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والسشهج العمسي بسا يدهم في  واألصالةفر فيها الجدة اتشذر البحهث عمى ان تته ـ 1
 االثراء الفكري في مجال البحث التاريخي .

مجمة داخل العراق او خارجو او تمك  ةيأان ال يكهن مشذهراً  او قبل لمشذر في  ـ2
 البحهث التي سبق تقديسها لمجامعات او الشدوات العمسية .

 ـ يجب ان يتزسن البحث خالصة بالمغة العربية واالنجميزية3
  وبخط (CDقرص ) مع (A4مى ورق قياس )عتقدم البحهث بثالث ندخ مطبهعة ـ 4
 (Times Nee Roman ) ( 14وبحجم). 
السكانة  خبراء متخررين من ذوي أربعة  إلىبحهث لمتقييم الدري وترسل تخزع الـ 5

 .ومن ضسشهم السقهم المغهي السعتسدة  األكاديسيةعراف ألاوفق عمى العمسية 
العمسية وتكهن  األكاديسيةوفق السعايير الستبعة في كتابة البحهث عمى يرتب البحث  ـ6
 في نهاية البحث. ههامشال
جهاز عمى  البحث ) خرائط، رسهم تهضيحية، صهر، ... الخ( تدحب السرفقات مع ـ7

 عمى قرص البحث. زافالدكشر وت

 ديشار. ألف( 500000يرفق مع البحث مبمغ قدره )ـ 8
ـ ال يسشح قبهل الشذر ما لم يدمم الباحث السبمغ السخرص بتكاليف الشذر 9

 ( ديشار لمرفحة الهاحدة .50000وبهاقع)
مجمة  –رئيس التحرير، جامعة البررة ، كمية التربية بشات  إلىتعشهن السراسالت ـ 10

 rahiemhiloo@yahoo.com ية. او عن طريق البريد االلكترونيدراسات تاريخ
 مالحظة : ما يرد في السجمة يعبر عن آراء أصحابو ، وال يعكس اراء هيأة التحرير

                                                       

 هيأة التحرير                                                            

 الٌشـــــــر ــروطشــــــ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ...والصالة والسالم على سيد المرسلين دمحم واله الطيبين الطاهرين وبعد

 ٠٣٠٢( حزيققققران ٠٣بتوفيقققن مققققن د وبلصققققود معلصقققق  صققققدر العققققدد  

ي سقققعر( جقققه لصودهقققا لتجقققون مقققن مللت)قققا  دراسقققا( تاريعيققق (  المللققق  التققق

ه)ققققار دوريقققق  متعصصقققق  فققققي التققققاري  بجققققه فروعققققه وتعصصققققاته  ال ققققديم  

واإلسقققققالمي  والحقققققدي( والمعاصقققققر( تارجققققق  عالمققققق  فار ققققق  فقققققي الدراسقققققا( 

 .االجاديمي 

فققققي هقققق ا العققققدد تحققققافه المللقققق  علققققى تولصاتصققققا والتزاماتصققققا مققققن عققققاله     

   م)صققققا مققققا يتعلققققن ع)ققققاوين لم ققققار  متعققققددة وولصققققا( )هققققر لققققادة و)افعقققق

بالسققققيرة ال)بويقققق  ومرتجققققزا( ب)ققققاد الدولقققق   وه)ققققار دراسققققا( لم)ط قققق  العلققققي  

العربقققققي  ورسف فلسقققققتي   وعال قققققا( دوليققققق  لبقققققاح ين مقققققن لامعقققققا( عربيققققق  

 .وعرا ي  معتلت 

ل ققققد سققققع( مللت)ققققا الققققى الققققروا العلميقققق  واالرتبققققاط بالعالميقققق  ومسسسققققاتصا      

واالجققققاديميين للمسققققاهم  فققققي مللققققق   الرصققققي)   جمققققا )ققققدعو لميقققق  البققققاح ين

دراسقققا( تاريعيققق  التقققي ت قققدم جقققه مقققا يحتالقققه الباحققق( مقققن دعقققم يلعقققه لصقققود  

 ود من وراد ال صد...       .البح ي  ت ه  باالتلا  الصحيح

 األستاذ الدكتور                                                   
 رحٌم حلو دمحم البهادلً                                                  

 رئٌس التحرٌر                                                  
 

 كلوــــح العـــدد
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1 

 (82-1...).............ذجهّٛاخ يكح ٔيكاَرٓا انذُٚٛح ٔانحضاسٚح فٙ كرة األيثال 

 كهٛح انرشتٛح / جايؼح ػذٌ /ػهٙ ػثذِ أحًذ انضتٛش د.

8 
 (67-82....).اٚاخ يًَٕٛح تُد انحاسز..................انغٛشج انًحًذٚح فٙ سٔ

                                أ.د. ػهٙ صانح سعٍ انًحًذأ٘/ كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَٛح / جايؼح انثصشج      

3 

 (111-66.)......دٔاٚد و. دَٔهذعٍ دساعح فٙ عٛشذّ ٔيُٓجّ فٙ كراتّ ػقٛذج انشٛؼح...

   و.و. حاسط سيٛهٙ ػثذ انكاظى           ح كايم انؼٛغأ٘أ. د. ػالء صان
 كهٛح اٜداب/ جايؼح انثصشج                                 

1 

( )يقاست    ح د نٛ    ح ت    ٍٛ ص    حٛ ح انًذُٚ    ح صضاخ تُ    اء انذٔن    ح ف    ٙ ػٓ    ذ انشع    ٕل )يشذك    

 (117-111....)............................ٔعٕسج انثقشج(............................

   أ. د.ػهٙ غاَى جثٛش/ يشكض دساعاخ انثصشج ٔانخهٛج انؼشتٙ/ جايؼح انثصشج 

1 

 (121-116....)...نثُاٌ األخٍٕٚ َغٛة َٔجٛة جُثالط ٔدٔسًْا انغٛاعٙ فٙ

 /كهٛح اٜداب/ جايؼح يٕصم أ.و.د. يحًٕد صانح عؼٛذ

7 

 ئقس انكرة ٔانٕثاشٚح فٙ اسشٛف داصا ٔضاع ا قرصادٚح انً

 (811-121.......................................................) 1217ـ1211 

 جايؼح انًغرُصشٚحانأ.و.د. شًٛاء طانة ػثذهللا/ كهٛح انرشتٛح/ 

6 

دٔس انش  ٛز صاٚ  ذ ت  ٍ خهٛ   ح ف  ٙ ظي  اسج ات  ٕ ظث  ٙ ٔيٕق   ّ ي  ٍ انق  ٕٖ انًرص  اسػح ف  ٙ انخه  ٛج 

 (812-811....................)......................1212-1211انؼشتٙ 

 أ.و.د. ػٕٓد ػثاط أحًذ/ يشكض دساعاخ انثصشج ٔانخهٛج انؼشتٙ / جايؼح انثصشج

2 

            و(211/ْ       ـ331ح ي       ٍ ػص       ش انشع       انح حر       ٗ ع       ُح )دف       ٍ انً       ٕذٗ صي       ٍ األٔت        

...............................................(812-828) 

 ثش                             و.د .ركشٖ ػٕاد ٚاعشأ.و.د. َضال دمحم قً     

 نهؼهٕو اإلَغاَٛح / جايؼح انثصشجكهٛح انرشتٛح                    

2 

 (382-823......) جذنٛح قثهح انًغهًٍٛ تٍٛ انًغجذ انحشاو ٔتٛد انًقذط دساعح ذحهٛهٛح

 كهٛح اٜثاس/ جايؼح ر٘ قاس/ و.د. أحًذ فاضم ػجًٛٙ

 احملتــىيــاخ
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فهغ ح انرؼايم يغ انشثٓاخ انؼقائذٚح ٔان كشٚح ٔآثاسْا ػُذ اإلياو  11

 (382-378..)(.........................................................انٓاد٘)

 انًذٚشٚح انؼايح نرشتٛح يٛغاٌ/ و.د. ػهٙ صَاد كهش

 (118-373) .........انَكًهَح ػُذ انؼشب قثم اإلعالو................................. 11

 د .ػهٙ قاعى جاتش انؼهٛأ٘/ انًذٚشٚح انؼايح نرشتٛح يٛغا1ٌو

و( 1116-1811ْـ/283-712ػقٕتح انرشٓٛش فٙ يصش خالل انؼصش انًًهٕكٙ ) 18

 (118-113...................) ٔآثاسْا انُ غٛح ػهٗ انًجرًغ انًصش٘ )دساعح ذاسٚخٛح(

 انرشتٛح/ جايؼح يٛغاٌ كهٛح/ و.د. حال ػثذ انكشٚى احًذ

 يٕقف تشٚطاَٛا يٍ اػرالء انغٛذ خانذ تٍ تشغش انثٕعؼٛذ٘ حكى 13
 (168-113صَجثاس.............................................................. ) 

 كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو ا َغاَٛح / جايؼح انثصشج/ و.د. ُْاء ػثذ انٕاحذ ػثذ انشضا

 (122-163....................................................)ثٛهح يضُٚحيؼجى أػالو ق 11

 و.د. َٓهح ػثاس  صو انكُاَٙ                     و.د. دَٛا ػثذ ػهٙ انشًش٘

 كهٛح اٜداب/ جايؼح انثصشج                         

 (781-122.) ...........جاً(ا عش انؼهًٛح فٙ ا َذنظ / اعشج اتٍ ػطٛح انًحاستٙ )إًَٔر 11

 م.د. بثٌنة عادل عمران/ كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة البصرة

( انًُقز ) ػثذ انشصاق انًقشو ٔدٔسِ فٙ ذشعٛز انً اْٛى ٔانغهٕك األخالقٙ نهشعٕل 17

("إًَرجاً" دساعح ذحهٛهٛح ذاسٚخٛح َقذٚح ) األكثش أشؼح يٍ عٛشج انشعٕل األػظى

 ((.......)781-732كراتّ ػٍ عٛشج انشعٕل ) نهغٛذ انًقشو فٙ

 و.ػهٛح ػثذ انحغٍٛ  عؼٛذ َصش هللا /كهٛح انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَٛح / جايؼح انثصشج

ػالق    ح أع    شج انٕٓاش    ى ي    غ انذٔن    ح انص    هٛحٛح ف    ٙ ان    ًٍٛ ف    ٙ انق    شٌ انخ    ايظ  16

 (771 – 732...................................... ) انٓجش٘

 تُذس خضػم/ يشكض دساعاخ انثصشج ٔانخهٛج انؼشتٙ/جايؼح انثصشجو.و. عُذط 
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 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٔ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  

ات مكة ومكانتها الدينية واحلضارية يف كتب األمثال
ّ
 جتلي

   

 

 

 الممخص 

ومكانتيا  -جغرافيًا وتاريخياً –سعى ىذا البحث إلى الكشف عن تجميات )مكة( 
الدينية والحضارية في )كتب األمثال(؛ وذلك عن طريق العودة إلى الكتب، والبحث عن 
كل َمَثٍل أو معمومة تاريخية تتعمق بـ)مكة( ومجتمعيا، وطبيعتيا، ومكانتيا الدينية 
والحضارية، فكانت الحصيمة عشرات األمثال، تتفاوت في قوة الداللة عمى جانب من 

وفي كون الداللة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا في ورود ىذه الداللة جوانب مجتمع مكة، 
 في تراكيب األمثال أو في مناسبتيا وشرحيا.

وباالعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي، مع اإلفادة من المنيج التاريخي، وتبعًا 
لمضامين األمثال المحصاة وشروحيا، جرى توزيع البحث عمى ثالثة مباحث: اختص 

ما عن طريق طبيعتيا أ ،المبحث األول بالوقوف عمى األمثال التي تجّمت فييا )مكة(
الجغرافيا ومناطقيا، أو عن طريق اإلشارة إلى الوقائع التاريخية التي جرت عمى أرضيا 

–واىتم المبحث الثاني بتحميل األمثال التي تضمنْت  ،أو شاركت فييا قبائميا أو أسرىا
وسعى المبحث الثالث  ،الداللة عمى مكانة مكة الدينية -مباشرةبصورة مباشرة أو غير 

إلى تحميل األمثال التي اشتممت عمى إشارات إلى مكانة مكة الحضارية؛ كتفّنن بعض 
 أىميا في مطاعميم ومشاربيم وزينتيم، وشيوع مجالس الميو والغناء فييا.

 الكممات المفتاحية: تجميات، مكة، كتب األمثال.

 علي عبده أمحد الزبري. د

 عدن   جامعةكلية   الرتبية / 



                                                                     

 ٕ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

The manifestations of Mecca and its religious and 

cultural status in the books of proverbs 
 

                

Abstract 

This research sought to reveal the manifestations of Makkah - 

geography and history - and its religious and cultural status in the 

books of proverbs; by returning to the books and searching for all 

historical information related to Mecca and its society, nature, The 

result was dozens of proverbs, which vary in the strength of the 

signification on one side of the society of Makkah, and in the fact 

that the significance is direct or indirect, as well as in the receipt of 

this significance in the structures of the proverbs or in the occasion 

and explanation. 

Based on the analytical descriptive approach, taking advantage 

of the historical approach, and according to the contents of the 

proverbs and their explanations, the research was divided into three 

sections: The first section deals with the proverbs revealed by 

Makkah, either by its nature, geography or its regions, The 

historical facts that took place on its territory or the participation of 

its tribes or families. The second section deals with the analysis of 

the proverbs that included - directly or indirectly - the significance 

of  Mecca's religious status. The third section sought to analyze the 

proverbs, which included references to the status of Mecca 

civilization, such as burying some of their people in their 

comestible, drinking, adornment, and the prevalence of councils of 

love and singing. 

 

 

 Dr. Ali Abdo Ahmed Azzubair  

College of Education / University of Aden 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٖ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 المقدمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
فأعترف بأني كثيرًا ما أنيى طالبي عن جعل الرغبة الذاتية والعاطفة إزاء الشاعر أو 

موضوعية شعره مسّوغًا أساسيًا في اختيار موضوع البحث؛ وأشّدد عمييم في جعل المسوغات 
وعممية، بعيدًا عن الحب والرغبة؛ ولكني أجّوز لنفسي ىنا في جعل العاطفة )الدينية( واحدًة من 

ففضاًل عن كون البحث في موضوع يتصل بمكة معناه  ،مسّوغات اندفاعي لكتابة ىذا البحث
 -ت نفسوفي الوق–البحث في الجذور التاريخية لمحضارة اإلنسانية، واليوية الدينية، فيو ينبني 

عمى أرضية صمبة من الحب الصادق لمكة ومشاعرىا المقّدسة، واحتساب الكتابة عنيا قربة إلى 
 اهلل، نرجو أاّل ُنحرَم أجَرىا وثواَبيا.

( فقد تأسس عمى ثقافة متواضعة في ىذا المجال األدبي، )كتب األمثالأما اختيار 
اسات المتعمقة باألمثال، فكانت العودة تراكمت عمى مدى سنوات من القراءة وجمع المصادر والدر 

إلى كتب األمثال ىذه المرة محددة بالبحث عن كل مثل أو معمومة تاريخية تتعمق بـ)مكة( 
ومجتمعيا، وطبيعتيا، ومكانتيا الدينية والحضارية، فكانت الحصيمة عشرات األمثال، تتفاوت في 

داللة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا قوة الداللة عمى جانب من جوانب مجتمع مكة، وفي كون ال
 في ورود ىذه الداللة في تراكيب األمثال أو في مناسبتيا وشرحيا.

أن ُتدرَس في  ارتأيتوبعد فرز األمثال المحصاة، والنظر في مضموناتيا وشروحيا، 
 ثالثة مباحث:

بالوقوف عمى األمثال التي تجّمت فييا )مكة(؛ إما عن طريق  المبحث األولاختص  -
طبيعتيا الجغرافيا ومناطقيا، أو عن طريق اإلشارة إلى الوقائع التاريخية التي جرت 

 عمى أرضيا أو شاركت فييا قبائميا أو أسرىا.
بصورة مباشرة أو غير –بتحميل األمثال التي تضمنْت  المبحث الثانيواختص  -

 لة عمى مكانة مكة الدينية.الدال -مباشرة
بتحميل األمثال التي اشتممت عمى إشارات إلى مكانة مكة  المبحث الثالثواختص  -

 الحضارية. 
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، المنيج الوصفي التحميميوقد كان االعتماد في دراسة األمثال في المباحث الثالثة عمى 
البحث  ىوامشترتيب في تتبع بعض المسائل التاريخية، وفي  المنيج التاريخيمع اإلفادة من 

عمى وفق وفيات مؤلفييا، وقد حرصُت عمى ذكر سنة الوفاة عند ذكر المعمومات التوثيقية 
 لممصدر، عند المرة األولى الستعمالو.

غير أن الوصف كان طاغيًا، ولم يكن التحميل متعمقًا في بعض فقرات المبحث األول، 
خية مباشرة، مكتفيًا، في بعض األحيان، نظرًا لكون األمثال متضمنة إشارات جغرافية وتاري

 بتعميق جامع لعدد من األمثال ذات الدالالت المتشابية.
وبعُد، فعمى الرغم من ضيق الوقت، واالنشغاالت الوظيفية، والعوائق االجتماعية 
المختمفة، التي رافقت إعداد ىذا البحث، فقد حرص الباحث عمى أن يكون عممو محيطًا بالفكرة 

التي يعالجيا، وقائمًا عمى وفق الشروط األكاديمية لمبحوث، فإن تحّقق ذلك في بحثو  الجوىرية
ْن ظير فيو نقٌص أو قصوٌر فمن طبيعتو البشرية المفطورة عمى النقص  فبتوفيٍق من اهلل وحده، وا 

 والتقصير، والحمد هلل أواًل وآخرًا!. 
 توطئة

 لماذا مكة؟ ولماذا األمثال؟
الكتابة عن )مكة( ُتعد نوعًا من البحث في اليوية اإلسالمية؛ ذلك  إن مما ال شك فيو أن

أّن )مكة( واحٌد من أعظم رموز الدين اإلسالمي الحنيف، تحتل مكانة مقدسة في نفوس 
وشّرفيا عمى كل بقاع  -عّز وجلّ –المسممين في كل مكان عمى البسيطة؛ فقد فّضميا اهلل 

كعبة(، وبأن جعميا منطمق خاتمة أديانو السماوية، األرض؛ بأْن جعل فييا بيتو العتيق )ال
وموطن خاتم أنبيائو، وقبمة المسممين، وميَوى أفئدتيم، وغير ذلك من الفضائل والمناقب التي ال 

 تدانييا فييا أية بقعة في األرض.
في األرض  -عز وجل–بل نجد في بعض المصادر التاريخية "أن أول ما خمق اهلل 

ا األرض من تحتيا فيي سّرة األرض ووسط الدنيا وأّم القرى أّوليا الكعبة مكان الكعبة، ثم دح
، ويذىب بعض المؤرخين إلى (ٔ)وبكة، وحول بكة مكة، وحول مكة الَحَرم، وحول الَحَرم الدُّنيا"

الذي أمره اهلل تعالى ببناء بيت في  -عميو السالم–أن بناء البيت الحرام يعود إلى زمن آدم 
و ويذكر اهلل عنده كما يفعل المالئكة في طوافيم حول العرش، فجاَب األرَض األرض ليطوف ب

 .(ٕ)حتى انتيى إلى مكة فبنى فييا البيت الحرام
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ذا ذىبنا إلى كتب الرّحالة الجغرافيين سنجد ابن جبير يفيض في الحديث عن طبيعة  وا 

لفضائل، والثمرات، بو من ا -تعالى–)مكة( وعظمتيا ومشاعرىا المقدسة، وعما اختصيا اهلل 
 .(ٖ)والمتاجر، والذخائر النفيسة، واألمتعة، واألرزاق، والفواكو، وسائر الطيبات

وكذلك فعل )ابن بطوطة( فتحّدث عن فضائميا، وطبيعتيا الجغرافية، والمشاعر الدينية 
فييا، إلى أن يصل بو الحديث إلى أىميا فيشيد بجميل أفعاليم، ومكارميم التامة، وأخالقيم 
يثارىم الضعفاء والمنقطعين والمجاورين البيت الحرام، وغير ذلك من الفضائل  الحسنة، وا 

 . (ٗ)والمناقب
وفي المصادر التاريخية والجغرافية واألدبية ما ال يتسع لذكره المقام من فضائل )مكة( 

صل مع ومشاعرىا المقدسة وأىميا، وىو ما يجعل الكتابَة عنيا، من أية زاوية، نوعًا من التوا
جذور الحضارة اإلنسانية، والُيوية اإلسالمية، فضاًل عن أن الكتابة عنيا طريق من طرق 

 التقرب إلى اهلل تعالى. 
؛ فألّن األمثال تعّد خالصة تجارب الشعوب، تتجمى كتب األمثالأما عن سبب اختيار 

ماعية، كما أنيا تكشف فييا "نظراتيا إلى الحياة، ومذاىبيا في األخالق الفردية والعالقات االجت
 .(٘)عن جوانب شتى من حياتيا اليومية"

يجازه الشديد، فإنو يأتي مشحونًا بداللة عميقة   ونظرًا لطبيعة المثل المغوية والتركيبية، وا 
عمى التجربة التي أفرزتو، فضاًل عن أن بنيتو الموجزة تجعل منو نصًا عابرًا لألزمنة والعصور، 

من العيد الشفاىي إلى عصر التدوين، من  -غالباً –المنقول  وفي منأى عما يصيب النص
تضارب الروايات والسقط واالختالالت، وما شابو ذلك مما ُيبعد النصوص كثيرًا عن صيغتيا 

 األصمية.
ومن ىنا قد يكون الَمَثل، الذي يرمز إلى جانب من مجريات الحياة اليومية في )مكة(، 

و قصٍة أو ما شابييما من النتاجات الفكرية التي قد يصيبيا أكثر صدقًا وموثوقيَة من خطبٍة أ
ما يغّيرون في الخمط واالختالل في رحمتيا الشفوية، وأوضُح دليل عمى ذلك أننا نجد الرواة قم  

صيغة المثل تغييرًا يبعده عن داللتو األصمية، ولكنيم كثيرًا ما  يختمفون في سرد الحوادث 
ثال، وقد يتجاوز اختالفيم في تفاصيل الحادثة، إلى ذكر حوادث األولى التي قيمت فييا األم
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مختمفة في تفاصيميا وشخوصيا وزمانيا، وربما عجزت الرواية الشفوية عن نقل تفاصيل 
 الحادثة، فتروي المثل عاريًا من أية إشارة تاريخية إلى قائمو وزمنو.

تاج القريحة العفوية "ن -كما يرى بعض الدارسين–فضاًل عن كل ذلك؛ فإن األمثال  
لممجتمع العربي، وبالتالي )الوثيقة التاريخية( األقرب إلى تجسيد الشخصية األدبية العربية من 

  .(ٙ)سواىا من النتاجات األخرى"
 تجميات مكة في كتب األمثالالمبحث االول: 

محدود إن المتتبع لألمثال ذات الصمة بـ)مكة( في كتب األمثال، لن يقف إال عمى عدد 
من األمثال التي تضّمنْت ذكرًا صريحًا السم مكة؛ غير أنو سيقف عمى عشرات األمثال التي 
تتصل بطبيعة مكة الجغرافية، وأسماء المواضع والوديان والجبال الواقعة في محيطيا، وبعض 
الوقائع التاريخية التي دارت عمى أرضيا أو اتصمت بقبائميا، فضاًل عن األمثال التي تعكس 

 صورًا مختمفة من أوجو نشاط سكانيا في أزمنة مختمفة.
وفي أكثر ىذه األمثال تتجمى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المكانة التي تحتميا )مكة( 

 في الوعي الجمعي العربي، في الجاىمية واإلسالم.
ونكتفي في ىذا المبحث بالوقوف عمى طائفة مختارة من األمثال، تجّمت فييا )مكة( عن 
طريق ذكرىا الصريح، أو عن طريق اإلشارة إلى طبيعتيا الجغرافية، والوقائع التاريخية 

 والصراعات المتصمة بيا.
 : ما يتعمق بتكوين مكة الجغرافيأوالً 

اشتممت كتب األمثال عمى طائفة من األمثال التي تتصل بالطبيعة الجغرافية لـ)مكة(، 
 نكون مبالغين إذا قمنا إنو لم يشْع من األمثال القديمة وبعدد من مسميات قراىا وجباليا، ولعمنا ال

الفصيحة عمى ألسنة العامة والخاصة من الناس، قديمًا وحديثًا، كما شاع المثل الذي ذكره 
(، وذكر أنو "ُيضرب لممباشر َأْىُل َمكََّة َأْعَرُف ِبِشَعاِبَيا)صاحب )زىر األكم(، وىو قوليم: 

 .(ٚ)خبر بو وأبصر بحالو وأعرف"الشيَء والُمخالط لو أنو أ
والحق أني عندما وقفُت عمى ىذا المثل قفز إلى ذىني سؤال: لماذا مكة وأىميا تحديدًا؟ 

: أىل صنعاء...، أو أىل يثرب...، أو أىل أي حاضرة أخرى؟.. وقد -مثالً –لماذا لم يقولوا 
ية والجغرافية التي أّرخْت كان ىذا السؤال كفياًل بدفعي إلى المجوء إلى بعض المصادر التاريخ
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لـ)مكة( وتوقفت عند طبيعتيا الجغرافية، فتبددت الحيرة التي أفرزت السؤال السابق، حين وجدت 
تمك المصادر تشير إلى تفرد )مكة( بطبيعة جغرافية خاصة، تتمثل في وقوعيا بين عدد من 

يبرىن عمى أن المثل المذكور ، وىو ما (ٛ)الجبال، يتخمميا عدد كبير من الشعاب والثنايا والفجاج
نما كان قائُمو يتكئ عمى معرفة دقيقة بطبيعة الحاضرة التي يتضمنيا المثل،  لم ُيقْل اعتباطًا، وا 
ولعل ىذا السند التاريخي والجغرافي يفسر جانبًا من سر سيرورة المثل من أعماق التاريخ إلى 

 الزمن الحاضر.
، وىو: َمْن قائمو؟ واإلجابة التي توصمنا إلييا غير أن ثمة سؤااًل آخر يتصل بيذا المثل

ىي أنو ال ُيعرف قائل معين ليذا المثل، ولكن صيغتو توحي بأن قائمو ال ينبغي أن يكون من 
ذا صح ذلك، فإنو يؤكد أمرين:  أىل مكة؛ أي أن قائمو شخص وافد عمى مكة، وا 

التركيبة المعقدة لطبيعة مكة الجغرافية، إلى درجة أنو ليس من السيل عمى الطارئ  أوليما:
عمييا أن يكتشف طرقيا وشعابيا، فال يجد مناصًا من أن ُيقّر بعجزه عن استيعاب ىذه التركيبة 

 الطبيعية المعقدة.
ل القبائل الداللة عمى كون )مكة( مزارًا مألوفًا، ال ينقطع عنو الوافدون من ك وثانييما:

 واألجناس، في الجاىمية واإلسالم، وىذا أمر أوضح مما يحتاج االستدالل عميو من كتب التاريخ.
، (ٜ)()َتَرْكُتُيْم َكَمَقصِّ َقْرنٍ ومن األمثال المتعمقة بجغرافية مكة ما ذكره الميداني من قوليم: 
ليما: أن المقصود بيا أحد ُيضرب لمن ُيْستأصل وُيْصَطمم. وقد أورد لكممة )قرن( تفسيرين: أو 

َقْرَني الحيوان، فقال: "أي استأصمتيم وذلك أن أحد القرنين إذا تم وُقطع اآلخر رأيتو قبيحا"، 
 ُمِطل عمى عرفات. : أنو َجَبلٌ واآلخر

ذا ذىبنا إلى )معجم البمدان( سنجد ياقوت الحموي يؤكد كون )قرن( جباًل مطاًل عمى  وا 
 (ٔٔ)آخر أن قرنًا "جبٌل صعٌب أممس ليس فيو أثر وال مقص" ، ثم يضيف في موضع(ٓٔ)عرفات

 أي )ال مقص لألثر(.
ولعل ىذا المعنى األخير الذي يورده ياقوت لكممة )قرن( يؤكد احتمالية اتصال المثل 
بطبيعة مكة وجبميا الموسوم بـ)قرن( أو)مقص قرن(، ويبقى احتمال المعنى األول، الذي أورده 

 الميداني، قائمًا.
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قال: "ىذا  (ٕٔ)()َىْيَياَت ِمْنَك ُقعيْقِعانُ  من ذلك أيضًا ما أورده الميداني، وىو قوليم:و 
الجبل بمكة، وباأَلىواز أيضًا جبٌل ُيَقال لو قعيعقان، قمت: واَل أدري أييما المعنى في المثل، 

 يضرب في اليأس من نْيل ما تريد".
ن َما ُسمٍَّي   (ٖٔ)ُقَعْيِقَعاَن ِلتََقْعُقِع السٍّاَلِح ِفيِو"قال الفاكيي: "َواِ 

معقًبا عمى ذلك بقولو:  ، (ٗٔ)()َأنا اْبُن ُكَديَِّيا وَكَداِئَياومن األمثال التي يذكرىا الميداني قوليم: 
"وُكَدى وَكَداء: جبالن بمكة والياء راجعة إلى مكة أو إلى األرض، وىذا مثل يضربو َمْن أراد 

 ره".االفتخار عمى غي
إن المتأمل في الوظيفة الداللية لألعالم المتصمة بطبيعة )مكة( في األمثال السابقة، 

تتجو نحو تكريس دالالت التعقيد والصعوبة والمشقة، وىي مسألة  -أو غالبيتيا–سيجد أنيا 
تعكس وعي قائمي تمك األمثال بطبيعة )مكة( المعقدة والوعرة، التي وصفيا اهلل تعالى بقولو عمى 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك : -عميو السالم-لسان الخميل إبراىيم  }َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
 (.ٖٚ)إبراىيم:  اْلُمَحرَِّم{

فضاًل عن أّن َجْعَل جبال مكة وشعابيا ومناطقيا مضارب لألمثال، يدل عمى كون 
عماق التاريخ، يعرفون كثيرًا من خصائصيا الطبيعية، وتتوافق )مكة( مزارًا مألوًفا لمناس منذ أ

أفياميم عمى تفرد طبيعتيا بما ال يجدونو في مناطق أخرى، وال شّك أن ىذه المعرفة تحققت 
بسبب مكانة )مكة( الروحية والدينية، واعتياد الناس عمى زيارتيا في كل موسم لمتعّبد والتقرب 

 من معبوداتيم.
 يتعمق بالوقائع والصراعاتا: ما ثانيً 

مثمما رأينا كيف اتصل عدٌد من األمثال بطبيعة )مكة( الجغرافية، سنجد أّن كتَب األمثال 
اشتممت كذلك عمى أمثال ومعمومات تتعمق بأحداث تاريخية دارت رحاىا عمى أرض مكة، أو 

رض نماذج منيا في شارك فييا بعض رجاليا أو قبائميا أو أسرىا، في الجاىمية واإلسالم، سنستع
 ىذه الجزئية من البحث، بإيجاز وبطريقة وصفية.

، وىو البّراض بن قيس الكناني،  (٘ٔ)()أفَتُك من الَبّراضومن ىذه األمثال قوليم: 
وخالصة قصتو من كتب األمثال التي أوردت المثل، أّن أىمو َنَفوُه لخالعتو وكثرة جناياتو، 

النعمان بن المنذر في الحيرة، وسألو أن يجعمو عمى  فحالف حرب بن أمية، ثم َقِدَم عمى
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يريد أن يبعث بيا إلى عكاظ، فمم يمتفت إليو النعمان، وجعل أمرىا إلى عروة الرّحال ( ٙٔ)لطيمة

، فكان ذلك حريًّا بأن ُيغضَب البراَض، فانتظر عروَة في بعض الطريق، ففتك بو، (ٚٔ)الكالبي
قال الميداني: "فيذه فتكة البراض التي  ،خندف وقيس فقامت بسبب ذلك حرب الفجار بين حي

 .(ٛٔ)بيا المثل سار"
، وأول من قالو  (ٜٔ)(ال في الِعْيِر وال في النَِّفْيرِ )ومن األمثال المتصمة بيذا الباب قوليم: 

، وتسرد الكتب التي أوردت المثل قصة أبي سفيان وتجارتو، وكيف (ٕٓ)أبو سفيان بن حرب
وصحابتو  -صمى اهلل عميو وسمم–يجّنَب ِعيَرُه وتجارتو من الوقوع في يد رسول اهلل استطاع أن 

 من ثنتين سنة رمضان ؛ وذلك في شيرفي األيام التي سبقت موقعة بدر -رضوان اهلل عنيم–
: وقال جيل أبو "فأبىوكان أبو سفيان قد أخبر قومو بأنو صار وتجارتو في األمان،  ،(ٕٔ)اليجرة
 شريق بن األخنس ورجع .أبداً  العرب فتيابنا ثالثًا، عمييا ونقيم بدر، ماء نرد حتى نرجع ال واهلل

 خرجتم إنما: فقال فييم، ومطاعاً  حميفيم وكان منيم، أحدٌ  بدراً  يشيد فمم زىرة، بني بجميع الثقفي
بني ، فصادف أبو سفيان بني ُزىرة منصرفين إلى مكة، فقال: يا (ٕٕ)نجت" وقد أموالكم تمنعون

زىرَة، ال في العير وال في النفير، فأرسميا مثاًل يضربو الناس لمرجل ُيحطُّ أمُره وُيصّغُر قدُره. 
 وبالنفير الذين نفروا إلى قتال المسممين. ،ويريدون بالعير عير أبى سفيان

، وخّباب: َقْيٌن بمكَة كان (ٖٕ)()ِبَضْرِب َخبَّاٍب وِريِش الُمْقَعدِ ومن ىذه األمثال قوليم: 
 -رضي اهلل عنيما–يضرب السيوف؛ والُمْقَعد كان يريش السيام. وقد ذكر أن الزبير وعثمان 

تكالما، فقال الزبير: إن شئت تقاذفنا، قال: أبالبعر، يا أبا عبد اهلل؟ فقال الزبير: بل بضرب 
أي نترامى بما  الترامي، ُذفومعنى الت قا خباب وريش المقعد، أي نتقاذف بالسيف والسيام.

 يترامى بو الناس ِجدًّا ال ىْزاًل.
أول من تمّفظ بيذا القول الذي صار مثاًل، ولكن ما  -رضي اهلل عنو–فيظير أن الزبير 

ييمنا أكثر من ىذا المثل ىو أن صناعة السالح كانت إحدى صور النشاط االجتماعي ألىل 
الرغم من مكانتيا الدينية والحضارية منذ أعماق مكة، وفي ذلك داللة عمى أن )مكة(، عمى 

لم يكن مجتمعيا بعيدًا عن  -كما سيبينيا المبحثان القادمان–التاريخ وبعد ظيور اإلسالم 
 الحروب والقتال.
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)َىْيَياَت ِمْنَك م:ذكرناه سابقًا، وىو قولي ومن األمثال الموحية بالصراع والحروب ما
، وىو (ٕ٘)ن ىناك من يرجع تسميتو )ُقَعْيِقَعاَن( إلى تََقْعُقِع السٍّاَلِح ِفيوِ وقد مر بنا أ، (ٕٗ)(ُقعيْقِعانُ 

ما يشير إلى ِقَدم الحروب والصراعات وكثرتيا في مكة وما يحيط بيا من البوادي واألحياء 
 العربية.

َبْيَنُيْم )دقوا ، أو(ٕٙ))َبْيَنُيْم ِعْطُر َمْنِشَم(ويدخل في ىذا الباب المثل الجاىمي المشيور: 
، وقد يقال اختصارًا: (ٜٕ))أشأم من منشم(، أو (ٕٛ))أشأم من ِعْطُر َمْنِشَم(، أو(ٕٚ)(ِعْطُر َمْنِشمَ 

 .(ٖٓ))ِعْطُر َمْنِشَم(
وميما يكن من تعدد صيغ ىذا المثل، فإنو ُيضرب لمشر العظيم، فضاًل عن أن )منشم( 

"اسُم امرأٍة  -في بعض تأويالت المثل– مذكورة في صيغو المختمفة، ومنشم -شاِىدنا من المثل-
ذا فعموا ذلك كثرت  عط ارة كانت بمكة وكانت ُخَزاعة وُجْرىم إذا أرادوا القتاَل تطي ُبوا من طيبيا وا 

ولعَل الشاعر زىير بن ابي سممى أبرز  .(ٖٔ)القتمى فيما بينيم فكان يقال: أْشَأُم ِمْن ِعْطِر َمْنِشَم"
 :(ٕٖ)لو في معمقتو مخاطبًا الحارث بن عوف وىرم بن سنانمن وظف ىذا المثل في قو 

 َتفاَنْوا وَدقُّوا َبْيَنيم ِعْطَر َمنِشمِ       َتداَرْكُتما َعْبسًا وُذْبياَن َبْعَدما               
دون أن ينسب )منشم( إلى مكة، أو من ولممثل تأويالت أخرى، وقد يرد التأويل السابق نفسو 

 إلى أي حي بعينو.
وميما يكن، فإن األمثال السابقة استطاعت أن تقّدم صورة واضحة لعالقة )مكة( 

أن الميداني  -أيضاً –بالصراع الذي كان يسود حياة العرب في الجاىمية، ومما يدل عمى ذلك 
أفرد في كتابو بابًا خاصًا، سرد فيو عددًا كبيرًا من أيام العرب ووقائعيا الحربية في الجاىمية 

منيا ما كان متصاًل بـ)مكة(، أو ببعض المواضع المحاذية ليا، أو كانت قبائميا واإلسالم، 
عدم ُبعد مجتمع مكة عما يجري في الجزيرة ، وفي ذلك داللة واضحة عمى (ٖٖ)وُأَسرىا طرفًا فييا

 العربية من الوقائع والحروب، عمى الرغم مما حققو من مظاىر الحضارة واالستقرار.
 مكانة مكة الدينية المبحث الثاني : 

إن المكانة الروحية والدينية التي تحتميا )مكة( في نفوس العرب الجاىميين والمسممين، 
مسألٌة أشير مما تحتاج إلى التنويو بيا، أو إلى االستدالل عمييا من كتب التاريخ؛ وحسبنا، في 
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المتجمٍّية، بصورة ىذا المبحث الموجز، أن نتمّمس عظمَة )مكة( ومكانتيا الدينية والروحية، 

 مباشرة أو غير مباشرة، في كتب األمثال العربية وشروحيا.
،  (ٖ٘)()آَمُن ِمْن َحَماِم َمكَّةَ ، و (ٖٗ)()آَلُف ِمْن َحَماِم َمكَّةَ ومن ىذه األمثال، قوليم: 

األربعة، ليست سوى ، فيذه األمثال  (ٖٚ)()آَمُن من َظْبٍي ِبالَحَرمِ ، و (ٖٙ)()آَمُن من َظْبِي الَحَرمِ و
صيغ لغوية مختمفة لفكرة واحدة، تصور ما يحظى بو الحيوان والطير في مكة من األمن، واأللفة 
مع ساكن مكة وزائرىا، وفي ذلك تتجّمى قداسة )مكة( ومكانتيا العظيمة في النفوس؛ ففي حين 

مترقبًة  -ير مكةغ–تعيش المخموقات الحية، بما فييا اإلنسان، في البوادي والجبال والقرى 
 الموَت الذي قد يحل بيا في أية لحظة، تعيش الطيور والظباء منّعمة آمنة في البمد الحرام.

عندما  ،من قصيدة( ٖٛ)عمرو بن الحارث الجرىمي ومما عّبرْت عنو ألسُن الشعراء في ذلك قول
 :(ٜٖ)وأخرجتيم إلى اليمن قومو )جرىم( من مكة، خزاعة تْ فَ نَ 

 رُ ــوفييا المشاع نٌ ـأم رمٌ ـبيا ح         لبمدةٍ  يبكتَ  العينِ  دموعُ  تْ فسحَّ             
 رُ ـــافـو العصــــوفي بو أمناً  لُّ ـــيظ        وُ ؤذى حمامُ ــُـليس ي لبيتٍ  وتبكي           
 تغادرُ رجت منو فميست ــــــذا خإ       ةٌ ـأنيس رامُ ــــــُــ ال ت وٌش ــــــو وحــــوفي           

)َكْعبُة اهلِل الُتْكَسى ومن األمثال الدالة عمى عظمة مكة وكعبتيا المشّرفة قوليم: 
، وىو َمَثٌل يتطّرق إلى مسألة كساء الكعبة، التي أفاضْت كتُب التاريخ في الحديث (ٓٗ)(ِلْعواز

وىا من عنيا، وعن أول َمن كساىا عمى اإلطالق، وأول َمن كساىا في اإلسالم، وَمن الذين كس
الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وما ىي ألواُن األكسية، وارتباط بعض ألوان الكساء بمناسبات 

 .(ٔٗ)معينة، وما إلى ذلك من المعمومات التاريخية المفّصمة
ُق إلى كساء الكعبة بوصفو رمزًا لمعظمة واإلجالل؛ فإذا كان اإلنساُن غير أن المثَل يتطر  

الَعورة، أو طمبًا لمدفء، أو زينًة لمتفاخر والخيالء، أو ما شابو ذلك من الحاجات يكتسي لستر 
المادية والمعنوية؛ فإن الكعبة )ال ُتكسي( ألي أمٍر من تمك األمور، ولكنيا )ُتكسي( تعظيمًا ليا، 

 بًا إلى اهلل تعالى.وتقرُّ 
لو مثاًل بكساء الكعبة،  ومن ىنا نجد العرب، إذا أرادوا أْن يعّظموا لباَس رجٍل، ضربوا

 .(ٕٗ)(ةِ بَ عْ الكَ  نَ ى مِ سَ كْ )فالٌن أَ فقالوا: 
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وىو مثل يضربو من  ، (ٖٗ)(بةِ عْ ناَء الكَ ْم بِ )َلْم أىدِ ومن األمثال المتعمقة بالكعبة قوليم: 
أراد أن ييّون من جرمو؛ داالًّ بذلك عمى أن العرَب لم يكونوا يرون ُجرمًا يفوق ُجرَم ىدم الكعبة، 

 وىو ما يعكس المكانة العظيمة التي تحتميا الكعبة في نفوسيم. 
ون ذلك لمرجل ، يضرب(ٗٗ)()َكالَكْعَبِة ُتزَاُر َواَل َتزورُ ومما يدل عمى تعظيم العرب الكعبَة قوليم: 

 عظيم المنزلة، الذي ُيْؤَتى وال َيْأِتي.
وقد ال ترد اإلشارة إلى مكانة مكة الدينية في تركيب المثل، ولكنيا ترد في قصتو أو 

، (ٙٗ)()أْنفُس من ُقْرَطْي َماِرَيةَ وقوليم: ،(٘ٗ)()ُخْذُه َوَلْو ِبُقْرَطْي َماِرَيةمناسبتو، ومن ذلك قوليم: 
لمرجل ُيقال لو: ال يفوتّنك األمر، وباآلخر لنفاسة الشيء، والُقْرط: ما ُيعّمق في فيضربون باألول 

 .(ٚٗ)شحمة األذن من الحمي، والجمع َأْقراط وِقراط وُقروط وِقَرطة
أما مارية المذكورة في المثمين فيي مارية بنت ظالم بن وىب الكندي أمُّ الحارث األعرج  

، يقال: إنيا أىدت إلى الكعبة ُقرطييا وعمييما دّرتان (ٛٗ)لشامابن الحارث األكبر الغساني ممك ا
ياىا يعني حسان بن ثابت (ٜٗ)كبيضَتي الحمام، لم ير الناس مثميما، ولم يدروا ما قيمتيما –. وا 

 :(ٓ٘)في قولو -رضي اهلل عنو
 قبر ابن ماريَة الكريم المفضلِ          وَل قبر أبييُم  ـَة حـأوالد جفن               

 –كما يرى بعض الدارسين–وقد يكون في إىداء ىذين الُقرَطين الثمينين، إلى الكعبة 
، ولكّن ثمة داللًة أخرى في ىذا األمر لم ُيمتَفْت إلييا، وىي أن (ٔ٘)داللة عمى تعظيم الكعبة

ر رجوعيا إلى كونيا ُأْىِديا إلى )ُقْرَطْي َماِرَيَة( ال ترجع شيرتيما إلى ثمنيما الباىض، بقد
الكعبة؛ أي أّن ىذين الُقرطين كان يمكن أن يضيع ذكرىما كما ضاع ذكر سواىما من ممتمكات 
المموك واألباطرة منذ أعماق التاريخ، ولكن ارتباط تاريخيما بـ)الكعبة المشرفة( َمَنَحيما، فضاًل 

 ز خمودىما في الذاكرة الجمعية.عن ُبعد ارتفاع الثمن، ُبعدًا روحيًا ودينيًا، عزّ 
، (ٖ٘)()َظمَِّت الَيْوَم ُتْمِييَك اْلَجرَاَدَتانِ ، و (ٕ٘)()َتَرْكُتُو ُتَغنِّيِو اْلَجَراَدَتانِ ومن ىذه األمثال قوليم:  

 فيضربونيما لمن كان الىيًا في نعمة وسرور وليو. 
والجردتان المذكورتان في المثمين السابقين، ىما َقينتا معاوية بن بكر زعيم العماليق، 
الذين كانوا يسكنون مكة، وفي معظم كتب األمثال، يرد ذكر الجرادتين مرتبطًا بقصة طويمة 

 أصابتيم سنوات قحط، فاختاروا –عميو السالم  –نسبيًا، خالصتيا أن عادًا لما كّذبوا نبييم ىودًا 
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من قوميم سبعين رجاًل، ورّأسوا عمييم َقيل بن عّثر، وبعثوىم إلى مكة ليستسقوا ليم، فنزلوا عمى 
سيد مكة معاوية بن بكر، فأقاموا عنده شيرًا يكرميم، وفي بعض الروايات أقاموا حْواًل، 

خاًل، والجرادتان تغنياىم، فنسوا قوميم، فمم يستطع معاوية تذكيرىم باألمر خوف أن يظنوا بو بُ 
فألمح بذلك في شعر صنعو وألقاه إلى الجرادتين، فغنتاه، فثابوا إلى رشدىم، فقاموا فدعوا اهلل 

 :(ٗ٘)ومما جاء في ذلك الشعر قولو واستسقوه.
 ـاــــــَغَمام َيْبَعُثيــــــا اهلل لعــــــــلَّ        َفَيْيِنـــمْ  قـــم َوْيَحـــــكَ  َقْيــــلُ  يا أال              
 الكـالما ُيِبيُنونَ  ال اْمَسـْوا َقــدَ        عــــــادا ِإنَّ  ــادٍ ــــع أرَض  َفَيْسِقـــيَ               
 الُغاَلما وال الكبيرَ  الشيخَ  ليا      َتْرُجو يســفم ديدِ ـالش الَعَطش من              
 ـاـــالتمام وليمكـــــــــم  نيــــاَرُكـمُ       ــمـاشتييت فيمــــــا ـاـــىُينــــ وأنتــــــم              
 ـاــوالسالم  التحيــــةَ  ُلقُّــــوا وال      قـــومٍ  وفــــــد مــــن َوْفُدكـــــم فُقبــــح              
ىذه الحادثة، ارتبط ذكر ىاتين المغنيتين بمواقف الميو والسرور التي تشغل  ولشيرة

صاحبيا عن األمور الواجب القيام بيا، وقد ُيضرب المثل بيما في االشتيار بأي أمر، أو 
 .(ٙ٘)()أَْلَحُن من الَجراَدَتْينِ و (٘٘)()َصاَر َحِدْيَث الَجراَدَتْينِ االشتيار بالغناء تحديدًا، فيقولون: 

؛ قال  (ٚ٘)ِبَغيرِِه( ُوِعظَ  َمن )السَِّعيدُ ومن األمثال التي ارتبطت بالحادثة نفسيا قوليم: 
 اعتبر من الجد ذو ، وقد شرحو الميداني بقولو: "أي(ٛ٘)االعتبار" وجوب في الزمخشري: "يضرب

 أحد سعد، بن مرثد ذلك قال من أول إن قيل. مثمو في الوقوع فيجتنب المكروه من غيره لحق بما
 البحر في ليم رفعت التي السحابة في ما رأى فمما ليم، يستقون مكة إلى بعثوا الذين عاد وفد
 سكارى كأنكم حيارى لكم ما: فقال عمييم أقبل ثم إسالمو، أصحابو وكتم مرثد أسمم العذاب من
 (ٜ٘)أمثااًل" قولو من فذىبت. غيره نكال يمقى بنفسو الذي يعتبر لم ومن بغيره وعظ من السعيد إن

غير أّن ما ييمنا من ذكر ىذه األمثال ىنا ىو أن في الحادثة التي ارتبطت بيا ما يدل 
عمى رمزية )مكة( ومكانتيا الدينية والروحية عند العرب منذ الجاىمية؛ تمّثل ذلك في إرساليم 

ارك وتعالى الوفود إلييا لالستسقاء، "وكانت العرب إذا أصابيا َجْيٌد جاءت إلى بيت اهلل تب
 .(ٓٙ)فسألت اهلل ُفيعطييم اهلل جل وعّز مسألتيم إال أن يسألوا فسادًا"

وال شك أن األمثال المتعمقة بحج الجاىميين تصّب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في 
ن لم يرد بوضوح  الداللة عمى المكانة الدينية لـ)مكة( عند الجاىميين؛ بوصفيا مكان عبادتيم، وا 
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، (ٔٙ))لّج فحّج(ومن ىذه األمثال قوليم:  ،التعظيم في صيغة المثل أو قصتو ما يدل عمى
َدَر(و (، و(ٖٙ))َعِبيُد الَعصا(، و(ٕٙ))َتَرْكُتُو َعَمى ِمْثِل َلْيَمِة الصَّ ، وغير ذلك (ٗٙ))َلَقْيُتُو َصكََّة ُعَمىٍّ

عبادة من عبادات  ، التي تشير إلى أن الحج إلى )مكة( في مواسم معينة كانت(٘ٙ)من األمثال
 الجاىميين.

 مكانة مكة الحضارية المبحث الثالث:
درج المؤرخون عمى تقسيم الناس في الجاىمية، تبعًا لنمط عيشيم، إلى طبقتين: أىل بدو، 
وأىل حضر، وربما اصطمحوا عمييم بأىل الَوَبر وأىل الَمَدر، فيعنون باألولى األعراب الذين 

ذا كان أىل الطبقة األولى "يسكنون الخيام يقطنون البوادي، وباألخرى  سكان الحواضر والقرى، وا 
، فإّن أىل الطبقة األخرى كانوا (ٙٙ)ويقطنون الصحراء، ال ىّم ليم إال الغزو وانتجاع الكأل"

"يحاولون المعيشة من الزرع والنخل والماشية والضرب في األرض في التجارة، وغير ذلك من 
 .(ٚٙ)ضروب االكتساب"

كانت )مكة( واحدًة من ىذه الحواضر العربية المعروفة منذ الجاىمية، بل كانت "أىم  ولقد
؛ يدل عمى ذلك تكنيتيا بـ)أم القرى(، وقد جاء في (ٛٙ)مواضع الحضر في الحجاز عمى اإلطالق"

ل يقول: إنا (، أن اهلل عز وجٕٜ{ )األنعام: َوِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَياتفسير قولو تعالى: }
أنزلنا القرآن "لنخوف بو من عذاب اهلل وبأسو أىل )مكة( ومن حوليا من أىل أقطار األرض 

 .(ٜٙ)كميا"
ولعل ذكر الحاضرة أو القرية كاٍف ليوحي باالجتماع واالستقرار وما شابييما من 

ناس المظاىر األساسية ألي مجتمع متحّضر، وبتحقُّق شرَطي االجتماع واالستقرار يبدأ ال
بالتدريج في إحداث تعديالت عمى نمط عيشيم، فتتغير أساليبيم في المباس والطعام والشراب 
والسكن، وتنمو في مجتمعاتيم أنماط جديدة من الفنون التي تناسب الحياة المستقرة، وغير ذلك 

 من مظاىر التغيرات والتجديد.
بنمط الحياة البدوية  وفي )مكة( يتجمى كثير من مظاىر ىذا التّقدم الحضاري قياساً 

الخشنة الغالب عمى حياة العرب في بوادي الجزيرة العربية، وسنكتفي في ىذا المبحث بالوقوف 
عمى عدد من األمثال الدالة عمى مكانة )مكة( الحضارية. وفي كتب التاريخ عامة، وكتب تاريخ 

 من مظاىر تحضر )مكة(. المستفيدمكة خاصة، ما يروي عطَش 
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 ،(ٓٚ)()َأْجَمُل ِمْن ِذي الِعَماَمةِ ومن أمثال العرب الدالة عمى تحضر مجتمع )مكة( قوليم: 

وتتفق المصادر التي شرحت المثل عمى أنو من أمثال مكة، وأن ذا العمامة ىو سعيد بن 
ذا (ٔٚ)العاص بن أمية ، وكان في الجاىمية إذا لبَس عمامًة ال يمبس قرشيُّ عمامًة عمى لونيا، وا 

وكان . (ٕٚ)خرج لم تبَق امرأٌة إال برزت لمنظر إليو من جمالو... وقيل ىي كناية عن السيادة
 :(ٖٚ)فيو بعض الشعراء فقال أحيحة؛ أبا سعيد بن العاص يكنى

نْ  ُيْضَربْ          ِعّمَتوُ  َيْعتَـــمّ  َمنْ  ـةَ ُأَحْيحَ  ــوَأُبـ               َعَددِ  َوَذا َمالٍ  َذا َكانَ  َواِ 
وميما يكن، فإن )العمامة(، سواٌء كانت ذات داللة حقيقية عمى )الجمال( أو ذات داللة مجازية 
عمى )السيادة(؛ َتْحُضُر في المثل بوصفيا رمزًا لحرص أىل )مكة( عمى الجمال والتزين، وتفننيم 

 في مالبسيم، وحرصيم عمى نظافتيا، وفي ذلك يتجمى مظيٌر من مظاىر تحضر المجتمع.
بعيد من المباس يتجمى التفنن في أدوات الطعام والشراب وطرائق تناوليا بوصفو مظيرًا وغير 

)َأْقَرى ِمْن َحاِسي آخر من مظاىر تحضر )مكة(، ومن األمثال المتعمقة بذلك قوليم: 
، و)أقرى( صيغة تفضيل من )الِقَرى(، وىو إطعام الضيف، أما )حاسي الذىب(  (ٗٚ)(الذَّّىبِ 

نما سمي بذلك ألنو كان يشرب في إناء من الذىب، أو (٘ٚ)بن ُجدعان التيمي فيو )عبد اهلل ، وا 
 .(ٙٚ)في إناء الذىب

ومن البدييي القول إن اقتناء الذىب واستعمالو في الحياة اليومية، يدل عمى الثراء، غير 
ي أنو، في الوقت نفسو، يعكس جانبًا من رقي الحس الجمالي لُمستعِممو خاصة، ولممجتمع الذ
ناء إينتمي إليو عامة، واتخاذ عبد اهلل بن ُجدعان )إناء الذىب( لشرابو، ال يمنع أن يكون لو )

ْن لم يشتيْر  ذىبي( آخر لطعامو، كما أنو ال يمنع أْن يكون لغيره أيضًا شيٌء من ذلك القبيل، وا 
ده في استعمال )إناء الذى ب( في شرابو أو بذلك، واألىم من ذلك أّن مْدَح فرد من المجتمع بتفرُّ

طعامو، يستمزم أن يكون لغيره أواٍن من معادَن دون )معدن الذىب(؛ وذلك كاٍف لمداللة عمى 
 ر مجتمع )مكة( قياسًا بما حوليا من المجتمعات البدوية.تحضُّ 

ومن شرح المثل السابق يضيف الزمخشري معمومة تاريخية ميمة، وىي أن عبداهلل بن 
م مثواه وأطعمو بين يديو، ثم أمره برفع الحوائج، فقال: جارية تعمل ُجدعان "وفد عمى كسرى فأكر 

لي ما أكمُت عند الممك، فأمر لو بجارية وألطاف، وانصرف إلى مكة، فاتخذ فالوذًا كثيرًا أطعم 
 .(ٚٚ)الناس منو، وىو أول فالوذ عمل ببالد العرب"
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االجتماعية العالية التي ففي ىذا النص، فضاًل عن داللتو عمى كرم ابن ُجدعان ومنزلتو 
 أّىمتو إلى مجالسة المموك، ثمة داللتان تناسبان ىذا المقام:

 : تحقيق مكة َقَصب السبق في نقل ألوان جديدة من األطعمة إلى بالد العرب.   األولى
: أن العامل الجوىري في تحّضر مجتمع )مكة( يتمثل في اتصال أىميا بمجتمعات واألخرى

ة، وانفتاحيم عمى صور جديدة من أنماط الحياة، وقد ساعدىم في تحقيق ىذا جديدة خارج الجزير 
االتصال عمميم بالتجارة، واشتيارىم بذلك، حتى بمغ األمر بُتّجار مكة، في بعض المراحل 
التاريخية، أن احتكروا "التجارة في العربية الغربية، وسيطروا عمى حركة النقل في الطرق الميمة 

 .(ٛٚ)ببالد الشام وبالعراق"التي تربط اليمن 
وثمة َمَثٌل آخُر يتصل بمسألة الطعام، ويجّسد الُيّوَة العميقة بين مجتمع مكة المتحًضر 

)قد ُيْبَمغ الَخْضُم ومجتمع البادية، في طريقة تناول الطعام أو نوعيتو، والمثل ىو قوليم: 
األضراس، وقيل: ىو خاصٌّ بالشيء ، والَخْضم: األكل بجميع الفم، أو بأقصى (ٜٚ)(بالَقْضم

 . (ٓٛ)الرطب كالِقثّاء، والقضم: األكل بأطراف األسنان، وقيل: القضم ألكل اليابس
وليس َثّم عالقة مباشرة بين ىذا المثل و)مكة(، ولكن بعض كتب األمثال تذكر في شرح 

ىذه بالد مقضم  المثل حكاية موجزة مفادىا أن أعرابيًا دخل عمى ابن عم لو بمكة، فقال: إنّ 
وليست بالد مخضم، وسواء عنى األعرابي بالخضم والقضم، أكل الرطب واليابس، أو األكل 
بجميع الفم أو بأطراف األسنان، فإنو كان يعبر عن تمك اليّوة الحضارية التي تفصل بين مجتمع 

ا، أو في مكة المتحضر، ومجتمع البادية الفقير الخشن، إما في نوع األطعمة التي يتناولوني
 طريقة تناوليا.

 -وتعد مجالس الميو والغناء واحدة من السمات البارزة لمجتمع الحواضر، وقد مر بنا 
)َتَرْكُتُو ُتَغنِّيِو ذكر أربعة أمثال متعمقة بـ)الجرادتين(، وىي قوليم:  -في المبحث السابق

)أَْلَحُن من ، و(ٖٛ)()َصاَر َحِدْيَث الَجراَدَتْينِ و (ٕٛ)(اْلَجَراَدَتانِ )َظمَِّت الَيْوَم ُتْمِييَك ، و(ٔٛ)(اْلَجرَاَدَتانِ 
ىو عالقتيا بوفد عاد  -في المبحث السابق-. وكان السبب في ذكر ىذه األمثال (ٗٛ)(الَجراَدَتْينِ 

الذين جاؤوا يستسقون لقوميم في مكة، وىو ما رأينا فيو شاىدًا عمى تقديس الجاىميين وتعظيميم 
هلل الحرام وبيتو العتيق، وفي ىذا المبحث سنتأمل في صيغ األمثال نفسيا، التي سنجدىا بمد ا

تتضمن األلفاظ اآلتية: )تغنيو(، و)حديث(، و)ألحن(، و)تمييك(، وجميعيا تنتمي إلى حقل 
 الميو.



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٔٚ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
وقد سبقت اإلشارة إلى أن أكثر كتب األمثال تذكر أن )الجرادتين( ىما قينتا معاوية بن 

عيم العماليق، الذين كانوا يسكنون مكة في الجاىمية األولى، وال يبتعد أبو ىالل العسكري بكر، ز 
، وفي ذلك (٘ٛ)بـ)الجرادتين( عن مجتمع مكة، عندما يذكر أنيما جاريتان لعبد اهلل بن ُجدعان

شاىٌد عمى شيوع الغناء ومجالس الميو في مجتمع )مكة( منذ أزمنة بعيدة، وىو ما يقدم دلياًل 
 آخر عمى أن تحضر )مكة( يضرب أطنابو في أعماق التاريخ.

ومما يتصل بجانب الميو شيوع الحانات ومجالس الشراب؛ ولعل في قوليم في سبب 
شيرة عبد اهلل بن ُجدعان بـ)حاسي الذىب( إنو كان )يشرب( في إناء من الذىب، ما يدل عمى 

، أن أبا  (ٙٛ)()َأْحَمُق ِمْن َأِبي َغْبَشانَ مجالس شرب الخمرة، وقد ذكر في شرح المثل المشيور: 
 فأعوزه سكٍّيراً  وكانكانت إليو سدانة الكعبة، ُسَمْيٌم، : ، َواْسموُ غبشان المذكور ىو رجل من خزاعة

، بن كالب قصي فاشتراه خمٍر، بزقٍّ  البيت مفتاح فباع الخمر، بو يأخذ ما األيام بعض في
فكانت  .(ٚٛ)غبشان( أبي صفقة من )أخسر: المثل في فصار خمر، وزق وقيل: باعو ببعير

 :(ٛٛ)ىذه الحادثة سببًا في ىجاء خزاعة، فقال بعض الشعراء
 البادي صفقة فبئست خمرٍ  بـزقِّ  سكرْت     إذ اهلل بيت خزاعة باعتْ                
 والوادي البيت بظـــل المقـــام عن     وانصـــرفت لمبيت سدانتيا باعت               

 :آخر وقال
 الخمور شرب فخرىا وجدنا        قديم في خزاعـــة افتخرت إذا               
 ـورـالفخ ــرـمفتخ بئس ـزقــب       اًل ـــجيـ نــالرحم قبــمة وباعت               

 :ذلك في حينئذ قصي زوجة حميل بنت ُحب ى وقالت
 خـــزاعوْ  ــرٍ ـَبني ِفي نـم مـوأظمـ        ُقَصيٍّ  مـن أظمـمُ  غبشان أبو               
ـا تمحـوا فال                ِـــّ  باعوْ  كان إذ شيخـكم ولومــــوا        شـــــــراه إذ قصي

ذا كان بعض كتب األمثال يشير إلى أن ىذه الحادثة جرت في مجمس شراب في   وا 
الطائف، فإن ذلك ال يعني أن مكة تخمو من مجالس الميو والشراب، بل عمى العكس، قد يكون 
األمر أكثر وأوسع في )مكة(، السيما إذا تصّورنا أن المدينة كمما اتسعْت دوائر الشر والخير 

عض الدراسات التاريخية إشارات صريحة إلى انكباب بعض شباب مكة عمى فييا، بل نجد في ب
 .(ٜٛ)شرب الخمرة في الجاىمية
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 الخاتمة
 ،البحث في صفحاتو السابقة أبرز األمثال العربية التي اتصمت بـ)مكة( ومجتمعيا بّين 

وقد جرْت دراسة ىذه األمثال، دراسة وصفية تحميمية، في ثالثة مباحث؛ وذلك تبعًا ألبرز 
 الدالالت التي تتجمى من العالقة بين المثل والمكان.

إما عن طريق  ،أن ثمّة عددًا من األمثال احتفت بـ)مكة( المبحث األولفاتضح من 
إلى الوقائع الحربية التي وقعت في أرضيا  اإلشارة إلى طبيعتيا الجغرافية، أو عن طريق اإلشارة

أو شارك أىميا فييا، فإذا كانت األمثال المتعمقة بالجانب الجغرافي تكاد تتفق في داللتيا عمى 
تفرد مكة بطبيعة قاسية ومعقدة، فإن الطائفة األخرى من األمثال تؤكد أن مكة، مع تحّضرىا 

ليا من الصراعات والحروب، في الجاىمية ومكانتيا الدينية، لم تكن بعيدًة عما يجري حو 
 واإلسالم.

فقد أظيرت المكانة الدينية لـ)مكة( منذ الجاىمية؛  المبحث الثانيأما األمثال التي درسيا 
وذلك إما بالتمميح إلى قداستيا بوصفيا بمد اهلل الحرام، أو عن طريق تعظيم كعبتيا المشّرفة، وقد 

ي ذكرت فييا األمثال؛ كاألمثال التي أفرزتيا قصة وفد عاد ترد داللة التعظيم في الحوادث الت
 الذين جاؤوا إلى مكة ليستسقوا لقوميم.

اتضح أن مكة كانت مثااًل بارزًا لمجتمعات الجزيرة  المبحث الثالثومن الوقوف عمى أمثال 
أكثر العربية المتحضرة في الجاىمية، قياسًا بغمبة نمط الحياة البدوية وعدم االستقرار عمى 

التجمعات القبمية فييا، وقد تبّدى ذلك عن طريق اإلشارة إلى تفنن بعض أىل مكة في مطاعميم 
 إلى شيوع مجالس الميو والغناء فييا. التمميحومشاربيم وزينتيم، فضاًل عن 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٜٔ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 اليوامش 

 سعيد، بور الدينية، الثقافة مكتبة والتاريخ، البدء ،(ىـٖ٘٘نحو ت) طاىر بن المطير المقدسي، (ٔ)
 ٕٛ-ٔٛ/ٗت.، .د
 مكة تاريخ ،(ىـٗ٘ٛت) الحنفي المكي محمد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الضياء، ينظر: ابن (ٕ)

 الكتب دار نصر، وأيمن إبراىيم عالء: تحقيق الشريف، والقبر الشريفة والمدينة الحرام والمسجد المشرفة
 ٜٔم، ٕٗٓٓ/ىـٕٗٗٔ ،ٕط بيروت، العممية،

 صادر، دار جبير، ابن رحمة ،(ىـٗٔٙت) األندلسي أحمد بن محمد الحسين أبو جبير، ابنينظر:  (ٖ)
 ٓٙٔ-ٜ٘، .ت.د بيروت،

 بطوطة ابن رحمة ،(ىـٜٚٚت) الطنجي اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو بطوطة، ينظر: ابن (ٗ)
ىـ، ٕٕٖٔ ،ٔط بمصر، الخيرية المطبعة األسفار، وعجائب األمصار غرائب في النّظار تحفة: المسماة

ٜ٘-ٔٓٛ 
 ،ٔط دمشق، الفكر، دار تحميمية، تاريخية دراسة -العربية األمثال المجيد، عبد الدكتور قطامش،( ٘)

 ٜٕٗم، ٜٛٛٔ /ىـٛٓٗٔ
 بيروت، النفائس، دار تحميمية، دراسة-الجاىمي والعصر العربية األمثال توفيق، محمد. د عمي، أبو (ٙ)
 ٔٙم، ٜٛٛٔ/ىـٛٓٗٔ ،ٔط
 والدكتور حجي محمد الدكتور: حققو والحكم، األمثال في األكم زىر ،(ىـٖٓٛٔت) الحسن اليوسي،( ٚ)

 ٜٖٔ/ٔ، ٜٔٛٔ/ ىـٔٓٗٔ ،ٔط ،(المغرب) البيضاء الدار الثقافة، دار خضر، محمد
 فييا جاء وما مكة ىـ(، أخبارٕٓ٘)ت نحو أحمد بن اهلل عبد بن محمد الوليد ينظر: األزرقي، أبو (ٛ)

 تقي . الفاسي،ٖٗٓ-ٕٗٙ/ٕ، د.ت، ٔالدينية، ط الثقافة عمر، مكتبة عمي: وتحقيق دراسة اآلثار، من
 الحرام، البمد بأخبار الغرام شفاء ،(ىـٕٖٛت) الحسني المكي عمي بن أحمد بن محمد الطيب أبو الدين
 ٖ٘-ٕ٘/ٔم، ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط العممية، الكتب دار
 محيى محمد: تحقيق األمثال، مجمع ،(ىـٛٔ٘ت) النيسابوري محمد بن أحمد الفضل أبو الميداني، (ٜ)

 .ٗٗٔ /ٔم، ٜ٘٘ٔ/ىـٖٗٚٔ بيروت، المعرفة، دار الحميد، عبد الدين
 /ىـٜٖٚٔ بيروت، صادر، دار البمدان، معجم ،(ىـٕٙٙت) اهلل عبد بن ياقوت ينظر: الحموي، (ٓٔ)

 ٘ٚٔ-ٗٚٔ/٘ م،ٜٚٚٔ
 ٘ٚٔ/٘نفسو:  (ٔٔ)
 ٜٖ٘/ٕالميداني:  (ٕٔ)



                                                                     

 ٕٓ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 الدىر قديم في مكة أخبار ،(ىـٕٕٚت) المكي العباس بن إسحاق بن محمد اهلل عبد أبو الفاكيي، (ٖٔ)
 ٖٚٔ/ٗىـ، ٗٔٗٔ ،ٕط بيروت، خضر، دار دىيش، اهلل عبد الممك عبد. د: تحقيق وحديثو،

 ٛٚ/ٔالميداني:  (ٗٔ)
 وعبد إبراىيم، الفضل أبو محمد: تحقيق األمثال، جميرة ،(ٜٖ٘بعد ت) ىالل أبو العسكري،(٘ٔ)

 القاسم أبو الزمخشري، ،ٚٛ/ ٕ الميداني: ،ٓٔٔ/ٕ م،ٜٛٛٔ ،ٕط بيروت، الفكر، دار قطامش، المجيد
 م،ٜٚٛٔ ،ٕط بيروت، العممية، الكتب دار العرب، أمثال في المستقصى ،(ىـٖٛ٘ت) عمر بن محمود

ٔ/ٕٙ٘ 
 مكرم بن محم د الدين جمال الفـضل أبو منظور، المطيمة: العير تحمل الطيب وبز التجار. ابن (ٙٔ)
 )مادة: لطم(. مٜٜٗٔ/ ىـٗٔٗٔ ،ٖط بيروت،: صادر دار العرب، لسان ،(ىـٔٔٚت)
االً  سمي (ٚٔ)  ٕٙٙ/ٔالمموك. الزمخشري:  عمى وّفادا كان ألنو رح 
 ٚٛ/ٕالميداني:  (ٛٔ)
: حواشيو ووضع بو اعتنى األمثال، في الفاخر ،(ىـٜٕٔت) عاصم بن سممة بن المفّضل الّضبٍّي، (ٜٔ)

، الميداني: ٜٜٖ/ٕ، العسكري: ٛٛٔم، ٕٔٔٓ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار عثمان، محمد
 .ٕٗٙ/ٕ، الزمخشري: ٕٕٔ/ٕ
 .ٛٛٔالّضبٍّي:  (ٕٓ)
 ت) المعافري، الحميري أيوب بن ىشام بن الممك عبد الدين جمال محمد أبو ىشام، ينظر: ابن (ٕٔ)

براىيم السقا، مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة ،(ىـٖٕٔ  مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ وعبد األبياري، وا 
 . المقريزي، أبوٕٓٗ/ ٔ م،ٜ٘٘ٔ/ ىـٖ٘ٚٔ ،ٕط بمصر، وأوالده الحمبي البابي مصطفى ومطبعة
 واألموال األحوال من لمنبي بما األسماع ، إمتاع(ىـ٘ٗٛ ت) القادر عبد بن عمي بن أحمد العباس
/ ىـٕٓٗٔ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار النميسي، الحميد عبد محمد: تحقيق والمتاع، والحفدة
 ٖٛٗ/ ٘ م،ٜٜٜٔ

 أخرى رسائل وخمس السيرة جوامع ،(ىـٙ٘ٗ ت) األندلسي أحمد بن عمي محمد حزم، أبو ابن (ٕٕ)
 ٔٔٔ م،ٜٓٓٔ ،ٔط مصر، المعارف، دار عباس، إحسان: تحقيق حزم، البن

 ٚٛٔ/ٔاليوسي:  (ٖٕ)
 ٜٖ٘/ٕالميداني:  (ٕٗ)
 ٖٚٔ/ٗينظر: الفاكيي:  (ٕ٘)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٔ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 عبدالمجيد الدكتور: لو وقّدم عميو وعمق حققو األمثال، ،(ىـٕٕٗت) القاسم عبيد أبو سالم، ابن (ٕٙ)

 عبيد أبو البكري، .ٖ٘٘م، ٜٓٛٔ/ىـٓٓٗٔ ،ٔط بيروت، دمشق، لمتراث، المأمون دار قطامش،
 .٘ٛٗ م،ٜٔٚٔ ،ٔط عباس، إحسان: تحقيق األمثال، كتاب شرح في المقال فصل ،(ىـٚٛٗت)

 إبراىيم عمي الدكتور: تحقيق األمثال، ،(ىـٖٖٚت) رفاعة بن الّمو عبد بن زيد الخير أبو الياشمى،
 ٚٔ/ٕ الزمخشري: .ٖٜ/ٔ الميداني: .ٕٔٔم، ٖٕٓٓ /ىـٖٕٗٔ ،ٔط دمشق، الدين، سعد دار كردي،

 ٕٔٗ/ٕ، اليوسي: ٗٗٗ/ٔ العسكري: (ٕٚ)
 ٕٕٗ/ٕ، اليوسي: ٖٔٛ/ٔ الميداني: (ٕٛ)
 ٗٛٔ/ٔ الزمخشري: (ٜٕ)
 الدكتور: فيارسو ووضع لو وقّدم حققو األمثال، ،(ىـٜ٘ٔت) عمرو بن مؤرج فيد أبو السدوسي، (ٖٓ)

 ٜٗم، ٖٜٛٔ بيروت، العربية، النيضة دار التواب، عبد رمضان
 ٕٕٗ/ٕ، اليوسي: ٖٜ/ٔالميداني:  (ٖٔ)
، ٕزىير بن أبي سممى، الديوان، اعتنى بو وشرحو: حمدو طّماس، دار المعرفة، بيروت، ط (ٕٖ)

 ٙٚم، ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔ
ل: أْفِجَرة أربعة" ىي بل واحدًا، يوماً  ليس أنو ذكر وقد: الِفَجار من ذلك: َيْومُ ( ٖٖ)  ِكَناَنة بين اأَلو 

 كبيرُ  فيو يكن ولم معاوية، بن َنْصر وبني ِكنانة بين والثالث وِكنانة، ُقَريش بين والثاني َىَوازن، وَعُجوز
 بين موضع وىو الِفَجار، أيام من يوم وىو :َنْخَمةَ  ، وَيْومُ ..."وَىَوازن قريش بين اأَلكبر وىو والرابع قتاٍل،
 شمس، وَيْوم عبد وبين ىاشم بني بين وكان الِفَجار، أيام من أيضاً  وىو: َشْمَطةَ  وَيْومُ  .والطائف مكة

 كانوا مكة بناحية العرب أسواق من سوق وىو ماء اسم:  وُعَكاظ الِفَجار أيام من أيضاً  وىو: ُعَكاظَ 
 َيْوم)و ،(الَعْباَلء َيْوم) كذلك ويذكر .ويتناشدون ويتبايعون شيراً  بيا ويقيمون سنة كل في بيا يجتمعون
وغيرىا. ينظر، لمعرفة تفاصيل ىذه األيام  ،(الَفْتحِ  َيْوم)و ،(الّمياِبةِ  َيْوم)و ،(َرْحَرَحانَ  َيْوم)و ،(الُحَرْيَرةِ 

 ٗٗٗ-ٖٓٗ/ٕوغيرىا: الميداني: 
 ٜٚ/ٔ، اليوسي: ٛ/ٔ، الزمخشري: ٚٛ/ٔالميداني:  (ٖٗ)
 ٖٛ/ٔ، اليوسي: ٜ/ٔالزمخشري:  ٚٛ/ٔ، الميداني: ٜٜٔ/ٔالعسكري:  (ٖ٘)
 .ٜ/ٔ، الزمخشري: ٚٛ/ٔالميداني: (ٖٙ)
 ٚٛ/ٔالميداني: ( ٖٚ)
 الجاىمي العصر في الحجاز، في قحطان مموك من الجرىمّي، مضاض بن الحارث بن ىو عمرو (ٖٛ)

 بن يعرب بني من اليمن ألصحاب تابع وىو ضعيفا، ممكو وكان منيا، أبيو خروج بعد مكة تولى. القديم



                                                                     

 ٕٕ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 الدمشقي، محمود بن الدين بمكة، ولم يذكر زمن وفاتو. الزركمي، خير مات. مدتو تطل ولم قحطان،
 ٘ٚ/ ٘م، ٕٕٓٓ ،٘ٔط بيروت، لمماليين، العمم دار األعالم،

نياية األرب في  ،ىـ(ٖٖٚ )ت شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب بن محمد القرشي، لنويريا (ٜٖ)
 ٖٛ/ٔاليوسي:  .ٕ٘/ ٙٔ، ىـٖٕٗٔ، ٔ، طدار الكتب والوثائق القومية، القاىرة،  فنون األدب

 ٔٚٔ/ٕالميداني:  (ٓٗ)
 عبد مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة ،(ىـٚٗٚت) إسماعيل الفداء أبو اإلمام كثير، ابن: ينظر (ٔٗ)

 الدين برىان بن عمي الحمبي،. ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٔ م،ٜٔٚٔ/ ىـٜٖٙٔ بيروت، المعرفة، دار الواحد،
 .ٕٔٛ-ٜٕٚ/ٔ ىـ،ٓٓٗٔ بيروت، المعرفة، دار المأمون، األمين سيرة في الحمبية السيرة ،(ىـٗٗٓٔت)
 ظبي، أبو الثقافي، المجمع المولدة، األمثال ،(ىــٖٖٛت) بكر محمد بن العباس أبو الخوارزمى، (ٕٗ)

 ٔٔٔ ىـ،ٕٗٗٔ المتحدة، العربية اإلمارات
 ٛٓٔنفسو:  (ٖٗ)
 ٔٚٔ /ٕالميداني:  (ٗٗ)
 الميداني: ،ٕٖٙ/ٕ العسكري: ،ٖ٘ٔ الياشمي: ،ٖ٘ٔ الّضبٍّي: ،ٖٖ٘ البكري: ،ٕٖٕ ابن سالم: (٘ٗ)
 ٜٙ/ٔ اليوسي: ،ٖٚ/ٕ الزمخشري: ،ٖٕٔ/ٔ
 ٖٚ٘/ٕ، الميداني: ٕٖٙ/ٕالعسكري:  (ٙٗ)
 ابن منظور: )مادة: قرط(  (ٚٗ)
 بنت مارية ىي: . ويقالٖٕٔ/ٔ، الميداني: ٕٖٙ /ٕالعسكري:  ،ٖ٘ٔ ، الّضبٍّي:ٖٖ٘البكري:  (ٛٗ)

 بمزيقياء المعروف عمرو بن حارثة بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن جفنة بن عمرو بن ثعمبة بن أرقم
 ٜٙ/ٔ ، اليوسي:ٖٖ٘عامر. البكري:  بن
 ٖٕٔ/ٔ الميداني: (ٜٗ)
 مصر، الكبرى، التجارية المكتبة األنصاري، ثابت بن حسان ديوان شرح عبدالرحمن، البرقوقي، (ٓ٘)

 ٜٖٓم، ٜٕٜٔ/ ىـٖٚٗٔ
 ٖٜٕعمي: ص ينظر: أبو (ٔ٘)
 ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٕ٘)
 ٗ٘ٔ/ٕالزمخشري: ، ٓٚٔالياشمي:  (ٖ٘)
 . ىينم: من اليينمة، وىي الكالم الخفي. ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٗ٘)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٚٔٔ الّضبٍّي: (٘٘)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٖ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٕٕٗ/ٕ العسكري: (ٙ٘)
 /ٕ، الزمخشري: ٖٖٗ/ ٔ، الميداني: ٖٔ٘/ ٔ، العسكري: ٛٛ، الياشمي: ٕٕٚابن سالم:  (ٚ٘)

 ٛٙٔ/ ٖ. اليوسي: ٕٖ٘
 ٕٖ٘ /ٕالزمخشري:  (ٛ٘)
 ٕٖ٘ /ٕالميداني:  (ٜ٘)
 ٚٔٔالّضبٍّي:  (ٓٙ)
، العسكري: ٖٕٓ، الياشمي: صٜٙمنو. ابن سالم:  رغبة غير من فحج بمكة حصوُلو أي ات َفق (ٔٙ)
 .ٜٕٚ /ٕ، الزمخشري: ٜٚٔ/ٕ، الميداني: ٕٗٓ/ٕ
 ٕٔٔ/ٔالميداني: ، ٙٔٔ، الياشمي: صٜٖٖحّجيم. ابن سالم:  من الّناس نفر مثل خاليا أي (ٕٙ)
 .ٜٖٛ /ٕ، الزمخشري: ٜٔ/ٕ، الميداني: ٜٛٔالمستضعف. الّضبٍّي:  لمذليل يضرب  (ٖٙ)
، البكري: ٖٛٚالعماليق. ابن سالم:  من رجل اسم وُعَمي الضربة والصكة النيار نصف أى (ٗٙ)
 ٕٙ/ٔ، اليوسي: ٕٚٛ /ٕ، الزمخشري: ٕٛٔ /ٕ، الميداني: ٕٕٕ، الياشمي: ٛٓ٘/ٔ
، وفيو مبحث خاص بعنوان )صورة الحج الجاىمي في كتب ٜٕٙ-ٕٛٛعمي:  ينظر: أبو (٘ٙ)

 األمثال(
 ٘م، ٜٛٛٔ ،ٚط بمصر، المعارف دار الجاىمي، الشعر مصادر الدين، ناصر األسد، (ٙٙ)
 اليسوعي، صالحاني أنطون: تحقيق الدول، مختصر تاريخ ،(ىـ٘ٛٙت) الفرج أبو العبري، ابن (ٚٙ)

 ٖٜ م،ٕٜٜٔ ،ٖط بيروت، الشرق، دار
 ،ٕط مصر، الجامعية، المعرفة دار القديم، العرب تاريخ في دراسات بيومى، محمد ميران، (ٛٙ)
 ٜٖٗ ت.،.د
-الشريف المصحف لطباعة فيد الممك مجمع الميسر، التفسير التفسير، أساتذة من نخبة (ٜٙ)

 عند قولو تعالى: َ}ِلتُْنِذرَ ( ٖٛٗ، وفي التفسير نفسو )صٜٖٔم، صٜٕٓٓىـ/ ٖٓٗٔ ،ٕط السعودية،
 (: "لتنذر أىل )مكة( ومن حوليا من سائر الناس". َٚحْوَلَيا{ )الشورى:  َوَمنْ  اْلُقَرى ُأم  
 ٕ٘/ٔ، الزمخشري: ٛٛٔ/ٔ، الميداني: ٖٖ٘/ٔالعسكري:  (ٓٚ)
 لو يقال الجاىمية، في أمية سادات من: أحيحة أبو شمس، عبد بن أمية بن العاص بن سعيد ىو (ٔٚ)
 ٜٙ/ ٖ الزركمي: .السيادة عن كناية( العمامة ذو)و( العصابة ذو)
 ٛٛٔ/ٔالميداني:  (ٕٚ)
 ٕ٘ٔ/ ٖالسييمي:  (ٖٚ)
 ٕٔٛ/ٔ، الزمخشري: ٕٚٔ/ٕ، الميداني: ٖٖٔ/ٕالعسكري:  (ٗٚ)



                                                                     

 ٕٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

 ِمن وكان قريش، بسيد ُوصف تيم، بن سعد بن كعب بن عمرو بن جدعان بن اهلل عبد ىو (٘ٚ)
 جاىمية تاريخ في الطرب ، نشوة(ىـ٘ٛٙ ت) سعيد األندلسي، ابن: ينظر. الجاىمية ِفي األجواد الكرماء
 -ٖٖ٘ م،ٕٜٛٔ ،ٔط األردن، عمان، األقصى، مكتبة الرحمن، عبد نصرت الدكتور: تحقيق العرب،
 اهلل عبد: تحقيق والنياية، البداية ،(ىـٗٚٚ ت) الدمشقي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن. ٖٗ٘
 ٕ٘ٙ/ ٖ م،ٖٕٓٓ/ ىـٕٗٗٔ ،ٔط ىجر، القاىرة، دار التركي، المحسن عبد بن
 .ٖٗ٘ الطرب: نشوة: ينظر (ٙٚ)
معرب.  فارسي الحنطة ُلبٍّ  من يسو ى يؤكل، الذي ىو الَحْمَواءِ  من . والفالوذ:ٕٔٛ/ٔالزمخشري:  (ٚٚ)

 لسان العرب )مادة: فمذ(
 ،ٗط بيروت، الساقي، دار اإلسالم، قبل العرب تاريخ في المفصل الدكتور، عمي، جواد (ٛٚ)

 ٙ/ٚ م،ٕٔٓٓ/ىـٕٕٗٔ
 ،ٖٜ/ٕ الميداني: ،ٕٜ/ٕ العسكري: ،ٙٛٔ الياشمي: ،ٕٖٗ البكري: ،ٖٕٙ ابن سالم: (ٜٚ)

 ٕٔٓ/ٔاليوسي:  ،ٜٗٔ/ٕ الزمخشري:
 ابن منظور: )مادتا: خضم وقضم( (ٓٛ)
 ٖٔٔ/ٔ الميداني: (ٔٛ)
 ٗ٘ٔ/ٕ، الزمخشري: ٓٚٔالياشمي:  (ٕٛ)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٚٔٔ الّضبٍّي: (ٖٛ)
 ٕٙ٘/ٕ الميداني: ،ٕٕٗ/ٕ العسكري: (ٗٛ)
 ٕٕٗ/ٕ العسكري: (٘ٛ)
ويقال: أندم من أبي غبشان، وأخسر من أبي غبشان، وأخسر صفقًة من أبي غبشان، وأليف من  (ٙٛ)

، ٖٙ٘، ٕٗ٘/ٕ، ٕٙٔ/ٔ. الميداني: ٖٕٕ/ٕ، ٕٖٗ، ٖٚٛ/ٔ. العسكري: ٗٔأبي غبشان. الياشمي: 
 .ٜٔٔ، ٕٖٔ /ٕ، اليوسي: ٖٙٛ، ٖٙ٘، ٕٚ/ٔالزمخشري: 

 أخبار في المنمق ،(ىـٕ٘ٗ ت) عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد جعفر ينظر، البغدادي، أبو (ٚٛ)
 السييمي، .ٕٚٛ م،ٜ٘ٛٔ/ ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط بيروت، الكتب، عالم فاروق، أحمد خورشيد: تحقيق قريش،

 دار النبوية، السيرة شرح في األنف الروض ،(ىـٔٛ٘ ت) أحمد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو
 ٕٖ/ ٕ ىـ،ٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، العربي، التراث إحياء

 -ٕٗٔتنظر ىذه النصوص الشعرية مع اختالف في بعض األلفاظ والعبارات في: األندلسي:  (ٛٛ)
 المموك أخبار في المزيدية المناقب ،(ىـٙ ق: ت) نما بن محمد اهلل ىبة البقاء أبو . الحمي،ٕ٘ٔ

 عم ان، الحديثة، الرسالة مكتبة درادكة، موسى وصالح خريسات، القادر عبد محمد: تحقيق األسدية،
 ٜٖٔ م،ٜٗٛٔ ،ٔط
 ٖٕ٘/ٛ: جواد عمي: -مثالً –ينظر  (ٜٛ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕ٘ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
 المصادر والمراجع

 :ىـ(ٜٚٚابن بطوطة، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الطنجي )ت -ٔ
المسماة: تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، المطبعة رحمة ابن بطوطة  -

 ىـ.ٕٕٖٔ، ٔ، طبمصر الخيرية
 :ىـ(ٗٔٙابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد األندلسي )ت -ٕ

 رحمة ابن جبير، دار صادر، بيروت، د.ت. -
  :(ىـٙ٘ٗ ت) األندلسي أحمد بن عمي محمد أبو حزم، ابن -ٖ

 مصر، المعارف، دار عباس، إحسان: تحقيق حزم، البن أخرى رسائل وخمس السيرة جوامع -
 م.ٜٓٓٔ ،ٔط

  :ىـ(ٕٕٗابن سالم، أبو عبيد القاسم )ت -ٗ
األمثال، حققو وعمق عميو وقّدم لو: الدكتور عبدالمجيد قطامش، دار المأمون لمتراث، دمشق،  -

 م.ٜٓٛٔىـ/ٓٓٗٔ، ٔبيروت، ط
  :ىـ(ٗ٘ٛمحمد المكي الحنفي )ت ابن الضياء، أبو البقاء محمد بن أحمد بن -٘

تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، تحقيق: عالء إبراىيم  -
 م.ٕٗٓٓىـ/ٕٗٗٔ، ٕوأيمن نصر، دار الكتب العممية، بيروت، ط

  :ىـ(٘ٛٙابن العبري، أبو الفرج )ت -ٙ
، ٖالشرق، بيروت، طتاريخ مختصر الدول، تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي، دار  -

 م.ٕٜٜٔ
  :ىـ(ٚٗٚابن كثير، اإلمام أبو الفداء إسماعيل )ت -ٚ

/ ىـٕٗٗٔ ،ٔط القاىرة، ىجر، دار التركي، المحسن عبد بن اهلل عبد: تحقيق والنياية، البداية -
 مٖٕٓٓ

 م.ٜٔٚٔىـ/ ٜٖٙٔالسيرة النبوية، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت،  -
  :ىـ(ٔٔٚلفـضل جمال الدين محم د بن مكرم )تابن منظور، أبو ا -ٛ

 م. ٜٜٗٔىـ/ ٗٔٗٔ، ٖلسان العرب، دار صادر: بيروت، ط -
 ت) المعافري، الحميري أيوب بن ىشام بن الممك عبد الدين جمال محمد أبو ىشام، ابن -ٜ

  :(ىـٖٕٔ
براىيم السقا، مصطفى: تحقيق النبوية، السيرة -  مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ وعبد األبياري، وا 

 مٜ٘٘ٔ/ ىـٖ٘ٚٔ ،ٕط بمصر، وأوالده الحمبي البابي مصطفى ومطبعة



                                                                     

 ٕٙ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

  :أبو عمي، د. محمد توفيق -ٓٔ
 هٛٓٗٔ، ٔدراسة تحميمية، دار النفائس، بيروت، ط-األمثال العربية والعصر الجاىمي -

 م.ٜٛٛٔـ/
  :ىـ(ٕٓ٘األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )ت نحو -ٔٔ
، ٔمكة وما جاء فييا من اآلثار، دراسة وتحقيق: عمي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط أخبار -

 د.ت. 
  :األسد، ناصر الدين -ٕٔ
 م.ٜٛٛٔ، ٚمصادر الشعر الجاىمي، دار المعارف بمصر، ط -
  :(ىـ٘ٛٙ ت) سعيد ابن األندلسي، -ٖٔ
 األقصى، ةمكتب الرحمن، عبد نصرت الدكتور: تحقيق العرب، جاىمية تاريخ في الطرب نشوة -

 م.ٕٜٛٔ، ٔاألردن، ط عمان،
  :البرقوقي، عبدالرحمن -ٗٔ
 م.ٜٕٜٔىـ/ ٖٚٗٔشرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،  -
  :(ىـٕ٘ٗ ت) عمرو بن أمية بن حبيب بن محمد جعفر أبو البغدادي، -٘ٔ
/ ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط بيروت، الكتب، عالم فاروق، أحمد خورشيد: تحقيق قريش، أخبار في المنمق -

 مٜ٘ٛٔ
  :ىـ(ٚٛٗالبكري، أبو عبيد )ت -ٙٔ
 م.ٜٔٚٔ، ٔفصل المقال في شرح كتاب األمثال، تحقيق: إحسان عباس، ط -
  :جواد عمي، الدكتور -ٚٔ
 مٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ، ٗالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار الساقي، بيروت، ط -
  :ىـ(ٗٗٓٔلحمبي، عمي بن برىان الدين )تا -ٛٔ
 ىـ.ٓٓٗٔالسيرة الحمبية في سيرة األمين المأمون، دار المعرفة، بيروت،  -
  :(ىـٙ ق: ت) نما بن محمد اهلل ىبة البقاء أبو الحمي، -ٜٔ
 وصالح خريسات، القادر عبد محمد: تحقيق األسدية، المموك أخبار في المزيدية المناقب -

 مٜٗٛٔ ،ٔط عم ان، الحديثة، الرسالة مكتبة درادكة، موسى
  :(ىـٕٙٙت) اهلل عبد بن ياقوت الحموي، -ٕٓ
 م.ٜٚٚٔ/ ىـٜٖٚٔ بيروت، صادر، دار البمدان، معجم -



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد مجمة دراسات تاريخية  
ٕٚ 

 مكة ومكانتيا الدينية والحضارية  تجميات  
  :(ىــٖٖٛت) العباس بن محمد بكر أبو الخوارزمي، -ٕٔ
 ىـ.ٕٗٗٔ اإلمارات العربية المتحدة، األمثال المولدة، المجمع الثقافي، أبو ظبي، -
  الدمشقي: محمود بن الدين خير الزركمي، -ٕٕ
 م.ٕٕٓٓ ،٘ٔط بيروت، لمماليين، العمم دار األعالم، -
  :ىـ(ٖٛ٘الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت -ٖٕ
 م.ٜٚٛٔ، ٕالمستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العممية، بيروت، ط -
  سممى: أبي بن زىير -ٕٗ
 مٕ٘ٓٓ/ ىـٕٙٗٔ ،ٕط بيروت، المعرفة، دار طّماس، حمدو: وشرحو بو اعتنى الديوان، -
  :ىـ(ٜ٘ٔمؤرج بن عمرو )تالسدوسي، أبو فيد  -ٕ٘
األمثال، حققو وقّدم لو ووضع فيارسو: الدكتور رمضان عبد التواب، دار النيضة العربية،  -

 م.ٖٜٛٔبيروت، 
  :(ىـٔٛ٘ ت) أحمد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو السييمي، -ٕٙ
 ىـٕٔٗٔ ،ٔط بيروت، العربي، التراث إحياء دار النبوية، السيرة شرح في األنف الروض -
  :ىـ(ٜٕٔي، المفّضل بن سممة بن عاصم )تبٍّ الضّ  -ٕٚ
الفاخر في األمثال، اعتنى بو ووضع حواشيو: محمد عثمان، دار الكتب العممية، بيروت،  -

 م.ٕٔٔٓ، ٔط
  :(ٜٖ٘العسكري، أبو ىالل )ت بعد -ٕٛ
، دار الفكر، بيروت، جميرة األمثال، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، وعبد المجيد قطامش -

 م. ٜٛٛٔ، ٕط
  :ىـ(ٕٖٛالفاسي، تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن عمي المكي الحسني )ت -ٜٕ
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔشفاء الغرام بأخبار البمد الحرام، دار الكتب العممية، ط -
  :ىـ(ٕٕٚالفاكيي، أبو عبد اهلل محمد بن إسحاق بن العباس المكي )ت -ٖٓ
لدىر وحديثو، تحقيق: د. عبد الممك عبد اهلل دىيش، دار خضر، أخبار مكة في قديم ا -

 ىـ.ٗٔٗٔ، ٕبيروت، ط



                                                                     

 ٕٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 د الزبيرعمي عبده احمد. 

  :قطامش، الدكتور عبد المجيد -ٖٔ
 م.ٜٛٛٔ ىـ/ٛٓٗٔ، ٔدراسة تاريخية تحميمية، دار الفكر، دمشق، ط-األمثال العربية -
  :ىـ(ٖ٘٘المقدسي، المطير بن طاىر )ت نحو -ٕٖ
 بور سعيد، د.ت. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، -
  :(ىـ٘ٗٛ ت) القادر عبد بن عمي بن أحمد العباس أبو المقريزي، -ٖٖ
 الحميد عبد محمد: تحقيق والمتاع، والحفدة واألموال األحوال من لمنبي بما األسماع إمتاع -

 م.ٜٜٜٔ/ ىـٕٓٗٔ ،ٔط بيروت، العممية، الكتب دار النميسي،
  :ميران، محمد بيومى -ٖٗ
 ، د.ت.ٕالقديم، دار المعرفة الجامعية، مصر، طدراسات في تاريخ العرب  -
  :ىـ(ٛٔ٘الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري )ت -ٖ٘
 ىـ/ٖٗٚٔالدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت،  محييمجمع األمثال، تحقيق: محمد  -

 م.ٜ٘٘ٔ
  :نخبة من أساتذة التفسير -ٖٙ
/ ىـٖٓٗٔ، ٕالسعودية، ط-ريفالتفسير الميسر، مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الش -

 م.ٜٕٓٓ
  :(ىـٖٖٚ ت)القرشي  محمد بن الوىاب عبد بن أحمد الدين شياب النويري، -ٖٚ
 هٖٕٗٔ ،ٔط القاىرة، القومية، والوثائق الكتب دار  األدب فنون في األرب نياية -
  :ىـ(ٖٖٚ، أبو الخير زيد بن عبد الّمو بن رفاعة )تالياشمي -ٖٛ
، ٔاألمثال، تحقيق: الدكتور عمي إبراىيم كردي، دار سعد الدين، دمشق، ط -

 م.ٖٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ
  :ىـ(ٖٓٛٔاليوسي، الحسن )ت -ٜٖ
زىر األكم في األمثال والحكم، حققو: الدكتور محمد حجي والدكتور محمد خضر، دار  -

 .ٜٔٛٔىـ/ ٔٓٗٔ، ٔالثقافة، الدار البيضاء )المغرب(، ط
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 السمخص
 بدع هللا الخحسغ الخحيع

وصػػػػػمل هللا سمػػػػػل ر ػػػػػػلو الطػػػػػ غ وسمػػػػػل  لػػػػػو الص  ػػػػػ غ والحسػػػػػج ا را النػػػػػ لس غ 
 الص ىخيغ الحيغ اذىب هللا سشيع الخجذ وشيخىع تصي خا .

 وبنج ...    
سشػاف البحث " قػج سدػ ؿ  ػ لم لسػ ذا تدػسيي الدػ خم السحسجسػي ا ولػيذ الش ػيػي ا لػػ 

فػػ   اإلج بػػي سمػػل ذلػػظ ن ػػػؿ اف هللا  ػػبح نو وتنػػ لل كر ػػم كن يػػ ص ص ػػخ كردنػػ  ال خرػػيز
ال دسيي  س ش ى  السحسجسي تس  دًا سػغ ي خىػ  ا وربسػ  سدػ ؿ  مػخ لسػ ذا فػ  رواسػ   طيسػنػي 
طغ دوف ي خى  ؟ ن ػؿ ام خن  ذلظ ال سمل ال ن  غ ا وإنس  نحغ برجد درا ي شػ طمي سشيػ  

 اق صنش  ىحه الجدليي طشي  وف ي  بنس اإل  صا  ربس  اف خوى  الخوام سم ي  . 
 ػ غ الوؿ   االحاػ ـ الذػخ يي ا ال ػ ن     ػ ختو الذخرػيي ا قدع البحث إلل طبح

ن مش  الخواس   طغ طرػ در السدػمس غ ولػع نن سػج سمػل ي خىػ  ا نخجػػ اف ساػػف سسمشػ  يشػ ؿ 
رضػػ  ال ػػخاص ال ػػخاـ ا وطػػغ طشيجشػػ  ال ط جطػػي وال م تسػػي وال ق لسػػي طرػػ در طن سػػجيغ سمػػل 

وطػ  ذلػظ ذصخنػ  بنزػي  طػخيس غ ا والحسػج اليػاطر ا لني  طاػخرم فػ  كبح اشػ  السشذػػرم ا 
 ا را الن لس غ . 

 

 

 

 

 علي صالح رسن الدمحماوي.. ا.د

 /جامعة البصرة كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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Muhammadiyah Biography in Narrations of 

Maymouna Bint Al-Harith 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful  

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may Allah’s prayers be 

upon His faithful Messenger and upon his good and pure family, 

from whom Allah has removed filth and purified them. 

A questioner might ask why he called the Muhammadiyah 

biography, and not the Prophet, for the answer to that we say that 

Allah Almighty has sent many prophets we wanted to specialize in 

naming we called it Muhammadiyah in order to be distinguished 

from others. Another may ask why in Maymouna’snarrations and 

not others? Wedid not choose this randomly, but rather we are 

about to study it comprehensively. We deducted this part from it 

which contains some insults that the narrators may have fabricated 

against it. 

The research is divided into two sections: the first: Sharia 

rulings, the second: his personal biography. We transmitted 

narrations from Muslim sources and we did not rely on others. We 

hope that our work will satisfy the honorable readers, and from our 

approach there is neither an introduction nor a conclusion nor a list 

of sources based on the margins, because they are repeated in our 

published researches. However, we mentioned some of them 

because we are compelled, praise be to Allah, Lord of the Worlds. 
 

 

 

Prof. Dr. Ali Salih Resin Al-Mohamdawi 

College of Education for Human Sciences  

University of Basrah 
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 الديخة السحسجية في روايات ميسهنة بشت الحارث  
  Her narrationمخواياتيا 

 

ورد سغ طيسػني بشت الح رث طخوي   ا وضنت ف  طدشج ك سػه بػ ا سي  ا لي  ف  طدشج 
حجي ً   ٖٔحجي ً  ا وف  الرحيح غ  ٙٚحجي ً  وفل طدشج ب   بغ طخمج  ٖٗإ ح ؽ بغ راىػيو 

(1)٘وانفخد البخ ري بػ حجيث وطدمع بػ  ٚاتف   سمل 
 

 وطغ ذلظ  
  االحكام الذخعيةكواًل   

 ال يأكل الزب  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي -2
ولع ننخؼ   ب ذلظ (ٕ)الزب صش َّ كب  حدم ا وىػ ولجه ا ويدسل ق ض  الص خ وال ي لع 

 ولع نبح و ا وىػ ي   ش  وط  وصف بو بػ الن ػؽ ا صيف ق ض  وس ؽ ؟ صس     زح . 
وىػ دويبي ا والجس  ضب ا وكضب ا ط م صف وككف ا وفل الس م " كسق طغ ضب " 

 Insectsوق م ى  طغ الحذخا  ( ٗ)سذبو الػرؿ( ٖ)ككم حدػلو ا والن ل ضبينو ربس  ل
وط  ذلظ ب ل الزب طجيػؿ لش  لع ننخفو ا اف ص ف ش خ كو ح ػاف ا كو طغ صشف  (٘)طنخوؼ

ال س كمو  وي خه ا ورد ف  رواسي واحجم ف  صػر سجم اف الش     Locustالحذخا  ا صػ الجخاد 
 طشي    

  The narration of people of Medinaاألولى : رواية أىل السجيشة 
رواى  س ج الخحسغ بغ س ج هللا بغ س ج الخحسغ بغ كبل صنرني ا سغ  ميس ف بغ 

ب ت طيسػني ا وطنو ابغ  ب س وم لج بغ الػل ج ا إذا ضب ا ف ي   (ملسو هيلع هللا ىلص)ق ؿ   دمم الش   اسد ر
ق ؿ  ليس    صال ا ق ال   كو  (ٙ)تو ل  كم   ىديمي بيس ا ق ؿ   طغ كيغ ل ع ىحا ؟ ق لت   كىج

ال ت كم كنت ؟ ق ؿ   تحزخن  طغ هللا ح ضخم ا ق لت   كندكيظ طغ ل غ سشجن  ؟ ق ؿ   ننع ا 
 . (ٚ) ع ىحا ؟ ق لت   كىجتو ى  كسزً  لس  شخا ق ؿ   طغ كيغ ل

انو ىجسي لع  ط  ورد فيو اس خاض انو   ؿ سغ الزب ا وال يس الحي ف ي  ا سشجط  سمع
س كم طشي  ا وقب ؿ ذلظ لع سد ؿ سغ الم غ إال بنج إف شخبو ا وط  قيسي الدؤاؿ بنج الفنم ا 
السفخوض سد ؿ ق م ذلظ ح ل إذا ص ف فيو ش يي ي كيو ا وسشجط  سمع انو ىجسي لع سن خض ا 

غ الخوام ا كط  س كيف نفدخ ذلظ ؟ الطخ ط ش قس وح ش ه كف سرجر طشو وإنس  ىػ طغ سسم
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طػقف طيسػني ا ىم إني  كراد  يػاي و ؟ السفخوض بي  سشجط  سمست انو لع س كم اليجسي ا لع 
 تدكيو طشي  ا لف السحـخ ككمو حخاـ شخبو ا ال  سجم واحجم حدب سمسش  الس ػاض  . 

ت تيو ح ضخم طغ هللا ا طساغ حسمي  سمل اف رزقو سمل هللا ا س تيو  (ملسو هيلع هللا ىلص)وقػؿ الش  
و ا ف  يشل سغ الش س ا ول غ صيف يشدؿ سميو ش خ طذػي ط اًل ؟ ج ىد ىػ الحي سصنس

وب ل  ل  ت  ـ الجني  ولع ت نج وتربح كزطي ا سي  حجيث الص خ ا وي جو ىش ؾ ش ص ف  تن  خ 
الخواسي سشجط  ق لت ضب ا ف ي  بيس ا ص نو السخاد كوان  ف ي  بيس ا وىػ لع ساغ فيو ش ص 

 بػ حدم . طحـخ ا كال إذا قمش  السخاد بو ك
طجن  ا ي كمخج البخ ري ف  اإلسس ف  (ٛ)والدشج فيو ا س ج الخحسغ ا شيخ طغ النر ر

و ميس ف بغ ( ٓٔ)ي ط   ف  طمػصيي السشرػر العب   ا ( ٜ)م وال ػح ج والخق ؽ وصفي الش ػموالرال
   . (ٔٔ)سد ر ا السجن  طػلل طيسػني تصخقش  لو   ب ً  

  of the people of Basra narrationTheالثانية : رواية أىل البرخة 
 -وردت في عجة صهر مشيا : أ 

ابغ س  شي سغ سم  بغ زيج بغ ججس ف سغ سسخ بغ حخطمي سغ ابغ  ب س ق ؿ    رواى 
بنزو فػ بدؽ ا وق ؿ لػ  (ملسو هيلع هللا ىلص)بن ت كمت طيسػني إل ي  بػ ضب ا كو ضب ول غ ا كسص َّ الش  

 ي  ل غ ا شخا طشو ا وصشت سمل سس شو ا ق ؿ ل    إف م لج بغ الػل ج صمػا ا اع ُكت َّ إن ص ف
الذخبي لظ ا إف شئت كف تؤاخ بي  م لجًا فنمت ا قمت   ال كؤاخ بدػرؾ كحجًا ا شخبت ا اع 

طغ كشنسو هللا شن طً  س م   الميع ب رؾ لش  فيو  (ملسو هيلع هللا ىلص)كسص  و م لجًا ا فػ شخا ا ق ؿ  الش  
س م   الميع ب رؾ لش  فيو وزدن  طشو ا إن  ال كسمع ش ئً   وكشنسش  م خًا طشو ا وطغ    ه هللا ل ش ً 

حجيث الزب رواه كبػ داود ا والشد ل  ورواه ال خطحي بػ (ٕٔ)جدي طغ الصن ـ والذخاا إال الم غس
 . (ٖٔ)تس طو ا وق ؿ   حدغ ا والشد ل  طخ رخًا ا وق  بجاًل س ليً  

س  ج ص ف ي  صمسي بدؽ    ب س ا صكش ر  الخواسي إلل صمسي صمػ وذصخ  م لج وتخصت ابغ 
ون ػؿ ف  الن طيي تفم ا سنش  قحؼ المن ا طغ فيو ا بػ شخي ي دلت سمل ( ٗٔ)سنش  برق

 االشسئداز ا وىحا ليذ طغ فن لو .
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 الديخة السحسجية في روايات ميسهنة بشت الحارث  
غ وسم  بغ زيج طغ ولج س ج هللا ب(٘ٔ)الدشج فيو  في ف بغ س  شي صػف  طا  طصنػف فيو 

 خ الحجيث ا فيو ضنف وال سح ج ك  (ٚٔ)ندؿ البرخم طا  (ٙٔ)ججس ف ال خش  ال يس  ولج كسسل
 وربس  ىػ الد ب ف  ضنف روي تو . (ٜٔ)ليذ ذاؾ ال ػي ا روى سشو ق  دم   (ٛٔ)بو

ضنفو ابغ س  شي ا س مب الح ديث ا كم مط  ا ص ب سشو  في ف ص  بً  ص  خًا فػ تخص و زىجًا 
يشد ه ا ق ؿ  في ف   صشت كريج كىدك  فيو ا وق ؿ   وى  و لػ ابغ كم  سسخو ا لنو حفطو ولع

وق ؿ ب جه كا ت طشو وجس  يجه ا ص ف سح ل ي    حجي و ا وس ج الخحسغ حجث سشو ا ق ؿ   اطشو
ىػ كحب إل َّ طغ س  م وس صع بغ س ج هللا ا وف  طػض   مخ ق ؿ   برخي ضعيف ا   سح ل

يو طغ الغج حجث بو ث س تك ف ابغ حش م لع س ش  بو ا وق ؿ حس د بغ زيج   ص ف سحجث الحجي
ك نو رف  ( ٕٔ)سصنغ بو ابغ كب  ح تع ا  ػى قػلو سغ شعبي ص ف رف سً   لع( ٕٓ) مخك نو حجيث 

 الحجيث إلل كن س لع يجرصيع . 
ضنفو وى ب وق ؿ   َطْغ سا ب سشو ؟ ُذكخ ذلظ لػ حس د بغ  مسي ق ؿ   إنو ال ي ح ؾ 
سم  بو إال الشخاؼ ا لف كبػ وىب ص ف ح ل ً  ا حجث سشو شعبي ق م كف سخ مط ا وق ؿ يديج 
بغ زري    ركي و ولع كحسم سشو إنو ص ف رافزيً  ا واى  الحجيث ضعيف ال سح ج بػ حجي و ا 

ف س ج الخحسغ سحجث سشو سغ  في ف ال ػري وابغ س  شي وحس د بغ  مسي ليذ ش ص ا ص 
   ق  دم وسم  بغ زيج والشنث الحجان  ا ق ؿ سم  بغ زيج ٖو سن و ا ق م ف ي ص البرخم سسي نً  

ربس  حجث الحدغ بػ الحجيث ا سنو طشو ا كقػؿ   كتجري طغ حجاظ ق ؿ   ال كدري إال كنو  سن و 
  حجا ظ ا ق م لػ حس د بغ  مسي زسع وى ب كف سم  بغ زيج ال سحفع طغ ا ي ا كقػؿ   كن

ص ف سج لدو وجػه الش س ا روى سشو ابغ س  شي ق ؿ   تحاكخوا كحدغ ط  ذصخ طغ ب ت  االحجيث
 شنخ ق لػا ط   سنش  طغ ب ت شنخ كحدغ طغ ب ت شنخ كب  ش لب ح غ ق ؿ   

 .(00)د وىحا دمحم فحو العخش محسه       وشق لو من اسسو ليجمو      
ق ؿ ابغ سجي   لو كح ديث ص لحي ا لع كر كحجًا طغ البرخي غ وي خىع اط شنػا طغ 

 .(ٖٕ)الخواسي سشو وص ف سغ ل  ف  ال ذي  ف  جسمي كىم البرخم وط  ضنفو سا ب حجي و 
ا مي ا وق م ابغ حخطمي ا ق ؿ بنزيعا ال سرحوالذخز الحي رواه ا سسخ بغ كب  حخط

وي  ؿ   سسخو ا البرخي ا ق ؿ كبػ زرسي   ال كسخفو إال ف  ىحا الحجيث ا وذصخه ابغ حب ف ف  
وال نجري اف ص ف روى ( ٕٗ)سمػ والشد ل  ا وقج وق  حجي و بػال   م روى لو كبػ داود ا وال خطحي ا 
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طغ السمم  سغ ابغ  ب س كـ ال ؟ الطخ سح  ج إلل طديج طغ البحث ي جو قج كص بش  ال نب وطديج
 لع نجر و ا وكوردن  تخجس و طغ طرجر واحج .  

رواى  إ س س م بغ إبخاليع اال جي سغ سم  بغ زيج ا سغ ب ق  الدشج ق ؿ   دممت ط  
جئ ي كىجتي  لش  كـ س  ق ق ؿ بمل فػوم لج بغ الػل ج سم ي  ق لت   كال كشنساع طغ ىجس (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  

صػ كنظ ت حره ق ؿ   كجم ق لت   كال ك كياع طغ ل غ بػ ض  غ طذػي غ فػ بدؽ ا ق ؿ لو م لج   
سزنف الخواسي ورود  (ٕ٘)كىجتو لش  ق ؿ   بمل ا فػ ج ص بػ إن ص طغ ل غ شخا إلل ني سي الخواسي 

كـ س  ق ف ي  ا بح ش  سشي  ولع نجج لي  ذصخًا إال ف  ىحا السػض  ا وىحه الرػرم ام مفت سغ 
   ب  ي  . 
ا إ س س م بغ إبخاليع بغ ط دع ا السنخوؼ ابغ سميي البرخي ا  والدشج ا فيو كبػ بذ خ 

  .(ٕٙ)ىػ ا وا و الن طي ٖٜٔ  
رواى  الشزخ بغ شس م ا سغ حس د بغ  مسي ا سغ سم  بغ زيج سغ ب ق  الدشج ق ؿ   

إلل ني سي  (ملسو هيلع هللا ىلص)كىج  م ل   إلل كم ي  طيسػني وشبً  طغ ل غ وكضب سمل اس ـ فػ تفم الش  
إف م لجًا وابغ  ب س  الس سنغ ف  ىحه الخواسي سجج سم ي  بنس السالحط   طشي  (ٕٚ)الحجيث

ولع س كمو لػ قحارتو ا وىحا ليذ طغ كمالقو لػ قػلو  (ملسو هيلع هللا ىلص)ككال ال حر ا لف الصن ـ قجـ لػ الش  
ي ط  تحفطش  سمل صح (ٜٕ)وقػلو   كدبش  رب  ف حدغ ت دي  (ٕٛ)ِإنََّظ َلَنمل ُمُمٍق َسِطيٍع {تن لل }وَ 

الحجيث نخاه ي خ صحيحً  ا كدبو ف  نفدو ا ولع ساغ دمم لػ را الن لس غ فيو ا ىم َطْغ ص ف بػ 
ىحه الرػرم اف ي فم سمل الصن ـ ؟ الحي ال سرح اف ت جطو طيسػني لػ زوجي  ا ويس م تنخيس 
ف ي  ا وىش ؾ ام الؼ ف  ا ع ص حب الصن ـ ا ق م كمت طيسػني طغ دوف ذصخ ا سي  ا وق م 

مي ا وق م كـ س  ق ولع ننخفي  ا وق ؿ ابغ  ب س م ل   ولع سدسي  ا وف  رواسي الح ي ىدي
 ا سي  كـ ىديم .  

والدشج فيو كبػ الحدغ ا الشزخ بغ شس م الس زن  كصمو طغ البرخم طػلجه بػ طخو الخوذ 
  اىػٕٛٔى ربً  طغ طخو الخوذ إلل البرخم  شي  -كي ضيػر كبػ طدمع  -مخج بو كبػه زطغ الف شي 

( ٖٔ)ا ي إف ش ص هللا ص حب حجيث ورواسي الذنخ وطنخفي الشحػ وكس ـ الش س( ٖٓ) ش غ ٙوسسخه ا 

 (ٖٖ)ُ  ؿ وصي  سشو فػ تغ خ وجيو ورف  ح جبو وق ؿ لو طذيخي شبو الخض  بو( ٕٖ)وا و ابغ طن غ
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 الديخة السحسجية في روايات ميسهنة بشت الحارث  
شي ندب إلل  س ج هللا بغ السب رؾ ق ؿ   انو درم  ب غ طخويغ ض لني  ا صػرم  ا ي ص حب  ُّ

 . (ٖٗ)وطخوروذ  اطخو
ك ب بػ البرخم اع رج  إلل طخو الخوذ و اشي  ا روى سشو كىم مخا  ف ا طغ فرح ص 

ىػ وق م ط    شي ٕٗٓالش س وسمس ليع بػ الدا و داا الش س ا ط   بػ طخو وبي  ق خه  شي 
 . (ٖ٘)ىػ ف   مخ يـػ طغ ذي الحجي ودفغ كوؿ يـػ طغ السحـخ ٖٕٓ

اإلط ـ الح فع النالطي المغػي ( ٖٙ)ج واالسس ف والش  ح وي خ طػض ف  الحكمخج البخ ري 
س لع كىم طخو ا  لع ساغ كحج طغ كصح ا الخم م يجانيو ا إط طً  ف  النخبيي والحجيث ا كوؿ طغ 
اضيخ الدشي بػ طخو ومخا  ف ا كروى الش س سغ شعبي ا كلف ص بً  ص  خم لع سد ق إل ي  ول َّ 

 . (ٖٚ)م لحم النمع ح ل سجػع ويشدل جػسو  لم   ال سجج الخجقز ص طخو ا ىػ ال
 (ٖٛ)ىػ طصنػف فيو ٚٙٔوحس د بغ  مسي بغ ديش ر البرخي   

كط  كصم الحجيث ا رواه يػنذ بغ س ج السمل ا سغ ابغ وىب ا سغ  ن ج بغ كب  
كيػا سغ كب  س  م ال خش  سغ كب  س ج الخحسغ الح م  سغ كب  كيػا النر ري سغ 

إذا ككم كو شخا ق ؿ الحسج ا الحي كشنع و  ل و ػيو وجنم لو طخخجً  ا وروى  (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  
كحسج بغ ن صح ا سغ ابغ سميي ا سغ سم  بغ زيج ا سغ سسخ بغ كب  حخطمي سغ ابغ  ب س 

ق ؿ   طغ كشنسو هللا تن لل شن طً  س م الميع كشنسش  م خًا طشو وطغ    ه هللا ل شً   سغ الش   
وقج  (ٜٖ)جدي طغ الصن ـ والذخاا ي خ الم غيع ب رؾ لش  فيو وزدن  طشو إنو ليذ ش ص سس م الم

 كضيفت سميو ىحه اإلض ف   ا ح ل وصم حج ال ذػيو . 
 The narration of people of Medinaالثالثة : رواية أىل السجيشة 

 يم ص لح بغ صيد ف سغ الدىخي سغ كب  اط طي بغ  رواى  -وردت في صهرتين ، أ 
سمل طيسػني وى  م ل و قجطت لو  (ٓٗ)سغ ابغ  ب س ام خه م لج بغ الػل ج انو دمم ط  الش  

لحع ضب ج ص  بو كـ حف ج بشت الح رث طغ نجج وص نت تحت رجم طغ بش  جنفخ ا وص ف ال 
س كم ش ئً  ح ل سنمع ط  ىػ ؟ اع ذصخ ط م حجيث يػنذ وزاد ف   مخه وحجاو ابغ االصع سغ 

 . (ٔٗ)ف  حجخى   طيسػني وص ف
ىػ ا رط  بػ ال جر وا و الن طي ا والدىخي ٓٗٔالدشج فيو ص لح بغ صيد ف السجن  ا   

وكبػ كط طي ا ك نج بغ  يم بغ حشيف بغ واىب طغ ( ٕٗ)ىػ ا طجن  ط جوح فيوٕٗٔطجن  ا   
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االوس ا كطو ح  بي بشت كب  كط طي ا ك نج بغ زرارم بغ سجس ا طغ السب سن   ا  س  كبػ 
ىػ الحي  س ه  (ملسو هيلع هللا ىلص)ط طي بػ ا ع ججه كب  كطو وصش  بػ صش  و ا ق ؿ الػاقجي   ذصخ لش  كف الش  ك

 ىش  تجليذ ف  صالـ الػاقجي َطْغ الحي ذصخ لو ذلظ ؟ . (ٖٗ)وصش ه ا ا ي ص  خ الحجيث 
وق م ت بن  طجن  (ٗٗ)طغ الرح بي  (ملسو هيلع هللا ىلص)ذصخه الصػ   ف  ب ا طغ روى سغ الش   

ر ري ا ق م لب  ح تع   كىػ ا ي ؟ ق ؿ   ال سد ؿ سغ ط مو ا كجم طغ اال جي الن (٘ٗ)ا ي
روى (ٚٗ)ش ئً   (ملسو هيلع هللا ىلص)ىػ ا كك خ رواي و سغ الرح بي ا ولع سدس  طغ الش   ٓٓٔط    شي (ٙٗ)ذلظ 

ق ؿ كبػ طنذخ السجن    ركي و شيخً  ( ٛٗ)خج البخ ري ف  اإلسس ف وي خ طػض سشو طخ اًل ا كم
 . (ٜٗ)ا ولو ضف خت ف ا روى لو الجس سي ك  خًا سخزب بػ الرفخم 

ب ت طيسػني ا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رواى  ط لظ سغ الدىخي سغ ب ق  الدشج ا كنو دمم ط  الش  ب ـ 
كوت َّ بػ ضب طحشػذ كىػى إليو بػ يجه ا فػ ق ؿ بنس الشدػم الالت  ف  ب  ي  كم خوه سس  يخيج 
س كم طشو ا ق لػا   ىػ ضب فػ رف  يجه ا قمت   كحخاـ ىػ ؟ ق ؿ   ال ول شو لع ساغ بػ كرض 

ش رم الخواسي إلل وجػد ك( ٓ٘)يشطخ (ملسو هيلع هللا ىلص)قػط  فػ كججن  كس فو ا ق ؿ م لج   اج خرتو فػ ككم و والش  
ال س كمو لػ ذلظ شم غ  )ملسو هيلع هللا ىلص(ندػم ف  ال  ت ولع يخد ليغ ذصخ فيس    ق ا وص نيغ سنخفغ اف الش  

  اكمب ره ط  يخيج اف س كم ا سمل ساذ الخواسي الد ب ي ال   ق لت انو ال س كم ش ص ق م كف سد ؿ
ا ي   ش  وقػلو تن لل }... َوَط  طغ ككمو ا وىح (ملسو هيلع هللا ىلص)وف ي  اف م لجًا ككم ش ص طحطـػ اط ش  الش  

ُ ػُؿ َفُخُحوُه َوَط  َنَي ُكْع َسْشُو َف نَ ُيػا ... {  وحجيث ط لظ ساف ش  فيو ط  ق لو ابغ  (ملسو هيلع هللا ىلص) َت ُكُع الخَّ
 . (ٔ٘)إ ح ؽ " اسخضػا سم  سمع ط لظ فػ إن  كن  بيص ره " 

 حمية جمج السيتة  -0
  اى  كحسج بغ ص لح ا سغ ابغ وىبوى  طغ الغخالب ا ورد  ف  رواسي كىم طرخ ا روا 

سغ سسخو بغ الح رث سغ ص  خ بغ فخقج ا سغ س ج هللا بغ ط لظ بغ ححافي ا حجاو سغ كطو 
 حج ا وق  ف ي  السػ  ا دممت سمل طيسػني فػ ذصخ  ي بشت   ي  ق لت   ص ف ل  يشع بػالن لي

؟ ق لت   ننع ا طخ  ذلظ لي  ا ق لت ل    لػ كمح  جمػدى  ان فنت بي  ا قمت   كسحم ذلظ
سمل رج ؿ طغ قخير سجخوف ش م ليع ط م الحس ر ا ق ؿ ليع   لػ كمحتع إى بي  ق لػا    )ملسو هيلع هللا ىلص(الش  

 . (ٖ٘)سنش  ورؽ الدمع ا يجبغ بو االدـ  (ٕ٘)إني  ط  ي ا ق ؿ  ليع   سصيخ الس ص وال خظ 
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ـَ َسَمْيُ ُع اْلَس ْ  ـَ َوَلْحَع اْلِخشِديِخ َوَط  كُِىمَّ وىحا الحجيث طن رض بػ قػلو تن لل ِإنََّس  َحخَّ َ َي َوالجَّ
" كف  وصحلظ طن رض ب ػلو (ٗ٘)ِبِو ِلَغْ ِخ ّللّاِ َفَسِغ اْضُصخَّ َيْ َخ َب ٍغ َواَل َس ٍد َفال ِإْاَع َسَمْيِو ... { 

 (٘٘)ال تش فنػا طغ الس  ي ب ى ا وال سرب " 
ص ب سغ  (ٚ٘)وق م طغ جشج ش خ   ف (ٙ٘) الدشج فيو ا كحسج بغ ص لح ا كبػه طغ بخ را

حجث كلف حجيث ا وال س ٓ٘ الطي بغ روح ا وص ف ال سحجث سشو ا وص ب سغ الحدغ بغ زب لي 
  االنش خي سغ رجم سشو ا شجيج البغس لػ الذ فن  ا وص ب  ب سسشو ا حجث ولع ي مغ الربن غ

لع ساغ سدسيو ا ىػ ال  لم   طغ اب م  بػ الخكي سميو بػ ص ب كب  حشيفي ا ذصخ السػش  ق ؿ    
 . (ٛ٘)وىم ج ص بالؤىع إال طشو 

ق م  س  طشو ولع سحجث ( ٜ٘)ف ص والس خوص غ ا وق ؿ   ليذ ا يذصخه الشد ل  ف  الزن
سرحب قػطً  طغ كصح ا ق م ال سحجث كحجًا ح ل سد ؿ سشو فػ ج صه الشد ل  وص ف  (ٓٙ)سشو

الحجيث ليدػا ىش ؾ ا رفس كف س ذف لو ولع يخه فػ صم ش ص قجر سميو الشد ل  كف جس  كح ديث 
قج ممط ف ي  فػ شش  بي  ولع سزخه ذلظ ش ئً  ىػ إط ـ ا ي والرػاا انو طغ كلسي السدمس غ 

و وصحلظ   حط طشالحف ظ الس  ش غ ال يؤاخ فيو تجخيح وإف ىحا ال ػؿ حط طغ الشد ل  كك خ طس
 .   (ٔٙ)ال ح طم سنػد سمل كرب بو

وتزعيفو لو كنو ال سحجث كحجًا  ك ف الشد ل    ص الخكي فيو ا ويش خ سميو كح ديث ا
  اح ل سذيج سشجه رجالف طغ السدمس غ كنو طغ كىم الخ خ والنجالي ا وص ف سحجاو وي حؿ لو سمسو

  اجمم بال إذف ا وال ش ىجيغسدس  طشو ا فػ اطي ا كتل الشد ل وذىب ف  ذلظ طحىب زالجم بغ قج
يحا ضنفو ا اح ج   لخ االلسي بػ حجي و  ػاه ا إنو مدو كن خه ا وكطخ بػ إمخاجو ا لػلس  ر ه ف  طج

تخؾ الخواسي سشو ا وص ف سصمق لد نو فيو ا وليذ الطخ سمل ط  ذصخه ا وي  ؿ    ف و شخا ي 
 .  (ٕٙ)لظ الد ب الحي كفدج الح ؿ ب شيس ا ذالخمق ا ون ؿ الشد ل  طشو جف ص ف  طجمدو 

 تع بػ ك ب سشو كبػ ح( ٖٙ)طجحو ا ق ؿ   طرخي ا ي ص حب  شي وقب ؿ ذلظ ىش ؾ طغ
ىػ وص ف ف  الحجيث وحفطو وطنخفي ال  ريخ ٕٛٗتػفل  شي ( ٗٙ)طرخ ودطذق وانص كييا ا ي

فً  تي ىً  ال سا د سنخؼ وك ب ا السحجا غ سشج كىم طرخ صػ ابغ حش م بػ النخاؽ ول شو ص ف صم
كقجار طغ سخ مف إليو ا ُحدج سمل ذلظ ا ط  را ابغ طن غ ف  الحفع واإلت  ف كحفع بػ حجيث 
السرخي غ والحج زي غ طغ ابغ طن غ ا وب شو وب غ دمحم بغ سح ل الشيد بػري طن رضي لػ صمفو 
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الش س ا وطغ صحت  سميو ا دمم سميو كبػ زرسي طدمسً  لع سحجاو فػ وق  ب شيس  ط  س   ب غ
رمف ساػف ف  تيو ف و ف ي  لس  سجخى كف ال تخخج لػسجال و وص خ رس ي و الدشغ والمب ر وال 

وجسشو وطغ الحي ي نخى سغ طػض  س ب طغ الش س كو طغ ال يجمم ف  جسمي طغ ال يمدؽ فيو 
ميو الن ب بنج الن ب ا وط  حال سشو ف  قري حػر الن غ ذلظ صحا وزور وبي  نً  وكفظ س

وذاؾ كنو لع ساغ ي ن شل ال الـ وال سخػض فيو والسحدػد كبجًا س جح فيو لف الح  ج ال يخض 
 .   (٘ٙ)لو إال ت ب  ط  لب السحدػد اف لع سجج كلدؽ ط مو بو 

كمخج البخ ري ف  الض ح  وي خ طػض  سشو ا وروى ف  كوؿ ص  ا ال ػح ج ا ق ؿ كبػ 
نعيع   ط  قجـ سم ش  ف ل كسمع بػ حجيث الحج ز طشو ا سفيع حجيث السجيشي ا ال  ل ط  ابغ حش م 

 .(ٙٙ)وتحاكخا ف  الح ديث ا ق ؿ  لو ابغ حش م كنت ال   ذ ا وكاشل سميو م خًا 

ي ا كحج الحف ظ السيس غ وااللسي السحصػريغ ا ق ؿ   كبػ زرسي  بغ الص خ طنخوؼ بػ
الجطذ     قجطت النخاؽ   لش  ابغ حش م   طغ ممفت بػ طرخ ؟ قمت   كحسج بغ ص لح ا  خه 
ذصخه ا وذصخ م خًا ا ودس  لو ا ق م لبغ حش م   طغ كسخؼ الش س بػ كح ديث الدىخي ا ق ؿ   

شيخ وصدخ صميع ا  م ط  كحج  ٓٓٓٔ ف   ص  ت سغ كحسج بغ ص لح ا وق ؿ سن ػا بغ  في
طشيع كتخحه سشج هللا حجي إال رجم غ ا كحسج بغ ص لح ا وابغ حش م ا وق ؿ سشو البخ ري   ا ي 

 .  (ٚٙ)صجوؽ ط  ركيت كحجًا ت مع فيو بػ حجي ا كاشػا سميو 
ا كلف  ٓ٘كلف حجيث ص ب سشو  ٓٓٔق ؿ سح ل    مػه إنو كا ت ا ص ف سشج ابغ ىب 

ولع ساغ بػ طرخ كحج سحدغ الحجيث وال سحفع ي خه ا س م الحجيث وحدغ المح ا ج طنً  سخؼ 
الف و والحجيث والشحػ وت مع ف  حجيث  في ف ال ػري وشعبي وكىم النخاؽ ا قجـ النخاؽ وص ب 

كلف حجيث  ٓٓٔسغ سف ف وىؤالص ا وص ف يحاكخ بػ حجيث الدىخي وحفطو ا ص ب سغ ابغ زب لي 
  .كلف حجيث ٕٓٔكنو سز  الحجيث ا فػ تخؾ حجي و ا ىػ ال  لم   صشف ابغ وىب  اع ت  غ

سشج بنس الش س طشي  صم سنش  حخطمي وسشج بنس الش س طشي  الشرف سنش  نفدو ا ىػ 
كحج الش س ف  سمع الحج ز والسغخا ا فيع ا وجنم سنطسو ا ق م كحسج بغ ص لح بػ طرخ ا 

ال ػفي والشف م  بػ حخاف ىؤالص كرص ف الجيغ ا ص ف س ـػ صم لحغ  وابغ حش م بػ بغجاد وابغ نس خ بػ
ف  الحجيث ا ش خي الصم ا طغ حف ظ الحجيث ا وا يً  ا رك ً  ف  سمع الحجيث وسممو ا صمل 

 لذ فن  ا ولع ساغ ف  كصح ا ابغ وىب كحج كسمع طشو بػ اآلا ر ا ح فطً  الحجيث ا ق م  ػب
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 في ي خ ال  خ ا ليذ ىػ صس  ي ػىسػف سنش  ليذ ذاؾ ف  كحاا ي فمدف ا وق م لع ساغ لو 

الجاللي ا وق م ص ف سد ن خ صم جسني حس ر ا يخصبو إلل صالتي  ا ج ز سمل ب ا الج ط  ا 
نطخ إلل الحزػر وف يع حخطمي ولع سدمع ا ق ؿ  حخطمي   انطخوا إلل ىحا ا بػ الطذ سحسم 

ق ؿ ابغ طن غ   ركي و صحابً  سخصخ ف  ج ط   دوات  سنش  السح خم وال ـػ سسخ ب  ال سدمع ا
تخصو دمحم بغ سح ل ا وص ب سشو ابغ حش م وي خه ووا ػه ا وق ؿ بشجار   ص ب إل َّ كحسج   اطرخ

كلف حجيث كي إج زم و  ل و كف سج د ل  ا كو سا ب إل َّ حجيث طخخطي بغ  ٓ٘بغ ص لح بػ 
ا ق ؿ الخص ب   نخى كف ىحا الحي ق لو  با خ ا لع ساغ سشجه طغ السخوصم ط  سا ب ذاؾ إل َّ 

بشجار فيو ا تخصو طا ت  و ط  طد ل و إس ه ذلظ إنس  حسمو سميو  ػص الخمق ا ال سحجث إال ذا 
وال ي خؾ كطخد سحزخ طجمدو ا لس  حسم كبػ داود الدجد  ن  ابشو إليو لػ سدس  طشو وص ف  الحيي

لو كبػ داود   ىػ وإف ص ف كطخد كحفع طغ   إذ ذاؾ كطخد كن خ سميو إحز ره ابشو السجمذ ا ق ؿ
كصح ا المحل فػ اط حشو بس  كرد  ا فػ   لو سغ كشي ص كج بو ابغ كب  داود سغ جسيني  ا فػ 
حجاو ح شئح ولع سحجث كطخد ي خه ا وص ف كحج حف ظ الاخ ا س لسً  سمم الحجيث ا بر خًا بػ 

وجخى ب شو وب غ ابغ حش م طحاكخا  ا كاشل ام الفو ا ورد بغجاد قجسسً  ا وج لذ بي  الحف ظ ا 
سميو الم خ ا وق م   إف صم واحج طشيس  ص ب سغ ص حبو ف  السحاكخم حجي ً  ا اع رج  كحسج 

 .   (ٛٙ)إلل طرخ ا فػ كق ـ بي  ا وان ذخ سشج كىمي  سمسو 
وكبػ جنفخ ا اإلط ـ الح فع الص خي السرخي كحج السالـ ا لع ساغ بػ طرخ طغ سحدغ 

حجيث ي خه ا ج طنً  سخؼ الف و والحجيث والشحػ ا وت مع ف  حجيث  في ف ال ػري وشعبي ال
  .(ٜٙ)والدىخى يجري ذلظ 

والجم  (ٔٚ)والن ليي بشت   ي  طجنيي ت بعيي ا ي ( ٓٚ)وابغ وىب السرخي ا طصنػف فيو  
س ج هللا بغ ط لظ بغ ححافي ا رو  سغ طيسػني بشت الح رث ا روى سشي  ابشي  س ج هللا ا روى 

ىحا  (ٖٚ)تفخد سشي  ولجى  س ج هللا بغ ط لظ( ٕٚ)لي  كبػ داود ا والشد ل  ا وق  حجي ي  س ليً  ججًا 
ث ا وتػا ق كم ط  ورد سشي  ا وركيش  ف ي  إني  شخريي وىسيي لع تنخؼ إال طغ ىحا الحجي

النجم  لي  ي خ طججي ا وقج سػؿ سميو بنس رج ؿ الجخح وال نجيم ا طغ دوف قخيشي سساغ 
                             الخصػف إل ي  . 
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 ( الذخرية  ملسو هيلع هللا ىلصثانيًا : جهانب من سيخة الشبي دمحم )

سمي  كورد  بنس السر در رواس   ند ػى  لي  ا تزسشت طػضػس   ش ل ا وطج 
كحا ـ شخ يي ا وال نجري كصح صجور ذلظ سشي  ا كـ فخيي سم ي  ؟ وف  ط جطي ذلظ جػانب طغ 

 وطشي     (ملسو هيلع هللا ىلص)  خم الش  
 نعتو في الكخم   -2

ودل م ذلظ ط  رواه ى روف بغ طنخوؼ ا سغ جخيخ سغ السسر سغ س  ج هللا بغ س ج 
س طخ  هللا بغ س بي سشي  ق لت   كججا الش س  شي فػ كق م السخاا سمل السجيشي ص ف الش   

الخجم س مح ب ج الخجم سزيفو وينذيو ج صه كسخاب  ل مي وص ف لو شن ـ سد خ وش ص طغ ل غ ككمو 
يجع لو ش ئً  ا فنم ذلظ ل مي كو ل م  غ قمت   ال ب رؾ هللا فيو ككم شن طظ اع ج ص  السخاب  ولع

 ذلظ ا ق ؿ   جئت  بو طدمسً  ا ق ؿ   (ملسو هيلع هللا ىلص)بو ل مي لع س كم ويذخا إال سد خًا ا قمت لػ الش   
إيػاص ال  فخ ؟ السفخوض سنخض سميو اإل الـ وصفل ا اف  (ملسو هيلع هللا ىلص)الدؤاؿ ىش  ىم سحق لػ الش  

سي طنش ه وجػد كزطي اق ر دسي كص بت الب دسي ولع تذسم السجيشي ا وى  م ن ي ججًا ا صحت الخوا
بػ ضي في الػافجيغ إلل السجيشي وىػ سالج جدل  ال سرح صجوره سشو ا لنو  (ملسو هيلع هللا ىلص)س لجي  الش  

لع سذسم الحيغ ب ػا ف  الب دسي ولع ننخؼ طر خىع ا السفخوض النالج س ـ وش طم ا ولع ننخؼ 
الزطي ف  كي  شي ؟ وت خيخ تخدد السخاب  سمل ب ت طيسػني كطخ ي خ صحيح لف ت ريخ ىحه 

لو كزواج ش ل ا ط  ىحه الرجفي صمس  س ت  سججه ؟ وط  سشجه شن ـ ا اع إذا ص ف  (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  
ط  سشجه شن ـ ؟ ط  ىػ ح ؿ بكيي السدمس غ ؟ بػ السجسم ال نس م إلل ق ػؿ ىحا الجدص  (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  

 طغ الخواسي . 
الحاسي طشي  اف السؤطغ س كم اقم طغ ال  فخ ا والغخيب اف ال مجاف اإل الطيي ا تدخؼ و 

وت حر وت كم كك خ طغ بمجاف الغخا ال  فخ ا والجل م ط  ورد ف  ال خ ف ال خيع ف  الشي  سغ 
ُمػْا َواْشَخُبػْا َواَل ُتْدِخُفػْا وقػلو } ... وصُ ( ٗٚ)اإل خاؼ ق ؿ } ... َواَل ُتْدِخُفػْا ِإنَُّو اَل ُسِحبُّ اْلُسْدِخِف َغ { 

َي ِش ِغ َوَص َف ال(٘ٚ)ِإنَُّو اَل ُسِحبُّ اْلُسْدِخِف َغ {  ِريَغ َص ُنػْا ِإْمَػاَف الذَّ ْيَص ُف ِلَخبِِّو وقػلو }ِإفَّ اْلُسَ حِّ ذَّ
وسميو سجب رف   سي اإل الـ سشي  وو سيع بػ ال فخ ح ل سد كيع السنشل ا السؤطغ   (ٙٚ){َكُفػراً 

ح ً  قم م الكم ا إن  ننخؼ رجم ا سو الد ج  نج سشجط  صش  ف  قخى طح فطي طيد ف ا سذخا 
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الس ص ا وبنجه ت حخؾ شف  ه بػ ال خاصم ا ال س كم ا   لػه سغ ذلظ ق ؿ   كقخك وكشب  ا ىحه  سي 

كىم اإلسس ف ا وط  سن ا سمل طن ويي انو ص  خ الحػاس  وا   الدـخ ا داللي سمل  اإلسس ف س 
 .       (ٚٚ)إ خافو ف  الكم 

ككيذ طشو كبػ  (ٛٚ)ى روف بغ طنخوؼ ا الخداز الزخيخ كط  الدشج فيو كبػ سم  ا
ا بنج ىػ ٕ٘ٔطخوزي الصم  اغ بغجاد ا  س  طشو كبػ ح تع بػ بغجاد  شي ( ٓٛ)وا ػه  (ٜٚ)طنسخ

ندب لو ال ػؿ   ركيت ف  السش ـ ق م اف يحىب برخي بػ  شي وص ف ( ٔٛ)ط  سسل طغ حفطو 
ق لاًل س ػؿ   طغ كاخ الحجيث سمل ال خ ف سحا ا وق ؿ   طغ زسع انو طخمػؽ ص نس  س ج الال  

ق ؿ جخيخ بغ س ج ( ٖٛ)كمخج البخ ري ف  تفد خ  ػرم السس حشي ( ٕٛ)والندى ا وص ف ال سخزب 
كح ديث ا وق ؿ    ٘حس ج   ال كسمع بػ ىحه ال مجم رجاًل كصح حجي ً  طشو ا ص ب سشو ابغ طن غ ال

ا ي صجوؽ ا وق ؿ كبػ س  ج اآلجخي ا سغ كب  داود   ليذ بو ب س ا ىػ طغ الذيني ا وق ؿ 
 .  (ٗٛ)ف  طػض   مخ   س  ؿ لو ابغ السرػر ا ق م   ربس  كمص  

ػ سمع الحجيث ا وجس  وصشف ا حجث سشو   طدمع ا وكبػ اإلط ـ ال جوم ال  ي ا سش َّ ب
داود ووا و ا وبػ و  شي البخ ري ا وابغ حش م ا و مخوف ا وروى س ج هللا بغ كحسج سشو ا وطغ 

تػف  ف  بغجاد شيخ رطز ف ( ٘ٛ)ىػ  شي ٗٚزسع كف هللا ال ي  مع ا ىػ سن ج الصش ـ ا س ش 
 . (ٙٛ)ىػ ٖٕٔ شي 

وس  ج هللا بغ س ج هللا بغ س بي ا    شي ( ٚٛ)ال ػف  فيو طجح وجخيخ بغ س ج الحس ج  
 . (ٛٛ)ىػ ا وا و الن طي ٜٜ
 صالتو -0

ش ي   ص  خم كا خ  حػؿ جػانب طغ حي تو الحي ييسش  طشي  ف  ىحا السبحث الس ػاض   
كيفيي صالتو  ا إذ ندب لو صالم صالى  بنج النرخ ا وى  ي خ ا ب ي بػ حسج هللا ال تؤيجى  
الدلي وى  طغ ط  شي   ابغ الدب خ ا صػف راويي  كحج سس لو ا ولع ساغ ىحا قط بم ف  الػقت 

ت طن ويي و ش ف سمل تفريال  كحػالو فيس  بنج ا السيع الخواسي كقجـ طغ ذصخى  نفدو ابغ كم
ابغ حـد ا بػ  شجه سغ حس ـ اش   ب س بغ كصبغ اش  ابغ اسسغ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ بغ دمحم ال خت  
ال  ض  اش  كبػ طنسخ ا س ج هللا بغ سسخو الخقل اش  س ج الػارث بغ  ن ج اش  حشطمي بغ كبل 
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س ج هللا بغ الح رث بغ نػفم ق ؿ   صمل بش  طن ويي النرخ فػ ركى ن  ً    في ف الجسحل سغ
 كطن ص ٚف  سرمػف ا ق ؿ   ط  ىحه الرالم ؟ ق لػا   ىحه ف ي  ابغ الدب خ إف ال  فخ س كم 

 . (ٜٛ)والسدمع س كم ف  واحجم 

كنو صمل بنج النرخ ا كر م  (ملسو هيلع هللا ىلص)د لو طن ويي سشي  ا كج ا   حجا ش  زوج الش  فػ
طن ويي إلل س لذي ق لت   ىحا حجيث طيسػني ا كر م إل ي  ر ػل غ ق لت   إنس  حجات   ص ف 

سجيد جيذً  فػ حبدػه ح ل كرىق النرخ ا فػ صمل النرخ اع رج  صمل ط  ص ف  (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  
غ الدب خ   كليذ سرم  ق مي  ا وص ف إذا صمل صالم كو فنم ش ئً  سجب كف يجاـو سميو ا ق ؿ اب

ا وص ف الدب خ ا لع سجد سميو االس خاض  قج صمل ؟ وهللا لػ نرم شو ! ق ؿ سم َّ ضيخ  حجي ابغ
ال  (ملسو هيلع هللا ىلص)سسخ سزخا الش س سم ي  ا وابغ  ب س طنو ا ق م   ال حجي ف  كحج طغ دوف الش  
لف طغ ف  سسخ وال ف  ي خه ا بم ىػ الحجي سمل الش س جسينً  ا وقج م لف سسخ ف  ذلظ شػا

الرح بي  وقج صح سغ سسخ وابغ  ب س إب حي الخصػع وال صػع ا والػجو الحي طغ كجمو ضخا 
 .  (ٜٓ)سسخ سم ي  فػ قج م لفػا سسخ ف  ذلظ

بػ حجي انو ص ف طشيساُ  ف  تجي د  (ملسو هيلع هللا ىلص)ف  الخواسي تبج م طن ويي وابغ الدب خ وقجح الش  
  ذلظ طخ لفي صخيحي لػ قػلو تن لل الجير ا وضي  الرالم الػ صل ولع سح فع سم ي  ا وف

اَلِم اْلُػْ َصل َمَػاِ  والرَّ ِ َق ِنِ  َغ { }َح ِفُطػْا َسَمل الرَّ وىحا طذام إذا ص ف ىػ ىاحا ( ٜٔ)َوُقػُطػْا لِلّ
ط  ح ؿ بكيي السدمس غ ؟ بجصًا ن ػؿ الخواسي كح دسي ولع ساغ لي  ط  بني ا وط  ورد سغ سسخ وي خه 

صم ال ح  ق سشو ا بػ قجر ط  ييسش  ىم طن ويي سحدغ الرالم ؟ وىم ص ف ال سنش ش  ولع نػا
ص حب ُ شي ؟ ط ل ص ف سد ؿ سشي  ؟ وكي طدمس غ إط طيع طن ويي ؟ ال نخيج قجح الخجم ا وال 

والح ؿ نفدي  ط  ابغ الدب خ ا ( ٕٜ)ن  مع سميو طغ سشجن  ون  ف  بػ اإلح لي سمل ط  ص  ش ه سشو 
ح فطً  الُدشي طجاوطً  سم ي  ا الخواسي صمي  صحا سمل صحا ا فػ سشجط    لو  الحي ص ختو الخواسي

الحي ام خه الخ خ ا وقج ضغ طن ويي إني  س لذي ا ال    (ملسو هيلع هللا ىلص)طن ويي دلذ سغ ذصخ زوج الش  
بجورى  كل ت ال يسي سمل طيسػني ا سمل صم ح ؿ ا إذا ص ف الطخ صحيحً  ن ػف ضينش  الُدشي ؟ 

سطيخ ا ىجؼ الخواسي كضي ر  طن ويي بػ وقب ؿ ذلظ ح فع سم ي  بنس كىم الذ ـ وابغ الدب خ
 فع سمل الُدشي .  السح فع سمل الرالم ا وابغ الدب خ طح 
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بح ش  سغ الخواسي ولع نجج لي  كصاًل ا وى  طحخفي سغ رواسي كىم الذ ـ ا رواى  س ج هللا 
بغ كحسج بغ حش م اش  زصخي  بغ سح ل زحسػيو اش  ص لح بغ سسخ سغ حشطمي الدجو   سغ س ج 

ن  ً    برخشت سشج طن ويي بنج صالم النرخ فػهللا بغ الح رث وص ف طن ويي م لو ق ؿ   ص
ف  ( ٖٜ)ط  ركيش  كحجًا صالى   (ملسو هيلع هللا ىلص)سرمػف بنجى  رصن  غ ق ؿ   ط  ىحه الرالم ؟ صم ش  ط  الش  

 ىحه الخواسي حشطمي الدجو   ا وف  رواسي ابغ حـد حشطمي الجسح  ا وال نجري كييس  اصح ؟ . 
والدشج فيو حس ـ بغ احسج و ب س بغ كصبغ ليس  رواس   سشج ابغ حـد ف  السحمل 

حا ـ ا وي خ طنخوف غ ف  بكيي السر در ا مال بنزي  كش ر إل يس  ا ولع نجج َطْغ طجحيس  وال
 كو قجحيس  ؟ .

ىحا الحي وججن ه سشو ا والغخيب لع نجج طالزطي ب غ (ٜٗ)وس ج هللا بغ سسخو الخق  ا ي 
 الخق  وشيخو س ج الػارث صس   شخى .

ش خ طغ تسيع ا ا ي حجي تػف  كوؿ وكبػ س  جم ا س ج الػارث بغ  ن ج ا طػلل بش  الن
نفل ابشو س ج الرسج سشو تيسي ال ػؿ ف  ال جر ا وق ؿ   طاحوا سميو ( ٜ٘)ىػ ٓٛٔالسحـخ  شي 

وذصخ ابغ كب  ح تع ش ػمو ولع ( ٜٙ)ط   سنت طشو ذلظ قط ا ق ؿ شعبي سنخؼ اإلت  ف ف  قف ه 
ل ي ح ا ق ؿ   ط  سسشناع طغ نجج ب شيع حشطمي الجسح  ا   لػا شعبي سغ ش ص طغ حجيث كب  ا

 –اي س ج الػارث  -ذاؾ الذ ا سنشل س ج الػارث ا ط  ركيت كحجًا كحفع طشو لػ حجي و ا   لػه  
فػ جنم سسخى  ص ني  طا ػبي ف  قمبو ا ص ف سح ل بغ  ن ج ال سحجث سغ كحج طسغ كدرؾ ط م 

  ال ػؿ ط  ق لو ىػ ا ق ؿ حس د وكصح بو اال سشو ص ف ي   و إذا م لفو ي خه  طغ كصح بو ق ؿ 
ابغ حش م   ص ف اصح الش س حجي ً  سغ حد غ السنمع ا ص لحً  ف  الحجيث ا وق ؿ ابغ طن غ   
ىػ ط م حس د بغ زيج ف  كيػا ا ق م لو   ىػ كحب إليظ كو ال  ف  ا ق ؿ   ىػ ا ق م لو ىػ 

رخي غ ؟ ق ؿ ىػ ط  كحب إليظ ف  ايػا كو ابغ س  شي ا ق ؿ ىػ ا ق م لو طغ اا ت ش ػخ الب
جس سي  س ىع ا وا و ابػ ح تع وق ؿ   ىػ اا ت طغ حس د بغ  مسي ا  صجوؽ طسغ سنج ط  ابغ 

 . (ٜٚ)سميي وبذخ بغ السفزم ووى ب سنج طغ ال   م ا وا و كبػ زرسي 
وىش ؾ شخز  مخ حسم اال ع نفدو وال شيي والػف م ا وال ػؿ ف  ال جر ا وطػاقف بنس 

  ا نن  ج بػ اتح دىس  ا سو ا س ج الػارث بغ  ن ج كبػ س  جم ال شػري سمس ص الخج ؿ نفدي
 ولع ننخؼ ف    ختو ذلظ وط    ب الزخ . ( ٜٜ)الزخيخ طػالىع   (ٜٛ)برخي 
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  ركي و سمل ب ا سسخو (ٔٓٔ)ق ؿ سشج يػنذ بغ س  ج ( ٓٓٔ) ا ي ركى ال جر وال يجسػ إليو 
ػ كب  داود ط  لظ ال تحجث سشو ا ق ؿ   ال كحجث ج لدً  ال تحصخونو ل  ا ق م ل(ٕٓٔ)بغ س  ج 

سغ رجم ص ف يدسع كف يػطً  طغ سسخو بغ س  ج كك خ طغ سسخ بغ كيػا ويػنذ وابغ سػف ا  
ق م لو   ال ترح غ سسخو بغ س  ج ا ق ؿ   كجج سشجه كشي ص ال كججى  سشج ي خه ا ق م لو 

سغ  ن ج بغ السد ب سغ كب  نخ ؼ سميظ طغ تمظ الشي ص ا وطغ حجي و سغ سم  بغ زيج 
 ٓٓٚحدش   إلل ٓٔق ؿ   إف رباع ق ؿ   س  بغ  دـ لظ بػ صم حدشي  (ملسو هيلع هللا ىلص)ىخيخم سغ الش  

ضنف إلل كضن ؼ ص  خم ا والرـػ ل  وكن  كجدي بو والرـػ جشي طغ سحاا هللا وممػؼ فع 
الر لع كش ب سشج هللا طغ ريح السدظ وإذا جيم سمل كحجصع ج ىم س م إن  ص لع ا وب لدشج 

مع وىػ طد   م ال  مي ق ؿ  الميع ممز الػل ج بغ رف  يجسو بنج ط    (ملسو هيلع هللا ىلص)نفدو   كف الش  
وضن ؼ السدمس غ الحيغ ال سد صينػف ح مي ( ٗٓٔ)و ي ش بغ ربيني و مسي بغ ىذ ـ  (ٖٓٔ)الػل ج

وال يي جوف   ياًل ا ال ي  ب  سم يس  بػ ىحا اإل ش د وقج رويش ىس  طغ ي خ ىحا الصخيق بػ إ ش د 
ق ؿ   لنغ س ج  حدغ سغ كب  ىخيخم سغ الش   وروى سغ يػنذ سغ ال (٘ٓٔ)ص لح صحيح 

 .(ٙٓٔ)الجيش ر والجرىع ا كمخجو ال خطحي واف ش ه بػ سمػ 
روى سغ حس ج الصػيم روى سشو البرخيػف ( ٚٓٔ)كمخج البخ ري ف  النمع وي خ طػض  

 الح فع  (ٛٓٔ)ا ص ف قجريً  ط  شً  ف  الحجيث  شي وكشيخ ٛٚػ ف  السحـخ وسسخه  ىٓٛٔط    شي 
كقيست  ال  ت ا طغ كلسي ىحا الذ ف سمل بجسي فيو ا ق ؿ الحدغ بغ الخبي    صش  ندس  طشو فػ إذا

  سشو ا وتخصت سسخو بغ س  ج ا ق ؿ ا ق م البغ السب رؾ لس  رويتالرالم ذى ش  لع نرم ممفو
ا ييً  كفرح طشو ا مال حس د بغ  مس  ط  ركيت ف  ص ف دا يً  ا ق ؿ كبػ سسخ الجخط اف سسخو 

كحج ( ٜٓٔ)ىػ  ٕٓٔق ؿ الحى     لع ي  مخ سشو كحج إلت  نو وديشو وتخصػه وبجس و ا طػلجه  شي 
الحف ظ إليو السش يل ف  ال   ت ا إال كنو قجري ط نرب لػ سسخو بغ س  ج ا وص ف حس د بغ زيج 

ال  يشيل السحجا غ سغ الحسم سشو لػ ال جر ا وق ؿ يديج بغ زري    طغ كتل طجمذ س ج الػارث
  .ولع نجج طالزطي ب غ س ج الػارث وشيخو الحشطم  صس   شخى ( ٓٔٔ)س خبش  

وا و ابغ (ٕٔٔ)ق ؿ ابغ حش م   ا ي ا ي ( ٔٔٔ) وحشطمي بغ كب   في ف ا ا ي لو كح ديث
ق ؿ ابغ طن غ   طغ كىم طاي ا ي حجي ا وا و وصي   ا ق ؿ ابغ سجي   س طي ط    (ٖٔٔ)السجيش 
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وقج تش كج ابغ (ٗٔٔ)يخويو طد كيع لو كح ديث ص لحي وإذا حجث سشو ا ي ىػ طد كيع الحجيث 

 . (٘ٔٔ)سجي ف  ذصخه فػ ط  كبجى ش ئً  ي نمق بو سميو ط نشت كصاًل 
كورد السدي  (ٙٔٔ)و كبػ زرسي ا وكبػ ح تعكمخج البخ ري ف  بجص الػح  وي خ طػض  وا 

ك س ص تالطحتو وش ػمو ولع نجج طغ ب شيع تمس حه س ج الػارث بغ  ن ج ا وال شيخو س ج السمظ بغ 
 .  (ٚٔٔ)الح رث وا و كبػ داود ا والشد ل  ا وق ؿ سح ل بغ  ن ج   سشجه ص  ا 

ػمو ا ولع نجج طغ ب شيس  ا طغ كلسي الحجيث بػ طاي ا ذصخ الحى   تالطحتو وش الح فع  
ق ؿ   " ايدمػا  (ملسو هيلع هللا ىلص)تميس حه وشيخو ف  ىحه الخواسي ا  روى سغ ن ف  ا سغ ابغ سسخ ا كف الش  

ا ولنم الغمط ق الكع " يخيب ججًا ا ورواتو ا  م ا وىحا طحسػؿ سمل طغ ق م ف  ي خ طر ؼ 
في الحجيث ولع ح ولش  طنخ  (ٛٔٔ)ا كو شيخ شيخو ا وال  ي قج ييع فيو طغ شيخ ابغ سجي

وصم الحي رواه الحى   طح واًل تشديو روام الحجيث وبصالف  ط شو ا ق ؿ   رواتو ا  م  (ٜٔٔ)انججه
 .(ٕٕٔ)وق م ص ف حيً  ف ي (ٕٔٔ)ىػ ٔ٘ٔط    شي ( ٕٓٔ)ون  رتو ب شي 

وس ج هللا بغ الح رث ا كطو ىشج بشت كب   في ف ا ولج ف  سرخ الش ػم  فػ كتت بو كم ي  
دمم سم ي  ق ؿ   ط  ىحا ؟ كم ختو سشو ا فػ تفم ف  فيو ودس  لو ا  (ملسو هيلع هللا ىلص)زوج الش   كـ ح  بي

زوج و م لجم بشت طن ب بغ كب  ليب بغ س ج السصمب ا ا ي ص  خ الحجيث ا تحػؿ إلل البرخم 
ومخج س  ج هللا بغ زي د  (ٖٕٔ)فػ لس  ص ف كس ـ طدنػد بغ سسخو ببةط  كبيو واب شل بي  دارًا ا ل ب 

برخم وام مف الش س ب شيع وتجاست الكب لم والنذ لخ كجسنػا كطخىع فػ ولػه صالتيع وفي ىع طغ ال
وص  ػا بػ ذلظ إلل س ج هللا بغ الدب خ إن  قج رض ش  بو فػ كقخه سمل البرخم ا وصنج السش خ لع يدؿ 
يب ب  الش س لػ ابغ الدب خ ح ل ننذ فػ ب سنيع وىػ ن لع ط د يجه ا ق ؿ  حيع بغ وا م 

غ   ب سنت كس  ضً  وكوف ت بين   وببي قج ب سن و وىػ ن لع ا لع يدؿ س طاًل لػ اب (ٕٗٔ)ال خبػس 
 . (ٕ٘ٔ)الدب خ سمل البرخم  شي اع سدلو

ولع ننخؼ لػ صح  و قيسي ا بنج إف ( ٕٙٔ) صػ   ف  كصح ا كط خ السؤطش غ )ع(ذصخه ال
سخفش  م لو طن ويي ا وحدبظ الس م ال  لم ام  غ الػلج سمل م لو ا سف خض رف  ا سو طغ رج ؿ 

 الصػ   ا وربس  ُحذخ سشج الصب سي .  
وابغ طدنػد ا طخ م ا ولع ت غ لو رواسي سشو ا بم روى سغ سسخ وابغ  ب س وطيسػني 

اؾ ق م  س  س س ف وكط خ السؤطش غ والعب س بغ س ج السصمب وىش ؾ ا  جر ( ٕٚٔ)وروى سغ صنب
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وىػ ص حب ق  دم الحي حجث سشو حايع بغ ( ٕٛٔ)وصفػاف بغ كطيي وكـ ى نئ وطغ ابغ  ب س 
ىحا ىػ الرحيح ص حب ق  دم ولع ساغ ص حب كط خ السؤطش غ )ع( صػنو س ش ف   (ٜٕٔ)حداـ 

 البرخم وق  دم برخي ا وسميو رافق شٌغ شب ي .
ص وصمل ىػ ق مو الدسـػ ودفغ بػ االبػاٜٚتػفل  شي ( ٖٓٔ)لي شس  طجن  ت بن  وا ػها

دلو ابغ الدب خ سغ والسي مخج إلل سس ف وط   بي  بنج كف س( ٖٔٔ)سميو  ميس ف بغ س ج السمظ
 .                         (ٕٖٔ)البرخم 

 :  سمل    م الس  ؿ طشي  لياًل ا وف  ذلظ رواس   ا (ملسو هيلع هللا ىلص)واآلمخ ب   يخى حخص   الش  
  رواية أىل السجيشة   األولى

رواى  دمحم بغ راف  الخخ  ن  ا سغ ابغ كب  فجسظ ا سغ الزح ؾ سغ طخخطي بغ  ميس ف 
سغ صخيب طػلل ابغ  ب س سغ الم خ ق ؿ   بت ل مي سشج م ل   طيسػني قمت لي    إذا ق ـ 

ح يجي وجنمش  طغ ش و السسغ جنمت إذا كس ط ش  فػ ق ـ وقست إلل جشبو السدخ كم الش   
رصني اع اح  ل ح ل كن  ك س  نفدو راقجًا لس  ت  غ لو الفجخ  ٔٔيف ت كمح شحسي كذن  صمل 

 .(ٖٖٔ)صمل رصن  غ مفيف  غ 
وال ننخؼ السخاد بػ الخصن  غ الخفيف  غ ا وقب ؿ ذلظ ىم ىش ؾ ا  م  غ ؟ وط  مز ط   و 

ضخا  ا ن طت الس ـ والمي ل  بػ طفخدى  وب ت تش طخ دورى  لػ سشج م ل و وى  واحجم طغ طجسػسي 
ت مح حر ي  طشو وسشجط  ح ف ا كتل َطْغ ن ج سم ي  ل م ي  ا بم   ب ف  كفد د السذيج ا وضيخ 

وىػ سغ دم طغ الجش بي ا وال  (ملسو هيلع هللا ىلص)انو حخطي  طغ حالوم ل م ي  بػ دل م لع ُيش م سشو انو ش ىج الش  
طنيس  وربس  ن ـ ف  طا ف  مخ ا وىػ قػؿ ب شم ا بػ داللي قػؿ ابغ  ب س س ػؿ ق لم ىػ لع يشع 
  ؟وىػ ن لع سنش  ن ـ سمل ط خبي طشو ا ننع ب   سشجى  ول غ ط ذا ان ف  (ملسو هيلع هللا ىلص)انو  س  كنف س الش  

رصني ا وىش ؾ سالطي ا  في ـ ا صيف كسر ى  وىػ ٔٔكم الحي ش ىجه انو ا  ي ع وصمل 
ا فػ حدبظ إذا ص نت صالم ا اع كي صالم والشـػ طبصم الػضػصف  الرالم ؟  كحي نً  يفل

ىحه ؟ ىم ىحه  شي ح فع سم ي  ابغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)صالى  ابغ  ب س وىػ ن لع ؟  وط  ا ع صالم الش  
  ب س ؟ ىحا ط  مز الس غ . 

كط  الدشج فيو كبػ س ج هللا ا دمحم بغ راف  بغ كب  زيج ال ذ خي ا الشيد بػري ا تكيً  
شيخ ( ٖ٘ٔ)ىػ ونيف  ٓٚٔاإلط ـ الح فع الحجي ال جوم ا بكيي االسالـ ا ولج  شي  (ٖٗٔ)ف ضالً 
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شيخ سرخه بػ ( ٖٙٔ)ا ا ي ط طػف هللا طغ مي ر  ب د( ٖ٘ٔ)صجوؽ ا روى سغ ابغ كب  فجسظ 

 ٚٔري مخا  ف ف  الرجؽ والخحمي ا ا ي حدغ الخواسي سغ كىم اليسغ ا ا ت روى سشو البخ 
وىش ؾ فخؽ ص  خ ب غ ط  رواه الخجم غ ا ال بج واف اشخ سميو ( ٖٚٔ)  ً حجي ٕٖٙحجي ً  ا وطدمع 

 البخ ري سالط   لع تنجبو .  
ل ز ص وطش قب كط خ السؤطش غ كمخج لو البخ ري ف  االض ح  ويدوم الحجي يي وسسخم ا

ولنم الطخ ال بذ  سمل ال ـػ ضشػا انو ال ذ خي الحي روى فز لم كط خ السؤطش غ )ع( ( ٖٛٔ))ع(
 شي طغ  ٚ٘ىػ ا وىػ ابغ ٘ٚٔوججن  شخز  مخ حسم اال ع نفدو لكبو بجم  ط    شي 

سجب وض  سالطي ( ٓٗٔ)روى سشو الجس سي  ػى ابغ ط جي ( ٜٖٔ)كصح ا كط خ السؤطش غ )ع(
 ا  في ـ ىش  ا لس ذا لع يخِو سشو ؟ ىم انو لع يخاه كـ انو تػقف سشو ؟ ال بج طغ   ب لع ننخفو .  

ق م لبغ كب  ش بي تنخفو ق ؿ   ذاؾ ( ٔٗٔ)سح ل كحفع طشو ا وىػ كورع ك ف دمحم بغ 
ث إليو ش ىخ ربس  مخج ف  الذ  ص الذ ت  وقج لبذ لح فو الحي يمبدو لياًل ا س  ؿ بن( ٕٗٔ)الداىج 

 الؼ درىع ا دمم سميو رجم ح طمي  بنج صالم النرخ ا وىػ  ٘بػ ( ٖٗٔ)بغ س ج هللا بغ ش ىخ
ا فػ ردى  وق ؿ   محى  ال كح  ج إل ي  ا إف الذسذ قج بمغت ركس الحيص ف ا  س كم م دًا وفجالً 

ا صع ك ير ؟ فػ دمم سميو ابشو ق ؿ    ليذ لش  م د  ٓٛإنس  تغخا بنج   سي ا وقج ج وز  الػ 
اف صحي الخواسي ف ي  سطي ا ط  ط  ف ي  طغ ىش   ط م السب لغي ف  حجع الس ؿ ا (ٗٗٔ)الم مي 

و  ب النص ص ا وطػقف ابشو الحي لع ننخؼ ا سو وي خى  ا السيع ح حا اف س خكى  السدئػؿ 
 النخاق  اف ص ف سنخؼ ال خاصم !!! .  

  ىػ ونيف  ا و س  ط  ال تػصف ص ختو ا وجس  ا وصشف ا سش َّ  ٜٓٔرحم  شي 
 لدشغ سمسً  وسساًل ا وارتحم الش س إليو ا حجث سشو البخ ري ا وطدمع ا وكبػ داود ا والشد ل  ا ب

ندب لو ال ػؿ   صشت ( ٘ٗٔ)وال خطحي ف  تر نيفيع ا وطغ شخي و س   حجي و س ليً  ف  ال  في   
ل ا وطنش  ط  كبغ حش م وإ ح ؽ سشج س ج الخزاؽ ا فػ ج صن  يـػ الفصخ ا مخجش  طنو إلل السرم

كن س ص  خ لس  رجنش  طغ السرمل ا دس ن  إلل الغجاص ا تغجيش  طنو ا ق ؿ   ركيت ال ػـ طش س  
ش ئً  سجبً  ا لع ت  خا ! ! ق ال   نحغ نشطخ إليظ ىم ت  خ فػ ن  خ ؟ لس  ركيش ؾ لع ت  خ كطداش  ا 

ط  ركيت (ٙٗٔ)بغ نرخ  ق ؿ   وكن  صشت كنطخ إلياس  ا ىم ت  خاف فػ كك خ ا ق ؿ جنفخ بغ كحسج
شجخم الرشػبخ ف  داره ا سجمذ النمس ص ب غ يجسو  طغ السحجا غ كى ب طشو ا ص ف سد شج إلل
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سمل طخات يع ا وكوالد الص ىخيي وطنيع الخجـ ا ص ف سمل رؤو يع الص خ ا س مح ال   ا ا وي خك بػ 
راشغ ص حبو ا وي مح ال   ا ا  نفدو ا وال يشصق كحج ا وال ي بدع إجالاًل لو ا وإذا تبدع كحجًا كو

ال س جر كحج يخاجنو كو سذ خ ب جه ا وتبدع م دـ طغ مجـ الص ىخيي يػطً  ا فػ قص  ابغ راف  
طجمدو ا فػ ان يل الخ خ بػ ذلظ إلل ش ىخ بغ س ج هللا فػ كطخ ب  م الخ دـ ا ح ل ُكح  م لػ 

جاد ا وف  يجه ص  ا زى خ سغ مالصو ا ىػ الحي ركى ابغ حش م ب غ يجي يديج بغ ى روف بػ بغ
س  ؿ ر ه كب  باخ السجن  ا دمحم  ج بخ ا سا بو ق ؿ   تشيػن  سغ ج بخ وت   ػنو ؟ ق ؿ   ننخفو ا 

وف  حجخه طرحف س خك ا ق ؿ لو   كليذ قج طت ؟ نطخ إليو  ٖبغ نعيع ا ف  السش ـ بنج طػتو بػ 
ط  فنم بظ ربظ ؟ ق ؿ   بذخن  بػ الخوح نطخم طش خم ا ق ؿ لو     ل ظ بػ هللا إال ط  حجا ش  ا 

 .(ٛٗٔ)ىػ ٕ٘ٗط    شي ( ٚٗٔ)والخاحي 
وق م دمحم بغ ( ٜٗٔ)بغ كب  فجسظ ا وا ع الم خ ديش روكبػ إ س س م ا دمحم بغ إ س س م 

روى سغ الزح ؾ بغ س س ف ا ص  خ الحجيث وليذ ( ٓ٘ٔ) إ س س م بغ طدمع ا طػلل بش  الجيم
ح لو ا ىش ؾ طغ ح وؿ رده ق ؿ سنش  وحجه ليذ حجي طجن  صجوؽ وىحا سس م قج( ٔ٘ٔ)حجي 

تخجع لو ابغ كب  ح تع ولع يحصخ ط  دؿ سمل ( ٖ٘ٔ)ا ي ( ٕ٘ٔ)طذيػر سح ج بو ف  ال  ب الد ي 
غ كـ  مسي ا طخفػسً    طغ كىم وا و جس سي ا حجث بػ  شج س( ٗ٘ٔ)قجحو ذاكخًا تالطحتو وش ػمو 

رل يفخ هللا لو ط  ت جـ طغ ذنبو وط  ت مخ ا يخيب ا ت بنو حجي كو سسخم طغ السدجج القبػ
تججر اإلش رم ىش  إلل وف م ( ٙ٘ٔ)ىػ ٜٜٔبػ السجيشي وق م  شي ( ٘٘ٔ)ىػ ٕٓٓالػاقجي ا ط    شي 
 ال مس ح ق م شيخو. 

وكبػ س س ف ا الزح ؾ بغ س س ف بغ س ج هللا بغ م لج بغ حداـ بغ مػيمج ابغ ك ج ا 
طغ (ٛ٘ٔ)طجن  ج لد الحجيث  (ٚ٘ٔ)ا ي ا ق م سا ب حجي و وال سح ج بو ا وق م   ليذ قػي 

ا ي ا ٌت ا ( ٓٙٔ)روى سشو ابغ كبل فجسظ ( ٜ٘ٔ)ىػ ٖ٘ٔالس  ش غ وكىم الػرع ف  الجيغ ط    شي 
سح ل ال ص ف ا ط  صجوؽ ا ف  حجي و ضنف ا ل شو ( ٔٙٔ)سي ا  ػى البخ ري روى لو الجس 

 . (ٕٙٔ)كنو قج روى سشو
  الثانية : رواية أىل الكهفة

رواى  ىش د بغ الدخي سغ كب  االحػص سغ  ن ج بغ طدخوؽ سغ  مسي بغ صي م سغ 
سشجى   (ملسو هيلع هللا ىلص)كب  رش جيغ وىػ صخيب سغ ابغ  ب س ق ؿ   بت سشج م ل   طيسػني وب   الش  
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ركي و ق ـ لػ ح ج و كتل ال خبي حم شش قي  اع تػض  وضػصًا ب غ الػضػصيغ اع كتل فخاشو ون ـ اع 
فنم ذلظ طخم كمخى ا ىػ الػضػص ا وق ـ سرم  ا ق ؿ ف   جػده الميع اجنم ف  قم   و سن  

ل  نػرًا وبرخي نػرًا واجنم طغ تح   وطغ فػق  وسغ سس ش  ويد ري وكط ط  وممف  نػرًا وكسطع 
 . (ٖٙٔ)اع ن ـ ح ل نفخ كت ه بالؿ كس طو لػ الرالم 

السفخوض ىػ يػقع بالؿ ال الناذ ا ولع ننخؼ ش ئً  ا سو وضػص ب غ وضػل  غ ا 
وب   سشجى  ل م  غ وال نجري صيف تحسم و ؟ ولي  ل مي ك ػم بػ ضخاتي  ا والط ىخ انو ن ـ طنيس  

؟ والحسج ا انو لع يخِو تفريال  كمخ ا  (ملسو هيلع هللا ىلص)ش  ف  يخفي واحجم ا وكال صيف كحرل حخص   ال
مرت الفخاش ونػسو وطجا بي الدوجي وندولو ف  النسق كك خ واال  غخاؽ ف  الػصف ا ح ل 

 الجس ع ا ط  ىحه ال خى   س  طش ف  غ إال ت فػا كلدش  ع وال تحل ػا . 
الػراؽ ا ق م لػ كبغ حش م سسغ ن  ب بػ  الكهفيالدشج فيو كبػ الدخي ا ىش د بغ الدخي 

  (٘ٙٔ)اإلط ـ الحجي ال جوم زيغ الن بجيغ( ٗٙٔ)سمياع بو ا وق ؿ كبػ ح تع   صجوؽ ال ػفي ؟ ق ؿ    
 ا  ط  ركيت وصينً  سنطع كحجًا تنطيسو كس هسيس  الجارط  السحجث ا ق ؿ ق  بيالداىج شيخ ال ػفي ال 

شعبي سغ س ج النديد بغ صي ب سغ انذ ق ؿ ص ف  وق ؿ الشد ل    ا ي روى سغ وصي  سغ
إذا دمم الخالص ق ؿ   الميع كن  كسػذ بظ طغ الخ ث والخب لث ا رواه ال خطحي سشو ا  (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  

وص ف ص  خ البا ص ا فخغ يػطً  طغ ال خاصم تػض  وج ص السدجج صمل إلل الدواؿ ا اع رج  إلل 
لنرخ ورف  صػتو بػ ال خ ف وبال ص  خًا اع طشدلو تػض  وصمل الطيخ ا اع ق ـ سرمل إلل ا

صمل النرخ وامح س خك ف  السرحف ح ل السغخا ا ق م لػ بنس ج خانو   ط  كص خه سمل 
 شي صيف لػ ركي و لياًل ؟ وط  تدوج قط وال تدخى  ٓٚالعب دم ا ق ؿ   ىحه  ب دتو ني رًا طشح 

 شي ولو طرشف ص  خ  ٜٔىػ سغ ٖٕٗوص ف س  ؿ لو راىب ال ػفي ا تػفل ف  ربي  اآلمخ  شي 
 .  (ٚٙٔ)تخجع لو ابغ حب ف ف  ال   م  ( ٙٙٔ)ف  الدىج 

ىػ ٜٚٔوكبػ الحػص ا  الـ بغ  ميع طػلل بش  حشيفي ا ط   بػ ال ػفي  شي 
كػف  ح  ٌب ا لع  (ٜٙٔ)ىػ ٕٛٔا  ن ج بغ طدخوؽ ال ػري ا تػف   شي  وأبه سفيان (ٛٙٔ)وا ػه

ف  تفد خ بخاصم والحب لح  كمخج لو البخ ري   (ٔٚٔ) ا ي (ٓٚٔ) ل ػفي كحدب طشو ساغ بػ
 . (ٕٚٔ)وطػاض 
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( ٗٚٔ)وكحج مػاصو طغ طزخ( ٖٚٔ)و مسي بغ صي م طغ كصح ا كط خ السؤطش غ )ع( 

وىش ؾ كبػ سح   ا  مسي بغ صي م ا الحزخط  ال ػف  ت بن  طغ كصح ا اإلط ـ الدج د 
وىش ؾ  مسي بغ صي م ( ٙٚٔ)ويح سم كف ساػف ىحا ي خه ( ٘ٚٔ)والب قخ والر دؽ )سم يع الدالـ( 

نحغ نن  ج بػ اتح د ( ٜٚٔ)طحطـػ( ٛٚٔ)ب خي ( ٚٚٔ)بغ الحر غ كبػ سح ل الحزخط  ال ػف  طيسم 
 ىؤالص ف  شخريي واحجم .

ق ؿ  جيخ   دممت سمل اإلط ـ الب قخ )ع( وىػ طن  ا وكبػ الس جاـ ا بت الحجاد ا 
 خ الشػاص ا وجس سي طنيع ا وسشجه كمػه زيج )ع( ق لػا لو   ن ػلل و  لع بغ كب  حفري ا وص 

كط خ السؤطش غ وحدشً  وحد شً  )سم يع الدالـ( ون  خك طغ كسجاليع ! ق ؿ   ننع ا ق لػا   ن ػل  اب  
باخ وسسخ ون  خك طغ كسجاليع ! ال فت إل يع زيج )ع( ق ؿ   ليع ات  خؤف طغ ف شسي ب ختع كطخن  

 .(ٓٛٔ)يػطئح  سػا ال  خيي ب خصع هللا ا
وق ؿ كبػ بر خ    سنت اإلط ـ الب قخ )ع( ق ؿ   اف الحاع بغ س  شي و مسي وص  خا واب  
الس جاـ و  لع ال س ر ا كضمػا ص  خًا طسغ ضم طغ ىؤالص ا وإنيع طسغ ق ؿ هللا سد وجم }َوِطَغ 

رويَّ سغ اإلط ـ الر دؽ )ع( و  (ٔٛٔ)َط  ُىع ِبُسْؤِطِش َغ{ِمِخ وَ الشَّ ِس َطغ َسُ ػُؿ  َطشَّ  ِب لِّلِ َوِب ْلَ ْػـِ اآل
  لػ كف ال  خيي صفً  واحجًا ط  ب غ السذخؽ إلل السغخا ا ط  كسد هللا بيع ديشً  ا وىع  قػلو

كصح ا ص  خ الشػا ا والحدغ بغ ص لح بغ ح  ا و  لع بغ كب  حفري ا والحاع بغ س  شي ا 
بت الحجاد ا الحيغ دسػا إلل والسي كط خ السؤطش غ )ع( اع و مسي بغ صي م ا وكبػ الس جاـ ا 

ممصػى  بػالسي كب  باخ وسسخ ا وي   ػف ليس  إط ط يس  ا ويش  رػف س س ف وشمحي والدب خ ا 
ويخوف الخخوج ط  بصػف ولج كط خ السؤطش غ )ع( يحى ػف ف  ذلظ إلل الطخ بػ السنخوؼ والشي  

ىحا ط  ق م سغ الخجم (ٕٛٔ)طغ ولجه سشج مخوجو اإلط طي سغ السش خ ا وي   ػف لػ صم طغ مخج 
 ف  رواس   الخ صي . 

 ٕٓٓحجي و كقم طغ (ٖٛٔ)وب ل سم ش  طنخفي رواس   الن طي ا ق م ص  خ الحجيث 
شيخ  (ٙٛٔ)وق م لبغ طن غ سشو ا ق ؿ  بػ رك و كي ننع ( ٘ٛٔ)حجي ً   ٕٓ٘ق م لو  (ٗٛٔ)حجيث
لس  ورد شعبي ( ٛٛٔ)فيو تذي  قم م طغ ا  م ال ػف  غ الحجيث ت بن كػف  ا ي ا ت ف  ( ٚٛٔ)كيذ

البرخم ق لػا لو حجاش  سغ ا  م كصح بظ ق ؿ   اف حجا  ع سشيع إنس  كحجا ع سغ نف خ طغ ىحه 
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تخجع لو ابغ حب ف ( ٜٛٔ)س  بي وح  ب بغ اب  ا بت وطشرػر الذيني  مسي بغ صي م والحاع بغ

 . (ٜٓٔ)ف  ال   م 
كمخج البخ ري ف  ال  ػع واال   خاض والخق ؽ واالض ح  وي خ طػض  ا وكمخج ف   

ف  ال ػفي ال سخ مف ف  حجي يع  ٗالخق ؽ ب ا الخي ص والدسني ط  غ ا ي ط طػف ذص  ا ق م   
 .(ٜٔٔ)طغ ام مف سم يع طخص  ا ص  خىع  مسي بغ صي م وكبػ حر غ وطشرػر وسسخو بغ طخم 

ا ا ي ا ت سمل تذينو ا وق ؿ شمحي بغ طرخؼ   ط  اج سنش  ف  اإلط ـ ال  ت الح فع 
طا ف إال يم ش  ىحا ال ر خ سمل كطخن  ا و س ه  في ف ا رصغ طغ الرص ف وشج قبز و ا ولج 

( ٕٜٔ) ىػٖٕٔىػ ا وق م ف   مخ يـػ ف ي  ا وق م  شي ٕٔٔىػ وط   يـػ س شػراص  شي ٚٗ شي 

وبش ًص ( ٖٜٔ)الدالـ( بػ ال ػفي ا يـػ س شػراص  )سم يس  ىػ ح غ ا  ذيج زيج بغ سمٕٕٔوق م  شي 
 ٗٔسمل ط  ت جـ الخجم طغ الس خ ذل غ سغ نرخم اإلط ـ الحد غ )ع( لف سسخه ح شي  حػال  

  شي ا وحف جه زيج )ع( وصم السجح الحي ق م فيو لنو اقخ حاػطي الذيخ غ . 
                    (ٜٗٔ)صخيب بغ كبل طدمع السجن  ا وا ػهوابػ رش جيغ ا 

 الثالثة : رواية مختمطة 
رواى  ابغ جخيج ق ؿ   كم خن  طش ػذ كف كطو كم ختو ص نت ج لدي سشج طيسػني إذ دمم 
سم ي  ابغ  ب س ا ق لت   ط  ل  كراؾ شن ً  ؟ ق ؿ   اف طخجم   كـ سس ر ح ضت ا ق لت   

 -قج سمع ذلظ  -يجمم سم ي  وى  طزصجني ح لزي  (ملسو هيلع هللا ىلص)وكيغ الحيزي طغ ال ج ؟ ص ف الش  
ي  ئ سم ي  ي مػ ال خ ف ا ويجمم سم ي  ق سجم وى  ح لس ا ي  ئ ف  حجخى  ي مػ ال خ ف ا 

 . (ٜ٘ٔ)وتبدط لو الخسخم ف  طراله سرم  سم ي  ف  ب  ي  
وىش ؾ بنس السآمح سمل الخواسي ا طشي  ف جاني  زطاشي الحجث ي خ طنخوفي ا وىم صم 

غ ت ػف زوج و ف  حيس سربح كشن ً  ؟ وىم طغ واجب   الدوجي يدم الدوج ؟ إذا ص ف ابغ ط
إف اإل الـ نطيف فػ تشطفػا ا إنو ال ه ؟ كيغ ىػ طغ الحجيث ال  لم ؟ " ب س ىاحا ط ذا سغ ي خ 

 (ٜٙٔ)" تن لل بشل اإل الـ سمل الشط فيا إف هللالجشي إال نطيف"ا " تشطفػا بام ط  ا  صن عيجمم ا
 ط  تحفطش  وطالحط تش  سمل ذلظ .

وسغ ال خاصم ف  حجخ الح لس ط  ىػ السدػغ الذخس  لي  ؟ الحيس م ث االب ن د طشو 
  ؟كولل ا وليذ طغ اإل الـ اف س خك السخص ال خ ف وىػ طد م   ا ىػ قخ ف وليذ طجمي كو ص  ا ط 
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لحي س خ تن لل بػ قػلو }َلْػ َكنَدْلَش  وقخاصتو ت صمب لي م طن شي ا وال  يس  المب س ا لنو صالـ هللا ا
 } ... ِ ْغ َمْذَيِي ّللاَّ سً  طِّ   اوالح ؿ نفدي  ط  الرالم( ٜٚٔ)َىَحا اْلُ ْخ َف َسَمل َجَ ٍم لََّخَكْيَ ُو َم ِشنً  طَُّ َرجِّ

 .ػ ب لظ إذا كتت بو زوجو وى  ح لسال سح  ج السرم  طغ س ت  لو بػ طرالتو يبدصي  لو ا ف
ابغ س  شي سغ طشرػر سغ كطو  طخ طخوي سغ س لذي ا رواه  س ج السمل حجاش وىحا ال

 . (ٜٛٔ)سشي 
( ٜٜٔ)ىػ ط جوح فيوٓ٘ٔلل الطػي غ ا   كط   شج الخواسي فيو ا ابغ جخيج ال ػف  طػ 

وطش ػذ بغ كب   ميس ف ا وي  ؿ   ابغ  ميس ف ا السا  ا س  ؿ   ا سو  ميس ف ا وطش ػذ ل ب 
 . (ٖٕٓ)قم م الحجيث ( ٕٕٓ)ا ي  (ٕٔٓ)ال خش  طػلل تخجع لو ابغ حب ف ف  ال   م  (ٕٓٓ)يمب سميو 

الدشج فيو ابغ س  شي  (ٕٗٓ)وروى ذلظ  في ف ق ؿ اش  طش ػذ السا  سغ كطو و  ؽ الخ خ
 . (ٕ٘ٓ)طصنػف فيو 

  لباسو عشج الرالة -ٔ
وط  مز لب س الش    (ٕٙٓ)المب س   ط  واريت بو جدسظ ا ولب س ال  ػى   الحي ص

)ص( روى ذلظ  في ف ق ؿ اش  كبػ إ ح ؽ الذ ب ن  سغ س ج هللا بغ شجاد بغ الي د سغ طيسػني 
السخاد طغ ال ػا  (ٕٚٓ)ف  اػا طخط بنزو سميو وبنزو سم  وكن  ح لس (ملسو هيلع هللا ىلص)ق لت صمل الش  

بػ هللا سمياع س  طدمس غ ال ػا ( ٕٛٓ)السخط   رداص طغ صػؼ كو مد كو ص  ف ا وجسنو ا طخوط 
يمبدو الذخز صيف سد صي  بو تغصيي شخز  مخ ؟ وىػ سرم  ح ل إذا ص ف  ب صم ا وح ل 
لػ ص ف لح ؼ لع سد ص  الرالم بو اع ط  السػجب ليحا صمو ا ىػ سرم  ا والل جشبو زوج و 

ي اف ت ػف وى  سمل ي خ شي رم ا وطغص ي  ف  اػبو الحي يختجسو ا إال ترمح ىحه الخواس
طدخحيي ىدليي طزحاي ؟ ط ل ساف ال ـػ سغ كا رم الذ ي   ضجه ؟ وح ل ذصخ صمسي الحيس 

 سمل لد ف الح لس تد ح  طشي  ط  ت ػلي  ح ل لفخاد ك ختي   .  
ط رػفي الدشج فيو  في ف ال ػري ال ػف  ا طغ طذ ى خ سمس ص وف ي ص وطحجا  وحف ظ و 

ز ا بػ إ ح ؽ الذ ب ن  ا  ميس ف بغ كب   ميس ف ا ف خو وك( ٜٕٓ)وقخاص الن طي ا طصنػف فيو
وق م طػلل ( ٕٕٔ)طػلل ابغ  ب س (ٕٔٔ)ق م ا ع كبيو طيخاف ( ٕٓٔ)م ق فا وق م   سسخو  وي  ؿ
 (ٕ٘ٔ)وق ؿ ابغ طن غ ال كسخفو( ٕٗٔ)ذصخه البخ ري ( ٖٕٔ)ش ب ف بغ انمبي ال ػف  وىػ الصحبش  



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثهن العجد  مجمة دراسات تاريخية
53 

 الديخة السحسجية في روايات ميسهنة بشت الحارث  
وىػ ي خ طججي لنو كش ر (ٕٙٔ)ن مو سشو ابغ كب  ح تع وىحا ي ن رض وقػلو بػ تػاي و الحي 

  صخاحي إلل سجـ طنخف و بو .  
 (ٕٛٔ)وىحه ليذ فز مي لف الذن   مس خًا  ا خا قس خاً ( ٕٚٔ)ا ي طغ صب ر كصح ا الذن  

( ٜٕٔ)ا ي ص لح الحجيثسجب ابغ حش م طغ حجي و وق ؿ   ىػ كىم اف ال نجع لو ش ئً  ا صجوؽ 

الح فع ا ط فق سمل ا  و ( ٕٕٓ)ف  الحيس والرـػ وي خ طػض  ا ال ب س بو كمخج البخ ري 
طغ كو يي النمع ا حجي ص لح الحجيث ا اإلط ـ (ٕٕٕ)فكيو الحجيث ا ا ي حجي سشج جسينيع ( ٕٕٔ)

الح فع ا الحجي ا ولج كس ـ ابغ سسخ ا وج بخ ا وحجث سغ صب ر ال  بن غ ا ط م س ج هللا بغ 
ىػ ٜٖٔىػ ا وىحا ال ػؿ مص  ف حر ا ق م  شي ٜٕٔا حجي ا ق م   ط    شجاد بغ الي د ا ا ي

ا ق م حجث سشو الد ين  ا  ٕٖٔكو  ٖٔٔىػ ا وق م  شي ٖٛٔا ىحا قػؿ ط جو ا وق م  شي 
 . (ٖٕٕ) شي  ٓٛوجنفخ بغ سػف وب شيس  ف  السػ  نحػ طغ 

 . (ٕٕٗ)وس ج هللا بغ شجاد م ؿ طغ الصنػف 
 كيفية سجهده ، ومهضعو  -2

الدجػد لغي صمسي اش  ت طغ الفنم ال الا  ا  جج   مز  ا وطشو  جػد الرالم ا وىػ 
ا ك جج الخجم   ش ش  وض  الج يي سمل الرض ا واال ع الدججم ب ل دخ ا و ػرم الدججم 

( روى ذلظ  في ف حجاش  س ج هللا بغ كمل يديج ملسو هيلع هللا ىلصوط  مز  جػد الش   ) (ٕٕ٘)رك و وانحشل
إذا  جج لػ كراد  بييسي كف تسخ طغ تح و  (ملسو هيلع هللا ىلص)ي ق لت   ص ف الش  االصع سغ سسو سغ طيسػن

ىحا طنش ه انو ف ح رجميو كك خ ط  سد صي  ا إلل الحج الحي سدسح طخور  (ٕٕٙ)طخ  طس  سج ف 
ال ييسي ا وىش  ال بج طغ تنخيفي  ح ل ننخؼ حجسي  ا وطغ ذلظ  س ت ال ييسي لني  كبيست 

قػالع طغ دواا ال خ  ٗذا  وى  صم ( ٕٕٚ)تفيع مالؼ اإلند ف سمل النمع والفيع وال تنمع وال 
وبش ص سمل ذلظ لػ ام خن  كك خى  الج طػس ا كو كصغخى  ال ط ا إال ساغ الفخؽ  (ٕٕٛ)والس ص

ش  نً  ط  الحي سش و الخواسي ؟ بػ ال  ك ج كراد  ال ي لع ال   سدسح بي  انفخاج رجم  اإلند ف اف 
 ف صجؽ ذلظ ص ف الطخ ُ شي ا ل غ الحسج ا لع سرح سشجن  .تسخ صػ الس سد وي خه ا وا

الدشج فيو  في ف لنمو ابغ س  شي قمش  طصنػف فيو ا س ج هللا بغ س ج هللا بغ االصع كبػ 
                        . (ٖٕٔ)ويديج الصع وقفش  سشجه   ب  ً ( ٖٕٓ)طجن  وا ػه ( ٜٕٕ) النشبذ ا ا ي شيخ



                                                                     

 54 (0202 حديخان) العجد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

  عمي صالح رسن أ.د.

السحسجسي السصيخم اف ساػف طػض  الدجػد ا ش ىخًا ا بػ طنشل اف سز  وطغ الُدشي 
إذ ورد ف  ص  خ طغ كح دي و انو  (ملسو هيلع هللا ىلص)السرم  ج ي و سمل ش ص ش ىخ ا وىحا ط  فنمو الش  

 صم  سمل ُمسخم ا وطغ الدلي سمل ذلظ   
 الجليل األول 

غ الذ ب ن  سغ س ج رواه كىم ال ػفي ا كحسج بغ س ج هللا بغ يػنذ ا سغ كب  شي ا س 
هللا بغ شجاد سغ طيسػني ق لت   ص ف سرم  ف  طدججه سمل مسخم وكن  ن لسي إلل جشبو سر  ش  

ُسدجم سمل الخواسي جسمي طالحط   طشي  ا اف السدجج طا ف ش ىخ  (ٕٖٕ)اػبو وكن  ح لس
سجػز لػ طخرز لػ العب دم ا وليذ لػ الشـػ الحي ىػ طغ ام ر ص الفشجؽ وال  ت وي خه ا وال 

الشد ص الشـػ فيو بد ب ص خم الجامم غ والخ رج غ طغ الخج ؿ ا صيف إذا ص نت ح لس ؟ اع ط  
ال بج اف ساػف لي  ب ت س ويي  ا ك ػم بػ ضخاتي  ا وطغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)الس خر لػحلظ ؟ إذا ص نت زوجي الش  

  ا ولع ننخؼ السح ؿ اف ساػف ا اشي  السدجج ا وط  ذلظ ال بج اف ت ػف لي  زاويي طن شي تداشي
ذلظ ا وسميو الخواسي طخفػضي طغ الػجػه الحي ذصخن ى  ا وانصمت سمل ي خ كىم ال ح  ق فػ 
صجقػى  ا وربس  رت ػا سم ي  حاسً  شخ يً  ا ق ؿ كحجىع   طغ ذلظ ط  ذصخه الحس جي ف  الجس  

وص ف ( ٖٖٕ)  لث طغ الس فق سميو وذصخ الحجيثب غ الرحيح غ ف  طدشج طيسػني ف  الحجيث ال
ص ح ي  ا  جؿ بي  سمل صحي الدجػد سمل ال خبي ا وىحا ىػ ىجؼ السبحث ا وكىسم ال ح  ق 

 ف  قزيي الحيس والشـػ ف  السدجج طس  ذصخن ه .
ق م ى  ش ص ( ٖٕٗ)والخسخم بػ الزع ا  ج د تنسم طغ  نف الشخم وتخطم بػ الخ ػط 

سدجج سميو ا و س ت مسخم لني   وق م الحر خ الرغ خ الحي (ٖٕ٘)طغ السرملطشدػج كصغخ 
تد خ الػجو طغ الرض ا ط جار ط  سز  السرم  سميو وجيو ف   جػده طرشػسي طغ حر خ 
كو نديجي مػص ونحػه طغ الشب   ا وال ت ػف مسخم إال ف  ىحا الس جار ا و س ت بػ ىحا اال ع 

سع السدادم اع تنمل بخخز لف م ػشي  طد ػرم بػ  نفي  ا والسخاد طغ الخسخ   كف تخخز ن ح    كد
وفيو طغ الف و جػاز الرالم سم ي  ا وق ؿ بنس الدمف   ساخه كف سرم  إال سمل (ٖٕٙ) مخ 

ججد الرض وص ف بنزيع سج د الرالم سمل صم ش  سنسم طغ نب   الرض ط  ي خح طغ 
 . (ٖٕٚ)كصػاؼ الح ػاف وشنػرى  فيو صخاىي 
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الحد شيي ال   سدجج سم ي  وليذ إل ي  كىم الدشي وب لسنشل السع ت ػف الُخسخم صػ ال خبي 

)الذيني اإلط طيي ( وبػ ىحا الخرػص ح  ق اف يخد تد ؤاًل طف ده ط  ب ؿ ال ـػ سذشنػف سمل 
 جج سمل الُخسخم وى  طرشػسي طغ   (ملسو هيلع هللا ىلص)الذيني ذلظ ا وى  جدص طغ الرض ا إذا ص ف الش  

ي و طشي  ا كيغ الخالؼ س  طدمس غ ؟  نف الشخم ا وىػ ن بت سمل الرض وم رج طشي  وتغح
 لس ذا صم ىحا ال جخيح ؟ .  

كط  الدشج فيو كبػ س ج هللا ا كحسج بغ يػنذ ا طػلل بش  يخبػع طغ بش  تسيع ط   بػ 
ىػ ا ا ًي صجوقً  ص حب  شي ٕٕٚطغ شيخ ربي  اآلمخ  شي  ٘ال ػفي يـػ الجسني لػ  مخ لي ؿ 

ذصخه ابغ حب ف   (ٕٓٗ)ح تع    ص  ت سشو ا  ا ي ط  ش ً  ؿ كبػوق ( ٜٖٕ)وا و النجم  ( ٖٕٛ)وجس سي 
كمخج لو البخ ري ف  اإلسس ف والػضػص وال ػح ج ا ق ؿ الشد ل    ا ي ا وق م طغ ( ٕٔٗ)ف  ال   م 

ص لح  كىم ال ػفي و ش ي  ا قجـ البرخم كتل حس د بغ زيج   لو كف سسم  سميو ش ئً  طغ فز لم 
كنت ؟ ق ؿ   طغ كىم ال ػفي ا ق ؿ وتصمب ذلظ ا وهللا ال كطم ي   س س ف ا ق ؿ لو   طغ كيغ

ق م سشو ( ٕٕٗ)مل سميو ا و  رقو الشطخ وىػ يبا سميظ إال وكن  ق لع وكنت ج لذ ق ـ وكجمدو وكط
طس  ت جـ سطيخ اف الخجم طغ طح   س س ف ا لػ ذلظ ص ف اش ص ال ـػ سميو ( ٖٕٗ)شيخ اإل الـ 

ػجبً  لػ ص ف شيعيً  ا كيُّ ط  ييذ ىحه ؟ كوصمت الطي إلل طخاتب واجبً  ا صس  ص ف قجحو ط
مص خم طغ االنحجار ا بػ   ب غي ا ال ػؿ الحق ا ح ل  س َّ فالف وفالف ىحا شيخ اإل الـ 

 و مخ حج و . 
كحب إلل ابغ ( ٕٗٗ)وكبػ شي ا الحش ط ا ا سو س ج ربو بغ ن ف  ا ا ي ص  خ الحجيث 

كػف  (ٕٙٗ)ص حب الصن ـ السجايش  ا  س  طشو احسج بغ يػنذ   (ٕ٘ٗ) غ  ف  صم ش صطن
ا ق ؿ ابغ حش م   ط  بػ حجي و ب س ا وا و ابغ طن غ ا  ابى اسحاق الذيبانيروى سغ  (ٕٚٗ)ا ي

وق ؿ سن ػا بغ ش بي   ( ٜٕٗ)تخجع لو ابغ حب ف ف  ال   م ( ٕٛٗ)ق ؿ كبػ ح تع ا ص لح الحجيث 
 . (ٕٔ٘)ه الب ج  طذ خًا إلل صم ط  ت جـ ذصخ (ٕٓ٘)جوؽ ا ي ا وق ؿ ابغ مخاش وي خه ا ص

وق ؿ الشد ل    ليذ (ٕٕ٘)وقب ؿ ذلظ ق م ا لع ساغ ح فطً  ا ولع يخض سح ل ال ص ف كطخه 
ب ل ش ص (ٕٗ٘)شنشػا فيو لنو شخا الش  ح ( ٖٕ٘)قػي ا وق م ولع ساغ ط  غ ا ت مسػا ف  حفطو 

بػ شي ا كـ شخز ي خه ا لع سحرم االشسئش ف نػد ال شػيو سميو ا لع ننخؼ كف ص ف ىػ ك
 ىحا ط  اى جيش  إليو طغ مالؿ تمس حه وشيخو . اال  ـ

  (ٕ٘٘) ح ؽ الذ ب ن  وقفش  سشجه   ب  ً وكبػ إ
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 الجليل الثاني 
شجاد  رواه كبػ باخ ا سغ  ب د بغ النػاـ وسم  بغ طديخ سغ الذ ب ن  سغ س ج هللا بغ 

  صمل سمل الخسخم ا ذصخه ساخطي سغ ابغ  ب س ا ورواه ال  ف  سغ كيػا سغ طيسػني ق لت
سغ كنذ بغ   خيغ سغ كنذ بغ ط لظ سغ كـ  ميع كنو صمل ف  ب  ي  سمل الخسخم ا ورواه 

 .(ٕٙ٘)وصي  سغ حس د بغ  مسي سغ االزرؽ بغ قيذ سغ ذصػاف سغ س لذي 
  الجليل الثالث

غ سسخ سمل مسخم ا تح ي  حر خ ب  و ا ف  رواه ابغ جخيج ا سغ ن ف  ق ؿ صمل اب 
  ي خ طدجج سدجج سم ي  ا وي ـػ سم ي  ا و  ؿ  طنسخ ا الدىخي سغ الدجػد سمل الصشفدي ق ؿ

وبش ص سمل ذلظ ال بج طغ طنخفي  (ٕٚ٘)سرم  سمل الخسخم (ملسو هيلع هللا ىلص)ال ب س بػ ذاؾ ا ص ف الش  
البد ط الحي لو مسم    ى فػؽ الخحم ا وجسني  شش فذا وق مالصشفدي ا ق م الشسخقي 

 .(ٕٛ٘)رق ق
صمل  (ملسو هيلع هللا ىلص)ورواه س س ف بغ سسخ ا سغ يػنذ سغ الدىخي سغ سخوم سغ س لذي إف الش  

ق ؿ  (ٜٕ٘)سمل مسخم ا ق ؿ س  س لذي   ارفن  سش  حر خؾ ىحا مذ ت إف ساػف سف غ الش س
سمل   رج لو رج ؿ الرحيح ا وىػ سشج طدمع وكصح ا الدشغ طخ رخًا ف  صالتو  الي  س 
 لنم  ش ي  سمل شخف  نكيس طشو . (ملسو هيلع هللا ىلص)وال نجري لس ذا م لفت س لذي ُ شي الش   (ٕٓٙ)الخسخم

رواه ط لظ سغ إ ح ؽ سغ س ج كان يرمي عمى حريخ ، وقب ؿ ذلظ ىش ؾ طغ ق ؿ انو 
  (ٕٕٙ)ورواه ج بخ سغ كب   ن ج (ٕٔٙ)هللا بو كب  شمحي سغ كنذ

  AI- janaba Bathingثالثًا : غدل الجشابة 

ك  خ طغ العب دا  ط ػقفي سمل شي رم ال جف طغ الشج     ا ال   ال ت ع الصي رم اال بػ 
يدم الجش بي لني  تذسم الجدع س ط و وت ػف طجديي سغ الػضػص ا وف  ذلظ ام الؼ ب غ 

نخيج طنخفي  (ملسو هيلع هللا ىلص)الف ي ص ليذ طحمو وبس  اف السػضػع طختبط بس  روتو طيسػني صػني  زوج الش  
 كيف ص ف سغ دم ؟ ورد ذلظ ف  رواس     
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  سشجىا مختمط   األولى

فيو صػفي ف وطاي ف ا رواى  ابغ س  شي سغ سسخو بغ ديش ر سغ كب  الذن  ص سغ ج بخ 
سمل ط   (ٖٕٙ)طغ إن ص واحج (ملسو هيلع هللا ىلص)بغ يديج سغ ابغ  ب س كم ختو طيسػني كني  ص نت تغ دم والش  

اليجؼ طغ إمب رى  ابغ  ب س ؟ ىم انو ص ف طن خضً  سمل ذلظ  ورد اس خاض   طشي  ا ط 
وبمغ و بو ؟ وط  الججيج ف  الخواسي ؟ ىم تد حق الشذخ زوج ف سغ دالف ف  كن ص واحج ؟ وىم 
ذلظ تذخي  ط اًل ؟ ط  ىػ الاخ الس ختب سميو ؟ ىم إني  كراد  اإلضي ر لػ الش س انو سح ي  إلل 

حج ؟ صػف لي  ضخا  سجم ا وىحا الذ ص طنخوؼ سشج الشد ص ا درجي اي دمت طنو ف  كن ص وا
  .وإذا حرم طني  ىاحا ا صيف ى  الح ؿ إذا كراد اف سغ دم ط  ي خى  ا وال  يس  س لذي ط اًل ؟

وج بخ  (ٕ٘ٙ)ا وا ػه وسسخو بغ ديش ر السا ( ٕٗٙ)والدشج فيو ابغ س  شي طصنػف فيو
 (ٕٙٙ)بػ ش ل ال يع ا ولع تعب  الخ صي بػ شنشيع إس ه ىػ ؟ اتيسو الن طيٕٛٔالجنف  ال ػف  ا   

  كط  ابغ  ب س لع يي جخ إلل السجيشي ح ل يم    طيسػني وىػ طغ طدمسي الف ح .
 الثانية : رواية أىل مكة نقميا برخي 

ىػ س ج السمظ بغ سسخو ا سغ إبخاليع بغ ن ف  سغ ابغ كب  نجيح سغ طج ىج سغ كـ 
الدؤاؿ ىش   (ٕٚٙ)وطيسػني طغ إن ص واحج قرني ف ي  كاخ النج غ ى نئ ق لت   اي دم الش   

ف  خ إلل ىحا الحج ا ال سسمظ ي خ  نيي واحجم  (ملسو هيلع هللا ىلص)ط ذا كراد  الخواسي قػلو ؟ ىم ب ت الش  
نرل را كمخ ا وبػ ىحا كصبحت ش  يي بػ ال  سجغ ويدم وربس  ليع ف ي  طآط نجدم اال  نس

شي سجب االل داـ بي  ا وقب ؿ ذلظ ط ذا س ػؿ  الش   طػ ل )ع( وإذا ص ف الح ؿ ىاحا كصبح  ُّ
كصح ا الوان  الحى يي الف مخم ال   يرت بي  ب ػتيع ؟ وال  يس  ب ت الس ديذ النخاق  ف  

 الخواسي طاحوبي .    سرخ السؤلف ا سمسً  اف
والدشج فيو كبػ س طخ الن جي ا ا سو س ج السمظ بغ سسخو طػلل بش  قيذ بغ انمبي ا 

  وربس  ىحا وىع والرحيح انو برخيً  ( ٕٓٚ)وق م طا   ٜ(ٕٛٙ)البرخي  (ٕٛٙ)ا ي
ق ؿ كحجىع لبغ حش م   ( ٕٕٚ)وتخجع لو ابغ حب ف ف  ال   م (ٕٔٚ)وا و النجم  وص ب سشو 

الح فع (ٖٕٚ)كريج البرخم سسغ اك ب ؟ ق ؿ اك ب سشو ا وا و ابغ طن غ وق ؿ كبػ ح تع   صجوؽ 
 (ٕٗٚ)اإلط ـ ال  ي ا ق ؿ الشد ل    ا ي ط طػف ا وق ؿ ي خه   ص ف كحج حف ظ البرخم ا ال سخزب
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وق م  شي ( ٕٙٚ)ىػ ٕٕٗ شي  لبرخم ط   بػ (ٕ٘ٚ)كمخج البخ ري ف  اإلسس ف والش  ح وي خ طػض  
 .(ٕٚٚ)ىػ ٕ٘ٓ

 ري ف  الرالم والمب س وي خ وكبػ إ ح ؽ ا إبخاليع بغ ن ف  السخدوط  السا  كمخج البخ
تخجع لو ابغ حب ف ف  ( ٕٓٛ)وابغ حش م ا كواق شيخ بػ طاي  (ٜٕٚ)وا و ابغ طن غ( ٕٛٚ)طػض 
اإلط ـ السحجث ا تػف  ف  حجود ( ٕٕٛ)ق ؿ ابغ س  شي   ص ف ح فطً  روى لو الجس سي  (ٕٔٛ)ال   م
 ىػ كو بنجى  . ٓٙٔ شي 

ج خ ت بن  طا  ورد فيو طجح  وطج ىج بغ( ٖٕٛ)وس ج هللا بغ كب  نجيح طا  طصنػف فيو 
 (ٕ٘ٛ)وكـ ى نئ بشت كب  ش لب )ع( طايي لع تي جخ ا كرطمو ف رقي  زوجي  وب  ت ىش ؾ( ٕٗٛ)وقجح

   ؟.لظ ؟ وط ل وكيغ ال   ى  طج ىج و س  طشي وسميو ط ل وكيغ ال  ت طيسػني وسخفت ذ
 ال  ل ي   رواسي كىم ال ػفي 

رواى   ط لظ بغ إ س س م كم خن  شخيظ سغ  س ؾ سغ ساخطي سغ ابغ  ب س سغ  
فػ اي دمت طغ جفشي فزمت طشي  فزمي اي دم طشي  ا م ختو  (ملسو هيلع هللا ىلص)والش   أجشبتطيسػني ق لت   

ورواى  سح ل بغ  دـ ا ن  شخيظ ا سغ ب ق  الدشج  (ٕٙٛ)بػ ذلظ ق ؿ   ليذ سمل الس ص جش بي
ال ض خ ف  السػضػع ف  صم الحػاؿ ىػ ط ص  (ٕٚٛ)طغ الجش بي و  ؽ الخ خ اغتدمت  ق لت

اي دمت طشو كو ال ا ط  ى  السذامي إذا يدم بنجى  ؟ الخاوي جنم طغ ذلظ طذام ا االس خاض 
نن  ج صجورى  طغ س قم ا إال ف قج الن م سمل صمسي كجش ت ا وف  رواسي سح ل اي دمت ا ال 

وجش بي  confidential The matterطساغ سطيخ لػ السأل وي ػؿ   كجشب يـػ صحا السد لي  خيي 
 طغ ام ر ص الف ي ص ليذ طغ ش نش  بػ ش ص .  Legal judgementالس ص حاع شخس  

س ج هللا ال ػف  يظ بغ وشخ ( ٕٛٛ)والدشج فيو ط لظ بغ إ س س م الشيجي ال ػف  وا ػه 
 (ٜٕٓ)و س ؾ بغ حخا ال ػف  ا ت بن  طذيػر طخ مف فيو ا شنغ بو الن طي( ٜٕٛ)طصنػف فيو

 .   (ٜٕٔ)وساخطي طصنػف سشجن 
وىش ؾ ص  خ طغ الح ديث كيج  ذلظ طشي  حجيث رواه الذي ج زيج سغ كبيو سغ ججه سغ 

ف  الح لس والجشب سنخق ف ف  ال ػا ق ؿ الحيس والجش بي  (ملسو هيلع هللا ىلص)كط خ السؤطش غ )ع( سغ الش  
ج بخ سغ الذن   سغ  وروى  في ف ال ػري سغ(ٕٜٕ)ح ث جنميس  هللا تن لل ال سغدال اي بيس  

  ليذ سمل ال ػا جش بي ا وال الرض ا وال سمل الخجم سسدو الجشب ا وليذ ابغ  ب س ق ؿ
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ورواه يديج بغ ( ٖٜٕ)يس  بو وىػ جشب ق م كف سغدميس  سمل الس ص جش بي ا إذا  ب  و يجاه فػ كدمم

سنش  ىحه الشي ص ال ساػف ش ص طشي  جشبً  ( ٜٕٗ)الس جاـ سغ كبيو الس جاـ سغ ججه سغ س لذي 
وىحا واضح ف  رف  اح س ؿ  خاسي الجش بي ال ( ٜٕ٘)سح  ج إلل الغدم لػ طالطدي الجشب إس ى  

ذ السجشب ال ػا ا وىحا كسزً  واضح ف  نف  اح س ؿ  خاسي الشج  ي ا وليحا لع س م ال يشج
 .  (ٜٕٙ) خاسي الجش بي طغ دوف الشج  ي 

وروى كبػ الحػص سغ  س ؾ سغ ساخطي سغ ابغ  ب س ق ؿ   اي دم بنس كزواج 
ت جشبً  ق ؿ  " إف الس ص ال ف  جفشي وج ص سغ دم طشي  كو ي ػض  ق لت   إن  صش (ملسو هيلع هللا ىلص)الش  
  االي د ؿ ف  نفذ الجفشي السد مـد صػف الس ص طد نساًل ف  يدم لػ ضيػره ف( ٜٕٚ)" سجشب

الجش بي ا ال فزمي طشو ا ل غ ا ضنف  شجه ط ن  طغ اال  جالؿ بو ا ط  كف بنج طزسػنو ف  
نفدو ط خا صػف السخاد بو االي د ؿ طغ الجفشي ا صس  تزسشو ط  ك شج سغ ابغ  ب س سغ 

غ قػلو    " الس ص ال سجشب " ا وط  ف  ذيم السدشج طغ طيسػني ا ي ي و كف ط  ف  ذيم السخ م ط
قػلو  " ليذ سمل الس ص جش بي " ا قج سذنخ سجـ حسم الس ص حجث الجش بي بػ نحػ سسش  ا  نس لو 
طصم ً  ا وال ي مغ حج الطيػر الحجي ا وكط  الشرػص الم خم ال تش ف  ط نعيي اي د ؿ الجشب طغ 

كنو ط ص  ٓٓٔا  ف  ط ص اإلن ص ا بػ نحػ ال سرجؽ سمل ا  نس ؿ الس ص ا ال  يالؾ ال صخ 
 . (ٜٕٛ)طد نسم ا بم ال نم م ف ي  بػ الحخج ض ىخ ف  ط نن  ي  لػال ص خم االب الص بي  نػسً  

وروى كبػ سسخ الس زن  ا حفز بغ سسخ اش   ميع بغ حي ف سغ  ن ج بغ ط ش ص سغ 
  ليذ سمل الس ص جش بي وال سمل الرض جش بي وال سمل ال ػا  (ملسو هيلع هللا ىلص)ج بخ بغ س ج هللا ق ؿ الش  

وحفز ال سنخؼ ا وذصخ لو ىحا الخ خ ا ق ؿ السش وي   لع كججه روى سغ  ميس ف  (ٜٜٕ)جش بي 
بغ حب ف ا اح ج بو طغ ذىب إلل شيػريي السد نسم ق لػا   لنو يدم بو طحم ش ىخ لع تدؿ 

خج سغ حاسو بػ ت دسي الغخض بو قل طحاًل ش ىخًا ال سخشيػري و صس  لػ يدم بو ال ػا ولنو ال
 .  (ٖٓٓ) ل ػا سرمل فيو طخارًا ا وف  ا  جالليع بػ الحجيث نطخكػ

وط  رواه كحسج بغ دمحم سغ طػ ل بغ ال   ع البجم  وكب  ق  دم سغ سم  بغ جنفخ سغ 
ش   كسغ دم بو طغ كب  الحدغ الوؿ )ع( ق ؿ     ل و سغ الخجم سر ب الس ص ف    قيي كو طد 

الجش بي كو ي ػض  طشو لػ الرالم ؟ إذا ص ف ال سجج ي خه والس ص ال ي مغ ص سً  لػ الجش بي وال طجًا لػ 
الػضػص وىػ ط فخؽ ط  سرش  وىػ ي خػؼ كف ساػف الدب ع قج شخبت طشو ؟ ق ؿ   إذا ص نت يجه 
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وصفً  سغ سس شو وصفً  سغ شس لو نطيفي س مح صفً  طغ الس ص ب ج واحجم ويشزحو ممفو وصفً  كط طو 
طخا  اع طدح جمجه ب جه اف ذلظ سجديو وإف ص ف الػضػص  ٖاف مذ  كف ال سافيو يدم رك و 

يدم وجيو وطدح يجه سمل ذرا يو ورك و ورجميو ا وإف ص ف الس ص ط فخقً  وقجر كف سجسنو وإال 
يدمو ال سميو كف سغ دم  اي دم طغ ىحا وطغ ىحا اف ص ف ف  طا ف واحج وىػ قم م ال سافيو لػ

 . (ٖٔٓ)ويخج  الس ص فيو اف ذلظ سجديو 
 الخابعة 
رواى   إذا مز بػ الفنم طيسػني ف  الخواسي ال  ل ي ا دلذ سشي  ف  ىحه الخواسي ال   

سح ل بغ حد ف اش  يديج بغ سص ص سغ  س ؾ سغ ساخطي سغ ابغ  ب س ق ؿ   ق طت اطخكم طغ 
 Taking showerاي دمت ف  جفشي طغ جش بي وق ـ ىػ إلل فزمي  سد حع  (ملسو هيلع هللا ىلص)ند ص الش  

سطيخ حزػر ابغ  ب س وقت  (ٕٖٓ)ق لت إن  قج اي دمت فيو ق مظ ق ؿ   ليذ سمل الس ص جش بي
الح داي بػ داللي الفنم ق طت ا وق ـ ا وىػ داؿ سمل الح ؿ واال  كب ؿ ا سنش  ص ف ف  ب ت 

ىحا ال سرح صجوره سشو ا ولع يحصخ ا ع السخكم بم جنمي  طجيػلي وىػ يػاق  كىمو ا و   االش ػم
 سجب ذصخ واحجم وصفل سمل ساذ الرػرم ك ق لت ا سي  طيسػني . 

 الخامدة 
رواى   في ف ق ؿ اش  السسر سغ   لع بغ كب  الجنج سغ صخيب سغ ابغ  ب س سغ 

اي دم طغ الجش بي يدم فخجو ب جه اع دلظ بي  الح لط اع يدمي  وتػض  لػ  (ملسو هيلع هللا ىلص)طيسػني اف الش  
ال نالـ إذا سم ش    مخيغ سمل يدم فخجو ب جه ا  (ٖٖٓ)الرالم لس  فخغ طغ يدمو يدم رجميو

اع ط  السػجب ل جليظ يجه ،  ا ط اًل يػ يدمو بػ رجمو كـ سشجه م دطي ليحا الغخض شبنً  يدمو ب جه
   طخت غ ا اذا صح ىحا السفخوض صمش  نفنم ط مو . ب لح لط ويدمي 

 .    (ٖ٘ٓ) وصخيب وا ػه (ٖٗٓ)الدشج فيو االسسر فيو شنػف 
وكم خًا   اف   لش    لم ط  ى  ن يجي الجرا ي ؟ ن ػؿ   ط  طغ ش نش  ص  بي الخػاتيع 
وتدص خ الش  لج ى  طشطػطي ف  اش س  الجرا ي ا طغ ش ص س خك وينخؼ اف ص ف كص ش  كو كمص ن  ا 

 والحسج ا را الن لس غ ا وصم الميع سمل الح  ب السرصفل و لو الص   غ الص ىخيغ . 
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 اليهامش

 . ٙ/ٗابغ راىػيو   طدشج  (ٔ)
 . ٗٔ/ٚا ٜٖٔ/ٖالفخاى جي   الن غ  (ٕ)
 . ٚٙٔ/ٔالجػىخي   الرح ح  (ٖ)
سمل مم ي الزب ا كسطع طشو ا ساػف ف  الخط ؿ والرح ري ا وجسنو   الػرالف ا والنجد ا االوراؿ  (ٗ)

 .  ٖٕٚ/ٛ. الفخاى جي   الن غ 
 . ٖٛ٘/ٔابغ طشطػر   لد ف النخا  (٘)
الح رث بغ حدف بغ بج خ بغ اليـد بغ رؤيبي ك مست بنج اليجخم وب سنت . ابغ  نج    بشت (ٙ)

 . ٕٓٛ/ٛالصب    ال  خى 
 .   ٜٚٙ/ٕط لظ   السػش  (ٚ)
 . ٓ٘ٔ/ٕابغ حش م   النمم  (ٛ)
 . ٜٚٙ/ٕالب ج    ال نجيم  (ٜ)
 . ٛٙالد ػش    إ ن ؼ السبص  / (ٓٔ)
 الخواسي كواًل .  تدوج و زواج ا ولع ت غ لبي ا:  ال  لثالسحسجاوي   يشطخ الخكي  يشطخ (ٔٔ)
 . ٔٔ٘/ٗس ج الخزاؽ   السرشف  (ٕٔ)
 ٜٕٙ/ٕٔالسدي   تيحيب ال س ؿ  (ٖٔ)
 . ٖٜ/٘الفخاى جي   الن غ  (ٗٔ)
 . ٕٕٔالسحسجاوي   س  م /( ٘ٔ)
 . ٕٕ٘/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى  (ٙٔ)
 ٕٔٓ - ٜ٘ٔ/٘ال  طم  (ٚٔ)
 . ٕٕ٘/ٚالصب    ال  خى ابغ  نج    (ٛٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٕا  ٔٗٔابغ طن غ   ت ريخ / (ٜٔ)
 . ٜٕٕ/ٖالن  م    ضنف ص  (ٕٓ)
 . ٚٗٔ/ٔالجخح وال نجيم  (ٕٔ)
 وقج راج  الب حث ديػاف كب  ش لب ولع سجج ال  ت فيو ا بم ندب إلل ي خه .( ٕٕ)
 ٕٔٓ - ٜ٘ٔ/٘ال  طم   (ٖٕ)
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 ٜٕٙ/ٕٔالسدي   تيحيب ال س ؿ  (ٕٗ)
  ٕٕٛ/ٗا ابغ راىػيي   طدشج  ٜٖٙ/ٔغ  نج   الصب    ال  خى اب (ٕ٘)
 . ٛٚالسحسجاوي   كـ صم ـػ / (ٕٙ)
  ٕٕٙ/ٗابغ راىػيو   طدشج  (ٕٚ)
 ٗال مع/ (ٕٛ)
 ٔ٘/ٔالد ػش    الج ط  الرغ خ  (ٜٕ)
بغ مخشي بغ يديج بغ صم ـػ بغ سشدم بغ زى خ بغ سسخو بغ حجخ بغ مداس  بغ ط زف بغ سسخو ا (ٖٓ)

 . ٕٕٔ/ٜتسيع بغ ط زف . ابغ حب ف   ال   م بغ 
 . ٖٖٚ/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى  (ٖٔ)
 . ٕٕٓت ريخ /( ٕٖ)
 . ٖٜٕ/ٗالن  م    ضنف ص ( ٖٖ)
 . ٚٚٗ/ ٛابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٖٗ)
 . ٕٕٔ/ٜابغ حب ف   ال   م ( ٖ٘)
 . ٖ٘ٛ/ٕالب ج    ال نجيم وال جخيح  (ٖٙ)
 . ٖٗٔ/ٔتحصخم الحف ظ الحى     ( ٖٚ)
 ٙٙٔالسحسجاوي   كبػ ش لب /( ٖٛ)
  ٜٚ/ٙالشد ل    الدشغ ال  خى (ٜٖ)
  ٛٙ/ٙطدمع   صحيح  (ٓٗ)
 . ٜٙٔ – ٛٙٔالسحسجاوي   الخالفي الخاشجم /( ٔٗ)
 . ٕٛ/٘ابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٗ)
 . ٕ٘رج ؿ /( ٖٗ)
 ٜٖٗ/ٔالنجم    ال   م  (ٗٗ)
 . ٖٗٗ/ٕالجخح وال نجيم ابغ كب  ح تع    (٘ٗ)
 . ٕٓ/ٖابغ حب ف   ال   م ( ٙٗ)
 . ٖٜٖ/ٔالب ج    ال نجيم وال جخيح  (ٚٗ)
 . ٕ٘٘/ٕالسدي   تيحيب ال س ؿ  (ٛٗ)
  ٚٓٔ/ٗالص خان    السنجع ال   خ  (ٜٗ)
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 .   ٚالحذخ/ (ٓ٘)
 ٕٓ/ٔابغ كب  ح تع   الجخح  (ٔ٘)
ا الص خانػ    السنجػع  ٔٚٗ/ٔا ابغ  مسي االزدي   شخح طنػ ن  اآلاػ ر  ٕٗٚ/ٕكبػ داود    شغ  (ٕ٘)

  ٜٔ/ٔا ال  ي     الدشغ ال  خى  ٗٚٔ/ٚا الشد ل     شغ  ٖٓ/ٛالو ط 
 . ٖٖٔ/٘الفخاى جي   الن غ  (ٖ٘)
 . ٖٚٔالب خم/ (ٗ٘)
 . ٘ٚٔ/ٚالشد ل     شغ ( ٘٘)
 . ٕ٘/ٛابغ حب ف   ال   م  (ٙ٘)
 . ٖٔٗ/ٔالسدي   تيحيب ال س ؿ  (ٚ٘)
 .  ٙٚٔا ٛٙٔ/ ٕاآلجخي    ؤاال   (ٛ٘)
(ٜ٘ )/ٔ٘ٚ . 
 . ٖٔٗ/ٔالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٓٙ)
 . ٖٖٓ/ٔالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٔٙ)
 . ٖٛٗا  ٖٖٗ/ ٔالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٕٙ)
 . ٚٓٔ/ٔالنجم    ال   م ( ٖٙ)
 . ٙ٘/ٕوال نجيم ابغ كب  ح تع   الجخح ( ٗٙ)
 . ٕ٘/ٛابغ حب ف   ال   م ( ٘ٙ)
 . ٖٖٓ/ٔالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٙٙ)
 . ٖٔٗ/ٔالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٚٙ)
 . ٖٛٗا  ٖٖٗ/ ٔالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٛٙ)
 . ٜ٘ٗ/ٕالحى     تحصخم ( ٜٙ)
 . ٛ٘السحسجاوي   س  م ( ٓٚ)
 . ٘٘ٗ/ٕالنجم    ال   م ( ٔٚ)
 . ٕٕٙ/ٖ٘تيحيب ال س ؿ  السدي  ( ٕٚ)
 . ٛٓٙ/ٗالحى     ط داف ( ٖٚ)
ا الي  سػػ    طجسػػػ  الدوالػػػج  ٕٖٗ/ٖٕا الص خانػػػ    السنجػػع ال   ػػػخ  ٓٗالحخبػػ    إكػػػخاـ الزػػيف/( ٗٚ)
٘/ٖٖ  
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 . ٔٗٔالنن ـ/( ٘ٚ)
 . ٖٔالسخاؼ/( ٙٚ)
 . ٕٚاإل خاص/( ٚٚ)
 . ٔٔا ص  ٕٙٔٓا س  ٕٗا ع ٕٔالسحسجاوي   الذجخم السمنػني ا طج ( ٛٚ)
 . ٚٓٔ/ٖٓالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٜٚ)
 . ٖٔٔ/ٕابغ طن غ   ت ريخ ( ٓٛ)
ا  ٖٕٖ/ٕا النجم    ال   م  ٜٖٕ/ٜا ابغ حب ف   ال   م  ٜٙ/ٜابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٔٛ)

 . ٛٓٔ/ٖٓا السدي   تيحيب ال س ؿ  ٘ٔ/ٗٔالخص ب البغجادي   ت ريخ بغجاد 
 . ٜٙ/ٜالجخح وال نجيم ابغ كب  ح تع   ( ٕٛ)
 . ٘ٔ/ٗٔالخص ب البغجادي   ت ريخ بغجاد ( ٖٛ)
 . ٖٓٗٔ/ٖالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٗٛ)
 . ٔٔٔ/ٖٓالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٘ٛ)
 . ٜٕٔ/ٔٔالحى       خ كسالـ الشبالص ( ٙٛ)
 . ٖ٘٘/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى (ٚٛ)
رواليي ا ص  ا ق ج ال  ػيع النمس  ا الفرم ال  ن  ا كواًل   ر ه صػرم  السحسجاوي   السنخاج ا درا ي ( ٛٛ)

 رواسي كىم السذخؽ سغ طا  . -ا ا 
 . ٜٙٔالسحسجاوي   الخالفي الخاشجم /( ٜٛ)
 . ٖٕٚ/ٕالسحمل ( ٜٓ)
 . ٖٕٛالب خم/( ٜٔ)
 . ٔٔا ص  ٕٙٔٓا س  ٕٗا ع ٕٔالسحسجاوي   الذجخم السمنػني ا طج  (ٕٜ)
 . ٖٖٔ/ٜٔ  السنجع ال   خ  الص خان ( ٖٜ)
 . ٜٗ/ٕالنجم    ال   م ( ٜٗ)
 . ٜٕٛ/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٜ٘)
 . ٘ٚ/ٙا ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم  ٕٛالبخ ري   الزنف ص الرغ خ/( ٜٙ)
 . ٘ٚ/ٙالجخح وال نجيم  (ٜٚ)
 . ٚٓٔ/ٕالنجم    ال   م  (ٜٛ)
 . ٖٛٓٔ/ٖالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٜٜ)
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 . ٚٓٔ/ٕالنجم    ال   م ( ٓٓٔ)
كش َّ كب  س ج هللا طػلل س ج الكيذ ا ا ي ص  خ الحجيث ىػ ال  لم   ط  ص  ت ش ئً  قط ا ص ف  (ٔٓٔ)

 .  ٕٓٙ/ٚىػ . ابغ  نج   الصب    ال  خى ٜٖٔسحجث اع س ػؿ ك  غفخ هللا ك  غفخ هللا االاً  ا ط    شي 
ا صش َّ كب  س س ف طن دل  ص حب ركي ليذ بػ ش ص ف  الحجيث ا  ابغ ب ا طػلل بش  تسيع ( ٕٓٔ)

ىػ ا ودفغ بسخاف سمل لي ؿ طغ طاي شخيق البرخم . ٗٗٔك  خ الحجيث سغ الحدغ وي خه ا تػف   شي 
 .  ٖٕٚ/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى 

سمل ديغ قػطو ا  ابغ السغ خم بغ س ج هللا بغ سسخ بغ طخدـو ا كطو كطيسي بشت الػل ج ا لع يدؿ( ٖٓٔ)
 .  ٖٔٔ/ٗومخج طنيع إلل بجر ا فػق  ك  خًا . ابغ  نج   الصب    ال  خى 

ابغ السغ خم بغ س ج هللا بغ سسخ بغ طخدـو ا كطو ضب سي بشت س طخ ا قجسع اإل الـ بػ طاي ( ٗٓٔ)
وى جخ إلل كرض الحبذي ا اع رج  إلل طاي حبدو كبػ جيم وضخبو وكج سو وكسصذو . ابغ  نج   

 .  ٖٓٔ/ٗالصب    ال  خى 
 . ٜٜ/ٖالن  م    ضنف ص ( ٘ٓٔ)
 . ٕٚ٘/ٔالحى     تحصخم الحف ظ ( ٙٓٔ)
 . ٖٛٓٔ/ٖالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٚٓٔ)
 . ٓٗٔ/ٚابغ حب ف   ال   م ( ٛٓٔ)
 . ٕٚ٘/ٔالحى     تحصخم الحف ظ ( ٜٓٔ)
 . ٚٚٙ/ٕالحى     ط داف االس جاؿ  (ٓٔٔ)
بغ صفػاف بغ كطيي بغ ممف بغ وىب بغ ححافي بغ جسح وكطو حفري بشت بغ س ج الخحسغ  (ٔٔٔ)

سسخو بغ كب  س خا طغ بش  سخيج بغ باخ بغ س ج طش م بغ صش ني . ابغ  نج   الصب    ال  خى 
٘/ٜٖٗ . 
 . ٕٙ٘/ٕالنمم ( ٕٔٔ)
 . ٜٚابغ كب  ش بي    ؤاال  /( ٖٔٔ)
 . ٕٓٗ/ٕابغ سجي   ال  طم ( ٗٔٔ)
 . ٖٖٙ/ٙكسالـ الشبالص  الحى       خ( ٘ٔٔ)
 . ٜٖ٘/ٔالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٙٔٔ)
 . ٗٗٗ/ٚالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٚٔٔ)
 . ٖٖٙ/ٙ  خ كسالـ الشبالص ( ٛٔٔ)
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 . ٕٔٙ/ٔط داف االس جاؿ ( ٜٔٔ)
 . ٖٜٗ/٘ابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٓٔ)
 . ٗٗٗ/ٚالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٕٔٔ)
 لع سنخفو الب حث .( ٕٕٔ)
ا لو كمب ر ط  زي د بغ كبيو ا تف مخ  ٓٙ شي ا وبنجى   ٓٗش سخ طخزـخ س ش ق م البن ي ( ٖٕٔ)

وي لب بغ صنرني والج الفخزدؽ ف ش حخا اإلبم فػ بمغ سميً  ق ؿ   ال ت كمػا طشو ش ئً  إنو كىم بو لػ ي خ 
 .  ٕٚٓ/ٖهللا . ابغ حجخ   اإلص بي 

 . ٕٗ/٘ابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٗٔ)
 . ٘ٚالصػ     رج ؿ /( ٕ٘ٔ)
 . ٖٓ/٘ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٙٔ)
 . ٖٓ/٘ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٚٔ)
 . ٕٓٙ/ٕابغ طن غ   ت ريخ ( ٕٛٔ)
 . ٖٓ/٘ا ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم  ٕ٘/ٕالنجم    ال   م ( ٜٕٔ)
 . ٜ/٘ابغ حب ف   ال   م ( ٖٓٔ)
غ الح رث بغ س ج السصمب بغ ى شع بغ س ج طش ؼ بغ قر  . ابغ  نج   الصب    بغ نػفم ب( ٖٔٔ)

 . ٕٗ/٘ال  خى 
 . ٜٓ/ٖا ابغ حـد   السحمل  ٓٛٔ/ٕطدمع   صحيح ( ٕٖٔ)
 . ٕٓٔ/ٜابغ حب ف   ال   م ( ٖٖٔ)
 . ٕٗٔ/ٕٔالحى       خ كسالـ الشبالص ( ٖٗٔ)
 . ٕٗ٘/ٚابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٖ٘ٔ)
 . ٜٗٔ/ٕ٘السدي   تيحيب ال س ؿ ( ٖٙٔ)
 . ٕٗٔ/ٜابغ حجخ   تيحيب ال يحيب ( ٖٚٔ)
 . ٚٛٙ/ٕالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٖٛٔ)
 . ٕٕٛالصػ     رج ؿ /( ٜٖٔ)
 . ٖٜٔ/ٕ٘السدي   تيحيب ال س ؿ ( ٓٗٔ)
 . ٛٛٙ/ٕالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٔٗٔ)
 . ٔٗٔ/ٜابغ حجخ   تيحيب ال يحيب ( ٕٗٔ)
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 شي ا وتػف  ف ي  . الدرصم   ٛٔالخداس  كحج الطخاص ا ول  مخا  ف ا بنج وف م كبيو ا وا  سخ (ٖٗٔ)

 .  ٕٕٕ/ٖ  السالـ 
 .   ٖٜٔا ٕٜٔ/ ٕ٘السدي   تيحيب ال س ؿ ( ٗٗٔ)
ش لفي طغ كجداص الحجيث لػ الح فع ابل س جهللا ال   ع بغ الفزم ال  فل االصفي نل ا الس ػفل ( ٘ٗٔ)

 .  ٕٕ٘/ٔىػ . ح ج  مميفي   صذف الطشػف  ٜٛٗ شي 
ىػ . ٖٖٔالحر خي الح فع الحجي ال جوم ا كبػ دمحم ا الشيد بػري ا كحج االسالـ تػف   شي (ٙٗٔ)

 .  ٕٚٔ/ٗٔالحى       خ كسالـ الشبالص 
 . ٕٚٔا ٕٗٔ/ ٕٔالحى       خ كسالـ الشبالص ( ٚٗٔ)
 . ٕٓٔ/ٜابغ حب ف   ال   م ( ٛٗٔ)
 . ٛٛٔ/ٚ  ح تع   الجخح وال نجيم ابغ كب( ٜٗٔ)
ابغ ىجاد بغ زيج طش م بغ الحجخ ا طغ االزد ق م   ف  س ج الكيذ الجيم بغ سسخو بغ ودسني بغ ( ٓ٘ٔ)

ل  د بغ كفرل بغ س ج الكيذ ا وف  تغمب كسز  الجيم . وف  إس د بغ ربيني الجيم كسزً  . الدسن ن    
 .  ٕٛ٘/ٕالند ا 

 . ٖٚٗ/٘  ال  خى ابغ  نج   الصب  ( ٔ٘ٔ)
 . ٖٛٗ/ٖالحى     ط داف االس جاؿ ( ٕ٘ٔ)
 . ٕٗ/ٜا ابغ حب ف   ال   م  ٚٔٔ/ٔا  ٕٛٔابغ طن غ   ت ريخ /( ٖ٘ٔ)
 . ٛٛٔ/ٚالجخح وال نجيم ( ٗ٘ٔ)
 . ٖٛٗ/ٖالحى     ط داف االس جاؿ ( ٘٘ٔ)
 . ٖٚٗ/٘ابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٙ٘ٔ)
 . ٓٙٗ/ٗجيم ابغ كب  ح تع   الجخح وال ن( ٚ٘ٔ)
 . ٔٚٗ/ٔالنجم    ال   م ( ٛ٘ٔ)
 . ٕٗٔابغ حب ف   طذ ى خ سمس ص الطر ر/( ٜ٘ٔ)
 . ٕٛٗ/ٙابغ حب ف   ال   م ( ٓٙٔ)
 . ٕٕٚ/ٖٔالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٔٙٔ)
 . ٕٖٗ/ٕالحى     ط داف االس جاؿ ( ٕٙٔ)
 . ٕٛٔ/ٕالشد ل     شغ ( ٖٙٔ)
 . ٜٔٔ/ٜابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٗٙٔ)
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 . ٘ٙٗ/ٔٔالحى       خ كسالـ الشبالص ( ٘ٙٔ)
 . ٚٓ٘/ٕالحى     تحصخم الحف ظ ( ٙٙٔ)
(ٔٙٚ )ٜ/ٕٗٙ . 
ا ٘ٔالسحسجاوي   نفح   طغ صف   اإلط ـ الحد غ )ع( ولب  و ا طجمي كبح ث طيد ف ا طج ( ٛٙٔ)

 .  ٘ٙـ ا ص ٜٕٔٓا س  ٔا ؾ  ٖٓع 
 . ٕٖٚ/ٙابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٜٙٔ)
 . ٘ٓٗ/ٔالنجم    ال   م ( ٓٚٔ)
 .ٙٙ/ٗا ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم  ٖٔٚ/ٙابغ حب ف   ال   م ( ٔٚٔ)
 . ٕٕٛٔ/ٖالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٕٚٔ)
 . ٙٙالصػ     رج ؿ /( ٖٚٔ)
 . ٖٚٓالنالطي الحم    مالصي القػاؿ/( ٗٚٔ)
 .ٜٕٔا  ٖٙٔا  ٗٔٔالصػ     رج ؿ /( ٘ٚٔ)
 . ٕٖ٘/ٕ    ن ج الخج ؿ ال فخش( ٙٚٔ)
 . ٘ٓٔابغ داوود   رج ؿ /( ٚٚٔ)
 . ٖٗ٘النالطي الحم    مالصي القػاؿ/( ٛٚٔ)
 . ٕٛٗابغ داوود   رج ؿ /( ٜٚٔ)
 . ٘ٓ٘/ٕالصػ     ام ي ر طنخفي الخج ؿ ( ٓٛٔ)
 . ٛالب خم/( ٔٛٔ)
 . ٜٓ٘ا  ٜٜٗ/ٕالصػ      ام ي ر طنخفي الخج ؿ ( ٕٛٔ)
 . ٖٙٔ/ٙالصب    ال  خى ابغ  نج   ( ٖٛٔ)
 . ٕٔٗ/ٔالنجم    ال   م ( ٗٛٔ)
 . ٜٜٕ/٘الحى       خ كسالـ الشبالص ( ٘ٛٔ)
 ٖ٘ٙ/ٔابغ طن غ   ت ريخ ( ٙٛٔ)
 . ٔٛٔ/ ٔابغ حش م   النمم ( ٚٛٔ)
 . ٕٔٗ/ٔالنجم    ال   م ( ٛٛٔ)
 . ٗٗٔ/ٔابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٜٛٔ)
(ٜٔٓ )ٗ/ٖٔٚ . 
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 . ٕ٘ٚٔ/ٖ  ال نجيم وال جخيح الب ج  ( ٜٔٔ)
 . ٜٕٛ/٘الحى       خ كسالـ الشبالص ( ٕٜٔ)
 . ٖٙٔ/ٙابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٖٜٔ)
 يشطخ طبحث ا سي  . ( ٜٗٔ)
 . ٕٖ٘/ٔس ج الخزاؽ   السرشف (ٜ٘ٔ)
 .ٚٔ٘ا  ٜٕٛ/ٔالد ػش    الج ط  الرغ خ ( ٜٙٔ)
 .  ٕٔالحذخ/( ٜٚٔ)
 . ٕٚٔ/ٛكبػ سنمل   طدشج ( ٜٛٔ)
 ٓٔٔا ص  ٕٓٔٓا س  ٕ٘السحسجاوي   ف شسي بشت س بي ا طجمي  داا البرخم ا ع ( ٜٜٔ)
 . ٛٛٗ/ٕٛالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٕٓٓ)
(ٕٓٔ )ٚ/ٕ٘ٗ . 
 . ٛٔٗ/ ٛابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٕٓ)
 . ٜٛٗ/٘ابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٖٕٓ)
ا  ٖٕٓ/ٔا ابػغ ابػ  شػ بي   السرػشف  ٖٖٔ/ٙا ابػغ حش ػم   طدػشج  ٜٗٔ/ٔالحس جي   طدشج ( ٕٗٓ)

 . ٜٓ٘/ٕٔابػ سنمل   طدشج 
 . ٕٕٔالسحسجاوي   س  م /( ٕ٘ٓ)
 . ٕٕٙ/ٚالفخاى جي   الن غ ( ٕٙٓ)
 . ٓ٘ٔ/ٔالحس جي   طدشج ( ٕٚٓ)
 . ٕٚٗ/ٚالفخاى جي   الن غ ( ٕٛٓ)
 السحسجاوي   الخاشجوف ص  ا ي خ طشذػر/ .( ٜٕٓ)
 . ٕٓٙ/ٕا يشطخ ابغ حش م   النمم  ٖٜٔ/ٙالشبالص الحى       خ كسالـ  (ٕٓٔ)
 ٕٚٔ/ٗابغ حجخ   تيحيب ال يحيب ( ٕٔٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٗابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٕٔ)
 ٕٚٔ/ٗابغ حجخ   تيحيب ال يحيب ( ٖٕٔ)
 . ٙٔ/ٗال  ريخ ال   خ ( ٕٗٔ)
 . ٓٙٔ/ٕت ريخ ( ٕ٘ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٗالجخح وال نجيم ( ٕٙٔ)
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 . ٜٕٗ/ٔ   م النجم    ال( ٕٚٔ)
ا   ٕٔٔٓا لدشي  ٛ٘لم فريال  يشطخ السحسجاوي   كـ صم ـػ ا طجمي كبح ث البرخم ا النجد ( ٕٛٔ)

 ٖٖٕص /
 . ٕ٘ٙٔ/ٖا الب ج    ال نجيم وال جخيح  ٖ٘ٔ/ٗابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٜٕٔ)
 . ٕ٘ٙٔ/ٖالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٕٕٓ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ الحى      تحصخم الحف ظ( ٕٕٔ)
 . ٖٚٔ/ٗابغ حجخ   تيحيب ال يحيب ( ٕٕٕ)
 .ٜٗٔا  ٖٜٔ/ٙالحى       خ كسالـ الشبالص ( ٖٕٕ)
 . ٓٓٔالسحسجاوي   اال خاص /( ٕٕٗ)
 . ٖٛٗ/ٕالجػىخي   الرح ح ( ٕٕ٘)
 . ٓ٘ٔ/ٔا الحس جي   طدشج  ٜٚٔ/ٚا االـ  ٖٛٛالذ فن    السدشج/( ٕٕٙ)
 . ٓٛمغػيي/كبػ ىالؿ النداخي   الفخوؽ ال( ٕٕٚ)
 . ٙ٘/ٕٔابغ طشطػر   لد ف النخا ( ٕٕٛ)
 . ٜٔ/٘ابغ اب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٜٕٕ)
 .ٖٙ/ٚا يشطخ ابغ حب ف   ال   م  ٖٗ/ٕالنجم    ال   م ( ٖٕٓ)
 يشطخ طبحث كدلي إسس ني  ا الجل م ال  لث ا الخواسي ال  نيي ك .( ٖٕٔ)
    ٖٚٔ/ٛابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٖٕ)
 ٓٗ٘ابغ ش ووس   الصخالف /( ٖٖٕ)
  ٜٗٙ/ٕالجػىخي   الرح ح ( ٖٕٗ)
 ٖٕٙ/ٗالفخاى جي   الن غ ( ٖٕ٘)
 ابغ طشطػر   لد ف النخا )ط دم مسخ( .( ٖٕٙ)
  ٕٕ٘/ٕالنطيع  ب دي   سػف السن ػد ( ٖٕٚ)
 . ٘ٓٗ/ٙابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٖٕٛ)
 . ٖٜٔ/ٔال   م ( ٜٖٕ)
 . ٚ٘/ٕجخح وال نجيم ابغ اب  ح تع   ال( ٕٓٗ)
(ٕٗٔ )ٛ/ٜ 
 . ٖٙٓ/ٔالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٕٕٗ)
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 . ٜٛٔ/ٔالحى     طغ لو رواسي ف  ص ب الد ي ( ٖٕٗ)
 . ٜٖٔ/ٙابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٗٗ)
 . ٕ٘ابغ طن غ   ت ريخ /( ٕ٘ٗ)
 . ٔٛ/ٙالبخ ري   ال  ريخ ال   خ ( ٕٙٗ)
 . ٚٓٗ/ٕالنجم    ال   م ( ٕٚٗ)
 . ٕٗ/ٙابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٛٗ)
(ٕٜٗ )ٚ/ٔ٘ٗ . 
 . ٗٗ٘/ٕالحى     ط داف االس جاؿ ( ٕٓ٘)
 . ٕٕٓٔ/ٕال نجيم وال جخيح ( ٕٔ٘)
 . ٜٚ/ٖالن  م    ضنف ص ( ٕٕ٘)
 . ٗٗ٘/ٕالحى     ط داف االس جاؿ ( ٖٕ٘)
 . ٔٙٔابغ ش ى غ   ت ريخ ك س ص ال   م / (ٕٗ٘)
 سشج الرالم .يشطخ لب  و ( ٕ٘٘)
 . ٛٗٔ/ٔا يشطخ الحس جي   طدشج  ٖ٘ٗ/ٔابغ كب  ش بي   السرشف (ٕٙ٘)
 .  ٜٖٗ/ٔس ج الخزاؽ   السرشف ( ٕٚ٘)
 . ٓٗٔ/ٖا يشطخ ابغ الا خ   الشي سي ف  يخيب الحجيث  ٕٚٔ/ٙابغ طشطػر   لد ف النخا ( ٕٛ٘)
 . ٘ٓٔ/ٕا يشطخ ابغ مديسي   صحيح  ٕٛٗ/ٙابغ حش م   طدشج  (ٜٕ٘)
 . ٙ٘/ٕطجس  الدوالج  (ٕٓٙ)
 .  ٜٖٗ/ٔس ج الخزاؽ   السرشف ( ٕٔٙ)
 . ٖ٘ٗ/ٔابغ كب  ش بي   السرشف ( ٕٕٙ)
  ٜٗٔ/ٔا الحس جي   طدشج  ٖٚٔ/ٛابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٖٕٙ)
 . ٕٕٔالسحسجاوي   س  م /( ٕٗٙ)
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 ٓٙص  ٕٓٔٓا س  ٛالسحسجاوي   زطـد ا طجمي درا    ت ريخيي ا ع ( ٕ٘ٙ)
 .ٕٓ٘ - ٕٗٗالسحسجاوي   رؤيي قخ نيي /( ٕٙٙ)
  ٜٗٔ/ٔا الحس جي   طدشج  ٖٚٔ/ٛابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٚٙ)
 . ٜٜٕ/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٛٙ)
 .  ٖٛٛ/ٛا ابغ حب ف   ال   م  ٕ٘ٗ/٘البخ ري   ال  ريخ ال   خ ( ٜٕٙ)
 . ٗٓٔ/ٕالنجم    ال   م ( ٕٓٚ)
 . ٗٓٔ/ٕال   م ( ٕٔٚ)
(ٕٕٚ )ٛ/ٖٛٛ . 
 . ٜٖ٘/٘ابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٖٕٚ)
 . ٖٚٗ/ٔالحى     تحصخم الحف ظ ( ٕٗٚ)
 . ٛٓٓٔ/ٕالب ج    ال نجيم وال جخيح ( ٕ٘ٚ)
 . ٜٜٕ/ٚابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٙٚ)
 . ٖٛٛ/ٛا ابغ حب ف   ال   م  ٕ٘ٗ/٘البخ ري   ال  ريخ ال   خ ( ٕٚٚ)
 . ٜٕٖ/ٔال نجيم وال جخيح الب ج    ( ٕٛٚ)
 . ٜٙت ريخ /( ٜٕٚ)
 . ٓٗٔ/ٕابغ كب  ح تع   الجخح وال نجيم ( ٕٓٛ)
(ٕٛٔ )ٙ/٘ . 
 ٕٕٛ/ٕالسدي   تيحيب ال س ؿ ( ٕٕٛ)
 السحسجاوي   قبد   طغ تفد خ ساخطي ا بحث ط  ػؿ لمشذخ طجمي ال ميي اإل الطيي الج طني .( ٖٕٛ)
 .  ٜٕٛالسحسجاوي   رؤيي قخ نيي /( ٕٗٛ)
 . ٜٗالسحسجاوي   ابػ ش لب /( ٕ٘ٛ)
 .   ٕ٘ٗ/ٖٕا الص خان    السنجع ال   خ  ٖٚٔ/ٛابغ  نج   الصب    ال  خى ( ٕٙٛ)
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 . ٕٕٔ/ٗابغ راىػيو   طدشج ( ٕٚٛ)
  ٖٕ٘ا ص  ٜٕٔٓا س  ٗٗا طج  ٔطجمي كبح ث البرخم ا ع السحسجاوي   صف   الش   ( ٕٛٛ)
 . ٕٕٙالسحسجاوي   س  م /( ٜٕٛ)
 السحسجاوي   س  جم تب  الحس خي ا بحث ي خ طشذػر .( ٜٕٓ)
السحسجاوي   قبد   طغ تفد خ ساخطي طػلل ابغ  ب س ا بحث ط  ػؿ لمشذخ طجمي ال ميي ( ٜٕٔ)

 اإل الطيي الج طني .
 .ٜٕٙ/ٔا تيحيب الحا ـ ٘ٛٔ/ٔا يشطخ الصػ     اال  بر ر  ٛٙطدشج /( ٕٜٕ)
 . ٜٔ/ٔس ج الخزاؽ   السرشف ( ٖٜٕ)
 . ٛٙٔ/ٔابغ كب  ش بي   السرشف ( ٜٕٗ)
 . ٕٜٕ/ٔابغ الا خ   الشي سي ف  يخيب الحجيث ( ٜٕ٘)
 . ٜ/ٗدمحم ب قخ الرجر   شخح النخوم الػا ل ( ٜٕٙ)
 . ٕٖٔ/ٔا ابغ ط جي    شغ  ٕٗ/ٔا  كبػ داود    شغ  ٛٗ/ٔابغ كب  ش بي   السرشف ( ٜٕٚ)
 . ٖ٘ٙ/ ٔا شي رم  دمحم  ن ج الحايع   طرب ح السشي ج( ٜٕٛ)
 . ٜٔٔ/ٔالجارقصش     شغ ( ٜٜٕ)
 . ٜٙٗ/٘فيس ال جيخ شخح الج ط  الرغ خ ( ٖٓٓ)
 . ٕٛ/ٔالصػ     اال  بر ر ( ٖٔٓ)
 . ٚٛٔ/ٔالجارط     شغ ( ٕٖٓ)
 . ٔ٘ٔ/ٔالحس جي   طدشج ( ٖٖٓ)
 . ٕٔٔالسحسجاوي   كبػ ش لب /( ٖٗٓ)
 يشطخ طبحث ا سي  .( ٖ٘ٓ)
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 قائسة السرادر
 القخآن الكخيم 

 اآلجخي ا اب  س  ج . 
 ـ .ٜٜٚٔا طؤ دي الخي ف ػ  ٔ ؤاال  كب  داود ا تح ا س ج الحميع س ج النطيع ا ط

 ىػ ٗٚٗالب ج  ا  ميس ف بغ ممف ا   ا 
 ال نجيم وال جخيح لسغ مخج سشو البخ ري ا تح احسج ال دار ا د ػ ـ ا د ػ   .   

 ىػ ٕٙ٘البخ ري ا إ س س م بغ إبخاليع   
 ىػ . ٙٓٗٔ –ب خو   ٔالزنف ص الرغ خ ا تح طحسػد ابخاليع زايج ا ط 

 ىػ ٖٜٖالجػىخي ا إ س س م بغ حس د   
 ىػ .ٚٓٗٔا ب خو  ػ  ٗالرح ح ف  المغي ا تح احسج س ج الغفػر ا ط 

 ىػ   ٕٖٚابغ كب  ح تع ا ابػ دمحم س ج الخحسغ الخازي   ا 
 ىػ . ٖٔٚٔا ب خو  ػ  ٔلجخح وال نجيم ا طا 

 ىػ ٖٗ٘ابغ حب ف ا دمحم   
 ىػ .ٖٜٖٔا اليشج ػ  ٔال   م ا ط 
 السجخوح غ طغ السحجا غ والزنف ص والس خوص غ ا تح طحسػد إبخاليع زايج ا د ـ ػ د   .  

 ىػ  ٕ٘ٛابغ حجخ ا احسج بغ سم    
 الص بي ف  تس  د الرح بي ا بغجاد ػ د   .  
 ىػ .٘ٔٗٔا ب خو  ػ  ٕتيحيب ال يحيب ا تح طرصفل س ج ال  درا ط 

 ىػ ٙ٘ٗابغ حـد ا ابػ دمحم سم  بغ احسج   
 السحمل ا تح احسج دمحم ش كخ ا ب خو  ػ د   . 

 ىػ ٕٔٗكبغ حش م ا ابػ س ج هللا احسج   
 ىػ  .ٛٓٗٔاالخي ض ػ  ٔالنمم وطنخفي الخج ؿ ا تح وص  هللا بغ طحسػد  ب س ا ط 
 د   –السدشج ا ب خو   

 ىػٖٙٗالخص ب البغجادي ا احسج بغ سم    
 ىػ .ٚٔٗٔاب خو  ػٔت ريخ بغجاد ا تح طرصفل س ج ال  در اط 

 ىػ ٛٗٚالحى   ا شسذ الجيغ دمحم بغ احسج   
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 تحصخم الحف ظ ا طا بي الحـخ السا  ا د   .  
   خ كسالـ الشبالص ا تح صالح الجيغ السشجج ا طرخػ د   . 
 ىػ .ٕٖٛٔب خو   ٔط داف االس جاؿ ا تح سم  دمحم البج وي ا ط  

 ىػ ٖٕٛابغ راىػيو ا إ ح ؽ بغ إبخاليع بغ طخمج   
 ـ .ٜٜٔٔالسجيشي السشػرم ػ  ٔس ج الغفػر س ج الخ لق ا ط ٓطدشج ا تح د  

 ىػ ٓٔٗٔالدرصم  ا م خ الجيغ   
 ب خو  د   . ٘السالـ ق طػس تخاجع ا ط  
 ىػ ٖٕٓ  ابغ  نج ا دمحم 

 الصب    ال  خى ا تح إحد ف  ب س ا ب خو  ػ د   .      
 ىػ ٕٖٔابغ  مسي الردي ا احسج بغ دمحم   
 ـ ٜٜٙٔػ دار ال  ب النمسيي ػ  ٖشخح طن ن  اآلا ر اتح دمحم زىجي الشج ر ط  
 ىػ ٜٔٔالد ػش  ا جالؿ الجيغ ا    
   ىػ ٓٔٗٔ –ب خو   ٔفػزي ج خ ا ط إ ن ؼ السبص  بخج ؿ السػش  ا تح طػفق  
 ىػ .ٔٓٗٔب خو  ػ  ٔالج ط  الرغ خ ا ط  
 ىػ ٖٓٙالص خان     ميس ف بغ ال سحزخه احسج الخس     
 ا ال  ىخم ػ د   . ٕالسنجع ال   خ ا تح حسجي س ج الحس ج ا ط  
 ىػ ٓٙٗالصػ   ا كبػ جنفخ دمحم بغ الحدغ   
 ىػ ٘ٔٗٔ –رج ؿ ا تح جػاد ال  ػط  ا قع   
 ىػٕٔٔس ج الخزاؽ بغ ىس ـ    

 طرشف س ج الخزاؽ اتح ح  ب السطس  ا السجمذ النمس  ػ د   . 
 ىػ ٕٔٙالنجم  ا حسج بغ س جاف   
 ىػ .٘ٓٗٔا السجيشي السشػرم ػ ٔطنخفي ال   م ا ط  
 ىػ  ٖ٘ٙابغ سجي ا كبػ احسج س ج هللا الجخج ن     
 ىػ .  ٜٓٗٔب خو  ػ  ٖال  طم ف  ضنف ص الخج ؿ ا تح د.  ي م با ر ا ط  
 ىػ ٕٕٖالن  م  ا دمحم بغ سسخ بغ طػ ل ا   
 ىػ .ٛٔٗٔب خو  ػ  ٕالزنف ص ال   خ ا تح س ج السنص  كط غ ا ط  
 ىػ  ٘ٚٔالفخاى جي ا الخم م بغ كحسج    
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 ػ .ىٜٓٗٔا إيخاف ػ  ٕالن غ ا تح طيجي السخدوط  و مخ ا ط  
 ىػ ٜٚٔط لظ ا اإلط ـ    
 ىػ . ٙٓٗٔ –ب خو   ٔالسػش  ا تح دمحم س ج الب ق  ا ط  
 السحسجاوي ا سم  ص لح ر غ  

 .  ٕ٘ٔٓ –الخالفي الخاشجم ا قخاصم ججيجم ف  رواس   الن طي ا ب خو   
 .   ٕٙٔٓا س  ٕٗا ع ٕٔالذجخم السمنػني ف  ال خ ف ال خيع ا طجمي ابح ث طيد ف ا طج 

ش لػػػب بػػػغ س ػػػج السصمػػػب ا درا ػػػي فػػػ   ػػػ ختو الذخرػػػيي وطػقفػػػو طػػػغ الػػػجسػم اإل ػػػالطيي ا  كبػػػػ
 ـ .  ٕٕٔٓ -ب خو  

 –س  م بغ اب  ش لب ب غ الحكي ي والذ يي ا طخصػد االبحػ ث الن  لجسػي ا الجسيػريػي اال ػالطيي 
 ـ . ٕٔٔٓ

 .  ٕ٘ٔٓ -كـ صم ـػ بشت سم  بغ كب  ش لب كحكي ي اـ وىع ؟ ب خو  
 ىػ ٕٗٚالسدي ا جس ؿ الجيغ يػ ف    
ػ طؤ دػػي الخ ػػ لي ػ  ٗتيػػحيب ال سػػ ؿ فػػ  ك ػػس ص الخجػػ ؿ ا تػػح د بذػػ ر سػػػاد طنػػخوؼ ا ط  

 ىػ . ٙٓٗٔ
 ىػ ٕٔٙطدمع بغ الحج ج الشيد بػري ا    

 د   .  –صحيح طدمع ا ب خو   
 ىػ ٖٖٕابغ طن غ ا سح ل ا   ا  

   .ت ريخ ا تح س ج الػاحج حد غ ا ب خو  ػ د 
 ىػ ٔٔٚكبغ طشطػر ا دمحم بغ طاـخ   

 ىػ . ٘ٓٗٔا قع ػ ٔلد ف النخا ا ط 
 ىػ ٖٖٓالشد ل  ا احسج بغ شن ب ا   

 -ا ب خو    ٔالدشغ ال  خى ا تح دص ػر س ج الغف ر  ميس ف ال شجاري و  ج صدخوي حدغ ط  
 ـ . ٜٜٔٔ

 ىػ .ٙٓٗٔا ب خو  ػ  ٔالزنف ص والس خوص غ ا تح طحسػد ابخاليع زايج ا ط 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 

دراسة يف سريته ومنهجه يف كتابه عقيدة  دوايت م. دونلدسن
 الشيعة

 

   

                                     

 الممخص 

مهمة كاف لها الدكر في حركة االستشػراؽ  ةاستشراقي ةالبحث دراسة شخصي تضمف
ذ يركػز هػػذا البحػػث امػػم ما ػب مهػػـ مػػف سػػيرت  إ ،ال كهػك المستشػػرؽ دكايػػت ـ ددك مدسػػفأ

مهمػػا فػػي  الذاتيػػة كم همػػ  فػػي كتابػػ  اييػػدة الشػػيلة حيػػث للػػب المستشػػرؽ دك مدسػػف دكران 
خدمػػة الك يسػػة كال سػػيما فػػي دراسػػت  المػػذهب الشػػيلي كدكرق فػػي تزكيػػر الحيػػا ؽ التاريخيػػة 

 مؿد فاق األاحتم ك ليبيم فيها  قبالد إلمليلكد  إيرافطردق مف  إلملي تهي ب  المطاؼ 

 

 

 

 

 

 حارس رميلي عبد الكاظم م.م.    عالء صاحل كامل العيساوي       . د. أ   

 البصرة   جامعة/  اآلدابكلية                                              



                                                                     

 78 (0202 حزيران) العدد الثالثون دراسات تاريخية مجمة

حارس رميمي عبد .  م.م     عالء صالح كامل أ.د.
 A study in Dwight M. Donaldson's biography andالكاظم

methodology in his book The Doctrine of the Shiites 

 

 

 

 

Abstract 

The study dealt with an important orientalist historian 

Who had an important role in the Orientalism, namely Dwight M. 

Donaldson. This research focuses on an important aspect of the 

writer's autobiography, and methodology in his book 'The Shiite 

Doctrine'. 

The Orientalist Donaldson had served the church a lot, 

especially in his study of the Shiite sect and falsifying historical 

facts. He eventually expelled from Iran to return to his country to 

stay there until his death. 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
 المقدمة
مريكاف الذم هك دكايت ـ سيرة أحد المستشرقيف األ تضميفهمية المكضكع في أتكمف 

حد اللكامؿ الر يسة أدك مدسف كم هم  في كتاب  اييدة الشيلة كملرفة البي ة الحاض ة كالتي تلد 
لمب اء الفكرم كالذم مثمت   الك يسة بكصف  المكاف الذم احتض   م ذ كالدت  كتربم فيها فأثرت 
كبشكؿ مباشر امم ميم   حك االيديكلكمية الك يسية فملمت  ي ياد اليها في ت فيذ مخططها 

حد  تامها كالذم تمثؿ أاللدا ي لإلسالـ باستخداـ كؿ الكسا ؿ كالطرؽ لم يؿ م   فكاف دك مدسف 
كامم الرغـ مف االهمية الكبيرة لكتاب  اييدة الشيلة سكاء  ،بلد ذلؾ في كتاب اييدة الشيلة

ك لمف يرـك الكتابة اف الممتمع الشيلي كملرفة  ظرة االستشراؽ ألمدارسيف بحيؿ االستشراؽ 
فع الر يس لدراسة االمريكي كمكقف  مف اهـ المذاهب الدي ة هذق االسباب كغيرها كا ت الدا

م هم  كما اكضح ا اهـ المالحظات امم م هم   كخاصة فيما يتلمؽ ايرادق لمركايات التاريخية 
ظهرت الدراسة كمكد الكثير مف أكطريية ارضها في ضكء م طميات الفكر الغربي فيد 

 م اقشتها م اقشة اممية حتم  كضح كالمؤاخذات التي طرحها بصكرة تفصيمية في هذا البحث 
بلادها أمدل خطكرة االهداؼ التي حممها هذا الكتاب مف أمؿ تشكي  الركاية التاريخية كمحاكلة 

  داف الحييية

المبحث األكؿ اف السيرة الذاتية  تضمفربع مباحث أ إلمـ يس  ف ي  أكقد اقتضم البحث 
لالستفادة م ها في التلرؼ امم المستشرؽ كتحميؿ الكثير مف المكاقؼ التي  لممستشرؽ دك مدسف

ييؼ ا دها كالمبحث الثالث فكاف اف مكا ت  اللممية كم هم  الفكرم فالمكا ة اللممية كالفكرية 
تكضح شخصية اللممية التي بصدد دراستها كما تتمتع ب  مف مميزات كمؤهالت فكرية لفهـ 

كص كالمفاهيـ الليمية كالمبحث الثالث فيد ت اكل  أهمية كتاب  اييدة طريية تلامم  مع ال ص
أهمية  إلم اتماق اللييدة الشيلية باإلضافة األمريكيةستشراقية الشيلة بكصف  يمثؿ ال ظرة اإل

كؿ مؤلؼ استشراقي شامؿ حكؿ اييدة الشيلة في حيف كاف الفصؿ الرابع اف أكتاب  بكصف  
يلة كالذم مف خالل  يمكف ملرفة آرا   كطرييت  ارض  ال صكص م هم  في كتاب  اييدة الش

 التاريخية كاختيارها لكشؼ  حيييتها كالكقكؼ امم مياصدهاد 
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الكاظم  

 السيرة الذاتية لممستشرق دونمدسن: األولالمبحث 

 أوال /سيرته

 اسمه-2

   أ( كام  اليزابيت مارتيف ك دD. M. Donaldson"دكايت دك مدسف بف  يكتف دك مدسف)
امريكي  كهك امريكي الم سية اذ يرد ))دكايت مارتف دك الدسكف( 1)اخذ مف اسم  ليب ام  كابي 

 (2)باراثي (( –
الكرباسي كم هـ  مستشرؽ بريطا ياليكؿ با    إلمفي حيف ذهب ممع مف الباحثيف  

باحث بريطا ي  الذم ااد ف اقض ما كتب  فترمـ لدك مدسف في الهامش قا ال ))دكايت دك الدسكف
ماـ الرضا ي يب اف ايا د الشيلة كتياليدهـ ااما في مشهد اإل 16الم سية قضم 

الصراؼ: كالظاهر ا   استيم هذق الملمكمة  كذلؾ ادق الدكتكر امي زهير هاشـ (3)((االمتمااية
بيكل  ))دكايت دك الدسكف باحث ا كميزم كدكتكر ( 4)ؿ  صر اهللآمما ذكرق ابد الصاحب  اصر 

ك حف  (5)في الالهكت كدكتكر في الفمسفة مهد بكؿ الكسا ؿ لدراسة تاريخ الشيلة كايا دهـ ((
 ؿ رل اف دك مدسف هك أمريكي المكلد كالم سية كا   لـ يكف بريطا يا كالدليؿ امم ذلؾ مف خال

مياطلة التي تيع  في  ماكل ك يسة  بريسبايتيريافتتبع مكاف كالت  حيث كلد في ك سية  
 (6)ميفرسكف  ب سمفا يا ،في  الكاليات المتحدة

 washington and  كمية كاش طف كميفرسكف: كمؿ دراست  البكالكريكس فيأكما 
college(7)األمريكية 

 -تاريخ والدته:-2
في مدي ة  (8)(Presbyterian manseكلد دك مدسف في ماكل ك يسة  بريسبايتيرياف )

شرؽ ( 9) األمريكيةالتي تيع في كالية أكهايك  (Muskingum countyمكسكي غرمكك ترم)
كقد  شاء  ـ(1884هػ )1332صفر/ /27( في Ohioبكالية اكهايك) columbustd)ككلمبس )

كهذا يدؿ ، ( 13)البركتستا تي( كالتي هي فرع مف المذهب presbyterianامم الطريية الباراثية )
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قد اممكا امم ممارسة مهاـ تبشيرية مت كاة بيف  كة يف اا مت  كا ت مف اللكا ؿ الدي أامم 

التبشيرية في  األ شطةك اليياـ بتكمي  كتشميع أقامة الشلا ر الدي ية  المسيحية داخؿ الك يسة إ
مبادئ  أكسبت مدي تهـ ككاف إليكا   مف قبؿ الك سية الدكر البارز في تربيت  تربية ك يسي   قد 

ديف المسيح  فالبد مف يليش في الكسط الدي ي  إلماكة الديف المسيحي  كا مت في  ركح الد
بدكرها امم سمكك   أثرتكالتشريلي م ذ لحظة ميالدق  اف تصطبغ شخصيت  بطابها الدي ي التي 

في   ااشت ذمالشاذة لتي لـ تتأثر في الكسط ال التاكطريية تفكيرق بغض ال ظر اف بلض الح
التي طغت امم حيات  المه ية ليككف أحد المبشريف في الكسط الشيلي كالذم  ماقميال لك ها 

غمب سكا ها هـ امم أف ؛أل3بكصف  المكاف الم اسب كاالكثر كاقلية مف غيرق إيرافر ااخت
 دف الديف الرسمي لمدكلة هك المذهب الشيليأك  ؿ البيت )اميهـ السالـ(آمذهب 

 يرية دونمدسن والبعثات التبش -3

كشؼ ل ا بلد اللامؿ الدي ي ت إيرافف ت اكؿ دراسة البلثات التبشيرية االرسالية في إ
المراقد الميدسة خاصة في مشهد  كالتي فيها اهـكاللراؽ  إيراف إلمك  في التكم  كالسياسي كتشاب

كالذم ال يختمؼ بأهمية اف مرقد االماـ امي )امي   حيث مرقد االماـ الرضا )امي  السالـ(
كاالماـ الحسيف )امي  السالـ( في كربالء كحكؿ هذق المراقد  السالـ( في ال مؼ االشرؼ

 ،ال كهك اييدة الشيلةأية اإلسالمالميدسة التي تشكؿ المحكر المركزم لدراسة اهـ المذاهب 
التي ظهرت بشكؿ كاضح  (11)ف االرساليات التبشيرية البركتستا تية المشيخيةأكامم الرغـ مف 

ف ه الؾ طكا ؼ مسيحية أخرل ت افست فيما بي ها مف أمؿ كسب أال أف التاسع اشر في الير 
بك زيد كتحت ا كاف : البلثات أما بها حيث يذكر السيد سركيس  إلمييف يرا المسيحيف اإل

كالكاليات المتحدة بأرساؿ البلثات  كا  كمتراالتبشيرية المسيحية االكربية بيكل  ))بدأت فر سا 
في بداية اليرف التاسع اشر لـ تتكقؼ هذق السياسية ك تيمة لذلؾ ت افست  إيراف إلمالتبشيرية 

    بحمكؿأغير  (12)البلثات االكربية كالتبشيرية كالفر سية بشكؿ خاص بافتتاح المدارس((
كاصبحت هي  األمريكيةالكاليات المتحدة  تراق( زاد تدخؿ كؿ مف إ كم1226ـ/1812ااـ)

المغة الفارسية  لمكخاصة ا دما ترمـ اال ميإل إيرافي ية كالسياسية امم المهيمف امم الساحة الد
بلد  إيرافالحديثة حيث بدأ ))تشميع البركتستا تيكف مف ا كميز كالكاليات المتحدة امم زيارة 
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الكاظم ـ كاكؿ 1812في ااـ ( 13)ه رم مارتف ةالفارسية الحديثة امم يد اال كميزي لمترممة اال ميإل

كامم ضكء تمؾ  (15)(((14)مبشريف أميركييف ككاف بركتستا تي مشيخي يدام مكستيف بيركز
إحدل كثما يف ادد مف المدارس حيث بمغت )) األمريكيةالبلثات التبشيرية  أسست األحداث

مدارس  أ شاءما ب  إلم333كممب البركتستا تيكف المشيخيكف إيرافأ حاء  مدرسة في مختمؼ
مف محاكلة استمالتهـ لتب ي الطرا ؽ الغربية مف  االغربية مزء اتكالمستشفيات مف قبؿ الحككم

مف ه ا بدأت الك يسة بأاداد كتهي ي  دك مدسف بااتبارق مف الشخصيات التي  (16)المسيحيف((
فكرماف  كمية إلمكقع اميها االختيار لتكلي مهمة التبشير حيث ارسؿ مف قبؿ الك يسة المشيخية 

)الكمية المسيحية( في الب ماب  كالتي تتكلم أدارتها مف قبؿ الك يسة المشيخية  ( 17)كريستياف
اختير مف قبؿ الك يسة ليككف مبشرا لممسيحية فكفد كهذا ما أكردق الكرباسي بيكل  ))( 18)أمريكية

ففي هذا   (23)(((19)دراسات  الالهكتية الب ماب كه اؾ درس في ملهد فكرماف كريستياف إلم
تلزيز كمكدها مف  إلميةالبلثات التبشيرية األميرك هتهػ اتم1328ـ/ 1913 الكقت ام ااـ

هػ  مع حككمة الشاق 1328ـ / 1913ايد اتفاؽ أد برة ااـ  اف طريؽسياستها التبشيرية  خالؿ
بالتبشير بديا تها المسيحية   (22)الحؽ لمك يسة االمكثرية إاطاءالذم ي ص امم ( 21)رضا بهمكم
الدكتكرة: أماؿ قد ارتابت ك ( 23)كاللراؽ كتركيا  إيرافالمسمميف في كؿ مف  األكرادبيف شلب 

أف  األمريكيةالتبشيرية  السياسة في السبكي مف هذا االتفاؽ اذ قالت ك))مف األشياء المريبة حينا
ي ص  هػ 1328/ ـ1913كاللراؽ كتركيا في أد برق  إيرافيتـ ايد اتفاؽ مع حككمات كؿ مف 

الك يسة اإل ميمية المكثرية في اليياـ بالتبشير لمديا ة المسيحية بيف شلب  صراحة امم حؽ
ية في اهد يرا كقد مددت الحككمية اإل (24)((الثالث يةاإلسالماألكراد المسمميف في األقطار 

 أاطتككا ت اتفاقية أد برة المذككرة قد 333ػ ه1347ـ/1928االتفاؽ س ة ))الشاق رضا بهمكم 
الحؽ في اختيار المير الر يسي لمركز التبشير في أم مف  األمريكيةالمؤسسات التبشيرية 

اللراؽ كما م حتها الحؽ في استبداؿ ااصمة  ، إيراف،الثالث  تركيا  يةاإلسالماكاصـ الدكؿ 
ي مف ايد يرا ككاف قصد الشاق اإل (25)((مف تمؾ اللكاصـ الثالث باألخرل ا د اضطرارها لذلؾ 

 :-(26)اتفاؽ أد برة هك تحييؽ أهداؼ ادة م ها
م ذ م ات الس يف ،  إيرافب( 27)الكردية التي تيطف آذربيماف أكالن: التخمص مف الكثافة السكا ية

 .لمتخمص مف الظمـ الكاقع اميهـ إيرافكالتي كثيرنا ما ااك ت تركيا الس ية ضد 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
المسيحية بلد أف تغير مكقؼ الحككمة التركية اف  إلمثا ينا: كسر شككتهـ بتحكيؿ الكثير م هـ 
  .في الربع األكؿ مف اليرف اللشريف( 28)تأييدهـ بلد ثكرة كماؿ أتاتكرؾ

ية إلحكاـ السيطرة اميهـ، كالحيمكلة دكف يرا تذكيب الهكية الكردية ]الس ية[ في اليكمية اإل: ثالثنا
 3الت اـ شمؿ اليكمية الكردية مع  ظا رها في اللراؽ كتركيا كسكريا

 إيراف إلمالتي سبيت  دك مدسف   (29)كفي هذا الكقت بالذات أرسمت المبشرهالف بيس
 إلمكسافرت  ق[1327]  1913ااـ إيرافكمدت مكاف لداكتها في  حيث كرد اف ))السيدة آلف

 1913)  طهراف في ااـ إلم حيث ذهبت بيس الف (33)طهراف كبدأت حممتها التبشيرية((
تسميت المدرسة  كرباخس في   أايدبيثيؿ لمب ات كالتي  إيرافكمدرسة في مدرسة  (هػ1328ـ/

الف في كقت الحؽ  أصبحتكهي مدرسة لمرسالة المشيخية كالتي ))هػ ( 1943/1359) ااـ
))كبلد بالدق  إلمـ( ااد دك مدسف 1913ق/1327كفي خالؿ تمؾ الفترة س ة )( 31)مديرة لها

بكالية  pittsburبالدق ليكاصؿ دراسات  الالهكتية في مدي ت   ي بكع    إلمثالث س كات ااد 
[ أتم  1914ق ] 1328التحضيرية لممامستير في ااـ ام خالؿ تمؾ الفترةفي ك  (32) سيمفا يا((

فكا ت  هػ (1334ـ /1916يك يك -28فتزكما في طهراف في)  (33)ألف فمتيم بالسيدة إيراف إلم
)) اؿ  إذـ[ 1927ق ]1345كط   في ااـ  إلمااد ثـ ( س ة 13)تمؾ المرة االكلم التي دامت 

ف دك مدسف أكالظاهر  (34)ق[ػ((1345]  1927الشهادة اللميا  المامستير في الالهكت س ة
ف أ مف الم اسب ك  (35)قد ادرؾ اللديد مف المزايا اللييدة الشيلة إيراف إلم األكلمكخالؿ الرحمة 

امي ا للؿ ك  ،المباشر كأشرافهاف تمؾ التمهيدات قد تمت برااية الك يسة المشيخية أ إلم شير ه ا 
ف تضفي اللامؿ ال فسي  في خمؽ األمكاء التي مف أه ا دكر الف كزكم  كمبشرق   ستث مال  أف

كؿ تمؾ  إيرافف تشميل  كالملرفي مف خالؿ مساادتها كاالستلا ة بها بالتبشير في أشا ها 
 داللكامؿ كغيرها هي ة كملؿ دك مدسف أكثر استلدادا  ليركز هذق المرة

بدأت الحمالت في هذا الكقت بالتحديد ك   ،كبصكرة خاصة امم دراسة الممتمع الشيلي
كالخميج اللربي تمدد مف ال فكذ الغربي باتماق ال ياط المهمة في كؿ  إيرافالتبشيرية المسيحية في 

يرافمف اللراؽ ك  كاله د حيث يرد كصفي محمد رضا قكل  ))فيد كا ت البلثات التبشيرية  ا 
له د كالدكلة اللثما ية كليد بمغ كمكد كا إيرافالمسيحية قد كسلت  طاؽ حضكرها في كؿ مف 
كيضيؼ الباحث كصفي محمد رضا قا ال  (36)البلثات التبشيرية ذركت  في اهد الشاق اباس((
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بشاف الحمالت التبشيرية ))كقيؿ التسامح الدي ي الذم كاف يبدي  الشاق اباس تماق المسيحيف الكاظم

 (37)المسيحية(( إلمالتحكؿ  مفتية كاف مف اللكامؿ المشملة امم كصكؿ هذق البلثة البركتستا 
 إلممف قبؿ الك يسة كمبشر دك مدسف  أكفد[ 1927] ق1344في خالؿ هذق الفترة بالتحديد ااـف

ارتفاع  إذككاف ذلؾ في  فصؿ الصيؼ  ـ[1928هػ  ]1346اللراؽ  إلمكم ها سافر  إيراف
هتمام  لكتاب  اف الممتمع الدي ي الشيلي بشكؿ ااـ كا   لـ يختصر اكهذا يدؿ  درمات الحرارة 
بؿ كؿ ما يتصؿ بالمذهب الشيلي  فزيارت  لمضريح الحسي ي الشريؼ في  إيرافدراست  امم 

ـ[  لدليؿ امم مراقبت  كمما يتصؿ بهذق اللييدة ممارساتها بتفحص اف 1928هػ]1346س   
[ 1928ق]ػ 1346اللراؽ س   ااـ إلماتم   إيراففي ذلؾ)) كخالؿ كمكدق  إلم أشارقرب حيث 

الشيلة ك ملتيداتهـ كاستير  في فترق الصيفية لهذا اللاـ في كربالء الميدسة  أكضاعلمدراسة 
كلما اكتممت ا دق صكرق  يراقب  شاط الكافديف مف أ حاء اللالـ لزيارق قبر الحسيف )امي  السالـ(

( س كات قضاها 6كالتي دامت) إيراف إلمليلكد مرة أخرل ( 38)))كتب الكتاب اييدة الشيلة
كمف ضم ها زيارت  اللراؽ كتحديدا المشهد الميدس لألماـ الرضا)امي   إيرافدك مدسف في 

   ستير بها أكاحدة ترل  أشار أال   زارق مشهد  أامم  أشارالسالـ(امم الرغـ مف ادـ كمكد 
قد زارها قبؿ هذا التاريخ  إيرافكخالؿ بياء في    أ لتيد  أ  ا( 39) ـ[1943ق ]1358في ااـ

ثار آكالدليؿ امم ذلؾ كصف  المشهد الميدس لألماـ الرضا كصفا دقييا بكؿ ما يتلمؽ بها مف 
 أشار كما ( 43)كركاة ب اء ضريح ألماـ كالفف الملمارم ككؿ ما يحيط بها مف الطرؽ كالمت زهات

كلـ يتكقؼ دك مدسف ( 41) ـ1915استير في مشهد ااـ    أ إلملممستشرقيف  يةيرا اإلالمكسكاة 
 ة،كبير  أادادان مف مكاصمة امم  الر يسي كمبشر بؿ  راق يكاصؿ مهمة الر يسية التي اد لها 

مشهد التي هي أحدل المراكز الدي ة  الشيلية الميدسة التي  إلماتم   إيراففخالؿ كمكدق في 
ليمارس  ؛(42)ـ[ 1943-1939]1359  -ق1358يغمب اميها الطابع الشيلي ليستير فيها ااـ

دراست  للمـ الالهكت في  مدت مهمت  كمبشر لديف المسيحي متحص ا بما حصؿ امي  طكاؿ 
كبهذا  مد كملرفت  باللييدة الشيلية  إيرافلماملات المسيحية كما كسب  طكاؿ فترة كمكدق في ا
ما مهمت  الدقيية أ (43)الشرؽ((كاف مف اللامميف في حيؿ  شر المسيحية في ((ف دك مدسف أ

فيد أختار المشاهد الميدسة  التي تلد مف المراكز الدي ية فكا ت اللمؿ في الكسط الشيلي 
ذا قاؿ ))ككا ت مهم  لملمؿ في الكسط الشيلي في إحد الباحثيف ألي  إ أشارالشيلية كهذا ما 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
لكتاب  اف  كمهة اهتمام ف كتاب اييدة الشيلة يدؿ امم أكما  (44)اله د((ك ك اللراؽ  إيراف

 دالممتمع الدي ي الشيلي 
-1914ق ( )1359-ق1332س ة أم مف ااـ)  27فيد أمضم دك مدسف قرابة 

كاللراؽ حتم  إيرافكاستمر بهذا الداـ  في  إيرافـ( حيات  باللمؿ بالتبشير الك يسي في 1941
ف دك مدسف لـ أكهذا يدؿ امم ( 45)يةيرا ( حيث طرد مف قبؿ الحككمة اإل1941ق/ 1359ااـ) 

 مرقأالديا ة المسيحية كاكتشؼ  إلمكللؿ تبشيرق اتخذ طابع اللم ي لمداكة  إيرافيكمؿ مهمت  في 
مشكهة  كملتيدات  التي ركج لها تحمؿ افكاران  أفكارقكا ما كا ت  حيييت كا   لـ يكف امم بلد 

االمر بأغالؽ  بدأت اكؿفيد  المهمة التي ماء مف أممها كأفشاؿكمظمة فكاف ذلؾ سببا في طردق 
كالتي كا ت ارؼ باسـ صباح بكالؽ بكالية ( 46)في مدي ة مهاباد األمر أكؿالتبشيرية  اإلرساليات

كفي  فس اللاـ ( 48)ميرياـ إيرافيا ـ باألاماؿ في لذلؾ  مد ال( 47) 1936أذربيماف في مارس 
ف أمر ترحيؿ قد صدر مف حاكـ كالية اذربيماف لممؤسسات أيصدر تصريحا ييكؿ في  ))ب

ية كطمب م   التريث في ت فيذ يرا التبشيرية في كاليت  كبرغـ مف ا   قابؿ  ا ب كزير الخارمية اإل
ية يرا االرساليات مف ادمها فاف الخارمية اإل اليرار حتم تماـ التحريات التي تثبت ادا ة

استمرت في اتهامها لإلرساليات بتأليب اليكل المتضررة في اقميـ اذربيماف كهذا امهمتهـ خمسة 
ية يرا كقد تب ت الحككمة اإل( 49)يةيرا اإلاشر يكما فيط حتم يرحؿ رماؿ التبشير مف األقاليـ 

ف صرحت أالبلثات التبشيرية خصكصا بلد التخمص مف مميع  إلمسياسة مديد ))تهدؼ 
كا ت تحت المراقبة الكاممة مف قبؿ سمطات  األمريكيةية باف االرساليات يرا الخارمية اإل

ف مكقؼ الحككمة أ (53)اذربيماف امم مدل خمسة اشهر كاممة قبؿ صدكر قرار االغالؽ ((
ية يرا اذربيماف يدؿ اف الحككمة اإلية المسا د كالمؤيد ليرار االغالؽ الذم اتخذت  سمطات يرا اإل

كا ت لديها شككؾ حياؿ تمؾ االرساليات التبشيرية المشيخية كالدليؿ امم ذلؾ ما قدم  اليا ـ 
 (51)ية مف أمؿ ايياؼ قرارها كالتي ماء بهايرا الحككمة اإل إلمامم االاماؿ التبشيرية مف رسالة 

اد االرساليات المكثرية ككذا ادـ تكرط ام م هـ اكال : التأكيد مف ادـ كمكد دليؿ كاضح يديف افر 
ذف التصريح لهـ باليياـ بمهمتهـ طبيا التفاقية إ ،بالشركط الم صكص اميها في  شاط يخؿ

ق( تمؾ االتفاقية التي حددت كسا ؿ كاساليب االرساليات في 1346ـ)1928مايك س ة  14
  دإيراف
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الكاظم ية ضد االرساليات في بغي ادـ المطالبة بكقؼ يرا ا د كمكد ادلة دامغة مف السمطات اإل :ثا يا

 3قرار الطرد 
ية يرا    يستحسف مطالبة السمطات اإلإفي حاؿ التأكد مف ككف الطرد كاقلا ال محالة ف ثالثا:

  3ببياف مفصؿ اف المخمفات المكم  لإلرساليات
 إذق( 1358ـ)1943 إيرافيياؼ امؿ المبشريف الك يسيف المشيخييف في إف قرار أال إ

 (52) هاء كمكدها ))ا دما تـ طرد ملمميف تبشريف أما ب مف بالد فارس كتأميـ مدارسهـ ((إتـ 
ف حددت أبلد  األمريكيةف ))مشكمة تأميـ المدارس أماؿ السبكي ذلؾ بيكلها آكقد ذكرت الدكتكرة 

مكاد المفاكضات كاسلار بيع الم يكالت كالتلكيضات الخاصة باألمريكييف كبرااية المهاز  إيراف
قساط ثالثة أالدبمكماسي في طهراف كقد تـ االتفاؽ امم دفع مميكف كما تي الؼ دكالر تفع امم 

 (53)ق[((1359] 1941خير في  هاية يكليك  ت تهي في ااـ  بحيث يتـ دفع اليسط األ

 وفاته -4

التبشيرية كأهدافها  اإلرساالتف  كشؼ أمر أبلد  إيرافهت مهمة  دك مدسف في كا ت
( بكالية luckylandفي مدي ة لكيال د ) كافت  الم ية بيي في  حتم   ،بمدق إلمالسياسية  ليلكد 

 (54)س ة  92ـ( بلد اف بمغ مف اللمر 1976هػ)1396/مماد االكؿ /12فمكريدا يـك الثالثاء 

 مكانته العممية ومنهجه الفكري :المبحث الثاني 

 مكانته العممية  -اوال :

   كاف امم مذهب الباراثية  الذم يلد أحد فركع مف أخالؿ كالدت  دك مدسف في الك يسة  
   Presbyterianالبرستا ت كهذا ما أكدة الكرباسي بيكل  ا   ))قد  شأ امم الطريية البارثية

كاكمؿ دراست  في مسيط راس  ليحصؿ امم  ،(55)التي هي فرع مف المذهب البركتستا تي((
 Washington  ـ[في كمية كاش طف كميفرسكف:1937هػ ]1325شهادة البكالكريكس  في س ة 

and college(56)   فاصبح دك مدسف مف ال احية الفكرية مف الطبية المثيفة زادة مف قكت
ف يككف مف أتربية األبكية كالبي ة الدي ة الحاض ة التي  شاء فيها قد فتحت الباب ب إلمباإلضافة 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية
87 

 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
لتبدأ رحمت   الت صيرم اللمؿف تككف ذات دكر فلاؿ في المستيبؿ أكاف ييدر  الشخصيات التي

( 58)كمية فكرماف كريستيا إلمحيث ارسؿ  مف قبؿ الك يسة المشيخة   (57)باتماق الب ماب األكلم

))  فيد( 59)اقبؿ الك يسة المشيخة في امريك التي كا ت تدار مف)الكمية المسيحية ( في الب ماب 
الب ماب كه اؾ درس في ملهد فكرماف  إلماختير مف قبؿ الك يسة ليككف مبشرا لممسيحية فكفد 

ة في مدي امريكا ك  إلمـ[  1913ق ]  1327ليلكد ااـ   (61)(((63)كريستيا دراسات  الالهكتية
ي بكع بكالية  سيمفا يا إلكماؿ دراست  مف أمؿ الحصكؿ امم المامستير  في امـ الالهكت 

 pittsburبالدق ليكاصؿ دراسات  الالهكتية في مدي ت   ي بكع    إلم))كبلد ثالث س كات ااد 
ق ] 1328كخالؿ تمؾ الفترة ام فترة التحضيرية لممامستير في ااـ ،(62) بكالية  سيمفا يا((

 إيراف ليستير في ،(63)هػ( 1333ـ/1915كقد استير في مدي ة مشهد)  إيراف إلم[ أتم  1914
ليضع رسالت  المامستير في امـ الالهكت  ااـ  أمريكاكط   في  إلمااد  إذ( س ة 13مدة )
 1927)) اؿ الشهادة اللميا  المامستير في الالهكت س ة إذـ[ 1927ق ]1345

درؾ اللديد مف أقد  إيراف إلم األكلمف دك مدسف كخالؿ الرحمة أكالظاهر  ] (64)ق[ػ((1345]
 اإلشاراتف يككف بحث  في امـ الالهكت قد تضمف كمكد  بلض أمزايا اللييدة الشيلة كالبد 

الملصـك هك صاحب  السمطة  ماـاإلبما يمتمؾ  ةالدي ية اف التشيع أظهر في   كاحي كخاص
 اإللهياتغيرها مف ال كاحي المتلمية في امـ  إلمأمر اهلل كالسمطة السياسية  إلمالد ية المست دة 

باألاداد كالرااية الم ظمة  لمك يسة اؿل  الدكر الف إلمف  شير ه ا أ مف الم اسب ك  ،(65)الشيلي
،سكاء ب التلمـ في األكاديميات بالبحث ب أخرلكمف  احية  ،ت دراسمماؿ في  التمكيؿ الالـز

 كبذلؾ فيد أصبح دك مدسف مهي ان  ،شهادة اللميا المامستيرالحصكل  امم  إلم كالدراسة كصكالن 
في ميداف التبشير المسيحي بمل م تكامؿ لدي  المكركث الك يسي كاألسرم  ان متميز  ان دكر  ألخذ

كؿ تمؾ كالمشكرة  الخبرة كالملاك ة دكر زكمت   في تيديـ اف فضالن كاللممي الذم تمياق في حيات  
في دراست  المذهب  ةلتكلي هذق المهمة خاصدك مدسف  األسباب كغيرها تبيف ل ا في فهـ رغبة 

 دإيرافالشيلي في 
مف قبؿ الك يسة  أكفد[   1927] ق1345بالتحديد ااـ المدةفي هذق رحمة الثا ية ماما ال

لضريح الحسي ي الشريؼ ا فزار ـ[1927]هػ  1346اللراؽ  إلمكم ها سافر  ،إيراف إلم ان مبشر 
ق]ػ 1346اللراؽ س   ااـ إلماتم   إيرافـ[ )) كخالؿ كمكدق في 1928هػ]1346في س   
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الكاظم الصيؼ لهذا اللاـ في كربالء  كقتفي الشيلة كملتيداتهـ كاستير  أكضاع[ لمدراسة 1928

كلما اكتممت  يراقب  شاط الكافديف مف أ حاء اللالـ لزيارق قبر الحسيف )امي  السالـ( ،الميدسة
مؿ أمف الممتمع الدي ي الشيلي كمزء مهـ مف ( 66)))ا دق صكرق كتب الكتاب اييدة الشيلة

ف هذق الطريية تستهمؾ مزء أاستيصاء ملمكمات إضافية اف طريؽ المشاهدة كامم الرغـ مف 
 ها ضركرية اف طريؽ مطابية بلض الملمكمات التي يتـ أل ؛كالكقت كالماؿكبير مف المهد 

ف هذق أالحصكؿ اميها مف المصادر المختمفة كرفد ملمكمات  باألدلة كالشكاهد كامم الرغـ مف 
 ها أال إالطريية في الكثير مف األحياف ال تخمكا مف اامؿ الفضكؿ الشخصي ا د البلض 

كقد  إيراف إلمضركرية لتحيؽ مف صحة امم مستكل ممع الملمكمات كبلد ذلؾ قفؿ راملا 
محـر 2ف يضع  أطركحت  لمدكتكراق حكؿ اييدة الشيلة ام في أتمكف خاللها  (6)استغرقت 

كلـ يتكقؼ دك مدسف حتم بلد حصكل  امم ( 67) ـ[1932كا كف الثا ي  ااـ  /2ق ]1351
برز المراكز الدي ية  أ مشهد إلمفيد سافر  ان،مف مكاصمة امم  الر يس مبشر  المامستير كالدكتكراق

 طرد دك مدسفتـ  إذ( 68)ـ[ 1943-]1359  -ق1358ااـليركز  شاط  فيها  إيرافالشيلية في 
بلد كشؼ الحييية التي كاف يخفيها التي لـ تكف ميصكرة امي  بؿ ( 69)ـ 1939/1941ااـ 

تـ طرد ملمميف تبشريف أما ب مف بالد فارس كتأميـ  ))ا دماامم مميع المبشريف 
 ها أ الإاد لها أف دك مدسف فشؿ في ت فيذ المزء األهـ مف مهمت  التي إكبهذا ف (73)((مدارسهـ

ف يككف قد حصد م ها بلض ال ماح مف خالؿ تلايش  طكاؿ تمؾ أخرل يمكف مف ال احية األ
 فضالن اف (اييدة الشيلة)ف  كتاب  التي هي اآل ضم   في اطركحة الدكتكراق مذال ان المدة الحي

فيد  ،بؿ  ملمت  في مركز مرمكؽ ،خر في البحكث الم شكرة في الممالتآفادت  مف ما ب أ  هاأ
كرد الدكتكر محمد البهيء بيكل  أفيد  ا،ي في أمريكاإلسالملمممة اللمـ  ان صبح محرر أ

كقد  شر  (71)(( األمريكية ياإلسالمقس أمريكي ساهـ في تحرير مممة اللالـ  ))ددمدك الدسكف
ادد مف البحكث فيها م ها ما ذكرق يحيم مراد بيكل  ))زيارة بف مبير )صحيفة المملية 

كفصؿ اف المسيح في اليليكبي :تكريـ ماكدك الد  ق[1348ـ ] 1933الشرقية  األمريكية
 :كاالسطرالب ق[1353ـ] 1935ي اإلسالممشهد: الفف ق[كالمحراب في حـر 1348ـ] 1933
مف الكتب يأتي  ساادت  في مماؿ تأليؼ اددان  ك ،(72)ق[((1364ـ] 1945ية اإلسالمالثيافة 

اللربية في اللراؽ  إلمق( كقد  يم  1351ـ)1933في ميدمتها كتاب ))اييدة الشيلة ل دف  
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
كسمماف الفارسي  ق[1339-1336]( 1921ك1918ي :محمد الغزالي )اإلسالمكفي اللالـ 

ق[اليا كف الفارسي الحديث 1346ـ ] 1931مامة ق[ كاييدة الشيلة في اإل1347ـ ] 1929
         1938كالكامؿ  ق[1354ـ ] 1936 اإلسالـالزكاج اللرفي في  هك1352ـ)1934ااـ
كمطالب  ق[1357ـ ] 1939[ كقصيدة الصكفية  1357ـ] 1939كصفات الفمؾ ق[1356]

 اإلسالـق [ كالحكـ في 1361ـ ]1943 اإلسالـق[ ك التكبة في 1358ـ] 1943ية الد يا الطب
امم شيء فإ ما  ف دؿ  إكهذا ( 73)ق((1365ـ ]1948في اله د  اإلسالـق[ ك 1365ـ ]1946

لتحييؽ  إيراف( س ة مف بيا    في  27) طكاؿف دك مدسف قد اطمع بدكر فلاؿ أامم  يدؿ  
لكك    ؛كاديميالسياسية مف خالؿ قيام  بالتمازج بيف الما ب الدي ي كاأل –هداؼ التبشيرية األ

مف خالؿ  داـ المبشريف في  كبيران  الك يسة دكران   أخذتي، كقد اإلسالمفي التاريخ  ان باحث
لتحييؽ الغايات السياسية كالتي ارتبطت بها أ شطة دك مدسف التبشيرية  إيرافمحاكالتها لت صير 

التبشير بديا ت  المسيحية كمف خالؿ السير في سياسية خدمت  إلميسلم بكصف  قس امريكي 
لدل الكثير مف  مهمان  غراض السياسية في داـ المستشرقيف لككف كتاب  يلد مرملان األ

مف  غراض التكسليةخدمة األ فضالن افالمستشرقيف لمف يريد الكتابة اف الممتمع الشيلي 
لها ثيمها امم مستكل الساحة  ةفيما يخص شريحة مهم لادات كالتياليد الدي ةالخالؿ ملرفة 

كخاصة فيما يتلمؽ باألضرحة الميدسة لرسـ سياسة  ،إيرافك أفي اللراؽ  سكاءن  ،الدي ة كالسياسية
 3هداؼ التكسلية لمدكؿ التي تحاكؿ السيطرة امم تمؾ الشلكبتتفؽ مع األ

ا دما ييطع تمؾ المسافات الطكيمة كالشاسلة ابر  ف المسافر مف ص ؼ دك مدسفإف
ف تككف الك يسة قد قدمت ل  الداـ الكامؿ باألمكاؿ أالبد  ،كاللراؽ إيراف إلمالكيمكمترات  الؼآ

مكا ات لبمكغ غايت  لذلؾ  مد دك مدسف ا دما ااد مف مهمت  التبشيرية  ا خرط في مهمة كاإل
تيديرا لمهكدق التي بذلها خدمة  األمريكيةي اإلسالمـ التبشير ليتكلم مهمة تحرير مممة اللال

 ما تمتع ب  مف ميدرة كمكاهب مما ملمت  مؤهال  ل يؿ هذا الم صب كب اءن  إلملمك يسة باإلضافة 
 دامم ما تيدـ يمكف كصؼ دك مدسف با   مبشر كباحث استشراقي
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الكاظم  منهجه الفكري  ثانيا :

 إلم   ي تمي أ ا د  مف أمريكا فيد  امم الشهادة اللميا )المامستير ( بحصكؿ دك مدسف        
كال ي سمخ ا ها  ،بالمسيحية ان    كاف مؤم أال إال كهي أستاذ في األكاديمية التلممية إرتبة اميا 

في  كقد حصد سملت  م ها كك   مف المبشريف لمك يسة المشيخية ، كقد بمغ اهتماـ دك مدسف
مما  ؛كخاصة في اللييدة الشيلة  ب حك الفت لم ظر ،ياإلسالممماؿ االستشراؽ في التاريخ 

خذ ا ب ظر االاتبار اهتمام  المبكر بال احية الدي ية أذا إ   كاف شغكفا بهذا الميداف أيخيؿ ل ا 
 ،شيلية كاطالا  بالدكر التبشيرم في البمداف التي تحظم بأغمبية ،المسيحية بكصف  قس أمريكي

افتتح  إذ( 74)تأثرق بالمستشرؽ إدكارد براكف إلمف اهتمام  بهذا الدكر الفكرم الدي ي رامع أكيبدك 
مؤلؼ شامؿ اف اللييدة الشيلة  بأية لغة  إلمالتي كتبها ))ما زل ا  فتير  ةكتاب  بلبار 

لؼ أحيث  إيراف( س ة في االهتماـ بتاريخ 27سبؽ هذا المستشرؽ دك مدسف) إذ، (75)((غربية
ربلة مممدات)) فاصدر ااـ أالسلدم الذم أحتكل  إلممف الفردكس  إيراففي  األدبكتاب  تاريخ 

اللصر  كتضمفالفارسي  األدبهػ المممد االكؿ كيحتكم امم ميدمة التاريخ  1323/ 1932
ميالدية )اليرف الرابع الهمرم ( كاصدر الثا ي في 1333كؿ م   حتم س ة األ
قركف : مف الفردكس حتم السلدم  ةالفارسي في ثالث األدبكيشمؿ تاريخ  ،هػ1936/1324ااـ

الفارسي تحت حكـ  األدبهػ كيشمؿ امم تاريخ 1923/1338كاصدر المزء الثالث في ااـ 
الفارسي  األدبتاريخ  كيتضمفهػ 1922/1343خير في ااـ التتر كاصدر المزء الرابع كاأل

ثر الذم ساادق دك مدسف  امم تص يؼ  ستث ي األ فأيمكف  كال، (76)حتم اللصر الحديث ((
في مشهد حتم ااـ  ةرييكقد قامكا بأاماؿ تبش ،ألفمؤلف  كابرازق في هذق الصكرة زكمت  

 يةيرا اإلالحككمة  أصدرت امم قرار الترحيؿ الذم  ثـ  طردا ب اءن كمف  ،(77)هػ( 1941/1363)
ف السبب الر يس يرمع أميـ مدارسهـ كالظاهر أكتـ ت ،في طرد ملمميف تبشريف مف بالد فارس

 الإييف فيط يرا مف اإل األكراد حك المسمميف)الس ة(  مكمهان  مريكي كاف دي ي ان ف التبشير األأ إلم
رساالت تكمهت تمؾ اإل إذ ق (1327ـ/  1913) ةالم ليد أد برة التفاقية ان    في الحييية خرقأ

المؤلفات التي قدمها كؿ مف دك مدسف حكؿ  ،كالدليؿ امم ذلؾ ،التبشيرية  حك المسمميف الشيلة
 Bess)ألف دك الدسكفأصدرت السيدة  إذكذلؾ مؤلؼ زكمت  الف  إيرافالشيلة المسمميف في 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
Allen Donaldson هك( في كتابها Run Wild)) شرت في ل دف ااـ  ، الذم كاف األكؿ  

بالمغة اإل مميزية ك ترممة  صكص  ق [بلد اشر س كات مف  شرها في ترممة 1356]1938
 كالذم كرد في ال ص اال كميزم( 78)))الفارسية في مممة  خا دا خي إلم

((Missioners Bess Allen Donaldson, her book is the wild Run , which 
was first published in London 1938 ten years later after its publication in 
Englishpassages from book were translated into furls and presented to 
Iranians through the popular magazine )) (79)  

 فضالن افخرافات كالتلكيذات الالذم حكل الكثير مف االشارات حكؿ المظاهر الشلبية مف 
 3ف الكريـآاشتمال  امم ال كاحي الدي ية الممتثمة بالير 

 به عقيدة الشيعةكتاية /أهمالمبحث الثالث

 عنوان الكتاب -2

ذكر الكتاب بل كاف : ديف  هكا كاف كتاب دك مدسف بالمغة اإل كميزية  امم  ما  الحظ
هذا الل كاف الدكتكر البهيء  إلملفت ا تباه ا  كقد (The SHI"ITE RELIGIONالشيلة ))

تحت ا كاف ديف الشيلة بيكل  ))كمف كتب  ديف الشيلة صدر ااـ  ا دما ذكر مؤلؼ دك مدسف
شارة إكمد ا  كقد ،ميزية تبيف ل ا صحة ذلؾم كا د مراملت ا ال سخة اإل (83)ق[((1355ـ] 1937
 كذاؾ الس يف كمتمؾ بلد بهدك مدسف خرج الذم الكتاب هذاذلؾ بيكلها )) إلمحدل الباحثات إمف 

 شؽ ،ترممت  امم كدأب مبكران  تميف  دي ية سرةأ مف مترمما أف الإ الشيلة، ديف: ا ك   المهد،
 فصار ،تغييرها إلم الكتاب فلمد مؤلؼ كضلها التي بالصيغة الكتاب سـإ يككف أف امي 

 المترمـ حذر كراء الظرؼ ذلؾ كاف كلربماخر قالت ))آكفي مكضع  (81)((الشيلة اييدة الل كاف
 حكل ، المشاار احتداـ ادـ ليضمف ؛الشيلة اييدة إلم الشيلة ديف هك الذم الكتاب ا كاف في
 (82)((الشيلة امماء مف سرةأ كسميؿ شيلي كك   اإلسالـ غير ديف لمشيلة يككف فأ رفض أ   أك
ال ،لي  في الهامش إ   يشير أك أف يذكر ذلؾ في الميدمة أف الكاتب كاف امي  أكلم ككاف األ 
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الكاظم   ا لـ  مد إ خراآل كاألمر ،ذكر السبب مهما كاف دافل  دكفمف ف ييـك بتغيير الل كاف أ

كالمذاف لـ  بشكؿ كاضح كاكتفم بذكر حرفيف )عدـ(  ذ لـ يذكر اسمإشخصية مترمـ الكتاب 
لي  الباحثة زي ب إشارت أما  يضان أكهذا  ،يدالف امم شخصيت  كا ما كا ا أشب  بحرفيف مبهميف

 ال حرفيف خال المترمـ سـإ مف تخمكا تماء  هاأ اللربية الترممة امم يالحظامي بيكلها ))
كقد تكصمت الباحثة زي ب امي بلد البحث ( 83)()ـ.ع(كهما هكيت  إلم التكصؿ في يفيداف

 ؿآ ابدالمطمب السيد فأ إلم تكصم ا مظف بحث كبلدقشخصية مترمـ الكتاب )) إلممض ي 
 مرمكقيف باحثيف كمد ا إذ ،الكتاب ترمـ مف هك ،المب ا ية اللمما ية ميفاأل اا مة سميؿ( 84)ميفآ

لتكثيؽ محيؽ  ؛  ا بحث ا اف مصدر أخرك أ( 85)المترمـ باسـ كصرحكا الترممة مف اقتبسكا
اذ يكرد قكؿ))كقد ترمـ هذا  ،فكمد اق قد كرد في هامش مكسكاة اللتبات الميدسة ،الكتاب

ادـ ذكر  في الباحثات السببحدل إكترل  (86)ميف كطبل  في بغداد ((الكتاب ابد المطمب األ
   كاف أل ؛اسم  ال خفاء كميهان  حتماؿ الذم  راق سببان ما اإلأبيكلها )) حتماؿا إلمالمترمـ رامع 

بيضية مدرس  ان ءمشحك ا بالطا فية كاف يخيـ امم كزارة الملارؼ بد ف مكان أضمف سمؾ التلميـ ك 
يدرس في المدارس  لؼ كتابان أ( 87)ال صكلي يس فأسكرم م تدب لمتدريس في اللراؽ اسم  

ؿ البيت آادها الشيليكف طل ا في  مكران أاألماـ الحسف بف امي اميهما السالـ  إلماللراقية  سب 
قالقؿ كاضطرابات  إلمذ هذا التفسير إمتكترة لسكء الحظ  كالشيلة الس  ةككا ت اللالقات بيف 

خفاء شخصيت  إن ذلؾ مف باب حرص المترمـ امم  يككف كقد (88)كا ت البالد في غ م ا ها ((
ف أكالذـ كاليدح مف بلض الذيف يركف  قؿ تيدير مف االتهاـأكامم  ،ك اليتؿأخكفا مف المالحية 

اللمؿ كالمهد الذم بذل  في  ف قياـ مثؿ هذاأال إفكار كالليكؿ قراءة مثؿ هذق الكتب تسمـ األ
ف يذكر اسم  كهي مف الحيكؽ أاليارئ اللربي بهذق الصيغة يستحؽ  إلمترممة الكتاب كاظهارق 

 خريف دكاألدلة امم اال فتاح كالتيدير مف قبؿ اآل

 أهمية كتاب دونمدسن)عقيدة الشيعة ( -2

اييدة الشيلة   تضمفقد  كتاب اييدة الشيلة مف الكتب ذات الييمة بكصف  كتابان  ي لد
بدراسة كافية لال مة  تضم هامف المستشرقيف في تأليؼ مؤلؼ استشراقيا  ان التي لـ يهتـ بها ادد

 إلمل  (آحداث التي مرت بلد كفاة رسكؿ اهلل )صمم اهلل امي  ك اشر )اميهـ السالـ ( كاأل ث ااال
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كهذا ما صرح ب  دك مدسف  فس  ا دما افتتح كتاب   ،ماـ المهدم )امؿ اهلل فرم  الشريؼ (األ

بأية لغة  مؤلؼ شامؿ ملتبر اف اييدة الشيلة إلمبركاف ))ما زل ا  فتير  بما كتب  االستاذ
في مكا ب مهمة ككاقلة غدير خـ ككقلة  تضم هاالملمكمات التي  فضالن اف  ( 89)((غربية
حداث التي تخص اال مة )اميهـ السالـ ( كذكر مميع األ إلماشار  ك( 91)كصفيف ،(93)الممؿ

قياـ السمطة بمحاربة اال مة)اميهـ السالـ(  إلماضرحتهـ كمكقؼ السمطة م هـ كالتي اشارة 
غمب الطرؽ كا ت باغتيالهـ أف أال إكاستخداـ مختمؼ الكسا ؿ في تصفيتـ مسديا كمل كيا 

 يبحث فيف أمف المستشرقيف لمف يريد  مهما للدد كبير يلد هذا الكتاب مصدران  ك ،بكاسطة السـ
كامم الرغـ مف أهمية الكتاب مف ال احية  ،(92)ك أحد اال مة )اميهـ السالـ ((أاييدة الشيلة 

سمكب التدليس أف هذا الكتاب لـ يخمكا مف اليدح كالطلف كاالاتماد امم أال إ االستشراقية
كالتحريؼ كاالخذ بالركايات التاريخية الضليفة بغية الطلف خدمة األغراض السياسية كالك يسة 

 3التي يلمؿ دك مدسف امم  ضك ها كمسارها كم همها 

 تركيب كتاب عقيدة الشيعة  -3

رسكؿ  في  خبار اللرب كميدـأاحتكل  الكتاب امم ميدمة تضم ت الحديث اف           
ي كدخكؿ اللرب في  مبي ا الحييية امم غير اإلسالمصمم اهلل امي  كال  كسمـ( بالديف اهلل)

بيكل   ال أكثر  قبمي   زايـ أ)صمم اهلل امي  كال  كسمـ( امم  كمهتها  فيد صكر رسكؿ اهلل
ادركت قكتها اللددية  ]صمم اهلل امية كال  كسمـ[))فمما اتحدت اليبا ؿ اللربية بزاامة محمد

ف اللرب أكبيف  ،(93)هك الذم كحد بي ها بلد اف كا ت مت احرة فيما بي ها (( اإلسالـف أكشلرت 
راضي  هـ لـ يكك كا ييكمكف بالفتكحات مف أمؿ الديف بؿ لمحصكؿ امم األأذك هممية ك 
ذلؾ في ميدمة كتاب  التي بمغت خالؿ ارض   إلمكقد اشير  ؛رضهـ الياحمةأمف  الخصبة بدالن 

ف دك مدسف م ذ أهذق الصفحات التي قدمها تظهر  ،(94)امم ثالث صفحات   ها احتكتألها 
كلـ يكف تأليف  لهذا الكتاب مف أمؿ  ،البداية كاف اازما امم فكرة قد اادها مسبيا لمطلف كاليدح
ااـز امم كتابة  ان كتاريخي ان باحثبكصف  اظهار الحيا ؽ التاريخية كما هي كما يحتـ امي  كامب  

 3اطركحة )اييدة الشيلة  ( إلظهار الحيا ؽ المست دة امم الدليؿ 
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كماءت ملمكمات  حكؿ اييدة الشيلة  بشكؿ متسمسؿ باالاتماد امم امامة اال مة االث ا اشر الكاظم

 تبلاالطركحة التي ط   قكهذ ،ف ا تهم باألماـ المهدم الم تظر )امؿ اهلل فرم  الشريؼ (أ إلم
صفحة ككؿ صفحة 358في  بكاب بمغت ثالثة كثالثكف بابان أ إلماب قد قسمت امم شكؿ كت

 د سطران  22احتكت تيريبا امم  حك 

 الشيعةفي كتابه عقيدة  ه: منهجرابعالمبحث ال

اييدة الشيلة   إلمهمية المكضكع الذم ت اكل  دك مدسف كما يحمم  مف  ظرة أ إلمبال ظر 
 هج الذم سمك  في التلرؼ امم اييدة الشيلة   مالكقكؼ امم ال   ي بغي ل ا إمف زكايا متلددة ف

حكؿ  ةكارد ةف م هم  قد التـز في  الحياد ك يؿ الملمكمات مف مصادرها كادـ اغفاؿ شاردأ،كهؿ 
ذكر أهـ الم اهج التي سار اميها دك مدسف في  إلمالحدث التاريخي المدركس ؟ لهذا تطرق ا 

 -:ارض  لكتاب  اييدة الشيلة كهي 

 المنهج المادي  -2
كتحركها ألهداؼ مادية كهذا  ستالباالساس أية امم اإلسالمقد فسر دك مدسف الفتكحات 

لما ب ا لغم كبذلؾ فيد  ، ها كا ت ألسباب اقتصاديةأديدف المستشرقيف الذيف يلدكف الفتكحات ب
   أك  ،البتسكاالكفسر التاريخ امم أساس الصراع مف أمؿ الغ ا ـ الدي ي كالركحي كاألخالقي 

ذ ييكؿ دك مدسف))ك شؾ بالحييية فيما إذا كاف هذا إالمحرؾ الر يس لمحصكؿ امم الغ ا ـ 
كحدق لحممهـ امم اليياـ بهذق الغزكات الكاسلة امم البالد المماكرةد  الحماس الدي ي هك كافيان 

كقد كاصمكا   ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ [ف ملظـ فتكحاتهـ اللالمية تـ بلد كفاة محمد إف
 preachisi ofفي كتاب  : ( 95)ا دفاااهـ بسبب الحامة االقتصادية الشديدة ككصفهـ ار كلد

Islam  ترؾ صحاري  الياحمة كامتياح  إلم هـ شلب  شيط فلاؿ دفلت  يد المكع كالحامة أب
مي  كال  كفي  ظرت  لم بي محمد )صمم اهلل ا ،(96)راضي الغ ية لمشلكب المماكرة المترفهة ((األ

 إلمف يممع اليبا ؿ المتحاربة كالمت احرة فيما بي ها أ   لـ يكف سكل زايـ استطاع أكسمـ (امم 
بيكل  ))فمما االلتباس و  ذ صرح بذلؾ بشكؿ كاضح ال ييبؿ الشؾإقبا ؿ مكحدة تحت قيادت  

كأدركت قكتها اللددية كشلرت  ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [اتحدت اليبا ؿ اللربية بزاامة محمد 
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
ف دك مدسف قد أكالظاهر  ،(97)ف كا ت مت افرة فيما بي ها((أهك الذم كحدق بي ها بلد  اإلسالـف أب

ية اإلسالمسباب الفتكحات أتأثر ب ظرية ار كلد المادية المرتكزة امم ال ظرة الماركسية في تفسير 
ذ لـ يشذ ا هـ إمف سبي  مف المستشرقيف  ية امم غراراإلسالمالفتكحات  إلمكقد ماءت  ظرت  

 ها أ إلم اإلسالـحد فرا ض أف يمرد تمؾ الفتكحات مف طبيلتها الد ية بكصفها أكهي محاكلت  
 3المغا ـ  إلمابارة اف اممية استالب لمحصكؿ 

 المنهج النفسي -0
هك تفسير لشخصية ال بي )صمم اهلل امي  كال   كهذا الم هج الذم ااتمد امي  دك مدسف

اف  ان ساس ميكل  الشخصي  حك تحييؽ غايات د يكية في مكهرها بليدأكسمـ ( اال سا ية امم 
ممك   مةلإلقامؿ السيطرة امم اللرب أالديف كلـ يكف الديف سكل كسيمة  قد اختراها مف 

 تحييؽف خالل  التكصؿ بغطاء دي ي في راد مأبمل م لـ يكف ه الؾ ديف كا ما كسيمة   ،كسمطا  
الخالفة بلد ال بي )صمم اهلل امي  كال  كسمـ ( فيد  يتكلملة مف أففي مس ،الشخصية  المصالح

 ماـ امي ) امي  السالـ ( لمخالفة مف بلد ال بي  )صمم اهلل امي  كال  كسمـ (صكر اختيار اإل
كالدق مف قبؿ أف أكالد يرثك   مف بلدق ك أي    )صمم اهلل امي  كال  كسمـ ( لـ يكف لدأكاف بسبب 

خر كلهما لصغر س هـ كاآلأكذلؾ ألمريف  ؛دارة دفة الحكـ مف بلدقإاب ت  فاطمة ال يستطيلكف 
ف االماـ امي)امي  أ فضالن اف (98)ابف الب ت  إلم   يت افم مع التياليد اللربية في رد ال سب أل

السالـ( زكج اب ت )اميها السالـ( كابف ام  لـ يكف مف الذيف يمتمكك   المؤهالت التي تملم  مف 
ف ترشيح ال بي)صمم اهلل امي  إمؤهميف لتكلم م صب الخالفة مع ذلؾ فالالمديريف ك  األشخاص

ال رغبة ال بي )صمم اهلل إكال  كسمـ( لألماـ امم )امي  السالـ( لتكلي الخالفة مف بلدق لـ يكف 
ف ي ظر المسممكف أفي  ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [امي  كال  كسمـ ( بيكل  ك ))يرغب الرسكؿ

كالدليؿ  (99)(( ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [همية بلدالمرمع الثا ي في األ إلمامي  ظرهـ  إلم
يخمف  في قيادة الدكلة    كاف يرغب في الحصكؿ امم كلد مف صمب  لكي أللدـ ق اات  

فكاف شديد ] امي  السالـ [بيكل ))لـ يكف قا لا تماـ الي كع في مف يخمف  في بيت  اف طريؽ امي
كبلد هذق الطلكف حكؿ ال بي )صمم هلل امي   ، (133)الرغبة في الحصكؿ امم كلد مف صمب  ((

 إلملفت ا تباق اليارئ  إلمي تيؿ   لمال  كسمـ(( كالشخصية التي اختارها اهلل سبحا   كتلآك 
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الكاظم ـ فييكؿ))لما ا يضت م اسؾ ) امي  السالـ (  في غدير خ  يماـ اممكاضيع متلمية بت صب اإل

المدي ة كمل  امي ]امي   إلمراملا مف مكة  ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [الحج قفؿ ال بي
المسافر متلارفا ـ  زؿ ه اؾ ،كهك مكاف لـ يكف  زكؿ فمما بمغ غدير خ   ،السالـ[ كالمسممكف

كالسبب في  زكل  ه اؾ  ما ا زؿ امي  مف اليراف بمزـك  صب امي ]امي  السالـ[ خميفة  ففيه
كلـ يليف الكقت لتبميغ ذلؾ خشية ااتراض ال اس كلك ماكز  ،ادة زؿ امي  مرات أمف بلدق كقد 

م اهلل امي  صم [فأمر محمد  ،لتفرؽ ال اس كذهب كؿ قبيمة  احية ؛ـذلؾ المكاف أم غدير خ  
ككاف 333ال اس باالمتماع لييكؿ للمي ]امي  السالـ[ما يمب اف يبمغهـ مميلا  ]ل  كسمـ آك 

 رل دك مدسف  قد بث سمكم  حكؿ اختيار ( 131(مر ي صب امي ] امي  السالـ [ خميفة((لذلؾ األ
لألماـ امي)امي  ف اختيارق أال إبذلؾ  ميت ان ف الرسكؿ لـ يكف أماـ امي )امي  السالـ ( باإل

يصاؿ إك طريية  ال بي)صمم اهلل امي  كال  كسمـ( مف أمؿ أ ما كا ت كسيمة إ قالسالـ(  مف بلد
كبلد ذلؾ  مد دك مدسف يرمع مرة  ،السمطة كالحكـ إلمكالد اب ت  فاطمة الزهراء )اميها السالـ ( أ

 اآلية  إلم  اداـ استماـ امي )امي  السالـ( في غدير خ  لة ت صيب اإلأأخرل يطرح مس
ف يبمغهـ أما يمب ] امي  السالـ [مر محمد ال اس باالمتماع لييكؿ للمي أاليرآ ية  التي ذكرها))ف

ف لـ تفلؿ فما بمغت  ؿ ز أمميلا كقد  اهلل امي  } يا أيها الرسكؿ بمغ ما أ زؿ إليؾ مف ربؾ كا 
 (133)(( (132)رسالت  كاهلل يلصمؾ مف ال اس{

ك ل ي بهذا الم هج هك قيام  بدراسة قضية ملي ة في التاريخ  -الواقع الغربي : أسقاطمنهج -3
ي كاسياط الكاقع الغربي اميها فيفسرها في ضكء تمارب  كخبرات  كخمفيات التي استياها اإلسالم

كقد غمب  مف الكاقلة الغربي اك ما يلرؼ في  ظرتهـ لكاقلهـ كحياتهـ الغربية كممتملهـ الغربي،
 هج امم ملظـ صفحات كتاب  فل دما ييبؿ امم  ص مليف يحاكؿ است طاق  مف خالؿ هذا الم

تطبيؽ الكاقع الغربي كالممتمع الغربي  لكي يتالءـ كي سمـ مع الصكرة الغربية كيدخؿ في  طاؽ 
ك فيها بما يلرؼ اف الكاقع الحياة الغربية كالممتمع  ما ي اسب فيككف ا تيا يا لم صكص التاريخية

 3 الغربي
ماـ امي )امي  السالـ(امم قضية استخالؼ امر ففي ملرض كالم  حكؿ ااتراض اإل

بف الخطاب يمسدق امم مبا ي  قا ـ امم اساس مستكحم مف الت افس كالتزاحـ السمطكم بيكل  
ف أمؿ امي]امي  السالـ[ في التمتع بمركز ساـ في خالفة امر لـ يكف إف صح هذا الخبر فإف))
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
مف باب الت افس كالتزاحـ كغايت   ماـ امي ) امي  السالـ (يصكر ااتراض اإل فهك (134)قكيا ((

كشغم  الشاغؿ مف أمؿ الحصكؿ امم الماق كالسمطة كالثراء كما هك الت افس في الممتملات 
ماـ امي ) امي  ف فشؿ اإلأ إلمكهك ه ا يشير  ،الحكـ كالسمطة إلمالغربية مف أمؿ الكصكؿ 

مشاركة في م اصب البكر باللدكؿ  اف استخالؼ امر يم ل  مف  بكأفي اق اع  السالـ (
دك ها  كمراكز م اصب تضـ ساميا د يكيا مركزا اال الخالفة في اليرل فدك الدسكفالدكلة ))  

 ارؼ الظركؼ التي هذق مثؿ كفي احدها، امم بالحصكؿ كِمؼ ميا االماـ كاف   كرفلة، سمكا
 السامية هذق الم اصب احد امم بحصكل  امي االماـ اماؿ فإف الخالفة تكلي  مف مكقف  امر

ستطيع فهـ شخصية أمير ف دك مدسف لـ يأكهذا يدؿ امم حييية ماهيتها  (135)د((.تالشت
 ،كب ص إلهي  ساس دي ي أبما فيها م صب الخالفة الذم يست د امم  ( (امي  السالـالمؤم يف)

الخميفة ا د الشيلة كالس ة  بيكل  )) الخميفة ا د الس ة هك ر يس السمطة  إلمكذلؾ في  ظرت  
الزم ية ممرد مف كؿ سمطة تتلمؽ باللييدة فميس سكل حامي الشريلة كالذا د اف حياض 

 (136)كبر كملممها الملصـك ((ماـ ا د الشيلة الذم هك حبرها األكهك ال يشب  اإل اإلسالـ
ماما  كهـ غير إث ي اشر أمامية بككذلؾ في تشبي  لمملصكميف بالحكارييف ))كيلتيد الشيلة اإل

كلهـ ثـ  ص ا ص امم  ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [متلاصركف كحكارل المسيح لكف محمد 
صمم اهلل امي  كال  [س ة بلد كفاة محمد 228كؿ م هـ امم خمف  كدامت االمامة التاريخية 

ماـ ا د الشيلة بالبابا كالحبر اليهكدم كهذا كه ا دك مدسف مف خالؿ تشبي  اإل (137)((]كسمـ
   يليد ال ظر أال إ ( مة)اميهـ السالـفكار الديف المسيحي امم األأسياط  التشبي  هي محاكلة إل

اف الكاقع مما يملم  ييع في ت اقض بيكل  ))كالزايـ الدي ي كالد يكم كمركزق أسمم مف مركز 
صفة الت زي  كال صب مف  البابا في الك يسة الكاثكليكية إذ يضيؼ امم صفة اللصمة،

تـ لها الحصكؿ امم السمطتيف  مامة ال ظرية ا د الشيلةف اإلإ خر ))آ كفي قكالن  (138)((اهلل
حدل إت أكما ر  (139)الزم ية كالركحية لفاقت بذلؾ البابكية حتم في المع اصكرها الذهبية ((

مما يكقل  في  استيالد الميار اتغراءق )) مصطمح اللصمة فيتكرط باستمرار أ   قد أ الباحثات 
ماـ الشيلة أسمم مف مركز البابا في الك يسة الكاثكليكية إذ إمركز  فأت اقض فاضح ا دما يرل 

كمكضع الت اقض ه ا في صفة الت زي  كال صب مف اهلل يضيؼ امم صفة اللصمة ا    سي ما 
مامة ا د الشيلة لك مملت لها السمطتاف لفاقت البابكية فه ا صارت ف اإلأقدـ قبؿ ذلؾ مف 
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الكاظم  مة أف اللصمة ا د أكليد فات دك مدسف  ،ضدكف السمطتيف كهذا مكضع الت اقمف اسمم 

اقرت بالمممع الك سي  ، فلصمة البابكات 1233الشيلة أقدـ مف اصمة البابكات بأكثر  مف
ف التيارب ك التشبي  أدرك  أف دك مدسف قد أكيبدك   (113)ق[د((1286]1869اللشريف س ة   
المل م الحيييي كالصكرة  إلمال يؤدم  يضان أل الديف المسيحي كالمسمميف حتم امم مستك 

ف الميار ة بيف  إذ ييكؿ  ))إالصحيحة  فمحؿ التشبي  ال يلطي داللت  مف خالؿ الميار ة بي هما 
دراؾ إ إلممع الكاثكليؾ كالبركتستاف في ال صرا ية، ال يؤدم  اإلسالـالطا فتيف الر يستيف في 

ف أباألصؿ، ككال الطا فتيف تلتيد  هؿ الس ة كالشيلة كالكاثكليؾ  ظريان أف إالصكرة الصحيحة ف
 (111)بضركرة كمكد خميفة لمحمد]صمم اهلل امي  كال  كسمـ[ ((

سياط التي اتمدها دك مدسف  ال ترسـ ل ا الصكرة الفلمية ف اممية اإلأ ست تج مما سبؽ 
 يمكف ف هذق الدراسة التي ماء بها الأكيمكف اليكؿ   ،تلطي ا طبااان دقييان  الكاقع كال إلماألقرب 

فال يكمد كم  التشاب  كميار ة بيف ما تمتمك  البابكية مف   ،خذ بهاشكاؿ األم شكؿ مف األأب
 3مامة كاظمتها ا د اهلل ب ص اليراف الكريـ اإلسمطة كما يصرح ب  ال ص امم 

 منهج النفي واالفتراض -

خذ كؿ أالميصكد ه ا هك  في الركايات التاريخية الصحيحة المتصمة بلييدة الشيلة ك 
ثارة الشككؾ كالمبالغات إسمكب الذم اتبل  في بحث  كاف يهدؼ مف خالل  ضليؼ كشاذ كهذا األ

لغاء الهدؼ الحيييي الذم يتلارض إحد  إلممما يتيح ل  الطلف  ؛في تصكير الحدث التاريخي
دك مدسف هذا الم هج في مماؿ تشكيك  كياادة  استلمؿكقد  ، ةمع كمهة  ظرت  االستشراقي

 د اميها في تحميؿ التراث الدي ي فذهب لمطلف في قكؿ ال بي )صمم اهلل امي  كال  كسمـ ( يست
إ كار هك التشكيؾ في الركايات  ةكؿ محاكلأك  ،كاآليات اليرآ ية كمكقؼ األ مة )اميهـ السالـ (

فال يتكرع حتم  ،يمكف االاتماد امي  صحيحان  فهك ي في كمكد كتاب شيلي يحكم  صان  ،ةيالشيل
ك أثبات اييدة إرادكا أذا إف امماء الشيلة  إاف االختالؽ كالكذب امم امماء الشيلة  بيكل  ))

ف هؤالء أل ]اميهـ السالـ[اال مة  إلمقضية فميس اميهـ سكل ركاية حديث يكصمك   بطريؽ ما 
لمؤم يف في تفسير كييكمكف بهداية ا ]صمم اهلل امي  كال  كسمـ  [ مة يمارسكا حيكؽ محمد األ
 بياء ككما حاكلكا أف يثيركا غبار الطلف كالتشكيؾ حكؿ اللصمة  األ ،(112)ف كالحديث (آالير 
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 ها لـ أ مة ظهرت ا د امماء الشيلة  بمل م األ ةف اصمأبالدااء «كاال مة )اميهـ السالـ ( 

ماءت  تيمة لمتطكر الما ب الفكرم ا د امماء الشيلة فكمدكا اللصمة التي   ماأتكف مكمكدة ك 
مسألة اليكؿ بلصمة  ،امم الساحة الدي ية لمطفك ةطكيم مدةتأثر فيها فيما بلد امماء الس ة بلد 

ف اييدة اللصمة التي كضلها أس رل   بياء بيكل  )) كفي ايضاح صفة اال مة ]اميهـ السالـ[األ
كترل  (113)ا د أهؿ الس ة كالممااة ((ادة يركف ب بياء ة سبيت اييدة اصمة األالشيل ممتهدك

 مة ا د الشيلة ها امم ما أفترل ب  دك مدسف با   ))قارف بيف اصمة األالباحثة زي ب في رد  
ف اييدة ، اللصمة التي كضلها ممتهدك الشيلة قد سبيت أ بياء ا د الس ة كقاؿ كاصمة األ

ادة يركف با د الس ة   بياء متأخرة كثيران    ملؿ اصمة األأادة يركف باء  بياييدة اصمة األ
دكف مف  بياء تلصمهـ مف الكبا ر ف اصمة األأالس ة ترل  في حيف   ملمها مطمية أك 

 مة )اميهـ السالـ( كي كرها فهك بهذا اليكؿ ي في مسألة اللصمة ا د األ ، (114)الصغا رد ((
ف ادـ إاختميت ككضلت مف امماء الشيلة  كطبيا لهذق الصكرة فبملمها مف المكاضيع التي 

 ها أل ؛ بياء مة )اميهـ السالـ ( يدؿ امم ادـ كمكد اللصمة ا د األثبكت اللصمة ا د األ
ماءت  تيمة التأثر بفكرة اللصمة المكضكاة مف امماء الشيلة  فهك ه ا يطلف في اييدة 

 ،لما ها لـ تكف مف اهلل سبحا   كتلاا د ا فسهـ ك  الشيلة باتهامهـ باختالؽ فكرة اللصمة مف
ال بلد قركف إ بياء)اميهـ السالـ(  هـ لـ ييكلكا بلصمة األأ فسهـ امم أتهـ أهؿ الس ة أكما 

  3 بياء)اميهـ السالـ(ي في ااتياد الشيلة  بلصمة األ   فسحسب تلبيرق، كهك في الكقت باديدة 

 -:  يأتي كرد ما  كلإلمابة امم ما ماء ب  دك مدسف

ف اللصمة ا د الشيلة  لـ تكف مف كضع امما هـ كهذا أمر غير كارد قطلا بؿ إ : كالن أ 
 مة )اميهـ تدحض ال صكص الياطلة كتكذب  الحيا ؽ التي تست د في الداللة امم اصمة األ

ِإ  َما ي ِريد   ...)  لماتلية التطهير في قكل  آاهلل بلصمتهـ  ب ف الكريـ  فيد  ص  آالير  إلمالسالـ ( 
ـ  الرِّْمَس َأْهؿَ الم   ـْ َتْطِهيرنا (    ِلي ْذِهَب َا ك  األحاديث المركية اف  فضالن اف (115)اْلَبْيِت َكي َطهَِّرك 

ال بي)صمم اهلل امي  كال  كسمـ ( م ها قكل  ))إ ي تارؾ فيكـ ما إف تمسكتـ ب  لف تضمكا مف 
بلدم أبدا كتاب اهلل كاترتي أهؿ بيتي إف الطيؼ الخبير  بأ ي أ هما لف يفترقا حتم يردا امي 

 3(117)كغيرها مف ال صكص التي تككد امم اصمتهـ ،(116)الحكض "((
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 -: اآلتيةمممة مف ال ياط  ل ا مف خالؿ هذق الدراسة تبيف
سمكب التشكيؾ كال في أ استلمال مف خالؿ مريكي دكايت دك مدسف لمستشرؽ األتلد رؤية ا د1

في ال صكص التاريخية الثابتة بم هج تفسيرم حديث مراااة لما تمتمك   بكة الرسكؿ )صمم 
طهار ماـ امي كأهؿ بيت  األمف اصمة كمكا ة اإللربا ية اهلل امي  كال  كسمـ( مف الصفات ا

 د)اميهـ السالـ(
التي  ةقدـ امي  المستشرؽ دكايت دك مدسف مف خطاب كرؤية استشراقيأف ما ألذلؾ  رل   د2

فالخالفة ا د دك مدسف ابارة اف  ،مثمها في كتاب  اييدة الشيلة مف أخطر اآلراء المسمكمة
ف يرث  أراد أي ثـ اإلسالمي  كال  كسمـ( كتحت مظمة الديف ممؾ شيدق ال بي )صمم اهلل ام

  دأب ا   مف بلدق
لـ تكف مرضية مف قبؿ  ماـ امي )امي  السالـ(مسألة ال ص امم اإل إلمف رؤية دك مدسف إ د3

ت اليبا ؿ أكر  ت بلد كفاة رسكؿ اهلل )صمم اهلل امي  كال  كسمـ (أاليبا ؿ اللربية التي ر 
ف كبر أصيمة  التي ترل باراؼ كالتياليد اللربية األامم األف تسير أ ها يمب أاللربية  ب

ساس كاستبلد لذلؾ اختير أبي بكر امم هذا األ ؛ف يؤخذ بهاأالسف كالتمربة هي التي يمب 
سالـ لـ يكف سكل كسيمة اإلف ألمميع المسمميف ب ان كاضح كهذا طل ان  ، امي )امي  السالـ(

 فرض كممت  امم المميع د ان ال زايمإيكف رسكؿ اهلل كلـ  ،كحدت بيف اليبا ؿ اللربية
 إلم ها ت يسـ أد  مف خالؿ تتبع كتحميؿ مضاميف كم هج دك مدسف في كتاب  للييدة الشيلة 4

ساطير كالخرافات التي كمدت ثالث اتماهات مختمفة  فم ها ما مثؿ ااتمادق امم ذكر األ
خذ م ها لمف يرـك كتابة بحث كال تص ؼ ضمف المرامع التي يمكف األ ةفي كتب غير ملتبر 

ؿ بلض المصادر خر فيد مث  كاديمي كاالتماق اآلأاظهار حييية بشكؿ اممي م همي في 
 ها ال تخمكا مف ركاية ضليفة أ الإ هميتهاأ ها امم الرغـ مف أ الإالتاريخية الملتبرة كالمرامع 
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ما االتماق أك اللباسييف أ بيت )اميهـ السالـ( مف االمكييفؿ الآ اداءأك مدسكسة مف قبؿ أ
 ها مزء مف اللييدة أؿ الفمكمكر الشلبي امم ك ما يمث  أؿ الركايات الشلبية الثالث فيد مث  

 الشيليةد
دكف غيرها كخاصة مف د ليد سار دك مدسف امم  م هج ا تيا ي لمكثير مف الركايات التاريخية  5

ال ساخ التي ال يمكف  خطاء مفك  ميصدهاكقع اميها تحريفات سكاء الضليؼ م ها التي قد 
مثاؿ أبكثرة  تخرل المكثكقة التي ماءخذ بها لملارضتها الحيا ؽ التاريخية كالركايات األاأل

ـ في قبؿ بيلة غدير خ   ق (6 ها قاـ س ة أكردها ا د المسلكدم بأـ التي ركاية بيلة غدير خ  
 ق(د11الس ة )

مف المآخذ في  يؿ الركاية التاريخية م ها امم سبيؿ المثاؿ  اللديدراسة الد تظهر أ د-6
ضافة الحذؼ كاإل إلمالتحريفات التي قاـ بها المستشرؽ في  يؿ الركاية التاريخية فتارة يلمد 

كتارة أخرل يأتي بركاية أخرل ال االقة لها بالمكضكع كيمرم اميها التحريؼ لت اسب ما 
مكاؿ الصدقة أمثؿ الركاية التي ماء بها مف مس د الطيالسي التي تخص  ،لي إلكصكؿ ايريد 

ماـ امي )امي  السالـ( زمف امر ابف الخطاب لييـك باستبداؿ التي دارت بيف اللباس كاإل
ف حرؼ في سياقها أكطرحها بلد  اسـ اللباس ككضع مكا   فاطمة الزهراء)اميها السالـ (

 بي بكرد أ ها حدثت في اهد أامم 
كالمسمميف كاف  اإلسالـف الدافع الدي ي الك يسي كاليا ـ امم الحيد امم أالدراسة  تظهر أ -7

كاديمي مع راء كطركحات المستشرؽ دك مدسف ميار ة مع الما ب اللممي األآالغالب امم 
   دأهمية كضخامة اللمؿ الذم ماء ب  دك مدسف في أطركحت  اييدة الشيلة
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محمد صادؽ محمد دا رة الملارؼ الحسي ية: تاريخ المراقد )الحسيف كاهؿ بيت  كأ صارق( الكرباسي:  (1)
 (د3هامش رقـ) 153ص1ـ(ج2333ل دف /

 د 153ص1دا رة الملارؼ الحسي ية  ج( 2)
 د 254ص2ج 6ية هامش اإلسالمدا رة الملارؼ ( 3)
ا  مركز دراسات دسف أ مكذمدراسات المستشرقيف اف اإلماـ الحسف السبط )امي  السالـ( )دك م( 4)

 د71( الميدمة صـ2315/ السابع اللدد / استشرافية دراسات الككفة
 د355ـ(ص2312بيركت / 1كربالء في ادب الرحالت ؛ط( 5)

(6)National Park Service (2009-03-13). "National Register Information 
System". National Register of Historic Places. National Park 
Service.takenfrom : State and County QuickFacts. United States Census 
Bureau.Retrieved February 9, 2015. 
 (7)National Park  Service (2009-03-13) National Register Information 

System" National (7) Register of Historic Places.National National Park 
Service.taken from : State and County QuickFacts. United States Census 
Bureau.Retrieved February9, 2015  

 .هي ك يسة مشيخية تاريخية تيع في برككفيؿ ، مياطلة ميفرسكف ، ب سمفا يا ، الكاليات المتحدة(8) 
 ي ظر

National Park Service (2009-03-13). "National Register Information 
System". National Register of Historic Places.National Park Service. 
taken from : State and County QuickFacts. United States Census Bureau. 
(9)Retrieved February 9, 2015. 

  د153الكرباسي: دا رة الملارؼ الحسي ية، ص( 13) 
مارتف لكثر كلذم كاف راهبا اكغسط ي ا حاكؿ في  إلممذهب البركتستا تية يرمع تأسيس   ةلمكثري( 11)

اصطدام  مع  إلماليرف السادس اشر اليياـ بحركة اصالحي  في الك يسة الكاثكليكية فادل ذلؾ 
ا ها كاسس ك ا س مستيم  ذات ت ظيـ كادارق مديدق ارفت بالك ا س  الييادات الكاثكليكية فا فصؿ
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
كلم بحث في الالهكت سرم المضطهد الطكا ؼ األ ةمحمد: المسيحي ةالبركتستا تيةد ي ظر م تامي

 .158ميالدي ، الرياض/ددت(ص  325كلم حتم مممع المسيحية األ
 د128(،ص2338،بيركت /1ككاقلها الراهف )ط إيرافي المسيحية ف( 12)
لف  أسبا يا أسالـ إمستشرؽ ككاهف ا كميزم امؿ كمدير ملهد بيال سكث في مدريد ل  كتاب ( 13)

 د281/ص2ـ(ج1965،الياهرة / 3ـ ي ظر  ميب الليييي : المستشرقكف)ط1985
بالد فارس كتحديدا  إلممبشر لمديا ة المسيحية المشيخية ترأس الحممة التبشيرية   مكستيف بيركز( 14)

حياء الك يسة ال سطكرية في بالد إل ؛قاـ بت ظيـ الحمالت المسيحية التبشيرية إذـ 1834في تبريز ااـ 
 فارس ي ظر

Benetto.R. etal.(1999). Historical Dictionary of the Reformed Churches. 
Scarecrew Press .London.P.197. 

 د128ككاقلها الراهف ،ص إيرافابك زيد سركيس: المسيحية في ( 15)
 د129ككاقلها الراهف، ص إيرافابك زيد سركيس: المسيحية في  (16)
مف قبؿ الدكتكر المبشر شارلز فكرماف  1868كمية فكرماف كريستياف كمية مسيحية اسست ااـ ( 17)

كهي تدار مف قبؿ الك يسة المشيخية التبشيرية  في  ،قدـ كمية مسيحية في اله دأهكار اله د كتلد في األ
اصبحت تابلة لماملة 1892كفي ااـ  1886هكار المسيحية ااـ كمية األ إلمأمريكا كقد تحكؿ اسمها 

 ي ظرب ماب 

Shavit .D. (1990). The United States In Asia .A historical Dictionary. (P.171  
United States. Greenwood Press. 

كلكمكس فاألكلم تل ي اهلل كالثا ية اييدة  theoالالهكتية: هك تلبير مشتؽ مف الكممتيف ثير: (18)
logos ما مل اق امـ الالهكت التأكيمي هك اللمـ الذم يهتـ بدراسة  صكص أم اللمـ المختص باهلل أ

المتلمية بها الكسا ؿ المساادة الستلادة تكمهات تمثيؿ كتفسير ال صكص الكتاب الميدس كبمكضكاات 
ثار المتلمية بالكتاب الميدس كالميدمات الكتابية كامـ كهك يضـ دراسة لغات الكتاب الميدس كامـ اآل

تفسير الكتابي الميدس ي ظر كالر سف ه رم تيسف :محاضرات في امـ الالهكت ال ظامي )ترممة :هدل 
 د19ي رد مكرغاف بيركت /ددت(،صبهيج /سام

  د151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (19)
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logos ص ما مل اق امـ الالهكت التأكيمي هك اللمـ الذم يهتـ بدراسة  صك أم اللمـ المختص باهلل أ
الكتاب الميدس كبمكضكاات المتلمية بها الكسا ؿ المساادة الستلادة تكمهات تمثيؿ كتفسير ال صكص 

ثار المتلمية بالكتاب الميدس كالميدمات الكتابية كامـ كهك يضـ دراسة لغات الكتاب الميدس كامـ اآل
ظامي )ترممة :هدل تفسير الكتابي الميدس ي ظر كالر سف ه رم تيسف :محاضرات في امـ الالهكت ال 

 د19بهيج /سامي رد مكرغاف بيركت /ددت(،ص
  د151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج( 21)
 ـ يدام ابكهابك1878ق/1295في اقيممماز دراف ااـ  رضا بهمكم كلد في بمدة )سكاد ككق(( 22)

ـ كال يزاؿ اب   رضيلا 1878تشريف الثا ي  26ق/1295اللباس قمي خاف كقد تكفي في ذم الحمة 
بلد  إيراف إلم همهاأاصؿ اليفياس حيث ا تيؿ بها  إلمطهراف كاما ام  فتلكد  إلمكالدت   إلمفا تيمت ب  

ركت غالمها م  كتأف تزكمت أق راي الكالد خال  بلد 1282سيطرة الركس امم بالد اليفياس ااـ 
ألخكال  ثـ أكدا  خال  لدل أسرة الم راؿ تكماف كاظـ خاف ي ظر شاكر ،محمكد  :التاريخ الملاصر 

 د28،ص18ـ(ج1995بيركت/ 1كافغا ستاف )ط إيراف
طالقها في اليرف السادس اشر امم كؿ مف يلتيد أمارتف لكثر كالتي تـ  إلمكهي تسمية  سبة  (23)

كملتيدات مارتف لكثر  فظهرت ادد مف الك ا س تب ت افكارق ارفت  بالك ا س المكثرية ي ظر  بأفكار
 39بيركت/ددت( ،ص 1الملرفة)ط إلماليسكايكف مف اإليماف  باءاآلملمكؼ ،الياس مكريس: 

 د128ككاقلها الراهف، ص إيرافابك زيد سركيس: المسيحية في  (24)
 د136-135ص هػ(1419ـ)طهراف /1979-1936السياسي بيف ثكرتيف  إيرافتاريخ  (25)
 د136-135ص هػ(1419ـ)طهراف /1979-1936السياسي بيف ثكرتيف  إيرافتاريخ  (26)
ـ(، 1998ـ)طهراف /1979-1936السياسي بيف ثكرتيف  إيرافتاريخ  اماؿ السبكي :( 27)

 د 31ال شأة كالكاقع ص: دراسة في إيرافابك زيد سركيس: المسيحية في ؛136ص

بف األسكد بف ساـ بف  كح ، امي  السالـ ، كقيؿ :أذرباذ بف  إيرافأذربيماف مسماة باذرباذ بف  ( 28)
بيكراسؼ ، تيع في االقميـ الخامس ، طكلها ثالث كسبلكف درمة ، كارضها أربلكف درمة د  كحد 

ف مهة الشماؿ ببالد الديمـ ، كالميؿ ، أرز ماف مغربا ، كيتصؿ حدها م إلمأذربيماف مف برذاة مشرقا 
كمف مشهكر مدا  ها : تبريز ، كهي اليـك قصبتها كأكبر مد ها ، ككا ت  ،كالطـر ، كهك إقميـ كاسع 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية
225 

 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
قصبتها قديما كقد غزا المغيرة بف شلبة أذربيماف مف الككفة ، س ة اث تيف كاشريف ، ففتحها ا كة ، 

 د129_128،ص1م :ملمـ البمداف ،جي ظر ياقكت الحمك  ،ككضع اميها الخراج 
ـ في سالك يؾ ، كدرس في مدرستها الحربية لمدة س تيف  1881مصطفم كماؿ ، كلد ااـ   (29)

المدرسة اللسكرية اللميا في  إلمأظهر خاللهما تيدمان ممحكظنا في اللمـك اللسكرية، أرسؿ بلدها 
كمية األركاف اللميا في استا بكؿ، كهي الكمية  إلممك استير في ميدك يادددكبلد أربع س كات أرسؿ 

ـ تخرج مصطفم كماؿ مف الكمية برتبة كابتف كهك  1935كفي ااـ  ،المخصصة لتخريج كبار الضباط
بلد تحريرق مياطلتيف في شرؽ ا طاليا كقد  كط يان  ما زاؿ في الرابلة كاللشريف مف امرق كاصبح بطالن 

اصبح ر يس الممهكرية التركية حيث م تخب   1923صار ااـ اداء امم حمب كبلد ا تكقؼ تيدـ األ
 1 مـ الديف أربكاف )ط إلمالطحاف محمد مصطفم :تركية التي ارفت مف السمطاف :لها ي ظر ر يسان 

 د178-153ـ(،ص2337أستا بكؿ /
ق 1296ـ /1879في ااـ األمريكيةبيس ألف كلدت في غاليسبكرغإلي كم في الكاليات المتحدة ( 33)

صدر في أالذم  the WILd Rue كخالؿ ثالثيف س ة في امؿ زكمها مملت بيس دك الد سف كتاب 
تلاممت في كتابها مكاضيع إذ ـ( كهي دراسة حكؿ الفكلكمكر كالخرافات الفارسية 1938( ق/1357ل دف)

شتم حكؿ الليف الشريرة كممارسات الكالدة كالحب الزكاج كالحج كممارسات الدفف كالمالكة حكؿ 
كاله د كهك امم  إيرافالكك يات كاليراف كالتلكيذات غيرها  كما  شرت كتاب فتاة المرج كفتاة المرج في 

  ي ظر (1971ق/ 1391( ك) 1972ق/1393التكالي)
http://www.. iranicaonline org/ articles/ donaldson 
(31)Jentsen,R.j(1979).Illinois History Illinois sTaTe history Library.USA-p:86  

 3 152-151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (32)
 د151ص1دا رة الملارؼ الحسي ية، ج ، (33)
ق 1296ـ /1879في ااـ األمريكيةبيس ألف كلدت في غاليسبكرغإلي كم في الكاليات المتحدة ( 34)

صدر في أالذم   the WILd Rueكخالؿ ثالثيف س ة في امؿ زكمها مملت بيس دك الد سف كتاب 
تلاممت في كتابها مكاضيع إذ ـ( كهي دراسة حكؿ الفكلكمكر كالخرافات الفارسية 1938( ق/1357ل دف)

شتم حكؿ الليف الشريرة كممارسات الكالدة كالحب الزكاج كالحج كممارسات الدفف كالمالكة حكؿ 
امم  كاله د كهك إيرافف كالتلكيذات غيرها  كما  شرت كتاب فتاة المرج كفتاة المرج في آالكك يات كالير 

 ي ظر (1971ق/ 1391( ك) 1972ق/1393التكالي)
 http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson 
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الكاظم  د151،ص 1دا رة الملارؼ الحسي ية، ج (35)

لممزيد لالطالع ي ظر السبحا ي ملفر :االلهيات امم هدل الكتاب كالس ة كالليؿ )بيمـ حسف ( 36)
  بمميع صفحات د  2ـ(ج2338بيركت / 7محمد مكي اللاممي ،ط

 د346(،ص2315بيركت / 1اللهد الصفكم )ط إيرافكالمسيحية في  اإلسالـالتفااؿ بيف  (37)
 د337اللهد الصفكم، ص رافإيكالمسيحية في  اإلسالـالتفااؿ بيف  (38)
؛الخميمي،ملفر:مكسكاة اللتبات الميدسة 151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (39)

 613،ص8ـ(ج1986،بيركت /2)ط
  د151ص1دا رة الملارؼ الحسي ية ج (43)
  د195-186دك مد سف اييدة الشيلة ص( 41)

(42)http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson 
  د 153ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (43)
  3 153ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (44)
   3 153ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (45)
  3 151ص1: دا رة الملارؼ الحسي ية ج الكرباسي (46)
قرية مشهكرة بيف قـ كأصبهاف ، ي سب إليها أحمد بف ابد اهلل المهاباذم ال حكم مص ؼ شرح ( 47)

 د229،ص5الممع أخذق اف ابدالياهر المرما ي دي ظر ياقكت الحمكم :ملمـ البمداف ،ج
 3 331ككاقلها الراهف ص إيرافسركيس ابك زيد المسيحية في  (48)
 لـ ااثر امم ترممت د( 49)
 3 137السياسي بيف ثكرتيف ،ص إيرافتاريخ  اماؿ السبكي : (53)
 137السياسي بيف ثكرتيف ،ص إيرافتاريخ  اماؿ السبكي : (51)
 137السياسي بيف ثكرتيف ،ص إيرافتاريخ  اماؿ السبكي : (52)

(53)http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson 
 د115السياسي بيف ثكرتيف ،ص إيرافتاريخ  (54)
  د153ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ،ج (55)
 د 151،ص1دا رة الملارؼ الحسي ية ،ج (56)
 د151ص1لكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (57)
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
 هر الخمسة كتيع في اليسـ الشمالي الغربي مف اله د يحدها مف الب ماب تل ي كممة الب ماب األ (58)

راضي أككاليات شمالية غربية كم كب بها كالبكر كاكثر  الشماؿ كشمير كشرقا مباؿ الهمااليا )حمياليا (
ي ظر   هر تصب في  كالهكاء في السهكؿ ماؼ كحار مدان أكخمسة  الب ماب سهؿ يسيي   هر الس د

السياس ،اا شة سمماف :اله د ملالمها كاثارها الحضارية م ذ اليراف الرابع كحتم الحادم كاللشريف 
 د75/ددت (صأمسترداـ )
مف قبؿ الدكتكر المبشر شارلز فكرماف  1868كمية فكرماف كريستياف كمية مسيحية اسست ااـ ( 59)

في االهكار اله د كتلد اقدـ كمية كمية مسيحية في اله د كهي تدار مف قبؿ الك يسة المشيخية التبشيرية  
تابلة  اصبحت1892كفي ااـ  1886كمية االهكار المسيحية ااـ  إلمفي أمريكا كقد تحكؿ اسمها 

 Shavit .D. (1990). The United States In Asia .A historicalي ظرلماملة ب ماب 
Dictionary. (P.171  United States. Greenwood Press. 

كلكمكس فاألكلم تل ي اهلل كالثا ية اييدة  theoالالهكتية: هك تلبير مشتؽ مف الكممتيف ثير: (63)
logos ما مل اق امـ الالهكت التأكيمي هك اللمـ الذم يهتـ بدراسة  صكص أام اللمـ المختص باهلل

الكتاب الميدس كبمكضكاات المتلمية بها الكسا ؿ المساادة الستلادة تكمهات تمثيؿ كتفسير ال صكص 
كهك يضـ دراسة لغات الكتاب الميدس كامـ االثار المتلمية بالكتاب الميدس كالميدمات الكتابية كامـ 

ي الميدس ي ظر كالر سف ه رم تيسف :محاضرات في امـ الالهكت ال ظامي )ترممة :هدل تفسير الكتاب
 د19بهيج /سامي رد مكرغاف بيركت /ددت(،ص

  د151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (61)
كلكمكس فاألكلم تل ي اهلل كالثا ية اييدة  theoالالهكتية: هك تلبير مشتؽ مف الكممتيف ثير: (62)

logos ما مل اق امـ الالهكت التأكيمي هك اللمـ الذم يهتـ بدراسة  صكص أام اللمـ المختص باهلل
الكتاب الميدس كبمكضكاات المتلمية بها الكسا ؿ المساادة الستلادة تكمهات تمثيؿ كتفسير ال صكص 
كهك يضـ دراسة لغات الكتاب الميدس كامـ االثار المتلمية بالكتاب الميدس كالميدمات الكتابية كامـ 

محاضرات في امـ الالهكت ال ظامي )ترممة :هدل  ي الميدس ي ظر كالر سف ه رم تيسف:تفسير الكتاب
 د19بهيج /سامي رد مكرغاف بيركت /ددت(،ص

  د151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (63)
 د151ص1دا رة الملارؼ الحسي ية، ج ، ( 64)

(65)http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson 
 د151،ص 1دا رة الملارؼ الحسي ية، ج (66)
لهيات امم هدل الكتاب كالس ة كالليؿ )بيمـ حسف اإل ي ظر السبحا ي ملفر: طالعلاللممزيد ( 67)

  بمميع صفحات د  2ـ(ج2338بيركت / 7محمد مكي اللاممي ،ط
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الكاظم  ،2؛الخميمي،ملفر:مكسكاة اللتبات الميدسة )ط151ص1: دا رة الملارؼ الحسي ية ج الكرباسي (68)

 613،ص8ـ(ج1986بيركت /
  ميدمة المؤلؼ د (1993،بيركت/1دك مدسف :اييدة الشيلة )تلريب : ع)ـ،ط( 69)
  د 153ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج ( 73)
 د115صالسياسي بيف ثكرتيف ، إيرافتاريخ  (71)

(72)http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson 
   19)الياهرة /ددت ( ص اإلسالـالمبشركف كالمستشرقكف في مكقفهـ مف  (73)
  3 525ـ(، ص2333ملمـ أسماء المستشرقيف )بيركت / (74)
؛ محمد البهيء: المبشركف كالمستشرقكف في 525يحيم مراد: ملمـ أسماء المستشرقيف ،ص (74)

 3 19ص اإلسالـمكقفهـ مف 
(مستشرؽ أ كميزم متخصص في EDUARD GRANVILE BROWNE: ادكاردغر فيؿ بركاف )(75)

مف أسرة  ق(1862/1278(كلد ااـ) ي الفارس األدبالفارسي هك صاحب أكسع كتاب في  األدب
كقضا ااـ بيف الفرس ثـ ااد  1887 إيراف إلماشتهرت بالطب كالالهكت كباللسكرية كالتمارة كقد سافر 

لمغة الفارسية في ماملة كمبردج ي ظر بدكم ،ابد  ق ليككف مدرسان 1888/1336ااـ  قبالد إلم
 3 83-97ـ(ص1993،بيركت /3الرحمف: مكسكاة المستشرقيف)ط

 3 5لشيلة فاتحة الكتاب ،صدك الدسف :اييدة ا( 76)
 3 83ابد الرحمف بدكم : مكسكاة المستشرقيف،ص(77)
 3 152-151ص1الكرباسي : دا رة الملارؼ الحسي ية ج (78)

(79)Donaldson ,B.A (1988) wild Rue Indiana-university 55. 
(80) Donaldson ,B.A (1988) wild Rue Indiana-university 55. 

 3 19، صاإلسالـالمبشركف كالمستشرقكف في مكقفهـ مف ( 81)
 3 9مامة في كتاب اييدة الشيلة، صزي ب امي ابد : مفهـك اإل( 82)
 3 68ص مامة في كتاب اييدة الشيلة،مفهـك اإل( 83)
 3 63-62مامة في كتاب اييدة الشيلة، صمفهـك اإل( 84)
         الحسي ي اللاممي كلد في دمشؽ ااـميف ابد المطمب بف محسف ابد الكريـ بف امي األ( 85)
ذا ممع شلرق في ديكاف صغير ـ (اشتغؿ في السمؾ الدبمكماسي كقد كاف مف الشلراء ل1935ق/1322)

 :ـ(ػ كدفف في مدي ة الشيراء ي ظر الكرباسي1975ق /1394شلر ابد المطمب االمي ي تكفي ااـ باسـ 
 3 218/ص1(ج1333ل دف / ، 1)ط ـ () امي  السالملمـ شلراء ال اظميف في الحسيف 

 3 63-62مامة في كتاب اييدة الشيلة صمفهـك اإل( 86)
 3 1هامش رقـ 361ص8ملفر الخميمي :مكسكاة اللتبات الميدسة،ج( 87)
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
كتاب اف تاريخ  (ـ 1927ق/ 1356ية كقد  شر في ااـ)كهك ملمـ في مدرسة بغداد الثا ك ( 88)

مف ادة في فيرات  ابف اـ الرسكؿ )صمم اهلل امي  كال  كسمـ( السالـ(ماـ امي )امي  باإل أاالمكييف كبد
الكتاب في صكرة غير ال ية كاحتج ادد مف الشيلة الغاضبيف امم هذا االمر لدل الكزارة التي طمبت 

مف قبؿ ادة    رفض ذلؾ كبلد احتمامات أال إمف المؤلؼ شطب ال سخ التي كزات امم الطالب 
مامة سكاؽ كشطب كؿ ما مف شا   التلدم امم مياـ اإلتـ سحب ال سخة مف األالطمبة كامماء الديف 

 3 55-54( ،ص2315بيركت / 1ي ظر كالي،  مـ :بغداد سيرة مدي ة)ط
 3 67-66مامة في كتاب اييدة الشيلة صزي ب امي ابد :مفهـك اإل( 89)
 د 5اييدة الشيلة فاتحة الكتاب، ص( 93)
  البصرةكقلة الممؿ ملركة كقلت بيف االماـ امي )امي  السالـ( كطمحة كالزبير كاا شة في ( 91)

الذم الممؿ  إلمللشر خمكف مف ممادل اآلخر س ة ست كثالثيف ، كسميت الملركة بالممؿ  سبة 
 :خر ي ظر المفيدماـ امي )امي  السالـ( كهزيمة الطرؼ اآلكا ت تيكدق اا شة ا تهت با تصار اإل

، قـ الميدسة 2امي مير شريفي ط الممؿ ال صرة لسيد اللترة في حرب البصرة )تحييؽ:
، د كلممزيد ي ظر المياحي61-63/ص2،جسد الغابة)بيركت/ددت(أ ؛ابف االثير :21ـ(،ص1996/

ي، اإلسالمهادم ابد الكريـ: ملركة الممؿ األسباب كال تا ج)دراسة تاريخية(رسالة مامستير في التاريخ 
 ـ( بمميع صفحاتها 2312ماملة البصرة ،كمية الدراسات التاريخية/ 

كفيها الملركة التي دارة رحاها  كصفيف أرض مف هذق البادية بيرب الفرات ما بيف الرقة كبالس (92)
المسالؾ الممالؾ )ملكؿ امم كتاب صكرة  األصطخرم: ملاكية ي ظر،«امي  السالـ »بيف االماـ امي 

 3د 23ـ(ص1937األقاليـ األبي زيد احمد بف سهؿ ،ل دف/
 3ي ظر اييدة الشيلة بمختمؼ صفحات  ( 93)
 3 18اييدة الشيلة ص(94)
 3 21-18اييدة الشيلة ص( 95)
هكار كما امؿ كاستاذ لمفمسفة في األ 1898-1888ستاذ ماملة اميكرة  أار كلد السير تكماس  (96)

كهك اكؿ مف ممس امم كرسي االستاذية في قسـ  1939-1934مساادا ألميف مكتبة ديكاف اله د 
كقد زار  1933-1921ثـ اختير اميد لها  1934الدراسات اللربية في مدرسة المغات الشرقية بم دف 

 إلمرق الداكة ثاآي مف اإلسالمكحاضر في الماملة المصرية اف التاريخ  1933مصر في اكا ؿ ااـ 
م ها كمهات  ظر  ةكربية كل  مؤلفات اديدالتركية كاأل إلمكقد  اؿ أقباال اظيما كتـ ترممة  اإلسالـ

-94ي ظر يحيم مراد :ملمـ اسماء المستشرقيف ،ص اإلسالـصحاب اليا ك ية كالفمسفة  كالرسـ في أ
95 3 
 3 18اييدة الشيلة، ص (97)
 3 18اييدة الشيلة، ص (98)
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الكاظم  3   23اييدة الشيلة ،ص (99)

 3 23اييدة الشيلة ،ص( 133)
 3 24اييدة الشيلة ،ص(132)
 3 26-25اييدة الشيلة ،ص(133)
 3  67سكرة الما دة آية/  (134)
 3 26اييدة الشيلة، ص (135)
 3 38دك مدسف :اييدة الشيلية، ص (136)
 3 122مامة في كتاب اييدة الشيلة صزي ب امي ابد :مفهـك اإل( 137)
 3 21-23اييدة الشيلة ص( 138)
 3 23اييدة الشيلة ص( 139)
 3 21اييدة الشيلة ص( 113)
 3 23اييدة الشيلة ص( 111)
 3 86مامة في كتاب اييدة الشيلة صزي ب امي ابد :مفهـك اإل( 112)
 د23اييدة الشيلة ،ص( 113)
 3 23دك مدسف :اييدة الشيلية، ص( 114)
 3 21:اييدة الشيلة، ص  دك مدسف( 115)
 3 87مامة في كتاب اييدة الشيلية ،ص مفهـك اإل( 116)
 د33آية :  ألحزاباسكرة ( 117)
قـ  ،1الحسف امي بف أحمد  ط أبك حكاـ )تحييؽ:األ حريصة: بيأابف ( 118)

؛ أبك الصالح الحمبي: الكافي في 83الشريؼ المرتضم: اال تصار ص ؛41/ص 1(ج1993المشرفة/
 ، ؛ ابف البراج :المهذب )تحييؽ :ملفر السبحا ي 97اصفهاف /ددت ( ص ،الفي  )تحييؽ رضا استادم

قـ  السبحا ي، ملفر ابف سليد ،يحيم الحمي: المامع لمشرا ع)تحييؽ: ؛18،ص1ـ(ج1986قـ المشرفة /
،قـ المشرفة 1ابف المطهر الحمي: مختمؼ الشيلة )ط ؛3ص (،1985المشرفة /

 ضد اليكااد الفيهية )تحييؽ: ابد المطيؼ الككهكمرم  :الفاضؿ الميداد د335-334/ص1ـ(ج1995/
 د12ـ(ص1983،قـ المشرفة /

مامية د اإللهية في شرح ايا محسف :بداية الملارؼ اإل لممزيد مف االطالع ي ظر الخزارم،( 119)
 د44-42،ص2ـ(ج1997،قـ المشرفة /5)ط
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
 المصادر والمراجع

 اوال المصادر االولية
ـ بف ابدالكاحد ابف األثير: از الديف أبي الحسف امي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف ابدالكري

 هػ(633لشيبا ي)ت
  ت( دد اسد الغابة)بيركت/  - 1

 (4)ؽ األ صارماإلصطخرم: ابي إسحاؽ إبراهيـ بف محمد 
 الممالؾ ملكؿ امم كتاب صكرة األرض ألبي زيد بف احمد بف سهيؿ )مطبلة أبريؿ ،المسالؾ ك  - 2

 (1937ل دف/
 ق(481ابد اللزيز الطرابمسي)ت  :ابف البراج 
 ػ(1986قـ المشرفة / المهذب )تحييؽ :ملفر السبحا ي، - 3 

 ق(693الحمي، يحيم بف سليد ) 
 (1985)تحييؽ: ملفر السبحا ي قـ المشرفة / المامع لمشرا ع  - 4

  ق(436البغدادم)تالشريؼ المرتضم :امي بف الحسيف المكسكم 

 ـ(                               1994اال تصار)قـ المشرفة/- 5

               (374ابي الصالح الحمبي)ت  

 ت ( اصفهاف /دد الكافي في الفي  )تحييؽ رضا استادم ،3 6

 ق( 826بد اهلل السيكرم الحمي)ت ميداد بف ا الفاضؿ
 (1983قـ المشرفة /  ضد اليكااد الفيهية )تحييؽ: ابد المطيؼ الككهكمرم ،3 7

 ( ه 726الحسف بف يكسؼ أألسدم)ت ابف المطهر الحمي، أبي م صكر 
 (1995قـ المشرفة / ،1: مختمؼ الشيلة )ط3 8

 هػ(626ابداهلل ياقكت بف ابد اهلل البغدادم)تماـ شهاب الديف أبي ياقكت الحمكم، لمشيخ اإل
 ـ( 1979بيركت/  -ملمـ البمداف ) ال اشر : دار إحياء التراث اللربي 3 9
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حارس رميمي عبد .  م.م     عالء صالح كامل أ.د.
الكاظم  المراجع الحديثة ثانيا/

 اؿ  صر اهلل 
 ـ(2312بيركت / 1دب الرحالت ؛طأكربالء في 3 13

  بدكم ،ابد الرحمف
 ـ(1993، بيركت /3مكسكاة المستشرقيف)ط3 11

 محمد البهيء
 )الياهرة /ددت ( اإلسالـالمبشركف كالمستشرقكف في مكقفهـ مف  3 12

 ابف ابي حريصة
 (1993،قـ المشرفة/1أبكالحسف امي بف أحمد  ط حكاـ )تحييؽ:األ3 13

 محسف  الخزارم،
 ـ(1997قـ المشرفة / ،5مامية )طلهية في شرح ايا د اإلبداية الملارؼ اإل3 14

 الخميمي : ملفر
 ـ(1986بيركت/ ،2مكسكاة اللتبات الميدسة )ط3 15

 دك مدسف ـ دكايت
 (1993، بيركت/2)تلريب:عدـ طاييدة الشيلة  3 16    

 رضا محمد 
 (2315بيركت / 1اللهد الصفكم )ط إيرافكالمسيحية في  اإلسالـالتفااؿ بيف  3 17

 السبحا ي ملفر 
 ـ(2338بيركت / 7لهيات امم هدل الكتاب كالس ة كالليؿ )بيمـ حسف محمد مكي اللاممي ،طاإل3 18
 -السبكي اماؿ: 

 ـ(1998ـ)طهراف /1979-1936السياسي بيف ثكرتيف  إيرافتاريخ  3 19

 سركيس ابك زيد
 (2338،بيركت /1ككاقلها الراهف )ط إيراف: المسيحية في 3 23

 اا شة سمماف  السياس ،
 ثارها الحضارية م ذ اليراف الرابع كحتم الحادم كاللشريف آد ملالمها ك اله 3 21
 /ددت ( أمسترداـ )
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 في كتابه عقيدة الشيعة دوايت م.دونمدسن دراسة في سيرته ومنهجه 
 محمكد   شاكر ،

 ـ(1995بيركت/ 1كافغا ستاف )ط إيرافالتاريخ الملاصر 3 22
 الطحاف محمد مصطفم 

 ـ(2337أستا بكؿ / 1 مـ الديف أربكاف )ط إلمتركية التي ارفت مف السمطاف - 3 23
  ميب الليييي

 ـ(1965الياهرة /  ،3المستشرقكف)ط 3 24
 اكيضة كامؿ محمد 

 )بيركت /ددت( اإلسالـكارؿ ماركس الماركسية ك 3 25

 الكرباسي: محمد صادؽ محمد
 ـ(2333دا رة الملارؼ الحسي ية: )تاريخ المراقد الحسيف كاهؿ بيت  كأ صارق( ل دف / 3 26
 (1333ل دف / ، 1)ط السالـ ( ) امي ملمـ شلراء ال اظميف في الحسيف  3 27

 كالر سف ه رم تيسف 
 محاضرات في امـ الالهكت ال ظامي )ترممة :هدل بهيج /سامي رد مكرغاف بيركت /ددت(3 28

 كارؿ3ماركس 
 )بيركت /ددت( اإلسالـالماركسية ك 3 29 

  مراد يحيم
 ـ(2333ملمـ أسماء المستشرقيف )بيركت / 3  33

 ي ظر م تامي  محمد
 325كلم حتم مممع كلم بحث في الالهكت سرم المضطهد الطكا ؼ المسيحية األالمسيحية األ 3 31

 .ميالدي ، الرياض/ددت(
 كالي،  مـ 

 (2315بيركت / ، 1بغداد سيرة مدي ة)ط3 32
  يكسؼ مه د

 ـ(2314غداد/ ،ب1فمسفة الديف )ط3 33
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حارس رميمي عبد .  م.م     عالء صالح كامل أ.د.
الكاظم  ثالثا/ الدوريات

 الصراؼ زهير هاشـ 
ا  مركز دراسات اإلماـ الحسف السبط )امي  السالـ( )دك مدسف أ مكذمدراسات المستشرقيف اف  -35

 (ـ2315/ السابع اللدد / استشرافية دراسات الككفة
 رابعا /الرسائل واالطاريح  الجامعية

المياحي، هادم ابد الكريـ: ملركة الممؿ األسباب كال تا ج)دراسة تاريخية( رسالة مامستير في  -36
 ـ(2311ق/ 1432،ماملة البصرة ،كمية الدراسات التاريخية/ي اإلسالمالتاريخ 

ابد الكاظـ ،حارس رميمي : كقلة صفيف دراسة تحميمية )رسالة مامستير غير م شكرة ماملة -37
 ـ( 1414ق/  2313البصرة كمية اآلداب /

اطركحة دراسة تحميمية )–ابد زي ب امي :مفهـك االمامة في كتاب اييدة الشيلة لدكايت دك مدسف -38
 ـ(2317ق/1438دكتكراق غير م شكرة ماملة كربالء كمية التربية لملمـك اال سا ية /

 خامسا/ المراجع األجنبية 
39-Jentsen,R.j(1979).Illinois History Illinois sTaTe history  Library.USA               
40-National Park Service (2009-03-13). "National    Register Information  

41-System".National Register of Historic  Places.National Park Service  .   

42-Shavit .D. (1990). The United States In Asia . A  historical   Dictionary.      

United States. Greenwood 

 سادسا/المواقع اإللكترونية
43-Donaldson ,B.A (1988) wild Rue Indiana-university. 
44-http://www.iranicaonline.org/articles/Donaldson.  
45-http://www.iranicaonline.org/articles/Donaldson.   
46-http://www.iranicaonline.org/articles/Donaldson.  
47-http://www.iranicaonline.org/articles/donaldson.     
48-http://www.iranicaonline.org/articles/donaldsn.    
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 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٔٔ٘ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

بني  )مقاربت دالليت (صمرتكزاث بناء الدولت يف عهد الرسىل )
 صحيفت املدينت وسىرة البقرة(

 

   

 

                                     

 الممخص 

نيا أفي  ىمية دراسة سكرة البقرة كالصحيفة مف منظكر داللي كسيميائيأتكمف 
سالـ في تاريخ اإلالنقمة الكبيرة في الفكر السياسي السائد آنذاؾ ك تمنحنا القدرة عمى فيـ 
يجابي مع اإلالنبكم  يطاعالتي رصدت حالة الت النقمةتمؾ (، ملسو هيلع هللا ىلص)في عيد النبي محمد

سالمية المضطيدة كبصكرة محددة االنتقاؿ مف ذىنية الجماعة اإل ،الكاقع متغيرات
   ذىنية بناء الدكلة في المرحمة المدنية. إلىكالمعارضة في المرحمة المكية 

 

 

 

 

 علي غامن جثري . د أ.

 البصرة جامعة/ مركز دراسات البصرة واخلليج العربي
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 عمي غانم جثير.أ.د 

The Pillars Of State BuildingDuring The Reign Of The 

Prophet Muhammad(Comparing Between The Surat Al-

Baqarah& Al-Sahifa) 

 

  Abstract 

This research try to studying Surat al-Baqarah and al-Sahifa 

(Medinan constitution) from a semantic and semiotic methods is it 

gives us the ability to understandgreat shift in the prevailing 

political thought and the history of Islam during the reign of the 

Prophet Muhammad, we can according this shift notes the great 

change of Muslims from situation of the opposition in Meccans era 

to the stage of building the state in the Medinan era. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ali Ghanim Chitheer 

Basrah& Arab Gulf Studies Center/University of Basrah 
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 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 المقدمة

نيا تمنحنا أفي ( ٔ)كالصحيفة مف منظكر داللي كسيميائيتكمف اىمية دراسة سكرة البقرة 
(، تمؾ ملسو هيلع هللا ىلصسالـ في عيد النبي محمد)الكبرل التي حدثت في تاريخ اإل االنتقاليةالقدرة عمى فيـ 

التي رصدت حالة التعاطي النبكم االيجابي مع متغيرات الكاقع، كبصكرة محددة  االنتقالية
ذىنية بناء  إلىسالمية المضطيدة كالمعارضة في المرحمة المكية االنتقاؿ مف ذىنية الجماعة اإل

مكاف البحث عف إجابة لمتساؤالت ؿ قدر اإلأك إف ىذه الدراسة تح ،الدكلة في المرحمة المدنية
 اآلتية: 

 / ىؿ كانت مرتكزات بناء الدكلة كاضحة في بنكد الصحيفة ؟ ٔ

 ي آنذاؾ ؟ / ما الذم تمثمو الصحيفة في الفكر السياسي العربٕ

 ( إشكالية مؤل الفراغ السياسي في مدينة يثرب ؟ ملسو هيلع هللا ىلص/ كيؼ عالج النبي)ٖ

 ( نفسو كرجؿ ديف/النبكة اـ كرجؿ دكلة/حاكـ سياسي؟، اـ كمييما ؟ملسو هيلع هللا ىلص/ ىؿ قدـ النبي محمد)ٗ

لى ك يدرس الباحثكف عادة الصحيفة في حد ذاتيا بمعزؿ عف دراسة اآليات القرآنية األ
ؿ السكر المدنية أك لييا، كالسيما مضمكف إالتي تزامنت معيا نزكال في يثرب بعد اليجرة النبكية 

نزكال سكرة البقرة التي تفيض بالمعمكمات الثرة بخصكص الكضع السياسي لمدكلة كالجماعة 
ف أسالمية الناشئة في يثرب، إذ كاف صدكر الصحيفة متزامنا مع نزكؿ سكرة البقرة، خاصة ك اإل

ألحداث  بالمحايدةقدـ كثيقة مدكنة عف تاريخ السيرة النبكية كتمتاز نصكصو أالنص القرآني ىك 
لكية عند دراسة النصكص التاريخية مثؿ ك ف تككف لو األأالكاقع آنذاؾ، كىك الذم ينبغي 

ؿ الدراسة أك لذا ستح ؛لة كحاجتيا لكقت كجيد كبيرّيفأك غيرىا رغـ صعكبة المح أكالصحيفة 
مف خالؿ (ٕ)عف كشائج التالحـ العضكم بيف مضاميف سكرة البقرة كبنكد الصحيفة البحث

لمخركج بنتائج مثمرة نتأمؿ  استثمار معطيات منيج البحث الداللي كالسيميائي في قراءتيما معان 
 ، كثانيان الن أك أف تأتي بجديد في ىذا المكضكع الحيكم السيما في طبيعة العالقة بيف الديف كالدكلة 

خذ ية التعامؿ مع المجتمع المتنكع دينيا، باستحضار التجربة النبكية بيذا الخصكص مع األكيف
بنظر العتبار التطكر الزمكاني الذم ال يمنعنا مف استخالص قكاعد عامة كاطر حمكؿ مفيدة 

 تساىـ في بناء مجتمع التعايش السممي.

 Prof. Dr. Ali Ghanim Chitheer  

Basrah& Arab Gulf Studies Center / University of  Basrah   
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   مرتكزات بناء الدولة

لذا  ؛(ٖ)"كياف مبسط يتألؼ مف شعب كاقميـ كسيادة"ف الدكلة في األدبيات السياسية إ
 ؿ قدر اإلمكاف البحث عف ىذه المرتكزات الثالث في بنكد الصحيفة. أك سنح

 ال : الشعب وتحديد اليويات أو 

كاف النظاـ االجتماعي عند العرب قبميا، كقد امتاز ىذا النظاـ القبمي بتراتبية تصنؼ 
جد كاحد، ثـ )الحمفاء(  إلى( كىـ األفراد الذيف تجمعيـ رابطة دـ كينتمكف )الصميبة إلىافراده 

ذ ترككا إكىـ األفراد الذيف ال تجمعيـ بالقبيمة صمة دـ بؿ رابطة التحالؼ ألنو ليسكا مف أبنائيا، 
)العبيد( الذيف يمكف الحصكؿ عمييـ  قبائميـ األصمية ألسباب مختمفة كتحالفكا مع غيرىا، كأخيران 

 .(ٗ)سرل الحركبأ أكبالكالدة  أكطريؽ الشراء عف 

 سك األتجمعّيف كبيرّيف ىما: تجمع عربي يمثمو  إلىكانت مدينة يثرب منقسمة عرقيا 
كالخزرج كالمياجركف مف قريش، كتجمع عبرم يمثمو الييكد في ثالث فصائؿ ىـ كؿ مف بني 

 : إلىقينقاع كبني النضير كبني قريظة، بينما كانت منقسمة دينيا 

 المؤمنيف مف قريش. إلىضافة إكالخزرج،  سك األ/ المؤمنيف مف عرب ٔ

 س كالخزرج. ك / المشركيف مف عرب األٕ

كيمكف بسيكلة مالحظة كجكد تقاطع  ،/ الييكد في تجمعاتيـ المذككرة أعاله، كالييكد العربٖ
 بيف المحكريف العرقي كالديني.

تحديد ىكيتيا، كتحديد  إلىة تأسيسيا ف تسعى أم جماعة ناشئة في بدايأمف الطبيعي   
اليكية كفقا لممنطؽ الجدلي يقـك عمى السمب، أم سمب صفات معينة كحكرىا عمى شيء ما، 

، َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِرَب، /"ٔفجاء في الصحيفة  ٍد النَِّبيّْ َىَذا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمَّ
"، التي يتآزر معيا / إنَُّيْم ُأمٌَّة َواِحَدٌة ِمْن ُدوِن النَّاسِ َٕتِبَعُيْم، َفَمِحَق ِبِيْم، َوَجاَىَد َمَعُيْم، َوَمْن 

ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل مضمكف آية البقرة  )َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمَّ
 . (٘)(ٖٗٔ)َعَمْيُكْم َشِييًدا...



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٜٔٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

/ ٔتشخيص المعاني المغكية اآلتية:  إلىإف البحث الداللي لكممة )أمة( يفضي بنا 
، الجماعة. ٕالطريقة، الديف، الحاؿ، الشأف.  ، كيبدك جميا (ٙ)/ القصدٖ/ الجنس، الجيؿ، القـك

ف أف لمقارئ حالة التالـز بيف المعاني المغكية الثالثة في الكممة، فمف منظكر اجتماعي ال يمك
دكف غاية كىدؼ )قصد(، كحاؿ معَيف يككف بمثابة شيء مشترؾ يساىـ في  مف تجتمع جماعة

تحديد ىكيتيا التي تمنحيا ما يميزىا عف غيرىا، كبحسب ما تقدـ فإف تعريؼ )األمة( عمكما ىك 
حاؿ  أكديف  أكجماعة عمى طريقة  أكجيؿ  أكجنس  أكقصد االجتماع كاالشتراؾ مف قبؿ قـك 

)المؤمنيف( أم  باسـمادا لمشيء، كقد كسمت الصحيفة كآيات سكرة البقرة الجماعة الجديدة ُيعد ع
ساس ديني أف الجماعة المتبمكرة عمى أف القصد مف ىذا أالمتابعيف عف قناعة الديف الجديد، ك 

اآليات  ؿأك تسعى ليدؼ معيف ىك تأسيس دكلة، كلكي نفيـ قيمة ىذه النقمة النكعية التي تح
القرآنية كالصحيفة مف خالليا صير القبائؿ العربية في مفيـك اكبر ىك )األمة( عمينا اف 
نستحضر معيار التفاضؿ االجتماعي عند العرب قبؿ االسالـ الذم كاف يقـك بشكؿ اساسي 

را ىك عمى ركيزتّي )الماؿ/الثركة( كعمى )البنيف/القبيمة(، اال اف الدعكة الجديدة قدمت معيارا مغاي
(، ٖٓٔ)َوَلْو َأنَُّيْم َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد المَِّو َخْيٌر َلْو َكاُنوا َيْعَمُموَن)البقرةاإليماف كالتقكل 

ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا   ، ككثير مف آيات سكرة البقرة(ِٜٚٔلي اْْلَْلَباِب)أو )...َوَتَزوَّ
( لذا ٚٗ، ٕٗ، ٕٓ، ٖٔالتي ُذكرت ايضا في عدد مف بنكد الصحيفة )( ٚ)تحث عمى التقكل

لذا نجد األمر كاضحا في سكرة البقرة بنيت اصرة األمة الجديدة عمى اإليماف بعقيدة كديف جديد، 
ِفيِو  َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيبَ كضعت النقاط عمى الحركؼ مف بدايتيا بتحديد سمات المؤمنيف )التي 

اَلَة َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن)ُٕىًدى ِلْمُمتَِّقيَن) ( َوالَِّذيَن ٖ( الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
ي: فسمات االيماف ى(، ُٗيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن َقْبِمَك َوِباْْلَِخَرِة ُىْم ُيوِقُنوَن)

 االيماف بالغيب، اقامة الصالة، األنفاؽ، االيماف بنبكة محمد، االيماف باألنبياء. االيماف باآلخرة.
اكسبت الديف كقد كجدنا في سكرة البقرة معالـ تحديد ىذه اليكية في مجمكعة مف التشريعات التي 

ؿ تبني عقيدة نبي اهلل ، مثالجديد ىكية مميزة تخالؼ ىكية الديانات الييكدية كالنصرانية كالكثنية
َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن  أو)َقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا إبراىيـ 

، بعكس الييكد (ٜ)، كاتخاذ الكعبة قبمة في الصالة(ٛ)، مع اإليماف بكؿ الرسؿ(ٖ٘ٔاْلُمْشِرِكيَن)
، كالحج كالعمرة لبيت اهلل (ٓٔ)ليـ، كصـك شير رمضافالذيف اتخذكا بيت المقدس قبمة 

 .(ٕٔ)، كتحريـ الربا(ٔٔ)الحراـ
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إف الغاية مف تحديد اليكية انيا جعمت منيـ جماعة كاحدة كاطمقت عمييـ مصطمح 
)المؤمنيف( التي تتكرر في الصحيفة مع ذكر كؿ بطف مف بطكف األمة، كميزتيـ عف بقية 
ف كانكا مف ابناء عمكمتيـ، كقد ترتب عمى ىذا التمييز  طكائؼ يثرب مف ييكد كمشركيف حتى كا 

ة منيا منع الجماعة المؤمنة مف دفع امكاؿ الدية كالفداء كمساعدة اجراءات في غاية األىمي
المحتاج مع مشركّي قبائميـ، كقصرت التحالؼ كالمناصرة عمى الجماعة المؤمنة ايضا، مثمما 
سندرسو فيما بعد، األمر الذم ساىـ في عزؿ المشركيف كالييكد، كقد ترتب عمى ذلؾ اعادة 

بقت الحقكؽ أنيا أكالكاجبات بناء عمى آصرة اإليماف رغـ  تحديد األدكار كالكظائؼ كالحقكؽ
كالكاجبات القبمية كلكف ضمف الجماعة المؤمنة، بمعنى صير كتكظيؼ اآلصرة القبمية لتخدـ 

ؿ اف تكائـ بيف العقيدة الجديدة كاألعراؼ القبمية الشائعة آنذاؾ، أك اآلصرة الدينية، كىذه خطكة تح
نتقالية التي يشيدىا المجتمع آنذاؾ مف خالؿ صير الجماعة كتكمف اىميتيا في المرحمة اال

ف تحـر المشركيف كالييكد مف اإلفادة أؿ أك المتباينة قبميا ضمف مفيـك األمة، كىي آلية عممية تح
مف جيكد كخدمات المؤمنيف في مكضكعات ميمة، كستساىـ في ترسيخ األمف كضركرة ممحة 

 في يثرب بطريقة غير مباشرة. 

 ما ىي مككنات ىذه األمة ؟.  كبعد   

 ( كىـ كؿ مف: ٔٔ-ٖال : تبدأ الصحيفة بتعدادىـ كذكر اسمائيـ في البنكد )أك 

/ ٙ/ بنك ُجشـ. ٘/ بنك الحارث. ٗ/ بنك ساعدة. ٖ/ بنك عكؼ. ٕ/ المياجريف مف قريش. ٔ
 س. ك / بنك األٜ/ بنك النبيت )عمرك بف مالؾ(. ٛ/ بنك عمرك بف عكؼ. ٚبنك النجار. 

ال كىـ أحد عناصر المؤمنيف أ كثر تحديدان أـ شخصت السكرة نفسيا بصكرة ث
َلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة أو )ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل المَِّو )المياجركف( بقكليا 

لـ يرد ذكر )األنصار( في سكرة البقرة فمـ نجد في حيف ،  (ٖٔ)(ٕٛٔالمَِّو َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم)
مامنا بد مف االستعانة بسكرة تمتيا مباشرة مف حيث النزكؿ اال كىي سكرة األنفاؿ التي نصت أ

ْوا َوَنَصُروا أو )َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن عمى المياجريف كاألنصار 
 .(ٗٔ)(ُٗٚىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا َلُيْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم) َلِئكَ أو 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٕٔٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

س بؿ انتقت ك عاله لـ تضـ كؿ بطكف الخزرج كاألأف قائمة الصحيفة أكنالحظ متسائميف 
قسما كبيرا منيما ؟. بعد دراسة كؿ بطف مف ىذه البطكف التي تسمييا الصحيفة بالطائفة نالحظ 

ال، كقد قدمت بطكف الخزرج، بكاقع خمسة بطكف، عمى أك لمؤمنيف منيـ نيا اقتصرت عمى ذكر اأ
سالـ في س، فانتشر اإلك باأل س، بكاقع ثالثة بطكف، لكثرة المؤمنيف فييـ قياسان ك بطكف األ

س فتنحدر مف ك البطكف الخزرجية الخمسة الكبرل التي كانت فييا القكة كالعدد، أما بطكف األ
مرة، امرؤ القيس، عمرك النبيت، عكؼ، جشـ. كعمى ما يظير س(، كىـ كؿ مف: أك )مالؾ بف 

س يتركز في بطنيف ىما بنك )عمرك بف عكؼ( كبنك النبيت ك فاف ثقؿ المؤمنيف بيف بطكف األ
س، كلكف ما يمفت النظر في ك كىك )عمرك بف مالؾ(، لذا كِضعا عمى رأس قائمة بطكف األ

 في حيفس(، ك )بنك األ باسـمف ذكر لبطف ثالث  سية ما كرد في نياية التعدادك تعداد البطكف األ
شارة لممؤمنيف المتفرقيف في البطكف إفربما ىك  سية ؟،ك ال يكجد مثؿ ىذا االسـ في البطكف األ

سية الثالثة األخرل التي لـ تذكر باالسـ لقمة المؤمنيف فييا كغمبة المشركيف عمييا، كمف ك األ
ماء خمسة مسمميف اشترككا في معركة األدلة التي تدعـ ذلؾ اف الكاقدم ذكر اس

خرل مثؿ أسية أك كما يالحظ في بطكف ، (٘ٔ)س مف بطف امرؤ القيسك ـ( مف األٖٕٙق/ٕبدر)
ىؿ راتج كىك أ)مرة( كجكد فصائؿ مشركة ىـ بنك )كائؿ(، كاخرل ييكدية مثؿ بنك )سعد( كىـ 

بطف )امرؤ القيس( ماكف التي كانكا يتحصنكف بيا، كما نجد في مف آطاـ الييكد، كىي األ
فصيؿ مشرؾ ىـ )بنك كاقؼ(، بينما كاف بنك )خطمة( مف مشركّي ُجشـ، كقد بقيَّ بنك كائؿ 

ىذه  إلىشارة ـ(، لذا لـ تتـ اإلٕٙٙق/٘حزاب)ما بعد معركة األ إلىككاقؼ كخطمة مشركيف 
 البطكف في الصحيفة. 

( لكنيا جعمت منو أمة ٚٗ-ٕٗثانيا : نصت الصحيفة عمى الطرؼ الثاني فييا في البنكد )
نيا حددت صيغة التعاقد معيـ في أال إلكحده ألنو يختمؼ دينيا عف المؤمنيف فقد كانكا ييكدا، 

نَّ َيُيوَد َبِني َعْوٍف ُأمٌَّة َمَع اْلُمْؤِمِنيَن، ِلْمَيُيوِد ِديُنُيْم،/"ٕ٘البند  َوِلْمُمْسِمَمْيِن ِديُنُيْم، َمَواِليِيْم  َواِ 
ٌة َمَع نيـ )أ"، أم َوَأْنُفُسُيْم، إالَّ َمْن َظَمَم َوَأِثَم، َفِإنَُّو اَل ُيوِتُغ ]ييمك[ إالَّ َنْفَسُو، َوَأْىَل َبْيِتوِ  ُأمَّ

ـ حمفاء نيأتفيد اإللحاؽ كتعني  )مع(نيـ جماعة ُمنظمّيف ليا، إذ أف أ(، بمعنى اْلُمْؤِمِنينَ 
في يثرب الذم كضعت  متجحفميف مع المؤمنيف في العيش المشترؾ كمسؤكلية بناء الدكلة

 . لىك سسو الجنينية األأالصحيفة 
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كقد حددت الصحيفة الييكد في بطكف الخزرج كىـ كؿ مف: ييكد بني عكؼ، ييكد بني 
س ك ثـ ذكرت الييكد في بطكف األ ،النجار، ييكد بني الحارث، ييكد بني ساعدة، ييكد بني ُجشـ

كبعد ذلؾ ذكرت الصحيفة كؿ مف ييكد بني ثعمبة كييكد جفنة  ،سك كىـ كؿ مف ييكد بنك األ
سية كال خزرجية، كقد تبيف مف خالؿ كتب األنساب أك كييكد بنك الشََّطبة، كىي بطكف ليست 

ياء( الذم كاف لديو انيـ مف ابناء عمكمتيـ ممف يشترككف معيـ في جدىـ األعمى )عمرك مزيق
س كالخزرج، كالثاني ىك )جفنة( الذم استقر قسـ ك ؿ ىك )ثعمبة( كمنو انحدرت األك كلدّيف: األ

صغير منيـ في يثرب، كمنيـ بنك الشََّطبة الذيف بحسب ابف الكمبي كاف "عدادىـ في األنصار 
خزرج، لذا  أكس أك نو كانت ليـ استقالليتيـ كلـ يككنكا أ، كالغالب عمى الظف (ٙٔ)بالمدينة"

 س كالخزرج.ك صنفتيـ الصحيفة كبطف مف )ثعمبة( كىك الجد األعمى لؤل

سماء الفصائؿ الييكدية الكبرل )قينقاع، النضير، قريظة( أاختمؼ الباحثكف حكؿ غياب 
ف زمف أ، كآخر نفى ذلؾ كاستنتج منو (ٚٔ)مف الصحيفة بيف مؤكد عمى انيـ جزء مف اطرافيا

مسؾ العصا أ، كىناؾ مف  (ٛٔ)ـ(ٕٙٙق/٘عد اجالء بني قريظة عاـ )صدكر الصحيفة كاف ب
ال إف اتفاؽ الصحيفة كقت صدكرىا لـ يعقد مع الفصائؿ الييكدية المذككرة أمف الكسط قائال ب

نَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن / ٙٔلمضمكف البند ا كفؽ بعد فرصة االنضماـ الييا فيما ليـ نيا أتاحتأ "َواِ 
لييا فيما بعد إ"، كقد انضمكا َيُيوَد َفِإنَّ َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوَة، َغْيَر َمْظُموِميَن َواَل ُمَتَناَصِريَن َعَمْيِيمْ 

اعتبر باحث آخر عدـ ذكر اسماء الفصائؿ الييكدية  في حيف، (ٜٔ)كعمى فترات زمنية متباينة
 .  (ٕٓ)عمى األقؿ ُضعؼ سندىا أكاألدلة عمى الشؾ في ركاية الصحيفة  الثالثة كاحدا مف

البحث يرتكز عمى قراءة مضمكف سكرة البقرة مف بيف ما يرتكز عميو لما فييا مف  اإف ىذ
ىمية تتعمؽ بالصحيفة منيا عدـ اشتراؾ الفصائؿ الييكدية الكبرل فييا أبياف لقضايا كبيرة ذات 

( كامتعاضيـ مف تقديـ نفسو حاكما ليثرب، ففي الديانة ملسو هيلع هللا ىلصمحمد)بسبب عدـ ايمانيـ بنبكة 
ف سكرة البقرة إالييكدية ال يجكز الجمع بيف النبكة كالممؾ، كىذا ما سنفصؿ فيو الحقا، أما ىنا ف

َل أو َوَآِمُنوا ِبَما َأْنَزْلُت ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُكْم َواَل َتُكوُنواكسمة الييكد في أكثر مف آية بسمة الكفر )
يَّاَي َفاتَُّقوِن) )َوَلمَّا َجاَءُىْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد المَِّو ،  (ٕٔ)(َٔٗكاِفٍر ِبِو َواَل َتْشَتُروا ِبَآَياِتي َثَمًنا َقِمياًل َواِ 

ا َجاَءُىْم َما َعَرُفوا َكَفرُ  وا ِبِو ُمَصدٌّْق ِلَما َمَعُيْم َوَكاُنوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَمى الَِّذيَن َكَفُروا َفَممَّ



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٕٖٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

َذا ِقيَل َلُيْم َآمِ  (ٕٕ)(َٜٛفَمْعَنُة المَِّو َعَمى اْلَكاِفِريَن) ُنوا ِبَما َأْنَزَل المَُّو َقاُلوا ُنْؤِمُن ِبَما أُْنِزَل ، )َواِ 
ِمْن َقْبُل ِإْن  َعَمْيَنا َوَيْكُفُروَن ِبَما َورَاَءُه َوُىَو اْلَحقُّ ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُيْم ُقْل َفِمَم َتْقُتُموَن َأْنِبَياَء المَّوِ 

( عن الناس )َواَل َتْمِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل ملسو هيلع هللا ىلص، ولكتمانيم نبوة محمد) (ٖٕ)(ُٜٔكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن )
ف الييكد بفصائميـ الثالثة المذككرة ال إكعمى ما يبدك ف،  (ٕٗ)(َٕٗوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَمُموَن )

ساس ذلؾ يمكف أائؿ آياتيا، كعمى أك تنطبؽ عمييـ سمات المؤمنيف الذيف ذكرتيـ سكرة البقرة في 
ٌة َمَع اْلُمْؤِمِنينَ نيـ ليسكا المقصكديف بعبارة )القكؿ بأ ( التي كردت في الصحيفة، كأف ىذه ُأمَّ

س كالخزرج، فيناؾ آية تكشؼ عف رغبة ييكدية معاكسة ك العبارة خاصة بالييكد العرب مف األ
اْلَيُيوُد َواَل َوَلْن َتْرَضى َعْنَك )مف اتباع ديانتو  في ديانتيـ بدالن  (ملسو هيلع هللا ىلص)ف يتبعيـ النبي محمدأفي 

ِذي َجاَءَك النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِممََّتُيْم ُقْل ِإنَّ ُىَدى المَِّو ُىَو اْلُيَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْىَواَءُىْم َبْعَد الَّ 
، كىي في الكقت نفسو تكشؼ عف كجكد (ِٕٓٔمَن اْلِعْمِم َما َلَك ِمَن المَِّو ِمْن َوِليٍّ َواَل َنِصيٍر)

صفو، كىك نص كاضح  إلىف يكسب الثاني أرادات دينية بيف الطرفيف كؿ منيـ يريد إراع ص
انتقاد بني اسرائيؿ عمى  كبيران  لذا نجد في السكرة تركيزان  ؛الداللة عمى عدـ كجكد اتفاؽ مع الييكد

ية كتذكيرىـ بفضؿ اهلل عمييـ كانقاذىـ مف فرعكف كانتقاد تاريخ ممارساتيـ المبنية عمى المعص
، (ٕ٘)مثؿ نقض عيد السبت كعبادة العجؿ كتكذيب كقتؿ األنبياء فضال عف قتؿ بعضيـ بعضا

فكأف عرض تاريخ مكاقفيـ المكذبة يبعث برسالة لممتمقيف آنذاؾ ليا عالقة بحاضر مكقؼ 
 ( بالتكذيب كعدـ االقرار.ملسو هيلع هللا ىلصالفصائؿ الييكدية المذككرة مف دعكة النبي محمد)

( ٖ٘-ٕ٘ف البنكد مف )أال إف االتفاؽ كاف مع فصائؿ الييكد الكبرل أكنجد العمرم يقكؿ 
ألف البنكد السابقة ليا كالتالية عمييا في الصحيفة  ان؛مستبعد ان مر أ ، كلكنو(ٕٙ)خاصة بالييكد العرب

ف أف العمرم يفند الركايات التي تقكؿ بأمنسجمة معيا كال يكجد ما يؤيد ىذا الفصؿ السيما 
ف أ، لذا الراجح بالتآزر مع مكاقؼ الييكد في البقرة  (ٕٚ)(ملسو هيلع هللا ىلصفي غزكات النبي)الييكد اشترككا 

 بنكد الصحيفة لـ تكف مع بني قينقاع كالنضير كقريظة بؿ كانت مع الييكد العرب. 

ف الييكد العرب كانكا يعيشكف حالة تشرذـ بيف انتمائيـ القبمي كانتمائيـ الديني، فيـ أيبدك 
لمييكد كترؾ قبائميـ، بينما سيككف ترؾ دينيـ ىك ثمف االنضماـ لمديف ال يستطيعكف االنضماـ 

في كسب كتحييد بعض  (ملسو هيلع هللا ىلص)ف ضميـ لمصحيفة ُيعد مؤشرا عمى نجاح النبي محمدأ، ك الجديد
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األطراؼ غير المؤمنة في يثرب في سعيو الحثيث لتنظيـ الجبية الداخمية، كمف اجؿ تكسيع 
العرب( التي تساىـ في الييكد الفئات القابمة بسمطتو ) أكلية لو القاعدة الجماىيرية المؤيدة كالمكا

شرعنة سمطتو في يثرب عمى حساب فصائؿ أخرل لـ تكف راغبة بكجكده عمى ما يظير كىـ كؿ 
مف المشركيف كييكد بني قينقاع كالنضير كقريظة، مع اف ىذا النجاح لـ يكف شامال مع كؿ 

تحت عنكاف )االعداء مف ييكد( اسماء ابف ىشاـ الييكد العرب فقد شذ بعض منيـ، فذكر 
بعض الشخصيات المعادية لمنبي محمد مف الييكد العرب مف بني زريؽ كبني حارثة كبني 

 .(ٕٛ)عمرك بف عكؼ كبني النجار

َىَذا ؿ في الصحيفة كالسيما عبارة "ك ف نتكقؼ عند داللة البند األأكمف نافمة القكؿ عمينا 
، َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِربَ  ِكتَاٌب ِمْن ُمَحمَّدٍ  "، كبشكؿ خاص المقصكد النَِّبيّْ

بكممة )المسمميف(، فالغالب عمى الظف بأنيا ال تعني ىنا اسـ العمـ الداؿ عمى اتباع الديف 
قبكؿ، كيعني ف الداللة تككف لممعنى العاـ لمكممة الذم يعني الخضكع كالأسالمي عمكما بؿ اإل

(، كأف المقصكد ملسو هيلع هللا ىلصبشكؿ محدد في سياؽ بنكد الصحيفة الخضكع كالقبكؿ بسمطة النبي محمد)
ؿ، أما الطرؼ الثاني )المسمميف( فالغالب عمى أك بالمؤمنيف ىـ المياجركف كاألنصار كطرؼ 

نو يبقى رأم يطرح في ىذه أال إالظف يقصد بيـ الييكد العرب، كربما يككف ظني غير صحيح 
 دراسة، كربما سنقدـ دالئؿ تشجعنا عمى ادراجو كىي:ال

ف كممة )مسمميف( جاءت مف جذر لغكم ىك )سمـ( التي تحمؿ عدة إلمبحث الداللي ف / استنادان ٔ
معاني منيا: الِسمـ بمعنى السالـ ضد الحرب. كالُسَمـ بمعنى كسيمة الكصكؿ لمكاف عالي. 

ف نستعيف بو في أ، كلعؿ أبرز مثؿ يمكف (ٜٕ)بمعنى الخضكع كالطاعة كاالنصياع ستسالـكاال
)َقاَلْت اْْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا تكضيح الفرؽ بيف اإليماف كاإلسالـ آية الحجرات 

يَماُن ِفي ُقُموِبُكْم...) ا َيْدُخْل اْلِْ ، كىك فرؽ كاضح بيف درجة )الكالء( كدرجة  (ٖٓ)(َٗٔأْسَمْمَنا َوَلمَّ
 في حيف)االنتماء(، فالكالء ىك اعمى درجات اإلقرار كالمتابعة الذم يصدر عف ايماف راسخ، 

( كليس بالضركرة االيماف بمعتقده، ملسو هيلع هللا ىلصاالنتماء ال يمثؿ سكل حده األدنى أم القبكؿ بسمطة النبي)
صبحت أسـ عمـ داؿ عمى كؿ اتباع الديف أ( كلكف قد يمتبس عمينا المعنى ألف كممة )المسمميف

ذا اعتمدنا في قراءتنا لمصحيفة عمى المعنى التقميدم لكممة )مسمميف( مثمما شاع فيما إفالجديد، 
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 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

دياف التكحيدية كغير التكحيدية بعد كاصبح ىكية تمثؿ دينا ُيعرؼ بيذا االسـ يتميز عف بقية األ
ممة )المسمميف( عمى المعنى المراد في الصحيفة، فإننا سنقع في شرؾ سحب المعنى الالحؽ لك

 ف نتكقؼ عند داللة الكممة في سياقيا نصا كتاريخا.أىمية بمكاف لذا مف األ

ىؿ أنيا ذكرت مصطمح )المسمميف( في سياؽ الجدؿ مع أذا جاءنا لسكرة البقرة فنجد ا  ك 
نو كاف ييكديا أكردا عمى قكليـ بالكتاب كالسيما الييكد بتذكيرىـ بأقكاؿ نبي اهلل ابراىيـ كمكاقفو 

نصرانيا، كجاء المعنى في سياؽ اآليات المذككرة بمعنى الخضكع كاالنقياد التاـ هلل دكف غيره  أك
ُنوَن َبَمى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلمَِّو َوُىَو ُمْحِسٌن َفَمُو َأْجُرُه ِعْنَد َربِّْو َواَل َخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحزَ )
فإنو يعني بػإسالـ الكجو: التذلؿ لطاعتو كاإلذعاف ألمره. التي يفسرىا الطبرم قائال "( ٕٔٔ)

نما سمي المسمـ  كأصؿ اإلسالـ: االستسالـ، ألنو مف استسممت ألمره، كىك الخضكع ألمره. كا 
َربََّنا ، كنجد الكالـ نفسو يتكرر في تفسير آية البقرة )(ٖٔ)"مسمما بخضكع جكارحو لطاعة ربو

يَِّتَنا ُأمًَّة ُمْسِمَمًة َلَك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَمْيَنا ِإنََّك َأنْ وَ  َت التَّوَّاُب اْجَعْمَنا ُمْسِمَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرّْ
( ٖٔٔ) ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم َقاَل َأْسَمْمُت ِلَربّْ اْلَعاَلِمينَ ، كتفسير آيتّي البقرة ) (ٕٖ)(ٕٛٔالرَِّحيُم )

ى ِبَيا ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدّْيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ وَ  َأْنُتْم َوَوصَّ
كاآلية كخطاب تحمؿ داللة كاضحة تحث الييكد في يثرب بالخضكع ،  (ٖٖ)(ُٕٖٔمْسِمُموَن )

األرض آنذاؾ السيما عندما تتآزر ىذه الداللة مع مضمكف  كاالنقياد هلل كلرسكلو كخميفتو عمى
ر نفس القصة في أك ذ كاف غائبا عف محإفي قصة آدـ في سكرة البقرة،  االستحالؼداللة محكر 

ف خطاب اآليات التي جاءت بعد القصة كاف أ السكر المكية، كىذا ما سنفصؿ فيو الحقا، عممان 
 مكجيا لبني اسرائيؿ.

نو لـ يقؿ الييكد )أمة مع المسمميف( بؿ نص عمى أ المذككر سابقان  ٕ٘البند / المالحظ عمى ٕ
نيـ )أمة مع المؤمنيف(، كقد كانت كممة )المؤمنيف( ىي التسمية السائدة في كؿ بنكد الصحيفة أ

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن الخطاب القرآني ليـ بعبارة )كىذا ينسجـ مع صيغة الخاصة باتباع النبي)ص(، 
نَّ َعَمى اْلَيُيوِد ) ٖٚكالشيء نفسو في البنكد الخاصة بالييكد العرب كمنيا مثال البند ، (واَآَمنُ  َواِ 

 كعمى المسمميف نفقتيـ(. )، كلـ يقؿ  (ٖٗ)(َوَعَمى اْلُمؤمنين َنَفَقَتُيمْ  َنَفَقَتُيمْ 
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فقريش اسـ " في البند نفسو تثير التساؤؿ، اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن ِمْن ُقَرْيٍش َوَيْثِربَ ف عبارة "إ/ ٖ
يضـ طيفا متنكعا مف السكاف المتباينيف في انتماءاتيـ لقبيمة، بينما )يثرب( ىك اسـ المكاف الذم 

ذا بقينا ضمف إلكف الدينية بينيـ المؤمف بالديف الجديد كغير المؤمف بو مف ييكد كمشركيف، ك 
ذىاف المخاطبيف أريش( يرتبط مكانيا بمكة في ف اسـ )قإالحدكد الزمنية لصدكر الصحيفة ف

عف ذلؾ  آنذاؾ، فربما كاف المقصكد بالعبارة ىك )المؤمنيف كالمسمميف مف مكة كيثرب(، فضالن 
( المتكافؽ مع َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِمينَ ؿ مف الصحيفة )ك فإف ىذا التراتب في عبارة البند األ

 ؿ بالمؤمنيف، في حيف كاف قسميا الثاني مختصان ك قسميا األ ترتيب بنكد الصحيفة التي تعمؽ
 (، ربما يدعـ ما ذكرناه.ملسو هيلع هللا ىلصبالييكد العرب الخاضعيف لسمطة النبي)

  ثانيا : السيادة 

ال بكجكد سمطة تقكد إركاف التي تقـك عمييا الدكلة ال تتحقؽ حد األأف السيادة بكصفيا إ
 الدكلة"دارة المدينة، فا  تمنحيا القدرة الفاعمة في حكـ ك المجتمع، كعمى ىذه السمطة امتالؾ شرعية 

ا تنطكم ، فّعالةن  سمطةن  بكصفيا  بنفسيا نفسيا تنظيـ عمى قادرة   ذات سيادة، سمطة   عمى أيضن
الداخمي  الحقميف في السيادة ىذه كتتحّقؽ .كاف ألم   كاف، بأّم شكؿ   بالخضكع، ممتزمة   كغير

ؿ ىنا التركيز عمى بنكد الصحيفة كسكرة البقرة الخاصة أك سنح، ك (ٖ٘)"كاحد آف   في كالدكلي
بالشرعية ككيؼ بسطت الدكلة سمطتيا بفرض القانكف داخميا، كخارجيا مف خالؿ تنظيـ الشؤكف 

 الحربية، كالسمطات.

  أ/ الشرعية 

الصفة القانكنية عمى صاحب السمطة، كفي  أكف الشرعية ببساطة ىي اضفاء المقبكلية إ
"، فكممة )كتاب( تحمؿ في طياتيا /"َىَذا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد النَِّبيّْ ٔدراسة الصحيفة تستكقفنا عبارة 

الفرض كاإللزاـ كىما مف سمات القانكف، إذ تقدمت الكممة مجمكعة مف األحكاـ القرآنية في داللة 
َياُم)ُٛٚٔم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى))ُكِتَب َعَمْيكُ سكرة البقرة  ( و)ُكِتَب ٖٛٔ( و)ُكِتَب َعَمْيُكُم الصّْ

 إلىمما يحيمنا  ،(ٖٙ)، ككردت بنفس الداللة في سكر أخرل(َٕٙٔعَمْيُكُم اْلِقتَاُل َوُىَو ُكْرٌه َلُكْم)
( كاف يممؾ السمطة الكافية في يثرب كي ملسو هيلع هللا ىلصاستنتاج جكىرم يحمؿ اىمية بالغة بأف النبي محمد)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٕٔٚ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

كربما مف ىنا تكمف قيمة ، يصدر مثؿ ىذا الكتاب الذم يحمؿ سمة اإللزاـ ألىميا آنذاؾ
 قسمان  أكلى التي تضع قكاعد تنظـ العالقة بيف سكاف يثرب ك الصحيفة في أنيا مف الكثائؽ األ

النمط مف العقكد التي كانت  منيـ كتككف ممزمة لجميع أطرافيا في كسط مجتمع لـ يألؼ ىذا
عمى االتفاقات الشفكية في معظميا كجزء مف البنية القبمية القائمة عمى الثقافة  قائمة سابقان 

 الشفاىية بينما تمثؿ الصحيفة جزء مف الثقافة الكتابية التي ُتعد مف مخرجات الدكلة. 

 ( سمطتو في يثرب بعد اليجرة ؟. ملسو هيلع هللا ىلصسس النبي محمد)أكيؼ نعكد لنسأؿ 

لكسب الشرعية تأتي في مقدمتيا القاعدة الجماىيرية المؤيدة كىـ عدة ىناؾ كسائؿ 
س كالخزرج كليـ الثقؿ الكاضح  ك لى لبناء الدكلة، كىـ كؿ مف المؤمنيف مف األك الشعب الركيزة األ

عف  لى كالثانية، فضالن ك األ ما قبؿ اليجرة في بيعتّي العقبة إلىالذيف يعكد زمف تأييدىـ لو 
المقريف بسمطتو مف الييكد العرب، كقد كاف لمبادئ الدعكة الجديدة ككاريزما النبي ك  المياجريف،

ثره في كسب ىذا التأييد الجماىيرم الذم منحو السمطة في يثرب كالقكة عمى اصدار أ( ملسو هيلع هللا ىلصمحمد)
ألف اإليماف بالنبكة يبقى معطال  ؛ةكقد قدمنا الشرعية الجماىيرية عمى الشرعية الديني ،الصحيفة

ما لـ تكف ىناؾ قاعدة جماىيرية تسنده كتشرعف كجكده كتمحنو السمطة الالزمة لتحقيؽ حراؾ 
اجتماعي فاعؿ، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف شيء سكل حالة التغاير التي حدثت لمدعكة المحمدية 

ىؿ يثرب، فالييكد العرب أمف كؿ  مقبكالن  ف النبكة لـ تكف خياران أعف  بيف مكة كالمدينة، فضالن 
 دكف الدينية ببقائيـ عمى ديانتيـ. مف ( السياسية ملسو هيلع هللا ىلصقركا بسمطتو)أ

كقد تآزر مع الحصكؿ عمى ىذا التأييد الجماىيرم تغيير عمى مستكل الخطاب السياسي 
 دأك ف نقؼ عند رمزيات ثالث: نبكة اسماعيؿ، استخالؼ آدـ، جمع دأالقرآني، فمف الضركرم 

ؿ ازاحة تصكرات راسخة، عالمات ذات أك ذ ترسؿ ىذه الرمزيات، كخطاب يحإلمممؾ كالنبكة، 
 شرح مركز نظران  إلىدالالت عمى خطاب سياسي مغاير لمخطاب السائد، كىذا المكضكع يحتاج 

ألىميتو في فيـ السياؽ الذم صدرت في ظمو الصحيفة كبياف لمنقمة القرآنية الجديدة في الفكر 
لة إثبات عدـ دخكؿ الفصائؿ الييكدية الثالثة )قينقاع، أك ة عمى محك عؤل آنذاؾ،السياسي 

 النضير، قريظة( كطرؼ مشارؾ فييا.
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( قبؿ اصدار الصحيفة ملسو هيلع هللا ىلصبادمء ذم بدء نقكؿ مف المفترض منطقيا أف يتحرؾ النبي)
ي عمى فئات اىؿ يثرب مف أجؿ اقناعيـ بمضمكنيا في سبيؿ تنظيـ الكضع السياسي كاالجتماع

في المدينة، لكنو عمى ما يبدك لـ يحصؿ عمى قبكؿ المشركيف كالفصائؿ الييكدية المذككرة بفعؿ 
سباب عدـ االعتراؼ أأما عف  ،عدـ اعترافيـ بنبكتو كفقا آليات سكرة البقرة المستشيد بيا سابقا

 ىذا فيكمف في عامميف:

أ/ العامؿ الديني المتمثؿ باعتقاد الييكد أف النبكة حكرا عمى بني اسرائيؿ كليس لبني اسماعيؿ 
أم حظ  فييا، حيث ال يعترؼ بنك اسرائيؿ بإسماعيؿ نبيا، فذكرت التكراة خطابا إلييا مكجيا 

ي عشر "وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيو، ىا أنا أباركو وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اثنإلبراىيـ 
رئيسا يمد واجعمو امة كبيرة، ولكن عيدي أقيمو مع اسحق الذي تمده لك سارة في ىذا الوقت 

، كمف ىنا يمكف أف نفيـ الرسالة التي تحمميا اآليات القرآنية منذ العيد (ٖٚ)في السنة اْلتية"
يف ازاحة تصكرات معاكسة راسخة ليس ب إلىالمكي بالتأكيد عمى نبكة اسماعيؿ كخطاب ييدؼ 

)َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّو َكاَن اىؿ الكتاب فحسب بؿ كالعرب ايضا، ففي سكرة مريـ نقرأ 
، كقد ُذكر اسماعيؿ مقترنا مع إسحاؽ في عدد مف  (ٖٛ)(َٗ٘صاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسواًل َنِبيِّا)

ُقوُلوا َآَمنَّا ِبالمَِّو َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ) ، كجاءت آية البقرة لتكريس نفس الخطاب(ٜٖ)السكر المكية
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْْلَْسَباِط َوَما  إلىأُْنِزَل  ْسَماِعيَل َواِ  ِتَي أو ِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أو ِإْبرَاِىيَم َواِ 

ُق َبْيَن َأَحٍد ِمْنُيْم َوَنْحنُ  ف أكمف المرجح ،  (ٓٗ)(َٖٙٔلُو ُمْسِمُموَن)البقرة النَِّبيُّوَن ِمْن َربِّْيْم اَل ُنَفرّْ
شارة مكجية لمييكد في يثرب خصكصا كلبني إالتكصية القرآنية بعدـ التفرقة بيف األنبياء ىي 

اسرائيؿ عمكما الذيف ال يؤمنكف بنبكة اسماعيؿ، كىي تيدؼ أيضا مف بيف ما تيدؼ اليو تأصيؿ 
اسماعيؿ كلدحض مزاعـ اىؿ الكتاب في حكر النبكة  بيوأ( كامتداد لنبكة ملسو هيلع هللا ىلصنبكة النبي محمد)

 عمى أنفسيـ.

ف أ، نجد (ٔٗ)كفي الكقت الذم ال نعثر في التكراة عمى قصة بناء بيت اهلل في مكة  
آيات البقرة ردت عمى ىذا التغييب التكراتي بإعادة انتاج قصة مغايرة المضمكف كالداللة عندما 

بيو لممشاركة في بناء البيت كىي رسالة تأصيؿ ذكرت كأكدت عمى تكميؼ اسماعيؿ مع أ
ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة كاضحة الداللة لنبكتو كدكره التكحيدم الذم ال يقؿ عف نبكة كدكر اسحؽ ) َواِ 
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ْسَماِعي إلىِلمنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِىيَم ُمَصمِّى َوَعِيْدَنا  َل َأْن َطيَّْرا َبْيِتَي ِإْبَراِىيَم َواِ 
ْسَماِعيُل َربََّنا ِٕ٘ٔلمطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد) ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ  (، )َواِ 
ة ابراىيـ إلسماعيؿ ، كما نصت بعض اآليات عمى أبك (َٕٚٔتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم )

ْسَحاَق ِإنَّ َربّْي َلَسِميُع كاسحاؽ  )اْلَحْمُد ِلّمِو الَِّذي َوَىَب ِلي َعَمى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل َواِ 
َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن ، )(ٜٖالدَُّعاء)إبراىيم

ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو َبْعِدي  ْسَماِعيَل َواِ  َلَو َآَباِئَك ِإْبرَاِىيَم َواِ  َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 
عمى ذكر اإلسماعيمييف في التكراة  نو يمثؿ ردان أ، الذم ال يستبعد (ُٖٖٔمْسِمُموَن)البقرة

 .(ٕٗ)كأشخاص غرباء عف بني اسرائيؿ

ىؿ الكتاب التي كانت تقـك عمى فصؿ أيتعمؽ بالنظرية السياسية عند  ب/ العامؿ السياسي الذم
ذ كانت إالديف عف السياسة، في حيف تكشؼ سكرة البقرة كالصحيفة عف نظرية سياسية مغايرة، 

كسميماف ممكؾ  دأك ف دأالديانة الييكدية تفصؿ بيف األنبياء كالممكؾ في تاريخيـ ككانكا يعتقدكف ب
)َوَجاَء َجِميُع َأْسَباِط د ممكا أك كليسكا أنبياء، كبدا ذلؾ جميا في التكراة بنصيا عمى تنصيب د

 معاصران  كاف ناثاف نبيان  في حيف ،  (ٖٗ)َد َمِمًكا َعَمى ِإْسَراِئيَل(أو َد... َوَمَسُحوا دَ أو دَ  إلىِإْسَراِئيَل 
: أو ِاْذَىْب َوُقْل ِلَعْبِدي دَ »َناثَاَن َقاِئاًل:  إلىُم الرَّبّْ )َوِفي ِتْمَك المَّْيَمِة َكاَن َكالَ لو  َد: ىَكَذا َقاَل الرَّبُّ

 . (ٗٗ)أََأْنَت َتْبِني ِلي َبْيًتا ِلُسْكَناَي(

تفصؿ بيف الديف كالسياسة فنجد صدل عبارة المسيح  يضان أأما الديانة المسيحية فيي 
قكلو في انجيؿ  أك،  (٘ٗ))َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هلل(في اناجيميـ  المشيكرة مكرران 

 .(ٙٗ))َمْمَمَكِتي َلْيَسْت ِمْن ىَذا اْلَعاَلِم(يكحنا 

كلك جئنا لمديانة الكثنية التي كانت منتشرة في قمب شبو الجزيرة العربية قبؿ اإلسالـ 
لمقبيمة كىناؾ زعيـ ليا، كالكاىف ىك المسؤكؿ عف  لكجدنا ىذا الفصؿ ماثال فكاف ىناؾ كاىف

تغذية الناس بتصكراتيـ كمعتقداتيـ الدينية، فيك حمقة الكصؿ بينيـ كبيف خبر السماء الذم 
نِس يصمو عف طريؽ الجف مثمما سجمتو كثير مف اآليات القرآنية كمنيا  )َوَأنَُّو َكاَن ِرَجاٌل ِمْن اْلِْ
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، كمف ىنا ندرؾ مغزل تكصيؼ زعماء المشركيف (ٙاْلِجنّْ َفزَاُدوُىْم َرَىًقا)الجنَيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمْن 
 .(ٚٗ)( بالكاىفملسو هيلع هللا ىلصلمنبي)

طرحت في الرد القرآني في سكرة البقرة، فمف حيث العمـك  سيبدك األمر أكثر كضكحان 
 ؿ مرة مسألة استخالؼ اإلنساف في قصة آدـ التي تركزت في سكر المرحمة المكيةك السكرة أل

، في حيف حممت القصة في سكرة البقرة (ٛٗ)عمى محكرّم أ/الخمؽ كالسجكد ب/ الخطيئة كاليبكط
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض محكرا جديدا اضافيا اال كىك محكر اإلستخالؼ، ) َواِ 

ْسِفُك الدَّْماَء َوَنْحُن ُنَسبُّْح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُّْس َلَك َقاَل ِإنّْي َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َويَ 
"إني جاعؿ في األرض ليا ابف مسعكد كابف عباس بقكليما أك التي ، (َٖٓأْعَمُم َما اَل َتْعَمُموَن)

ا ف ىذا الخطاب السياسي القرآني لـ يأِت اعتباط،أ(ٜٗ)خميفةن مّني يخمفني في الحكـ بيف خمقي"
بؿ كاف يتآزر مع متغيرات المرحمة السياسية الجديدة بعد اليجرة، كيتناغـ مع انتقاؿ المؤمنيف 

مرحمة تأسيس الدكلة كبنائيا في يثرب مما استدعى  إلىمف جماعة مضطيدة معارضة في مكة 
ي عمى مستكل الخطاب القرآني الذم عادة ما ينسجـ مع متغيرات الكاقع االجتماعي كالثقاف تغيران 

كي تككف مخرجاتو فاعمة كمؤثرة، كىكذا ندرؾ اف محكر اإلستخالؼ في قصة آدـ كاف يؤسس 
 ( التي جكبيت بمعارضة مف قبؿ الييكد كالمشركيف. ملسو هيلع هللا ىلصلشرعف سمطة النبي)

كمف حيث الخصكص فإف القصد كاضح في جدة الطرح القرآني الذم يركز عمى جمع 
)َواتََّبُعوا َما َتْتُمو الشََّياِطيُن َعَمى لمتصكر التكراتي د كسميماف كىك طرح مغايرأك الممؾ كالنبكة لد

َجاُلوَت َوَآَتاُه المَُّو اْلُمْمَك  ودُ أو ، )َفَيَزُموُىْم ِبِإْذِن المَِّو َوَقَتَل دَ  (ٓ٘)(ُٕٓٔمْمِك ُسَمْيَماَن...)البقرة
ا َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت اْْلَْرُض َوَلِكنَّ  المََّو ُذو  َواْلِحْكَمَة َوَعمََّمُو ِممَّ

تيا آية في السياؽ كقد تم ،( ٔ٘)دأك التي ُفِسرت بجمع الممؾ كالنبكة لد(َٕٔ٘فْضٍل َعَمى اْلَعاَلِميَن)
)ِتْمَك د الذم كـر بالممؾ كالنبكة أك نفسو تؤكد عمى تفضيؿ بعض األنبياء عمى بعض كمنيـ د

ْمَنا َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض ِمْنُيْم َمْن َكمََّم المَُّو َوَرَفَع َبْعَضُيْم َدَرَجاٍت...)  ، عممان  (ٕ٘)(ٖٕ٘الرُُّسُل َفضَّ
)َوَشَدْدَنا ُمْمَكُو د كسميماف كاف كاضحا في السكر المكية أك د أف التأصيؿ القرآني لنبكة كممؾ

ِإنَّا َجَعْمَناَك َخِميَفًة ِفي اْْلَْرِض َفاْحُكْم َبْيَن  ودُ أو )َيا دَ ك (،َٕٓوَآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب )ص
)ِإنّْي َجاِعٌل التي تتناغـ مع  (ٕٙالنَّاِس ِباْلَحقّْ َواَل َتتَِّبْع اْلَيَوى َفُيِضمََّك َعْن َسِبيِل المَِّو...)ص
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يجسد قرآني  (، فنشيد انسجاـ حيثية العمـك مع حيثية الخاص في خمؽ خطابِفي اْْلَْرِض َخِميَفةً 
بالنيابة البشرية كي يجمع النبي اإلطار  (ٕٚٗ)المَُّو ُيْؤِتي ُمْمَكُو َمْن َيَشاُء)الكالية اإلليية 

ف سكرة البقرة كالصحيفة أكدتا عمى كجكد خطاب أخالصة القكؿ  ،النظرم مع التطبيؽ العممي
ينية كالسياسية لمنبي سياسي مغاير لمسائد بيف الديانات آنذاؾ يقـك عمى جمع السمطتّيف الد

الكبرل في يثرب لـ يتقبمكه كنبي )سمطة دينية( كال كحاكـ  (، كأف الفصائؿ الييكديةملسو هيلع هللا ىلصمحمد)
 عمى يثرب )سمطة سياسية(. 

سباب غياب الفصائؿ الييكدية أعف سبب تركيز الباحث حكؿ بياف  سائؿكقد يتساءؿ 
ف ؟. فيمكف القكؿ بكجكد بعض ال يفعؿ األمر نفسو مع المشركي في حيفعف اتفاؽ الصحيفة 

ف أىمية المكضكع في الكشؼ عف النظرية السياسية لمديف الجديد، ك أالمبررات ليذا التركيز منيا 
( ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَن َيَدْيوِ ىؿ الكتاب الذيف طرح القرآف الكريـ نفسو كامتداد ليـ )أالييكد كانكا مف 

ىمية كبيرة في الكسط العربي نممسيا في آيات كثيرة أ، ككانت ليـ  (ٖ٘)(ُمَصدًّْقا ِلَما َمَعُكمْ ك )
)َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِيْم َفاْسَأُلوا َأْىَل الذّْْكِر تحيؿ المتمقيف العرب لالحتكاـ الييـ 

اختالفيـ عرقيا عف بقية سكاف ، كىناؾ سبب ثاني يكمف في  (ٗ٘)(ِٚإْن ُكْنُتْم ال َتْعَمُموَن)االنبياء
صعب مف أف يككف التعامؿ معيـ كضبطيـ أيثرب العرب فقد كانكا عبرانييف مما سيترتب عميو 

بناء عمكمتيـ أس كالخزرج الذيف يمكف ردعيـ عمى األقؿ بكاسطة ك التعامؿ مع المشركيف مف األ
ائؿ الييكدية مف حيث العدة ف الغالب عمى الظف بأف قكة الفصإف مف األنصار المؤمنيف، كأخيران 

 كبر مف المشركيف.أكالعدد كانت 

( ىك ملسو هيلع هللا ىلصإف مف العكامؿ المكضكعية الميمة التي ساىمت في منح الشرعية لمنبي محمد)
الكضع الداخمي في يثرب الذم امتاز بميزتّيف: سيادة االقتتاؿ الداخمي بيف سكانيا قبؿ اليجرة، 

س ك لذا كاف األ ؛دكلة كحاكـ كحككمة تدير شؤكنياكحدكث فراغ سياسي في السمطة لعدـ كجكد 
 كالخزرج يتطمعكف لحاكـ يضبط كيفرض النظاـ في يثرب. 

طراؼ المعارضة الييكد كالمشركيف مف سمطتو ؟ ككيؼ تمت كبعد ما ىك مكقؼ األ
لذا حثت اآليات  ؛(ملسو هيلع هللا ىلص)معالجتو ؟. لقد تقدـ الحديث عف رفضيـ لسمطة النبكة كعدـ اقرارىـ بنبكتو



                                                                     

 ٕٖٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

)َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد رآنية المؤمنيف عمى الصبر عمييـ كالعفك عنيـ الق
ى َيْأِتَي ِإيَماِنُكْم ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحتَّ 

ثارة إ (ملسو هيلع هللا ىلص)، فال يريد النبي محمد (٘٘)(ِٜٓٔبَأْمرِِه ِإنَّ المََّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر )البقرة المَّوُ 
المشاكؿ في يثرب بؿ تركزت جيكده عمى إشاعة السمـ األىمي، فميس في مصمحة الدعكة 

الييا اثار الفكضى اكثر مما سبؽ، كألنو  (ملسو هيلع هللا ىلص)حدكث اضطرابات حتى ال يقاؿ باف مجيء النبي
عمى ما يظير يريد تركيز جيده عمى العدك الخارجي قريش، كقد تكفمت اآليات القرآنية في سكرة 
البقرة أمر الرد عمى المعارضيف فيما يمكف تسميتو بالجداؿ العقائدم في تمؾ المرحمة، فضال 

بة اشعار ليـ بقكة دكلتو مما يشكؿ عنصر عف أف تجييز السرايا كالغزكات الخارجية كاف بمثا
ف األمر لـ يستمر عمى ىذه الكتيرة السممية بؿ حدث صراع مسمح مع فصائؿ أردع ليـ، ثـ 

ذ كانت إ، ـ(ٕٙٙق/٘ـ( كاستمر حتى ما بعد معركة األحزاب)ٖٕٙق/ٕالييكد بعد معركة بدر)
 أكالترغيب. ب/ القكة  أكالسمطة كال تزاؿ في كؿ مكاف تقـك عمى عنصريف : أ/االيماف 

 .(ٙ٘)الترىيب. "كال يمكف ألحدىما اف يعمؿ بدكف اآلخر"

  ب/ فرض القانون 

ذكرنا أف مدينة يثرب يغمب عمييا االنقساـ السياسي كالتناحر القبمي كفقداف ف أسبؽ 
ساس مف أساسية مف سمات الدكلة كركف أُيعد القانكف سمة  في حيفاألمف نتيجة لغياب الدكلة، 

ف يعطي أف عميو أماـ تحدم كبير ك أ( نفسو ملسو هيلع هللا ىلصركاف بسط السيادة داخميا، لذا كجد النبي محمد)أ
فاف مف كظيفة االنبياء ىك الحكـ بيف الناس في لكية قصكل، أك لضبط االمف كفرض القانكف 

 (َٖٕٔتَمُفوا ِفيِو...)البقرة)َوَأْنَزَل َمَعُيُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقّْ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اخْ االختالفات 
َذا ِقيَل َلُيْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض )خاصة مع كجكد آيات تشير لكجكد المفسديف في يثرب  َواِ 

ف نرصد ذلؾ في بنكد الصحيفة في أؿ أك سنحك  ، (ٚ٘)(َٔٔقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحوَن)البقرة
 الفقرات اآلتية: 

 / ارساء اْلمن ٔ



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٖٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

مف ف كظيفة الدكلة ىي تكفير األألكيات الحاجات البشرية، ك أك يأتي األمف في سمـ 
، كيعتقد كؿ مف المفكريف ىكبز (ٛ٘)الداخمي ك"ايجاد آلية لتسكية النزاعات سمميا بيف المكاطنيف"

االتفاؽ عمى عقد اجتماعي  إلىف حالة الصراع كالحركب األىمية ىي التي تييء "الناس أكلكؾ ب
دكنو حفظ مف كف بمكجبو عف جزء مف حرياتيـ مف أجؿ اقامة كياف ذم سيادة يستحيؿ يتنازل

حكج لؤلمف مف غيرىا مف أف مدينة يثرب كانت أ، كقد عرفنا مما تقدـ (ٜ٘)"كاالستقرارالنظاـ 
)نفيع بف الُمَعمَّى الخزرجي( قنتؿ قبيؿ مقدـ النبي  مسممان  ف ىناؾ رجالن أالمدف القريبة منيا حتى 

لكعي  ، كقد جاءت بنكد الصحيفة انعكاسان (ٓٙ)ؿ قتيؿ في االسالـأك يثرب فُعد  إلى( ملسو هيلع هللا ىلصد)محم
لذا كانت  ؛النبي محمد ليذه المسألة كقيمتيا في تثبيت سمطتو كترسيخ سيادة دكلتو عمى المدينة

ىناؾ عدة بنكد بيذا الخصكص تخص المؤمنيف كالييكد العرب، حيث الزمت الصحيفة جميع 
المؤمنيف رصد حاالت اإلثـ كالظمـ كالعدكاف كانيـ يتحممكف المسؤكلية الجماعية عف ذلؾ كعميو 

 أوى َمْن َبَغى ِمْنُيْم، ِإنَّ اْلُمْؤِمِنيَن اْلُمتَِّقيَن َعمَ /"ٖٔف يقفكا بكجيو، كىذا ما نفيمو مف البند أ
نَّ َأْيِدَيُيْم َعَمْيِو َجِميًعا،  أوُعْدَواٍن،  أوإْثٍم،  أو، (ٔٙ)اْبَتَغى َدِسيَعَة ُظْممٍ  َفَساٍد َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن، َواِ 

نَُّو اَل َيِحلُّ ِلُمْؤِمٍن َأَقرَّ ِبمَ /"ٕٕ، كتتكرر في نياية البند "َوَلْو َكاَن َوَلَد َأَحِدِىم ا ِفي َىِذِه واِ 
ِحيَفِة، َوآَمَن بالمَّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر، َأْن َيْنُصَر ُمْحِدثًا َواَل ُيْؤِويِو، َوَأنَُّو َمْن َنَصَرُه  اُه، َفِإنَّ أو  أوالصَّ

 . "َواَل َعْدلٌ ( ٕٙ)َعَمْيِو َلْعَنَة المَِّو َوَغَضَبُو َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواَل ُيْؤَخُذ ِمْنُو َصْرفٌ 

ف الصحيفة رسخت مفيـك المسؤكلية أكنفيـ مف ىذيف البنديف كالسيما مف كممة )جميعا( 
منية الجماعية  ككمفت المؤمنيف بيا لرصد حاالت البغي كالظمـ كاإلثـ كالعدكاف كالفساد األ

ف تككف ىناؾ استثناءات حتى لك كاف الجاني أكطمبت منيـ الكقكؼ بكجييا كرصدىا، كنفت 
ذه ىي ميزة القانكف الفاعؿ ىك اف يككف عاما كشامال السيما في المسائؿ الحيكية مف ابنائيـ، كى

كالحساسة مثؿ األمف الداخمي، كىذا البند لـ يأت اعتباطا بؿ كاف رىينا بظرفو كسياقو 
( كانت ناشئة كلـ يتشكؿ بعد جيازىا التنفيذم ملسو هيلع هللا ىلصاالجتماعي كالسياسي آنذاؾ ألف دكلة النبي)

األجيزة األمنية كالشرطة مثال، فكاف مف الضركرم في ىذه المرحمة السيما  بشكؿ كامؿ
الحساسة كىي مرحمة التأسيس مع كجكد عناصر مخالفة في العقيدة كالمصالح كالمشركيف 

ىذا اإلجراء كي يفتح المؤمنكف  إلى( ملسو هيلع هللا ىلصكالييكد مع عدـ تكفر اجيزة امنية اف يمجأ النبي محمد)



                                                                     

 ٖٗٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

أجؿ ترسيخ األمف الداخمي الذم ىك ضركرة ممحة السيما عيكنيـ لرصد مثؿ ىذه الحاالت مف 
بعد مف نشر االسالـ في يثرب بؿ كانت القاعدة التي سينطمؽ منيا أ( كاف ملسو هيلع هللا ىلصاف ىدؼ النبي)

لكية لمحاربة مكة التي كانت ذات نفكذ ديني ك لنشره في شبو الجزيرة العربية، ككانت األ
سرايا بقيادة بعض الصحابة كقاد بنفسو غزكات كاقتصادم فعاؿ آنذاؾ لذا باشر النبي بإرساؿ 

اليدؼ منيا قطع الطريؽ التجارم عمى القكافؿ التجارية المكية، اما غضب اهلل كلعنتو الكاردة في 
البند اعاله فيمكف أف نجد ما يماثميا في سكرة البقرة كىك اسمكب قرآني كرد في عدة آيات منيا، 

-ٜٛكلعنتو كانت عمييـ لعدـ اقرارىـ بنبكة محمد)(، ٜٓ، ٔٙفغضب اهلل كاف عمى الييكد )
 (.ٔٙٔ، ٜ٘ٔ(، كعمى الكافريف عمكما )ٜٜ

فالصحيفة ال تحمي الظالـ كاآلثـ مثمما كقد الزمت الصحيفة الييكد العرب الشيء نفسو، 
نَُّو اَل َيُحوُل َىَذا اْلِكَتاُب ُدوَن َظاِلٍم َوآِثٍم"، ٚٗتبيف مف البند  كاف األمف ُيمنح لممقيـ كالمسافر / "َواِ 

نَُّو َمْن َخَرَج آِمٌن، َوَمْن َقَعَد آِمٌن ِباْلَمِديَنِة، إالَّ َمْن  ٚٗاال انو ال يشمؿ الظالـ كاآلثـ  ب/ "َواِ 
 . َأِثَم" أوَظَمَم 

لكية الصحيفة في معالجة الحد مف الفكضى أك كيأتي القتؿ في مكقع متقدـ في سمـ 
نَُّو َمْن اْعَتَبطَ /"ٕٔعمييا يثرب قبؿ اليجرة النبكية فجاء في البند  الداخمية التي كانت ُمْؤِمًنا ( ٖٙ)َواِ 

نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َعَمْيِو َكافَّةٌ  ، َواَل َيِحلُّ َلُيْم َقْتاًل َعْن َبيَّْنٍة َفِإنَُّو َقَوٌد ِبِو إالَّ َأْن َيْرَضى َوِليُّ اْلَمْقُتوِل، َواِ 
كالِقيادُة مصدر ، كالِقياد ىك الحبؿ الذم تقكد بو شيئان  ، كالقكد ىك نقيض السكؽ،َعَمْيِو"إالَّ ِقَياٌم 

، كقد ُأثر (ٗٙ)نو أقرب لمِقصاص منو لمثأرأال إف الكممة لـ ترد في اآليات القرآنية أرغـ  ،القائد
قصاص ، كجاء ذكر ال(٘ٙ)( كاف يعطي القكد مف نفسوملسو هيلع هللا ىلصفي مصادر السيرة النبكية أف الرسكؿ)

)َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا يتيَّ البقرة آالذم ينسجـ تماـ االنسجاـ مع ما كرد في الصحيفة اعال في 
َي َلُو ِمْن ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرّْ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواْْلُْنَثى ِباْْلُْنَثى َفَمْن ُعفِ 

 ٌء َفاتَّْباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُّْكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َبْعدَ َأِخيِو َشيْ 
 . (ِٜٚٔلي اْْلَْلَباِب َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن)أو ( َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا َٛٚٔذِلَك َفَمُو َعَذاٌب َأِليٌم)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔ٘ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

مف القتؿ ليس ىدفو ترسيخ األمف فحسب بؿ ىك كسيمة لممحافظة عمى المكارد ف الحد إ
البشرية كتمنيتيا كتكجيييا نحك ىدؼ ساـ مثؿ نشر العقيدة الجديدة بدال مف اىدارىا عمى نزكات 
كخالفات شخصية، كلدينا حادثة تاريخية تدلؿ عمى صحة ما تقدـ فقد قاـ )الحارث بف سكيد بف 

ـ( مستغال حالة ٕٗٙق/ٖبقتؿ )المجذر بف ذياد البمكم( في معركة أحد) (ٙٙ)سي(ك الصامت األ
بثأر ابيو المقتكؿ عمى يد )المجذر( قبيؿ االسالـ، فما كاف  االرتباؾ في صفكؼ المسمميف آخذان 

حيث كاف  (ٚٙ)( بعد عممو بحقيقة ما جرل سكل تنفيذ القصاص بو في )قباء(ملسو هيلع هللا ىلصمف النبي محمد)
اهلل  إلىنو سيتكب أ( اف يصفح عنو ك ملسو هيلع هللا ىلصكاف مسمما كطمب مف النبي)يسكف، رغـ اف الحارث 

( رفض ملسو هيلع هللا ىلصف النبي)أال إكيخرج ديتو كيصـك شيريف متتابعيف كيعتؽ رقبة كُيطعـ ستيف مسكينا 
)المجذر بف ذياد(  ف أ ، عممان (ٜٙ)ف ينفذ بو القصاصأ (ٛٙ)ذلؾ كمو كطمب مف )عكيـ بف ساعدة(

 س.ك كاف الحارث بف سكيد مف صميبة األ في حيف، (ٓٚ)كاف حميفا لمخزرج

بذلؾ بؿ قاـ بإيجاد إجراءات رادعة لآلخريف كمنيا تحريـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كلـ يكتِؼ النبي محمد
ِحيَفةِ ٜٖاألماكف فجاء في البند  م ال يجكز القتاؿ فييا أ ،"/"ِإنَّ َيْثِرَب َحَراٌم َجْوُفَيا ِْلَْىِل َىِذِه الصَّ

القانكف ىدفيا المحافظة عمى النكع البشرم مف اإلصابات كجعميا محمية بشرية بسمطة 
بمثؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كالحكادث كالسرقة كاالعتداء كالقتؿ كغيرىا، ككاف مف الطبيعي اف يقـك النبي محمد

نو ابف مكة كشيد بعينو قيمة حرمتيا في الحد مف االقتتاؿ كارساء األمف أىذا اإلجراء السيما 
َلْم َيَرْوا أو )ا أف مكضكع الحـر المكي ُذكر في السكر المكية الداخمي كجعميا قبمة لآلخريف، عمم

ُفُروَن َأنَّا َجَعْمَنا َحَرًما َآِمًنا َوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِيْم َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة المَِّو َيكْ 
 .(ٔٚ)(ٚٙ)العنكبوت

  / المسؤولية الجنائيةٕ

قرتيا اآليات القرآنية ىك مسؤكلية الجاني الشخصية عف جرمو أبرز المبادئ التي أف مف إ
سكرة المدثر المكية التي كاف ترتيبيا رابعا  إلىجنايتو في مدة مبكرة مف عمر الدعكة تعكد  أك

َتِزُر َواِزَرٌة )َأالَّ في نصيا (، وسورة النجم ٖٛ)ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنٌة )بأف بحسب النزكؿ 
، فال تكجد في اآليات تفرقة بيف الذكر كاألنثى في المسؤكلية الجنائية ،(ٕٚ)(ِٖٛوْزَر ُأْخَرى)
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كانت مف المكضكعات القرآنية الميمة التي ليا عالقة بالتأكيد عمى إلغاء فكرة التمادم في قتؿ ف
كليذا طرحت اآليات القرآنية  اآلخريف كاالعتداء عمييـ التي كاف ليا حضكرىا في الثأر القبمي،

مبدأ القصاص بدال عف الثأر، كطرحت الصحيفة مبدأ القكد الذم مر ذكره كىك مشابو لمبدأ 
القصاص القرآني كىناؾ بنكد اخرل في الصحيفة ركزت عمى المسؤكلية الجنائية الشخصية 

 برزىا : ألمجاني كلعؿ مف 
نَُّو َمْن َفَتَك َفِبَنْفِسِو َفتَ  ب/"ٖٙ  ". َك، َوَأْىِل َبْيِتوِ َواِ 
نَُّو َلْم َيْأَثْم اْمُرٌؤ ِبَحِميِفوِ ٖٚ  ".ب/ "َواِ 
 "./"اَل َيْكِسُب َكاِسٌب إالَّ َعَمى َنْفِسوِ ٙٗ

ف الحديث عف المسؤكلية الجنائية ألى ك كالالفت لالنتباه في ىذه البنكد قضيتاف: األ
َوَأْىِل العرب ؟. كالثانية اضافة عبارة "اقتصر ذكرىا كالتأكيد عمييا في البنكد الخاصة بالييكد 

العبارة التي تتكرر عقب ذكر كؿ بطف مف بطكف الييكد  إلىب ٖٙالمذككرة في البند  "َبْيِتوِ 
؟، فربما يعكد السبب  (ٖٚ)"إالَّ َمْن َظَمَم َوَأِثَم، َفِإنَُّو اَل ُيوِتُغ ]ييمك[ إالَّ َنْفَسُو، َوَأْىَل َبْيِتوِ "العرب

ف األرجح منو أ أكنيف أكثر ادراكا ليذا المبدأ مف الييكد العرب بفعؿ اختالؼ الديف، ألف المؤم
نيـ كانكا أىك لكجكد اختالؼ في درجة الكالء بيف المؤمنيف كالييكد العرب الذيف يمكف القكؿ 

كثر بعدـ خرؽ أإلزاميـ  إلىلذا يحتاجكف  ؛(ملسو هيلع هللا ىلصمسمميف بمعنى خاضعيف لسمطة النبي محمد)
جية ضامنة  إلىتعيداتيـ، أم كنكع مف الردع ليـ السيما انيـ حمفاء لممؤمنيف فيناؾ حاجة 

نَّ ٖ٘فأدخؿ اىؿ بيتو معو، خاصة انو عد بطانة الرجؿ أم أىؿ بيتو مثؿ نفسو في البند  /"َواِ 
 .ِبَطاَنَة ]اىل بيتو[ َيُيوَد َكَأْنُفِسِيْم"

  / الحمف ٖ

 عدة بنكد تنظيمية حكؿ التحالؼ كالتناصر لعؿ ابرزىا:  جاء في الصحيفة   

 ". ب/ "َوَأْن اَل ُيَحاِلَف ُمْؤِمٌن َمْوَلى ُمْؤِمٍن ُدوَنوُ ٕٔ

 / "َواَل َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمًنا ِفي َكاِفٍر، َواَل َيْنُصُر َكاِفًرا َعَمى ُمْؤِمٍن". ٗٔ



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔٚ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

نَّ ِذمََّة المَِّو َواِحَدٌة، ٘ٔ نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َبْعُضُيمْ / "َواِ  َمَواِلي َبْعٍض ُدوَن  ُيِجيُر َعَمْيِيْم َأْدَناُىْم، َواِ 
 ". النَّاسِ 

ف نسمط الضكء عمى كممة )مكلى(، التي كجدنا امتيازىا بالثراء الداللي أعمينا في البداية 
تتضمف معنى اإلعانة ، ككميا (ٗٚ)فتأتي بمعنى الحميؼ كالقريب كالعبد كالناصر كالكفيؿ الراعي

، كقد جاءت بنفس المعاني في عدة آيات، اذ (٘ٚ)كالنصرة كىي عمى عكس المعاداة كالعدك
، ككاف (ٙٚ)عمى أقرباء الميت كالسيد أكالقبيمة  أكاطمقت عمى الذات اإلليية كعمى زعيـ األسرة 

: الحميؼ عند العرب قبؿ االسالـ يسمى )مكلى( بداللة قكؿ الشاعر الجاىمي ىد  بة بف الخشـر

 .(ٚٚ)الجار عقربا إلىوال نخذل المولى وال نرفع العصا.... عميو وال نزجي            

ف الكالية مف حيث العمـك ىي هلل في النص القرآني الذم يرسـ الخطكط أكيالحظ 
. بينما كاف ىناؾ تحديد اف تككف الكالية كالتناصر بيف المؤمنيف بحسب البنكد أعاله (ٛٚ)العامة

ألف اآلصرة التي تجمع المؤمنيف ىي  ؛يضاأمف الصحيفة، كىي بالنتيجة النيائية كالية هلل 
النُّوِر  إلىُمَماِت )المَُّو َوِليُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ُيْخِرُجُيْم ِمَن الظُّ ية البقرة عمى أف آاإليماف باهلل فنصت 

َلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم أو الظُُّمَماِت  إلىِلَياُؤُىُم الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُيْم ِمَن النُّوِر أو َوالَِّذيَن َكَفُروا 
ترسيخ كيانيا بالحد مف  إلىف حددت الصحيفة ىكية األمة سعت أ، كبعد (ِٕٚ٘فيَيا َخاِلُدوَن)

سست لقياـ عصبية دينية محميا، فبدأت ترسي دعائـ أالعصبية القبمية، ك ليا أك تأثير نقيضيا ك 
مفيـك جديد لمكالية يقـك عمى اساس الكالية الدينية بدال مف الكالية القبمية، فاصبح المؤمنكف 

 أكبعضيـ حمفاء بعض مف دكف الناس أم مف دكف المغايريف ليـ عقائديا مف كفار كييكد 
نَّ اْلُمْؤِمِنيَن َبْعُضُيْممَ /"...٘ٔالثاني مف البند  غيرىـ، مثمما كرد في الشؽ َواِلي َبْعٍض ُدوَن  َواِ 

)إنَّ كىي تنسجـ مع ما كرد في آية األنفاؿ التي كانت بعد البقرة مف حيث ترتيب النزكؿ"، النَّاسِ 
َلِئَك أو ْوا َوَنَصُروا أو الَِّذيَن َآَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن 

ِن ِلَياُء َبْعٍض َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم ُيَياِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيِتِيْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى يُ أو َبْعُضُيْم  َياِجُروا َواِ 
َمُموَن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدّْيِن َفَعَمْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَمى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُيْم ِميثَاٌق َوالمَُّو ِبَما َتعْ 

 . (َٕٚبِصيٌر)

َواَل " ٗٔكقد حرمت الصحيفة عمى المؤمنيف مناصرة الكافريف في الشؽ الثاني مف البند 
لكية لممؤمف عمى الكافر بغض ك عطاء األإفييا  ، التي بدل كاضحان اِفًرا َعَمى ُمْؤِمٍن"َيْنُصُر كَ 

منزلتو القبمية )صميبة، حمفاء، عبيد( ككف الثاني أم الكافر خارج  أكالنظر عف انتمائو القبمي 
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كلـ نعثر عمى نص مماثؿ في سكرة ، المؤمنكف( أكاطار الجماعة المستغرقة عقائديا )األمة 
التي تغطي تفاصيؿ ( ٜٚ)البقرة كلكف ىناؾ نص صريح بيذا الخصكص في سكرة آؿ عمراف

عادة تأكيد لما كرد في الصحيفة بعد مركر مدة إـ( كما تالىا، كربما ىك ٕ٘ٙق/ٖمعركة أحد)
 زمنية مف صدكرىا. 

ؿ ك كما نصت الصحيفة عمى تحريـ قياـ المؤمف بقتؿ مؤمف  تعصبا لكافر في الشؽ األ
سس التعصب القبمي كي ُتِحؿ التعصب العقائدم أس البند، فيي بذلؾ تعمؿ عمى تقكيض مف نف

رغـ عدـ دقة  محمو، كىذا التحريـ يذكرنا بالتشريع القرآني في سكرة البقرة الخاص بالزكاج
ننا نركز عمى أف كمييما يقـك عمى نفس المبدأ القرآني بإعطاء أال إالمقارنة بيف القتؿ كالزكاج 

اة المشرؾ بالمؤمف، فإذا كانت اآلية ك اية لآلصرة الدينية عمى اآلصرة القبمية في تحريـ مسلك ك األ
ف كانكا )َواَل َتْنِكُحوا أحرارا فما بالؾ بالقتؿ  القرآنية حرمت الزكاج بالمشركات كالمشركيف حتى كا 

َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى  اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَْلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكةٍ 
، كييدؼ ىذا التقييد االجتماعي (ُٕٕٔيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم...)البقرة

تسميط اكبر قدر ممكف مف الضغط عمى الفئات خارج الجماعة المؤمنة مف أجؿ  إلىأيضا 
 ( إف لـ يكف بنبكتو.ملسو هيلع هللا ىلصثيـ عمى االسالـ كالقبكؿ عمى األقؿ بسمطة النبي محمد)ح

تقكية قدراتيا كاستكماال ليذا المكضكع فاف التحالفات كاحدة مف كظائؼ الدكلة بيدؼ 
دكلية، كلكف إف تمت مع طرؼ داخمي فيك مف اجؿ  أكاذا كانت مع جيات إقميمية ( ٓٛ)الدفاعية

/"ِإنَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُيوَد َفِإنَّ ٙٔاف الصحيفة نصت عمى ترصيف الجبية الداخمية، كقد كجدنا 
لينا كتحالؼ معنا، إ، أم انضـ "َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوَة، َغْيَر َمْظُموِميَن َواَل ُمَتَناَصِريَن َعَمْيِيمْ 

، كىي دعكة مفتكحة لمفصائؿ الييكدية الكبرل في (ٔٛ)المتابعة لغكيا تعني التالي الذم يأتي بعدناف
الدخكؿ في حمؼ مع المؤمنيف كلكف شريطة اف يتقيدكا بمتابعة المؤمنيف، كيككف ليـ حظكة في 
الحصكؿ عمى النصر أم المساندة مف قبؿ المؤمنيف مف جية كمف جية ثانية عدـ مؤازرة 

 أكاة كالعدؿ، كىي عمى ما يظير كسيمة لكسبيـ ك اخصكميـ عمييـ، كاف يتـ التعامؿ معيـ بالمس
ف أم طرؼ ال أؿ لتحييدىـ، كلكنيا في كؿ األحكاؿ ارسمت ليـ رسالة قكية عف ك اعمى األقؿ مح

ف أف ال يقؼ ضدىـ، فيذا البند يحمؿ داللة كاضحة عمى أنو ينبغي إيدخؿ مع المؤمنيف ف



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٜٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

ينطمؽ مف مكقؼ قكة كليس العكس، فاالشتراط عمى المقابؿ ال يقبؿ المبس في التدليؿ  (ملسو هيلع هللا ىلصالنبي)
 سس مكينة. أقامة دكلتو عمى إ( في ملسو هيلع هللا ىلصنيا بينت جديتو )أعمى صحة ما تقدـ، كما 

 

 / اْلجارة ٗ

ف اإلجارة لغكيا تتجذر مف )جكر( كىي نقيض العدؿ كتعني "الميؿ عف القصد"، كالجار إ
، فيي بيذا المعنى تتداخؿ نسبيا مع كممة (ٕٛ)يضا الحميؼ كالنَّاِصرأ، كتعني رؾ في السكفك امج

ف أب ان ، كصكتيا فاف الكممة في االيقاع تستدعي لمذىف كممة )اجر( مما يمنحنا انطباع)حمؼ(
لما تقدـ ىي تقديـ  منفعة يقدميا المجير لمشخص المجار، كاإلجارة كفقان  أكاإلجارة ىي خدمة 
الحمؼ ال يشترط االنتقاؿ المكاني فقد تتحالؼ  في حيفما لجأ اليؾ مكانيا، الحماية لشخص 

طرفاف دكف اف ينتقؿ احدىما ليدخؿ في مكاف اآلخر، لكف يترتب عمييا  أكقبيمتاف  أكمدينتاف 
حدىما قكم أجارة تككف بيف طرفيف ما يترتب عمى اإلجارة مف حماية كتناصر بيف الطرفيف، كاإل

ف األمر ال يعدـ أمى األقؿ اقؿ قكة، بينما قد ال يشترط الحمؼ ذلؾ رغـ ع أككاألخر ضعيؼ 
( أف يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلصتيف مف حيث القكة، كقد ُأِمَر النبي محمد)ك اكجكد حاالت كانت بيف متحالفّيف متف

فيذه اآلية كغيرىا مف  (ٕٕ)..ِإنّْي َلْن ُيِجيَرِني ِمْن المَِّو َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدوِنِو ُمْمَتَحًدا)الجن
 تخاطب ما ترسخ في أذىاف العرب مف مفاىيـ اجتماعية عف اإلجارة. ( ٖٛ)اآليات

ت/ "ِإنَّ المََّو َجاٌر ِلَمْن  ٚٗقد حددت الصحيفة في نياية البنكد الخاصة بالييكد العربك 
ٌد َرُسوُل المَّوِ  ياف كناصراف لكؿ عمؿ شريطة "، بمعنى أف اهلل كنبيو محمد حامَبرَّ َواتََّقى، َوُمَحمَّ

اعادة صياغة لمفيـك اإلجارة كاقراره اف ينطكم عمى الخير كالتقكل كليس لما دكف ذلؾ، فيناؾ 
فالزمت الصحيفة  عمى اساس البر كالتقكل كليس عمى الظمـ كالعدكاف كما كاف قبؿ االسالـ،

نَّ ذِ ٘ٔجميع المؤمنيف حماية بعضيـ البعض اآلخر في البند  َة المَِّو َواِحَدٌة، ُيِجيُر َعَمْيِيْم / "َواِ  مَّ
ف يتشظى بحسب أفذمة اهلل كاحدة غير قابمة لمتجزئة بعكس الكالء القبمي الذم يمكف َأْدَناُىْم...". 

خر بغض النظر عف حدىـ اآلأف تقديـ الحماية سيككف بيف المؤمنيف يجير إلذا ف ؛البطكف
 . انتمائيـ القبمي أكمكانتيـ كمنزلتيـ االجتماعية 



                                                                     

 ٓٗٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

نَُّو اَل ُتَجاُر ٔٗدكف إذف أىميا في البند مف كأكدت عمى منع تقديـ الحماية لممرأة  / "َواِ 
الثاني قائـ  في حيفؿ قائـ عمى المنع ك ف الحراـ ىك نقيض الحالؿ، كاألأ ،ُحْرَمٌة إالَّ ِبِإْذِن َأْىِمَيا"

، (ٗٛ)ِتياُكو" كىي اىؿ الرجؿ "كما يقاتؿ عنو كيحميو"عمى اإلباحة. "كالُحْرمُة: ما ال َيِحؿُّ لَؾ ان
 الممتنعة المحمية بأىميا.  أككربما تدؿ الكممة عمى المرأة المكقرة 

كقد حرّمت الصحيفة عمى المشركيف كالييكد العرب منح حؽ الحماية لتجارة قريش في 
 بندّيف صريحيف:

نَُّو اَل ُيِجيُر ُمْشِرٌك َمااًل لقريش ٕٓ  ". َواَل نفسا، َواَل َيُحوُل ُدوَنُو َعَمى ُمْؤِمنٍ ب/ "َواِ 

نَُّو اَل ُتَجاُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنَصَرَىاٖٗ  ". / "َواِ 

كىذا التشريع يأتي بناء عمى معطيات سابقة كخطط الحقة تفيد بأف قريش كانت العدك 
ممشركيف العرب قبؿ ف مكة كانت قبمة لأال: أك ف عماد قكتيا يكمف في أؿ لمدعكة الجديدة ك ك األ
ف نسميو بالدعامة الدينية. ثانيا: الدعامة االقتصادية القائمة عمى التجارة أسالـ كىذا ما يمكف اإل

تنظيـ حمالت عسكرية  استراتيجيتو( كضع في ملسو هيلع هللا ىلصكفقا لنظاـ االيالؼ المكي، كبما اف النبي)
م فرد أف يمنع أ)سرايا كغزكات( لقطع الطريؽ عمى القكافؿ التجارية المكية فكاف مف الطبيعي 

 جماعة في يثرب مف مناصرتيـ. أك

كمما يالحظ عمى البنكد المتقدمة انيا افادت مف النظاـ االجتماعي العربي كمخرجاتو 
كلكنيا في الكقت نفسو حصرتو في األمة المتآصرة عمى  القبمية مثؿ الدية كالفداء كالكالء كاالجارة

العقيدة الدينية كليس عمى القبمية، مما الحؽ ضررا بالجماعات القبمية في يثرب ممف بقكا عمى 
حدىـ أالكاحدة ممف كاف  األسرةبناء أألنيا فّرقت ليس بيف ابناء القبيمة الكاحدة بؿ بيف  ؛شركيـ

 مؤمنا كاآلخر مشركا. 

  ة  والفداء/ الدي٘

عاله نجد ىناؾ عبارة مكررة بعد ذكر أعندما يرد ذكر كؿ طائفة مف طكائؼ المؤمنيف 
َلى، ُكلُّ َطاِئَفٍة َتْفِدي َعاِنَيَيا ]اسيرىا[ و َعَمى ِرْبَعِتِيْم َيَتَعاَقُموَن َمَعاِقَمُيْم ]دياتيم[ اْْل اسـ الطائفة "



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٔٗٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

ؿ تأكيدات الصحيفة كانت عمى ابقاء ىذه البطكف عمى أك "، فاْلُمْؤِمِنينَ ِباْلَمْعُروِف َواْلِقْسِط َبْيَن 
أم عمى كضعيـ السابؽ في قضيتيف  (٘ٛ))ِرْبَعتيـ(، بمعنى "أم عمى امرىـ الذم كانكا عميو"

 ، كما كضعت الصحيفة أسسا لكيفية تنفيذ ذلؾ:  (ٙٛ)ميمتّيف ىما دفع دية القتيؿ كفداء األسير

كقد كرد بيذا المعنى في عدة  ،(ٚٛ)لغكيا يمتحكر حكؿ معنى العمـ بالشيء أ/ المعركؼ: العرؼ
، كربما (ٜٛ)، كمنو تتفرع معاف  أخرل منيا أف المعركؼ ىك كجو اإلنساف الذم بو ُيعرؼ(ٛٛ)آيات

المدينة السيما أف العرؼ ىك الشكؿ  أكيشير ألىمية العرؼ عند العرب ألنيا تمثؿ كجو القبيمة 
البدائي لمقانكف في المجتمعات القديمة، كاألعراؼ بمعنى المكاف العالي فعرؼ األرض  أكلي ك األ

التي قد تدلؿ عمى فكقية الُعرؼ عند العرب مف طرؼ بعيد أم يسمك عمى بقية ( ٜٓ)ما أرتفع منيا
األشياء كىك أمر طبيعي في مجتمع محافظ تمثؿ التقاليد عمكده الفقرم، كالعرؼ ضد المنكر أم 

ألف المعركؼ عند ابف منظكر ما  ؛المستيجف كلعمو يشير اللتصاؽ العرؼ بالخير الشيء
)ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض ، كجاءت آية األعراؼ معززة بنصيا (ٜٔ)يستحسف مف األفعاؿ

َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَيا )َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة  ، كذلؾ في آية البقرة اف (ٕٜ)(َٜٜٔعْن اْلَجاِىِميَن)
، كمع ذلؾ ينبغي أف نضع في االعتبار أف اآلية كردت في إطار (َٖٕٙأًذى َوالمَُّو َغِنيّّ َحِميٌم)

التصحيح القرآني لمفيـك العرؼ بمعنى الخير، كالغالب عمى الظف أنو يخالؼ معنى المفيـك 
ال ى ؿ كاف الثأر مف أحد أقرباء القاتؿ كليس نفسو مف منظكر قبمي عند العرب قبؿ اإلسالـ، كا 

؟، لذلؾ نرل مف األفضؿ أف نقكؿ أف العرؼ ىك ما تكاضعكا عميو أم  مف القاتؿ نفسو خيران 
 ف المعنى المغكم يؤيد ذلؾ. أشاع كفشا بينيـ كأصبح محؿ اتفاقيـ السيما 

 . (ٜٗ)يضا، كعند المغكييف العرب ا (ٖٜ)(ٕٕٛب/ القسط: كىك العدؿ في سكرة البقرة )

نَّ اْلُمْؤِمِنيَن اَل َيْتُرُكوَن ُمْفَرًحا ]محتاجا[ َبْيَنُيْم َأْن ُيْعُطوُه "أ/ٕٔت/ مساعدة المحتاج: َواِ 
"، بمعنى انيا فرضت عمى كؿ المؤمنيف مساعدة الشخص "المثقؿ َعْقلٍ  أوِباْلَمْعُروِف ِفي ِفَداٍء 
في دفع حصتو مف الدية كالفداء، كفي ىذا ُبعد يتعمؽ بترسيخ مبدأ  (ٜ٘)بالديف كالكثير العياؿ"

 العدالة االجتماعية بيف األمة. 



                                                                     

 ٕٗٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

الدية  إلىكفيما يخص الييكد العرب فقد خمت بنكد الصحيفة المتعمقة بيـ مف اإلشارة 
 نو يسرم عمييـ ما يسرمأف عبارة )امة مع المؤمنيف( ربما تعني أكالفداء، كلكف يمكف القكؿ ب

عمى المؤمنيف مف تعاقؿ كفداء فيما بينيـ، السيما اف ابقائيـ ضمف الجماعة المؤمنة أم ضمف 
انتماءاتيـ القبمية تمزميـ بدفع الدية كالفداء معيـ ايضا، فاألساس القبمي ظؿ ىك السائد في 

مع قيـ التكافؿ االجتماعي التي تنسجـ ألنو يرسخ قيـ  ؛معالجة قضية الدية كالفداء كقد تـ تبنيو
 .الديف الجديد

نيما أف التركيز عمى معالجة الجانب المادم في قضية الدية كالفداء رغـ أكيبدك لي 
ال كىك الشأف األمني لكي ال يحدث إنيما يخصاف شأنا ميما أال إيتعمقاف بجانب تنظيمي 

ستشيد  ف المرحمة المقبمةأاختالؼ بيف الجماعة المؤمنة كحمفائيـ حكؿ ىذيف األمريف السيما 
لذا كاف ىناؾ تأكيد عمى اف الدفع يككف بيف المؤمنيف مف افراد كؿ  ؛تكجيو حمالت عسكرية

 طائفة، كىذا يعني عزليـ عف الدفع مع مشركي طكائفيـ.

  / الحقوق ٙ

دستكر يتمثؿ في الحقكؽ التي يضمنيا، كقد بدل جميا  أكعالف إ أكف قيمة ام تشريع إ
ف الصحيفة حفظت في بنكدىا عمى حؽ الحياة كاألمف كأقرت التكافؿ االجتماعي أفيما تقدـ ب

نيا كفرت العدؿ عندما أالمغادرة مف يثرب، كما  أكبيف افرادىا ككفمت حؽ االقامة كحؽ اليجرة 
، كىك نفس المبدأ الذم اقره حمؼ الفضكؿ الذم عقد بيف ب/"النَّْصَر ِلْمَمْظُموِم"ٖٚاقرت مبدأ

ككاف مصدر افتخاره بو  ( عشريف عامان ملسو هيلع هللا ىلصالمكية عندما كاف عمر النبي محمد) بعض البطكف
كما  ،(ٜٙ)قائال: "َما ُأِحبُّ َأفَّ ِلي ِبِحْمؼ  َحَضْرُتُو ِبَداِر اْبِف ُجْدَعاَف ُحْمَر النََّعـِ َكَأنِّي َأْغِدُر ِبو"

نيا كفمت حرية أال عف اة بيف األفراد في مسؤكلية الجاني عف جنايتو فضك ااقرت الصحيفة المس
/"ِلْمَيُيوِد ِديُنُيْم، َوِلْمُمْسِمَمْيِن ِديُنُيْم، ٕ٘المعتقد مثمما كرد في البند المتعمؽ بالييكد العرب 

)اَل ِإْكَراَه ِفي كثر عمكمية في آية البقرة أ، التي كرد ما يماثميا كلكف بصكرة َمَواِليِيْم َوَأْنُفُسُيْم"
...) الدّْيِن َقْد َتَبيَّنَ  م منكعات تحـر أكما لـ تأِت في الصحيفة ذكر  ،(ٕٙ٘الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ

 اآلخريف مف حؽ العمؿ كحؽ التممؾ. 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٖٔٗ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 

 ت/ الشؤون الحربية : 

ف مف بيف الكظائؼ التي تطمع بيا الدكلة ىي حماية المجتمع مف التيديدات الخارجية إ
ف أالتي تصب في عممية بسط سيادة الدكلة عمى إقميميا، كيمكف  (ٜٚ)تسكية النزاع" أكبالتصدم 

 ندرس الشؤكف الحربية في الصحيفة مف خالؿ المكضكعات اآلتية: 

 / السمم والحرب : ٔ

نَّ ِسْمَم اْلُمْؤِمِنيَن َواِحَدٌة، اَل ُيَساَلُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقتَاٍل ِفي َسِبيِل المَّوِ ٚٔالسمم : ، / "َواِ 
اة في عقد ك اكيظير اف الصحيفة كضعت المؤمنيف عمى قدـ المس، إالَّ َعَمى َسَواٍء َوَعْدٍل َبْيَنُيْم"
يضا عبارة عف فصيميف كبيريف ىما المياجركف كاألنصار، كأف عقد أالسالـ، فالمؤمنكف كانكا 

سالمة  ينصب  ىدؼ الصحيفة عمى المحافظة عمى في حيفالسمـ يؤثر عمى المؤمنيف جميعا، 
ساس لممحافظة عمى أمر أغير قابؿ لمتجزئة، كىك  لذا عدت سمـ المؤمنيف كاحدان  ؛المؤمنيف

القاعدة الجماىيرية التي تقـك عمى اكتافيا الدعكة كيمثؿ سالميا كآمنيا مصدر استقرار ليثرب 
لذا حرمت الصحيفة عمى أم مؤمف مسالمة العدك في السرايا  ؛( كدعكتوملسو هيلع هللا ىلصكمصدر قكة لمنبي)

 كالغزكات عمى حساب مؤمف آخر.

َذا ُدُعوا ٘ٗأما ما يخص الييكد العرب فقد جاء في البند  ُصْمٍح ُيَصاِلُحوَنُو  إلىأ/"َواِ 
نَُّيْم إَذا ُدُعوا  ِمْثِل َذِلَك َفِإنَُّو َلُيْم َعَمى اْلُمْؤِمِنيَن،  ىإلَوَيْمَبُسوَنُو، َفِإنَُّيْم ُيَصاِلُحوَنُو َوَيْمَبُسوَنُو، َواِ 

ف الصحيفة مثمما الزمتيـ بقبكؿ أم صمح يعقده النبي أكىذا يعني ،إالَّ َمْن َحاَرَب ِفي الدّْيِن"
ياىـ الحؽ في عقد الصمح كألزمت أاة مانحةن ك ا( كالمؤمنكف فأنيا بالمقابؿ عاممتيـ بالمسملسو هيلع هللا ىلصمحمد)

تقكيض  أكالقبكؿ بو كاستثنت مف ذلؾ أم شأف قد يساىـ في اضعاؼ  النبي كالمؤمنيف عمى
عداء أجارة إجارة عمى عدـ الديف اإلسالمي، كنفيـ مف ذلؾ انيا مثمما اكدت سابقا في مبدأ اإل

الدكلة الجديدة الناشئة فإنيا تعيد التأكيد عمى األمر ذاتو في منح حؽ عقد الصمح لمييكد العرب 
عداء الديف الجديد كقريش أف ال يككف ممف يحارب في الديف، كىذا يعني أمع أم كاف شريطة 

 غيرىـ مف المشركيف كالييكد . أك



                                                                     

 ٗٗٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

نَّ ُكلَّ َغاِزَيٍة َغَزْت َمَعَنا ُيْعِقُب َبْعُضَيا َبْعًضا". ٛٔالحرب :  ، ف يستبدؿ بعضيـ ببعضأأم /"َواِ 
ف البند يرد أ( رغـ َمَعَنالممفت لالنتباه كممة ). كا(ٜٛ)"كالتَّعقيُب: َغزكة  بعد غزكة  كَسْير بعد سير  "

ضمف البنكد الخاصة بالمؤمنيف ؟، ربما المقصكد بيا تنظيـ الحمالت العسكرية اليجكمية 
أم طرؼ يريد االنضماـ لممؤمنيف كالتحالؼ  أكالخارجية التي يريد االشتراؾ فييا الييكد العرب 
ِإنَُّو َمْن َتِبَعَنا ِمْن َيُيوَد ينص عمى " ٙٔف البند أمعيـ، كيتعزز ىذا التفسير أكثر عندما نتذكر 

 ".  َفِإنَّ َلُو النَّْصَر َواْْلُْسَوةَ 

اع معيـ لقد ألزمت الصحيفة الييكد العرب بكصفيـ حمفاء لممؤمنيف الدف الدفاع عن المدينة:
نَّ َبْيَنُيْم النَّْصَر َعَمى ٗٗعف مدينة يثرب في حاؿ تعرضيا لغزك خارجي، فجاء في البند  /"َواِ 

 ". َمْن َدَىَم َيْثِربَ 

ف الصحيفة إأما فيما يخص النفقات العسكرية لكؿ مف المؤمنيف كالييكد فالنفقات والتعويضات: 
ات مشاركتو العسكرية في حمالت ف كؿ طرؼ يتحمؿ نفقأكانت كاضحة بيذا الخصكص في 

نَّ اْلَيُيوَد ُيْنِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َما َداُموا / ٕٗىجكما، فجاء في البند  أكالمؤمنيف دفاعا  "َواِ 
نَّ َعَمى اْلَيُيوِد ٖٚ، كجاء في صيغة أخرل في البند ٖٛفي البند  كتكرر نصان ُمَحاَرِبيَن"،  أ/"َواِ 

، كفي ىذا التكرار داللة تأكيد كتكضيح لممسائؿ المالية حتى ال اْلُمؤمنين َنَفَقَتُيْم"َوَعَمى  َنَفَقَتُيمْ 
ف المؤمنيف آنذاؾ غير قادريف عمى تجييز غيرىـ في حمالتيـ أيحدث لبس فييا السيما 

 ـ ىجكمية.أالعسكرية دفاعية كانت 

ن اْلُمؤمِنيَن يبيء َبْعُضُيْم َعَمى َبْعٍض ِبَما َنالَ ٜٔ كتعني )يبيء( . ِدَماَءُىْم ِفي َسِبيِل المَِّو" / "َواِ 
ىمية التكافؿ االجتماعي بيف المؤمنيف في تحمؿ نتائج أ، كالبند ينص عمى (ٜٜ)أم يرجع كيكزع

 الخسائر البشرية في السرايا كالغزكات.

ؿ كاف في البنكد المتعمقة ك لقد كرد ىذا التأكيد في بنديف األضرب المصالح التجارية لمكة: 
"ِإنَُّو اَل ُيِجيُر ُمْشِرٌك َمااًل لقريش َواَل نفسا، َواَل َيُحوُل ُدوَنُو  عمى ب/ٕٓإذ اكد البند بالمؤمنيف 
ف المشركيف لـ يككنكا طرفا في االتفاؽ، كىذا ىك البند الكحيد الذم يشير أ"، رغـ َعَمى ُمْؤِمنٍ 

ألف الحمالت العسكرية التي سيكجييا  ؛اسية ىذه المسألةالييـ، لكف يمكف تفسير األمر بحس
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قطع الطريؽ الرابط بيف مكة كبالد  إلىالتي سيقكدىا بنفسو تيدؼ باألساس  أك( ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد)
كما حرمت ، مف أجؿ اضعاؼ مكة اقتصاديان  استعمالوالشاـ كمنع القكافؿ التجارية المكية مف 
رب األمر ذاتو ككسعت مف نطاؽ المنع ليشمؿ تجارة الصحيفة مف جية ثانية عمى الييكد الع

نَُّو اَل ُتَجاُر ُقَرْيٌش َواَل َمْن َنَصَرَىا"ٖٗيضا في البند أقريش ككؿ مف ينصرىا   . /"َواِ 

  ث/ السمطات في الصحيفة

نيا بحد ذاتيا أالمسؤكؿ عف اصدار التشريعات رغـ  إلىف بنكد الصحيفة لـ تشر مباشرة إ
نو كاف مصدر التشريعات العامة أ( كاف المشرع لو مما يعني ملسو هيلع هللا ىلصالنبي محمد) فأتمثؿ تشريعا ك 

التي تنظـ الحياة في يثرب، كلكنيا حددت بكضكح المسؤكؿ عف السمطة القضائية السيما في 
حؿ المشكالت التي قد تحدث بيف أطرافيا كاالختالؼ الذم قد يقع بيف المؤمنيف مف مياجريف 

، وَ  إلىنَُّكْم َمْيَما اْخَتَمْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء، َفِإنَّ َمَردَُّه /"َوا ِ ٖٕ كأنصار في البند لىالمَِّو َعزَّ َوَجلَّ  ا 
"، كذلؾ االختالؼ كالمشاكؿ التي قد تحدث بيف الييكد العرب كالمؤمنيف في البند الخاص ُمَحمَّدٍ 
ِحيَفِة ِمْن َحَدٍث "/ٕٗبيـ  نَُّو َما َكاَن َبْيَن َأْىِل َىِذِه الصَّ اْشِتَجاٍر ُيَخاُف َفَساُدُه، َفِإنَّ َمَردَُّه  أوواِ 
، وَ  إلى لىالمَِّو َعزَّ َوَجلَّ نبياء الحكـ بيف كظيفة األف مف أ إلى". كقد اشارت سكرة البقرة ُمَحمَّدٍ  ا 

)َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث ليية/ الكتاب الذم معيـ لمتعميمات اإل الناس في االختالفات كفقان 
اْخَتَمُفوا المَُّو النَِّبيّْيَن ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُيُم اْلِكَتاَب ِباْلَحقّْ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما 

 (. ٖٕٔ...)البقرة

نو أ( الذم مثمما بينا سابقا ملسو هيلع هللا ىلصيظير بيد النبي محمد)ما السمطة التنفيذية فكانت عمى ما أ
ف الدكلة كانت في أكاف يعتمد عمى الجماعة في رصد خرؽ القانكف كفي تنفيذه مما يكشؼ عف 

 نيا كانت في بدايتيا ال تضـ كؿ المؤسسات الحككمية مثؿ جياز شرطة كغيرىا.أمرحمة َتشُكؿ ك 
 ثا اْلقميم ثال

نو لـ يرد في سكرة البقرة كقد أال إ( ٗٗ، ٜٖ، ٔكرد اسـ يثرب في بعض بنكد الصحيفة )
َذا )حمت محمو كممة )األرض( التي نفيـ مف خالؿ سياؽ النصكص اف المقصكد بيا يثرب  َواِ 

، فالخطاب القرآني يتحدث  (ٓٓٔ)(ِٔٔقيَل َلُيْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحوَن)
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ذف يحدد األرض بطريقة غير إىؿ يثرب، فيك أىنا عف مكاقؼ المنافقيف المشركيف كالييكد مف 
ْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ف لـ يذكرىا باالسـ الخاص الذم ُذكر في سكر الحقة مثؿ األحزاب أمباشرة ك  )َواِ 

ىك فرؽ بيف عمكمية الطرح القرآني الذم ، ك (ُٖٔعوا...)ِمْنُيْم َيا َأْىَل َيْثِرَب اَل ُمَقاَم َلُكْم َفاْرجِ 
كنجد في المعاجـ المغكية يخاطب الناس كبيف خصكصية الصحيفة كدستكر ألىؿ يثرب آنذاؾ، 

 نو كاف مستمدان أأف معنى كممة )ثرب( ىك "شحـ رقيؽ يغثي الكرش كاألمعاء" الذم ال ُيستبعد 
 ع سكانيا كُتشحـ بطكنيـ، كالتثريب يأتي أيضان مف غناىا بالخيرات كأرض زراعية خصبة ُتشب

، كقد ُذكر ىذا المعنى في سكرة يكسؼ (ٔٓٔ)بمعنى المـك كالتعيير بالذنب كالتذكير بو
( في طريؽ عكدتو مف غزكة ملسو هيلع هللا ىلص(، كقد ُسميت )طابة( مف قبؿ النبي)ٕٜالمكية)
 ، لكنيا لـ تصبح شائعة بؿ طغى عمييا اسـ المدينة. (ٕٓٔ)ـ(ٖٓٙق/ٜتبكؾ)

فيؿ كانت يثرب تطمؽ عمى المدينة كميا أـ عمى جزء منيا ؟، ىذا غير كاضح بإشارة 
ال إشارة غير مباشرة لبعض مناطؽ إمباشرة في الصحيفة كال في سكرة البقرة كبقية السكر الميـ 

ُقَرى... وردت في سورة الحشر )َما َأَفاَء المَُّو َعَمى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل الْ يثرب ُذكرت بكممة )قرل( 
التي  ، كالمقصكد بأىؿ القرل ىك مجمكعة مف القرل الصغيرة التابعة لبني النضير (ٖٓٔ)(ٚ)

عمـ داؿ  سـاك، مما قد ُيممح لخصكصية )يثرب( (ٗٓٔ)( عمى غنائميا فيئاملسو هيلع هللا ىلصحصؿ النبي محمد)
باء عمى جزء مف المدينة كربما يككف قمبيا، كيدعمو ما ذكره ياقكت الحمكم عف بعض قراىا "كق

ف تككف أ، لكنو ال ينفي (٘ٓٔ)ما يمي القبمة كىي شبيية بالقرية" إلىخارج المدينة عمى نحك ميميف 
كما تظير كممة )المدينة( كىي المفظة التي اشتيرت بيا يثرب  يثرب تجمعا لمجمكعة مف القرل،

عمـ يطمؽ عمى عمـك المدينة في مقابؿ مف ىك خارج  كاسـبعد سكرة األحزاب في بعض اآليات 
)َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمْن اْْلَْعرَاِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْىِل عنيا مف األعراب كما جاء في سكرة التكبة 

 .(ٙٓٔ)(ٔٓٔاْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَمى النَّْفاِق... )

عمى يثرب  ربما كاف قاصران  ـ يقتصر عمييا ؟،أف تحريـ يثرب يشمؿ قراىا ألكف ىؿ 
( مثمما اف المقصكد بحرمة مكة ىك بطف ملسو هيلع هللا ىلصنفسيا كقمب لممدينة كفييا مستقر النبي محمد)

 .(ٚٓٔ)الكادم حيث البيت الحراـ كليس المدينة كميا
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 الخاتمة 

نو لمس ىذا األمر أ( السيما ملسو هيلع هللا ىلصفي ذىف النبي محمد) ف مشركع بناء الدكلة كاف كاضحان إ
بؿ كضركرة عامة لكؿ العرب آنذاؾ الذيف كانكا عبارة عف قبائؿ متناحرة ليس كحاجة شخصية 

)َوَأْقَسُموا ِبالمَِّو ف يككنكا كتابييف ألذا كانكا يتمنكف  ؛متقاتمة لـ تجمعيـ دكلة كليس لدييـ كتاب
ا َجاَءُىْم َنِذيٌر َما َزاَدُىْم ِإالَّ َجْيَد َأْيَماِنِيْم َلِئْن َجاَءُىْم َنِذيٌر َلَيُكوُننَّ َأْىَدى ِمْن ِإْحَدى اْْلَُمِم فَ  َممَّ

ف نسميو بأمنيات العرب أفيذه اآلية كنظيراتيا تكشؼ عما يمكف ، (ٛٓٔ)(ُٕٗنُفورًا )فاطر
لذا سعى  ؛( كاحدا منيـ يستشعر احالميـ كيدرؾ حاجاتيـملسو هيلع هللا ىلصكأحالميـ آنذاؾ، ككاف النبي محمد)

التي مثمت حاجة لى ارىاصاتيا أك يثرب ككانت الصحيفة  إلىتأسيس دكلة فكر ىجرتو  إلى
كضركرة سياسية كاجتماعية ممحة فيي صكرة متقدمة آنذاؾ مف صكر الحراؾ كالتغير السياسي 

بنية اجتماعية  إلىالعربي الذم يريد تغّير البنية االجتماعية مف بنية قبمية قائمة عمى األعراؼ 
ف الصحيفة ألذا نرل  ؛كلة كيككف القانكف قمبيا النابضمغايرة يككف شكميا المؤسساتي ىك الد

طرافيا في التكاليؼ العامة كالمشاركة كمنحت الخاضعيف أاة بيف ك اقامت عمى العدؿ كالبر كالمس
 لسمطتيا حؽ التديف. 

ف مرتكزات بناء الدكلة )الشعب، السيادة، اإلقميـ( كانت أتبيف مف خالؿ البحث كقد 
كاضحة في سكرة البقرة التي حددت األطر العامة، كفي الصحيفة التي قعدت ىذه األطر العامة 

ف نسميو بدستكر ينظـ العالقة بيف سكاف يثرب آنذاؾ أفي بنكد كاضحة الداللة شكمت ما يمكف 
رغـ ما قد المرحمة المدنية بعد اليجرة النبكية الييا،  رغـ انيا صدرت في مرحمة مبكرة مف عمر

لممؤمنيف كَمْف تحالؼ معيـ مف ( ملسو هيلع هللا ىلصعالف مف جانب كاحد ىك النبي محمد)إنيا أيقاؿ عنيا مف 
مف ىذا ان ف الييكد بفصائميـ الثالثة )قينقاع كالنضير كقريظة( لـ يككنكا جزءأك  ،ييكد قكميـ
 كتحديد المقصكد بمصطمح الييكد الكارد في الصحيفة ثانيان  الن ك أآليات سكرة البقرة  االتفاؽ كفقان 

 س كالخزرج.  ك بأنو يقتصر عمى الييكد مف عرب األ

سكرة البقرة كالصحيفة طبيعة النقمة النكعية التي تأسس عمييا النظاـ السياسي  بينتكقد 
( في الجمع بيف النبكة كالممؾ أم الديف كالسياسة، كىك خطاب مغاير لما كاف ملسو هيلع هللا ىلصلدكلة الرسكؿ)

 متعارؼ عميو في الفكر السياسي الييكدم كالنصراني كالكثني الذم يفصؿ بينيما. 
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 ىوامش البحث
صكر  أكتعنى السيميائية بدراسة العالمات )االشارات( دراسة منظمة سكاء كانت عمى شكؿ كممات  (ٔ)
كما بعدىا؛  ٕٛأشياء" لمتكسع ينظر : دانياؿ تشاندلر، اسس السيميائية،  أكإيماءات  أكاصكات  أك

 . ٙٛٔ-ٚٚٔميجاف الركيمي كسعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، 
كقد تمت االستعانة بالسكر المكية ألنيا سبقت سكرة البقرة نزكال، كلـ نعتمد عمى السكر المدنية اال ( ٕ)

كفر نص في سكرة البقرة، ككثقنا عدد مف المكضكعات اليكامش بسكر مكية كأخرل عند الضركرة كلعدـ ت
 مدنية لغرض االستزادة لمف يريد التكسع مف القراء. 

؛ محمكد ٔٛاحمد سيد حسيف، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة )ركسيا في عيد بكتيف(،  (ٖ)
 .  ٛٔحيدر ، الدكلة ، 

 .ٖٙٔ-ٖٗٔمحاضرات في تاريخ العرب، صالح احمد العمي،  (ٗ)
 . ٖٕٔ، ٖٗٔ، ٕٛٔينظر ايضا : البقرة  (٘)
 .ٕٙٗ/ٛ؛ ينظر: الفراىيدم، العيفٔٗ-ٕٕ/ٕٔابف منظكر، لساف العرب  (ٙ)
، ٜٛٔ، ٚٛٔ، ٖٛٔ، ٓٛٔ، ٜٚٔ، ٚٚٔ، ٖٕٔ، ٖٙ، ٛٗ، ٕٗ، ٕٔ، ٕينظر ايضا : البقرة ( ٚ)

ٜٔٗ ،ٕٖٓ ،ٕٕٔ ،ٕٕٖ ،ٕٕٗ ،ٕٖٔ ،ٕٖٖ ،ٕٖٚ ،ٕٖٚ ،ٕٗٔ ،ٕٚٛ ،ٕٛٔ ،ٕٕٛ. 
 .ٕ٘ٛ، ٚٚٔ، ٖٙٔ، ٜٛينظر: البقرة ( ٛ)
 .ٖ٘ٔ-ٕٗٔ، ٘ٔٔ-ٗٔٔينظر: البقرة ( ٜ)
 .ٚٛٔ-ٖٛٔينظر: البقرة ( ٓٔ)
 .ٖٕٓ-ٜٙٔ، ٜٛٔ، ٛ٘ٔ، ٜٕٔ-ٕ٘ٔينظر: البقرة ( ٔٔ)
 .ٕٛٚ، ٕٙٚ-ٕ٘ٚينظر: البقرة ( ٕٔ)
 .  ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٗتفسير الطبرم، ( ٖٔ)
 . ٕٚينظر ايضا : االنفاؿ ( ٗٔ)
 . ٔٙٔ/ٔالمغازم، ( ٘ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔنسب معد كاليمف ، ( ٙٔ)
مشتاؽ بشير الغزالي كمحمد جكاد فخر ؛ ٜٕٛالسيرة النبكية الصحيحة، اكـر ضياء العمرم، ( ٚٔ)

المستشرقيف، مجمة آداب الككفة،  المبكرة كآراء اإلسالمية المصادر في دراسة المدينة الديف، كثيقة
 . ٜ٘ٔ/ٔج



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٜٔٗ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 . ٖٛ؛ بركات احمد، محمد كالييكد نظرة جديدة، ٖٙٗمكنتغمرم كات، محمد في المدينة، ( ٛٔ)
محمد صالح خميفة، مقكمات الدكلة االسالمية في ضكء كثيقة )دستكر( المدينة، بحث مستؿ، ( ٜٔ)

 . ٕٙٙٔ-ٕ٘ٙٔمجمة كمية الدراسات االسالمية ، 
يدة في صحيفة المكادعة بيف القاطنيف في المدينة المنكرة، ىادم عبد النبي التميمي، قراءة جد( ٕٓ)

ٕٔٛ . 
 . ٓٙ٘/ٔتفسير الطبرم ( ٕٔ)
 . ٕٖٖ/ٕتفسير الطبرم ( ٕٕ)
 . ٖٚٔ، ٜٓٔ، ٘ٓٔ، ٔٓٔ-ٓٓٔ، ٜٛ-ٜٚ؛ ينظر: البقرة ٖٛٗ/ٕتفسير الطبرم ( ٖٕ)
 . ٜٕٗ/ٖتفسير الطبرم  ٜ٘ٔ؛ كآية ٔٚ٘/ٔتفسير الطبرم، ( ٕٗ)
 .  ٖٓٔ-ٛٚ، ٗٚ-ٚٗينظر: البقرة ( ٕ٘)
 . ٜٕٛالسيرة النبكية الصحيحة ، ( ٕٙ)
 . ٕٛٛ-ٕٙٛالسيرة النبكية الصحيحة ، ( ٕٚ)
 . ٙٔ٘-ٗٔ٘/ٕ/جٔالسيرة النبكية، ؽ( ٕٛ)
 . ٕٖٚ/ٔ؛ الجكىرم، الصحاح في المغة، ٘ٙ/ٕالفراىيدم، العيف، ( ٜٕ)
 .ٖٕٔ/ٜ؛ تفسير الطبرسيٕٗٔ/ٕٙتفسير الطبرم( ٖٓ)
 .ٓٔ٘/ٕتفسير الطبرم، ( ٖٔ)
 .ٖٚ/ٖتفسير الطبرم، ( ٕٖ)
 .ٕٜ/ٖتفسير الطبرم، ( ٖٖ)
فَّ اْلَيُيكَد ُيْنِفُقكَف َمَع اْلُمْؤِمِنيَف َما َداُمكا ُمَحاَرِبيفَ  /ٖٛينظر البنكد ( ٖٗ) ـْ إَذا ُدُعكا / ٘ٗ. َكاِ  نَُّي ِمْثِؿ  إلىَكاِ 

ـْ َعَمى اْلُمْؤِمِنيفَ   . َذِلَؾ َفِإنَُّو َلُي
 . ٘ٔمحمكد حيدر، الدكلة، ( ٖ٘)
،  ٓٛٔ، ٙ٘، الرـك٘ٓٔ، األنبياء ٗ٘كٕٔ، األنعاـ ٙ٘ٔلممزيد ينظر السكر المكية: األعراؼ( ٖٙ)

،  ٚٚك ٙٙ، ٕٗ، النساءٗ٘ٔ، لممزيد ينظر سكر مدنية نزلت بعد سكرة البقرة: آؿ عمرافٕٙٗ، ٚٛٔ
 .ٔ٘، التكبة٘ٗ،  ٕٖ، ٕٔة، المائدٗ، الحجٖ، الحشرٕٔ، المجادلةٕٚ، الحديدٕٚٔ، ٖٓٔ

 .  ٕٔػٕٓ/ٚٔالتكراة ، التككيف ( ٖٚ)
سكر مدنية  يضان أ، ينظر ٖٙٔ، البقرة ٘ٛ، األنبياء ٙٛ، األنعاـ ٛٗينظر أيضا سكر مكية: ص ( ٖٛ)

 . ٖٙٔ، النساء ٗٛتمت سكرة البقرة في النزكؿ: آؿ عمراف 
تقارف  ٕٚاألنبياء  ، ٙٛتقارف مع  ٗٛاألنعاـ  ، ٗ٘تقارف مع  ٜٗ؛ مريـ ٛٗتقارف مع  ٘ٗص ( ٜٖ)



                                                                     

 ٓ٘ٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عمي غانم جثير.أ.د 

 .٘ٛمع
 .ٕ٘ٛالبقرة ( ٓٗ)
 . ٗٚ؛ قامكس الكتاب المقدس ٕٔ،  ٜ/ٕ٘؛  ٕٙػٖٕ، ٕٓ، ٛٔ/ٚٔالتكراة، التككيف( ٔٗ)
 .ٔ/ٜٖ، ٕٛ-ٕ٘/ٖٚالتكراة، التككيف ( ٕٗ)
 . ٖ-ٔ/ ٘،ٕالتكراة، صامكيؿ(ٖٗ)
 كما بعدىا.  ٗ/ ٚ، ٕالتكراة، صامكيؿ( ٗٗ)
 . ٕ٘/ ٕٓانجيؿ لكقا، ،ٙٔ/ ٕٔ؛ انجيؿ مرقس، ٕٔ/ ٕٕانجيؿ متى، ( ٘ٗ)
 .  ٖٙ/ ٛٔانجيؿ يكحنا، ( ٙٗ)
عمي  ، ٕٗٔ/ٙلمزيد مف التفاصيؿ ينظر: جكاد عمي المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ، ( ٚٗ)

، التغير الميثكلكجي في عصر الرسالة كدكره في دكافع حركات الردة، مجمة ابحاث ميساف، ع غانـ جثير
 . ٖ٘ٔـ، ٖٕٔٓ، سنة ٚٔ
، ٗٙ-ٔٙ، اإلسراءٖٕٔ-ٙٔٔ، طو ٕٙ-ٔٔ، األعراؼ٘ٛ-ٚٔينظر سكر مكية: ص( ٛٗ)

 . ٓ٘، الكيؼٖٗ-ٕٙالحجر
 . ٕ٘ٗ/ ٔتفسير الطبرم، ( ٜٗ)
 . ٖ٘ينظر: ص( ٓ٘)
 . ٕٖٚ/٘، تفسير الطبرم( ٔ٘)
 . ٘٘سراء د بالزبكر في سكرة اإلك اكراجع تفضيؿ د ،ٖٛٚ/٘تفسير الطبرم، ( ٕ٘)
؛ رغـ أف اآليات القرآنية ٔٗ، البقرة ٖٓ، األحقاؼ ٜٔ، االنعاـ ٖٔينظر سكر مكية: فاطر ( ٖ٘)

 .ٜٚ، ٘ٚسجمت اتياميـ بالتحريؼ في آيتّي البقرة 
)تفسير الطبرم،  ٗٗػٖٗ، النحؿ ٓٔاألحقاؼ (، ٕٔٓ-ٕٓٓ/٘ٔيكنس )تفسير الطبرم ( ٗ٘)

 . ٚٗػٙٗ(، العنكبكتٕٛٓ-ٕٚٓ/ٚٔ
 . ٖ٘ٔ، ٘ٗالبقرة( ٘٘)
 . ٕٗبرىاف غميكف ، نقد السياسة الدكلة كالديف ، ( ٙ٘)
 . ٕ٘ٓ، ٕٚالبقرة ( ٚ٘)
 .  ٕٛعادة بناء الدكلة، إاحمد سيد حسيف ، دكر القيادة السياسية في ( ٛ٘)
 . ٖ٘محمكد حيدر، الدكلة ، ( ٜ٘)
يثرب، كقتؿ في بطحاف عمى  إلىىك نفيع بف المعمى بف لكذاف الخزرجي، اسمـ قبؿ قدـك النبي ( ٓٙ)

؛ ابف حجر ، اإلصابة ٕٓٗ/ٔس، ينظر: ابف الكمبي ، نسب معد كاليمف، ك يد رجؿ مف مزينة حميؼ األ



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثونالعدد  تاريخيةمجمة دراسات 
ٔ٘ٔ 

 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

 .ٓٓٗ/ٙفي تمييز الصحابة، 
ألف معنى الدسيعة يتركز عمى اخراج شيء ما مف الجكؼ كالقيء  ؛المساىمة في اظيار الظمـ( ٔٙ)

 .ٗٛ/ٛكغيره، ينظر: ابف منظكر ، لساف العرب، 
؛ ٕ٘ٔ/ٕ"، ينظر: األزىرم ، تيذيب المغة ، "َقاَؿ اْبف َعبَّاس: الَصْرؼ: الِدية، كالَعْدُؿ: السَِّكيَّة (ٕٙ)

ـْ ِبَما َتُقكُلكَف َفَما َتْسَتِطيُعكَف َصْرفنا َكاَل َنْصرنا...)كالصرؼ ىك البدؿ بحسب آية الفرقاف )َفَقْد   ( .َٜٔكذَُّبكُك
 .  ٕٓ/ٕ، ينظر: الفراىيدم، العيف ، أم قتؿ نحرا مؤمنا بدكف ذنب( ٖٙ)
 .ٕٖٚ/ٖ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٜٚٔ/٘الفراىيدم، العيف، ( ٗٙ)
 . ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٔإبف سعد، الطبقات الكبرل، ( ٘ٙ)
 . ٖٗٚ/ٔسميو ابف الكمبي الجالس كليس الحارث، نسب معد كاليمف الكبير، ي( ٙٙ)
كىي مساكف بني عمرك بف عكؼ مف األنصار، تقع عمى بعد  ُعرفت القرية باسـ بئر ىناؾ،( ٚٙ)

 . ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٗينظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ميميف جنكب يثرب؛
س، كقد اختمفكا في زمف كفاتو بيف مف ك مسممّي األائؿ أك ىك عكيـ بف ساعدة بف عائش، كاف مف ( ٛٙ)

يقكؿ انو تكفي في حياة النبي)ص(، كبيف مف ذكر انو مات في خالفة عمر بف الخطاب؛ ينظر: ابف 
 . ٕٓٙ/ٗحجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

 . ٖ٘ٓ-ٖٖٓ/ٔ؛ الكاقدم، المغازم، ٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٔابف الكمبي، نسب معد كاليمف الكبير، ( ٜٙ)
 .  ٚٙٔ/ٔالكاقدم، المغازم،  ،ٜٓٚ/ٕ، ٖٗٚ/ٔابف الكمبي، نسب معد كاليمف الكبير، ( ٓٚ)
 .  ٚ٘ينظر ايضا: القصص( ٔٚ)
 .ٚ، الزمرٙ، األنعاـ ٘ٔ، اإلسراءٛٔينظر أيضا: فاطر( ٕٚ)
، َفِإنَُّو اَل ُيك ٖٔ+ٕ٘ينظر تكرار نفس العبارة في البنديف: ( ٖٚ) ـَ ـَ َكَأِث ِتُغ إالَّ َنْفَسُو، َكَأْىَؿ )...إالَّ َمْف َظَم

 َبْيِتو(.
 .ٛٓٗ/٘ٔابف منظكر، لساف العرب، ( ٗٚ)
 . ٖٛ٘؛ دركزة ، عصر النبي ٔٔٗ/٘ٔابف منظكر، لساف العرب، ( ٘ٚ)
النحؿ  ،ٖٖ، االسراءٜٗ، لممزيد ينظر السكر المكية: النمؿ ٕٙٛ، ٕٚ٘، ٕٓٔ، ٚٓٔالبقرة ( ٙٚ)



                                                                     

 ٕ٘ٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية
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 .٘٘، المائدة ٖٚٔ، ٘ٗ، ٖٖ، النساء ٓ٘ٔ، ٕٕٔ،  ٛٙ؛ كالسكر المدنية: آؿ عمراف ٙٚ-٘ٚ
 .  ٖٔٚ/ٔابف المبارؾ ، منتيى الطمب مف اشعار العرب ، ( ٚٚ)
 . ٕٓٔ، ٚٓٔينظر ايضا: البقرة ( ٛٚ)
المَِّو ِفي َشْيء  ِإالَّ  ِلَياَء ِمْف ُدكِف اْلُمْؤِمِنيَف َكَمْف َيْفَعْؿ َذِلَؾ َفَمْيَس ِمفَ أك )اَل َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنكَف اْلَكاِفِريَف ( ٜٚ)

ـُ المَُّو َنْفَسُو كَ  ـْ ُتَقاةن َكُيَحذُِّرُك لىَأْف َتتَُّقكا ِمْنُي  . (ٕٛالمَِّو اْلَمِصيُر) ا 

 .  ٕٛاحمد سيد حسيف ، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة، ( ٓٛ)

 . ٕٗ٘/ٔ؛ ابف دريد، جميرة المغة، ٛٚ/ٕالفراىيدم، العيف، ( ٔٛ)

، لساف ر؛ ابف منظك ٕٓٔ/ٔٔ، تيذيب المغة، ؛ األزىرمٙٚٔ/ٙالفراىيدم، العيف ( ٕٛ)

 .ٖ٘ٔ/ٗالعرب،

 .ٛٗكسكر مدنية: األنفاؿ ،ٕٛ، الممؾٛٛ، المؤمنكفٖٔلممزيد ينظر السكر المكية: األحقاؼ( ٖٛ)

 . ٕٙٔ، ٕ٘ٔ، ٖٕٔ/ٕٔلساف العرب ،  ؛ ابف منظكر،ٕٕٕ/ٖالفراىيدم، العيف ( ٗٛ)

 .  ٖٗٛٔ/ٗالجكىرم، الصحاح، ( ٘ٛ)

 . ٜٖٔ/ٔالفراىيدم، العيف، ( ٙٛ)

 . ٖٕٙ/ٜ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٕٔٔ/ٕالفراىيدم، العيف ( ٚٛ)

، ٜ٘، األحزابٖٕٚ، ٙٗٔ، ٜٛ، البقرةٜٙ، المؤمنكفٕٓ، األنعاـٕٙ، ٛ٘، يكسؼٖٜالنمؿ( ٛٛ)

 . ٖ، التحريـٖٔ، الحجراتٖٓمحمد

 .ٖٕٛ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٛ)

 .ٕٕٗ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٓ)

 .ٜٖٕ/ٜابف منظكر، لساف العرب ( ٜٔ)

 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٜ؛ راجع : تفسير الطبرم٘ٔٗ/ٗتفسير الطبرسي ( ٕٜ)

، كالسكر المدنية: آؿ ٗٚ، األنبياء ٗ٘، ٚٗ، ٗ، يكنس ٜٕلممزيد ينظر السكر المكية: األعراؼ ( ٖٜ)
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 .ٕٗ، ٛ، المائدة ٜ، الحجرات ٛ، الممتحنة ٖ٘ٔ، ٕٚٔ ،ٖ، النساء ٘، األحزاب ٕٔ، ٛٔعمراف 

 .  ٖٚٚ/ٚ؛ ابف منظكر، لساف العرب، ٔٚ/٘الفراىيدم، العيف ( ٜٗ)

 . ٕٓ٘/ ٕ/جٔابف ىشاـ، السيرة النبكية، ؽ( ٜ٘)

 . ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٔابف سعد، الطبقات الكبرل، ( ٜٙ)

 .  ٕٛاحمد سيد حسيف، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة، ( ٜٚ)

 . ٘ٛٔ/ٔاألزىرم، تيذيب المغة، ؛ ٛٚٔ/ٔالفراىيدم، العيف، ( ٜٛ)

 .  ٕٚٗ/٘ٔاألزىرم، تيذيب المغة، ( ٜٜ)

تفسير  ٕ٘ٓ-ٕٗٓ؛ ٓٔٗ/ٔتفسير الطبرم  ٕٚراجع البقرة:  ،ٕٛٛ/ٔينظر تفسير الطبرم، ( ٓٓٔ)

 .ٖٕٚ/ٗالطبرم 

 . ٖٕ٘ػٖٕٗ/ٔابف منظكر، لساف العرب  ،ٕٕٕ/ٛالفراىيدم، العيف ( ٔٓٔ)

 . ٘ٙٔ/ٔشبة، تاريخ المدينة،  ابفػ (ٕٓٔ)

 . ٗٔالحشر ( ٖٓٔ)

 .ٖٓٗ/ٜتفسير الطبرسي،  ، ٖٗ/ٕٛتفسير الطبرم، ( ٗٓٔ)

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٗ؛ ٖٛ،  ٕٛ/٘معجـ البمداف، ( ٘ٓٔ)

 . ٕٓٔالتكبة ( ٙٓٔ)

 . ٚٗيئة النبكية مف منظكر قرآني، عمي غانـ جثير، الب( ٚٓٔ)

األنعاـ  ،ٜٕٔ/ ٕٔ، تفسير الطبرم ٛٙٔينظر ايضا: الصافات ،ٕٛٗ/ٕٓتفسير الطبرم، ( ٛٓٔ)

 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٔ، تفسير الطبرم، ٚ٘ٔ
 

 



                                                                     

 ٗ٘ٔ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية
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 قائمة المصادر

 القرآن الكريم 

 التوراة واالنجيل

تيذيب المغة ، تح محمد عكض ، دار احياء التراث ،  ـ(،ٜٓٛىػ/ٖٓٚمحمد بف أحمد )ت  األزىرم،ػ ٔ
 . ٔ، طٕٔٓٓبيركت ، 

 . ٜٜٙٔاحمد، بركات، محمد كالييكد نظرة جديدة، منشكرات الييئة المصرية العامة لمكتاب، ػ ٕ

تشاندلر، دانياؿ ، اسس السيميائية، ترجمة د. طالؿ كىبة، مركز دراسات الكحدة العربي، بيركت، ػ ٖ
 . ٔـ، طٕٛٓٓ

التميمي، ىادم عبد النبي، قراءة جديدة في صحيفة المكادعة بيف القاطنيف في المدينة المنكرة ، ػ ٗ
منشكر ضمف كتاب بعنكاف كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في االسالـ، منشكرات مركز 

 .ٔ، طٕٗٔٓالحضارة، بيركت، 

 .ٔ، طٕٕٔٓي ، دار الفراىيدم ، بغداد ، / البيئة النبكية مف منظكر قرآنٔجثير، عمي غانـ، ػ ٘

/ التغير الميثكلكجي في عصر الرسالة كدكره في دكافع حركات الردة، مجمة ابحاث ميساف، ع ٕػػػػػػػػػ ٙ
 ـ.  ٖٕٔٓ، سنة ٚٔ

، الصحاح في المغة، تح احمد عبد   ـ(ٖٓٓٔىػ/ٖٜٖأبك نصر إسماعيؿ بف حماد )ت  الجكىرم،ػ ٚ
 .ٜٚٛٔييف ، بيركت ، الغفكر، دار العمـ لممال

، االصابة في تمييز الصحابة، تح عادؿ ـ(ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛأحمد بف عمي العسقالني، )تابف حجر، ػ ٛ
 . ٔق، ط٘ٔٗٔاحمد كعمي محمد، دار الكتب العممية، بيركت، 
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 داللية بين صحيفة المدينة وسورة البقرة ربةمرتكزات بناء الدولة في عيد الرسول مقا 

حسيف، احمد سيد، دكر القيادة السياسية في اعادة بناء الدكلة )ركسيا في عيد بكتيف( ، مركز ػ ٜ
 . ٔ، ط ٕ٘ٔٓالكحدة العربية ، بيركت ، دراسات 

ـ(، معجـ البمداف، ٜٕٕٔىػ/ٕٙٙالحمكم ، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي البغدادم، )تػ ٓٔ
 .ٕـ، طٜٜ٘ٔدار صادر، بيركت، 

حيدر، محمكد، الدكلة ، مف منشكرات المركز اإلسالمي لمدراسات االستراتيجية، العتبة العباسية ػ ٔٔ
 يخ.بدكف تار 

مقكمات الدكلة االسالمية في ضكء كثيقة )دستكر( المدينة، بحث مستؿ، خميفة، محمد صالح، ػ ٕٔ
 . مجمة كمية الدراسات االسالمية

 .ٕـ ، طٜٗٙٔدركزة، ، محمد عزة. عصر النبي )ع( كبيئتو قبؿ البعثة ، بيركت ، ػ ٖٔ

، ٕٕٓٓالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الركيمي، ميجاف كسعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، ػ ٗٔ
 .ٖط

ـ(. الطبقات الكبرل ، تح احساف عباس، دار ٘ٗٛىػ/ٖٕٓسعد، محمد بف سعد البصرم )ت ابفػ ٘ٔ
 . ٔ، طٜٛٙٔصادر ، بيركت ،

ـ(. تاريخ المدينة المنكرة ، تحقيؽ فييـ ٙٚٛىػ/ٕٕٙإبف شبة ، أبك زيد عمر النميرم البصرم ، )تػ ٙٔ
 ىػ. ٓٔٗٔتكت ، بيركت ، محمد شم

مجمع البياف في تفسير القرآف ،  ،ـ(٘ٙٔٔىػ/ٓٙ٘الطبرسي ، أبك عمي الفضؿ بف الحسف ، )ت ػ ٚٔ
 . ٔىػ ، ط٘ٔٗٔبيركت ، 

يؿ آم القرآف ، تح أك ـ(. جامع البياف عف تٕٕٜق/ٖٓٔالطبرم ، أبك جعفر محمد بف جرير )تػ ٛٔ
 . ٔ، طٕٓٓٓاحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، 

/ تاريخ العرب القديـ كالبعثة النبكية ، شركة المطبكعات لمتكزيع كالنشر، ٔالعمي، صالح احمد. ػ ٜٔ
 .  ٔ، طٜٗ٘ٔ، دار الكتب في جامعة المكصؿ، محاضرات في تاريخ العرب/ ٕ. ٔ، طٕٓٓٓبيركت ، 
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 نة المنكرة. العمرم، اكـر ضياء، السيرة النبكية الصحيحة ، مكتبة العمـك كالحكـ ، المديػ ٕٓ

 اإلسالمية المصادر في دراسة المدينة الغزالي، مشتاؽ بشير ، فخر الديف، محمد جكاد، كثيقةػ ٕٔ
 . ٕٕٔٓ/ ٔالمستشرقيف قراءة في النص كتحميؿ البنكد، مجمة آداب الككفة، الجزء المبكرة كآراء

 . ٗ، ط ٕٚٓٓغميكف، برىاف، نقد السياسة الدكلة كالديف ، المركز الثقافي العربي ، بيركت ، ػ ٕٕ

ـ(، العيف ، تح ميدم المخزكمي ٜٔٚق/٘ٚٔالفراىيدم ، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف احمد ، )تػ ٖٕ
براىيـ السامرائي ، بغداد  .ٕٜٛٔكا 

، نسب معد كاليمف ، تح مػ(ٜٔٛق/ٕٗٓ)تأبك المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب ابف الكمبي ، ػ ٕٗ
 . ٔ، طٜٛٛٔناجي حسف ، عالـ الكتب ، 

سالـ، اصدار مركز الحضارة مجمكعة مؤلفيف، كثيقة المدينة دراسات في التأصيؿ الدستكرم في اإلػ ٕ٘
 . ٔ/ طٕٗٔٓلتنمية الفكر االسالمي، بيركت، 

، لساف العرب ، ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚ)تأبك الفضؿ محمد بف مكـر األفريقي المصرمابف منظكر ، ػ ٕٙ
 . ٖىػ، طٗٔٗٔدار صادر ، بيركت ، 

السيرة النبكية تح مصطفى السقا  ـ(،ٖٖٛىػ/ٕٛٔأبك محمد عبد الممؾ الحميرم )تابف ىشاـ ، ػ ٕٚ
 كآخريف. 

 -كات، مكنتغمرم، محمد في المدينة، تعريب شعباف بركات، منشكرات المكتبة المصرية، صيداػ ٕٛ
 بيركت.

ـ(، المغازم، تحقيؽ مارسدف ٕٕٛىػ/ٕٚٓبف كاقد  )تالكاقدم ، أبك عبد اهلل محمد بف عمر ػ ٜٕ
 .ٜٙٙٔ، بيركت جكنس
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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 

 يف لبىان األخويه وسيب وجنيب جىبالط ودورهما السياسي
   

 

 الممخص 

واحجػ مغ اعخق االسخ العخبية التي كان ليا دورًا ميسًا في تاريخ  تعج االسخة الجشبالشية
السشصقة حكست شسال سػريا في فتخة العرػر الػسصى انتقمت الى جبل لبشان في مصمع القخن 
الدابع عذخ السيالدؼ وىشاك عدزت االسخة مغ مكانتيا الدياسية واالقترادية واالجتساعية 

بخزىا الذيخ بذيخ جشبالط وولجيو نعسان وسعيج جشبالط وبخزت العجيج مغ الذخريات لعل ا
 0861المحان استصاعا مغ استعادة مكانة االسخة بيغ االسخ المبشانية ولسا انجلعت احجاث 

الصائؽية تعخضت االسخة الجشبالشية ليدة عشيفة نتيجة وفاة زعيسيا الذيخ سعيج بظ جشبالط 
حتى تسكغ ابشاء سعيج بظ جشبالط مغ استعادة  واستسخت االسخة بعج ذلظ محافطة عمى مكانتيا

مكانة االسخة في تدعع الغخضية الجشبالشية مقابل الحدب اليدبكي وتسكغ مغ الحرػل عمى 
اعمى مشرب في عيج السترخؼية وىػ قائسقام الذػف الحؼ يأتي بعج مشرب السترخف مغ 

ونديب جشبالط مغ اىع حيث االىسية والتأثيخ ونتيجة لحلظ يسكغ عج فتخة االخػيغ نجيب 
الفتخات التي استصاعت االسخة الجشبالشية مغ تعديد مكانتيا وقػتيا في لبشان في اشج فتخات 

 التاريخ تحػاًل وحخاجة .

مفتاح البحث : العائمة الجشبالشية ، االخػيغ نديب ونجيب جشبالط ، عيج السترخؼية ، 
 قائسقامية الذػف، جبل لبشان .

 

 أ.م.د. محمود صالح سعيد

 موصل   جامعة/  اآلدابكلية   
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The two brothers Nassib and NajibJumblatt and their 

political role in Lebanon 
 

 

 

Abstract 

The Jumblatt family is one of the most ancient Arab (Abbasid) 

families that ruled the regions of northern Syria since the Middle 

Ages.At the beginning of the seventeenth century AD, a large part 

of the Jumblatti family migrated to Mount Lebanon,The Jumblatt 

family began its political, economic and social activity, evident 

from its immigration to Mount Lebanon, But this prestige and 

influence was met by other stiff competitors. One of its results was 

the emergence of a feudal rivalry between two large families: the 

Jumblatt family and its allies, and the Yazbak family and their 

allies.One of the results of this competition was the emergence of 

the leadership of the two brothers Najib and NassibJumblatt, who 

held important positions during the Mutasarrifiye era. One of them, 

Sheikh NassibBeyJumblatt, reached the position of the mayor of the 

Shouf, which is the highest administrative position in Mount 

Lebanon after the position of the mutasarrif. From the Arslanians 

’competition in this regard. 

Key words: The Jumblatt family,the two brothers Najib and 

NassibJumblatt, the Mutasarrifiye era, the Shouf, Mount Lebanon 
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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 
 المقدمة

يعج تاريخ االسخ العخبية الحجيثة واحجة مغ الجراسات التاريخية اليامة التي بجأت تطيخ 
في العجيج مغ البحػث والجراسات الخاصة بالتاريخ الحجيث ، ونطخًا ألىسية االسخ العخبية في 
 احجاث التاريخ فقج ارتأػ البحث اختيار واحجة مغ أبخز تمظ االسخ التي كان ليا دورًا ميسًا في

احجاث التاريخ وال يدال ، ونطخًا ألىسية ىحه االسخة فقج وقع اختيار البحث عمى االخػيغ نديب 
ونجيب اوالد الذيخ سعيج بغ بذيخ جشبالط ، وكان الدبب وراء ذلظ االختيار ىػ اضيار قجرة 

د ىحه االسخة المبشانية العخيقة عمى التػاصل التاريخي مع مختمف االحجاث التي شيجتيا البال
وكان ليسا دور ميع في تاريخ لبشان الحجيث تسثل في دورىسا الدياسي في حؿبة مترخؼية جبل 
لبشان حيغ تع اسشاد مشاصب ادارية ىامة ليسا وفقا في ادارتيا بذكل امثل واضيخا قجرة متسيدة 
عمى مػاكبة االحجاث والتصػرات ، وقج تع تقديع البحث الى مجسػعة مغ السػضػعات الخئيدية 

ان اوليا تدميط الزػء عمى السكانة الدياسية لالسخة الجشبالشية في لبشان وشبيعة الرخاع ك
الدياسي ىشاك شيمة التاريخ الحجيث أما السحػر الثاني فتشاول دور األخػيغ نديب ونجيب 

وتخاجع مكانة الجروز  0861جشبالط في استعادة مكانة االسخة الجشبالشية بعج احجاث عام 
لبشان عسػمًا ، أما السحػر الثالث فتشاول أبخز االنجازات الدياسية في عيج  الدياسية في

األخػيغ نديب ونجيب جشبالط في مجة تػلييسا لمسشاصب االدارية في عيج السترخؼية ، أما 
عمى مكانة االسخة في جبل لبشان  السحػر االخيخ فتشاول مالمح الجور الدياسي لألخػيغ وتأثيخىا

وىػ تاريخ اندحاب نديب جشبالط مغ الحياة الدياسية نطخًا لكبخ سشو ، وفي م 0991حتى عام 
الخاتسة بيغ البحث أىسية الجور الدياسي الحؼ اداه االخػيغ وال سيسا نديب بظ جشبالط الحؼ 

ة نجح في تػلي مشرب القائسقامية لثالث مخات ولسجد شػيمة ندبيًا وال يخفى ما ليحه القائسقامي
( مغ اىسية ومكانة مغ حيث سعة السداحة ووفخة الػاردات وكثافة الدكان ػف)قائسقامية الذ

وشجة التشافذ عمى الدعامة فييا كل ىحه العػامل جعمت ميسة مغ يترجػ لتػلي ادارة ىحه 
القائسقامية ميسة ليدت بالديػلة ومع ىحا تسكغ نديب جشبالط مغ ادارتيا وبكفاءة عالية 

ويقػم بأعسال عسخانية ىامة وتػسيع لمصخق ومعالجة لسذاكل  واستصاع ان يجيخ القائسقامية
الشاس ومقجرة فائقة عمى ادارة شؤون البالد جعمتو يحطى باحتخام واعجاب السترخفيغ المحيغ 

 تعاقبػا عمى لبشان ، كل ذلظ باالعتساد عمى مرادر ووثائق قخيبة مغ السػضػع .
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 ى الدمطة أواًل : مكانة االسرة الجنبالطية في الرراع عم

التي حكست مشاشق  (9)العباسية ( 0)تعج االسخة الجشبالشية واحجة مغ أعخق االسخ العخبية
شسال سػريا مشح العرػر الػسصى ، وكانػا حكامًا عمى االكخاد ونطخًا لمسيابة واالجالل لقبيع 

. وكان (3)االكخاد بجانبػالد اؼ الخوح الفػالذية وىحا مغ قبيل االحتخام والتقجيخ والسيابة
الجشبالشيػن الداكشيغ شسال سػريا عمى السحىب الفاشسي ، وكان مشتذاه زعيسيع وىػ جج 
الجشبالشييغ الحيغ عاصخوا الحكع االيػبي والسساليظ والعثسانييغ حتى مصمع القخن الدابع عذخ 
السيالدؼ حيغ ىاجخ قدع كبيخ مغ االسخة الجشبالشية الى جبل لبشان وسط تخحيب مغ اىالي 

 . (4)م(  حاكع لبشان0635-0595لبشان واالميخ فخخ الجيغ السعشي) 

بجأ الشذاط الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي لألسخة الجشبالشية يبخز مشح ىجختيا الى 
، فقج ابتشى جشبالط بغ سعيج دارًا فخسة في مدرعتو في مشصقة الذػف ، وسكغ  (5)جبل لبشان

لسشصقة وبخىغ عمى وجاىة وأريحية ، ثع جاء بعجه ابشو رباح فييا ، وأخح يحتل مكانة رؼيعة في ا
ثع عمي بغ رباح الحؼ يعج السؤسذ الحؿيقي لمػجاىة الجشبالشية في جبل لبشان ، فقج أخحت 
الدعامة الجشبالشية تحتل مكانة رؼيعة في سياسة البالد مشح اوائل القخن الدابع عذخ لع يغب 

يف شؤون البالد ، وقج انجبت ىحه االسخة زعساء اسسيع عغ مجخػ االحجاث الجدام وترخ 
 .(6)دور اساسي في ترخيف شؤون البالدوساسة كبار كان ليع 

لكغ ىحه الػجاىة والشفػذ قػبمت بسشافديغ اخخيغ اشجاء كان مغ نتائجيا بخوز تشافذ 
ا ، وكانت اقصاعي بيغ اسختيغ كبيختيغ ىسا االسخة الجشبالشية وحمفائيا واالسخة اليدبكية وحمفائي

الغمبة في اكثخ االحيان مغ نريب الجشبالشييغ وكان نفػذىا يستج في بعس االحيان الى حجود 
اختيار االميخ الحؼ يحكع البالد ووصل نفػذىا الى اوجو في عيج زعامة الذيخ بذيخ قاسع 

خاء جشبالط السمقب بعسػد الدساء الحؼ تعجػ نفػذه جبل لبشان وامتج خارجيا مع الػالة واالم
ونتيجة لحلظ فقج تعخضت االسخة ألبتداز األمخاء والػالة ال سيسا االمخاء الذيابييغ وكان البجاية 
عمى عيج االميخ حيج الذيابي الحؼ اراد حخمان عمي جشبالط مغ ثخوة عسو الذيخ ؾبالن 
 القاضي ولع يقبل ان يدمسو اياىا اال بعج أن استػلى عمى بعس السدارع والسخوج وؾبس خسدة

. وكان اليجف مغ وراء ذلظ محاولة االمخاء الذيابييغ تقميز نفػذ ىحه (7)وعذخون الف قخش
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. وكان مغ نتائج ىحه الدياسة تحػل (8)احة الفخصة ليع ليصالبػا بالحكعالقػػ وعجم ات

 .(9)الجشبالشييغ الى اسخة داعسة لمسخشحيغ الذيابييغ عمى االمارة بجل مصالبتيع بيا

وصل نفػذ االسخة الجشبالشية اوجو في عيج الذيخ بذيخ جشبالط وولجيو نعسان وسعيج 
رغع محاوالت االمخاء الذيابييغ اتباع سياسة ضخب الدعامات االقصاعية ببعس وتأليب بعزيع 
عمى البعس االخخ ومحاولة تغخيسيع آلفقارىع لحلظ كان لالمخاء الذيابييغ دور كبيخ في تجميخ 

 قصاعي في لبشان بدبب سياسة االمخاء الذيابييغ السالية والزخائبية .الشطامي اال

ولع يكغ نفػذ االسخة الجشبالشية في عيج بذيخ وولجيو نعسان وسعيج نابع مغ دعع االمخاء 
الذيابييغ ليع بل العكذ تسامًا بل ان االميخ بذيخ الذيابي الثاني في الفتخة االولى مغ حكسو 

ولع يكغ يتخح أؼ قخار ، وال يقجم عمى اية خصػة ميسة اال بسذػرة  كان عمى تفاىع تام معو
الذيخ بذيخ جشبالط اعتخافًا بفزمو واستقػاء بدعامتو ومالو ورأيو ورجالو وىحا ما دفع الخحالة 
الدػيدخؼ بػركيارت الى القػل :" إن سمصة األميخ ال تعجو كػنيا ضل ، اما الدمصة الحؿيؿية 

ريت ألبػ سعجػ رزؼ الذيخ بذيخ جشبالط وكان الشاس يخددون " الفيي في يج الدعيع الج
. وقج استسخ الحال عمى ىحا السشػال زمشًا اال ان االميخ صار يزيق ذرعًا (01)والفعل ألخػ عجال"

بيحا الػاقع لكشو ال يدتصيع الخخوج مشو ألنو بحاجة إلى الذيخ بذيخ جشبالط فيػ أقػػ مشو 
ىػ الجعامة االولى لبقائو وتثبيت حكسو وخرػصًا في وسط الجسائذ بالسال والخجال والشفػذ و 

والسؤمخات التي كان في الغالب ىػ وآل شياب الدبب في ؾياميا وقج ورط الذيخ بذيخ جشبالط 
 .(00)0797في كثيخ مشيا ال سيسا محبحة آل نكج سشة 

يق الى ذلظ يسخ كان االميخ بذيخ الذيابي يصسح الى تقػية مخكده في األمارة وكان الصخ 
عبخ اضعاف الدعامات االقصاعية السديصخة في جبل لبشان لحلظ قخر ان يدرع الفتغ 
واالضصخابات بيغ ىحه الدعامات فدانج فئة عمى  حداب اخخػ حتى إذا ما ضفخت احجػ الفئات 

اوجج فئة أخخػ يدانجىا ليقزي عمييا وىكحا فعل مع اسخة ال نكج ثع  وبجأت تبخز قػتيا
، وكان الجشبالشيػن وعمى رأسيع الذيخ بذيخ والسمكييغ التالحقةو  والعسادييغ نييغاالرسال

  .(09)عع الدياسي واالقترادؼ والعدكخؼ جشبالط الى جانب االميخ بذيخ الذيابي يقجم لو كل الج
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 لكغ األميخ بعج ان قزى عمى الدعامات الجرزية الدابقة وأخحت قػة االسخة الجشبالشية
يحدب ليا الحداب جاء دورىع ، فقخر األميخ بذيخ الذيابي اضعاف ىحه األسخة التي كان ليا 
الفزل االول واالساس بالسجيء بو الى سجة االمارة وكانت الخصػة تتسثل بالذيخ بذيخ جشبالط 

 خةاالسو فقام بتػحيج االسخة اليدبكية وتقػيتيا لتكػن اداة في يجه يزخب بيا الذيخ بذيخ جشبالط 
 . وأخح يصالب باألمػال ويمح في شمبيا ، وىي وسيمة ميسة تعسل عمى إفقار(03)الجشبالشية معو

اقتراديًا تسييجًا لعدليع اجتساعيًا وسياسيًا فصمب االميخ بذيخ الذيابي مشو مبمغًا  الجشبالشييغ
م ( 0830-0808مغ السال يبمغ حػالي مميػن قخش ، بحجة أن والي صيجا عبج هللا باشا ) 

شمب مائتي الف قخش ضخائب متختبة عمى الجبل ، ورغع ان الذيخ بذيخ جشبالط وافق عمى 
ويمح عمييا بػية ارىاقو ماديًا ،  الجفع وكتب لو سشجًا بالؿيسة ، لكغ االميخ ضل يصالب باألمػال

وانتيد فخصة تأخخ الذيخ بذيخ جشبالط عغ الجفع فقخر مياجسة مشاشق الذػف ومقاشعات 
شييغ وىجم بيػتيع ، وقصع اشجارىع، ووضع اليج عمى امالكيع ، ىكحا فعل باقإقصاعييغ الجشبال

الدابقيغ وىا ىػ االن يعسل عمى ذلظ ليقزي عمى اخخ مخكد قػة لمجروز في البالد ، واشاع 
لجػ الشرارػ وال سيسا السػارنة ان حخكة الذيخ بذيخ جشبالط ىجفيا الديصخة عمى البالد تسييجًا 

كل ذلظ مغ اجل ان يشفخ الشرارػ مغ الجشبالشييغ، فآلت االمػر الى مػاجية  و عمييعلديصخت
كانػن الثاني  7مدمحة بيغ الصخفيغ في مػقعة شييخة دعيت بـ )مػقعة الدسقانية( في صباح 

، ورغع انترار قػات الذيخ بذيخ جشبالط وحمفائو اال ان االميخ كان يشتطخ الشججة مغ  0895
 .(04)عداكخ العثسانية والي صيجا وال

م ىي التي انقحت االميخ 0895كانػن الثاني  06كان وصػل الشججة مغ والي صيجا في 
مغ البالد الى وادؼ التيع ثع الي سػريا وىشاك سمسيع والي  بذيخ الذيابي خخج الجشبالشيػن 

دمذق الى والي صيجا عبج هللا باشا الحؼ لع يكغ يخغب في قتمو خػفًا مغ تدعدع التػازن في 
جبل لبشان لكغ االميخ بذيخ الذيابي اصخ عمى ذلظ وارسل الى ابشو يصمب مشو ان يأمخ دمحم 

بقتل الذيخ بذيخ جشبالط فاضصخ عبج هللا باشا الى قتمو في عمي باشا والي صيجا عبج هللا باشا 
. وقج شكل مقتمو بجاية الترجع الصائفي واالقتتال السحىبي وتعخضت (05) 0895حديخان  00

 مكانة االسخة الجشبالشية الى االىتداز ، وبجت انيا تتخاجع .
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وصحبو مغ وبحدب السؤرخ ششػس الذجياق فإن االميخ بذيخ فػر جالء الذيخ بذيخ 

البالد شخع بقصع اثار الجشبالشييغ فيجم دورىع وسمب ماليع ومال عذيختيع ومحرػالت امالكيع 
وامالك مغ كان معيع وانتقع مغ كل مغ يعدػ الييع وحتى الجامع الحؼ بشاه في السختارة ارسل 

جشبالط االميخ مغ ييجمو ونقمت حجارتو لبشاء قرخ األميخ اميغ في بيت الجيغ وىجمت دور آل 
التي لع تدتدمع حاميتيا حتى قتمػا جسيعًا ووضع االميخ يجه عمى امالك الجشبالشييغ فأخح قدسًا 
مشيا ووزع الباقي عمى اقاربو ورجالو ، وسمب امػال عذيختيع ، وأما مشاشقيع االقصاعية فقج 

شاىا وزعيا بالذل اآلتي : بأن اعصى الذػفيغ لمذيخيغ حسػد وناصيف نكج وامخىسا ان يدك
وذلظ ليبعجىع عغ ديخ القسخ ، وتدمع شاىيغ آغا الذػف الدػيجاني، وتدمع غشصػس القيػجي 
الذػف الحيصي، فكان االسع لمشكجييغ والحكع ليسا ، واعصى اقميع الخخوب آلل حسادة ، واما 

يحان اقميع التفاح وجبل الخيحان وجّديغ فسشحيا ألبشو خميل ، فدمع االخيخ اقميع التفاح وجبل الخ 
آلل مبيس ، وجديغ آلل ناصيف ، واعصى االميخ بذيخ الذيابي سيل البقاع ألبشائو الثالثة 

 .(06)اعصى االميخ بذيخ ممحع الذػيفات والعخقػبيغ ألبشو االميخ قاسع و 

وكل ذلظ ضشًا مشو انو استأصل االسخة الجشبالشية ولع يعج ليا دور أو مكانة ، لكغ  
السشػال فقج كانت االسخة الجشبالشية تتستع بسكانة ميسة بيغ األمػر لع تدتسخ عمى ىحا 

الدعامات االقصاعية وقج ادرك والي صيجا عبج هللا باشا انو مغ الزخورؼ االفادة مغ 
الجشبالشييغ وال سيسا مغ ابشاء الذيخ بذيخ جشبالط لتذكيل قػة تػازن بيا كفة االميخ بذيخ 

شا باستقجاميع اليو وتصسيشيع ، ولسا جاء دمحم عمي باشا الذيابي لحلظ سارع الػالي عبج هللا با
 وابشو ألحتالل بالد الذام سارع ابشاء الذيخ بذيخ قاسع جشبالط مغ تػلي زمام االسخة واعادة

إلى مكانتيا ودورىا . عبخ التحالف مع دمحم عمي باشا والجخػل في جيذو في  االسخة الجشبالشية
جشبالط باليخوب الى معدكخ العثسانييغ والقتال الى جانبيع  حيغ قام االبغ االخخ لمذيخ بذيخ

ضج قػات دمحم عمي باشا وىحه الخصػة تعبخ عغ بخاغساتية وواقعية واضحة مغ قبل ابشاء الذيخ 
بذيخ جشبالط تتسثل في وقػفيع مع كال الصخفيغ واالفادة مغ السشترخ ، فاستصاعا كال االخػيغ 

م دمحم عمي باشا باعادة االقصاعات الى الذيخ سعيج بغ مغ الحرػل عمى دعع معدكخىع فقا
 .(07)بذيخ جشبالط
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مغ  وما عايذاه وعمى الخغع مغ السعاناة التي شيجتيا حياة االخػيغ نعسان وسعيج جشبالط
ويالت التزييق التي مارسيا االميخ بذيخ الذيابي بحقيع وبحق اسختيع ، فقج تخكت تمظ 

رافقيسا شػال حياتيسا فقج اتدست شبيعتيسا بالػداعة والصيبة والخحسة الدياسة في نفديسا اثخًا 
ونطخًا لمطخوف التي عايذاىا ابان زعامة والجىسا جعمت مشيسا رجميغ قبل ان يبمغ سغ الخجال ، 
فعشجما قتل الذيخ بذيخ جشبالط في عكا كانت والجتيسا الدت خػال ىخبت بيسا مع اخػىع 

م فعخف والي عكا بسكانيع فاستجعاىع اليو ، وأندليع قخية جػلذ اسساعيل الى حػران ثع الذا
 .(08)ج مجة اعادىع الى ديارىع مكخميغ ورتب ليع معاشًا وبع

مغ جانب آخخ سعى االميخ بذيخ الذيابي إلى دثخ اثار الجشبالشييغ عبخ السرادرة   
دة وقج حانت الفخصة والتيجيخ ، لكغ ىحه الدياسية لع تسشع االخػيغ مغ انتياز الفخصة لمعػ 

حيغ قخر الػالي دمحم عمي باشا التػسع باتجاه بالد الذام وضسيا الى والياتو عشجئح سارع نعسان 
جشبالط الى االنزسام الى القػات العثسانية تحت امخة والي حمب وانزع معو اغمب الجروز 

يع في نديب رأػ نعسان وكانػا يدسػنيع "ضيػف الجولة " غيخ ان انجحار القػات العثسانية وىديست
جشبالط الحىاب الى مرخ واصالح عالقاتو مع والي مرخ دمحم عمي باشا فانتقمػا عبخ مخكب 
فخندي اقمتيع مغ احج مػانئ االناضػل ومثل بيغ يجؼ الػالي مبجيًا خزػعو وشاعتو ، وكان 

البكػات وعيغ  دمحم عمي باشا رغبة مشيع في تاليفيع وتقخيبيع قج اكخم وفادتيع ومشحيع القاب
يع باشا وحذج  نعسان جشبالط بختبة ميخاالؼ وشمب مشو الخجػع الى الذام لسدانجة ابشو ابخـا

 .(09)الجروز لو 

أما سعيج جشبالط فكان في ريعان الذباب عشجما وصمت العداكخ السرخية فاختفى في 
ى استحزارىع بالقػة احجػ قخػ صفج واقامػا فييا متشكخيغ ، ولسا بمغ االميخ بذيخ ذلظ سارع إل
قي خسذ سشػات في وقج تع اخح سعيج جشبالط الى الجشجية وتست تخقيتو الى يػزباشي وب

. وبعج اندحاب القػات السرخية مغ بالد الذام ونفي االميخ بذيخ (91)السعدكخ السرخؼ 
 الذيابي مغ لبشان عادت االسخ االقصاعية التي اضصيجىا االميخ الدابق تصالب بامتيازاتيا

وحقػقيا االقصاعية التي صادرىا مشيع وكان مغ بيغ ىحه االسخ، االسخة الجشبالشية التي اراد 
الذيخ نعسان جشبالط استعادة االمالك التي صػدرت مغ ابييع ، وكانت البالد عشج عػدة 
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االخػيغ الييا قج اختمفت كثيخًا في اوضاعيا عسا كانت عميو قبل تيجيخىع فقج وججوا الشرارػ 

خيغ عمى اغمب االراضي ولسا وصمػا الى صيجا ىخع الجروز ألستؿباليع في محاولة العادة مديص
تذكيل الدعامات االقصاعية ، ولسا وصل نعسان وسعيج الى جبل لبشان وججوا السشازل متجاعية 
واالشجار مقصعة ورأػ السيابة الجرزية مشدوعة وغيخ ذلظ مغ احػال البؤس والذقاء ، وأما 

ج عاشػا في بحبػحة مغ العير في ضل حكع االميخ بذيخ الذيابي وىا ىػ يسشييع الشرارػ فق
ويأمل بالعػدة ، وفي ىحا االثشاء كانت الجولة العثسانية قج عيشت االميخ بذيخ قاسع الذيابي 

لسعاشاتو التجارة بالصحيغ اميخًا عمى جبل لبشان أما نعسان وبؿية السذايخ  السمقب ) ابي شحيغ(
فأرادوا استعادة اقصاعاتيع التي سمبت مشيع وبجأوا يطيخون الػجاىة والفخامة في مػاكبيع فداءت 
االميخ بذيخ الثالث ىحه الترخفات وكانت االمػر تشحر بالترعيج االمخاء الجروز وعمى راسيع 

ن وسعيج جشبالط يأممػن باستعادة مكانة االسخة في حكع البالد واالميخ بذيخ االخػيغ نعسا
الثالث والشرارػ ال يخيجون التخمي عغ السكاسب التي حققػىا ابان حؿبة سمفو وىكحا تػلجت 
االسباب ألنجالع الفتشة االولى بيغ الجروز والشرارػ وبحدب بعس السرادر فإن سعيج جشبالط 

 .(90)واستعاد نفػذ الجشبالشييغ ىشاك  الذػف إلى جّديغ وبكاسيغ قاد جسػع الجروز في

 بفخادتو لو يذيج درزؼ  زعيع تمظ، السخحمة لقج اضحى الذيخ سعيج جشبالط بصل
 المبشاني، باليذيع الحخيق إشعال في بزمػع عميو ويذيج الدياسي، الجىاء وألسعية الذخرية،

 بذيخ األميخ بيغ الخالف لكغ الجشبالشية، والدعامة نفػذه استعاد بعجما جشبالط سعيج نجع لسع
 وانحياز القسخ ديخ في الذيابي محاصخة إلى تصّػر الحؼ الجروز، واألعيان الثالث الذيابي

 نذػب إلى ماأدػ بعبجا، معدكخ في السديحييغ الفالحيغ وتجيير إليو الساروني البصخيخك
( 99)االنكميدؼ  الفخيق في بارعاً  العباً  جشبالط سعيج مغ جعل ،(0840) األولى األىمية الحخب

وىكحا عاد ال  .اليجػم خط إلى االنجفاع في الدخيع والطييخ السمعب وسط إلى الجفاع مغ يشتقل
جشبالط والجروز مغ وراءىع سادة الجبل واستعاد االخػيغ نعسان وسعيج مكانة االسخة مججدًا وتع 

. فػصمت (93)ة االمارة الذيابية في لبشان معمشًا نياينفي االميخ بذيخ الثالث الى استانبػل 
الدعامة الجشبالشية اوج قػتيا في ىحه السخحمة ولعبت ادوارًا ميسة في مختمف تصػرات االزمة 

والتي انتيت بػفاة ( 94)م0861ولغاية انجالع احجاث  0841الدياسية التي عاشيا لبشان مشح عام 
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عمى سجة الدعامة ، بعج ان تخبع (95) م0860ايار  00سعيج جشبالط بالدجغ بسخض الدل في 
 .(96)ثسانية عذخ سشة 

بخعاية  ويبجو ان الشفػذ االنكميدؼ كان كبيخًا بالشدبة لمجروز فقج حطيت االسخة الجشبالشية
خاصة مغ بخيصانيا ؼبعج وفاة سعيج جشبالط في الدجغ بسخض الدل وبعج اسبػع عمى وفاتو 
تػجو لػرد دوفخيغ وكان وقتيا عزػًا في لجشة بيخوت الجولية عغ بخيصانيا لمشطخ في وضع 
نطام ججيج لمبشان والشطخ في مدالة العقػبات والتعػيزات الخاصة بجبل لبشان ، تػجو دوفخيغ 

مشدل سعيج جشبالط في السختارة معديًا ولجيو نجيب ونديب ووالجتيسا بجر اميغ الجيغ  الى
ومػاسيًا ومؤكجًا ليع بأنو سيذسميع بعصفو ويعيج ليع امالكيع ، وقج وردت تمظ العبارة في تقخيخ 

شسأنيع بان و  0860ايار  08رفعو القشرل البخيصاني في بيخوت السدتخ بػنتػفيميػ بتاريخ 
مسا يعدز القشاعة بالجعع البخيصاني الكبيخ ليحه االسخة والحؼ ارساه  (97)ع ستعاد الييع امالكي

 . 0841والجىع سعيج جشبالط مشح عام 

 ثانيًا : دور األخهين نديب ونجيب جنبالط في استعادة مكانة االسرة الجنبالطية

،أما  ونجيب نديب ولجان وليسا( 98)الجيغ أميغ بجر الديجة مغ سعيج جشبالط قج تدوج كان
. ولسا انجلعت احجاث (99)م0859م وأما نجيب فػلج سشة 0854كانػن االول  6نديب فػلج في 

وتذكمت المجشة الجولية تع انذاء نطام ادارؼ خاص في لبشان سسي بـ)نطام السترخؼية (  0861
م وبشاء عمى ىحا الشطام تع تصبيق احجث نطع االدارة في ذلظ الػقت وتع تقديع 0860سشة 

ل عمى رأس كل البالد الى سبعة قائسقاميات وواحج واربعيغ مجيخية او ناحية ومئات القخػ وجع
وحجة ادارية مػضف تابع لمسترخف الحؼ تعيشو الجولة العثسانية بالتذاور مع اعزاء المجشة 

وكانت قائسقامية الذػف تعج ( 31)غت ىحا الذكل الججيج مغ االدارة الجولية االوربية التي صا
مغ  أكبخ قزاء في جبل لبشان ، وكان ىحا السشرب يسثل اعمى مشرب يحمع بو الجروز وان

وشبيعي في مثل ىحه الحال ان يدعى ( 30)اس سيج قػمو وصاحب الرجارة فييع يتػاله يخاه الش
ابشاء سعيج جشبالط في استعادة مكانة اسختيع في حكع البالد فتػلػا الكثيخ مغ السشاصب في ىحا 

 العيج وعدزوا مغ مكانة االسخة اداريًا واقتراديًا.
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ن ىحا القزاء كان مدؤواًل عغ ناحية الذػفيغ التي ولمتجليل عمى اىسية قزاء الذػف فإ
قخية وىي اكبخ نػاحي قزاء الذػف  99كانت تجار مغ قبل نجيب جشبالط وتتالف مغ نحػ 

وناحية الغخب وناحية الخخوب والعخقػب والعخقػب الجشػبي والعخقػب الذسالي وناحية الغخب 
ة الغخب االعمى وناحية الجخد الجشػبي الذسالي وناحية الجخد الذسالي وناحية السشاصف وناحي

فزاًل عغ وجػد محكسة ( 39)( قخية 919لشػاحي تتالف مغ نحػ )وناحية الذحار وكل ىحه ا
 .(33)لمسالية وكاتب تحخيخات وتمغخاف  بجاءة وىيئة ضابصة يخأسيا يػزباشي ومجيخ

 البعس يعارض حيغ ففي المبشانية، الداحة عمى ججل مػضع الدياسي التػريث يذّكل
 أمام السجال وإفداح الدمصة تجاول تدتجعي التي الجيسػقخاشية لألصػل مشاؼًيا ويخاه  التقميج ىحا

 التػريث في العيب أن اآلخخ البعس يخػ  القخار، مخاكد إلى والػصػل الحكع لتػّلي الجسيع
 ومػاقفو مسارساتو ولتكغ اقإدارة لتػّلي الالزميغ والشزج بالكفاءة يتسّتع الػريث مادام الدياسي

وتقجم االسخة الجشبالشية نسػذجًا ( 34)ألسالفو  الدياسي االرث استسخار إما يقّخر الحؼ الحكع
واضحًا لسدألة التػريث الدياسي رغع التبجل الػاضح بانطسة الحكع التي مخت عمى لبشان مسا 

العائمة الجشبالشية يعدز القشاعة بان التػريث الدياسي يذكل واحجًا مغ اىع االسذ التي بشت 
 نذاشيا في لبشان.

ويذيخ يػسف الحكيع في محكخاتو الى مدألة الحدبية في لبشان ويبيغ ان الحدبية في لبشان 
قامت اواًل في قزاء الذػف بيغ الجروز ، وىي قجيسة العيج تعػد الى زمغ انتقال الحدبية 

يغ زعسائيا وىع : ال جشبالط وعساد الؿيدية اليسانية اليو ولسا خال الجػ لمؿيدية بجأ الخالف ب
ونكج وعبج السمظ وتمحػق حػل حكع الذػف وبعجىا ندلػا عشج رأؼ الحؼ يقػل باسشاد الدعامة الى 
اميخ ارسالني ألنو ضل دومًا عمى الحياد فتعاقب االرسالنيػن عمى الحكع حتى دب الخالف 

 .(35)يبيشيع ثانية بيغ الحدب الجشبالشي والحدب اليدبك
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لقج اقبل وجياء لبشان مغ ذوؼ الدعة والعمع والسعخفة عمى كدب ثقة الحاكع صاحب 
الكمسة العميا بسا تيدخ لكل مشيع مغ وسائل الطيػر ، تػصاًل لالشتخاك في ادارة شؤون الجبل 
وتشافدػا في احخاز السشاصب االدارية والقزائية ووضائف الجواويغ اعتقادًا مشيع بان القائسيغ 

قام ىع مجيخو سياسة لبشان الجاخمية ومجيخو شؤونيا العامة ، حتى اعتبخ في وقت ما بيحه الس
شيػخ الرمح ومختارو القخػ ومػضفػ البمجيات مغ رجال الدياسة فكان ىحا االؾبال عمى 
الػضائف سببًا لتشازع الدعساء وذوؼ الشذاط حػل االشتخاك في الحكع ، وانقدسػا احدابًا تغمبت 

الصائؽية الجيشية والسحىبية فمع يبق مغ اثخ لمتداحع بيغ شائفة واخخػ بل  لحدغ الحع عمى
كحلظ حتى الحخب العالسية انحرخ في االحداب الستعجدة ضسغ كل شائفة عمى حجة ودامت 

 .(36)االولى

 نجيب جنبالط ودوره الدياسي في عهد المتررفية  -2

كان والجه سعيج مذغػل  وىػ االخ االصغخ لشديب ، وؼيسا جشبالط بالشدبة لشجيب
بالدياسة تعيجتو والجتو الدت بجر اميغ الجيغ مع اخيو نديب ، وعشج وفاة سعيج جشبالط اوصي 

( 37) ارسالن وقتيا قائسقام الجروزدمحم ارسالن ان يكػن وصيًا عمى ولجيو نديب ونجيب وكان دمحم

يخوت التي كان يجيخىا السعمع في ب( 38)وأما والجتيع فقج قخرت ان تزعيسا في السجرسة الػششية 
ولسا تخخج عيشتو الحكػمة مجيخًا لشاحية الذػف الحيصي أو الحيثي وكان ( 39)بصخس البدتاني

نجيب رجل محب الصحابو وكان مقتشع بسجيخية الذػف الحيثي ، وقج استسخ نجيب جشبالط في 
ان تدمسا مجيخية م ، ولو ولجان عمي بظ وفؤاد بظ المح0893ىحه الػضيفة حتى وفاتو سشة 

لمشاحية وىػ والج كسال  الذػف الحيثي فدكغ االول بيخوت اما فؤاد فمع يدل في السختارة مجيخاً 
. وبحدب سالشامة الجولة العثسانية فإن نجيب بظ جشبالط كان يذغل مشرب مجيخ (41)جشبالط 

   (40)غ قخػ الذػف( قخية م99يصخ عمى )ناحية الذػفيغ وىػ مغ الختبة الثانية وىحه الشاحية تد
كان رؼيع االخالق قػؼ الذخرية بعيج الشفػذ كثيخ االحدان حتى لقب بالدمصان حدغ لفخط 

، ونتيجة لتسيده وجيػده نال مغ الجولة العثسانية الختبة الستسيدة (49)وحبو لالحدان وشعبيتوكخمو 
الثانية مغ دولة فارس وقج والػسام السجيجؼ الثالث والعثساني الخابع ووسام خػرشيج مغ الصبقة 

 شؿيقو إلى ألت التي والدعامة الدياسة عغ خمف ولجيغ ىسا عمي وفؤاد ، االول انرخف
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تججر االشارة الى ان الدعامة الجشبالشية كغيخىا مغ الدعامات البارزة كانت حخيرة  .(43)فؤاد

ائسقامية الذػف كانت عمى تػلي مشاصب القائسقامية في الذػف والسجيخيات التابعة ليا ذلظ ان ق
تعج اكبخ قائسقاميات جبل لبشان مغ حيث السداحة وعجد الشفػس والػاردات وكان القائسػن عمييا 

. لحلظ (45)ارفع الختب مغ الجولة العثسانية ويحرمػن عمى ( 44)يأتػن مباشخة بعج السترخف
احة ممحع ارسالن نمحع سعي االسخة الجشبالشية في ضخوف عجة لقمب الحكع حتى تسكشػا مغ از 

رغع تححيخ القشرل الفخندي روسان  (46)ا والسجيء بسشافدو مرصفى ارسالن السقخب مغ فخند
مغ مػبة ذلظ التحػل خاصة وان رستع باشا كان عازمًا عمى انذاء ناحية ججيجة في الذػف 

يج االسفل يعصييا لشديب بظ جشبالط وقج ححر روستان مغ ىحه الدياسة التي ستخكد الدمصة ب
اسخة واحجة قػية وغشية لكغ رستع باشا لع يعبأ بتمظ التححيخات وانذأ مجيخية الذػف الدػيجاني 
ودعا نديب جشبالط الدارتيا فتسمظ روستان الػيع وسسي الخصػات التي تست مشح عدل ممحع 
حتى انذاء السجيخية الججيجة بـ " بعث الجشبالشييغ" وتشبأ بان الذػف سيػحج بيج نديب 

 .(47)طجشبال

وىشاك سبب اضافي يسكغ اضافتو الى ذلظ وىػ ان الدعامة الجشبالشية فزمت تدمع 
مشربي القائسقام ومجيخ الشاحية عمى ان يكػنػا اعزاء في مجمذ االدارة ألن ليحيغ السشربيغ 

 ، عنفػذًا كبيخًا وتأثيخا عسميًا كسا انيع لع يخيجوا ان يربحػا اعزاء بأصػات مغ يعجونيع اتباعًا لي
 كسا ال يخيجون ان يتداووا في السخكد مع مغ ىع ادنى مشيع او مغ كانػا متدمسيغ قإمالكيع

. وبالتالي فإنو بخالف ما ذكخه لػنغخيغ بأن مشرب (48)وجاؤوا عغ شخيق االنتخابات 
 .(49)غ شخيق االختيار مغ قبل السترخفالقائسقاميغ يتع تدشسو عغ شخيق االنتخاب بل ع
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 ججول بأبخز مغ تػلى قائسقامية الذػف في عيج السترخؼية : وؼيسا يمي

 المدة االسم ت
 2873-2860 االمير ممحم ارسالن 2
 2884-2873 االمير مرطفى ارسالن 0
 2892-2884 الذيخ نديب بك جنبالط 3
 2890-2892 الذيخ سعيد حمدان 4
 2920-2890 االمير مرطفى ارسالن 5
 2920 االمير شكيب ارسالن 6
 2924-2920 الذيخ نديب بك جنبالط 7
 2925-2924 االمير سامي ارسالن 8
 2929-2925 االمير تهفيق ارسالن 9

 2922-2929 االمير شكيب ارسالن 22
 2920-2922 الذيخ نديب بك جنبالط 22
 2925-2923 االمير تهفيق ارسالن 20
 2925 االمير عادل ارسالن 23

 

 نديب جنبالط ودوره الدياسي في عهد المتررفية واالنتداب  -0

أما نديب جشبالط فيػ االخ االكبخ لشجيب ولج في السختار بالذػف ودرس ايزًا مع 
 لمجراسة انتقل اخيو في السجرسة الػششية في بيخوت ودرس المغتيغ العخبية واالنكميدية ،  ثع بعجىا

بشجاح ، وما ان تخخج  وانيياىا, الدػرية) الجامعة االمخيكية الحقًا (  الكمية مجرسة في العميا
في بجاية  (50)م0869سشة  (51)حتى عيغ مجيخًا لشاحية الذػف الذػيداني ) الدػيجاني (

 جشبالطا باش نديب تػلى كسا (53)وىػ لع يبمغ الخامدة عذخ مغ العسخ( 59)باشافخنكػ مترخؼية 
فقج كان عميو االنتطار اكثخ مغ عذخيغ سشة حتى  0884 أيار 95 في الذػف قائسقام مشرب

يحرل عمى مشرب القائسقامية ويتشافذ مع االرسالنييغ حػل بعج ان كانت السشاصب التي 
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تػالىا اقترخت عمى السجيخيات ال القائسقاميات ، فقج تػلى االرسالنيػن حكع الذػف ثالثة 

 (54)وفخنكػ ورستع ، فمسا عيغ واصا باشا مترخفاً وعذخيغ سشة بال انقصاع ، في عيػد داؤد 
مال الى سياسة ججيجة في الجبل ، وال سيسا في الذػف ، وكان مغ بػاكيخىا اقراء االميخ 
مرصفى ارسالن عغ حكع ذلظ القزاء وتعييغ نديب بظ جشبالط خمفًا لو وكان نديب بظ 

يخ نقل اليو مغ رئاسة دائخة جشبالط عسخه تدع وعذخيغ سشة لسا دعي الى ىحا السشرب الخص
وقج نذخت ( 55)الجداء في ديػان استئشاف جبل لبشان وقج احجثت تعييشو عمى الذػف دويًا وىدة 

جخيجة لدان الحال خبخ تعييغ نديب جشبالط في مشرب القائسقامية جاء فييا :" بعج مغيب اول 
ليسام االروع عدتمػ نديب وواصا باشا حاكع لبشان بجشاب ا امذ االثشيغ استجعى حزخة دولتل

بظ جشبالط وواله قائسقامية قزاء الذػف ، يبجؼ حدغ التعصف اليو واالعتساد عميو ، ويحكخ لو 
في خالل ىحه التػليو شيب شباعو ونداىة اخالقو ووفػر اشالعو ، إلى سائخ مطاىخ التعاشف 

واجب " الجور والتدميع " الججيخة وكان قج حزخ لجيو بالتػجو الى مخكد القائسقامية يجخؼ خمفو 
فمبى مدتعصفًا حزخة الحاكع الى ابقاء التفاتو عميو ، وان رفعت القائسقامية عشو .. ولسا 
انرخف القائسقام الججيج مغ نادؼ الحاكع سّيخ االوامخ تحت ستػر الميل الى مجيخؼ القزاء 

حيع بتػليتو ، ويدأل ومذايخو واعيانو وكبخائو ، يشياىع عغ استعسال البارود في محافل افخا
خاصتيع ان تػاؼيو يػم االربعاء  الداعة الخامدة لدساع البيػريمجؼ الكخيع ناشقًا بتػليتو خصة 
القائسقامية ولقج انتذخت البذائخ في العذائخ تحاكي البخق او اسخع ، وحمت عمييع حمػل الغيث 

بسا قمشا وما قالػا فإن لعدتمػ  او انفع ، بل كانت كزػء البح او اسصع . وما غاليشا وما غالػا ،
نديب بظ اخالقًا كالدىخ او اضػع وزكاًء وقادًا وفؤادًا كخيسًا مجبػاًل عمى الفزل ، مفصػرًا عمى 
جػالب الفخخ والشبل وآلل بيتو في لبشان مآثخ محكػرة وصشائع مخوية مأثػرة ىجاه هللا الى ما 

خ اعسالو صادرًا عغ العجل متبعًا الحق يجسع القمػب ويذج عالئق االتحاد وان يكػن في سائ
 .(57)م 0890في رئاسة القائسقامية حتى وقج استسخ  (56)خصة تػالىا مغ قبل " شأنو في كل 

. ثع عاد قائسقامًا عمى الذػف حتى (58)0893خئاسة دائخة الجداء حتى سشة ثع يعػد ل
ومسا  (61)(0930-0871)، فجاء بعجه تػفيق ارسالن  0909، ثع استقال سشة  (59)0914سشة 

 يالحع كسا يقػل سعيج مخاعاة السترخفيغ لسدألة التػازنات ال سيسا بيغ االسختيغ الجشبالشية
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واليدبكية سػاء االرسالنييغ او العساد فعشجما تدشج رئاسة دائخة الجداء لذخز جشبالشي فإن 
او ارسالني والعكذ صحيح كسا انو كان يجخؼ  قائسقامية الذػف تدشج الى شخز يدبكي

. لكغ السيع في األمخ ان مشرب القائسقامية كان (60)ب في ىحه السشاصب بيغ االسختيغ التشاو 
حيغ اتفق الدعامات االقصاعية  0849االرسالنية مشح تأسيذ القائسقامية سشة  محرػرًا باألسخة

امخًا دون مذاورتيع وقج استسخ البيت  عمى اسشادىا الى االرسالنييغ شخيصة ان ال يقصع
 .(69)ب جشبالط فتع اسشاد السشرب اليو االرسالني في ىحا السشرب حتى مجيء ندي

 وسياسية إدارية مشاصب وتػلى جبممبشان، في نديب جشبالط حؿبة السترخؼية عاصخ لقج
الصائفة الجرزية في ثع  وأخيو والجه بعج الجرزية الجشبالشية األسخة زعامة تخأس. العيج ذلظ في

 تػفي نديب ولع يخمف عؿبًا . .لبشان عسػماً 

-0873باشا)  ورستع, باشا فخانكػ وىع, لبشان في السترخفيغ نطخ جشبالط نديب لفت
 مشيا, ادارية وضائف عجة ُمشح وقج, مشيع فقّخبػه, م( 0899-0883باشا ) وواصا, ( 0883
 في تشاوب وقج, 0884 عام الذػف قزاء وقائسقام 0983 عام, اقإستئشاؼية الجداء دائخة رئيذ

كان رستع باشا يعد مكانو فقخبو  .سشة ثالثيغ خالل آل أرسالن بعس أمخاء مع السشرب ىحا
لمجولة العثسانية صجر امخ السترخف رستع باشا بدمخ  اليو وبالشطخ لسا عخف عشو مغ اخالص

/ كانػن  04و مجيخًا عمييا وذلظ في ناحية الذػف الدػيجاني عغ مخكد قائسقامية الذػف وجعم
م فدمظ مدمكًا جسع ؼيو بيغ اكتداب رضى اوليا االمػر وبيغ كدب قمػب االىالي 0873االول 

وقج مكث في ىحا السشرب نحػًا مغ عذخ سشػات متحميًا بحدغ االدارة والعدم بتشفيح االوامخ 
لختبة الثانية مغ الرشف الثاني في وعخفانًا لو بيحه الجيػد مشحتو الجولة بشاء عمى ذلظ وسام ا

ج باىسية م مسا ضاعفت ىستو بخجمة الجولة وجعل يبث بيغ اىمو حبيا ويذي0877آب  07
، وعشج انجالع الحخب الخوسية العثسانية اضيخ نديب جشبالط غيخة  (63)الصاعة الولياء االمػر

العثسانية ومغ االمػر التي تبخع وحسية عاليتيغ فبحل امػالو وحّخض االىالي عمى اعانة الجيػش 
 .(64)بيا راتبو الذيخؼ كاماًل شػال مجة الحخب
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فدمظ 0883ولسا تػلى واصا باشا السترخؼية عيشو رئيدًا لجائخة الجداء االستئشاؼية في  

في ىحا السشرب مدمظ العجالة وازدادت مكانتو رفعة عغ الجولة وعشج الشاس ونطخًا لشجاحو في 
قائسقامًا عمى الذػف، وقج أّرخ الجكتػر شاكخ  0884ايار  95مت اليو عيغ في السيام التي اوك

 : (65)ؼ قريجة بيحه السشاسبة جاؼ فييا الخػر 

 قائمقامية الذهفين قد بزغت                     

 كأنها نجمة في األرض سياره                                                

 تت من الذرق ضمن الغرب قد أسرت أ                    

 واليهم قد هربت لمذرق دواره                                                

 مذ خيروها أجابت ارخها هربي                    

 2884فإنني لنديب المجد مختاره                    

السشرب قخابة ثالثيغ سشة ، وما انفظ بعجىا مع االميخ مرصفى ارسالن يتخاوحان ىحا 
ونال  0885كسا ان نجسو أخح يمسع ومكانتو تدسػ فشال الختبة الستسايدة والػسام العثساني الخابع 

ونال بعج ذلظ وسامًا رؼيعًا مغ دولة الفخس ووسام  0888الختبة االولى مغ الرشف االول سشة 
سيجالية الحىبية الحجازية ولسا جمذ الشيزة العخبية الثاني ووسام جػقة الذخف مغ رتبة فارس وال

 .(66)لقب باشا ووسامًا رؼيعًا ايزًا  السمظ حديغ عمى السسمكة الحجازية مشح

( قخب نديب بظ جشبالط الحؼ اضحى 0917-0919وفي عيج مترخؼية مطفخ باشا)
ي عيج السترخف اشج مشافدي مرصفى ارسالن وخرسو فقج كان االخيخ ذات كمسة ونفػذ ف

 .(67)ػم باشا الدابق نع

الحؼ قادتو جسعية االتحاد والتخقي ضج الدمصان عبج الحسيج الثاني  0918وفي انقالب 
( واعادة العسل بالجستػر العثساني شيجت جبل لبشان تبايشًا في السػاقف بيغ مغ 0876-0919)

رّحب وبيغ مغ عارض فالسخحبػن باعالن الجستػر دعػا الى انجماج مترخؼية جبل لبشان في 
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حخكة التحخر التي تعيذيا الجولة العثسانية والتخمي عغ كل االمتيازات التي مشحت ليا بسػجب 
 (68)وخاصة مدألة السذاركة في انتخابات مجمذ السبعػثان العثساني 0860بخوتػكػل عام 

واغمب ىؤالء كانػا مغ مؤيجؼ السترخف والميبخالييغ وكانت الصائفة الجرزية في شميعة القػػ 
ة لتسثيل لبشان في مجمذ السبعػثان وقج قجمت عخائس مغ اىالي الذػف الى القائسقامية السؤيج

تصالب بالسذاركة وقج كتب القشرل الفخندي في بيخوت يقػل " يجج الجروز في االنزسام الى 
الجستػر وسيمة لسحاربة ما يجعػنو العشرخ الساروني في لبشان انيع يأممػن في خزػعيع 

دائج الػاليات ان يتسكشػا مغ االتحاد مع اخػانيع في حػران ؼيذكمػن في لمقانػن العام ال
لشفػذ الحؼ قزت السدتقبل اكثخية تجج نفديا في وضع تدتصيع استعادة نفػذىا في لبشان ىحا ا

أما عغ مػقف نديب جشبالط وبعس الشخب الدياسية فقج رفس  (69)"0861عميو احجاث 
االلتحاق بسجمذ السبعػثان والحفاظ عمى امتيازات لبشان مسا يعشي انو كان ضسغ التيار 
السعارض النتخاب السجمذ والحفاظ عمى امتيازات لبشان وحزي ىحا التيار بتاييج القشرل 

لتخػفو مغ ان يفتح ذلظ الباب امام الجولة  الفخندي في بيخوت ومعو القشرل البخيصاني ربسا
العثسانية لمسصالبة بتسثيل مرخ وفي الشياية انترخ التيار السعارض لمسذاركة في االنتخابات 
وبقي جبل لبشان دون تسثيل في البخلسان العثساني ، وال اجج تفديخًا مشاسبًا لسػقف نديب جشبالط 

وانرياعو لمشرائح البخيصانية ونكاية بالسػقف مغ ذلظ سػػ حخصو عمى امتيازات جبل لبشان 
االرسالني الحؼ جدجه شكيب ارسالن انحاك ، لحلظ يبجو ان السراعب التي اخحت تػاجييا 
الجولة العثسانية تحت حكع االتحادييغ شجعت اغمبية التيارات المبشانية لمبحث عغ بخامج 

 .(71)رية او عخوبية او نحػ تػجيات سػ  اصالحية لبشانية اما مجعػمة مغ فخندا

كان نديب جشبالط  (70)وىػ بجاية عيج السترخف اوىانذ باشا 0903وفي مصمع عام 
كسا يقػل  –كبيخ آل جشبالط وزعيع الحدب الجشبالشي قائسقام عمى قزاء الذػف وقج امتاز 

بحدغ الخمق مع الثخوة والدخاء السػروثيغ مغ ابيو وججوده مسا جعل بيتو مػصػفًا  -الحكيع
ببيت مال الجروز ثع يزيف الحكيع عمى ذلظ :" ان قبػل رجل ثخؼ وسخؼ كشديب بظ جشبالط 
وضيفة قائسقام ال يدتغخبو القارغ بعجما اوضحشا لو اىسية الػضيفة في نطخ المبشانييغ واعتبارىع 

 . (79)ػاليات وااللػية نفػذًا ووجاىة "رئاسة االدارة في القزاء شبيية بكل رئاسة ادارية في ال
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وقج ذكخ الحكيع ؾيام السترخف اوىانذ باشا قيػميجيان بديارة الى قائسقامية الذػف 

آنحاك نديب بظ جشبالط الحؼ حذج الجساىيخ العخيزة الستؿبال الحاكع مع  وكان القائسقام
حاشيتو وحزخىا اىل القزاء واالقزية السجاورة ييتفػن بحياة الحاكع وحياة القائسقام نديب 

اعج نديب جشبالط مأدبة فخسة حزخىا ناس كثيخون مغ مختمف انحاء الجبل وقج جشبالط وقج 
مجحو يػسف الحكيع وقال في ىحا الرجد ان نديب بظ جشبالط اول زعيع سمع مغ نقسة الشقاد 
وسائخ الشاس عجا مغ كان يصسح الى وضيفتو وكان الجساىيخ الحيغ شاركػا السجعػيغ في 

 .(73)فقخاء نريب مشيا وكان لم شعاميع يعجون باآلالف

وفي حؿبة الحكع الؽيرمي عّبخ نديب جشبالط عغ تػجيو القػمي والسدارعة بتػكيل 
االميخ ؼيرل بغ الحديغ الحزػر الى مؤتسخ الرمح في باريذ والتحجث باسع دروز لبشان 

وقبل ان يعػدا الى ( 74)ى العساد وبايعاه عغ دروز لبشان وحزخ بشفدو الى دمذق ومعو مرصف
لبشان استحرل ؼيرل مغ والجه الذخيف حديغ ارادة ممكية تسشح نديب جشبالط وسام االستقالل 
مع لقب باشا ، وعيغ مرصفى العساد عزػًا في مجمذ شػرػ ، وىكحا استصاع نديب جشبالط 
التعبيخ عغ تػجيو القػمي بالتحاقو بالحكػمة العخبية ومداعجتيا ، وقج وججنا اصجاء ىحا التأييج 

قف الجروز الجاعع التحاد جبل لبشان مع سػرية في ضل حكػمة عخبية ورفس االنتجاب في مػ 
الفخندي والعسل ضجه وكان قادة الجروز عمى صمة دائسة بسعتسج الحكػمة العخبية في بيخوت 

 .(75)الجعاية الفخندية  يعسمػن ألفذال

الحدب والػثائق الفخندية تخصئ في عجىا محسػد جشبالط وممحع حسادة زعيسي 
الجشبالشي والرحيح انيسا مغ اقصاب الحدب الجشبالشي ألن ىشاك نديب جشبالط وابغ اخيو 
فؤاد جشبالط ابغ نجيب اكثخ اىسية مشيسا فقج كان نديب وفؤاد جشبالط مغ ابخز معارضي 
االحتالل الفخندي لحا اوصى السفػض الدامي جػرج بيكػ بتدسية محسػد جشبالط عزػا في 

ي االول ونائبًا لخئيدو بجافع الحخص عمى استسالتيع ومخاعاة لمسعادلة الدياسية القائسة الػفج المبشان
في لبشان السعادلة الجرزية السارونية ضّشا مشو ان ذلظ قج يقّخب الحدب الجشبالشي ومغ ورائيع 

 .(76)الفخندي الجروز مغ االنتجاب 
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في مختمف السجن الدػرية  شافت ىحه المجشةكخيغ االمخيكية  –ولسا تذكمت لجشة كشج 
وضعت تقخيخًا أعمشت ؼيو أن األكثخية السصمقة مغ 0909 شيخؼ أيارو آبوالفمدصيشية ما بيغ 

لالشالع عمى اماني الذعب المبشاني وأيزًا  العخب تصالب بجولة سػرية مدتقمة استقالاًل كامالً 
تسػز  00و 01الى لبشان في  واثشاء زيارتيا( 77)ػرؼ في االنتجاب الفخندي مغ عجمووالد

تسدظ نديب جشبالط والػفج السخافق لو في اثشاء مقابمتيع لمجشة في صيجا وقجمػا   (78)0909
شمبات تتصابق مع السؤتسخ الدػرؼ العام وشالب نديب جشبالط ان ال يكػن حاكع لبشان مغ 

. ووصل االمخ حجًا بالتيار (79)يعػد الى االميخ ؼيرل بغ الحديغ ابشاء لبشان وان أمخ تعييشو 
الجشبالشي الحؼ مثمو نديب ونخبة مغ زعامات الجروز مقابل تيار صغيخ مصالب باالنتجاب 

 .(81)نات ليع والتيجيج بالقتل لبعزيعالفخندي ان مشعػا ىحا التيار مغ مقابمة المجشة وتػجيو االىا
ػجبو مجمذ االدارة المبشاني تسػز حل بس 09بإصجار قخار في  وبالخغع مغ ؾيام الجشخال غػرو

فإن بيانًا صجر باسع مجمذ االدارة وصف االعزاء السػقعيغ بالستآمخيغ والسختذيغ وؾّبح 
اعساليع بدبب مصالبيع باستقالل لبشان عغ سػريا ووسيع حجوده وكان نديب جشبالط احج 

يخ وعّبخ البيان الدبعة السػقعيغ عمى البيان رغع انو لع يكغ مغ اعزاء السجمذ االدارؼ الكب
الحؼ اصجروه عغ ادانتيع ، ومغ جيتو لع يكتف نديب جشبالط بحلظ بل بعث ببخؾية الى رئيذ 
الػزراء الفخندي يحتج فييا باسع جسيع دروز لبشان عمى العسل الفطيع الحؼ اقتخفو بعس اعزاء 

اء أن يثق مجمذ ادارة لبشان إذ حاولػا خيانة وششيع ، وقرجوا بيعو ويخجػ مغ رئيذ الػزر 
. ويبجو ان سبب ىحا التحػل الجراماتيكي في مػقف (80)عمق الجروز بػششيع لبشان وفخندا بت

نديب جشبالط وبؿية الدعامات الجرزية ادراكيع باستحالة تػحيج لبشان مع سػريا تحت حكع االميخ 
 ؼيرل وخذيتيع مغ سحب السػارنة لمبداط مغ تحت ارجميع وىع يذكمػن دولة ججيجة تحت

رعاية فخندا مسا سيؤدؼ الى استبعادىع كميًا عغ السذاركة الدياسية في الجولة الججيجة وتحػل 
ميدان القػػ لرالح السػارنة فكان البج مغ قخاءة الػاقع الدياسي قخاءة بخاغساتية تزع الصائفة 

قميسية الجرزية في مقجمة اولػياتيع في العسل الدياسي والعسل بالسسكغ والستاح في ضل ضخوف ا
ودولية شجيجة التعقيج . وفػق ىحا وذاك اشار حدغ البعيشي بػضػح الى دور السعتسج البخيصاني 
في لقاء مع بعس زعاماتيع اكج ليع بزخورة قبػل االنتجاب الفخندي بيغ ليع ان لبشان وسػريا 

يا تخمي واضح مغ قبل بخيصاناضحتا مغ حرة فخندا فال مجال ليسا سػػ قبػل ذلظ مسا يعشي 
 .(89)عشيع 
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زار الجشخال غػرو الذػف وجديغ معقل الجشبالشية وىشاك اؾيع لو  0991نيدان  7وفي 

استؿبال حاشج عشج ابغ نجيب جشبالط فؤاد جشبالط في السختارة تغّيب عشو نديب جشبالط لدبب 
ة صحي ، رغع انو بات مؤيجًا لالنتجاب الفخندي وقج اضيخ فؤاد جشبالط والء الصائفة الجرزي

وعػاشفيا لفخندا مسا يطيخ التحػل نحػ السػقف مغ االنتجاب الفخندي بحيث شسل جسيع 
مثل  0909السعارضيغ السؿيسيغ في جبل لبشان حتى الحيغ بايعػا ؼيراًل في دمذق في صيف 

 .(83)ػا مغ ابخز مؤيجؼ سمصة االنتجاب نديب جشبالط فيع االن اضح

, والدتيغ الدابعة يشاىد عسخ عغ 0999 عام الثاني تذخيغ 00 في جشبالط نديب تػفي
 .األسخة مجفغ في السختارة في دفشو وتع البالد واعيان, الفخندي الدامي السشجوب جشازتو وحزخ

 ثالثًا : أبرز االنجازات في عهد األخهين نديب ونجيب جنبالط 

الكبيخ في مجيخية الذػف  الشيخ عمى جدخ انجازاتيسا عسل نديب عمى أنذاء مغ
 عيغ ىشاك وحفخ, بعقميغ بمجة إلى السياه بجخ وقام( 84)مؤديًا إلى البقاعالحيصي مغ مالو الخاص 

 في الحكػمة دار بشى 0915 ( عام0919-0917) باشا مطفخ السترخف عيج وفي .ماء
 شخيقا ومجّ  0895 سشة البخامية قرخ وبمغت نفقاتو الف ومائتي ليخة انكميدية بشى الذػيفات

 وصيجا جديغ مشاشق في والسداجج الكشائذ مغ عجداً  السختارة وبشى إلى الجيغ بيت مغ لعخبات
 أعسالو ومغ .الحخب ايام شػال الجشػد عذخات رواتب دفع األولى العالسية الحخب والذػف وفي

 أوسسة عجة الجول وُمشح مغ عجد قبل مغ تع تكخيسو .حصيغ في شعيب الشبي مقام في غخفة بشاء
 العثسانية الجولة وسام :مشيا الياشسية الحجازية والسسمكة الفارسية والجولة العثسانية الجولة قبل مغ
 مغ األولى الختبة ووسام 0885 عام الخابع العثساني والػسام 0883 عام الثانية الختبة مغ

 الشيزة وسام الفارسية ونال الجولة مغ وسام عمى كحلظ وحرل 0883 عام األول الرشف
 وعشجما, والفزية الحجازية الحىبية والسيجالية, فارس رتبة مغ الذخف جػقة ووسام, الثاني العخبية
 تمقى قج .رؼيعاً  ووساماً  باشا لقب مشحو, الحجازية السسمكة عخش عمى حديغ الذخيف جمذ
جسع حدغ خزخ  كسا .مخصعاً  سيفاً  وأىجاه , إنجمتخا ممظ الدابع إدوارد السمظ مغ شكخ كتاب

نفح الصيب في مجح الشديب  القرائج التي قيمت في مجحو والثشاء عميو في كتاب اسساه " ديػان
 "(85). 
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ومغ فػائج تػلي االخػيغ مشاصب ادارية ىامة في مترخؼية جبل لبشان انيا ارست اسذ 
البالد ولعبػا دورًا االدارة الحجيثة وتسكشػا مغ التجرب عمى االدارة استصاعت ان تتدمع الحكع في 

في تأصيل االدارة وىحا يعشي بػضػح كسا يقػل كسال الرميبي :" حافطت السترخؼية عمى 
االستسخار الدياسي في لبشان باجتحاب ابشاء االسخ االقصاعية .. وجعميع مغ ارباب االدارة 

ارييغ وبحلظ لع تشقصع الرمة بيغ عيج السترخؼية وما سبقيا مغ عيػد بل بقيت شبقة االد
. وبيحا السعشي يبجو ان االخػيغ نجيب (86)ة تخبط بيغ ماضي لبشان وحاضخه "المبشانييغ صم

ونديب حافطا عمى الرمة الدياسية التي ربصت العائمة الجشبالشية بالدياسة واصبحػا مغ 
خ ارباب االدارة فمع يقصعػا صمتيع بالدياسة بل واكتدبػا مديجًا مغ الخبخة في االدارة ، واألم

األكثخ اىسية ايزًا انيع بعكذ السشاشق الذسالية لمبشان كانػا اكثخ تعاونًا مع السترخؼية 
وحافطػا عمى صمة سياسية دائسة مع السترخفيغ فاكتدبػا خبخة سياسية اتاحت ليع مجال 

 .(87)ح الى قجر اكبخ مغ الحكع الحاتي الصسػ 

غ مغ االوضاع الدياسية في وحخص االخػيغ نجيب ونديب جشبالط عمى االفادة ما امك
لبشان فكانػا عمى تعاون حسيع مع السترخفيغ ، كسا ان االخػيغ حخصػا اشج الحخص عمى عجم 
اثارة الشدعات الصائؽية خاصة تجاه السػارنة فحافطػا عمى الدمع االىمي ووشجوا اسذ التعاير 

جشازة الذيخ بذارة  الدمسي بيغ المبشانييغ . وفي ىحا الرجد يخوػ ان نديب جشبالط انتطخ
مع الجشازة ( عزػ مجمذ السحاكسة ، ورافق الجشازة ثع ارسل 0886-0815الخػرؼ الفؿيو )

 .(88)ضابصًا واربعة انفار 

 التي حخصت الجرزية لمصائفة السخمػقة، الدياسية كان نديب بظ جشبالط مغ الذخريات
. أيام بزعة كشفو في وتبقى وتتباركبو،الى مقجسات الجروز كديارة مقام الشبي شعيب  ترل أن

ايسانًا بسشو باىسية السقام في تعديد الؿيع الجيشية في  السقام، في غخفة ولع يكتف بحلظ فقج بشى
 .(89)نفػس الجروز 
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 رابعًا : مالمح الدور الدياسي لألخهين وتأثيرها عمى مكانة االسرة في جبل لبنان

مغ أبخز مالمح الدياسة في عيج االخػيغ نجيب ونديب جشبالط انيسا كانا يتشافدان مع 
ال ارسالن عمى تػلي السشاصب االدارية ، بل انيا في كثيخ مغ االحيان كانت تدشج الييع 
بالتجاول مخة يتػالىا ال جشبالط ومخة اخخػ يتػالىا ال ارسالن ويالحع في ذلظ ايزًا دور 

ني في التذاور مع مترخف الجبل يمعبان دورًا ميسًا في اختيار احج افخاد ىاتيغ القشرل البخيصا
العائمتيغ في اسشاد مشاصب القائسقامية وادارة نػاحييا وال سيسا قائسقامية الذػف ، وقج اورد 
شكيب ارسالن في مقال لو بعشػان :" حجيث حػل قائسقامية الذػف " يبيغ فييا بػضػح شبيعة 

بعج خالف ليذ ىشا محمو استعفيت مغ قائسقامية 0900امية حيث يقػل " في سشة تػلي القائسق
الذػف وارسمت الى يػسف فخنكػ باشا وىػ في عاليو كتابًا اقامو واقعجه ونذأة عغ ليجتي انو 
ارسل الى القشرل كسبخبتر قشرل بخيصانيا واشمعو عمى كتابي وتقخر بيشيسا تعييغ السخحػم 

لي ألنو كان قج وقع الرمح بيششا وبيشو وانتيت العجاوة القجيسة ورأػ  نديب بظ جشبالط خمفاً 
السترخف والقشرل أن االولى تدكيغ االمػر بتعييغ نديب بظ الحؼ لع يكغ لجؼ اعتخاض عمى 

. ومغ خالل الشز الدابق يسكغ استشباط العجيج مغ السالمح العامة لصبيعة الجور (91)" تعييشو 
الدياسي الحؼ لعبو االخػيغ نجيب ونديب في الدياسة المبشانية لعل ابخزىا ان ىحيغ االخػيغ 

االرسالنية ، تمظ االسخة العخيقة صاحبة لقب االمارة  كانا يعجان السشافديغ الخئيدييغ لالسخة
ى ابشاءىا الحكع بعج االسخة الذيابية حيث تػلى احسج ارسالن واميغ ارسالن القائسقامية والتي تػل

فكان االخػيغ جشبالط يسثالن السشافذ الػحيج القادر عمى  0860ولغاية  0849الجرزية مشح 
مشافدة االسخة االرسالنية في الشفػذ والسشاصب واستسخ تمظ الحالة حتى بعج نطام السترخؼية 

ن ، السدألة األخخػ التي يسكغ ان تدتذف مغ ذلظ الشز ان السترخف كان يخاعي ولحج اال
واالرسالنية وانو لع يكغ يتخح قخارًا اال بعج  شبيعة التشافذ الدياسي بيغ االسختيغ الجشبالشية

التذاور مع القػػ ذات التاثيخ ويبجو ان القشرمية البخيصانية كانت ال تدال تتستع نفػذ قػؼ في 
ية جبل لبشان بحيث كان لمقشرل البخيصاني دور كبيخ في االستذارات الخاصة بتعييغ مترخؼ

القائسقاميغ ، واألمخ االخيخ السالحع ايزًا ان تعييغ نديب جشبالط محل شكيب ارسالن انسا 
كسا  –كان بسػافقة االسخة االرسالنية ايزًا نطخًا لسا تتستع بو ىحه االسخة مغ قػة ونفػذ كبيخ 



                                                                     

 282 (0202 حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 أ.م.د. محمهد صالح سعيد

(  0905-0909الى دوره في اختيار السترخف اوىانذ باشا )  –يب ارسالن بشفدو شار شك
( ودوره ايزًا في اقشاع شمعت  0909-0917ودوره في انياء مجة تػلي يػسف فخنكػ باشا ) 

 .(90)(0907-0905باشا بتعييغ عمي مشيف بظ مترخفًا عمى جبل لبشان )

سشاصب االدارية في مترخؼية جبل لبشان ومسا يسكغ مالحطتو في مدألة تػلي االخػيغ ال
واالرسالنية رغع ان االخيخة  ىػ استسخار التشافذ الدياسي بيغ اسختيغ بارزتيغ ىسا الجشبالشية

وان االسخة الجشبالشية كانت الشج الحؿيقي  0849-0697كانت مدتبعجة شيمة العيج الذيابي 
نطخًا لسا تستعت بو ( 99)ي بترؽية وجػدىا خ الذيابي الثانلالسخة الذيابية حتى ؾيام االميخ بذي

مغ نفػذ سياسي وزعامة وقػة اقترادية ولسا انيارت االمارة الذيابية بخزت االسخة االرسالنية 
عمى الداحة بعج تذكيل نطام القائسقاميتيغ وكانػا عمى تشافذ شجيج مع الجشبالشية وقج استسخ 

، كسا ان ىحا التشافذ بيغ االسختيغ مخده  ىحا التشافذ بيغ االسختيغ شيمة مجة السترخؼية
 .(93)ل اساسي وليذ عمى زعامة االمارة التشافذ عمى زعامة الجروز بذك

ومغ السالمح االخخػ لمجور الدياسي لألخػيغ جشبالط في ىحه الحؿبة ما عبخ عشو  
فالقػػ ( 94)لسختمفة في اشار الريغة الججيجة السؤرخ وجيو كػثخاني بانتطام القػػ االجتساعية ا

االجتساعية السقرػدة ىي كل القػػ التي كان ليا دور في الحؿبة الدابقة عمى السترخؼية في 
حيغ ان الريغة الججيجة السقرػدة ىشا ىي صيغة الشطام الججيج نطام السترخؼية . ففي الفتخة 

رة في التي سبقت ضيػر السترخؼية كان الدمصان العثساني عبج السجيج قج الغى مشرب االما
جبل لبشان واعمغ انتياء االمارة الذيابية وتع استبعاد الذيابييغ عسػمًا لتبجأ مخحمة ادارية ججيجة 
سسيت بشطام القائسقاميتيغ والحؼ بسػجبو تع تقديع الجبل الى قائسقاميتيغ يتػالىا حاكسيغ واحج 

مدؤوليغ امامو ماروني واآلخخ درزؼ يعيشان مغ قبل والي صيجا السؿيع في بيخوت ويكػنان 
واصبح الفئات االقصاعية التي حكست اقصاعاتيا في عيج االمارة الذيابية مجخد ادوات تشفيحية 
او شبو مػضفيغ مع بقاء شبيعة الدمصة تسارس عمى وفق القػاعج االجتساعية الدابقة مغ ناحية 

يسة في عيج لكغ ىحه البشى ستػاجو تحػالت م( 95)قبل اقصاعييغنطام االلتدام ومحكػمة مغ 
السترخؼية نحػ نطام اكثخ مخكدية واقل اقصاعية ، نطام يتجو نحػ الجولة الحجيثة بسؤسداتيا 

 الججيجة . 
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مغ جية ثانية فإن الشطام االساسي الحؼ صشع نطام السترخؼية في جبل لبشان استصاع 

جيخيغ والقزاة ان يحتػؼ عبخ اجيدتو التي اقاميا السترخفػن كسجمذ االدارة والقائسقاميغ والس
وجياز الزابصة ونحػىع مجسل القػػ االجتساعية التي شكمت في الدابق او كانت جدًء مغ 
الرخاع في الحؿبة الدابقة لشطام السترخؼية وىكحا عػض ىؤالء السذايخ واالمخاء عغ خدارتيع 

ة الجولة وضيفتيع الدابقة كسقاشعجييغ تمظ الػضيفة التي الغاىا الشطام الججيج وججوا في اجيد 
الججيجة وسيمة لمتعػيس عغ ما فقجوه وىحه السخة تحت امخة السترخف الججيج بجل االميخ الكبيخ 

مديحي ( تحػلت الى عربيات  –درزؼ ( ) مدمع  –فتحػلت العربيات الكبيخة ) ماروني 
صغيخة تتسحػر حػل الػضيفة االدارية الججيجة الفخدية فأتاحت ىحه التحػالت لمسترخف ان 

خجم التشافذ بيغ العائالت القائسة في كل قزاء او ناحية بيدخ كبيخ وحتى السشافدات داخل يدت
العائمة الػاحجة ان اقتزى االمخ مسا ادػ الى سخعة التفاف ىؤالء االمخاء والسذايخ حػل 
السترخف والدعي لصمب رضاه مقابل الحرػل عمى الػضيفة لحلظ لع نخػ شيمة عيج السترخؼية 

وبحدب االحراءات ( 96)ء امخاء ومذايخ جيخ الشاحية او القائسقامية اال اسسافي وضيفة م
 93بيشيع  قائسقاماً  37فإن ىشاك  0904ولغاية  0864السقجمة مغ تػفيق تػما خالل السجة مغ 

فقط مغ اصػل بػرجػازية  04يشتسػن الى عائالت تقميجية يعػدون بأصػليع الى امخاء ومذايخ و
( مجيخًا 961ريؽية صاعجة )الصبقة الستػسصة ( وكحلظ االمخ بالشدبة لسشرب السجيخيغ نجج )

ججيجة ويبجو واضحًا ان االدارة ال( 97)فقط مغ فئات ججيجة  77ويشتسػن الى عائالت تقميجية 
شكمت حقاًل ججيجًا لمتشافذ والرخاعات بيغ القػػ االجتساعية السختمفة فقج شكمت ىحه الػضائف 
محػر العسل الدياسي ليحه القػػ ربصت القػػ نفديا بيحه االدارة ومشافعيا وعى كافة 

 . (98)السدتػيات

السشاصب ومغ السالحع عمى مالمح ىحه السخحمة انو بخغع استحػاذ السػارنة عمى اغمب 
االدارية في السترخؼية تحت ـيسشة االكميخوس الساروني اال ان االخػيغ جشبالط وبؿية الصػائف 
ابتعجت عغ مشافدتيع وتخمت عغ سحب ما بأيجييع واقترخ التشافذ داخل الصائفة الػاحجة 

السادية فالجروز يشافدػن الجروز والسػارنة ويشافدػن السػارنة وذلظ يبجو واضحًا ضعف امكاناتيع 
والتحػل الدياسي الخصيخ الحؼ مخت بو البالد وشبيعة الشطام االدارؼ الحؼ تع تصبيقو والحؼ ال 
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يعصي مجااًل لسثل ىحه االحتكاكات اال داخل اشار الصائفة الػاحجة . وقخيب مغ ذلظ يبيغ 
تي كػثخاني ان ىحا االشار الحؼ ضع مجسػعة السرالح ىحه كخس ىامذية الصائفة الجرزية ال

% فقط مغ عجد سكان لبشان بدبب  01كانت قج اضحت ندبتيا في عيج السترخؼية حػالي 
اليجخة فقج بقيت عمى ىامر التصػر االقترادؼ الحؼ اصاب السػارنة وعمى ىامر التقخيخ 
الدمصػؼ مغ خالل عزػية مجمذ االدارة لحلظ كادت الديػلة االجتساعية تشعجم في وسصيع 

نفذ الدعامات : ارسالن  قابل ان يجعع الػحجة الصائؽية تحت ؾيادةمسا كان مغ شأنو بالس
 .(99)وجشبالط 

ان عسمية استبجال القائسقام  بشديب جشبالط ال يخخج عغ نصاق التحدب وىػ شكل مغ 
اشكال الشداع القجيع الحؼ ال يسذ جػىخ الشطام وقػاعجه وال يجخىع الى العريان او الثػرة عمى 

نيع في الساضي فانذغال الجروز باليجخة او التحدب ضج ىحا السترخف او الحكػمة كسا كان شأ
ذاك القائسقام بذكل ال يذػبو خصخ ججؼ عمى االمغ لحلظ فإن ما اثيخ حػل تصبيق الجستػر 

جا الجروز راضيغ عسػمًا وما رافقو مغ دعػة لمسذاركة في االنتخابات ب 0876العثساني سشة 
يصانيا دور ميع في تعديد مكانة االسخة الجشبالشية في حكع ، وال شظ ان لبخ (011)عمى ذلظ

الذػف مشح عيج رستع باشا ، فقج حخص القشاصل اثشاء زيارتيع لمذػف السخور وزيارة السختارة 
ومقابمة ارممة سعيج جشبالط وولجيو نديب ونجيب جشبالط والحجيث الدخؼ معيع واجتساعو بيع 

ه في اشار اضعاف سمصة القائسقام السشافذ ليع مغ وبذيخ عقل الصائفة كل ذلظ تع تفديخ 
 .(010)رسالنييغ األ
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 الخاتمة

وفي الختام يتبيغ أىسية االخػيغ نديب ونجيب جشبالط ودورىسا في تعديد مكانة االسخة 
الجشبالشية سياسيًا مغ خالل نجاحيا في ؾيادة التشافذ ضج االسخة االرسالنية وزعامات الحدب 

 السشافذ . اليدبكي

كسا بيغ أىسية الجور الدياسي الي اداه االخػان وال سيسا نديب بظ جشبالط الحؼ نجح في 
تػلي مشرب القائسقامية لثالث مخات ولسجد شػيمة نديبة وال يخفى ما ليحه القائسقامية )قائسقامية 

شجة التشافذ الذػف ( مغ اىسية ومكانة مغ حيث سعة السداحة ووفخة الػاردات وكثافة الدكان و 
عمى الدعامة فييا كل ىحه العػامل جعمت ميسة مغ يترجػ لتػلي ادارة ىحه القائسقامية ميسة 
ليدت بالديػلة ومع ىحا تسكغ نديب جشبالط مغ ادارتيا وبكفاءة عالية واستصاع ان يجيخ 

ائقة عمى القائسقامية ويقػم بأعسال عسخانية ىامة وتػسيع لمصخق ومعالجة لسذاكل الشاس ومقجرة ف
 ادارة شؤون البالد جعمتو يحطى باحتخام واعجاب السترخفيغ المحيغ تعاقبػا عمى لبشان .

ولع يقترخ نجاح ادارة نديب جشبالط عمى ىحه الفتخة فقط بل انو ايزًا ادػ دورًا محػريًا 
ومؤيجًا  في فتخة الحخب العالسية واالولى والحكػمة العخبية بؿيادة االميخ ؼيرل حيث بجا متعاوناً 

لمحكع الؽيرمي وانزسام لبشان الى الحكػمة العخبية نكاية بالسػارنة وفخندا ولسا فذمت محاولة 
االميخ ؼيرل عبخ نديب جشبالط عغ واقعية سياسية فدخعان ما بجل وايج االنتجاب الفخندي 

اه لبشان بشاء عمى قخاءة واقعية لمدياسة التي لػالىا لزاعت مكانة الجروز في سياسة فخندا تج
فتأييجه لالنتجاب جعمو يحطى بجعع الفخندييغ وان يكػن لمجروز دور اساسي في رسع مالمح 
الدياسة العامة لسدتقبل الجولة المبشانية ومغ اجل ذلظ كمو استحق االخػيغ نديب ونجيب 

 الجراسة باالعتساد عمى مجسػعة مغ الػثائق والسرادر اليامة .
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 الههامش
زعست بعس السرادر ان اصػل ىحه االسخة كخدية . يشطخ : ششػس الذجياق ، اخبار االعيان في  (1)

. لكغ السجقق في اصل 037( ، ص0971، ) بيخوت :  0جبل لبشان ،مشذػرات الجامعة المبشانية ، ج
ىحه االسخة يطيخ بػضػح انيا مغ اصػل عخبية وىحا ما ذكخه شخف خان البجليدي نفدو حيغ ارجع 

ام كميذ الى العباسييغ وان ىشاك ثالثة اخػة ) شسذ الجيغ وبياء الجيغ ومشتذا( لكغ سكشيع في حك
مشصقة ذات غالبية كخدية اثخ عمى وضعيع وجعل البعس يترػر انيع مغ اصػل كخدية اذ ان الحيغ 

طخ :  شخف خان انزسػا الييع اما اكخادًا او ايديجية كسا انيع خجمػا في ضل االسخة االيػبية الكخدية .يش
، تخجسة : دمحم عمي عػني ، دار الدمان  0البجليدي ، شخفشامو في تاريخ الجول واالمارات الكخدية ، ج

 .994( ، ص9116دمذق : )
 ،(9101) الذػف :  ، الجار التقجمية، السجمج االول، معجع أعالم الجروز في لبشاندمحم خميل الباشا (2)

 .308ص

 .391السرجر الدابق  ، ص الباشا ،( 3)

 .393-399السرجر نفدو ، ص( 4)

لمسديج عغ اليجخة يشطخ : محسػد صالح سعيج ، " أثخ تسخد عمي باشا جشبالط في ىجخة   (5)
( ،  9109(كانػن االول )  030الجشبالشييغ إلى جبل لبشان" ، مجمة اآلداب / بغجاد  العجد 

 .055-053ص

 .036، ص الذجياق ، السرجر الدابق  (6)

 .393، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (7)

، معيج االنساء العخبي 0860-0697مدعػد ضاىخ ، الجحور التاريخية لمسدألة الصائؽية  المبشانية  (8)
 .89-85(  ، ص0984)بيخوت : 

 .87-86السرجر نفدو ، ص  (9)

 .989، ص (0985نجالء ابػ عدالجيغ ، الجروز في التاريخ ، ) بيخوت:   (11)

 .397،  0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (11)

 .398، ص 0الباشا ، السرجر الدابق  ، ج (12)

 .951-949، ص(0911، ) مرخ : ، تحقيق مػبغب، تاريخ االميخ حيجرالذيابيحيجر احسج  (13)

 .049،  0الذجياق ، السرجر الدابق ، ج  (14)
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 االخهين نديب ونجيب جنبالط ودورهما الدياسي في لبنان 
 (15)Michel Chebli, Une histoire du Liban , ( Beyrouth : 1984) p. 234. 
(16) Chebli, op.cite, p. 240. 

يػسف خصار ابػ شقخا ، الحخكات في لبشان الى عيج السترخؼية ، مصبعة االتحاد ) بيخوت :   (17)
 .99(، ص0959

 .90ابػ شقخا ، السرجر الدابق ، ص  (18)

 .39السرجر نفدو ، ص  (19)

 .99السرجر نفدو ، ص (21)

 .39-36ابػ شقخا ، السرجر الدابق ، ص (21)

صعج خسدة مغ كبار زعساء الجروز مغ بيشيع سعيج ونعسان جشبالط 0840ايمػل عام  94في   (22)
ضيخ بارجة بخيصانية راسية في مياه صيجا وتحالفػا ىشاك ان تقف الصائفة الجرزية مع بخيصانيا لقاء تعيج 

ع وزود البخيصانيػن الدعساء الجروز بكسية مغ االسمحة بخيصانيا بحساية الجرز والجفاع عغ مرالحي
وتبخعػا بتعميع ابشاءىع في السعاىج البخيصانية ومشح ذلظ الػقت اضحت بخيصانيا تجافع عغ الجروز 

-0841واضحى السػارنة في احزان فخندا . لمتفاصيل يشطخ : محسػد صالح سعيج ، السدألة المبشانية 
 .96-70( 9119االوربية ، مكتبة السيثاق ، ) السػصل : جبل لبشان في الدياسة  0860

 .84-78( ، ص0967كسال الرميبي ، تاريخ لبشان الحجيث ، دار الشيار ) بيخوت :   (23)

وتعخف بفتشة الدتيغ وىي احجاث دمػية جخت وقائعيا في جبل لبشان بيغ الجروز  0861احجاث  (24)
فخندا وبخيصانيا لتعديد مرالحيسا الدياسية واالقترادية في  والسػارنة نتيجة التجخل االوربي وال سيسا

جبل لبشان وقج ذىب ضحيتيا االف االرواح وشخد مئات االلػف مغ مشازليع وكانت مغ نتائجيا تجخل 
دولي وتذكيل لجشة دولية لمشطخ في االحجاث وتذكيل نطام ادارؼ ججيج لحكع جبل لبشان عخف ؼيسا بعج 

صالح سعيج ، السدألة المبشانية ، جبل لبشان في الدياسة  ػدسديج يشطخ : محسبشطام السترخؼية . لم
 .99-99( ، ص 9119م ، مكتبة السيثاق ) السػصل : 0860-0841االوربية 

 . 045السرجر نفدو ، ص  (25)
 .67ابػ شقخا، السرجر الدابق ، ص( 26)

ء جبل لبشان خالل ثالثة قخون سميع حدغ ىذي ، السخاسالت االجتساعية واالقترادية لدعسا (27)
 .58( ص0989( ، الجدء االول ، وثائق تاريخية تشذخ االول مخة ) بيخوت : 0611-0911)

تعػد اسخة اميغ الجيغ في ندبيا الى ال القاضي التشػخييغ تذتيخ ىحه االسخة بالقزاء والفتػػ   (28)
يغ اميغ الجيغ ، أما الديجة بجر اميغ مغ اشيخ رجاالتيع احسج اميغ الجيغ ورشيج اميغ الجيغ وعد الج
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الجيغ فيي ابشة اميشالجيغ بغ حديغ بغ سيج احسج اخت رشيج اميغ الجيغ وكيل مجيخية العخقػب سشة 
 .085، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج . 0991ومجيخ الغخب الجشػبي سشة  0909

ىـ ويحكخ انيا 0970ربيع االول  05اورد دمحم خميل الباشا تاريخ والدة نديب جشبالط انيا في   (29)
الباشا ، يشطخ ،  م .0854كانػن االول  6ػافق التاريخ ي تبيغ انالتأكج مشيا وعشج  0855تػافق سشة 

 .413، ص0السرجر الدابق ، ج
خ : محسػد صالح سعيج ، مترخؼية جبل لمتفاصيل عغ شبيعة الشطام االدارؼ لمسترخؼية يشط  (31)

 .013-79( ، ص9191) د.م :  والتػزيع ، دار نػر لمشذخ 0908-0860لبشان في العيج العثساني 

يع يدبظ (31)  .998، ص(0956:بيخوت)، دار الخائج المبشاني، السجمج الثاني، اوراق لبشانيةيػسف ابخـا

؛ سالشامو م (0887ـ / ى0316، مصبعة السترخؼية ، بتجيغ) ،دفعو ، اوجشجيسالشامو جبل لبشان (32)
 .48-49م ( ، ص0888ىـ / 0316بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ، ) ،، اوجشجي دفعوجبل لبشان

 .40، صم (0888ىـ/ 0316بعة السترخؼية ، ، مصبتجيغ) ،، اوجشجي دفعوسالشامو جبل لبشان (33)

غائب لجػ الذيعة، تخاجع لجػ السػارنة والدشة، واستسّخ لجػ الجروز، -لبشانالتػريث الدياسي في   (34)
 .9105تذخيغ الثاني  03الجسعة 

https://monthlymagazine.com/ar-article-desc_3812 

 .45-44( ، ص0981بيخوت ولبشان في عيج ال عثسان ، دار الشيار ) بيخوت :   (35)

 .44الحكيع ، السرجر نفدو ، ص (36)

 .59( ، ص0985شاكخ الخػرؼ ، مجسع السدخات ، دار لحج خاشخ ، ) بيخوت :   (37)

يذيخ شاكخ الخػرؼ الحؼ درس معيسا في مجرسة السختارة انو كان معيع سبعة اوالد يجرسػن عمى  (38)
يع االحجب الصخابمدي كاتب السحكسة الذخعية ببيخوت وكانت السجرسة في حي السيجان  يج الذيخ ابخـا

قي في حارة مذايخ بيت نجع جشبالط ويقػل انيع درسػا ديػان ابغ الفارض والؽية بغ مالظ والمية الذخ 
 .98-97العخب . يشطخ : السرجر نفدو، ص

كان بصخس البدتاني مارونيًا تخخج مغ مجرسة عيغ ورقة واترل باقإرسالية االمخيكية سشة   (39)
االرسالية في بيخوت واستسخ بالعسل معيع ثع انذأ  واعتشق البخوتدتانتية وعيغ معمسًا في معيج 0839
وعسل  0866السجرسة الػششية وانزست الى الكمية االنجيمية الدػرية بعج تأسيديا سشة  0863سشة 

 تخجسانًا في القشرمية االمخيكية ببيخوت .
Henry H. Jessup, fifty – three years in Syria , ( NewYork: 1910), vol.1,  
p.483. 
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 .471الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (41)

م ( ؛ 0887ىـ / 0316سالشامو جبل لبشان ، اوجشجي دفعو ،) بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ،   (41)
 .49م ( ، ص0888ىـ / 0316سالشامو جبل لبشان ، اوجشجي دفعو ،) بتجيغ ، مصبعة السترخؼية ، 

 .31، ص 9ىذي ، السرجر الدابق ، ج  (42)

ججيخ بالحكخ ان فؤاد ىحا اغتيل وكان لو  . 413-419، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (43)
 .م0949ولج يجعى كسال تػلت والجتو نطيخة تخبيتو حتى شب وكبخ فتػلى زعامة االسخة الجشبالشية سشة 

" ،  0950 – 0891محسػد صالح سعيج ، "نطيخة جشبالط ودورىا الدياسي في لبشان  لمسديج يشطخ
 .968-963، جامعة السػصل ، ص 9109،  78جمة اداب الخافجيغ ، العجد م

، معيج البحػث 0991-0860احسج شخبيغ ، لبشان مشح عيج السترخؼية الى بجاية االنتجاب   (44)
 .947( ، ص0968والجراسات العخبية ) القاىخة : 

 .04، ص0961، العجد كانػن الثاني مجمة الزحى" ، بشػ معخوف في مئة عامعارف الشكجؼ (45)

 .990شخبيغ ، السرجر الدابق ، ص (46)

 .999السرجر نفدو ، ص (47)

، دراسة في  0943-0991حدغ البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي  (48)
 .98( ، ص0993والتػثيق ، ) بيخوت :  تاريخيع الدياسي ، السخكد العخبي لالبحاث

ستيفغ ىسدميمػنغخيغ ، تاريخ سػريا ولبشان تحت االنتجاب الفخندي ، دار الحؿيقة ) بيخوت :   (49)
 .34( ، ص0978

مشصقة واسعة حجىا مغ الذسال نيخ الرفا ومغ الجشػب نيخ الحسام ومغ الذخق يحجه مجخػ   (51)
بعيشي ، بيخوت وصيجا وجبل لبشان الجشػبي في العرػر القجيسة نيخ الباروك لمسديج يشطخ : حدغ ال

 .31( ، ص9100والػسصى ، الجار التقجمية ، ) الذػف : 

 .413، ص 0الباشا ، السرجر الدابق ، ج  (51)

وىػ مغ  0873وتػفي سشة  0868فخنكػ باشا ثاني مترخفي جبل لبشان تػلى السترخؼية سشة   (52)
إجخاء اصالحات عجيجة رافق فؤاد باشا في اعسال المجشة الجولية التي تذكمت اسخة حمبية اتدع عيجه ب

وفي عيجه مشع مجراء الشػاحي مغ الدكغ خارج مجيخياتيع وان يخخج مغ السترخؼية  0861عقب احجاث 
دون عمع القائسقام كسا مشعيع مغ التجخل في شؤون مذايخ القخػ . لحج خاشخ ،عيج السترخفيغ في 

 .44-36( ،  ص0967امعة المبشانية ) بيخوت : لبشان ، الج

 .3، ص(ىـ0315: بيخوت) ، السصبعة االدبيةح الصيب في مجح الشديب، ديػان نفحدغ خزخ (53)
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 8االلباني التيشي عثساني التبعية تع تعييشو مترخفا عمى جبل لبشان في  ىػ واصا باشا السخديشي  (54)
تػفي في لبشان . عبج هللا السالح ، مترخؼية جبل لبشان  0899حديخان  99واستسخ حتى  0883ايار 

؛ السالح التجخبة الجيسقخاشية االنتخابية في عيج 00-01في عيج مطفخ باشا مصبعة خميفة الجورة ، ص
 .003، ص 9103، لدشة  98جامعة البمسشج ، العجد 0883-0873ستع باشا السترخف ر 

 .998يدبظ ، السرجر الدابق ، السجمج الثاني ، ص (55)

 .ىـ0310شعبان  4، و  0884نػار  99مايذ و  07،  679جخيجة لدان الحال ، العجد   (56)

 .050ن ، ص؛ سعيج ، مترخؼية جبل لبشا397-396الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص( 57)

 .054؛ سعيج ، مترخؼية جبل لبشان ، ص 447-446الخػرؼ ، السرجر نفدو ، ص (58)

 .454-453الخػرؼ ، السرجر نفدو ، ص  (59)

، ) بيخوت  :  9فارس سعادة ، السػسػعة االنتخابية مغ حياتشا البخلسانية خفايا ومػاقف ، ج  (61)
 .411( ، ص0994

 .065-064، صسعيج ، مترخؼية جبل لبشان  (61)

 .51البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص (62)

 .4صخزخ ، السرجر الدابق ،  (63)

 . 4صالسرجر نفدو ،   (64)

 .346الخػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (65)

يع يدبظ ، مجمة اوراق لبشانية ، ج (66)  .458( ، ص0983، )بيخوت :  9يػسف ابخـا

 .369السرجر الدابق ، ص شخبيغ ،  (67)

، )  0939-0908احسج دمحم حدغ الصخاونة ، االتجاىات الدياسية في لبشان بيغ الحخبيغ ،  (68)
 .56-534( ، ص0996الجامعة االردنية : 

؛ عرام خميفة ، ابحاث في تاريخ لبشان السخحمة العثسانية  075، السرجر الدابق ، ص كػثخاني  (69)
 .099-091( ، ص9101) بيخوت : 

 .919خميفة ، السرجر الدابق ، ص  (71)

اوىانذ باشا قيػيسجيان ىػ اخخ مترخفي جبل لبشان وفق الشطام االساسي ، ولج في استانبػل  (71)
ارة الجولة العثسانية في فاثػليكية عيغ في وزارة الخارجية ثع مدتذارًا لدم مغ اسخة ارمشية ك0859عام 
في ذروة الحخب العالسية االولى ، كان  0905وعدل مشيا سشة  0903، تػلى السترخؼية سشة روما 

اختياره مترخفًا ، شيج نطام السترخؼية في عيج ادخال بعس التعجيالت  لألميخ شكيب ارسالن يج في
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عمى نطامو الخاصة واتدع عيجه بالحدم والتقيج بشطام لبشان االدارؼ . يشطخ: محكخات اوىانذ باشا 

، تخجسة : جػزف كالػستيان ، مشذػرات البيخوني )  0905-0903قيػمجيان مترخف جبل لبشان 
 65( ، ص9105بيخوت : 

 .45الحكيع ، بيخوت ولبشان ، ص (72)

 .87السرجر نفدو ، ص  (73)

 .89يػسف الحكيع ، سػريا والعيج الؽيرمي ، ص (74)

 .67-66البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص   (75)

 .33-39( ، ص0985جػرج كخم ، قزية لبشان ) بيخوت :   (76)

(77) The King-Crane Commission Report, August 28, 1919". Hellenic 
Resources Network. http://www.hri.org/docs/king-crane/ 
(78)Harry .N.Howard, The King-Crane Commission, ( Beirut: 1963) , p. 125. 

 .74البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص  (79)

 .75، ص السرجر نفدو (81)

 .0991تسػز  05يشطخ نز البيان في جخيجة لدان الحال ، العجد  (81)

 .83البعيشي ، دروز سػريا ولبشان في عيج االنتجاب الفخندي ، ص  (82)

 .0991نيدان  01جخيجة لدان الحال ، العجد  (83)

 .4خزخ ، السرجر الدابق ، ص (84)

؛ نجيب البعيشي ، رجال مغ  431( ، ص 0918شاكخ الخػرؼ ، مجسع السدخات ، بيخوت :   (85)
 .99ص 9( ، ج0984بالدؼ دار الخيحاني ، ) بيخوت : 

 .055الرميبي ، السرجر الدابق ، ص (86)

 .055السرجر نفدو ، ص  (87)

 .964، ص 9سعادة ، السرجر الدابق ، ج (88)

 .059العجد، ، مجمة العسامةوحخارة اقإيسان بيغ أروقة السقام، وىج التػحيج حدغ مػفق شخيف أبػ (89)
http://www.al-
amama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2295&Itemid=5 

، مغ اثار اميخ البيان شكيب ارسالن في الذعخ والشثخ ، الجار الجسعية ) بيخوت :  نجيب البعيشي (91)
 .059-053( ، ص0116
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 .99ضاىخ ، السرجر الدابق ، ص  (92)

 .93السرجر نفدو ، ص (93)

-0861الدياسية في جبل لبشان والسذخق العخبي  –، االتجاىات االجتساعية  وجيو كػثخاني (94)
 .77( ،  ص0978، معيج االنساء العخبي ، )بيخوت :  0991

 .90السرجر نفدو ، ص  (95)

 .78كػثخاني ، السرجر الدابق ، ص  (96)

(97)TouficTouma, paysans et institutions feodales chez les druses et les 
maronites du Liban du XVIIe siècle a 1914, 2e T, ( Beyrouth : 1971-1972) , 
p.338. 

 .79كػثخاني ، السرجر الدابق ، ص (98)

 89، ص الدابق السرجر كػثخاني،  (99)

، معيج الجراسات  0991-0860احسج شخبيغ ، لبشان مشح عيج السترخؼية الى بجاية االنتجاب   (111)
 .359( ، ص0968العخبية ) القاىخة : والبحػث 

 .338شخبيغ ، السرجر نفدو ، ص  (111)
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 االوضاع االقتصادية املصرية يف ارشيف دار الكتب والوثائق

  4951ـــ4915

 

   

 الممخص 

وتؤثر عمى سياسات معظم الدول  ثرتأىم الدول العربية التي أتعد مصر من 
العربية  اتفشكل موقعيا الجغرافي وثقميا السياسي متركزًا ميما في عالم السياس ،العربية

عمى ىذا االساس جاء البحث ليستعرض الواقع االقتصادي المصري في ضل ،والعالمية 
ميا الى في القاىرة التي نقمت جميع االحداث بتفصي ةوثائق وتقارير السفارة العراقي

من معاىدات تجارية الى معاىدات صداقة الى تحديات سياسية  ةالحكومة العراقي
واالزمات االقتصادية لدى  ،واقتصادية وعسكرية مع بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية

محاولة الحفاظ وأيضا  مصر وكان أىميا أزمة رغيف الخبز المدعوم من قبل الدولة،
واالستفادة  القناةالسفن  في  مرورلسويس وااليرادات اليائمة من في قناة ا مصر عمى حق

منيا في تطوير مصر اقتصاديا واجتماعيا وما يقابميا من عرقة ذلك من قبل بريطانيا 
وحمفائيا حفاظا عمى مصالحيا في مصر ودول الشرق عموما وحماية لمكيان الصييوني 

قناة السويس وشن  تأميمد الناصر الى اعالن جمال عب في ذلك الحين وصوالً  الناشئ
 .6591الدول الغربية العدوان العسكري عام 

 

 

 شيماء طالب عبداهلل أ.م.د.

 املستنصرية   اعةةاجل/  الرتبية  كلية

 



                                                                     

 192 (2021 حزيران) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية

  شيماء طالب عبداهلل د.م.أ.

Egyptian economic conditions in the archive of the 

Library and Documents  1956-1945 

 

 

                          

Abstract 

This Egypt is one of the most important Arab countries that 

influenced and influenced the policies of most Arab countries. Its 

geographic location and political weight were important 

concentrations in the world of Arab and international politics. On 

this basis, the research came to review the Egyptian economic 

reality in the shadow of documents and reports of the Iraqi embassy 

in Cairo, which reported all events in detail. To the Iraqi 

government, from commercial treaties to friendship treaties to 

political, economic and military challenges with Britain and the 

United States of America, and the economic crises in Egypt, the 

most important of which was the state-subsidized loaf of bread, and 

also the attempt to preserve Egypt's right to the Suez Canal and the 

huge revenues from the passage of ships in the canal And to benefit 

from it in the economic and social development of Egypt and the 

corresponding ethnicity by Britain and its allies in order to preserve 

its interests in Egypt and the countries of the East in general and to 

protect the emerging Zionist entity at that time, leading to Gamal 

Abdel Nasser announcing the nationalization of the Suez Canal and 

the Western countries launched the military aggression in 1956  .      
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 المقدمة
كانت مصر والتزال نقطة ارتكاز ميمة في سياسات العالم العربي بشكل خاص، والعالم 
الغربي بشكل عام اذ مكنيا موقعيا الجغرافي من فرض اىميتيا االقتصادية والسياسية عمى 
تطوير مجريات االحداث العالمية ، من ىذا المنطق ، جاءت اىمية التقارير االسبوعية والشيرية  

عراقية في مصر بنقل تاثير تمك االحداث والتطورات عمى االقتصاد المصري وعمى لمممثمية ال
الشعب المصري بشكل اشمل  اذا شكل كتمو بشرية ال يستيان بيا في صنع االحداث من 

 منتصف القرن العشرين وصوال الى حدث تاميم قناة السويس .

ضوع ، اال ان التقارير وعمى الرغم من الدراسات العديدة التي غطت معظم جوانب المو 
السرية الحكومية تفرض أىمية خاصة في كونيا تعرض واقع حال السياسي واالقتصادي دون 

 مجاممة او تزييف باعتباره واجبا رسميا تجاه بمد االم .

تطرق البحث في صفحاتو الى أىم محتويات تقارير الرسمية الحكومية لممفوضية والسفارة 
جو االقتصاد المصري، ومنيا عمى سبيل المثال االتفاقات التجارية العراقية في مصر لمعظم أو 

مع دول العالم ، وطبيعة تجارة القطن المصري، وأىم الديون الحكومية االجنبية لمصر وأساليب 
معالجتيا، والتقارب السوفيتي  من مصر لمحد من الييمنة الغربية المتمثمة ببريطانيا والواليات 

ومواضيع السد العالي ، وتا ثير ذلك عمى قرارات مصر وصواًل الى تاميم المتحدة االمريكية ، 
قناة السويس، ومن ثم الرد الغربي بالعدوان العسكري عمى مصر والجيود الشعبية والحكومية 
لحماية المصالح المصرية عمى اراضيا ابتداءًا من مواجية الغالء الى القرارات العديدة لمحكومة 

ضغوطات ومن ثم المساندة الشعبية والعسكرية الرسمية لمحفاظ عمى وحدة المصرية لمحد من ال
 مصر السياسية واالقتصادية .

 أهمية تقارير الممثمية العراقية

 397بموجب االدارة الممكية رقم  6591مثل تاريخ تاسيس وزارة الخارجية العراقية عام 
باستحداث  ةو اخذت الحكومة العراقيتغيرًا كبيرًا في تاريخ العالقات الخارجية لمعراق ، وعمي
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ممثميات ليا في دول الجوار والدول العربية ومعظم انحاء العالم ، فاصبح الموظفون 
الدبموماسيون في تمك الممثميات حمقة الوصل بين العراق والبمد المتواجدين فيو، فكانت التقارير 

اق المختمفة ، نتج عن ذالك توفر اسية واالقتصادية من اىم واجبات ممثميات العر يواالخبار الس
كم كبير من التقارير التي صممت عالقات الدول عمى اختالف مواقعيا وصالتيا مع العراق ، 
فجاءت عمى مستوى عال من الدقة والكفاءة ، زاخرة بالمعمومات القيمة ، متضمنة الكثير من 

ا ييم  الراي العام وعالقة ذلك المعمومات  السياسية واالقتصادية والمجتمعية والثقافية ، وكل م
 (6)بالعراق .

استنادا لما سبق ، عدت تقارير مفوضية العراق في مصر والتي تدرجت فيما بعد الى 
مستوى سفارة ، ذات اىمية استثنائية نظرا لطبيعة العالقات بين مصر والعراق ، وطبيعة مصر 
بذاتيا وثقميا السياسي واىميتيا في صنع القرار العربي ومن دراستنا واطالعنا عمى تمك التقارير، 

شموليا الحداث سياسة محددة وباخرى عامة تبعا لما كان يجري في مصر خالل وجدنا 
 السنوات موضوعة البحث .

لذلك تم اعتماد وحدة الموضوع في الكشف عن جوانب الحياة االقتصادية في مصر من 
خالل تقارير المفوضية العراقية فييا ، ولما وجدتو من االىمية بحيث تدون وتنقل لمدائرة العربية 

 في وزارة الخارجية العراقية.

 صاد المصري في الوثائق العراقية االقت

  6519ذكرت المفوضية الممكية في مصر بتقريرىا لشير تشرين االول من عام 
االحاديث والنقاشات الرسمية في شؤون مصر االقتصادية وبروز تمك االىمية بالنسبة الى 

يما سيكون أساسا لمعالقات المصرية البريطانية بريطانيا العظمى تحديدًا ، وكثرت التخمينات ف
في الجانب االقتصادي ، فكان أىميا ىو قضية ديون مصر عمى بريطانيا، اذ ان تمك الديون لم 
تكن تصل الى ما وصمت اليو لو كانت الواليات المتحدة  تصرف عمى جيشيا ومؤسساتيا في 

ليرات استرلينية تصرفيا عمى جيشيا مصر بالدوالر االمريكي ، بل كانت تحول الدوالر الى 
 .(9)وىذه  عمى راي مكرم عبيد باشا من اغالط الحكومة الوفدية السابقة 
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وفي السياق ذاتو قام محمود الدرويش ـــ وكيل وزارة الشؤون االجتماعيةـ بميمة رسمية في 
اقتصادية لاللتحاق بو الى لندن تعمقت بطريقة تصفية تمك الديون ، واقترح ــ حينيا ــ تشكيل بعثة 

انكمترا عمى راسيا مكرم عبيد باشا وبعض كبار االقتصادين الحكوميين ليقوموا بمباحثات بشان  
الديون وغيرىا مما يخص العالقات االقتصادية بين البمدين، وقد كتبت الصحف المصرية حينيا 

المنتظر سداد بريطانيا بوجوب حفظ حق مصر في تمك الديون ، اذا ما تم العمم انو ليس من 
ليا في ذات الوقت ، وىي بحاجة الى العممة الصعبة ، كما انو من المتوقع ان تطول مدة سداد 
الديون نتيجة تباطؤ االنتاج البريطاني وحاجتيا الداخمية الى بضائع كثيرة حرمت منيا اثناء 

 (7)الحرب العالمية االولى .

تقارير مفوضيو العراق في مصر قضية وفي سياق مشابو ، كان اىم ما نوقش في 
المساعدات االمريكية لمصر، فبعد ان قام جمال عبد الناصر بعقد اتفاقيات الدفاع المشترك مع 
الدول العربية ، راى الكيان الصييوني ان ىذا االمر يشكل تيديدًا كبيرًا عمى كيانو ، اذا ما 

طانية عن قناة السويس بعد سنتين ير الب صر بعقد اتفاقية جالء القواتاضيف اليو نجاح عبدالنا
، عندىا دخمت مصر بمفوضات مع ( 1)من العمميات الفدائية والحصار الذي فرض عمى الثوار

بريطانيا وامريكا والبنك الدولي عى قروض مناسبو لتمويل السد العالي الذي قدرت تكاليفو ــ 
االمريكية وردًا عمى صفقة االسمحة بين ، لكن الواليات المتحدة (9)حينيا ــ بالف مميون دوالر

سحب عرضيا بتمويل السد فسارعت  6591تموز  65مصر وتشيكوسموفاكيا قررت في 
 بريطانيا لرد الفعل ذاتو .

كانت مصر قد ىيات لسفر بعثو مصرية رسمية اقتصادية ومالية الى الواليات المتحدة 
، وعند اعالن  (1)م بناء السد العاليلممشاورة في منح مصر مساعدات مالية التما 6591عام 

الدول الغربية قرارىا لم تتوصل البعثة الى التوقيع حول مساىمة الواليات المتحدة  في المشاريع 
العمرانية المصرية ، اذ اعتذر الجانب المصري عن قبول المبالغ المخصصة لمصر النو وجدىا 

 . (3)زىيدة وال تخدم المشروع
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تمت تقارير وزارة الخارجية بتدوينيا ىو االتفاق التجاري بين مصر ومن المواضيع التي اى
وروسيا في اطار فتح قنوات التعاون والتبادل التجاري مع الدول االشتراكية اذ وقع بعد ظير يوم 

االتفاق التجاري مع روسيا في وزارة الخارجية المصرية وقد  6511االربعاء الثالث من اذار 
جية المصري محمد خشيو باشا وميتشكوف وزير التجارة السوفيتي وقعو كل من وزير الخار 

 المساعد ورئيس البعثة الروسية فاذاعت الحكومة المصرية عمى اثر ذلك البيان التالي :

الحكومة المصرية أسفرت المحادثات التي جرت بين البعثة االقتصادية السوفيتية و )  
ب الروسية عن إتفاق وبروتوكول وقعها القطن المصري بكميات من الحبو لمقايضة كميات 

بوزارة الخارجية حضرت صاحب المعالي احمد محمد خشبة باشا نيابة عن الحكومة المصرية 
وسعادة السيد ميتالكوف وزير التجارة المساعد نيابة عن حكومة اتحاد الجمهوريات 

 ( السوفياتية االشتراكية

جميوريات السوفيتية االشتراكية لمحكومة وبيذا نص االتفاق عمى ان تورد حكومة إتحاد ال
( الف طن متري من 65( الف طن متري من القمح و)961المصرية كمية من الحبوب قدرىا ) 

( الف طن 71الذرة مقابل توريد الحكومة المصرية الى حكومة االتحاد السوفيتي كمية قدرىا ) 
 . (1)متري من مخزون القطن الممموك لمحكومة المصرية 

( الف طن من 91( الف طن فتضمنت )71قة القطن المذكورة والتي قدرت بـ )ان صف
( الف طن من قطن الجيزة ، وان اول شحنة من القمح والذرة ستصل 69قطن الكرنك و)

االسكندرية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذ االتفاقية ، وىو يوم توقيعيا وعمى اثر ىذه 
عدادىا لبيع مصر كمية من الحبوب ، فكمفت ممثميا االتفاقية حرصت االرجنتين عن است

( الف طن من القمح سنويا مقابل السمع 611الرسمي في االرجنتين بالمفاوضة عمى ان تشتري )
( الف طن من الحبوب عمى اساس 711المصرية ، اذ ان مصر تحتاج سنويا الى حوالي )

( 979قيا  مع روسيا عمى )العجز المالي في المحصول المصري ، وقد حصمت مصر من اتفا
 . (5)الف طن وبقى عمييا الحصول عمى باقي من دول  اخرى
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، ذكرت المفوضيو  وصول وفد تجاري تركي يوم التاسع  6591وفي تقرير نيسان عام 
( عضوا وكان الغرض من قدوميم الدخول في 691من نيسان عام  الى مصر مؤلف من )
مصر ، كما وصمت البعثة التجارية السورية فعقدت  مباحثات تجارية مع الجيات المختصة في

عدة اجتماعات مع نظرائيما المصريين لبحث مبادلة الرز المصري بالقمح السوري ، وفي 
السياق ذاتو عقدت عدة اتفاقيات بين مصر وبمغاريا لمدة سنة قابمة لمتجديد  بدات من السادس 

بادل المنتجات المصرية كالقطن وغزوالتو قابمة لمتجديد ، بموجبيا تم ت 6591من نيسان عام 
الزجاج والخزف والفوسفات والصوف بالمنتجات البمغارية كالفحم والخشب والمواشي والتبغ و 

، كما عقد اتفاق مشابو بين مصر والمانيا ، ومصر واالتحاد السوفيتي الستيراد (61)والطحين
لواحد لحساب مصريا لمطن ا( جنييا 915911( الف طن من الذرة الروسية بسعر )611)

( جنييا لحساب المستوردين ، وقد فتح ليذا الغرض اعتمادا 765911) الحكومة المصرية و
ماليا بمبمغ ثالثة ماليين جنيو في وزارة التموين وشمل االتفاق ان تشتري روسيا مقابل ذلك 

 . (66)( الف بالو من القطن المصري مقابل السكر الروسي71)

 النفطي في مصر شؤون االنتاج 

احتل النفط مكانة متميزة في االقتصاد المصري ، فقد تبوئت صناعة البترول المصرية 
خالل القرن الماضي مكانة ميمة وضعت مصر في مصاف أوائل دول العالم في مختمف 

في  6111الصناعات البترولية التي تميزت بالعراقة ابتداءًا من حفر اول بئر في مصر عام 
واذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان الصناعة البترولية تعود الى عصر الفراعنة فعمى  جمسةمنطقة 

جدران المعابد رسمت شخصيات الفراعنة وخدميم وقد استخدموا الزيت كوقود لالضاءة في 
وفي سبيل انعاش االقتصاد ورفده بقوة،  كتب القنصل في المفوضية  ـ(69)المصباح الزيتي

الجادرجي ، انو رددت الصحف والبرقيات الصحفية انباء اكتشاف بئر نفط حكمت  العراقية السيد
في مصر وصفتو بانو ذو تدفق ىائل يحتمل ان يجعل ىذه البالد من المناطق المصدرة لمنفط 
في المستقبل القريب . اذ كان من حظ  مصر ان زاد انتاجيا من النفط زيادة مضطردة في 

سنويا وصل  (67)( الف طن711كان االنتاج قد قدر بحوالي )خالل السنوات االخيرة ، فبعد ان 
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االن الى ما يزيد عمى مميون واربعمئة الف طن وكان من المؤمل بارتفاع ىذا المقدار الى 
مميوني طن بفضل ما وجد من حقول البترول الصغيرة الجديدة في منطقة السدر الواقعة عمى 

نتاج ريما سيكون كافيا لسد حاجة البالد ، اذا ما ضاف جبال بمتاقة في منطقة السويس وىذا اال
اخذ بنظر االعتبار بامتالك مصر مصانع تكرير في منطقة السويس بالرغم من ذلك ذكر 
االخصائيون ان ازمة مصر من البترول في االسواق المحمية راجع الى ضعف انتاج مصانع 

 . (61)التكرير وليس الى قمة كميات النفط المستخرجة

، وشركة ابار الزيوت االنكميزية  (69)ب اخر قدمت شركتا سوكوني فاكيوممن جان
المصرية المتان تعمالن في منطقة سيناء ، قدمتا بيانا اوضحتا فيو ان البئر الذي يقع في سيناء 

، وكانت مدة االختبار تسع  6515قد اجري لو اول اختبار يوم الحادي عشر من كانون الثاني 
كانون 67( برميال من الزيت الخام ، ثم اعيد االختبار يوم 911الليا )دقائق فقط ، انتج خ

الثاني بحضور مدير عام دائرة المناجم ، وكانت مدة االختبار ست دقائق ، انتج خالليا البئر  
( برميال ومن مداخمة القنصل العراقي تبين ان قوة االندفاع  المبدئي لمبئر ىي حوالي 611)
( الف برميل في اليوم ، وقد يكون ىذا 11ة ، اي ان مايوازي حوالي )( برميل في الدقيق93)

الرقم مبالغ فيو ، او ان المعدل الحقيقي لالنتاج ىو خمسة االلف فقط ، وعمى اثر  ىذا االعالن  
 . (61)ارتفعت اسيم شركة الزيت المصرية البريطانية وما صاحب ذلك من دعاية ليذ الغرض

الخارجية والسياحة واالتفاقيات االقتصادية التي تخدم ىذا وفي جانب تنشيط التجارة 
الغرض ، عمدت الحكومة المصرية الى اذاعة بالغا رسميا في الساعة الحادية عشر من مساء 

،اعمنت فيو اتفاقيا مع الحكومة البريطانية عمى اذاعتو في 6515يوم الثامن عشر من ايمول 
تخفيض قيمة الجنيو المصري واالسترليني بالنسبة  الوقت عينو من اذاعة القاىرة ولندن حول

( 95996( وزنو الذىبي )1577( دوالرًا بداًل من )95136لمدوالر ولمذىب فاصبح سعره الجديد )
غرام من الذىب الخالص عمى ان يسري العمل بالسعر الجديد ابتداءًا من يوم االثنين التاسع 
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د ارتفعت اسعار البضائع المستوردة من خارج وكنتيجة ليذا التخفيض فق 6515عشر من ايمول 
مصر مما عممت الحكومة عمى تشديد الرقابة عمى االسعار خشية االستغالل  وعينت مفتشين 
ليذا الغرض كما قررت وزارة المالية عدم بيع القطن في ذات الوقت لحين توضيح المواقف 

ذلك لعالتو بارتفاع سعر القطن و   39جنيو الى 11االقتصادية ، اذ ان سعر القطن قد زاد من 
االمريكي ، فامل المصريون من وراء ذلك التخفيض ان يتوسع نطاق التجارة بينيم وبين بريطانيا 

 . (63)وان يحصل اقبال كبير عمى السياحة الى مصر من الدول الغربية

ية استمرت تقارير المفوضيو العراقية في مصر بنقل الواقع االقتصادي الى وزارة الخارج
العراقية بكل التفاصيل ليستنتج منو بعد ذلك الخطوات والقرارات السياسية ، ومن ثم االقتصادية 
التي تقوم بيا الحكومة المصرية في سبيل الحفاظ عمى قوة وتماسك الدولة ، فقد رفعت 

حول مناقشة الحكومة ووزارة التموين مشروع رفع سعر رغيف 6596المفوضية تقريرىا في اب 
المدعوم ، وعرض ىذا المقترح عمى البرلمان ألستحصال الموافقة عميو ، اذ صرح وزير الخبز 

التموين من ان عدم كفاية االنتاج الزراعي في مصر وتفضيل معظم الزراع زراعة القطن عمى 
غيره نظرا لما يجنوه من ارباح طائمة قد سبب ضرورة استيراد كمية كبيرة من المواد الغذائية 

جة ان ارتفعت اسعار تمك المواد ارتفاعا ارىقت الطبقات الفقيرة من الشعب المصري، فكانت النتي
اذ حرصت السياسة البريطانية عمى تحويل مصر الى وحدة زراعية تابعة لمنظام الراسمالي 

، ولما كان اىم ما ياكمو الفقير ىو  (61)متخصصة في زراعة القطن لمصانع الغزل في النكشير
لقضية زيادة سعره اىمية خاصة استغمتيا المعارضة وىاجموا الحكومة ىجوما  الخبز ، فقد كان

،  6599-6519واسعا ، وتعود جذور ىذه المشكمو  الى سنوات سابقة وبالتحديد الى االعوام 
تضحت كنتيجة ألنياء حالة التعبئة العسكرية وتسريح أعداد كبيرة  أذ تفاقمت مشكمة البطالة وا 

ون في خدمة الجيوش البريطانية وفي الصناعات المرتبطة بالحرب، مما من الذين كانوا يعمم
 ( 65) إضطر الحكومة الى عقد العديد من االجتماعات والمقاءات لعالج تمك المشاكل.
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وبالعودة الى اصل الموضوع ، كانت الحكومة المصرية تساىم ــ ـفي ىذا الشان ــ بمبمغ 
ى سعر الرغيف بمستواه الحالي ، وبسبب ازمة الحكومة ( مميون جنيو سنويا لتحافظ عم71قدره )

( ماليين جنيو سنويا ، لكنيا لم توفق في ذلك ، ولتالفي 1فقد اضافت مميما واحدا لتوفير )
ان االنتاج المحمي السنوي من القمح يبمغ الضغط الحاصل فقد صرح وزير التموين قائال . )) 

مميون ومائتين وستين الف طن سنويا ،  ( الف طن في حين تحتاج مصر الى350حوالي )
((، واضاف  ( الف طن من روسيا وهنغاريا ورومانيا150وعميه تم التعاقد عمى استيراد )

ان الحكومة كانت تتحمل الدكتور حامد زكي وزير االقتصاد الوطني ووزير المالية بالنيابة )) 
الخبز بخمس مميمات ، ( مميون جنيه من اجل ان يباع رغيف 12حوالي ) 1950منذ عام 

( مميون 30وبعد ارتفاع سعر القمح في االسواق العالمية وجب عمى الحكومة ان تتحمل )
((  كل تمك الحجج وغيرىا لم تمق القبول من قبل اعضاء البرلمان لمموافقة عمى  جنيه اضافية

 .(91)المقترح المذكور

مممكة المصرية موضوع درست ال 6596وفي سياق االوضاع االقتصادية الصعبة لعام 
ضم غزة اقتصاديا الى مصر وتطبيق نفس القوانين واالنظمة المصرية عمييا ، وتمييا لحسم 
الموضوع فقد ارسمت وزارة االقتصاد الوطني لجنة خاصة الى قطاع غزة لدراسة احواليا 

، المنطقةردي االقتصادي الذي اصاب ، فوصفت التقرير حالة التنيااالقتصادية وتقديم تقرير ع
وحالة البؤس وتفشي الشيوعية بينيم بسبب الفقر المرقع ، وبعد دراسة كل الظروف قررت المجنة 
برئاسة وزير االقتصاد الوطني وعضوية وكالء الوزارات المعنية بالموضوع عدم ضم غزة  
اقتصاديا الى مصر ، وبررت ىذا القرار بان غزة جزء من فمسطين وىي تعتبر وديعة لدى 

الى ان تتم تسوية القضية الفمسطينية ، اال انو مراعاة لظروفيا االقتصادية السيئة فقد مصر 
قررت المجنة معالجة الظرف االقتصادي فييا وفقا لنظم خاصة وعدم معاممتيا كدولة اجنبية فيما 

 . (96)يخص الصادر والوارد منيا
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، عن الحالة  6596ية عام وفي ذات العام ابمغت المفوضية العراقية بتقريرىا الصادر نيا
االقتصادية في مدن القناة ، وذكرت فيو ان ىجرة العدد الكبير من سكان مدن القناة الى القاىرة 
وغيرىا من المدن وانسحاب القوات البريطانية واالمتناع عن التعامل معيم ادى الى توقف 

محكومة مثال ، حتى االعمال ، فنتج عن ذلك توقف الكثير من التجار عن دفع ما بذمتيم ل
( دعوة ، بل طالبوا الحكومة 6191بمغت دعاوي االفالس بمدينة االسماعيمة عمى سبيل المثال )

،  وبمغ العجز في واردات الكمارك (99)بدفع تعويضات ليم لسد نفقات العمال وصغار الموظفين
تشرين االول و في بور سعيد اكثر من ربع مميون جنيو مصري خالل الفترة التي تقع بين اول 

، والواردات لممدة  6591من تشرين الثاني بالنسبة الى الواردات لنفس المدة من سنة  99
المذكورة تالفت من الرسوم المستحقة عن سحب المستوردين لمبضائع الواردة في مخازن الكمرك 

لشير  6591لغرض االستيالك المحمي ، وفي مقارنة بسيطة بين واردات الكمارك مع عام 
لمفترة ذاتيا واردا مقداره  6596( الف جنيو ، بينما سجل عام  695111تشرين الثاني كانت   

 .(97)( الف جنيو فقط 755957)

مؤشرا ميما لما حصل لمصر في الجانب االقتصادي  6596عد اضراب العمال لعام 
يطانية والمالي ، اذا اضرب العمال عن االلتحاق بوظائفيم ممن عمموا لدى الشركات البر 

والفرنسية ، او ممن استخدمتيم القوات البريطانية في اعمال السخرة ، لكن ىذا االجراء اثر عمى 
مصر ذاتيا وعمى اقتصادىا بشكل سمبي ، وجو وزير المالية فؤاد سراج الدين نداءًا الى العمال 

 اىاب بيم ان يعودوا الى العمل لمصمحة مصر قائال : 

ني الذي دفعكم الى االمتناع عن شحن القطن النكمترا ، ولكن واني اقدر الشعور الوط)) 
الحكومة لو وجدت في هذا االمتناع مسالة وطنية لكانت هي التي اوصت الى العمال باالمتناع 
عن الشحن كما فعمت مع عمال القناة لكن االمتناع عن شحن القطن وهوعماد الثورة 

المتناع عن شحن القطن النكمترا ال يحرمها من المصرية فيه انهيار لالقتصاد القومي ، وان ا
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وصوله اليها ، النها ستحصل عميه عن طريق بالد اخرى بعد ان تخفض قيمته وفي هذا 
% من مجموع 60فائدة لها بطريق غير مباشر اذا ان االسطول االنكميزي تبمغ حمولته 

عن طريق تمك اساطيل العالم التجارية وان كل ما يصل لمصر من التجارة الخارجية 
وعميو خاطب الوزير فؤاد سراج الدين العمال وطمب منيم ابداء الثقة بالحكومة لغرض ((.البواخر

 . (91)اتمام الغاء المعاىدة البريطانية المصرية واتما الجالء عن ارض مصر

كان من محصمة ما يجري في مصر ان رفعت المفوضية العراقية تقريرىا السري عما 
االقتصادية  موجزة بان العناصر المصرية التى تقوم باعماليا في القناة ضد  آلت اليو الحالة

القوات البريطانية، مستمرة في اعماليا وستبقى مستمرة لتشجيع الحكومة ليا وعدم االقدام عمى 
اي عمل اليقاضيا، وبسب ذلك اخذت الحالة االقتصادية تزداد سوءًا يوما بعد يوم ، كما اخذت 

ايد المستمر وليس باستطاعة الحكومة مكافحة ذلك ، فادى ىذا االمر الى التوتر االسعار بالتز 
بين وزراء النحاس والقصر ، وعميو نشرت الصحف حوادث القتال وىي توضح خطورة االمر 
وليس باستطاعة الحكومة الحد من نشاط المصريين او معالجة االوضاع الحالية 

 .(99)واالقتصادية

ان التوترات السياسية المتصاعدة من قبل الدول  الراسمالية الغربية الى لجوء مصر 
الستخدام قناة السويس كسالح سياسي واقتصادي تواجو بو تمك الضغوطات ، اذ نقل  تقرير 

صورة عن التقييدات المصرية عمى المالحة عبر قناة  6596المفوضية العراقية لشير اب عام 
ت ان الحصار المضروب عمى السفن الذاىبة الى )اسرائيل ( عبر قناة السويس ، فقد اورد

ــ  (91)السويس ىو السالح الوحيد الذي حاربت بو مصر والدول العربية المخططات الصييونية
وقد جاء ذلك تنفيذا الحدى القرارات التي اتخذتيا لجنة فمسطين الدائمة بالجامعة العربية ، الن 

س من شانو منع ناقالت البترول الخام من ايصاليا الى معمل التكرير في القيام بسد قناة السوي
حيفا ، االمر الذ ادى الى انقاص انتاج المعمل الى ربع طاقتو ، فكان من المحتمل ان يؤدي 
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، فما كان من الدول الغربية  (93)ىذا االجراء الى غمقو نيائيا سيما وانو تزامن مع االزمة االيرانية
رت عمى تمك التقييدات التي اتخذتيا مصر في حركة المالحة في قناة اال ان اعتض

 . (91)السويس

بعد وزارة النحاس ، وكان من اولوياتيا معالجة سوء   6599جاءت وزارة عمي ماىر باشا
االوضاع االقتصادية ، فوضعت خطة شاممة لمراعاة االقتصاد في نفقات الدولة واالستغناء عن 
الكماليات والتظاىر التي كمفت الخزانة المصرية ماليين الجنييات كل عام ، بينما ىناك مسائل 

رورية لمشعب اليصيبيا شىء من العناية واالنفاق ، كما انيا فكرت في تدارك المال حيوية ض
الالزم لمجابة تبعات تخفيف حدة الغالء الفاحش وتوفير المواد الضرورية لممعيشة، وفي النية 
موازنة المواد الكمركية واعادة النظر في رسوميا المقررة وزيادة الرسوم عمى الكماليات ومواد 

ومن الممفت لالىتمام ان حكومة عمي ماىر اتخذت تدابير اقتصادية لم يسبق ان اتخذتيا الترف 
سابقا وىي الغاء السيارات الحكومية ومنح مخصصات لنقل الموظفين التي تتطمب وضائفيم 
حيازة السيارة وشمل االلغاء حتى الوزراء ، وبيع السيارات الحكومية وتقدير اثمانيا من قبل 

 . (95)اتشركات السيار 

وزيادة عمى ذلك تشكمت لجنة برئاسة رئيس الحكومة عمى ماىر وعضوية بعض الوزراء ووكالء 
الوزارات لمكافحة الغالء وتوفير المواد الغذائية من مواد التموين لمشعب ، واستنادا لذلك قررت 

 -المجنة :

د الى سعر السكر في عي 6596تخفيض القرشين الذين اضيفا في اول اذار عام  .6
 الوزارة السابقة. 

الغاء رسم الدمغة ) الطوابع المالية ( وقدروه ثمانية قروش الذي كان يستوفى عمى  .9
 الطمب الخاص بسكر الطوارىء.
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 كل بطاقة سكر تقل عن خمسة اقات تزداد بمقدار عشرين في لمئة من قيمتيا . .7
لوقت تصميم البطاقات لالسر واالفراد لكي تعطى لمن ليس لدييم بطاقات في ا .1

 الحاضر. 
تيسر استيراد السكر من الخارج بين الحكومة المصرية والحكومات االجنبية بواسطة  .9

 ممثمييا.
 مضاعفة االنتاج المحمي من السمن المحمي . .1
تكميف لجنة فرعية لبحث وسائل مكافحة السوق السوداء بوضع قواعد دقيقة تكفل  .3

 تداول المواد الغذائية باالسعار المقررة .
التبعات المالية الناجمة من مكافحة لغالء عن طريق االقتصاد في المصروفات  مواجية .1

 . (71)العامة والقضاء عمى وسائل الترف في جميع المرافق

كان موضوع لجان التطيير في الجياز االداري لدوائر الدولة في مصر من اىم جوانب 
تاليف   6599مجمس الوزراء في اب  فقرات التقارير المبعوثة لوزراء الخارجية العراقية ، اذ قرر

عدة لجان تقوم تحقيق المسائل التي اثيرت حوليا الشائعات واسند الى بعض المسؤلين استغالل 
مناصبيم لمحصول عمى منافع مادية بطريق االختالس والرشوة ، فقد تشكمت لجنة لتحقيق 

ببيع اراضي الحكومة  عمى اراضي الحكومة والتصرفات المتعمقة المسائل الخاصة باالعتداء
بحموان والحممية والزيتون، ولجنة لمتحقيق في مضاربات البورصة ووقائع باستغالل النفوذ 
وصفقات القطن وما شابييا ، ولجنة رابعة تختص بالتحقيق في المسائل المتعمقة بمجاري 

قق في االسكندرية ومحطة الترشيح والمجموعة الصحية بابي جالل ، ولجنة خاصة تختص بالتح
صفقات الذرة والقمح ولجنة تختص بالتحقق في التصرفات التي تمت في وزراء الحربية والبحرية 
وباالخص في المسائل المتعمقة بحممة فمسطين ، وقد اذاعت الحكومة المصرية بيانا ترجو فيو 

تمك  التعاون مع لجان التطيير في سبيل تطيير االدارة الحكومية من الفساد والمفسدين وتشكمت



                                                                      

 (2021 حزيران ) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية
205 

 
 في ارشيف دار الكتب والوثائق المصرية االوضاع االقتصادية

المجان برئاسة احد اعضاء محاكم االستئناف وعضوية احد رؤساء النيابة العامة وخمسة اخرين 
 .(76)من رجال القضاء والنيابة 

كان من نتيجة الظرف االقتصادي المرتبط بواقع السياسة في مصر والذي برر بعد عقد 
ف االعمال وكساد صفقة االسمحة التشيكوسموفية ، تاثر مصر بشكل واضح ما ادى الى وق

االسواق ، وتعرض البيوتات المالية المصرية والسندات التجارية الى ىزات واضحة ، فاضطرت 
الحكومة المصرية الى تحديد االستيراد الى اضيق الحدود ومن ثم الطمب من البنوك االىمية 

يا سبيال المساىمة بشكل فاعل في تقديم القروض لتمويل المشاريع االنشائية التي لم تجد ل
، وقد ساىمت البنوك فعال في  (79)لمتنفيذ في محاولة منيا لمقضاء عمى حالة الركود والكساد

 . (77)عممية تمويل ذلك النوع من المشاريع

وفي السياق ذاتو قامت وزارة المالية المصرية منذ اعالن القرض الخاص بتجميد أرصدة 
، بدراسة الوسائل المؤدية الى استمرار سير تجارة مصر الخارجية في طريقيا  مصر االسترلينية

الطبيعي دون ان تتاثر بيذا القرار ، ونتيجة ليذه الدراسة ، تم االتفاق مع حكومة الصين 
الشعبية عمى تعديل اتفاقية التجارة والدفع المعقودة بين البمدين بما يسمح بتسوية قيمة الصادرات 

بين البمدين بالعممة المصرية والواردات من الصين بدفع الفرق بين قيمة الصادرات والواردات 
المصرية والواردات من الصين بالفرنكات السويسرية وكان ىذا الفرق يدفع من قبل باالسترليني ، 
وكذلك عدل اتفاق الدفع بين مصر واليند تعديال يتيح المبادالت التجارية دون االلتجاء لمدفع 

ترليني ، والمعروف ان رصيد مصر مع اليند يكون دائنا في موسم القطن نتيجة لمشتريات باالس
اليند من القطن المصري ، ولكن ىذا الرصيد ينقمب مدينا في الشيور من تموز الى تشرين 
الثاني وىي الشيور التي تقل فييا مشتريات اليند من القطن المصري وتتزايد فييا مشتريات 

 . (71)لينديةمصر من السمع ا
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وبسبب حركة االقتصاد غالبا ما كانت تستانف مباحثات االرصدة االسترلينية ومنيا 
ستانفت فيما بعد لمتوصل الى اتفاق  6591المباحثات السابقة التي جرت في شير شباط عام  وا 

ان يتم العمل باالتفاقية السابقة والتوصل الى تفاىم حول االفراج عن خمسة وعشرون مميون 
يو من االرصدة المصرية ،غير ان تنفيذ ىذا االتفاق ظل مرىونا بنتائج االنتخابات جن

 .(79)البريطانية

ومن المعروف ان قرار الواليات المتحدة االمريكية سحب عرضيا لممساىمة في تمويل 
السد العالي قد احدث مفاجأة غير متوقعة لمصر، بالرغم من ان السفير المصري لدى واشنطن 

ابمغ الحكومة المحمية بقبول العرض الغربي بصورة رسمية ، لذلك جاء تصريح جون كان قد 
فوستر دالس بسحب عرض الواليات المتحدة بمساىمة بتمويل بناء السد العالي مفاجاة غير 
منتظرة من جانب مصر ، ومما زاد في االمر توترا ىو اعالن وزارة الخارجية البريطانية من 

ا لممشروع ذاتو ، من ذلك يتضح ان اصل الموافقة الغربية عمى جانبيا سحب عرضيا ايض
تمويل مشروع السد العالي ىو ألبعاد مصر عن حاجتيا الى االتحاد السوفيتي ــ السابق ــ 
وبالمقابل امتنعوا ايظا عن تزويد الكيان الصييوني باالسمحة ، خوفا من اضطرار مصر الى 

، يضاف الى ذلك ايظا معارضة الواليات (71)سباق التسمح المجوء الى الكتمة الشيوعية في سبيل 
المتحدة استحصال القوة ضد مصر وتشديدىا عمى مبدأ تسوية المشاكل بالطرق الدبموماسية 

 .(73)والسممية 

وفي المقابل قامت الحكومة المصرية ألستيعاب كل تمك الضغوطات بمحاوالت عديدة 
سياسات الواليات المتحدة وبريطانيا عمييا ، فعقدت لمحد من الحصار االقتصادي الذي فرضتو 

مع عدة دول بشان عقد صفقات تجارية يكون الدفع فييا بالعممة  ومفاوضاتعدة اتصاالت 
السويسرية او المصرية او بالمقايضة ، وقد توصمت الى عقد تمك الصفقات مع الصين الشعبية 

 .(71)وروسيا والمممكة العربية السعودية ولبنان
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، فاعمن  (75)6591ي وتيرة تصاعد االحداث تم االعالن عن عقد مؤتمر لندن عام وف
جمال عبد الناصر من جانبو رفض مصر حضور المؤتمر ، اال ان القيادة السياسية المصرية 
توصموا الى اقتراح ارسال مراقب من مصر ليكون حمقة وصل بين الجيات الرسمية المصرية 

ر االمريكي ىنري بايرود ىو اكثر الشخصيات الميتمة القناع عبد وبين المؤتمر ، وكان السفي
الناصر لحضور المؤتمر، عندىا تم االتفاق عمى ارسال مدير مكتب جمال عبد الناصر السيد 
عمي صبري ليكون عمى اطالع بسير جمسات المؤتمر ، ومن جانبيا ساندت الباكستان حضور 

ذا يوضح الدور الكبير الذي قام بو وزير الخارجية مصر في المؤتمر بانو لمصمحة الجميع ، وى
الباكستاني في سبيل الحفاظ عمى حق مصر في مصالحيا االقتصادية عمى اراضييا ،وفي 
السياق ذاتو صرح السيد مارتينيو وزير الخارجية االيطالي عن الدور الذي قامت بو ايطاليا في 

نتهى الى بعض النتائج االيجابية ، ومع ان )) الراي عندي ان مؤتمر لندن امؤتمر لندن قائال 
مقترحات المؤتمر لم تحظ جميعها باالجماع ، اال ان اغمبية الدول ايدت تشكيل قمة خماسية 

(( ،  (40)لمناقشة اوضاع قناة السويس مع تاييد ايطاليا لمقترح استخدام القناة كطريق دولي
واضاف رغبتو في اتخاذ حمول السالم والتيدئة التي ايدتيا الدول المشاركة مثل الوالت المتحدة 
والحبشة وايطاليا وايران وىولندا والباكستان وتركيا واسبانيا والسويد وغيرىا ، وقد ايدت صحيفة 

 . (16)البويولر ( االيطالية الموقف الذي اتخذه الوفد االيطالي)

كافة االحتياطات لمواجية قرارات المؤتمر ، فتوسعت كتائب التحرير اتخذت مصر 
الوطني ، وانضمت معظم طبقات الشعب الييا وتدربت عمى طرق الكفاح المسمح ،كما بدات 
الحكومة تييىء الراي العام لمواجية شتى االحتماالت واسوئيا ، فصارت تعمن ان القضية ليست 

فييا ، بل ىي قضية قوى االستعمار ضد جميع  قضية قناة السويس وحق مصر الواضح
الشعوب العربية وكان ىذا االمر واضحا من رفض جمال عبد الناصر لمقترحات السيد دالس 

. وبعد سنتين من العمميات (19)بوضع الرقابة الدولية عمى مصر لصيانة حرية المالحة في القناة
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البريطانية عن القناة كان ىذا الموقف متاتيا الفدائية قام عبد الناصر بعقد اتفاقية جالء القوات 
من المحاوالت العديدة التي بذلت لعرقمة المالحة في القناة لكي يثبت الغرب لمعالم فشل مصر 
في ادارة شؤونيا ، فقد اتصمت البعثات االنكميزية والفرنسية بالمرشدين االنكميز والفرنسين وىم 

اة ، وطمب  الييم ان يكون امتثاليم الوامر شركة القناة الذين يقودون السفن عند مرورىا في القن
( 99( مرشدا ،منيم )913ال لمييئة المصرية الجديدة ،ومن المعروف ن عدد المرشدين كان )

( مرشدا مصريا ، والبقية من مختمف الجنسيات ، 11( مرشدا فرنسيا و )96مرشدا بريطانيا و )
اع عن مزاولة اعماليم لعرقمة المالحة واظيار عجز وقد اوعزت الشركة لمعظم موظفييا باالمتن

االدارة المصرية ، فشجعت المرشدين عمى تقديم االجازات المرضية والسفر الى خارج مصر 
فقابمت الحكومة المصرية ذلك بتشديد االجراءات بان يثبت عميو المرض يعرض عمى لجنة 

نع عن اداء واجبو سيحرم من طبية عسكرية اعضائيا من اطباء الجيش المصري ، ومن يمت
 . (17)حقوقو الوظيفية ، ومن العودة مرة اخرى الى مصر

/تموز/ 93وخالصة لكل ما كان يجري نشرت جريدة االىرام في عددىا الصادر يـــــــــــوم 
قناة السويس الذي اعمنو جمال عبدالناصر  تأميم بإعالن(  بيانا 99173، العــدد ) 6591

الشامل وتتييأ الدول الغربية بعدىا لرد ذلك بتنفيذ  بالتأييدر المصرية والعربية لتستقبمو الجماىي
 .(11)6591العدوان الثالثي عمى مصر عام 
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  لخاتمة ا
عمى الرغم من ثبات جميع االحداث التاريخية في وقتيا ووقائعيا ، لكن تظل التحميالت 
السياسية واالقتصادية لكل ما كان يجري تتجدد بمرور السنين ، وىذا ما ينطبق عمى التحديات 
السياسية واالقتصادية في مصر منتصف القرن العشرين من خالل تقارير ومخاطبات المفوضية 

مصر الى وزارة الخارجية العراقية ، وعرض ما كان يجري من وجية نظر السياسة  العراقية في
العراقية ، او نقل االحداث دون تزييف او زيادة بشكميا الواقعي ، وىو ما لمسناه في صفحات 
البحث من استعراض بعض االزمات االقتصادية في الشارع المصري مثل أزمة الرغيف وىو 

البسيط بشكل مباشر ويومي،  وازمة انتاج وتسويق محصول القطن ، أمر يمس بحياة المواطن 
سيما اذا عرفنا ان القطن المصري ذا الجودة والمواصفات العالمية يحتل مكانا ميما في التجارة 
عتماد االقتصاد المصري بشكل كبير عمى الجانب الزراعي واالبتعاد  والصناعة العالميتين ، وا 

ت الدول الغربية المرتبطة بيا ، وايضا المواقف السياسية لشريحة عن االعتماد عمى إقتصاديا
العمال في مصر وتوجيييا نحو اتخاذ مواقف مساندة لمحكومة المصرية في صراعيا مع القوى 

، وجانب االتفاقيات االقتصادية   6596العالمية الغربية وىذا ماجرى في إضراب العمال عام 
ستيراد والتصدير او مبادالت السمع المنتجة في مصر او لدى والتجارية مع مختمف البمدان واال

تمك الدول ، واخيرا موضوع قناة السويس الميم محميا وعالميا ومعظم تفاصيمو وسياسة بريطانيا 
والواليات  المتحدة االمريكية تجاه الحكومة في مصر بيذا الجانب النو يشكل عصب الحياة 

حاولة افشال ما كانت تسعى اليو مصر لتقدم الصناعة االقتصادية بين الشرق والغرب، وم
والتجارة والزراعة فييا ، فكانت تحديات ادارة وتسيير السفن في قناة السويس والضغط الغربي 

 .  6591الفشال مشروع بناء السد العالي حتى شن العدوان الثالثي عمى مصر عام 
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 الهوامش والمصادر 
العربية السعودية بين الحربين السمطة والمتغيرات السياسية واالقتصادية  عماد عبد السالم ، المممكة(6)

 . 916-911، ص 9111في ضوء تقارير المفوضية العراقية في جدة ، دار دجمة ناشرون وموزعون ،

، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الدائرة  766/ 1116دار الكتب والوثائق ، ممف ( 9)
، الى  61/6519/ 3، بتاريخ  959/669اية واالستخبارات الخارجية ، كتاب رقم شعبة الدع ،السياسية

 . وسأرمز ليا د.ك.و.  611، ص  619وزارة الخارجية ، وثيقة 

 . 619، ص  619د.ك.و. ، المصدر نفسو، و  (7)

، الردنمة لمنشر والتوزيع ، عمان ا، دار أسا 9، ج ر ، الموسوعة السياسية والعسكريةفراس البيطا( 1)
 . 6131ص 

 . 6111المصدر نفسو ، ص  (9)

د.ك.و. ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الى وزارة الخارجية العراقية، كتاب رقم ( 1)
 ، م/ تقرير عام )سري( ، دون رقم وثائقي.  96/5/6591بتاريخ   ،111/9/6

مصر ، الى وزارة الخارجية ، المفوضية العراقية الممكية في  9136/766د.ك.و.، ممف رقم ( 3)
 . 19، ص  99، م/ تقرير عام ، و  9/66/6591، بتاريخ  17/61/65العراقية، كتاب رقم 

د.ك.و. ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ، الى وزارة الخارجية العراقية ، م/ االتفاق التجاري  (1)
 . 97، ص  71، و  1/7/6511، بتاريخ  56/9/69بين مصر وروسيا ، كتاب رقم 

؛ صالح الدين نافعة ، النظم  91، ص  71، المصدر نفسو ، و  9136/766د.ك.و. ، ممف   (5)
؛ ولممزيد ينظر  779االقتصادية المعاصرة وتطبيقاتيا ، دراسة مقارنة ، دار المعارف ، القاىرة ، ص 

 لسياسية واالقتصادية .خيري ابو العزايم فرجاني ، مالمح تطور االقتصاد المصري في ظل التحوالت ا

، المفوضية العراقية الممكية في مصر، الى وزارة الخارجية  9136/766د.ك.و. ، ممف   (61)
 . 67، ص 3، م/ تقرير عام ، و  61/1/6591، بتاريخ 996/9/6العراقية، كتاب رقم 

 . 63، ص 3د.ك.و.، المصدر نفسو ، و   (66)
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 .671، ص9191، مصر، في مصر وآفاق تنميتياادر الطاقة محمد منير مجاىد ، مص  (69)

 تم عرض كميات النفط بالطن وليس بالبرميل في الوثائق .  (67)

، القنصمية العراقية الممكية في االسكندرية، الى وزارة الخارجية، 9113/766د.ك.و. ، ممف  (61)
 . 71، ص 97بئر نفط في منطقة سيناء، و ، م/ حول إكتشاف 9/6/6515، بتاريخ 9/9/6كتاب رقم 

% من أسيم شركة 61، إشترت ية ذات إستثمارات عديدة في الشرق، شركة أمريكسوكوني فاكيوم  (69)
جاك بونوا ميشان ،  .أرامكو في الجزيرة العربية لمتنقيب عن النفط ، وليا مشاريع ممثالة في سيناء مصر

 . 699، ص 9163الممك سعود ، الشرق في زمن التحوالت ، ترجمة نيمة بيضون، دار الساقي،

 . 9، ص  73، المصدر السابق ، و 9113/766د.ك.و.، ممف  (61)

،  96/9/6591، بتاريخ  611/9/6، المصدر نفسو، كتاب رقم  9113/766د.ك.و. ، ممف   (63)
؛ منال عباس كاظم الخفاجي ، العالقات المصرية البريطانية  611، ص93م/ تقرير إسبوعي ، و 

ات ؛ أحمد خمف ، قضية االستقالل في المفاوض 9119، دار الكتب والوثائق العراقية، 6571-6599
 .79، ص  9165سات والبحوث ، مصر ، ، مركز الحضارة لمدرا6599-6565المصرية البريطانية 

، المؤسسة العربية لمدراسات  6599-6173راع الطبقات في مصر عبد العظيم رمضان ، ص (61)
 . 73، ص  6531والنشر، بيروت ، 

روبرت تيجور، االقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في مصر ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  (65)
 .19، ص 6557القاىرة، 

مصر، الى  وزارة الخارجية ، ، من المفوضية العراقية الممكية في  9136/766د.ك.و.، ممف   (91)
 . 19، ص 99، م/ تقرير ، و 61/1/6596، بتاريخ 151/9/61كتاب رقم 

أ ، -93/9/1، كتاب رقم  9136/766؛ ممف  11، ص 99د.ك.و.، المصدر نفسو ، و  (96)96
 . 661، ص  95، سري، م/ الحالة في مصر ، و  96/6/6599بتاريخ 

، م/ تقرير عن  6596/ 69/ 97أ ، بتاريخ -1/ 131/9قم د.ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب ر  (99)
 . 691، ص 73الحالة االقتصادية لمدن القنال ، و
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، السفارة العراقية الممكية في  9115/766؛ ممف  699، ص  73د.ك.و.، المصدر نفسو ، و   (97)
  ،االقتصادية ، م/ تأثير الوضع الراىن عمى الحالة 1/69/6599، بتاريخ  61/9/61مصر، كتاب رقم 

 .  617، 33و 

، المفوضية العراقية 766/ 9136؛ ممف رقم  619، ص  73د.ك.و.، المصدر نفسو ، و( 91)
 . 11، ص 99، و 69/9/6599، بتاريخ 35/9/61الممكية في مصر ، كتاب رقم 

، م/ الحالة في مصر ،  3/6/6599أ ، بتاريخ -91/9/1د.ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم   (99)
 . 615، ص  17و

، م/ تقرير عن ناقالت  91/1/6596، بتاريخ  165/9/6د.ك.و. ، المصدر نفسو ، كتاب رقم   (91)
 . 611، ص  91البترول ومرورىا في القنال ، و 

،  6596/كانون الثاني/66االزمة االيرانية : وىو مانتج عن تأميم صناعة النفط في ايران يوم (93)
، فأتخذت  6567ضد شركة النفط البريطانية العاممة في ايران منذ  قادىا الدكتور محمد مصدق

بريطانيا بالمقابل عدة خطوات ألفشال التأميم منيا فرض المقاطعة االقتصادية عمى ايران ، وعدم قبول 
غالق مصفاة عبادان التي تعتبر من أكبر مصافي العالم . ىاني حبيب ، النفط  شراء النفط االيراني ، وا 

جيا وأمنيا وعسكريا وتنمويا مصدر الثروة والطاقة واالزمات ، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، إستراتي
 . 39، ص 9111

، المفوضية العراقية الممكية في مصر، الى وزارة الخارجية، كتاب  9136/766د.ك.و.، ممف  (91)
ى المالحة عبر قناة ، م/ تقرير حول التقييدات المصرية عم 61/1/6596، بتاريخ  151/9/61رقم 

 . 16، ص99السويس وقضية ناقالت البترول ، و 

،  99، م/ تقرير عام ، و 69/9/6599، بتاريخ  35/9/6ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم  د. (95)
 . 19ص 

 . 17، ص 99ك.و.، المصدر نفسو ، و د. (71)

،  م/ الحالو  61/1/6599أ ، بتاريخ -115/9/1ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب سري رقم  د. (76)
 .95، ص 5في مصر ، و 
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( شركة 711( شركة من مجموع )617كان الييود عمى وجو التحديد يشاركون في إدارة وتوجيو ) (79)
كانت موجوده في مصر في ذلك الحين ، الى جانب مشاركتيم في إدارة وتوجيو البنوك وشركات التأمين 

، البمجيكي والبنك التجاري المصري الىمي المصري ، والبنكوأىميا البنك العقاري المصري ، والبنك ا
وشركة إسكندرية لمتأمين ، وشركة التأمين االىمية ، كما أدت أسر ييودية أدوارا بارزه وىم من أصل 
أجنبي مثل أسرة فطاوي وأسرة ىراوي وأسرة موصري وأسرة كوربيل  في النشاط الزراعي والعقاري 

ين في البورصة المصرية من الييود. محمد % من العامم51حوالي  والمصرفي والصناعي ، وكان
، 6ط، بيروت ، ، ترجمة أحمد واصل ، دار الطميعة6531-6519، الصراع الطبقي في مصر حسين
 . 95، ص 6536

، السفارة العراقية في مصر ، الى وزارة الخارجية ، كتاب رقم 9115/776د.ك.و.، ممف  (77)
 . 635، ص 33، م/ سري لمغاية ، و 5/69/6599، بتاريخ  61/9/61

، السفارة العراقية في القاىرة، الى وزارة الخارجية، كتاب رقم  1116/776. د.ك.و.، ممف (71)
 . 91، ص 65، م/تقرير ، و  91/1/6591، بتاريخ  171/61/91

ارجية ،  كتاب د.ك.و.،  المصدر نفسو  ، المفوضية العراقية الممكية في مصر ،  الى وزارة الخ (79)
؛ المفوضية العراقية  71، ص  67، م/ تقرير إسبوعي ، و  96/9/6591، بتاريخ  9/6/ 611رقم 

، ص  76، م/تقرير اسبوعي ، و  6591/ 3/9، بتاريخ  9/6/ 39الممكية في مصر ، كتاب رقم 
697 . 

، 9/9/361الخارجية، كتاب رقم د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في القاىرة ، الى وزارة  (71)
 . 11، ص  76، م/ التبدل الجديد في سياسة الواليات المتحدة تجاه مصر ، و  99/3/6591بتاريخ 

، بتاريخ  6/1/711د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في واشنطن ، رقم الكتاب س/ (73)
 . 51، ص95، م/ تطور أزمة قناة السويس ، و  1/1/6591

، الى وزارة الخارجية ،  9/5/6591، بتاريخ  191/ 9/71ك.و.، المصدر نفسو ، كتاب رقم  د. (71)
 . 9، ص  7م/ التقرير الصحفي االسبوعي )سري( ، القائم باالعمال المؤقت حكمت الجادرجي ، و 



                                                                     

 214 (2021 حزيران) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية

  شيماء طالب عبداهلل د.م.أ.

مؤتمر لندن : وىو المؤتمر الذي دعت اليو فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة االمريكية يوم  (75)
القناة ،  ردا عمى تأميم قناة السويس ولتكوين جبية دولية ضد قرار عبدالناصر ، وتدويل 61/1/6591

بريطاني ، وكانت ( دولة بحرية وترأس المؤتمر سموين لويد وزير الخارجية ال91)  ـإجتمع المؤتمرون ب
جمساتو سرية ولم تعمن مصر موافقتيا عن قرارات ذلك المؤتمر . محمد حسنين ىيكل ، حرب الثالثين 

 .  515، ص  9111،  6ممفات السويس ، دار الشروق ، ط  ،سنة

، السفارة العراقية الممكية في القاىرة ، الى وزارة الخارجية ، كتاب  1116/766د.ك.و.، ممف ( 11)
 . 65، ص  61،م/ إيطاليا ومؤتمر لندن ، و  71/1/6591، بتاريخ  6/913د/رقم 

،  1/6769د.ك.و.، المصدر نفسو ، صورة كتاب السفارة العراقية في كراتشي ، رقم الكتاب س/ (16)
 . 63،  ص 69تاريخ بال ،  و 

بتاريخ  ، 9/9/166د.ك.و.، المصدر نفسو ، السفارة العراقية في القاىرة، كتاب رقم  (19)
 . 61، ص  3، م/ تطورات قضية تأميم القناة ، و  99/1/6591

 . 66، ص  3و.، المصدر نفسو ، و د.ك. (17)

 97 -أكتوبر  95جمعية المصرية لمدراسات التاريخية، ندوة العدوان الثالثي عمى مصر ،  (11)
،  9111نوفمبر ،  1-1، خمسون عاما عمى العدوان االسرائيمي الفرنسي االنجميزي ،  6591ديسمبر 

 . 36 -11ص 
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

دور الشيخ زايد بن خليفت يف إمارة أبو ظبي وموقفه من القوى 
 5191-5511املتصارعت يف اخلليج العربي 

 
   

 

                                     

 الممخص 

الجغخافي دورًا كبيخًا في رسع صػرة وكتابة تاريخ أي مشصقة بالعالع، وفاعل  لمسػقع
رئيدي في التخصيط لدياستيا وتأثيخاتيا اإلقميسية والجولية التي تخريا، ومشيا عمى سبيل 
السثال ال الحرخ مشصقة الخميج العخبي التي كانت وال زالت تؤثخ وتتأثخ باالستخاتيجية 

تؤكج دورىا الخائج في كتابة وممئ سصػر التاريخ السعبخ عغ حكبات السخكدية والعالسية و 
عجيجة تحسل في شياتيا الكثيخ والكثيخ مغ واقع وحياة شعػب تمظ السشصقة وما حققتو مغ 

( 5999-5855إنجازات عبخ العرػر والتي بزسشيا فتخة حكع الذيخ زايج بغ خميفة )
خات تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ التي اعتبخىا السؤرخػن والدياسيػن مغ اىع فت

وأنيا قاعجة انصالق رئيدة في بشاء الشطام االجتساعي والدياسي واالقترادي في دولة 
 االمارات العخبية الستحجة فيسا بعج وما نججىا عميو في الػقت الحاضخ .

 

 عهود عباس أحمد   أ.م. د.

 البصرة   جامعة/  مركز دراسات البصرة والخليج العربي
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The role of Sheikh Zayed bin Khalifa in the Emirate of 

Abu Dhabi and his position on the conflicting forces in 

the Arabian Gulf, 1855-1909 

  

 

 

      

Abstract 

The geographical location has a great role in drawing a picture 

and writing the history of any region in the world, and a major actor 

in planning its policy and its regional and international effects that 

concern it, including but not limited to the Gulf region, which was 

and still is influencing and affected by the central and global 

strategy and confirms its leading role in writing and filling the lines 

of expressive history On many epochs that carry with them many 

and many realities and lives of the peoples of that region and the 

achievements they have achieved through the ages, including the 

period of the rule of Sheikh Zayed Khalifa (1855-1909), which 

historians and politicians considered one of the most important 

periods of modern and contemporary Arab Gulf history and that it 

is a major starting point in building the social and political system 

And the economy in the United Arab Emirates later and what we 

find it at the present time. 

 

 

Assist. Prof. Dr. Ahoud Abbas Ahmed 

Center for Basra and Arabian Gulf Studies /University of  Basrah   
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

 المقجمة
ان مػضػع الديخ زايج بغ خميفة مغ مػضػعات تأريخ الخميج العخبي في مشترف القخن 
التاسع عذخ وحتى بجاية القخن العذخيغ وكان تحجيجًا في السشصقة السدساة في الساضي بأسع 
ساحل ُعسان والتي ما لبث أن انقدست في التاريخ الحجيث وانبثق مشيا عجة دول مشيا سمصشة 

. حيث ضيخ آنحاك في إمارة حخيغ ودولة قصخمارات العخبية الستحجة ومسمكة البُعسان ودولة اإل
أبػ ضبي رجل ذو شخرية قػية تسكغ بفزل حكستو ونطختو الثاقبة مغ أن يبخز عمى الداحل 
الغخبي لمخميج العخبي كأىع شخرية في عرخه . وعميو قدع ىحا البحث الى عجة مباحث . 

تاريخ السشصقة مشح بجاية التكػيشات والتجسعات القبمية فييا وأما ألقى السبحث األول الزػء عمى 
السبحث الثاني فقج تشاول أصل قبيمة بشي ياس التي يشتسي إلييا الذيخ زايج بغ خميفة وماقيل في 
جحور ىحا الشدب وتعجد الخوايات فيو ، أما السبحث الثالث فقج خرز لمحجيث عغ نذأة الذيخ 

لى وكيف تسكغ مغ الػصػل الى زعامة بشي ياس في تمظ الفتخة زايج ومخاحل حياتو األو 
التاريخية السيسة مغ حياة ىحه القبيمة أما السبحث الخابع فقج تشاول بعس السذكالت التي حجثت 

اما السبحث في مشصقة الخميج العخبي والتي تدامشت مع فتخة حكع الذيخ زايج بغ خميفة ، 
خػر العجيج ، والتي تعتبخ مغ اىع التحجيات التي  ، فقج خرز لمػقػف عمى مذكمةالخامذ

واجيت الذيخ زايج بغ خميفة خالل فتخة حكسو ، وفي الختام تشاول السبحث الدادس العػامل 
واألسباب التي دعست الذيخ زايج وجعمت مغ إمارة أبػ ضبي قػة إقميسية معتخف بيا عمى 

 السدتػى السحمي واإلقميسي والعالسي .  
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  بحث االول :البجايات األولى لتجمعات القبائل العربية في ساحل الخميج العربيالم
ان الكثيخ مغ الكبائل العخبية سكشت سػاحل الخميج  )*(تؤكج اآلثار التاريخية والصبيعية

العخبي والػاحات والسشاشق الرحخاوية القخيبة مشو مشح أقجم األزمشة . إذ أكجت اغمب تقاريخ 
كاألسمحة واألدوات   (5)شفط ىشاك عمى العثػر عمى الكثيخ مغ السخمفات اآلثاريةالسشقبيغ عغ ال

الشحاسية واألواني الفخارية وغيخىا يعػد تاريخيا إلى األلف الثالث قبل السيالد مسا يذيخ الى 
وجػد حياة بذخية زاىخة مارست ميغ عجة كالدراعة والخعي والريج وكان ليا كبيخ األثخ 

زدىخت في بالحزارات السعاصخة ليا كحزارة بمػجدتان ووادي الخافجيغ وحزارات أخخى ا
مشصقة الخميج العخبي نفديا كحزارة عسان ودلسػن السذيػرتيغ مسا جعميا تختبط ارتباشًا 

 .(2)حزاريًا وثقافيًا بالسشاشق السجاورة ليا
اما ما يتعمق بالسػشغ االصمي لتمظ الكبائل التي سكشت سػاحل الخميج العخبي ، فقج 
كانت السشاشق الجاخمية لذبو الجديخة العخبية ىي السرجر الخئيدي لتمظ اليجخات القبمية التي 

 –السشاشق الجاخمية لذبو الجديخة العخبية  –سكشت في سػاحل الخميج العخبي ، وىي بجورىا 
ليا ، وبخاصة بعج انييار سج ًا لكبائل وفجتيا مغ جشػب شبو الجديخة العخبية او شساكانت مػشش

، أي انيا كانت قبائل مغ اصل نداري او عجناني لكشيا تشتسي جسيعيا الى العشاصخ مأرب
الدامية ، وحتى اذا كانت الكبائل الجشػبية تشتسي الى العشاصخ الحامية مثمسا ذكخ البعس ، فإن 

دىا عغ الكبائل الذسالية مغ الجانب االنثخوبػلػجي بل مغ ناحية الجانب الثقافي ىحا لغ يسي
، ىع مجسػعة مغ الكبائل الستكػنة مغ عذخات ن الدكان االصميػن لمخميج العخبيوعميو فإ، فقط

، وقج تشجح العذيخة الرغيخة تحت مائتي فخد العذائخ التي اليتجاوز عجد افخاد البعس مشيا
 .(3)خخى اكبخ مشيا بفخض سيصختيا ونفػذىا فتدسى حيشئح بالعذيخة الحاكسةزعامة عذيخة ا

وىشاك اسباب عجيجة ساىست وشجعت تمظ اليجخات في تحخكيا مغ داخل شبو الجديخة 
م ، والحي كان 5622العخبية نحػ سػاحل الخميج العخبي ، مشيا سقػط مسمكة ىخمد الشيائي عام 

، وماتبعو مغ تفكظ (4)ي مشصقة الخميج العخبي كان أكبخلو صجى عالسي كبيخ ، ولكغ أثخه ف
وتغيخ في القػى الكبخى في السشصقة اثخ سقػط الجولة الرفػية ، والحي شجع وساعج عمى نسػ 

 .( 5)القػى العخبية البحخية السشجثخة واعادة نذاشيا مغ ججيج
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مصمع القخن ولسا نذخ االستعسار البختغالي سيصختو في مياه سػاحل الخميج العخبي 
الدادس عذخ والسعخوف بأساليبو الذخسة ، كان لو تأثيخ كبيخ في انحدار السج العخبي صػب 
مياه الخميج العخبي ، وليحا كان النييار الديصخة البختغالية وتقيقخىا فيسا بعج ، كبيخ االثخ في 

اه سػاحل الخميج افداح السجال امام القػى العخبية لمتحخك مغ داخل شبو الجديخة العخبية باتج
 . (6)العخبي

كسا ان خمػ السشصقة مغ قػة مخكدية مؤثخة في اعقاب االنييار البختغالي ، أدى الى 
ضيػر تشطيسات قبمية وقػى محمية ، أخحت الديصخة عمى السشاشق والحرػن والقالع التي 

 .(7)اندحب مشيا البختغالييغ في القخن الدابع عذخ
تدعست سػاحل الخميج العخبي وكان ليا دورىا اليام في وليح ضيخ بعزيع كقػة بحخية 

شخد السدتعسخيغ ومقارعتيع ، كقبيمة القػاسع التي اتخحت مغ رأس الخيسة مخكدًا لجسيع وجػه 
 .(8)نذاشاتيا السختمفة

وبعج انييار االستعسار البختغالي في مشصقة الخميج العخبي بفتخة ، ضيخت قػى استعسارية 
، إال ان ىحه القػى استفادت مغ تجخبة لشجييغ والفخندييغ والبخيصانييغػ اوربية اخخى كالي

االستعسار البختغالي ، فمع تؤسذ حرػنًا او قالعًا عدكخية لسػاجية السقاومة العخبية في مشصقة 
الخميج العخبي ، وانسا كان جل نذاشيا ىػ تأسيذ الذخكات التجارية الكبيخة إلدارة تجارتيا 

الباب أمام القػى العخبية لكي تسارس نذاشيا السالحي والتجاري في مشصقتيا ىشاك ، مسا فتح 
 . (9)مخة اخخى 

بيشسا يزيف البعس الى تمظ األسباب الجور الكبيخ الحي لعبتو بالد فارس بسختمف 
حكػماتيا الستعاقبة في تذجيع الشداعات والخالفات بيغ الذيػخ واألمخاء العخب أنفديع مغ اجل 

ستقالل عغ بعزيع البعس ككبائل عخبية متآصخة فيسا بيشيسا وضيػرىع عمى شكل بعث روح اال
كيانات مدتقمة متسثمة بالعذائخ القػية مشيا ، يزاف اليو ضيػر الػىابية الدمفية في شبو 

 .( 59)الجديخة العخبية بعج ان أشيخت حخبيا ضج كل مغ اليدتجيب لجعػتيا
م 5758قبائل دولة اليعاربة قبل سقػشيا عام  أو بدبب االنقدامات التي حجثت بيغ اىع

مغ اليشاوية والغافخية وحخوب أىمية أخخى أدت جسيعيا إلى قيام قػى عخبية ججيجة في سػاحل 
 .(55)الخميج العخبي 
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فطيخت عمى أنقاضيا ثالث قػى ىي دولة آل بػسعيج ومؤسديا احسج بغ سعيج في 
ن ففي الداحل الذسالي إحجاىسا بخية متسثمة م( اما القػتان األخخيا5783-5744عسان عام )

 .(52)بقػة بشي ياس وانزست ليا الكبائل اليشاوية واألخخى ىي القػة البحخية الستسثمة بالقػاسع 
حتى ان آخخ القػى االستعسارية األجشبية الستػاججة في الخميج العخبي انحاك وعمى رأسيا 

الجاخمية مسا شجع أكثخ الكبائل العخبية  بخيصانيا شجعت ىي األخخى عمى الحخوب والثػرات
عمى إعالن استقالليا ومشيع بشػ ياس القبيمة التي يشتسي ليا الذيخ زايج بغ خميفة ، حيث اخح 

أبػ  ذياب بغ عيدى مغ أسخة آل بػ فالح يجسع حػلو قبيمة بشي ياس ويعمغ استقاللو في جديخة.
يج جشػب شبو جديخة قصخ شسااًل وحتى ضبي وىع جدء مغ سكان القاشع السستج مغ خػر العج

رأس مدشجم جشػبًا الحي يبمغ شػلو حػالي ثالثسائة كيمػ متخ وكان خاضعًا لدالشيغ عسان في 
 .(53)عيج دولة اليعاربة

وبيحا تسكشت بعس الكبائل العخبية مغ استئشاف نذاشيا نحػ سػاحل الخميج العخبي 
دورًا كبيخًا في بجء تكػيغ التذكيالت الدياسية لتؤكج زعامتيا عميو مغ ججيج مسا ساىع ولعب 

لمتجسعات العخبية ، والتي اعتبخت االساس أو المبشة االولى في تذكيل قبائل األسخ الحاكسة في 
 .(54)الخميج العخبي في الػقت الحاضخ 

م لتحخيخ عسان 5624وعشجما اعمغ االمام الشاصخ بغ مخشج اليعخبي الجياد في عام 
لبختغالييغ ، لبت عسان كميا بحػاضخىا وباديتيا الشجاء وشارك بشػ ياس قبائل وسػاحميا مغ ا

الطاىخة في ىحا الجياد وشخدوا البختغالييغ مغ قمعة جمفار شسال رأس الخيسة واثخ ىحه السذاركة 
مغ قبل بشي ياس بخزوا كقػة كبيخة تتألف مغ اتحاد قبائـل بشي ياس وحمفائيع مغ الكبائل العخبية 

فيػ ندبة  –بشي ياس  –. أما بالشدبة الى تدسية ىحا الحمف أو االتحاد بيحا االسع (55)ى األخخ 
 .(56)الى الجج األول السؤسذ لو وىػ ياس بغ عسخو

ومع ذلظ فقج تبايشت اآلراء حػل أصل تدسية ىحا الحمف أو االتحاد وجحوره التي يخجع 
الييا والسػشغ االصمي لو ، فالبعس قال ان السؤسذ لمحمف ىػ ياس بغ عامخ بغ صعرعو 
بغ ىػازن بغ غيث بغ ندار، في حيغ يخى اخخون انو يشحجر مغ ساللة رجل يجعى ضالل 

. بيشسا ذكخ البعس اآلخخ أن ندبيع عمى (57)غارم الديغيواألخيخ يشحجر مغ شخز اسسو 
القػل السذيػر يعػد الى بشي ىالل ، وىع بصغ مغ بصػن عامخ بغ صعرعة وبيحا الشدب 
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يكػنػا قج انحجروا مغ العخب العجنانية ال القحصانية ، وىػ يعشي انيع ندحػا مغ وادي الجواسـخ 
ادر أخخى الى انيع مغ السخجح ان ال بػ فالح واشارت مر (58)واستقخوا في مشصقة الطفخة 
بيشسا مرادر اخخى تقػل (  59)يع انحجروا مغ صمب رجل يجعى فالحيشتسػن الى قبيمة عشدة ، وان

. أو ربسا كانت تدسيتيع بيحا االسع ندبة الى تجسع عجد (29)بعسانية األصل بالشدبة لبشي ياس
ميل جشػب  599بيغ ابػ ضبي وقصخ عمى بعج مغ العذائخ في جديخة عخفت باسع ) ياس ( تقع 

مياًل شخق الجشػب الذخقي لجديخة دلسا ، وكان يتخددون 58غخبي مجيشة ابػ ضبي ، وعمى بعج 
عمييا الكبائل التي انزست في حمف بشي ياس مغ اجل الريج وأحيانا أخخى يحتسػن بيا 

 . (25)غػاصػا المؤلؤ عشج ىبػط العػاصف
مػقع  )*(ي ياس وتػاججىع في ليػا مػقع الحسخة في الطفخة وأول اشارة ذكخت عغ بش

تستج إلى عيج اليعاربة في الخبع األول مغ القخن الدابع عذخ السيالدي ، أي  -تػاججىع األصمي
م في مخصػشة عسانية اسسيا كذف الغسة الجامع الخبار االمة لمسؤرخ سعيج بغ 5633في عام 

 . (22)سخحان االزكػي العساني
قخية وكان  59حة ليػا عشجما اتخحىا بشي ياس مقخًا ليع كانت تتكػن مغ حػالي وان وا

افخادىا يسارسػن مختمف السيغ حدب تػاججىع في مشاشقيع االصمية ، فكان مشيع الخعاة 
 . (23)الريادون ومشيع تجار المؤلؤ ، والبجو ، والدراع

مابيغ الرغيخة والكبيخة ومغ كان اتحاد بشي ياس يزع بيغ شياتو عجد مغ الكبائل تتخاوح 
 -آل سمصان وآل بػ حسيخ –السداريع  –اليػامل  –قشيرات  –آل بػعسيع  –ال قسدان  -ابخزىا:

وىي ( 24)ال بػفالح  –ال فالح  –ال بػفالسة  –الدبايذ  –السشاصيخ  –بشػ شكخ  –السحاربة 
 .(25)بائل ذلظ االتحادالقبيمة التي انحجر مشيا الذيخ زايج بغ خميفة والتي كانت اضخع ق

وعميو أعتبخ آل بػ فالح القمب البجوي السحارب لكبائل بشي ياس ، وىي تتألف مغ بصػن 
عجيجة أبخزىا ال نييان ، ويصمق عمى آل بػ فالح اسع الذيػخ المتالكيع الكثيخ مغ قػارب 

ع تجارة وامتيان اكثخىنخمة آنحاك ،  4999الريج والبداتيغ ، وكانت ليع نخيل كثيخة بمغ عجدىا 
. واكثخىع مغ البجو وعجدىع اليتجاوز بزعة آالف رجل لكشيع (26)المؤلؤ والقصعان الكثيخة

وىكحا امتمكت قبيمة آل بػ  .(27)يتسيـدون بخبختيع الػاسعة باستعسال الدـالح كسا عخف عشيع 
 .(28)فالح الدمصة الدياسية والعدكخية في اتحاد بشي ياس
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لحي اخح االتحاد اسسو مشو أعكبو الذيخ فالح الحي خمفو الذيخ نييان أن الذيخ ياس ا
في حكع تحالف بشي ياس وحكع األخيخ في الشرف الثاني مغ القخن الثامغ عذخ وتسكغ مغ مج 
نفػذه  الى جيات واسعة في الجاخل لديػلة تحخك قبيمتة عمى رقعة واسعة مغ السشصقة نطخًا 

 .(29)لصبيعتيا البجوية 
الحي سسيت قبيمة آل بػ فالح باسسو لو أربعة أبشاء ىع نييان وسمصان ودمحم  وفالح

وسعجون ودار خالف بيغ ىؤالء األربعة في بجاية القخن الثامغ عذخ لمديصخة عمى بشي ياس 
وبعج وفاتيع انتقل الخالف إلى أبشائيع وبعج صخاع شػيل تسكغ عيدى بغ نييان ان يحدع األمخ 

بو كدعيع التحاد بشي ياس وخمفو ابشو ذياب بغ عيدى الحي يعتبخ أول  لرالحو وثع االعتخاف
م وبحلظ أصبحت زعامة االتحاد 5765مغ قام بشقل مقخ حكسو مغ الطفخة إلى أبػ ضبي عام 

 .(39)في ندل نييان بغ فالح
وبالخغع مغ تػغل ذياب بغ عيدى إلى السشاشق الداحمية لكغ حكسو بقي في مشصقة 

 .(35))السارية( في ليػا وكان يدور بيغ الفتخة واألخخى رعاياه في الداحل 
كان ذلظ بجاية ضيػر ونسػ امارة ابػ ضبي فأزداد عجد سكانيا وزاد البشاء فييا وأصبح 

م باتخاذىا مقخًا لحكسو 5793بيت حتى قام الذيخ شخبػط بغ ذياب سشة  499فييا ما يقارب 
قمعة حريشة سساىا قمعــة قام بو في ابػ ضبي ىػ بشاء برػرة رسسية وكان ابخز عسل 

 .(32)الحرغ
م ونجح 5856 –م 5793لسؤسذ األول إلمارة أبػ ضبي والحي حكع مغ عام فيػ يعج ا

في تكػيغ تحالف مغ بيغ الكبائل الخئيدية مثل السشاصيخ والعػامخ والطػاىخ بعج االنقدامات 
 .(33)الكبيخة والحادة التي حرمت بيغ الكبائل السشزسة تحت لػاء تحالف بشي ياس 

أسيع أسخة آل بػ فالح أبػ ضبي وعسخوىا لمدكغ وىكحا سكغ أفخاد مغ بشي ياس وعمى ر 
فييا واستسخت تتدع ليجخات الكبائل السػالية ليع . بعج أن كان ىحا السخفأ غيخ آمغ والتخبة جافة 
فييا والساء مائل إلى السمػحة وصعػبة الػصػل إلييا مغ جانب البحخ فكان عمى السخء ان 

 .(34)مغ الػصػل الييا يشتطخ الجدر السفزي الى الجديخة حتى يتسكغ 
وأصبحػا قػة بحخية بعجما كانػا في الدابق يعتسجون عمى القػة البخية التي اشتيخوا 

ثع خمف الذيخ شخبػط بغ ذياب في الحكع ابشو الكبيخ الذيخ دمحم بعج إجباره لػالجه عمى  .(35)بيا
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شخبػط بعج إجباره التشازل عغ الحكع وخمف الذيخ دمحم بغ شخبػط أخيو الذيخ شحشػن بغ 
م. وقج حكع الذيخ شحشػن باسع أبيو مجة شػيمو 5858الذيخ دمحم عمى التشازل عغ الحكع عام 

م مغ قبل أخػيو خميفة وسمصان وتػلى الحكع الذيخ خميفة بغ 5832ثع اغتيل شحشػن عام 
م بعج صخاع بيشو وبيغ اخيو سمصان الحي قاسسو 5845 -م5833شخبػط خالل الفتخة مغ 

كع فتخة مغ الدمغ ثع استصاع خميفة ان  يشفخد بالحكع لػحجه .وتػفي الذيخ شخبػط بغ ذياب الح
اوائل حكع ابشـو الذيخ خميفة عمسًا بـأن ابشاء الذيخ شخبػط ىع دمحم وشحشػن قج حكسا خالل حياة 

 .(36)والجىسا 
فتشة  م وحجثت5855 –م 5845تػلى اإلمارة الذيخ سعيج بغ شحشػن في الفتخة مغ عام 

أىمية كبيخة أدت إلى خمع ابغ شحشػن وتػلي ابغ عسو الذيخ زايج بغ خميفة الحكع في امارة ابػ 
 .(37) ضبي

 ( 2855 –م 2885)خميفة المشيخة في إمارة أبو ظبي تولي زايج  بن :المبحث الثاني 
ىػ  كانت نياية سعيج بغ شحشػن الحي حكع إمارة ابػ ضبي بعج الذيخ خميفة ابغ شخبػط

إذ اشتيخ عشو انو  (38)اليخوب بخفقة أخيو حسجان إلى جديخة قيذ وتشازلو عغ الحكع الخيو صقخ
خيعة االسالمية ويحفظ كان قاضيًا قجيخًا يفرل فـــي السشازعات بيغ رعاياه شبقًا ألحكام الذ

وكان ىخوبو بدبب وقػف أىالي أبػ ضبي ضجه بعج إصخاره عمى اعجام احج  (39)أصػل الجيغ
األشخاص مغ أىالي أبػ ضبي قام بجشاية تخالف القانػن السعخوف انحاك ، وبعج اعصائو االوامخ 
بتشفيح حكع اإلعجام أصخ أىالي ابػ ضبي وزعساء بشي ياس عمى إسقاط حكع سعيج بغ شحشػن، 

 (49)عمسػا بيخوب سعيج إلى جديخة قيذ يغادر أبػ ضبي بعج ان كسا شمبػا مغ أخيو صقخ ان
ولكغ تعجدت الخوايات بخرػص أسباب تػاجج سعيج بغ شحشػن في جديخة قيذ الفارسية 
فباالضافة الى الدبب االول ، قال البعس انو نفي إلى الجديخة السحكػرة وىحا ما جاء في 

يصاني في مدقط  إلى السكيع البخيصاني في ( الػكيل البخ HENKLالخسالة التي بعثيا ىيشكل)
. أما الخواية الثانية فتقػل انو )سعيج(  (45)م5855تسػز54الخميج العخبي الكابتغ كسبل بتاريخ 

أصيب بسخض اضصخ بدببو الحىاب والعير في جديخة قيذ لمعالج ولبقاءه ىشاك فتخة شػيمة ، 
 .(42)اًل عشوقخر أىالي أبػ ضبي خمعو واختيار زايج بغ خميفة بج
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بعجىا اجتسع كبار واعيان أبػ ضبي وما يتبعيا مغ األراضي وقخروا اختيار زايج بغ خميفة 
ابغ عع الحاكع السخمػع لتشريبو حاكسًا عمى أبػ ضبي ، وفي حيشيا كان في الذارقة لجى أخػالو 

، فحىب وفج مغ  في بمجه )المّية( التي كانت تحت زعامة خالو الذيخ عبج هللا أبػ اليػل الدػيجي
 أعيان بشي ياس ليعخضػا عميو الحكع ويبمغػه باختيارىع لو لتشريبو حاكسًا عمى أبػ ضبي.

 إليوضبي وكبارىا وعاد مع الػفج الحي قجم  أبػ أىاليواستجاب زايج بغ خميفة حيشيا لخغبة 
قمعة  أبػابة واالبتياج لقجومو وفتحػا لو حيعخض عميو الحكع في ابػ ضبي فتمقاه الذعب بالفخ 

 . (43)صة ومدخة بقجوم الحاكع الججيج بنيخان السجافع غ وأشمقتالحرغ 
مو فيي ابشو زعيع أ اما، ( 44)نييان أبغزايج بغ خميفة ابغ شخبػط ابغ ذياب ابغ عيدى 

م 5845عام  تسػزفي  أبيوبعج وفاة  أخػالوقبيمة الدػدان في الذارقة انتقل لمعير في كشف 
 أىاليفي الذارقة حتى استجعاه  مكثخالو الذيخ عبج هللا الدػيجي و  بيتوحيث اشخف عمى تخ 

الحكع خمفًا لدعيج بغ شحشػن وبحلظ يكػن الذيخ زايج قج جسع عخاقة الشدب مغ ى ابػ ضبي ليتػل
 . (45) واألم األبجية 

ت مغ عسخه ولكشو جسعت في خيشياوعشجما استمع مقاليج الحكع كان شابًا  في العذ
 أبػلكثيخ مغ الرفات التي دعت سجيجي الشطخ مغ بشي ياس يختارونو حاكسًا عمى ا توشخري

 أبػم في 5855عام  اإلمارةميام  أوبج( 46)وغيخىا الكثيخ والخأيضبي كالذجاعة وحدغ التجبيخ 
ذياب نائبًا  أخاهفي تخسيخ قػاعج حكسة وتػزيع ميام مداعجيو فعيغ  األولى أيامو ىضبي وقز
ولع  (*) ضبي كسا سمع خالو مشربًا ميساً  أبػفتخات غيابو عغ  أثشاءن الحكع في و لو في شؤ 

الثالث  أخػىسا أماعسو شخبػط وىسا سمصان وذياب  أوالداثشان مغ  إاليعارضو احج في حكسو 
 . (47)السخمريغ وأعػانويو خ خميفة فكان احج مشاص

عشجما ، ىي  وأولياي حكسو وكان مغ ابخز السذاكل التي واجيت الذيخ زايج بغ خميفة ف
حكيقة فقجانو  إلدراكوم وربسا 5856خداد حكسو مغ الذيخ زايج عام تقخر سعيج بغ شحشػن اس

ذ واستخداد الحكع مغ زايج بغ خميفة ، وكان البج لو مغ يثخ تخك جديخة قآف، الدمصة والشفػذ 
الذارقة لصمب  إلىصقخ و حسجان   أخػيو بة تدشجه في ميستو فتػجو برح أخخى االستعانة بقػة 

ي ومغ ىشاك عسال االثشان لمتخصيط يخ بغ بصي السيمانع و يجعى  احج أصجقائوالغػث مغ 
ابغ  أنفي حيغ ان مرجر اخخ يحكخ  (48)دة الحكع البغ شحشػن عاواليجػم عمى ابػ ضبي الست
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الستيسيغ في  ضبي لسصاردة بعس رج أبػييغ بحجة انو كان خايصانشحشػن شمب مداعجة البخ 
لكغ بخيصانيا امتشعت عغ ، ا تدمع زايج بغ خميفة الحكع ــسمب ضج بعس الدفغ عشجم أعسال

  . (49)تقجيع السداعجة والعػن لو 
اذ اجتسعت الرجف ، البغ شحشػن  سييخي غمب السرادر تذيخ الى مداعجة الإال ان ا 

عسان سعيج بغ  لثػيشي ابغ سمصانكان الذيخ زايج خارج ابػ ضبي ليقجم التعازي  ، عشجماحيشيا 
 (55)لميجػم عمى ابػ ضبي مغ قبل ابغ شحشػن  ةفكانت الفخصة سانح (59)سمصان لػفاة والجه

السالكيغ مغ جديخة  ألحجيسمكيا ابغ شحشػن والثانية كانت تابعة ا احجى سفغوتحخكت ثالث 
مغ  ػالع يتسكش علكشيشػن الى قرخ الحرغ حوتػجيػا جساعة ابغ ش (52)ي خ ذ والثالثة لمسيييق

الق الشار عمى السياجسيغ شوباشخ الحخس با تاريذووضع الس أبػابوالحخس  إلغالقاقتحامو 
ابغ شحشػن بحرار القرخ دون اقتحامو نطخًا لمبدالة التي ابجاىا  ىمغ ابخاج الحرغ فاكتف

وبيػت وسػق ابػ ضبي  أزقةحخس الذيخ ذياب ابغ خميفة ، لكغ ابغ شحشػن عاث في 
 .(54) شػن حيعمغ بان الحكع قج عاد لدعيج ابغ ش األسػاقفشادى مشادي في  (53)اً دادف

الذيخ زايج وىػ في شخيق عػدتو  ُأبمغحذخ بغ مكتػم  أخيووبسداعجة حاكع دبي وابغ 
مغ عسان عسا حجث في ابػ ضبي وقام بسداعجة دبي بػضع خصة لمكيام بيجػم معاكذ عمى 

دبي مع الذيخ زايج ورجالو وحخسو الخاص الى ابػ ضبي لتحخيخىا  تابغ شحشػن فتػجيت قػا
فجارت معارك عشيفة فييا وتع فظ حرار قرخ الحرغ الحي فخضو ابغ شحشػن عمى ذياب بغ 

ي حميف ابغ شحشػن وحاول خ خميفة وافخاد عائمتو وحخسو وانيدمت قػات ابغ شحشػن وقتل السيي
لع يتسكغ مغ اليخب و ن جخاحو كانت شجيجة في السعخكة أ الإ (55)ابغ شحشػن اليخب تجاه البحخ

انو  ةصاخبضبي لكغ الذيخ زايج لع يكغ راغبًا في قتمو و  وأبػفقتمتو القػات السذتخكة بيغ دبي 
 (56)كان يخغب في ايجاد حل سمسي لمسذكمة بعيجًا عغ ازمة الجماء والفتغ مابيغ االسخة الػاحجة 

 فأرسل بغ سعػد فيرل باإلمامالذيخ زايج بغ خميفة استعان  بيشسا تحكخ السرادر الدعػدية ان
الى تخكي الدجيخي حاكع البخيسي امخ بسداعجة الذيخ زايج ضج محاولة ابغ شحشػن  األخيخ

 .(57)في تثبيت زايج وقتل ابغ شحشػن  األثخوكان ليحا كبيخ  تواستخداد سمص
مغ أيًا ابغ شحشػن ولع تححر لع تحخك ساكشًا حيال تحخك  فإنيااما عغ مػقف بخيصانيا 

فيي لع تشحر ابغ شحشػن عشجما تحخكت قػاتو ، قبل وقػع الخصخ عمى غيخ عادتيا  األشخاف



                                                                     

 006 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

الذيخ  لع تححر، كسا انيا ة متاصبل انيا بقيت ، ذ ثع الذارقة ثع الى ابػ ضبي يمغ جديخة ق
حكػمة  أصجرتولكغ بعج حدع السػقف لرالح الذيخ زايج  (58)زايج عغ تحخكات ابغ شحشػن 

 وتأييجفيو اعتجاء ابغ شحشػن بسداعجة  أكجت م5856أيمػل 26بتاريخ 9925ي قخار بخقع ببػم
مغ الجخيسة  إعفائوشيخ القػاسع في الذارقة واستخجام سفشة لميجػم عمى ابػ ضبي ويجب عجم 

م قخر 5857وفي عام  (59)في اليجػمة ملسدتخجوعميو ان يجفع التعػيس وان ترادر السخاكب ا
الى ابػضبي  بعثة إيفاد ) felix) السكيع البخيصاني في الخميج العخبي الكابتغ جػند فيمكذ

التي جخت جخاء اعتجاء ابغ شحشػن ، ولسا وصمت البعثة باشخت  األحجاثلمػقػف عمى حكيقة 
البمجة وجدء مغ قرخ الحرغ  ق الخخاب والجمار وبخاصة تجميخ سػ  آثارعسميا وشاىجت 

وبشاًء عمى  (69)فادحة  بأضخارمستمكاتيع  أصيبتضبي الحيغ  أبػ أبشاءاستسعت الى عجد مغ و 
شمب السكيع البخيصاني مغ سمصان ابغ صقخ  إليياماجاء في تقخيخ البعثة والشتائج التي وصمت 

 إذمغ بعزيا  يعفىعمى ان  أقداطروبية تجفع عمى  ألفيجفع غخامو قجرىا خسدة وعذخيغ  أن
 . (65)اثبت حدغ ترخفاتو حدب السفيػم البخيصاني

روبية ثع دفع القدط الثاني في مػعج  آالفو عسب األمخ ئفجفع الذيخ القاسسي في باد
فقج قجم الذيخ استعصافًا لحكػمة اليشج كي تزعيا  األخيخالقدط  وأما 5859استحقاقو في عام 

 أتبــاعم بحجة ان بعس 5869تبقى مغ الغخامة عام  استخمز ماد فيمكذ ناىمو لكغ جػ كعغ 
راضية  كانت غيخ وإنياشيء مغ الغخامة  إنقاصوان ترخفاتو لع تبخر  (62)الذيخ غيخ ممتدميغ 

السيادن وكانت تخيج ان تقتز مشو ولكغ بذكل الداحل سياستو تجاه الػجػد البخيصاني في   عغ
 .(63)غيخ مباشخ وليحا لع تسشعو او تححره قبل اشتخاكو بيحا العسل مع ابغ شحشػن 

لشيخ زايج وموقف بريطانيا المشاكل المحمية واإلقميمية التي واجهت ا :المبحث الثالث
 منها 

لع تقترخ عشج حج اإلشخاف البحخي  )*(ان عالقة بخيصانيا بسذيخات الداحل السيادن
بكاممو عمى تشفيح قػاعج اليجنة البحخية التي ربصت بيا تمظ السذيخات بل كانت تجيد ليا 
السعاىجات السعقػدة بيشيا وبيغ مذيخات الداحل السيادن مسارسة سيصختيا حتى في الذؤون 

 .(64)الجاخمية لتمظ السذيخات عغ شخيق السكيع الدياسي البخيصاني فييا 
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بيشسا كان الخط العام لشيج الدياسة البخيصانية في الخميج العخبي بعامتو وتجاه الداحل      
السيادن بخاصة أنيا ال تػرط نفديا في الشداعات الجاخمية حتى ال تؤثخ عمى مرالحيا في تمظ 

دن الدعائيا السشصقة ، لكشيا كثيخًا بل غالبًا ما تجخمت بتمظ الشداعات بيغ مذايخ الداحل السيا
ان تػسع الشداعات قج يؤثخ عمى نفػذىا أو مرالحيا وباألخز مػضػع الدمع البحخي في 
الخميج العخبي لحلظ كان يتجخل السكيع البخيصاني الدياسي أو وكيمو بجاًل عشو إليقافيا أو فزيا 

 .(65)لرالح شخف معيغ
فكثيخًا ما شمبت  وبسا إن الذيخ زايج كان أقػى رجل في الداحل السيادن في عرخه

السذيخات السجاورة لو تجخمو مغ اجل البت في السشازعات او الخالفات التي نذبت فيسا بيشيع ، 
أو االستعانة بقػاتو السحمية مغ اجل إنيائيا . وبالتأكيج كان لمجانب البخيصاني فييا رأي او 

 تجخل أيزا. 
بو الذارقة عمى معدكخ  م ساعج الذيخ زايج دبي ضج ىجػم قامت5857وفي اواخخ عام 

م 5858لقبيمة السداريع وقتل أربعة رجال مشيع ولكغ اليديسة حمت بالذارقة في شيخ اذار عام 
بعج تعاون قػات ابػ ضبي مع دبي ، ولكغ بعجىا تجخل وكيل السكيسية البخيصانية في الذارقة 

 .(66)بيغ األشخاف الستشازعة واحل الرمح بيشيا 
م خالف بيغ ابػ ضبي والبحخيغ وقصخ اثخ تعاون زايج بغ 5868وعشجما حجث في عام 

خميفة حاكع ابػ ضبي مع حاكع البحخيغ في مياجسة ساحل قصخ، تجخمت بخيصانيا عغ شخيق 
وأرغست شيخ البحخيغ  )*((pellyالسكيع البخيصاني في الخميج العخبي الكػلػنيل لػيذ بيممي )

زايج قام بيممي بأخح تعيج عميو بان اليقػم  بأي عمى التخمي عغ حكسو ، ولكغ بالشدبة لمذيخ 
، اعتجاء فانو سيتحسل تبعة مايحرل خخق لمسعاىجات البحخية في السدتقبل ، واذا حجث أي

دفع مشيا تدعة االف في حيشيا وتعيج ريال وألدمو بجفع غخامة مقجارىا خسدة وعذخون ألف 
بكية الغخامة بل انو أعاد ما آخحه مغ  بجفع الباقي عمى مخحمتيغ ، لكغ بيممي عاد وتشازل عغ

 .(67)الذيخ زايج باعتبار ذلظ مكافأة لو عغ مدمكو الحسيج
وعشجما أراد الذيخ زايج بغ خميفة كدخ شػق الحرار البخيصاني قخر ان يقػم بسبادرة 
االترال بالجانب الفارسي ، كسا ان مدؤول السػاني اإليخانية في الخميج العخبي كان ىػ اآلخخ 
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م  5887عمى اترال مع الذيخ زايج ، فدار نائب الحاكع الفارسي احسج خان ابػ ضبي في عام 
 .(68)ل إقامة قاعجة فارسية في ابػ ضبيمغ اجل التذاور مع الذيخ زايج حػ 

كسا ان الذيخ زايج كان ىجفو مغ االترال بالجانب الفارسي ىػ وضع حج لمخالف بيغ 
س بخرػص مذكمة لشجة ، والحرػل عمى تدييالت لجسيع أمارات الداحل السيادن وبالد فار 

الدفغ العخبية في السػانىء الفارسية وتعػيزات لمشازحيغ مغ لشجة ، فارسل وفجًا مغ كبار رجالو 
وكان بزسشيا ميخيغ عخبييغ، وفي  (69)الى حاكع لشجة الفارسي وىع يحسمػن ىجايا الذيخ زايج 

والتي كانت عبارة عغ سيف مقخون بخصاب تقجيخ وإشخاء السقابل تمقى الذيخ زايج ىجية الفخس 
 .  (79)مسيػر بالختع الذاىشذاىي 

بعجىا قخر الذيخ زايج إلغاء العمع األبيس ذي السخبع األحسخ السفخوض مغ بخيصانيا 
م وقام بإندالو مغ سارية قرخه ورفع 5829عمى إمارات الداحل السيادن بسػجب معاىجة عام 

 . (75)اًل مشو تيسشًا بعمع الخسػل دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع(عمع اخزخ المػن بج
رسية وجيت لو لكغ بخيصانيا بيجف مشع الذيخ زايج مغ االستسخار في عالقتو بالجولة الفا

ووصمت السجمخة البخيصانية التي تحسل التيجيج إلى أبػ ضبي وىجدتو  (72)إنحار في ىحا الذأن
قتو بالجانب الفارسي وأجبختو عمى إندال العمع األخزخ ورفع بقرفيا إذا ما استسخ عمى عال

العمع األحسخ القجيع بجال مشو واستجاب الذيخ زايج  لؤلوامخ البخيصانية حخصا عمى مرمحة 
 .(73)امارتو

عالوة عمى ذلظ ، فقج عسمت بخيصانيا عمى تحجيع تػسعو في مشصقة الدورا وىي شخيط 
سخية وعجسان وكان الذيخ زايج قج شعخ بالحاجة الى قاعجة رممي صغيخ بيغ كل مغ مشصقة الح

في الذسال ليبدط فييا نفػذه وان تكػن ممجأ آمغ ومخعى لبعس افخاد قبائمو ويحل مغ خالليا 
األمغ  بيغ قبائل البادية وتذكل قاعجة مستازة لعسمياتو في حالة قيام ايًا مغ الكبائل البعيجة عغ 

 .(74)ابػ ضبي بالعجوان 
شمبت قبيمة الدػيجان التي تدكغ مشصقة الدورا حساية الذيخ زايج ضج جيخانيا بدبب  كسا

تػتخ عالقتيا معيع وكان الذيخ زايج تخبصو عالقة قخبى بيحه القبيمة مغ جية االم كسا ان احجى 
زوجاتو ىي ابشة الذيخ سمصان بغ ناصخ الدػيجي ، لحلظ وافق الذيخ زايج عمى شمب الذيخ 

استأذن السكيع البخيصاني بإرسال معجات غيخ حخبية عغ شخيق البحخ مغ ابػ  ناصخ وبجوره



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثون العجد  مجمة دراسات تاريخية
009 

 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

وعمى اثخ ( 76)م5895خيصانيا في بادئ األمخ عام وحرل عمى مػافقة ب (75)ضبي الى الدورا 
كانػن  27ذلظ ، قام الذيخ زايج بأرسال خصاب الى السكيسية البخيصانية في ابػ شيخ بتاريخ 

.غيخ ان بخيصانيا مالبثت (77)و ان مشصقة الدورا وسكانيا ىع مغ رعاياه م ، أعمغ في5897االول 
بدبب تخػف شيػخ القػاسع مغ ىحا العسل ألنيع  (78)ان اتبعت سياسة غامزة تجاه السػضػع 

وججوا فيو تعجيا عمى مرالحيع ، حيث أبجوا معارضتيع الذجيجة وخرػصًا شيخ القػاسع الحي 
م بخفع شكػاه حػل السػضػع إلى السكيع 5999أبجى معارضة شجيجة وقام في أيمػل عام 

لترخيح الحي مشحو لمذيخ زايج وقج البخيصاني . ونتيجة ليحه السعارضة سحب السكيع البخيصاني ا
أثار سحب الترخيح الذيخ زايج الحي عجه حائاًل دون حرػلو عمى مشصقة استيخاتيجية تداعجه 

 . (79)في الجفاع عغ أتباعو وتكخس نفػذه في مشصقة الداحل السيادن 
م عشجما انفجخت األزمة بيغ ابػ ضبي وام القيػيغ حػل شخيعة ماء 5997وفي عام  

افالج عمي( وىي السرجر الخئيدي لمسياه العحبة في امارة ام القيػيغ والتي حاول الذيخ تدسى)
زايج الديصخة عمييا ، وبالفعل تحخكت قػاتو نحػىا في مػضع يبعج عذخيغ كيمػمتخ عغ إمارة 
الذارقة باتجاه أم القيػيغ وأسخت الذيخ راشج بغ احسج السعال شيخ أم القيػيغ ومعو عجد مغ 

ي قتب والغفمة ، وعشج سساع السكيع البخيصاني الخبخ وجو خصابًا الى الذيخ زايج شمب شيػخ بش
فيو اشالق سخاح سجشائو فػرًا ، وخاصة بعج ان عخف ان انرار شيخ  ام القيػيغ الحيغ كانػا 
معو ارسمػا في قػارب الى ابػ ضبي وىػ عسل تعجه بخيصانيا خخقا التفاقيات الدمع في البحخ 

( بعج مفاوضات دامت اسبػعًا ان يتػصل الى اشالق سخاح الذيخ coxلسقجم كػكذ )واستصاع ا
 .(89)راشج بغ احسج السعال دون اية شخوط

وفيسا يتعمق ببخيصانيا برػرة عامة فقج اقخ الذيخ زايج بغ خميفة كل السعاىجات السػقعة 
ت معيا . كسا وقع بجوره بيغ أسالفو وبخيصانيا وحخص عمى تشفيحىا حفاضًا عمى استسخار العالقا

م 5856عجة معاىجات  معيا خالل فتخة تػليو مذيخة ابػ ضبي ، كان اوليا معاىجة عام 
الستعمقة بتجارة الخقيق أي االمتشاع عغ االتجار بو ، ألنيا مغ وجية نطخ الذيخ زايج تتشافخ ىحه 

 .(85)التجارة مع الكيع االسالمية األصيمة والسبادىء االندانية 
م ان وقع ثاني معاىجاتو مع بخيصانيا وكانت تتعمق بخصػط 5864البث في عام ثع م

التمغخاف والتي تعيج بيا بعجم التجخل بالسحصات واآلالت وخصػط التمغخاف التي تسخ بأراضيو ، 
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عار ومعاقبة مغ يعتجي عمييا مقابل الحق لو ولخعاياه مغ استخجاميا وإرسال البخقيات بشفذ األس
ع السػقعة مع . واعتبخ ىحا االتفاق بسثابة ممحقًا لسعاىجة الدمع الجائ(82)ايا البخيصانييغالسحجدة لمخع

م 5879 كسا وقع عمى معاىجة تدميع الفاريغ مغ الغػاصيغ في عام (83)م5853بخيصانيا سشة 
والتي جسيعيا تخجم مرالح بخيصانيا في الخميج العخبي بذكل ( 84)الحامية لمسعاىجة البحخية

 دقيق.
م والتي وقعيا 5892وفي أبػ ضبي وقع الذيخ زايج بغ خميفة عمى السعاىجة السانعة عام 

عغ نفدو وورثتو  وحمفاءه وتعيج فييا أن ال يكيع أي نػع مغ العالقات مع اية دولة عجا بخيصانيا 
وعمى عجم مػافقتو عمى إقامة أي وكيل ألي حكػمة أخخى في إمارتو بجون مػافقة الحكػمة 

 (85)انية ولغ يتشازل او يبيع او يخىغ اي جدء مغ إمارتو إال إلى الحكػمة البخيصانية البخيص
 .(86)وبسػجبيا تكػن بخيصانيا ىي التي تسثل االمارات الدبع دوليًا في الذؤون الخارجية 

وذلظ خػفًا مغ بخيصانيا عمى مرالحيا في الخميج العخبي وانيا كانت تخذى دائسًا مغ 
تدخب الشفػذ االجشبي ايا كان مرجره وبخاصة الخوسي والفخندي الحي بجأ يطيخ في الشرف 
الثاني مغ القخن التاسع عذخ ، وألن السعاىجات واالتفاقيات الدابقة مع بخيصانيا لع تسشع شيػخ 

سيادن مغ االترال مع اي دولة أخخى ، فأرادت ان اليتع ذلظ إال عغ شخيق السكيع الداحل ال
البخيصاني في الخميج العخبي او عغ شخيق حكػمة اليشج السكمفة بالعالقات العامة بالسشصقة 

 .(87)وعمى ىحا األساس تع تػقيع االتفاقية السانعة 
ة عمى التػقيع عمى اتفاقية مشع م وافق الذيخ زايج مع بكية شيػخ السشصق5992وفي عام 

 .(88)استيخاد الدالح او ترجيخه لغخض البيع 
م 5993وفي زيارة المػرد كيخزن نائب السمظ البخيصاني في اليشج لمداحل السيادن في عام 

 –أكج في خصبتو السذيػرة الى الػجػد البخيصاني في مياه الخميج العخبي قبل قيام أي إمارة فيو 
أنيع احمػا الشطام بجل الفػضى في تمظ السشاشق ، وأنيع حافطػا عمى استقالليا و  -عمى حج قػلو

عشج قياميا وانو يجب االستسخار في السحافطة عمى سالمة األمغ في الخميج العخبي ، وان يبقى 
 . (89)نفػذ حكػمة بخيصانيا في السكان األسسى دائسًا 
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

 )*(ـجمشكمة خور العجيـ المبحث الرابع :

وقفت بخيصانيا الى جانب الذيخ زايج بغ خميفة في صخاعو مع قصخ بدبب مذكمة قبيمة 
القبيدات وتبعية خػر العجيج تساشيًا مع مرالحيا في السشصقة ، فالقبيدات ىع فخع مغ قبيمة 
بشي ياس قامػا بثالث ىجخات الى مشصقة العجيج وكانت أول اليجخات في عيج الذيخ خميفة بغ 

م في حياة الذيخ سعيــج 5849. وكانت الثانية في عام (99)م5835بػ ضبي عام شخبػط حاكع أ
 .(92)م5869لذيخ زايج بغ خميفة في عام اما ىجختيع الثالثة فكانت خالل حكع ا.(95)بغ شحشػن 

وكان ىجفيع التحخر مغ التبعية لبشي ياس ومحاولة تأسيذ مذيخة خاصة بيع اسػة بآل 
م،أما الذيخ زايج فانو ادعى 5833ابػ ضبي في امارة دبي عام بػفالسة الحيغ استقمػا عغ 

تبعيتيع لو وبأنيع فخع مشذق مغ بشي ياس والبج مغ رجػع الفخع الى األصل ، وان تجارة أبػ 
وإنيا أصبحت ممجأ  (93)شة السشصمقة مغ مشصقة خػر العجيجضبي تعخضت إلى أخصار القخص

لمفاريغ مغ الكبائل االخخى واعتبخ الذيخ زايج ان وجػد القبيدات في العجيج يحػل بذكل أو بآخخ 
وان الذيخ زايج وصمتو رسالة مغ قبصان السجمخة التخكية )زحاف(  (94)دون ازدىار ونسػ أبػ ضبي

قزية مترخفية البرخة يبمغو فييا ان العجيج جدء مغ قصخ وقصخ جدء مغ نجج واألخيخة احج أ
 .(95)في العخاق 

كيمػ متخ باتجاه  599فزاًل عغ ان بخيصانيا قامت بتػسيع سمصة الذيخ زايج الى مدافة 
. (96)الغخب والحي كان السقرػد مشو اقامة حاجد جغخافي في وجو أي امتجاد مغ قبل قػى اخخى 

تذسل خػر العجيـج وبمجة وكان القرج مغ ىحا التػسع ىػ ان تكػن حجود سمصة الذيخ زايج 
 . (97)العجيج

م . لكغ  5868عقج اتفاق قصخ عام  جفي حيغ كانت بخيصانيا تعج العجيج تابع  لقصخ عش
مرالحيا في السشصقة أممت عمييا تغييخ مػقفيا وبخاصة بعج مجئ العثسانييغ ووصػليع إلى 

ب القبيديات الحساية االحداء وتبعية حكام قصخ ليع بعج محالفتيع ليع وخػفيا مغ ان يصم
 .(98)العثسانية عمى غخار ما فعمو حكام قصخ

وعمى أساس ماتقجم بو الذيخ زايج مغ أعحار تؤىمو لمكيام بإرجاع القبيدات وإخزاعيع 
بالقػة ، شمب مغ السكيع البخيصاني ان يدسح لو بالتحخك تجاه العجيج بخسالة بعثيا لو في كانػن 

بإرسال رسالتيغ الى بصي بغ خادم شيخ القبيدات في العجيج  م ، فقام بيممي5879االول عام 
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م شخح فييا شكاوى الذيخ زايج بذأن استيصانو وجساعتو في العجيج وححر روس 5875في مارس 
السكيع البخيصاني آنحاك بصي بغ خادم مغ ان يخخق ورعاياه قػانيغ البحخ والخزػع الى أوامخ 

بخسالة إلى الذيخ زايج أكج فييا تبعية العجيج لو وإنيا  الذيخ زايج وفي الػقت نفدو بعث بيممي
 . (99) جدء مغ أرضو وانو مغ األفزل أال يقػم بأي عسل عدكخي ضج العجيج

وربسا أرادت بخيصانيا في ذلظ أن تحل السذكمة دون أي تجخل عدكخي لػجػد األسصػل 
جيء الدفغ الحخبية العثسانية . وان بخيصانيا أزعجيا م(599)العثساني بالقخب مغ مدخح األحجاث 

الى مياه الخميج العخبي الول مخة بعج غيابيا ثالثة قخون ومسا زاد في قمق بخيصانيا عجم اعتخاف 
 . (595)الجولة العثسانية باالتفاقية البخيصانية السعقػدة مع امارات الداحل السيادن 

الخسسية في حديخان عام مسا زاد السػقف تعقيجًا صجر في العجد األخيخ مغ مجمة بغجاد 
م إن البحخيغ وثسان مجن في امارات الداحل السيادن تعتبـخ جدءًا مغ اقميع نجـج 5875

 . (592)الذسالي
فاستغل الذيخ زايج كل تمظ األحجاث وأكج لمبخيصانييغ ان العثسانييغ ارسمػا لو رسالة عام 

 .(593)تجخل في شؤونيا م يعمشػن لو ان العجيج تحت حسايتيع ويصمبػن مشو عجم ال5874
كسا انيع أرسمػا في الػقت نفدو عمع عثساني الى بصي بغ خادم شيخ القبيدات في العجيج 

، ومسا زاد في تػتخ السػقف استسخار القبيدات في التعخض  (594)ليخفعو في كل يػم جسعة 
 . (595)لدفغ ابػ ضبي فاستسخ الذيخ زايج يصالب بخيصانيا بإيجاد حل لمسذكمة 

بعج ان شمب الذيخ زايج مغ السكيع البخيصاني العقيج بيمي رفع شكػاه إلى حكػمة اليشج ، و 
م بأن يػفق بيغ الصخفيغ واذا 5875تمقى السكيع البخيصاني مغ حكػمة اليشج تعميساتو في عام 

تعحرت السفاوضات الدمسية عميو إال يتخدد في استخجام القػة الثبات تبعية العجيـج الى أبػ 
 . (596)ضبـي

واستغمت حكػمة اليشج فخصة تػرط الجولة العثسانية في حخبيا مع روسيا بيغ عامي 
م وارتأت حدع مدالة العجيج عدكخيًا وليحا وافقت عمى اقتخاح السكيع البخيصاني 5878-م5877

في الخميج العخبي )روز( بيحا الذأن وأرسمت قػة مغ سفغ محمية قجرت بدبعيغ سفيشة بكيادة 
خميفة تجعسيا باخخة حخبية بخيصانية )تيخز( إلى العجيج استصاعػا جسيعًا مغ محاصخة  زايج بغ

 .(597)العجيج وشاشىء العجيج وتجميخ كل الدفغ العائجة لمقبيدات وحمفائيع وأعػانيع
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 وموقفه من القوى المتصارعة دور الشيخ زايج بن خميفة في امارة أبو ظبي  

وىحا ما مكغ الذيخ زايج مغ دخػلو العجيج مغ دون قتال مع اىالييا بعج ان تخكػىا 
، فاضصخ أىالي (598)م 5878آذار  26آبارىا وكان ذلظ بتاريخ  ىاربيغ وقامػا بخدم جسيع

العجيج اإلذعان لمذيخ زايج بسداعجة بخيصانيا واجبخوا عمى العػدة الى ابػ ضبي ، وبالفعل تست 
 م بعج إصجار العفػ عشيع مغ قبل الذيخ زايج بغ خميفة .5889عػدتيع عام 

أكيج حقػقو في ممكية العجيج بسعشى ان وسسحت وزارة الخارجية البخيصانية لمذيخ زايج ت
 .(599)يؤكج احتاللو ليا رسسيًا 

إلى أبػ ضبي وتأكيج تبعية  وأثخ ماحرل في العجيج وإصخار بخيصانيا عمى عػدة القبيدات
العجيج ليا كحلظ ، تػتخت العالقات بيغ الذيخ زايج بغ خميفة والذيخ قاسع بغ دمحم آل ثاني حاكع 

م إال ان 5899-م5885قصخ واستسخت الحخوب بيشيع مجة ال تقل عغ عذخة سشػات مشح عام 
 انتيت تجريجيًا . (559)حجة الخالف والتػتخ

م بصمب 5995خ زايج حقػق تاريخية في العجيج فتقجم االخيخ عام وأكجت بخيصانيا ان لمذي
م 5996مغ السكيع البخيصاني بتعسيخ العجيج ووافقت عمى شمبو ووقع الصخفان معاىجة في عام 

أقخت بسػجبيا بخيصانيا تبعية العجيج إلى أراضي أبػ ضبي وتعيجت بحساية السشصقة مغ أي 
 . (555)تل أي جدء مغ تمظ السشصقةاعتجاء وبالتجخل لمحيمػلة دون أن يح

 المبحث الخامس: أسباب نجاح الشيخ زايج بن خميفة  
كان الذيخ زايج بغ خميفة قػي الذخرية وفارس شسػح قجر لو ان يحكع االمارة مجة 

م مسا شجع وساعج عمى استقخار أبػ ضبي حتى 5999م الى عام 5855شػيمة ابتجاء مغ عام 
احتخامًا وتقجيخًا لو وفي عيجه أصبحت ابػ ضبي اكبخ مذيخات ساحل  لكبو الجسيع بدايج الكبيخ

عسان مغ حيث السداحة والقػة الدياسية أي تفػقت عمى دولة القػاسع التي كانت ليا الرجارة 
. وحافظ (552)قبل ان تتفخق فبكيادتو وحشكتو الدياسية أعاد االستقخار والصسأنيشة إلى مذيختو 

 .(553)مغ أي اعتجاء خارجي عمى وحجة أراضي إمارتو 
وان صجام القػاسع مع البخيصانييغ في الخميج العخبي في أوائل القخن التاسع عذخ سبب 
اضسحالل نفػذىع وتجدوأ إمارتيع ، بيشسا كان نذاط ابػ ضبي في الجاخل بعيجًا عغ الرجام مع 

ية البخية في الشرف البخيصانييغ في الخميج العخبي قج ساىع وبذكل كبيخ في نسػ قػتيع السحم
 .(554)الثاني مغ القخن التاسع عذخ تحت زعامة زايج بغ خميفة 
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في حيغ كانت مذيخات الداحل وليذ فقط القػاسع قج اصابيا الزعف بدبب معاىجاتيع 
 .(555)السبخمة مع بخيصانيا والتي حجت بذكل كبيخ مغ تحخكاتيع البحخية واثخت عمى قجراتيع 

وكان يداعجه في حكسو وإدارة شؤون مذيختو مجسػعة مغ السعاونيغ لو وبعس القزاة 
لتجعيع سمصتو في تمظ السشاشق الخاضعة لدمصانو وتشطيع مدائميا االقترادية وتدييخ أمػر 
سكانيا ، فداعجه بعس ابشاءه واخيو واقخبائو وعمى سبيل السثال كان اخػه ذياب بغ خميفة يشػب 

الحكع في ابػ ضبي في غيابو وكان يدتذيخه في كثيخ مغ االحيان ويدشج اليو عشو في ادارة 
. أو انو كان (556) بعس امػر السذيخة ، كسا كان يشػب عشو ابشو سمصان في حكع جديخة دلسا 

يخسل أبشاءه لمسذيخات السجاورة ليسثمػنو في تػشيج الرالت بيشو وبيشيع فأرسل ابشو خميفة الى 
، كسا ان خميفة كان كثيخًا ما يقػد قػات مذيخة والجه في (557)صالتو بحكاميا البحخيغ لتقػية 

 .(558)الشداعات القبمية ويعػل عميو في مثل تمظ السيام 
وورث عغ أججاده معالجة الشداعات وتدػية التػتخات التي تقع بيغ الكبائل بالصخق الدميسة 

ثيخًا ما يقػم بالػساشة في الشداعات التي واتبع في ذلظ الحػار او التعػيزات السالية وكان ك
 . (559)تشذب بيغ بكية اإلمارات 

وان الدمصة التي كان يسارسيا عمى الكبائل السشتسية اليو لع تكغ استبجادية او تعدفية ، 
فعمى الخغع مغ انو كانت لو الدمصة العميا إال انو كان لكل قبيمة او عذيخة شيخيا الحي يسارس 

. كسا كان شيػخ الداحل يشطخون الى زايج نطخة (529)ق اسمػبو القبمي الخاصالدمصة فييا وف
، ىحا مامكشو مغ الديصخة عمى (525)احتخام وتقجيخ وسعى جسيعيع الى تكػيغ عالقات ودية معو 

الػضع الدياسي في شخق شبو الجديخة العخبية الى الجشػب مغ االحداء في األعػام ما بيغ 
، وفي ىحا الرجد قال عشو " بخسي كػكذ (522)تو وقػة شخريتوم وبفزل حكس5999-م5875

انو ابخز حاكع في شخق الجديخة العخبية لثالثيغ سشة وامتج نفػذه في كل االتجاىات وان الحظ قج 
حالف بشي ياس عسػمًا عشجما بجأ زعساء الكبائل البعيجة عشيع اميااًل يصمبػن وساشة زايج الكبيخ 

يع وذو صجاقات كثيخة وانو صجيق الجسيع مسا مكغ بشي ياس مغ أن فقج عخف عشو انو رجل حك
. وقال السؤرخ البخيصاني كيمي ، " لع يدبق (523)يجشػا خيخًا كثيخًا مغ امتشان الكبائل األخخى لو " 

ألي مغ حكام ال بػ فالح أو غيخىع مغ شيػخ الداحل السيادن أن مارس نفذ الدمصان الحي 
شخق شبو الجديخة العخبية والدبب ال يخجع إلى ما تحمت بو شخريتو  وصل اليو الذيخ زايج في
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مغ صفات أىمتو لحلظ وال إلى الطخوف التي مخت بيا السشصقة في تمظ الفتخة فقط وإنسا يخجع 
 . (524)الى إن أبػ ضبي كانت دائسًا القػة االقميسية الكيادية بيغ مذيخات الداحل " 

يزاف الى ذلظ القجرة التشطيسية العالية التي كان يتستع بيا الذيخ زايج والتي مكشتو مغ 
ادارة مذيخة ابػ ضبي والسشاشق التابعة ليا مثل الطفخة وما تزسو والتي كانت تدسى بالسقاشعة 

 – الغخبية ، والعيغ وما يتبعيا وىي السقاشعة الذخقية والعجيج عمى الحجود مع قصخ وجديخة دلسا
وامتج نفػذه الدياسي والسشاشق التي كان يحسييا الى كافة القخى التي سكشيا  -مخكد تجارة المؤلؤ

الذػامذ في مجيشة العيغ وما جاورىا ومشاشق شجيغ والكبائل السػالية لذيخ الفجيخة ، كسا 
عمى الفجيخة إمارة مدتقمة لكشيا تستعت بحساية الذيخ زايج بغ خميفة مغ اي اعتجاء  تاعتبخ 

 . (525)استقالليا 
وبحل جيػدًا كبيخة في محاولة مشو لتػحيج الداحل السيادن لكغ بخيصانيا وقفت في شخيق 

 .(526)مذخوعو الكبيخ الحي كان يصسح في تحكيقو لتعارضو مع أىجاف سياستيا 
م كانت 5868وكان لذجاعتو دور كبيخ في اعالء شأنو بيغ الكبائل العخبية ففي عام 

حادثة رفعت مغ نجع الذيخ زايج ففي ىحا العام واثشاء صجام مع الذيخ خالج بغ سمصان ىشاك 
القاسسي قتل األخيخ وكان فارسًا مغ اعالم قبيمتو وزادت ىحه الػاقعة مغ مكانة الذيخ زايج 

 .(527)ػى الجاخمي عمى السدتػى االقميسيكفارس بيغ الكبائل مسا أدى الى تغييخ في ميدان الق
م وابخز مشاشقيا كالجيسي والييمي والقصارة 5875بشي ياس يحتمػن البخيسي مشح عام وكانػا 

( السعتسج miles. ىحا ما اكجه العقيج مايمد)(528)ادي السدعػدي والسعتخض والسػيجعيوو 
ارسل تقخيخًا الى لشجن ذكخ م عشجما قام بديارة الى واحة البخيسي و 5875البخيصاني في مدقط عام 

ان القبيمة الخئيدة ىي قبيمة بشي ياس ، وان الذيخ زايج ىػ رجل يتستع بذخريتو قػية وىػ فيو "
 . (529)الخجل الػحيج الحي يتستع بشفػذ حكيقي فيػ وقبيمتو يتدعسان كل السشاقذات في البخيسي" 

م واجو بعس الستاعب مغ قبل الحيغ كانػا في مشصقة الطاىخة في واحة 5887وفي عام 
( الحي 5888-5875عارضػن حكسة ونفػذه بتذجيع مغ حاكع عسان تخكي بغ سعيج )البخيسي ي

أمجىع بالسال والسداعجات العدكخية ضج الذيخ زايج لكغ األخيخ أمزى شيخيغ في الطاىخة 
أوقع خالليا اليدائع بأعجائو ورجع بعجىا إلى أبػ ضبي ومعو شيخان مغ السعارضيغ وقعا في 

 .(539)نفػذه ىشاك األسخ فارتفع اسسو وتػشج 
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م كان الحال يختمف عسا كان 5899 –م 5888لكغ في حكع الدمصان فيرل بغ تخكي 
عميو ايام سمفو فقج كانت تخبط الدمصان فيرل عالقة صجاقة شخرية مع الذيخ زايج وكان ليا 
 دورىا في اتداع نفػذ الذيخ زايج في إقميع الطاىخة عشجما اسشج الدمصان فيرل بغ تخكي إدارة

 . (535)أراضيو ىشاك لمذيخ زايج حتى مشصقة عبخي 
وبمغ نفػذه مغ القػة إلى درجة إن سمصان مدقط أصبح يدتعيغ بو لقسع ثػرات الكبائل  

أن نفػذه بات متفػقًا عمى نفػذ سمصان عسان مسا جعمو يػكل إليو  ىفي أراضيو وىحا يذيخ ال
. وكان وجػد الذيخ زايج في البخيسي باعتخاف (532) ميسة حساية األمغ والعشاية بسرالح بالده

وإقخار رؤساء الكبائل العخبية ىشاك وعمى رأسيع شيػخ قبيمة الشعيع التي كانت في خالف مدتسخ 
 . (533)مع بشي ياس

( ان الذيخ زايج يحكع إمارة claernce manوقال السؤرخ االمخيكي كالرنذ مان )
رات الداحل السترالح ويستج سمصانو الى ما وراء متخامية اإلشخاف وىػ اقػى شخرية في إما

ق واحات البخيسي وعبخي في سمصشة عسان وانو كان مغ الحكام الحيغ تدداد سسعتيع في الذخ 
 .(535)ثيخة مغ الشخيل في البخيسي نفدياحيث كان يسمظ بداتيغ ك (534)األوسط في تمظ الفتخة"

عسل معتسج سياسي في ( الحي percy cox( )5864-5937وقام بخسي كػكذ )
-م5995مدقط بادىء االمخ ثع اصبح السكيع الدياسي البخيصاني في الخميج العخبي بخحمة عام 

م مغ ابػ ضبي الى البخيسي ثع الى مجيشة مدقط عغ شخيق وادي سسايل ذكخ " انو شػال 5992
اي حاكع اخخ الخحمة كان في حساية ورعاية الذيخ زايج بغ خميفة ، وكان نفػذه اقػى مغ نفػذ 

في الداحل السترالح وامتج نفػذه في ثبات لرالح الدالم العام ىشاك ولقج بشى نفػذ بشي ياس 
في ىحه السشصقة مع ان ىشاك قبائل أخخى اكبخ عجدًا ولكشيا تجفع الجدية لمذيخ زايج راضية 

يأت لو ، ول(537)م5889ووشج عالقتو بإشخاف مكة عشجما أدى فخيزة الحج عام  .(536) "بحلظ
األحجاث الكبخى برػرة عامة داخل شبو الجديخة العخبية عمى انجاز أىجافو ونجاح سياستو في 
الداحل السيادن ، إذ  عاصخ حكع الذيخ زايج بغ خميفة فتخة ضعف نفػذ الجولة الدعػدية الثانية 

غ الى والتي انتيت عشجما تخك األميخ عبج الخحسغ بغ فيرل وابشو عبج العديد الخياض الجئي
. وفي اوائل شيخ نيدان (538)م وىحا يعشي إزاحة اكبخ مشافدية عغ شخيقو 5892الكػيت عام 

عقج اجتساعًا عمى مقخبة مغ دبي في مشصقة تدسى الخػانيج حزخه حكام  5996مغ عام 
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الدبع إلعادة الشطخ في تقديع الشفػذ والدمصات الدياسية في السشصقة باقتخاح مغ  السذيخات
 . (539)الذيخ زايج 

فقج كان حخيرًا عمى اجتحاب الذيػخ في مجالذ اشبو ما تكػن بالسؤتسخات الدياسية 
 .(549) وذلظ كمسا وقع أمخ ميع أولو أىسية في أوضاع السشصقة 

ابػ ضبي القبمية والدياسية والسذيخات السجاورة وصاىخ  لقج لعب دورًا بارزًا في حياة
بدواجـو مغ  ألسباب سياسية بعس أىع قبائل الداحل السيادن ، فقج وشج عالقاتو بالكبائل

وىي إحجى اكبخ الكبائل السعادية لبشي ياس في واحة البخيسي والدػدان  (545)القبيدات وال الشعيع
 . (542)اخػالو 

بعة أوالد مغ الحكػر وىع خميفة ودمحم وسمصان وحسجان وصقخ وسعيج وأنجب الذيخ زايج س
 (*)وشحشػن ، لعب ىؤالء دورًا كبيخًا في تاريخ أبػ ضبي كالذيخ خميفة وشحشػن وحسجان

 .(543)وسمصان ثع أحفاده مغ بعجه 
م بعج ان عاش ما يقارب التدعيغ عامًا  وحكع 5999وتػفى الذيخ زايج بغ خميفة عام 

فتخة شػيمة حتى انو لقب بأميخ بشي ياس واثشاء حكسو أصبح اقػى رجل عمى الداحل أبػ ضبي 
 . (544)السيادن وأصبحت أبػ ضبي مغ أىع مذيخات ىحه السشصقة 

كانت وفاتو قزاء وقجرًا وقزى نحبو وىػ في فخاشو بيغ اوالده وىشاك مغ اوالده مسغ 
نعر بديط كسا اعتاد بشي ياس وغيخىع  تػفي قبمو مثل سعيج وىداع ودمحم ، ونقل جثسانو عمى

مغ الكبائل العخبية األخخى ، ثع قبخ بديط في مقبخة تقع عمى سفح رممي صغيخ في السشصقة 
وبعجه اجتسع  (545)السعخوفة باسع البصيغ . وقج رثاه الذعخاء العخب وبخاصة في مشصقة الطاىخة 

عيان بشي ياس النتخاب الحاكع مجمذ عذيخة آل بػ فالح وأسخة آل نييان ومعيع مذايخ وا 
الججيج فتع انتخاب ابشو الكبيخ الذيخ خميفة بغ زايج ولكغ األخيخ لع يكغ راغبًا في تحسل أعباء 
مدؤولية السذيخة وكان يفزل ان يعير بيغ مدارعو في مشصقة العيغ فأرتقى الشجل الثاني 

 .(546)م 5952شحشػن ىحا السشرب الحي بقي  فيو حتى وفاتو 
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 ة الخاتم
في الكتابة عغ شخرية الذيخ زايج بغ خميفة وتػليو السذيخة في إمارة أبػ ضبي عام 

م( والسعخوف لجى السؤرخيغ وفي الداحل السترالح أو السيادن مثمسا جخى 5999 -م5855)
التعخيف بو آنحاك باسع زايج الكبيخ وبخاصة مشصقة ابػ ضبي التي ىي اليػم عاصسة دولة 

بية الستحجة ، يصمع الباحث في مػاضيع تمظ السشصقة عمى الكثيخ مغ أسساء اإلمارات العخ 
السشاشق واالخػار والػاحات والتالل واليزاب التي شكمت الكثيخ مغ السشاشق الجاخمية في 
الرحخاء والداحمية عمى الخميج العخبي ، كسا يػاجو العجيج مغ أسساء الكبائل العخبية وأسساء 

مالحطة التجاخل الكبيخ بيغ ىحه الكبائل مغ حيث الشفػذ أو مشاشق  شيػخيا أو حكاميا مع
الدكغ أو عالقات التراىخ والحخوب والرمح واليجسات الكبائمية بصابعيا الفصخي فيسا بيشيا 
أحيانا والتي زخخ بيا تاريخ تمظ السشصقة آنحاك . يزاف إليو ، صخاع تمظ الكبائل العخبية مع 

شبي التي وشأت سػاحل الخميج العخبي ومقارعتيا ليا . وكان مغ ابخز مختمف أنػاع الشفػذ األج
الذخريات التي ضيخت في مشترف القخن التاسع عذخ ىي شخرية الذيخ زايج بغ خميفة 
التي تدامشت عجة ضخوف ليأت لو تدمع الدمصة في بادئ األمخ ثع الشجاح والذيخة عمى كافة 

عالسية ، وكان لو دور كبيخ في إرساء بشاء دولة ججيجة في السدتػيات السحمية مشيا واإلقميسية وال
السدتقبل وىػ ما نججه اليػم متسثاًل بجولة اإلمارات العخبية الستحجة وتسكيغ أسخة عخيقة مغ تقمج 
زمام األمػر في تمظ البقعة الجغخافية مغ األرض كتب ليا الشجاح واالستسخار لحج أالن مغ بيغ 

كغ بفزل حشكة وحكسة الذيخ زايج بغ خميفة الحي تسكغ مغ أن وجػد عجة أسخ عاصختيا ول
يتديج زعامة الكبائل السحيصة بقبيمتو والتابعة ليا أيزا وان يكػن لو دور الخيادة في أحجاث 
وتاريخ السشصقة وعاصخ الذيخ زايج خالل فتخة حكسة قػى أجشبية عجيجة فخضت سيادتيا عمى 

ا لع تتسكغ دائسًا مغ خزػع جسيع الحكام والذيػخ ليا ولع الخميج العخبي في اغمب أجدائو لكشي
تتسكغ مغ فخض سيادتيا عمى كل أجدائو . وبسا ان فتخة حكع الذيخ زايج كانت ضسغ تػاجج 
تجخالت أجشبية كثيخة في الخميج العخبي لحلظ آثخنا الكذف عغ العالقات التي ربصتو بالكبائل 

التحجيج إزاء سياستو باعتبارىا كانت سيجة االستعسار العخبية التي عاصختو ومػقف بخيصانيا ب
حيشيا في السشصقة رغع مشافدة الجول االستعسارية األخخى ليا في السكان نفدو ولتسكيغ بكية 
الباحثيغ مغ كذف الحقائق عغ عالقات الذيخ زايج بغ خميفة ببكية الجول السدتعسخة التي 

لعخبي ودورىا في ذلظ مقابل مػقف الذيخ زايج بغ حاولت مشافدة بخيصانيا عمى سػاحل الخميج ا
خميفة مشيا ، وعغ عالقاتو بجيخانو مغ الكبائل العخبية واألخخى السحيصة بو ، أو األوضاع 

 اإلدارية واالجتساعية واالقترادية والثقافية خالل فتخة حكسو .
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 الهوامش 
  السدساة بالطفخة )ليػا( ، احسج خميل يػجج في أبػ ضبي معالع اثخية كثيخة وخرػصًا في السشصقة

 .46، ص5985، 5عصػي : دولة االمارات العخبية الستحجة السؤسدة الجامعية لمجراسات ، بيخوت ، ط
(1) K.G. fenlon: the Trucial states, London,1965, p.13. 
(2) John Daniel, Abu dabi, Ap ortrait, London, 1974,pp.11-12. 

السشطسة العخبية لمثقافة والعمػم ، دولة االمارات العخبية الستحجة، دراسة مدحية ، القاىخة ، الذخكة  (3)
، وعغ التصػر التاريخي لمخميج العخبي عبخ العرػر القجيسة انطخ  5978السرخية لمصباعة والشذخ ،  

جامعة الكػيت والسجتسع ،  : د. عبجالحسيج زايج ، الخميج العخبي عبخ التاريخ القجيع ، بحث مشذػر ،
 .527، ص 5976- 5966

د. دمحم مخسي عبجهللا : قخاءة حجيثة في تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، سمدمة محاضخات   (4)
، ابػ ضبي ، دولة  5االمارات ، ترجر عغ مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية ، ط

 .54االمارات العخبية الستحجة ، ص
د. دمحم مخسي عبجهللا : امارات الداحل وعسان الجولة الدعػدية االولى ، القاىخة ، السكتب السرخي  (5)

 . 98، ص 5978الحجيث ،  
(6)Bombay government, selection from the records of the Bombay 
government , vol xxiv,1856.c,f. historical shetch of the Arab tribes , p.299.  

جسال زكخيا قاسع : االسذ التاريخية لػحجة االمارات ودور االستعسار في تجدئتيا ، نجوة تجخبة دولة (7)
 . 58، ص 5985،  5االمارات ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت ، ط

(8)Bombay government, selection from the records of the Bombay 
government , op.cit.,p.299. 

د. دمحم حدغ العيجروس: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، دار العيجروس لمكتاب الحجيث ،  (9)
 .42م ، ص 2992ىـ/ 5422االمارات العخبية الستحجة ، 

، 5محسػد بيجت سشان :  أبػ ضبي واتحاد اإلمارات ومذكمة البخيسي، مصبعة  دار البرخي ،ط  (59)
 .59م ص5969بغجاد ، 

 .43د. دمحم حدغ العيجروس: السرجر الدابق ،ص (55)
(12)J..DANile , Abu DAbi A portrait , langman ,1974 , P.20  

 59محسػد بيجت سشان: السرجر الدابق ص( 53)



                                                                     

 082 (0202 حزيران) العجد الثالثون  مجمة دراسات تاريخية

 أحمج عهود عباس أ.م. د.

ىـ / مايػ 5498د. يحيى حمسي رجب : الخميج العخبي والرخاع الجولي السعاصخ ، شػال  (54)
  .5م ، ص5988

،  4عبجهللا : ابػضبي بيغ األمذ واليػم ، مختارات مغ اىع الػثائق البخيصانية ، جد. دمحم مخسي  (55)
  .26، ص 5996لشجن 

 .54د. محسػد بيجت سشان : السرجر الدابق ، ص (56)
(17) Bombay government , Selections from the records of Bombay , Historical 
sketch of Baniyas Trip , p.463. 

 بج هللا بغ صالح السصػع: الجػاىخ الاللي في تاريخ عسان الذسالي، تحقيق فالح حشطل ،ع (58)
 .57-56، ص5994دبي،

 .524، ص 5985يخانيا ، الكػيت ، جد. دمحم مخسي عبجهللا : دولة االمارات العخبية الستحجة و  (59)
 ،جحوره التاريخية وأبعاده  دمحم عجنان مخاد : صخاع القػى في السحيط اليشجي والخميج العخبي ، (29)

 .294م ، ص 5984ىـ5494تقجيع شاكخ الفحام , مخاجعة شييخة مخاد ،دمذق ـ شارع بػرسعيج ـ
، تخجسة مكتب اميخ قصخ ، الجوحة ، 5القدع الجغخافي ، ج –لػريسخ: دليل الخميج –ج  –ج  (25)

 .3723-3755ص ، د.م،  د.ت
 (.5)*( انطخ : السمحق رقع )

)دراسة تاريخية ووثائق(،ابػ ، دولة االمارات العخبية الستحجة مخكد الػثائق والجراسات (22)
بغجاد مصبعة االرشاد ، ص  دولة االمارات العخبية الستحجة، شاكخ خرباك: ؛ د.55،ص5972ضبي،

39. 
 .524د. دمحم مخسي عبجهللا : دولة اإلمارات العخببة الستحجة وجيخانيا ، ص (23)
 .3723-3755لػريسخ: السرجر الدابق ،ص–ج  –ج  (24)

 (2انطخ : السمحق رقع )
 ب(. 3أ( السمحق )3انطخ السمحق رقع ) (25)
 .549السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم :دولة اإلمارات العخبية الستحجة ،ص (26)
 .449مجيػل السؤلف : لسع الذياب في سيخة دمحم بغ عبج الػىاب ،مخصػشة ،ص (27)
 .98د. دمحم مخسي عبج هللا ،دارة السمظ عبجالعديد ، القاىخة ، ص (28)
 .549السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم : السرجر الدابق ،ص (29)
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(30)Bombay government, op.cit,P.464. 
الجامعي  خالج دمحم القاسسي : التاريخ الحجيث والسعاصخ لجولة االمارات العخبية الستحجة ، السكتب؛ 

 .24ىـ ،ص5459-5998، القدع األول ،5الحجيث ، اإلسكشجرية ،ط
 .52د.دمحم حدغ العيجروس : االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، ص (35)
 . 526د. دمحم مخسي عبج هللا : دولة اإلمارات العخببة الستحجة وجيخانيا ،ص (32)
 .39:السرجر الدابق ،ص السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم (33)
 .56-55محسػد بيجت سشان:السرجر الدابق ،ص  (34)
 .59، ص5997، دبي ،5فاشسة الرايغ : اإلمارات مغ القبيمة إلى الجولة ، ط (35)
، القاىخة ، مكتبة الثقافة الجيشية ، 5جػرج رنذ : عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي ، ط (36)

 . 226-225م ،ص2993ىـ 5423
 –م 5849ىـ( 5399 -ىـ 5256د. عبج الفتاح حدغ ابػ عمية: تاريخ الجولة الدعػدية الثانية ) (37)

 .586م ، ص5995ىـ /5455، الخياض ، دار السخيخ لمشذخ 4م ،ط5895
، الجوحة ، 2لػريسخ : دليل الخميج القدع التاريخي، تخجع بإشخاف ديػان حاكع قصخ ، ج -ج-ج (38)

                                                  5564john   daniels; OP.cit,P25، ص 2ط
 .34،ص5985د. حسجي تسام : زايج بغ سمصان ال نييان القائج والسديخة ، ابػ ضبي،  (39)
فالح حشطل : السفرل في تاريخ دولة اإلمارات العخبية الستحجة ، لجشة التخاث والتاريخ ، أبػ  (49)

 .569ص، 2، ج5983ضبي، 
 .265، ص4د. دمحم مخسي عبج هللا : ابػ ضبي بيغ االمذ واليػم ، ج (45)
عبج هللا صالح السصػع : عقػد الجسان في أيام ال سعػد في عسان ، مخصػشة ، تحقيق د. فالح (42)

 .535، ص5997،  ابػضبي ،5حشطل ، ،ط
 .575فالح حشطل : السرجر الدابق ،ص (43)
 (.4انطخ مخصط ندب آل نييان مغ بشي ياس في السمحق رقع ) (44)
 .29عبج هللا صالح السصػع : الجػاىخ والآللي في تاريخ عسان الذسالي ، ص (45)
 .34د. حسجي تسام : السرجر الدابق ، ص (46)
 ( لع تذيخ جسيع السرادر التي اشمعشا عمييا عغ مالية ىحا السشرب .*)
 .5564، ،ص2التاريخي ،ج لػريسخ: القدع -ج-ج (47)
 .576فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (48)
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(49)IOR;P 1395/ 32/ , Shaikh saeed b.thnun to kembell, received 24June 
1855. 
(50)calivin H. allen, Jr- sayyids, shets and sultsns:-nalitiss and trade – in 
masgat under the ACB usaif, 1785-1914- Ann arbor  Michigan, 1984, p.111.                         

 .576فالح حشطل : السرجر الدابق ،ص ( 55)
 .5565لػريسخ: القدع التاريخي ،ص -ج-ج (52)
، ابػ ضبي ، دار  5د. دمحم حدغ العيجروس : امارة ابػ ضبي ، في عيج زايج بغ خميفة ، ط (53)

 .29الستشبي لمصباعة والشذخ ، ص
 .23ص - 29السرجر نفدو ، ص (54)
 . السرجر نفدو (55)
 .579،ص 5985، الكػيت ، 5ط ، 2زىجي سسػر: تاريخ ساحل عسان، ج (56)
وثيقة التحكيع لتدػية الشداع االقميسي بيغ مدقط وابػ ضبي والسسمكة الدعػدية ، عخض الحكػمة  (57)

 .255-252، ص5الدعػدية ، ج
، تخجسة دمحم حديغ عبج هللا ، اعجاد 2، ج5879-5795الخميج كيمي: بخيصانيا و -جػن.ب (58)

 .353ص  5965ومخاجعة االستاذ عبج السشعع عامخ، لشجن ،
في الخميج العخبي )دراسة  واإلدارةد. عبج العديد عبج الغشي ابخاليع : حكػمة اليشج البخيصانية ( 59)

 ،م5985 -ىـ 5495لسخيخ لمشذخ ،ار ا، السسمكة العخبية الدعػدية ،الخياض ، د 5وثائكية( ،ط
 .223ص

 .25د. دمحم حدغ العيجروس : امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة ،ص( 69)
 . 26ص السرجر نفدو ، (65)
 .224د. عبج العديد عبج الغشي ابخاليع : السرجر الدابق ،ص (62)
 .25: امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة ،ص د. دمحم حدغ العيجروس -(63)

ادن في مجسػعة مغ ي)*( مذيخات او امارات الداحل السترالح او ساحل عسان او الداحل الس
  m.marefa .org السذيخات تقع في الخميج العخبي ، شكمت فيسا بعج دولة االمارات العخبية الستحجة .

الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ ، الشاشخ عيغ لمجراسات د. دمحم حدغ العيجروس: تاريخ ( 64)
 .575، ص5998، 5والبحػث االندانية واالجتساعية، ط

، دار الشفائذ لمصباعة والشذخ ، 2د. دمحم محسػد السشجالوي : تاريخ االمارات العخبية الستحجة ، ط (65)
 .593م، ص2998بيخوت ، 
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 . 593السرجر نفدو ، ص  (66)
(: ىػ عزػ بخلسان عغ حدب السحافطيغ والسكيع الدياسي البخيصاني 5892-5825مي ))*( لػيذ بيم

 >.wikiم وضابط في شخكة اليشج الذخقية 5873-5862في الخميج العخبي بيغ عامي 
ar.m.wikipedia.arg  

شخكة الديت العخبية األمخيكية : عسان والداحل الجشػبي لمخميج العخبي الفارسي، القاىخة ،  ادارة  (67)
 .245م، ص5952شعبة البحث ، مصبعة مرخ،  –العالقات 

صالح العقاد : التيارات الدياسية في الخميج العخبي ، ال شبعة ، القاىخة ، مكتبة االنجمػ  (68)
 .579م ص5982السرخية ،

 .722ص -725د. فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (69)
(، مخاجعة وتقجيع ، دمحم بغ 5999-5855خالج سميسان البمػشي : ابػ ضبي في عيج زايج األول ) (79)

 .55م،ص2996ىـ ،5426، 5عبج الجميل الفييع ، ابػ ضبي، ط
 .722ص -725د. فالح حشطل : السرجر الدابق ، ص (75)
 55شي: السرجر الدابق ، صخالج سميسان البمػ  (72)
 .723فالح حشطل : السرجر الدابق، ص (73)
-5855د. حسج عمي: الذيخ زايج بغ خميفة بغ شخبػط ال نييان حاكع ابػ ضبي االسبق ) (74)

 .35( ، تقجيع الذيخ سمصان بغ زايج ال نييان ، الشبعة ،ال تاريخ، ص5999
 .97، ص5984،  2، الكػيت ، ج5يج العخبي ،  ،طفؤاد سعيج العابج: سياسة بخيصانيا في الخم (75)
 . 755ص-754فالح حشطل : السرجر الدابق، ص  (76)
 . 5538، ص 2لػريسخ: القدع التاريخي ، ج -ج-ج (77)
 .5537لسرجر نفدو ، صا (78)
 .5538، صالدابق السرجر لػريسخ ،  (79)
 .749 -746ص ،الدابق السرجر ،  لػريسخ (89)
 . 532خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق ،ص (85)
 -4-؛ انطخ السمحق رقع 245شخكة الديت العخبية االمخيكية : السرجر الدابق ،ص (82)
د. خالج بغ دمحم مبارك القاسسي : التصػر التاريخي لكيام دولة اإلمارات العخبية الستحجة ، الجار  (83)

 .47صم، 2999، بيخوت،  5العخبية لمسػسػعات، ط
د. جسال زكخيا قاسع : تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، السجمج الثاني )تصػر الشفػذ  (84)

(، القاىخة ،دار الفكخ 5954-م5849البخيصاني في امارات الخميج العخبية والسشافدات االقميسية والجولية 
 .5؛ انطخ السمحق رقع 269م،ص2995-ىـ 5422العخبي، 
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دار  ،5ن ،د.شحادة الشاشػر، االستاذ عمي عكاشة : تاريخ العخب الحجيث ،طد. جسيل بيزػ  (85)
 -6-. وانطخ نز السعاىجة  في السمحق رقع539م ،ص5995-ىـ5452االمل، اربج ، 

عبج الفتاح ابخاليع : عمى شخيق اليشج، جسع وتحقيق، شياب احسج الحسيج، العخاق، بغجاد  (86)
 .35م،ص5932،
 .48د. خالج بغ دمحم مبارك القاسسي :السرجر الدابق، ص (87)
، مخاجعة ( 5999-5855خالج سميسان ابخاليع البمػشي: ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة االول) (88)

 .585،صم ، 2997-ىـ5426، 5وتقجيع دمحم بغ عبجالجميل الفييع ، ابػ ضبي ، ط
(89)Archive Edition, Records of the Emirates, cruzon’s Tour of the gulf , 
p.177 

معيج  -الكتاب الثاني –؛ د. سيج نػفل : االوضاع الدياسية المارات الخميج العخبي وجشػب الجديخة 
 .79، ص78، ص5972البحػث والجراسات العخبية ، القاىخة ،

)*( خػر العجيج : ىػ لدان مغ اليابذ يستج في البحخ يقع بالقخب مغ الحجود الدعػدية في جشػب دولة 
 wiki.< ar.m.wikipedia.argقصخ مع الحجود االماراتية مسثمة في إمارة ابػ ضبي . 

 ،، بجون شبعة5989: تصػر قصخ في عيج الذيخ قاسع بغ دمحم ال ثاني،محسػد حدغ الرخاف (99)
 .559ص

 .553، ص 5996، 5عائذة الديار: التاريخ الدياسي لجولة اإلمارات، ط (95)
 .255شخكة الديت العخبية االمخيكية: السرجر الدابق ،ص (92)
، 5984، 5مجسػعة مغ السؤلفيغ : تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ ، جامعة البرخة ،ط (93)

 .528ص
 .644ص جػن . ب. كيمي : السرجر الدابق ،  (94)
 .678فالح حشطل : السرجر الدابق،ص (95)
 .26مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (96)
قزية التحكيع بذأن البخيسي والحجود السذتخكة بيغ ابػ ضبي والدعػدية ،محكخة مقجمة مغ  (97)

 .245الحكػمة البخيصانية ،السجمج األول، ص
 .93محسػد بيجت سشان ، السرجر الدابق ، ص (98)

(99)I.O.R/F/126/46.. Migration of Qubaisat to Khur ol odaid . 
؛ د. دمحم حدغ العيجروس: تاريخ الخميج  528مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (599)

 .574العخبي الحجيث والسعاصخ ، ص
 .535د.دمحم حدغ العيجروس : اإلمارات مغ االستعسار الى االستقالل ،ص (595)
 .535د.دمحم حدغ العيجروس : السرجر نفدو ،ص (592)
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 .93محسػد بيجت سشان : السرجر الدابق،ص (593)
 .528مجسػعة مغ السؤلفيغ : السرجر الدابق،ص (594)
 .5244،ص2لػريسخ: القدع التاريخي ، ج-ج-ج (595)
 .234دمحم مخسي عبج هللا : دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخانيا ، ص (596)
دمحم حدغ العيجروس ، دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب الثاني ، دار العيجروس  (597)

 ز96م ، ص2998ىـ/5429لمكتاب الحجيث ، االمارات ، 
د. عبج العديد عبج الغشي : بخيصانيا وامارات الداحل العساني ، دراسة العالقات التعاىجية ،  (598)

 .353ص-398، ص 5978بغجاد ، 
 .259-258جػرج رنذ: السرجر الدابق، ص(599)
 .98خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق،ص (559)
؛ جسال زكخيا قاسع ، تاريخ الخميج  265ص– 269جػرج رنذ ، السرجر الدابق ، ص (555)

 .267، ص 2العخبي الحجيث والسعاصخ ، مجمج 
 .35حسجي تسام : السرجر الدابق ،ص (552)

(113)John Daniales: O.P.,Cit,P.35. 
 .85م ،ص5989عػض العخشاني: حياة زايج ، القاىخة ،  (554)
 .79خالج سميسان البمػشي: السرجر الدابق، ص (555)
 .22-58د. حسج عمي: السرجر الدابق ،ص (556)
 .538د. دمحم مخسي عبج هللا : السرجر الدابق ، ص (557)
ديخة العخبية ، الكتاب االول ، دار العيجروس دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والج (558)

 . 547-546م ، ص ص2998ىـ/5429لمكتاب الحجيث ، االمارات ، 
 .39-26د. حسج عمي : السرجر الدابق، ص( 559)
 .22-58السرجر نفدو ، ص (529)
 .23السرجر نفدو ، ص (525)
 .545،ص د. دمحم حدغ العيجروس: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل (522)
 

(123)Clarence C.Mann:ABU Dhabi, jhayats, Beirut, 1969, P.62. 
 .564جػن . ب. كيمي: السرجر الدابق،ص (524)
 .745فالح حشطل : السرجر الدابق، ص (525)
 .39-26د. حسج عمي: السرجر الدابق، ص (526)
 . 537نيا ، صد. دمحم مخسي عبج هللا : دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخا (527)
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، 5968مخكد الػثائق والجراسات: ابػ ضبي في عاميغ ، الجيػان االميخي ، ابػ ضبي ،( 528)
 .545ص

 . 25م ،ص5975كمػد مػريذ: صقخ الرحخاء ، وزارة االعالم والثقافة، ابػ ضبي ،  (529)
 .569لػريسخ : السرجر الدابق، ص-ج-ج (539)
 . 537السرجر الدابق، ص د. دمحم مخسي عبج هللا :( 535)
 .545ابػ ضبي ، السرجر الدابق ، ص –مخكد الػثائق والجراسات( 532)

(133)EOR: R/1516/ 28],Major coxs journey to Buraimi, 1902.                     
                           

(134)Clarence C.Mann, OP.cit, P.62.                                                                              
 .228جػرج رنذ : السرجر الدابق ، ص (535)
 .546د. دمحم حدغ العيجروس ، االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، ص (536)
 .538. دمحم مخسي عبج هللا : السرجر الدابق، ص (537)
 .537السرجر نفدو، ص (538)
؛ د. دمحم حدغ العيجروس : االمارات بيغ الساضي  745فالح حشطل: السرجر الدابق، ص (539)

 .32ص والحاضخ ،
 .32فالح حشطل ، السرجر الدابق ،ص (549)
 .538د. دمحم مخسي عبج هللا : السرج الدابق، ص (545)
 . 84؛ عػض العخشاني : السرجر الدابق،ص 549السرجر نفدو ، ص( 542)

الج الذيخة لصيفة والجة الذيخ دمحم بغ راشج ال مكتػم حاكع امارة دبي الحالي  ونائب )*( حسجان ىػ و 
تػم في حجيث لو وجييو الى كرئيذ دولة االمارات العخبية الستحجة وىحا ماذكخه الذيخ دمحم بغ راشجال م

سبخ  لعام الذعب االماراتي بسشاسبة مخور اربعيغ عام عمى قيام االتحاد االماراتي )نياية شيخ نػف
 م( 2955

؛ د. دمحم حدغ 65محسػد بيجت سشان : ابػ ضبي واتحاد االمارات ومذكمة البخيسي ،ص (543)
 .545االمارات مغ االحتالل الى االستقالل،ص العيجروس:

 .228جػرج رنذ : السرجر الدابق ، ص (544)
 .752د. فالح حشطل: السرجر الدابق، ص (545)
 .79د. حسج عمي : السرجر الدابق ، ص (546)
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  المصادر
 المخطوطات العربية 

 ،، دبي، تحقيق فالح حشطلفي تاريخ عسان الذسالي  يالجػاىخ الآللالسصػع ، عبج هللا صالح:  ـ5
 م. 5994

، ابػ ضبي ، 5حشطل ، ط ، عبج هللا صالح : عقػد الجسان في ايام ال سعػد ، تحقيق د.فالحالسصػع ـ 2
 م.5997

 الوثائق العربية المنشورة :
الحكػمة  الدعػدية: التحكيع لتدػية الشداع االقميسي بيغ مدقط وابػ ضبي والسسمكة الدعػدية ،  ـ 5

 .5عخض الحكػمة الدعػدية ،ج
دراسة مدحية ، الذخكة  –السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػم : دولة االمارات العخبية الستحجة  ـ 2

 م.5978السرخية لمصباعة والشذخ والقاىخة ، الشبكية ، 
 م.5968مخكد الػثائق والجراسات : ابػ ضبي في عاميغ ، الجيػان االميخي ، ابػ ضبي،  ـ 3
مخكد الػثائق والجراسات : دولة االمارات العخبية الستحجة )دراسة تاريخية ووثائق( ، ابػ ضبي،  ـ4

 م.5972
الحكػمة البخيصانية : قزية التحكيع بذأن البخيسي والحجود السذتخكة بيغ ابػ ضبي والدعػدية محكخة  ـ5

 .5مقجمة مغ الحكػمة البخيصانية مجمج
  الوثائق األجنبية

1-Bombay government, Selaction from the record of the bombay government, 
vol. XXIV,1855.C.F. 
2-I.O.R/F/126/ 46, migration of qubaisat to khour Al-udaid, Vol.4. 
3-IOR:R/15/6/28, Major cox’s journey to 1902. 
4-IOR:P/395/32/sheikh saeed b. thnun to kembell, received 24 june 1855. 
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 الكتب العربية 
الخميج العخبي ، دراسة وثائكية إبخاليع ، عبج العديد عبج الغشي : حكػمة اليشج البخيصانية واالدارة في ـ 5

 م.5985ىـ ،5495، 5، السسمكة العخبية الدعػدية ، الخياض، دار السخيخ لمشذخ ، ط
 م.5932إبخاليع ، عبج الفتاح : عمى شخيق اليشج ، جسع وتحقيق شياب احسج ، العخاق ، بغجاد ،  ـ2
-م5849ىـ( )5399 -ىـ 5256ابػ عمية، د. عبج الفتاح : تاريخ الجولة الدعػدية الثانية ) ـ3

 م.5995-ىـ5455، 5م(،الخياض ، دار السخيخ لمشذخ ،ط5895
االمخيكية ، شخكة الديت العخبية : عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي، مصبعة مرخ ، القاىخة،  ـ4

 م.5952بجون شبعة، 
جعة وتقجيع دمحم بغ ( ، مخا5999-5855البمػشي، خالج سميسان : ابػ ضبي في عيج زايج االول ) ـ5

 م.2997-ىـ5426، 5عبج الجميل الفييع ، ابػ ضبي، ط
 .5996، 5الديار ، عائذة: التاريخ الدياسي لجولة االمارات ،ط ـ6
 م.5997، 5الرايغ، فاشسة: االمارات مغ القبيمة الى الجولة ،دبي ،ط ـ 7
 م.5989ثاني ، بجون شبعة ،الرخاف، محسػد حدغ: تصػر قصخ في عيج الذيخ قاسع بغ دمحم آل .  8
 .5984، 5العابج ، فؤاد سعيج : سياسة بخيصانيا في الخميج العخبي ، الكػيت، طـ 9

 م5989العخشاني ، عػض: حياة زايج، القاىخة ، ـ 59
العقاد ، صالح : التيارات الدياسية في الخميج العخبي، القاىخة ، مكتبة االنجمػ السرخية ، بجون  ـ55

 م.5982شبعة، 
العيجروس، د.دمحم حدغ: االمارات مغ االستعسار الى االستقالل ، دار العيجروس لمكتاب الحجيث،  ـ52

 م.2992-ىـ5422االمارات العخبية الستحجة ، 
دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب االول ، دار العيجروس لمكتاب  ـ53

 م .2998ىـ/5429الحجيث ، االمارات ، 
دمحم حدغ العيجروس : دراسات في الخميج والجديخة العخبية ، الكتاب الثاني ، دار العيجروس لمكتاب  ـ54

 م .2998ىـ/5429الحجيث ، االمارات ، 
، ابػ 5لمصباعة والشذخ ، ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: امارة ابػ ضبي في عيج زايج بغ خميفة، دار الستشبي ـ55

 ضبي.
راسات والبحػث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، الشاشخ عيغ لمجـ 56

 م.5998، 5االندانية واالجتساعية ، ط
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صخ لجولة االمارات العخبية الستحجة ، السكتب الجامعي القاسسي ، خالج دمحم: التاريخ الحجيث والسعا ـ 57
 ىـ.5459-م5998، 5الحجيث ، االسكشجرية ، القدع االول، ط

القاسسي، د. خالج دمحم بغ مبارك: التصػر التاريخي لكيام دولة االمارات العخبية الستحجة ، الجار  ـ58
 م.2999، 5العخبية لمسػسػعات ، بيخوت ، ط

 محسػد: تاريخ االمارات العخبية الستحجة ، دار الشفائذ لمصباعة والشذخ ، بيخوت، السشجالوي، دمحم ـ59
 م.2998، 5ط

 م.5995-ىـ5452بيزػن، د.جسيل ومجسػعة مؤلفػن: تاريخ العخب الحجيث، دار االمل ، اربج،  ـ29
 م.5985القائج والسديخة ، ابػ ضبي،  –تسام ، حسجي : زايج بغ سمصان ال نييان  ـ 25
 م.5988ىـ، مايػ 5498رجب، يحي حمسي: الخميج العخبي والرخاع السعاصخ ،حساه،  ـ 22
، القاىخة ، مكتبة الثقافة الجيشية ، 5رنذ ،جػرج: عسان والداحل الجشػبي لمخميج الفارسي ، ط ـ23

 م2993ىـ 5423
حشطل ، فالح: السفرل في تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، لجشة التخاث والتاريخ ،ابػ ضبي،  ـ24

 م.5983، 2ج
 خرباك، شاكخ : دولة االمارات العخبية الستحجة ، مصبعة االرشاد ، بغجاد . ـ25
 م.5985، 5، ط2سسػر، زىجي: تاريخ ساحل عسان ، الكػيت، ج ـ26
، 5ابػ ضبي، واتحاد االمارات ومذكمة البخيسي، مصبعة دار البرخي، ط سشان، محسػد بيجت: ـ27

 .5969بغجاد، 
عبج الغشي، د. عبج العديد : بخيصانيا وامارات الداحل العساني، دراسة في العالقات التعاىجية ،  ـ28

 م.5978بغجاد، 
عبج هللا ، د. دمحم مخسي: ابػ ضبي بيغ االمذ واليػم ,مختارات مغ أىع الػثائق البخيصانية ,  ـ29

 .5996،لشجن ،4ج
امارات الداحل وعسان والجولة الدعػدية االولى ، السكتب السرخي الحجيث ،  ــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39

 م.5978لقاىخة، بجون شبعة، ا
 م.5،5985:دولة االمارات العخبية الستحجة وجيخانيا، الكػيت ، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35
ي تاريخ دولة االمارات العخبية الستحجة ، سمدمة محاضخات ترجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: قخاءة حجيثة فـ 32

 ، ابػ ضبي.5عغ مخكد االمارات لمجراسات والبحػث االستيخاتيجية ، دولة االمارات العخبية الستحجة ، ط
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، بيخوت 5ط السؤسدة الجامعية لمجراسات،عصػي ،احسج خميل: دولة االمارات العخبية الستحجة  ـ33
،5985. 

(. 5999-5855، د.حسج: الذيخ زايج بغ خميفة بغ شخبػط ال نييان حاكع ابػ ضبي االسبق)عمي ـ34
 تقجيع الذيخ سمصان زايج ال نييان ، الشبعة ، التاريخ.

 القدع الجغخافي ، تخجسة مكتب اميخ قصخ، الجوحة، د.ت. –ج: دليل الخميج -لػريسخ ، ج ـ35
، ال 2، ط2القدع التاريخي ، تخجسة مكتب اميخ قصخ، الجوحة، ج –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: دليل الخميج ـ 36

 تاريخ.
قاسع ، جسال زكخيا : االسذ التاريخية لػحجة االمارات ودور االستعسار في تجدئتيا ، نجوة تجخبة  ـ 37

 م. 5985، 5ت ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت، طدولة االمارا
في امارات الخميج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ )تصػر الشفػذ البخيصاني ـ 38

ىـ 5422كخ العخبي ، القاىخة ، م ، دار الف5954-5849العخبية والسشافدات االقميسية والجولية 
 م.2995

نػفل، د.سيج: االوضاع الدياسية المارات الخميج العخبي وجشػب الجديخة ، معيج البحػث والجراسات ـ 39
 م.5972العخبية، الكتاب الثاني ، القاىخة ، 

االستاذ تخجسة دمحم اميغ عبج هللا ، اعجاد ومخاجعة  795:587كيمي، جػن.ب: بخيصانيا والخميج  ـ 49
 .2عبج السشعع عامخ، وزارة التخاث القػمي والثقافة ، عسان، ج

 م.5984، 5مجسػعة مغ السؤلفيغ: تاريخ الخميج العخبي الحجيث والسعاصخ، جامعة البرخة، ط ـ 45
مخاد ، دمحم عجنان: صخاع القػى في السحيط اليشجي والخميج العخبي، جحوره التاريخية وابعاده ،  ـ 42

 م. 5984 -ىـ 5494اكخ الفحام، مخاجعة شييخة مخاد، دمذق، تقجيع د.ش
 م.5968مػريذ، كمػد: صقخ الرحخاء ، وزارة الثقافة واالعالم ، ابػ ضبي،  ـ 43

  الكتب األجنبية
1-Allen, calivin H.: jr-sayyids, shets and saltsns, palitiss and trade in masgat 
under the ALBusaiaf1785-1914, Ann Araborr Michigan, 1984. 
2-Daniel, John, Abu Dhabi Aportrit, longman, 1974. 
3- K.G. fenlon: the Trucial states, London,1965. 1- K.G. fenlon: the Trucial 
states, London,1965, p.13. 
4-Mann, clarencec.:ABU Dhabi, jhayats, Beirut, 1969. 
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دفن املوتي زمن األوبئت من عصر الرسبلت 
 (م945هـ /334)حىت سنت 

Burying the dead at the time of 

epidemics from the era of the message 

until the year 334 AH / 945AD  
 .ذكرى عواد يبسر م.د      نضبل حممد قمرب  أ.م.د.

  البصرة / جبمعتالرتبيت للعلوم اإلنسبنيتكليت 
Assist. Prof. Dr. Nidal Muhammad 

Qambar 

Lect. Dr. Thekra Awad Yaser Al-Ameri 
College of Education for Human Sciences 

/ University of  Basrah 
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 دفن السوتى زمن االوبئة   

 (م539هـ /333)دفن املوتى زمن األوبئة من عصر الرسبلة حىت سنة 

 
   

 السمخص 

عبتتر عرتتورىا السخ منتتة متتن عرتتر الرستتالة ح تتى ستت و  الدولتتة  اإلستتالميةتعرضتتا الدولتتة 
الدمبية  تأثيراتياتبايشا  واألوبئة األمراضم( لعدد من 1258ىت/ 656العباسية عمى يد السغول سشة )

، ول د عكدا السرادر ال اريخية ذلك ال بتاين فنتي حتين ستمظا الزتو   آنذاكفي السج سع اإلسالمي 
نظتترة  أختتر   أعظتتااق رتتاد ة ، نيشستتا  أزمتتاتمتتا راف يتتا متتن  أختتر  الرتتحية نيشتتا  اآلثتتاربعزتتيا عمتتى 

 اعية .  في مخ مف الجوانب السيسا اثارىا االق راد ة والرحية واالج س ل أثيراتياشسولية 

جغرافية البحت   إمام ، 945ىت/334تس د ف رة الدراسة الزمشية في العرر اإلسالمي ح ى سشة 
 فحدوده  السذرق اإلسالمي . 

والظتترق ال تتي يتتان يتت   بتتو دفتتن الستتوتى أبتتان ف تترات الوبتتا  متتع  األستتاليب إلتتىوعتترض البحتت  
الس عم ة بالدراسة يال بر والتدفن  وسب يا تعرينات نبعض السرظمحات األوبئةتمك  أسبابالوقوف عمى 

 ، فزاًل عن عرض مخ رر لظ وس ومراسي  تجييز السيا .  واألوبئةوالغدل وال كنين 

البحتت  ف سخزتتا عشيتتا فتتي خاتستتة البحتت  ومتتن نتتين تمتتك  إلييتتاالش تتا ا ال تتي تو تتل  أىتت امتتا 
والذتتواىد  األمثمتتةاذ دلمتتا الش تتا ا السيستتة ارتبتتا  العامتتل االق رتتاد  ارتباطتتًا وثي تتًا بالعامتتل الرتتحي ، 

التى  اإلندتانال اريخية أن اغمب السجاعات  أتي بعدىا الوبا  او مراحبًا ليا ، فدتو  ال غذ تة  عترض 
 الخظر الرحي .

 أزمتةومن جسمة الش ا ا ال ي خرجا نيا الدراسة أ زًا أن طرق الدفن وال كنين يان ي   حدب 
ويثترة الستوتى  زتظر  األوبئةالن ذار  وأحياناالوبا  وان ذاره مثل دفن عدد من السوتى في قبر واحد ، 

 ن يجة السرض . أ حانيامات فييا  بأكسمياالشاس الى سد نيوت 

    (.دفن  ، السوتى   ، االوبئة ، الظاعون ، اليوا   )-الكمسات السن احية :

 ذكرى عواد ياسر د. م.               نضال دمحم قمبر              أ.م.د.

 البصرة جامعة/  التربية للعلوم اإلنسانية كلية                          
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Burying the dead at the time of epidemics from the era 

of the message until the year 334 AH / 945AD  

 

 

 

                          

Abstract 

The Islamic state was exposed through its different eras, from the era of 

the message until the fall of the Abbasid state at the hands of the Mongols in the 

year (656 AH / 1258 AD) and in various places for a number of diseases and 

epidemics. Its negative effects on the Islamic community at that time varied, and 

historical sources reflected that disparity, while some of them shed light on the 

effects. Health, another showed the economic crises that accompanied it, while 

others gave a comprehensive view of their effects in various aspects, especially 

their economic, health and social effects. 

The study period extends from the Islamic era until the end of the Islamic 

state. As for the geography of research, its borders extend from the Islamic East 

to the Islamic Maghreb and even the countries of Andalusia. 

The research presented the methods and methods by which the dead were 

buried during the epidemic periods, with an examination of the causes of these 

epidemics, and preceded by definitions of some terms related to the study such as 

grave, burial, washing, shrouding, and epidemics. 

As for the most important findings of the research, they were produced at 

the conclusion of the research, and among those important results is the 

relationship of the economic factor closely to the health worker, as historical 

examples and evidence have shown that most famines come after the epidemic or 

accompanying it, as malnutrition exposes the person to health risk. 

Among the results that came out of the study also that the methods of 

burial and shrouding were carried out according to the crisis and spread of the 

epidemic, such as burying a number of the dead in one grave, and because of our 

betrayal of the spread of epidemics and the large number of deaths, people are 

forced to block entire homes in which their owners died as a result of disease. 

Key words: burial, the dead, pestilence, plague, air 
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 الس دمة
لكل ديانة وشعب مفاليع وشقػس خاصة بجفغ مػتاىا ، وىي مختمفة عبخ العرػر 

او تقصيعيا اوتخكيا في اليػاء التاريخية ومشيا شخق غخيبة ومخعبة كأكل جثث السػتى او دىديا 
 لتتمف بذكل شبيعي .

بذسػليتو لكافة السجاالت التي تتعمق الستسيد اإلسالمي لكغ األمخ مختمف في الجيغ 
بحياة السدمع وشخق معيذتو ، إذ وقف عمى األمػر الستعمقة بحياة السدمع حّتى بعج وفاتو ، 

وجشازتو، وشخيقة دفشو ، محجدًا بعس األمػر ومشيا كيفّية غدمو وتكفيشو وتػديعو مغ قبل أىمو، 
 .  الػاجب اّتباعيا عشج الجفغ ميسا كان محلبو أو عخقو أو جشدو

ىشاك تكخيع لإلندان مغ قبل االسالم تتجمى بصقػس وشخق خاصة في عسمية الجفغ ان 
مغ تغديل وتكفيغ ودفغ ، ولقج اشار القخآن الكخيع إلى أول عسمية دفغ لإلندان مغ خالل قرة 
اوالد ادم )عميو الدالم( قابيل وىابيل حيغ قتل احجىع االخخ وتحيَخ في عسمية مػاراة جثة أخيو 

الغخاب كسثال تػضيحي لكيفية دفغ السيت ومشح ذلظ العيج كانت الصخق السدتداغة فارسل هللا 
مغ قبل معطع الجيانات الدساوية وقدع كبيخ مغ الجيانات الػضعية ىي دفغ السيت تحت التخاب 

َبا ُقْخَباًنا َفُتُقبِّلَ  ِمْغ َأَحِجِىَسا َوَلْع ُيَتَقبَّْل ِمَغ اْْلََخِخ  قال تعالى ﴿ َواْتُل َعَمْيِيْع َنَبَأ اْبَشْي َآَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقخَّ
َأَنا ِبَباِسٍط َيِجَؼ ِإَلْيَظ  َقاَل أَلَْقُتَمشََّظ َقاَل ِإنََّسا َيَتَقبَُّل َّللاَُّ ِمَغ اْلُستَِّقيَغ  َلِئْغ َبَدْصَت ِإَليَّ َيَجَك ِلَتْقُتَمِشي َما

ِإنِّي ُأِريُج َأْن َتُبػَء ِبِإْثِسي َوِإْثِسَظ َفَتُكػَن ِمْغ َأْصَحاِب الشَّاِر  َعاَلِسيَغ أِلَْقُتَمَظ ِإنِّي َأَخاُف َّللاََّ َربَّ الْ 
َفَبَعَث َّللاَُّ  َفَصػََّعْت َلُو َنْفُدُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَغ اْلَخاِسِخيَغ  َوَذِلَظ َجَداُء الطَّاِلِسيَغ 
ْرِض ِلُيِخَيُو َكْيَف ُيَػاِرؼ َسْػَأَة َأِخيِو َقاَل َيا َوْيَمَتا أََعَجْدُت َأْن َأُكػَن ِمْثَل َىَحا ُغَخاًبا َيْبَحُث ِفي اأْلَ 

 .(ٔ)اْلُغَخاِب َفُأَواِرَؼ َسْػَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَغ الشَّاِدِميَغ ﴾ 

وعمى ، (ٕ)بيشسا لجأت ديانات اخخػ الى احخاق جثة السيت واتباع شقػس اخخػ مختمفة 
ما يبجو ان في االسالم جخػ حخق بعس الجثث لحاالت صحية خاصة تسشع انتقال العجوػ عغ 
شخيق التخبة لسا في الذخز الستػفى مغ امخاض معجية ال تشتيي بجفشو في التخاب ولكغ 

 الصخيقة االسمع لسشع العجوػ ىػ حخق الجثة واخح رفاتيا بعج ذلظ ودفشو في التخاب .
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 ٜٕٔٓجاء نتيجة تجاعيات وباء كػرونا الحؼ انتذخ في نياية العام  ان دراسة السػضػع
م  ٕٕٓٓفي مجيشة اوىان الريشية ، ومغ ثع اعالن مشطسة الرحة العالسية في شيخ شباط عام 

كػنو جائحة عالسية ، وما خمفتو في بجاية االمخ مغ مذاكل تتعمق بصخق وكيفية دفغ السػتى اذ 
الػباء وكيفية التعامل مع مػتى ىحا الػباء بالصخق العادية لع تكغ ىشاك صػرة واضحة عغ 

والستعارف عمييا ومغ ىشا كانت الخغبة في االشالع تاريخيًا عمى السػضػعات الستعمقة بعسميات 
الجفغ والتعامل مع مػتى الصػاعيغ واالوبئة مغ خالل الشرػص التاريخية التي عخضت لتمظ 

 االحجاث .

سرصمحات سو الى ثالثة اقدام  تشاول القدع االول تعخيف بوتصمبت مادة البحث تقدي
وعخض بذكل مخترخ لسخاسيع تجييد ودفغ السيت في الذخيعة  البحث كالجفغ والػباء،

اسباب انتذار االوبئة ، اما القدع الثالث واالخيخ دار  االسالمية، في حيغ ناقر القدع الثاني
الوبئة عبخ الفتخات التاريخية التي تزسشتيا ىحه في مجسل جػانبو حػل شخق دفغ السػتى اثشاء ا

 الجراسة . 

  تعرينات بسرظمحات البح   -واًل :أ

 الدفن في المغة 

دفغ : الجفيغ : السجفػن ، و تجافغ القػم : دفغ بعزيع بعزا ، والجفغ : بئخ أو حػض 
 . (ٖ)أو مشيل سفت الخيح فيو التخاب فانجفغ ، وبئخ دفان ودفغ ، وجسع دفغ دفان 

  ،تحت األرض ، ودفغ السيت بأنو  االخفاء : الدتخ والسػاراة في حين  عرف الدفن ا ظالحًا    
 .(ٗ)وىػ وضعو في قبخ وإىالة التخاب عميو 

 الوبا  في المغة 

ميسػز : الصاعػن ، وىػ أيزا كل مخض عام ، وأرض وبئة ، إذا كثخ مخضيا ، وقج 
 . (٘)ة ، إذا كثخت أمخاضيااستػبأتيا . وقج وبؤت ) تػبؤ ( وباء
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وثسة مفخدة استخجمت قجيسا وال زالت تعخف حتى زمغ قخيب مخادفة لمػباء اال وىػ 

 .(ٙ)والصاعػن : السػت مغ الػباء ، والجسع الصػاعيغ  :الصاعػن 

 الوبا  ا ظالحًا :    

ُة عرفو االطبا  السدمسين ومشي  انن سيشا عمى انو )) َفَداد َجْػَىخ الَيَػاء الَِّحؼ ُىػ َمادَّ
وِح وَمَجُده، ولحلظ ال يسكغ حياة شيء مغ الحيػان بجون استشذاقو، وقخيب مغ ذلظ قػل  الخُّ
يب  بعزيع: الػباء يشذأ عغ فداد يعخض لجػىخ اليػاء بأسباب خبيثة سساوية أو أرضية، كالذُّ

 .(ٚ)الكثيخة((  والخجػم في آخخ الريف، والساء اْلسغ، والجيف

 .(8)بانو ىو الذ  ت شوع فيو األمراض وعرف الوبا      

لسرض معين، حي   كون  اما ال عرينات الحديثة لسرظمح الوبا  فيعرف بأنو حالة ان ذار 
عدد حاالت اإل ابة أكبر مسا ىو م وقع في مج سع محدد أو مداحة جغرافية معيشة أو موس  

حدث الوبا  في مشظ ة . وقد  مشظسة الرحة العالسية وف ا ل عريف أو مدة زمشية. وىذا
جغرافية محرورة أو  س د في عدة دول، وقد  د سر لعدة أ ام أو أسانيع، وربسا  د سر 

 . (ٜ)لدشوات

ومغ التعخيفات الستعمقة بالبحث تجييد السيت وىػ إعجاد ما يحتاج إليو مغ الغدل والكفغ 
 .(ٓٔ)وحفخ القبخ

 االسالم مراسي  وط وس تجييز السيا ودفشو في 

حطي االندان سػاء في حياتو ومساتو اىسية بالغة في الجيغ االسالمي ، ويتزح ذلظ مغ 
حجع ما ُصِشَف وُكِتَب مغ مػضػعات في مرشفات ديشية مغ كتب تفديخ وحجيث فرمت في 
مزاميغ وتذخيعات اسالمية تشاولت كل ما يتعمق بجدج السيت حتى مػارتو في الثخػ ، وما 

 تكفيغ وتجييد السيت واعجاده والرالة عميو وكيفية دفشو .   يدبقيا مغ عسميات غدل و 
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وسشاتي تباعًا وبذكل مخترخ الى السخاسيع الستبعة مغ قبل السدمسيغ وحدب ما شخعت 
 بو قػانيغ االسالم القجسية في التعامل مع جدج السيت وىي كاالتي : 

 غدل السيا وتكنيشو -1

، فكل السمل والصػائف االسالمية عمى (ٔٔ)يت مغ االمػر الػاجبة في االسالموغدل الس
اختالفيا تتفق عمى ضخورة تغديل السيت قبل تكفيشو ودفشو مدتثشية بعس الحاالت مغ الغدل 
مشيا الجدج الحؼ يتخػف مغ تحممو اثشاء الغدل ، وايزًا االجداد السقصعة وكحلظ الشاقمة لمعجوػ 

 .(ٕٔ)واالمخاض وحاالت اخخػ كثيخة 

ى غدمو اولياءه او ذوؼ القخبى مغ اىمو ان تػفخ ذلظ او مغ يأمخ وليو ويفزل ان يتػل
عالع بأحكام وضػابط التغديل مشيا السػاد السدتخجمة في التغديل  بتغديمو ، مع رفقة شخز

وشخيقة وضع الجدج مدتقبمة لمقبمة وكيفية غدل اعزاء الجدج بالتختيب وشخيقة صب الساء 
 .(ٖٔ)اثشاء عسمية الغدلعبارات وكمسات وما يخافقيا مغ 

 تكنين السيا  -2

وتتمػ عسمية غدل السيت تكفيشو وثسة شخوط حػل نػعية القساش مشيا ان التكػن  
كحلظ كيفية لف الكفغ وما يػضع مع الكفغ مغ لفيف الجخيج وغيخىا مغ الحشػط ،   ،محلبة

بالدػاد او يكتب عمييا  وبيشت الذخيعة االسالمية ما يكخه  في الكفغ والتكفيغ مشيا يكخه التكفيغ
 .(ٗٔ)ع السيت او برخه شيئا مغ الكافػربالدػاد وان يجعل في سس

  الة السيا  -3

ومغ اْلداب التي تدبق عسمية الجفغ الرالة عميو ، اما كيفيتيا فميذ في ىحه الرالة  
قخاءة ، وال ركػع ، وال سجػد ، بل دعاء واستغفار وىي خسذ تكبيخات يبجأ بيا بتكبيخة اإلحخام 

 .(٘ٔ)ويقخن الشية كحلظ بيا 
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 دفن السيا  -4

جخؼ عسمية الجفغ وفق احكام ويدبقيا حفخ القبخ وتييئة المحج لػضع السيت فيو ، وت
القبػر " يحسمو السذيعػن لو ، ومغ حسمو مشيع فيشبغي أن يبتجغ بحسمو مغ جانب مقجم الدخيخ 
األيسغ ، ثع يجور إلى الجانب األيدخ ويعػد إلى مقجمو األيسغ ... فإذا وصل بو إلى القبخ لع 

، ثع يشقمو إلى شفيخه في ثالث  يفجأه بو دفعة واحجة ، بل يزعو دونو قميال مسا يمي رجميو فيو
. ثع يشدل إليو أولى ت عمى جانب القبخ مسا يمي القبمةدفعات . فإن كان السيت امخأة وضع

ويتحفى ويحل أزراره ويكذف رأسو إال أن تكػن بو  أو مغ يأمخه الػلي بحلظ . ،الشاس بالسيت
ضخورة تسشعو مغ ذلظ فمو أن ال يكذفو ... ثع يأخح بخأس السيت وكتفيو مغ جية رجميو مغ 
القبخ ، ثع يدمو مغ سخيخه سال معتجال وال يشكذ رأسو في القبخ عشج إندالو إليو ، فإن كان امخأة 

 أخحىا عخضا ...

غ مدتكبال بػجيو القبمة في لحج أو شق والمحج أفزل ويحل ثع يزعو عمى جانبو األيس
 .(ٙٔ)عقج أكفانو ويكذف وجيو ويزع خجه عمى التخاب" 

 ومغ الصقػس اعاله  يتبيغ االتي :  

 قجسية الجفغ واىسيتو في االسالم لسا فيو مغ احكام وشخوط وضػابط شخعية . -ٔ
الصيارة والشطافة ضخورية سػاء لألحياء او االمػات ، وبحلظ تأكيج االسالم عمى العشاية  -ٕ

 باألمػر الرحية . 
ثسة حاالت مخضية تدتثشى مغ الغدل والتكفيغ تجشبًا النتقال السخض والعجوػ مغ االمػات  -ٖ

ئة الى االحياء ، وسشأتي الى تفاصيل ذلظ في مػضػع بحثشا حػل الجفغ في فتخات االوب
 وانتذارىا . 

 اسباب االوبئة: ثانياً 

ثسة امػر تعج مغ السدببات االساسية والعػامل السداعجة في حرػل وتفذي االوبئة يسكغ      
 تقديسيا الى قدسيغ 
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 عػامل شبيعية . -ٔ
 عػامل بذخية . -ٕ

 
 العوامل الظبيعية -1
تخػ اّن الخيح اذا تمػث اليػاء ، ففي رواية "لػال الخيح لحوػ الّشبات وفدجت االشياء أال  - أ

، والسخض لالصّحاء ، ويشيظ السخضى، ونقز الّثسار والبقػل ركجت ، كيف يحجث الكخب
 .(ٚٔ)ويحرل الػباء

لعسخان مػضحًا واضاف ابغ خمجون عمى فداد اليػاء أيزًا عامل الخشػبة وكثخة ا
كثخة ما يخالصو مغ وقػع الػباء وسببو في الغالب فداد اليػاء بكثخة العسخان لتاثيخاتيا بقػلو "

العفغ والخشػبات الفاسجة وإذا فدج اليػاء وىػ غحاء الخوح الحيػاني ومالبدو دائسا فيدخؼ الفداد 
إلى مداجو فإن كان الفداد قػيا وقع السخض في الخئة وىحه ىي الصػاعيغ وأمخاضيا ... وسبب 

 .  (ٛٔ)كثخة العفغ والخشػبات الفاسجة في ىحا كمو كثخة العسخان" 

مة االمصار : ان قمة االمصار وانتذار الجفاف اثخ كبيخ عمى الشطام البيئي اذ ان السصخ ق - ب
عشرخ ميع في تشكيو البيئة والتخمز مغ التمػث " والسصخ يجمػ كجورة اليػاء ، ويديل 

 . (ٜٔ)الػباء والعفػنة وما يقّل عمى االشجار
 عوامل بذرية : -2

 ومتعمقو بشطامو الحؼ ارتدسو لشفدو ومشيا : وىي عػامل تتعمق بفعل االندان     

 العامل االق راد  وتنذي السجاعات : - أ

فػقػع السجاعات وانتذارىا بيغ عامة الشاس ، نتيجة سػء السعيذة وتفذي الفقخ وسػء 
التغحية يجعل االندان عخضة لجسيع االمخاض نتيجة قمة مشاعتيا ، وىحا ما عدزتو التجارب 

 دائسا حرػل السجاعة مع انتذار وتفذي االوبئة . التاريخية التي تػافق 
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م( " وفييا اشتج الغالء ال سيسا بالعخاق ٜٔٗىـ/ٖٖٓومغ امثمة ذلظ ما وقع في سشة )  

السيتة وكثخ الػباء والسػت وبيع الخبد أربعة أرشال بقيخاشيغ صحيح أميخؼ وأكل الزعفاء 
وأكل الزعفاء  ان ارتفاع االسعار دفع الشاس مغ الصبقات الفقيخة الى اكل السيتة "  ،(ٕٓ)"جّجاً 

السيتة ، ودام الغالء وكثخ السػت ، وتقصعت الدبل وشغل الشاس بالسخض والفقخ ، وتخكػا دفغ 
 . (ٕٔ)السػتى

 اتباع نظام غذا ي غير  حي  - ب

وَأْكَثَخ ُأَناٌس في وشاىج ذلظ في احجػ الخوايات التي اكجت عمى سبب الصاعػن " 
الصاعػن مغ أشياء ال ُتْغِشيِيع، َوُأُمػٍر ال َتْعِشيِيع؛ مغ ذلظ استعسال مأكػالت وَقَػاِبس، وُمَخفَِّفات 

 (ٕٕ)وَحَػاِمس" 

 خمق بان ذار الناحذة نين الشاس سو  ال -ج
تعج مغ السدببات االساسية والعػامل السداعجة في حرػل وتفذي االوبئة : حيث عدػ 
خع والجيغ " أنَّ َسَبَب الصَّاُعػن ىػ ُضُيػر الَفَػاِحر والَسَعاِصي؛ َبل ُكلُّ ُمِريَبة َحَجَثت  أىل الذَّ

تقخآنية مشيا قػلو مدتشجيغ بحلظ عمى ماجاء في القخان الكخيع مغ آيا، (ٖٕ)َفِيي ِمغ َكْدب ابغ آدم"
، كسا ان في االقػام  (ٕٗ)تعالى: ))َوَما َأَصاَبُكْع ِمْغ ُمِريَبٍة َفِبَسا َكَدَبْت َأْيِجيُكْع َوَيْعُفػ َعْغ َكِثيٍخ((

إذ ان الغاية الدابقة التي نالتيا العقػبات االليية كان نتيجة سػء الخمق كسا حرل مع قػم لػط 
ية السجتسع مغ امخاضو وسمػكياتو الالخالقية كسحاولة العبث مغ اندال العقػبة وىالكيع لحسا

بالخمق البذخؼ ، وتغييخ الدشغ الكػنية بتصبيع امػر ال تتشاسب والشػع االنداني ومخالف لجورة 
الحياة الصبيعية وىحا ما حاول انتياجو قػم لػط ، باتخاذ مراحبة الخجال مغ دون الشداء والحؼ 

 .  الدشغ الكػنية والعبث بالشػع االندانيفيو تغييخ وخخوج صخيح عغ 
ومغ االحاديث الشبػية قػلو )صمى هللا عميو والو وسمع( "لع تطيخ الفاحذة في قػم حتى 

 .(ٕ٘)تعمغ إال فذا فييع الصاعػن واألوجاع التي لع تكغ في أسالفيع " 
 السد مزمات الرحية لمدفن 

وندتشتج مغ احاديث ال بيت الشبػة )عمييع الدالم( اىسية الجفغ وكػنو مغ الزخوريات 
ففي رواية عغ اإلمام عمي بغ مػسى الخضا )عميو الدالم( انو قال " إنسا أمخ بجفغ السيت لئال 
يطيخ الشاس عمى فداد جدجه ، وقبح مشطخه ، وتغيخ رائحتو ، وال يتأذػ األحياء بخيحو ، وبسا 

عميو مغ اْلفة والفداد ، وليكػن مدتػرا عغ األولياء ، واألعجاء ، فال يذست عجوه ، وال يجخل 
 .(ٕٙ)يحدن صجيقو " 
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ومغ الخواية اعاله ندتخمز اسباب الجفغ واالمػر الػاجب اتباعيا لتحقيق نطام بيئي 
 صحي مشيا  .

الرحخاء لزسان وجب ان تكػن السقابخ بعيجة عغ االحياء الدكشية اؼ في اشخافيا او في  -ٔ
الجانب الرحي لسا تشذخه جثث السػتى مغ روائح تؤدؼ الى فداد اليػاء عشج مدشذكيو مغ 

 االحياء وىي معدزة لطيػر اْلفات واالمخاض .
 التأكيج عمى حخمة السيت بالحفاظ عمى جثتو وستخىا . -ٕ
 مػاراة الجثة وعجم ابخازىا لكبح السشطخ بعج تغييخ الذكل .  -ٖ

سية الجفغ في االسالم وبعس الجيانات في كافة الطخوف وحتى في ومغ ذلظ تطيخ اى
 االوبئة والتي تدتمدم االتي : 

تحجيج نػع السخض ونتائجو لبيان الصخيقة السثمى لعسمية الجفغ ، احيانا يدتػجب عجم  -ٔ
السالمدة السباشخة لمجثة وانسا يػضع عازل لحلظ ، واحيانا تتصمب بعس االمخاض السعجية 

 دون تغديل .  حخق الجثة
استخجام انػاع معيشة مغ السعقسات تجشبا لمعجوػ او رش السيت ببعس السداحيق والبػدرات  -ٕ

 الصيبة السعقسة التي تسشع انتقال السخض .
ان جثة السيت بحج ذاتيا تحسل السخض حتى وان كان السيت صحيحا وغيخ مػبػء ، وقج  -ٖ

أمخ مغ يغدل السيت بالغدل لعمة  وصف االمام الخضا عميو الدالم ذلظ قائاًل " انسا
 .(ٕٚ)الصيارة مسا أصابو مغ نزح السيت الن السيت إذا خخج مشو الخوح بقي مشو أكثخ آفتو"

 طرق الدفن زمن االوبئة  -ثالثًا :

ان الطخوف االستثشائية التي سادت وقت حجوث الػباء االثخ في اتباع شخق مختمفة لجفغ 
  -السػتى اشارت الييا الشرػص التاريخية عشج ارتفاع حريمة السػتى تسثمت باالتي :
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 ترك الجث  في البيوت   -1

ومغ ضسغ االجخاءات االضصخارية نتيجة تفذي الػباء ومػت الكثيخيغ وعجد الجفانيغ 
والشاس عغ دفغ السػتى تخك السػتى في بيػتيع ، وىحا ما وقع عشج حرػل الصاعػن الجارف 

م( فكان أىل الجار يسػتػن عغ آخخىع ال يججون مغ يجفشيع ، وأميخ ٛٛٙىـ /ٜٙبالبرخة سشة )
 .(ٕٛ)غ عبيج هللا بغ معسخ بيا ، استعسمو عمييا مرعب البرخة يػمئح عسخ ب

وفي رواية اخخػ ترف الصاعػن الجارف )لسا وقع الصاعػن الجارف بالبرخة وذىب       
الشاس فيو وعجدوا عغ مػتاىع وكانت الدباع تجخل البيػت فتريب مغ السػتى وذلظ سشة 

جارية مغ بشي عجل ومات أىميا  سبعيغ أيام مرعب وكان يسػت في اليػم سبعػن ألفا فبقيت
 جسيعا فدسعت عػاء الحئب فقالت :

 د ندا لياتتتتتثك الذ  قتتتىم  أن      ***      رهتحتتشاد  بدتتتتتتتتأال أييا الذ ب الس       
     بقية قوم أورثوا في السباكيا      ***        وإنشيتتسا ولتتتتتد ي تي أن قتتتتندا ل       
 (29)وي بعشي من بعد من يان تاليا      ***     وال ضير أني سوف أتبع من مزى       

 
ولع يكتف الشاس بتخك الجثث في البيػت وانسا اضصخوا الى اغالق الجور عمى اىالييا 

لكثخة السػتى وعجد الجفانيغ عغ دفشيع بالجسمة ، االثخ في غمق ابػاب وشبابيظ  -مغ السػتى :
 وفتحات تمظ السشازل التي مات اىميا فييا . 

يع الحؼ مات اىمو بالجارف ومغ الخوايات التاريخية ما ذكختو السرادر في قرة الخض
فأرضعتو كمبة  ، وممخز ىحه الحادثة)) اّن الصاعػن الجارف ، أتى عمى أىل دار ، فمع يذّظ 
أحج مغ أىل السحمَّة ، أّنو لع يبق فييا صغيخ وال كبيخ ، وكان قج بقي في الجار صبّي رضيع 

ب الجار فدّجوه . فمسا كان صغيخ ، يحبػ وال يقػم ، فعسج مغ بقي مغ أىل تمظ السحمة ، إلى با
بعج ذلظ بأشيخ ، تحّػل إلييا بعس ورثة القػم ، فمسا فتح الباب ، وأفزي إلى عخصة الجار ، 
إذا ىػ بربّي يمعب مع جخو كمبة كانت ألصحاب الجار ، فمسا رآىا الربّي حبا إلييا ، فأمكشتو 

شتج جػعو ، ورأػ جخو الكمبة مغ لبشيا . فعمسػا أّن الربي بقي في الجار ، وصار مشديا ، وا
 .(ٖٓ)يخضع ، فعصف عمييا ، فمسا سقتو مّخة ، أدامت لو ، وأدام ليا الصمب(( 
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  دفن اكثر من ميا في قبر واحد  -2

م( وفييا كان الػباء ٖٜٔىـ/ ٜٖٔاذ نقمت السرادر التاريخية ضسغ احجاث سشة ) 
 .(ٖٔ)السفخط ببغجاد ، حتى كان يجفغ في القبخ الػاحج جساعة 

ولقج اباحت الذخيعة االسالمية ذلظ في الطخوف االستثشائية كسا فعل الخسػل ) صمى هللا       
عميو والو وسمع( يػم احج  " لسا اشتج عمييع الحفخ ككل إندان وكانػا قج مديع القخح قال ليع 

، (ٕٖ)االثشيغ والثالثة في قبخ واحج وقجمػا أكثخىع قخآنا "  احفخوا وأعسقػا ووسعػا وادفشػا وادفشػا))
إذ اشتكى إلى رسػل هللا صمى هللا عميو والو سمع مغ كثخة الجخاحات التي اصابتيع في السعخكة 

، كسا اشخكػا في الكفغ " ...وكفغ (ٖٖ)فأمخىع بتػسيع الحفخ ودفغ اثشيغ او ثالثة في قبخ واحج 
 (ٖٗ)ػب الػاحج"الخجميغ والثالثة في الث

اذ اشارت السرادر ضسغ  -: انرراف الشاس عن امور الحياة واالى سام ندفن السوتى -ٖ
م( " وفييا كان غالء شجيج بخخاسان ، ووقع بيا فشاء كثيخ ، ٖٜٗىـ /ٖٕٖحػادث  سشة )

 .(ٖ٘)بحيث كان ييسيع أمخ دفغ السػتى" 
 ه نشندو حنر االندان قبر  -ٗ

واتخح بعس العمساء مغ الرالحيغ تييئة قبػرىع وتالوة القخآن وقخاءة االدعية فييا تجيدا 
وايسانا بػقػع السػت ، ومغ امثمة ذلظ انو لسا وقع الصاعػن الجارف حفخ أيػب بغ بذيخ لشفدو 

، ولعل ذلظ راجع ايزا لتفذي السخض وعجد (ٖٙ)قبخا ، وقخأ فيو القخآن ، فمسا مات دفغ فيو 
 اس عغ الجفغ ، فاتجو بعس الرالحيغ الى حفخ قبػرىع .الش
 االضظرار الى ترك الجث  في العرا  لكثرتي   : -5

اذ عجد الشاس عغ دفغ السػتى لكثختيع لحا اضصخوا لتخك الجثث في العخاء عخضة 
م( ورد ٜٓٓ/ٕٛٛاذا اشارت بعس الخوايات التاريخية إلى أنو انو في سشة )  -لمحيػانات :

قػع الػباء بآذربيجان ، فسات بو خمق كثيخ إلى أن فقج الشاس ما يكفشػن بو السػتى ، الخبخ "بػ 
وكفشػا في األكدية والجمػد والمبػد ] ثع صاروا [ إلى أن لع يججوا مغ يجفغ السػتى ، فكانػا 

 .(ٖٚ)" يتخكػنيع في الصخق عمى حاليع 
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م( ما حرل في بغجاد ما نرو " وقج نرف ٜٔٗىـ /ٖٖٓوورد ضسغ احجاث سشة )

ربيع األول ... وأكل الزعفاء السيتة ، ودام الغالء وكثخ السػت ، وتقصعت الدبل وشغل الشاس 
 .(ٖٛ)بالسخض والفقخ ، وتخكػا دفغ السػتى 

الكالب والدشانيخ م( "اشتج الغالء ببغجاد حتى أكل الشاس السيتة و ٜ٘ٗىـ/ ٖٖٗوفي سشة )
وأخح بعزيع ومعو صبي قج شػاه ليأكمو ... فمحق الشاس أمخاض وأورام في أحذائيع وكثخ فييع 

 .(ٜٖ)السػت حتى عجد الشاس عغ دفغ السػتى فكانت الكالب تأكل لحػميع" 

 قمة الدفانين  -6
لػباء ومغ الذػاىج التاريخية في اعاله والسيسا في العجد عغ دفغ الشاس لمسػتى وتفذي ا

وكثخة السػتى ، مع  قمة الجفانييغ ، وىحا بالفعل ما حرل في الصاعػن الجارف في البرخة 
الحؼ اودػ بحياة الكثيخيغ مع قمة الجفانييغ ، مسا اضصخ عبيج هللا بغ عبيج هللا بغ معسخ التيسي 

حسمػىا إلى والي البرخة حيغ ماتت والجه لع يججوا مغ يحسميا " ...استأجخوا ليا أربعة أعالج ف
 (ٓٗ)"حفختيا ، وىػ األميخ يػمئح

فكثخة السػتى اثخ عمى عسميات الجفغ وقمتيع ففي رواية ذكخت ان "  وقػع ىحا الصاعػن 
أربعة أيام ، فسات في اليػم األول سبعػن ألفا ، وفي اليػم الثاني واحج وسبعػن ألفا ، وفي اليػم 

 .(ٔٗ)الثالث ثالثة وسبعػن ألفا ، وأصبح الشاس في اليػم الخابع مػتى ] إال قميال مغ [  اْلحاد 

 الدعا  لمسوتى
: " لّسا كان زمغ الصاعػن كان رجل يختمف إلى الجبانة فيذيج (ٕٗ)قال بذخ بغ مشرػر

آنذ هللا وحذتكع، ورحع غخبتكع، »الجشائد فيرمى عمييع، وإذا أمدى  وقف عمى السقابخ فقال: 
، ال يديج عمى ىحه الكمسات.. قال الخجل: فأمديت ذات « وتجاوز عغ سّيئاتكع، وقبل حدشاتكع

لسقابخ فأدعػ بسا كشت أدعػ بو، فبيشسا أنا نائع إذا بخمق كثيخ ليمة فانرخفت إلى أىمى ولع آت ا
قج جاءونى، فقمت: مغ أنتع؟ وما حاجتكع؟ قالػا: إنظ كشت تجعػ فى كل يػم عشج انرخافظ إلى 

 .(ٖٗ)فإنى أعػد. فسا تخكتيغ بعج"  أىمظ بجعػات دعػت لشا بيا.. قمت:
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 الخاتسة
  -لقج وقف الباحث عمى جسمة مغ الشتائج مغ اىسيا :    

عشاية االسالم بصخق الجفغ الدميسة واثارىا االيجابية في الحفاظ عمى صحة السجتسع  -ٔ
 وارواح البذخية . كػن السػراة والجفغ تسشع حجوث كثيخ مغ االفات واالمخاض . 

، اذ انو في احيان كثخ تكػن سببًا لتفذي السخض  ارتباط الفقخ والسجاعة باالوبئة -ٕ
 الضصخار الشاس اكل السيتة والجيفة وما سػاىا مغ السزخات عمى الرحة . 

ثسة حالة استثشائية نتيجة تفذي الػباء اضصخ الشاس فييا عمى اعتساد شخيقة دفغ اكثخ  -ٖ
 مغ ميت في قبخ او حفخة واحجة .

حيان عغ دفغ السػتى والمجػء الى شخق متعجدة بيشت الخوايات التاريخية في بعس اال -ٗ
مشيا تخك الجثث في العخاء واحيانًا في السشازل واالكتفاء بدج تمظ البيػت نتيجة فتظ 

 السخض بارواح الكثيخيغ ونقز الجفانيغ والستكفميغ بعسميات الجفغ . 
 . تػصل العجيج مغ عمساء السدمسيغ الى بعس االسباب العمسية السؤدية لالوبئة  -٘
لع تخل الخواية التاريخية مغ االمثمة عمى الذػاىج االندانية والتالحع االجتساعي زمغ  -ٙ

الػباء ، مشيا االدعية لمسػتى وانذغال الشاس بالجفغ وغيخىا مغ االمػر التي تعصي 
 صػرة التخاحع االنداني . 

 عشاية االسالم بالجانب الرحي ويمحع ذلظ مغ التاكيج عمى بعس االمػر الػاجب -ٚ
اتباعيا في الغدل والتكفيغ ، مع التاكيج عمى تجشب السححورات واخح الحيصة والححر 

 ابان الطخوف والحاالت االستثشائية . 

 

 

 

 



                                                                      

 (2021 حزيران ) الثالثون العدد  مجمة دراسات تاريخية
273 

 دفن السوتى زمن االوبئة   
 

 

 

 

 

ك اب )شنا  ال مب السحزون في نيان ما ي عمق بالظاعون/مخظو ( لم اضي  ند دمحم ال رشي 
 ىت(780)ت بعد 

 
 الساعون في فزل الظاعون النن حجر العد النيمخظوطة ي اب نذل               
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 ىوامش البح  

 .  ٖٔالى اية  ٕٚسػرة السائجة ، مغ اية  (ٔ)

 .  ٖٕٙالحسيخؼ ، الخوض السعصار ،  (ٕ)

 .  ٓ٘/ٛالفخاىيجؼ ، العيغ ،  (ٖ)

 . ٜٛٔاحسج فتح هللا ، معجع الفاظ الفقو الجعفخؼ ،  (ٗ)

 .  ٛٔٗ/ٛالفخاىيجؼ ، العيغ ،  (٘)

 .  ٕٛ٘ٔ/ٙالجػىخؼ ، الرحاح ،  (ٙ)

ىـ(، ما يفعمو  ٖٖٓٔمخعي بغ يػسف بغ أبى بكخ بغ أحسج الكخمى السقجسي الحشبمى )الستػفى:  (ٚ)

 . ٖٛاألشباء والجاعػن بجفع شخ الصاعػن ، 

 .   ٙ/ٕابغ تغخؼ بخدػ ، الشجػم الداىخة .  (ٛ)

 مشطسة الرحة العالسية مػقع (ٜ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia 

healthmedicine/ٕٓٔٗ/ٛ/ٔٓ/%Dٛ%Aٚ%Dٜ%ٛٗ%Dٜ%ٛٛ%Dٛ%Aٛ%Dٛ%A

ٚ%Dٛ%Aٔ 

 .  ٕٙٛ/ٕالمذيخ االنرارؼ ، السكاسب ،  (ٓٔ)

 .  ٗٚٔ/ٔ؛ الذيخ الصػسي ، السبدػط ،  ٔٛٔ،  ٕٛبابػيو القسي ، فقو الخضا ، ابغ  (ٔٔ)

؛ السحقق الحمي ،  ٖٙ- ٔٙ؛ الرجوق ، السقشع ،  ٘ٚٔابغ بابػيو القسي ، فقو الخضا ،  (ٕٔ)

 . ٙٔٔ/ٔ؛ العالمة الحمي ، تحخيخ االحكام ،  ٖٚٔ/ٔالسعتبخ ، 

؛  ٙٓٔ؛ اليجاية ،  ٛ٘؛ الرجوق ، السقشع ،  ٚٙٔ – ٙٙٔابغ بابػيو القسي ، فقو الخضا ،  (ٖٔ)
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 .    ٗٚٔ/ٔالذيخ الصػسي ، السبدػط ، 

؛ الكاشاني ،  ٓٛٔ-ٜٚٔ/ٔ؛ ابغ فيج الحمي ، السيحب البارع ،  ٜٚٔالشػوؼ ، السجسػع ، (ٗٔ)

 .  ٗٙٔ/ٕمفاتيح الذخائع ، 

  ٖٓٔ،  ٕٛٔ/ٔالقاضي ابغ البخاج ، السيحب ، (٘ٔ)

 .  ٖٙ-ٕٙالبخاج ، السيحب ، القاضي ابغ (ٙٔ)

 .  ٚٗابغ فشجق البييقي ، معارج نيج البالغة ، ( ٚٔ)

 .  ٕٖٓ/ٔالعبخ ، ( ٛٔ)

 .  ٛ٘ابغ فشجق البييقي ، معارج نيج البالغة ، (ٜٔ)

 . . ٜٖٔ/ٛابغ االثيخ ، الكامل ، ( ٕٓ)

 .  ٕٕٛ/ ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ،  (ٕٔ)

 .  ٖٙالكخمي ، ما يفعمو االشباء والجاعػن ، ( ٕٕ)

 .  ٜٖالكخمي ، ما يفعمو االشباء والجاعػن ،  (ٖٕ)

 .  ٖٓسػرة الذػرػ ، ايو  (ٕٗ)

، ؛ ابغ عبج البخ، االستحكار ٓٗ٘/ٗشيدابػرؼ ، ؛ الحاكع ال ٕٙ/٘الصبخاني ، السعجع االوسط ،  (ٕ٘)

٘/ٜٗ . 

؛ الكمبكايكاني ، كتاب  ٕٙٛ/ٔ؛ عمل الذخائع ،  ٕٔٔ/ٕ، الذيخ الرجوق ، عيػن اخبار الخضا  (ٕٙ)

 .  ٘ٔٔ/ٔ؛ مغشية ، فقو االمام جعفخ الرادق ،  ٕ٘ٔالصيارة ، 

 .  ٖٓٓ؛ االممي ، مرباح اليجػ ،  ٕٔٔ/ٕالذيخ الرجوق ، عيػن اخبار الخضا ، ( ٕٚ)

 .  ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٓٔ؛ حديغ الذاكخؼ ، االعالم ،  ٕٚٗ/٘البالذرؼ ، انداب االشخاف ، ( ٕٛ)

 .  ٕٙٔ/ٙ؛ ابغ عبج البخ ، التسييج ،  ٛ٘ابغ ابي الجنيا ، االعتبار ، ( ٜٕ)
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 .  ٗ٘ٔ/ٗالتشػخي ، نذػار السحاضخة ، ( ٖٓ)

 .  ٖٜٕ/ٖٕالحىبي ، تاريخ السالم ، ( ٖٔ)

 ؛  ٙ٘ٔ/٘ابغ عبج البخ ، االستحكار ، ( ٕٖ)

؛ البييقي ، الدشغ  ٖ٘ٙ/ٔ،السدتجرك ، ، الشيدابػرؼ  ٕٛٔ/ٖالتخمحؼ ، سشغ التخمحؼ ، ( ٖٖ)

 . ٗ٘ٔ/ٛ؛ العيشي ، عسجة القارؼء، ٖٔٗ/ٖ ،الكبخػ 

 .  ٔٔ/ٗ؛ ؛ البييقي ، الدشغ الكبخػ ،  ٖ٘ٙ/ٔالشيدابػرؼ ،السدتجرك ، ( ٖٗ)

 .  ٕٙٓ/ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ،  (ٖ٘)

 .  ٕٖٔمغمصاؼ ، اكسال تيحيب الكسال ، ( ٖٙ)

؛ ابغ االثيخ ، الكامل ،  ٙٔٗ/ٕٔ؛ ابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ٕ٘ٓ/ٛريخ الخسل ، الصبخؼ ، تا (ٖٚ)

 .  ٜٙ/ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ، ؛  ٜٓ٘/ٚ

 . ٕٕٛ/ ٔٔابغ كثيخ ، البجاية والشياية ، ( ٖٛ)

 .  ٘ٙٗ/ٛابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ( ٜٖ)

 .  ٙٚٗ/ٗ؛ الصبخؼ ، تاريخ الخسل ،  ٕٚٗ/٘البالذرؼ ، انداب االشخاف ، ( ٓٗ)

 .  ٕٙ-ٕ٘/ٙابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ( ٔٗ)

األزد ؼ ابػ دمحم ، محجث برخؼ ، مات سشة  بذخ بغ مشرػر : بذخ بغ مشرػر الدميسي( ٕٗ)

 .  ٗٛ/ٕم( يشطخ: البخارؼ ، التاريخ الكبيخ، ٕٙٚىـ/ ٛٓٔ)

 .  ٚٗ/ٔالذارعي الذافي ، مخشج الدوار ، (ٖٗ)
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 قا سة السرادر والسراجع
 ال ران الكري   -
 السرادر االولية  -

  ابغ األثيخ: عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج
 م( . ٕٖٕٔىـ/ٖٓٙالذيباني )ت 

 م .ٜ٘ٙٔىـ/ ٖ٘ٛٔدار بيخوت لمصباعة والشذخ ،  -دار صادر الكامل في التاريخ ، -ٔ

  م(ٜٓٗىـ/ ٜٕٖ: عمي بغ بابػيو القسي)تابغ بابػيو القسي 
.   ل ٙٓٗٔقع السذخفة ،  -فقو الخضا ، تح : مؤسدة آل البيت ) عمييع الدالم ( إلحياء التخاث  -ٕ

 . ٔق ، ط
  م ( ٜٙٛىـ /  ٕٙ٘البخارؼ ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل ) ت 

 ديار بكخ ، د.ت . –التاريخ الكبيخ ، تخكيا  -ٖ
 م( ٛٛٓٔىـ/ٔٛٗابغ البخاج : القاضي عبج العديد بغ البخاج الصخابمدي )ت 

 ىـ. ٙٓٗٔايخان ،  –السيحب ، قع  -ٗ
  م ( ٕٜٛىـ /  ٜٕٚالبالذرؼ : أحسج بغ يحيى بغ جابخ ) ت 

ىـ /  ٚٔٗٔدار الفكخ ،  -، بيخوت  ٔانداب األشخاف، تح: سييل زكار ورياض زركمي ، ط -٘
 م.ٜٜٙٔ

 م(٘ٙٓٔىـ/ٛ٘ٗالبييقي : احسج بغ الحديغ )ت 
 الدشغ الكبخػ ، دار الفكخ ، د.ت .  -ٙ

 م(  ٕٜٛىـ / ٜٕٚالتخمحؼ : أبػ عيدى دمحم بغ عيدى )ت 
 م.  ٖٜٛٔبيخوت ،  ٕسشغ التخمحؼ ، تح: عبج الػىاب عبج المصيف ، ط -ٚ

 : م( ٜٙٗٔ/ ل ٗٚٛجسال الجيغ أبي السحاسغ يػسف )ت  ابغ تغخػ بخدػ 
 مرخ ، د.ت .  –الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ، مصابع كدتاتدػماس وشخكاه  -ٛ

  م( ٜٜ٘/ لٖٛٗالتشػخي : أبػ عمي الُسحّدغ بغ عمي التشػخي )ت 
 م .ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔالسحاضخة وأخبار السحاكخة ، تح : عبػد الذالجي الحامي ،  نذػار -ٜ
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  : م ( ٕٓٓٔىـ/ٜٚ٘ت أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ابغ الجػزؼ 

  ،، تح : دمحم عبج القادر عصا ومرصفى عبج القادر عصا  راجعو وصححو السشتطع في تاريخ األمع -ٓٔ
 م ٕٜٜٔىـ /  ٕٔٗٔلبشان ،   –بيخوت  -، دار الكتب العمسية  ٔنعيع زرزور ، ط

  م( .ٕٓٓٔىـ/  ٖٜٖالجػىخؼ: إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ )ت 
لبشان ،  –بيخوت  –، دار لعمع لمسالييغ  ٗالرحاح ، تح : أحسج عبج الغفػر عصار ، ط -ٔٔ

 م .  ٜٚٛٔىـ/ٚٓٗٔ

  م(ٗٔٓٔىـ/٘ٓٗالحاكع الشيدابػرؼ : أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا )ت 
 السدتجرك عمى الرحيحيغ ، تح : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي ، بيخوت ، د.ت .  -ٕٔ

  م(ٜٗٗٔىـ/ ٜٓٓعبج السشعع )ت الحسيخؼ : دمحم بغ 
 م. ٜٗٛٔ، بيخوت ،  ٕالخوض السعصار في خبخ األقصار، تح : احدان عباس ، ط -ٖٔ

  ابغ خمجون : عبج الخحسغ بغ دمحم بغ الحدغ بغ دمحم بغ جابخ بغ دمحم بغ إبخاليع بغ عبج
 م( .٘ٓٗٔىـ/ ٛٓٛالخحسغ )ت 

العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والعجع والبخبخ ، ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصان  -ٗٔ
 لبشان، د.ت –بيخوت  -، دار إحياء التخاث العخبي  ٗاألكبخ ، ط

  م(ٜٗٛ/ٕٔٛابغ أبي الجنيا القخشي البغجادؼ ، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم بغ عبيج )ت 
 م. ٖٜٜٔ،عسان، ٔكتاب االعتبار وأعقاب الدخور واألحدان ، تح : نجع عبج الخحسغ ، ط -٘ٔ

 م( . ٖٚٗٔىـ /ٛٗٚالحىبي : أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثسان بغ قايساز )ت 
/ هٜٓٗٔبيخوت ،  –، دار الكتاب العخبي  ٕتاريخ اإلسالم ، تح : عسخ عبج الدالم تجمخؼ ، ط -ٙٔ

 م . ٜٜٛٔ
 (ٕٛٔٔىـ/٘ٔٙالذافعي : أبػ دمحم بغ عبج الخحسغ )ت  الذارعي 

 ىـ. ٘ٔٗٔ، القاىخة ،  ٔمخشج الدوار إلى قبػر األبخار ، ط-ٚٔ
  م( ٜٜٔىـ/ ٖٔٛالرجوق : أبػ جعفخ الرجوق دمحم بغ عمي بغ الحديغ ابغ بابػيو القسي )ت 

 .  مٜٙٙٔالشجف االشخف ،  – الحيجرية: الديج دمحم صادق بحخ العمػم ، السكتبة عمل الذخائع، تح -ٛٔ
 –بيخوت  -، مصبعة مؤسدة األعمسي  ٔعيػن أخبار الخضا ، تح: الذيخ حديغ األعمسي ، ط -ٜٔ

 م . ٜٗٛٔىـ/ ٗٓٗٔلبشان ، 
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قع ،  –عميو الدالم ، مصبعة اعتساد  -السقشع ، تح : لجشة التحقيق التابعة لسؤسدة اإلمام اليادؼ  -ٕٓ
  ل ٘ٔٗٔ

قع .  -، اعتساد  ٔاألصػل والفخوع ، تح : مؤسدة اإلمام اليادؼ عميو الدالم ، طاليجاية في  -ٕٔ
 .  ل ٛٔٗٔ

  م(ٜٓٚىـ/ٖٓٙالصبخاني : أبي القاسع سميسان بغ أحسج الصبخاني)ت 
 م . ٜٜ٘ٔالسعجع االوسط ، دار الحخميغ لمصباعة والشذخ ،  -ٕٕ

 م( . ٕٕٜىـ/ٖٓٔالصبخؼ : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت 
، مصبعة " بخيل " بسجيشة  ٗاريخ الخسل والسمػك ، راجعو وصححو وضبصو نخبة مغ العمساء ، طت -ٖٕ

 م .  ٖٜٛٔىـ /  ٖٓٗٔليجن ، 
 : الصػسي 
 م(، ٚٙٓٔىـ/ ٓٙٗالسبدػط ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ بغ عمي الصػسي )ت 

 .  ٖٚٛٔخان ، شي –السبدػط في فقو اإلمامية ، تح :الديج دمحم تقي الكذفي ، الحيجرية  -ٕٗ
  ابغ عبج البخ : أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخؼ القخشبي

 م( ٓٚٓٔىــ/ٖٙٗ)ت 
 م .  ٕٓٓٓبيخوت ،  –، دار الكتب العمسية  ٔاالستحكار ، تح: سالع دمحم عصا ، ط -ٕ٘
 م.ٖٚٛٔالبكخؼ ، السغخب ، دمحم عبج الكبيخ  التسييج ، تح: مرصفى بغ أحسج العمػؼ , -ٕٙ

 م( .٘ٚٔٔىـ/ٔٚ٘ابغ عداكخ : أبػ القاسع عمي بغ الحدغ )ت 
 م.ٜٜ٘ٔ/   ل ٘ٔٗٔلبشان ،  –بيخوت  –تاريخ مجيشة دمذق ، تح : عمي شيخؼ ، دار الفكخ  -ٕٚ

  م( ٕٖ٘ٔىـ / ٕٙٚالعاّلمة الحّمي : )ت 
،مصبعة  ٔ، تح : الذيخ إبخاليع البيادرؼ ، ط تحخيخ األحكام الذخعية ، عمى محىب اإلمامية -ٕٛ

  ل ٕٓٗٔقع  ،  –اعتساد 
 م( ٔ٘ٗٔىـ /  ٘٘ٛالعيشي : محسػد بغ أحسج بغ مػسى )ت 

 بيخوت ، د.ت .  -عسجة القارؼء ، دار احياء التخاث العخبي  -ٜٕ

 ( ٜٔٚىـ / ٘ٚٔالفخاىيجؼ : ابػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ. )م 

 .مٜٛٛٔ/  لٛٓٗٔلبشان ،  –بيخوت  -،مؤسدة األعمسي  ٔالعيغ ، تح : ميجػ السخدومي ، ط -ٖٓ
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 دفن السوتى زمن االوبئة   
  م( ٜٙٔٔىـ/٘ٙ٘ابغ فشجق البييقي : ضييخ الجيغ أبي الحدغ عمّي بغ زيج )ت 

 ىـ . ٜٓٗٔقع ،  –، مصبعة بيسغ  ٔمعارج نيج البالغة ، تح : محّسج تقي دانذپژوه ، ط-ٖٔ

 م(ٖٚٗٔ/ ل ٔٗٛيغ أبي العباس أحسج بغ دمحم بغ فيج الحمي ) ت ابغ فيج الحمي : جسال الج 

السيحب البارع في شخح السخترخ الشافع ،  تح: الذيخ مجتبى العخاقي ، مؤسدة الشذخ اإلسالمي  -ٕٖ
 .   ل ٚٓٗٔالتابعة لجساعة السجرسيغ بقع السذخفة ،

  م(ٓٛٙٔ/ ل ٜٔٓٔالكاشاني : دمحم محدغ الفيس الكاشاني )ت 

 ىـ . ٔٓٗٔقع ،  –مفاتيح الذخائع  ، تح : الديج ميجؼ رجائي ، مصبعة الخيام  -ٖٖ

  (. مٕٖٚٔىـ/ٗٚٚ: أبػ الفجاء إسساعيل بغ كثيخ الجمذقي )ت ابغ كثيخ 

 .  مٜٜٚٔىـ/ٚٔٗٔ، دار ىجخ ،   ٔالبجاية والشياية ، تح : عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ، ط-ٖٗ

 م(ٕٚٚٔ/  ل ٙٚٙالقاسع جعفخ بغ الحدغ )ت السحقق الحمي : نجع الجيغ أبي 

 . ٖٗٙٔالسعتبخفي شخح السخترخ، مؤسدة سيج الذيجاء ) ع ( ت قع ،-ٖ٘

  م(ٖٓٙٔ/ ل ٕٙٚمغمصاؼ : عالء الجيغ ابغ قميج بغ عبج هللا البكچخؼ الحشفي )ت 

الفاروق  ٔإكسال تيحيب الكسال في أسساء الخجال ، تح : أبػ عبج الخحسغ عادل بغ دمحم ، ط-ٖٙ
 م .ٕٔٓٓالقاىخة ،  -الحجيثة لمصباعة والشذخ

  م(ٕٚٚٔىـ/ٙٚٙالشػوؼ :)ت 

 م. ٜٚٛٔبيخوت ،  –شخح صحيح مدمع ،دار الكتاب العخبي -ٖٚ

 السجسػع ،دار الفكخ ، د.ت . -ٖٛ

 : م( . ٕٕٛٔىـ/ٕٙٙشياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت  بغ عبج هللا الخومي)تياقػت الحسػؼ 

 م .ٜٜٚٔىـ/ٜٜٖٔلبشان ، –بيخوت  –، دار إحياء التخاث العخبي معجع البمجان -ٜٖ
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 السراجع الثانوية  -
  احسج فتح هللا 

 م.  ٜٜ٘ٔالجمام ،  –، مصبعة السجوخل ٔمعجع الفاظ الفقو الجعفخؼ ، ط  -ٓٗ
 ىـ .  ٖٚٚٔ، مصبعة فخدوسي ،  ٔدمحم تقي اْلممي ، ط 
   (ٕٔٛٔالذيخ االنرارؼ : مختزى بغ دمحم أميغ )ت 

 ىـ . ٘ٔٗٔ، قع ،  ٔالسكاسب ، ط -ٔٗ
 الذاكخؼ  حديغ 

 ىـ .  ٛٔٗٔ، مصبعة ستارة ،  ٕاالعالم ، ط -ٕٗ
  ىـ( ٖٖٓٔالكخمي : مخعي بغ يػسف بغ أبى بكخ بغ أحسج الكخمى السقجسي الحشبمى )ت 
، دار  ٔما يفعمو األشباء والجاعػن بجفع شخ الصاعػن ، تح : خالج بغ العخبي مجرك ، ط -ٖٗ

 م. ٕٓٓٓلبشان ،  –البذائخ اإلسالمية لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت 
 ىـ( ٗٔٗٔالكمبايكاني : الديج دمحم رضا السػسػؼ )ت 

 ايخان ، د.ت . –كتاب الصيارة ، قع  -ٗٗ
 م(ٓٓٗٔمغشية : دمحم جػاد )ت 

 ىـ . ٕٓٗٔ، قع ،  ٕفقو اإلمام جعفخ الرادق عميو الدالم ، ط-٘ٗ
 مػقع مشطسة الرحة العالسية  -ٙٗ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia 
healthmedicine/ ٕٓٔٗ/ٛ/ٔٓ /%D ٛ% A ٚ% D ٜ%ٛٗ% D ٜ%ٛٛ% D ٛ% A ٛ% D ٛ% A ٚ% D
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 ججلية قبلة المدلمين بين المدجج الحخام وبيت المقجس 

 بني املسجد احلرام وبيت املقدساملسلمني قبلة جدلية 
 دراسة حتليلية

  
   

 الملخص 

لتدميط  قبمة السدمسيغ بيغ السدجج الحخاـ كبيت السقجس دراسة تحميمية حثييجؼ ب
اتجاىيا  كالسجيشة حيث تشاكلشا أكالمة السدمسيغ في مكة الزػء عمى مدألة جػىخية كىي قب

قبل اليجخة حيث تعجدت اآلراء كالشطخيات حػؿ اختبلؼ الشاس في اكؿ عيج الخسالة في 
ف ػ كدراسة اآلراء التي تشاكليا السؤرخ ،ىسا مكة بيغ الكعبة كبيت السقجس اككبل

قخاءة  ثانيا، ك تآكيمية ف كالخكايات الجاعسة لكل جية مغ الجيات دراسة تحميميةك كالسفدخ 
كالشاس مع ندكؿ الشز بتغييخ قبمة السدمسيغ في السجيشة مغ تعامل الػحي كالشبي  كيف

اثشاء الربلة ، كىل كاف كمتى ندؿ الشز قبل اك بعج اك  ،بيت السقجس الى الكعبة 
أك باجتياده كماىي دالئل كل كأمخه بػحي مغ هللا  استكباؿ بيت السقجس مغ قبل الشبي

 ، كىل كاف لبيت السقجس أىسية عشج السدمسيغ أياـ الشبي كالخمفاء مغ بعجه . مشو

  

 

 

 أحمد فاضل عجيمي . د. م  

 ذي قار   جامعةكلية   اآلثار/ 
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The Dialectic of Muslim Qiblah between the Grand 

Mosque and the Holy City:( An analytical study) 

 

 

 

 

 Abstract 

Our research "The Muslim Qiblah between Al-Masjid Al-

Harram and Bayt al-Maqdis: A Historical Interpretative Reading" 

aims to shed light on a fundamental and sensitive issue, which is the 

Muslim Qiblah in Makkah and Madinah. First,, we dealt with its 

direction before the migration, where opinions and theories varied 

about the difference of people in the early era of the message in 

Mecca between the Ka'aba and Bayt Al-Maqdis, or both of them 

studying the opinions that historians and Interpreters who have 

dealt with and the Traditions (Hadeeths) that support each of one of 

them as an interpretive analytical study. Secondly, reading how the 

revelation, the Prophet and the people dealt with the revelation of 

the text by changing the Muslim qiblah in Medina from Bayt Al-

Maqdis to the Ka'aba, and when the text was revealed before, after, 

or during prayer, and whether it was the reception of Bayt al-

Maqdis by the Prophet with inspiration from Allah and his 

command or his juristic deduction, and what are the evidences for 

each of them, and whether Bayt Al-Maqdis was important to the 

Muslims in the days of the Prophet and the caliphs after him? 

Lect. Dr. Ahmed Fadhil Ajimi 

College of Faculty / University of Dhi-Qar      
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 ججلية قبلة المدلمين بين المدجج الحخام وبيت المقجس 

 المقجمة
كاياـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)اسيع الكع التخاثي لمسخكيات التاريخية التي تبمػرت كضيخت بعج كفاة الشبي

الجكلة االمػية في تغييخ الكثيخ مغ السفاليع كالسرصمحات كأضاؼ عمييا الكثيخكف مغ رؤاىع 
كآرائيع كقجمػىا لؤلجياؿ محكسة الرشع فانتذخت بيغ الشاس كتحػلت الى مػركث مقجس ال 
يجػز الصعغ فيو حتى لػ كاف ما فيو معارضًا الصح الخكايات كأكثخىا شيػعا كلعل قبمة 

أكؿ عيجه  غ في مكة كاحجة مشيا حيث اختمف الخكاة كالسحجثيغ في قبمة صبلة الشبيالسدمسي
في مكة ما بيغ الكعبة كبيت السقجس ككحلظ اختمفػا حػؿ كيفية تغيخ القبمة بعج ندكؿ الشز 
االليي بتحػيل القبمة مغ بيت السقجس الى كعبة مكة لحلظ كاف ىجؼ الجراسة تػضيح الحقائق 

جس كالتدكيخ التي لفقت بتأثيخ الدياسة كسمصة الحكع  كارادت رفع شأف بيت ككذف ركايات ال
السقجس عمى حداب كعبة السدمسيغ في مكة ككاف مشيج الجراسة قخاءة كل الخكايات الخاصة 
بالسػضػع كشخحيا اماـ الشقاش كالجراسة كالتحميل لمسقارنة كالػصػؿ لمحكيقة ، كقدست الجراسة 

كؿ قبمة السدمسيغ في مكة بيغ بيت السقجس كالكعبة كالسبحث الثاني عغ الى مبحثيغ األكؿ تشا
مع ندكؿ الشز بتغيخ قبمة السدمسيغ مغ بيت السقجس الى كعبة مكة في  (ملسو هيلع هللا ىلص)كيفية تعامل الشبي

 السجيشة

 اوال : قبلة المدلمين في مكة بين بيت المقجس والكعبة

كيف كانت صبلة األنبياء قبل اإلسبلـ ؟: لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ نقػؿ إف القخآف  
، (ٔ)الكخيع ذكخ بعس اآليات التي  تبيغ صبلة األنبياء قبل اإلسبلـ بسا فييا مغ ركػع كسجػد

كمغ األحاديث الشبػية الذخيفة ىشاؾ نرػص تذيخ إلى أّف الربلة قبل اإلسبلـ كاف فييا ركػع 
عغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ضػء مغ دكف تفريل لكيفيتيا كاحاديث ركيت عغ الرحابة عغ الشبيكسجػد كك 

تػضأ ثبلثًا ثبلثًا، ثّع قاؿ: كفي الحجيث أّف الشبي عميو  ،(ٕ)تذخيع الربلة لؤلنبياء الدابقيغ
كاختمفت اآلراء حػؿ قبمة االنبياء الدابقيغ فقيل اف ،  (ٖ))ىحا كضػئي ككضػُء األنبياِء قبمي(

)عميو  ككحلظ السديح ، (ٗ)اسخائيل كانػا يرمػف الى صخخة بيت السقجس كىي قبمتيعانبياء بشي 
بيشسا ذكخت ركايات كثيخ مغ السفدخيغ السدمسيغ إف ، (٘)شػؿ مقامو كاف يرمي الييا الدبلـ(
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عشج تفديخىع قػلو تعالى )كاْجَعُمػا ُبُيػَتُكع قبمة األنبياء الدابقيغ كبشي اسخائيل ىي الكعبة ف
َمًة(قالػا كاف بشػ إسخائيل ال يرمػف إال في كشائديع عمشية فمسا أرسل مػسى أمخ فخعػف ِقبْ 

بيجميا كمشعيع مغ الربلة فأمخكا أف يتخحكا اماكغ في بيػتيع يرمػف فييا سخًا خػفا مغ فخعػف 
إلى  عشو باسشاده ابغ قػلػيونقل عغ ، ككحلظ نقل عغ (ٙ)ككانت الكعبة قبمة مػسى كمغ معو

مػسى بغ  أنو أمخ القخآف قاؿ: )أف هللا تبارؾ كتعالى أخبخنا في )عميو الدبلـ(اإلماـ الرادؽ
أف يجعل بيتو قبمة في قػلو " كأكحيشا إلى مػسى كأخيو أف تبػءا لقػمكسا  )عميو الدبلـ(عسخاف 

اثشاء تػجييع كلعل القرج ىشا جعل البيت مكاف لمتعبج ،  (ٚ)بسرخ بيػتا كاجعمػا بيػتكع قبمة(
( ٛ)الى كعبة مكة خدفا مغ اؿ فخعػف كجاء في االستحكار البغ عبج البخ: عغ الخبيع بغ أنذ

كاف يرمي عشج الرخخة كيدتقبل البيت  )عميو الدبلـ(كاف يقػؿ أف مػسى( ٜ)عغ أبي العالية
مدجج صالح  الحخاـ ككانت الكعبة قبمتو ككانت الرخخة بيغ يجيو فقاؿ لو احج الييػد بيششا كبيشظ

اؿ قبمتو الكعبة ، كقػػػػ، فقاؿ لو أبػ العالية فإني صميت في مدجج صالح ك )عميو الدبلـ(الشبي
 . (ٓٔ)الخبيع كأخبخني أبػ العالية أنو رأى مدجج ذي القخنيغ كقبمتو الكعبة

)عميو ككانت الييػد تدتقبل الرخخة في بيت السقجس الى الغخب ألف الشجاء لسػسى 
اف الييػد اتجيػا لرخخة بيت السقجس عغ مذػرة ( ٕٔ)، كعغ خالج بشيديج (ٔٔ)جاء مشو الدبلـ(

مشيع حيث قاؿ: ) لع تجج الييػد في التػراة القبمة، كلكغ تابػت الدكيشة كاف عمى الرخخة، فمسَّا 
، ككاف (ٖٔ)غزب هللا عمى بشي إسخائيل رفعو، ككانت صبلتيع إلى الرخخة عغ مذػرة مشيع(

إنسا ذىب إلى  )عميو الدبلـ(استقبمػا الذخؽ مصمع الذسذ كعّجكه قبمتيع، ألف جبخائيل الشرارى 
، كذكخ الصبخي في مجسع البياف اف الكعبة كانت قبمة ألنبياء قبل  (ٗٔ)مخيع مغ جانب السذخؽ 

دمحم يتػجيػف إلييا فكتستيا الييػد كالشرارى، فتػجو بعزيع شخقا كبعزيع نحػ بيت السقجس 
التي تبيغ اف اتجاه الييػد الى بيت السقجس كقبمة  ، كنحغ مع  االراء(٘ٔ)ا أمخىع هللا بوكرفزػا م

 ليع ىي بسذػرة مشيع كانسا جسيع االنبياء الدابقيغ مكاف اتجاىيع الى كعبة مكة .

 كمغ خبلؿ ما عخضشاه اعبله نخى : 
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أي لعسـػ الشاس  ، كضع لمشاس(ٙٔ)إف الكعبة ىي اكؿ بيت كضع في األرض لعبادة هللا  -ٔ
:ما يقاؿ  ، كذلظ لعجة امػر مشيا(ٚٔ)لعبادتيع كندكيع يصػفػف بو كيرمػف إليو كيعتكفػف عشجه

، كانيا لبصت مع آدـ حيغ لبط، كرفعت حيغ أغخؽ (ٛٔ)إف الكعبة خمقت قبل االرض بالفي سشة
، كرفع نبي هللا (ٜٔ)هللا قـػ نػح أياـ الصػفاف، ثع تتبع مشو إبخاليع أثخا فبشاه عمى أساس قجيع

، كبعج ابخاليع اتبع ابشائو نفذ الخط (ٕٓ)ابخاليع ككلجه إسساعيل عمييسا الدبلـ البشياف في الكعبة
كثيخة بيحا الخرػص كميا تجؿ عمى كجػد ممة كاحجة اال كىي ممة  كاآلياتفي تقجيذ الكعبة، 

، كمع اعتقادنا إف الكعبة ىي (ٕٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)ابخاليع كبيت كاحج ىي الكعبة كىي نفديا ممة كبيت دمحم
عبارة عغ حجارة ال تتع اال بالبشاء ، لحلظ يسكغ اف نقػؿ اف الحي لبط مع ادـ قج يكػف الحجخ 

 االسػد كإنو قج بشى الكعبة في االرض بأمخ هللا ثع عسخت بسخكر الدمغ مع كل نبي. 

قى فييا مػسى نبييع اكتدب بيت السقجس اىسيتو الجيشية لمييػد مغ كجػد الرخخة التي تم -ٕ
بعج اف بشى الييكل ككاف  الشجاء مغ ربو ثسدادت أىسيتيا في عيج داكد كسميساف)عمييسا الدبلـ(

، لحلظ اتجو الييا الييػد عغ مذػرة مشيع لقجسيتيا لتكػف مكاف مقجس (ٕٕ)عمييا تابػت الدكيشة
، ثع بسخكر اياـ مػسى ليع ثاني غيخ الكعبة التي اكصى بيا انبيائيع في مرخ كاتجيػا الييا

الػقت تحػلت الى قبمتيع الخئيدة ألنيا اكثخ قجاسة بالشدبة ليع أكاًل، كالرتباشيا بأمػر تخز 
حيث  انبيائيع ثانيًا، كىشاؾ مغ اآليات كاالحاديث ألجالة عمى مكانتيا كعسق عبلقتيا باإلسبلـ

كقج أجسع السفدخكف أف السحكػر ، (ٖٕ)ذكخ بيت السقجس في القخآف باسع األرض التي باركشا فييا
عمى الخغع مغ أف بعزيع قاؿ السقرػد ( ٕٗ)في االرض التي باركشا فييا ىي بيت السقجس

كلكشيا ( ٕٙ)كقيل انو في مرخ ،(ٕ٘)باالرض التي باركشا فييا في اآليات انيا مكة عغ ابغ عباس
جج االقرى في ليمة اراء ضعيفة كقميمة . كذكخ القخآف الكخيع كاصفًا بيت السقجس بالسد

ككصفو بالسدجج الحي باركشا حػلو كىػ داللة عمى بخكة السدجج كمكانتو عشج هللا  ، (ٕٚ)االسخاء
كالسدمسيغ، كفي كتب الحجيث يعّج السدجج األقرى ىػ أحج السداجج الثبلثة التي ال يجػز شّج 

يعادؿ خسدسائة صبلة عغ كلمربلة في السدجج األقرى ثػاب ، (ٕٛ)الخحاؿ إلى مدجج إال إلييا
فيحه ،  (ٖٓ)الرحابة بالبقاء قخبو (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىػ السدجج الحي أمخ الشبي(ٜٕ)غيخه مغ السداجج
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االحاديث كميا تجؿ عمى مكانة السدجج كعسق عبلقتو باإلسبلـ كىشاؾ العجيج مغ األحاديث 
 .األخخى التي ذكخت السدجج األقرى كحثت عمى زيارتو كالربلة فيو

كاف الحجيث كالتفديخ كالديخة العجيج مغ األحاديث الجالة عمى أف الشبي  ذكخت كتب -ٖ
أنو كاف قج فخض الربلة ركعتيغ في أكؿ الشيار كفي آخخه فقط  يرمي بسكة قبل اإلسخاء كقيل

، كعشج عائذة اف هللا تعالى افتخض الكياـ (ٖٔ)ثع افتخضت عميو الرمػات الخسذ ليمة اإلسخاء 
فقاـ رسػؿ هللا كأصحابو حػال حتى انتفخت أقجاميع ثع أندؿ هللا تعالى  في أكؿ سػرة السدمل

كذكخ أىل الديخة إف ، (ٕٖ)التخفيف في آخخ الدػرة فرار قياـ الميل تصػعا بعج فخيزة
كعمسو الربلة في بجاية الجعػة ككاف يرمي مع  (ملسو هيلع هللا ىلص(تػضأ اماـ الشبي )عميو الدبلـ(جبخائيل

لذعاب الجعػة  كاف أصحاب رسػؿ هللا إذا صمػا ذىبػا إلى اكمع استسخار ، (ٖٖ)خجيجة سخاً 
في مكة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كىحه كميا ادلة اف الربلة فخضت عمى الشبي ،( ٖٗ)كاستخفػا بربلتيع عغ قػميع

 اف يرمي كيتجو لمقبمة في صبلتو .كانو ك

أكؿ عيجه في مكة فقاؿ قـػ : كاف يرمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)لقج اختمف الشاس في قبمة صبلة الشبي
بيت السقجس، إال أنو كاف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا، كال يرمي في غيخ السكاف الحي  بسكة إلى

يسكغ ىحا فيو، كقاؿ آخخكف بل كاف يرمي بسكة،  كبعج قجكمو السجيشة إلى بيت السقجس كلع 
يكغ عميو أف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا ثع أمخه هللا تعالى بالتػجو إلى الكعبة ، كقاؿ قـػ  

ي بسكة إلى الكعبة  فمسا ىاجخ إلى السجيشة  أمخه هللا تعالى أف يرمي إلى بيت يرم (ملسو هيلع هللا ىلص)كاف
 كسػؼ نعخض ما تقجـ مع بياف اآلراء الخاصة بكل كجية:، (ٖ٘)السقجس ثع أعيج إلى الكعبة 

 الخأي األول : القبلة ىي بيت المقجس 

كاف يرمي  كاف الشبيكىػ القػؿ السذيػر عشج السدمسيغ إّف بيت السقجس ىػ القبمة األكلى 
كقج يكػف اتجاه  بسكة كبعج قجكمو إلى السجيشة الييا، ثع أمخه هللا تعالى بالتػجو الى الكعبة،

 اصحاب ىحا القػؿ يعػد الى سببيغ :

بسا أف بيت السقجس السذيػر عشيا انيا كانت قبمة ألنبياء الييػد كاتباعيع مغ بعجىع  االكؿ :
 (صمى هللا عميو كسمع)ي الجديخة العخبية ، لحلظ  أمخ هللا نبيو كىع شائفة االكثخ انتذارًا ف
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بالتػجو إلى السدجج األقرى ليطيخ لمشاس أف الشبي لع يكغ يختمف عغ الخسل كاالنبياء 
 الدابقيغ كالجليل أف كجيتو ىي كجية األنبياء مغ قبمو . 

قخير كاكثانيع ككانت الدمصة بيجىع  إف الكعبة في بجاية الجعػة كانت مقخًا الصشاـ الثاني:
كاالسبلـ ضعيف كىجى هللا الشبي الى بيت السقجس لكػنيا قبمة الييػد كىع اقخب في ديشيع مغ 
السذخكيغ الى االسبلـ كلحلظ عشجما أكتدب االسبلـ القػة في السجيشة كقخب مػعج فتح مكة أمخ 

حا ما ذكخه اف ليتع نعستو عمييع كىهللا بتحػيل القبمة الييا كتخميريا مغ األصشاـ كاألكث
 (ٖٙ)الصباشبائي في تفديخه

 كمغ أبخز الخكايات كالتفاسيخ التي تجعع ىحا الخأي:

كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع يرمي بسكة نحػ بيت  ما نقل عغ اف عباس : ) -ٔ
السقجس كالكعبة بيغ يجيو كبعج ما ىاجخ إلى السجيشة ستة عذخ شيخا ، ثع صخؼ إلى الكعبة 

ىػ( أيزا ٕٓٛكنقميا ىػد اليػاري)ت( ٜٖ)الخكاية عغ قتادة( ٖٛ)، كنقمت كتب السفدخيغ (ٖٚ)(
 (ٓٗ)كندبيا الى بعس السفدخيغ

بخكاية عمي بغ ابخاليع انو قاؿ :تحػلت القبمة إلى  )عميو الدبلـ(عغ االماـ الرادؽما ركي  -ٕ
بسكة ثبلث عذخة سشة إلى بيت السقجس ، كبعج مياجختو إلى  (ملسو هيلع هللا ىلص)الكعبة بعج ما صمى الشبي

)عميو ككحلظ  ما ركي عغ االماـ العدكخي  ،(ٔٗ)السجيشة صمى إلى بيت السقجس سبعة أشيخ
رسػؿ هللا لسا كاف بسكة أمخه هللا تعالى أف يتػجو نحػ بيت السقجس في  قاؿ: أف انو الدبلـ(

صبلتو كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ، كإذا لع يتسكغ استقبل بيت السقجس كيف كاف، ككاف 
 (ٕٗ)يفعل ذلظ شػؿ مقامو بيا ثبلث عذخة سشة  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا

يغ اختمفػا في الجية التي كاف الشبي صمى هللا ما نقل عغ البخاري : انو نقل اراء العمساء الح -ٖ
عميو كسمع يتػجو إلييا لمربلة كىػ بسكة ، فشقل القػؿ األكؿ القائل انو كاف يتػجو إلى بيت 
السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا بيشو كبيغ بيت السقجس كالقػؿ الثاني انو كاف يرمى 

بيت السقجس كقاؿ كىحا ضعيف كيمـد مشو دعػى  إلى الكعبة فمسا تحػؿ إلى السجيشة استقبل
الشدخ مختيغ كاألكؿ أصح ألنو يجسع بيغ القػليغ كقج صححو الحاكع كغيخه مغ حجيث ابغ 
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عباس ككأف البخاري أراد اإلشارة إلى الجـد باألصح مغ أف الربلة في مكة كانت إلى بيت 
 (ٖٗ)السقجس

ججاؿ الييػد مع الخسػؿ بعج تغيخ قبمة بيت  كما نقل عغ البحخاني : الحي نقل لشا ركاية -ٗ
السقجس في السجيشة ككبلميع لمشبي انظ صميت اربعة عذخ سشة الى بيت السقجس ثع تخكتيا فاذا 
كشت قبمتظ حق فقج تخكتيا الى باشل ، كإف كاف باشبل فقج كشت عميو شػؿ ىحه السجة  فسا يأمشا 

، كىي اشارة الى قبمة (ٗٗ)ذلظ كاف حقا كىحا حقأف تكػف اآلف عمى باشل ؟ فقاؿ رسػؿ هللا: بل 
السدمسيغ في مكة كانت نحػ بيت السقجس شػاؿ الفتخة مغ بجاية الجعػة في مكة حتى تاريخ نقل 
القبمة نحػ الكعبة في السجيشة ، كذكخ دمحم عبجه في تفديخه  اف بيت السقجس كاف قبمة انبياء بشي 

ا في مكة زمششا ككاف الشبي يتذػؽ الستكباؿ الكعبة  اسخائيل كقج صمى الشبي كالسدمسيغ اليي
  (٘ٗ)كيتسشى لػ حػؿ هللا القبمة الييا 

كمع شيخة ىحا الخأي ككثخة الخكايات التي تدشجه اال انشا نخى اف ىحا الخأي  قابل لمشقاش 
 كالخد كذلظ لعجة امػر مشيا : 

اعبله كاف نبي هللا ابخاليع اف كعبة مكة مػجػدة اصبَل قبل بيت السقجس كسا كضحشا في  -ٔ
)عميو الدبلـ ( ىػ مغ بشى القػاعج لمكعبة كدعى الشاس لمحج كالصػاؼ بيا كبقت كحلظ حتى 
قجسيا العخب بالجديخة العخبية كخارجيا كحجػا الييا في اكقات محجدة مغ الدشة كاكيج مكانتيا 

صبلتو األكلى في مكة كػنو  ضمت باقية اياـ بعثة الشبي كمغ الصبيعي اف يتجو الييا الشبي في
 نبيًا مغ العخب     

رغع قجسيتيا عشج الييػد فمع تكغ ليا أي أىسية عشج العخب  (ملسو هيلع هللا ىلص)إف بيت السقجس اياـ الشبي -ٕ
كسا تحكخ الخكايات حتى  النيا في كقتيا كانت ميسمة كسػقع مكاني فيي عبارة عغ مدبمة كبيخة

ىػ ما يفيع مغ بحث السدمسػف عغ مػقعيا عشجما دخميا عسخ بغ  كصمت الى محخاب داكدك
الخصاب كلع يججكىا إال بعج اف حفخكا التخاب عشيا كازاحػه حيث جاء عسخ كمعو كعب فقاؿ يا 
أبا إسحاؽ الرخخة أتعخؼ مػضعيا قاؿ أذرع مغ الحائط الحي يمي كادي جيشع كحا ككحا ذراعا 

خكا فطيخت ليع كمغ ثع إنكار عسخ لكعب األحبار عشجما كىي مدبمة ثع احفخ فإنظ ستججىا فحف
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اراد عسخ اف يبشي مدججًا لمربلة في السكاف فاقتخح الرخخة مكانا لبشاء السدجج قاؿ اجعمو 
خمف الرخخة فتجسع القبمتيغ قبمة مػسى كقبمة دمحم فقاؿ عسخ غاضبًا: لقج شابيت الييػدية، فإنا 

، كركي إنو (ٙٗ)بة فجعل قبمتو صجره كسا تحكخ كتب الديخة لع نؤمخ بالرخخة كلكشا أمخنا بالكع
، كقاؿ ابغ كثيخ (ٚٗ)لسا جبل السدبمة عغ الرخخة قاؿ ال ترمػا فييا حتى يريبيا ثبلث مصخات

ثع نقل التخاب عغ الرخخة في شخؼ ردائو كقبائو ، كنقل السدمسػف معو في ذلظ، كقج كانت 
الييػد ، حتى أف السخأة كانت تخسل خخقة حيزتيا مغ الخـك جعمػا الرخخة مدبمة ألنيا قبمة 

داخل الحػز لتمقى في الرخخة ، كذلظ لسا كانت الييػد عاممت بو القسامة كىي السكاف الحي 
كانت الييػد صمبػا فيو السديح فجعمػا يمقػف عمى قبخه القسامة فؤلجل ذلظ سسي ذلظ السػضع 

بشاىا الشرارى ىشالظ كقج كاف ىخقل حيغ جاءه  القسامة كاندحب ىحا االسع عمى الكشيدة التي
الكتاب الشبػي كىػ بإيمياء كعظ الشرارى فيسا كانػا قج بالغػا في إلقاء الكشاسة عمى الرخخة 
حتى كصمت إلى محخاب داكد ثع أمخكا بإزالتيا فذخعػا في ذلظ فسا أزالػا ثمثيا حتى فتحيا 

 .(ٛٗ)السدمسػف فأزاليا عسخ بغ الخصاب 

سشة مغ ىجخة الخسػؿ كاياـ عسخ كبعج ما ازاحػا  ٙٔنخى إف بيت السقجس كبعج كىكحا 
، لع يدتصيع السدمسػف كخميفتيع التعخؼ عمييا اال بعج االستعانة بكعب االحبار  ثمثيا الخـك
الييػدي كازالة التخاب مغ حػليا ، فكيف اسخى الييا الشبي ليمة االسخاء كعغ أي اماكغ في 

عشجما شمبػا مشو اف يػصف السدجج كسا تقػؿ الخكايات ؟ . كإف عسخ بغ السدجج كصف لمشاس 
الخصاب قاـ ببشاء السدجج اماـ الرخخة كقبمة السدمسيغ امامو يعشي الرخخة تربح خمف 
السرمي كىػ باقي الى اليـػ كلػ كانت ليا اىسية عشج السدمسيغ لبشاىا خمفيا لتكػف بيت السقجس 

ي ا ىي في صبلة الشبي في مكة في السذيػر مغ صبلة الشبكالكعبة عمى مدتػى كاحجة كس
 ىشاؾ .

لع نقخأ اف الييػد كخبلؿ مخاشباتيع الكثيخة مع الشبي كبياف فزميع عمى االسبلـ كعمى قبمة  -ٕ
 السدمسيغ تصخقػا الى اسخاء الشبي كىػ في مكة الى السدجج االقرى مع اىسيتو بالشدبة الييع اك

 بالقخآف.تصخقػا الى ذكخ قبمتيع 
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حاكؿ الييػد كحتى الحيغ اسمسػا مشيع دس بعس الخكايات االسخائيمية في كتب التخاث  -ٖ
كالتفديخ لخفع مقاـ بيت السقجس مقاما يزاىي الكعبة مشيا ما ركي عغ كعب األحبار إف الكعبة 

، كاف (ٓ٘)، كانيا تدؼ لبيت السقجس عشج قياـ الداعة(ٜٗ)تدجج لبيت السقجس في كل غجاة 
الجعاء كاالستجابة ال يتع اال عشج صخخة بيت السقجس ففييا يدتجاب الجعاء كيكذف هللا الحدف 

، كاف اسخافيل يقف (ٔ٘)كيخخج الحي يجعػا مغ ذنػبو كيـػ كلجتو أّمو كإف سأؿ َّللاَّ الديادة أعصاه 
إلى  عمى صخخة بيت السقجس كيجعػا الشاس لمحداب كانيا قخيبة مغ الدساء قاؿ كعب ىي أقخب

، كانيا عخش هللا االدني كالخكح كالسبلئكة يدبحػف فييا كاف الدجػد (ٕ٘)الدساء بثسانية عذخ ميبل
 (ٗ٘)كالعخض كالحداب مغ بيت السقجس ،( ٖ٘)فييا يقخب الفخد مغ الخالق

كقج تعّخض بعس الباحثيغ ليحا الشػع مغ الخكايات السػضػعة في بحػثيع فقيل ككل 
ب مفتخى كالقجـ الحي فييا كحب مػضػع مسا عسمتو أيجي السدكريغ حجيث في الرخخة فيػ كح

كأرفع شيء في الرخخة أنيا كانت قبمة الييػد كىي في السكاف كيـػ الدبت في الدماف أبجؿ هللا 
ضع في فزائميا كفزائل بيت بيا ليحه األمة الكعبة البيت الحخاـ، كقج أكثخ الكحابػف مغ الػ 

 (٘٘)السقجس

انت سمصتو يث السػضػع بذكل كبيخ عشجما كاف معاكية حاكسًا لمذاـ كككبجأ ضيػر الحج
 تزعف أحيانًا عمى مكة،

حيث مغ الصبيعي أف يسيل إلى رفع شأف مجيشة الذاـ في مقابل أرض الحجاز  
كمقجساتيا ، فافتعل الفقياء كالقزاة كالػالة االحاديث ليحطػا بحلظ عشج معاكية كيريبػا بو 
االمػاؿ كالزياع، فخكى األميشي في كتابو ) الػضاعػف كأحاديثيع ( مجسػعة مغ االحاديث 

قاؿ : عميكع بالذاـ ، كأبػ داكد كاليعقػبي ، كغيخىع أف رسػؿ هللا  مشيا : ما ركى عغ أحسج
فإنيا خيخة هللا في أرضو ، يجتبى إلييا خيختو مغ عباده ، اف هللا قج تػكل بالذاـ كأىمو  ، كفي 
حجيث آخخ : الذاـ صفػة هللا في ببلده يجتبى إلييا صفػتو مغ عباده ، فسغ خخج مغ الذاـ 

، كفي حجيث عغ أبي ىخيخة رفعو إلى مغ دخميا مغ غيخىا فبخحستوخصو ك إلى غيخىا فبد
، كىحه كميا (ٙ٘): أربع مجائغ مغ مجائغ الجشة ، مكة كالسجيشة كبيت السقجس كدمذق(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
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احاديث كركايات كاف الغخض مشيا رفع شأف الذاـ كتدكيخ الحقائق كشسديا حتى يزيع الجانب 
 الحكيقي مغ الخكايات الرحيحة .

ىػ  ابتجأ ٕٚفي زمغ عبجالسمظ بغ مخكاف بشى الكبة عمى الرخخة كعطع شأنيا، ففي سشة  -ٗ
عبج السمظ بغ مخكاف ببشاء الكبة عمى صخخة بيت السقجس كعسارة الجامع األقرى ، ككسمت 

ق ككاف الدبب في ذلظ كسا تحكخ كتب التخاث أف عبج هللا بغ الدبيخ كاف قج ٖٚعسارتو في سشة 
كة ، ككاف يخصب في أياـ مشى كعخفة ، كمقاـ الشاس  بسكة، كيشاؿ مغ عبج استػلى عمى م

السمظ كيحكخ مداكئ بشي مخكاف كإف الشبي لعغ الحكع كما ندل كأنو شخيج رسػؿ هللا ، ككاف 
يجعػ إلى نفدو ككاف فريحا فساؿ معطع أىل الذاـ إليو ، كبمغ ذلظ عبج السمظ فسشع الشاس مغ 

: ىحا ابغ شياب الدىخي يحجثكع أف رسػؿ هللا قاؿ : ال تذج الخحاؿ إال  الحج فزجػا ، فقاؿ ليع
إلى ثبلثة مداجج : السدجج الحخاـ ، كمدججي ، كمدجج بيت السقجس  كىػ يقـػ لكع مقاـ 
السدجج الحخاـ ، كىحه الرخخة التي يخكى أف رسػؿ هللا كضع قجمو عمييا لسا صعج إلى الدساء، 

كالجامع األقرى ليذغميع بحلظ عغ الحج كيدتعصف قمػبيع ، كعمق  ثع  بشى الكبة عمى الرخخة
عمييا ستػر الجيباج ، كأقاـ ليا سجنة كانػا يقفػف عشج الرخخة كيصػفػف حػليا كسا يصػفػف 

 (ٚ٘)حػؿ الكعبة . كيشحخكف يـػ العيج كيحمقػف رؤكسيع

ـ عبج السمظ بغ كىكحا حاكؿ االمػييغ الحيغ فقجكا شخعيتيع في مكة اياـ معاكية كايا
مخكاف تدكيخ الحقائق كبث اإلسخائيميات حػؿ اىسية بيت السقجس كتع بشاء السدجج فػؽ الكبة 

 سشة ( مغ ىجخة الشبي . ٖٚكىي اجخاءات استحجثت بعج ) 

اىسية بيت السقجس ارتبصت بالسدمسيغ مغ خبلؿ السدجج الحي ارتبط بقرة االسخاء  -٘
ـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأَلْقَرى الَِّحي َباَرْكَشا كالسعخاج  }ُسْبَحاَف الَِّحي أَ  َغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ْسَخى ِبَعْبِجِه َلْيبًل مِّ

كىشاؾ امػر في كتب التاريخ كالخكاة تتحجث حػؿ كجػد مدجج اسسو السدجج  (ٛ٘)َحْػَلُوُ {
و لمجخػؿ لمحـخ االقرى مػجػد في الجديخة العخبية بيغ مكة كالسجيشة كاف الخسػؿ يعسخ مغ خبلل

ق ( ٕٚٓالسكي تسيدًا لو عغ مدجج آخخ قخيب مشو يدسى السدجج األدنى فحكخ الػاقجي ) ت 
اف الشبي احـخ  لمعسخة مغ السدجج األقرى الحي تحت الػادي بالعجكة القرػى ككاف مرمى 
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لحي كىػ يختمف عغ السدجج االدنى  ا(ٜ٘)إذا كاف بالجعخانة(صمى هللا عميو كسمع )رسػؿ هللا 
الػادي (صمى هللا عميو كسمع )بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ الحائط عشجه  كلع يجد رسػؿ هللا 

إال محخمًا فمع يدؿ يمبي حتى استمع الخكغ ثع رجع رسػؿ هللا إلى الجعخانة مغ ليمة فكاف كبائٍت 
 (ٓٙ)بيا 

فدألتو فقاؿ اتفقت أنا كذكخ االزرقي في اخبار مكة عغ ابغ جخيج انو قاؿ لقيت دمحم ابغ شارؽ 
كمجاىج بالجعخانة فأخبخني أف السدجج األقرى الحي مغ كراء الػادي بالعجكة القرػى مرمى 

( ما كاف بالجعخانة قاؿ فأما ىحا السدجج األدنى فإنسا بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ ملسو هيلع هللا ىلصالشبي )
مكة ليبل فقزى عسختو ( خخج ليبل مغ الجعخانة حيغ السداء معتسخا فجخل ملسو هيلع هللا ىلصالحائط كأف الشبي )

ثع خخج مغ تحت ليمتو فأصبح بالجعخانة كبائت حتى إذا زالت الذسذ خخج مغ الجعخانة الى 
 .( ٔٙ)ة فخفيت عسختو عمى كثيخ مغ الشاسشخيق السجيش

إف السدجج االقرى الحي اسخى بو الشبي في كىشاؾ رأي آخخ كرد عغ االماـ الرادؽ 
ىػ ( في تفديخه  ٕٖٓكليذ في االرض حيث ذكخ العياشي ) تاآلية السحكػرة ىػ في الدساء 

قاؿ : سألتو عغ السداجج التي  )عميو الدبلـ()عغ سبلـ الحشاط ، عغ رجل ، عغ أبي عبج هللا
ليا الفزل ، فقاؿ : السدجج الحخاـ كمدجج الخسػؿ ، قمت : كالسدجج األقرى ! ؟ جعمت فجاؾ 

، فقمت : إف الشاس يقػلػف إنو بيت السقجس ،  (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاؿ : ذاؾ في الدساء إليو أسخي رسػؿ هللا
، كىحا الخآي لع نجج عميو دليل في غيخ الكتب الذيعية  (ٕٙ)فقاؿ : مدجج الكػفة أفزل مشو (

كىػ قابل لمشقاش كالخد ايزا ، كلكغ ىحا يجعمشا نتدأؿ ىل باالمكاف اف يكػف السدجج االقرى 
ة االسخاء ال يقرج بو قبمة الييػد السػجػد في بيت الحي كرد اسسو في اآلية الكخيسة في سػر 

السقجس كانسا مكاف اخخ كالسػجػد في الجديخة العخبية اك في الدساء كسا ذكخت الخكايات أعبله 
 كإف ما نقل مغ ركايات ىي ركايات دأبيا التدكيخ كالتمفيق مغ الييػد كاالمػييغ ؟.

  س معُا وبيت المقج الخأي الثاني : القبلة كانت للكعبة

يرمي بسكة إلى بيت السقجس، إال أنو كاف يجعل الكعبة بيشو كبيشيا، كال  (ملسو هيلع هللا ىلص)كاف الشبي
يرمي في غيخ السكاف الحي يسكغ فيو ىحا كنقل ىحا الخأي عغ ابغ عباس فقاؿ: كاف يرمى 
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، كانو كاف يرمي بيغ الخكشيغ (ٖٙ)إلى بيت السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا بيشو كبيشيا
مخه هللا بالتػجو إلى بيت كىػ مدتقبل الرخخة فمسا ىاجخ إلى السجيشة تعحر الجسع بيشيسا فأ

)عميو ، كىػ ايزًا ما نقل عغ أئسة اىل البيت )عمييع الدبلـ( إذ سئل االماـ الرادؽ(ٗٙ)السقجس
نعع، فقيل لو أكاف يجعل : يرمي إلى بيت السقجس؟ قاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص):ىل كاف رسػؿ هللاالدبلـ(

: أما إذا كاف بسكة فبل كأما إذا ىاجخ إلى السجيشة فشعع حتى حػؿ الكعبة خمف ضيخه ؟ فقاؿ
في مكة كاف يتػجو نحػ  (ملسو هيلع هللا ىلص)انو قاؿ اف الشبي ، ما ركي عغ االماـ العدكخي (٘ٙ)إلى الكعبة

بيت السقجس في صبلتو ، كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ، كإذا لع يتسكغ استقبل بيت 
 . (ٙٙ)كيف كاف السقجس

يتػجو نحػ بيت  كاف (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ قخاءتشا لمخكايات اعبله نخى إف السقرػد ىشا إف الشبي
كاف ىشاؾ تصابق ، كإذا لع يتسكغ  كيجعل الكعبة بيشو كبيشيا إذا أمكغ اي اذا السقجس في صبلتو

في كل االحػاؿ كاف يرمي  (ملسو هيلع هللا ىلص)استقبل بيت السقجس ، كىػ مخالف لسا فدخه البعس اف الشبي
إلى بيت السقجس لكشو ال يدتجبخ الكعبة بل يجعميا دائسا امامو كىػ قػؿ يؤكج جانبا فقط كىػ 

الكعبة كال اشكاؿ في ذلظ، كلكغ لبيت السقجس كالكعبة بيغ يجيو اي كالشبي اماـ  (ملسو هيلع هللا ىلص)صبلة الشبي
ما كاف يفعل رسػؿ هللا في الربلة إف كاف في بيتو أك في شعب أبي شالب الحي بقي فييا بشي 

، اكفي رحمتو إلى الصائف اك في بيت احج (ٚٙ)ىاشع كالشبي سشتيغ اك ثبلث كسا يحكخ ابغ اسحق
 اصحابو ككميا ال تتصابق فييا القبمتيغ .

 الكعبة ىي قبلة النبي في مكة  الخأي الثالث :

عمى الخأي  كىػ رأي غيخ مذيػر لكششا نخى أّف األدلة حػلو أكثخ مغ األدلة
في مكة صمى الى الكعبة كىي القبمة الجائسة  (ملسو هيلع هللا ىلص)فأصحاب ىحا الخأي يقػلػف إف الشبي السذيػر

ية كالبذخية ككانػا فمسا ىاجخ إلى السجيشة ككاف فييا عجد كبيخ مغ الييػد ككانت ليع القػة السال
في قمب السجيشة كلجييع انرار كاتباع  في فجؾ كخيبخ، باإلضافة إلى أّنيع أىل الكتاب كالفئة 
الجيشية الستسيدة آنحاؾ عمى العخب، كتأليًفا ليع كحتى يمقي الحجة عمييع أمخه هللا تعالى أف يرمي 
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نية كالتاريخية كالخكائية ما تؤكج إلى بيت السقجس ثع أعيج إلى الكعبة، كىشاؾ مغ الذػاىج القخآ
 صحة ىحا الخأي مشيا : 

 القخآن الكخيم وفدخه المفدخون  اواًل : ما عخضو

َفَياء ِمَغ الشَّاِس َما َكالَُّىْع َعغ ِقْبَمِتِيُع { -ٔ قاؿ مقاتل ،  (ٛٙ)عشج تفديخ قػلو تعالى }َسَيُقػُؿ الدُّ
أف يرمي نحػ بيت السقجس ، لئبل يكحب بو   ق( لسا ىاجخ الشبي إلى السجيشة أمخه هللآ٘ٔ)ت

أىل الكتاب إذا صمى إلى غيخ قبمتيع مع ما يججكف مغ نعتو في التػراة ، فرمى الشبي صمى 
؛ كقاؿ (ٜٙ)هللا عميو كسمع كأصحابو قبل بيت السقجس مغ أكؿ مقجمو السجيشة سبعة عذخ شيخا

مى هللا عميو كسمع إف بيت السقجس ق( في تفديخه ) أف األحبار قالػا لمشبي صٓ٘ٔالزحاؾ)ت 
،  (ٓٚ)ىػ قبمة األنبياء فإف صميت إليو اتبعشاؾ فأمخه هللا بالربلة إليو امتحانا ليع فمع يؤمشػا(

كقاؿ الزحاؾ ايزًا :)اآلية محكسة معشاىا ايغ ما كشتع مغ مذخؽ كغخب فثع كجو هللا الحي 
كىحه الشرػص تجؿ اف القبمة  ، (ٔٚ)كع (امخنا باستكبالو كىي الكعبة كىي كجو هللا الحي  كجي

كانت اصبل لمكعبة فامخه هللا بالربلة الى بيت السقجس امتحانًا لمييػد كرغبة في ايسانيع بالشبي 
، كنقل عغ ابغ عباس قاؿ: )أكؿ ما ندخ مغ القخآف فيسا ذكخ لشا وَّللاَّ أعمع شأف القبمة فاستقبل 

 (ٕٚ)ؾ البيت العتيق ، ثع صخفو َّللاَّ إلى البيت العتيق(رسػؿ َّللاَّ فرمى نحػ بيت السقجس ، كتخ 
 ، كمعشى الشز إف القبمة كانت لمكعبة ثع حػلت لبيت السقجس ثع أعيجت لمكعبة  

ق( في تفديخ قػلو تعالى} َكِإفَّ الَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُسػَف َأنَُّو  ٕٓٛقاؿ ىػد اليػاري)ت  -ٕ 
بِِّيْع { : عغ الحدغ البرخي يعمسػف اف القبمة ىي الكعبة كلع يبعث هللا نبيًا اال (ٖٚ)اْلَحقُّ ِمغ رَّ

ق ( في تفديخ ذات اآلية  ٕٖٚشجي )ت ، كقاؿ ابػ الميث الدسخق(ٗٚ)كىػ يرمي الى الكعبة 
 (٘ٚ)()عميو الدبلـ(يعشي أف القبمة إلى الكعبة ىػ الحق كىي قبمة  إبخاليع)

 (ٙٚ)نقل لشا الصبخي عغ قتادة قػلو : }الَِّحيَغ آَتْيَشاُىُع اْلِكَتاَب َيْعِخُفػَنُو َكَسا َيْعِخُفػَف َأْبَشاءُىْعَ { -ٖ
، كذكخ في تفديخ قػلو تعالى } َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ (ٚٚ)ىػ القبمة يقػؿ : يعخفػف أف البيت الحخاـ 

عغ زيج بغ حارثة إف  رسػؿ هللا قاؿ: )ىؤالء قـػ ييػد يدتقبمػف بيتا مغ بيػت هللا ( ٛٚ)َكْجُو َّللّاِ {
 .(ٜٚ)ستة عذخ شيخا ( (ملسو هيلع هللا ىلص)لػ أنا استقبمشاه فاستقبمو الشبي
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َساء {في تفديخ قػلو تعالى} َقْج  -ٗ ق ( ٕٚٗذكخ الثعمبي ) ت  (ٓٛ)َنَخى َتَقمَُّب َكْجِيَظ ِفي الدَّ
إّف أّكؿ ما ندخ مغ أمػر الذّخع أمخ القبمة كذلظ إّف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كأصحابو )

كانػا يرّمػف بسّكة إلى الكعبة فمّسا ىاجخ الشبّي صمى هللا عميو كسمع إلى السجيشة كقجميا لميمتيغ 
مغ شيخ ربيع األّكؿ أمخه تعالى أف يرّمي نحػ الرخخة ببيت السقجس ليكػف أقخب إلى خميا 

ترجيق الييػد إّياه إذا صّمى إلى قبمتيع مع ما يججكف مغ نعتو في التػراة ( كقاؿ في نياية 
 .(ٔٛ)الكبلـ ) ىحا قػؿ عاّمة السفّدخيغ(

} َفَػؿِّ َكْجَيَظ َشْصَخ اْلَسْدِجِج  ق ( عشج كبلمو عغ قػلو تعالىٛ٘ٗنقل لشا  البييقي ت )  -٘
ـِ { الذافعي فقاؿ )كفي كبلـ  الذافعي لسا ىاجخ الشبي إلى السجيشة استقبل بيت  قػؿ (ٕٛ)اْلَحَخا

السقجس مػليا عغ البيت الحخاـ كىػ يحب لػ قزى هللا لو باستكباؿ البيت الحخاـ فأندؿ هللا عد 
 .(ٖٛ)كجل ىحه اآلية 

قاؿ الثعمبي: كقيل : معشاه القبمة  (ٗٛ)ة } َكَما َجَعْمَشا اْلِقْبَمَة الَِّتي ُكشَت َعَمْيَيا {كفي تفديخه لآلي -ٙ
لشاؾ في السجيشة مغ بيت  (٘ٛ)كقػلو } كشتع خيخ ُأمة{ أي أنتع اّلتي أنت عمييا أي الكعبة أي حػَّ

القبمة في مكة السقجس إلى الكعبة كىي القبمة التي كشت عمييا مغ قبل، فيحا نز عمى أف 
ق( في تفديخ نفذ اآلية: )كما ٖٛ٘كانت الكعبة، لكغ ذلظ كاف لفتخة ، كذكخ الدمخذخي )ت 

كاف  (صمى هللا عميو كسمع  )جعمشا القبمة الجية التي كشت عمييا كىي الكعبة ، ألف الخسػؿ
ييػد ثع يرمى بسكة إلى الكعبة ، ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت السقجس بعج اليجخة تألفا لم

ق ( نفذ الخكاية كاضاؼ في اخخىا ) فيقػؿ : ٛٗ٘، كنقل الصبخسي ) ت (ٙٛ)حػؿ إلى الكعبة
، كذكخ الشدفي )ت  (ٚٛ)كما جعمشا قبمتظ الجية التي كشت تدتقبميا بسكة أكال ثع رددناؾ إلييا(

كشت  ق( في تفديخ نفذ االية ) أي كما جعمشا القبمة الجية كشت عمييا كىى الكعبة فالتيٖٚ٘
صمى هللا عميو كسمع )عمييا ليدت برفة لمقبمة بل ىي ثاني مفعػؿ جعل ركى أف رسػؿ هللا 

كاف يرمى بسكة إلى الكعبة ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت السقجس بعج اليجخة تألفا لمييػد (
ق ( قاؿ ) أف يكػف ىحا الكبلـ بيانًا ٙٓٙ، كفخخ الجيغ الخازي ) ت (ٛٛ)ثع حػؿ إلى الكعبة

محكسة في جعل القبمة ، كذلظ ألنو عميو الربلة كالدبلـ كاف يرمي بسكة إلى الكعبة ثع أمخ ل
، كذكخ ابغ حياف  (ٜٛ)بالربلة إلى بيت السقجس بعج اليجخة تأليفًا لمييػد ، ثع حػؿ إلى الكعبة(
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ق( اف الشبي كاف يرمي بسكة إلى الكعبة ، ثع أمخ بالربلة إلى صخخة بيت ٘ٗٚاالنجلدي )ت 
السقجس بعج اليجخة تألفًا لمييػد ، ثع حّػؿ إلى الكعبة ، فيقػؿ : كما جعمشا القبمة التي يجب أف 

ق( في تفديخه قاؿ: عغ ٚٛ٘، اما الثعالبي ) ت (ٜٓ)تدتقبميا الجية التي كشت عمييا أكاًل بسكة
قتادة كغيخه : القبمة ىشا بيت السقجس ، لشعمع مغ يتبعظ مغ العخب الحيغ لع يألفػا إال مدجج مكة 

: " إف صميت إلى بيت السقجس ، (ملسو هيلع هللا ىلص)أك مغ الييػد عمى ما قالو الزحاؾ الحيغ قالػا لمشبي
 .(ٜٔ) اتبعشاؾ " ، فأمخه هللا بالربلة إليو ، امتحانا ليع ، فمع يؤمشػا

ق ( :) القبمة التي كشت عمييا ( ) كىي الكعبة ككاف صمى هللا ٜٔٔكقاؿ الديػشي ) ت 
عميو كسمع يرمي إلييا فمسا ىاجخ أمخ باستكباؿ بيت السقجس تألفا لمييػد فرمى إليو ستة أك 

ت ق (: )كما جعمشا القبمة الجية الَّتي كشٜٛٛ، بيشسا ذكخ الكاشاني ) ت  (ٕٜ)سبعة عذخ شيخا (
عمييا ، كىي الكعبة ، ألّنو عميو الّدبلـ كاف يرمَّي إلييا بسّكة ، ثّع لّسا ىاجخ أمخ بالّربلة إلى 

 .(ٖٜ)صخخة بيت السقجس تألَّفا لمييػد(

كىكحا نخى اف اغمب السفدخيغ كما عخض كاف نسػذجَا فقط كبسختمف االزمشة يخكف اف  
في مكة ىي كعبتيا ، كلعل بعزيع اتفق اف هللا أمخ نبيو باستكباؿ بيغ السقجس  (ملسو هيلع هللا ىلص)قبمة الشبي

 قبمة الييػد في السجيشة تألفًا ليع

إلى  (ملسو هيلع هللا ىلص)ما ركي عغ عمي بغ أبي شمحة، عغ ابغ عباس قاؿ: لسا ىاجخ رسػؿ هللا -ٚ
، كما ركي (ٜٗ)ػدككاف أكثخ أىميا الييػد ، أمخه هللا أف يدتقبل بيت السقجس، ففخحت اليي ،السجيشة

أف يرّمي نحػ بيت السقجس قالت الييػد : زّعع  (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ مقاتل بغ حياف: لّسا أمخ رسػؿ هللا 
محّسج أّنو نبي كما يخاه أحج إاّل في ديششا ، أليذ يرّمي إلى قبمتشا كيدتّغ بدّشتشا فإف كانت ىحه 

، كما (ٜ٘)كزاده شػقًا إلى الكعبةفذّق عميو (  ملسو هيلع هللا ىلص(نبّػة فشحغ أقجـ نريبًا كأكفخ فبمغ ذلظ رسػؿ هللا
ركي عغ جابخ اف الشبي صمى الى بيت السقجس لسا قجـ الى السجيشة ككاف يتذػؽ لمعػدة الى 

، كعغ ابغ ُجخيج: ) اف الشبي أكؿ ما صمَّى إلى الكعبة ثع ُصِخَؼ إلى بيت (ٜٙ)كعبة مكة 
ِحَجج، ثع ىاجخ فرمَّى إليو بعج قجكمو السجيشة ستة عذخ  ىثبلث السقجس كىػ بسكة، فرلَّ 
و إلى الكعبة( . فالخكايات اعبله تجؿ عمى أف الكعبة ىي القبمة األكلى لمسدمسيغ، (ٜٚ)شيًخا، ثع ُكجِّ
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امخ االنرار بالتػجو نحػ بيت السقجس حفاضًا كأف الشبي كالسدمسيغ صّمػا إلييا كاف الشبي 
 عمييع مغ الييػد.

 

 ًا : الجانب الخوائي ثالث

ىشاؾ مغ الذػاىج التاريخية كالخكائية التي تتحجث عغ أّف الشاس كانػا يخكف الشبي يرمي 
 كىي كثيخة مشيا :  تمقاء الكعبة

التي نقمتيا كتب الديخة  عشجما أتى لمعباس بغ عبج السصمب ككاف ( ٜٛ)ركاية عفيف الكشجي -ٔ
، (ٜٜ)يرمػف بجاية الجعػة  باتجاه الكعبة كخجيجة كاالماـ عمي (ملسو هيلع هللا ىلص)يقرج الكعبة كشاىج الشبي

كذكخ ابغ سعج بعج اف اكرد القرة نفديا ) حتى دنا مغ الكعبة فخفع رأسو إلى الدساء فشطخ ثع 
، كذكخ الجاحظ ركاية عفيف الكشجي، كأضاؼ الييا كيفية  (ٓٓٔ)استقبل الكعبة قائسا مدتقبميا (

رخه إلى الدساء ، فشطخ إلى الذسذ ساعة ثع أقبل حتى دنا مغ الربلة فقاؿ )حتى رمى بب
كاف يرمي الى الكعبة كقبمة اثشاء  (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىكحا نخى اف الشبي (ٔٓٔ)الكعبة فرف قجميو يرمى (

 الربلة بجليل قػليع ) قائسَا مدتقبميا ( ك) فرف قجميو يرمي (

الكشجي كصبلة الثبلثة الى الكعبة ركاية عبج هللا بغ مدعػد كأحجاثيا تذابو ركاية عفيف  -ٕ
 (ٕٓٔ)كلكشيا ندبت الى عبج هللا بغ مدعػد حيث ذكخىا الجاحظ مغ سشج اخخ

قرة الرحابي الجميل البخاء بغ معخكر سيج األنرار الحي رفس كىػ في السجيشة أف   -ٖ
يعصي الكعبة ضيخه كيرمي لبيت السقجس كضل عمى ذلظ عاما حتى التقى بخسػؿ هللا في مػسع 
الحج قبل اليجخة فقاؿ لو البخاء بغ معخكر يا نبي هللا إني خخجت في سفخي ىحا كقج ىجاني هللا 

خأيت أف ال أجعل ىحه البشية مشى بطيخ فرميت إلييا كقج خالفشي أصحابي في ذلظ لبلسبلـ ف
حتى كقع في نفدي مغ ذلظ شئ فساذا تخى يا رسػؿ هللا ، قاؿ قج كشت عمى قبمة لػ صبخت 

 (ٖٓٔ)عمييا  ، فدعع أىمو أنو صمى إلى الكعبة حتى مات



                                                                     

 322 (0202 حديخان) العجد الثالثهن  مجلة دراسات تاريخية

 أحمج فاضل عجيمي م.د.

البخاء كشمب الربلة نحػ كىشا لػ كانت قبمة الشبي لبيت السقجس لسا تجخأ الرحابي 
الكعبة كأصخ عمييا حتى كفاتو كلكغ الشبي كاف يرمي لمكعبة كشمب مغ أىل يثخب البقاء عمى 
قبمة الييػد نحػ بيت السقجس خػفا عمييع مشيع كاراد مغ البخاء اف يمتـد بقبمة قػمو خػفا عميو 

كايات اف االنرار صمػا مغ الييػد كالنو يعمع انيا ستتغيخ فقاؿ لػ صبخت عمييا كذكخت الخ 
 (ٗٓٔ)نحػ بيت السقجس سشتيغ اك ثبلث في السجيشة قبل ىجخة الشبي الييع 

 ومن خالل قخاءتنا لكل ما سبق من روايات وادلة تجعم ىحا الخأي فأننا نخى : 

أّف القبمة الحكيكية ىي الكعبة السذخفة كىي كانت قبمة الشبي كالسدمسيغ في مكة قبل اليجخة  -ٔ
سػقعيا في مشطػمة التػحيج هلل سبحانو عشج جسيع األنبياء كالسػحجيغ كألّنيا قبمة أبيو كذلظ ل

، فشبلحظ اف ( ٘ٓٔ)إبخاليع كأقجـ القبمتيغ، كأدعى لمعخب إلى اإليساف، ألّنيا مفخخة العخب كمصافيع
شيء عبة كانت بالشدبة ليع قخيذا قبل االسبلـ كالتي لع تكغ تكيع قجاسة ألي شىء لكّغ الك

بشػ ىاشع الحيغ كانػا كرثة االتجاه اإلبخاليسي كانػا يعّطسػف الكعبة كسا نخى في قزية مقجس ك 
ابخىة الحبذي كعبج السصمب جج الشبي عشجما جاء إبخىة ليجـ الكعبة فقاؿ عبج السصمب : أردد 

، كقاـ  عمي أبمي كدكنظ كالبيت فاف لو ربا سيسشعو ثع قاـ عبج السصمب فأخح بحمقة باب الكعبة
آخح معو نفخ مغ قخير يجعػف هللا كيدتشرخكنو عمى أبخىة كجشجه ، فقاؿ عبج السصمب كىػ 

 ال ىع إف العبج يسشع رحمو فامشع حبللظبحمقة باب الكعبة : 

 ال يغلبن صليبيم ومحاليم غجوا محالك      
 إن كنت تاركيم وقبلتنا فأمخ ما بجا لك                                        

فأقبمت الصيخ مغ البحخ أبابيل فقحفت الحجارة عمييع ال تريب شيئا اال ىذستو  
فأىسجتيع الحجارة كبعث هللا سيبل أتيا فحىب بيع فألقاىع في البحخ قاؿ ككلى أبخىة كمغ بقي 

فأقبل عميو رجبلف مغ  معو ىخبًا فجعل أبخىة يدقط عزػا عزػا كندؿ عبج السصمب مغ حخاء
 (ٙٓٔ)الحبذة فكببل رأسو كقاال لو أنت كشت أعمع
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ابخىة تخؾ بيت السقجس قبمة السدمسيغ كسا يجعػف كقصع الرحخاء ليجـ الكعبة فمػ كانت 
صخخة بيت السقجسة ىي قبمة الشاس لحاكؿ ىجميا كىي اقخب لو مغ الكعبة اضافة الى اف عبج 

اف هللا يحسي البيت ألّنيع يعمسػف مشدلتو  ككػنو بشاء التػحيج مشح السصمب كقخيذًا كانا يتأّمبلف 
السكاف السقجس األعطع ، ككػنو قبمة السػحجيغ كسا في ابيات عبج   البجايات البذخية ، ككػنو

السصمب ، فكيف يعقل أّف الشبي يكػف في كسط مكة كمع ذلظ يعصييا ضيخه كال يدتقبميا، كعميو 
ة قبمة الف الشاس اصبلكانت تتجو في صبلتيع كقخبانيع كىي تحريل فبل يػجج نز عمى الكعب

 حاصل مػجػدة كقبمة لمشاس كلمسدمسيغ في مكة قبل البعثة .

اختمفػا في استكباؿ بيت السقجس بعج اليجخة ، أكاف بػحي متمّػ؟ أك بأمخ مغ هللا غيخ متمػ؟  -ٕ
 باجتياده بغيخ كحي؟ اختار بيت السقجس؟ أك أك بتخييخ هللا رسػلو في الشػاحيف

كىػ رأي ابغ عباس كأكثخ السفدخيغ حيث كجب عميو استكباؿ بيت السقجس  بأمخ  قيل بػحي:
هللا تعالى ككحيو ال محالة ، ثع ندخ هللا ذلظ كأمخه هللا أف يدتقبل بربلتو الكعبة ، كاستجلػا 

الخسػؿ مسغ يشقمب عمى بقػلو تعالى : " كما جعمشا القبمة التي كشت عمييا إال لشعمع مغ يتبع 
 (ٓٔٚ)عقبيو " اآلية ، ضاىخ ذلظ أنو معيغ ككاف التػجو إليو فخضًا محققًا ببل تخييخ

ِ  كقيل بأمخ مغ هللا غيخ متمػ)مغ دكف نز( :قاؿ أبػ حياف األنجلدي في تفديخ قػلو تعالى)َكّلِلَّ
ِ ( : قاؿ الحدغ كقتادة : أباح ليع في االبتجاء أف  اْلَسْذِخُؽ َكاْلَسْغِخُب َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ َكْجُو َّللاَّ

 ، كركى عغ ابغ عباس، قاؿ: لسَّا ىاجخ الشبي ػ صمى هللا(ٓٔٛ)يرمػا حيث شاؤكا ، فشدخ ذلظ
عميو كسمع ػ إلى السجيشة كالييػد أكثخىع يدتقبمػف بيت السقجس أمخه هللا تعالى أف يدتقبل بيت 

، كما نقل عغ البخاء بغ عازب أف  (ٜٓٔ)السقجس. ففخحت الييػد لطشيع أنو استقبمو اقتجاء بيع(
ف قبمتو ِقَبل الشبي ِقَبَل بيت السقجس ستة عذخ شيًخا أك سبعة عذخ شيًخا، ككاف ُيْعِجُبُو أف تكػ 

 .،  فاستكبالو لمبيت السقجس مع شػقو لقبمة إبخاليع دليل عمى أنو أمخ مغ هللا(ٓٔٔ)البيت

نقل عغ الخبيع بغ أنذ قػلو: كاف ذلظ عمى كجو التخييخ ، خيخ  كقيل بتخييخ مغ هللا لخسػلو :
الخبيع ، عغ أبي  كقاؿ الصبخي  قاؿ ،( ٔٔٔ)هللا نبيو بيغ اف يتػجو إلى بيت السقجس كبيغ غيخىا

العالية : خيخ نبي هللا ) ص ( أف يػجو كجيو حيث شاء ، فاختار بيت السقجس لكي يتألف أىل 
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الكتاب ، فكانت قبمتو ستة عذخ شيخا ، كىػ في ذلظ يقمب كجيو في الدساء ثع كجيو هللا إلى 
ِ اْلَسْذِخُؽ َكاْلسَ (ٕٔٔ)البيت الحخاـ ِ ( قاؿ ، كفي تفديخ قػلو تعالى ) َكّلِلَّ ْغِخُب َفَأْيَشَسا ُتَػلُّػْا َفَثعَّ َكْجُو َّللاَّ

ابغ عصية : ) كاختمف السفدخكف في سبب ىحه اآلية فقاؿ قتادة أباح هللا لشبيو صمى هللا عميو 
كسمع بيحه اآلية أف يرمي السدمسػف حيث شاؤكا فاختار الشبي صمى هللا عميو كسمع بيت 

 (ٖٔٔ)تحػؿ إلى الكعبةالسقجس حيشئح ثع ندخ ذلظ كمو بال

، كعغ  (ٗٔٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)حيث ذكخ الصبخي كاف ذلظ باختيار مغ الشبي كقيل اجتياد مغ دكف كحي
 (٘ٔٔ)عكخمة كأبي العالية كالحدغ البرخي أف التػجو إلى بيت السقجس كاف باجتياده 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)كنحغ نعتقج إف القبمة قج تكػف غيخ مشرػص عمييا اكؿ مخة في مكة لحلظ صمى الشبي
باتجاه الكعبة لعمسو انيا القبمة كعمى ما كجج عميو اىل قخير كالعخب في تقجيديع لمكعبة كحدب 

الى السجيشة  )ملسو هيلع هللا ىلص(ما ندؿ مغ القخآف كالػحي )  فأيشسا تػلػا فثع كجو هللا( ثع بعج ىجخة الشبي
إف الشبي كحدب حاجة االسبلـ كالسخحمة أمخه هللا أف يتػجو بالقبمة الى بيت السقجس ليشقل فكخة 

امتجادا حكيكيًا لمجيانات الدساكية االخخى كانو جدءًا مشيا مغ جية كتألَّفا لمييػد مغ جية اخخى 
لفتح السجاؿ ليع لسعخفة االسبلـ كاعبلف اسبلميع كىحا ما فعمو البعس مشيع ، كىػ ما فعمو 

يسانيع كفيسيع الشبي ايزا بعج ذلظ مع السؤتمفة قمػبيع كمع مذخكي قخير الصمقاء امبًل في ا
لمجيغ بعج ذلظ فيحدغ اسبلميع . كىشا بجأ يتخقب كانتطخ الػحي االليي لتحجيج القبمة التي 
َساء َفَمُشَػلَِّيشََّظ ِقْبَمًة َتْخَضاَىا َفَػؿِّ َكْجَيَظ  يتسشاىا فجاء نز الػحي : }َقْج َنَخى َتَقمَُّب َكْجِيَظ ِفي الدَّ

ـِ َكحَ  ْيُث َما ُكشُتْع َفَػلُّػْا ُكُجِػَىُكْع َشْصَخُه َكِإفَّ الَِّحيَغ ُأْكُتػْا اْلِكَتاَب َلَيْعَمُسػَف َأنَُّو َشْصَخ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا
بِِّيْع َكَما َّللّاُ ِبَغاِفٍل َعسَّا َيْعَسُمػَف {البقخة:  ٗٗٔاْلَحقُّ ِمغ رَّ

 ثانيًا : كيف تعامل الػحي كالشبي مع ندكؿ الشز بتغييخ قبمة السدمسيغ

كمغ االختبلفات السذيػرة في قزية القبمة ىػ كيف تعامل الػحي كالشبي مع ندكؿ الشز 
 بتغييخ قبمة السدمسيغ في السجيشة مغ بيت السقجس الى الكعبة في مكة 

الخكاية السذيػرة انيا في مدجج بشي سمسة كفي كقت الطيخ حيث تخكي كتب الديخة إف  -ٔ
في مدجج بشي سمسة بالسدمسيغ ثع أمخ أف يػجو إلى  رسػؿ هللا صمى ركعتيغ مغ صبلة الطيخ
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فاستجار إليو كدارت الرفػؼ خمفو ثع أتسػا  السدجج الحخاـ كىػ راكع في الخكعة الثانية
، كفي كتب التفديخ انو صمى بأصحابو ركعتيغ مغ صبلة الطيخ فتحػؿ في (ٙٔٔ)الربلة

مكاف الخجاؿ فدسي ذلظ السدجج  الربلة كاستقبل الكعبة كحػؿ الخجاؿ مكاف الشداء كالشداء
، كقيل بل اف الشبي بعج اف صمى مغ الطيخ ركعتيغ ندؿ جبخئيل فأخح (ٚٔٔ)مدجج القبمتيغ

 (ٛٔٔ)بعزجيو كحػلو إلى الجية االخخى فرمى ركعتيغ الى الكعبة

كفي ىحه الخكاية السذيػرة نخى الػحي يشدؿ بأمخ التحػيل كالشبي بالربلة ادى ركعتيغ 
طيخ فقط كيأخح جبخئيل بعزجيو كيحػلو الى الجية االخخى كيحػؿ الشداء مغ صبلة ال

مكاف الخجاؿ كتدتسخ الربلة كيؤدي السدمسيغ الخكعتيغ؟ ، ال اعتقج ىحا مشصقي رغع شيختو 
فسسكغ مثبل اف يتع االمخ قبل الربلة حتى يتع تختيب الربلة كالسرميغ فيل تقبل الربلة 

كلساذا لع يتع اعادة الربلة مثبًل كليذ تكسمتيا لحجكث قصع  كىي ىكحا اتعّج صبلة حكيكية ؟
بالربلة كحجكث الجكراف كاالنتقاؿ بيغ الخجاؿ كالشداء بالربلة ؟ ككع استسخت عسمية تختيب 
السرميغ كدكرانيع حتى استقخكا لتكسمة الربلة؟ كاذا قيل اف تغيخ القبمة بيحا الذكل سيجعميا 

سخع نقػؿ تغيخ القبمة مغ بيت السقجس قبمة الييػد الى الكعبة ىػ اكثخ انتذارًا كيتع تجاكليا ا
 بحج ذاتو خبخ ييد مزاجع السجيشة كال يحتاج الى ىكحا قرة 

الخكاية الثانية في السدجج الشبػي فسغ مغ خبلؿ قخاءتشا لمخكايات األتية يتزح اف الشبي  -ٕ
سػاء كانت ضيخا اـ  ة )صمى في السدجج الشبػي كاف قخار تغيخ القبمة جاء قبل الربل

فشسخ عمى  (ملسو هيلع هللا ىلص)فعغ أبي سعيج بغ السعمى قاؿ كشا نغجكا لمدػؽ عمى عيج رسػؿ هللا (،عرخا
قاعج عمى السشبخ فقمت لقج حجث أمخ  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدجج فشرمي فيو فسخرنا يػما كرسػؿ هللا

فجمدت فقخأ رسػؿ هللا )قج نخى تقمب كجيظ في الدساء( حتى فخغ مغ اآلية قمت لراحبي 
تعاؿ نخكع ركعتيغ قبل أف يشدؿ رسػؿ هللا فشكػف أكؿ مغ صمى فتػاريشا فرميشا ثع ندؿ 

خكاية كقاؿ )إف اآلية ، كذكخ القخشبي ال(ٜٔٔ)رسػؿ هللا فرمى لمشاس الطيخ يػمئح إلى الكعبة
 . (ٕٓٔ)ندلت في غيخ صبلة  كىػ األكثخ ، ككاف أكؿ صبلة إلى الكعبة العرخ(

 كىحه الخكاية ىي االصح كىشاؾ ركايات اخخى تجعع ىحا االمخ :
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ما ركي عغ البخاري أكؿ صبلة صبلىا الشبي باتجاه الكعبة صبلة العرخ كصمى معو  -ٔ
أىل مدجج كىع راكعػف فقاؿ إف الشبي صمى قبل  عمى قـػ فخخج رجل مسغ صمى معو فسخ

 (ٕٔٔ) فجاركا كسا ىع قبل البيت مكة
ذكخ الصبخي في تفديخه عغ البخاء ) أنو صمى صبلة العرخ كمعو قـػ  فخخج رجل  -ٕ

فسخ عمى أىل السدجج كىع ركػع ، فقاؿ: أشيج لقج صميت مع رسػؿ هللا  مسغ صمى معو،
 (ٕٕٔ)البيت( كسا ىع قبل ( قبل مكة. فجاركاملسو هيلع هللا ىلص)
قاؿ البغػي بعج أف اكرد الخكاية االكلى كقيل كاف التحػيل خارج الربلة بيغ الربلتيغ ،  -ٖ

،  فخخج رجل مسغ صمى معو  كاف أكؿ صبلة صبلىا الخسػؿ صبلة العرخ كصمى معو قـػ
 ، كلع يحجد راكي اك سشج الخكاية (ٖٕٔ)فسخ عمى أىل مدجج كىع راكعػف 

ابغ كثيخ )السذيػر أف أكؿ صبلة صبلىا إلى الكعبة صبلة العرخ كليحا تأخخ  ذكخ -ٗ
 (ٕٗٔ)الخبخ عغ أىل قباء إلى صبلة الفجخ(

 كمغ قخاءتشا لمخكايات الدابقة :
صمى أكؿ صبلة كانت باتجاه الكعبة كقت الطيخ نحغ مع الخأي الحي يقػؿ اف الشبي -ٔ

 في السدجج الشبػي 
كقج اكردت ليا كتب  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدمسػف بقبمتيغ كانت مغ دكف الشبيالربلة التي صبلىا  -ٕ

التخاث مجسػعة مغ الخكايات الستشاقزة حػؿ مكاف كىيئة السرميغ كقج تكػف ىي التي 
 اثارت قزية التذابو مع االحجاث لمخكاية االكلى :

في مدجج بشي سمسة : قاؿ بعزيع إنيا صبلة العرخ ككانت في مدجج بشي سمسة  -أ 
بقبمتيغ كالخجل الحي نقل الخبخ قيل: اسسو عبَّاد بغ بذخ حيث اكرد ابغ حجخ قرة مخكر 
عباد بغ بذخ عمى مدجج بشي سمسة بعج اف صبلة الشبي قبل الكعبة في السدجج الشبػي 

  ،(ٕ٘ٔ)(كأىل السدجج الحيغ مخ بيع قيل ىع مغ بشى سمسةا كقاؿ)ع بتحػيل القبمة فتحػلػ كاخبخى
 فيسا لع تدِع بعس الخكايات السدجج فقج يكػف مدجج بشي سمسة السقرػد بو:
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إلى بيت السقجس ستة ( صمى هللا عميو كسمع  )فعغ البخاء بغ عازب قاؿ : صميت مع الشبي
كشتع فػلػا كجػىكع شصخه ( فشدلت بعجما عذخ شيخا حتى ندلت اآلية التي في البقخة ) كحيثسا 

فانصمق رجل مغ القػـ فسخ بشاس مغ األنرار كىع يرمػف فحجثيع  (ملسو هيلع هللا ىلص)صمى الشبي
، كفي ركاية اخخى قيل فسخ عمى أىل السدجج كىع (ٕٙٔ)بالحجيث فػلػا كجػىيع قبل البيت

 (ٕٚٔ)قبل البيت (( قبل مكة . فجاركا كساىعركػع ، فقاؿ : أشيج لقج صميت مع رسػؿ هللا 
مػشغ بشي عسخك بغ عػؼ. كقج ُنزَّ ” قباء“صمى اىل قباء صمػا بقبمتيغ، ككانت في  -ب

  ،عمييا في حجيث ابغ عسخ الحي قاؿ : ) أكؿ صبلة صميت إلى الكعبة كانت صبلة العرخ
كركى أنيا حػلت إلى الكعبة ككانػا في الربلة . كالرحيح : أف التحػيل كاف خارج 

كإنسا كاف ذلظ في حق أىل قباء ؛ فإنيع شخعػا في صبلة العرخ، ككانت صبلة   ،الربلة
العرخ نحػ بيت السقجس ، فأتاىع آت كقاؿ : ' أشيج أني صميت ىحه الربلة مع رسػؿ هللا 

، كنقل سفياف الثػري الخكاية  (ٕٛٔ)إلى الكعبة ؛ فاستجاركا إلى الكعبة كبشػا عمى صبلتيع (
تمف قميبًل إذ قاؿ انيا كانت صبلة الربح كليذ العرخ كاف الخجل عغ ابغ عسخ بذكل يخ

فأمخ أف يتحػؿ إلى الكعبة فاستقبمػىا ككانت كجػىيع إلى  قاؿ ندؿ عمى الشبي  الميمة قخآف
 (ٜٕٔ)الذاـ فاستجاركا إلى الكعبة 

بشت مدمع عغ لحطة  مدجج بشي حارثة كتع فيو صمى صبلة العرخ بقبمتيغ فعغ نػيمة -ج
ؿ إلى الكعبة، قالت صميشا الطيخ أك العرخ في مدجج بشي حارثة فاستقبمشا مدجج  الّتحػُّ
إيمياء فرميشا ركعتيغ ثع جاءنا مغ يحجثشا أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قج استقبل 

لباقيتيغ البيت الحخاـ فتحػؿ الخجاؿ مكاف الشداء كالشداء مكاف الخجاؿ فرميشا الدججتيغ ا
 (ٖٓٔ)كنحغ مدتقبمػف البيت الحخاـ

كاختمفت الخكايات  في السجة التي صبلىا رسػؿ هللا ) ص ( نحػ بيت السقجس بعج  
اليجخة كىي كميا ليدت مغ كبلـ الخسػؿ، بل مغ كبلـ الرحابة، فقيل ستة عذخ شيخًا اك سبعة 

، كقيل ثبلثة (ٕٖٔ)جيشة (كىػ األشيخ، كقيل) ثسانية عذخ شيخًا مغ مياجخه الس( ٖٔٔ)عذخ
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، كقيل بل اكؿ قجكمو السجيشة بجكف تحجيج (ٖٗٔ)، كقيل تدعة أشيخ أك عذخة أشيخ(ٖٖٔ)عذخشيخا
 . (ٖ٘ٔ)يـػ معيغ

 
 

 

 

 

 

  الخاتمة

ثبت لشا إف قبمة االنبياء الدابقيغ كبشي اسخائيل ىي الكعبة كىي قبمة مػسى كمغ معو قبل  -ٔ

 أف يشحخفػا عشيا 

يتػجو الييا في مكة قبل  القبمة الحكيكية ىي الكعبة السذخفة كىي التي كاف الشبينعتقج إف  -ٕ

إبخاليع  اليجخة الى السجيشة كذلظ لسػقعيا في مشطػمة التػحيج هلل سبحانو كتعالى كألّنيا قبمة

كحدب الذػاىج القخآنية كالتاريخية كالخكائية التي ثبتشاىا مغ خبلؿ  كجسيع األنبياء السػحجيغ

 بحثال

صمى الى الكعبة الكؿ مخة في صبلة الطيخ كالػحي ندؿ عميو بالتحػيل  )ملسو هيلع هللا ىلص(نخى اف الشبي -ٖ

 قبل الربلة لحلظ كانت الربلة االكلى الى الكعبة ال يتخمميا تحػيل بيغ الربلة 
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الربلة التي صبلىا السدمسػف بقبمتيغ كانت مغ دكف الشبي كقج اكردت ليا كتب التخاث  -ٗ

تكػف ىي التي اثارت قزية  ايات الستشاقزة حػؿ مكاف كىيئة السرميغ كقجمجسػعة مغ الخك 

 و مع االحجاث لمخكاية االكلىالتذاب

 

 

 

 

 اليهامش

َخا َبْيِتَي ِلمصَّاِئِفيَغ َكاْلَعاِكِفيَغ َكالخُّكَِّع {مشيا قػلو تعالى: (ٔ) ُجػِد{ َكَعِيْجَنا ِإَلى ِإْبَخاِليَع َكِإْسَساِعيَل َأْف َشيِّ الدُّ
 ٖٗ، كقػلو:}َيا َمْخَيُع اْقُشِتي ِلَخبِِّظ َكاْسُجِجي َكاْرَكِعي َمَع الخَّاِكِعيَغ { آؿ عسخاف :ٕ٘ٔالبقخة :

قاؿ:)إنَّا معذَخ األنبياِء ُأِمخنا بتعجيِل فصِخنا كتأخيِخ سحػِرنا  (ملسو هيلع هللا ىلص)مشيا ما ركي عغ ابغ عباس أّنو  (ٕ)
بلِة( يشطخ الصبخانيشا كأْف نزَع أيساَنشا عمى شسائمِ  ، ؛ البييقي ٓٙٔ،صٔٔعجع الكبيخ ، ج، السفي الرَّ

 ٖٕٛ،ص ٗالدشغ الكبخى ، ج
 ٓٛ،ص ٔ؛ البييقي ، الدشغ الكبخى ، جٜٛ،صٕاحسج بغ حشبل ، مدشج احسج ، ج  (ٖ)
  ٕ، ص  ٕدمحم عبجه ، تفديخ السشار ، ج  (ٗ)
  ٕٜ٘ - ٜٔ٘، ص  ٕيل ،ج الذيخ صالح الياشسي ، تخجيل مغ حخؼ التػراة كاإلنج (٘)
؛ الشدفي، مجارؾ  ٖ٘ٙ، ص  ٕ؛البغػي ، تفديخ البغػي  ، ج  ٗٗٔ،ص٘الثعمبي ، التفديخ ، ج (ٙ)

؛  ٜٕٗ؛ الدمخذخي ، الكذاؼ ، ص ٜٖٔ،صٕالتشديل كحقائق التأكيل ) تفديخ الشدفي( ، ج 
  ٖٕ٘،صٖالكاشاني ، زبجة التفاسيخ ، ج

 ٔٚ، ص  ٔٛالسجمدي  ، بحار االنػار ،ج، يشطخ   ٚٛسػرة يػنذ :( ٚ)
الخبيع بغ انذ بغ زياد البكخي ، برخي ندؿ خخاساف ركى عغ انذ بغ مالظ كعغ ابغ السبارؾ ( ٛ)

؛  ٖٔ٘، ص ٔىجخية ، يشطخ العجمي ، مع معخفة الثقات ،  ج ٓٗكقيل انو برخي ثقة ، تػفي سشة 
  ٕٕٛ، ٗابغ حباف ، الثقات ، ج
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د البكخي ، برخي ندؿ خخاساف ركى عغ انذ بغ مالظ كعغ ابغ السبارؾ كقيل انو الخبيع بغ انذ بغ زيا
، ؛ ابغ حباف ٖٔ٘، ص ٔ،  ج، يشطخ العجمي ، مع معخفة الثقاتىجخية  ٓٗبرخي ثقة ، تػفي سشة 

  ٕٕٛ، ٗالثقات ، ج

رياح ، ركى  ابغ العالية الخياحي كاسسو رفيع اسمع لدشتيغ مغ خبلفة ابػ بكخ اعتقتو امخأة مغ بشي(ٜ)
ىجخية ، يشطخ العجمي ، مع معخفة  ٖٜعشو قتادة كاىل البرخة كىػ تابعي مغ كبار التابعيغ تػفي سشة 

؛ ابغ حباف ،  ٓٔ٘،صٖ؛ ابغ ابي حاتع الخازي ، الجخح كالتعجيل ، ج ٕٔٗ، ص ٕالثقات ،  ج
 ٜٖٕ، ٗالثقات ، ج

الخحسغ الدييمي ، الخكض األنف في ؛ كيشطخ عبج  ٕٓ، ص  ٔابغ عبج البخ ، االستحكار ،ج (ٓٔ)
  ٕٔٓص  - ٕتفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ ، ج 

اِىِجيَغ {  (ٔٔ) كذلظ قػلو تعالى }َكَما ُكشَت ِبَجاِنِب اْلَغْخِبيِّ ِإْذ َقَزْيَشا ِإَلى ُمػَسى اأْلَْمَخ َكَما ُكشَت ِمَغ الذَّ
 ٙٓٔ، ص ٗج  ، يشطخ فخخ الجيغ الخازي ، تفديخ الخازي ،ٗٗالقرز : 

خالج بغ يديج بغ معاكية ابغ أبي سفياف ،كاف مغ أعمع قخير بفشػف العمع ككاف بريخا بعمسي  (ٕٔ)
الصب كالكيسياء كىػ مغ الصبقة الثانية مغ تابعي اىل الذاـ ، يشطخ ابغ ابي حاتع الخازي ، الجخح 

 ٕٔٗ-ٔٔٗ، ص ٜ؛ الحىبي ، سيخ أعبلـ الشببلء ، جٖ٘ٚ،صٖكالتعجيل ، ج

  ٕٔٓ، ص  ٕعبج الخحسغ الدييمي ، الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ ، ج  (ٖٔ)
الفخخ ، يشطخ  ٙٔلقػلو تعالى }َكاْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب َمْخَيَع ِإِذ انَتَبَحْت ِمْغ أَْىِمَيا َمَكانًا َشْخِقّيًا{ مخيع : (ٗٔ)

 ٙٓٔ،ص  ٗالخازي ، تفديخ الخازي ،ج 
؛ كيشطخ ابػ السشرػر السا تخيجي ، تفديخ القخآف  ٖٚ، ص  ٕالصبخي  ، جامع البياف ، ج  (٘ٔ)

  ٔٓٔ،صٔالكخيع السعخكؼ ب تأكيبلت اىل الدشة ، ج
َؿ َبْيٍت ُكِضَع ِلمشَّاِس َلمَِّحي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َكُىًجى ِلْمَعاَلِسيَغ{ اؿ عسخاف:  (ٙٔ) ، ٜٙمغ قػلو تعالى } ِإفَّ َأكَّ
 ٕٛٔطخ الدجي الكبيخ ، التفديخ ،  ص يش
  ٜٖٔ، ص ٔابغ كثيخ ، التفديخ ، ج  (ٚٔ)
  ٜٕٗص  ٔابغ السشحر الشيدابػري ، كتاب تفديخ القخآف ، ج  (ٛٔ)
  ٕ٘ٚص  ٔالصبخي ، جامع البياف ، ج (ٜٔ)
ـِ ِإْبَخاِليَع ُمَرمِّى َكَعِيْجَنا ِإَلى ِإْبَخاِليَع  قاؿ تعالى }َكِإْذ َجَعْمَشا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِلمشَّاِس َكَأْمًشا َكاتَِّخُحكا( ٕٓ) ِمْغ َمَقا

ُجػِد{ البقخة :  َخا َبْيِتَي ِلمصَّاِئِفيَغ َكاْلَعاِكِفيَغ َكالخُّكَِّع الدُّ  َٕ٘ٔكِإْسَساِعيَل َأْف َشيِّ
ِ  } َكاتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبَخاِليَع َكِإْسَحاؽَ فقالػا عمى لداف يػسف ( ٕٔ) َكَيْعُقػَب َما َكاَف َلَشا َأْف ُنْذِخَؾ ِباّلِلَّ
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ِ َعَمْيَشا َكَعَمى الشَّاِس َكَلِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْذُكُخكَف{ يػسف :  ، كقػلو ِٖٛمْغ َشْيٍء َذِلَظ ِمْغ َفْزِل َّللاَّ
ِ َكَما ُأْنِدَؿ ِإَلْيَشا َكَما ُأْنِدَؿ إِ  َلى ِإْبَخاِليَع َكِإْسَساِعيَل َكِإْسَحاَؽ َكَيْعُقػَب َكاأْلَْسَباِط َكَما ُأكِتَي تعالى }ُقػُلػا آَمشَّا ِباّلِلَّ

كقػلو ، ٖٙٔالبقخة : ُمػَسى َكِعيَدى َكَما ُأكِتَي الشَِّبيُّػَف ِمْغ َربِِّيْع اَل ُنَفخُِّؽ َبْيَغ َأَحٍج ِمْشُيْع َكَنْحُغ َلُو ُمْدِمُسػَف{
( ، كقػلو ٔا َأْك َنَراَرى َتْيَتُجكا ُقْل َبْل ِممََّة ِإْبَخاِليَع َحِشيًفا َكَما َكاَف ِمَغ اْلُسْذِخِكيغ{)تعالى }َكَقاُلػا ُكػُنػا ُىػدً 

 ٖ٘ٔالبقخة :  تعالى }ُقْل َصَجَؽ َّللّاُ َفاتَِّبُعػْا ِممََّة ِإْبَخاِليَع َحِشيفًا َكَما َكاَف ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ {
 ٚٙٔ، ص  ٘معجع البمجاف ، ج  الحسػي ،ياقػت  (ٕٕ)
          ، ٔٚاذ قاؿ تعالى : }نجيشاه كلػشًا إلى األرض التي باركشا فييا لمعالسيغ{ األنبياء، آية ( ٖٕ)

} كلدميساف الخيح عاصفة تجخي بأمخه إلى األرض التي باركشا فييا ككشا بكل شيء عالسيغ{ األنبياء، آية 
ة التي كتب هللا لكع كال تختجكا عمى أدباركع فتشقمبػا خاسخيغ{السائجة، ، } يا قـػ ادخمػا األرض السقجسٔٛ
 ٕٔآية
؛ الصػسي ، البياف ،  ٓٙ/ٚٔ؛ الصبخي ، مجسع البياف ،  ٖٙٙ/ٕمقاتل ، تفديخ مقاتل ،( ٕٗ)
حيث ذكخ ثبلث اماكغ ىي الذاـ كمرخ كمكة كلكشو قاؿ  ٕٜٖ/ٖ؛ الدسعاني ، التفديخ ، ٖٕٙ/ٚ

، ٔٔ؛ القخشبي ، التفديخ ،  ج ٕٔٓ/ٕٕنو مذيػر ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، االصح ىػ االكؿ ال
   ٜٗٔ، ص ٖ؛ ابغ كثيخ ، التفديخ ، ج ٖ٘ٓص

 ،؛ الدسعاني، التفديخ ٖٕٙ، صٚ؛ الصػسي ، البياف ،ج ٖٓ٘،صٔٔ، جالقخشبي ، التفديخ( ٕ٘)
؛ابغ  ٕٕٛ، صٙ؛ الثعمبي ، التفديخ ، ج ٕٔٓ،صٕٕ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ٕٜٖ،صٖج

   ٜٗٔ، صٖكثيخ ، التفديخ ، ج
 ٖ٘ٓ، ص ٔٔ؛ القخشبي ، التفديخ ، ج ٕٜٖ، صٖالدسعاني ، التفديخ ،ج( ٕٙ)
حػلو لشخيو  }سبحاف الحي أسخى بعبجه ليبًل مغ السدجج الحخاـ إلى السدجج األقرى الحي باركشا( ٕٚ)

 ٔ: مغ آياتشا إنو ىػ الدسيع البريخ{ االسخاء 
: مدجِج  قاؿ: )ال ُتَذجُّ الخحاُؿ إال إلى ثبلثِة مداججَ )ملسو هيلع هللا ىلص(دمحم، عغ الشبي أبي سعيج الخجري فعغ   (ٕٛ)

ـِ، كمدجِج األقَرى، كمدججي ىحا( ، يشطخ البخاري ، ج ؛ احسج بغ حشبل ، مدشج  ٙ٘، صٕالحخا
 ٜٙٗ، صٗحباف ، ج ؛ ابغ بمباف الفارسي ، صحيح ابغ ٖٗ، صٖاحسج ، ج

قاؿ الشبي : "الربلة في السدجج الحخاـ بسائة ألف صبلة، كالربلة في مدججي بألف صبلة،  (ٜٕ)
؛ ابغ حجخ  ٚ، صٗكالربلة في بيت السقجس بخسدسائة صبلة  يشطخ الييثسي ، مجسع الدكائج ج

  ٓٙٔ، صٚالعدقبلني ، فتح الباري ، ج
األَصأِبِع َقاؿ: قمت يا رسػؿ هللا، ِإِف أْبُتِميَشا بعجؾ بالبقاء أيغ ركى أحسج في مدشجه عغ ِذي  (ٖٓ)
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، يشطخ  ."تأمخنا؟ قاؿ: عميظ ببيت السقجس فمعمو أف يشذأ لظ ذرية يعجكف إلى ذلظ السدجج كيخكحػف 
 ٚٙ، صٗاحسج بغ حشبل ، مدشج احسج ، ج

، ص  ٕابغ إسحاؽ ، ج ؛ ابغ اسحاؽ ، سيخة  ٕٛ،ص  ٔمقاتل بغ سميساف ، التفديخ ، ج  (ٖٔ)
؛  ٖٖ، ص  ٖج  ؛ ابغ الجػزي،  زاد السديخ ، ٜٖ٘، ص  ٔ؛ البييقي ، الدشغ الكبخى ، ج  ٚٔٔ

، الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر ،ج ؛ الديػشي ٖٜٖ، ص  ٔالباري ، ج  ، فتحابغ حجخ العدقبلني
 ٕ٘ٗ، ص  ٔ؛ الحمبي ، الديخة الحمبية ، ج ٚٚٔ،ص  ٔ
،ج ؛ ابغ سيج الشاس، الديخة الشبػية ) عيػف األثخ ( ٖٛ٘، ص  ٔى ، ج ، الدشغ الكبخ البييقي ( ٕٖ)
 ٕٔٔ، ص  ٔ
؛ كيشطخ ايزًا الصبخي ، تاريخ الخسل  ٚٔٔ،ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج ( ٖٖ)

 ؛ الحمبي ، ٕٔٔ، ص  ٔ) عيػف األثخ( ، ج ابغ سيج الشاس ، الديخة الشبػية ؛ ٖ٘،ص ٕج  ،كالسمػؾ
 ٕ٘ٗ، ص  ٔالديخة الحمبية ، ج 

 ٜٕٔ – ٕٛٔ، ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج   (ٖٗ)
؛ ابغ  ٕٗٔ،ص  ٗ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج  ٖٕٗ، ص ٔالصبخسي، مجسع البياف ،ج  (ٖ٘)

 ٜٛ – ٛٛ، ص   ٔحجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج
 ٜٕٖ،ص  ٔتفديخ السيداف ، ج   (ٖٙ)
؛ الصبخاني ،  ٕ٘، صٔ؛ احسج بغ حشبل ، السدشج ، ج ٖٕٗ،صٔابغ سعج ، الصبقات ، ج (ٖٚ)

؛ ، الييثسي ،  مجسع الدكائج ، ج ٖ،صٕ؛ البييقي ، الددغ الكبخى ، ج ٙ٘،صٔٔالسعجع الكبيخ ، ج
 ٕٔص ‘ ٕ
؛ ابغ  ٔٓٚ، ص  ٔ؛ الصبخي ، جامع البياف ، ج  ٙ٘،ص  ٔالرشعاني ، تفديخ القخآف ، ج   (ٖٛ)

  ٗٛٔ، ص  ٔأبي الدمشيغ ، تفديخ ابغ زمشيغ ،ج 
قتادة بغ الشعساف ابغ زيج بغ عامخ األنراري بجري يكشى أبا عثساف كيقاؿ أبػ عسخ مغ  (ٜٖ)

لخجري المو ، لو أحاديث  ركى عشو : أخػه أبػ شيج بجرا مغ األنرار كىػ أخػ أبي سعيج ا ،الرحابة
سعيج ، كابشو عسخ ، ككاف عمى مقجمة جير عسخ بغ الخصاب لسا سار إلى الذاـ ، ككاف مغ الخماة 
السعجكديغ ، عاش خسدا كستيغ سشة . تػفي في سشة ثبلث كعذخيغ بالسجيشة يشطخ  الصبخاني ، السعجع 

 ٕٖٖ-ٖٖٔ، ص ٕعبلـ الشببلء ، ج؛ الحىبي ، سيخ أ  ٖ، ص  ٜٔالكبيخ ، ج 

  ٗ٘ٔ، ص  ٔىػد اليػاري ، التفديخ ، ج( ٓٗ)
؛ ٖٓٗ،صٔ؛ البحخاني ، البخىاف ،ج ٗٔٗ،ص  ٔالصبخسي ، تفديخ مجسع البياف ، ج   (ٔٗ)
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 ٖٖٔ،صٔ؛ الصباشبائي ، السيداف ، ج ٔٚ، ص  ٔٛالسجمدي ، بحار االنػار  ج
  ،؛ الصبخسي ٕٜٗشدػب إلى اإلماـ العدكخي ) ع ( ، ص اإلماـ العدكخي ) ع ( ، التفديخ الس  (ٕٗ)

 ٖٓٗ، ص  ٔ؛ البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ، ج  ٖٗ، ص  ٔاالحتجاج ، ج 

 ، ٔ؛ العيشي ، عسجة القاري ، ج   ٜٛ – ٛٛ، ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج   (ٖٗ)
 ٕٓٗص 

 ٖٔٗ، ص  ٔ، ج البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ( ٗٗ)
  ٕ، ص ٕدمحم عبجه ، تفديخ السشار ، ج( ٘ٗ)
؛ ابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ، ج  ٚٓٔ – ٙٓٔ، ص  ٖالصبخي ، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، ج   (ٙٗ)
 ٜٙ؛ الحسيخي ، الخكض السعصار ،ص  ٔٚٔ، ص  ٕ
 ٕٙ٘، ص  ٔمجيخ الجيغ الحشبمي ، األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل ، ج   (ٚٗ)
  ٙٙ – ٘ٙ، ص  ٚابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج   (ٛٗ)

 ٕٓٗ، ص  ٗالكميشي ، الكافي ، ج   (ٜٗ)
، ٔلجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، ج ؛ الديػشي ، ا ٜٖٖ،ص  ٔ، ج الشػيخي ، نياية األرب( ٓ٘)

 ٖٕٙ، ص  ٔج  ٔ؛ مجيخ الجيغ الحشبمي ، األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل ،ٖٙٔص 
 ٖٖٙ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج ( ٔ٘)
 ٖٖ٘،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٕ٘)
 ٖٖٚ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٖ٘)
 ٖٖٗ،ص  ٔالشػيخي ، نياية األرب ، ج   (ٗ٘)
مبل عمي القاري ، األسخار السخفػعة في األخبار السػضػعة ) السػضػعات الكبخى ( ،  ص   (٘٘)

ٖٗ٘ – ٖٗٙ 
 ٕٛ - ٕٚاألميشي ، الػضاعػف كأحاديثيع ، ص   (ٙ٘)

؛  ٖٛٓ،ص  ٛ؛ ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج  ٕٔٙ، ص  ٕاليعقػبي ، تاريخ اليعقػبي ، ج ( ٚ٘)
 ٛٛٔ، ص - ٔالتغخي بخدي ، الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ، ج 

 ٔاإلسخاء:  (ٛ٘)
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، لسا قدع غشائع ىػازف مخجعو ىي ماء بيغ الصائف كمكة ، كىي إلى مكة أقخب ، ندليا الشبي ( ٜ٘)
مغ غداة حشيغ كأحـخ مشيا ، كلو فييا مدجج ، كبيا بئار متقاربة ،  يشطخ ياقػت الحسػي ، معجع 

 ٕٗٔ، ص  ٕج  ،البمجاف

إلى الجعخانة ليمة الخسيذ لخسذ لياٍؿ  (صمى هللا عميو كسمع)تقػؿ الخكاية )انتيى رسػؿ هللا ( ٓٙ)
خمػف مغ ذي القعجة فأقاـ بالجعخانة ثبلث عذخة فمسا أراد االنرخاؼ إلى السجيشة خخج مغ الجعخانة ليمة 
األربعاء الثشتي عذخة بقيت مغ ذي العقجة ليبًل فأحـخ مغ السدجج األقرى الحي تحت الػادي  بالعجكة 

فأما ىحا السدجج األدنى  -إذا كاف بالجعخانة (ى هللا عميو كسمع صم)القرػى ككاف مرمى رسػؿ هللا 
الػادي إال (صمى هللا عميو كسمع )كلع يجد رسػؿ هللا  -فبشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ الحائط . عشجه 

محخمًا فمع يدؿ يمبي حتى استمع الخكغ . كيقاؿ : لسا نطخ إلى البيت قصع التمبية فمسا أتى أناخ راحمتو 
باب بشي شيبة كدخل كشاؼ ثبلثة أشػاط يخمل مغ الحجخ إلى الحجخ ثع خخج فصاؼ بيغ الرفا عمى 

 )كالسخكة عمى راحمتو حتى إذا انتيى إلى السخكة في الصػاؼ الدابع حمق رأسو ..  ثع انرخؼ رسػؿ هللا
خج يـػ الخسيذ إلى الجعخانة مغ ليمة فكاف كبائٍت بيا فمسا رجع إلى الجعخانة خ( صمى هللا عميو كسمع 

فدمظ في كادي الجعخانة كسمظ معو حتى خخج عمى سخؼ ثع أخح الصخيق حتى انتيى إلى مخ الطيخاف 
عتاب بغ أسيج عمى مكة كخمف معاذ بغ جبل كأبا مػسى (صمى هللا عميو كسمع ). كاستعسل رسػؿ هللا 

؛  ٜٜ٘ – ٜٛ٘، ص  ٕ، ج  ( يشطخ الػاقجي ، السغازي اف الشاس القخآف كالفقو في الجيغاألشعخي يعمس
 ٖٕ، ص  ٜكيشطخ السقخيدي ، إمتاع األسساع ، ج 

) حجثشا أبػ الػليج قاؿ حجثشي ججي عغ الدنجي عغ ابغ جخيج قاؿ أخبخني زياد أف تقػؿ الخكاية ( ٔٙ)
دمحم بغ شارؽ أخبخه أنو اعتسخ مع مجاىج مغ الجعخانة فأحـخ مغ كراء الػادي حيث الحجارة السشرػبة 

( كإني ألعخؼ أكؿ مغ اتخح ىحا السدجج عمى األكسة بشاه رجل مغ ملسو هيلع هللا ىلصمغ ىا ىشا أحـخ الشبي )قالف 
قخير سساه كاشتخى ماال عشجه نخبل فبشى ىحا السدجج قاؿ ابغ جخيج فمقيت أنا دمحم ابغ شارؽ فدألتو 

كة القرػى فقاؿ اتفقت أنا كمجاىج بالجعخانة فأخبخني أف السدجج األقرى الحي مغ كراء الػادي بالعج
( ما كاف بالجعخانة قاؿ فأما ىحا السدجج األدنى فإنسا بشاه رجل مغ قخير كاتخح ذلظ ملسو هيلع هللا ىلصمرمى الشبي )

الحائط حجثشا أبػ الػليج قاؿ حجثشي ججي عغ عبج السجيج عغ ابغ جخيج عغ مداحع بغ أبي مداحع عغ 
جعخانة حيغ السداء معتسخا ( خخج ليبل مغ الملسو هيلع هللا ىلصعبج العديد بغ عبج هللا عغ مخخش الكعبي أف الشبي )

فجخل مكة ليبل فقزى عسختو ثع خخج مغ تحت ليمتو فأصبح بالجعخانة كبائت حتى إذا زالت الذسذ 
الجعخانة في بصغ سخؼ حتى جامع الصخيق شخيق السجيشة بدخؼ قاؿ مخخش ‹  ٕٛٓصفحة › خخج مغ 
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ة كما جاء فييا مغ اآلثار ، ج فمحلظ خفيت عسختو عمى كثيخ مغ الشاس( ، يشطخ  األزرقي ، أخبار مك
 ٕٛٓ – ٕٚٓ، ص  ٕ
؛  كنقمو البحخاني ، البخىاف في تفديخ القخآف ، ج  ٜٕٚ، ص  ٕالعياشي ،تفديخ العياشي ، ج ( ٕٙ)
، الفيس الكاشاني ، التفديخ الرافي؛ ، ٖ٘ٛ،ص  ٛٔ؛ السجمدي ، بحار األنػار، ج  ٖٜٗص  ، ٖ

  ٙٙٔص  - ٖج 
، ص  ٔ، العيشي ، عسجة القاري ، ج ٜٛ – ٛٛ،ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ، فتح الباري ، ج   (ٖٙ)

 ٘،ص  ٕ؛ اآللػسي ، تفديخ اآللػسي ،ج ٕٓٗ

؛ دمحم عبجه ، ٜ٘ٔ، ص  ٔ؛ ابغ كثيخ، التفديخ، ج ٕٗٔ، ص ٗالفخخ الخازي، التفديخ، ج  (ٗٙ)
  ٕ، ص ٕتفديخ السشار ،ج

 ٖٙ٘ - ٖ٘٘،ص  ٚ، الفيس الكاشاني،  الػافي ، ج  ٕٙٛ، ص  ٖالكميشي ، الكافي ، ج ( ٘ٙ)
؛ الصبخسي ، االحتجاج ،  ٕٜٗاإلماـ العدكخي ، التفديخ السشدػب إلى اإلماـ العدكخي ، ص  (ٙٙ)

 ٖٓٗ، ص  ٔ؛ البحخاني ، البخىاف ، ج  ٖٗ، ص  ٔج 
 ٕٗٔ – ٔٗٔ، ص  ٕابغ اسحاؽ ، سيخة ابغ إسحاؽ ، ج ( ٚٙ)
  ٕٗٔالبقخة:   (ٛٙ)
 ٕٛ،ص  ٔمقاتل بغ سميساف ، التفديخ ، ج   (ٜٙ)
؛ كيشطخ كحلظ ابغ عصية األنجلدي ، السحخر الػجيد  ٙٙٔالزحاؾ ، تفديخ الزحاؾ ، ص  (ٓٚ)

؛ الثعالبي ، جػاىخ الحداف في تفديخ القخآف ) تفديخ  ٜٕٔ، ص  ٔفي تفديخ الكتاب العديد ، ج 
 ٕٖٚ، ص  ٔالثعالبي ( ، ج 

)) مكتبة التفديخ ( ؛ ابغ عصية األنجلدي ، السحخر  ٖٙٔالزحاؾ ، تفديخ الزحاؾ ، ص  (ٔٚ)
؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج  ٕٓٓ، ص  ٔالػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، ج 

 ٜٕ٘، ص ٔ
، الخازي ؛ نقمو ابغ ابي حاتع  ٓٓٚ ، ص ٔ، جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف ، ج الصبخي  (ٕٚ)

؛ ابغ كثيخ ، تفديخ  ٕٗ؛ الػاحجي الشيدابػري ، أسباب ندكؿ اآليات ،ص   ٖٕ٘، ص  ٔالتفديخ ،ج
 ٕٙٔ،ص  ٔالقخآف العطيع ، ج 

  ٗٗٔالبقخة :( ٖٚ)
 ٘٘ٔ، ص ٕىػد اليػاري ، التفديخ ، ج(ٗٚ)
 ٕٚٔ، ص  ٔأبػ الميث الدسخقشجي ، تفديخ الدسخقشجي ، ج ( ٘ٚ)
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 ٙٗٔالبقخة :   (ٙٚ)
 ٖٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ،ج   (ٚٚ)
 ٘ٔٔالبقخة :  (ٛٚ)
 ٔٔ، ص  ٕ؛ الثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   ٕٓٚ، ص  ٔالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٜٚ)
   ٗٗٔسػرة البقخة:( ٓٛ)
، ص  ٔ؛ كىحا ما نقمو البغػي ، تفديخ البغػي ، ج  ٓٔ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   (ٔٛ)

ٕٔٗ 
 ٗٗٔالبقخة : ( ٕٛ)
 ٕٔ، ص  ٕالبييقي ، الدشغ الكبخى ، ج   (ٖٛ)
   ٖٗٔسػرة البقخة:  (ٗٛ)
 ٜ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ، ج   (٘ٛ)
 ٖٛٔ، ص  ٔالدمخذخي ، الكذاؼ عغ ،ج   (ٙٛ)
 ٜ٘ٔ، ص  ٔالصبخسي ، تفديخ جػامع الجامع ، ج   (ٚٛ)

 ٙٚ، ص  ٔالشدفي ، تفديخ الشدفي ، ج   (ٛٛ)
 ٙٔٔ – ٘ٔٔ، ص  ٗالخازي ، التفديخ الخازي ، ج الفخخ   (ٜٛ)
 ٜٚ٘، ص  ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ،ج   (ٜٓ)
 ٕٖٚ،ص  ٔالثعالبي ، تفديخ الثعالبي  ، ج  (ٜٔ)
 ٜٕالديػشي ، تفديخ الجبلليغ ،  ص   (ٕٜ)

 ٕٙ٘، ص  ٔالكاشاني ، زبجة التفاسيخ ، ج  (ٖٜ)
، ص  ٔ؛ ابغ أبي حاتع الخازي، تفديخ القخآف العطيع ،ج  ٛ،ص  ٕالصبخي ،جامع البياف ، ج ( ٜٗ)

  ٜٛٔ، ص  ٔ؛  ابغ كثيخ ، تفديخ القخآف العطيع ، ج ٕٛٗ
 ٔٔ، ص  ٕالثعمبي ، تفديخ الثعمبي ،ج   (ٜ٘)
 ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔ، ص  ٔالدسعاني ، تفديخ الدسعاني ، ج  (ٜٙ)
  ٛ ، ص ٕج الصبخي ، جامع البياف ،  (ٜٚ)
عفيف الكشجي بغ عع األشعث بغ قيذ كقيل عسو كبو جـد الصبخي كقيل أخػه كاألكثخ عمى أنو   (ٜٛ)

بغ عسو كأخػه المو ،قاؿ بغ حباف لو صحبة كقاؿ الصبخي اسسو شخحبيل كعفيف لقب كقاؿ الجاحظ 
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عسا تعمسيشا ، يشطخ   اسسو شخاحيل كلقب عفيفا لقػلو في أبيات كقالت لي ىمع إلي الترابي فقمت عففت
،  ٗ؛ ابغ حجخ العدقبلني ، اإلصابة ، ج  ٜٕ، ص  ٚابغ أبي حاتع الخازي ، الجخح كالتعجيل ، ج 

 ٕ٘ٗص 
قاؿ ابغ اسحاؽ )أنو قاؿ كشت امخأ تاجخا فقجمت أياـ مشي أياـ الحج ككاف العباس بغ عبج ( ٜٜ)

نحغ إذ خخج رجل مغ خباء يرمي فقاـ تجاه الكعبة السصمب امخأ تاجخا كأتيتو أبتاع مشو كأبيعو قاؿ فبيشا 
ثع خخجت امخأة فقامت ترمي معو كخخج غبلـ فقاـ يرمي معو فقمت يا عباس ما ىحا الجيغ أف ىحا 
الجيغ ما نجري ما ىػ فقاؿ العباس ىحا دمحم بغ عبج هللا يدعع أف هللا أرسمو كأف كشػز كدخى كقيرخ 

يمج آمشت بو كىحا الغبلـ ابغ عسو عمي بغ أبي شالب آمغ بو قاؿ ستفتح لو كىحه امخأتو خجيجة بشت خػ 
؛ كيشطخ ابغ  ٜٔٔ، ص  ٕالعفيف فميتشي آمشت يػمئح فكشت أكػف ثانيا( ، سيخة ابغ إسحاؽ ،ج 

  ٕ٘ٗ، ص ٗ؛ ابغ حجخ العدقبلني ، االصابة ، ج ٚ٘، ص  ٕالكامل في التاريخ ، ج  ،األثيخ
؛ يشطخ كحلظ ابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة  ٛٔ - ٚٔ، ص  ٛ، ج  ابغ سعج ، الصبقات الكبخى   (ٓٓٔ)

 ٖٗ،ص  ٕٗدمذق ، ج 
 ٕٕٙ، صٖٔ؛ ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج الببلغة ، ج ٕٛٛالجاحظ ، العثسانية ، ص   (ٔٓٔ)
قاؿ الجاحظ ) ما ركى شخيظ بغ عبج هللا عغ سميساف بغ السغيخة ، عغ زيج بغ كىب عغ عبج   (ٕٓٔ)

أنو قاؿ : أكؿ شئ عمستو مغ أمخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كآلو أنى قجمت مكة مع هللا بغ مدعػد 
عسػمة لي كناس مغ قػمي ، ككاف مغ أنفدشا شخاء عصخ ، فأرشجنا إلى العباس بغ عبج السصمب ، 
فانتييشا إليو كىػ جالذ إلى زمـد ، فبيشا نحغ عشجه جمػسا إذ أقبل رجل مغ باب الرفا كعميو ثػباف 

اف كلو كفخة إلى أنراؼ أذنيو جعجة ، أشع أقشى ، أدعج العيشيغ ، كث المحية ، بخاؽ الثشايا ، أبيز
حدغ ‹  ٕٛٛصفحة › أبيس تعمػه حسخة ، كأنو القسخ ليمة البجر . كعمى يسيشو غبلـ مخاىق أك محتمع 

لغبلـ ثع استمستو الػجو ، تقفػىع امخأة قج ستخت محاسشيا ، حتى قرجكا نحػ الحجخ . فاستمسو كاستمسو ا
السخأة ، ثع شاؼ بالبيت سبعا كالغبلـ كالسخأة يصػفاف معو ، ثع استقبل الحجخ فقاـ كرفع يجيو ككبخ( ، 

، ٖٔ؛ يشطخ الخكاية عشج ابغ ابي الحجيج ، شخح نيج الببلغة ، ج ٕٛٛ – ٕٚٛالعثسانية ، ص 
  ٖٙٗ، صٔ؛ الحىبي ، سيخ اعبلـ الشببلء ، ج ٕٕ٘ص

 ٜٔ، صٕ؛ الصبخي ، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، ج ٖٔٓ، صٕـ ، الديخة الشبػية ، جابغ ىذا  (ٖٓٔ)
؛  ٖٜٔ، صٖ؛ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج ٓٓٔ، صٕ؛ابغ االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ج

 ٕٖٓ، ص ٔالحىبي ، تاريخ االسبلـ ، ج
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؛  ٔٔ،ص  ٕعمبي ، ج ؛  الثعمبي ، تفديخ الث ٚ – ٙ، ص  ٕجامع البياف ، ج ،  الصبخي ( ٗٓٔ)
 ٘ - ٗ، ص  ٕالصػسي ، التبياف ، ج 

 ٕٛ٘،ص  ٔزبجة التفاسيخ ، ج  الكاشاني،( ٘ٓٔ)
، ص  ٔ؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج  ٖٗ – ٖٖ، ص  ٔابغ ىذاـ ، الديخة الشبػية ، ج ( ٙٓٔ)

ٜٕ 
، ص  ٗالتفديخ ، ج فخخ الخازي ، ال؛   ٘ – ٗ،ص  ٕالصػسي التبياف في تفديخ القخآف ، ج ( ٚٓٔ)

؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج ٓ٘ٔ، ص  ٕ؛ القخشبي ، تفديخ القخشبي ، ج ٕٗٔ
 ٜٗ٘ص  ، ٔ
  ٜٕ٘،ص  ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج   (ٛٓٔ)
جي ؛ الػاح ٕٗٛ،صٔ؛ ابغ حاتع الخازي ، التفديخ ،ج ٓٓٚ،صٔالصبخي ، جامع البياف ، ج( ٜٓٔ)

 ٕٗالشيدابػري ، أسباب ندكؿ اآليات ، ص 
، ؛ البييقي ٙ،صٕ، جامع البياف ، ج؛  الصبخي  ٘ٔ، ص  ٔ، ج البخاري ، صحيح البخاري ( ٓٔٔ)

 ٖ، صٕالدشغ ، ج
، ص   ٗ؛ الفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ٗ، ص ٕالصػسي، التبياف في تفديخ القخآف ،ج   (ٔٔٔ)

 ٜٗ٘، ص  ٔالبحخ السحيط ، ج ؛ أبي حياف األنجلدي، تفديخ  ٕٗٔ
؛ القخشبي ، الجامع ألحكاـ القخآف ) تفديخ القخشبي ( ، ٛ -ٚ،ص ٔ، جالصبخي، جامع البياف  (ٕٔٔ)

 ٓ٘ٔ،ص  ٕج 
  ٕٓٓ، ص  ٔابغ عصية األنجلدي ، السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد ، ج   (ٖٔٔ)
 ٛ-ٚ،ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٗٔٔ)
 ٔتفديخ القخآف العطيع ،ج  ؛ ابغ كثيخ ، ٓ٘ٔ، ص ٕالقخشبي ، الجامع ألحكاـ القخآف ، ج   (٘ٔٔ)

 ٜٗ٘، ص  ٔ؛ أبي حياف األنجلدي، تفديخ البحخ السحيط ، ج ٜ٘ٔ،ص
 ٔ؛ الببلذري ، أنداب األشخاؼ ،ج  ٕٕٗ – ٕٔٗ، ص  ٔابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج   (ٙٔٔ)
؛ ابغ الجػزي ، السشتطع في تاريخ األمع  ٕٗ، ص  ٕاليعقػبي ، ج ؛ اليعقػبي ، تاريخ  ٕٙٗص  -

 ٖٜ، ص  ٖكالسمػؾ ، ج 
؛  ٕ٘ٔ، ص  ٔ؛ البغػي ، التفديخ ، ج  ٚ – ٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج   (ٚٔٔ)

 ٜ، ص  ٕاآللػسي ، التفديخ ،ج 
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؛ الصباشبائي ،  ٔٗ٘،صٔ؛ الصبخسي ، مجسع البياف ، ج ٖٙ،صٔالقسي ، تفديخ القسي ، ج( ٛٔٔ)
 ٖٖٔ،ص  ٔالسيداف ،ج 

 ٖٖٓ، ص  ٕٕ؛ الصبخاني ، السعجع الكبيخ ، ج  ٜٕٔ، ص  ٙالشدائي ، الدشغ الكبخى ، ج ( ٜٔٔ)
،  ٔ؛ ابغ كثيخ تفديخ القخآف العطيع ، ج  ٓٚٙٔ،ص  ٗ؛  ابغ عبج البخ ، االستيعاب ، ج  ٖٗٓ –

؛ الديػشي ، الجر السشثػر في ٖٔ - ٕٔ، ص  ٕ؛ الييثسي ، مجسع الدكائج ، ج ٜٜٔ - ٜٛٔص 
 ٙٗٔ، ص  ٔ، ج  -التفديخ بالسأثػر 

 ٜٗٔ، ص  ٕالقخشبي ، لجامع ألحكاـ القخآف ) تفديخ القخشبي ( ، ج  (ٕٓٔ)
، ص  ٗ؛ يشطخ ايزا أحسج بغ حشبل ، مدشج أحسج ، ج  ٘ٔ، ص  ٔصحيح البخاري ، ج ( ٕٔٔ)

 ٕٔٗ، ص  ٔ؛ العيشي ، عسجة القاري ، ج  ٖٛٗ، ص  ٔ؛ البييقي ، معخفة الدشغ كاآلثار ، ج  ٖٕٛ
 ٙ، ص  ٕجامع البياف ، ج   (ٕٕٔ)
،  ٔ؛ كيشطخ الدسعاني ، تفديخ الدسعاني ، ج  ٕ٘ٔ، ص  ٔالبغػي ، تفديخ البغػي  ،ج   (ٖٕٔ)

 ٕ٘ٔص 
 ٜٜٔ،ص  ٔتفديخ القخآف العطيع ، ج   (ٕٗٔ)
   ٜٓ،ص  ٔابغ حجخ العدقبلني ،  فتح الباري ،ج   (ٕ٘ٔ)
؛  ٘ٗ،صٕ؛ مدمع ، صحيح مدمع ، ج ٜٖٙ، ص  ٔابغ أبي شيبة الكػفي ، السرشف ، ج ( ٕٙٔ)

 ٖٙٔ،صٖٕابغ عبج البخ ، التسييج ، ج
؛  ٖٕٗ،صٔ؛ ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ، ج ٘ٔ،صٔالبخاري ، صحيح البخاري ، ج  (ٕٚٔ)

 ٕ٘ٔ،ص ٔ؛ البغػي ، معالع التشديل ، ج ٙ،ص  ٕ، ج  الصبخي ، جامع البياف
؛ يشطخ الجراص ، الفرػؿ في األصػؿ ،  ٕ٘ٔ، ص  ٔالدسعاني ، تفديخ الدسعاني ،ج   (ٕٛٔ)

 ٕٗ، ص  ٗج 
،ص ٔ، كيشطخ ؛ البغػي ، معالع التشديل ، ج ٕ٘ – ٔ٘سفياف الثػري ، تفديخ الثػري ، ص ( ٜٕٔ)

ٕٔ٘ 
؛ ابغ  ٖٗ،ص  ٕ٘؛الصبخاني ، السعجع الكبيخ ،ج  ٖٚ، ص ٔفديخ، جابػ حاتع الخازي، الت( ٖٓٔ)

  ٗٗ، ص  ٔكثيخ ،التفديخ ،ج
؛  ٙ – ٘، ص  ٕ؛ الصبخي ،جامع البياف ، ج  ٕ٘ص ،ياف الثػري ، تفديخ سفياف الثػري سف( ٖٔٔ)

 ٜٗ٘، ص ٔأبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج 
 ٖ٘ٔالدجي الكبيخ  ، التفديخ ، ص   (ٕٖٔ)
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،  ٔ؛ أبي حياف األنجلدي ، تفديخ البحخ السحيط ، ج  ٚ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ، ج ( ٖٖٔ)
 ٜٗ٘ص 

 ٙ، ص  ٕالصبخي ، جامع البياف ،ج   (ٖٗٔ)
 ٕٗٔ، ص  ٗفخخ الخازي ، التفديخ ، ج ال  (ٖ٘ٔ)
 

 المصادر والمخاجع 
  القخآن الكخيم 

 اواًل : المصادر الخئيدية 

 .ـ ( ٖٖٕٔق/ ٖٓٙ* ابغ األثيخ ، عد الجيغ ابػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ الذيباني ) ت 

  .( ٜٙٙٔالكامل في التاريخ  ، ) دار صادر  ، بيخكت  ،    -ٔ

  .ـ( ٙ٘ٛق / ٕٔٗ* أحسج بغ حشبل ، احسج بغ دمحم بغ حشبل ) ت 

  .ت  ، د.ت (مدشج أحسج، )  دار صادر  ، بيخك   -ٕ

  .ق( ٕٓ٘* األزرقي ، دمحم بغ عبج هللا ) ت 

 - ٔٔٗٔ،انتذارات الذخى ، قع ،ٔأخبار مكة كما جاء فييا مغ اآلثار، تح  رشجي الرالح ،) ط -ٖ
 ش( ٜٖٙٔ

 .ق (  ٔ٘ٔابغ اسحاؽ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ اسحاؽ بغ يدار السصمبي السجني ) ت 

 .الديخة الشبػية ، تح : احسج فخيج السديجي ، ) مشذػرات دار الكتب العمسية ، بيخكت ، د.ت ( -ٗ

 ق ( ،ٕٓٙ* اإلماـ العدكخي ) ع ( ) ت 

قع  -، ميخ ٔالتفديخ السشدػب لئلماـ العدكخي ) ع ( ، تح  مجرسة اإلماـ السيجي )ع( )ط -٘
 .ىػ(ٜٓٗٔالسقجسة ،  

 .ق (ٙٔ٘بغ مدعػد البغػي ) ت  * البغػي ، ابي دمحم الحديغ
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معالع التشديل فى تفديخ القخآف ) تفديخ البغػي ( ، تحقيق : خالج عبج الخحسغ العظ) دار السعخفة،  -ٛ 
 .بيخكت ، د.ت(

  .(  ـٜٙٙٔق/ ٚٓٔٔديشي البحخاني  ) ت * البحخاني  ، العبلمة السحجث السفدخ الديج ىاشع الح

البخىاف في تفديخ القخآف ، تقجيع :  دمحم ميجي اآلصفي ، )  قدع الجراسات االسبلمية مؤسدة  -ٜ
  .البعثة  ، قع  ، د.ت ( 

 .ق (  ٕٙ٘* البخاري، ابػ عبج هللا دمحم بغ اسساعيل بغ ابخاليع الجعفي ) ت 

 صحيح   -ٓٔ 

 ـ ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔالبخاري ) دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، بإستانبػؿ 

  .ـ ( ٖٜٛق/ ٜٕٚ* الببلذري ، احسج بغ يحيى بغ جابخ ) ت 

 .ـ (  ٜٜ٘ٔأنداب األشخاؼ ، تح دمحم حسيج هللا ، ) دار السعارؼ ، القاىخة ،  -ٔٔ

  .ـ  (ٜٖٔٔ/ ل ٜٖٚ* ابغ بمباف الفارسي ،  األميخ عبلء الجيغ عمي بغ بمباف الفارسي  ) ت  

، ) مؤسدة الخسالة ،  ٕصحيح ابغ حباف بتختيب ابغ بمباف  ، تح :  شعيب االرنؤكط  ، ط -ٕٔ
 .ـ ( ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔبيخكت ،  

  .ـ ( ٙٙٓٔق/ ٛ٘ٗ* البييقي ، ابػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي ) ت 

 .الدشغ الكبخى ، )  دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، بيخكت ، د.ت (  -ٖٔ

 .معخفة الدشغ كاآلثار ، تح : سيج كدخكي حدغ ، ) دار الكتب العمسية ، بيخكت ، د.ت ( -ٗٔ

  .( ٗٗٗٔق / ٗٚٛ* ابغ تغخي بخدي ، جساؿ الجيغ ابي السحاسغ بغ تغخي بخدي االتابكي ) ت 

 ،  دار الكتب العمسية ، ٔالشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ، تح : دمحم حديغ شسذ ،) ط  -٘ٔ
 .ـ (  ٕٜٜٔبيخكت ، 
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 .ق (  ٘ٚٛ* الثعالبي، عبج الخحسغ بغ مخمػؼ ابا زيج الثعالبي السالكي ) ت 
جػاىخ الحداف في تفديخ القخآف )تفديخ الثعالبي( ، تح :الجكتػر عبج الفتاح أبػ سشة كاخخكف ،   -ٙٔ

 .ىػ (ٛٔٗٔدار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، )

   .ـ( ٖٙٓٔق / ٕٚٗغ إبخاليع الثعمبي ) ت * الثعمبي ،  أحسج بغ دمحم ب

، دار  ٔالكذف كالبياف عغ تفديخ القخآف ) تفديخ الثعمبي ( ، تح: أبي دمحم بغ عاشػر ، ) ط -ٚٔ
 .ـ (ٕٕٓٓ - ٕٕٗٔإحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  

 .ـ( ٜٙٛق / ٕ٘٘* الجاحظ ، ابػ عثساف عسخك بغ بحخ الجاحظ ) ت 

 .عبج الدبلـ دمحم ىاركف، )دار الكتاب العخبي ، مرخ، د.ت (العثسانية ، تح :  -ٛٔ
  .ـ( ٕٔٓٔق/  ٜٚ٘* ابغ الجػزي  ، أبى الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ الجػزي القخشي  ) ت  

زاد السديخ في عمع التفديخ ، تح  : دمحم بغ عبج الخحسغ عبج هللا ، ) دار الفكخ لمصباعة ،  -ٜٔ
 .ـ( ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ  ،القاىخة

السشتطع في تاريخ السمػؾ كاالمع ،  تح : دمحم كمرصفى عبج القادر عصا ، ) دار الكتب العمسية ،  -ٕٓ
 .(  ٕٜٜٔبيخكت ، 

 ق (،  ٕٖٚ* ابغ أبي حاتع الخازي ، ابي دمحم عبج الخحسغ بغ ابي حاتع دمحم بغ ادريذ التسيسي الخازي ) 

 .ـ( ٕٜ٘ٔ - ٖٔٚٔبيخكت ،  –الجخح كالتعجيل،  ) دار إحياء التخاث العخبي  -ٕٔ

تفديخ القخآف العطيع ) تفديخ ابغ أبي حاتع ( ، تح :أسعج دمحم الصبيب ، )دار الفكخ لمصباعة  - ٕٕ
 .( ٖٕٓٓكالشذخ ، 

 ـ( ، ٛٗٗٔق/ ٕ٘ٛ* ابغ حجخ العدقبلني، شياب الجيغ أحسج بغ عمي ابغ حجخ العدقبلني ) ت 

 ) دار السعخفة لمصباعة كالشذخ  ، بيخكت  ، د.ت (،   ٕفتح الباري شخح صحيح البخاري ، ط -ٕٖ

ق / ٙ٘ٙ* ابغ أبي الحجيج ، عد الجيغ ابي حامج عبج الحسيج بغ لبة هللا مجائشي السعتدلي )ت 
 .ـ(ٕٛ٘ٔ
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، ) دار احياء الكتب العخبية ، القاىخة ،   ٔ: دمحم أبػ الفزل إبخاليع  ، طشخح نيج الببلغة ، تح  -ٕٗ
 .ـ (  ٜٜ٘ٔ - ٖٛٚٔ

  .ق ( ٖٗ٘* ابغ حباف ، ابي حاتع دمحم بغ حباف بغ احسج التسيسي البدتي ) ت 

  .ق (  ٖٜٖٔ،) مؤسدة الكتب الثقافية ، حيجر اباد الجكغ ، اليشج ، ٔالثقات ، ط - ٕ٘

 ـ ( ، ٖ٘ٙٔق /  ٗٗٓٔ* الحمبي ، نػر الجيغ  ابػ الحدغ عمي بغ إبخاليع القاىخي  الذافعي  ) ت 

  .(ٓٓٗٔمبية،  دار السعخفة ، بيخكت  ، الديخة الح  -ٕٙ

  .ـ ( ٜ٘ٗٔق/ ٜٓٓ* الحسيخي ، دمحم بغ عبج السشعع الحسيخي) ت 

  .(قٜٗٛٔ، ) مكتبة لبشاف ، بيخكت ، ، تح : احداف عباس الخكض السعصار في اخبار االقصار -ٕٚ

 .ـ( ٖ٘ٗٔق/ ٘ٗٚ* ابي حياف االنجلدي ، دمحم بغ يػسف الذييخ بابي حياف االنجلدي  ) ت 

، )دار الكتب العمسية  ٔتفديخ البحخ السحيط ، تح : عادؿ عبج السػجػد ، كعمي دمحم عػض ، ط -ٕٛ
 .ـ ( ٕٔٓٓ، بيخكت ، 

 .ـ (ٖٛٗٔ/ق ٛٗٚ* الحىبي ، شسذ الجيغ ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثساف ) ت  

سيخ أعبلـ الشببلء ، تح : شعيب األرنؤكط ، دمحم نعيع العخقدػسي ، )مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،   -ٜٕ
 .ـ ( ٖٜٜٔ

 ،  ق(ٖٛ٘محسػد بغ عسخ الدمخذخي) ت  * الدمخذخي ، ابي القاسع جار هللا
حمبي الكذاؼ عغ حقائق غػامس التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه التأكيل ،)  مرصفى ال -ٖٓ

 .ـ( ٜٙٙٔمرخ ،   ،كأكالده

  .ق(  ٜٜٖ* ابغ أبي الدمشيغ ) ت 

، الفاركؽ ،  ٔدمحم مرصفى الكشد ،) ط -تفديخ ابغ زمشيغ ، تح : أبػ عبج هللا حديغ بغ عكاشة  -ٖٔ
   .ـ (ٕٕٓٓالقاىخة ،  

 .ق(ٕٛٔ* الدجي الكبيخ ، ابػ دمحم اسساعيل بغ عبج الخحسغ الدجي الكبيخ )ت
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 .(ٖٜٜٔ، دار الػفاء ،السشرػرة ،ٔلدجي الكبيخ ، تح: دمحم عصا يػسف ،) طتفديخ ا -ٕٖ

 .ـ ( ٗٗٛىػ/ٖٕٓ* ابغ سعج  ، دمحم بغ مشيع البرخي )ت 

  .الصبقات الكبخى ، تح : زياد دمحم مشرػر ، ) دار صادر ، بيخكت ، د.ت (  -ٖٖ

  .ـ( ٜٜٙٔق / ٜٛٗ* الدسعاني ، ابػ السطفخ مشرػر بغ دمحم الدسعاني ) ت 

، )دار الػشغ  ،  ٔتفديخ الدسعاني ، تح :  ياسخ بغ إبخاليع كغشيع بغ عباس بغ غشيع ، ط -ٖٗ
 .ـ( ٜٜٚٔ - ٛٔٗٔالخياض ،

 .ق (  ٖٗٚ* ابغ سيج الشاس ، دمحم بغ عبج هللا بغ يحيى بغ سيج الشاس ) ت 

الديخة الشبػية السدسى عيػف األثخ في فشػف السغازي كالذسائل كالديخ،) مؤسدة عد الجيغ  -ٖ٘
 .ـ( ٜٙٛٔبيخكت ، -لمصباعة 

  .ـ ( ٙٓ٘ٔق/ ٜٔٔ* الديػشي ، جبلؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي ) ت  

  .الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر، ) دار السعخفة ، بيخكت ، ) د . ت ( -ٖٙ 

 .لبشاف، د . ت ( –، تح :  مخكاف سػار)دار السعخفة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،  بيخكت تفديخ الجبلليغ

  .ـ(ٓ٘ٛ/  ل ٖٕ٘* ابغ أبي شيبة الكػفي  ، عبج هللا بغ دمحم بغ أبي شيبة الكػفي العبدي ) ت 

  .ـ( ٜٜٚٛٔ –ق ٜٓٗٔ:  سعيج المحاـ،) دار الفكخ ، بيخكت ، السرشف، ضبصو كعمق عميو   -ٖٚ

  .ق (  ٓ٘ٔ* الزحاؾ ، ابي القاسع الزحاؾ بغ مداحع البمخمي اليبللي ) ت

  .( ٜٜٜٔ، دار الدبلـ ، القاىخة ،  ٔتفديخ الزحاؾ ، تح: دمحم شكخي الداكيشي ، )ط -ٖٛ

  .ـ ( ٜٔٚق/ ٖٓٙ* الصبخاني ، الحافظ أبي القاسع سميساف بغ أحسج بغ ايػب المخسي الصبخاني ) ت 

  .(ٜ٘ٛٔء التخاث العخبي ، بيخكت ،  ، ) دار احياالسعجع الكبيخ، تح: حسجي عبج السجيج الدمفي -ٜٖ

  .( مغ اعبلـ القخف الدادس اليجخي   * الصبخسي ، ابػ مشرػر احسج بغ عمي بغ ابي شالب ) ت
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  .(ـ ٜٙٙٔ - ٖٙٛٔ، الشجف األشخؼ ،  االحتجاج ، تح :  دمحم باقخ الخخساف ، ) دار الشعساف -ٓٗ

  .ـ  ( ٗ٘ٔٔق/ ٛٗ٘* الصبخسي ، أبػ عمي الفزل بغ الحدغ الصبخسي ) ت 

مجسع البياف في تفديخ القخاف  ، تح : لجشة مغ العمساء كالسحققيغ األخرائييغ ، قجـ لو  : الديج  -ٔٗ
 .(ـ  ٜٜ٘ٔ -  ل ٘ٔٗٔات ، بيخكت ،  ، )مؤسدة األعمسي لمسصبػع ٔمحدغ األميغ العاممي ، ط 

، )  مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ، قع  ٔتفديخ جػامع الجامع ،  تح : مؤسدة الشذخ اإلسبلمي ، ط -ٕٗ
  .ق (ٛٔٗٔالسذخفة ،  

 .ـ( ٖٕٜق / ٖٓٔ* الصبخي ، ابػ جعفخ دمحم بغ جخيخ الصبخي ) ت  

كت  ،) مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخ  ٗتاريخ الخسل كالسمػؾ ، تح  : نخبة مغ العمساء  ، ط  -ٖٗ
 .ـ (  ٖٜٛٔ -ٖٓٗٔ، 

جامع البياف عغ تأكيل آي القخآف ، تح :  خميل السيذ ك صجقي جسيل العصار ، ) دار الفكخ ،   -ٗٗ
 .ـ (  ٜٜ٘ٔبيخكت ،  

  .ـ( ٛٙٓٔ/  ل ٓٙٗ* الصػسي ، أبى جعفخ دمحم بغ الحدغ الصػسي ) ت 

)  مصبعة مكتب االعبلـ االسبلمي التبياف في تفديخ القخآف ، تح : أحسج حبيب قريخ العاممي ،  -٘ٗ
   .(   ٜٓٗٔ، قع ، 

 ٖٙٗ* ابغ عبج البخ ، ابػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ الشسخي القخشبي)ت 
 .( ٔٚٓٔق/

، ) دار الجيل ، بيخكت ،  ٔاالستيعاب في معخفة األصحاب  ، تح : عمي دمحم البجاكي ، ط -ٙٗ
 .ـ ( ٕٜٜٔ -    ل ٕٔٗٔ

تسييج ، تح : مرصفى العمػي ، ودمحم البكخي ، ) كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية ،  السغخب ، ال -ٚٗ
 .ق ( ٖٚٛٔ
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* عبج الخحسغ الدييمي ، عبج الخحسغ بغ عبج هللا ابغ أحسج بغ أبي الحدغ الخثعسي الدييمي ) 
 .ق(  ٔٛ٘ت
عبج الخؤكؼ سعج، )  دار الفكخ  الخكض األنف في تفديخ الديخة الشبػية البغ ىذاـ، تح:  : شو -ٛٗ 
 .ـ( ٜٜٛبيخكت ،  -

  .ـ ( ٕٚٛق/ ٕٔٔ* عبج الخزاؽ الرشعاني ، عبج الخزاؽ بغ ىساـ الرشعاني ) ت  

 ٓٔٗٔ، مكتبة الخشج لمشذخ ، الخياض ،   ٔتفديخ القخآف ، تح : الجكتػر مرصفى مدمع دمحم ) ط -ٜٗ
 .ـ( ٜٜٛٔ -

 .ق ( ٕٔٙ* العجمي ، ابي الحدغ احسج بغ عبج هللا بغ صالح العجمي ) ت 

   .ق (٘ٓٗٔ، ) مكتبة الجار ، السجيشة السشػرة ،  ٔمعخفة الثقات ، ط -ٓ٘

 ق( ، ٙٗ٘* ابغ عصية األنجلدي ، ابػ دمحم عبج الحق ابغ الفكيو ابغ عصية االنجلدي ) ت
، دار الكتب  ٔ، تح  عبج الدبلـ عبج الذافي ، ) طالسحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد -ٔ٘

 .( ٖٜٜٔالعمسية، بيخكت ، 

  .ـ ( ٙٚٔٔق/ ٔٚ٘) ت بغ لبة هللا بغ عبج هللا الذافعي، أبي القاسع عمي بغ الحدغ ا* ابغ عداكخ 

/   ل ٘ٔٗٔتاريخ مجيشة دمذق ، تح : عمي شيخي ، )  دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ، بيخكت ،   -ٕ٘
 .ـ  (  ٜٜ٘ٔ

 ـ ( ،ٕٖٜق/ ٕٖٓ* العياشي ، أبي الشطخ دمحم بغ مدعػد بغ عياش الدمسي الدسخقشجي ) ت 

كتاب التفديخ ) تفديخ العياشي (، ، تح : الديج ىاشع الخسػلي ، )  السكتبة العمسية االسبلمية  ،  -ٖ٘
 شيخاف ، د.ت ( 

 .ـ ( ٔ٘ٗٔق/ ٘٘ٛ* العيشي ، بجر الجيغ ابػ دمحم محسػد بغ احسج العيشي ) ت 

 .عسجة القاري شخح صحيح البخاري  ، ) دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ، د.ت ( -ٗ٘

  .ـ (ٕٛٓٔق/ ٗٓٙ* الفخخ الخازي ، ابػ عبج هللا دمحم فخخ الجيغ بغ عسخ بغ الحدغ الخازي  ) ت 
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فكخ ،  بيخكت ، ، ) دار الٔتفديخ الفخخ الخازي السذتيخ بالتفديخ الكبيخ كمفاتيح الغيب ، ط -٘٘
 .ـ (  ٜٔٛٔ –ق ٔٓٗٔ

  .ـ ( ٜٓٛٙٔق/ ٜٔٓٔ* الفيس الكاشاني ،  السػلى محدغ الفيس الكاشاني ) ت 

، ) مشذػرات مكتبة  ٕتفديخ الرافي ، صححو كقجـ لو كعمق عميو  : حديغ األعمسي ، ط -ٙ٘
 .ق (   ٙٔٗٔالرجر ، شيخاف ، 

 .( ل ٙٓٗٔ)شباعة أفدت نذاط ، أصفياف ، ايخاف ،   ٔ، طالػافي، تح: ضياء الجيغ الحديشي  -ٚ٘

  .ـ( ٖٕٚٔق / ٔٚٙ* القخشبي ، ابػ عبج هللا دمحم بغ أحسج األنراري القخشبي ) ت 

 -  ل٘ٓٗٔالجامع ألحكاـ القخآف)تفديخ القخشبي( ، )دار احياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  -ٛ٘
  .ـ(ٜ٘ٛٔ

 .ق ( ٜٛٛ الذخيف الكاشاني ) ت * الكاشاني ، السبل فتح هللا بغ شكخ هللا
 ق ( ٖٕٗٔ، مصبعة عتخت ، شيخاف  ،  ٔزبجة التفاسيخ، تح : مؤسدة السعارؼ ، ) ط  -ٜ٘

 .ـ( ٖٖٚٔق / ٗٚٚ* ابغ كثيخ ،  االماـ أبي الفجاء إسساعيل بغ كثيخ ) ت  

، ) دار السعخفة لمصباعة ،  بيخكت ،  تفديخ القخآف العطيع ، تح : يػسف عبج الخحسغ السخعذمي -ٓٙ
 .ـ (  ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ

 ٜٛٛٔ - ٛٓٗٔ، ) دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،  ٔالبجاية كالشياية ، تح: عمي شيخي، ط-ٔٙ
 .ـ (

  .ـ ( ٜٔٗق/ ٜٕٖ* الكميشي ، الذيخ ابػ جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ اسحاؽ الكميشي ) ت  

 .ش ( ٖٖٙٔ، ) دار الكتب اإلسبلمية  ،  شيخاف ،  ٘غفاري ، طالكافي ، تح ، عمي أكبخ ال -ٕٙ

 .ق ( ٖٖٛ* أبػ الميث الدسخقشجي ، نرخ بغ ابخاليع الدسخقشجي ) ت 

 .تفديخ الدسخقشجي ، تح  د.محسػدمصخجي ، )دار الفكخ ، بيخكت ، د.ت( -ٖٙ
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الجيغ الحشبمي  ) ت * مجيخ الجيغ الحشبمي ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبج الخحسغ العميسي مجيخ 
 .ق (ٕٜٚ

األنذ الجميل بتاريخ القجس كالخميل، تح:  دمحم بحخ العمػ، )  السصبعة الحيجرية ، الشجف  -ٗٙ 
 .(  ٜٛٙٔاالشخؼ ، 

  .ـ( ٓٓٚٔق / ٔٔٔٔ* السجمدي ، العبلمة الحجة فخخ األمة السػلى الذيخ دمحم باقخ السجمدي ) ت

 ٖٓٗٔ، )  مؤسدة الػفاء ، بيخكت  ،   ٕبحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار ، ط -٘ٙ
 .ـ (  ٖٜٛٔ -  ل

  .ـ( ٚٙٚق/ ٓ٘ٔ* مقاتل بغ سميساف ، ابػ الحدغ مقاتل بغ سميساف بغ بذيخ البمخي االزدي ) ت  

-قٕٗٗٔعمسية ، بيخكت ،،) دار الكتب الٔتفديخ مقاتل بغ سميساف، تح : أحسج فخيج ، ط -ٙٙ
 .ـ ( ٖٕٓٓ

  .ـ( ٕٗٗٔ/  ل ٘ٗٛ* السقخيدي ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر بغ دمحم السقخيدي ) ت  

مغ االمػاؿ كاالحػاؿ كالحفجة كالستاع )إمتاع األسساع( ، تح : دمحم  امتاع االسساع بسا لمشبي  -ٚٙ 
لبشاف ،  –بيخكت  -ي بيزػف ، دار الكتب العمسية ، مشذػرات دمحم عم ٔعبج الحسيج الشسيدي ) ط

 .ـ( ٜٜٜٔ - ٕٓٗٔ

 .ق (  ٖٖٖ* ابػ مشرػر الساتخيجي ، دمحم بغ دمحم بغ محسػد الساتخيجي الدسخقشجي )ت

تفديخ القخآف الكخيع السدسى تأكيبلت أىل الدشة ، تح: فاشسة يػسف  الخيسي ، ) مكتبة الخسالة ،  -ٛٙ
 .(  ٕٗٓٓبيخكت ، 

  .ـ( ٜٙٔق / ٖٖٓدائي ، أبي عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب ) ت * الش

، ) دار الكتب العمسية ،  ٔالدشغ الكبخى ، تح : عبج الغفار البشجاري كسيج كدخكي حدغ ، ط -ٜٙ
 .(  ٜٜٔٔبيخكت ،

 .ـ( ٖٖٖٔىػ/ٖٖٚ* الشػيخي ، احسج بغ عبج الػىاب )ت
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 .ـ(ٜٕٜٔ)دار الكتب السرخية ، القاىخة ،  نياية اإلرب في فشػف األدب ، -ٓٚ

 .ق(ٖٛٔ* الشيدابػري ، ابػ بكخ دمحم بغ ابخاليع بغ السشحر الشبيدابػري ) ت 

    ٕٕٓٓ، دار السأثخ ، السجيشة السشػرة ، ٔكتاب تفديخ القخأف الكخيع ، تح: سعج دمحم الدعج ، ) ط -ٔٚ

  .ق ( ٕٛٔالحسيخي ) ت   ابػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ بغ ايػب* ابغ ىذاـ ، 

الديخة الشبػية ، تح : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ، مكتبة دمحم عمي صبيح كأكالده ، القاىخة ،   -ٕٚ
 .ـ( ٖٜٙٔ

  .ق (ٕٓٛ* ىػد اليػاري ، ىػد بغ محكع اليػاري ) ت 

ر الغخب االسبلمي ، بيخكت ، ، دا ٔتفديخ كتاب هللا العديد ، تح: الحاج بغ سعيج شخيفي ، ) ط -ٖٚ
ٜٜٔٓ ).  

  .ـ ( ٘ٓٗٔق/ ٚٓٛ* الييثسي ، الحافظ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ الييثسي ) ت  

 .( ـ ٜٛٛٔ -.   ل ٛٓٗٔمجسع الدكائج كمشبع الفػائج ، ) دار الكتب العمسية ، بيخكت ،  -ٗٚ

 .ق (ٛٙٗ* الػاحجي الشيدابػري ، ابي الحدغ عمي بغ احسج الػاحجي الشيدابػري ) ت 

 .(  ٜٛٙٔأسباب ندكؿ اآليات ، ) مؤسدة الحمبي كشخكاه لمشذخ كالتػزيع ،  القاىخة ،  -٘ٚ

  .ـ( ٖٕٛ/  ل ٕٚٓ* الػاقجي ،  دمحم بغ عسخ بغ كاقج ) ت  

  .(٘ٓٗٔ)  مصبعة  دانر اسبلمي  ، قع ، رمزاف كتاب السغازي ، تح :  مارسجف جػنذ   -ٙٚ

 ٕٙٙالخكمي البغجادي ) ت ، شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا* ياقػت الحسػي 
  .(ـٜٕٕٔق/
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 .ـ (  ٜٜٚٔ - ٜٜٖٔمعجع البمجاف ، ) دار إحياء التخاث العخبي  ، بيخكت  ،   -ٚٚ

* اليعقػبي ، أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ كىب ابغ كاضح الكاتب العباسي السعخكؼ باليعقػبي  
  .ـ  (ٜٚٛق/ ٕٗٛت )

 .تاريخ اليعقػبي الشاشخ : مؤسدة كنذخ أىل بيت ) ع ( ، قع ، ) دار صادر ، بيخكت ، د.ت ( -ٛٚ

 ثانيًا : المخاجع الثانهية 
  .ـ ( ٕٜٚٔق/ ٕٜٖٔ* األميشي ، الذيخ عبج الحديغ  احسج االميشي الشجفي  ) 

 ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔ،)مخكد الغجيخ لمجراسات، بيخكت ،ٔ: رامي يػزبكي، طالػضاعػف كأحاديثيع، تح -ٜٚ
  .ـ (

 * صالح الياشسي ، صالح بغ الحديغ الجعفخي الياشسي

، مكتبة العبيكاف،  ٔعبج الخحسغ قجح ، )ط تخجيل مغ حخؼ التػراة كاإلنجيل ، تح  محسػد  -ٓٛ
 .( ٜٜٛٔالخياض، 

 .ـ ( ٕٜٛٔق/ ٕٓٗٔ* الصباشبائي ، الديج دمحم حديغ الصباشبائي ) ت  

  .السيداف في تفديخ القخآف ، )  مؤسدة الشذخ اإلسبلمي التابعة لجساعة السجرسيغ ، قع ، د.ت ( -ٔٛ
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فلسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند اإلمام 
 (اهلادي)

   

 

 

 الممخص 

العقائدية والفكرية وآثارىا عند اإلماـ يشّكؿ موضوع ""فمسفة التعامؿ مع الشبيات 
(" ذات أىمية بالغة وضرورة ُممّحة في وقتنا الحاضر ال سيما بعد انتشار اليادي)

( الحركات الفكية المضممة ، فبقدر ما يشّكؿ ىذا الموضوع إبراز لدور اإلماـ اليادي )
عالجات حاضرة ومكانتو العممية يقؼ في قبالو التوظيؼ األمثؿ ليذا الموضوع في م

لجممة مف الشبيات الفكرية ، وضرورة التنبو لتمؾ الشبيات وسبؿ معالجتيا بالطريقة 
المثمى ووأدىا في الميد حتى ال تنشر وتأخذ مديات أوسع في جسـ األمة اإلسبلمية ، 
نظرًا لخطورتيا ودورىا في زعزعة البناء العقائدي لممسمـ ومحاولة حرفو عف جادة الحؽ 

لسوي ، فكاف ىذا الموضوع محاولة متواضعة مف الباحث لئلسياـ في بياف والصراط ا
براز اآلثار )التصدي ليا عمى يد اإلماـ الياديجممة مف الشبيات وكيفية  ( وا 

اإليجابية التي تمخضت عنيا تمؾ المواقؼ المدروسة والناظرة ليس لمحاضر بؿ 
(مف تشخيص لتمؾ الشبيات ـ )وىذه المواقؼ المدروسة والعممية مف اإلما ،لممستقبؿ

 ومعالجتيا قطفت ثمارىا مما دعا بعضيـ إلى االعتراؼ بالخطأ والرجوع إلى جادة الحؽ.

 

 م. د. علي زناد كلش   

 املديرية العامة لرتبية ميسان
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The philosophy of dealing with ideological and 

intellectual suspicions and their implications for Imam 

Al-Hadi (peace be upon him) 

 

 

 

Abstract 

The topic “The philosophy of dealing with ideological and 

intellectual suspicions and their implications for Imam Al-Hadi 

(peace be upon him)” comprises a great importance and an urgent 

necessity in our present time, especially after the spread of atheistic 

movements, to the extent that this topic constitutes a highlight of 

the role of Imam al-Hadi (peace be upon him) and his scientific 

standing, the optimal employment of this topic stands beside of it in 

present treatments of a number of intellectual suspicions, and it is 

necessity to stimulation of those suspicions and ways treating it in 

the best way and finishing it so as not to spread and take wider 

ranges in the framework of the Islamic state, due to its seriousness 

and role in destabilizing the ideological structure of the Muslim and 

trying to corrupt him from the path of truth. However, this topic is a 

modest attempt to explain a number of suspicions and how to ward 

off it by Imam Al-Hadi (peace be upon him), it highlights the 

positive effects that resulted from these studied and theoretical 

positions, not just for the present but for the future, and these 

studied and scientific attitudes from the Imam of diagnosing and 

treating these suspicions donates their results, which prompted 

some of them to admit their error and return to the path of truth. 

 

Lect .Dr. Ali Znaud Kalsh 
The general directorate of education in the province of 

Maysan 
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 المقدمة

والصبلة  الحمد هلل الذي ال إلو إال ىو الحي القيـو بديع السماوات واألرض وما بينيما ،

والسبلـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل محمد بف عبد اهلل     وعمى آلو الطيبيف الطاىريف ، ومف

 سار عمى ىدييـ إلى يـو الديف .

حقبًل خصبًا في ميداف الفكر  )عميو السبلـ(تشّكؿ الدراسات المرتبطة بأئمة أىؿ البيت

ودورىا في تقويـ الحياة العامة ،  السبلـ()عميو اإلسبلمي ، نظرًا لشمولية العمـو عند أىؿ البيت

وبياف ما ُاستشكؿ عمى الناس مف قضايا تمس صميـ البناء العقائدي والفكري ليـ ، والموضوع 

الذي ارتأينا دراستو "فمسفة التعامؿ مع الشبيات العقائدية والفكرية وآثارىا عند اإلماـ اليادي 

" ي األصيؿ الذي يضع األشياء في مواضعيا ُيعّد واحدًا مف مضاميف الفكر اإلسبلم

ويقّوـ السموؾ والفكر المنحرفيف لمفرؽ والجماعات واألشخاص ، لنجد مف خبلؿ ىذه الدراسة 

الصور النوعية الضدية لؤلفكار اليدامة وسبؿ التصدي والمعالجة ليا ، وىذا ما نجده عندما 

نقؼ عمى أزاىيرىا العطرة الزاىية ،  يستمر بنا التجواؿ في ىذه الرياض النضرة المزدىرة ، أو

تطالعنا ألواف شتى مف الدروس والتوجييات ، وضروب مختمفة مف اإلرشادات والتنبييات ، وقد 

بعاده عف شذوذ التطرؼ وصده عف الخروج عمى  ُعنيت جمعيًا ببناء فكر اإلنساف المسمـ وا 

 المنيج الوسط المنزه مف اإلفراط والتفريط .

رض نفسو في ىذا المقاـ ما األسباب التي دعت لدراسة مثؿ ىكذا والسؤاؿ الذي يف

 موضوع ؟
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، سياحة روحية ، تسمو بيا النفوس ُتعدّ  ()أواًل : أف البحث والكتابة عف أئمة أىؿ البيت

ترسـ و   ،وتخشع ليا القموب ، وتزكو بيا اليمـ ، وُتشحذ فييا األرواح واألجساـ والعقوؿ والجوارح

المنيج التربوي في اإلسبلـ ، وتشرح لنا أىداؼ ىذا المنيج ومقوماتو ووسائمو ونتائجو لنا معالـ 

 ونستمد منيا ثقافة التكويف في إعداد الفرد المسمـ .

( فمـ ُيسّمط الضوء عمييا كثيرًا ، ثانيًا : قمة الدراسات المرتبطة بشخصية اإلماـ اليادي )

تحدثت عف ىذا اإلماـ اليماـ نتيجة التعتيـ مف ولعؿ أحد األسباب ىو ندرة المصادر التي 

 السمطة العباسية لتغييب ىذا الفكر الوضاء.

ثالثًا : الضرورة والحاجة الُممّحة لطرح مثؿ ىكذا موضوع في وقتنا الحاضر ، ال سيما مع 

انتشار الحركات المنحرفة  ، فيكوف ىذا الموضوع ػ إف شاء اهلل ػ مساىمة في تصحيح ما نراه 

 ـو مف فكر منحرؼ ورد عمى بعض الشبيات .الي

تنوعت موضوعات البحث في معالجة تمؾ الشبيات كٌؿ حسب مكانو في الجانب 

 العقائدي والفكري وفؽ تقسيـ موضوعي بيناه في تضاعيؼ البحث .

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف 

 يبيف الطاىريف .محمد وآلو الط

 

 



                                                                      

 (2021 حزيران ) الثالثونالعدد  مجمة دراسات تاريخية
333 

 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
 موقف اإلمام الهادي من الشبهات العقائدية المتعمقة بالعدل اإللهيالمبحث االول : 

( ستة مف الخفاء العباسييف وىـ كبل مف المعتصـ                                       عاصر اإلماـ اليادي )
ىػ ( والمنتصر       ٕٚٗ-ىػ ٕٖٕىػ ( والمتوكؿ ) ٕٖٕ- ىػٕٕٚىػ ( والواثؽ )  ٕٕٚ -ىػ  ٕٛٔ) 
ىػ (  ٕ٘٘ -ىػ  ٕٕ٘ىػ ( والمعتز )  ٕٕ٘-ىػ  ٕٛٗىػ ( والمستعيف )  ٕٛٗ -ىػ ٕٚٗ) 

وكاف عصرًا يموج بالفتف واالضطرابات ال سيما بعد تسمط األتراؾ ، واشتداد المناظرات الكبلمية 
ة عّدة ، إذ ساد في عصره انحراؼ فكري بنشر بيف الفرؽ اإلسبلمية في قضايا عقائدية وفكري

الفرؽ المنحرفة عقائدىـ، وبثيـ لمشبيات الموجية نحو العقيدة الحقة؛ مف أىميا التجسيـ، وخمؽ 
 القرآف والجبر والتفويض وغيرىا .

ولما كانت ميمة أئمتنا األطيار ) عمييـ السبلـ ( تحصيف األمة عقائديًا والحفاظ عمييا 
( مواقؼ سجميا التاريخ ، وأف لـ يشبعيا الفكرية ، كاف لئلماـ اليادي )مف المنزلقات 

( وبّينت تمؾ اإلضاءات التي اسيمت تفصيبًل إال إف المصادر ذكرت مواقؼ اإلماـ اليادي )
في الحفاظ عمى العقيدة اإلسبلمية مف الغبلة والمنحرفيف الذيف يحاولوف جاىديف إثارة الزوابع 

مة لحرؼ مسارىا الصحيح الذي رسمتو السماء ، ولنا أف ُنبّيف جممة مف ىذه الفكرية في وجو األ
 ( منيا وىي كاآلتي :االنحرافات وموقؼ اإلماـ)

 ( من الصوفيةأواًل : موقف اإلمام الهادي )

( في التحذير مف االختبلط بيـ ػ أّي الصوفية ػ إذ روى أحد شّدد اإلماـ اليادي )
( في مسجد                 قاؿ : كنت مع أبي الحسف اليادي ) (صحابة اإلماـ اليادي)

النبي   وكاف بميغًا ولو منزلة  (ٔ)فأتاه جماعة مف أصحابو منيـ أبو ىاشـ الجعفري ،
( وبينما نحف وقوؼ اذ دخؿ جماعة مف الصوفية المسجد فجمسوا في مرموقة عند اإلماـ )

 ( إلى أصحابو فقاؿ ليـ :اإلماـ  )، فالتفت  ، وأخذوا بالتيميؿ جانب منو

، يتزّىدوف إلراحة  ، ومخّربو قواعد الديف ال تمتفتوا إلى ىؤالء الخّداعيف فإّنيـ حمفاء الشياطيف "
، ال ييمموف إاّل  حمراً  ، يتجّرعوف عمرًا حتى يديخوا لبليكاؼ ، ويتيّجدوف لصيد األنعاـ األجساـ
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، يكّمموف الناس  (ٕ) لمؿء العساس واختبلس قمب الدفناس، وال يقّمموف الغذاء إالّ  لغرور الناس
، وأذكارىـ  ، أورادىـ الرقص والتصدية ، ويطرحونيـ بإذالليـ في الجب بامبلئيـ في الحبّ 

، فمف ذىب إلى زيارة أحدىـ  ، وال يعتقد بيـ إاّل الحمقاء ، فبل يتبعيـ إاّل السفياء الترّنـ والتغنية
، ومف أعاف واحدًا منيـ فكػأّنما  ما ذىب إلى زيارة الشيطاف وعبادة األوثاف، فكأنّ  حيًا أو ميتاً 

 ."سفياف أعاف معاوية ويزيد وأبا

ف كاف معترفًا بحقوقكـ  ؟. فقاؿ أحد أصحابو : وا 

، مف اعترؼ بحقوقنا لـ يذىب في  دع ذا عنؾ »( وصاح بو قائبًل : فزجره اإلماـ )
،  ، وطريقتيـ مغايرة لطريقتنا ، والصوفية كميـ مخالفونا وائؼ، أما تدري أّنيـ أخّس الط عقوقنا

ف ىـ إاّل نصارى أو مجوس ىذه ااُلمة ،  ، ُأولئؾ الذيف يجتيدوف في إطفاء نور اهلل بأفواىيـ وا 
واهلل متـّ نوره ولو كره الكافروف"
( أىمية النظر لمجوىر ال ، وىنا ُيبّيف اإلماـ اليادي ) (ٖ)

بو العامة ، فاألمور الحقة توضع في نصابيا الصحيح وليس األمور  المظير الذي ينخدع
( خطاب شديد الميجة ، والذي يبدو إف الممتوية ، والخطاب الذي نمحظو لئلماـ اليادي )

( تعّمد ذلؾ لكي يكوف لمتحذير الشديد وقعو النفسي عند األخريف ليمتنعوا منيـ اإلماـ )
ف المقاطع ة االجتماعية والعزلة أشد أنواع العقوبات لمطرؼ اآلخر ليشعر ويقاطعوىـ ، ال سيما وا 

بتيميشو ودونيتو االجتماعية ليرتدع عما سمؾ مف طريؽ ممتوي ، وأشار أحد الباحثيف إلى ذلؾ 
( أصحابو وسائر المسمميف عف التواصؿ مع الصوفية بالقوؿ " ونيى اإلماـ اليادي)

نما إلراحة أبدانيـ ، وأف تيجدىـ في الميؿ لـ يكف واالختبلط بيـ ، ألف زىدىـ لـ يكف حقيقي ًا وا 
غوائيـ ، وأف أورادىـ  نما وسيمة لصيد أمواؿ الناس وا  خبلصًا في طاعة اهلل تعالى ، وا  نسكًا وا 

 .  (ٗ)ليست عبادة خالصة هلل بؿ ىي رقص وغناء ، وأف أتباعيـ ىـ الحمقى والسفياء"

 اه الصوفية اآلتي كما أشار إليو أحد الباحثيف :( تجإذ يتبّيف مف موقؼ اإلماـ اليادي )

 ػ عدـ إعطاء األىمية واالحتراـ لممرائيف مف أدعياء التصّوؼ .ٔ

 ػ إف ىؤالء القـو مف حزب الشيطاف ودورىـ تخريب الديف .ٕ
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 ػ : اتباعيـ السفياء والحمقى .ٖ

 ألوثاف .ػ  : عدـ زيارة أئمتيـ احياء واموتا ألنيا كزيارة الشيطاف وعبادة اٗ

 .(٘)ػ : عدـ مساعدتيـ فإنيا كمساعدة األموييف أمثاؿ معاوية ويزيد وأبي سفياف"٘

 ( من قضية خمق القرآنثانيًا : موقف اإلمام الهادي)

( ما يخص تبني فرقة المعتزلة  لمسألة األمر اآلخر الذي تصدى لو اإلماـ اليادي )
غاية في الخطورة أال وىي قضية خمؽ القرآف التي القت رواجًا واسعًا ال سيما بعد دعـ السمطة 
السياسية العباسية ليـ المتمثمة بالمأموف العباسي  ، فكانت الوسطية في عدـ تدخؿ الشيعة بيذا 

اسية بالخصـو ىو العبلج األنجع لمثؿ ىكذا الفخ الذي نصبتو السمطة العباسية لمتصفية السي
فتف وشبيات، وأشار إلى مدى خطورة ىذه المسألة أحد الباحثيف قائبًل : " مف المسائؿ الرىيبة 
التي ابتمي بيا المسمموف في حياتيـ الدينية ، وامتحنوا أشّد ما يكوف االمتحاف ىي مسألة ) خمؽ 

ثاروىا لمقضاء عمى خصوميـ ، وقد قتؿ خمؽ كثيروف القرآف ( ، فقد ابتدعيا الحكـ العباسي وأ
( ،  فكاف جواب اإلماـ اليادي ) (ٙ)مف جّرائيا ، وانتشرت األحقاد واألضغاف بيف المسمميف"

  ،إلى أحد شيعتو بعدـ اإلدالء بأي رأي بيذا المضمار وىو في الحقيقة خطاب عاـ لمشيعة أنذاؾ
ِقدمو ، إذ روي  كتب عمي بف محمد بف عمي بف  ال إلى جانب خمؽ القرآف ، وال إلى جانب

موسى الرضا )عمييـ السبلـ( إلى بعض شيعتو ببغداد " ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، عصمنا اهلل 
اّل يفعؿ فيي اليمكة نحف نرى أّف الجداؿ في القرآف  ّياؾ مف الفتنة فإف يفعؿ فأعظـ بيا نعمة وا  وا 

اطى السائؿ ما ليس لو وتكّمؼ المجيب ما ليس عميو ، بدعة اشترؾ فييا السائؿ والمجيب فتع
وليس الخالؽ إاّل اهلل وما سواه مخموؽ ، والقرآف كبلـ اهلل ال تجعؿ لو اسمًا مف عندؾ فتكوف مف 

ياؾ مف الذيف يخشوف ربيـ بالغيب وىـ مف الساعة مشفقوف (" ، إذ   (ٚ) الضاّليف جعمنا اهلل وا 
يط الشيعة في ىذه المناورة السياسية التي ابتدعتيا السمطة أدت ىذه التوجييات إلى عدـ تور 

العباسية بيذا الرأي السديد ، وأشار أحد الباحثيف لذلؾ بقولو " فما أبمغ ما جاء في ىذا الكتاب 
( بأوضح بياف الكريـ المختصر الذي يجتث تمؾ البدعة مف أصوليا ، ويقّرر رأي اإلماـ )

حده ىو الخالؽ وما سواه مخموؽ قد فاض عف إرادتو سبحانو وأقوى دليؿ ، إذ اهلل تعالى و 
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ومشيئتو ، والكبلـ خارج ىذا اإلطار لغو وليو وضبللة تؤدي بالسائؿ إلى الوقوع في المحذورات 
حيف يتكمـ بما ىو مف شأف الخالؽ عز وجؿ ، وتؤدي بالمجيب إلى التكّمـ رجمًا بالغيب إذ يقرر 

 .(ٛ)عقوليا المطففة"  أفعاؿ رّبو سبحانو بحسب موازيف

 ( مع مسألة الجبر والتفويضثالثًا : تعامل اإلمام)

مف المسائؿ الميمة التي ُأثيرت وُأريد بيا زعزعة البناء العقائدي لممسمـ ما قيؿ بشأف 
الذيف ذىبوا بالقوؿ إلى أف المعاصي التي يفعميا الناس ىي مف اهلل تعالى ألنو ( ٜ)قضية الجبر

الذيف يقولوف بأف اهلل قد فّوض أعماؿ العباد إلييـ ، وىي ( ٓٔ)ذلؾ ، والتفويضجبرىـ عمى فعؿ 
( موارد الخطأ في في الحقيقة نجدىا تتأرجح بيف اإلفراط والتفريط وقد بّيف اإلماـ اليادي )

( القوؿ الفصؿ والمنطؽ ىذيف األمريف ومخالفتيما لرسالة السماء فضبًل عف العقؿ ، وبّيف )
ترؾ تشخيص المشكمة دوف بياف العبلج األنجع ليا ، وورد نص الرسالة كاآلتي"ومما الحؽ فمـ ي

( في رسالتو إلى أىؿ االىواز حيف سألوه اجاب بو أبو الحسف عمي بف محمد العسكري )
عف الجبر والتفويض اف قاؿ: اجتمعت االمة قاطبة ال اختبلؼ بينيـ في ذلؾ: اف القرآف حؽ ال 

رقيا، فيـ في حالة االجماع عميو مصيبوف، وعمى تصديؽ ما انزؿ اهلل ريب فيو عند جميع ف
ميتدوف، ولقوؿ النبي   ( فأخبر )ال تجتمع امتي عمى ضبللة(: اف ما اجتمعت )

عميو االمة ولـ يخالؼ بعضيا بعضا ىو الحؽ، فيذا معنى الحديث ال ما تأولو الجاىموف ، وال 
الجبر. فيو: قوؿ مف زعـ اف اهلل عز وجؿ جبر العباد عمى  ما قالو المعاندوف ... فأما

ـُ َربَُّؾ  المعاصي وعاقبيـ عمييا، ومف قاؿ بيذا القوؿ فقد ظمـ اهلل وكذبو، ورد عميو قولو: "َواَل َيْظِم
ـٍ ِلْمَعبِ  (ٔٔ)َأَحًدا" مع آي كثيرة في  (ٕٔ)يِد"وقولو جؿ ذكره: "َذِلَؾ ِبَما َقدََّمْت َيَداَؾ َوَأفَّ المََّو َلْيَس ِبَظبلَّ

مثؿ ىذا، فمف زعـ انو مجبور عمى المعاصي فقد احاؿ بذنبو عمى اهلل وظممو في عقوبتو لو، 
ومف ظمـ ربو فقد كذب كتابو، ومف كذب كتابو لزمو )الكفر( بإجماع االمة ... فأما التفويض 

عز وجؿ فوض إلى ( وخطأ مف داف بو، فيو: قوؿ القائؿ: )اف اهلل الذي ابطمو الصادؽ )
العباد اختيار أمره ونييو وأىمميـ(. وىذا الكبلـ دقيؽ لـ يذىب إلى غوره ودقتو إال االئمة الميدية 
عمييـ السبلـ مف عترة آؿ الرسوؿ صموات اهلل عمييـ فانيـ قالوا: )لو فوض اهلل أمره إلييـ عمى 

اب، ولـ يكف عمييـ فيما اجترموا جية االىماؿ لكاف الزما لو رضا ما اختاروه واستوجبوا بو الثو 
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العقاب إذ كاف االىماؿ واقعا، وتنصرؼ ىذه المقالة عمى معنييف: اما اف تكوف العباد تظاىروا 

كره ذلؾ أـ احب فقد لزمو الوىف، أو يكوف جؿ  -ضرورة  -عميو فالزموه اختيارىـ بآرائيـ 
ييو إلييـ، وأجراىما عمى وتقدس عجز عف تعبدىـ باألمر والنيي عف ارادتو ففوض أمره ون

محبتيـ إذ عجز عف تعبدىـ باألمر والنيي عمى ارادتو فجعؿ االختيار إلييـ في الكفر وااليماف، 
ومثؿ ذلؾ: مثؿ رجؿ ممؾ عبدا ابتاعو ليخدمو ويعرؼ لو فضؿ واليتو، ويقؼ عند امره ونييو 

عده عمى اتباع أمره عظيـ وادعى مالؾ العبد: انو قاىر قادر عزيز حكيـ، فأمر عبده ونياه، وو 
الثواب واوعده عمى معصيتو اليـ العقاب، فخالؼ العبد ارادة مالكو، ولـ يقؼ عند أمره ونييو، 
فأي امر امره بو أو نياه عنو لـ يأتمر عمى ارادة المولى، بؿ كاف العبد يتبع ارادة نفسو، وبعثو 

جة خبلفا عمى مواله وقصد ارادة في بعض حوائجو وفيما الحاجة لو فصار العبد بغير تمؾ الحا
نفسو واتبع ىواه، فمما رجع إلى مواله نظر إلى ما أتاه فإذا ىو خبلؼ امره فقاؿ العبد: اتكمت 
رادتي الف المفوض إليو غير محظور عميو الستحالة  عمى تفويضؾ االمر إلي فاتبعت ىواي وا 

قبوؿ أمره ونييو إلى عباده  ( : فمف زعـ اف اهلل فوضاجتماع التفويض والتحظير. ثـ قاؿ )
فقد اثبت عميو العجز، واوجب عميو قبوؿ كمما عمموا مف خير أو شر، وابطؿ أمر اهلل ونييو ... 
ثـ قاؿ: اف اهلل خمؽ الخمؽ بقدرتو وممكيـ استطاعة ما تعبدىـ بو مف االمر والنيي، وقبؿ منيـ 

ف عصاه وعاقبو عمييا، وهلل اتباع امره ونييو ورضي بذلؾ ليـ، ونياىـ عف معصيتو وذـ م
الخيرة في االمر والنيي يختار ما يريده ويأمر بو، وينيى عما يكره ويثبت ويعاقب باالستطاعة 
التي ممكيا عباده التباع أمره واجتناب معاصيو ألنو العدؿ ومنو النصفة والحكومة، بالغ الحجة 

اصطفى محمدًا  باألعذار واالنذار، واليو الصفوة يصطفي مف يشاء مف عباده،   وبعثو
بالرسالة إلى خمقو ولو فوض اختيار اموره إلى عباده ألجاز لقريش اختيار امية بف أبي 

وأبي مسعود الثقفي إذ كانا عندىـ أفضؿ مف محمد   (ٖٔ)الصمت   لما قالوا: " َوَقاُلوا َلْواَل
َؿ َىَذا اْلُقْرءاُف َعَمى َرُجؿٍ  يعنونيما بذلؾ فيذا ىو: )القوؿ بيف القوليف(  (ٗٔ)"ِظيـٍ ِمَف اْلَقْرَيتَْيِف عَ  ُنزِّ

  (٘ٔ)ليس بجبر وال تفويض وبذلؾ أخبر أمير المؤمنيف صموات اهلل عميو عباية بف ربعي االسدي
حيف سألو عف االستطاعة التي بيا يقـو ويقعد ويفعؿ، فقاؿ لو أمير المؤمنيف عميو السبلـ: 

ف اهلل أو مع اهلل ؟ فسكت عباية، فقاؿ لو أمير المؤمنيف سألت عف االستطاعة تممكيا مف دو 
عميو السبلـ: قؿ يا عباية، قاؿ وما أقوؿ ؟ قاؿ عميو السبلـ: إف قمت: إنؾ تممكيا مع اهلل قتمتؾ 
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ف قمت: تممكيا دوف اهلل قتمتؾ قاؿ عباية: فما أقوؿ يا أمير المؤمنيف ؟ قاؿ عميو السبلـ: تقوؿ  وا 
ف يسمبكيا كاف إنؾ تممكيا باهلل ال ذي يممكيا مف دونؾ، فإف يممكيا إياؾ كاف ذلؾ مف عطائو، وا 

ذلؾ مف ببلئو، ىو المالؾ لما ممكؾ والقادر عمى ما عميو أقدرؾ، أـ سمعت الناس يسألوف 
الحوؿ والقوة حيف يقولوف: ال حوؿ وال قوة إال باهلل. قاؿ عباية: وما تأويميا يا أمير المؤمنيف ؟ 

ـ: ال حوؿ عف معاصي اهلل إال بعصمة اهلل وال قوة لنا عمى طاعة اهلل إال بعوف قاؿ عميو السبل
اهلل، قاؿ: فوثب عباية فقبؿ يديو ورجميو. وروي عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ حيف أتاه نجدة 
يسألو عف معرفة اهلل، قاؿ: يا أمير المؤمنيف بماذا عرفت ربؾ ؟ قاؿ عميو السبلـ: بالتمييز الذي 

وني والعقؿ الذي دلني، قاؿ: أفمجبوؿ أنت عميو ؟ قاؿ: لو كنت مجبوال ما كنت محمودا عمى خم
إحساف وال مذموما عمى إساءة وكاف المحسف أولى بالبلئمة مف المسيئ فعممت أف اهلل قائـ باؽ 
وما دونو حدث حائؿ زائؿ، وليس القديـ الباقي كالحدث الزائؿ، قاؿ نجدة: أجدؾ أصبحت حكيما 

أمير المؤمنيف، قاؿ أصبحت مخيرا، فإف أتيت السيئة  مكاف الحسنة فأنا المعاقب عمييا.  يا
وروي عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ أنو قاؿ لرجؿ سألو بعد انصرافو مف الشاـ، فقاؿ: يا أمير 
 المؤمنيف أخبرنا عف خروجنا إلى الشاـ بقضاء وقدر ؟ قاؿ عميو السبلـ: نعـ يا شيخ، ما عموتـ

وال ىبطتـ واديا إال بقضاء وقدر مف اهلل، فقاؿ الشيخ: عند اهلل أحتسب عنائي يا أمير  (ٙٔ)تمعة
المؤمنيف ؟ فقاؿ عميو السبلـ: مو يا شيخ، فإف اهلل قد عظـ أجركـ في مسيركـ وأنتـ سائروف، 
 وفي مقامكـ وأنتـ مقيموف، وفي انصرافكـ وأنتـ منصرفوف ولـ تكونوا في شيء مف اموركـ
، لو كاف ذلؾ كذلؾ لبطؿ  مكرىيف وال إليو مضطريف، لعمؾ ظننت أنو قضاء حتـ وقدر الـز
الثواب والعقاب ولسقط الوعد والوعيد ولما ألزمت االشياء أىميا عمى الحقائؽ، ذلؾ مقالة عبدة 
االوثاف وأولياء الشيطاف، إف اهلل عز وجؿ أمر تخييرا ونيى تحذيرا ولـ يطع مكرىا ولـ يعص 

السموات واالرض وما بينيما باطبل ذلؾ ظف الذيف كفروا فويؿ لمذيف كفروا مف  وبا ولـ يخمؽمغم
النار فقاـ الشيخ فقبؿ رأس أمير المؤمنيف عميو السبلـ وأنشأ يقوؿ: أنت االماـ الذي نرجو 

جزاؾ ربؾ عنا  *(*)يـو النجاة مف الرحمف غفرانا أوضحت مف ديننا ما كاف ممتبسا  (*)بطاعتو 
فيو رضوانا  فميس معذرة في فعؿ فاحشة * قد كنت راكبيا ظمما وعصيانا فقد دؿ أمير المؤمنيف 
عميو السبلـ عمى موافقة الكتاب ونفي الجبر والتفويض المذيف يمزماف مف داف بيما وتقمدىما 

جبر وال تفويض لكنا الباطؿ والكفر وتكذيب الكتاب ونعوذ باهلل مف الضبللة والكفر، ولسنا نديف ب
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نقوؿ بمنزلة بيف المنزلتيف وىو االمتحاف واالختبار باالستطاعة التي ممكنا اهلل وتعبدنا بيا عمى 
ما شيد بو الكتاب وداف بو االئمة االبرار مف آؿ الرسوؿ صموات اهلل عمييـ. ومثؿ االختبار 

ه عمى عمـ منو بما يؤؿ باالستطاعة مثؿ رجؿ ممؾ عبدا وممؾ ماال كثيرا أحب أف يختبر عبد
إليو، فممكو مف مالو بعض ما أحب ووقفو عمى امور عرفيا العبد فأمره أف يصرؼ ذلؾ الماؿ 
فييا ونياه عف أسباب لـ يحبيا وتقدـ إليو أف يجتنبيا وال ينفؽ مف مالو فييا، والماؿ يتصرؼ في 

خر صرفو في اتباع نييو أي الوجييف، فصرؼ الماؿ  أحدىما في اتباع أمر المولى ورضاه، واآل
وسخطو. وأسكنو دار اختبار أعممو أنو غير دائـ لو السكنى في الدار وأف لو دارا غيرىا وىو 
مخرجو إلييا، فييا ثواب وعقاب دائماف، فإف أنفذ العبد الماؿ الذي ممكو مواله في الوجو الذي 

ف أنفؽ الماؿ أمره بو جعؿ لو ذلؾ الثواب الدائـ في تمؾ الدار التي أعممو أنو  مخرجو إلييا، وا 
في الوجو الذي نياه عف إنفاقو فيو جعؿ لو ذلؾ العقاب الدائـ في دار الخمود. وقد حد المولى 
في ذلؾ حدا معروفا وىو المسكف الذي أسكنو في الدار االولى، فإذا بمغ الحد استبدؿ المولى 

قات كميا إال أنو وعد أف ال يسمبو ذلؾ بالماؿ وبالعبد عمى أنو لـ يزؿ مالكا لمماؿ والعبد في االو 
فوفى لو الف مف صفات المولى  الماؿ ما كاف في تمؾ الدار االولى إلى أف يستتـ سكناه فييا

العدؿ والوفاء والنصفة والحكمة، أو ليس يجب إف كاف ذلؾ العبد صرؼ ذلؾ الماؿ في الوجو 
ف استعممو في دار فانية وأثابو عمى المأمور بو أف يفي لو بما وعده مف الثواب وتفضؿ عميو بأ

ف صرؼ العبد الماؿ الذي ممكو مواله أياـ سكناه  طاعتو فييا نعيما دائما في دار باقية دائمة. وا 
تمؾ الدار االولى في الوجو المنيي عنو وخالؼ أمر مواله كذلؾ تجب عميو العقوبة الدائمة التي 

وعرفو وأوجب لو الوفاء بوعده ووعيده، بذلؾ  حذره إياىا، غير ظالـ لو لما تقدـ إليو وأعممو
يوصؼ القادر القاىر. وأما المولى فيو اهلل جؿ وعز، وأما العبد فيو ابف آدـ المخموؽ، والماؿ 
قدرة اهلل الواسعة، ومحنتو  إظيار الحكمة والقدرة، والدار الفانية ىي الدنيا، وبعض الماؿ الذي 

ف آدـ، واالمور التي أمر اهلل بصرؼ الماؿ إلييا ىو ممكو مواله ىو االستطاعة التي ممؾ اب
االستطاعة التباع االنبياء واالقرار بما أوردوه عف اهلل جؿ وعز، واجتناب االسباب التي نيى 
عنيا ىي طرؽ إبميس. وأما وعده فالنعيـ الدائـ وىي الجنة، وأما الدار الفانية فيي الدنيا. وأما 

ة وىي اآلخرة. والقوؿ بيف الجبر والتفويض ىو االختبار الدار االخرى فيي الدار الباقي
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واالمتحاف والبموى باالستطاعة التي ممؾ العبد. وشرحيا في الخمسة االمثاؿ التي ذكرىا الصادؽ 
(" .أنيا جمعت جوامع الفضؿ وأنا مفسرىا بشواىد مف القرآف والبياف إف شاء اهلل )(ٔٚ). 

رة وحساسية ما أثير في ذلؾ الوقت ، إذ أشار أحد ويبدو أف طوؿ الرسالة ُينبئ عف خطو 
الباحثيف بالقوؿ عف ىذه الرسالة " ىي أطوؿ ما ورد في ىذا الموضوع ، باعتباره مف المسائؿ 

( إلى حد التي ُاثيرت بقوة في ذلؾ الوقت ، بحيث كانت سببًا لبلختبلؼ بيف أصحابو )
قاط عمى الحروؼ في ىذه المسألة الحساسة ، ( النالفرقة والتقاطع والعداوة ، فوضع اإلماـ )

 .(ٛٔ)مستداًل عمى المنزلة بيف المنزلتيف مف آي الكتاب الكريـ والحديث الشريؼ "

 ( من الفرق المنحرفةرابعًا : موقف اإلمام الهادي)

التي توقفت عند إمامة اإلماـ موسى بف جعفر ( ٜٔ)مف الفرؽ الضالة نجد فرقة الواقفة
( موقفًا ولـ تعترؼ بما جاء بعده مف األئمة األطيار ،فكاف لئلماـ اليادي )( الكاظـ )

منيا وأباف خطأ تصورىـ واعتقادىـ وكاف سببًا في ىداية الكثير منيـ ، إذ ورد  " عف صالح بف 
الحكـ بيايع السابري قاؿ: كنت واقفيا فمما أخبرني حاجب المتوكؿ بذلؾ أقبمت أستيزئ بو إذ 

ف فتبسـ في وجيي مف غير معرفة بيني وبينو قاؿ: يا صالح اف اهلل تعالى قاؿ خرج أبو الحس
يَح َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب" ْرَنا َلُو الرِّ ونبيؾ وأوصياء نبيؾ أكـر  (ٕٓ)في سميماف: "َفَسخَّ

 .(ٕٔ)عمى اهلل تعالى مف سميماف، قاؿ: وكأنما انسؿ مف قمبي الضبللة فتركت الوقؼ "

وفي السياؽ نفسو روي عف " ابو الحسيف سعيد بف سيؿ البصري المعروؼ بالمبلح قاؿ: 
دلني أبو الحسف وكنت واقفيا فقاؿ لي: اف كـ ىذه النومة أما لؾ اف تنتبو منيا ؟ فقدح في قمبي 

 . (ٕٕ)شيئا وغشى عمي وتبعت الحؽ"

المعروؼ بالمبلح  ولذلؾ ويبدو أف الفطرة ال زالت نقاوتيا موجودة عند ذلؾ الشخص 
( جاءت استجابتو لنداء الحؽ دوف تعنت ، فضبًل عف القوة التأثيرية لكبلـ اإلماـ اليادي )

 التي ناغمت فطرتو السممية وارجعتو لجادة الصواب.
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 ( في مواجهة الغالةخامسًا : دور اإلمام)

كاف لئلماـ اليادي موقفًا مف الغبلة فيما ذىبوا إليو مف بدع وأباطيؿ ال تمت لمشرع      
اإلسبلمي بصمة ، إذ ورد أف أصحابو أرسموا إليو رسالة يسألوف عف الغبلة وما يدعوف إليو ، 

( " عدؿ اهلل عنكـ ما سمكوا فيو مف وما يتخّوؼ مف فسادىـ ، فكاف جواب اإلماـ اليادي )
و ، فحسبيـ أف تبّرأ أولياؤه منيـ ، وجعؿ اهلل ما انتـ عميو مستقرًا ، وال جعمو مستودعًا وثبتكـ الغم

 .(ٖٕ)بالقوؿ الثابت في الدنيا واآلخرة ، وال أضمكـ بعد إذ ىداكـ "

( في معرض جوابو لـ يكتِؼ ببياف فساد عقائدىـ بؿ بّيف طريقة فاإلماـ اليادي )
مثابتيف عمى عقيدتيـ كتطميف نفسي ليـ وتطييب لقموبيـ ليشّكؿ دافعًا التعامؿ معيـ ، والدعاء ل

 معنويًا كبيرًا .

 (من بعض الشخصيات سادسًا : موقف اإلمام الهادي )

( ىو فارس بف حاتـ القزويني الذي طالب لعؿ أشد الذيف اىتـ بأمرىـ اإلماـ اليادي )
عييف نوع السبلح وضماف الجنة لمف ( بقتمو بؿ دعا األمر أف يتدخؿ حتى في تاإلماـ )

( أمر بقتؿ فارس بف حاتـ القزويني وضمف لمف يقتمو ، إذ ورد " أف أبا الحسف العسكري  )
قتمو الجنة فقتمو جنيد. وكاف فارس فتانا يفتف الناس، ويدعو الى البدعة، فخرج مف أبي الحسف  

(ىذا فارس لعنو اهلل يعمؿ مف قبمي فتانا داعيا الى ا ) لبدعة ودمو ىدر لكؿ مف قتمو، فمف
ىذا الذي يريحني منو ويقتمو، وأنا ضامف لو عمى اهلل الجنة. قاؿ سعد: وحدثني جماعة مف 
أصحابنا مف العراقييف وغيرىـ بيذا الحديث عف جنيد ثـ سمعتو أنا بعد ذلؾ مف جنيد: أرسؿ 

لعنو اهلل، فقمت: ال حتى  ( يأمرني بقتؿ فارس بف حاتـ القزوينيالي أبو الحسف العسكري )
أسمعو منو يقوؿ لي ذلؾ يشافيني بو. قاؿ: فبعث الي فدعاني فصرت إليو فقاؿ: آمرؾ بقتؿ 
فارس بف حاتـ فناولني دراىـ مف عنده، وقاؿ: اشتر بيذه سبلحا فأعرضو عمي، فذىبت 

اطورا فاشتريت سيفا فعرضتو عميو، فقاؿ: رد ىذا وخذ غيره، قاؿ، فرددتو وأخذت مكانو س
فعرضتو عميو، فقاؿ: ىذا نعـ. فجئت الى فارس وقد خرج مف المسجد بيف الصبلتيف المغرب 
والعشاء فضربتو عمى رأسو فصرعتو وثنيت عميو فسقط ميتا، ووقعت الضجة فرميت الساطور 
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بيف يدي واجتمع الناس وأخذت اذلـ يوجد ىناؾ أحد غيري، فمـ يروا معي سبلحا وال سكينا 
 .(ٕٗ)قاؽ والدور فمـ يجدوا شيئا، ولـ ير أثر الساطور بعد ذلؾ"وطمبوا الز 

( كتوصيات لمناس قبؿ اإلقداـ عمى وىناؾ روايات بّيف عّدة خطوات اتخذىا اإلماـ )
قتمو وىي كما وردت في الرواية عف بعض أصحابو " عف ابراىيـ بف داود اليعقوبي، قاؿ: كتبت 

فارس بف حاتـ فكتب: ال تحفمف بو واف أتاؾ فاسخؼ ( أعممتو أمر إليو يعني أبا الحسف )
 .(ٕ٘)بو"

( في أمر فارس بف وفي رواية ثانية " عف موسى، قاؿ: كتب عروة الى أبي الحسف )
حاتـ، فكتب: كذبوه وىتكوه أبعد اهلل وأخزاه فيو كاذب في جميع ما يدعي ويصؼ، ولكف صونوا 

مشاورتو وال تجعموا لو السبيؿ الى طمب الشر كفانا أنفسكـ عف الخوض والكبلـ في ذلؾ، وتوقوا 
 ".(ٕٙ) اهلل مؤنتو ومؤنة مف كاف مثمو.

( تجاه فارس القزويني بالقوؿ وأشار أحد الباحثيف مجمبًل لتمؾ الخطوات مف اإلماـ )
 ( بالمرصاد ويمكف تبياف موقفو بالتالي :" وقد وقؼ لو  اإلماـ اليادي )

 تخفاؼ بو وعدـ االىتماـ.أػ دعوة الشيعة إلى االس

 ب ػ عدـ الخوض معو بالكبلـ والمناقشات خوفًا مف إفساده .

دػ ىتكو ومكاتبة اقطاب الشيعة بأمره \جػ عدـ ادخالو بشيء مف أمور الشيعة أو مشاورتو .
 . (ٕٚ)وأمرىـ بكشفو أماـ الشيعة مع مراعاة عد تسرب األمر إلى المخالفيف"

( التخاذ مثؿ ىذا الموقؼ تجاه فارس اإلماـ اليادي ) ويبدو أف األسباب التي دعت
وكونو رجؿ لو مركز ميـ يؤىمو لقبض األمواؿ مف  ،(ٕٛ)القزويني ، ألنو كاف يمثؿ زعيـ الغبلة

وذكر عنو أيضًا إّنو  ،(ٜٕ)الشيعة ولكنو خاف األمانة وأسرؼ في ذلؾ فشكؿ خطرًا عمى التحرؾ 
،  فضبًل عف امكانيتو العممية المؤثرة ال سيما بعد (ٖٓ)البدعة" كاف "فتانًا يفتف الناس، ويدعو الى

أف أورد لو  مجموعة مف المؤلفات ومنيا " لو كتاب الرد عمى الواقفة، وكتاب الحروب، وكتاب 
التفضيؿ، وكتاب عدد االئمة )عمييـ السبلـ( مف حساب الجمؿ، وكتاب الرد عمى 
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يس معرفي قادر عمى التأثير في عقمية وتفكير الناس فيكوف بذلؾ ممتمكًا لتأس( ٖٔ)االسماعيمية

 ( أف يستجيب بقدر ذلؾ التحدي .مما حدا باإلماـ )

(  مف دعوة لقتؿ فارس ىو ورب سائؿ يسأؿ ىؿ ما أقدـ عميو اإلماـ اليادي )
 مصادرة لآلراء ومخالؼ لمشريعة ؟

ومرجعية شرعية لما  (  ىو سميؿ النبوة وما يفعمو يستند عمى أرضيةاإلماـ اليادي )
أقرتو السماء والسنة النبوية ، وما فعمو بقراره ضد فارس القزويني نجد ىناؾ في السيرة النبوية 

حاالت مشابية وقد أمر بقتميـ النبي    ال بؿ أخؼ وطأة مما فعمو فارس ولؾ أف تأخذ
ما حدث مع كعب بف األشرؼ عندما أمر النبي   محمدإذ أمَر النبي ( ٕٖ)بقتمو   

( لـ بقتمو ألنو كاف شاعر يحّرض المشركيف عمى المسمميف بشعره  ، فاإلماـ اليادي )
يخالؼ سيرة النبي بؿ كاف واجبو الشرعي واألخبلقي ُيممي عميو أف يتصدى ويتخذ قرارات حازمة 

 إزاء ىذا الخطر الذي يصيب البناء العقائدي لؤلمة. 

 ( لإلجابة عمى تساؤالت المشككين سابعًا : تصدي اإلمام الهادي)

ىناؾ نوع مف إثارة الشبيات تنطوي تحت مطالب تساؤلية عممية  تنطبؽ عمييا مقولة 
كممة حؽ يراد بيا باطؿ ( فظاىر التساؤالت عممية إشكالية لكنيا في الحقيقة محاولة مف )

في الجواب ، ( لمحط مف منزلتو أف أخفؽ السمطة إلثارة شبية ضد شخص اإلماـ اليادي )
ومف ثـ تسري تمؾ اإلشكاالت والشبيات في جسـ األمة وتشّوش أذىانيـ بسؤاؿ اإلماـ 

( عف مسائؿ وىي كما وردت في الرواية " موسى بف محمد بف الرضا : لقيت يحيى اليادي)
بف أكثـ في دار العامة، فسألني عف مسائؿ، فجئت إلى أخي عمي بف محمد )عمييما السبلـ( 

ي وبينو مف المواعظ ما حممني وبصرني طاعتو، فقمت لو: جعمت فداؾ إف ابف أكثـ فدار بين
( ثـ قاؿ: فيؿ أفتيتو ؟ قمت: ال، لـ أعرفيا ، كتب يسألني عف مسائؿ الفتيو فييا، فضحؾ )

: وما ىي ؟ قمت: كتب يسألني عف قوؿ اهلل: " قاؿ الذي عنده عمـ مف الكتاب أنا ()قاؿ
إليؾ طرفؾ " نبي اهلل كاف محتاجا إلى عمـ آصؼ ؟. وعف قولو: " َوَرَفَع  آتيؾ بو قبؿ أف يرتد

ًدا " وا َلُو ُسجَّ سجد يعقوب وولده ليوسؼ وىـ أنبياء. وعف قولو: " َفِإْف  (ٖٖ)َأَبَوْيِو َعَمى اْلَعْرِش َوَخرُّ
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ا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ َفاْسَأِؿ الَِّذيَف َيْقَرُءوَف  ، مف المخاطب باآلية ؟ فإف كاف (ٖٗ)اْلِكتَاَب "ُكْنَت ِفي َشؾٍّ ِممَّ
المخاطب النبي     ف كاف المخاطب غيره فعمى مف إذا أنزؿ الكتاب ؟. وعف فقد شؾ، وا 

قولو: " ولو أف ما في األرض مف شجرة أقبلـ والبحر يمده مف بعده سبعة أبحر ما نفدت كممات 
اهلل  " ما ىذه االبحر وأيف ىي ؟ وعف قولو: " وفييا ما تشتييو االنفس وتمذ االعيف  " فاشتيت 

فأكؿ وأطعـ ] وفييا ما تشتيي االنفس [ فكيؼ عوقب ؟. وعف قولو:" ( أكؿ البر نفس آدـ )
َناثًا " ـْ ُذْكَراًنا َواِ  َأْو ُيَزوُِّجُي
يزوج اهلل عباده الذكراف وقد عاقب قوما فعموا ذلؾ ؟ وعف شيادة  (ٖ٘)

( : المرأة جازت وحدىا وقد قاؿ اهلل: " وأشيدوا ذوي عدؿ منكـ" ؟ وعف الخنثى وقوؿ عمي )
مف المباؿ، فمف ينظر إذا باؿ إليو ؟ مع أنو عسى أف يكوف امرأة وقد نظر إلييا الرجاؿ،  يورث

أو عسى أف يكوف رجبل وقد نظرت إليو النساء وىذا ماال يحؿ. وشيادة الجار إلى نفسو ال 
وعف رجؿ أتى إلى قطيع غنـ فرأى الراعي ينزو عمى شاة منيا فمما بصر بصاحبيا خمى   ؟تقبؿ

دخمت بيف الغنـ كيؼ تذبح وىؿ يجوز أكميا أـ ال ؟. وعف صبلة الفجر لـ يجير فييا سبيميا، ف
نما يجير في صبلة الميؿ ؟. وعف قوؿ عمي ) ( البف بالقراءة وىي مف صبلة النيار وا 

( لـ قتؿ أىؿ جرموز: بشر قاتؿ ابف صفية بالنار فمـ يقتمو وىو إماـ ؟ وأخبرني عف عمي )
ف ومدبريف وأجاز عمى الجرحى ، وكاف حكمو يـو الجمؿ أنو لـ يقتؿ صفيف وأمر بذلؾ مقبمي

موليا ولـ يجز عمى جريح ولـ يأمر بذلؾ، وقاؿ: مف دخؿ داره فيو آمف، ومف ألقى سبلحو فيو 
آمف، لـ فعؿ ذلؾ ؟ فإف كاف الحكـ االوؿ صوابا فالثاني خطأ. وأخبرني عف رجؿ أقر بالمواط 

(: (: اكتب إليو، قمت: وما أكتب ؟ قاؿ )الحد ؟ قاؿ )عمى نفسو أيحد، أـ يدرأ عنو 
اكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ وأنت فأليمؾ اهلل الرشد أتاني كتابؾ فامتحنتنا بو مف تعنتؾ لتجد 
إلى الطعف سبيبل إف قصرنا فييا، واهلل يكافيؾ عمى نيتؾ وقد شرحنا مسائمؾ فأصغ إلييا سمعؾ 

" ، فقد لزمتؾ الحجة والسبلـ. سألت: عف قوؿ اهلل جؿ وعز: وذلؿ ليا فيمؾ واشغؿ بيا قمبؾ
( عف معرفة ما فيو آصؼ بف برخيا ولـ يعجز سميماف )قاؿ الذي عنده عمـ مف الكتاب "

عرؼ آصؼ لكنو صموات اهلل عميو أحب أف يعرؼ أمتو مف الجف واالنس أنو الحجة مف بعده، 
هلل، ففيمو ذلؾ لئبل يختمؼ عميو في ( أودعو عند آصؼ بأمر اوذلؾ مف عمـ سميماف )

مامتو مف بعده )( في حياة داود عميوإمامتو وداللتو كما فيـ سميماف ) ( لتعرؼ نبوتو وا 
 (( وولده فكاف طاعة هلل ومحبة ليوسؼ ))لحجة عمى الخمؽ. وأما سجود يعقوبلتأكد ا
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نما كاف ( لـ يكف آلدـ ))كما أف السجود مف المبلئكة آلدـ ذلؾ طاعة هلل ومحبة ( وا 

( معيـ كاف شكرا هلل باجتماع (  وولده ويوسؼ )( ، فسجود يعقوب )منيـ آلدـ )
شمميـ، ألـ تره يقوؿ في شكره ذلؾ الوقت: " رب قد آتيتني مف الممؾ وعممتني مف تأويؿ 

يف ". وأما قولو: " فإف كنت في شؾ مما أنزلنا إليؾ فاسأؿ الذ -إلى آخر اآلية  -االحاديث 
يقرؤوف الكتاب " فإف المخاطب بو رسوؿ اهلل     ولـ يكف في شؾ مما انزؿ إليو ولكف

قالت الجيمة: كيؼ لـ يبعث اهلل نبيا مف المبلئكة ؟ إذ لـ يفرؽ بيف نبيو وبيننا في االستغناء عف 
"  المآكؿ والمشارب والمشي في االسواؽ، فأوحى اهلل إلى نبيو " فاسأؿ الذيف يقرؤوف الكتاب

بمحضر الجيمة، ىؿ بعث اهلل رسوال قبمؾ إال وىو يأكؿ الطعاـ ويمشي في االسواؽ ولؾ بيـ 
نما قاؿ: " فإف كنت في شؾ " ولـ يكف شؾ ولكف لمنصفة كما قاؿ: " تعالوا ندع أبناءنا  اسوة. وا 

لو قاؿ: عمى الكاذبيف  " و  وأبناءكـ ونساءنا ونساءكـ وأنفسنا وأنفسكـ ثـ نبتيؿ فنجعؿ لعنة اهلل
عميكـ لـ يجيبوا إلى المباىمة، وقد عمـ اهلل أف نبيو يؤدي عنو رساالتو وما ىو مف الكاذبيف، 

فكذلؾ عرؼ النبي    :أنو صادؽ فيما يقوؿ ولكف أحب أف ينصؼ مف نفسو. وأما قولو
" " ولو أف ما في االرض مف شجرة أقبلـ والبحر يمده مف بعده سبعة أبحر ما نفدت كممات اهلل 

فيو كذلؾ لو أف أشجار الدنيا أقبلـ والبحر يمده سبعة أبحر وانفجرت االرض عيونا لنفدت قبؿ 
أف تنفد كممات اهلل وىي عيف الكبريت وعيف النمر  وعيف  برىوت وعيف طبرية وحمة ماسبذاف  
 وحمة إفريقية يدعى لسناف  وعيف بحروف ، ونحف كممات اهلل التي ال تنفد وال تدرؾ فضائمنا.
وأما الجنة فإف فييا مف المآكؿ والمشارب والمبلىي ما تشتيي االنفس وتمذ االعيف وأباح اهلل 

( وزوجتو أف يأكبل منيا شجرة الحسد ( والشجرة التي نيى اهلل عنيا آدـ )ذلؾ كمو آلدـ )
عيد إلييما أف ال ينظر إلى مف فضؿ اهلل عمى خبلئقو بعيف الحسد فنسي ونظر بعيف الحسد 
ناثا " أي يولد لو ذكور ويولد لو إناث، يقاؿ  ولـ يجد لو عزما وأما قولو: " أو يزوجيـ ذكرانا وا 

 أف يكوف عنى الجميؿ ما لبست بو لكؿ اثنيف مقرنيف زوجاف كؿ واحد منيما زوج، ومعاذ اهلل
يضاعؼ لو العذاب  (*)**أثاما عمى نفسؾ تطمب الرخص الرتكاب المآثـ " ومف يفعؿ ذلؾ يمؽ 

جازت فيي القابمة  يـو القيامة ويخمد فيو ميانا " إف لـ يتب. وأما شيادة المرأة وحدىا التي
يف تقـو المرأتاف بدؿ الرجؿ جازت شيادتيا مع الرضا، فإف لـ يكف رضى فبل أقؿ مف امرأت

ؿ قوليا مع يمينيا. وأما قوؿ ال يمكنو أف يقـو مقاميا، فإف كانت وحدىا قب لمضرورة، الف الرجؿ
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( في الخنثى فيي كما قاؿ : ينظر قـو عدوؿ يأخذ كؿ واحد منيـ مرآة وتقـو الخنثى )عمي
أما الرجؿ الناظر إلى الراعي خمفيـ عريانة وينظروف في المرايا فيروف الشبح فيحكموف عميو. و 

ف لـ يعرفيا قسـ الغنـ نصفيف وساىـ بينيما، فإذا  وقد نزا عمى شاة فإف عرفيا ذبحيا وأحرقيا، وا 
وقع عمى أحد النصفيف فقد نجا النصؼ اآلخر، ثـ يفرؽ النصؼ اآلخر فبل يزاؿ كذلؾ حتى 

جا سائر الغنـ . وأما صبلة تبقى شاتاف فيقرع بينيما فأيتيا وقع السيـ بيا ذبحت وأحرقت ون
الفجر فالجير فييا بالقراءة، الف النبي     كاف يغمس بيا  فقراءتيا مف الميؿ. وأما قوؿ

( : بشر قاتؿ ابف صفية بالنار فيو لقوؿ رسوؿ اهلل  عمي )   وكاف ممف خرج يـو
فتنة النيرواف. وأما ( بالبصرة، ألنو عمـ أنو يقتؿ في النيرواف فمـ يقتمو أمير المؤمنيف )

نو يـو الجمؿ قولؾ: إف عميا ) ( قتؿ أىؿ الصفيف مقبميف ومدبريف وأجاز عمى جريحيـ ، وا 
لـ يتبع موليا ولـ يجز عمى جريح ومف ألقى سبلحو آمنو ومف دخؿ داره آمنو، فإف أىؿ الجمؿ 

نما رجع القـو إلى منازليـ غي ر محاربيف وال قتؿ إماميـ ولـ تكف ليـ فئة يرجعوف إلييا وا 
مخالفيف وال منابذيف ، رضوا بالكؼ عنيـ، فكاف الحكـ فييـ رفع السيؼ عنيـ والكؼ عف أذاىـ، 
ماـ  يجمع ليـ السبلح   إذ لـ يطمبوا عميو أعوانا، وأىؿ صفيف كانوا يرجعوف إلى فئة مستعدة وا 

رىـ ويداوي جريحيـ وساىـ بينيما أي قارع بينيما. يييئ ليـ االنزاؿ ويعود مريضيـ ويجبر كسي
ويحمؿ راجميـ ويكسوا حاسرىـ ويردىـ فيرجعوف إلى محاربتيـ وقتاليـ ، فمـ يساو بيف الفريقيف 
في الحكـ لما عرؼ مف الحكـ في قتاؿ أىؿ التوحيد  لكنو شرح ذلؾ ليـ، فمف رغب عرض 

نما عمى السيؼ أو يتوب مف ذلؾ. وأما الرجؿ الذي اعترؼ بالمواط فإنو لـ تقـ عميو ب ينة وا 
ذا كاف لئلماـ الذي مف اهلل أف يعاقب عف اهلل كاف لو أف يمف عف  تطوع باإلقرار مف نفسو وا 

 .(ٖٙ)" قد أنبأناؾ بجميع ما سألتنا عنو فاعمـ ذلؾ"  -اهلل، أما سمعت قوؿ اهلل: " ىذا عطاؤنا 

بلء ( قبؿ إيوفي رواية أخرى أف المتوكؿ دعا ابف السكيت لسؤاؿ اإلماـ اليادي )
الميمة ليحيى ابف اكثـ وعندما عجز ابف السكيت انبرى ابف أكثـ لتمؾ الميمة التي باءت 

ليؾ نص الرواية "وقاؿ المتوكؿ البف السكيت: اسأؿ ابف الرضا مسألة عوصاء ، بالفشؿ وا 
بحضرتي، فسألو فقاؿ: لـ بعث اهلل موسى بالعصا ؟ وبعث عيسى بإبراء االكمو واالبرص 

حياء الموتى  ؟ وبعث محمدا وا   عميو السبلـ(بالقرآف والسيؼ ؟. فقاؿ أبو الحسفى( :
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اهلل موسى بالعصا واليد البيضاء في زماف الغالب عمى أىمو السحر فأتاىـ مف ذلؾ ما قير بعث 

حياء الموتى بإذف  سحرىـ وبيرىـ وأثبت الحجة عمييـ، وبعث عيسى بإبراء االكمو واالبرص وا 
حياء الموتى بإذف اهلل  اهلل في زماف الغالب عمى أىمو الطب فأتاىـ مف إبراء االكمو واالبرص وا 

يرىـ وبيرىـ، وبعث محمدا فق   بالقرآف والسيؼ في زماف الغالب عمى أىمو السيؼ
والشعر فأتاىـ مف القرآف الزاىر والسيؼ القاىر ما بير بو شعرىـ وقير سيفيـ وأثبت الحجة 
عمييـ. فقاؿ ابف السكيت: فما الحجة اآلف ؟ قاؿ: العقؿ يعرؼ بو الكاذب عمى اهلل فيكذب ، 

نما ىو صاحب نحو وشعر ولغة "فقاؿ يحيى بف أك  .(ٖٚ)ثـ: ما البف السكيت ومناظرتو وا 

( أجاب بما ال يترؾ مجاؿ أو منفذ ليحيى بف أكثـ أف ينفذ مف خبللو فاإلماـ اليادي )
( أو باستغبلؿ أي تقصير في الجواب لبثو في المنظومة الفكرية لمطعف بشخصية اإلماـ )

خير إفحاـ ، وداللة ذلؾ ما ورد عؿ لساف يحيى نفسو ( لممجتمع ، وقد أفحمو اإلماـ )
بالقوؿ "فمما قرأ ابف أكثـ قاؿ لممتوكؿ: ما نحب أف تسأؿ ىذا الرجؿ عف شيء بعد مسائمي ىذه 

 . (ٖٛ)وانو ال يرد عميو شيء بعدىا إال دونيا وفي ظيور عممو تقوية لمرافضة"

( إلى التدخؿ لتصويب دي)وىناؾ حادثة في زمف المتوكؿ العباسي دعت اإلماـ اليا
ما ُقرر مف قبؿ عمماء السمطة الذيف زاغو عف الحؽ ولـ يحكموا بما أنزؿ اهلل مما يؤسس ذلؾ 

( أف يقؼ موقفًا واضحًا وصريحًا مف ىذه النحرافات أخرى مستقبمية توجب مف اإلماـ)
مقربة وتماس مف  االنحرافات التي ليا خطورة أكبر كونيا صادرة ممف يسمى بالعماء ومنيـ عمى

السمطة فيكوف مستواىـ التأثيري أبمغ في العامة ، وىذه الحادثة كما رواتيا الروايات " قدـ إلى 
المتوكؿ رجؿ نصراني فجر بامرأة مسممة فاراد أف يقيـ عميو الحد فاسمـ فقاؿ: يحيى بف أكثـ قد 

يفعؿ بو كذا وكذا فأمر ىدـ إيمانو شركو وفعمو وقاؿ بعضيـ: يضرب ثبلثة حدود وقاؿ بعضيـ: 
(  وسؤالو عف ذلؾ فمما قرء الكتاب كتب: يضرب المتوكؿ بالكتاب إلى أبي الحسف الثالث  )

حتى يموت فأنكر يحيى بف أكثـ وأنكر فقياء العسكر ذلؾ وقالوا: يا أمير المؤمنيف سؿ عف ىذا 
يف قد أنكروا ىذا فإنو شيء لـ ينطؽ بو كتاب ولـ تجئ بو سنة فكتب إليو أف فقياء المسمم

وقالوا: لـ يجئ بو سنة ولـ ينطؽ بو كتاب فبيف لنا لـ أوجبت عميو الضرب حتى يموت؟ فكتب 
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ـْ َيُؾ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ " َفَممَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا َآَمنَّا ِبالمَِّو َوْحَدُه َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِو ُمْشِركِ  يَف  َفَم
ـْ  ـْ َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّة المَِّو الَِّتي َقْد َخَمْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُىَناِلَؾ اْلَكاِفُروَف  "َيْنَفُعُي ِإيَماُنُي

(ٖٜ()ٗٓ).  

( أّسس مف خبلؿ منيجو الفكري منيج مرجعّية القرآف ، إذ كاف               اإلماـ اليادي )
( دائًما يستند إلى القرآف، إذا ) أصدر حكًما يحضر دليبًل منو ، إذا حاور العمماء وناظرىـ

وضرورة االحتكاـ إليو وعدـ  يحضر أدلتو مف القرآف، وكاف يؤّكد عمى مرجعّية القرآف الكريـ،
 نبذه وراء ظيورىـ .

( من الشبهات العقائدية المتعمقة بأصل موقف اإلمام الهادي)/ المبحث الثاني
 التوحيد

الزيغ عف طريؽ الحؽ غالبًا ما يبدأ مف أفراد ثـ تتسع دائرتو ليأخذ ُبعدًا أكثر شمولية 
وخطرًا عمى األمة ، ال سيما مع وجود مف يمتمكوف مف التأسيس المعرفي البّناء وليـ ُبعد 
كاريزمي مؤثر يستطيعوا مف خبللو التوظيؼ في مجاالت متعددة ، وليذا نجد إف اإلماـ اليادي 

( و ) طبقًا لدوره الرسالي ومسؤوليتو الشرعية في التحصيف العقائدي مف األفراد إلى الجماعات
والفرؽ إلى المجتمع واألمة قد انبرى لتمؾ المحاوالت التي أخذ بعضيـ ساعيف لنشر بذور الفتنة 
 عقائديًا وفكريًا ، ولنا اف نستعرض مجموعة مف ىؤالء وما قاموا بو وبياف الكيفية التي تصدى

( في سبيؿ المعالجة األمثؿ لذلؾ الخطر الداىـ عمى جسـ األمة بيا اإلماـ اليادي )
( تجاه القضايا المرتبطة بيذا اإلسبلمية ، ولنا اف نستبيف جممة مف مواقؼ اإلماـ اليادي)

 الشأف .

 أواًل : صفات الباري عز وجل

و وصفات اهلل الثبوتية في مجاالت اإلشكاالت العقائدية فيما يتعمؽ بالتوحيد والتشبي
( لبعض األشخاص " عف الفتح بف إذ روي في جممة مف تصويبات اإلماـ اليادي ) ،وغيرىا

( قاؿ: سألتو عف أدنى المعرفة فقاؿ: االقرار بأنو ال إلو غيره وال يزيد، عف أبي الحسف )
، وروي أيضًا "  (ٔٗ)شبو لو وال نظير وأنو قديـ مثبت موجود غير فقيد وأنو ليس كمثمو شيء"
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( أسألو عف الجسـ والصورة فكتب: سبحاف عف حمزة بف محمد قاؿ: كتبت إلى أبي الحسف )

، وعف" محمد بف الفرج الرخجي قاؿ: كتبت إلى  (ٕٗ)مف ليس كمثمو شيء ال جسـ وال صورة"
( أسألو عما قاؿ ىشاـ بف الحكـ في الجسـ وىشاـ بف سالـ في الصورة فكتب: أبي الحسف )

 .(ٖٗ)ع عنؾ حيرة الحيراف واستعذ باهلل مف الشيطاف، ليس القوؿ ما قاؿ اليشاماف"د

وأشار أحد الباحثيف في تبرئة ىشاـ بف الحكـ وىشاـ بف سالـ مف ىذه التقوالت بالقوؿ " 
( ، وما نسب يما السبلـوىذاف اليشاماف كانا مف أجؿ أصحاب اإلماميف الصادؽ والكاظـ )عمي

 .(ٗٗ)التجسيـ مكذوب عمييما فيو وقد رميا بيذه الفرية لمحط مف منزلتيما "إلييما مف 

عف محمد بف عيسى قاؿ: كتبت إلى أبي الحسف عمي بف محمد وفي السياؽ نفسو روي "
)عمييما السبلـ(: جعمني اهلل فداؾ يا سيدي قد روي لنا: أف اهلل في موضع دوف موضع عمى 

في النصؼ االخير مف الميؿ إلى السماء الدنيا، وروي: أنو العرش استوى، وأنو ينزؿ كؿ ليمة 
ينزؿ عشية عرفة ثـ يرجع إلى موضعو، فقاؿ بعض مواليؾ في ذلؾ: إذا كاف في موضع دوف 
موضع، فقد يبلقيو اليواء ويتكنؼ عميو واليواء جسـ رقيؽ يتكنؼ عمى كؿ شيء بقدره، فكيؼ 

( : عمـ ذلؾ عنده  وىو المقدر لو بما ىو يتكنؼ عميو جؿ ثناؤه عمى ىذا المثاؿ؟ فوقع )
أحسف تقديرا واعمـ أنو إذا كاف في السماء الدنيا فيو كما ىو عمى العرش، واالشياء كميا لو 

حاطة"  .(٘ٗ)سواء عمما وقدرة وممكا وا 

( تدؿ عمى عممية تامة وشعور بالمسؤولية في ىذه اإلجابات مف اإلماـ اليادي )
ثارات العقائدية التي تشوش ذىنية األمة وتؤثر عمى مستوى اإليماف دحض كؿ االفتراءات واإل

( رسمت الصورة الواضحة واغمقت العقائدي عندىـ ، فاإلحاطة الشاممة في جواب اإلماـ )
 كؿ منافذ التشويش واالفتراء .
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 ثانيًا : رؤية الباري تعالى 

( ألحد السائميف عف ىناؾ ما يشير إلى عمؽ عممي في أحد أجوبة اإلماـ اليادي )
إمكانية رؤية اهلل تعالى ، إذ روي " احمد بف اسحاؽ قاؿ كتبت إلى أبي الحسف عمي بف محمد 

( اسألو عف الرؤية وما فيو الخمؽ فكتب: ال تجوز الرؤية ما لـ يكف بيف الرائي العسكري)
، وفي جواب والمرئي ىواء ينفذه البصر، فمتى انقطع اليواء وعدـ الضياء لـ تصح الرؤية

اتصاؿ الضيائيف الرائي والمرئي وجوب االشتباه، واهلل تعالى منزه عف االشتباه، فنثبت انو ال 
 .(ٙٗ)يجوز عميو سبحانو الرؤية باإلبصار، الف االسباب البد مف اتصاليا بالمسببات"

( بمفظ آخر وىو " عف أحمد بف إسحاؽ، قاؿ: كتبت إلى وورد جواب اإلماـ اليادي )
( ال يجوز الرؤية ما لـ ( أسألو عف الرؤية وما فيو الناس فكتب )الحسف الثالث )أبي 

يكف بيف والمرئي ىواء ينفذه البصر، فإذا انقطع اليواء وعدـ الضياء بيف الرائي والمرئي لـ 
تصح الرؤية وكاف في ذلؾ االشتباه  الف الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينيما 

 .(ٚٗ)وجب االشتباه وكاف في ذلؾ التشبيو، الف االسباب البد مف اتصاليا بالمسببات"في الرؤية 

ىذه األجوبة العممية دعت أحد الباحثيف إلى إثارة تساؤالت تعجبية بعممية اإلماـ اليادي            
( بقولو " فمف لقنؾ الفيزياء وعمـ الطبيعة يا سيدي وقد كنت بيف الجواري السود في )

تؾ ، ورىف الرقابة والقيود في يفاعؾ ، وحبيس السجوف والسدود منذ مطمع فتوتؾ وشبابؾ طفول
؟! مف عممؾ ىذا وانت في مرصد مف العيوف المتفتحة عميؾ واألنياب المكشرة التي لو ُأتيح ليا 

 .(ٛٗ)لنيشت لحمؾ وعّرقت عظمؾ منذ بزوغ نجمؾ حتى تدرُّجؾ نحو الكيولة؟!"

 الجسميةثالثًا : التنزيه عن 

وفي مجاؿ تنزيو توحيد اهلل عز وجؿ روي " عف إبراىيـ بف محمد اليمداني قاؿ: كتبت 
( ػ : أف مف قبمنا مف مواليؾ قد اختمفوا في التوحيد، فمنيـ إلى الرجؿ ػ يعني اإلماـ اليادي )

( بخطو: سبحاف مف ال يحد وال يوصؼ، مف يقوؿ: جسـ، ومنيـ مف يقوؿ: صورة، فكتب )
 .(ٜٗ): البصير-أو قاؿ  -مثمو شيء وىو السميع العميـ ليس ك
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( عف اهلل تعالى التجسيـ وينزىو عف أف يحتويو وبيذا الجواب ينفي اإلماـ اليادي )

 مكاف ، أو يشغمو حيزًا بؿ كؿ ما يتعمؽ بالتشبيو والتصور.

 رابعًا : عمم اهلل عز وجل

في صفة العمـ عند اهلل تعالى إذ روي " ( ما استشكؿ عمى بعضيـ بّيف اإلماـ اليادي )    
( يسألو عف اهلل عز وجؿ أكاف يعمـ االشياء عف أيوب بف نوح أنو كتب إلى أبي الحسف )

قبؿ أف خمؽ االشياء وكونيا أو لـ يعمـ ذلؾ حتى خمقيا وأراد خمقيا وتكوينيا فعمـ ما خمؽ عندما 
لما باألشياء قبؿ أف يخمؽ االشياء خمؽ وما كوف عند ما كوف؟ فوقع بخطو: لـ يزؿ اهلل عا

 .(ٓ٘)كعممو باألشياء بعد ما خمؽ االشياء"

عف الفتح بف يزيد الجرجاني عف أبي الحسف                وفي لفظ آخر أكثر تفصيبًل روي "
( قاؿ: سمعتو يقوؿ: ىو المطيؼ الخبير السميع البصير، الواحد االحد الصمد الي لـ يمد )

ولـ يولد ولـ يكف لو كفوا أحد، منشئ االشياء ومجسـ االجساـ ومصور الصور، لو كاف كما 
يقولوف لـ يعرؼ الخالؽ مف المخموؽ، وال المنشئ مف المنشأ، لكنو المنشئ، فرؽ بيف مف جسمو 

شأه وبينو إذ كاف ال يشبيو شيء وال يشبو ىو شيئا، قمت: أجؿ، جعمني اهلل فداؾ، وصوره وأن
لكنؾ قمت: االحد الصمد، وقمت: ال يشبو ىو شيئا، واهلل واحد واالنساف واحد، ليس قد تشابيت 
الوحدانية ؟ ! قاؿ: يا فتح أحمت ثبتؾ اهلل، إنما التشبيو في المعاني، فأما في االسماء فيي 

ف قيؿ واحد فإنما يخبر أنو جثة واحدة واحدة، و  ىي داللة عمى المسمى، وذلؾ أف االنساف وا 
وليس باثنيف، فاإلنساف نفسو ليس بواحد، الف أعضاءه مختمفة وألوانو مختمفة غير واحدة، وىو 
أجزاء مجزأة ليس بسواء، دمو غير لحمو ولحمو غير دمو، وعصبو غير عروقو، وشعره غير 

بياضو وكذلؾ سائر الخمؽ، فاإلنساف واحد في االسـ ال واحد في المعنى، بشره، وسواده غير 
ىو واحد في المعنى، ال واحد غيره، ال اختبلؼ فيو وال تفاوت وال زيادة وال (جؿ جبللو )واهلل 

غير أنو  مؤلؼ مف أجزاء مختمفة وجواىر شتىنقصاف فأما االنساف المخموؽ المصنوع ال
 .(ٔ٘)جعمت فداؾ فرجت عني فرج اهلل عنؾ"باالجتماع شيء واحد، قمت: 
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  خامسًا : شبهة ربوبية األئمة األطهار 

( دورًا كبيرًا في تصحيح االعتقاد ورفع المبس الذي كاف سائدًا عند لئلماـ اليادي )
البعض بربوية أئمة أىؿ البيت ) عمييـ السبلـ ( ، فيو مف باب ينفي ذلؾ ويحذر منو مف باب 

( عف الكثير مف المسائؿ المتشعبة بف يزيد بعدما أجابو اإلماـ اليادي ) آخر ، فعف الفتح
( ليس بشرًا عاديًا ، فأحس وبدقة عممية متناىية وسوس لو الشيطاف بأف اإلماـ اليادي )

( مف ( ذلؾ مف الفتح دوف أف يصّرح بو األخير ، لكف عمـ ذلؾ اإلماـ اليادي )اإلماـ )
اهلل عز وجؿ لو ، إذ روي عف الفتح قولو " قاؿ فتح فخرجت فمما كاف نافذة الغيب التي فتحيا 

مف الغد تمطفت في الوصوؿ إليو فسممت عميو فرد عمي السبلـ فقمت يا ابف رسوؿ اهلل اتأذف لي 
في مسألة اختمج في صدري امرىا ليمتي قاؿ سؿ واف شرحتيا فمي واف امسكتيا فمي فصحح 

جوابيا سمعؾ وال تسأؿ مسألة تعينت واعتف بما تعتني بو  نظرؾ وتثبت في مسألتؾ واصغ إلى
فاف العالـ والمتعمـ شريكاف في الرشد مأموراف بالنصيحة منيياف عف الغش واما الذي اختمج في 
صدرؾ ليمتؾ فاف شاء العالـ انبأؾ اف اهلل لـ يظير عمى غيبو احدا اال مف ارتضى مف رسوؿ 

لـ وكمما اطمع عميو الرسوؿ فقد اطمع اوصيائو عميو لئبل فكمما كاف عند الرسوؿ كاف عند العا
تخمو ارضو مف حجة يكوف معو عمـ يدؿ عمى صدؽ مقالتو وجواز عدالتو يا فتح عسى 
 الشيطاف اراد المبس عميؾ فأوىمؾ في بعض ما اودعتؾ وشككؾ في بعض ما انبأتؾ 

ت انيـ كذا فيـ ارباب معاذ اهلل حتى اراد ازالتؾ عف طريؽ اهلل وصراطو المستقيـ فقمت متى ايقن
مربوبوف مطيعوف هلل داخروف راغبوف فإذا جاءؾ الشيطاف مف قبؿ ما جاءؾ  انيـ مخموقوف

فاقمعو بما انباتؾ بو فقمت لو جعمت فداؾ فرجت عني وكشفت ما لبس الممعوف عمي بشرحؾ 
ه راغما لؾ يا فقد كاف اوقع في خمدي انكـ ارباب قاؿ فسجد أبو الحسف وىو يقوؿ في سجود

خالقي داخرا خاضعا قاؿ فمـ يزؿ كذلؾ حتى ذىب ليمي ثـ قاؿ يا فتح كدت اف تيمؾ وتيمؾ وما 
ضر عيسى إذا ىمؾ مف ىمؾ فاذىب إذا شئت رحمؾ اهلل قاؿ فخرجت وانا فرح بما كشؼ اهلل 
 عني مف المبس بانيـ ىـ وحمدت اهلل عمى ما قدرت عميو فمما كاف في المنزؿ االخر دخمت
عميو وىو متؾ وبيف يديو حنطة مقموة يعبث بيا وقد كاف اوقع الشيطاف في خمدي انو ال ينبغي 
اف يأكموا ويشربوا إذ كاف ذلؾ آفة واالماـ غير مأوؼ فقاؿ اجمس يا فتح فاف لنا بالرسؿ اسوة 
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 كانوا يأكموف ويشربوف ويمشوف في االسواؽ وكؿ جسـ مغذو بيذا اال الخالؽ الرازؽ ألنو جسـ
االجساـ وىو لـ يجسـ ولـ يجز ابتناءه ولـ يتزايد ولـ يتناقص مبرء مف ذاتو ما ركب في ذات 
مف جسمو الواحد االحد الصمد الذي لـ يمد ولـ يولد ولـ يكف لو كفوا أحد منشئ االشياء مجسـ 

عموا االجساـ وىو السميع العميـ المطيؼ الخبير الرؤؼ الرحيـ تبارؾ وتعالى عما يقوؿ الظالموف 
كبيرا لو كاف كما وصؼ لـ يعرؼ الرب مف المربوب وال الخالؽ مف المخموؽ وال المنشئ مف 
المنشاء ولكنو فرؽ بينو وبيف مف جسمو وشّيأ االشياء إذ كاف ال يشبيو شيء يرى وال يشبو 

 .(ٕ٘)شيئا"

( واضح كوضوح الشمس في رابعة النيار في تنزيييـ عف فجواب اإلماـ اليادي )
بية ووجوب التحذير مف مغبة ما ذىب إليو ىذا الشخص بوصفو وسوسة شيطانية ينبغي الربو 

( ُيعّد غير مخصوص بؿ ىو رسالة عامة لكؿ ازالتيا وعدـ التفكير بيا ، وجواب اإلماـ )
 مف يفكر بتفكير ذلؾ الشخص.

       ػ مجاوزة الحد ػ إلى جعؿ اإلماـ اليادي        وىناؾ مجموعة ممف وصؿ بيـ الغمو
( ربًا ومنيـ عمي بف حسكة ، وىذا ما وجدناه في الرسالة التي بعثيا أصحاب اإلماـ )

ليؾ نص الرسالة وجواب اإلماـ )اليادي  ) (عمييا " كتب ( لو لبياف موقفو منو ، وا 
( : جعمت فداؾ يا سيدي اف عمي بف حسكة بعض أصحابنا الى أبي الحسف العسكري )

، وأنؾ أنت االوؿ القديـ، وأنو بابؾ ونبيؾ أمرتو أف يدعو الى ذلؾ، ويزعـ يدعي أنو مف أوليائؾ
أف الصبلة والزكاة والحج والصـو كؿ ذلؾ معرفتؾ ومعرفة مف كاف في مثؿ حاؿ ابف حسكة 
فيما يدعى مف البابية والنبوة فيو مؤمف كامؿ سقط عنو االستعباد بالصبلة والصـو والحج، 

معنى ذلؾ كمو ما ثبت لؾ، وماؿ الناس إليو كثيرا، فاف رأيت أف  وذكر جميع شرائع الديف أف
 .(ٖ٘)تمف عمى مواليؾ بجواب في ذلؾ تنجييـ مف اليمكة"

( الشافي الذي أعمف براءتو مف ذلؾ وحكـ بكفره بؿ وكاف جواب اإلماـ اليادي )
رد في جواب ا أباطيؿ  إذ و وصؿ إلى المطالبة بقتمو ليكوف عبرة لآلخريف في اتخاذ مثؿ ىكذ

( : كذب ابف حسكة عميو لعنة اهلل وبحسبؾ أني ال أعرفو في موالي ( " فكتب ))اإلماـ
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مالو لعنو اهلل، فواهلل ما بعث اهلل محمدا    واالنبياء قبمو اال بالحنيفية والصبلة والزكاة
والصياـ والحج والوالية، وما دعا محمد    اال الى اهلل وحده ال شريؾ لو. وكذلؾ نحف

االوصياء مف ولده عبيد اهلل ال نشرؾ بو شيئا، اف أطعناه رحمنا، واف عصيناه عذبنا، مالنا عمى 
اهلل مف حجة، بؿ الحجة هلل عز وجؿ عمينا وعمى جميع خمقو أبرء الى اهلل ممف يقوؿ ذلؾ وانتفى 

اهلل والجؤوىـ الى ضيؽ الطريؽ فاف وجدت مف أحد الى اهلل مف ىذا القوؿ، فاىجروىـ لعنيـ 
 .(ٗ٘)منيـ خموة فاشدخ رأسو بالصخر "

 سادسًا : التأويل الباطل لمفرائض 

( ىي تأويميـ الباطؿ ومف تمؾ األباطيؿ أيضًا التي تصدى ليا اإلماـ اليادي )
لئلماـ اليادي يخبره  لمفرائض الذي ال يستند عمى مرجعية واقعية ، إذ رفع إبراىيـ بف شيبة رسالة

عف ابراىيـ بف شيبة، قاؿ كتبت إليو جعمت ؤلوف الفرائض ، ومما جاء فييا "عف قـو عنده ي
فداؾ أف عندنا قوما يختمفوف في معرفة فضمكـ بأقاويؿ مختمفة تشمئز منيا القموب، وتضيؽ ليا 
الصدور، ويرووف في ذلؾ االحاديث، ال يجوز لنا االقرار بيا لما فييا مف القوؿ العظيـ، وال 

فنحف وقوؼ عمييا. مف ذلؾ أنيـ يقولوف يجوز ردىا وال الجحود ليا إذا نسبت الى آبائؾ، 
بَلَة َتْنَيى َعفِ  ، وقولو عز (٘٘)"اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  ويتأولوف في معنى قوؿ اهلل عز وجؿ: " ِإفَّ الصَّ

َكاَة " بَلَة َوَآُتوا الزَّ معناىا رجؿ ال ركوع وال سجود، وكذلؾ الزكاة معناىا  (ٙ٘)وجؿ: " َوَأِقيُموا الصَّ
جؿ ال عدد دراىـ وال اخراج ماؿ. وأشياء تشبييا مف الفرائض والسنف والمعاصي تأولوىا ذلؾ الر 

وصيروىا عمى ىذا الحد الذي ذكرت لؾ، فاف رأيت أف تمف عمى مواليؾ بما فيو سبلمتيـ 
ونجاتيـ مف االقاويؿ التي تصيرىـ الى العطب واليبلؾ ؟ والذيف ادعوا ىذه االشياء ادعوا أنيـ 

عوا الى طاعتيـ، منيـ عمي بف حسكة والقاسـ اليقطيني، فما تقوؿ في القبوؿ منيـ أولياء، ود
 .(ٚ٘)(: ليس ىذا ديننا فأعتزلو"جميعا. فكتب  )

( منيـ ولعنيـ برسائؿ بعثيا إلى شيعتو وسائر المسمميف وحّذر اإلماـ اليادي )
إذ ورد " لعف اهلل  مف ذلؾ ، (وكانت تنطوي عمى بياف عقائدىـ الباطمة موقؼ اإلماـ )
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القاسـ اليقطيني ولعف اهلل عمي بف حسكة القمي، اف شيطانا ترائى لمقاسـ فيوحي إليو زخرؼ 

 .(ٛ٘)القوؿ غرورا"

ومما يدؿ عمى خطورة ىؤالء وحساسية موقفيـ نجد تكرار تمؾ الرسائؿ والتأكيد عمييا مف 
يحّذره مف أضاليؿ ىؤالء  ( إلى أحد رجاالتو( إذ كتب اإلماـ )قبؿ اإلماـ اليادي )

إذ ورد في رسالتو "أبرء الى اهلل مف الفيري، والحسف بف محمد بف بابا القمي، فأبرء  ،الغبلة
منيما، فأني محذرؾ وجميع موالي وأني ألعنيما عمييما لعنة اهلل، مستأكميف يأكبلف بنا الناس، 

بف بابا اني بعثتو نبيا وأنو باب عميو فتانيف مؤذييف آذاىما اهلل وأركسيما في الفتنة ركسا. يزعـ ا
لعنة اهلل، سخر منو الشيطاف فأغواه، فمعف اهلل مف قبؿ منو ذلؾ، يا محمد اف قدرت أف تشدخ 

 .(ٜ٘)رأسو بالحجر فأفعؿ فانو قد آذاني آذاه اهلل في الدنيا واالخرة"

الرسالة عف مدى وأشار أحد الباحثيف إلى مدى أىمية ىذه الرسالة بالقوؿ " وأعربت ىذه 
( وفزعو مف ىؤالء الغبلة الممحديف الذيف اندّسوا في صفوؼ الشيعة الختبلس تأثر اإلماـ )

 .(ٓٙ)أمواليـ ، وأخذىا بالباطؿ "
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 الخاتمة

 في ختاـ البحث البد لنا مف تسجيؿ ما تبمور بيف أيدينا مف نتائج ُتعدُّ جديرة باالىتماـ

 كاآلتي :يتوجب اإلشارة إلييا وىي 

، و جماعة دوف أخرى أو فرد دوف أخرأواًل : لـ تقتصر إثارة الشبيات عمى فرقة دوف أخرى أ

عمومًا ومف  فيناؾ مف وضع العصا في عجمة الرسالة اإلسبلمية مف داخؿ البيت اإلسبلمي

 .البيت الشيعي خصوصاً 

  :واالنحرافات يتمثؿ بأمريف( في التصدي لتمؾ الشبيات ثانيًا : كانت استجابة اإلماـ اليادي)

( لشبية وانحراؼ تصدر مف جماعة أو شخص دوف ػ استجابة ذاتية وآنية مف اإلماـ)ٔ

 إببلغو مف طرؼ آخر .

ػ استجابة لدعوات مف قبؿ أفراد أو جماعات التي كانت تصؿ إليو عبر رسائؿ أو المقاء بو مف ٕ

 وفود .

تمؾ االنحراؼ عمى بقعة جغرافية محمية بؿ تعداه ( لثالثًا : لـ يقتصر تصدي اإلماـ اليادي)

 إلى خارج سامراء كما في الرسائؿ الواردة لئلماـ مف مدينة قـ المقدسة .

 ،( مع الشبيات واالنحرافاترابعًا : االنتقاؿ المنيجي ، والتجاوب المرحمي في تعامؿ اإلماـ)

نحرافات أسيمت في والدة صيغ إذ أف ىذه االنتقاالت في قباؿ المستويات  المؤسسة لتمؾ اال

( معيا ، تجسدت صورتيا المثالية مف خبلؿ إيقاؼ جديدة في تعامؿ اإلماـ اليادي)
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العاصفة العاتية لمشبيات ووأد ىا داخؿ المنظومة المجتمعية عبر بوابة التكيؼ األمثؿ ، والتقابؿ 

  ،ي المتمثمة بحسف النظرالمنيجي المماثؿ مع الظروؼ المستجدة ، بمحاظ أدوات المنيج العبلج

ودقة المبلحظة ، وسبلمة التقدير لؤلمور ، فضبًل عف وجود البدائؿ الناجعة كعبلجات مقابمة 

 لشبيات المضمميف.

( بتحصيف المسمميف فكريًا وعمميًا لمواجية المعركة الفكرية خامسًا : اىتـ اإلماـ اليادي)

مسمميف في مأمف مف المنزلقات الفكرية التي أخذ الطرؼ اآلخر يتكئ عمييا ، مما جعؿ ال

( ُيعّد الُمضممة التي تودي بصاحبيا إلى التراجع واالرتداد ، ال سيما وأف اإلماـ اليادي)

بعادىـ عف موجات الفتف والضبلؿ .  الحامي الشرعي لتمؾ الرسالة والمسؤوؿ عف ىداية الناس وا 

مؾ الشبيات واالنحرافات فمف مواجية ( مع تسادسًا : اختمفت نوعيات موقؼ اإلماـ اليادي)

الفكر بالفكر وردىـ باألدلة القاطعة والحجج الدامغة إلى الدعوة إلى العزؿ االجتماعي والتيميش 

 والمقاطعة ليـ إلى الدعوة لقتميـ عندما تستنفد الحموؿ وال تنفع معيـ األساليب السممية والعممية .

مع تمؾ الشبيات واالنحرافات آثارًا إيجابية في إبطاؿ ( سابعًا : أفرز تعامؿ اإلماـ اليادي)

 دعاوى المضمميف وأباطيميـ فضبًل عف رجوع الكثير منيـ وىداية آخريف .
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 اليوامش

داود بف القاسـ بف إسحاؽ بف عبد اهلل بف جعفر بف أبي طالب، أبو ىاشـ الجعفري رحمو اهلل كاف  (ٔ)
ي عبد اهلل عميو السبلـ. السبلـ، شريؼ القدر، ثقة، روى أبوه عف أبعظيـ المنزلة عند األئمة عمييـ 

: ، الناشر ٘ط ،ىػ ، رجاؿ النجاشيٓ٘ٗبف العباس تأبو العباس أحمد بف عمي بف أحمد أ، النجاشي
 . ٔٔٗىػ ( ، ٙٔٗٔمؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ) 

،   ٔىػ  لساف العرب ، طٔٔٚاألحمؽ وقيؿ األحمؽ البذي. ابف منظور ، حمد بف مكـر ت الدفناس (ٕ)
 . ٘ٛ/  ٙبيروت ) د. ت(  ،  –دار النشر: دار صادر 

ىػ ، األئمة اإلثنا عشرية ،  ٗٓٔٔالحر العاممي ، أبو جعفر محمد بف الشيخ الحسف بف عمي ت ( ٖ)
درودي ، الناشر : دار الكتب العممية ) د. ت ( ، تحقيؽ : السيد ميدي البلزوردي والشيخ محمد 

ىػ ، إكميؿ المنيج في  ٘ٚٔٔ؛ الكرباسي ، محمد بف جعفر بف محمد بف طاىر الخراساني تٜٕص
، الناشر : دار الحديث لمطباعة  ٔتحقيؽ المطمب ، تحقيؽ : السيد جعفر الحسيني االشكوري ، ط

  .ٜٕٔىػ ، ٕ٘ٗٔوالنشر ، قـ ػ إيراف 
، الناشر : مركز الرسالة ،  )عميو السبلـ(، معالـ اإلصبلح عند أىؿ البيت عبي ، عمي موسىالك( ٗ)

 .ٔٛىػ قـ ػ إيراف ، ٜٕٗٔالطبعة األولى 
( ، الطبعة األولى ، مطبعة وزارة اإلرشاد ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )( ٘)

 .ٔٗٔىػ ، ٗٓٗٔاإلسبلمي 
( ، تحقيؽ اإلماـ عمي اليادي ) )عميو السبلـ(موسوعة سيرة أىؿ البيت القرشي ، باقر شريؼ ،( ٙ)

( إلحياء ميدي باقر القرشي ، الطبعة الثانية ، الناشر: دار المعروؼ ػ مؤسسة اإلماـ الحسف  )
 .ٔٓٗ/  ٖٖ،  ٕٕٔٓ )عميو السبلـ(تراث أىؿ البيت

ىػ ، األمالي ، ٖٔٛبابويو القمي تالصدوؽ ، أبو جعفر محمد بف عمي بف الحسيف ابف موسى بف ( ٚ)
؛  ٓٗٙػ  ٜٖٙ، ص  ى ٚٔٗٔمؤسسة البعثة ، الطبعة: االولى  -تحقيؽ قسـ الدراسات االسبلمية 

ىػ ، بحار األنوار ، تحقيؽ : السيد إبراىيـ الميانجي ػ محمد باقر ٔٔٔٔالمجمسي ، محمد باقر ت
 .ٛٔٔػ  ٚٔٔ/  ٜٛـ ، ٖٜٛٔف ، الناشر : مؤسسة الوفاء ، بيروت ػ لبنا ٕالبيبودي ، ط
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( مع مروؽ القصر وقضاة العصر ، الطبعة األولى دار سميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي )( ٛ)

 .ٜٕٛـ ، ٕٓٓٓالتعارؼ لممطبوعات ، بيروت لبناف 
ىػ ، الفرؽ بيف الفرؽ وبياف ٜٕٗينظر :البغدادي ، ابو منصور عبد القاىر بف طاىر بف محمد ت( ٜ)

 . ٕٖٛ، ٜٚٚٔ -بيروت  -لناجية،  الطبعة: الثانية ، دار النشر: دار اآلفاؽ الجديدة الفرقة ا
ىػ ، الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ٙ٘ٗالطاىري ، عمي بف أحمد بف سعيد تابف حـز  ينظر :(ٜٔ)

 .ٗ٘/  ٖالقاىرة ) د. ت ( ،  –، دار النشر: مكتبة الخانجي 
 . ٜٗالكيؼ / ( ٓٔ)
 . ٓٔالحج / ( ٔٔ)
الثقفي الشاعر المشيور ذكره بف السكف في الصحابة وقاؿ لـ يدركو اإلسبلـ وقد صدقو النبي  ( ٕٔ)
في بعض شعره وقاؿ قد كاد أمية أف يسمـ. العسقبلني ، أحمد بف عمي بف حجر  (صمى اهلل عميو وسمـ)
النشر: دار الجيؿ ، دار  ٔاإلصابة في تمييز الصحابة  ، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي ، ط ،ىػٕ٘ٛت
 .ٜٕٗ/  ٔ، ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ -بيروت  -
 .ٖٔالزخرؼ / ( ٖٔ)
وكاف قميؿ الحديث. ابف سعد ، ابو عبد اهلل  )عميو السبلـ(روى عف عمر وعمي بف أبي طالب( ٗٔ)

 . ٕٚٔ/  ٙ) د.ت ( ،   -بيروت  -ىػ ، دار النشر: دار صادر ٖٕٓمحمد بف سعد بف منيع  ت
، . ابف منظور ة غميظة يتردد فييا السيؿ ثـ يندفع منيا إلى تمعة أسفؿ منياالتمعة أرض مرتفع( ٘ٔ)

 . ٖٙ/  ٛلساف العرب ،  
ىػ ،  تحؼ العقوؿ عف آؿ  ٗابف شعبة الحراني ،أبو محمد الحسف بف عمى بف الحسيف ؽ  (ٙٔ)

ىػ ،  مؤسسة النشر ٗٓٗٔعنى بتصحيحو والتعميؽ عميو عمى اكبر الغفاري ، الطبعة الثانية   ،الرسوؿ
وما بعدىا  ؛ الطبرسي ، أبو منصور  ٛ٘ٗاالسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ػ ايراف ، 

لخرساف ىػ ، االحتجاج ، تعميقات ومبلحظات السيد محمد باقر ا ٙاحمد بف عمي بف أبي طالب ت ؽ 
 وما بعدىا. ٕٔ٘/  ٕ،  ٜٙٙٔ، منشورات دار النعماف لمطباعة والنشر ، النجؼ األشرؼ ػ 

 .ٔٚػ  ٓٚالكعبي ، معالـ اإلصبلح ، ( ٚٔ)
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ينظر : األشعري ، ابو الحسف عمي بف إسماعيؿ ، مقاالت اإلسبلمييف واختبلؼ المصميف ، ( ٛٔ)
بيروت ) د. ت ( ،  –شر: دار إحياء التراث العربي تحقيؽ: ىمموت ريتر ، الطبعة: الثالثة ، دار الن

ٕٛ. 
 .ٖٙص /  (ٜٔ)
ىػ ، مناقب آؿ ابي طالب ، قاـ ٛٛ٘ابف شير اشوب ، شير الديف أبي عبد اهلل محمد بف عمى ت( ٕٓ)

 بتصحيحو وشرحو ومقابمتو عمى عدة نسخ خطية لجنة مف أساتذة النجؼ االشرؼ ، المطبعة الحيدرية
 .ٖٕٓ/  ٓ٘؛ المجمسي ، بحار األنوار ،  ٓٔ٘ـ ، ٜٙ٘ٔفي النجؼ 

ىػ ، مدينة المعاجز ، ٚٓٔٔ؛ البحراني ، ىاشـ ت ٔٔ٘ابف شير اشوب ، ، المصدر نفسو ، ( ٕٔ)
، الناشر : مؤسسة المعارؼ  ٔتحقيؽ : لجنة التحقيؽ برئاسة الشيخ عباد اهلل الطيراني الميانجي ، ط

 .ٙ٘ٗ/  ٚىػ ، ٘ٔٗٔف اإلسبلمية ، قـ ػ إيرا
ىػ ، الدر ٗٙٙميند الشامي ت بن فوز بن حاتم بن ابف حاتـ العاممي ، جماؿ الديف يوسؼ؛ (ٕٕ)

النظيـ في مناقب األئمة المياميـ، الناشر : مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ 
 . ٕٖٚالمشرفة ) د. ت( ، 

 .ٛٓٛػ  ٚٓٛ/  ٕ،  الطوسي ، رجاؿ الكشي( ٖٕ)
 .ٙٓٛ/  ٕالطوسي ، المصدر نفسو ، ( ٕٗ)
 .ٙٓٛ/  ٕالطوسي ، المصدر نفسو ، ( ٕ٘)
 .ٚٛػ  ٚٚ(، ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )(ٕٙ)
 .ٜٜٖ/  ٖٖ( ، القرشي ، اإلماـ اليادي )( ٕٚ)
 .ٚٚ( ، ع ػ نجؼ ، منياج التحرؾ عند اإلماـ اليادي )( ٕٛ)
 .ٚٓٛ/  ٕالطوسي ، رجاؿ الكشي ، ( ٜٕ)
 .ٖٓٔالنجاشي ، رجاؿ النجاشي ، ( ٖٓ)
ىػ ، السيرة ٖٕٔينظر القصة الكاممة لمقتمو : ابف ىشاـ ، أبو محمد عبد الممؾ بف ىشاـ  ت ( ٖٔ)

/ ٖىػ ،  ٔٔٗٔ –بيروت  -، دار النشر: دار الجيؿ   ٔالنبوية ، تحقيؽ: طو عبد الرؤوؼ سعد ، ط
 . ٕٖٗػ  ٕٖٔ
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 فمسفة التعامل مع الشبهات العقائدية والفكرية وآثارها عند االمام الهادي 
 . ٓٓٔيوسؼ / ( ٕٖ)
 .ٜٗيونس / ( ٖٖ)
 . ٓ٘الشورى / ( ٖٗ)
ىػ ، كشؼ الغمة في معرفة االئمة ، دار ٖٜٙأبو الحسف عمى بف عيسى تاألربمي ، األربمي ، ( ٖ٘)

 . ٙٚٗ،  لبناف )د.ت (  –االضواء بيروت 
 .ٚٓ٘/  ٖآؿ ابي طالب ، ابف شير اشوب ، مناقب ( ٖٙ)
 .ٜٓ٘/  ٖ،  وابف شير اشوب ، المصدر نفس( ٖٚ)
 . ٘ٛػ  ٗٛغافر /   (ٖٛ)
 . ٖٕٛ/  ٚالكميني ، الكافي ، ( ٜٖ)
ىػ ، االصوؿ مف الكافي ، صححو وعمؽ عميو عمى ٜٕٖالكميني ، ابو جعفر محمد بف يعقوب ت( ٓٗ)

 .ٙٛ/  ٔىػ ، ٖٛٛٔػ ، الناشر دار الكتب االسبلمية ، إيراف طيراف  ٖاكبر الغفاري ، ط
 .  ٗٓٔ/  ٔ، المصدر نفسو ،  الكميني( ٔٗ)
؛ الحر العاممي ، أبو جعفر محمد بف الشيخ الحسف بف  ٘ٓٔ/  ٔالكميني ، المصدر نفسو ، ( ٕٗ)

، تحقيؽ : محمد بف محمد الحسيف  )عميو السبلـ(ىػ ، الفصوؿ الميمة في معرفة األئمة ٗٓٔٔعمي ت 
؛  ٚٛٔ/  ٔىػ ، ٛٔٗٔ  )عميو السبلـ(، الناشر : مؤسسة معارؼ إسبلمي إماـ رضا ٔالقائيني ، ط

، الناشر :  ٔىػ ، نور البراىيف ، تحقيؽ : السيد ميدي الرجائي ، طٕٔٔٔالجزائري ، نعمة اهلل ت
 .ٕٛٗػ  ٕٚٗ/  ٔمؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة ) د.ت( ، 

. وقد دافع ٕٓٛلقصر وقضاة العصر ، ( مع مروؽ اسميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي )( ٖٗ)
السيد المرتضى ػ قدس اهلل سره ػ عنيما وبّرأ ساحتيما مف ىذه التيمة وذلؾ الدس الرخيص ، في كتابو  

 الشافي ( .)
 .ٕٙٔ/  ٔالكميني ، االصوؿ مف الكافي ، ( ٗٗ)
 .ٕٔ٘ ٕالطبرسي ، االحتجاج ، ( ٘ٗ)
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ىػ ، التوحيد ٖٔٛالصدوؽ ، أبو جعفر محمد بف عمي بف الحسيف ابف موسى بف بابويو القمي ت( ٙٗ)
، صححو وعمؽ عميو المحقؽ  السيد ىاشـ الحسيني الطيراني ، منشورات جماعة المدرسيف في الحوزة 

 .ٙٓٔالعممية في قـ المقدسة ) د. ت ( ، 
 .ٖٕٛوؽ القصر وقضاة العصر ، ( مع مر سميماف ، كامؿ ، اإلماـ عمي اليادي ) (ٚٗ)
 .ٕٓٔ/  ٔالكميني ، االصوؿ في الكافي ،  (ٛٗ)
 .ٚٓٔ/  ٔالكميني ، المصدر نفسو ، ( ٜٗ)
 .٘ٛٔالصدوؽ ، التوحيد ، ( ٓ٘)
 .ٔٛٔػ  ٓٛٔ/  ٖ، األربمي ، كشؼ الغمة ( ٔ٘)
معروؼ ىػ ، اختيار معرفة الرجاؿ الٓٙٗمحمد بف الحسف بف عمي بف الحسف تالطوسي ،   (ٕ٘)

برجاؿ الكشي ، تحقيؽ السيد ميدى الرجائى ، تصحيح وتعميؽ المعمـ الثالث مير داماداالسترابادي 
؛ الميرزا النوري ، حسيف بف محمد تقي بف عمي  ٗٓٛ/  ٕت ( ،  مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ )د.

،  ٔياء التراث ، طإلح )عميو السبلـ(ىػ ، خاتمة المستدرؾ ، تحقيؽ : مؤسسة أىؿ البيتٕٖٓٔمحمد ت
 . ٕٗٗ/  ٘ىػ ، ٙٔٗٔإلحياء التراث ، قـ ػ إيراف   )عميو السبلـ(الناشر : مؤسسة أىؿ البيت

 . ٗٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،( ٖ٘)
 . ٘ٗالعنكبوت / ( ٗ٘)
 .ٖٛالبقرة /   (٘٘)
 . ٖٓٛ/  ٕرجاؿ الكشي ،  الطوسي ،(ٙ٘)
 . ٘ٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،  (ٛ٘)
 . ٗٓٛ/  ٕالمصدر نفسو ،  الطوسي ،( ٜ٘)
 . ٜٜٖ/  ٖٖ( ، القرشي ، اإلماـ اليادي )( ٓٙ)
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ة عند العرب قبل
َ
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َ
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 السمخص 

ىحا البحث مػضػع الَكسَمة )جسع كامل( عشج العخب قبل اإلسبلـ ، كىػ  يتزسغ

لقب أشمق عمى كل شخز جسع ميارات الكتابة كالدباحة كالخماية كنطع الذعخ ،  إذ 

بالبحث كالتقري كل الذخكط كالسػاصفات التي كضعيا العخب في الذخز  يتزسغ

عية كالثقاؼية كالجغخاؼية التي جعمت حتى يدتحق ىحا المقب ، ثع بياف أثخ العػامل االجتسا

مغ ىحه السيارات ؾيسة عميا في السجتسع ، ككحلظ يتتبع أشيخ الكسمة عشج العخب في 

حػاضشيع الجغخاؼية كاالجتساعية ، ثع بياف أثخىع في الحياة العامة بسختمف مجاالتيا 

      .الدياسية كالعدكخية كاالقترادية كاالجتساعية كالفكخية

 

 

The Perfect Men of the Arabs Before Islam 
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Abstract 

This research deals with the subject of the “perfect men” of the 

Arabs before Islam. It was a title which was used to describe any 

man who had all the skills of writing, swimming, using weapons 

and composing poetry. This research goes through all the conditions 

and characteristics that were set by the Arabs to decide whether 

someone deserved this title or not. Then this research explains the 

influence of the social, cultural and geographical factors that made 

these skills a high value in the society. It takes the most famous 

“perfect men” of the Arabs in their geographical and social 

environments. Then it shows there effect on the public life with its 

different political, military, economic, social and intellectual fields. 
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تذكل السشطػمة الؿيسية في عرخ ما قبل اإلسبلـ رافجًا ميسًا مغ شأنو التأصضل لحخكة 

داؿ يدخخ بالسػضػعات البكخ التي يكتاريخو الحؼ الاإلنداف العخبي في مدضخة تكػيغ حزارتو 

تحتاج لمبحث كالجراسة ، فسا أف تترفح كتب التخاث بجسيع أصشافيا كتجقق في تاريخ تمظ السجة 

تجج معضشًا ال يشزب مغ السػضػعات التي تثضخ انتباىظ كتذجؾ إلضيا، كلعل مغ بضشيا مػضػع 

إضاءة ميسة نصل مغ خبلليا عمى تمظ السجة،  الكسمة )جسع كامل( الحؼ يسكغ أف يعج نافحة

غضخ أف تشاثخ مادتيا في بصػف تمظ الكتب يذكل صعػبة أماـ الباحث  في جسع شتاتيا 

  ٓكترشيفيا كدراستيا كتحمضميا

كالكامل :ىػ الذخز الحؼ يجسع  بضغ الكتابة كالدباحة كالخماية كالذعخ كقج أشمق عمى 

يخ العخب قبل اإلسبلـ  ، األمخ الحؼ تصمب الػقػؼ عمى مجسػعة قمضمة مغ الذخريات في تار 

أسباب ىحه القمة ، ككحلظ الخرائز كالرفات التي جعمتيع يتسضدكف عغ غضخىع ؛ ألفَّ كساؿ 

بيا عغ غضخه ، ثع بياف أىسضتيا كؾيستيا العميا عشج  امتازالذيء يكػف بطيػر خاصضتو التي 

السيارات حتى ُيصمق عميو لقب الكامل، ثع بياف السجتسع  بحضث ما أف يجسع الذخز بضغ تمظ 

  ٓأثخىع في الحياة العامة بجسيع جػانبيا الدياسية كاالقترادية كاالجتساعية كالفكخية 

 
 
 
 

 ة في المغة واالصطالح سم  اواًل : الك  
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ىػ التاـ  :، كالكامل(ٔ) سَمة : جسع كامل كمرجرىا َكسَل كسااًل كُكسػاًل فيػ كامل ككسضلالكَ 
كالكساؿ : ىػ التساـ الحؼ يجدء مشو اجداؤه ، كأكسمت الذيء أجسمتو  ،( ٕ)الحؼ كسمت أجداؤه

ل : الكامل ( ، كالسكسّ ٖ" )السائجة/ اْلَضْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكعْ  كسا في قػلو تعالى : " (ٖ) كأتسستو
 .(ٗ) الحؼ اكتسمت صفاتو

فقج أشمق العخب لقب الكامل عمى الذخز الحؼ يجضج القخاءة كالكتابة  أما اصصبلحًا :
 .(٘)الذعخ ككالدباحة كالخماية 

 ثانيًا : شروط ومهاصفات الكامل
نيع كضعػا مجسػعة مغ ألع يصمق العخب قبل اإلسبلـ لقب الكامل جدافًا ، إذ يبجك 
ف تمظ الذخكط أالمقب ، ك  السعايضخ كالذخكط التي يجب أف تتػفخ في الخجل حتى يدتحق ىحا

كانت مغ األىسية بسكاف ، إذ ال تجتسع جسيعيا في شخز كاحج إال لقمة مغ الشاس ، كلعل تمظ 
القمة تعػد لعػامل ثقاؼية كاجتساعية كجغخاؼية ػػػػػػ ستتزح مغ خبلؿ البحث ػػػػػ شغت عمى حياة 

لرعػبة ، ما استػجب دراسة كل في غاية ا اً العخب قبل اإلسبلـ كجعمت الجسع بضشيا جسيعًا أمخ 
  ٓألف فقجاف الذخز ألؼ مشيا يدقط عشو لقب الكامل ؛شخط مشيا عمى حجة 

  ،تكاد تجسع السرادر عمى ثبلثة شخكط أساسية لمكامل كىي: القخاءة كالدباحة كالخمايةإذ 
ة دكف أف تزيف عمضيا أؼ شخكط كمػاصفات ثانػية أخخػ " كاف الكامل عشجىع في الجاىميمغ 

الفخج األصفياني انفخد  اف أبأ، إال (ٙ) كأكؿ اإلسبلـ الحؼ يكتب بالعخبية كيحدغ العـػ كالخمي "
بإضافة شخط رابع كىػ الذعخ كجعمو في مقجمة الذخكط بقػلو :" الخجل عشج العخب إذا كاف 

الذعخ نطع ف السقرػد ىػ القجرة عمى أكيبجك  (ٚ)شاعخًا شجاعًا كاتبًا سابحًا راميًا سسػه الكامل"
الذعخ مغ صفات الكساؿ  ألفَّ  ؛كليذ الذيخة كالشبػغ ، كمع ذلظ يسكغ إضافتو لمذخكط الدابقة 

  ٓ(ٛ) عشج العخب
القخاءة كالكتابة : لعل مغ أىع الذخكط التي قجمتيا السرادر في مػاصفات الكامل ىي -ٔ

 (ٜ)"كانت الكتابة في العخب قميبلً " ك القخاءة كالكتابة ، معممة ذلظ بقمة القخاءة كالكتابة عشج العخب 

كالشظ (ٓٔ) "لجاىمية نفخ ذك عجد كانػا يكتبػف كإف الحيغ يقخؤكف كيكتبػف معجكدكف " كمغ أىل ا
حج أف يشكخ ىحه الحؿيقة ، كلكغ يجب أف نذضخ في الػقت نفدو إلى أفي ذلظ فبل يدتصيع 

بالقمة التي تزفي عمى السجتسع صفة الجيل كاألمية السصمقة كسا  تنيا ليدأحؿيقة أخخػ كىي 
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ألف األمية الػاردة في التعبضخ  ؛السدمسضغ ( ٕٔ)كالسؤرخضغ (ٔٔ)ذىب إلى ذلظ بعس السفدخيغ

مغ بضشيا العخب  ،متعجدة يمعان لياال تعشي عجـ السعخفة بالقخاءة كالكتابة فقط ، كإنسا ( ٖٔ)القخآني
خ القخشبي في ركايتو عغ ابغ عباس ، إذ قاؿ :" األمضػف العخب كميع مغ جسيعيع، حدب ما ذك

أك قج تعشي مغ ال كتاب ليع مغ مذخكي العخب حدب رأؼ  (ٗٔ)كتب مشيع كمغ لع يكتب"
، كقج أفاض الخاغب  (٘ٔ): " األمضضغ الحيغ ال كتاب ليع مغ مذخكي العخب " إفَّ  الصبخؼ إذ قاؿ

، ىحا مغ (ٙٔ)األصفياني في ذكخ كل السعاني الستعمقة بسعشى األمية الػاردة في القخاف الكخيع
جية كمغ جية أخخػ فالشرػص السبثػثة في بصػف السرادر تذضخ إلى معخفة العخب بالقخاءة 

، كرغع ذلظ فيي (ٚٔ)كالكتابة ، كقج جسع الجكتػر جػاد عمي شاردىا ككاردىا كفرل فضيا بإسياب
معخفة محجكدة ججًا ، إذ كانت القخاءة كالكتابة في الخاصة كفي أصحاب السػاىب كالقابميات التي 

، كىحا ما ندتذفو مغ اإلشارات التي تحجثت عغ (ٛٔ)تجفعيع مػاىبيع كنفػسيع لمتعمع كالتثقف
اء السجتسع ، فمػ تتبعشا نيا اقترخت عمى الشخبة مغ أبشأبجاية الكتابة بالخط العخبي ، فقج ذكخت 

ركاية الببلذرؼ التي تحجثت عغ الكيؽية التي انتقمت فضيا الكتابة كالخط العخبي بضغ مشاشق 
ف ُعمّية القـػ ىع مغ تػلى أالجديخة العخبية  كإف كاف يغمب عمضيا الصابع القرري  لػججنا 

ى ىجاء الدخيانية ، نو اجتسع ثبلثة أشخاص مغ شي فقاسػا ىجاء العخبية عمأإذ ذكخ  ،ذلظ
ليذغل ( ٕٓ)ثع انتقل الخط إلى الحضخة( ٜٔ)فػضعػا الخط العخبي، فتعمسو مشيع قـػ مغ أىل األنبار

شقضق ( ٕٕ)، كإلى ىشاؾ كاف يتخدد بذخ بغ عبج السمظ(ٕٔ)حضدًا في التعميع بجانب المغة الفارسية
لى مكة كالصائف نقل خبختو في ، فتعمع الخط العخبي ، كلسا كاف يتاجخ إ(ٖٕ)حاكع دكمة الجشجؿ

كأبػ ؾيذ ( ٕٗ)مجاؿ الخط إلى ىشاؾ إذ عمع شخرضتضغ مغ كجياء مكة ىع أبػ سؽياف بغ أمية
ثع كاصل ( ٕٙ)كشخرية مغ أىل الصائف كىػ غيبلف بغ سمسة الثقفي (ٕ٘)بغ عبج مشاؼ بغ زىخة

، كبغس الشطخ (ٕٚ)رحمتو إلى ديار مزخ كببلد الذاـ كفي كل محصة يتعمع مشو أحج األشخاص
ف الكتابة انتقمت مع التجارة كبضغ أعغ شبيعة ىحه الخكاية ، فإنيا تذضخ إلى أمخ ميع كىػ 

كىحا يعكذ حاجتيع إلضيا لتجكيغ تجارتيع كحداباتيع ، كىحه الحاجة تجعمشا ندجل  ،التجار
ى مكة ، كػنيا تحفطًا عمى ركاية الببلذرؼ كلػ مغ زاكية السجة التي دخل فضيا الخط العخبي إل

ف ابغ الشجيع أشار إلى معخفة العخب بالخط أال سيسا ك ك مجيشة تجارية تحتاج إلى التجكيغ كثضخًا ، 
، كميسا يكغ مغ أمخ فقج انحرخ التعميع في بجاياتو األكلى (ٕٛ)العخبي في مجة زمشية متقجمة ججاً 
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كيثخب كالصائف كاليسامة  في الصبقة العميا مغ أبشاء السجتسع السيسا سكاف الحػاضخ مثل مكة
ججًا ؾياسًا لعجد الدكاف ، ففي مكة مثبًل قجـ  كيكتبػف قميبلً  يقخؤكف كغضخىا ، ككاف عجد الحيغ 

كيكتبػف قائبًل : " دخل اإلسبلـ كفي قخير سبعة عذخ  يقخؤكف الحيغ  بأسساءالببلذرؼ قائسة 
 بػصفوعمي عمى ىحا الخقع ، كعمى الخغع مغ اعتخاض الجكتػر جػاد  (ٜٕ)رجبًل كميع يكتب "

ال تتشاسب مع حجع كأىسية مكة ( ٖٓ)ضافات التي ذكخىا عمى ىحا العجدججًا ، إال أف اإل قميبلً 
التجارية ،نعع ربسا في السجة التي سبقت مبعث الخسػؿ   بقمضل انتذخت الكتابة بضغ

ف الخسػؿأالصبقة الػسصى كالفقضخة ، بجلضل    شمب مغ أسخػ قخير في معخكة بجر
الحيغ يعخفػف القخاءة كال يسمكػف فجاء أنفديع أف يعمع كل كاحج مشيع عذخة مغ أشفاؿ السدمسضغ 

  ٓ(ٖٔ)في السجيشة
تاب في األكس كالخدرج قميبًل ككاف كفي يثخب لع يختمف الحاؿ كثضخًا ، فقج " كاف الكُ 

مسو الربياف بالسجيشة في الدمغ األكؿ ، فجاء بعس الضيػد قج عمع كتاب العخبية ، ككاف تع
ف ييػد يثخب كانػا يكتبػف أكمغ ىحا الشز يطيخ  (ٕٖ)اإلسبلـ كفي األكس كالخدرج عجة يكتبػف"

مغ أيغ تعمع الضيػد الكتابة بالعخبية  ، لكغ لع يحكخ أحج  (ٖٖ)نيع كانػا يعمسػنيا لمعخبأبالعخبية ك 
كال الغاية التي تجفعيع لتعميع صبياف العخب، الميع ( ٖٗ)بالمغة العبخانيةال سيسا كإف كتابيع التػراة ك 

السيسا ك أك بيجؼ التقخب لدعساء األكس كالخدرج الستحالفضغ معيع ،  مغ أجل الكدبف كاف أإال 
ف القائسة التي قجميا الببلذرؼ لمحيغ يقخؤكف مغ أىل يثخب كانػا مغ سادات األكس كالخدرج أك 

لحلظ فالكتابة في يثخب كانت قمضمة ججًا مقترخة عمى ساداتيا ، أما عامة ( ٖ٘)يػرة كبضػتاتيع السذ
ف الشبيألحلظ كسا ذكخنا آنفًا  (ٖٙ)الشاس فاف " أىل السجيشة ال يكتبػف "   شمب مغ بعس

  ٓاألسخػ تعميع أشفاؿ السدمسضغ القخاءة كالكتابة مقابل حخيتيع 
لستشقمة ، فضبجك أف شبيعة حياتيع القاسية التي فخضتيا أما سكاف البػادؼ مغ ؾبائل البجك ا

عمضيع الطخكؼ السشاخية لذبو الجديخة العخبية ، التي تسضدت بالتصخؼ السشاخي كالشجرة في مػارد 
الساء كالكؤل ، كمغ ثع الحخكب كالغارات السدتسخة لبلستحػاذ عمى ىحيغ السػرديغ ، قج جعمت 

ًا في تعمع القخاءة أقل حّز  بأنيعخمجكف  ة ، لحلظ كصفيع ابغفخصيع في القخاءة كالكتابة قمضم
كالكتابة بقػلو : " كليحا نجج أكثخ البجك أمضضغ ال يكتبػف كال يقخؤكف، كمغ قخأ مشيع أك كتب 

تتجمى  أىسية القخاءة كالكتابة عشج العخب  كمغ ىشا (ٖٚ)ؼيكػف خصو قاصخًا أك قخاءتو غضخ نافحة "
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ؾيسة ثقاؼية كاجتساعية عالية في مجتسع تذكل ؼيو الفئة الستعمسة ندبة  ػصفياقبل اإلسبلـ ب

ضئضمة ججًا كىي فئة يذار ليا بالبشاف ، لحلظ فالحؼ يقخأ كيكتب قج أضاؼ رقسًا كبضخًا لخصضجه 
  ٓالذعخ استحق لقب الكامل  كنطعذا عدزه بسيارات أخخػ مثل الدباحة كالخماية إاالجتساعي ك 

ج الدباحة مغ أجسل كأبيج الخياضات ، فيي تحقق ىجفضغ في آف كاحج ، الدباحة : تع -ٕ 
نيا تحسل جانبًا تخكيحيًا ميسًا أاألكؿ ىي مغ السيارات التي تشسي القػة البجنية لمدباح ، كالثاني 

كىي الذخط الثاني مغ شخكط الكامل التي ( ٖٛ)متسثبًل بالستعة كإزالة التػتخ كاليسـػ عغ اإلنداف
امتبلؾ ميارتيا كإتقاف فشػنيا ، ككضعيا بيحه السختبة يػضح أىسضتيا عشج العخب  تػجب عميو

دكف انتذارىا مغ كرغبتيع األكضجة في تعمع شخقيا ككسائميا ، بضج أف ىشاؾ صعػبات تحػؿ 
في ذلظ ، فذبو الجديخة العخبية متشػعة  أبمغ األثخكتػسعيع فضيا ، كلعل لمعػامل الجغخاؼية 

ىزبة شاسعة تشحجر تجريجيًا مغ الغخب إلى الذخؽ  بأنيايرفيا البعس التزاريذ ، إذ 
،أما مشاخيا فيػ مغ أشج السشاشق (ٜٖ)تتخمميا الجباؿ كتقصعيا األكدية كتحػؼ الرحارؼ الػاسعة

العخبية ججبًا كأقداىا تصخفًا ما عجا بعس االعتجاؿ الشدبي في مختفعات اليسغ كُعساف كفي 
كبالخغع مغ كقػعيا بضغ البحار إال أف آثارىا أضضق ( ٓٗ)داء كنجج كاليسامةالػاحات السبثػثة باإلح

لحلظ نجج ( ٔٗ)مغ أف تكفي لكدخ حجة ىحا الجفاؼ في ىحا األقميع اآلسضػؼ قمضل األمصار
الػصف الجغخافي التاريخي لبعس مشاشقيا يشصبق مع ىحه الحؿيقة ، فالخسػؿ    كصف

بأنو " بمج الججب  كأبػ الفخج األصفياني كصف الحجاز( ٕٗ) السجيشة بأنيا "أقل أرض هللا مصخًا "
كذىب  (ٗٗ)ككحلظ كصفو السدعػدؼ بأنو بمج " محل قحط ججب ضشظ"  (ٖٗ)"كالفقخ كالزضق

عبج سع مكة كججبيا كقمة مائيا بقػلو : " كقاؿ اياقػت الحسػؼ إلى أبعج مغ ذلظ عشجما ربط بضغ 
، إذف ىحه (٘ٗ)"ة مغ مظ الثجؼ أؼ مرو لقمة مائياهللا الفقضخ إليو كججت إنيا سسضت مك

الطخكؼ السشاخية القاسية حخمت الجديخة العخبية مغ األنيخ كالبحضخات كالسدتشقعات الجائسة 
كالكبضخة ، كمسا ال شظ ؼيو فاف ذلظ يشعكذ عمى الدباحة كيجعميا في نصاؽ ضضق ، كقج ذىب 

حج الباحثضغ إلى أبعج مغ الدباحة عشجما ربط بضغ بضئة العخب الرحخاكية كخػفيع مغ السياه ، أ
بقػلو : " إف الستأمل لعشرخ الساء يجج إف ىشاؾ رديفًا ارتبط بو كىػ عامل الخػؼ كالقمق ، أما 
 لكػنو مجيػاًل كىػ يذضخ إلى شبيعة الشفذ البذخية في خػفيا مغ السجيػؿ عغ شبيعة الفخد

العخبي الحؼ نذأ كتخبى في بضئة صحخاكية ال يجرؾ مغ الساء إال جانبًا كاحجًا كىػ ضخكرة 
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مبلزمتو الستسخار الحياة ، أك بجػانب أخخػ تتعمق بالساء بػصفو عشرخًا مجمخًا ، أك لكػنو مغ 
كشبعًا يقرج الباحث  بحلظ البحار   (ٙٗ)شبيعة تختمف كل االختبلؼ عغ البضئة الرحخاكية"

فعمى ألنيخ الكبضخة ، كإال فسياه األكدية كالعضػف كالغجراف كالبخؾ كانت مألػفة عشج العخب ، كا
السشاخ كتصخفو ، كاف في بعس األكقات يجػد عمضيع بإمصار غديخة  تذكل سضػاًل  قدػة الخغع مغ

جارفة كخضخ مثاؿ عمى ذلظ سضػؿ مكة السكخمة التي كانت في بعس األحياف تمحق أضخارًا 
، (ٛٗ)ككانت تمتقي بذبكة كاسعة مغ األكدية ثع تشحجر إلى البحخ (ٚٗ)غة بالكعبة السذخفةبال

ككحلظ الحاؿ مع سضػؿ يثخب إذ ذكخ لشا ابغ شبة مشطػمة األكدية في السجيشة السشػرة التي كانت 
ا ككاف جدء مغ مياه تمظ األمصار يشحجر عمى م( ٜٗ)تتجسع فضيا مياه الدضػؿ ثع تشحجر إلى البحخ

، مشيا عمى في مشاشق مختمفة مغ شبو الجديخة العخبيةيبجك نحػ السشخفزات ؼيذكل الغجراف 
كغجيخ دارة ( ٔ٘)الحؼ شيج يػمًا بضغ بشي عبذ كذبياف( ٓ٘)سبضل السثاؿ ال الحرخ غجيخ قميي

 التي شيجت يـػ اليباءة( ٗ٘)كبخكة اليباءة ( ٖ٘)الحؼ كرد ذكخه في معمقة أمخكء الؿيذ( ٕ٘)جمجل
مػاضع أخخػ خاضت الؿبائل العخبية حخكبًا شخسة مغ  فزبًل عغ( ٘٘)بضغ بشي عبذ كذبياف

، أما مياه األمصار الستجسعة في السشخفزات الرغضخة فكانت تتذكل (ٙ٘)عمضيا االستحػاذأجل 
( ٚ٘)ككانت السكاف السشاسب الحؼ يقرجه الرغار لمدباحة كالمعب صغضخة أما عمى شكل غجراف

  ،كانت ىي األخخػ تؤدؼ نفذ الغخض( ٛ٘) خة كاف يصمق عمضيا العخب أسع )الدلف(أك بخؾ صغض
حتى أف أحج الباحثضغ اعتقج أف )الدلف( ىي األماكغ األكلى التي ُتييأ األشفاؿ لتعمع الدباحة 
بقػلو : " كانػا يمعبػف بالبخكة قافديغ إلضيا مغ أماكغ ممذ مشحجرة كيعضجكف ذلظ مخات عجيجة 

"ؼيذعخكف  مدتذيجًا بقػؿ لبضج  ( ٜ٘)بالحبػر كالدعادة ، كىحه المعبة كانت تعضشيع عمى تعمع العـػ
 :(ٓٙ)بغ ربيعة

ي  قتُبها الس حزومُ                 أنها       ز لٌف و ألق  ّتى ت حّيرِت الّدباُر ك   (ٔٙ) ح 
، لكغ (ٕٙ)لمدباحةكلعل العخب كانػا يدتعضشػف بالقخب السشفػخة باليػاء في تعميع صغارىع 

ألف درجة  ؛ف ديسػمة ىحه السياه كاستسخارىا يعتسج باألساس عمى كسضتيا أالسذكمة في ذلظ 
ىا في أعساؽ التخبة ما جعل تعمع الدباحة أمخًا دالحخارة كشبيعة التخبة تعسل عمى تبخخىا كنفا

أضاؼ إلى رصضجه صعبًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، لحلظ مغ يجضج ىحه السيارة يكػف قج 
  ٓالذخري سسة يفتقج إلضيا الكثضخ مغ أقخانو 
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الخماية : لع يزع العخب شخط الححؽ في الخمي بالقػس مغ شخكط الكامل اعتباشًا ، كلع  -ٖ  

يفزمػا ىحا الدبلح عمى مغ سػاه مغ األسمحة جدافًا ، فعشاصخ الفخكسية لجييع أربعة كسا 
كالفخكسية أربعة أنػاع أحجىا ركػب الخضل كالكخ كالفخ بيا ، حجدىا ابغ ؾيع الجػزية بقػلو : " 

إال أنيع اختاركا   (ٖٙ)"الخمح ، الخابع السجاكرة بالدضػؼالثاني الخمي بالقػس ، الثالث السصاعشة ب
  : الخمي بالقػس مغ بضشيا كذخط مغ شخكط الكامل ، كلعل ذلظ يعػد إلى أمخيغ

فيػ لع يكغ مجخد سبلح ، بل رمدًا تشصػؼ ( ٗٙ) مسضدةاألكؿ : إف لمقػس عشج العخب خرػصية 
ف ىحا الدبلح ىػ أتحتو الكثضخ مغ السعاني الجالة عمى الخجػلة كالذخؼ كالػفاء ، بجلضل 

الزساف الحؼ يخىشو العخبي إذا ما أريج مشو أف يمتـد بتشفضح كعج قصعو عمى نفدو كخضخ مثاؿ 
قػسو عشج كدخػ كزساف لخخكج قػمو مغ أراضي الحؼ رىغ   (٘ٙ)عمى ذلظ ىػ حاجب بغ زرارة

كالحؼ يصالع الذعخ ( ٚٙ) ككحلظ في الجيات فيع يخىشػنيا حتى يتع الجفع بالكامل (ٙٙ)األخضخ
  ٓ(ٛٙ) العخب بيحا الدبلح اعتدازما ال يحريو عغ  األمثمةالجاىمي يجج مغ 

ديط يرشع مسا تجػد بو كالثاني : يعػد لصبيعة ىحا الدبلح ككضيفتو ، فيػ مغ جانب سبلح ب
 (ٓٚ)اإلبلالتي تقػس كاليبلؿ كيثبت فضيا كتخ مغ جمج ( ٜٙ) بضئتيع مغ أنػاع مغ األشجار المضشة

لحلظ كاف ىحا الدبلح أكثخ انتذارًا كفي متشاكؿ أيجؼ الجسيع ، فكاف العخبي يستمظ قػسًا كلػ لع 
كمغ جانب آخخ فيػ سبلح حضػؼ يدتخجـ ألغخاض جسة في الحخب ( ٔٚ) يستمظ رمحًا أك سيفاً 

كالرضج كالدباؽ ؛ كمغ جانب ثالث فيػ سبلح يحتاج إلى ميارة عالية كدقة في الترػيب ربسا 
كاف باستصاعة الجسيع تعمع ركػب الخضل كالسجاكرة بالدضػؼ  فإذا ، إتقانياال يدتصيع الجسيع 

الخمي يحتاج إلى ميارات عالية في الجقة كالترػيب ألنو  فيالححؽ  كالسصاعشة بالخماح ، إال أف
يكػف مغ مدافات مختمفة كليذ مغ مدافة معخكفة كسا في الديف كالخمح ، لحلظ كانػا يتجربػف 

 (ٖٚ)سػف كثضخًا مغ السدابقات لكدب الخىاف الستفق عميوكيشطّ ( ٕٚ)عمى اكتداب ميارتو بجقة عالية

يدتصيع أف يرضب الزب في أؼ  إذ بذكل مجىر ا الدبلححتى ححؽ بعزيع في استخجاـ ىح
الخمي بالقػس  إتقافف إ، كبحلظ ف(ٗٚ) مقجرتو عمى ذلظ إضيارجدء مغ أجداء جدسو ؼيسا لػ أراد 

يعج مغ كساالت الذخرية العخبية قبل اإلسبلـ التي تحقق ذاتو سػاء كاف ذلظ في الحخب أـ 
 ٓمغ شخكط الكامل  اً شخشبػصفو الدباؽ أـ الرضج ، لحلظ تع اختيارىا 
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عطيسًا ، فقج كانػا يعتشػف بو  شئشاً الذعخ : الذعخ ديػاف العخب كقج بمغ عشجىع مغ السشدلة  -ٗ 
، فيػ السػجو ألىػائيع  اً ، كيحخصػف عمى ركايتو كتشاقمو كحفطو أيسا حخص أيسا اعتشاءً 

  ،جضجاً  كأتقشػهكمذاعخىع كالسرػر آلماليع كآالميع ، فيػ عمسيع الحؼ اخترػا بو كخبخكه شػيبًل 
( بقػلو : " كاف الذعخ عمع قـػ لع يكغ ليع عمع كسا كصف ذلظ الخميفة عسخ بغ الخصاب)

كعمى ( ٙٚ) حياتيع "كزاد عمى ذلظ شػقي ضيف بقػلو : " فيػ كل عمسيع ككل ( ٘ٚ)أصح مشو "
ف ذلظ يعكذ أىسية الذعخ في حياة العخب كاىتساميع بو ، إف في الػصف، سبالغةالمغ  الخغع

ككيف ال يكػف ذلظ كىػ يدجل مآثخىع كمثالبيع كأندابيع كأياميع كأخبارىع ، كسا كصفو بحلظ 
ندابيا مقضجًا كألخبارىا ابغ قتضبة بقػلو : إف هللا "جعمو لعمـػ العخب مدتػدعًا كآلدابيا حافطًا كأل

 ٓ(ٚٚ)ديػانًا ال يخث عمى الجىخ كال ُيبضج عمى مخ الدماف " 
ف لمذاعخ أفإذا كاف ىحا االىتساـ بالذعخ ! فسا ضشظ بالذاعخ الحؼ انذجه؟ ببل شظ 

في حياة العخب قبل اإلسبلـ ، إذ " كاف الذاعخ  يؤديونًا فخيجًا كنفػذًا كبضخًا كدكرًا محػريًا كاف أش
في الجاىمية ُيقجـ عمى الخصضب بفخط حاجتيع إلى الذعخ الحؼ يقضج عمضيع مآثخىع كيفخع شأنيع 

غ كثخة عجدىع كييابيع شاعخ كييػؿ عمى عجكىع كمغ غداىع كييضب مغ فخسانيع كيخػؼ م
ذ القبضمة مثل حشا الفاخػرؼ بقػلو : " ، ال بل رفع البعس مكانة الذاعخ فػؽ رئي(ٛٚ) "غضخىع

كاف الذاعخ أحيانًا أعطع سمصانًا مغ رئيذ القبضمة نفدو ، ُييتجػ بشبخاس كحيو كُيفدع إلى رأيو 
في السذاكل كمعزبلت األمػر ، فكمستو فػؽ كل كمسة ، كقػلو أمزى مغ الدشاف كحكسو نافح 

 كبضخًا إذا نبغ لجييع شاعخ كتتمقى التياني لحلظ كانت القبضمة تحتفل احتفاالً  ؛(ٜٚ) كحكع الذخع"
كانت القبضمة مغ العخب إذا كالتبخيكات كتؿيع الػالئع الكبضخة حدب ما ذكخ ابغ رشضق بقػلو : " 

كسا  (ٓٛ)نبغ فضيا شاعخ أتت الؿبائل فيشأتيا، كُصشعت األشعسة، كاجتسع الشداء يمعبغ بالسداىخ
كالػلجاف؛ ألنو حساية ألعخاضيع، كذبٌّ عغ أحدابيع، يرشعػف في األعخاس، كيتباشخ الخجاؿ 

كتخمضج لسآثخىع، كإشادة بحكخىع، ككانػا ال ييشئػف إال بغبلـ يػلج، أك شاعخ يشبغ فضيع، أك فخس 
فإذف ىػ )كسضمة األعبلـ( التي تػجو الخأؼ العاـ في القبضمة تجاه القزايا األساسية ( ٔٛ) تشتج"

لحخب كالرمح كمياجسة الخرـػ كالخد عمى شعخائيع كدحس التي تخريا مغ قبضل الحمف كا
   ٓ ، كنذخ مكاـر القبضمة كبصػالتيا كأمجادىا أقاكيميع
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ف الجاحع حاكؿ أف يتعخؼ عمى األسباب التي تجعل البعس يشبغ أكمغ الججيخ بالحكخ 

، ثع خمز دراسة أثخ البضئة  كنػع الصعاـ  عبخبالذعخ في ؾبائل معضشة دكف غضخىا مغ  الؿبائل 
إفَّ ذلظ القمضَل يجؿُّ عمى شْبٍع في الذعخ إلى أنيا غخيدة فصخية تػلج مع اإلنداف ، بقػلو : "

اغل كالِغَشى عغ الشَّاس كإنََّسا   عجضب كليذ ذلظ ِمغْ  ِقَبِل رداءة الِغحاء كال مغ ِقمَّة الِخرب الذَّ
  ٓ(ٕٛ) "ذلظ عغ َقْجر ما َقَدَع ّللّا ليع مغ الحطػظ كالغخائدِ 

في ضػء ما تقجـ تتبضغ لشا أىسية الذعخ عشج العخب قبل اإلسبلـ كحتى يدتحق الخجل 
لقب الكامل ال بج أف تكػف لو ميارة في ىحا الفغ ، لكغ يبجك أف السقرػد مغ ذلظ ىػ القجرة 
عمى نطع الذعخ كليذ الشبػغ كالذيخة ، كىحا ما سشكتذفو مغ خبلؿ سياؽ البحث ، إذ كانت 

 ٓات شعخية لبعس الكسمة الحيغ كقعت أسساؤىع بضغ أيجيشا كليذ لمجسيع ىشاؾ مقصػع
بعس السرادر قج ألحقت مػاصفات  أفنختع شخكط الكسمة ال بج أف نذضخ إلى  أفكقبل 

ف أحتى ( ٖٛ) ال بج أف يتحمى بيا الكامل مغ قبضل الذجاعة كالذخؼ كالشدب ككساؿ الجدع
مغ شخكط الكامل ال يدتحق مغ ال تتػفخ ؼيو ىحه الجكتػر جػاد عمي عجىا شخشًا أساسيًا 

  ٓ(ٗٛ) حًا راميًا شاعخاً االسػاصفات ىحا المقب كإف كاف كاتبًا سبّ 
 ثالثًا : أشهر الكسمة في تاريخ العرب قبل اإلسالم

ثسة شخريات قمضمة ججًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ حرمت عمى ىحا المقب ، كقج 
ف ىشاؾ قائستضغ جسعتيع عخضًا أكردت أسساؤىع مبثػثة في بصػف السرادر الستشػعة ، إال 

كليذ عغ قرج ، األكلى : تتعمق بأربعة أخػة ذكخىع مجسػعة مغ السؤرخضغ يتقجميع ابغ حبضب 
، (٘ٛ) اء  مغ العخب كالسشجبات مشيغ ،  كمغ بضشيغ فاشسة بشت الخخشبفي أخبار أشخاؼ الشد

كؾيذ ( ٚٛ) كعسارة الػىاب( ٙٛ) إذ قاؿ : " كلجت الكسمة مغ بشي عبذ كىع الخبيع الكامل
ف فاشسة قج أنجبت سبعة أبشاء إال أف أ، كمغ الججيخ بالحكخ  (ٜٓ)"(ٜٛ)كأنذ الفػارس (ٛٛ)الحفاظ

، كالقائسة الثانية : ذكخىا الببلذرؼ عشجما قجـ  إحرائية بالحيغ (ٜٔ) الكسمة مشيع أربعة فقط
يقخؤكف كيكتبػف في يثخب ثع خرز الكسمة مشيع بقػلو : " ككاف الكسمة مشيع ػػػػ كالكامل مغ 

( ٜٗ) كأسضج بغ حزضخ( ٖٜ)كسعج بغ عبادة (ٕٜ) يجسع إلى الكتابة الخمي كالعـػ ػػػػ رافع بغ مالظ

، ككاف مغ جسع ىحه األشياء في الجاىمية مغ أىل (ٜٙ) كأكس بغ خػّلي( ٜ٘) بيكعبج هللا بغ أُ 
، ككاف ابغ سعج قج ذكخ لقب الكامل لكل  (ٜٜ)"(ٜٛ) كحزضخ الكتائب(ٜٚ) يثخب سػيج بغ الرامت
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كليذ مغ (ٓٓٔ)شخز في ىحه القائسة ،لكغ بذكل متفخؽ حدب تدمدل التخاجع في كتابو 
كعجا  (ٔٓٔ) قج نقميا عشو كػنو اعتسج عميو كثضخًا في كتابو فتػح البمجاف السدتبعج أف يكػف الببلذرؼ 

ىحه األسساء لع نعثخ في السرادر التي كقعت بضغ أيجيشا عغ أؼ شخز آخخ لقب بيحا المقب ، 
ف العخب لع ُيشجبػا إال ىحا العجد القمضل مغ الكسمة ! أ، فيل يعقل  االستغخابكىحا األمخ يثضخ 

صفات كالذخكط لع تجتسع إال في أكلئظ األشخاص فعبًل؟ كلئلجابة عغ ىحه ف تمظ السػاأك 
 أف نذضخ إلى أمخيغ : الدؤاؿ البج

األكؿ : إف ركاة األخبار عمى ما يبجك قج ركدكا عمى الذخريات الفاعمة في تاريخ العخب التي  
ضل أف الكسمة كانت عمى شأف كبضخ في السجتسع أما عامة الشاس فمع تحع بحلظ االىتساـ ، بجل

أف نتعخؼ عمى الحيغ كردت إلضشا أسسائيع ىع مغ ُعمّية القـػ كأشخافيع ، كالثاني : يجب 
في اكتداب ىحا المقب، كمغ نطخة بديصة  كأثخىاالحػاضغ الجغخاؼية كاالجتساعية ليحه األسساء 

عبذ قبل  نيا تشحرخ في مشصقتضغ في شبو الجديخة العخبية ، األكلى: في ديار بشيأليا يطيخ 
، كبالخغع مغ صعػبة تحجيج مشازؿ الؿبائل العخبية كػنيا (ٕٓٔ)تذتتيع حخب داحذ كالغبخاء أف

بجكية متشقمة تبعًا لمساء كالكؤل كبدبب الحخكب كالغارات ، إال أف البكخؼ قج حجده بقػلو : " ماكاف 
ككانت مشازؿ بشي عبذ ؼيسا ( ٖٓٔ) كاد غمب عميو الساء فدسي ماكاف كىػ ؼيسا بضغ الخبحة كالشقخة

ف السحيط الجغخافي أكلعل ىحا يعشي  (٘ٓٔ) كالشقخة كماكاف كالخبحة ىحه مشازليع "( ٗٓٔ) بضغ أبانضغ
كفخ ليع عشرخ الساء الحؼ يسكغ أف يدتخجـ في تعمع الدباحة أحج الذخكط األساسية لمكامل ، 

 التي حزي بيا الكسمة العبدضػف ،كإذا أضفشا إلى ذلظ التشذأة االجتساعية كالخعاية الخاصة 
مغ قػؿ أميع : " أما وهللا ما حسمت كاحجًا مشيع تزعًا كال كلجتو يتشًا كال  كىحا ما ندتذفو

ف ىحه األسخة كانت حخيرة أشج أأدركشا ( ٙٓٔ)أرضعتو غيبًل كال مشعتو ؾيبًل كال أبتو عمى ماقة " 
 ٓدماف الحخص عمى تعميع أبشائيا كل معارؼ كميارات ذلظ ال

أما السشصقة الثانية : فكانت في يثخب كىع األكثخية كسا شاىجنا ذلظ في قائسة الببلذرؼ ، 
كىحا األمخ يثضخ تداؤالت عجيجة ، أىسيا لساذا انفخدت يثخب بالشرضب األكفخ مغ الكسمة؟ فيل 

دية التي ف الطخكؼ الجغخاؼية كاالجتساعية التي حبتيع باألكدية كالسياه ككجػد الجالية الضيػ أ
قج كفخ شخشضغ أساسضضغ مغ شخكط الكامل كىي القخاءة ( ٚٓٔ)احتخؼ بعزيا التعميع بالعخبية 

كالدباحة؟ يبجك أف التشذئة االجتساعية لبعس األسخ الستشفحة  كانت تحخص عمى أف يبمغ أبشائيا 
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الذعخ ، ثع مخاتب الكساؿ االجتساعي مغ خبلؿ تعمع القخاءة كالكتابة كالدباحة كالخماية كنطع 

تأتي العػامل السداعجة عمى ذلظ مغ كجػد السعمسضغ لمقخاءة كالكتابة ، كالسياه السشاسبة لتعمع 
 ٓالدباحة ، كالتجريب عمى الخمي كنطع الذعخ

لكغ يبقى الدؤاؿ الُسمح ، كىػ لساذا لع تحكخ لشا السرادر كامبًل كاحجًا في مشاشق الجديخة 
كفضيا سادات العخب كشجعانيع كأشخافيع كقائسة شػيمة مغ الحيغ العخبية األخخػ كال سيسا مكة؟ 

ف ضخكؼ مكة البضئية كقمة مياىيا كاعتسادىا عمى اآلبار بذكل أ، ىل (ٛٓٔ)يقخؤكف كيكتبػف 
قج حخميا مغ شخط أساس مغ شخكط الكامل كىػ الدباحة ، حتى أف السرادر ( ٜٓٔ)رئيذ

ذكخت أف الخسػؿ  أـ (ٓٔٔ)كإنسا تعمسيا في شفػلتو في يثخب لع يتعمع الدباحة في مكة ،
أف الخكاة لع يعضخكا ليحا المقب كثضخًا مغ االىتساـ فأسقصػه مغ أسساء بعس الذخريات ، حؿيقة 
ليذ في أيجيشا ما نخجح بو أؼ مغ ىحه االحتساالت ، لكغ يبجك أف ىحا المقب لع يكغ أشبلقو 

فضيا الخسػؿ مػغبًل في القجـ كربسا ساد في السجة التي كلج   أك قبميا بقمضل كخرػصًا
في يثخب كىحا الخأؼ مبشي عمى قخيشتضغ ، األكلى : إف بعس الشرػص أشارت صخاحة إلى أف 

يكتب ىحا المقب قج أشمق في الجاىمية كأكؿ اإلسبلـ " كالكامل في الجاىمية كأكؿ اإلسبلـ الحؼ 
( قج أعصى اإلشبلؽ لمفطة )الجاىميةالشز ف أ، مغ الػاضح ( ٔٔٔ)" بالعخبية كيحدغ العـػ كالـخ

لكغ كيبجك أف السقرػد ىػ السجة القمضمة التي سبقت البعثة الشبػية ، كما يعزج ذلظ ىػ القخيشة 
نشا إذا دققشا في السجة التي عاش بيا أصحاب ىحا المقب لػججناىا تقخيبًا مجة أكالثانية : كىي 

مغ أدرؾ الخسػؿ  زمشية كاحجة ال سيسا في يثخب، فيع ما بضغ    كلع يعتشق اإلسبلـ مثل
سػيج بغ الرامت كحزضخ الكتائب ، كما بضغ مغ اعتشق اإلسبلـ كىع باقي الكسمة مغ أىل 

يثخب، فأما سػيج  فقج التقى بالخسػؿ   كأما حزضخ فقج قتل في حخب ( ٕٔٔ)في مكة
كىحا دلضل قاشع عمى أف الجسيع عاش ( ٗٔٔ)التي كاف سببيا مقتل سػيج بغ الرامت( ٖٔٔ)بعاث

في مجة زمشية كاحجة ، كحتى الكسمة مغ بشي عبذ لع يعيذػا في مجة شػيمة قبل البعثة فقج كفج 
عمى الخسػؿ(٘ٔٔ)االبغ األكبخ لمخبيع بغ زياد كىػ الحارث  

مسا يجؿ عمى أف  (ٙٔٔ)
 ٓسجة التي قبميا بقمضلالخبيع كأخػتو الكسمة قج عاشػا في بجاية حياة الخسػؿ أك في ال

 رابعًا : أثخ الكسمة في الحياة العامة
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تعجدت األدكار التي أّداىا الكسمة في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، كيطيخ ذلظ جميًا في 
ضػء تتبع الشرػص التي بضشت أف ليع مداىسات كاضحة في مختمف مجاالت الحياة ، لكشيع 

ىع مغ شخز إلى آخخ  تبعًا لمطخكؼ السحيصة بكل لع يكػنػا عمى حج سػاء كقج اختمفت أدكار 
كاحٍج مشيع كالسسضدات الذخرية التي يتستع بيا ، كبعج جسع كدراسة ما جادت بو السرادر عمضشا 

 مغ أخبارىع يسكغ بياف أثخىع في الحياة العامة عمى كفق اآلتي : 
الدياسي : كاف أكثخ الكسمة يتستعػف بسػاقع ؾيادية في ؾبائميع كمجتسعاتيع ،  السجاؿفي  -ٔ

أك مغ رجاليا كالذخريات السؤثخة  ،أك زعيع بصغ مغ بصػنيا ( ،رئيذ)فيع ما بضغ زعيع قبضمة 
كىحا جعميع يحتمػف مػقع الرجارة في إدارة األمػر الدياسية ، فالخبيع بغ زياد العبدي   ،فضيا

اء بشي عبذ كقادتيا السذيػريغ حتى قضل ؼيو : " لع ييخب مشظ مغ لجأ إليظ كلع كاف مغ زعس
( ٛٔٔ)كحزضخ الكتائب كاف زعيع قبضمة األكس بجسيع بصػنيا ،(ٚٔٔ)يدتغغ عشظ مغ استعاف بظ"

بشو أسضج بغ حزضخ الحؼ " اككرث الدعامة مشو  ،(ٜٔٔ)كيستمظ حرشًا كبضخًا في يثخب يدسى كاقع
كسعج بغ عبادة  (ٕٓٔ)قػمو في الجاىمية كاإلسبلـ يعج مغ عقبلئيع كذكؼ رأييع "كاف شخيفًا في 

، أما عبج هللا بغ ُأبي فكاف مغ أشخاؼ يثخب (ٕٔٔ)زعيع قبضمة الخدرج الحؼ بضجه مقالضج أمػرىا
، لع تجتسع األكس كالخدرج اثشافال يختمف عميو في شخفو مغ قػمو ( ٕٕٔ)كزعيع " بشي الحبمى

ف أحتى ذكخ ابغ خمجكف  (ٖٕٔ)جه عمى رجل مغ أحج الفخيقضغ حتى جاء اإلسبلـ "قبمو كال بع
كبالخغع مغ ( ٕٗٔ)الشداع ؼيسا بضشيع أرادكا أف يشربػه زعيسًا عمضيع سئسػااألكس كالخدرج بعج أف 

جاءت لتبخيخ مػقفو الدمبي مغ الجعػة اإلسبلمية ، إذ جاء  ككأنيامبالغة الخكاية كػنظ تذعخ 
هللا لقج جاءنا هللا بظ كإنشا لششطع لو الخخز  عمى لداف سعج بغ عبادة " يا رسػؿ هللا أرفق بو فػ

رعػبة ل عكذ ذلظ الػاقع يذضخ إلىغضخ أف  (ٕ٘ٔ)ف قج سمبتو ممكًا"أنو لضخػ أهللا  لشتػجو، فػ
ف الخجل كاف أمػقفو ىحا ال يسشع  لكغلسشافدة الذجيجة بضغ القبضمتضغ ، تحقضق ىحا األمخ بدبب ا

يتستع بسػاصفات ؾيادية كمكانة سياسية ميسة ، إذ لػالىا ما قخر الكثضخ مغ ييػد بشي قضشقاع 
تحت زعامتو كحسايتو ، ككاف عجد السقاتمضغ فضيع حدب تعبضخه "  كاالنزػاءالتحالف معو 

حج بصػف الخدرج( أأما رافع بغ مالظ فدعيع بشي زريق ) (ٕٙٔ)دارع " أربعسائة حاسخ كثبلثسائة
حتى أف الخسػؿ  كأكس بغ خػّلي كاف مغ الذخريات السخمػقة ( ٕٚٔ)جعمو نقضبًا عمضيع
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في يثخب ، كصاحب الكمسة السؤثخة ، لحلظ اختاره األنرار مغ بضشيع لبلشتخاؾ في تغدضل 

الشبي  كدفشو(ٕٔٛ)ٓ  
الكسمة يستمكػف عبلقات كثيقة مع ممػؾ  كزعساء ؾبائل مؤثخة ، إذ يأتي في ككاف بعس 

مقجمتيع الخبيع بغ زياد العبدي الحؼ كاف لو عبلقات شضبة مع ممظ السشاذرة الشعساف بغ 
 ف ممػؾ السشاذرة لع يكغأإذ كاف يحزى بسكانة متسضدة عشج ىحا السمظ ، ال سيسا ك ( ٜٕٔ)السشحر

السمػؾ أحج  مشيع إال نفخ معجكدكف مغ كافج  يأتمتاحًا لؤلشخاص العاديضغ ، إذ " لع  المقاء بيع
ككاف  ...الشعساف أتىأك مياد أك تاجخ أك ذك حمة أك مراىخة ، كمغ أتاىع الخبيع بغ زياد فأنو 

، ككحلظ يجعػه لصعامو كيسضده مغ بضغ (ٖٓٔ) بو" الشعساف يحبو كيقخبو كإذا خمى عمى شخابو دعا
ال ثالث ليسا كالجار كالسجمذ مسمػءة مغ  يأكبلفل الحزػر فكانا في بعس األحياف " ك

بل "غمب عمى حجيثو ( ٕٖٔ) ككاف الخبيع يتقجـ عمى مغ سػاه في مجمذ الشعساف (ٖٔٔ)"الػفػد
كالػفج   (ٖٗٔ) لحلظ استغل الخبيع ىحه العبلقة لئليقاع بخرسو عامخ بغ مالظ( ٖٖٔ) "كمجمدو

السخافق لو ، فعسج عمى تذػيو صػرتو أماـ الشعساف لعجاكة قجيسة كانت بضشيع " ككاف الخبيع إذا 
، كقج أفاضت كتب األدب في ذكخ ىحه الحادثة ، (ٖ٘ٔ) خمى بالشعساف شعغ فضيع كذكخ معائبيع "

حخ كيذػش يقمب الدحخ عمى الدا أفستصاع االسخافق لمػفج   ف الذاعخ لبضج بغ ربيعةأككيف 
 ٓ(ٖٙٔ) سمظالعبلقة بضغ الخبيع كالشعساف بغ السشحر مغ خبلؿ قرضجة انذجىا في مجمذ ال

كمغ كاف يتستع بعبلقات خارجية أيزًا عبج هللا بغ ُأبي ، إذ كانت لجيو عبلقات شضبة مع 
يأخح  أفلحلظ  شمب مشو بعس السدمسضغ  ؛زعساء مكة ، ككاف صاحب مكانة كحزػة عشجىع 

، ككحلظ سعج بغ عبادة كانت لجيو (ٖٚٔ)ًا مغ مذخكي قخير بعج انكدارىع في معخكة أحجليع أمان
  ٓ(ٖٛٔ) عبلقات متسضدة مع بعس أشخاؼ قخير

الفتغ التي  إخسادككاف بعس الكسمة سباقًا إلى فس الشداعات كالخرػمات كمحاكلة 
تشذب بضغ ؾبائميع كالؿبائل األخخػ كتغمضب العقل عمى الدبلح ، مثل الخبيع بغ زياد العبدي 

عمضيع  (ٜٖٔ)الفتشة بضغ قػمو كبشي ذبياف عشجما أغار ؾيذ بغ زىضخ العبدي إخسادالحؼ حاكؿ 
ؼ بغ بجر فأرسل الخبيع إلضيع مباشخة كدفع مغ مالو الخاص " دية عػ  (ٓٗٔ) كقتل عػؼ بغ بجر

، كحتى في خزع الحخب السذتعمة بضشيع )حخب (ٕٗٔ) متمية أؼ تتمػىا أكالدىا "( ٔٗٔ) مائة عذخاء
داحذ كالغبخاء( كاف يدتغل أؼ فخصة مسكشة لمدبلـ ، فسثبًل عشجما التقت عبذ كذبياف 
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قائبًل  : " كأكصاه كأرسل إليو رسػاًل ( ٗٗٔ) نطخ الخبيع بغ زياد إلى حرضغ بغ ضسزع (ٖٗٔ)بقصغ
كبالخغع مغ فذل السحاكلة  (٘ٗٔ) الدبلـ" يقع إلى حرضغ فشاشقو كتأنو ففي لدانو حبدة كاقخأه مش

الحخب  أنيكت أفلمحضمػلة دكف كقػع مديج مغ القتاؿ ، كبعج  لكغ ذلظ يعشي إنو لع يجخخ كسعاً 
ب ما ذكخ الجانبضغ قخر أف يذكل كفج كيدضخ إلضيع لغخض الرمح كلػ كمفو ذلظ حياتو حد

 أناسبقػلو : " لسا انرخؼ الخبيع ػػ ككاف يدسى الكامل ػػ أتى بشي ذبياف كمعو  الطبيالسفزل 
فػقفػا عميو كقالػا ىل أحددت ( ٙٗٔ) مغ بشي عبذ فأتى الحارث بغ عػؼ بغ أبي حارثة السخؼ 

ركباف الدمع قاؿ كمغ انتع قالػا بشػ عبذ ركباف السػت ، قاؿ بل أنتع ٓٓٓلشا الحارث بغ عػؼ 
  ٓكقج تع عقج الرمح بضغ القبضمتضغ بجيػد الخبيع بغ زياد  (ٚٗٔ) مخحبًا بكع "

كشبيو بسػقف الخبيع ىحا مػقف سػيج بغ الرامت في الحخب التي انجلعت بضغ األكس 
كاستسخت عذخيغ عامًا كقج أنيكت الجانبضغ " قاؿ ليع سػيج بغ ( ٛٗٔ) كالخدرج )حخب سسضخ(

ؼيقتل بعزكع  أخػتكعال تؿيسػا عمى حخب ٓٓٓاؿ لو الكامل في الجاىمية الرامت ككاف يق
كفعبًل تع الرمح بجيػده ( ٜٗٔ) بعس الحسل " أنفدكعف حسمتع عمى إبعزًا كيصسع ؼيكع غضخكع ك 

 ٓكرغبتو األكضجة في الدمع
عغ قتل الخىغ (ٓ٘ٔ) أما عبج هللا بغ ُأبي فقج حاكؿ ثشي عسخ بغ الشعساف البياضي

كبشػ الشطضخ عشج الخدرج كزساف لعجـ  قخيطةة مغ الغمساف الرغار ( رىشيع بشػ مجسػع)
، كقج رفس عسمية القتل ككصفيا بالبغي قائبًل : " ىحا بغي كأثع كنيى (ٔ٘ٔ)تحالفيع مع األكس

، (ٕ٘ٔ)"غ أشاعو أحج مغ الغمساف كأشمقػىعفمع يقتل ىػ كم... كسعغ قتميع كقتاؿ قػميع مغ األ
  ،ُتطيخ االتجاه العاـ لدياسة بعس الكسمة كمحاكلتيع تجشب الحخب قجر السدتصاع كىحه السػاقف

  ٓلكغ إذا انجلعت الحخب سيكػف ليع مػقف آخخ كىحا ما سيكذفو الجانب العدكخؼ 
العدكخؼ : شغمت الحخب حضدًا كبضخًا في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ كاقتخنت أسبابيا  سجاؿال -ٕ

بعػامل اقترادية كجغخاؼية كسياسية كاجتساعية ، كقج كاف نطاميع العدكخؼ يعتسج بالجرجة 
مقاتمضغ ، ككاف سضج القبضمة كفخسانيا ىع مغ يتػلػف الؿيادة بػصفيع األساس عمى أبشاء القبضمة 

كسا مخ بشا  ػػ، كلسا كاف بعس الكسمة مغ سادة الؿبائل كرجاليا البارزيغ ػ(ٖ٘ٔ) ؼ كالتشطيعكاألشخا
ػ لحا كاف دكرىع في الجانب العدكخؼ كبضخًا كميسًا ، كيطيخ ذلظ جميًا مغ خبلؿ تتبع  ػػسابقًا 

 أخبارىع في ىحا السضجاف ، فالكسمة مغ بشي عبذ كىع " الخبيع كعسارة كؾيذ كأنذ كل كاحج
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ككانػا في الذجاعة كاإلقجاـ كالفخكسية " كالحمقة (ٗ٘ٔ) مشيع قج رأس في الجاىمية كقاد جيذًا "

كلعل كثخة الحخكب التي خاضتيا ىحه القبضمة ضج بشي ذبياف ( ٘٘ٔ) السفخغة ال ُيجرػ أيغ أشخافيا "
نب في حخب داحذ كالغبخاء ، أك غضخىا مغ الؿبائل فدح السجاؿ أماميع لمبخكز في الجا

دما ييبجك ميارات ؾيادية ككار  العدكخؼ ، ال سيسا أكبخىع كىػ الخبيع ، إذ كاف يستمظ عمى ما
عشجما سألو الخميفة عسخ بغ الخصاب ( ٙ٘ٔ)قبضمتو ،كىحا ما أشار إليو الحصضئة أبشاءمؤثخة في 

( عغ حخبيع فأجاب: " كاف فضشا الخبيع بغ زياد ككاف ذا رأؼ فكشا ندتذضخه كال )" نخالفو(ٔ٘ٚ) 
، كعمى أغمب الطغ إف ؾيذ بغ زىضخ زعيع بشي عبذ قج أككمو الؿيادة العدكخية لمقبضمة ، كىحا 
ما ندتذفو مغ حجيث ؾيذ معو عشجما استشيزو لحخب بشي ذبياف قائبًل : " إنسا أنا بقػمي 

أنا  كقػلو : إنسا (ٛ٘ٔ)ف حاربتشي خحلشي بشػ عبذ إال أف تجسعيع عمي "أك ٓٓٓكقػمي بظ 
بقػمي كقػمي بظ ، داللة كبضخة ججًا عمى السكانة الؿيادية التي يتستع بيا الخبيع بغ زياد فؿيذ 

تكػف مكانتو كىضبتو بقػمو ، إال الخبيع فأف مكانة بشي عبذ كىضبتيع  مخىػنة بو   اً زعيسبػصفو 
" ثع نيزت  ف الخبيع تػلى ؾيادة بشي عبذ في حخب داحذ كالغبخاءألحلظ ذكخ ابغ عبج ربو  ؛

بشػ عبذ كحمفاؤىع مغ بشػ عبجهللا بغ غصفاف إلى بشي فدارة كذبياف ، كرئيديع الخبيع بغ زياد 
سسو قائجًا لبشي عبذ في بعس معارؾ ك ا،لحلظ يخد  (ٓٙٔ)"(ٜ٘ٔ)كرئيذ بشي فدارة ححيفة بغ بجر

عبذ الخبيع عشجما التقت عبذ كفدارة ، كاف عمى ( ٔٙٔ)صفحات تمظ الحخب ففي يـػ السخيقب
، كفي يػـ قصغ كاف الخبيع الػحضج الحؼ يشادؼ (ٖٙٔ)ككحلظ في يـػ اليبائة( ٕٙٔ)بغ زياد

سسو قائجًا في يـػ ا، كلع يقترخ األمخ عمى حخب بشي عبذ مع بشي ذبياف ، إذ يخد (ٗٙٔ)لمبخاز
عمى  افالتقػ ، عشجما قجـ بشػ عامخ " فجسعػا عمى بشي عبذ بالشتأة ، كقج ُأنحركا بيع (٘ٙٔ) الشتأة

  ٓ(ٚٙٔ) كعمى بشي عبذ الخبيع بغ زياد " (ٙٙٔ)بشي عامخ بغ الصفضل
  ،ف شخرية الخبيع كنفػذه كمكانتو قج غصت عمى أخبارىعأأما أخػة الخبيع الكسمة ، فضبجك 

إال مغ إشارات نادرة تطيخ دكرىع الستسضد في الجانب العدكخؼ ، فعسارة الػىاب قتل في يػـ 
نذ الفػارس قاد أك   ،(ٓٚٔ)قائج  بشي تسيع حدب ما ذكخ السبخد( ٜٙٔ) لؿيط بغ زرارة (ٛٙٔ) جبمة

خح أبشي عبذ ك ( ٔٚٔ) قػمو كاستخد ما سمبو العجك مشيع عشجما " غدا عسخك بغ عسخك بغ عجس
كلحقو الصمب فاقتتمػا قتااًل شجيجًا فقتل أنذ الفػارس بغ زياد العبدي ٓٓٓأبميع كاستاؽ سبضيع 

  ٓ(ٕٚٔ) كابشو كاستخدكا الغشيسة كالدبي "عسخًا 
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حزضخ الكتائب فكاف عمى ما يبجك يتستع بسيارات ؾيادية عالية ، كيتجمى ذلظ في  أما
أف ( ٖٚٔ) شمب سضجىع أبا ؾيذ بغ األسمت أفاتفاؽ بشي األكس عمى اختياره لؿيادتيع بعج 

دػا عميكع مغ قط إال ُىِدمػا فخئِ  يختاركا رجبًل لؿيادتيع في الحخب قائبًل : " ما كشت رئيذ قـػ
"  إف :لحلظ قضل( ٗٚٔ) فرار يمي أمػرىع في حخبيع "ٓٓٓحزضخ الكتائب أحببتع ، فخأسػا عمضيع

إذ قادىع في عجة معارؾ ضج الخدرج مثل  (٘ٚٔ)" فارس األكس في حخكبيع مع الخدرج حزضخ
كاف مشو إال أف  " سا األكس ف ذ انيـدإ( ٛٚٔ) كيـػ بعاث(ٚٚٔ) كفي حخب حاشب (ٙٚٔ)يـػ الدخارة

 ف شأتع ياإبخؾ كشعغ قجمو بدشاف رمحو كصاح كاعقخاه كعقخ الجسل وهللا ال أعػد حتى أقتل ، ف
ككاف مغ نتيجة ىحه السعخكة أف (ٜٚٔ) " ٓٓٓمعذخ األكس أف تدمسػني فافعمػا فعصفػا عميو 

 ٓ(ٓٛٔ) بجخكحو متأثخاانترخ األكس، لكغ حزضخ مات 
العدكخؼ ػػ كلػ في السرادر التي كقعت بضغ  أثخهأما سػيج بغ الرامت فمع يخدنا مغ 

 :(ٕٛٔ) عشجما خاشبو صخخ بغ سمساف البياضي(ٔٛٔ) أيجيشا ػػ إال إشارة كاحجة كذلظ في يـػ الخبيع
 ورهط سهيٍد بّمغا وابن األسمتِ مغا عّشي سهيد بن صامٍت        أال أب            
  ًا به كّل مفمتِ ـــمت مجروحــــوأف        تمشا بــالربيـــع سراتكــــــم ــــبأّنا ق            

 فأجابو سػيج بغ الرامت :
 فقد ذقت حرب األوس فيها ابن األسمتِ    أال أبمغا عّشي صخيرًا رسالًة                    
  (ٖٛٔ) ـــفمتِ الــذي يشــجه إليـــكــم بسُ راتشا              وليــس قتمى سُ م بِ قتمشا سراياكُ           

فتخريز الذاعخ لدػيج بغ الرامت مغ دكف قػمو داللة عمى مكانتو بضشيع ، كجػابو  
    ٓفي القتاؿ  كأثخه الفعاؿدلضل عمى مذاركتو 

ككحلظ الحاؿ مع  سعج بغ عبادة فمع تخدنا إال إشارة كاحجة عغ دكره الؿيادؼ في السعارؾ 
الخدرج ضج األكس بالخغع مغ كػنو زعيع لمقبضمة ، معممة ذلظ بتسارض عبج هللا  التي خاضتيا

إذ " جسعت األكس كحذجت بأحبلفيا كأرسمػا عمضيع أبا ؾيذ بغ ( ٗٛٔ)بغ ُأبي في حخب مداحع
كذلظ ألف عبج هللا بغ ُأبي  ؛كبمغ ذلظ الخدرج فخخجػا يػمئح كعمضيع سعج بغ عبادةٓٓٓاألسمت 

كالسبلحع عمى ىحه الخكاية كأنيا تقجـ عبج هللا بغ ُأبي قائجًا ( ٘ٛٔ)كاف مخيزًا أك متسارضًا " 
 اعتسادعدكخيًا لمخدرج ك سعج بغ عبادة لمدعامة الدياسية لمقبضمة ، كال ضضخ في ذلظ ، إال أف 
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الخسػؿ   كىػ صاحب راية األنرار في عميو بعج اإلسبلـ كتكميفو بؿيادة األنرار "

  ٓنو  كاف يستمظ ميارات عالية في الؿيادة العدكخية أيجؿ عمى  (ٙٛٔ)السذاىج كميا"
ف الخجل كاف يستمظ مغ السؤىبلت العدكخية كفغ الؿيادة ما أعبج هللا بغ ُأبي  فضبجك  أما

يـػ الدخارة كيـػ جعل قػمو يقمجكنو الؿيادة في معطع السعارؾ التي خاضػىا ضج األكس ، مثل 
كاف يستمظ رؤية عدكخية مغ خبلؿ تػضيف شبيعة ك ، (ٛٛٔ)كيـػ معبذ كمزخس( ٚٛٔ)الحجائق

السكاف في رسع الخصط العدكخية ، كقج قجـ ىحه الخؤية عمى شكل استذارة لمخسػؿ  قبل
هللا ما خخجشا مشيا عمى عجك  فػ ،حج بقػلو : " يا رسػؿ هللا أقع بالسجيشة ال تخخج إلضيع أمعخكة 

ف أقامػا أقامػا بذخ إال أصاب مشا كال دخميا عمضشا إال أصبشا مشو ، فجعيع يا رسػؿ هللا فإقط 
محبذ كإف دخمػا قاتميع الخجاؿ في كجػىيع كرماىع الشداء كالربياف مغ فػقيع كإف رجعػا 

ف الجغخاؼية في الجانب فالخجل كاف يعخؼ جضجًا كيف يػض (ٜٛٔ)رجعػا خائبضغ كسا جاءكا "
 ٓالعدكخؼ كىحا يعكذ قجراتو العدكخية العالية 

السجاؿ االقترادؼ : شحيحة ىي الشرػص التي تشاكلت الجانب االقترادؼ في حياة  -ٖ
كتمظ الذحة ال تعشي ضعف الجانب االقترادؼ لجييع ، فالشتف القمضمة التي كردتشا عغ  ،الكسمة

الشذاط االقترادؼ عشجىع قج اختمف باختبلؼ بضئاتيع ،  بعزيع يطيخ مغ خبلؿ دراستيا أف
فمسا كانت قبضمة بشي عبذ قبضمة بجكية تتجػؿ في البػادؼ ، كاف الشذاط االقترادؼ لمخبيع بغ 
زياد ىػ تخبية اإلبل  لكػنو الحضػاف الحؼ اقتخف اسسو بالرحخاء ، إذ إنو مؤىل لمعير بيا كلجيو 

ضخكفيا الرعبة ؛ لحا أصبحت اإلبل الحضػاف السسضد عشج العخب قابمية فحة عمى تحسل كعػرتيا ك 
كيبجك أف أعجاده عشج الخبيع بغ زياد كانت كبضخة ججًا ، ( ٜٓٔ)كمرجر مغ مرادر الثخكة عشجىع

بحضث أنو أدػ دية عػؼ بغ بجر الحؼ قتمو ؾيذ بغ زىضخ العبدي ، بسائة عذخاء متمية ، أؼ 
فعو ليحا العجد كبيحه السػاصفات داللة عمى أنو يستمظ مشيا ثخكة ، فج( ٜٔٔ)حػامل كيتمػىا أكالدىا

  ٓشائمة ججاً 
أما الكسمة الحيغ استػششػا يثخب كعاشػا الحياة السدتقخة فقج تشػع نذاشيع االقترادؼ ما 
بضغ الدراعة كالتجارة ، مثل سعج بغ عبادة الحؼ كاف يستمظ السدارع الكبضخة مغ الشخضل كيسارس 

يو عبلقات تجارية مع بعس تجار مكة ، إذ كاف يقـػ بتأمضغ تجارتيع في يثخب كيقجـ التجارة كلج
فأدػ ذلظ إلى أف تتكجس لجيو الثخكة  كىحا ما ندتذفو مغ قػلو ( ٕٜٔ)ليع كافة التدييبلت البلزمة
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لمخسػؿ   يا رسػؿ هللا ليذ في قػمي رجل أكثخ عحؽ كال فع بئخ مشي مع الثخكة " :
حتى إف السرادر ذكخت أف  لجيو مػضف يجيخ حداباتو السالية  (ٖٜٔ)كالجمج كالعجد كالحمقة "

الحؼ نطع عسمو في صخؼ األمػاؿ اعتسادًا عمى الكتب السػقعة مغ سعج بغ ( ٜٗٔ)ُيدسى ندصاس
بغ حزضخ كاف لو بدتاف مغ الشخضل ؾيسة غمتو في الدشة الػاحجة ألف  ، كأسضج(ٜ٘ٔ)عبادة فقط

كسػيج بغ الرامت كاف جل نذاشو االقترادؼ يعتسج عمى زراعة الشخضل ، بضج أنيا  ،(ٜٙٔ)درىع
عمى ما يبجك لع تكغ بتمظ السدارع الكبضخة ؛ ألنو كاف يقتخض الساؿ كيدجده مغ غمتيا كىحا ما 

 قاؿ : ذكخه صخاحة في شعخه إذ 
ٍم             م ْيُكْم ِبس ْغر  ْيِشي ع  ا د  م  ر اِوحِ           أِديُن و  مِّ اْلِجال ِد اْلق  م ى الذُّ ل ِكْن ع   (ٜٚٔ) و 
كقج شخح ابغ مشطػر معشى ىحا البضت مغ الذعخ قائبًل : " كىحا بقػلو مخاشبًا قػمو إنسا  

فمػ كانت  (ٜٛٔ)آخح الجيغ عمى أف ُأديو مغ مالي كما يخزؽ هللا مغ ثسخه كال أكمفكع قزاءه عشي "
  ٓثخكة الخجل كبضخة ما اضصخ لبلقتخاض كمغ ثع تدجيج الجيغ

أنو كاف يجسع الساؿ بذتى الػسائل ، كمشيا إجبار جػاريو أما عبج هللا بغ ُأبي  فضبجك 
عمى مسارسة البغاء بػية الحرػؿ عمى الساؿ ، كىحا ما ذكخه بعس السفدخيغ  في تفدضخ قػلو 

ْنيَ  " :تعالى ًشا لَِّتْبَتُغػا َعَخَض اْلَحَياِة الجُّ ( ٖٖ")الشػر/ اَكال ُتْكِخُىػا َفَتَياِتُكْع َعَمى اْلِبَغاء ِإْف َأَرْدَف َتَحرُّ
يكخىيغ عمى البغاء ٓٓٓإذ قاؿ الفخخ الخازؼ : " كاف لعبج هللا بغ ُأبي السشافق ست جػار 

، كيبجك أف ىحه صػرة كاحجة  (ٜٜٔ)"ٓٓٓكضخب عمضيغ ضخائب فذكت اثشتاف مشيغ لخسػؿ هللا
مغ صػر جسع الساؿ لجيو ، ألف مكانتو في يثخب كامتبلكو لحرغ مغ أكبخ حرػنيا كىػ 

   ٓيجؿ عمى أف مرادر تسػيمو كانت متعجدة كلعميا مغ التجارة كمدارع الشخضل ( ٕٓٓ)غ مداحعحر
ًا مغ الجانب االقترادؼ في مجاؿ طاالجتساعي :الجانب االجتساعي  ليذ أكثخ ح سجاؿال -ٗ

الخكايات ، ككل ما كرد عشو إشارات تحكخ عخضًا في أخبار بعس الكسمة ، كلسا كانت مكاـر 
خبلؽ ػػػ مغ قبضل إكخاـ الزيف كإشعاـ الصعاـ كإغاثة السميػؼ كمداعجة السحتاجضغ ػػػ مغ األ

مآثخ العخب السذيػرة فقج حخص بعس الكسمة عمى التحمي بيا ، كىحا ما ندتذفو مغ أخبارىع 
نذ أ، ك (ٕٔٓ)كأكصافيع ، فالخبيع بغ زياد كاف  " ال ُتعج مآثخه كال تخذى في الجيل بػادره" 

، كعسارة الػىاب " ال يشاـ لضمة يخاؼ كال يذبع  (ٕٕٓ)رس " إذا ُسأؿ أرضى كإذا قجر أغزى "الفػا
داللة عمى إيثاره لزضػفو ، لحلظ كاف الخبيع بغ زياد يفاخخ بشفدو كأخػتو كثضخ  (ٖٕٓ)زاؼ"لضمة يُ 
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كاف  ف حزضخ الكتائب ال يكتفي بإكخاـ الزضػؼ ، بلأ، كيبجك ( ٕٗٓ)مغ رجاؿ العخب السذيػريغ

تل بعج ، حتى أف سػيج بغ الرامت قُ  ىػ مغ يػجو الجعػات كيصعع الصعاـ كيدقي الذخاب
مع مجسػعة مغ  سػيج ثبلثة أياـ في مشدؿ فضيا أمزى التي انرخافو مغ إحجػ ىحه الجعػات 

جميًا  مغ  ، ككلجه أسضج بغ حزضخ كاف شخرية اجتساعية مقبػلة ججًا كيطيخ ذلظ(ٕ٘ٓ)الزضػؼ
، أما سػيج  (ٕٙٓ)فقج كاف أسضج بغ حزضخ رجبًل صالحًا ضاحكًا مميحًا "الذخرية  "مػاصفاتو 

بغ الرامت فكاف حخيرًا عمى مداعجة السحتاجضغ كخرػصًا في أكقات الزضق كالججب ، 
 نخضمو ييب ثسخىا لمسحتاجضغ لسػسع كامل كيفتخخ بحلظ بقػلو :  بأحدغفكاف يجػد 
ِبيٍَّة             ْشهاء  وال ُرجَّ هاِئحِ             فميدت بد   (ٕٚٓ) ولكن ع رايا في الدشيِن الج 

خبار التي تحجثت عغ ، كقج ناؿ حطًا كفضخًا مغ األ(ٕٛٓ)كسعج بغ عبادة كاف كخيسًا ال يخد أحجاً   
كخمو كجػده في بحؿ الصعاـ لمقاصي كالجاني ، إذ  " كاف مشادؼ سعج بغ عبادة يقػؿ عمى 

الشاس رفع يجه إلى الدساء كقاؿ  أكلفأذا ٓٓٓمغ أراد خبدًا كلحسًا فميأت أشع سعج  (ٜٕٓ)أشسو
الميع أني ال أصمح عمى القمضل كال يرمح القمضل لي ، الميع ىب لي حسجا كمججًا ألنو ال حسج إال 

، ، ككاف قج خرز مػضع ربسا مبلصق لحرشو لتبخيج الساء  (ٕٓٔ)بفعاؿ كال مجج إال بساؿ "
بقي ىحا السػضع يعخؼ بجخار سعج حدب ما ذكخ ياقػت الحسػؼ قائبًل : " جخار سعج مػضع 

، لحلظ شيج بشي  (ٕٔٔ)بالسجيشة كاف يشرب عميو سعج بغ عبادة جخارًا يبخد فضيا الساء ألضيافو "
ضجنا الخدرج بجسيع ىحه الفزائل كما كاف يقجمو لقبضمتو قائمضغ : " يا رسػؿ هللا ىػ بضتشا كابغ س

كانػا يصعسػف في السحل كيحسمػف في الكل كيقخكف الزيف كيعصػف في الشائبة كيحسمػف عغ 
 ٓ (ٕٕٔ)العذضخة "

 ،يعج الكسمة مغ الشخبة السثقفة في السجتسع التي تستمظ ميارة القخاءة كالكتابة: السجاؿ الفكخؼ  -٘
، كمغ خبلؿ تتبع الشرػص يطيخ ساسية في العصاء الفكخؼ كالثقافيمغ السختكدات األ بػصفيا

متػاضعة في مختمف مياديغ السعخفة في ذلظ الدماف ، ففي مجاؿ التعميع  إسياماتف ليع أ
أثخىع يكػف أكبخ لػ  جسيعيع يقخؤكف كيكتبػف ألف ذلظ شخط أساس مغ شخكط الكامل ، كلكغ

لآلخخيغ، حؿيقة  ابةالشذاط الثقافي كالفكخؼ عغ شخيق تعميع القخاءة كالكت مارس بعزيع ثبت أف
اإلشارات التي كردتشا مغ  بضج أف،  لع تذخ إلى ذلظ صخاحةالتي كقعت بضغ أيجيشا  الشرػص

صجر اإلسبلـ تذضخ إلى أف بعزيع مثل أسضج بغ حزضخ كاف يسارس التعميع بتػجيو مغ الشبي

 يع بغ جابخ إذ قاؿ :  إف الشبي(ٖٕٔ)كىحا ما ذكخه ابغ حجخ في تخجسة إبخـا   "
 مخككحلظ رافع بغ مالظ قاـ بيحا األ (ٕٗٔ)دفعو إلى أسضج بغ حزضخ كأمخه أف يسػنو كيعمسو"
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عشجما أعصاه الخسػؿ  قػمو قبل اليجخة اسػر  مغ القخاف الكخيع كأمخه أف يعمسي(ٕٔ٘ )

سارسػف كانػا ي بأنيعنو ليذ في ىاتضغ اإلشارتضغ ما ؼيو القصع أك الجـد نؽيًا أك إثباتًا أكالحؿيقة 
نو كاف في نصاٍؽ محجكد ربسا يقترخ عمى بعس أكلػ كشا نسضل إلى ، ىحا الجكر قبل اإلسبلـ 

 ٓأفخاد األسخة
كفي مجاؿ الثقافة كاإلشبلع عمى بعس السعارؼ كالحرػؿ عمى مرادرىا كإعادة 

مغ اختراص سػيج بغ الرامت الحؼ جسع عمى ما يبجك الكثضخ مغ  مخكنذخىا ،كاف ىحا األ
كقج عخضيا عمى الخسػؿ( ٕٙٔ)حكع لقساف   عشجما التقى بو في مكة بجاية الجعػة

مكة  ٓٓٓقجـ سػيج بغ الرامت  اإلسبلمية ، كسا أشارت إلى ذلظ بعس السرادر بقػليا : "
عميو كسمع، كدعاه إلى هللا عد كجل كإلى  حاجًا أك معتسخًا، فترجػ لو رسػؿ هللا صمى هللا

اإلسبلـ، فقاؿ لو سػيج: لعل الحؼ معظ مثل الحؼ معي، فقاؿ رسػؿ هللا:  كما الحؼ معظ  ؟ 
قاؿ: مجمة لقساف، يعشي حكسة لقساف، فقاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: اعخضيا عمي 

شو، قخآف أندؿ هللا عمي، كىػ فعخضيا عميو، فقاؿ:  إف ىحا لكبلـ حدغ، كالحؼ معي أفزل م
يحتفع بكتابًا جسع ؼيو أف سػيج كاف ا الشز يذضخ إلى عجة أمػر، األكؿ:كىح (ٕٚٔ)" ىجًػ كنػر
، كالثاني : أف سػيج قج قخف ما لجيو مغ حكع (ٕٛٔ)كل كتاب عشج العخب مجمة " ألف" ؛حكع لقساف

بالقخآف الكخيع ، األمخ الحؼ دفع الخسػؿ   كحي  مغ هللا  القخاف الكخيع فأأف يػضح لو
، كالثالث : إف الشبي مغ حكع يختمف عسا لجيو عد كجل   استحدغ ىحه الحكع كالسػاعع

قخأت في حكستو نحػًا مغ عذخة  ليحه الحكع بقػلو : "( ٜٕٔ)، كإذا قخأنا كصف كىب بغ مشبو
أدخمػه في كبلميع  آالؼ باب ، كلع يدسع الشاس كبلمًا أحدغ مشو ، ثع نطخت فخأيت الشاس قج

عخفشا لساذا كصفت السرادر سػيج  (ٕٕٓ)"كاستعانػا بو في خصبيع كمدائميع ككصمػا بو ببلغتيع
ف الخجل كاف يقخأ تمظ الحكع كيعضج أإذ يبجك  (ٕٕٔ)امت بأنو " كثضخ الِحكع في شعخه"بغ الر

  ٓنذخىا عغ شخيق الذعخ كػنو كسضمة الشذخ األساسية في ذلظ الدماف 
يبجك أف بعزيع مثل عبج هللا بغ ُأبي كاف لو معخفو بيحا ( ٕٕٕ)مجاؿ عمع األنػاءكفي 

العمع ، كىحا ما ندتذفو مغ كبلمو عغ السصخ الحؼ أصاب السدمسضغ في غدكة الحجيبية سشة 
؛ ألف العخب كانت تعتقج أف  (ٖٕٕ)ـ ، إذ قاؿ : " ىحا نػء الخخيف أمصخنا بالذعخػ "ٕٚٙىػ/ٙ

، كلسا كاف (ٕٕٗ)بج أف يكػف لو  مصخ أك ريح أك بخد أك حخ كيشدبػف ذلظ إليولكل نجع نػء ال 
لحلظ اعتقج ابغ ُأبي ( ٕٕ٘)الذعخػ مغ الشجـػ السذيػرة عشج العخب ككصمت شيختيا حج العبادة

نيا مغ تفعل ذلظ ، كبغس الشطخ عغ عقضجتو الباشمة لكغ يبجك أف الخجل لو أعمى ما يبجك 
 ٓكمشازليا  معخفة بشجـػ األنػاء
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لع ترمشا إال نتف  غضخ أنونو مغ شخكط الكامل ، أأما في مجاؿ الذعخ ، فقج عخفشا 

ف معطسيع مغ أقمضمة لبعس الكسمة مثل الخبيع بغ زياد كسػيج بغ الرامت ، كلعل سبب ذلظ 
 ألف شخط( ٕٕٙ)السقمضغ بجلضل كصف ابغ قتضبة لذعخ أحجىع كىػ عبج هللا بغ ُأبي بأنو قمضل عديد

الذعخ في الكامل ، كسا ذكخنا سابقًا ، ىػ القجرة عمى نطع الذعخ كليذ الشبػغ كالذيخة ، كميسا 
يكغ مغ أمخ فاف نطخة بديصة عمى ما كصل إلضشا مغ شعخىع تطيخ تشػع أغخاضيع الذعخية ، 

تجكر حػؿ الحخب كالثأر كالػصف كالحكسة  ضػعاتيعنيع شأف الذعخاء اآلخخيغ ، إذ كانت مػ أش
نو ليذ مغ دعاة الحخب أعتاب ، فالخبيع بغ زياد تكمع عغ حخب داحذ كالغبخاء ، كبضغ كال

  :بقػلو
ْت ع ه ان ًا                     ْرُبك ْم أْمد  ش اه ا     فإْن ت ُك ح     (ٕٕٚ)فإنِّي ل ْم أُكْن ِمسَّْن ج 
ل                    ُثهه  ــــُد س  ْـــ كْن ُولــــو  ة  أرَّ ها ن ار ه ا ِلس ْن اصط       ا ــــْهد  ذُّ ح    (ٕٕٛ)ال ه او 

كقخر شمب ثأره ( ٜٕٕ)كفي الخثاء رثى مالظ بغ زىضخ العبدي بعج أف قتمو بشي ذبياف
، (ٖٕٓ)ر فكانت قرضجتو مغ أركع ما كتب في ىحا السجاؿأتساشيا مع عادات العخب في شمب الث

التي أرسميا إلى الشعساف بغ السشحر بعج أف شمب كقج تجاخل الػصف كالعتاب بقرضجتو الذعخية 
  ٓ(ٖٕٔ)مشو مغادرة ببلده

كفي إحجػ قرائجه التي  أما سػيج بغ الرامت فغمب عمى شعخه السػاعع كالحكع ،
 غ الرفات الحميسة لمسشافق بقػلو : كصمتشا بضّ 
ِدي           ك ما ي ْفِري م قالت ه في    قًا وله ت رى      ــأ ال ُربَّ م ن تدُعه ص   الغ يب ساء 
ْأُثهر عمى ث غرة الشَّْحر       دًا  ــشاهِ  كانا ــم هــدالذَّ ــه كــقالتُ ــم              وبالغيب م 

ك بــــدــي             ب الظَّهر                        ه ـِـــ ســــت أ ِديـــحــِه وتــاِديــرُّ رٍّ ت ْبت ِري ع ر  ِسيَُّة ش   ن 
ْزرو  بغزاءِ وال غلِ من ال         اِتٌم ــــه كــــان ما هـــيُن لك الع ْيشـــُتبِ             (ٕٖٕ)الشَّظ ر الذَّ

كعبج هللا بغ ُأبي كاف غخضو الذعخؼ تػضيح أثخ التخاصع كالتشازع بضغ القبضمة كسضجىا كدكره 
كىػ يرف حالو بعج اعتشاؽ بشي عسػمتو اإلسبلـ كإصخاره عمى الشفاؽ  في فذمو كسقػشو ،

  :قائبلً 
ْل            ْرس ك  ال ت ز  ُكْن م ْهال ك  خ  ْعمُ         م ت ى ما ي   اِرعُ ـــن  ُتر  ــهك  الَِّذيــت ِذلُّ وي 
ُض الــوه           ش احِ ــب اِزي ب ْغيــْل يْشه   (ٖٖٕ) ُقصَّ ي ْهمًا ِريُذُه ف ْهه  و اِقعُ وإْن         ِه ــِر ج 

 أما الفخخ فكاف مغ نرضب شعخ أسضج بغ حزضخ ، إذ  افتخخ بشفدو قائبًل :
 ٓ(ٖٕٗ)وأسهقِ  من جساجمٍ  طّ ق   كمّ           يفي األزرقُ أنا أبه يحيى وس             



                                                                     

 ٖٙٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

  الخاتسة 
يتزح مسا تقجـ أف الكامل عشج العخب قبل اإلسبلـ ىػ الحؼ يجضج الكتابة كالدباحة 

عميا فخضتيا كالخماية كنطع الذعخ كذا حدب كندب ؛ألف تمظ الرفات تسثل ؾيسة اجتساعية 

الثقاؼية كالجغخاؼية لذبو الجديخة العخبية، كقج اقترخ ىحا المقب عمى الطخكؼ االجتساعية ك 

الذخريات؛ ألنو لع يكغ لؿبًا مػغبًل في القجـ ، بل في السجة التي سبقت  مجسػعة صغضخة مغ

دكف سػاىا مغ مشاشق شبو مغ البعثة الشبػية الذخيفة بقمضل ، كتبضغ أف أغمب الكسمة في يثخب 

ف أالجديخة العخبية؛ كذلظ بدبب مبلئسة الطخكؼ االجتساعية كالثقاؼية كالجغخاؼية ، كاتزح أيزًا 

مسضدًا في الحياة العامة بسختمف مجاالتيا الدياسية كالعدكخية كاالقترادية  لمكسمة أثخاً 

كاالجتساعية كالفكخية ، إال أف ىحا األثخ لع يكغ بسدتػػ كاحج ، إذ اختمف مغ شخٍز إلى آخخ 

حدب مػقعو االجتساعي في القبضمة كمؤىبلتو الذخرية، ؼبعزيع لع يخد اسسو إال في قػائع 

 ٓاآلخخ كاف ىػ محػر الحجث يعبعز حضغفي الكسمة فقط ، 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٛٚ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 الههامش 

ـ، تاج العخكس مغ ٜٓٚٔىػػ/ٕ٘ٓٔالدبضجؼ ، دمحم مختزى بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ الحدضشي ، ت (ٔ)
  ٓمادة )كسل(  ٖٖ٘/ٖٓت ،ٓجػاىخ القامػس ، تحقضق مجسػعة مغ السحققضغ ، دار اليجاية ، د

ـ، لداف العخب ، دار ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚمشطػر ، أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ، تابغ ( ٕ)
  ٓمادة )كسل(  ٜٛ٘/ٔٔت، ٓصادر ، بضخكت ، د

  ٓميجؼ السخدكمي ك د ٓـ ،  العضغ ، تحقضق دٜٔٚىػ/٘ٚٔالفخاىضجؼ ، الخمضل بغ أحسج ، ت ( ٖ)
يع الدامخائي ، ط   ٓمادة )كسل(  ٜٖٚ/٘،ىػٜٗٓٔ، مؤسدة دار اليجخة ، قع ، ٕإبخـا

ـ ، تيحيب المغة ، تحقضق دمحم عػض ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىخؼ ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج ،  ت (ٗ)
  ٓمادة )كسل(  ٛٗٔ/ٓٔ،  ـٕٔٓٓ، دار إحياء  التخاث العخبي ، بضخكت ،  ٔط  ،مخعب

دار صادر ، ـ( ، الصبقات الكبخػ ، ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ، دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ )ت( ٘)
، ، األغاني ـ (ٜٙٚىػ/ٖٙ٘األصفياني ، عمي بغ الحدضغ ، ) تأبػ الفخج  ؛ ٕٗ٘/ٖت ،ٓبضخكت ، د

 ٓ ٕٚ/ٖت،ٓتحقضق عمي ميشا ك سسضخ جابخ ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ، د
ء ـ ( البجٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘؛ السقجسي ، السصيخ بغ شاىخ ) ت ٕٗ٘/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٙ)

؛ الدمخذخؼ ، أبػ القاسع محسػد بغ عسخ  ٘ٔٔ/٘ت،ٓكالتاريخ ، مكتبة الثقافة الجيشية ، بػر سعضج ، د
ـ ، ربيع األبخار كنرػص األخبار ، تحقضق عبج األمضخ ميشا ، مؤسدة ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘بغ دمحم ، ت

بغ ـبة هللا ؛ ابغ عداكخ ،أبػ القاسع عمي بغ الحدغ  ٛٙٗ/ٕـ،ٕٜٜٔاألعمسي لمسصبػعات ، بضخكت ، 
، غخامة  العسخؼ ـ (، تاريخ مجيشة دمذق، تحقضق محب الجيغ أبي سعضج كعسخ بغ ٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘) ت

، عبج الخحسغ ؛السدؼ ، ابػ الحجاج يػسف بغ ٜٚ/ ٜـ ، ٜٜ٘ٔدار الفكخ ، بضخكت ، 
، بذار عػاد معخكؼ، مؤسدة الخسالة ٓتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ، تحقضق د ـ،ٖٔٗٔىػ/ٕٗٚت
ـ ، السدتصخؼ ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ؛ األبذضيي، شياب الجيغ دمحم بغ احسج ، ت ٕٛٗ/ٖـ ، ٜٓٛٔضخكت ، ب

  .ٛٚ/ٕـ ، ٜٙٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ،  ، دارٕخؼ، تحقضق مفضج دمحم قسحية ، طمغ كل فغ مدتط
   ٓ  ٕٚ/ٖاألغاني ، ( ٚ)
يع ، مكة ك ( ٛ)  ،ـٓ، ددار الفكخ العخبي، الخسػؿالسجيشة في الجاىمية كعيج الذخيف ، أحسج إبخـا

  ٓ  ٖٔص ،ـٜ٘ٛٔ
؛ السدؼ ، تيحيب  ٜٚ/ٜ؛ابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،  ٗٓٙ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،   (ٜ)

  ٓ ٕٛٗ/ٖالكساؿ ، 



                                                                     

 ٖٛٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ ، السدىخ في عمـػ ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدضػشي ، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ، ت( ٓٔ)
   ٓ ٖٔٓ/ٕـ ، ٜٜٛٔالمغة كأنػاعيا ، تحقضق فؤاد عمي مشرػر ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 

ـ ، تفدضخ القخآف العطيع ، ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثضخ ، أبػ الفجاء اسساعضل بغ عسخ الجمذقي ، ت  (ٔٔ)
  ،؛ابغ عادؿ ٖٓٔ/ٔـ ، ٜٜٜٔـ ، ٓ، دار شضبة لمشذخ كالتػزيع ، د ٕقضق سامي بغ دمحم سبلمة ، طتح

ـ ، المباب في عمـػ الكتاب ، تحقضق ٜٖٗٔق/ٓ٘ٚأبػ حفز عسخ بغ عمي الجمذقي ، كاف حيًا سشة 
  ٓ ٜٙ/ٜٔـ ،ٜٜٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ،  عادؿ احسج عبج السػجػد ، عمي دمحم معػض ، دار

ـ ، البياف كالتبضضغ ، تحقضق فػزؼ عصػؼ ، ٛٙٛىػ/ٕ٘٘الجاحع ، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ، ت( ٕٔ)
ـ( ، ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛ؛ابغ خمجكف ، عبج الخحسغ بغ دمحم ت)  ٘ٓٗـ، صٜٛٙٔدار صعب ، بضخكت ، 

  ٓ ٖٕٚـ، صٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘مقجمة ابغ خمجكف ، ط
 ٓ ٕ؛ الجسعة / ٙ٘ٔ؛األعخاؼ / ٘ٚ،  ٓٔ ؛ آؿ عسخاف / ٛٚ/ البقخة  (ٖٔ)
ـ ، الجامع ألحكاـ القخآف ، تحقضق ىذاـ ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙأبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبي بكخ ، ت(ٗٔ)

   ٓ  ٜٔ/ٛٔـ ، ٖٕٓٓسسضخ البخارؼ ، دار عالع الكتب ، الخياض ، 
ؼ القخاف ، تحقضق احسج ـ (، جامع البياف عغ تأكيل إٕٜٓىػ/ٖٓٔأبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت  (٘ٔ)

 ٓ ٕٔٛ/ٙـ ، ٕٓٓٓدمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  
ـ ،السفخدات في غخيب القخآف ، تحقضق دمحم سضج ٛٓٔٔق /ٕٓ٘أبػ القاسع حدضغ بغ دمحم ، ت (ٙٔ)

   ٓ ٖٕت ، صٓكيبلني ، دار السعخفة ، بضخكت ، د
، ساعجت  جامعة بغجاد عمى نذخه ، بغجاد ،  ٕط السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، (ٚٔ)

   ٓ ٖٗٔ-ٜٔ/ٛـ ،ٖٜٜٔ
  ٓ ٚٓٔ/ٛجػاد عمي ، السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،  (ٛٔ)
مجيشة عمى الفخات كاف أكؿ مغ بشاىا سابػر بغ ىخمد السمظ الداساني ،كسسضت بالشبار ألف كاف   (ٜٔ)

مرادر تسػيغ الفخس لحلظ سسػىا األىخاء كعشجما حخرىا  يجسع بيا أنابضخ الحشصة كالذعضخ ككانت مغ
شياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ  العخب السدمسضغ عخبػىا فدسضت باألنبار ، يشطخ : ياقػت الحسػؼ ،

 ٓ ٕٚ٘/ٔ،ـ ٜٜٚٔ، دار الفكخ ، بضخكت ،  معجع البمجافـ( ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙعبج هللا ) ت
ـ( ،فتػح البمجاف ، تحقضق رضػاف دمحم ٕٜٛىػ/ٜٕٚالحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ ) ت أبػ  (ٕٓ)

  ٓ ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗىػ ،صٖٓٗٔرضػاف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
   ٓ ٖٜ/ٕأبػ الفخج ، األغاني ،  (ٕٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٛ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ عبج الجغ بغ أعيا بغ الحارث الدكػني الكشجؼ ، قجـ مكة كتدكج الزيياء بشت حخب بغ  (ٕٕ)

ـ ، جسيخة ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗدمحم عمي بغ أحسج بغ سعضج األنجلدي ،  ت يشطخ :  ابغ حـد ، أبػ ،ةأمي
  ٓ ٜٕٗـ  ،ص ٖٕٓٓ، دار الكتب العمسية ،  بضخكت،   ٖأنداب العخب ، ط

 كىػ أكضجر بغ عبج الجغ بغ أعيا بغ الحارث الدكػني الكشجؼ ، أسخه خالج بغ الػلضج أياـ الخسػؿ (ٖٕ)
  كدكمة الجشجؿ : تقع بضغ ببلد الذاـ  ٜٕٗ، يشطخ: ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص ،

كالسجيشة بالقخب مغ جبل شي في مشخفس مغ األرض فضيا حرغ مشيع محاط بدػر كبضخ ، يشطخ : 
  ٓ ٚٛٗ/ٕياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 

إذ أنجب أمية لجضل الثاني مغ أبشائو بغ عبج شسذ بغ عبج مشاؼ القخشي كقج انقصع ندمو بعج ا( ٕٗ)
ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، كأمية أنجب أبػ سؽياف كاألخضخ لع يعقب فانتيى ندميع ، يشطخ :  

  ٓ ٜٚ-ٛٚص
بغ مخة بغ كعب بغ كبلب القخشي ، كاف لو اتراؿ مع ممػؾ العخاؽ كالذاـ كقج حسل في إحجػ   (ٕ٘)

أبػ الحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ،  ،الببلذرؼ  ، يشطخ :يجخات عمى البخيج فدسي راكب البخ الدف
، كرياض زركمي ، دار الفكخ ، بضخكتتحقضق سيضل زكار  ،ـ، أنداب األشخاؼ ٕٜٛىػ/ٜٕٚت

 ٓ  ٚ/ٓٔ ،ـٜٜٙٔ
بو أمػاؿ  (ٕٙ) بغ معتب بغ مالظ بغ كعب ، كاف شخيفًا في الجاىمية  كشاعخًا ، كفج عمى كدخػ فـػ

-ٖٔٗ/ٖٔبشى فضيا حرشًا في الصائف ، أدرؾ اإلسبلـ  كاسمع ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، 
ٖٕٗ ٓ  

 ٓ  ٚ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص (ٕٚ)
ـ ، كتاب الفيخست ، دار السعخفة ، بضخكت ، ٚٗٓٔىػ/ٖٛٗأبػ الفخج دمحم بغ أبي يعقػب ، ت (ٕٛ)

   ٓ ٛ-ٚ/ٔـ ، ٜٛٚٔ
  ٓ ٚ٘ٗص فتػح البمجاف ،  (ٜٕ)
 ٓ  ٕٓٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،   (ٖٓ)
   ٓ  ٕٕ/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٔ)
  ٓ  ٜ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص  (ٕٖ)
  ٓ ٗٔٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ،  جػاد عمي ، (ٖٖ)
   ٓ  ٖٛ٘/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٗ)
   ٓ  ٜ٘ٗفتػح البمجاف ، ص( ٖ٘)



                                                                     

 ٜٖٓ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

    ٓ ٕٕ/ٕابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، ( ٖٙ)
  ٓ  ٛٔٗالسقجمة ، ص (ٖٚ)
ى نياية العرخ العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ ، األلعاب عشج العخب كمػقف اإلسبلـ مشيا حت (ٖٛ)

   ٓ ٖٚـ ، صٕٓٔٓالخاشجؼ ، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية جامعة البرخة ، 
بضخني ، جاف جاؾ ، جديخة العخب ، تخجسة نججة ىاجخ كسعضج الغد ، السكتب التجارؼ لمصباعة  (ٜٖ)

   ٓ  ٕٔ-ٕٓـ ، صٜٓٙٔكالتػزيع كالشذخ ، بضخكت ، 
ـ إلى القخف ٙلحسضج ، قزايا الساء عشج العخب قجيسًا )مغ الجاىمية/القخف سبلمة ، عبج ا (ٓٗ)

  ٓ ٔ٘ـ ، صٕٗٓٓـ ، ٓـ ( دار الغخب اإلسبلمي ، دٚٔىػ/ٔٔ
  ٓ ٔٗ/ٔـ ، ٜ٘ٙٔـ ، ٓ، دار الكذاؼ ،  د ٗحتي ، فضمضب ، تاريخ العخب السصػؿ ، ط  (ٔٗ)
ـ ، كشد العساؿ في ٚٙ٘ٔق /ٜ٘ٚ، ت الستقي اليشجؼ ، عبلء الجيغ بغ عمي بغ حداـ الجيغ (ٕٗ)

ـ ، ٜٔٛٔسشغ األقػاؿ كاألفعاؿ ، تحقضق بكخؼ حياني كصفػة الدقا ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ، 
ٕٔ/ٕ٘ٗ ٓ  

    ٓ ٜٕٔ/ٙٔاألغاني ، (ٖٗ)
ـ ، مخكج الحىب كمعادف الجػىخ ، ٜٗٚق/ٖٗٙابػ الحدغ عمي بغ الحدضغ بغ عمي ، ت (ٗٗ)

   ٓ ٖٓٛ/ ٔـ ، مجٜٜٛٔالذخكة العالسية لمكتاب ، دار الكتاب العالسي ، بضخكت ، 
    ٓ  ٕٛٔ/٘، معجع البمجاف( ٘ٗ)
ـ ، مجمة ٔٙٙىػ/ٔٗالصخفي ، دمحم حدضغ جاسب ، خذية السياه عشج العخب السدمسضغ حتى عاـ  (ٙٗ)

  ٓ ٖٕ٘ـ ، صٕ٘ٔٓ، سشة  ٖ-ٕالقادسية لمعمـػ اإلندانية ، السجمج الثامغ عذخ ، العجد
 ـ، أخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو ،ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚالفاكيي ، أبي عبج هللا دمحم بغ إسحاؽ ، ت( ٚٗ)

-ٖٓٔ/ٖ،   ىػٗٔٗٔتحقضق عبج السمظ بغ عبج هللا بغ دـير ، دار خزخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ،
ٔٓٙ ٓ   

لمسديج مغ التفاصضل يشطخ : الببلدؼ ، عاتق بغ غضث ، أكدية مكة السكخمة ، دار مكة لمتػزيع ( ٛٗ)
  ٓكما بعجىا  ٘، ص ٜ٘ٛٔكالشذخ ، مكة السكخمة ، 

ـ، أخبار السجيشة ، تحقضق عمي دمحم كياسضغ سعج الجيغ ، ٘ٚٛىػ/ٕٕٙأبػ زيج عسخ الشسخؼ ، ت (ٜٗ)
  ٓ ٓٔٔ-ٙٓٔ/ٔـ ، ٜٜٙٔعمسية ، بضخكت ، دار الكتب ال

ذكخه ابغ عبج ربو بيحا األسع إذ قاؿ : " يـػ غجيخ قميي" كعجه مغ األياـ السذيػدة بضغ بشي عبذ  (ٓ٘)
ـ ، العقج الفخيج ، تحقضق عبج السجضج ٜٓٗىػ /ٕٖٛكذبياف ، يشطخ : أحسج بغ دمحم األنجلدي ، ت



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٔ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
؛أما ياقػت الحسػؼ فقج ذكخ عجة مػاضع  ٕ٘/ٙـ ،ٖٜٛٔ، التخحضشي ، دار الكتب العمسية ، بضخكت 

-ٖٜٖ/ٗبيحا األسع كذكخ أيزًا إنو ماء شيج يػمًا بضغ بشي عبذ كذبياف ، يشطخ : معجع البمجاف ، 
ٖٜٗ ٓ  

  ٓ ٕ٘/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،  (ٔ٘)
يػاجو نخضل بشي فدارة ،  دارة جمجل : بضغ كادؼ السياه كبضغ البخداف كىي دار بشي الزباب مسا (ٕ٘)

   ٓ  ٕٙٗ/ٕيشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 
 الؿيذ :    أال رب يـػ لظ مشيغ صالح          كالسيسا يـػ بجارة جمجل  أمخؤقاؿ  (ٖ٘)

ر الجضل ، بضخكت ، الؿيذ بغ حجخ بغ الحارث ، ديػانو ، تحقضق حشا الفاخػرؼ ، دا أمخؤيشطخ :   
الؿيذ مغ ديارىع تقجـ الخجاؿ  أمخؤكالحادثة التي كقعت فضيا ىي عشجما رحل قـػ  ٓ ٕٛت ، صٓد

الؿيذ ذلظ ، تخمف ككسغ في غيابة مغ األرض ، حتى جاء الشداء  أمخؤكتخمف الشداء ، فمسا رأػ 
 ٓٓٓالؿيذ كاخح ثيابيغ أمخؤكفضيغ عشضدة التي كاف يعذقيا ، فشدلغ إلى الغجيخ يغتدمغ ، فجاء 

 ٓ ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٓٔيشطخ، ؛ ابػ الفخج ، األغاني ، لمتفاصضل 
  ٓ  ٜٖٛ/٘مدتشقع ماء في ببلد غصفاف ،  يشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، (ٗ٘)
ابغ عبج ربو ، ككاف ؼيو الشرخ لبشي عبذ إذ قتمػا مجسػعة مغ فخساف بشي ذبياف ، يشطخ:   (٘٘)

    ٓ  ٖٕ-ٕٕ/ٙالعقج الفخيج ، 
  ٓ  ٜٛ-ٕٜيشطخ : سبلمة ، قزايا الساء عشج العخب ، ص لمتفاصضل  (ٙ٘)
  ٓ ٕٕٓ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ، ( ٚ٘)
   ٓمادة )زلف(  ٖٛٔ/ٜابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٛ٘)
الشعيسي ، أحسج إسساعضل ،  ألعاب األشفاؿ الذعبية في تخاث العخب الذعخؼ ، مجمة التخاث  (ٜ٘)

   ٓ ٙ٘، ص ٕٚٓٓ، بغجاد  ٕالذعبي ، العجد 
بغ مالظ بغ جعفخ كاف كالجه مغ أجػاد العخب كعسو أبػ بخاء مبلعب األسشة ، ىػ أحج الذعخاء  (ٓٙ)

ـ ، يشطخ؛ ٔٙٙىػ/ٔٗالسخزخمضغ أدرؾ اإلسبلـ كيقاؿ إنو عسخ مائة كخسذ كأربعضغ سشة ، تػفي سشة 
   ٓ ٜٖٙ-ٖٓ٘/٘ٔابػ الفخج ، األغاني ، 

كتحضخت : امتؤلت   ٖٕٔـ ، صٕٜٙٔضق إحداف عباس ، الكػيت ، ديػاف لبضج بغ ربيعة ، تحق (ٔٙ)
 ٓمادة )حضخ( ٖٕٕ/ٗمشطػر، لداف العخب ،  ابغماء ، الجبار : مجارؼ الساء )السذارات( ، يشطخ ، 

ـ ، كؼيات األعياف كأنباء ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙبػ العباس شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج ، تأابغ خمكاف ،   (ٕٙ)
  ٓ ٖٛ/ٚت ، ٓأبشاء الدماف ، تحقضق إحداف عباس ، دار الثقافة ، بضخكت ، د



                                                                     

 ٕٜٖ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ ، الفخكسية ، تحقضق عدت العصار الحدضشي ، ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚشسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ ، ت  (ٖٙ)
  ٓ  ٙٓٔـ ، صٜٜٗٔ،  ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ٕط
ىػ ٕٕٗبػ عبضج ، القاسع بغ سبلـ ، تألمتفاصضل عغ ىحا الدبلح كأكصافيا كنعػتيا يشطخ :  (ٗٙ)
ـ ، ٜ٘ٛٔ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ، ٕـ ، كتاب الدبلح ، تحقضق حاتع صالح الزامغ ،طٖٛٛ/

  ٕٛ-ٕٕص
فًا كمقجمًا في قػمو ، صاحب القػس بغ زيج بغ عبجهللا بغ داـر التسيسي ، سضج تسيع ، كاف شخي (٘ٙ)

الحؼ يزخب بو السثل في الػفاء ، عشجما رىشو عشج كدخػ ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،  
ٕٔ/ٜٔ-ٕٔ  ٓ 

ثخكت عكاشة ، ٓـ ،السعارؼ ، تحقضق دٜٛٛىػ/ٕٙٚابغ قتضبة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ مدمع ، ت( ٙٙ)
   ٓ ٛٓٙ/ٔت ،ٓدار السعارؼ ، القاىخة ، د

  ٓ   ٚٔٔ/ٔٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٚٙ)
الؿيدي ، نػرؼ حسػدؼ ،الفخكسية في الذعخ الجاىمي ،  لمتفاصضل عغ ىحا السػضػع يشطخ :  (ٛٙ)

  ٓ ٖ٘ٔ-ٜٕٔـ،صٕٗٓٓعالع الكتب ، بضخكت ، 
ػ كاف العخب يعتقجكف إف أحدغ كأكـخ القدي ما كاف يرشع مغ شجخ الشبع ، يشطخ : السبخد، أب (ٜٙ)

 ،تٓ، دكاألدب ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ـ ( الكامل في المغةٜٛٛىػ/ٕ٘ٛالعباس دمحم بغ يديج ) ت
؛ كمغ األشجار األخخػ التي يرشعػف مشيا القدي ىي : الزاؿ  كالذػحط كالدجر كالذخياف  ٖٗ/ٔ

  ،أحػاؿ العخب ، محسػد شكخؼ ، بمػغ األرب في معخفةكالحساط كالتالب ، يشطخ :اآللػسيكالدخاء كالتضغ 
  ٓ ٖ٘٘/ٖت ، ٓعشي بذخحو كضبصو دمحم بيجت اآلثخؼ ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، د

 ٓ ٜٕٔالؿيدي ، الفخكسية ، ص  (ٓٚ)
  ،غالي ، كاصف بصخس ، تقالضج الفخكسية عشج العخب ، تخجسة أنػر لػقا ، دار السعارؼ ، القاىخة (ٔٚ)
    ٓ ٜٚٔت ، صٓد
ـ ، ٖٜٛٔت ، العدكخية العخبية اإلسبلمية ، دار الذخكؽ ، بضخكت ، خصاب ، محسػد شض (ٕٚ)

   ٓ ٜٕٔص
   ٓ ٜٕٔالعمياكؼ ، األلعاب عشج العخب ، ص (ٖٚ)
  ٓ ٜ٘ٔ/ٔابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،   (ٗٚ)
  ،ـ ( ،شبقات فحػؿ الذعخاء ، تحقضق محسػد دمحم شاكخ٘ٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سبلـ ) ت( ٘ٚ)

  ٓ ٕٗ/ٔت  ،ٓجني ، ججة ، ددار الس



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٖ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
  ٓ ٗٗٔت ، صٓ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٕٕتاريخ األدب العخبي) العرخ الجاىمي ( ط (ٙٚ)
ـ ، تأكيل مذكل القخآف ، تحقضق الدضج أحسج صقخ ، ٜٛٛىػ/ٕٙٚأبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ، ت  (ٚٚ)

  ٓ ٛٔت ، صٓالسكتبة العمسية ، القاىخة ، د
  ٓ ٖٗٔ-ٖٖٔالجاحع ، ،البياف كالتبضضغ ،ص (ٛٚ)
  ٓ ٖٙـ ، صٖٜ٘ٔ، السصبعة البػلدية ، بضخكت ،  ٕتاريخ األدب العخبي ، ط (ٜٚ)
مادة  ٖٖٔ/ٗالسدىخ : العػد الحؼ يزخب بو لمغشاء ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٓٛ)

 ٓ)زىخ( 
ـ ( ،العسجة في محاسغ الذعخ كأدبو ، ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗأبػ عمي الحدغ بغ رشضق القضخكاني ) ت (ٔٛ)

  ٓ ٓٚـ  ،صٕٔٓٓتحقضق دمحم عبج  القادر ، بضخكت ، 
ـ ، الحضػاف ، تحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار ٛٙٛىػ/ٕ٘٘أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ، ت (ٕٛ)

   ٓ ٖٔٛ-ٖٓٛ/ٗـ، ٜٜٙٔالجضل ، بضخكت ،
ـ ، الدضخة الشبػية ، تحقضق ٕٛٛىػ/ٖٕٔ، ت ابغ ىذاـ ، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسضخؼ   (ٖٛ)

أبػ عسخ يػسف بغ ؛ ابغ عبج البخ ،  ٖٕٚ/ٕىػ ،ٔٔٗٔشو عبج الخؤؼ سعج ، دار الجضل ،  بضخكت ، 
في معخفة األصحاب ، تحقضق عمي دمحم  االستيعاب، ـ (ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗعبج البخ الشسخؼ القخشبي ) ت

 ٓ ٛٚٙ/ٕ، ىػ ٕٔٗٔ، دار الجضل ، بضخكت ،  ٔالبجاكؼ ، ط
   ٓ ٚٔٔ/ٛالسفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ ، ( ٗٛ)
بغ الشزخ بغ حارثة بغ شخيف بغ أنسا ر األنسارية زكجة زياد بغ عبج هللا العبدي  بشت عسخك  (٘ٛ)

كأـ كلجه الكسمة ، قتمت نفديا بعج اف أسخىا بشػ ذبياف مخافة أف يمحق العار ببشضيا يشطخ : أبػ الفخج ، 
  ٓ ٚٛٔ- ٖٛٔ/ٚٔ، األغاني 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ فخساف  (ٙٛ)
  ٓ ٕٓٔ-ٖٛٔ/ ٚٔبشي عبذ كقادتيا ، لمتفاصضل عغ حياتو يشطخ : أبػ الفخج ، األغاني ، 

عة العبدي مغ فخساف بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصي( ٚٛ)
    ٓ ٕٛٓ/ٖٔبشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ   (ٛٛ)
    ٓ ٕٛٓ/ٖٔفخساف بشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 

بغ زياد بغ عبج هللا بغ سؽياف بغ ناشب بغ ىجـ بغ عػذ بغ غالب بغ قصيعة العبدي مغ فخساف ( ٜٛ)
     ٓ ٕٛٓ/ٖٔبشي عبذ كشجعانيا ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ، 



                                                                     

 ٜٖٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 ٓـ ، السحبخ ، اعتشى بترحيحو دٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗأبػ جعفخ دمحم بغ بغ أمية بغ عسخ البغجادؼ، ت (ٜٓ)
الحدغ بغ ،؛ ابػ ىبلؿ العدكخؼ  ٜٖٛت ، صٓدار اآلفاؽ الججيجة ، بضخكت ، دأيمدة ليختغ شتضتخ ، 

يع ٕـ(، جسيخة األمثاؿ ، طٛٗٓٔىػ/ٓٓٗعبج هللا بغ سيل ) ت بعج سشة  ، تحقضق دمحم أبػ الفزل ابخـا
، ، أبػ الفزل أحسج بغ دمحم؛  السضجاني ٕٖ٘/ٕـ ،ٜٛٛٔكعبج السجضج قصامر ،دار الفكخ ، بضخكت ، 

مجسع األمثاؿ ، تحقضق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج ، دار  السعخفة ،   بضخكت،  ـ ،ٕٗٔٔ/ ىػٛٔ٘ت
 ،ـٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘د بغ عسخ بغ دمحم ، ت؛ الدمخذخؼ، أبػ القاسع محسػ  ٖٓ٘-ٜٖٗ/ٕت ،ٓد

   ٓ ٖٖٛ/ٔـ ،ٜٚٛٔالسدتقرى في أمثاؿ العخب  ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
  ٓ ٗٛٔ/ٚٔ، أبػ الفخج ، األغاني   (ٜٔ)
بغ العجبلف بغ عسخك بغ عامخ بغ زريق الخدرجي ، مغ أكائل مغ أسمع مغ األنرار ، أحج  (ٕٜ)

الشؿباء األثشي عذخ مغ األنرار الحيغ اختارىع الخسػؿ   عمى قػميع لضمة العؿبة ، استذيج في
 ٓ ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٖمعخكة احج ، يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، 

بغ دليع بغ حارثة بغ ابي خديسة الخدرجي ، سضج الخدرج جسيعا، كاف مغ الكخماء السعخكفضغ في  (ٖٜ)
يثخب ، اختاره الخسػؿ   عذخ ، عخض نفدو كسخشح لمخبلفة في سؿيفة بشي  االثشيأحج الشؿباء

ساعجة بعج كفاة الخسػؿ   ،ابغ يشطخ: ، قتل كىػ في شخيقو لمذاـ في خبلفة عسخ بغ الخصاب 
  ٓ ٚٔٙ-ٖٔٙ/ٖسعج ، الصبقات الكبخػ ، 

عذخ مغ األنرار  االثشيبغ سساؾ بغ عتيظ بغ رافع األكسي ، زعيع بشي األكس أحج الشؿباء  (ٜٗ)
الحيغ اختارىع الخسػؿ   ـ ، يشطخ : ابغ عبج ٓٗٙىػ/ٕٓعمى قػميع لضمة العؿبة ، تػفي سشة

 ٓ ٜٗ-ٜٕ/ٔ،  االستيعابالبخ ، 
بغ سمػؿ كسمػؿ امخأة مغ خداعة كىي أـ ُأبي بغ مالظ بغ الحارث بغ عبضج الخدرجي ُيحكخ إف  (ٜ٘)

لحلظ تدعع  مسجيشة،الخدرج كاألكس قج اتفقػا عمى تشرضبو زعيسًا عمضيع كفذل ىحا األمخ بقجـك الشبي ل
، تػفي في زمغ الخسػؿالسشافقضغ فضيا  ٖبج البخ ، األستيعاب ،، يشطخ : ابغ ع/ٜٗٓ-ٜٗٔ .  

بغ عبج هللا بغ الحارث بغ عبضج بغ مالظ مغ بشي الحبمى الخدرجي ، شيج جسيع الغدكات مع   (ٜٙ)
الخسػؿ  : ابغ األثضخ ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي  ، تػفي في خبلفة عثساف بغ عفاف ، يشطخ

ـ، أسج الغابة في معخفة الرحابة ،تحقضق عادؿ أحسج الخفاعي ، دار إحياء ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙالكـخ ، ت
 ٓ ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔـ،ٜٜٙٔالتخاث العخبي ، بضخكت ،



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜ٘ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ خالج بغ عصية بغ حػط بغ بغ حبضب بغ عسخك األكسي ، قتمو السجحر بغ زياد فكاف الدبب  (ٜٚ)

-ٖٖٚنجلعت بو حخب بعاث بضغ األكس كالخدرج ،يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، صالحؼ ا
ٖٖٛ ٓ  

بغ سساؾ بغ عتيظ بغ أمخؼء الؿيذ بغ زيج بغ عبج األشيل بغ الحارث األكسي ، سضج األكس ( ٜٛ)
     ٓ ٜٖٖقتل يـػ بعاث ، ابغ حـد ، جسيخة انداب العخب ، ص

 ٓ  ٓٙٗ-ٜ٘ٗفتػح البمجاف ، ص  (ٜٜ)
تخجسة أسضج بغ حزضخ ، كقج ذكخ  ٗٓٙ/ٖتخجسة أكس بغ خػلي ؛  ٕٗ٘/ٖالصبقات الكبخػ ،  (ٓٓٔ)

  .تخجسة رافع بغ مالظ ٕٕٙ/ٖتخجسة سعج بغ عبادة ؛  ٙٔٙ/ٖأيزًا إف كالجه حزضخ كاف مغ الكسمة ؛
خسدضغ مػضع لقج اعتسج الببلذرؼ عمى ابغ سعج كثضخًا ، إذ أسشج عشو الخكايات في أكثخ مغ  (ٔٓٔ)

تحت عشػاف " حجثشي دمحم بغ سعج ، أك دمحم بغ سعج كاتب الػاقجؼ ، يشطخ عمى سبضل السثاؿ : فتػح 
 ٓ ٕٗٔ، ص ٔٚ، ص ٛ٘، ص ٖٗ، ص ٕٛالبمجاف ،ص

انجلعت ىحه الحخب بضغ بشي عبذ كذبياف كقضل استسخت لسج أربعضغ عاـ ككانت سجاال بضغ   (ٕٓٔ)
يع ، دمحم أبػ  لفخسضغ كانتا سبب ىحه الحخب ، لمتفاصضل يشطخ : الصخفضغ، كداحذ كالغبخاء أسسضغ إبخـا

    ٓ ٕٚٚص-ٕٙٗـ ،صٕٜٗٔالفزل كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ،القاىخة ، 
الخبحة : عمى مدافة ثبلثة أياـ مغ السجيشة قخيبة مغ ذات عخؽ عمى شخيق الحجاز إذا رحمت ( ٖٓٔ)

، كالشقخة: كل أرض مشخفزة كىي  ٕٗ/ٖمغ فضج تخيج مكة ، يشطخ : ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 
   ٓ ٜٜٕ/٘كاقعة بضغ أضاخ كماكاف مغ مشازؿ حاج الكػفة ، يشطخ :  ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، 

-ٕٙ/ٔيشطخ :  ياقػت الحسػؼ ، معجع البمجاف ، أبانضغ : جبمضغ أحجىسا أبيس كالصخخ أسػد ، (ٗٓٔ)
ٖٙ ٓ 

ـ ، معجع ما استعجع مغ أسساء الببلد ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗعبج هللا بغ عبج العديد األنجلدي ، ت (٘ٓٔ)
   ٓ ٛٚٔٔ/ٗىػ،ٖٓٗٔكالسػاضع ، تحقضق مرصفى الدقا ، عالع الكتب ، بضخكت ، 

" أما قػليا   :كقج شخح معاني السفخدات الػاردة بالشز بقػلو ٗٛٔ/ٚٔأبػ الفخج ، األغاني ،   (ٙٓٔ)
ما حسمت كاحجًا مشيع تزعًا فتقػؿ لع أحسمو في دبخ الصيخ كقبل الحيس ، كقػليا كال كلجتو يتشًا كىػ أف 

يي كما مشعتو ؾيبًل أؼ لع أمشعو تخخج رجبله قبل رأسو كال أرضعتو غيبًل أؼ ما أرضعتو قبل أف أحمب ثج
 المبغ عشج القائمة كال أبضتو عمى ماقة أؼ كىػ يبكي " 

   ٓ  ٜ٘ٗالببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، ص (ٚٓٔ)
   ٓ ٚ٘ٗص الببلذرؼ ، فتػح البمجاف ، (ٛٓٔ)



                                                                     

 ٜٖٙ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

لمتفاصضل يشطخ : العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ ، مياه مكة قبل اإلسبلـ حتى نياية القخف الدابع   (ٜٓٔ)
دكتػراه غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية  أشخكحةاليجخؼ/الثالث عذخ السيبلدؼ ، 

  ٓ ٜٜ-ٖٚـ ، صٕٗٔٓجامعة البرخة ، 
  ،؛ ابغ الجػزؼ ،أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ احسج ٙٔٔ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٓٔٔ)

   ٓ ٕٕٚ/ٕىػ ، ٖٛ٘ٔـ ، السشتطع في أخبار السمػؾ كاالمع ، دار صادر ، بضخكت ، ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘ت
 ٓ  ٕٗ٘/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،   (ٔٔٔ)
  ٓ ٚٙ٘/ٕابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٕٔٔ)
أبػ الفزل يو الشرخ لؤلكس عمى الخدرج ، لمتفاصضل ، يشطخ بضغ األكس كالخدرج كقج كاف ؼ  (ٖٔٔ)

يع كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ،ص  ٓ ٗٛ-ٖٚإبخـا
      ٓ ٖٖٛ-ٖٖٚابغ حـد ، جسيخة انداب العخب ، ص (ٗٔٔ)
بغ الخبيع بغ زياد بغ سؽياف بغ عبج هللا بغ ناسب العبدي ، كفج عمى الشبي كاعتشق اإلسبلـ ،  (٘ٔٔ)

   ٓ ٜٚٗ/ٔغ األثضخ ، أسج الغابة ، يشطخ اب
    ٓ ٜٚٗ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٙٔٔ)
ـ ، تاريخ ابغ الػردؼ ، دار الكتب ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚابغ الػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ السطفخ ، ت (ٚٔٔ)

  ٓ ٙٙ/ٔـ ،ٜٜٙٔالعمسية ، بضخكت ، 
 ٓ ٗٓٙ/ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ، (ٛٔٔ)
   ٓ ٖٗٔ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٜٔٔ)
  ٓ ٜٚ/ٜابغ عداكخ ، تاريخ مجيشة دمذق ،   (ٕٓٔ)
ـ(،  اإلصابة في تسضضد ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابغ حجخ، أبػ الفزل أحسج بغ عمي العدقبلني ) ت (ٕٔٔ)

 ٓ ٙٙ-٘ٙ/ٖـ ،ٕٜٜٔ، دار الجضل ، بضخكت ،  ٔالرحابة ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط
قبضمة الخدرج ، كالحبمى ىػ سالع بغ غشع بغ عػؼ بغ الخدرج ، سسي الحبمى لعطع أحج بصػف  (ٕٕٔ)

  ٓ ٕٔ٘/ٔبصشو ، يشطخ : الببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ،
   ٓ ٕٙٔ/ٖابغ ىذاـ ، الدضخة ،  (ٖٕٔ)
ـ( العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع ٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛعبج الخحسغ بغ دمحم ت) ( ٕٗٔ)

    ٓ ٖٚٗ/ٕـ ، ٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘كمغ عاصخىع مغ ذكؼ الدمصاف األكبخ ، طكالبخبخ 
 ٓ ٖٔٔ/ٖابغ ىذاـ ، الدضخة ، (ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٚ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
  ،: مغ ال درع عميو ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب، كالحاسخ ٖ٘ٔ/ٖىذاـ ، الدضخة ، ابغ( ٕٙٔ)
 ٓمادة )حدخ(  ٚٛٔ/ٗ
، تحقضق  ٕـ ، السعجع الكبضخ ، طٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب ، ت( ٕٚٔ)

    ٓ ٚٔ/٘ـ ، ٖٜٛٔحسجؼ بغ عبج السجضج الدمفي ، السػصل ، 
   ٓ ٕٗ٘/ ٖابغ سعج ، الصبقات الكبخػ ،  (ٕٛٔ)
مخغ الؿيذ بغ عسخك بغ عجؼ ابغ عسخك بغ  مخغ الؿيذابغ الشعساف   مخغ الؿيذا األكبخ بغ  (ٜٕٔ)

سشة قتمو كدخػ ، فدبب قتمو يـػ ذؼ قار بضغ العخب ٕٕ، حكع  خخ ممػؾ آؿ نرخآبغ نرخ، كىػ 
ـ ،السشاقب ٕٔىػػ/القخف ٙأبػ البقاء الحمي، ـبة هللا دمحم بغ نسا ، ت القخف  كالفخس ، لمتفاصضل يشطخ :

القادر خخيدات كصالح مػسى درادكة ، مكتبة السديجية في أخبار السمػؾ األسجية ، تحقضق دمحم عبج 
 ٓ ٜ٘ٔ-ٗٗٔ/ٔـ ،ٜٗٛٔالخسالة الحجيثة ، عساف ، 

  ٓ ٖٔٚ/ٔابػ البقاء الحمي ، السشاقب السديجية ،  (ٖٓٔ)
  ٓ ٖٖ٘/٘ٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٖٔٔ)
ضج ـ ،أمالي الدٗٗٓٔىػ/ٖٙٗالسختزى ، الذخيف ابػ القاسع عمي بغ أحسج بغ الحدضغ ، ت (ٕٖٔ)

السختزى ، صححو كعمق عمى حػاشيو دمحم بجر الجيغ الشعداني ، مشذػرات مكتبة آية هللا العطسى 
   ٓ ٖ٘ٔ/ٔىػ، ٖٓٗٔالسخعذي ، قع ، 

ـ، خدانة األدب كلب لباب لداف العخب ، ٕٓٙٔىػ/ٖٓٓٔعبج القادر بغ عسخ ، ت البغجادؼ ،( ٖٖٔ)
ـ  ، ٜٜٛٔ، دار الكتب  العمسية ، بضخكت ،  ٔتحقضق دمحم نبضل شخيفي  كأمضل بجيع  اليعقػب ، ط

ٗ/ٔٔ ٓ  
بغ جعفخ  بغ كبلب بغ ربيعة بغ عامخ بغ صعرعة ، مغ فخساف ىػازف السذيػريغ ، يشطخ :  (ٖٗٔ)

 ٓ ٕ٘ٛ-ٕٗٛابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، 
   ٓ ٖ٘ٔ/ٔالسختزى ، امالي السختزى ،  (ٖ٘ٔ)
ّـِ البشضَغ قاؿ في مصمع قرضجتو :  ( ٖٙٔ)  سضػُؼ َحدٍّ َكِجفاف ُمْتَخَعوْ  ... األربعةنحغ بشي أ

-ٖ٘ٔ/ٔ؛  السختزى ، أمالي السختزى ،  ٖٗ٘-ٕٖ٘/٘ٔكلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ، 
  ٓ  ٔ٘٘-ٓ٘٘/ٜ؛ البغجادؼ ، خدانة األدب ،  ٖٙٔ

يع ، ت  (ٖٚٔ) ـ ، تفدضخ الخازف السدسى ٖٔٗٔىػ/ٔٗٚالخازف ، عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ ابخـا
  ٓ ٜٕٗ/ٔـ ، ٜٜٚٔفي معاني التشديل ، دار الفكخ ، بضخكت ،  التأكيللباب 



                                                                     

 ٜٖٛ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

ـ (، تاريخ الخسل كالسمػؾ ، دار الكتب ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت (ٖٛٔ)
  ٓ ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٔىػ، ٚٓٗٔالعمسية ، بضخكت ، 

بغ جحيسة بغ ركاحة بغ ربيعة بغ مازف بغ الحارث بغ قصيعة بغ عبذ ، زعيع بشي عبذ  (ٜٖٔ)
  .ٕٔ٘-ٕٓ٘كصاحب حخب داحذ كالغبخاء السعخكفة ، يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص

بغ عسخك بغ جػية بغ لػذاف بغ ثعمبة بغ عجؼ الفدارؼ ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،  (ٓٗٔ)
ٖٔ/ٔ٘٘-ٔ٘ٙ ٓ   

مادة  ٛٙ٘/ٗأسع يصمق عمى كل حامل مغ اإلبل ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٓٗٔ)
   ٓ)عذخ( 

ـ، أمثاؿ العخب ، تحقضق احداف ٗٛٚىػ/ٛٙٔ، بغ دمحم بغ يعمي بغ ساؿ ، ت الطبيالسفزل  (ٕٗٔ)
  ٓ ٜٛٔ/ٚٔبػ الفخج ، األغاني ، أ؛  ٚٛ صـ ،ٜٔٛٔعباس ، دار الخائج العخبي ، بضخكت ، 

كجخت ؼيو مشاكشات بضغ الصخفضغ كقتل ؼيو عسخك بغ األسمع عضضشة ، ثع سفخت الػفػد بضشيع  (ٖٗٔ)
   ٓ ٕ٘/ٙكاصصمحػا ، يشطخ ، ابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ، 

سيخة ابغ حـد ، ج :بغ ضباب بغ جابخ بغ يخبػع بغ بػيس بغ مخة بغ عػؼ الحبياني ،يشطخ  (ٗٗٔ)
   ٓ ٖٕ٘أنداب العخب ، ص

  ٓ ٔٔٔ/ٖٔالببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ،   (٘ٗٔ)
بغ نذبة بغ غيع بغ مخة بغ عػؼ بغ سعج بغ ذبياف ، سضج بشي مخة كىػ مغ دفع ديات حخب  (ٙٗٔ)

 ٓ ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٖٔداحذ كالغبخاء ، أدرؾ اإلسبلـ  كأسمع، يشطخ : الببلذرؼ ، انداب األشخاؼ ، 
  ٓ ٕٙٗ-ٔٙٗ/ ٔ، كيشطخ باختبلؼ األلفاظ ، ابغ األثضخ ، الكامل ،  ٘ٓٔالعخب ، صمثاؿ أ (ٚٗٔ)
اممة كعخضػا نرف الجية أف يجفعػا ديتو ك فأبػاكس قتل حميفًا لمخدرج ، كسسضخ رجل مغ األ  (ٛٗٔ)

 :، فاستسخت الحخب بضشيع سجاؿ مجة عذخيغ عاـ  حتى حّكّسػا بضشيع السشحر بغ حخاـ ، يشطخكػنو حميف
   ٓ ٜٔ٘/ ٔابغ األثضخ ، الكامل ،  ؛ ٕٚ-ٕٓ/ٖابػ الفخج ، األغاني ، 

 ٓ ٕٚ/ٖابػ الفخج ، األغاني ،   (ٜٗٔ)
ابغ حـد ،  :كالبياضي ندبة إلى بياضة بغ عامخ بغ زريق بغ حارثة مغ الخدرج، يشطخ   (ٓ٘ٔ)

ة ، يشطخ : ابغ ، ككاف قائج الخدرج يـػ بعاث كقج قتل في السعخك ٕٚٗجسيخة انداب العخب ، ص
 ٓ ٖٛ٘/ٔاألثضخ ، الكامل 

 ٓ ٖٙ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل  (ٔ٘ٔ)
  ٓ ٖٚ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ( ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٜٜ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بة ، القاىخة ، ، مكتبحزارة اإلسبلمية كالفكخ اإلسبلمي، أبػ زيج ، تاريخ الشمبي (ٖ٘ٔ) ، ـٕٕٔٓة ـك

   ٓ ٖ٘ٔص
  ٓ ٚٛٗ/ٚالبغجادؼ ، خدانة األدب ،   (ٗ٘ٔ)
ـ ، نياية األرب في فشػف ٖٖٔٔىػ /ٕٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب ، ت( ٘٘ٔ)

  ٓ ٖ٘/ٚـ ، ٕٗٓٓاألدب ، تحقضق مفضج قسحية كآخخكف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، 
الحصضئة: لقب بو قضل لقرخه كدمامتو ، كأسسو جخكؿ بغ مالظ بغ جؤية بغ مخدـك بغ مالظ بغ  (ٙ٘ٔ)

بدي ، مغ فحػؿ الذعخاء ، يجضج كل ألػاف الذعخ لكشو اشتيخ باليجاء ، لمتفاصضل يشطخ : ابػ قصيعة الع
   ٓ ٜٓٔ-ٜٗٔ/ٕالفخج ، األغاني ، 

   ٓ ٕٔ٘/ٛابػ الفخج ، األغاني ،( ٚ٘ٔ)
  ٓ ٗ٘ٗ/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٛ٘ٔ)
با معج قتمو بشػ عبذ في بغ عسخك بغ جػية بغ لػذاف بغ ثعمبة بغ عجؼ الفدارؼ ، يكشى أ  (ٜ٘ٔ)

 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٖٔحخب داحذ كالغبخاء ، يشطخ : الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، 
   ٓ ٜٔ/ٙالعقج الفخيج ،  (ٓٙٔ)
كىػ مغ أياـ حخب داحذ كالغبخاء كاف الشرخ ؼيو لعبذ عمى ذبياف ، يشطخ : ابغ عبج ربو ،  (ٔٙٔ)

   ٓ ٕٓ-ٜٔ/ٙالعقج الفخيج ، 
   ٓ ٔٔٔ/ٖٔالببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، ( ٕٚٔ)
كفي ىحا الضـػ كاف الشرخ حميف بشي عبذ ، إذ قتمػا في جفخ اليبائة كىػ مدتشقع صغضخ مغ   (ٖٚٔ)

   ٓ ٖٕ-ٕٕ/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ، الساء مجسػعة مغ رجاؿ بشي ذبياف ، يشطخ : 
   ٓ  ٓٔٔ/ٕالسضجاني ، مجسع األمثاؿ ،  (ٗٙٔ)
ابغ عبج ربو ،  بضغ بشي عبذ كبشي عامخ ، كقج انيـد ؼيو بشي عامخ شخ ىديسة ، يشطخ :  (٘ٙٔ)

  ٓ ٕٚ-ٕٙ/ٙالعقج الفخيج ،
بغ مالظ بغ جعفخ العامخؼ ، فارس قػمو كاحج فتاؾ العخب كشعخائيع في الجاىمية كىػ مغ  (ٙٙٔ)

جؼ ، صبلح الجيغ بغ خمضل ىػ ، يشطخ: الرفٔٔالسخزخمضغ أدرؾ اإلسبلـ كلع يدمع تػفي بحجكد سشة 
  ،ـ ، الػافي بالػؼيات ، تحقضق احسج االرنؤكط  ك تخكي مرصفى ، بضخكتٕٖٙٔىػ/ٗٙٚبغ أيبظ ، ت

 ٖٖٓ/ٙٔـ ،  ٕٓٓٓ
  ٓ  ٕٙ/ٙابغ عبج ربو ، العقج الفخيج ،( ٚٙٔ)



                                                                     

 ٓٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

كىػ مغ أشيخ أياـ العخب قبل اإلسبلـ كأشجىا بضغ ؾبائل عامخ مغ ؾيذ كحمفائيع مغ عبذ ، ( ٛٙٔ)
يع كآخخكف ، أياـ العخب في  كبضغ تسيع كحمفائيا مغ ذبياف كأسج ، لمتفاصضل يشطخ : أبػ الفزل إبخـا

   ٖٗٙ-ٜٖٗالجاىمية ، ص
كاف  ،غ زرارة زعيع بشب تسيع بغ عجس بغ زيج بغ عبج هللا بغ داـر التسيسي ، أخ حاجب ب  (ٜٙٔ)

مقخبًا عشج كدخػ كيكشى أبا دختشػس كىي بشتو ف يقاؿ إنو اعتشق السجػسية ، يشطخ: الببلذرؼ ، أنداب 
  ٓ ٜٕ/ٕٔاألشخاؼ ، 

   ٓ ٔٛٔ/ٔالكامل في المغة ، ( ٓٚٔ)
تو لذبيو أبيو بعج مػ  باسعسسو شارؽ كإنسا سسي امغ بشي عبج هللا بغ داـر التسيسي ، ككاف   (ٔٚٔ)

   ٓ ٘٘/ٕٔ، يشطخ: الببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ، ككاف أبخص أبخخ يقاؿ لػلجه أفػاه الكبلب  ،بو
 ٓ ٘ٓ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٕٚٔ)
كاسع األسمت عامخ بغ جذع بغ كائل بغ زيج بغ ؾيذ بغ عامخ بغ مخة األكسي ، تأخخ إسبلمو  (ٖٚٔ)

  ٓ ٖ٘ٗإلى بعج الخشجؽ ، يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، ص
   ٓ ٖٗ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ، ( ٗٚٔ)
  ٓ ٖٗٔ/ٔابغ األثضخ ، أسج الغابة ،   (٘ٚٔ)
كالخدرج ككاف عمى الخدرج عبج هللا بغ ُأبي ، كقج صبخ الصخفاف في األياـ بضغ األكس  أىعمغ   (ٙٚٔ)

 ٓ ٘ٓ٘/ٔ، ابغ األثضخ ، الكامل ، تكػف الغمبة ألحجىع عمى اآلخخ  أفالقتاؿ لسجة أربعة أياـ دكف 
حج الضيػد مغ حمفاء الخدرج عل أحج أكحاشب بغ ؾيذ الػسي ، كاف رجبًل شخيفًا ، اعتجػ   (ٚٚٔ)

كس فاشتعمت الحخ ذبياف ، فقاـ حاشب بقتل الضيػدؼ كردت الخدرج بقتل رجبًل مغ األضضػفو مغ بشي 
يع كآخخكف ، أياـ العخب في الجاىمية ، ص  ابضشيس   ٓ ٕٚلمتفاصضل ، يشطخ : إبخـا

أبػ الفزل بضغ األكس كالخدرج كقج كاف ؼيو الشرخ لؤلكس عمى الخدرج ، لمتفاصضل ، يشطخ  (ٛٚٔ)
يع كآخخكف ، أ   ٓ ٗٛ-ٖٚياـ العخب في الجاىمية ،صإبخـا

 ٓ ٖٛ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،   (ٜٚٔ)
  ٓ ٖٛ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ،  ( ٓٛٔ)
كىػ حائط )بدتاف( في ناحية الدفح شيج معخكة بضغ األكس كالخدرج ، كاف الشرخ فضيا  (ٔٛٔ)

   ٓ ٕٖ٘/ٔيشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ،  ، لؤلكس



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓٔ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
بغ الرسة بغ حارثة بغ الحارث بغ زيج مشاة بغ حبضب بغ عبج حارثة بغ مالظ بغ الخدرج ف  (ٕٛٔ)

كبشي الحارث حمفاء لبشي بياضة ، كاف شاعخًا معخكفًا ف يشطخ : ابغ حـد ، جسيخة أنداب العخب ، 
   ٓ ٖٙ٘ص

   ٓ ٕٖ٘/ٔابغ األثضخ ، الكامل ، ( ٖٛٔ)
ة حامية كاف الشرخ فضيا لبلكس ، يشطخ : أبػ ككانت معخك ،كمداحع حرغ مغ حرػنيع  (ٗٛٔ)

  ٓ ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٚٔالفخج ، األغاني ، 
 ٓ ٙٚٔ-٘ٚٔ/ٚٔأبػ الفخج ، األغاني ،   (٘ٛٔ)
   ٓ ٕٕٗ/ٕابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  (ٙٛٔ)
كىػ مغ األياـ السذيػرة بضغ األكس كالخدرج ، ككاف عمى ؾيادة الخدرج عبج هللا بغ ُأبي كعمى   (ٚٛٔ)

    ٓ ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٔس أبػ ؾيذ بغ األسمت ، يشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ، األك 
كىسا ججاراف ككانت الخدرج كراء مزخس كاألكس كراء معبذ ، كقج انيدمت ؼيو األكس ىديسة   (ٛٛٔ)

  ٓ ٖ٘٘/ٔنكخاء ، يشطخ : ابغ األثضخ ، الكامل ، 
   ٓ ٜ/ ٗابغ ىذاـ ، الدضخة ،  (ٜٛٔ)
   ٓ ٗٗٔالعمياكؼ ، األلعاب عشج العخب ، ص (ٜٓٔ)
   ٓ ٜٛٔ/ٚٔ؛ أبػ الفخج األغاني ،  ٚٛالسفزل الزبي ، أمثاؿ العخب ، ص (ٜٔٔ)
 ٓ ٘ٙ٘-ٗٙ٘/ٔالصبخؼ ، تاريخ الخسل ،   (ٕٜٔ)
ـ ، خبلصة الػفا بأخبار دار ٙٔ٘ٔىػ/ٕٕٜالدسيػدؼ ، عمي بغ عبج هللا بغ أحسج ت (ٖٜٔ)

السرصفى ، دراسة كتحقضق دمحم محسػد احسج الجكشي ، مكتبة حبضب محسػد أحسج ، السجيشة السشػرة ، 
كالعحؽ : الشخمة عشج أىل الحجاز ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  ،  ٜٓٙ/ٔىػ ، ٚٔٗٔ

 ٛ٘/ٓٔ، كالحمقة : أسع لجسمة الدبلح ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،  ٓة )عحؽ(ماد ٖٕٛ/ٓٔ
 ٓمادة )حمق(

 ٓ ٕٙٗ/ٙمػلى سعج بغ عبادة ، عجه ابغ حجخ مغ الرحابة ، يشطخ : اإلصابة ،   (ٜٗٔ)
  ٓ ٕٙٗ/ٙ؛ ابغ حجخ ، اإلصابة ،  ٙٔٗ/ٜٗابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،   (ٜ٘ٔ)
  ٓ ٜ٘/ٜابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ،  (ٜٙٔ)
ابغ  الذع : الصػاؿ مغ الشخل ، كالقخاكح : جسع قخكاح كىي الشخمة التي تجخد كخبيا كشالت ،  (ٜٚٔ)

  ٓمادة )قخح(  ٚ٘٘/ٕمشطػر ، لداف العخب ، 
 ٓمادة )قخح(  ٚ٘٘/ٕلداف العخب ،   (ٜٛٔ)



                                                                     

 ٕٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

، دار الكتب الكبضخ أك مفاتح الغضب ، التفدضخـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙفخخ الجيغ دمحم بغ عسخ ،ت (ٜٜٔ)
    ٓ ٕٜٔ/ٖٕ، ـ  ٕٓٓٓالعمسية، بضخكت ، 

 ٓ ٕٕ٘/ٙٔالشػيخؼ ، نياية األرب ،   (ٕٓٓ)
  ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،   (ٕٔٓ)
   ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،  (ٕٕٓ)
 ٓ ٘ٛٔ/ٚٔابػ الفخج ، األغاني ،  ؛ ٕٓٔ/ٖٔالببلذرؼ ،  (ٖٕٓ)
، تحقضق عبج الدبلـ دمحم  ٖـ ، االشتقاؽ ، طٖٖٜىػ/ٕٖٔدريج ، دمحم بغ الحدغ األزدؼ ،ت ابغ (ٕٗٓ)

   ٓ ٕٚٚ،ص تٓىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ، د
  ٓ ٖٖٔ/ٔالببلذرؼ ، أنداب األشخاؼ ،   (ٕ٘ٓ)
السدتجرؾ عمى ـ ( ٗٔٓٔىػ /  ٘ٓٗأبػ عبجهللا دمحم بغ عبج هللا ) ت  الحاكع الشيدابػرؼ ، (ٕٙٓ)

 ٓ ٕٖٚ/ٖ، ـ  ٜٜٓٔ، تحقضق مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ، الرحيحضغ 
الدشياء : الشخمة التي تحسل سشة كسشة ال ، كالخجبية : التي تبشى حػليا رجضبة أؼ ججار لتعتسج  (ٕٚٓ)

شخمة التي يعخييا صاحبيا رجبًل عميو ، كالجػائح : جسع جائحة كىي الدشة السججبة ، كالعخية : ىي ال
محتاجًا أؼ يجعل ثسخىا لو ، يشطخ : السصخزؼ  ، ابػ الفتح ،ناصخ الجيغ بغ عبج الدضج بغ بغ عمي ، 

ـ ، السغخب في تختضب السعخب ، تحقضق دمحم فاخػرؼ كعبج الحسضج مختار ، مكتبة ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙت
  ٓ ٛ٘-ٚ٘/ٕـ ، ٜٜٚٔأسامة بغ زيج ، حمب ، 

    ٓ ٜٕ٘/ٕٓعداكخ ، تاريخ دمذق ، ابغ  (ٕٛٓ)
  ٓمادة )أشع(  ٜٔ/ٕٔاألشع : الحرغ ف ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٜٕٓ)
    ٓ ٜٙ٘الجاحع ، البياف كالتبضضغ ، ص (ٕٓٔ)
   ٓ ٚٚٔ/ٕمعجع البمجاف ،  (ٕٔٔ)
     ٓ ٕٛ٘/ٕٓابغ عداكخ ، تاريخ دمذق ، ( ٕٕٔ)
الشبي كاف عبجًا لخخشة الثقفي ندؿ إلى  (ٖٕٔ)    مغ حرغ الصائف أياـ حرارىع فاعتقو كقج

عاش بعج الشبي    ، ٔدىخًا، ابغ حجخ ، اإلصابة/ٜٔ ٓ  
 ٓ ٜٔ/ٔابغ حجخ ، اإلصابة ،  (ٕٗٔ)
  ٓ ٗٗٗ/ٕابغ حجخ ، اإلصابة ،  (ٕ٘ٔ)



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٖٗٓ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     

إنو نبي يحكخ أىل األخبار إنو عاش زمغ داككد عميو الدبلـ ، كاختمفػا في نبػتو فسشيع مغ قاؿ  (ٕٙٔ)

-ٖ٘ٔ/ٕٓكمشيع مغ قاؿ إنو حكيع ، كقج كرد ذكخه في القخاف الكخيع ، يشطخ : الصبخؼ ، جامع البياف ، 

ٖٔٚ ٓ  

 ىػٗٚٚ، ت؛ ابغ كثضخ، عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعضلٚٙ٘/ٕابغ األثضخ، أسج الغابة،  (ٕٚٔ)

  ٓ ٚٗٔ/ٖت  ، ٓالبجاية كالشياية في التاريخ ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ، د   ،ـ ٕٖٚٔ/

   ٓمادة )جمل(  ٙٔٔ/ٔٔابغ مشطػر ، لداف العخب ،  (ٕٛٔ)

أبػ عبج هللا اليساني األخبارؼ ، كاف مغ خيار التابعضغ ، لو مرشفات مشيا القجر ، كالسمػؾ  (ٜٕٔ)

شياب الجيغ أبي  ياقػت الحسػؼ ، ـ ، يشطخ :ٕٖٚىػ/ٗٔٔالستػجة مغ حسضخ كأخبارىا ، تػفي سشة 

، معجع األدباء ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  ـٕٕٛٔىػ/ٕٙٙعبج هللا ياقػت بغ عبج هللا ) ت

  ٓ ٙٚ٘/٘ـ ،ٜٜٔٔ

 ٓ ٘٘،ص ابغ قتضبة ،السعارؼ (ٕٕٓ)

  ٓ ٚٙ٘/ٕ؛ابغ األثضخ ، أسج الغابة ،  ٚٚٙ/ٕاالستيعاب ،  ابغ عبج البخ ، (ٕٕٔ)

كىػ مغ العمـػ السعخكفة عشج العخب ، كمعشى الشػء ىػ غخكب نجع في السغخب مع الفجخ  (ٕٕٕ)

كعجد تمظ الشجـػ  كشخؽ نجع آخخ يقابمو في نفذ الداعة في السذخؽ، كمجة كل نجع ثبلثة عذخ يػمًا 

ابغ قتضبة ، أبػ  كف نجسًا أؼ في دكرة شضمة أياـ الدشة ، لمتفاصضل يشطخ :بعج مشازؿ القسخ ثسانية كعذخ 

، األنػاء في مػاسع العخب ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة ،  ـٜٛٛىػ/ٕٙٚعبج هللا دمحم بغ مدمع ، ت

  ٓ ٔٔ-ٓٔ، ص ٜٛٛٔبغجاد ، 

ـ  ،الدضخة الحمبية في سضخة األمضغ ٖٗٙٔىػ/ٗٗٓٔعمي بغ بخىاف الجيغ ، ت  الحمبي ، (ٖٕٕ)

  ٓ ٙٔٚ/ٕىػ ،ٓٓٗٔدار السعخفة ، بضخكت ،   ،السأمػف 

  ٓ ٔٔابغ قتضبة ، األنػاء ، ص  (ٕٕٗ)

 ٓ  ٓ٘ابغ قتضبة ، األنػاء ،ص  (ٕٕ٘)



                                                                     

 ٗٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

لسكتبة التجارية ، ا ٕالذعخ كالذعخاء ، صححو كعمق حػاشيو مرصفى أفشجؼ الدقا ، ط  (ٕٕٙ)

  ٓ ٕٔـ ، صٕٖٜٔالكبخػ ، القاىخة ، 

 ٜٕٛ/ٖٔالحخب العػاف : الصػيمة التي سبقتيا حخب ، يشطخ : ابغ مشطػر ، لداف العخب ،   (ٕٕٚ)

 ٓمادة )عػف ( 

، ككلج سػدة : ىع ححيفة بغ بجر كأخػتو  ٓٔٔ-ٜٓٔ، أمثاؿ العخب ، ص الطبيالسفزل  (ٕٕٛ)

 ٓالخسدة ، أميع سػدة بشت نزمة بغ عبضج ، يشطخ نفذ السرجر كالرفحة

 كتقـػ معػلة مع األسحار  مثمو تسدي الشداء حػاسخًا     قاؿ في مصمع قرضجتو : مغ  (ٜٕٕ)

  ٓ  ٜٜٔ/ٚٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ،         

 تخجػ الشداء عػاقب األشيار    أؼبعج مقتل مالظ بغ زىضخ        قاؿ في مصمعيا :      (ٖٕٓ)

  ٓ ٜٜٔ/ٚٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني ،            

 ما مثميا سعة عخضًا كال شػال  سعة       ألف رحمت جسالي ال إلى قاؿ في مصمعيا :     (ٖٕٔ)

   ٓ ٖٖ٘/٘ٔلمتفاصضل يشطخ : ابػ الفخج ، األغاني            

  ٓ  ٛٚٙ/ٕابغ عبج البخ ، االستيعاب ،  (ٖٕٔ)

  ٓ ٕٔابغ قتضبة ، الذعخ كالذعخاء ، ص  (ٕٖٕ)

ـ ، نثخ الجر ، تقجيع كتعمضق مطيخ ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمشرػر بغ الحدضغ ، ت اآلبي ، ابػ سعضج (ٖٕٗ)

، كأسػؽ : جسع  ٕٔٚ/ٗـ ، ٜٜٚٔالجسيػرية العخبية الدػرية، دمذق ، الحجي ، كزارة الثقافة في 

 )سػؽ(ٙٙٔ/ٓٔساؽ ، يشطخ : ابغ مشطػر، لداف العخب،
 
 
 
 
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓ٘ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 السرادر والسراجع 

 القرآن الكريم  
يع ، دمحم أبػ الفزل كآخخكف   إبخـا

 ٓ ـٕٜٗٔالقاىخة ،  أياـ العخب في الجاىمية ، -ٔ
 ـ ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛاألبذضيي ، شياب الجيغ دمحم بغ احسج ، ت

، دار  الكتب  ٕالسدتصخؼ مغ كل فغ مدتطخؼ ، تحقضق مفضج دمحم قسحية ، ط-ٕ             
 ٓـٜٙٛٔبضخكت ،   ،العمسية

 ـ ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمشرػر بغ الحدضغ ، تاآلبي ، ابػ سعضج 
كزارة الثقافة في الجسيػرية العخبية الدػرية،  نثخ الجر ، تقجيع كتعمضق مطيخ الحجي ، - ٖ         

  ٓـ ٜٜٚٔ دمذق ،
 ـ(ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙابغ األثضخ ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ )ت

أسج الغابة في معخفة الرحابة ،تحقضق عادؿ أحسج الخفاعي ، دار إحياء التخاث العخبي ،  -ٗ         
 ٓـ ٜٜٙٔبضخكت ،

 ػ .ق٘ٔٗٔ، بضخكت ، ، دار الكتب العمسيةٕالقاضي ،ط قضق عبج هللاتح الكامل في التاريخ،-٘         
 ـ (ٜٓٛىػ/ٖٓٚاألزىخؼ ، أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج )  ت

، دار إحياء التخاث العخبي ، بضخكت ،  ٔتيحيب المغة ، تحقضق دمحم عػض مخعب ، ط -ٙ          
 ٓـٕٔٓٓ

 اآللػسي ، محسػد شكخؼ 
بمػغ األرب في معخفة أحػاؿ العخب ، عشي بذخحو كضبصو دمحم بيجت اآلثخؼ ، دار  -ٚ         

 ٓت ٓالكتب العمسية ، بضخكت ، د
 ـ ٘ٗ٘تبغ حجخ بغ الحارث ، الؿيذ  أمخؤ

 ٓت ٓديػانو ، تحقضق حشا الفاخػرؼ ، دار الجضل ، بضخكت ، د -ٛ              
 ـٕٛٙٔىػ/ٖٜٓٔعبج القادر بغ عسخ ، ت البغجادؼ ،

  ،كلب لباب لداف العخب ، تحقضق دمحم نبضل شخيفي كامضل بجيع اليعقػب خدانة األدب  -ٜ            
 ٓـ ٜٜٛٔدار الكتب العمسية ، بضخكت ،

 



                                                                     

 ٙٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 ـ ٕٔىػػ/القخف ٙأبػ البقاء الحمي، ـبة هللا دمحم بغ نسا ، ت القخف 
يجية في أخبار السمػؾ األسجية ، تحقضق دمحم عبج القادر خخيدات كصالح السشاقب السد  -ٓٔ           

 ٓـٜٗٛٔمػسى درادكة ، مكتبة الخسالة الحجيثة ، عساف ، 
 الببلدؼ ، عاتق بغ غضث 

 ٓ ٜ٘ٛٔأكدية مكة السكخمة ، دار مكة لمتػزيع كالشذخ ، مكة السكخمة ،  -ٔٔ    
 ـ(ٕٜٛىػ/ٜٕٚ) ت الببلذرؼ ، أبػ الحدغ أحسج بغ يحضى بغ جابخ

 ٓـ ٜٜٙٔأنداب األشخاؼ ،تحقضق سيضل زكار كرياض زركمي ، دار الفكخ ، بضخكت ،  -ٕٔ        
 ٓ ىػٖٓٗٔفتػح البمجاف ، تحقضق رضػاف دمحم رضػاف ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٖٔ        

 بضخني ، جاف جاؾ  
  .الغد ، السكتب التجارؼ لمصباعة كالتػزيع كالشذخ، تخجسة نججة ىاجخ كسعضج جديخة العخب -ٗٔ        

        ٓـ ٜٓٙٔبضخكت ، 
 ـ (ٛٙٛىػ/ٕ٘٘الجاحع ، أبػ عثساف عسخك بغ بحخ ) ت

 ٓـٜٛٙٔالبياف كالتبضضغ ، تحقضق فػزؼ عصػؼ ، دار صعب ، بضخكت ،  -٘ٔ        
  ٓـ   ٜٜٙٔتحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف، دار الجضل ، بضخكت ، الحضػاف ، -ٙٔ          

 ـ ( ٘ٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سبلـ ) ت
  ٓت ٓشبقات فحػؿ الذعخاء ، تحقضق محسػد دمحم شاكخ ، دار السجني ، ججة ، د-ٚٔ       

 ـ ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘ابغ الجػزؼ ،أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ عمي بغ احسج ، ت 
 ٓالسشتطع في أخبار السمػؾ كاالمع ، دار صادر ، بضخكت  -ٛٔ        

 ـ (  ٗٔٓٔىػ /  ٘ٓٗالحاكع الشيدابػرؼ ، أبػ عبجهللا دمحم بغ عبج هللا ) ت 
السدتجرؾ عمى الرحيحضغ ، تحقضق مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسية ، -ٜٔ             

  ٓـ  ٜٜٓٔبضخكت ، 
 ـٜ٘ٛىػ/ٕ٘ٗبغ حبضب البغجادؼ ، ت ابغ حبضب ، أبػ جعفخ دمحم

     ه ليختغ شتضتخ ، دار اآلفاؽ الججيجة ، بضخكت ، إيمضد ٓالسحبخ ، أعتشى بترحيحو د  -ٕٓ            
 ٓتٓد

 حتي ، فضمضب 
 ٓـ ٜ٘ٙٔـ ، ٓ، دار الكذاؼ ،  د ٗتاريخ العخب السصػؿ ، ط -ٕٔ               

 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٗٓٚ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ـ(ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛعمي العدقبلني ) تابغ حجخ : أبػ الفزل أحسج بغ       

، دار الجضل ، بضخكت  ٔاإلصابة في تسضضد الرحابة ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط-ٕٕ              
          ٓـٕٜٜٔ، 

 ـٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابغ حـد ، أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعضج األنجلدي ، ت
   ٓـ  ٖٕٓٓلعمسية ، بضخكت ، ، دار الكتب ا  ٖجسيخة أنداب العخب ، ط-ٖٕ             

 ـ ٖٗٙٔىػ/ٗٗٓٔعمي بغ بخىاف الجيغ ، ت  الحمبي ،
 ٓىػ ٓٓٗٔالدضخة الحمبية في سضخة األمضغ السأمػف ، دار السعخفة ، بضخكت ، -ٕٗ             

يع ، ت  ـ ٖٔٗٔىػ/ٔٗٚالخازف ، عبلء الجيغ عمي بغ دمحم بغ ابخـا
في معاني التشديل ، دار الفكخ ، بضخكت ،  التأكيللباب  تفدضخ الخازف السدسى  -ٕ٘            

 ٓـ ٜٜٚٔ
 خصاب ، محسػد شضت 

 ٓـ ٖٜٛٔالعدكخية العخبية اإلسبلمية ، دار الذخكؽ ، بضخكت ،  -ٕٙ            
 ـ(٘ٓٗٔىػ/ٛٓٛإبغ خمجكف : عبج الخحسغ بغ دمحم ) 

العبخ كديػاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجع كالبخبخ كمغ عاصخىع مغ ذكؼ  -ٕٚ           
 ٓـ ٜٗٛٔ، دار القمع ، بضخكت ،  ٘الدمصاف األكبخ ، ط

 ٓـ       ٜٗٛٔالسقجمة ،  دار القمع بضخكت ، -ٕٛ             
 ـ ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابػ العباس شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج ، تابغ خمكاف ،  

كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ، تحقضق إحداف عباس ، دار الثقافة ، بضخكت ،  -ٜٕ             
 ٓت ٓد

 ـ ٖٖٜىػ/ٕٖٔابغ دريج ، دمحم بغ الحدغ األزدؼ ،ت
، تحقضق عبج الدبلـ دمحم ىاركف ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ،  ٖاالشتقاؽ ، ط -ٖٓ

 ٓتٓد
 ـٛٓٔٔق /ٕٓ٘دمحم ، تأبػ القاسع حدضغ بغ  الخاغب األصفياني ،

 ٓتٓني ، دار السعخفة ، بضخكت ، د، تحقضق دمحم سضج كيبلالسفخدات في غخيب القخآف-  ٖٔ
 ـ ( ٖٙٓٔىػ/ٙ٘ٗإبغ رشضق ، أبػ عمي الحدغ بغ رشضق القضخكاني ) ت

  ٓ ـ ٕٔٓٓالعسجة في محاسغ الذعخ كأدبو ، تحقضق دمحم عبج القادر ، بضخكت ، -ٕٖ            
 ـٜٓٚٔىػػ/ٕ٘ٓٔ، دمحم مختزى بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ الحدضشي ، ت الدبضجؼ



                                                                     

 ٛٓٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، تحقضق مجسػعة مغ السحققضغ ، دار اليجاية ،  -ٖٖ               
 ٓتٓد

 ـ (ٖٗٔٔىػ/ٖٛ٘الدمخذخؼ : أبػ القاسع محسػد بغ عسخ بغ دمحم ) ت
ربيع األبخار كنرػص األخبار ، تحقضق عبج األمضخ ميشا ، مؤسدة األعمسي -ٖٗ               

   ٓـ ٕٜٜٔلمسصبػعات ، بضخكت ، 
   ٓـ ٜٚٛٔالسدتقرى في أمثاؿ العخب  ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،   -ٖ٘             

 ـ (ٗٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج : دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ ) ت
 ٓت   ٓالصبقات الكبخػ ، دار صادر ، بضخكت ، د -ٖٙ              

 سبلمة ، عبج الحسضج 
ـ ( دار ٚٔىػ/ٔٔـ إلى القخف ٙقزايا الساء عشج العخب قجيسًا )مغ الجاىمية/القخف  -ٖٚ             

 ٓـ ٕٗٓٓـ ، ٓالغخب اإلسبلمي ، د
 ـ ٙٔ٘ٔىػ/ٕٕٜالدسيػدؼ ، عمي بغ عبج هللا بغ أحسج ت

خبلصة الػفا بأخبار دار السرصفى ، دراسة كتحقضق دمحم محسػد احسج الجكشي ،  -ٖٛ             
 ىػ ،ٚٔٗٔمكتبة حبضب محسػد أحسج ، السجيشة السشػرة ، 

 ـ ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔالدضػشي ، جبلؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ، ت
ؤاد عمي مشرػر ، دار الكتب العمسية ، السدىخ في عمـػ المغة كأنػاعيا ، تحقضق ف  -ٜٖ           
   ٓـٜٜٛٔ بضخكت، 

 ـ٘ٚٛىػ/ٕٕٙأبػ زيج عسخ الشسخؼ ، تابغ شبة ، 
أخبار السجيشة ، تحقضق عمي دمحم كياسضغ سعج الجيغ ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٓٗ        

   ٓـٜٜٙٔ
يع    الذخيف ، أحسج إبخـا

 ٓـ  ٜ٘ٛٔـ ،ٓة كعيج الخسػؿ ، دار الفكخ العخبي ، دمكة كالسجيشة في الجاىمي -ٔٗ          
 شمبي ، أبػ زيج 

بة ، القاىخة ،  -ٕٗ             ٓـ ٕٕٔٓتاريخ الحزارة اإلسبلمية كالفكخ اإلسبلمي ، مكتبة ـك
 ـ ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفجؼ ، صبلح الجيغ بغ خمضل بغ أيبظ ، ت

  .ـٕٓٓٓالػافي بالػؼيات ، تحقضق احسج االرنؤكط  ك تخكي مرصفى ، بضخكت ، -ٖٗ         
 



                                                                      

 (ٕٕٔٓ حزيران ) الثالثهن العدد  مجمة دراسات تاريخية
ٜٗٓ 

 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ضيف ، شػقي 

 ٓت ٓ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٕٕتاريخ األدب العخبي) العرخ الجاىمي ( ط -ٗٗ         
 ـ ٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب ، ت

 ٓـ ٖٜٛٔ، تحقضق حسجؼ بغ عبج السجضج الدمفي ، السػصل ،  ٕط السعجع الكبضخ ، -٘ٗ         
 ـ (ٕٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ : أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت

مؤسدة الخسالة ، بضخكت  آؼ القخاف ، تحقضق احسج دمحم شاكخ، جامع البياف عغ تأكيل -ٙٗ       
 ٓ ـٕٓٓٓ،

 ٓت ٓخكت ، دتاريخ الخسل كالسمػؾ ، دار الكتب العمسية ، بض-ٙٗ        
 الصخفي ، دمحم حدضغ جاسب 

ـ ، مجمة القادسية لمعمـػ ٔٙٙىػ/ٔٗخذية السياه عشج العخب السدمسضغ حتى عاـ  -ٚٗ        
 ٓـٕ٘ٔٓ، سشة  ٖ-ٕاإلندانية ، السجمج الثامغ عذخ ، العجد

 ـ ٜٖٗٔق/ٓ٘ٚابغ عادؿ ، أبػ حفز عسخ بغ عمي الجمذقي ، كاف حيًا سشة 
 المباب في عمـػ الكتاب ، تحقضق عادؿ احسج عبج السػجػد ، عمي دمحم معػض ، دار -ٛٗ          

 ٓ ـٜٜٛٔالكتب العمسية ، بضخكت ، 
 ـ ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗأبػ عسخ يػسف بغ عبج البخ الشسخؼ القخشبي ، تابغ عبج البخ ،  

لجضل ، بضخكت ، دار ا ٔفي معخفة األصحاب ، تحقضق عمي دمحم البجاكؼ ، ط االستيعاب -ٜٗ         
                ٓىػ ٕٔٗٔ، 

 ـ(ٔٔٓٔىػ/ٕٖٛإبغ عبج ربو : أبػ عسخ أحسج بغ دمحم ) ت
  ٓـ ٖٜٛٔالعقج الفخيج ، تحقضق عبج السجضج التخحضشي ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -ٓ٘          

 ـ ٖٛٛىػ/ٕٕٗأبػ عبضج ، القاسع بغ سبلـ ، ت
، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  ٕحاتع صالح الزامغ ، ط كتاب الدبلح ، تحقضق -ٔ٘        

  .ـٜ٘ٛٔ
 ـ (٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابغ عداكخ ،أبػ القاسع عمي بغ الحدغ بغ ـبة هللا ) ت

، أبي سعضج كعسخ بغ غخامة  العسخؼ، دار الفكخ تاريخ مجيشة دمذق، تحقضق محب الجيغ -ٕ٘        
  ٓـ ٜٜ٘ٔبضخكت ، 

 
 



                                                                     

 ٓٔٗ (ٕٕٔٓ حزيران) العدد الثالثهن  مجمة دراسات تاريخية

 د .عمي قاسم جابرٓم

 العمياكؼ ، عمي قاسع جابخ
األلعاب عشج العخب كمػقف اإلسبلـ مشيا حتى نياية العرخ الخاشجؼ ، رسالة ماجدتضخ -ٖ٘         

 ٓ ـٕٓٔٓغضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية جامعة البرخة ، 
مياه مكة قبل اإلسبلـ حتى نياية القخف الدابع اليجخؼ/الثالث عذخ السيبلدؼ ، إشخكحة  -ٗ٘         

 ٓ ـٕٗٔٓدكتػراه غضخ مشذػرة مقجمة إلى كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية جامعة البرخة ، 
 عمي ، جػاد 
ه ، ، ساعجت  جامعة بغجاد عمى نذخ  ٕ،ط السفرل في تاريخ العخب قبل اإلسبلـ -٘٘           

  ٓـ ٖٜٜٔ  بغجاد ،
 غالي ، كاصف بصخس 

 ٓت ٓتقالضج الفخكسية عشج العخب ، تخجسة أنػر لػقا ، دار السعارؼ ، القاىخة ، د -ٙ٘         
 الفاخػرؼ ، حشا

 ٓـ ٖٜ٘ٔ، السصبعة البػلدية ، بضخكت ،  ٕتاريخ األدب العخبي ، ط -ٚ٘         
 ـ (ٛٛٛىػ/ٕ٘ٚالعياش ) ت  الفاكيي : أبػ عبجهللا دمحم بغ إسحاؽ بغ

،  ٕعبج السمظ عبج هللا دـير ، ط ٓأخبار مكة في قجيع الجىخ كحجيثو ، تحقضق د-ٛ٘        
  ٓىػ ٗٔٗٔبضخكت ، 

 ـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙالفخخ الخازؼ ، فخخ الجيغ دمحم بغ عسخ ،ت
 ٓـ   ٕٓٓٓ التفدضخ الكبضخ أك مفاتح الغضب، دار الكتب العمسية، بضخكت ، -ٜ٘           

 ـ ٜٔٚىػ/٘ٚٔالفخاىضجؼ ، الخمضل بغ أحسج ، ت 
يع الدامخائي ، ط  ٓميجؼ السخدكمي ك د ٓالعضغ ، تحقضق د  -ٓٙ         مؤسدة دار  ، ٕإبخـا

 ٓ ىػٜٗٓٔاليجخة ، قع ، 
 ـ (ٜٙٚىػ/ٖٙ٘أبػ الفخج األصفياني ، عمي بغ الحدضغ ، ) ت

 .ت.دالفكخ لمصباعة كالشذخ ، بضخكت ، سسضخ جابخ ، دار مي ميشا ك األغاني ، تحقضق ع -ٔٙ        
 ـٜٛٛىػ/ٕٙٚابغ قتضبة ، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع ، ت

 ٓ ٜٛٛٔاألنػاء في مػاسع العخب ، دار الذؤكف الثقاؼية العامة ، بغجاد ، -ٕٙ        
 ٓ تٓحسج صقخ ، السكتبة العمسية ، القاىخة ، دتأكيل مذكل القخآف ، تحقضق الدضج أ -ٖٙ        

، السكتبة التجارية  ٕالذعخ كالذعخاء ، صححو كعمق حػاشيو مرصفى أفشجؼ الدقا ، ط -ٗٙ        
 ٓـ ٕٖٜٔالكبخػ ، القاىخة ، 
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 الكسمة عشد العرب قبل االسالم     
 ٓت ٓثخكت عكاشة ، دار السعارؼ ، القاىخة ، دٓالسعارؼ ، تحقضق د -٘ٙ   

 ـٕٕٚٔىػ/ٔٚٙأبػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ أبي بكخ ، ت القخشبي ،
 ٓ ـٖٕٓٓالجامع ألحكاـ القخآف ، تحقضق ىذاـ سسضخ البخارؼ ، دار عالع الكتب ، الخياض ، -ٙٙ    

 الؿيدي ، نػرؼ حسػدؼ 
 ٓ ـٕٗٓٓالفخكسية في الذعخ الجاىمي ، عالع الكتب ، بضخكت ، -ٚٙ   

 ـ ٖٓ٘ٔىػ/ٔ٘ٚشسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ ، ت الجػزية ،ابغ ؾيع 
 ٓـ ٜٜٗٔ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ،  ٕالفخكسية ، تحقضق عدت العصار الحدضشي ، ط -ٛٙ   

 ـ ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚابغ كثضخ ، عساد الجيغ أبػ الفجاء إسساعضل ، ت
  ٓت  ٓتبة السعارؼ ، بضخكت ، د البجاية كالشياية في  التاريخ ، مك -ٜٙ  
ـ ، ٓ، دار شضبة لمشذخ كالتػزيع ، د ٕ، تحقضق سامي بغ دمحم سبلمة ، طتفدضخ القخآف العطيع-ٓٚ 

   ٓـٜٜٜٔ
 ـ(ٔٙٙىػ/ٔٗلبضج بغ ربيعة ، بغ مالظ ) ت 

 ٓـ ٕٜٙٔتحقضق إحداف عباس ، الكػيت ، ديػانو ، -ٔٚ 
 ـ ( ٜٛٛىػ/ٕ٘ٛس دمحم بغ يديج ) تالسبخد، أبػ العبا

 ٓ  تٓالكامل في المغة كاألدب ، مكتبة السعارؼ ، بضخكت ، د-ٕٚ 
 ـ ٗٗٓٔىػ/ٖٙٗالسختزى ، الذخيف ابػ القاسع عمي بغ أحسج بغ الحدضغ ، ت

شذػرات مكتبة أمالي الدضج السختزى ، صححو كعمق عمى حػاشيو دمحم بجر الجيغ الشعداني ، م-ٖٚ  
 ٓ ىػٖٓٗٔآية هللا العطسى السخعذي ، قع ، 

 ـ ٖٔٗٔىػ/ٕٗٚالسدؼ ، ابػ الحجاج يػسف بغ عبج الخحسغ ، ت
بذار عػاد معخكؼ ، مؤسدة الخسالة ، بضخكت ،  ٓتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ ، تحقضق د -ٗٚ  

 .ـٜٓٛٔ
 ـ ٜٗٚق/ٖٗٙت ابػ الحدغ عمي بغ الحدضغ بغ عمي ، السدعػدؼ ،

  ـٜٜٛٔ، ، بضخكت، دار الكتاب العالسي، الذخكة العالسية لمكتابمخكج الحىب كمعادف الجػىخ -٘ٚ   
 ـ ٖٕٔٔىػ/ٓٔٙالسصخزؼ  ، ابػ الفتح ،ناصخ الجيغ بغ عبج الدضج بغ بغ عمي ، ت

السغخب في تختضب السعخب ، تحقضق دمحم فاخػرؼ كعبج الحسضج مختار ، مكتبة أسامة بغ زيج ،  -ٙٚ  
 ٓـٜٜٚٔحمب ، 

 ـٗٛٚىػ/ٛٙٔالسفزل الزبي ، بغ دمحم بغ يعمي بغ ساؿ ، ت
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 ٓـٜٔٛٔأمثاؿ العخب ، تحقضق احداف عباس ، دار الخائج العخبي ، بضخكت ،  -ٚٚ   
 ـ (ٜ٘ٙىػ/ٖ٘٘السصيخ بغ شاىخ ) تالسقجسي ، 

 ٓ تٓالبجء كالتاريخ ، مكتبة الثقافة  الجيشية ، بػر سعضج ، د -ٛٚ  
 ـ (ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر : أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ ) ت

 ٓت    ٓلداف العخب ، دار صادر ، بضخكت ، د -ٜٚ  
 ـ (ٕٗٔٔىػ/ٛٔ٘دمحم ) تالسضجاني : أبػ الفزل أحسج بغ 

  ٓت  ٓمجسع األمثاؿ ، تحقضق دمحم محضي الجيغ عبج الحسضج ، دار السعخفة ، بضخكت ، د-ٓٛ 
 الشعيسي ، أحسج إسساعضل  
 .ٕٚٓٓ، بغجاد ٕخاث الذعبي، العجد مجمة الت ألعاب األشفاؿ الذعبية في تخاث العخب الذعخؼ، -ٔٛ 

 ـ ٖٖٔٔىػ /ٕٖٚجيغ أحسج بغ عبج الػىاب ، تالشػيخؼ ، شياب ال
  بضخكت ، نياية األرب في فشػف األدب ، تحقضق مفضج قسحية كآخخكف ، دار الكتب العمسية ،  -ٕٛ 

  ٓـ ٕٗٓٓ
 ـ ٕٛٛىػ/ٖٕٔابغ ىذاـ ، عبج السمظ بغ ىذاـ بغ أيػب الحسضخؼ ، ت

 ٓ ىػٔٔٗٔسعج ، دار الجضل ،  بضخكت ، الدضخة الشبػية ، تحقضق شو عبج الخؤؼ  -ٖٛ  
 ـ(، ٛٗٓٔىػ/ٓٓٗالحدغ بغ عبج هللا بغ سيل ) ت بعج سشة ،ابػ ىبلؿ العدكخؼ 

يعٕجسيخة األمثاؿ ، ط-ٗٛ  بضخكت ،  كعبج السجضج قصامر ،دار الفكخ ، ، تحقضق دمحم أبػ الفزل ابخـا
 ٓـٜٛٛٔ

 ـ ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙشياب الجيغ أبي عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا ، ت ياقػت الحسػؼ ،
 ٓـ  ٜٜٔٔمعجع األدباء ، دار الكتب العمسية ، بضخكت ،  -٘ٛ  

 ٓ ـ ٜٜٚٔ، دار الفكخ ، بضخكت ،  معجع البمجاف -ٙٛ  



 

 

خالل العصر املولىكً  عقىبة التشهري يف هصر
وآثارها النفسٍة على  م(1517-1250هـ/648-923)

 اجملتوع املصري )دراسة تارخيٍة (

 
The punishment for defamation in 

Egypt During the Mamluk era (648-923 
AH /1250-1517 AD) And its 

psychological effects on Egyptian 

society (historical study) 

 

 . حال عبد الكرٌن امحدم.د
 هٍساى / جاهعةالرتبٍةكلٍة 

Lect .Dr. Hala Abdul Kareem Ahmed 
College of Education / University of 

Maysan 
  



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثهن العجد  مجمة دراسات تاريخية
423 
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-0221هـ/329-846خالل العصر اململىكً ) عقىبة التشهري يف مصر
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 السمخز 

 م(ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ـىٖٕٜ-ٛٗٙحكسيع ) مجةاعتسج السساليظ في مرخ خالل   
 ذاىع عشيع،أ عخفت بقدػتيا ووحذيتيا ، لسعاقبة الجشاة وتأديبيع وكفّ عجة عمى وسائل 

وقج   ،وكان مغ بيغ تمظ الػسائل عقػبة التذييخ التي مػرست بذكل دائع عمى السجخميغ
يذسل أمخ القاضي أو الدمصان السسمػكي عقػبات أخخػ تسارس بحق السجخميغ في نفذ 
الػقت ، وىحا األمخ بعيج كل البعج عغ مبادغ الجيغ اإلسالمي وحقػق اإلندان في 

 .العرخ الحجيث

واقتزت شبيعة السػضػع تقديسو إلى ثالثة مباحث سبقت بسقجمـة وختسـت بخاتسـة 
ػؼ السبحـث األول تحجيـج السعشـى الم ــ تزــسغتػصـل إليـو البحـث ،  تـع فييـا إاسـال أىـع مــا

، ومذــخوعيتيسا فــي اإلســالم ، واــا  السبحــث ال ــاني عــغ واالصــصالحي لمعقػبــة والتذــييخ
السالمــا الدياســية لمجولــة السسمػكيــة ، إمــا السبحــث ال الــث فقــج تزــسغ عقػبــة التذــييخ فــي 

 .ثارىا الشفديةآمرخ خالل العرخ السسمػكي و 
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The punishment for defamation in Egypt During the 

Mamluk era (648-923 AH /1250-1517 AD) And its 

psychological effects on Egyptian society (historical 

study) 

 

 

                         

Abstract 

The Mamluks in Egypt during their rule (648-923 AH /1250-

1517 AD)relied on several methods known for their cruelty and 

brutality, to punish the perpetrators, discipline them, and stop them 

from them. Mamluk other punishments are practiced against 

criminals at the same time, and this matter is far from the principles 

of Islamic religion and human rights in the modern era. 

The nature of the topic necessitated dividing it into three 

sections that were preceded by an introduction and concluded with 

a conclusion in which the most important findings of the research 

were summarized. Defamation in Egypt during the Mamluk era and 

its psychological implications. 

Key words: Defamation, Egypt, Mamluks. 

Lect .Dr. Hala Abdul Kareem Ahmed 
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 عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي 
 السقجمة

هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى سيجنا دمحم خاتع السخسميغ وعمى آلو وصحبو  الحسج     

 أاسعيغ .

 أما بعج :

م(عمى ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ـىٖٕٜ-ٛٗٙاعتسج السساليظ في مرخ خالل فتخة حكسيع )

وكان مغ بيغ  ع عشيع،ىذا أعخفت بقدػتيا ووحذيتيا ، لسعاقبة الجشاة وتأديبيع وكف عجة وسائل 

الػسائل عقػبة التذييخ التي مػرست بذكل دائع عمى السجخميغ ، وقج يذسل أمخ القاضي تمظ 

أو الدمصان السسمػكي عقػبات أخخػ تسارس بحق السجخميغ في نفذ الػقت ، وىحا األمخ بعيج 

 كل البعج عغ مبادغ الجيغ اإلسالمي وحقػق اإلندان في العرخ الحجيث .

الخغبة في دراسة العقػبات في العرخ السسمػكي ، والحؼ دفعشي إلى كتابة البحث ىػ 

وتدميط الزػ  عمى األساليب التي كان يسارسػىا ىؤال  الحيغ مع األسف انحدبػا عمى 

  .اإلسالم

غمب السرادر والسخااع والبحػث العمسية التي تعالج أ وتأتي أىسية السػضػع لسا نخػ  في 

ايا ااتساعية دون التصخق إلى ما كان في شياتيا قزايا سياسية ، وفي بعس األحيان قز

 يسارسو مغ عقػبات بحق السجتسع .

واقتزت شبيعة السػضػع تقديسو إلى ثالثة مباحث سبقت بسقجمة وختست بخاتسة تع 

ػؼ فييا إاسال أىع ما تػصل إليو البحث ، فتشاولت في السبحث األول لتحجيج السعشى الم 

، ومذخوعيتيسا في اإلسالم ، واا  السبحث ال اني عغ السالما واالصصالحي لمعقػبة والتذييخ
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ما السبحث ال الث فقج تزسغ عقػبة التذييخ في مرخ خالل أالدياسية لمجولة السسمػكية ، 

 العرخ السسمػكي وأثارىا الشفدية .

أما بذــأن السرادر والسخااع فقج اعتسجت عمى مجسػعة مغ السرادر والسخااع، التي 

بذكل كبيخ في إخخاج ىحا البحث عمى الرػرة التي ىػ عميو ومغ أىسيا :كتب الم ة ساىست 

 ة واصصالحًا مشيا: التي قجمت لشا معمػمـــــــــــات وافيــــــــة في تػضيا معشى العقػبــــــة والتذييخ ل

 ىـ/ٔٔٚ)لدان العخب(البغ مشطــــــػر )ت ، وكتابم(ٜٔٚىـ/٘ٚٔلمفخاىيجؼ )ت كتاب )العيغ(

م( ٖٖٚٔ/ ـى ٗٚٚـــخ )ت تاب )البـــجاية والشياية ( البـــغ ك يـــــب التاريخ ككوكت م( ،ٖٔٔٔ

م( وكتاب )عقج الجسان في ٔٗٗٔىـ/٘ٗٛوكتاب )الدمػك لسعخفة دول السمػك( لمسقخيدؼ )ت

م( وكتاب )الشجػم الداىخة في ممػك مرخ ٔ٘ٗٔىـ/٘٘ٛتاريخ أىل الدمان( لمعيشي )ت

م(، وغيخىا  ، كسا اعتسجت عمى مجسػعة مغ ٜٙٗٔىـ/ٗٚٛبغ ت خؼ بخدؼ )توالقاىخة(ال

السخااع ال انػيــــة ، لتػثيـــــق بعــــــس اآلرا  التي تخز مػضػع البحث مشيا :كتاب )مػسػعة 

وقج أاسمت اسيعيا في نياية  لمجكتػر عبػد الذالجي ، وغيخىا مغ السرادر ال انػية ، العحاب (

 البحث.

دعػانا أن الحسج هلل والرالة والدالم عمى نبيشا دمحم الرادق األميغ وعمى الو وآخخ 

 السياميغ. الصيبيغ الصاىخيغ وصحبو ال خّ 
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 العقػبة والتذييخ ومذخوعيتو في اإلسالمول :السبحث األ

 العقػبة ل ة واصصالحا أوال :
يتو  وأعقبت الخال إذ أااز عقػبة لفطة مغ عاقبو عقابا أو معاقبة بحنبو وعمى ذنبو ،

ن العقػبة إليحا ف ،ألنيا تعقب الحنب وتتبعو ؛وسسيت بالعقػبة ،( ٔ)بخيخ وعاقبتو أؼ اازيتو بذخ
 .(ٕ)نتيجة ذنبا ما يقػم بو الفخد

 ،(ٖ)إما في االصصالح فيي تعشي الجدا  السقخر عمى عريان الذارع لسرمحة السجتسع
وفخض هللا تعالى العقاب عمى مخالفة أمخه لحسل الشاس عمى ما يكخىػن ما دام انو يحقق 

 .(ٗ)د ولحساية الجساعة وصيانة نطاميافالعقػبة مقخرة إلصالح اإلفخا ،مرالحيع 
َذِلَظ َوَمْغ َعاَقَب ِبِسْ ِل وقج وردت المفطة في ك يخ مغ اآليات القخآنية مشيا : قػلو تعالى 

َ َلَعُفػٌّ َغُفػرَما  (ُعػِقَب ِبِو ُثعَّ ُبِ َي َعَمْيِو َلَيْشُرَخنَُّو َّللاَُّ ِإنَّ َّللاَّ


َوِإْن َعاَقْبُتْع َفَعاِقُبػا وقػلو تعالى  ، (٘
اِبِخيغَ  ِبِسْ ِل َما ُعػِقْبُتْع ِبِو َوَلِئْغ َصَبْخُتْع َلُيَػ َخْيٌخ ِلمرَّ

وغيخىا مغ اآليات القخآنية التي وردت ( ٙ)
العقػبات  مذخوعية عمى أحادي يا مغ ك يخ في الشبػية الذخيفة الدشة ودلت (ٚ)فييا لفطة العقػبة 

 السدكخ يذخب لسغ عيًجا هللا عمى نأ حخام مدكخ كل صمى هللا عميو والو وسمع (:"(مشيا : قػلو
 أو (الشار عخق أىل :قال الخبال؟ شيشة وما :هللا رسػل يا قالػا الخبال، شيشة مغ يدقيو أن

 ،تعتجوىا فال حجودا حج هللا صمى هللا عميو والو وسمع (:"إن(وقػلو ( ٛ)الشار" أىل عرارة :(قال
 مغ ربكع، نديان غيخ مغ أشيا  وتخك تشتيكػىا فال أشيا  وحّخم تزيعػىا فال فخائس وفخض

 .(ٜ)عشيا تبح ػا وال فاقبمػىا لكع مشو رحسة ولكغ
 مسا ، عقػباتحػػ عمى ك يخ مغ الأن القخآن الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة قج  نجج وىكحا

نػاع أويعج التذييخ نػع مغ  ،ةالذخيف الشبػية الدشةالقخآن الكخيع و  في لشا مذخوعية العقػبات يؤكج
 .العقػبات التي مارست مغ قبل األمع واألقػام 

 التذييخ ل ة واصصالحا  ثانيا :
ويقػل  ،( ٔٔ)ىي وضػح األمخوالذيخة ( ٓٔ)خ في الم ة تعشي اإلعالن والػضػحالتذيي

وتعشي ضيــــــــــػر الذي  حتى يذيخ الشاس  ،(ٕٔ)شيخت األمخ أشيخه شيخًا وشيخه أؼ وضحو 
 .(ٖٔ)بو
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( ٗٔ)بو وتذشيعاً  أما التذييخ في االصصالح فيػ عخض اإلندان في وضع مدر، إذالالً 

ويصمق عمى التذييخ  ،(٘ٔ)خة لمشاضخ، أؼ استخففــــــت بو ، واعمتو شي أشيــــــخت فالناً  فعشجما تقػل
لفطة تجخيدا  ، والدبب في ذلظ أن أك خ الشاس الحيغ يذيخون  يحسمػن اخسا يجقو  تشبيو 

ن التذييخ ألمشاس إليو  ، ليكػن أك خ أىانو لو ويحسل عمى دابة مقمػبا وايو إلى الحنب ، و 
 .(ٙٔ)د عمى مخ التاريخ غخضو فزا السذيخ بو وإضياره خاراا عغ السجتسع مػاػ 

ويتع التذييخ عمى إشكال مختمفة تختمف باختالف السصمػب مغ إشياره ولجواعي عجيجة 
فإذا كان الذخز قائج  ،(ٚٔ)أو فكخية ،أو محىبية ،أو ااتساعية ،أو اقترادية ،قج تكػن سياسية 

، أو يكػن ويصاف بو في كل بمج وىػ مقيج ،أو عمى ثػر ،أو اسل  ،أو ثائخ يخكب عمى فيل 
، يمقي الخوث عميو أو قخد يمعب معوفي قفز أو قج يػكل إليو شخز يقػم برفعو أو أن 

وقج يزخب  ،(ٛٔ)ويمبذ بخندا كبيخ أو مغ مالبذ الشدا  ب ػب مذيخ مكتػب عمى ضيخه اسسو 
ق السمػنة ،فزال إلى وضع بحبل يعمق عميو الخخ أو أن يدػد واو ويخبط عشقو  ،(ٜٔ)بالسقارع

عمى رأسو ، وفي بعس األحيان يحسل الذخز السعقاب اخسا ليشبو الشاس إليو  (ٕٓ)الصخشػر
 .(ٕٔ)أو يكػن معو السشادؼ يشادؼ عميو ليكػن ابمغ أىانو لو 

 ي القخآن الكخيم والدشة الشبهية ثالثا : مذخوعية التذييخ ف
والدشة الشبػية الذخيفة التذييخ باآلخخيغ لسا ؼيو مغ إضخار باإلفخاد رفس القخآن الكخيع 

 والجساعات ، عمى الخغـــــــــــع مغ عجم واػد المفطة برػرتيا الػاضحة ومغ تمظ اآليات القخآنية:
ْنَيا ِإنَّ الَِّحيَغ ُيِحبُّػَن َأْن َتِذيَع اْلَفاِحَذُة ِفي الَِّحيَغ َآَمُشػا َلُيْع قػلو تعالى -ٔ َعَحاٌب َأِليٌع ِفي الجُّ

ُ َيْعَمُع َوَأْنُتْع اَل َتْعَمُسػنَ  َواآْلَِخَخِة َوَّللاَّ
ومعشى اآلية القخآنية الكخيسة الحؼ ىػ تأديب لسغ سسع ، (ٕٕ)

 .(ٖٕ)شيئا مغ الكالم الديئ  ليع عحاب أليع في الجنيا  وفي اآلخخة عحابًا اليع
َن اْلُسْؤِمِشيَغ َواْلُسْؤِمَشاِت ِبَ ْيِخ َما اْكَتَدُبػا َفَقِج اْحَتَسُمػا ُبْيَتاًنا َوِإْثًسا َوالَِّحيَغ ُيْؤُذو قػلو تعالى -ٕ

ُمِبيًشا
ومعشى اآلية القخآنية الكخيسة أن الحيغ يؤذون هللا بسعريتيع إياه ، ويؤذون السؤمشيغ  (ٕٗ)

 .(ٕ٘)والسؤمشات ب يخ ما اكتدبػا فإن هللا يحػشو ، وي زب لو
بالشدبة إلى الدشة الشبػية الذخيفة فقج ورد عغ الخسػل )صمى هللا عميو والو وسمع( أما 

وقػلو )صمى هللا عميو والو وسمع(:" مغ لبذ ، (ٕٙ)قػلو :" مغ لبذ شيخة البدو هللا ثػب السحلة "
(: وقػلو )صمى هللا عميو والو وسمع، (ٕٚ)ثػب شيخة في الجنيا البدو هللا ثػب محلة يػم القيامة "
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 "أيسا رال أشاع عمى رال مدمع كمسة وىػ مشيا بخؼ ، يخػ أن يذيشو بيا في الجنيا، كان حقاً 

 . (ٕٛ)عمى هللا تعالى أن يخميو بيا في الشار"
لمتذييخ باآلخخيغ مشيا : قػل اإلمام عمي  رافزاً  وكان ألىل البيت )عمييع الدالم( مػقفاً 

سػل )صمى هللا عميو والو وسمع( عغ لباس ثياب م(:" نياني الخ ٔٙٙىـ / ٓٗ)عميو الدالم( )ت
 . (ٜٕ)الذيخة "

م( :" كفى بالخال خديشا أن يمبـــــــذ ثػبا ٓٛٙىـ/ ٔٙويقػل اإلمام الحديغ )عميو الدالم( )ت   
م(:" ٘ٙٚىـ/ٛٗٔالرــــادق )عميو الدالم()تاعفخ ويقـــػل اإلمام ( ٖٓ)ويخكب دابة مذيـخة"  مذيخاً 

 .(ٖٔ)تعالى يب س شيخة المباس "أن هللا تبارك و 
وأىل بيتو )عمييع  (ورسػلو )صمى هللا عميو والو وسمعومغ ىشا يتبيغ لشا أن هللا تعالى 

اضخ في سبيل التذيع الدالم( قج نيػا عغ لباس الذيخة الحؼ يطيخ ؼيو اإلندان بػضع محل لمش
 والتذييخ بو.

 الدياسية لجولة السساليظ في مرخ السالماالسبحث ال اني :
والسسمػك أصاًل مغ االمتالك ( ٕٖ)ع مسمػك، ويقرج بو العبج أو الخقيقالسساليظ اسـ

لمذي ، وكان مرجرىع الذخا  واألسخ في ميجان القتال، ثع اليبات واإلىجا  وفي شكل ضخيبة 
 .(ٖٖ)أو ادية أو البيع 

ما بالشدبة مساليظ مرخ فيع اساعة تػلػا أمخىا وتسمكػىا وكان أصميع في ال الب مغ أ
-ٚٙ٘يػبييغ )وكان ابتجا  حكسيع لسرخ بعج األ ،(ٖٗ)األتخاك القفجاق أو مغ الذخكذ القػقاز

 .(ٖ٘)م(ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔىـ/ ٛٗٙ
خا  أك خ مغ ش( ٖٙ)م(ٜٕٗٔىـ/ ٚٗٙنجع الجيغ أيػب )ت وعشجما تػلى الدمصان الرالا

 .(ٖٚ)عميو، فاشتخػ ك يخًا مغ األتخاك والسيسا بعج تسخد فخق الجير األيػبي ،السساليظ 
عت أصػليع  ومسا تججر اإلشارة إليو أن مساليظ مرخ لع يكػنػا مغ األتخاك فقط، بل تشػ 

، واأللسان وغيخىع،  وقج  ، واألسبانإذ واج مشيع الذخاكدة، والس ػل، والرقالبة ، واليػنانيػن 
انتدب ىؤال  في ال الب إلى أساتحتيع الحيغ اشتخوىع ، وأحيانًا ندبػا إلى التجار الحيغ امبػىع 

ولع يمبث أن وصمػا السساليظ البحخية إلى الدمصة مدت ميغ الطخوف ( ٖٛ)كالسساليظ الع سانية
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ن يديصخوا عمى بالد الذام أو والست يخات الدياسية التي أحاشت بالسشصقة خالل تمظ الفتخة 
 .(ٜٖ)ومرخ

-ٕٓ٘ٔىـ/ ٗٛٚ-ٛٗٙ)السجة وبحلظ قامت دولة السساليظ البحخية التي استسخت خالل 
 ـى ٙ٘ٙ) والسعد ايبظ ،(ٓٗ)م(ٕٚ٘ٔ/ ـى ٘٘ٙم(، وكان مغ أشيخ سالشيشيا شجخ الجر)ٕٖٛٔ

 ـى ٛ٘ٙ)وسيف الجيغ قصد  ،(ٕٗ)م ( ٜٕ٘ٔ ـ/ه ى ٚ٘ٙوعمي بغ ايبظ) ،(ٔٗ)م( ٕٛ٘ٔ/ 
وغيخىع مغ  (٘ٗ)وسيف الجيغ قالوون  ،(ٗٗ)م(ٕٚٚٔ/ ـى ٙٚٙوالطاىخ بيبخس) ،(ٖٗ)م(ٕٓٙٔ/

بمغ عجدىع ثسانية وعذخيغ سمصانًا آخخىع الدمصان الرالا زيغ حااي بغ  إذ (ٙٗ)الدالشيغ،
ىـ/ ٗٛٚفي الحكع سشة )( ٛٗ)الحؼ خمفو بخقػق الجخكدي (ٚٗ)م(ٕٖٛٔ/ ـى ٗٛٚشعبان)
 .(ٜٗ)م(ٕٖٛٔ

حجاث ىحا العرخ )عرخ دولة السساليظ البحخية( ىػ محاولة الطاىخ أوكان مغ ابخز 
أيجؼ الس ػل سشة  بيبخس إحيا  الخالفة العباسية في مرخ وذلظ بعج زواليا في ب جاد عمى

 .(ٓ٘)م(ٕٛ٘ٔىـ/ ٙ٘ٙ)
أما السساليظ الجخاكدة فيع عشاصخ قػقازية الجشذ مػششيع األصمي السشصقة الػاقعة 

وإذا ما عمسشا بان الدالشيغ البحخية ( ٔ٘)التي تعخف اليػم بجسيػرية اػرايالبحخ األسػد و شخق ا
 ـىٕٚٛكانػا أتخاكا فالبخاية شخاكدة أو اخاكدة، باست شا  اثشيغ مشيع وىسا خذقجم)

فيسا روميان، ىحا وقج سسػا بالبخاية ألنيع  (ٖ٘)م(ٚٙٗٔ/ ـى ٕٚٛوتسخب ا ) ،(ٕ٘)م(ٚٙٗٔ/
وقج حكع الجخاكدة مرخ والذام والحجاز مجة تقخب مغ  ،(ٗ٘) اج القمعة بالقاىخةأقامػا في أبخ 

 .(٘٘)السائة واألربعيغ عامًا، وتعاقب في ىحه السجة ستة وعذخون سمصانًا 
حيث في عيجه  (ٙ٘)م(ٚٔ٘ٔىـ/ٖٕٜوكان أخخ حكسيع أبػ الشرخ شػمان باؼ ال اني )

دخل الع سانييغ إلى مرخ وانيػا حكع دولة السساليظ الجخاكدة، وليبجأ عيج الديصخة الع سانية في 
 .(ٚ٘)مرخ

 ثاره الشفدية عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي وأ السبحث الثالث :
 أوال :عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي 

 حكسيع في بالد الذام ومرخ، مجةاختمفت أنػاع العقػبات التي مارسيا السساليظ خالل 
 ،(ٜ٘)والتدسيخ ،(ٛ٘)بيغ التػسيط عة في تعحيب الشاس ماأساليب وشخق بذ استعسمػاإذا 
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وىحه األساليب الستبعة مغ قبميع تشافي ما أمخ هللا تعالى ورسػلو )صمى  وغيخىا ، (ٓٙ)والخازوق 

ْمَشا َبِشي َآَدَم هللا عميو والو وسمع( استشاد إلى ما اا  في كتابو العديد قػلو تعالى  َوَلَقْج َكخَّ
ْمَشاىُ  ْع َعَمى َكِ يٍخ ِمسَّْغ َخَمْقَشا َتْفِزياًل َوَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُىْع ِمَغ الصَّيَِّباِت َوَفزَّ

(ٙٔ). 
ومغ األساليب التي اتبعيا السساليظ بحق السحكػميغ عقػبة التذييخ حيث كانت 

أو عمى حسيخ  في ،أو عمى اسل ،عمى حسار  وىػ راكباً  ،يصػفػن بالسذيخ  اشخيقتيع أنيع كانػ 
ن يػضع اخس في أيادؼ الستيسيغ أ،أو وكحا ، ويشادؼ عمييع ىحا ادا  مغ يفعل كحا إراا  البمج

 .(ٕٙ)لتشبيو الشاس وتدسى ىحه العقػبة بالتجخيذ وىي نػع مغ التذييخ بالذخز
ولمتذييخ في العرخ السسمػكي أسباب ودواعي لسعاقبة الذخز بالتذييخ قج تعػد إلى 

فخض ىيبة حيث أنيا تفخض ل خض ،ااتساعية ،أو أو اقترادية  ،أو ديشية ،أسباب سياسية 
حيث تحكخ الخوايات التاريخية  وقػة دولتيع ،ومغ حػادث التذييخ في العرخ السسمػكي ك يخة ،

/  ـى ٓٛٙأن عقػبة التذييخ فخضت عمى أحج قصاع الصخق بسرخ يعخف بالكخيجؼ في سشة
م ، فدسخ عمى اسل وأقام أيامًا وشاف بو في أسػاق مرخ والقاىخة، ثع سجغ  فعاش  ٕٔٛٔ

 .(ٖٙ)أيامًا و مات في الدجغ
يخخج كل يػم مغ  وكان م بالتذييخ ،ٜٕٔٔ/ ـى ٜٓٙسشة ( ٗٙ)وعػقب ابغ الدمعػس

مكخوه ويقف الشاس في الصخيق ومعيع السجاسات السقصعة ويدسعػنو كل  ،القمعة عمى حسار
 .(٘ٙ)ويشدل بو مغ الخدؼ والشكال مغ قبل عامة الشاس

 شيخ ممظ األمخا  وكان ىػ ( ٚٙ)والذيخ الطييخ( ٙٙ)ـي ابغ اسمةووقع خـــالف بيغ القاض
م في تػلية ابغ اسمة القزا  فػقع بيشيسا مشافدو وحقق الدمصان  ٖٜٕٔ/  ـى ٕٜٙسفيخ سشة 

وقج تدمع أعػان ابغ اسمة الذيخ الطييخ وشافػا بو في البالد  في أمػر كانت بيشو وبيغ الجوادار
 .(ٛٙ)كان يشادؼ عميو ىحا ادا  مغ يكحبعمى حسار وضخبػا وشيخوا بو و 

م ، بان ٜٕٗٔ/ ـى ٖٜٙسشة  (ٜٙ)م(ٖٜٕٔ/ ـى ٖٜٙقالوون )ت بغ وأمخ الدمصان خميل
ن يذيخ ما أو  ، بخكبو حسار( ٓٚ)يعاقب القاضي تقي الجيغ عبج الخحسغ الذافعي ابغ بشت االغخ

 .(ٔٚ)بيغ الشاس  وان يصاف بو في كافة إنحا  البالد



                                                                     

 400 (0202 حديخان) العجد الثالثهن  دراسات تاريخية مجمة

 . حال عبج الكخيم احسجم.د

 عمى م ، قبسٖٜٕٔ/ ـى ٖٜٙسشة  قالوون في بغ خميل األشخف الدمصان مقتل وبعج  
 وأيجييع بيع وشيف، الجسال عمى وصمبػا وأراميع أيجييع قصعت ثع أياماً  األمخا  مغ مجسػعة

 .(ٕٚ)أعشاقيع في معمقة
أن التذييخ  لع يقترخ عمى عامة الشاس بل شال بعس أصحاب السشاصب مغ و         

 ـى ٖٜٙالحؼ عخف بطمسو وتعدفو فعشجما قتل سشة ( ٖٚ)السساليظ ومشيع عمع الجيغ الذجاعي
وكان ،لسػتو  لو وفخحاً  م،ورفع الشاس رأسو عمى رما وشافػا بو في إراا  القاىخة اذالالً ٖٜٕٔ/

 .(ٗٚ)حا رأس السعمػن الذجاعي الشاس يشادون ى

بالقخآن  باالستخفاف اتيع ولكغ ذكيًا، عاقالً  بالكفخ وكان البقفي ابغ يجعى شخز واتيع
ربيع  يفـ القرخيغ، بيغ ـــخةبالقاىــ عشقو وضــخبت بالسػت، السالكي القاضي عميو فحكع والذخع،

 .(٘ٚ) بخأسو إشيار لو وشيف م، 1302 / ـى 701 سشة األول
 مغ يبجو لشا أن السساليظ قج مارسػا اإلشيار حتى في حالة السػت لتخػيف الشاس وكل إذ
 عمييع. االعتجا  نفدو تدػل لو

بعج شيادة مغ قبل القزاة ، ( ٙٚ)م  ٕٖٔٔ/ ـى ٕٔٚواعتقل الفقيو ابغ زىخة الس خبي سشة 
كذػف الخأس نو يدتييغ بالسرحف فاحزخ إلى دار العجل بجمذق ،وشيف بو في البمج وىػ مأ

في العمع ب يخ معخفة ثع ووايو مقمػب وضيخه مزخوب وكان يشادؼ عميو ىحا ادا  مغ يتكمع 
 .(ٚٚ)حبذ

سشة ( ٛٚ)م(ٖٓ٘ٔ/  ـى ٔ٘ٚوشيخ شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ بغ قيع الجػزية )ت
ن ابغ قيع الجػزية تكمع بالقجس في أ وذلظ بدبب ،م ، وشيخ عمى حسار بجمذق ٕٖ٘ٔىـ/ٕٙٚ

 .(ٜٚ)مدالة الذفاعة والتػسل باألنبيا 
 االحتيال، وعػقب م بتيسة 1330 / ـى 731 الكيساوؼ سشة يػسف واعتقل رال يجعى

 .(ٓٛ)اسل عمى القاىخة بو وشيف ميت وىػ سسخ ثع فييا، فسات بالزخب،
يػسف  ويجعى السحتاليغ أحج بقتل م 1330 / ـى 731 وأمخ الدمصان الشاصخ دمحم سشة

ثع  مشو، الدمصان فقخبو ذهبًا، الشحاس مغ يرشع بأنو الدمصان أوىع قج وكان الشرخاني حػك
 حتى بو، وِشيف اسل، عمى سسخ و ادجه، تػرم حتى بالسقارع فزخب احتيالو، اكتذف

 .(ٔٛ)مات
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األميخ  قتل بعجما قجا ويجعى باؼ السساليظ أحج اعتقل 1356) / ـى (757 سشة وفي

 ثع اسل عمى ِبوِ  وشيخ وتػسيصو فدسخ بتدسيخه الدمصان وأمخ العجل، وىػ بجار شيخػ
 .(ٕٛ)وسط

 مخاسيع بتيسة تدويخ م 1360 / ـى 761 واعتقل الدخاج عسخ القفصي السرخؼ سشة
 راالن معو وأركب مشيا، يشرب والجم اليج، مقصػع وىػ عمى اسل قفز في وحسل الدمصانية،

 وىػ الجسل، دبخ ناحية إلى وايو مشكػس وىػ اسل عمى الجيغ زيج زيغ الذيخ ىسا آخخان
 اسل عمى الجيغ شياب الػالي وأركب اسل ، عمى واركب بجر الخرسي الخأس، مكذػف عخيان

أودعػا حبذ  ثع الدمصان، عمى يدور مغ ادا  ىحا عمييع ونػدؼ في دمذق، بيع وشيف ، آخخ
 .(ٖٛ)الر يخ بالباب

م ،عمى اسل وشيف في البمج  ٜٖٔٔ/ ـى ٕٙٚوشيخ الذيخ أسج بغ الذيخ الكخدؼ سشة 
ونـــــــــػدؼ عميو ىحا ادا  مغ يخامــــــــخ عمى الدــمصان ويفدج نػاب الدمصان ثع اندل عمى الجسل، 

 .(ٗٛ)وحسل عمى الحسار وشيف بو في البـــــالد ، ونــــــػدؼ عميو مخة ثانية 
م في خدانة شسايل ٕٖٛٔ/  ـى ٕٛٚسشة ( ٘ٛ)وحبذ ابغ عخام بأمخ مغ الدمصان بخقػق 

وعحب عحابا شجيج وشيخ عمى حسار إلى القمعة ، ونػدؼ عميو ىحا ادا  مغ يقتل األمخا  ب يخ 
 .(ٙٛ)إذن

م ،وسمع إلى والي  ٖٜٖٔ/ ـى ٜ٘ٚفي سشة ( ٚٛ)وقبس عمى تاج الجيغ ابغ أبي شاكخ
الشاس وشخح نفدو القاىخة وضخب بالسقارع ،وأخخاو عمى حسار وفي عشقو الحجيج فتخامى عمى 

 .(ٛٛ)عمى األبػاب ومرادرة مستمكاتو ثع أفخج عشو بعج أن عػقب عمى ما فعمو  
 ـى ٕٓٛسشة ( ٜٓ)بالقبس عمى األميخ عسخ الجمياشي( ٜٛ)وأمخ األميخ يمػبا الدالسي  

ثع أشمق  أياماً ( ٜٔ)م وضخبو وشيف بو عمى حسار مقمػب وسجغ بالخدانة شسائل ٓٓٗٔ/
 .(ٕٜ)سخاحو

نو أ، وقيل  شجيجاً  م ضخباً ٗٔٗٔ/ ـى ٙٔٛسشة ( ٖٜ)وضخب الػزيخ تاج الجيغ بغ الييرع
 .(ٜٗ)عقل عمى اسل مقمػب الخأس ألسفل والخاميغ إلى فػق وساقػا الجسل بو 
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 نوأم بدبب  ٛٔٗٔ/  ـى ٕٕٛسشة ( ٜ٘)وشيخ األميخ شخف الجيغ يحيى بغ بخكة بغ دمحم
وبدبب كالم نقمو عشو الدمصان نفي مغ القاىخة واخخج مغ ( ٜٙ)تشكخ عميو األميخ اقسق الجوادار
 .(ٜٚ)القاىخة عمى حسار ومات غخيبا 

م تقي  ٖٛٗٔ/ ـى ٔٗٛسشة  (ٜٛ)م(ٖٛٗٔ/ ـى ٔٗٛوحبذ الدمصان اإلشخاف بخسباؼ)
 (ٜٜ)الجيغ عبج الخحسغ بغ حجى بغ عد الجيغ قاضي قزاة الذافعية بصخابذ بحبذ السقذخة 

 .(ٓٓٔ)وىػ عمى حسار بذػارع القاىخة "ىحا ادا  مغ يدور السحاضخ" ،بعج أن نؤدؼ عميو 
م بعج ما كان في سجغ  ٕ٘ٗٔ/ ـى ٙ٘ٛعمى حسار سشة (ٔٓٔ)شيخ بابي الخيخ الشحاسو 

بخج قمعة القاىخة  وفي رقبتو باشة واشديخ ومػكل بو اساعة شقػا بو شػارع القاىخة ، ونادوا عميو 
 .(ٕٓٔ)أكل مال األوقافىحا ادا  مغ يكحب عمى السمػك وي

وشيف  ، الجيغ نريخ بغ غيث بغ اسل حسدة م شيخ عمى 1462 / ـى 866 وفي سشة
 والسجاىخة والسستمكات األمػال عمى والتعجؼ الفدق بتيسة وذلظ ،في البالد والقخػ  بو

 .(ٖٓٔ)بالسحخمات
وشيخوا السساليظ بذخز يجعى احسج بغ الجيػان مغ أىل حمب بعج أن سمخ في سجغ 

م ، وشافػا بو عمى الجسال ،وكان قج اتيع بتيسة  ٙٚ٘ٔ/ ـى ٜٗٛالسقذخة وىػ ولجه دمحم سشة 
 .(ٗٓٔ)التجدذ ضج السساليظ 

 األميخ قتل بتيسة م 1503 / ـى 909 حافع سشة بغ سميسان وقبس عمى شخز يجعى
 .(٘ٓٔ)بو وشيخ تبشاً  وحذي سمخ ثع وسسخ اؼ،دولتب

 اليسحاني، سالمة بغ دمحم يجعى صػفي شاب تػفي م 1505 / ـى 911 سشة وفي
 مغ فييا ، فسات ليحبذ شسايل خدانة إلى وأرسل ثػر عمى واخس وأشيخ حتى السػت فزخب

 .(ٙٓٔ)أثخ التعحيب
فعشجما  م ،  1505 / ـى 911 سشة ميجؼ في لو يقال الرعيج فقخا  مغ شخز وحزخ

 وذكخت بو، ويدتشجي بالمبغ يتػضأ ساحخ زنجيق بأنو البيشة عميو قامت الدمصان يجؼ م ل بيغ
 بكفخه، فحكع السالكي القزاة قاضي إلى الدمصان فأرسمو الذخيعة، تخالف ك يخة عشو أشيا 

 .(ٚٓٔ)عخيان وىػ اسل عمى شيخوه أن بعج الرالحية السجرسة شباك تحت وضخب عشقو
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ولع يكغ التذييخ مقترخة عمى الخاال فقط بل قام السساليظ بفخض عقػبة التذييخ عمى 
الشدا  ، وىحا مخالفا لمذخيعة اإلسالمية كػن أن هللا تعالى ورسػلو قج أوصيا بالسخأة خيخا 

التاريخية في قيام السساليظ بتذييخ الشدا   الخواياتمغ  العجيجنجج  إذوتكخيسيا ، وعجم أذلميا ،
بأشيخ  مٕٖٛٔ/  ـى ٔٛٚي السجتسع السرخؼ ،حيث نجج الدمصان بخقػق قج أمخ في سشة ف

امخأة أوىست الشاس بػاػد أعجػبة في بيتيا يرجر مغ ورا  احج حيصانو فأمخ الدمصان بخقػق 
امخأة تذيخ وتدسخ عمى اسل ويجىا مدسخة عمى خذبة وىي بإزارىا ونقابيا وكانت أول  بتذييخىا

 .(ٛٓٔ)مرخعمى اسل في 
شيخت امخأة في القاىخة عمى اسل وشيف بيا وعمى رأسيا  مٕٖٛٔ/ ـى ٕٛٚوفي سشة 

 .(ٜٓٔ)مغ تتدوج راميغ في اإلسالم شػشػر احسخ ونػدؼ عمييا : ىحا ادا 
وعمى الخغع أن فخض عقػبة التذييخ يكسغ بحج ذاتو مغ ورا ه إلى مشع الجاني مغ القيام 

نشا نجج أن السساليظ قج تسادوا في ك خة استعساليا إلى اانب فخض أال إبإعسال الديئة مخة ثانية ،
 عقػبات أخخػ أك خ قدػة في نفذ الػقت كسا بيغ لشا ذلظ مغ خالل الخوايات التاريخية  .

ليذ  السساليظ أتبعو أسمػباً  كان عقػبة التذييخ نأوندتشج مغ خالل الخوايات التاريخية 
، سارس بحق مغ لع يتفق مع سياستيعوت ،أمام الشاس خارااً  هوإضيار  بل فقط بو السذيخ لفزا
 ج عغ شاعة نيجيع  وما شابو ذلظ .أو خخ 
 ض عقهبة التذييخ عمى السحكهمين  اآلثار الشفدية لفخ  ثانيا:

تتخك عقػبة التذييخ أثار نفدية عمى شخز قج يؤدؼ بعزيا إلى التػبة هلل تعالى ونبح 
وقج تؤدؼ إلى االنتحار في ك يخ ( ٓٔٔ)الحؼ  تتخكو عقػبة التذييخ نتيجة التعحيب الشفدي ،الجنيا 

كسا حجث لػكيل بيت السال وناضخ األوقاف في دمذق ناصخ الجيغ دمحم بغ عبج ،مغ األحيان 
م (  ٜٕٓٔ/ ـى ٜٛٙالخحسغ السقجسي عشجما اقخ الدمصان السشرػر سيف الجيغ قالوون سشة)

وقج تػلى نائب دمذق ميسة التحقيق ،األوقاف واخح الخشػة تذييخه ، وذلظ التيامو بدخقة أمػال 
ششق نفدو ،و أمخ الدمصان بسرادرة اسيع ما أخحه وعػقب ضخبا بالسقارع والتذييخ و  ،معو 

 حج الذعخا  بعج مػتو بقػلو :أتخمرا مغ العار الحؼ سيمحق بو عشجما يذيخ وقج ىجاه 
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 همــخ المــــقجسي شيـــج الســـول     أعظم هللا اجخكم في العظيم                    

 خ شهمـعل ردي وامـــــــل فـــــــكخعايا      ـــسخا لمـــــج كان مزــــقـــف                  

 ولقج كان ليذ يخضيو مشيم      غيخ سفك الجماء وسب الحخم                  

 (222)عل ذميمــــــــو كل فــــجا مشـــوب     يو ــهكل فـــــان في كل ما تـــخ                  

ايجابية في نفذ السحكػم  يؤدؼ بو في نياية  اً ثار آويتخك العفػ عغ عقػبة التذييخ 

السصاف إلى ت يخ سمػكيع واعتقادىع إلى األفزل ، وفي ىحه الحالة يخكب السحكػم عمى فخس 

ت يخ خاشخ الدمصان عمى  إذم  ٓٛٗٔىـ/٘ٛٛعمى عفػ الدمصان لو ، كسا حجث سشة  دليالً 

ناضخ الخاصكان، فخسع بتدسيخه، فدسخ عمى اسل، وشيخ ( ٕٔٔ)القاضي تاج الجيغ بغ السقدي

 .(ٖٔٔ)في القاىخة، وقج وقعت ؼيو شفاعة، فعادوا بو، وقج أركبػه عمى فخس، وفخح الشاس بدالمتو

ومغ ىشا يتبيغ لشا أن التذييخ بالسجخم وما يقع عميو مغ عقػبات أخخػ ، ىجفيا افتزاح 

ىحا مشاؼيا ، و نفدية سيئة تجعمو يأسًا مغ حياتو وقج يؤدؼ بو إلى االنتحار اً ثار آأمخه قج يتخك 

 لتعاليع الجيغ اإلسالمي الحؼ يأمخ بالدتخ وصيانة كخامة اإلندان .
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 الخاتسة 

-ٛٗٙدراستشا لسػضػع )عقػبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمػكي ) في ختام
وآثارىا الشفدية )دراسة تاريخية ((،البج أن ندجل أىع الشتائج التي  م(ٚٔ٘ٔ-ٕٓ٘ٔ/ ـى ٖٕٜ

 -والتي يسكغ إاساليا بالشقاط اآلتية: تع التػصل إلييا،
لآلثار التذييخ ، وذلظ وفقًا ن القخآن الكخيع والدشة الشبػية قج رفزػا أأضيخت الجراسة ب -ٔ

 التي تتخكيا عقػبة التذييخ عمى الجاني. الشفدية
ن مغ الرعػبة تحجيج شخيقة التذييخ ووسيمتيا، فإن لكل زمان ما أكذفت الجراسة  -ٕ

يشاسبو وما يتػفخ ؼيو مغ وسائل، والحؼ يطيخ أن كل وسيمة تحقق ال خض مغ 
 مقمػباً  أركاباً مغ إركاب الجاني  قجيساً التذييخ يجػز األخح بيا، وأن ما كان يحرل 

السشاداة بيغ الشاس بفعمو، إنسا كان اليجف مشو إيرال الخبخ إلى حج ػاف بو، و ومغ الص
 أكبخ مغ حجسو .

 حكسيع في بالد الذام ومرخ، مجةاختمفت أنػاع العقػبات التي مارسيا السساليظ خالل  -ٖ
 اس .ق بذعة في تعحيب الشائأساليب وشخ  استعسمػاإذ  

 الجولة راال أيزاً  شال أنػاعو ودواعيو بسختمف أن التذييختبيغ لشا مغ خالل الجراسة  -ٗ
 .ومخالفييا لجوافع عجة معارضييا عمى يكغ مقترخاً  السسمػكية ،ولع

وقج شكل في تصبيقو ، ن السساليظ مارسػا عقػبة التذييخ بحق الشدا أكذفت الجراسة  -٘
 لحخية السخأة . تكبيال

 إرسا  الأ مغ الجولة السسمػكية التي اعتسجتيا السيسة األساليب أحج التذييخ يعج -ٙ
، وىع  نيائي بذكل ليا قاعجة اتخحتيا التي  مرخ في بتصبيقو فبجأت نطاميا الدياسي،

 عمى والخارج في الجاخل ليع السعارضيغ ردع أرادوا إنسا األسمػب ليحا بإتباعيع
 والذام . في مرخ السيسا الدياسي الرعيج

أثخ بالغ في نفدو لسا يعخضو التذييخ لمجاني مغ لو تبيغ لشا أن التذييخ بالجاني  -ٚ
 انتقادات مغ قبل السجتسع لو وبدخصو عميو وفقجان ال قة ؼيو.
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 ججول بأسساء من فخضت عمييم عقهبة التذييخ
 

الجية السرجرة  اسم السذيخ سشة التذييخ
 لمعقهبة

 السرجر صفة التذييخ

السقخيدي ،الدمهك  اجتساعي بدبب الدخقة قاضي القزاة الكخيجي م2082/ ـى 682
 243/ص0،ج

ناصخ الجين دمحم بن  م2092/ ـى 689
 عبج الخحسن السقجسي

الدمطان السشرهر 
سيف الجين بن 

 قالوون 

ابن تغخي بخدي ،السشيل  اجتساعي بدبب الخشهة  
 37/ص3الرافي ،ج

نائب الدمطان  ابن الدمعهس م2092/ ـى 692
 بيجرا 

سياسي بدبب استخفاف من 
 مكانة الدمطشة واألميخ بيجرا 

السقخيدي ،الدمهك 
 025/ص0،ج

سياسي بدبب اتيسها بقتل   قاضي القزاة  مجسهعة من األمخاء  م 2093/ ـى 690
 بن خميل األشخف الدمطان
 قالوون 

أبه الفجا ،السخترخ في إخبار 
  30 ص /4 البذخ ، ج

لحي اسياسي بدبب الخالف  الدمطان   الذيخ الظييخ  م2093/ ـى 690
 كان  بيشو وبين الجوادار

الكتبي ،فهات الهفيات 
  250/ص2،ج

الرفجي ، الهافي بالهفيات  سياسي بدبب الظمم والتعدف  الشاس  عمم الجين الذجاعي  م2093/ ـى 693
؛ابن كثيخ  089/ ص25،ج

 23/363،البجاية والشياية ،ج

عبج الخحسن الذافعي  م2095/ ـى 695 
 ابن بشت األغخ 

العيشي ،عقج الجسان  إداري بدبب سهء اإلدارة  الدمطان الخميل 
  303/ص4،ج

ديشي بدبب الكفخ واالستخفاف  القزاء  ابن البقفي  م2320/ ـى 722
 بالقخآن الكخيم 

ابن كثيخ ،البجاية والشياية ، 
 292/ص24ج

ديشي بدبب االستيانة بالقخآن  القزاء  السغخبي ابن زىخة  م 2305/ ـى 720
 الكخيم 

ابن كثيخ ،البجاية والشياية 
؛ السقخيدي، 75/ ص24،ج

  025/ص0الدمهك ،ج
السقخيدي ، الدمهك  ديشي بدبب أفكاره الجيشية  القزاء  ابن قيم الجهزية  م 2305/ ـى 720

 449/ص2،ج
 اجتساعي بدبب االحتيال  القزاء  يهسف الكيساوي  م 2332/ ـى 732

 
 

الدمهك  السقخيدي،
  245/ص3،ج

 ج العرخ، أعيان الرفجي، سياسي بدبب االحتيال  الدمطان الشاصخ  يهسف حهك الشرخاني  م2332/ ـى 732
 .83 /ص3
 

سياسي بدبب قتمو األميخ  القزاء  باي قجا  م2356/ ـى 757
 شيخه 

 ص /4 ج الدمهك، السقخيدي،
2 . 
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الدخاج عسخ القفطي  م2362/ ـى 762

 وآخخين
سياسي بدبب تدويخه لسخاسيم  القزاء 

 سمطانية 
ابن كثيخ ،البجاية والشياية 

 326/ص24،ج
 

ابن أياس ، بجائع الدىهر  اجتساعي بدبب الخجاع  الدمطان بخقهق  امخأة   2380/ ـى 782
 057/ص0،ج

بدبب قتمو مجسهعة  سياسي الدمطان بخقهق  ابن عخام  م2380/ ـى 780
 من األمخاء 

ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة 
 282/ص22،ج

اجتساعي بدبب زواجيا  القزاء  امخأة  م2380/ ـى 780
 بدوجين في وقت واحج 

ابن أياس ،بجائع الدىهر 
  054/ص0،ج

تاج الجين ابن أبي  م2393/ ـى 795
 شاكخ 

العدقالني ،إنباء الغسخ  إداري بدبب سهء اإلدارة  والي القاىخة 
 457/ص2،ج

 27/ص3السقخيدي،الدمهك ،ج ديشي بدبب فقو وأفكاره الجيشية  يمبغا الدالسي عسخ الجمياطي  م2399/ ـى 820

الدمطان الشاصخ  تاج الجين بن الييرم  م2424/ ـى 826
 فخج 

ابن تغخي بخدي ،السشيل  إداري بدبب سهء اإلدارة 
 054/ص7الرافي ،ج

 23/98الداىخة ،ج؛الشجهم 
شخف الجين يحيى بن  م 2428/ ـى 800

 بخكة
السقخيدي ،الدمهك  سياسي بدبب الهشاية  الدمطان جقسق

 038/ص3،ج
تقي الجين عبج الخحسن  م 2438/ ـى 842

 بن حجي 
ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة  سياسي بدبب التدويخ  الدمطان االشخاف 

 447/ص25،ج
ابتن تغخي بخدي ،حهادث  اجتساعي بدبب الكحب والدخقة  القزاء  ابي الخيخ الشحاس  م 2450/ ـى 856

  56/ص6الجىهر ،ج
حسدة بن غيث بن  م 1462 / ـى 866

 نريخ الجين 
اجتساعي بدبب الفدق  القزاء 

 والدخقة 
الدخاوي ،الزهء الالمع 

  266/ص3،ج
ابن تغخي بخدي ،الشجهم الداىخة  بدبب الهشاية  سياسي القزاء تاج الجين بن السقدي  م2482/ ـى 875

 077/ص26،
الدخاوي ،الزهء الالمع  سياسي بدبب التجدذ القزاء  احسج بن الجيهان  م2576/ ـى 894

 266/ص3،ج
 سياسي بدبب قتل األميخ القزاء  سميسان بن حافظ  م 2593/ ـى 929

 دولتباي
ابن طهلهن ،مفاكية الخالن 

  029/ص2،ج
دمحم بن سالمة   م 2525/ ـى 922

 اليسحاني
الحشبمي ،شحرات الحىب  ديشي بدبب عقيجتو  القزاء 

 79/ص2،ج
ابن اياس ،بجائع الدىهر  ديشي بدبب الدنجقة والدحخ  القزاء  شخز اسسو ميجي  م2525/ ـى 922

 737/ص0،ج
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 اليهامر  
؛ ابغ مشطػر ،لدان ٛٚ/صٗ،ج؛ ابغ فارس ،معجع مقاييذ الم ة ٓٛٔ/صٔالفخاىيجؼ ،العيغ ،ج (ٔ)

 ٙٔٙ/صٔالعخب ،ج
 . ٕٛٔ/صٕالصخيحي ،مجسع البحخيغ ،ج (ٕ)
 .  ٜٓٙ/ صٔعػدة  ،التذخيع الجشائي اإلسالمي  ، ج (ٖ)
 . ٓٔٙالسخاع نفدو ،ص (ٗ)
 . ٓٙسػرة الحج ،اآلية  (٘)
 . ٕٙٔسػرة الشحل ،اآلية ( ٙ)
 ؛ٗ؛سػرة الحذخ ،اآلية ٗٔسػرة ص اآلية ؛ ٖٛ؛ سػرة القرز ،اآلية ٗٗسػرة الكيف ،اآلية ( ٚ)

 . ٔٔسػرة الخعج ،اآلية 
 . ٗٙٗ،روضة الػاعطيغ ،ص ؛الشيدابػرؼ  ٛٚٔ/صٕابغ حشبل ،السدشج،ج( ٛ)
 . ٘ٔٔ/صٗالحاكع ،الشيدابػرؼ ،السدتجرك ،ج( ٜ)
 . ٙٙ/صٚج؛الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٔٔ٘الدمخذخؼ ،أساس البالغة ،ص (ٓٔ)
 . ٙٙ/صٚج؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٕٕٗ/صٗالعخب ،جابغ مشطػر ،لدان ( ٔٔ)
 . ٕٕٗ/صٗابغ مشطػر ،لدان العخب ،ج (ٕٔ)
 . ٙٙ/صٚج؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ،ٕٕٗ/صٗالسرجر نفدو ،ج (ٖٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج  (ٗٔ)
 . ٚٙ/صٚجالدبيجؼ ،تاج العخوس ، (٘ٔ)
 . ٖٕٔ/ صٖالذالجي ،مػسػعة العحاب ،ج (ٙٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالسخاع نفدو ، ج (ٚٔ)
 . ٖٕٔ/صٖالسخاع نفدو ،ج (ٛٔ)
 ،حيػانات ،يشطخ الفخاىيجؼ ، العيغالسقارع : أؼ الدػط وىي خذبة في رأسيا سيخ يزخب بيا ال (ٜٔ)
 . ٖٙٙ/صٔٔ؛ الدبيجؼ ،تاج العخوس ، جٚ٘ٔ/صٔج
: لباس الخأس عمى شكل بخنذ معصف رأسو ؼيو تػضع رؤوس السجخميغ ويصاف بيع  الصػشػر (ٕٓ)

 . ٛٚ/صٕفي الصخقات تذييخ ليع ،يشطخ دوزؼ ،معجع السالبذ العخبية ،ج
 .ٖٕٔ/صٖالذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج (ٕٔ)
 . ٜٔسػرة الشػر ،اآلية  (ٕٕ)
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 . ٕ٘ٛ/ صٖفديخ ، ج؛ابغ ك يخ ، التٕٖٕ/صٚالصبخسي ،تفديخ مجسع البيان ،ج( ٖٕ)
 . ٛ٘سػرة األحداب ،اآلية ( ٕٗ)
 . ٖٔٙ/صٛالصػسي ،التبيان في تفديخ القخآن ،ج ،ٙ٘/صٕٕالصبخؼ ،اامع البيان ،ج( ٕ٘)
 . ٕٜٔٔ/صٕالقدوني ،سشغ ابغ مااو ،ج( ٕٙ)
 . ٕٜ/صٕابغ حشبل ،السدشج ،ج( ٕٚ)
 . ٕٛٔ/صٗالديػشي ،الجر السش ػر ،ج( ٕٛ)
 . ٚٗٗ/صٙ،الكافي ،ج الكميشي( ٜٕ)
 . ٖٖٔ/صٙٚالسجمدي ،بحار األنػار ،ج( ٖٓ)
 . ٚٚ/صٛ؛ الصباشبائي ،رياض السدائل ،جٕٕٖ/صٕٕالسجمدي ،مخآة العقػل ،ج( ٖٔ)
 . ٖٜٗ/ص ٓٔأبغ مشطػر، لدان العخب ،ج( ٕٖ)
 .ٖٔعاشػر، العالقات الدياسية بيغ السساليظ والس ػل ، ص  (ٖٖ)
 .ٜ٘ٔ/ص ٔإلسالمية ومعجع األسخ الحاكسة، جسميسان، تأريخ الجول ا( ٖٗ)
يشطخ  أسخة كخدية األصل حكست مرخ والذام واليسغ تخاع في اسسيا إلى نجع الجيغ أيػب ،( ٖ٘)

 . ٛٔص  سيج، تاريخ مرخ اإلسالمية زمغ سالشيغ بشي أيػب،
يػب ، أبػ الفتػح أيػب ) السمظ الرالا ( بغ دمحم ) السمظ الكامل ( بغ أبي بكخ ) العادل ( بغ أ( ٖٙ)

نجع الجيغ ، مغ كبار السمػك األيػبييغ بسرخ .ولج ونذأ بالقاىخة ، وولي بعج خمع أخيو ) العادل ( سشة 
 ،؛الدركمي ٕٛ/ص٘،وؼيات األعيان ،جم، وضبط الجولة بحدم .يشطخ ابغ خمكان ٜٕٕٔ/  ه ٖٚٙ

 . ٚٓٔ؛قاسع ، األيػبييغ والسساليظ،صٖٛ/صٕاألعالم ،ج
 .ٖٔرخ دولة السساليظ البحخية،  ص ؛ عاشػر، مرخ في عٖٖٚ/ص ٘، جأبغ خمجون، العبخ (ٖٚ)
 .ٗ٘ٔعاشػر، مرخ والذام في عرخ األيػبييغ والسساليظ، ص  (ٖٛ)
 . ٗ٘ٔالسخاع نفدو، ص ( ٜٖ)
ىي شجخة الجر أو شجخ الجر بشت عبج هللا الرالحية ، أم خميل ،السمقبة بعرسة الجيغ : ممكة (ٓٗ)

أصميا مغ اػارؼ السمظ الرالا نجع الجيغ أيػب ، اشتخاىا في أيام أبيو ، وحطيت عشجه ، مرخ ، 
 ؛ زيجان، ٖٖٙ/صٙيشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج وولجت لو ابشو خميال ، فأعتقيا وتدواو،

 . ٚص شجخة الجر ،
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بغ عبج هللا الرالحي الشجسي ،عد الجيغ التخكساني ، أول سالشيغ السساليظ البحخية في  ايبظ( ٔٗ)
مرخ والذام ، كان مسمػكا لمرالا نجع الجيغ أيػب ، وأعتقو فرار في اسمة األمخا  عشجه ، يشطخ 

 . ٖٗ/صٔجالعيشي ،عقج الجسان ،
البحخية في مرخ  دولة السساليظعمي بغ أيبظ التخكساني الرالحي ،نػر الجيغ : ثاني ممػك ( ٕٗ)

م،وىػ ص يخ ، ولقب ٕٛ٘ٔ/   ـى ٙ٘ٙ، ولي بعج مقتل أبيو ) السمظ السعد أيبظ ( سشة والذام
 . ٕٗٙ/صٗيشطخ الدركمي ،األعالم ،ج بالسشرػر،

حج مساليظ الدمصان السمظ أسيف الجيغ قصد عبج هللا التخكي اخز مساليظ السعد أيبظ التخكساني (ٖٗ)
/ ٔعقج الجسان,ج ؛ العيشي,ٕٕ٘ص/ٖٔجوالشياية البجاية  الجيغ أيػب ،يشطخ ابغ ك يخ, الرالا نجع

 .ٕ٘ٗص
بيبخس العالئي البشجقجارؼ الرالحي ، ركغ الجيغ ، السمظ الطاىخ صاحب الفتػحات واألخبار ( ٗٗ)

 . ٕٓ٘/صٔواآلثار ، مػلجه بأرض القبجاق يشطخ الكتبي ، فػات الػؼيات ،ج
سيف الجيغ قالوون :ىػ قالوون بغ عبج هللا االقدشقخؼ الكاممي الرالحي الشجسي سيف الجيغ أبػ ( ٘ٗ)

كان ىحا يعخف رخية ، اشتخاه اقدشقخ الكاممي  و أبػ الفتا التخكي األلفي  سمصان الجيار الس السعالي،
 . ٖٚ/ ص ٖباأللفي،   يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ، السشيل الرافي، ج

 . ٜٔ؛ سخور، دولة بشي قالوون في مرخ، ص ٖٕٙ/ص ٕصط، جالسقخيدؼ، الخ (ٙٗ)
الرالا صالح الجيغ حااي بغ شعبان بغ حديغ أخخ الدالشيغ السساليظ البخاية   ، يشطخ ابغ ( ٚٗ)

 ٕٕٔ/صٙالحشبمي ،شحرات الحىب ،ج
العسخؼ  وقج لسذ  بو سيجه ذكا  وفصشة  فاعتقو بعج أربع  بخقػق : و ىػ احج مساليظ يمب ا( ٛٗ)

/    ٖسشػات مغ شخائو ويعج  بخقػق السؤسذ الحقيقي لمجولة السسمػكية ال انية ، السقخيدؼ ، الدمػك ، ج
 . ٘ٚ٘؛ شقػش ،تاريخ السساليظ في مرخ والذام ،ص ٕٚٚص

 .  ٘ٚ٘السخاع نفدو ،ص( ٜٗ)
 . ٚٗٗ/ص ٖافي ،ج أبغ ت خؼ بخدؼ، السشيل الر( ٓ٘)
 . ٖٙ؛ العخيشي، السساليظ ، ص ٕٔٗ-ٕٓٗ/ صٔالقمقذشجؼ، صبا األعذى ، ج (ٔ٘)
خذقجم بغ عبج هللا الشاصخؼ السؤيجؼ ، أبػ سعيج ، سيف الجيغ ، الدمصان الطاىخ : أول ممػك (ٕ٘)

الشجػم الخوم بسرخ والذام والحجاز ، وكان مسمػكا لمخػاو ناصخ الجيغ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،
 . ٖ٘ٓ/صٕ؛الدركمي ،األعالم ،جٚٓٗ/ص٘ٔالداىخة ،ج
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تسخب ا الطاىخؼ ، أبػ سعيج ، مغ ممػك دولة السساليظ بسرخ . اشتخاه الطاىخ اقسق بسرخ ( ٖ٘)

 . ٖ٘ٔ/صٚم ، ورباه ،يشطخ الحشبمي ،شحرات الحىب ،جٕ٘ٗٔ  ه/ ٕٚٛص يخا سشة 
 .٘ٚ٘ريخ السساليظ في مرخ والذام ،ص؛شقػش ،تاٛٛ/ص ٖفخوخ، تأريخ األدب العخبي، ج( ٗ٘)
 . ٙٚ٘السخاع نفدو ،ص (٘٘)
 شػمان بأؼ بغ قانرػه ، أبػ الشرخ مغ ممػك دولة الجخاكدة بسرخ والذام ، اخكدي األصل ،( ٙ٘)

 . ٖٖٕ/صٖاشتخاه قانرػه اليحياوؼ ،نائب الذام ،يشطخ الدركمي ،األعالم ،ج
 .ٖٙ-٘٘/ص ٔ؛ سميع، عرخ، جٖٔٛ-ٕٖٚ/ص ٔزيجان، تأريخ التسجن العخبي، ج (ٚ٘)
التػسيط :نػع مغ أنػاع القتل يزخب السحكػم عميو بالديف بقػة تحت الدخة ليشقدع ادسو إلى ( ٛ٘)

نرفيغ وفي العرخ السسمػكي كان يعخػ السحكػم مغ ال ياب ثع يػضع عمى خذبة مصخوحة عمى 
 . ٛٗع األلفاظ السسمػكي ،صاألرض ،يشطخ دىان ،معج

التدسيخ :نػع مغ الرمب عمى الرميب مغ الخذب أو عمى أداة تدسى لعبة التدسيخ وتجق ( ٜ٘)
ت وىحا يدسى ب فيبقى السدسخ ساعات أو أياما حتى يسػ خذــــإشخاف السحكػم عميو بالسداميخ إلى ال

؛ دىان ، معجع األلفاظ ٗٛٔ/صٔٔ،جالك ، يشطـــــــخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة تدسيخ اليـ
 . ٘ٗالسسمػكي ، ص

الخازوق ،عسػد مجبب الخأس كانػا يجمدػن عميو السحنب في األزمان فيجخل مغ دبخه ويخخج مغ  (ٓٙ)
 ،سع ،يشطخ العيشيٓٚأعاله ليسػت مػتا بصيئا بديف الجم وتسدق عػرتو وأمعاؤه ويكػن شػلو أك خ مغ 

 . ٙٙعجع األلفاظ السسمػكي ، ص؛ دىان ،مٓٓٗ/صٗعقج الجسان ،ج
 . ٓٚسػرة اإلسخا  ،اآلية ( ٔٙ)
 .ٚ٘،اتيغ ،أساليب التعحيب السعشػية والجدجية ،ص ٘ٚ/صٗٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٕٙ)
 . ٖٗٔ ص /ٕ ج الدمػك، السقخيدؼ ( ٖٙ)
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الجمذقي التااخ الكاتب ولي  الػزيخ الكامب مجبخ السسالظ شسذ الجيغ دمحم بغ ع سان التشػخي( ٗٙ)
؛ ابغ ت خؼ ٖٙ/صٖم ،يشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج ٜٕٗٔه/ٖٜٙالحدبة في دمذق وتػفي سشة 

 . ٖٖٚ/صٚبخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج
؛ العيشي ،العقج ٕ٘ٔ/صٕ؛السقخيدؼ ،الدمػك ،ج ٖٗٚ/صٖٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٘ٙ)

 . ٕٗٗ/ص٘لحىب ،ج؛ الحشبمي ، شحرات اٖٙ/صٖالجسان ،ج
م ،  ٜٕٚٔ/ ـى ٜٜٙاسال الجيغ يػسف بغ اسمة الحجي الذافعي مغ قزا  دمذق تػفي سشة ( ٙٙ)

 . ٖٛٔ/صٚ؛الدركمي ،األعالم ،ج ٖ٘/صٜٕالػافي بالػؼيات ،ج يشطخ الرفجؼ،
 ربميالطييخ الحشفي دمحم بغ أحسج بغ عسخ بغ أحسج بغ أبي شاكخ مجج الجيغ أبػ عبج هللا األ( ٚٙ)

 . ٜٕٓ/صٕولج بأربل ، ثع أقام بجمذق ،يشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج ،الحشفي السعخوف بابغ الطييخ
 . ٘ٙٔ/صٗٔابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج( ٛٙ)
 السساليظ مغ والذام مرخ سالشيغ ثامغ قالوون  السشرػر السمظ بغ خميل األشخف السمظ( ٜٙ)

 م ٖٜٕٔ / ـى ٜٖٙ سشة ،وقتل م ٜٕٓٔ / ـى ٜٛٙ سشة وتػلَّى م ٕٛٙٔ / ـى ٙٙٙ ولج سشة البحخية،
 الذيابي ؛ٕٖٛ/صٔالكتبي ،فػات الػؼيات ،ج الفخنجة، يشطخ مغ الذام بالد ساحل استخد الحؼ وىػ

 .ٜٔٔ ص الدمصان، أرباب ألقاب معجع
القاضي تقى الجيغ عبج الخحسغ ابغ القاضي تاج الجيغ عبج الػىاب بغ بشت األعد وقاصي ( ٓٚ)

م ( حيث  ٖٜٗٔ/ ـى ٖٜٙم ( وأعيج سشة ) ٕٙٛٔ/  ـى ٘ٛٙالقزاة الجيار السرخية تع تعيشو سشة) 
 .  ٕٖٔ/صٚبعج سشتيغ مغ تعشيو عػقب وشيخ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج

 .  ٖٕٖ/صٗعقج الجسان ،جالعيشي ، (ٔٚ)
 . ٖٓ ص /ٗ ج البذخ، أخبار في السخترخ الفجا ، أبػ( ٕٚ)
مشاصب  وزيخ الجيار السرخية ومذجد دواويشيا ثع نائب سمصغ دمذق وقج تخبى في دمذق  واستمع( ٖٚ)

؛ابغ ت خؼ بخدؼ  ٖٗٙ/ صٖميسة في الػزارة وانتيت حياتو بقتمو  يشطخ ابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،ج
 . ٚٛٔ/ صٖ،السشيل الرافي ،ج
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 .ٖٖٙ/صٖ؛ ابغ ك يخ ،البجاية والشياية ،جٜٕٛ/ ص٘ٔالرفجؼ ، الػافي بالػؼيات ،ج( ٗٚ)
 . ٕ٘ٔ ص /ٔ ج الػؼيات، فػات الكتبي،( ٘ٚ)
 ،الفقيا  وكان يتكمع بالكالسة ويتكمع في أىل العمع والسعخفة ،يشطخ ابغ ك يخ ، البجاية والشيايةاحج  (ٙٚ)
 . ٘ٚ/صٗٔج
 . ٕ٘ٔ/صٕ؛ السقخيدؼ ،الدمػك ،ج٘ٚ/صٗٔالسرجر نفدو ،ج( ٚٚ)
حسج بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج الدرعي الجمذقي ، أبػ عبج هللا ، شسذ الجيغ ، مغ أركان ( ٛٚ)

 ،ق ، تتمسح عمى يج ابغ تيسية يشطخسالمي ، وأحج كبار العمسا  ، مػلجه ووفاتو في دمذاإلصالح اإل
 . ٙ٘/صٙالدركمي ،األعالم ،ج

 . ٜٗٗ/صٔالسقخيدؼ ،الدمػك ،ج( ٜٚ)
 .٘ٗٔ /صٖ ج السرجر نفدو،( ٓٛ)
 .ٖٛ /صٖ ج العرخ، الرفجؼ،أعيان( ٔٛ)
 . ٕ ص /ٗ ج الدمػك، السقخيدؼ، (ٕٛ)
 . ٖٙٓ ص / ٗٔ ج ، والشياية البجايةك يخ،  ابغ (ٖٛ)
 .  ٖٗ/صٛ؛ الدخاوؼ ،الزػ  الالمع ،جٖٖٓ/صٗٔالسرجر نفدو ،ج(ٗٛ)
فاعتقو بعج أربع سشػات بخقػق :وىػ احج مساليظ يمب ا العسخؼ  وقج لسذ  بو سيجه ذكا  وفصشة  ( ٘ٛ)

 -ٕٚٚص/ ٖ، ج، الدمػكيدؼ ، السقخ لحقيقي لمجولة السسمػكية ال انية، ويعج بخقػق السؤسذ امغ شخائو
ٕٕٛ                  . 

  ٔٛٔ/صٔٔابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج( ٙٛ)
تاج الجيغ بغ أبي شاكخ الراحب القبصي السرخؼ كان صاحب يمب ا العسخؼ بسرخ، وولي ( ٚٛ)

 . ٕٔ٘/ ص٘الػزارة ثالث مخات وتػفي بالقاىخة وكان حدغ الديخة ،يشطخ الدركمي ،األعالم ،ج
 . ٚ٘ٗ/صٔالعدقالني ،إنبا  ال سخ ،ج( ٛٛ)
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أبػ السعالي الدالسي الطاىخؼ الحشفي : مغ أشيخ أمخا  الجشج في دولة السمظ " الطاىخ  يمب ا( ٜٛ)
بخقػق ، ثع ابشو الشاصخ كان يحكخ أنو سسخقشجؼ سساه أبػاه يػسف ، وسبي فجمب إلى مرخ مع تااخ 

بغ ت خؼ اسسو سالع  فشدب إليو ، واشتخاه بخقػق . ولسا خمع بخقػق أخح يمب ا مجيشة صفج باسسو ،يشطخ ا
 .  ٖٛ٘/صٔٔبخدؼ  ،الشجػم الداىخة ،ج

 /ٖٓج الدمػك، ،يشطخ السقخيدؼ  جمياشي مغ صػؼية خانقػا شيخػ،بغ عسخ ال غسخاج الجي (ٜٓ)
 .ٚٔص

 القاىخة، متػلي باسع سجغ وعخف الدػر، بجػار مشو دخل مغ يدار عمى زويمة باب كان بجػار( ٜٔ)
 .  ٖٚٗ/ص1 ج الخصط، ، السقخيدؼ  الجخائع يشطخ  أرباب وسجغ

 .  ٙ٘ٗ/ صٓٔالعدقالني ، إنبا  ال سخ ،ج( ٕٜ)
عبج الخزاق بغ إبخاهيع الراحب تاج الجيغ القبصي السرخؼ ولج في القاىخة واستمع عجة مشاصب ( ٖٜ)

 . ٕٗ٘/صٚفي عيج الدمصان فخج والدمصان بخسياؼ ، يشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،السشيل الرافي ،ج
 . ٕٗ٘/صٚالسرجر نفدو ،ج( ٜٗ)
شخف الجيغ يحيى بغ بخكة بغ دمحم بغ القى أحج نجما  الدمصان السمظ السؤيج ،يشطخ ابغ ت خؼ ( ٜ٘)

 . ٚ٘ٔ/صٗٔبخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج
 ٕٕٛاقسق : السمقب سيف الجيغ كان محبا لمعسخان ، ولي نيابة دمذق مغ قبل السمظ السؤيج سشة (ٜٙ)
م ، يشطخ  ٕٔٗٔ/  ـى ٕٗٛالجقسقية ( في دمذق تػفي سشة  م ، وىػ باني السجرسة ) ٜٔٗٔ/ ـى

 . ٘ٚ/صٖ؛الدخاوؼ ،الزػ  الالمع ،ج ٜ/صٔالعيشي ،عقج الجسان ،ج
 . ٓٛٗ/صٔٔ؛ العدقالني ، إنبا  ال سخ ،جٖٕٛ/صٖالسقخيدؼ ، الدمػك،ج( ٜٚ)
كدي بخسباؼ الجقساقي الطاىخؼ ، أبػ الشرخ ، الدمصان السمظ األشخف : صاحب مرخ اخ ( ٜٛ)

؛ شقػس ،تاريخ ٚ/صٔيشطخ العيشي ،عقج الجسان ،ج األصل ، كان مغ مساليظ ألميخ ) دقساق(،
 .  ٘ٚ٘السساليظ في مرخ وبالد الذام ،ص



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثهن العجد  مجمة دراسات تاريخية
437 

 عقهبة التذييخ في مرخ خالل العرخ السسمهكي 
 وبجػاره سػر القاىخة أبخاج مغ بخج مغ يتكػن  وكان الحاكسي، والجامع الفتػح باب بيغ يقع كان( ٜٜ)

 بتحػيل الدمصان بأمخ نائب ال يبة شػغان أمخ شسائل، خدانة ىجمت فمسا القسا، فييا يقذخ كان مقذخة
 الداىخة، الشجػم بخدؼ ت خؼ  ابغ السقذخة ، يشطخ بدجغ وسسي الجخائع، ألرباب سجغ إلى والسقذخة البخج

 . ٙٗ ص / ٗٔ ج
 . ٚٗٗ/ص٘ٔالسرجر نفدو ،ج( ٓٓٔ)
أبػ الخيخ الشطامي ندبة لشطام الحشفي تقمج مشاصب عجيج كػنو خالو وىػ عزج الجيغ دمحم ( ٔٓٔ)

 . ٓٔٔ/صٔٔالزػ  الالمع ،ج يشطخ الدخاوؼ، اليذبكي ،
 . ٖ٘/ صٙابغ ت خؼ بخدؼ ، حػادث الجىػر ،ج( ٕٓٔ)
 . ٙٙٔ ص ،ٖ ج الالمع، الزػ  الدخاوؼ،  (ٖٓٔ)
 . ٙٙٔ/ صٖالسرجر نفدو ، ج( ٗٓٔ)
 . ٜٕٔ ص /ٔ ج الخالن، مفاكية شػلػن، ابغ( ٘ٓٔ)
 . ٜٚ ص / ٓٔ ج الحىب، شحرات الحشبمي، (ٙٓٔ)
 . ٖٚٚ ص الدىػر، بجائع إياس، ابغ( ٚٓٔ)
 .  ٕٚٗ/صٕالسرجر نفدو ،ج( ٛٓٔ)
 . ٕٛٙ/ صٙ؛الذالجي ، مػسػعة العحاب ،ج ٕٗ٘/صٕالسرجر نفدو ،ج  (ٜٓٔ)
 . ٜٚ ص / ٓٔ ج الحىب، شحرات الحشبمي،( ٓٔٔ)
 . ٖٕضاحي ، الخأؼ العام  ،ص( ٔٔٔ)
القاضي تاج الجيغ بغ السقدى  أصبا قزايا ومزافا لمجير في عيج الدمصان السسمػكي ( ٕٔ)

 . ٕٚٚ/صٙٔيشطخ ابغ ت خؼ بخدؼ ،الشجػم الداىخة ،ج، خذقجم
 . ٕٚٚ/صٙٔالسرجر نفدو ،ج (ٖٔٔ)
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 قائسة السرادر والسخاجع
 السرادر األولية
 *القخآن الكخيع .

 م ( . ٖٕ٘ٔىـ /  ٖٜٓ*ابغ أياس ، أبػ عبج هللا دمحم بغ احسج الحشفي ) ت 
)دار إحيا  الكتب العخبية ، القاىخة، ٕبجائع الدىػر في وقائع الجىػر ، تحقيق دمحم مرصفى  زيادة، ط

ٜٔٙٗ   .) 
 م( .ٜٙٗٔىـ/ٗٚٛ*ابغ ت خؼ بخدؼ ، أبػ السحاسغ يػسف )ت

 م( . ٖٜٔٔ)كاليفػرنيا،  ٔذيػر، طحػادث الجىػر في مجػ األيام وال-
 السدتػفي بعج الػافي ، تحقيق دمحم دمحم أميغ ، )الييئة السرخية العامة  لمكتاب،السشيل الرافي و -

 م ( . ٜٙٛٔالقاىخة ، 
 م( . ٕ٘ٓٓالقاىخة،  ،) دار الكتب والػثائق القػمية، ٕالشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة ، ط-

 م( .ٗ٘ٛىـ / ٕٓٗ)ت *ابغ حشبل ، احسج 
 . السدشج،) دار صادر ،بيخوت ،د.ت(

 م( .٘ٓٗٔىـ / ٛٓٛ*ابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ بغ دمحم )ت 
العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والعجع والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوؼ الدمصان األكبخ،  

 . م(ٜٜٚٔمؤسدة اسال لمصباعة والشذخ، )بيخوت، 
 م( .ٕٕٛٔىـ/ٔٛٙخمكان ،شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ)ت*ابغ 

 م( .ٜٛٙٔ بيخوت، إحدان عباس،)دار صادر، تحقيق: وؼيات األعيان وأنبا  أبشا  الدمان، 
 م(. ٜٙٗٔىـ /  ٕٜٓ*الدخاوؼ، دمحم بغ عبج الخحسغ ) ت 
 م (.ٕٜٜٔبيخوت، )دار الجيل ، ٔالزػ  الالمع ألىل القخن التاسع، ط

 م( .٘ٓ٘ٔىـ/ٜٔٔ*الديػشي ، االل الجيغ عبج الخحسغ )ت
 د.ت( الجر السش ػر في التفديخ بالسأثػر)دار السعخفة ، بيخوت،

 م(  .ٜٓٚٔىـ/ ٕ٘ٓٔحسج مختزى الحديشي)ت *الدبيجؼ ،  
 م (. ٜٜٗٔعمي شخؼ ،) دار الفكخ، بيخوت ، تحقيق: تاج العخوس ،
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 م( .ٖٗٔٔىـ/ٖٛ٘بغ عسخ) ت *الدمخذخؼ ، أبػ القاسع اار هللا محسػد 

 م ( .ٜٓٙٔأساس البالغة ، ) دار الذعب ،  القاىخة ،    
 م( .ٖ٘ٓٔىـ/ٛٗ٘*الصبخسي ، أبػ عمي الفزل بغ الحدغ)ت 

بيخوت  مجسع البيان في تفديخ القخآن ، تحقيق: لجشة مغ العمسا  السحققيغ ،) مؤسدة األعمسي، 
 م( . ٜٜ٘ٔ،

 م( .ٕٕٜىـ / ٖٓٔيخ) ت *الصبخؼ ، أبػ اعفخ دمحم بغ اخ 
اامع البيان ،تحقيق: خميل السيذ ، ضبصو وتػثيقو وتخخيج: صجقي اسيل العصار، )دار الفكخ ، 

 م (. ٜٜ٘ٔبيخوت ، 
 م( .ٗٚٙٔىـ/٘ٛٓٔفخخ الجيغ دمحم بغ عمي)ت *الصخيحي،

 د.ت( . شيخان، ،)ناشخ مختزػؼ ،ٕط تحقيق: أحسج الحديشي، مجسع البحخيغ،
 م( .ٚٙٓٔىـ/ٓٙٗعفخ دمحم بغ الحدغ)ت*الصػسي ، أبػ ا

، )دار إحيا  التخاث العخبي ،مكتبة  ٔالتبيان في تفديخ القخآن ، تحقيق: أحسج حبيب قريخ العاممي ، ط
 ىـ( .ٜٓٗٔاإلعالم اإلسالمي، 

 م( .ٜٗٗٔ/ ـى ٖ٘ٛ)ت ابغ شػلػن، شسذ الجيغ دمحم
 ،بيخوت ،الكتب العمسية )دارٔط السشرػر، خميل :حػاشيو وضع الدمان، حػادث في الخالن مفاكية

 م( . 1998
 م( .ٕٖٙٔىـ/ٗٙٚ*الرفجؼ، صالح الجيغ خميل أيبظ)ت

 تحقيق عمي أبػ زيج وآخخيغ ،قجمو مازن عبج القادر السبارك ، أعيان  العرخ وأعػان الشرخ ،-
 م( . ٜٜٛٔ)دار الفكخ ،بيخوت ،ٔط
 مرصفى،) دار إحيا  التخاث العخبي، تحقيق: أحسج األرناؤوط وتخكي الػافي بالػؼيات،-

 (.مٕٓٓٓبيخوت،
 م(. ٛٗٗٔىـ/ ٕ٘ٛ*العدقالني ، شياب الجيغ أبى الفزل احسج بغ عمي بغ دمحم )ت

 م( .ٜٜٙٔ)القاىخة، لجشة أحيا  التخاث اإلسالمي، ٔأنبا  ال سخ بأبشا  العسخ، تحق حدغ حبذي، ط
 م(.ٜٚٙٔىـ/ ٜٛٓٔ*ابغ العساد الحشبمي ،عبج الحي )ت

 شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ،) دار إحيا  التخاث العخبي، بيخوت ،د.ت(. 
 م (  . ٔ٘ٗٔىـ /  ٘٘ٛالعيشي، بجر الجيغ محسػد بغ احسج ) ت 

مصبعة دار  ،عقج الجسان في تاريخ أىل الدمان ،تحقيق دمحم دمحم أميغ ، )الييئة السرخية العامة لمكتاب
 م ( .   ٜٚٛٔالكتب ، القاىخة ، 
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 م(.ٗٓٓٔىـ/ٜٖ٘ابغ فارس ، احسج بغ فارس بغ زكخيا )ت*
 ىـ(   . ٗٓٗٔمعجع مقاييذ الم ة ، تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون ، )مكتبة اإلعالم اإلسالمي،قع،  

 م (  . ٖٖٔٔىـ /  ٕٖٚ*أبػ الفجا ، عساد الجيغ إسساعيل بغ دمحم)ت 
  د.ت( . بيخوت، السخترخ في أخبار البذخ، )دار السعخفة،

 م( .ٜٔٚىـ/٘ٚٔ*الفخاىيجؼ ، الخميل بغ أحسج )ت
 ىـ( .ٜٓٗٔ، )دار اليجخة،قع،ٕالعيغ ، تحقيق: ميجؼ السخدومي ، إبخاهيع الدامخائي ، ط

 م (   . ٛٔٗٔىـ /  ٕٔٛ*القمقذشجؼ ، تقي الجيغ احسج بغ عمي )ت 
تب العمسية، بيخوت، صبا األعذى في صشاعة االنذا، شخح وتعميق: دمحم حديغ شسذ الجيغ، )دار الك 

 م( .ٜٚٛٔ
 م ( . ٕٖٙٔىـ /  ٗٙٚ*الكتبي، دمحم بغ شاكخ  ) ت 

 م ( .       ٜٗٚٔ ،فػات الػؼيات، تحقيق إحدان عباس، )دار صادر ، بيخوت
 م(. ٕٖٚٔىـ/ ٗٚٚ*ابغ ك يخ ، عساد الجيغ أبػ الفجا  إسساعيل بغ عسخ )ت

 م(.ٜٛٛٔدار إحيا  التخاث العخبي،بيخوت، ،)ٔط عمي شخؼ، تحقيق: البجاية والشياية، -
 م(. ٕٜٜٔ،)دار السعخفة،بيخوت،ٕط  تقجيع :يػسف عبج الخحسغ السخعذمي، تفديخ ابغ ك يخ، -

 م( .ٜٓٗىـ/ٜٕٖ*الكميشي ، أبػ اعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت
 مية ، شيخان،، )دار الكتب اإلسال ٖاألصػل مغ الكافي ، ترحيا وتعميق : عمي أكبخ ال فارؼ ، ط

 ىـ( .ٖٛٛٔ
 م(.ٛٛٛىـ/ٕ٘ٚ*ابغ مااة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج )ت

 الدشغ ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، )دار الفكخ ، بيخوت ، د.ت(. 
 م( .ٕٕٙٔىـ/ٔٔٔٔ*السجمدي ، دمحم باقخ )ت

 م(.ٖٜٛٔت،، )دار إحيا  التخاث العخبي،بيخو ٖط بحار األنػار ،تحقيق: عمي أكبخ ال فارؼ،-  
،)دار ٕ،ط تقجيع ىاشع الّخسػلي مختزى العدكخؼ، تحقيق مخآة العقػل في شخح أخبار آل الخسػل، -

 ه(.ٗٓٗٔشيخان ، الكتب اإلسالمية،
 م (   . ٔٗٗٔىـ /  ٘ٗٛ*السقخيدؼ ، تقي الجيغ احسج بغ عمي ) ت 

تحقيق مرصفى زيادة ، )مصبعة دار الكتب السرخية ، القاىخة،  الدمػك لسعخفة دولة السساليظ ،-
 م(.  ٖٜٙٔ

، خيدية ، )مؤسدة الحمبي ، القاىخةاآلثار  السعخوف  بالخصط السقلسػاعع و االعتبار  بحكخ الخصط و ا-
 ىـ ( .  ٕٓٚٔ

 م( .ٖٔٔٔىـ/ٔٔٚ*ابغ مشطػر ، اسال الجيغ دمحم بغ مكخم )ت
 ىـ( .٘ٓٗٔ،  قع لدان العخب ، )أدب الحػزة،
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جاء البحث " مػقف بخيصانيا مغ اعتالء الديج خالج بغ بخغر البػسعيجي حكع 
ندب العتالء الحكع زنجبار"  في الكذف عغ الجور البخيصاني في اختيار الذخرية األ
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ماـ أابعاد كل شخرية تستمظ الحذ الػششي والستسثمة بالديج خالج وسجت الصخيق 
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Britain`s Position on The Accession of Sayid Khalid Bin 

Barghash Al - Busaidy in his Ruling of Zanzibar 

  

 

                

 

 

Abstract 

This research paper entitled " Britain`s Position on The 

Accession of Sayid Khalid Bin Barghash Al-Busaidy in his Ruling 

of Zanzibar  " came to reveal the British role in choosing the most 

appropriate personality to ascend to power in Zanzibar in line with 

its policy and colonial goals in the region. It worked to banish every 

character who possesses a patriotic sense ,represented by Mr. 

Khalid ,and blocked the way to his attempts by using military force 

against him . Those are the most important aspects that the research 

will try to address .                              
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 المقدمة

 بشاءأالتشافذ عمى الدمصة بيغ  حالة دارة البخيصانية في سمصشة زنجباراستغمت اإل
قانػف يحجد مدألة وراثة في ضل غياب  الجاخمية , ياشؤون لمتجخل في ةالبػسعيجيواحفاد االسخة 

بشاء الديج سعيج أفخاد الحكػر مغ أكبخ أ إلىفقج كانت الدمصة تؤوؿ وفق التقاليج السحمية الحكع , 
 .سخة الحاكسة عياف العخب واألأ عمى رضا الغالبية مغ  ف يحػزأبغ سمصاف بذخط 

ة فخؽ تدج جل تجعيع الديصخة البخيصانية في مفاصل الدمصشة العخبية انتيجت سياسأومغ 
 عسمت عمى اختيارا لظلح؛ لخمق فجػة بيغ الحاكع والسحكـػ ليتدشى ليا فخض سيصختيا وسمصتيا

اياه  ومرالحيا ,وبسا يبجيو مغ استعجاد لتشفيح سياستيا في السشصقة , ميجده يتالءـلحاكع الحي 
بخيصانية قج دارة الأنو بفزل اإل يزا  أالسخشح لمحكع  وإلشعار, باستبجالو اذا سار عكذ ذلظ

 سجة الحكع ال عغ شخيق رضا الذعب واختياره. إلىوصل 

ىسية البحثية لمجراسة السعشػنة " مػقف بخيصانيا مغ اعتالء الديج خالج بغ وتكسغ األ
السػقف البخيصاني مغ اعتالء الديج خالج , وكيف  إليزاحبخغر البػسعيجي حكع زنجبار" 

غمقت الصخؽ امامو لمػثػب في الدمصة وعسمت عمى استبعاد الذخرية التي تستمظ قاعجة شعبية 
 واسعة ذات حذ وششي وشبيعة عجائية رافزة لمييسشة البخيصانية في السشصقة .   

 تزسغ سة بأسساء السرادر,عجه وخاتسة وقائ تسييج ومحاور إلىلحا قدست ىحه الجراسة  
التسييج نبحة مخترخة عغ الجور البخيصاني في اختيار الديج بخغر حاكسا لدنجبار بعج وفاة اخيو 

وؿ محاولة الديج بخغر ورغبتو في تػلي ابشو الديج خالج الحكع الديج ماجج , ثع بيغ السحػر األ
ما الثالث ألديج خميفة بغ سعيج مغ بعجه والسحػر الثاني تشاوؿ فيو دور بخيصانيا في تشريب ا

الجور البخيصاني  إلىالسحػر الخابع تصخؽ اما دورىا في اختيار الديج عمي بغ سعيج  تزسغفقج 
غ مػقف بخيصانيا مغ خيخ بيّ , والسحػر األ39:1في استبعاد الديج خالج مغ حكع زنجبار عاـ

 . 39:1محاولة الديج خالج باالستيالء عمى حكع زنجبار عاـ 

وعمية اعتسجت الجراسة عمى مجسػعة مغ الػثائق البخيصانية غيخ مشذػرة والسشذػرة وبعس    
 السرادر العخبية واالجشبية .عغ  فزال  الجامعية  واألشاريحالخسائل 
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 تمييد ال

ولى مشح واجيت زنجبار ولمسخة األ (3981 -3981عشجما تػفي الديج ماجج بغ سعيج )
ذ لع يكغ ىشاؾ تفكيخ يحجد شخيقة تعاقب الدالشيغ إانفراليا عغ عساف مذكمة وراثة العخش , 

وىحا مسا فدح السجاؿ لمتجخل  (3)ال ابشة واحجة إنو لع يشجب أنو لع يتخؾ وريثا  لمعخش, و أالسيسا 
ألة وراثة العخش ف تجخميا في مدأالبخيصاني في الرخاع بيغ السصالبيغ بالعخش , ورأت بخيصانيا 

ف مدألة أفخيكيا, ورأت أىجافيا االستعسارية واالقترادية في شخؽ أ يَديل عمييا تحقيق الكثيخ مغ 
لييا والحرػؿ عمى إدوف الخجػع مغ ف يبث فييا أيحق  مػر التي التعييغ حاكع مغ األ

مػر التي يجب تػفخىا في اي حاكع يتع تعييشو عمى زنجبار ومغ وحجدت جسمة مغ األ ،مػافقتيا
بخزىا التعيج بالتحالف مع الحكػمة البخيصانية واتباع الشرح التي تبجي بيا وااللتداـ بالسعاىجات أ

تسانع بخيصانيا  فيو ال مػرواالتفاقيات الدابقة بيغ بخيصانيا وحكػمة زنجبار, ومسغ تتػفخ تمظ األ
 .(2)في زنجبار مغ تػليو الحكع

بشاء أأرشج  بػصفو(  1)ف يعتمي الحكع في زنجبار الديج تخكي بغ سعيجأفكاف مغ الستػقع 
خبختو الػاسعة في مسارسة الحكع في صحار مشح  وعغ تستعو بذخرية قػية  فزال   الديج سعيج

ف الحكػمة البخيصانية في لشجف أال إ (4) ا  محتس ا  مخ أمخ تػليو الحكع أبيو الديج سعيج, جعمت أعيج 
العسانية  مبخاشػريةاإلوصػلو لعخش زنجبار بدبب تػجياتو لتػحيج شقي دوف وبػمباي حالت 

ف ىحا االمخ ال يتساشى ويتعارض مع مرالح الدياسة البخيصانية وأل (8)بيوأكسا كانت عمى عيج 
حكع زنجبار عمى (1)ر بغ سعيجفي السشصقة الحيغ تذبثػا بدياسة التقديع فآثخوا بسشح الديج بخغ

التي كانت تدانج ( 8)الخغع مغ التحفطات الدابقة عميو بدبب ميػلو الفخندية ووقػفو ضج بخيصانيا
 (9)بييسا أخاه الديج ماجج بذأف تدمع حكع زنجبار بعج وفاة أ

مغ قبل (:)ولخبسا السعاممة الحدشة وشيب االقامة التي تمقاىا الديج بخغر في مشفاه 
ف السجة التي قزاىا في اليشج اثخت كثيخا  في مػقفو وجعمتو يغيخ مغ تػجياتو الدياسية أل حكػمة

شج الكارىيغ لمػجػد أمشفاه جعمتو يجرؾ تساما بقػة بخيصانيا وامكاناتيا الزخسة , فبعجما كاف مغ 
 (31)رأى في ذلظ مرمحة لو ولجولتو فيسا بعج ونأل ؛صبح يعسل عمى كدب ودىعأالبخيصاني 

 . (33)القشرل البخيصاني في زنجبار Jhon kirkواحتخاـ جػف كيخؾ  كدب بحلظ ودّ ف
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 ابنو الديد خالد الحكم من بعده محاولة الديد برغش بن سعيد لتهلي  -اواًل 

نو البج مغ وضع نطاـ ثابت أدرؾ الديج بخغر بغ سعيج بعج تػليو مقاليج حكع زنجبار, بأ
ثخ مقتخح قجمو لو القشرل البخيصاني في زنجبار ألمػراثة تزسشو االدارة البخيصانية جاء ذلظ 

عاود الديج (32)دارة البخيصانية لع تذأ حيشحاؾ االرتباط بدياسة زنجبار الجاخمية ف اإلأال إ 3989
خميفة لو مغ  ذات الديع سشػات ف يكػف ابشو الديج خالجأخخى عشجما سعى أبخغر الكخة مخة 

جػف كيخؾ جاء فييا " بدع  إلىوسمسيا  3993لحلظ كتب وصية في  (31)بعجه في حكع زنجبار
ف أانو رغبة في وضع تختيب لشطاـ حكػمة زنجبار بعج وفاتي فشيتي ىي  –هللا لكل مغ يخاه 

ابشو اذا وجج  إلىائي ثع اكبخ ابش إلىتتعيج الحكػمة البخيصانية بتدميع عخش زنجبار وممحقاتيا 
لييع الحكع قبل بمػغ سغ الخشج , إذا آؿ إوىكحا . وسػؼ تكػف الحكػمة البخيصانية وصية عميو 

ف تعدلو حدب أنو يديء لسرمحة أبششا فممحكػمة العطسى أعيشو أ ذا ثبت عمى الػصي الحي إو 
مخ أكل  ستعيششا في ف الحكػمة العطسىأوالسقرػد مغ ىحا ىػ  ،ما تخاه وتعيغ مكانو مغ تذاء

ف مدعاه قج باء بالفذل بدبب رفس االدارة البخيصانية أال إ (34)ي ضخر"أذا لحق بيحه الدمصشة إ
لصمبة كػنو يتعارض لسا جاء في الترخيح االنكمػ فخندي الحي صجر بعج انفراؿ مدقط في 

زنجبار وسالمة زنجبار والحي تعيجت كل مغ بخيصانيا وفخندا باحتخاـ واستقالؿ كل مغ مدقط و 
وبحلظ خمرت بخيصانيا نفديا مغ االلتداـ بذخز معيغ كالديج خالج كخميفة الديج  (38)راضييعأ

 بجت عجـ مػافقتياأوال , لحلظ أبخغر وعسمت عمى اف يتػلى الحكع مغ تججه يخجـ مرالحيا 
دة ليا كفخندا ثارة القػى السشافإفزال  عغ عجـ رغبتيا في  (31)بالتجخل بالذأف الجاخمي لدنجبار

 . (38)والسانيا 
نيا عشو لمحج مغ الخصخ خخى جخاء تخمي بخيصاأمل أكسا أصاب الديج بخغر خيبة 

التعاوف مع السانيا لتقديع مستمكات الديج بخغر بدبب  إلىلحلظ جشحت بخيصانيا ( 39)لسانياأل
فخيكيا أخػفيا مغ سيصخة االخيخة مسا يفقجىا السكانة والييبة التي كانت تتصمع فييا في شخؽ 

فتجخمت لجى الديج بخغر لتػقيع معاىجة لتشطيع التجارة بيغ بالده ( :3)وتيجد شخؽ مػاصالتيا
رىشا   يثا  بحيث بات االعتخاؼ باستقالؿ سمصشة زنجبارلسانيا حجأوبيغ السشاشق التي ضستيا 

لسانية والبخيصانية في ىجفيا وىكحا التقت السرالح األ( 21)3991بتػقيعُو عمى معاىجة 
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عمى عالقاتيا االستعساري ولع تحخؾ بخيصانيا ساكشا لمجفاع عغ الدمصاف بخغر بحجة الحفاظ 
ف التعميسات خيصاني اي شيء لسداعجة الديج بخغر ألولع يفعل القشرل الب ( 23)الػدية مع السانيا

بخغر باإلذعاف ليو مغ قبل وزارة الخارجية البخيصانية ارغستو عمى اقشاع الديج إالتي وصمت 
ماـ الدمصاف بخغر سػى االذعاف والخضػخ لمزغط االستعساري أولع يكغ ( 22)لمسصالب االلسانية

 .(21)3999صابتو بجاء الدل حتى فارؽ الحياة الحي تدامغ مع اعتالؿ حالتو الرحية بعج ا

 الديد خليفو بن سعيد دور بريطانيا في تنريب  -ثانيًا 

 (24)ا عمى تشريب الديج خميفة بغ سعيجرشحت بخيصانيا بعج االتفاؽ مع الساني 
ربعة ذ كاف بدغ األإواستبعجت الديج خالج بغ بخغر عغ الحكع في زنجبار, متحرعو برغخ سشو 

كل مغ بخيصانيا  ترغبعغ ذلظ فقج  فزال  وىي سغ لع تؤىمو لتػلي الدمصة ,  عاما  عذخ 
ىجافيسا االستعسارية في أ ف يتػلى حكع زنجبار شخرية تسكشيسا مغ تحقيق ألسانيا أو 

ذ بقيت الكثيخ مغ السدائل العالقة بذأف االتفاقية الدابق ذكخىا والتي كانت بحاجة إ ،(28)السشصقة
ذ كاف إوقج وججتا في شخرية الديج خميفة ما يحقق رغبتيسا  (21)السشاقذات بذأنيانياء إ إلى

ف دؿ فإنسا يجؿ عمى رغبة الجولتيغ إوىحا  (28)االخيخ تحت االقامة الجبخية مغ قبل اخيو بخغر
مخ الحي في فمظ الدياسة االستعسارية في السشصقة األ في اختيار شخز بعيج ججا عسا يجور

 يديع في تحقيق مآربيسا االستعسارية. 

بعج وفاة الديج بخغر  القشرل البخيصاني في زنجبار Euan Smith (29)قاـ ايػاف سسث
بشاء  عمى التعميسات الرادرة اليو بإبالغ الديج خميفة بتعييشو حاكسا   في شباط مغ الدشة نفديا ,

حج السخشحيغ أبغ سعيج بحلظ التعييغ وىػ  عمى  زنجبار كسا ابمغ في الػقت ذاتو الديج عمي
أما الديج خالج فأنذغل في دفغ جثساف والجه , ولع يحزخ حفل تشريب عسو  (:2)لتػلي الحكع

الحكع , وألنو لع يكغ مؤىال مغ ناحية عسخه وال  ولعجـ رضاه عمى ذلظ والعتقاده بأحقيتو بتػلي
ي أمغ االنرار السؤيجيغ لو ليقحع نفدو في صخاع عمى الحكع فانو اثخ الدكػت ولع يبج 

 . (11)معارضة حياؿ ذلظ 
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 بالسقابل نجحت كل مغ بخيصانيا والسانيا في تحقيق ما خصصت لو عغ شخيق عقج اتفاقية
ة إلنياء كل  القزايا العالقة بيشيسا بذأف الذخيط الداحمي مع الديج خميف 3999نيداف29  في 

بيغ الصخفيغ ونكاية   كاف مغ آثاره تػتخ العالقة ما (13)السػاجو لسشصقة نفػذىسا في زنجبار
 ( 12)ثػرة الذيخ بذيخ بغ سالع الحارثيباأللساف والبخيصانييغ  قجـ الديج خميفة الجعع والسداعجة ل

د تمظ الثػرة عغ شخيق فخض وأمسا دفع االخيخة وبخيصانيا االشتخاؾ في  (11)ضج الػجػد االلساني
وألجل ذلظ سعى ايػاف سسث  القشرل  (14)بحجة مشع تجارة الخقيق والدالح احرار عميي

 إلى, اذ ارجع مػقف االخيخ مغ الثػرة ايقاؼ تػجياتوالبخيصاني عمى تحجيع الديج خميفة و 
اليسغ المحاف  يع في زنجبار وباخذاف وىػ حزخمي اصمو مغمدتذاريو  بيخادفجي وىػ ىشجي مك

وبشاء  عمى ذلظ قاـ القشرل البخيصاني باستغالؿ اعتساد الديج خميفة عمى ( 18)كانا يعتسج عمييسا
اثارة البغس والكخالية لجى بكية الدعساء العخب , فقاـ بتذجيع الديج عمي  إلىىحيغ السدتذاريغ 

ة الدعساء العخب ػ مغ السؤيجيغ لمدياسة البخيصانية لمعسل مع بكيبغ سعيج اخ الديج خميفة وى
بيا وبتذجيع مغ القشرل , فقجـ الديج عمي ومعو ثالثة عذخ زعيسا عخ لإلشاحة باألخيخ

 شمبا  لمحكػمة البخيصانية بأقراء اخيو وابعاد مدتذاريو, وبجوره اكج ايػاف سسث( 11)البخيصاني
عَج  (18)جاؿ الديج خميفة باخيو الديج عميلحكػمتو بعجـ معارضة الدعساء العخب في حاؿ استب

الديج خميفة اجخاء وتحخيس القشرل البخيصاني ضجه تجخل سافخ في شؤوف زنجبار الجاخمية مسا 
 . (19)حجى بالصمب مغ الحكػمة البخيصانية عجـ التججيج لقشرميا بػالية ججيجة 

وبجوره لع يدتغل الديج خالج فخصة الخالفات الستأججة ما بيغ القشرل البخيصاني  
ودعسو لمديج عمي وما بيغ الديج خميفة لمػثػب عمى الدمصة , بل بقي عمى عالقة شيبو بعسو 

ف حكع الديج خميفة أال إ( :1)ف أجدؿ لو ولػالجتو راتبا  يتقاضػنو بعج وفاة أبيو أالديج خميفة بعج 
اثخ ضخبة شسذ , حتى بخز  الديج عمي  39:1دتسخ سػى سشتيغ تقخيبا  اذ تػفي في شباطلع ي

 .(41)سخشحيغ العتالء الحكع في زنجباربغ سعيج وىػ احج ال
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  بريطانيا وتنريب الديد علي بن سعيد -ثالثًا 

مدألة مغ رادت حدع أدارة البخيصانية ف اإللع يشتذخ خبخ وفاة الديج خميفة سخيعا , أل        
 يعتمي حكع زنجبار بسا يتساشى ومرالحيا في السشصقة اوال ولدج الصخيق اماـ الستصمعيغ مغ

ذ استبعج القشرل البخيصاني ابغ الديج إ ،(43)ابشاء البيت البػسعيجي لمػثػب عمى الدمصة ثانيا  
سخشح ما الأ, ( 42)ـ محطية  مغ جدر القسخ بدبب صغخ سشُو أخميفة ذات الدبع سشيغ مغ 

الثاني فيػ الديج خالج بغ بخغر اذ لع يعج صغيخا  كسا في الدابق فقج تجاوز الدادسة عذخ 
ف القشرل البخيصاني لع يعخ لو اي اىتساـ لكػنو اليداؿ يدتمع مدتحقاتو مغ قبل أال إعاما 

اما الحع االوفخ فكاف مغ نريب الديج عمي بغ خميفة اذ سخعاف ما ابمغ بسػافقة  (41)عسو
يزا  الدعساء العخب بسا أشسمت السػافقة  وقجالحكػمة البخيصانية باختياره حاكسا  عمى زنجبار , 

مغادرة والجتو الديجة مػزه  إلىخيخ فييع الديج خالج , وبُيغ القشرل البخيصاني سبب مػافقة األ
 قػية وذات شكيسة وصاحبة نفػذ وشسػحة ججا   مخأة اذ كانت إ (44)مشاسظ الحج مكة ألداء إلى

 .                                              (48)العتالء ولجىا الحكع في زنجبار

ذ لع يكغ إالػفاة السفاجئة لعسٌو  إلىف تخجع أولعل  اذعاف الديج خالج بالسػافقة تمظ يسكغ 
مػر في احكاـ سيصختيا خخ ىػ سخعة تػلي بخيصانيا زماـ األي عارض صحي, واآلأيذكػ مغ 

بعجىا راقب القشرل البخيصاني  (41)ع العتالء الحكعماـ غيخ السخغػب بيألتقصع الصخيق 
شباط  31االوضاع الجاخمية عغ كثب بعج االعتخاؼ البخيصاني لمديج عمي رسسيا  في 

وضح أا  فييا اىتسامو بذكل استثشائي بالديج خالج , وبجوره رسل لو رسالة مؤكجأحتى  (48)39:1
الديج عمي  مغ جانبو بانو سػؼ يمقى كل الخعاية واالىتساـ مغ قبمو, ويعدى سبب ىحا االىتساـ 

 . (49)البخيصاني حتى تذعخ الديج خالج بحلظ آممو مغ وراء ذلظ الجشػح  لميجوء والدكيشة 

ءه حكػمتو كل الفخص الستاحة لسسارسة ضغػشيا استغل القشرل البخيصاني ومغ ورا
عالف الحساية البخيصانية عمى زنجبار في الخابع إ عمى الديج عمي ثسشا  العتالئو الحكع فأقجـ عمى 

وعُيغ  حسخ ,جانب العمع البػسعيجي األ إلى, ورفع العمع البخيصاني (:4) 39:1مغ تذخيغ الثاني 
وزيخا  أوؿ لمدمصاف وىػ اوؿ وزيخ بخيصاني يعيغ Lioyd Mathews الجشخاؿ لػيجماثيػس
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حكاـ  حجد لمديج عمي راتبا  سشػيا  وىػ أوؿ وقج, ( 83)وأصبح ميشاء زنجبار ميشاءا  حخا   (81)فييا

وبفخض الحساية  ،(81)عمى الغاء معاىجة تجارة الخقيق وأقجـ ايزا   (82)زنجبار يحجد لو ذلظ الخاتب
أدت تشازالت الديج  وقجاالخيخة عمى كل مطاىخ الحكع العخبي ,  البخيصانية عمى زنجبار أجيدت

نو تابعا  لبخيصانيا مسا افقجه كل دعع واحتخاـ أوصف الدعساء العخب سمصانيع ب إلىعمي لبخيصانيا 
اىالي زنجبار, واجبخىع عمى مقارنتو مع حكاـ زنجبار الدابقيغ الحيغ كانت ليع الييبة والشفػذ 

 . الديج بخغروابشو  كالديج سعيج

لع يجـ حكع الديج عمي شػيال  كػنو كاف يعاني مغ مخض عزاؿ , مسا دفع الحكػمة 
البخيصانية في ايجاد خميفة لو ,عمسا باف ايػاف سسيث قج وافق مدبقا وقبل تػقيع االتفاقية الدابقة 

  ،البخيصانيةالحكخ عمى شمب الديج عمي اف تكػف بيجه صالحية مغ يخمفو بذخط مػافقة الحكػمة 
ف يكػف ليا التأثيخ الحاسع أاال اف ذلظ الػعج لع تعتج بو وزارة الخارجية البخيصانية التي اصخت 

ولسا أخحت الحالة الرحية لمديج عمي تدداد سػء  , رأت الحكػمة  (84)والفعاؿ في مدالة الخالفة 
لو تدتصع مغ خاللو  البخيصانية باعتبارىا دولة الحساية عمى زنجبار الشطخ في وضع خميفة

مخ كاف ىشاؾ ثالثة مخشحيغ وىع , وليحا األ(88)الحيا والسحافطة عمى نفػذىا ىشاؾخجمة مر
 .( 88)وحسػد بغ دمحم  (81)الديج خالج بغ بخغر و حسج بغ ثػيشي

 2893دور بريطانيا في استبعاد الديد خالد عن حكم زنجبار  -رابعاً 

ف الديج خالج بغ بخغر ىػ الحي أجشبية بثات األضغ سكاف زنجبار بسا فييع مسثمي البع
عغ   يعتمي حكع زنجبار كػنو كاف مخافقا لعسو في اغمب السشاسبات العامة والخسسية , فزال  

وكػنو مجعػما  ،(:8) وال  أـ ب واألألنو عخبي مغ جية األ ؛(89)التفاؼ العخب حػلو وتأييجىع لو 
الصبقة االرستقخاشية التي فقجت جدء كبيخ مغ مرادر مغ القػات العدكخية وكبار التجار مغ 

دارة البخيصانية ثانيا , ىحا ثخوتيا والتي وججت في الديج خالج باب االمل لمخالص مغ تعدف اإل
التأييج الحي حطي بو قج حسل معاني الدخط واالحتجاج عمى الدياسة البخيصانية  وذلظ لسا 

وبحلظ تجمت مصالب الديج خالج  (11)سياستيع عخؼ عشو مغ متحِج صخيح لمبخيصانييغ وشجب
عطع سالشيشيا وعسل عمى أ ف والجه عُج مغ أبشاء سالشيغ زنجبار الحيغ حكسػىا, و أكبخ أكػنو 
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ف أال وأبجى فييا عغ رغبتو في إنيزتيا وشيختيا ولع يتػاف في استغالؿ اي فخصة مؤاتيو لو 
ذ إدارة البخيصانية ال يحػز رضا وقبػؿ اإلإيعي فكاف مغ الصب( 13)يخمفو ابشو الديج خالج في الحكع

بأنو ذات خمق تسيدت ( 12)القشرل البخيصاني في زنجبار GeraldBortalنعتو جيخالج بػرتاؿ
بالكبخياء والسعانجة والقدػة والذكيسة كػالجه الديج بخغر, كسا كاف شجيج العجاء لإلصالحات 

لحلظ خذي القشرل  (11)والتغييخ وفق الشسط االوربيالبخيصانية ليحا كاف رافزا لفكخة التججيج 
البخيصاني مغ صعػبة التحكع في حاؿ تدشسو حكع زنجبار, ولػ قجر لو ذلظ فأنو حتسا سيعيج 

ولشفػره الػاضح مغ الديصخة البخيصانية وفي  (14)سابق عيجىا إلىأمجاد وىيبة سالشيغ زنجبار 
سجة  إلىابعاده مغ الػصػؿ لظ عسمت عمى خيخة شجيجة الكخالية لو لحالسقابل كانت األ

 .(18)الحكع

أما السخشح الثاني فيػ الديج حسج بغ ثػيشي وتجمى مصمبو كػف والجه الديج ثػيشي بغ 
سعيج قج تػلى مقاليج حكع مدقط قبل تػلي الديج بخغر حكع زنجبار وأف مدقط وزنجبار يسثالف 

 كبخ عسخا  أنو أخيو بخغر , و أمغ  كبخ سشا  أف والجه كاف أ يزا  أشار أسخة واحجه , و أدولة واحجة و 
خجمت ىحه  ،(11)مغ الديج خالج مسا تؤىمو باف يكػف اعمى مشدلة ومقاما مغ الديج خالج ووالجه 

سسيداتو بشادوا  أف القشرل البخيصاني ومغ وراءه حكػمتو أالسؤىالت الديج حسج بغ ثػيشي حتى 
اف متعمسا ومثقفا وذكيا وكاف لجيو بعس الخؤى والترػرات حػؿ التي ال تتػفخ في مشافديو فقج ك

وأكثخ  غشى السخشحيغ ثخوة ونفػذا ,أ كاف مغ  وقجنو لع يدافخ ,أمسيدات الحزارة الغخبية مع 
لإلجخاءات التي اتخحتيا سمصات الحساية والستعمقة بتخفيس السرخوفات السالية وتقميز  تكبال  

 .(18)عجد مػضفي القرخ

مصمب السخشح الثالث الديج حسػد بغ دمحم في ارتقاءه حكع زنجبار فقج نز عمى انو أما 
ربعيغ مغ عسخه وكاف بػرتاؿ بأنو رجال  ذات األ اكبخ أحفاد الديج سعيج البػسعيجي حتى وصفو

وفي الػقت نفدو شخح  بػرتاؿ  (19)تقميجيا وشخرا وقػرا  ومحجود الحكاء وصاحب مطيخ جحاب
بأنو لػ كاف مػجػدا حيشحاؾ لتدمع مقاليج  (:1)تسثل بالديج عبج العديد بغ سعيجسمخشحا اخخ وال

                                           ا سيكػف نو حتسإف 39:1الحكع في زنجبار بعج وفاة الديج بخغر , ولػ كاف مػجػدا في 
الحاكع الذخعي لمدمصشة , ولكغ بدبب غيبتو الصػيمة عغ زنجبار وتشازلو عغ حقو الذخعي في 
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وبيحا الخرػص  ،(81)الحكع آنحاؾ مقابل السعػنة السالية لو , لع تؤىمو الرتقاء وحكع الدمصشة 

 ماـ الديج عبج العديد لتػليأنيا ليدت عائقا  أعمى مدألة الشفي ب(83)عخ ج بشياف سعػد تخكي
بػمباي أعيجوا بشاء   إلىبشاء الديج سعيج كالديج بخغر وتخكي الحيغ تع نفييع أف معطع إذ إالحكع 

ف الديج عبج العديد قج و أو في مدقط , أعمى رغبة بخيصانيا لتػلي الحكع سػاء في زنجبار 
 ف االخيخ تعأ الإخيو بخغر في محاولة اقراء الديج ماجج وتع نفيو مع الديج بخغر أشارؾ 

تشريبو عمى حكع زنجبار بيشسا تخؾ الديج عبج العديد لسريخه , اما بذأف تخمي عبج العديد عغ 
ف الحكػمة البخيصانية لػ لع تكغ راغبة في ذلظ لسشعت سمصاف إالحكع مقابل السعػنة السالية ف

ف زنجبار محسية أزنجبار مغ تػقيع ذلظ االتفاؽ ولقامت بالتجخل إلعادتو مغ مشفاه خاصة و 
خيخ في مدألة االدارة والحكع ف القشرل البخيصاني ىػ صاحب القخار األإخيصانية, وبحلظ فب

ف لع إ,وىحا ما فعمو بػرتاؿ سابقا  عشجما ىجَد الديج عمي بغ سعيج باستبجالو بأخيو عبج العديد 
 يحعغ لسصالب الحكػمة البخيصانية .

وبالسقابل عدزت بخيصانيا امكانياتيا البحخية في انداؿ كتيبة عدكخية مغ البارجتيغ  
السخابصتيغ عمى سػاحل زنجبار ,كسا اصجر لػيجماثيػس قائج  blanishوبالنر  fumelفيمػميل

لحخاسة السجيشة  ستعجادااللبة أ ف تكػف القػات السحمية عمى أوامخه بأجشج الدمصاف البخيصاني 
د و فػضى قج تذيجىا زنجبار بيغ الستشافديغ عمى الحكع بعج ازدياأي اضصخابات تحدبا  أل

ذاع خبخ وفاة الديج  39:1ذار آوبحمػؿ الخامذ مغ  (82)الحالة الرحية لمديج عمي سػءا  
 إلىالقشرل البخيصاني في زنجبار  Rood Ranl(84)وتحخؾ عمى الفػر ريشاؿ روود  (81)عمي

الزابط البحخي البخيصاني ولػيجماثيػس,   Campbellقرخ الدمصاف برحبة كل مغ كامبل 
. (88)نو تحت امختيعأحتى وججوا قائج الحخس الذخري لمديج عمي بغ سعيج بانتطارىع ليبمغيع 

ثخ وفاة الديج عمي تدمل مغ الباب أف الديج خالج كاف اسخع مغ تمظ االستعجادات فعمى أغيخ 
رخ بسداعجة أحج أخػات الديج عمي , وتسكغ مغ االستيالء ومؤيجيو عمى الصابق الخمفي لمق

ف يفخض عمى أمل أبػاب الدفمى مغ الجاخل لسشع اقتحامو عمى أغمقت األ والعمػي مغ القرخ 
غ دمحم ومؤيجيو خارج تجسع في الػقت ذاتو الديج حسػد ب ومخ الػاقع ,الدمصة البخيصانية األ

س الديج خالج في البجاية شمبات ماثيػس في الدساح ليع بجخػؿ القرخ رف (81)يزا  أالقرخ 
وبعج تخدد وافق الديج خالج بالدساح  (88)الحكع التي عَجىا مغ ميخاث أبيو مبيشا  أحقيتو بتػلي
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ف ما انفتح الباب قميال  حتى اقتحع مغ ىع خارج القرخ أال إلخيشالػماثيػس فقط بجخػؿ القرخ , 
مشدلو ووضعتو تحت الحخاسة  إلىبسا فييع قػات البحخية البخيصانية التي اقتادت الديج خالج 

 .(89)السذجدة 

تخدده وقمة حخسو  إلىويعدى فذل محاولة الديج خالج بتشريب نفدو حاكسا عمى زنجبار 
 فزال  عغ اعتساده عمى تأييج العخب ال عغ الجعع والتأييجالجاخمي وعجـ تدميحيع جيجا  , 

وبحلظ عَجت بخيصانيا ىحه السحاولة تحجي سافخ  ،(:8)البخيصاني وىي القػة السييسشة عمى زنجبار
الديج خالج محاولتو في  ر, وبجوره بخ سشصقة بذكل عاـ وزنجبار بذكل خاصلػجػدىا في ال

غ اف سيصختو عمى القرخ كاف وراءىا مشع السصالبيغ رغبتو في استخداد حقو الذخعي كسا بي  
عشجىا أقتشع ريشاؿ رود ما قاـ بو الديج خالج  (91)بالحكع مغ احتالؿ القرخ الحي ىػ قرخ والجه 

مغ عسل الف االخيخ قج مشع فعال  انجالع اي اشتباكات بيغ اتباع ومؤيجي السصالبيغ بحكع 
االنكيادية  لمسرالح البخيصانية ىي التي أبعجتو عغ خيخ غيخ ف قػة شخرية األإف وعميوزنجبار 

اعتالء كخسي الحكع ,في الػقت الحي وججت بخيصانيا في تشريب الديج حسج بغ ثػيشي ما 
القرخ الدمصاني ونربتو حاكسا عمى زنجبار بعج ما  إلىيتساشى ومرالحيا لحلظ استجعتو 

خالج اعمغ ىػ ايزا  عغ مػافقتو بالتعاوف  أما الديج (93)أقدع بالػالء ليا واالستخشاد بشرائحيا
القشرل البخيصاني في زنجبار   Arthur Harding(92)مع الديج حسج مسا جعل ارثخىارديشج

يرجر امخا  باألفخاج عشو وانياء الحخاسة عمى مشدلو , واستجعػه لحزػر مجمذ الدمصاف الججيج 
 .(91)حتى مشحو االخيخ امتيازات ُكثيخة 

بذأف  مػافقة الحكػمة البخيصانية عمى تخشيح الديج  (94)د. جساؿ زكخيا قاسع واوضح 
, الدابق الحكخ فخندي -رخيح االنكمػحسج بشثػيشي لحكع زنجبار بأنو انتياؾ صخيح لشز الت

فكاف ىحا الترخيح ىػ الحريعة التي لجأ الييا القشرل البخيصاني في رفزو لػصية الديج بخغر 
ف مغ يسمظ القػة يسمظ تفديخ أيج خالج حاكسا  عمى زنجبار , وىحا يبيغ في تعييغ ابشو الد

ف اختيار الديج حسج وتجاىل بكية مصالب السخشحيغ السشافديغ وحدب وجية الشطخ أو القػانيغ , 
و أندب لخجمة مرالحيا مسا يعشي حدع مدالة الخالفة نو الذخز األأالبخيصانية مامعشاه 

 يجػز ألي كاف التجخل فيو .  بخيصاني محس الوراثة الحكع عمى انيا شأف 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثهن العدد  مجلة دراسات تاريخية
455 

 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  
  2896 مهقف بريطانيا من محاولة الديد خالد تهلي حكم زنجبار-خامدًا 

بالشو ليييئو لحكع  إلىلسا ألع بالديج حسج بغ ثػيشي السخض أخح يقخب الديج خالج 
الدمصشة  بصخيقة غيخ مباشخة ايسانا  مشو بأحقيتو بحكع زنجبار وانو يشحجر مغ فخع سالشيغ 

قػياء الحيغ صشعػا ىيبة  زنجبار بعج تقديع االمبخاشػرية العسانية , فػالجه كاف مغ الدالشيغ األ
لسشاسبات العامة واالحتفاالت ومغ مطاىخ ذلظ التقخيب تكميفو بخعاية ا (98) ومججا  كبيخة لبالده

فزال  عسا يستمكو مغ شعبية وششية ( 91)الجيشية السيسا احتفالية القرخ بالسػلج الشبػي الذخيف 
وقػية بيغ العخب, فخجح الديج حسج بغ ثػيشي بأف الدمصة البخيصانية حتسا  ستخضخ لتمظ االرادة 

 .(98)والقػة الذعبية 

خة لدمصشتو عمى تحخيس الديج خالج عمى التسخد ضج خيياـ األدأب الديج حسج في األ 
عمييع ,نتيجة  لمزغػط البخيصانية التي تعخض  خيخالحكػمة البخيصانية في محاولة مشو لفخض األ

ليا وتذجيج قبزة سمصات الحساية عمى الذؤوف الجاخمية والخارجية لمدمصشة السيسا القيػد التي 
لجوؿ االجشبية, والخاصة بفخض الخقابة عمى فخضتيا بذأف تعامل الدمصاف مع مسثمي ا

       السقابالت التي يأذف بيا الدمصاف , واف يتػلى االخيخ بشفدو اخصار القشاصل االجانب بأف                                           
ف تتع عغ شخيق القشرل البخيصاني , كسا مشع الدمصاف أمشاقذة السػضػعات الدياسية يجب 

, وإتيامو (99)مع اي وساـ عمى احج مغ االجانب دوف الحرػؿ عمى مػافقة مدبقة مشو مغ خ
جل اعادة تػحيج أبجعع ومدانجة الثائخيغ في مدقط لإلشاحة بحكع بغ عسو فيرل بغ تخكي مغ 

فزال  عغ اصجار الحكػمة البخيصانية  ,(:9)في امبخاشػرية مػحجة تحت سمصشتومدقط وزنجبار 
والستعمق بػضع كل مستمكات افخيكيا الذخقية بسا فييا الذخيط الداحمي التابع  39:8قخارىا 

ف تحل الحكػمة البخيصانية محل شخكة افخيكيا أي ألدمصة الديج حسج تحت رقابتيا السباشخة , 
ل صجمة أليسة لمديج حسجاأل (1:)دارة ىحا الذخيط الداحميإنية في الذخقية البخيصا  مخ الحي شك 

فخيكيا أسسية عمى الذخيط الداحمي عقب اندحاب شخكة الحي كاف يأمل في استخداد سمصتو األ
بديارتيع  الداحميةوغيخىا مغ السجف  نو وعج رعاياه في مسباساوالمػأحتى  الذخقية البخيصانية مشو,

 .(3:)حاؿ تسكشو ذلظ 
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رسل في شمب الديج خالج واوصاه بعجـ التأخخ بعج وفاتو أولسا أشتج بالدمصاف السخض 
سداعجة رئيذ حخسو الدمصاني صالح مخباجبي القسخي ب إلىفي ارتقاء عخش الدمصشة , واوعد 

لحلظ استغل الديج خالج الفخصة بعج وفاة الديج حسج بغ ثػيشي في   (2:)وامخهأالديج خالج واشاعة 
مشاصخيو مغ الدعامات العخبية والدػاحمية قبل اف  واستذار 39:1الخامذ والعذخيغ مغ آب 

يتسدظ بػقفتو الذجاعة تمظ فكاف ردىع السشية وال الجنيو , مؤكجيغ لو استعجادىع لمقتاؿ دوف 
ادة ف يفخضػا عمى البخيصانييغ ار أمعشاه اف بشادقيع لغ تغسج قبل  الخضػخ لمبخيصانييغ وذلظ ما

 إلىجى لػيجماثيػس وسمصات الحساية التي كانت تسيل وتح (1:)شعب زنجبار في اختيار سمصانو
ودخل القرخ مع رجالو البالغ عجدىع ستيغ رجاَل ( 4:)حسػد بغ دمحم  لسيػلو البخيصانيةتعييغ 

ليو بزع مئات مغ إومؤيجيو مغ قػات الحخس الدمصاني الخاحل وعجدىع ثسانسائة رجل وانزع 
 Basil Gaveباسيل كيف  إلىبعجىا أرسل رسمو ,  (8:)العخب وجسيعيع مدمحيغ تدميحَا جيجاَ 
يدتفدخ مشو عغ امكانية االعتخاؼ بو سمصانا  عمى  (1:)نائب القشرل البخيصاني في زنجبار

نو ما مغ أزنجبار, وقج أجابو االخيخ بعجـ مشاقذة ىحا االمخ وىػ مديصخ عمى القرخ بالقػة , و 
الحكع مغ غيخ مػافقة الجولة الحامية ,أدرؾ الديج خالج حيشيا تعحر  إلىشخز يدتصع الػصػؿ 

خالفا (8:)بتشريب نفدو سمصانَا عمى زنجبار اتفاؽ مع باسيل كييف, فبادر إلىالػصػؿ 
وبعج اف بايعو كل السؤيجيغ لو أمخ الفخقاشة الدمصانية  (9:)لشرػص اتفاقية الحساية

حلظ واتخح الحخس الدمصاني مػاقع دفاعية لو تحدبا بزخب السجافع ايحانا  ب Glasgowكالسكػ
القشاصل االجانب  إلىالي ىجـػ بخيصاني مختقب , وارسل الديج خالج الدمصاف الججيج بيانا 

وانو سيتخح كافة االجخاءات الالزمة  ,ر يعمسيع بتدشسو الحكع في زنجبارالسعتسجيغ في زنجبا
الػقت نفدو عجـ مدؤوليتو عغ الجماء التي ستخاؽ لمسحافطة عمى االمغ في البالد , مؤكجا  في 

نتيجة  لتيػر االدارة البخيصانية , كسا تخمل بيانو ايزا  شمبا  باالعتخاؼ بو كدمصاف ججيج عمى 
فراح عغ مػقف بمجانيع ريثسا و اإلأعخاب ف جسيع القشاصل قج امتشعػا عغ اإلأ الإالبالد , 

 .(  ::)يتزح السػقف البخيصاني مغ ذلظ 

وأف محاولتو ىحه السخة أشج  فدخت بخيصانيا ِاجخاء الديج خالج تحجي لدمصتيا في زنجبار 
 ذ لع إخصػرة مغ السخة الدابقة عشجما حاوؿ االستيالء عمى الحكع بعج وفاة الديج عمي بغ سعيج, 
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ما في ىحه السحاولة فقج كاف تحت أمختو أيكغ لجيو آنحاؾ سػى مجسػعة قميمة مغ السؤيجيغ , 

وأثخ تمقي كييف مػافقة حكػمتو بتخػيمو اتخاذ  كثخ مغ ألفي رجل مدوديغ بالعتاد والدالح ,أ
جخاءات الزخورية لمديصخة عمى السػقف ,وججاف قػة زنجبار السػجػدة في مبشى الكسخكميدت اإل

ُارسل في شمب  لحلظ (311)كافية القتحاـ القرخ مالع تدانجىا الدفغ الحخبية البخيصانية 
الستػاججة في ساحل شخؽ Racoon وراكػف   Sparrawوسبارو Barracouta اركػتاالدفشب

كسمت أ, Admiral Rawsonافخيكيا, وبػصػؿ تمظ الدفشالتي كانت بكيادة االدميخاؿ راوسػف 
 321بحارا  و 111القػات البخيصانية استعجاداتيا لصخد الديج خالج مغ القرخ, التي تألفت مغ 

خحت أمغ الجشػد السحمييغ, وعشجما  811 إلىجشجيا  مغ جشػد مذاة البحخية البخيصانية اضافة 
غ القػات مػاقعيا قبالة الداحل ,بجأت عسمية محاصخة القرخ الحي تحرغ فيو الديج خالج وم

سمحتيع مقابل أوارسمت انحارا  اخيخا  اليو مصالبة اياه بسغادرة ومؤيجيو القرخ وتدميع  (313)معو
 ا  والتحلل والخزػع مؤكج نحار ورفس التدميعف الديج خالج لع يأبو لحلظ اإلأ الإ. العفػ الذامل

جة نرف بأنو يؤثخ السػت عمى تخؾ الحكع , فقامت الدفغ الحخبية بقرف القرخ الدمصاني لس
 وقجساعة  بسجافعيا مدقصة اجداء كبيخة مشو ومخمفة ايزا  ما يقارب خسدسائة بيغ قتيل وجخيح, 

الخخوج مغ  إلىاضصخ عشجىا الديج خالج ورئيذ الحخس الدمصاني  (312)اغخقت الدفيشة كالسكػ
بشبأ  الحي بذخهُ  (311)دائخة الخصخ ليمتكيا بالذيخ القاضي دمحم بغ سميساف بغ سعيج السشحري 

دار  إلىمقخ القشرمية ليشقمو االلساف بعج ذلظ  إلىالحرػؿ عمى الحساية االلسانية, واصصحبو 
وتبكيو ىشاؾ كالجئ سياسي حتى قياـ الحخب  Seeadlerالدالـ بػاسصة الدفيشة الحخبية سيجلخ

وبعج ىديسة االلساف في الحخب السحكػرة عخض عميو الكيرخ االلساني  (314)العالسية االولى
 .( 311)نو آثخ البقاء في مسباسة حتى وفاتو أال إ (318)بخليغ إلىاالنتقاؿ 

ف لػ تحمى البخيصانيػف بالربخ والتأني والحشكة أفي ىحه الحادثة  ب (318)وذكخ السغيخي 
سبال وشخقا اخخى مع الديج خالج وقػاتو كتزييق الدياسية في ىحه الحادثة , ولػ انيع اتبعػا 

ضخب زنجبار بػابل مغ  إلىخيخ واحتػاء السػقف لسا احتاجػا و محاصخة األأالخشاؽ عميو مثال 
ثار وحخقيا بالشار التي تدببت في وقػع كارثة مخوعة مثل تمظ التي حرمت , السجافع وىجمػا اآل

تخويع اىل زنجبار حكاما  وشعبا  , فأرادت اف تفخض ف سياستيع في ىحا السػقف كانت في أال إ
 سيصختيا عمييع بالقػة وليذ بالدياسة حتى ال يشبخوا عمى مخالفتيا .
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مكاف اخخاج الديج خالج وقػاتو كاف في األ شار " ماأ عشجما(319)كجه ىػلشجخوث ايزا أوىحا ما   
ف قػة البحارة التي ندلت مغ الدفغ و أدوف استعساؿ مجافع البحخية البخيصانية ,مغ مغ القرخ 

الحخبية والتي اشتخكت مع قػات حكػمة زنجبار كانت كافية لمتغمب عمى الديج خالج وقػاتو 
عتبخ مثل أ ف االدميخاؿ راوسػف أال أالحيغ احتمػا ساحة القرخ كسا كانت كافية لعدؿ القرخ 

ف الحكػمة البخيصانية قج ألظ ذ إلىىحه العسمية لغ تكػف ناجحة دوف خدارة باألرواح , يزاؼ 
ف االثشاف أ الإيخونو مشاسبا   زودت رجاالتيا باسيل كييف وماثيػس برالحيات مصمقة لعسل ما

ثارىا العخب عمى الداحل الخئيذ , وتحكخا أقج وضعا في اذىانيسا االضصخابات الدابقة التي 
شعػر الكخالية والعشف ضج الػجػد البخيصاني , الحي تصػر وازداد حجه خالؿ حكع الديج حسج 

نراؼ أف إبغ ثػيشي , وادراكا مشيسا باف الػقت حاف لتدجيج الحداب نيائيا  مع العخب , و 
ال في تأجيل الرخاع الحي البج مغ إف تفدخ عمى انيا ضعفا , وليذ ليا مغ عسل أالحمػؿ البج 

 ـ اجال .أف يحجث عاجال  أ

ومغ خالؿ قدػة مذيج القرف البخيصاني لمقرخ الدمصاني كاف بسثابة درس  يطيخ جميا  
ف تمقغ العخب في زنجبار درسا  يعمسيع أف بخيصانيا ارادت أوجيو البخيصانيػف لألسخة الحاكسة , 

ف اختيار الدمصاف أنيا ارادت أ و, يشبغي مشاقذتيا وامخ الأىي صانية وامخ البخيف القخارات واألأب
 (:31)و الستشفحيغ العخب أتخزع  لألسخة الحاكسة  ىي مدألة بخيصانية بحتو وال

قاـ ماثيػس باالتراؿ بالديج حسػد بغ دمحم الحي كاف حيشحاؾ  عشجماوىحا ما عسمتو فعال 
ف أخح مشو أؼ بخيصانيا بو حاكسا عمى زنجبار بعج في مشدلو يتخقب نتيجة االحجاث ,ليبمغو باعتخا

يترخؼ  ف الأتعيج بػضع القػات السدمحة الخاصة بالدمصشة تحت اشخاؼ الحكػمة البخيصانية و 
 .(331)ال بسػافقة القشرل البخيصاني في زنجبارإبذيء مغ امالؾ الجولة 
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 اتمة الخ
اتخحت بخيصانيا مغ عجـ وجػد قانػف واضح وثابت يحجد مدألة وراثة العخش ذريعة 

نيا مغ السدائل التي ال يجب أيزا  عمى ألمتجخل في شؤوف زنجبار الجاخمية , وخمرت 
الخػض فييا دوف الحرػؿ عمى السػافقة البخيصانية بل عَجتو شأنا  بخيصانيا  ال يحق ألي حاكع 

مخ الحي دوف الحرػؿ عمى تمظ السػافقة , األمغ مغ حكاـ زنجبار فيو أف يعيغ خميفة لو 
 ميفة  لو.تدبب في فذل مدعى الديج بخغر بغ سعيج في تعييغ ابشو الديج خالج خ

قػة شخريتو  إلىكذف البحث في مػقف بخيصانيا السعارض لمديج خالج والحي يخجع 
ال إف بخيصانيا ال تخغب أذ إوىػ الدبب الخئيذ في محاربتو وعجـ اختياره حاكسا لدنجبار , 

ف يعتمي الحكع شخرا  أشخرا  يخجـ ويتساشى مع سياستيا االستعسارية في السشصقة وال تخغب 
ف أ وف والجه كاف شخرا  قػيا وذا شكيسة , أسابق عيجىا السيسا و  إلىمجاد زنجبار يعػد بأ

الديج خالج لع يقجـ اي شمبا  لإلدارة البخيصانية ليكػف حاكسا  وسمصانا  عمى زنجبار , وىحا ما 
معشاه لغ ولع يكغ اداة شيعة في يج الحكػمة البخيصانية , فسدألة ضعف سالشيغ زنجبار كاف 

 يات االدارة البخيصانية لتشفيح مخصصاتيا في زنجبار خاصة وفي شخؽ افخيكيا عامة .   مغ اولػ 

ف القشاصل العاممػف في زنجبار وخالؿ مجة البحث كانػا يخوف صعػبة أضيخ البحث بأ
مخ ال القشرل أالديصخة عمى الديج خالج خػفا مشو في اعادة ىيبة ونفػذ سالشيغ زنجبار وىػ 

ءه حكػمتو تخيج حجوثو مسا يذكل خصخا عمى نفػذىا في زنجبار , بعج ما البخيصاني ومغ ورا
 ـ . ب واألاستسج الديج خالج قػتو مغ تأييج الدعساء العخب كػنو عخبي خالز مغ جية األ

 دارة البخيصانية لحكاـ زنجبار وتجاىل مصالب السشافديغ عمى الحكع يعشي حدبف اختيار اإلإ
و أندب بخجمة مرالحيا مسا يعشي حدع مدألة الخالفة الخجل األنو أوجية الشطخ البخيصانية 

لحلظ كخست جيػدىا عمى  ؛لػراثة الحكع وىحا ما فعمتو عشجما اختارت الديج حسج بغ ثػيشي 
ابعاد الديج خالج مغ اعتالء حكع زنجبار وابعاد كل شخرية تستمظ الحذ والخوح الػششية مغ 

 اجل الشيػض بػاقع شعبو .
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اتخحت الحكػمة البخيصانية في زنجبار مػقفا  معارضا  مغ اعتالء الديج خالج حكع زنجبار 
لحلظ قػبمت مصالبو باعتالء  ؛لسا يتستع بسسيدات تذَكل مدتكبال  في تيجيج السرالح البخيصانية 

جل أالحكع بالتجاىل , وعشجما حاوؿ فخض االرادة الجساىيخية عمى الدمصة البخيصانية وبالقػة مغ 
وضع حج لتجخل االخيخة في الذأف الجاخمي في زنجبار ضشا  مشو باإلمكانيات البديصة التي لجيو 

تغيب عشيا الذسذ كانت فػؽ  سيتسكغ مغ ذلظ مقارنة مع قػة االمبخاشػرية البخيصانية التي ال
 ترػراتو . 

درس وجيو ف قدػة القرف البخيصاني لمقرخ الدمصاني كاف بسثابة أخيخا  كذف البحث أو 
ف أالبخيصانيػف لألسخة الحاكسة , ححرىع فييا مغ محاولة العسل خارج اشار الجولة الحامية و 

كاف ىحا القرف تسييجا  لجعل زنجبار تخزع  ويشبغي مشاقذتيا ,  ال أوامخ الإقخاراتيا ماىي 
يصاني مغ اضيخ البحث التفػؽ البخ  وقج ،ألي قخار مدتكبال  خػفا امكانات بخيصانية العدكخية 

خالؿ الحادثة السحكػرة بأنيا نتيجة لفخض الحساية البخيصانية عمى زنجبار والتحكع فييا , ليحا 
ف يتعيج مدتكبال  وضع جسيع أاشتخشت االدارة البخيصانية عشج االعتخاؼ بالديج حسػد بغ دمحم 

بأي شيء ال يترخؼ إقػات الدمصاف السدمحة بالدمصشة تحت اشخاؼ الزباط البخيصانييغ , و 
نبيت  وقجمالؾ الجولة اال بسػافقة الحكػمة البخيصانية عغ شخيق قشرميا في زنجبار, أمغ 

ضخورة وضع نطاـ ثابت لػراثة الحكع في زنجبار  إلىمحاولة الديج خالج الحكػمة البخيصانية 
 وبحلظ عج الديج ،بشاء الحاكعأكبخ أفرجر مخسـػ في عيج الديج حسػد بجعل وراثة الحكع في 

وؿ بيغ سالشيغ زنجبار الحيغ ال تقترخ عالقاتو مع بخيصانية عمى الشاحية حسػد ىػ األ
 الشاحية الثقافية والحزارية وىػ خارج اشار البحث .   إلىالدياسية بل تجاوزت ذلظ 
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 اليهامش
 الديجة سالسة بشت الديج سعيج بغ سمصاف البػسعيجي , محكخات اميخة عخبية ,ت: عبج السجيج (3)

 .:28,ص  3:84الكيدي , ابػ ضبي , 
 إلى, اشخوحة دكتػراه مقجمة  3999-3981مرمح عبج العيداوي , حكع البػ سعيج في زنجبار  (2)

 .9:, ص 2131مجمذ كمية اآلداب  , جامعة االنبار , 
, عاش مجة شػيمة في زنجبار , ثع ارسمو  3912وىػ االبغ الخامذ مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (1)

عيشو الديج سعيج  حاكسا  عمى صحار في شساؿ مدقط , ثع تػلى  3983عساف , وفي سشة  إلىوالجه 
,  . يشطخ الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , البػسعيجيػف حكاـ زنجبار 3999 -3983حكع عساف 

 .21ص 3:92, سمدمة تخاثشا , وزارة التخاث القػمي والثقافة, سمصشة عساف ,1ت: دمحم اميغ عبج هللا ,ع
 .344ص , :3:8د. صالح العقاد و جساؿ زكخيا قاسع, زنجبار, مكتبة االنكمػ السرخية ,القاىخة ,( 4)

(5)P.R.O(F.O)34/1454.R/6/145 letter from Jhon kirk to  British 
IndiaGovernment, ,calcutta ,8th march 1888 . 

انجب  3999-3981تػلى حكع زنجبار  3918وىػ االبغ الدابع مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (1)
عبج هللا  .الذيخ 3:28والديج خالج سشة  3993ولجيغ ىسا الديج سيف والديج خالج , مات سيف  سشة 

 . 23بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص
غيخت بخيصانيا مغ مػقفيا مغ الديج بخغر بدبب تغيخ الطخوؼ الجولية وخدارة فخندا اماـ السانيا  (8)

وخخوجيا مغ ساحة السشافدة مع بخيصانيا في شخؽ افخيكيا . مرمح عبج العيداوي , السرجر  3981
 . 9:الدابق , ص 

دنجبار في عيج الدمصاف بخغر التاريخ الدياسي والحزاري ل ليمى بشت سعيج بغ حسجاف المسكي,( 9)
كمية اآلداب, جامعة  إلى,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 3999-3981بغ سعيج البػسعيجي

؛38,ص2111عساف,  الدمصاف قابػس, سمصشة   R. N .Lyne , Zanzibarin contemporary 
times : short History of the southern East Africa in the Nineteenth 
Century,London,1978,p.47-48. 

بػمباي بعج ما قاـ بسحاولة انقالب  إلىنفي الديج بخغر بغ سعيج مغ قبل الحكػمة البخيصانية  ( :)
. دمحم بغ عبج هللا بغ حسج الحارثي ,  :398اخيو الديج ماجج بغ سعيج بسداعجة الفخندييغ  حكع ضج

  ،دراسات الػحجة العخبية , مخكد 3البخيصاني مجمػسػعة عساف الدخية , خمفيات تاريخية ووثائق التآمخ 
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-R.W Bailey ,Record of Oman1867؛ 491-498, ص 2118
1947,Oxford,1988,Vol.I,ch.3, P.102. Historical Affairs to1871,précis of 

correspondence relating to Zanzibar affairs 1857-1872. 
, الييئة السرخية العامة 3912-3981المبخاشػرية العسانية سمصاف بغ دمحم القاسسي , تقديع ا (31)

 . 39المسكي, السرجر الدابق  .ص ؛ليمى  بشت سعيج بغ حسجاف 312,ص 8::3لمكتاب , القاىخة , 
جػف كيخؾ ىػ اداري ومدتكذف وشبيب وعالع  نبات بخيصاني نتيجة لخبختو بالذؤوف االفخيكية  (33)

, ثع  3991-3981, وتػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار 3911عيغ مدتذارا لدمصاف زنجبار 
شتو وقػة ليس إلىاصبح القػة السحخكة لمديج بخغر بغ سعيج  حشى عَج سمصانا  ثانيا  في زنجبار نطخا 

عمي صجاـ صحغ الداعجي , التغمغل البخيصاني في شخؽ افخيكيا دراسة د. تأثيخه عمى الدمصاف . 
, دار الزفاؼ لمصبع والشذخ 3,ط 3:21-3999تاريخية في سكة حجيج مػمباسا وبحيخة فكتػريا 

 .23, ص 2132والتػزيع . بغجاد ,
 . 399, ص  صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق (32)
في  . سعيج بغ عمي السغيخي, جييشة االخبار3988بشاء الديج بخغر ولج في أحج أالديج خالج ىػ  (31)

, ص  4::3, وزارة التخاث والثقافة في سمصشة عساف , 1تاريخ زنجبار ,تح: دمحم عمي الرميبي , ط
198 . 

 . 399صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (34)
(15)R.W Bailey,Op.Cit,Ch.II,P.122:R.Coupland,The Explitation of East Africa    
1865-1890.The SlaveTrade and the Seramble 2nd ,London,1968,P.26. 

 . 399صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (31)
تصمعت السانيا مشح مشترف الثسانيشات لمحرػؿ عمى مػشئ قجـ ليا في شخؽ افخيكيا حاليا حاؿ  (38)

بكية الجوؿ االستعسارية لمتفاصيل يشطخ :د. دمحم سيج دمحم , سمصشة زنجبار االسالمية بيغ االنكميد 
: ليمى 88ص ,3:89, السسمكة العخبية الدعػدية ,  2وااللساف , مجمة جامعة السمظ عبج العديد , ع 

 . 11بشت سعيج بغ حسجاف المسكي , السرجر الدابق,ص
تخمت بخيصانيا عغ دعع الديج بخغر بدبب تعخضيا لعجة ازمات كاف مشيا استيالء اتباع السيجي  (39)

والحيغ قزػا عمى قائج القػات البخيصانية غػردف مغ جية وتقجـ  3998في الدػداف عمى الخخشـػ 
ة مشجي ذات االىسية االستخاتيجية لبخيصانيا والتي تقع عمى شخيق اليشج حتى القػات الخوسية نحػ واح

 .3:2صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص، اضحت الحخب وشيكة بيشيسا
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 .88د. دمحم سيج دمحم , السرجر الدابق , ص (:3)
ومافيا , والذخيط الداحمي  حجدت السعاىجة سيادة الديج بخغر عمى جدر زنجبار ومسبا والمػ (21)

السستج مغ خميج تػنجي جشػب رأس دلجادوا حتى نيخ كيبيسي وحتى مرب نيخ تانا بعسق عذخ امياؿ 
مشصقتي نفػذ الجولتيغ  يزا  أحجدت  وقجيػوبخافاوميخكا ومقجيذػ ووارشيظ ,  بحخية والحي يزع مجف قدسا

لذساؿ ومشصقة الشفػذ االلساني في الجشػب . وذلظ بخسع خط فاصل بيغ مشصقة الشفػذ البخيصانية في ا
P.R.O(F.O)84/1835 letter from Marquis Salisbury to Malet 2July 1886. 

(21)Norman R Bennett,A History of the Arab state of 
Zanzibar,London,1978,p.129. 
(22)Coupland ,Op.Cit,p.48. 

 .131ق , صسالسة بشت الديج سعيج ,السرجر الداب (21)
.  39:1-3999تػلى حكع زنجبار  3982ىػ االبغ الدابع عذخ مغ ابشاء الديج سعيج ولج سشة  (24)

 .  22الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص
بشياف سعػد تخكي ,الرخاع عمى الدمصة في سمصشة زنجبار العخبية في العقػد االخيخة مغ القخف  (28)

 .18, ص8::3,الكػيت ,  31,مج 81السيالدي, السجمة العخبية لمعمـػ االندانية ,عالتاسع عذخ 
 إلىلمتفاصيل عغ تمظ السشاقذات يشطخ : د. رجب حخاز, بخيصانيا وشخؽ افخيكيا مغ االستعسار  (21)

نادية بشت مػسى الجعغ  ،. 88-28. ص3:83االستقالؿ, معيج البحػث والجراسات العخبية ,القاىخة,
( دراسة تاريخية, رسالة ماجدتيخ 3:33-39:1العالقات الدياسية بيغ سمصشة زنجبار وبخيصانيا )قصغ ,

سمصشة عساف  جامعة الدمصاف قابػس, كمية اآلداب والعمـػ االجتساعية, إلىغيخ مشذػرة مقجمة 
 .43-18,ص2132,
 إلىلديج بخغر ادت وضع الديج خميفة بغ سعيج تحت االقامة الجبخية بدبب خرػمة بيشو وبيغ ا (28)

 .182سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص ،حبدو مجة سشتيغ في الدجغ 
نادية بشت مػسى الجعغ قصغ ,  ، 39:1-3999تػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار  (29)

 .  39السرجر الدابق , ص 
وكاف اسسو متيغ ولسا تػفي اخػه  3984سشة   ىػ االبغ الثامغ عذخ مغ ابشاء الديج سعيج ولج(:2)

االكبخ الديج عمي نعت باسسو والديج عمي ىػ آخخ ابشاء الديج سعيج الحيغ خمفػه .الذيخ عبج هللا بغ 
,ت:حدغ  3:31-39:1؛ ؿ.وىػلشجػرث, زنجبار  21-22صالح الفارسي, السرجر الدابق , ص

 ..21, ص 3:19حبذي , دار السعارؼ ,القاىخة,
 . 11بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق, ص (11)
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(31)P.R.O(F.O) 84/1911.No letter from CBEuan smith to Marquis Salisbury 
Zanzib-r,28April 1888.       

ـ زنجية وكاف مغ كبار تجار أب عخبي و أولج الذيخ بذيخ بغ سالع الحارثي في جديخة بسبو مغ  (12)
و , قاـ االىالي باستجعائو لسقاومة الشفػذ االلساني الحتالليع اراضييع العخب , اشتيخ بحكائو وشجاعت

فقبل دعػتيع وقاد الثػرة ىشاؾ ضج االلساف .بشياف سعػد تخكي , ثػرة الذيخ بذيخ الحارثي في شخؽ 
 .89-88, ص2118,الكػيت , 28, مج::عالسجمة العخبية لمعمـػ االندانية ,.:399-3999افخيكيا 

ة عسل الذخكة االداري والسالي في السشصقة الداحمية ,وعجد السػضفػف االلساف عغ بدبب شخيق (11)
فيع شخيقة الحياة العخبية ىشاؾ, اذ اجبخت الذخكة التجار العخب واليشػد واألفارقة عمى دفع الخسـػ 

فخيكيا أحاولت شخكة  وقج واندلت عمع الدمصشة ورفعت عمسا بجال مشو, الكسخكية  في السجف الداحمية,
لسانية احالؿ مػضفييا بجؿ مػضفي الدمصاف وادخمت نطسا تجارية وقانػنية ججيجة لع تكغ مػجػدة في األ

السشصقة مغ قبل واضيخت عجـ الالمباالة بإنياء تجارة الخقيق في الداحل الخئيذ كسا فعمػا في سمصشة 
 قة.السشص الشطاـ االقترادي القائع في يعشي انييار زنجبار مغ قبل وكاف

P.R.O(F.O)84/1912No.15LordSalisbury tocolonel CB EuanSmith,Feb1889. 
(34)Ibid.No.48Telegram,Lord Salisbury to colonel CB Euan Smith,11.oct 
1888.   
(35)Genesta Hamilton,Princes of zing,The Rulers of Zanzibar, London, 1957, 
p198- 200 ;  Bennett ,Op.Cit,p.153. 

بػمباي لسا يسثالنو مغ خصخ عمى  إلى :399في ابعاد مدتذاري الديج خميفة  نجح ايػاف سسث (11)
 .Hamilton ,Op .Cit ,P. 203السرالح البخيصانية في زنجبار

 Bennett ,Op .Cit ,p.153 .: 11ىػلشجدروث , السرجر الدابق , ص  (18)
, رسالة ماجدتيخ غيخ  3:34-3913حاـز عيدى حدغ  مشرػر , سمصشة زنجبار وبخيصانيا  (19)

 .4:, ص 8::3في جامعة اليخمػؾ , االردف ,  اآلدابمجمذ كمية  إلىمشذػرة مقجمة 
 . 211سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق ,ص  (:1)
؛سالسة بشت الديج سعيج ,السرجر :3الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص (41)

 .19الدابق , ص 
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دولة البػ سعيج في عساف وشخؽ افخيكيا مشح تأسيديا وحتى نياية حكسيا في جساؿ زكخيا قاسع , (43)

, مخكد زايج لمتخاث والتاريخ في دولة االمارات  3:81-3843زنجبار وبجاية عيجىا الججيج في عساف 
     .112, ص  2111العخبية الستحجة , 

 . :3الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي , السرجر الدابق , ص (42)
 ..81نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق ,ص  (41)
 . 212سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق ,ص  (44)
 .:1سالسة بشت الديج سعيج ,السرجر الدابق , ص  (48)
 . 81صبشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق ,  (41)

(47)P.R.O(F.O)84/2095 No.95 Euan smith to the Marques of Salisbury 
,Zanzibar,Feb 1890.   

عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , , زنجبار :االنقزاض االستعساري وتجارة الخقيق ,ت:  (49)
 .  :1, ص 2131مبارؾ بغ خمفاف بغ ناجع الرباحي ,ب ـ, 

(49)Hamilton ,Op.Cit,p.206. ; Bennett,Op.Cit,p166. 
(50)P.R.O(F.O)84/2150 No.307from portal to the Marques of Salisbury 
,dated19,12.1891   

ثع انتجب لخجمة الديج  3988الجشخاؿ لػيجماثيػس ىػ قائج الدفيشة السمكية البخيصانية لشجف عاـ  (83)
عجىا عيغ في عيج الديج عمي بغ سعيج وزيخا اوؿ , ب 3993عاـ  بخغر بغ سعيج فعيغ قائج لػاء زنجبار

 .28.نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص 3:13حتى وفاتو عاـ  لمدمصاف
 .311حاـز عيدى مشرػر, السرجر الدابق , ص  (82)
 .212د.جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (81)
 .  88نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق , ص (84)
 .331حاـز عيدى مشرػر, السرجر الدابق , ص  (88)
وىػ سادس سالشيغ زنجبار مغ اسخة البػ سعيج ,وىػ  احج ابشاء الديج ثػيشي بغ سعيج تدوج مغ  (81)

دوره في نذػب ابشة عسو الديج تخكي بغ سعيج , وكاف لشجاح االخيخ في تػلي حكع سمصشة مدقط 
فجعمة يصمق ابشتو ثع نفاه  خالؼ بيغ العع وابغ اخيو مسا حجا بالديج تخكي اتيامو بأعجاد مؤامخة ضجه ,

 ,الذيخ عبج هللا بغ صالح الفارسي، زنجبار في اواخخ عيج الديج بخغر إلىاليشج بعجىا تػجو  إلى
 .Hamilton ,Op.Cit,p.231؛  :3السرجر الدابق, ص 
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سعيج والجه الديج دمحم بغ سعيج بغ سمصاف ىػ االبغ الخابع  سخة البػأسالشيغ زنجبار مغ ىػ سابع (88)
في عيج عسو  3919زنجبار  إلىوتخعخع فييا ثع سافخ 3949لمديج سعيج . نذأ الديج حسػد في مدقط 

ي , . الذيخ عبج هللا  بغ صالح الفارس39:1الديج ماجج وتدوج بابشة عسو , تػلى حكع زنجبار في اب 
 .  24-21السرجر نفدو , ص

 .  82بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (89)
 .188سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق, ص (:8)
 . 1:سالسة بشت الديج سعيج , السرجر الدابق , ص  (11)
؛ نادية بشت مػسى الجعغ قصغ, السرجر الدابق , 82الدابق, ص  بشياف سعػد تخكي, السرجر (13)

 . 89ص 
( دبمػماسي بخيصاني تمقى تعميسو في ايتػف, دخل الدمظ الجبمػماسي 39:4-3989جيخالج بػرتاؿ) (12)

,ثع  3992بعجىا حرل عمى فخصة لمعسل الجبمػماسي مع القشرل العاـ البخيصاني في القاىخة  :398
عمي صجاـ  ندسث .د.خمفا  اليػا 39:3نػلى مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار في الدادس مغ آب 

 . 331ص السرجر الدابق , صحغ الداعجي,
 .2:-3:ىػلشجدروث , السرجر الدابق ,ص (11)

(64)Bennett,Op.Cit,p.175.  
 . 19سالسو بشت الديج سعيج, السرجر الدابق , ص (18)
 .  81بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (11)
 .:8نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (18)
 . 81بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (19)
ىػ االبغ الثالث عذخ مغ ابشاء الديج سعيج , سانج اخيو الديج بخغر بسحاولة االنقالب ضج حكع  (:1)

بػمباي, ثع شمبا بعج ذلظ العفػ مغ الديج  إلى, نفي عمى اثخىسا 3981اخييسا الديج ماجج في عاـ 
فعاش في مقاشعة ماليشجي ,استسخ الديج عبج العديد بأثارة 3913زنجبار  إلىماجج , فعاد االثشاف 

,فقاـ ىشاؾ بسحاولة سمب الحكع مغ اخيو 3918عساف سشة  إلىخيو  ابعج عمى اثخىا أالستاعب  ضج 
 إذ 3983بػمباي سشة  إلى, فعاقبة الديج تخكي بأبعاده ف جسع قػة مغ السؤيجيغ لوأالديج تخكي بعج 

 R.W Bailey؛312الدابق , ص سمصاف بغ دمحم القاسسي, السرجر، جلف وافاه األأ إلىعاش ىشاؾ 
,Op .Cit ,p.434  
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 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  
 .  84بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (81)
 السرجر نفدو . (83)

(72)P.R.O(F.O)107/60 No15 Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar, 4Feb 1892.  

تػفي في سغ الثامشة والثالثيغ ودفغ في السقبخة السمكية السجاورة لمقرخ الدمصاني . سمصاف بغ  (81)
 ; .Coupland,Op.Cit,p.493 :28دمحم القاسسي , السرجر الدابق , ص 

خمفا  لجيخالج بػرتاؿ الحي كمفتو  39:2 3ؾ 13ية البخيصانية في زنجبار تػلى مياـ القشرم (84)
 . :34حكػمتو لإلدارة مرالحيا في أوغشجة . د.رجب حخاز , السرجر الدابق , ص 

 .     89بشياف سعػد تخكي ,السرجر الدابق , ص (88)
(76)Lyne ,Op.Cit,p.197. 
(77)  Ibid  ,p.198. 

 . 91-:8بشياف سعػد تخكي, السرجر الدابق , ص  (89)
 السرجر نفدو. (:8)
 . 332-333حاـز عيدى حدغ مشرػر , السرجر الدابق , ص  (91)

(81)P.R.O(F.O)107/30 No.37Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar ,March 1893.   

خمفا  لخيشاؿ وود , بعجما   3:11-39:4آيار 13 تقمج مياـ القشرمية البخيصانية في زنجبار في (92)
 .  ::ىػلشجدروث , السرجر الدابق , ص  شغل وضائف ىامة في كل مغ اسصشبػؿ وبخارست والقاىخة.

(83)Bennet,Op.Cit,p.177.  
 .281د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص ( 94)
 . 92الدابق , ص عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , السرجر  (98)
 . 194سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص  (91)
,مكتبة بيخوت ,مدقط, 3:82-3929زنجبار شخريات واحجاث  ناصخ بغ عبج هللا الخيامي, (98)

 .112,ص :211
 .148د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق , ص  (99)

(89)R.W Bailey,Op .Cit ,p.391 
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 .   334-331, السرجر الدابق , ص ىػلشجدروث (1:)
 .383رجب حخاز , السرجر الدابق , ص د. (3:)
 . 194سعيج بغ عمي السغيخي ,السرجر الدابق , ص  (2:)
 السرجر نفدو . (1:)
 .381رجب حخاز , السرجر الدابق , ص  د. (4:)
 . 93عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي , السرجر الدابق , ص  (8:)
ارثخىارديشج القشرل البخيصاني في زنجبار عمى قزاء اجازتو في بخيصانيا لحلظ كمف باسيل حخص (1:)

كيف بتػلي مياـ القشرمية , ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف حديغ , 
 حخص ارثخىارديشج القشرل البخيصاني في زنجبار عمى قزاء اجازتو في بخيصانيا لحلظ181,ص :::3

كمف باسيل كيف بتػلي مياـ القشرمية , ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف 
 . 181,ص :::3حديغ , 

 .149د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق,ص (8:)
إف يعيغ  39:1نرت اتفاقية الحساية السػقعة بيغ الديج عمي بغ سعيج والحكػمة البخيصانية  (9:)

الدمصاف بقخار مغ مسمكة بخيصانيا بشاء  عمى تشديب مغ القشرل البخيصاني السعتسج في زنجبار , كسا اف 
  ،سمصة الحسايةف اعتساده كاف يخزع لسػافقة أ الإاختيار ولي العيج واف كاف مغ اختراص الدمصاف , 

 . 113ناصخ بغ عبج هللا الخيامي , السرجر الدابق , ص 
 4:نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (::)
 .:14د. جساؿ زكخيا قاسع , السرجر الدابق,ص (311)

(101)P.R.O(F.O)107/45 No.244 Telegram from Basil cave to the Marques of 
Salisbury ,Zanzibar, Auguest 1896.;  Lyne,Op.Cit,p.202-3 

 . 93عيدى بغ ناصخ بغ عيدى االسساعيمي ,السرجر الدابق ,ص  (312)
وىػ مدتذار وأحج وزراء السخمريغ والسقخبيغ لمديج بخغر بغ سعيج ,عسل قاضيا  في عيجه  (311)

جانب الديج خالج في حخبو مع  إلىبخيصانيا ولشجف ولذبػنة , ووقف  إلىورافق الديج بخغر في رحمتو 
ف شمبو قج قػبل بالخفس فتػجو أال إبخيصانيا وشمب الحساية الفخندية لمديج خالج مغ القشرل الفخندي 

القشرل االلساني الحي وافق عمى مشح خالج الحساية االلسانية. ريتذارد ىػؿ ,السرجر الدابق, ص  إلى
183-182  . 
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 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  

 .  223صالح العقاد وجساؿ زكخيا قاسع ,السرجر الدابق , ص د. (314)
جديخة سانت  إلىاندحاب االلساف مغ دار الدالـ القت القػات البخيصانية الكبس عميو ونفتو  بعج (318)

زنجبار بعجما  إلىوليذ 3:28مسباسة  إلىجديخة سيذل ,بعجىا سسحت لو بالعػدة  إلىثع  3:23ىيميشا 
ف أ إلىخحت مشو وعجا بعجـ السصالبة بحكع زنجبار وضل ىشاؾ أ

  ،السرجر الدابق ,دمحم بغ عبج هللا بغ حسج الحارثي؛ .Hamilton,Op.Cit,p.232-233.3:28تػفي
 .183ص 

والحي تعيج لمحكػمة  جاء ذلظ اثخ تػسط قاـ بو الديج عمي بغ سالع البػسعيجي والي مسباسة (311)
البخيصانية بأف تتدع اقامة الديج خالج باليجوء والدكيشة بسعدؿ عغ االمػر الدياسية . ناصخ بغ عبج هللا 

 .388رجب حخاز, السرجر الدابق, ص  . د.118الخيامي , السرجر الدابق, ص
 .191سعيج بغ عمي السغيخي , السرجر الدابق , ص (318)
 .:32ر الدابق , ص ىػلشجخوث , السرج (319)
 .349نادية بشت مػسى الجعغ قصغ , السرجر الدابق , ص (:31)
 .388د. رجب حخاز, السرجر الدابق , ص  (331)
 

 مرادر البحث 
 اواًل : الهثائق غير المنذهرة: 

1-    P.R.O(F.O)84/1835 letter from Marquis Salisbury to Malet 2July 1886. 
2-P.R.O(F.O)34/1454.R/6/145 letter from Jhon kirk to  British India 
Government, Calcutta ,8th march 1888. 
3- P.R.O(F.O) 84/1911.No letter from CBEuan smith to Marquis SalisburyZa 
-nzibar,28April 1888.    
4-P.R.O(F.O)84/1912.No.48Telegram,Lord Salisbury to colonel CB Euan 
Smith ,11.oct 1888. 
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5-P.R.O(F.O)84/1912 No.15 Lord Salisbury to colonel CB 
EuanSmith,Feb1889. 
6-P.RO(F.O)84/2095 No.95 Euan smith to the Marques of Salisbury 
,Zanzibar,Feb 1890. 
8-P.RO (F.O) 84/2150 No.307from portal to the Marques of Salisbury ,dated 
19Dec   .  1891 
9-P.RO(F.O)107/60 No15 Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar, 4Feb 1892. 
10- P.RO(F.O)107/30 No.37Telegram from R Rood to Earl of Rosebery 
,Zanzibar ,March 1893.   
11- P.RO(F.O)107/45 No.244 Telegram from Basil cave to the Marques of 
Salisbury ,Zanzibar, August 1896.  
  
 

 ثانيا : الهثائق المنذهرة 
1-R.W Bailey,Record of Oman1867-1947,Oxford,1988,Vol.I,ch.3, P.102. 
Historical Affairs to1871,précis of correspondence relating to Zanzibar affairs 
1857-1872.               

 الجامعية واألطاريحًا : الرسائل ثالث
, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  3:34-3913حاـز عيدى حدغ مشرػر, سمصشة زنجبار وبخيصانيا ػ 3

 .8::3مجمذ كمية اآلداب في جامعة اليخمػؾ , االردف ,  إلىمقجمة 
التاريخ الدياسي والحزاري لدنجبار في عيج الدمصاف بخغر بغ  ليمى بشت سعيج بغ حسجاف المسكي,ػ 2

كمية اآلداب, جامعة الدمصاف  إلى,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 3999-3981سعيج البػسعيجي
 .2111عساف,  قابػس, سمصشة

 إلى, اشخوحة دكتػراه مقجمة  3999-3981مرمح عبج العيداوي, حكع البػ سعيج في زنجبار ػ 1
 . 2131مجمذ كمية اآلداب , جامعة االنبار , 



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثهن العدد  مجلة دراسات تاريخية
472 

 زنجبارمهقف بريطانيا من اعتالء الديد خالد بن برغش البهسعيدي حكم  
( 3:33-39:1نادية بشت مػسى الجعغ قصغ ,العالقات الدياسية بيغ سمصشة زنجبار وبخيصانيا )ػ 4

كمية اآلداب والعمـػ االجتساعية ,جامعة الدمصاف  إلىدراسة تاريخية, رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة مقجمة 
 .2132س ,سمصشة عساف ,قابػ 

 
 عًا : المرادر العربية والمعربة راب
دولة البػ سعيج في عساف وشخؽ افخيكيا مشح تأسيديا وحتى نياية حكسيا في جساؿ زكخيا قاسع , ػ 3

, مخكد زايج لمتخاث والتاريخ في دولة االمارات  3:81-3843زنجبار وبجاية عيجىا الججيج في عساف 
 . 2111العخبية الستحجة , 

االستقالؿ, معيج البحػث والجراسات  إلىد. رجب حخاز , بخيصانيا وشخؽ افخيكيا مغ االستعسار  ػ2
 .3:83العخبية , القاىخة,

 .:::3ريتذارد ىػؿ , امبخاشػرية الخياح السػسسية , ت: كامل يػسف حديغ , ػ 1
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 معجع أعالم قبيمة مديشة  

 هعجن أعالم قبيلة هزينة
   

 

 

 السمخز 

العخبية كالتي ساىست بذكل  بخز الؿبائل في الجديخةأالعخبية مغ  ةتعج قبيمو مديش
ثارىع آكقج قجمت خجمة جميمة في جسيع السجاالت كلعل  ،ياإلسالمالجيغ  ةكبيخ في خجم

 في الحخكة العمسية كاف بارزًا ممسػسًا.

الػاضح في سيخ التاريخ  ألثخىا يأتي االىتساـ بجراسة الؿبائل العخبية كفي الحؿيقة
القبيمة دكرًا ميسًا في السجتسع العخبي خالؿ العرخ الجاىمي  , كقج مارستالعخبي

 مدار الؿبائل الحجازية غيخكاقج  في اإلسالـكائل جخػؿ السدنيغ األلي ,ككاف اإلسالمك 
زادت قػة السدمسيغ, فكانت قبيمو مديشة مغ ضسغ الؿبائل التي امجت  اإلسالـ,فبجخػليع 

غمب الجراسات أ ف كنطخًا أل ,(ملسو هيلع هللا ىلصجيػش السدمسيغ بالسقاتميغ اثشاء حخكب الخسػؿ )
ف ندمط الزػء عمى الجانب العمسي أمعطسيا سياسيًا كعدكخيًا كاجتساعيًا لحا كاف بػسعشا 

عالـ الفكخ أ الػاضحة مغ خالؿ دراسة  يا السعخؼيةالعخبية كاسيامات مديشة كالثقافي لقبيمة
اسسائيع كاندابيع ككشاىع  إلىكاإلشارة  مغ السحجثيغ ك العمساء كالخكاة في تمظ القبيمة

ف السرادر تذيخ كبذكل كاضح أل ،ةثخىع في الحخكة العمسيآمغ اخبارىع ك  جسمة كمعخفة
مغ خجمة اندانية كمعخؼية مشح   تخاجع اكلئظ االعالـ كنذاشاتيع العمسية كما قجمػه إلى

 ىحا التاريخ. إلى اإلسالـصجر 

Decorated tribe flags dictionary 

             دنيا عبد علي الشمري د . م.                       م.د .  نهلة عبار الزم الكناني       
 البصرة جامعة/  كلية اآلداب
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Abstract 

The Arab Muzinah tribe is one of the most prominent tribes in 

the Arabian Peninsula, which contributed greatly to the service of 

the Islamic religion and has provided a great service in all fields. 

Perhaps their effects in the scientific movement were tangible. 

In fact, the interest in studying the Arab tribes comes due to 

their clear impact on the course of Arab history, and the tribe 

played an important role in Arab society during the pre-Islamic and 

pre-Islamic era.  The Muslim armies provided fighters during the 

wars of the Prophet (PBUH), and given that most studies are mostly 

political, military and social, so we were able to shed light on the 

scientific and cultural side of the Arab Muzinah tribe and its clear 

knowledge contributions by studying the flags of thought from 

modern scholars, scholars and narrators in that tribe and referring to  

Their names, their genealogies, their genealogy, and a broad 

knowledge of their news and their impact on the scientific 

movement because the sources clearly refer to the translations of 

those media and their scientific activities and the humanitarian and 

cognitive service they provided since the inception of Islam to this 

date. 

 السقجمة

Lect .Dr. Nahla Abbar Lazim Hussein Al-Kenany  

Lect. Dr. Dunia Abid Ali Al – Shimarry 

College of Arts / University of  Basrah   
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 معجع أعالم قبيمة مديشة  
 الحسج  رب العالسيغ ، كالرالة كالدالـ عمى اليادؼ األميغ ، نبيشا دمحم ، كعمى آلو

   الصيبيغ الصاىخيغ ، كأصحابو السشتجبيغ.

مالمح محجدة لخسع دكرىا خالؿ العرخ الجاىمي  إلىأف دراسة الؿبائل العخبية لمػصػؿ 
ي، يزعشا أماـ حؿيقتيغ أكليسا: أف بعس الؿبائل العخبية كاف ليا دكرًا كبيخ في الحياة اإلسالمك 

كثخة بصػف كأفخاذ تمظ الؿبائل مسا أضفى عمييا  إلىالعخبية في العرخ الجاىمي،  كمخد ذلظ 
زيادة عجدية أكقعيا في تشاحخ كصجاـ مع الؿبائل األخخػ تشتج عشو أياـ ككقائع ، كسا يدسييا 

كثانييسا: ؾبائل آثخت الدالمة  ،السؤرخػف العخب ألسباب مختمفة ذكختيا كتب األياـ كالتػاريخ 
قميل الشادر، كأف كاف ليا أياـ فيي معجكدة كليدت ذات كلع يكغ ليا ذكخ في تاريخ العخب إال ال

ي ، أك ليا مذاركة مع قبيمة عخبية أك مشفخدة كمغ اإلسالمتأثيخ في التاريخ العخبي الجاىمي ك 
األخيخة كانت مديشة، التي جاء ذكخىا في التاريخ مغ خالؿ رجاليا كليذ مغ تذكيمتيا الشدبية 

 كقػتيا العجدية .

قػيت شػكة  اإلسالـكائل غيخكا مدار الؿبائل الحجازية، فبجخػليع أف السدنييغ األ
، كىي صاحبة الشريب األكبخ مغ بيغ الؿبائل التي مجت كاف ليا الفزل كالدبق كدمسيغ، الس

تػافج قبيمة مديشة لع يشقصع في صجر  إذ (ملسو هيلع هللا ىلص)جيػش السدمسيغ بالسقاتميغ أثشاء حخكب الخسػؿ 
كالسدمسيغ في ، كلع تقف بصػالت  اإلسالـفي الحكد عغ  حتى أصبحت ركشًا ىاماً  اإلسالـ

خارج الجديخة العخبية، فأصبحت الفتػحات  إلىىحا الحج بل استسخت  إلىكأمجاد ىحه القبيمة 
األكائل لحلظ نجج مغ  اإلسالـية بػابة لمتشافذ لشيل شخؼ السذاركة فييا بيغ عطساء اإلسالم

خىع مغ الرحابة مغ لو قبخًا في سائخ األمرار العخبية أبشاء السدمسيغ مغ ىحه القبيمة كمغ غي
  ،كصجره بل امتجت عبخ القخكف التالية ليا اإلسالـية، لع تختف قبيمة مديشة عشج فتخة قبل اإلسالم

فقج كاف ليا مذاركات في الجديخة العخبية كخارجيا كدكرىا الػاضح في رسع اإلحجاث الدياسية 
في داخل الجديخة كخارجيا عمى مدتػػ اإلفخاد كالذخريات مغ الحيغ عسمػا في بعس الجكاكيغ 
، كبخز فييا فخساف كقادة  كشغمػا السشاصب كالبعس اآلخخ أشتيخ بخكاية الحجيث كشمب العمـػ

ف ندمط الزػء عمى ىحه الشاحية ألحلظ رغبشا  ،خاء كأمخاء حفع التاريخ أخبارىع كبصػالتيعكشع
مغ حياة أعياف قبيمة مديشة كمختبة بحدب حخكؼ السعجع كندأؿ مغ هللا العمي القجيخ التػفيق 

 كىػ نعع السجيب .  

 -حخف األلف-
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ل أبجخ، كصػابو غالب بغ أبجخ، أبجخ السدني: ذكخه ابغ مشجه كأبػ نعيع فقاؿ :ابغ أبجخ كقي-ٔ

عبج هللا بغ بدخ عغ ناس مغ مديشة ، أف أبجخ أك أبغ أبجخ سأؿ  إلىكأكرد حجيثًا بدشجه 
:أشعع أىمظ  (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاؿ: يا رسػؿ هللا لع يبق مغ مالي إال حسخؼ ، فقاؿ رسػؿ هللا  .(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي

 إلى. قاؿ كخالفو غشجر فداؽ بدشج آخخ (ٔ)مغ سسيغ حسخؾ فإنسا حخمتيا مغ أجل جػاؿ القخية
.حجثػا أف سيج مديشة ابغ األبجخ سأؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)عبج الخحسغ ابغ بدخ .أف أناسًا مغ أصحاب الشبي 

 . (ٕ)كركاه غيخىسا فقاؿ غالب بغ أبجخ فحكخ مثمو (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

يع بغ حبيب بغ الذييج: مغ األزد مػالىع السدني ، ركػ عغ أبيو ، كركػ عشو يحي-ٕ ى بغ إبخـا
، سية كمحسػد بغ غيالف كابشو إسحاؽ، كىػ برخؼ، ثقةأبي الخريب ودمحم بغ يحيى بغ أبي س

 .(ٖ) ـٛٔٛىػ/ٖٕٓتػفي سشة 

يع بغ إسحاؽ بغ داحة السدني-ٖ كقيل: أبػ  ،(٘)، يكشى أبا إسحاؽ ، مػلى آؿ شمحة(ٗ)إبخـا
، كداحة أسع أمو ، (ٙ) داحة إلىإسحاؽ بغ أبي سميساف ، فػقع االشتباه فحػؿ لفطة أبي سميساف 

، ككاف كجو أصحابو )ع(جعفخ الرادؽ -، ذكخ أنو ركػ عغ أبي عبج هللا (ٚ)كقيل: جارية أبيو.
في البرخة فقيًا ككالمًا كأدبًا كشعخًا ، كالجاحع يحكي عشو كثيخًا ، كذكخ أنو صشف كتبًا ، كلع 

 .(ٛ)يخ مشيا شيئًا 

يع بغ شعيب السدني الكػفي : م-ٗ ، كقاؿ الخػئي: (ٜ) )ع(غ أصحاب اإلماـ الرادؽإبخـا
يع بغ شعيب الػاقفي  .(ٔٔ) )ع(، مغ أصحاب اإلماـ الكاضع (ٓٔ)إبخـا

يع بغ َعَشسة السدني : عجاده في السرخييغ، يخكػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو دمحم بغ  -٘ إبخـا
يع، كألبيو صحبة  . (ٕٔ) إبخـا

، يكشى (ٖٔ)حداف: مغ كلج عبج هللا بغ مغّفل السدنيأحسج بغ أصـخ بغ عباد بغ عبج هللا بغ  -ٙ
أبا العباس، برخؼ ، سسع عبج األعمى بغ حساد الشخسي، كالرمت بغ مدعػد الجحجرؼ، كأحسج 
يع التخجساني، كسخيج بغ يػنذ، كعبيج هللا القػاريخؼ،  ـِ بغ حشبل، كيحيى بغ معيغ، كأبا إبخا

يع بغ سعيج الجػ   ىخؼ، ركػ عشو: أحسج بغ سمساف الشجاد، كَأبػكعثساف بغ أبي شيبة، كإبخـا
كقج قجـ أصبياف فحّجث عشو عبج هللا بغ دمحم بغ عسخاف ،  ،(ٗٔ)شالب بغ البيمػؿ، كغيخىسا
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يع بغ جسيل ، كالفزل بغ الخريب ، يخكؼ عغ الخبيع ، كأحسج بغ خالج  كإسحاؽ بغ إبخـا

يع بغ الجشيج ، كجعفخ بغ عبج الػاحج ، ك  ة بغ يحيى، كسعيج بغ أسج بغ حخممالخالؿ ، كإبخـا
، كقجـ مرخ، (ٙٔ) ، كركؼ أف مػسى بغ عبج الخحسغ القاضي يعطع شأنو كيخفع مشدلتو(٘ٔ)مػسى

 .(ٚٔ)ـ ٜٛٛىػ/ ٕ٘ٛكُكتب عشو، كخخج عشيا، فتػفى بجمذق في جسادػ األكلى سشة 

ببخارػ مغ أىل ىخاة ، أحسج بغ عبج هللا السدني: يكشى أبا دمحم ، الحؼ يقاؿ لو الذيخ الجميل  -ٚ
كتخجع لو الحىبي فقاؿ: )السغفمي( ، (ٛٔ)تػفي ببخارػ ، كىػ مغ أكالد عبج هللا بغ مغفل السدني

اإلماـ، العالع، القجكة، الحافع، ذك الفشػف، أبػ أحسج بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ بذخ بغ 
، ل السدني السغفمي اليخكؼ  بغ مغف، عبج هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)مغفل بغ حداف، ابغ صاحب رسػؿ هللا 

 .(ٜٔ) السمقب بالباز األبيس، كلج بعج الدبعيغ كمائتيغ، كذكخ مغ الخكاة عشو الحاكع

ككاف أبػ دمحم أحسج بغ عبج هللا السدني إماـ أىل العمع كالػجػه كأكلياء الدمصاف بخخاساف 
مجاكرًا بسكة، فػرد الكتاب مغ مرخ بأف يحّج أبػ دمحم بالشاس،  في عرخه بال مجافعة. ككاف

كيخصب بعخفات كمشى كتمظ السذاعخ. قاؿ: فرمى بشا بعخفات، كأتع الرالة، فراح الشاس 
 .(ٕٓ)كعّجػا، فرعج السشبخ فقاؿ: أييا الشاس، أنا مؿيع كأنتع عمى سفخ، كلحلظ أتسست 

عذخ مغ رمزاف سشة ست كخسديغ كثالث  تػفي أبػ دمحم غجكة يـػ الثالثاء الدابع
كحسل  -ببخارؼ  -الديمة، فػضع عمى باب الدمصاف يعشي إلى، كحسل بعج الطيخ تابػتو (ٕٔ)مئة

الػزيخ أبػ عمي البمعسي تابػتو أحج شؿيو عمى عاتقو بعج الرالة، كقجـ ابشو لمرالة عميو، 
 .(ٕٕ)كششو الحؼ قتمو حّبو، بيخاة كدفغ بيا إلىكقجمت البغاؿ كحسمػا جثتو الصيبة 

 .(ٖٕ)أحسج بغ غّداؿ السدني: الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ )ع( -ٛ

، ركػ عغ عسخ بغ (ٕٗ)خؼ جج عبج هللا بغ عػف بغ أرشبافأرشباف : مػلى مديشة ، بر -ٜ
خة السدني ، ، كىػ مػلى عبج هللا بغ درة بغ عائح بغ شاب(ٕ٘)الخصاب )ع( ، كركػ عشو ابشو.

 .(ٕٙ)خالفة عسخ بغ عبج العديد إلىبقي 
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يع بغ حبيب بغ الذييج: مغ مػالي مديشة ، يكشى بأبي يعقػب  -ٓٔ إسحاؽ بغ إبخـا

قاؿ ابغ أبي حاتع: كتب عشو أبي ، سسعت أبي كأبا زرعة يقػالف ذلظ كقاؿ يعج  ،(ٕٚ)البرخؼ 
قجـ بغجاد، كحجث بيا عغ : أبيو، كأبي بكخ بغ ، (ٕٛ) في البرخييغ، سئل أبي عشو فقاؿ: صجكؽ 

عياش ، كعغ عتاب بغ بذيخ، كمعتسخ بغ سميساف، ودمحم بغ فزيل، كأبي معاكية الزخيخ، 
ركػ عشو: أحسج بغ مشرػر الخمادؼ، كالحدغ بغ دمحم بغ شعبة، كعمي بغ حدشػيو القصاف، 

ساء الحجيث ، قاؿ أحسج بغ ، كأشاد بفزمو عم(ٜٕ) كأبػ بكخ بغ أبي داكد، كيحيى بغ صاعج
 / ىػٕٚ٘)تػفي سشة  ،(ٖٓ)قصشي: ثقة مأمػف  ثقة ، كقاؿ الجارحشبل : صجكؽ ، كقاؿ الشدائي: 

 .(ٖٔ)ـ(ٓٚٛ

يع بغ سعيج الرخاؼ: الرػاؼ السجني -ٔٔ ، كقيل : السدني مػلى (ٕٖ)إسحاؽ بغ إبخـا
، ركػ عغ صفػاف (ٖٗ)ججه إلى، كقيل: مػلى مجسع بغ جارية األنرارؼ كقج يشدب (ٖٖ)مديشة

ابغ سميع كعبج هللا بغ ماىاف األزدؼ كعبج الخحسغ بغ ثابت بغ الحارث كعكخمة بغ مرعب 
يع بغ السشحر الحدامي ، كأبػ عثساف سعيج بغ يحيى بغ كثيخ  العبجرؼ كغيخىع، كركػ عشو إبخـا

 .(ٖ٘) األنرارؼ كيعقػب بغ حسيج بغ كاسب كغيخىع

ليغ الحجيث". في حيغ ذكخه » ليذ بقػؼ" كقاؿ أبػ حاتع: مشكخ الحجيث »قاؿ أبػ زرعة: 
ابغ حباف في الصبقة الخابعة مغ الثقات ، كقاؿ الباغشجؼ عشجه مشاكيخ ، كذكخ في الشبل أف 

 .(ٖٙ) الشدائي ركػ عشو كلع أقف عميو

  إسساعيل بغ رافع بغ عػيسخ:  كيقاؿ : ابغ أبي عػيسخ أبػ رافع السجني ، مػلى مديشة -ٕٔ
، حّجث عغ دمحم بغ كعب  يل: أبػ رافع القاص السجني، نديل البرخة، أخػ إسحاؽ بغ رافعكق

القخضي كسعيج السقبخؼ ودمحم بغ السشكجر ككعب كسسي مػلى أبي بكخ بغ عبج الخحسغ ودمحم ابغ 
، ركػ (ٖٚ) يحيى بغ حباف ركػ عشو إسساعيل بغ عياش كالػليج بغ مدمع كغيخىسا ككاف ضعيفاً 

يع كعبجة بغ سميساف عشو ككيع ، (ٜٖ) ، كقاؿ أحسج بغ حشبل ضعيف الحجيث(ٖٛ) كالسكي بغ إبخـا
كذكخ ابغ حباف: أنو مغ أىل مكة ككاف رجاًل صالحًا إاّل أنو يقمب األخبار حتى صار الغالب 

، كُسئل يحيى بغ مِعيغ عغ (ٓٗ)القمب أنو كاف كالستعسج ليا إلىعمى حجيثو السشاكيخ التي تدبق 
 . (ٔٗ)ل بغ رافع فقاؿ: إنو ليذ بذيءإسساعي



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
479 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
يع السرخؼ : ىػ إسساعيل بغ يحيى بغ إسساعيل بغ عسخك بغ إسحاؽ  -ٖٔ أبػ إبخـا

، كقاؿ (ٖٗ) كسسع مشو سعيج بغ أبي أيػب )رض(، سسع نافع مػلى عبج هللا بغ عسخ  (ٕٗ)السدني
، ّعجه (ٗٗ)صجكؽ ابغ أبي حاتع: ركػ عغ الذافعي ، كعمي بغ معبج السرخؼ سسعت مشو كىػ 

، ككاف مغ أصحاب اإلماـ الذافعي ، كقج أثشى (٘ٗ)زؼ مغ الصبقة األكلى مغ الذافعيةالذيخا
، ُعخؼ (ٚٗ)، كبو انتذخ محىب الذافعي في اآلفاؽ(ٙٗ)عميو الذافعي فقاؿ: السدني ناصخ محىبي

صاحب  ،(ٛٗ) الداىج العالع السجتيج السشاضخ، كاف غػاصًا عمى السعاني الجؾيقة عشو بأنو
السرشفات الكثيخة في السحىب، كالسخترخ السذيػر، كالجامع الكبيخ، كالجامع الرغيخ 

، ككاف رأسًا في (ٜٗ) كالسشثػر، كالسدائل السعتبخة، كالتخغيب في العمع، ككتاب الػثائق ، كغيخ ذلظ
السحخاب كصمى ركعتيغ شكخا   إلى، ككاف إذا فخغ مغ مدألة كأكدعيا مخترخه قاـ (ٓ٘)الفقو

، كمخترخ السدني أصل الكتب السرشفة في محىب الذافعي، كعمى مثالو رتبػا ، كلكالمو إلىتع
، ككاف مغ الػرع أنو إذا فاتتو صالة الجساعة صمى تمظ الرالة خسدًا (ٔ٘) فدخكا كشخحػا
، ككاف (ملسو هيلع هللا ىلص)لخكاية عغ رسػؿ هللا، ككاف ثبتًا أميشًا دؾيقًا لحلظ تخاه يتػرع في ا(ٕ٘) كعذخيغ مخة

، (ٖ٘) يغدل السػتى تعبجًا كاحتدابًا ، كلسا ُسئل عغ ذلظ قاؿ: تعانيت ذلظ ليخؽ قمبي فرار عادة
، كدفغ بالقخافة في (٘٘) ـٚٚٛىػ/ٕٗٙ، تػفي بسرخ سشة(ٗ٘)كىػ الحؼ تػلى غدل الذافعي
 .(ٙ٘)القاىخة بقخب قبخ اإلماـ الذافعي

كسيسية أمة كىػ أرشأة بغ زفخ بغ عبج هللا بغ مالظ ابغ سػاد بغ  :أرشأة بغ سيسية -ٗٔ
خالفة عبج السمظ .قاؿ ىذاـ بغ  إلىأدرؾ الجاىمية كعاش  صسخة السدني .الذاعخ السذيػر.

أخبخنا محخز بغ جعفخ مػلى أبي ىخيخة قاؿ :دخل أرشأة بغ سيية السدني عمى عبج  الكمبي:
ثالثػف سشة فحكخ قرة فعمى ىحا يكػف مػلجه قبل البعثة السمظ بغ مخكاف كقج أتت عميو مائة ك 

أرشأة بغ سيية يكشى أبا الػليج ككاف في  كقاؿ السخزباني في معجسو : بشحػ مغ أربعيغ سشة .
 أدركو عبج السمظ بغ مخكاف شيخًا كبيخًا فأنذج عبج السمظ :  اإلسالـصجر 

 كأكل األرض ساقصة الحجيج و الميالي         ـــسخء تأكمــــالرأيت            

 عمى نفذ ابغ آدم مغ مديجغى السشية حيغ تأتي         وما تب           

 أبي الػليجـــحرىا بــــػفي نــــــتتكخ حتى         ـــــيا ســــــع أنمــــوأع           
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 .إنسا عشيت نفدي فدكت يخ السؤمشيغفقاؿ يا أم فارتاع عبج السمظ كضغ أنو أراده .

حرل لو ما حرل آلؿ إف أرشأة عسخ فكاف شبيب بغ البخصاء يعيخه، كيقػؿ إنو لع ي :كيقاؿ
  .، ثع عسي أرشأة فكاف يقػؿ ليتو عاش حتى رآني أعسىبيتو مغ العسى، فسات شبيب قبل أرشأة

زفخ  إلىكانت سيية أمة لزخار بغ األزكر ثع صارت  :ألصفيانيكقاؿ أبػ الفخج ا
فجاءت بأرشأة عمى فخاشو. فادعاه فخاش ضخار في الجاىمية فأعصاه لو زفخ ثع انتدعو قػمو مشو 

 أمو . إلىفغمبت عميو الشدبة 

كاف الحارث بغ عػؼ بغ أبي حارثة السدني ألبغ سيية أـ أرشأة ككانت كقاؿ السخزباني: 
فمسا مات زفخ كشب أرشأة زفخ فػلجت أرشأة عمى فخاش زفخ  إلىأخيحة مغ كمب قبل أف تريخ 

 الحارث فقاؿ : إلىجاء ضخار بغ األزكر 

 كبعس مغ تصمق مغ أسخى مزخ حار أشمق بشي مغ زفخ        يا            

 فخـــقخان كــــيخ   شـــــإن   أباه  ششى كعخفان القسخ         و مــأعخف           

إال عقراف عع أبي زفخ لزخار ألقو ك غ فجفعو الحارث لزخار فأردفو خمفو فبمغ أقـخ ب
 .(ٚ٘)انتريتكسا بالديف فألقاه فسا صار أرشأة يعخؼ إال أرشأة بغ سيية

أبػ أسساء السدني : أحج مغ أسمع مغ مديشة عمى يجؼ خداعي بغ عبج نيع كشيج فتح مكة  -٘ٔ
 . (ٛ٘)قاؿ ذلظ الحافع

يكشى أبػ عبج هللا السدني ، ذكخه أصحاب الخجاؿ ، لو كتاب العتق ،  أسػد بغ رزيغ : -ٙٔ
 .(ٓٙ) ، كيحكخ أنو ركػ عشو(ٜ٘) )ع(كىػ مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ

، ركػ حجيثو عبج هللا بغ أبي (ٔٙ)أسيج السدني: بفتح أكلو ككدخ الديغ ، لو صحبة  -ٚٔ
، كقج (ٖٙ)سعيج األنرارؼ ركػ حجيثو، كيحكخ ابغ األثيخ: أنو مجيػؿ ، كأف يحيى بغ (ٕٙ)سمسة

 .(ٗٙ) قػؿ ابغ الدكغ: لع أقف عمى ندبو إلىأشار ابغ حجخ العدقالني 
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فػججت عشجه رجاًل يخيج أف يدألو ، فأعخض ،يػمًا أريج أف أسألو  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ : أتيت الشبي 

كقاؿ ابغ الدكغ  ،(ٙٙ)، ثع سأؿ إلحافاً (٘ٙ)ثع قاؿ :مغ كاف عشجه أكؾية  عشو مختيغ أك ثالثًا.
 .(ٚٙ)مديشة  إلىذكخ ذلظ ابغ حجخ كندبو ،إسشاده صالح كلع أقف عمى ندبو 

، كقيل: عجاده في أىل (ٜٙ)قيل: أسسو يدار، ك (ٛٙ)األغخ بغ يدار السدني : لو صحبة -ٛٔ
، فقج ركػ عشو عبج هللا بغ عسخ كأبػ (ٔٚ)، كاألصح برخؼ ركػ عشو أىل البرخة (ٓٚ) الكػفة

، كقج قيجه ابغ حجخ  ، كقاؿ: ىػ (ٕٚ)قخة السدني بخدة ابغ أبي مػسى األشعخؼ كمعاكية بغ 
، كىػ مغ السياجخيغ ركػ لو مدمع ، كأحسج ، كأبػ داككد (ٖٚ)األغخ بغ يدار السدني كىػ األصح

: أييا يقػؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)كالشدائي مغ شخيق أبي بخدة بغ أبي مػسى عغ األغخ السدني انو سسع الشبي 
ج عغ كفي ركاية مدمع كأحس ،هللا فإني أتػب إليو في اليـػ كالميمة مائة مخة إلىالشاس ، تػبػا 

ذكخ أبػ نعيع حجيث معاكية بغ قخة عغ األغخ السدني في  ،(ٗٚ)األغخ السدني ككانت لو صحبة
قاؿ :إنسا  ،فقاؿ: يا رسػؿ هللا إني أصبحت كلع أكتخ (ملسو هيلع هللا ىلص)الػتخ كلفطو: أف رجاُل أتى الشبي 

كفي لفع حجيث أبي بخدة: انو ليغاف عمى قمبي كإني ألستغفخ هللا في اليـػ مائة ،الػتخ بالميل 
اؿ  آخخكف مدني كالرحيح كق ،(٘ٚ)فقاؿ بعزيع جيشيمخة، كقج حرل إشكاؿ في ندب األغخ 

لسا أكرده ابغ حجخ قائاًل: ككحا جـد ابغ عبج البخ بأف األغخ السدني ، كالجيشي  ،أنو مدني
: كاف مدعخ يقػؿ في شا دمحم بغ الحدغ عغ البخارؼ قاؿكقاؿ أبػ عمي أبغ الدكغ حجث .كاحج

اف بغ يدار ركػ ابغ عبج البخ: يقاؿ إف سميس ركايتو :عغ األغخ الجيشي .كالسدني أصح . كقاؿ
التفخقة بيغ السدني كالجيشي كليذ بذيء ، ألف  إلى، كماؿ ابغ األثيخ (ٙٚ)عغ األغخ كال يرح

كقج أكضح البخارؼ العمة ؼيو كأف مدعخًا تفخد بقػلو الجيشي فأزاؿ  ،مخخج الحجيث كاحج 
 كىحا يؤكج انو مدني مغ دكف شظ . .(ٚٚ)اإلشكاؿ

، (ٛٚ) أفمح بغ سعيج الؿبائي األنرارؼ: مجني يكشى أبا دمحم ، يحكخ بأنو مغ مػالي مديشة -ٜٔ
، ودمحم بغ كعب (ٓٛ) سمسة ، سسع عبج هللا بغ رافع  مػلى أـ (ٜٚ)ؾباء إلىأما الؿبائي ندبة 

القخضي كبخيجة بغ سؽياف سسع مشو عبج هللا بغ السبارؾ كعيدى بغ يػنذ كأبػ عامخ العقجؼ 
، كقاؿ أبػ حاتع : صالح (ٖٛ)، كثقو ابغ معيغ(ٕٛ) ، ككاف ثقة قميل الحجيث(ٔٛ)كزيج بغ حباب

، كقاؿ عشو ابغ حباف : كاف يخكؼ عغ الثقات السػضػعات كال يحل االحتجاج بو ، (ٗٛ)الحجيث 
ـ ٕٚٚىػ /ٙ٘ٔ، تػفي بالسجيشة سشة (ٙٛ) ، احتج بو مدمع كىػ صجكؽ (٘ٛ)كال الخكاية عشو بحاؿ

 .(ٚٛ)خالفة أبي جعفخ السشرػرفي 
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ابشة أبي القيغ السدنية: ذكخىا الػاقجؼ في غدكة خيبخ قاؿ : كحجثشي ابغ أبي سبخة عغ  -ٕٓ

أبي حخممة عغ أختو أـ عبج هللا عغ ابشة أبي القيغ السدني قالت: كشت ألف صؽية بشت حيي 
عغ قػميا كما كانت تدسع مشيع قالت: خخجشا مغ السجيشة  ( ككانت تحجثشيملسو هيلع هللا ىلص)مغ أزكاج الشبي 

فأقسشا بخيبخ، فتدكجشي كشانة بغ أبي الحقيق فأعخس بي قبل قجـك ( ملسو هيلع هللا ىلص)حيث أجالنا رسػؿ هللا 
( بأياـ كذبح جدرًا كدعا بالييػد، كحػلشي في حرشو بداللع، فخأيت في الشـػ كأف ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

في حجخؼ ، فحكخت ذلظ لكشانة زكجي فمصع عيشي قسخًا أقبل مغ يثخب يديخ حتى كقع 
 حيغ دخمت  عميو فدألشي فأخبختو. (ملسو هيلع هللا ىلصفاخزخت فشطخ إلييا رسػؿ هللا )

( يفخخف ملسو هيلع هللا ىلصأف قالت: ككشت ألقى مغ أزكاج الشبي ) إلىكذكخ الػاقجؼ القرة بكامميا 
ككشت أرػ رسػؿ هللا ص يمصف بي كيكخمشي فجخل عمي يػمًا كأنا  ،عمي يقمغ: يا بشت الييػدؼ 

قالت : فخأيت رسػؿ  ،أبكي فقاؿ مالظ؟ فقمشت: أزكاجظ يفخخف عمي كيقمغ يا بشت الييػدؼ
  .(ٛٛ)قج غزب ثع قاؿ: إذا قالػا لظ أك فاخخكؾ فقػلي: أبي ىاركف كعسي مػسى (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

السديب كالقاسع كسالع، ركػ عشو يديج بغ أبي  أياس بغ جارية الُسدنّي : ركػ عغ ابغ -ٕٔ
 .(ٜٛ) حبيب كعيدى بغ جارية

، لو صحبة ،  تفخد بالخكاية (ٜٓ) إياس بغ عبج السدني : كقيل أبػ الفخات يعج في الكػفييغ -ٕٕ
نيى عغ بيع الساء " قاؿ عمي بغ »(ملسو هيلع هللا ىلص)أف الشبي ، عشو أبػ السشياؿ عبج الخحسغ بغ مصعع

نعع سألت عبج  قاؿ : إياس بغ عبج السدني ركػ عشو أبػ السشياؿ يعخؼ ؟السجيشي قمت لدؿياف 
هللا بغ الػليج بغ عبج هللا ابغ معقل بغ مقخف السدني عشو فقاؿ : ىػ ججؼ أبػ أمي .كقاؿ أبػ 

 .(ٜٔ)عسخ ىػ حجازؼ ركػ عشو أبػ السشياؿ عبج الخحسغ بغ مصعع 

إياس بغ معاكية السدني: ذكخه الصبخاني في الرحبة كاستجركو أبػ مػسى كأخخج مغ  -ٖٕ
البج مغ ؾياـ الميل : »  (ملسو هيلع هللا ىلص)حيث قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)شخيق الصبخاني انو ركػ عغ الشبي 
كىػ  ،(ٖٜ)ككاف قائفاً ،(ٕٜ)ف بج عذاء اآلخخة فيػ مغ الميل "كلػ حمب ناقة كلػ حمب شاة كما كا

 .(ٜٗ)كعذخيغ كمائة لبرخة السػصػؼ بالحكاء تػفي سشة أحجػقاض ا
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إياس بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبج هللا السدني أبػ قخة :  لو كلػلجه صحبة ، ركػ الشدائي  -ٕٗ

كابغ ماجو كابغ أبي خثيسة كابغ الدكغ كالباركدؼ كغيخىع مغ شخيق يػسف بغ السبارؾ عغ 
بعث أباله (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ معاكية بغ قخة عغ أبيو أف الشبي  عبج هللا بغ إدريذ عغ خالج بغ أبي كخيسة

 .(ٜ٘)رجل عخس بامخأة أبيو فزخب عشقو كخسذ مالو إلىجج معاكية 

 –حخف الباء  -

بجيخ بغ زىيخ بغ أبي سمسى السدني الذاعخ: أخػ كعب بغ زىيخ الذاعخ السذيػر أيزًا  -ٕ٘
، كبجيخ ىحا شيج (ٜٙ)اإلسالـيحثو فييا عمى الجخػؿ في أسمع قبل أخيو كعبًا كبعث لو بقريجة 

 ثع حشيغ كالصائف كأكرد لو أبغ إسحاؽ يـػ فتح مكة قػلو : (ملسو هيلع هللا ىلص)الفتح مع الشبي 

 اف ـــفـــشي خــــجوة وبـــــة غـــشـــمديج           ــــل فــــبمق كـــل الحـــى أىنف            

 اف ــــفــــــالخ ســـبيــــخ بالــــيــــالخ      الشبي      بسكة يػم فتحضخبشاىع             

 ان واف ــســشي عثــــغ  بـــف مــــوأل     بع مغ سميع      ـــشاىع  بدـــصبح            

 اف   ـــــمصــة الــذــــًا   بالسخيــــقـــورش      شًا     ـًا وشعــــافيع ضخبـــا أكتـــنص            

 كسا انراع  الفػاق مغ الخصافي  تخى بيغ الرفػف ليا حفيفًا                       

 اف ـــقـــــة   الثــــػمـــــقـــاح  مــــبأرمػل فييع            ــاد تجـــشا والجيـــفخح            

 الف ـــــى الخــــــــغ   عمـــشا            آبػا  نادميـتييـــا اشـــيغ بسـفأبشا غانس            

 افي ـــغ الترــــى حدــــشا عمـــقــــمػاثا            ــو مشــمـػل   الـــشا رســوأعص            

 . (97)خفـــرـــــشا بانــــخوع مــــجاة الــــــــػا            غـســــالتشا فيـعػا  مقـوقج سس            

، أخػ عمقسة بغ (ٜٛ) هللا بغ عسخك بغ ىالؿ أبػ عبج هللا السدني: البرخؼ بكخ بغ عبج  -ٕٙ
، ركػ عغ قتادة كسميساف التيسي كحسيج )رض(عبج هللا سسع عبج هللا بغ عسخ كأنذ بغ مالظ 
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، ككاف بكخ بغ عبج هللا مغ الستعبجيغ كأىل الفزل في (ٜٜ)الصػيل كحبيب بغ شييج كغيخىع

جيج في األكقات، كاالزدراء عمى نفدو في الحاالت أدرؾ ثالثيغ مغ الجيغ مسغ لـد التػاضع الذ
تػفي بالبرخة سشة  ،(ٓٓٔ)فخساف مديشة مشيع عبج هللا بغ مغفل كمعقل بغ يدار

 .(ٔٓٔ)ـٕٙٚىػ/ٛٓٔ

، يعخؼ كيشكخ ، ساكغ الخؼ ، (ٖٓٔ) : يكشى أبػ دمحم(ٕٓٔ)بكخ بغ عبج هللا بغ حبيب السدني -ٕٚ
 .(٘ٓٔ) ركػ عشو حسدة ،(ٗٓٔ) كلو كتاب نػادر

، ركػ عغ عبج هللا بغ ىالؿ بغ مغفل (ٚٓٔ): برخؼ (ٙٓٔ)بكخ بغ عبج الخحسغ السدني -ٕٛ
ال  . قاؿ أبػ زرعة:(ٛٓٔ)السدني ركػ عشو كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني

 .(ٓٔٔ) كذكخه ابغ حباف في الثقات مغ التابعيغ  ،(ٜٓٔ)أعخفو

: كىػ بالؿ بغ الحارث بغ عاصع بغ سعيج بغ قخة بغ مازف (ٔٔٔ)السدنيبالؿ بغ الحارث  -ٜٕ
( لو ملسو هيلع هللا ىلصكقج أقصع رسػؿ هللا ) ،(ٕٔٔ) لو صحبة ، يكشى أبػ عبج الخحسغ عجاده في أىل السجيشة

، ككاف في جير خالج بغ (ٗٔٔ)السجيشة إلى، عشج ىجختو  -ة مشو أؼ ـب –، أجسع (ٖٔٔ)العقيق
العخاؽ ، إاّل أنو بقي في الحيخة مع السثشى بغ حارثة الذيباني مع مغ بقي الػليج عشج مديخه لفتح 

، كعشجما تػلى عسخ بغ (ٙٔٔ)، ركػ عشو ابشو الحارث كعمقسة بغ كقاص(٘ٔٔ)مغ الرحابة
(لع يعصظ ملسو هيلع هللا ىلصإف رسػؿ هللا )» فقاؿ لو :  ارتأػ أف يقدع العقيق بيغ السدمسيغ،الخصاب الخالفة 

 .(ٛٔٔ)ـٜٚٙ /ػىػٓٙ، تػفي سشة (ٚٔٔ)« لتحتجد كأقصعو الشاس

  –حخف الجيع  -

، كقج ذكخه ابغ (ٕٓٔ) )ع(: كػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ (ٜٔٔ)جعفخ بغ قخط السدني -ٖٓ
 .(ٕٔٔ) حجخ العدقالني دكف أف يعمق عميو

ركػ عغ سالع بغ عبج هللا ، كركػ عشو خمف بغ  (ٕٕٔ)جسيل بغ بذخ السدني : كػفي -ٖٔ
 .        (ٖٕٔ)خميفة األشجعي
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بزع الجيع أخت معقل بغ يدار  ككاف معقل قج عزل أختو أف  -جسيمة بشت يدار :-ٕٖ

: (ٕ٘ٔ)، كقج نكحت زكجًا  غيخه ثع شمقيا ، فشدلت ؼيو اآلية الكخيسة(ٕٗٔ)زكجيا األكؿ إلىتخجع 
َيشِكْحَغ َأْزَكاَجُيغَّ ِإَذا َتَخاَضْػْا َبْيَشُيع ِباْلَسْعُخكِؼ  ﴿َكِإَذا َشمَّْقُتُع الشَِّداء َفَبَمْغَغ َأَجَمُيغَّ َفاَل َتْعُزُمػُىغَّ َأف

ُع َكَأنُتْع اَل َذِلَظ ُيػَعُع ِبِو َمغ َكاَف ِمشُكْع ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َذِلُكْع َأْزَكى َلُكْع َكَأْشَيُخ َوّللّاُ َيْعمَ 
أذا شمقتع الشداء تصميقو كاحجه أك تصميقتيغ ، » بغ عباس : ا، كفي تفديخ (ٕٙٔ) َتْعَمُسػَف ﴾

أزكاجيغ األكؿ بسيخ كنكاح ججيج فال تسشعػنيغ أف  إلىكأنقزت مجة عجتيغ كأردف أف يخجعغ 
 .  (ٕٚٔ)يتدكجغ أزكاجيغ األكؿ "

حجثشي معقل بغ يدار أنيا » كقاؿ الحاكع الشيدابػرؼ بدشجه عغ الحدغ البرخؼ ، قاؿ : 
، قاؿ :كشت زكجة أختًا لي مغ رجل فصمقيا حتى أذا أنقزت عجتيا جاء يخصبيا ،  ندلت ؼيو

فقمت لو: زكجتظ كأفخشتظ كأكخمتظ فصمقتيا ثع جئت تخصبيا ؟ ال وهللا ال تعػد إلييا ، قاؿ : 
ككاف رجاًل ال بأس بو ، ككانت السخأة تخيج أف تخجع إليو ، فأندؿ هللا عد كجل ىحه اآلية فقمت : 

 . (ٕٛٔ)فعل يا رسػؿ هللا ، فدكجيا أياه "اآلف أ

 –حخف الحاء  -

( حجيث ملسو هيلع هللا ىلص، في عجاد أىل السجيشة ركػ عغ الشبي)(ٜٕٔ) أبػ حاتع السدني : لو صحبة -ٖٖ
إذا جاءكع مغ تخضػف ديشو "كقاؿ: ال »كأخخج التخمحؼ حجيثو في تدكيج األكفاء:   ،(ٖٓٔ)الشكاح

، قاؿ أبػ زرعة : ال أعمع (ٖٔٔ)كزعع ابغ قانع أف اسسو عقيل بغ مقخف السدني أعخؼ لو غيخه ،
، كبيغ ابغ حجخ : أف التخمحؼ كابغ حباف (ٕٖٔ) ألبي حاتع حجيثًا غيخ ىحا، كال أعخؼ لو صحبة

، ركػ عشو (ٖٖٔ) كابغ الدكغ ذكخكا لو صحبة، كعشج أبي داكد تابعي كذكخ حجيثو في السخاسيل
 . (ٖ٘ٔ) ، كذكخه ابغ حباف في الثقات كلع يعمق عميو(ٖٗٔ) ا عبيجسعيج ودمحم ابش

ركػ عشو : ركػ عغ أبيو ، كلو صحبة ، (ٖٙٔ)بغ بالؿ بغ الحارث السدني السجنيالحارث  -ٖٗ
، كقاؿ (ٖٛٔ) ، قاؿ أحسج بغ حشبل: ليذ إسشاد حجيثو بالسعخكؼ(ٖٚٔ)ربيعة بغ أبى عبج الخحسغ

، كفي (ٜٖٔ)كقاؿ ابغ عجؼ: ال أعخؼ لو حجيثًا مدشجاً  يحيى بغ معيغ كالشدائي: ضعيف،
كالشدائي حجيثًا كاحجًا ، كركػ لو أبػ جعفخ  ركػ لو أبػ داكد، كابغ ماجو، التيحيب:
 . (ٓٗٔ)الصحاكؼ 
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حبيب السعمع : مغ مػالي مديشة ، كىػ  حبيب بغ أبي قخيبة كاسع أبي قخيبة زائجة مػلى  -ٖ٘

، يكشى أبػ (ٕٗٔ)، كعشج الحىبي: اسع أبي قخيبة ديشار(ٔٗٔ) بؿيةمعقل بغ يدار، كيقاؿ ابغ أبي 
، ركػ عغ الحدغ البرخؼ كعصاء كابغ سيخيغ كغيخىع ، ركػ عشو (ٖٗٔ)دمحم السعمع البرخؼ 

  ،، ككاف يحيى بغ معيغ ال يحجث عشو(ٗٗٔ) حساد بغ سمسة كحساد بغ زيج كيديج بغ زريع كغيخىع
كقاؿ أحسج بغ حشبل: حبيب السعمع ثقة ما أصح  ،(٘ٗٔ) ككاف عبج الخحسغ يحجث عشو

، (ٛٗٔ)، كقاؿ الحىبي: مغ ثقات البرخييغ صجكؽ (ٚٗٔ) ، كقاؿ أبػ زرعة: برخػ ثقة(ٙٗٔ)حجيثو
 .(ٜٗٔ) ـٚٗٚىػ/ٖٓٔتػفي سشة 

أـ حبيب بشت ذؤيب بغ ؾيذ السديشة: كقج ركت عغ أبغ أخي صؽية ،عغ صؽية بشت  -ٖٙ
حيي، ككانت تحت رجل مغ مديشة أسمع ،ثع كانت تحت أبغ أخ لرؽية بشت حيي زكج الشبي 

 . (ٓ٘ٔ) (ملسو هيلع هللا ىلص)

حداف بغ بالؿ السدني: ركػ عغ عسار بغ ياسخ )رض( ركػ عشو أبػ قالبة الجخمي  - ٖٚ
، كركػ لو ابغ ماجة كالتخمحؼ (ٕ٘ٔ) ، كثقو ابغ السجيشي(ٔ٘ٔ)كيحيى بغ أبي كثيخكقتادة كأبػ بذخ 

، كىػ أكؿ مغ أضيخ اإلرجاء في (ٗ٘ٔ) ، كذكخ ابغ حباف أنو مغ الثقات(ٖ٘ٔ) كالشدائي
 .(ٙ٘ٔ) ـٛٔٚىػػػ/ٓٓٔ، تػفي في حجكد (٘٘ٔ)البرخة

الدختياني ، كركػ عشو ، ركػ عغ أيػب (ٚ٘ٔ)حداف بغ عبج هللا السدني: البرخؼ  -ٖٛ
، كأكرد الحىبي: أف األزدؼ قاؿ: أنو مشكخ (ٜ٘ٔ)، لو حجيث في البيع(ٛ٘ٔ)إسساعيل بغ عياش

 .(ٓٙٔ) الحجيث. قمت: الشكارة مغ جية الخاكؼ عشو

( قاؿ الحافع أسشج قرتيا أبػ عسخ مغ ملسو هيلع هللا ىلص)سسيا جثامة فغيخه الشبي أحدانة السدنية : كاف  -ٜٖ
( فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالشبي ) إلىابغ أبي مميكة عغ عائذة قالت جاءت عجػز شخيق صالح بغ رستع عغ 

ليا : مغ أنت قالت : أنا جثامة السدنية قاؿ: كيف حالكع كيف أنتع بعجنا، قالت: بخيخ بأبي 
رسػؿ هللا تقبل عمى ىحه العجػز ىحا اإلؾباؿ فقاؿ:  أنت كأمي يا رسػؿ هللا فمسا خخجت قمت يا

إنيا كانت تأتيشا أياـ خجيجة كإف حدغ العيج مغ اإليساف. قمت أكردىا الحافع السجيشة بجؿ 
السدنية كقج جاءت في عجة ركايات السدنية أخخج ركايات السدنية البييقي كابغ الشجار كغيخىسا 



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
487 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
ثامة السدنية قاؿ بل أنت حدانة السدنية الخ ... ذكخ في كقالػا: قاؿ ليا مغ أنت ؟ قالت : أنا ج

 . (ٔٙٔ) الكشد كأثبتيا ابغ األثيخ السدنية كساؽ قرتيا

 .(ٕٙٔ) مغ الصبقة الخابعة ككاف ثقة حديغ الذييج: مغ مػالي مديشة، -ٓٗ

: ركػ عغ أبيو عائح بغ عسخك ، كركػ (ٖٙٔ)حذخج بغ عائح بغ عسخك بغ ىالؿ السدني -ٔٗ
 ، كُسئل ابغ السجيشي عشو (٘ٙٔ) ، كيحكخ أف ألبيو صحبة(ٗٙٔ) شو عبج هللا بغ حذخجعشو اب

 .(ٚٙٔ)، كقاؿ أبػ حاتع : سألت أبي عشو فقاؿ: ال يعخؼ(ٙٙٔ) فقاؿ: ىحا مجيػؿ ال أعخفو  

أبػ حكيع السدني : كىػ غيخ أبػ حكيع السدسى عقيل بغ مقخف فحلظ أحج األخػة كىحا  -ٕٗ
كأخخج الصبخاني كابغ  الحافع: قاؿ الباركدؼ لو صحبة كحجيثو عشج الحسرييغ .غيخه. قاؿ 

قاؿ:  (ملسو هيلع هللا ىلص)الدكغ مغ شخيق ضسزع بغ زرعة عغ شخيح بغ عبيج قاؿ زعع أبػ حكيع أف الشبي 
لػ لع يشدؿ عمى أمتي إال سػرة الكيف لكفاىع كلو ذكخ في أثخ مػقػؼ أخخجو عبج الخزاؽ مغ 

اؿ جاءني رجل يدألشي فقمت عميظ بعبج هللا بغ مدعػد أك بأبي شخيق عبج هللا بغ مخداس ق
حكيع السدني فحكخ قرة في صياـ الجشب كأخخجو الصبخاني أيزًا كىػ يجؿ عمى أنو كاف 

 .(ٛٙٔ)مذيػرًا بالفتيا

 . (ٜٙٔ)ـٕٛٙىػ/ ٙحكيسة السدنية : التي أرشجت زيج بغ حارثة في غدكة بشي سميع سشة  -ٖٗ

، سسع معقل بغ يدار البرخؼ ، ركػ عشو أبػ (ٓٚٔ)مػلى معقل بغ يدار السدني حسخاف -٘ٗ
 .(ٕٚٔ) ، كيقاؿ أسسو حسجاف مػلى معقل ، برخؼ (ٔٚٔ) يعقػب إسحاؽ بغ عثساف في الشبيح

أبػ حسيزة السدني: أكرده الحافع كابغ األثيخ في الرحابة ،كقاؿ الحافع: قاؿ ابغ حباف:  -ٙٗ
صبخاني كابغ الدكغ مغ شخيق نرخ بغ عمقسة عغ أخيو محفػظ عغ لو صحبة .قاؿ كأخخج ال

حزخنا شعامًا مع رسػؿ  ابغ عائح عغ غزيف بغ الحارث حجثشي ايػ حسيزة السدني قاؿ:
،  كىػ يذتغل بحجيث رجل أك امخأة كجعمشا نأكل كنحغ نقرخ في األكل أك كسا قاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

 فأكل معشا ثع قاؿ :كمػا كسا يأكل السؤمشػف قمشا :كيف يأكل السؤمشػف؟ (ملسو هيلع هللا ىلص)فأقبل إليشا الشبي 
ال شخب كقاـ قاؿ إفأخح لقسة عطيسة فقاؿ ىكحا لقسات خسدًا أك ستًا إف كاف مع ذلظ شيء ك 
ألثيخ: أخخجو أبػ الحافع: قاؿ ابغ الدكغ لع أجج لو مغ ركاية غيخ ىحه ، كقاؿ ابغ ا

    .(ٖٚٔ)مػسى

 . (ٗٚٔ) حسشة بشت أكس السدنية: لع نقف ليا عمى ركاية كقج ذكخىا الحافع -ٚٗ
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 -حخف الخاء -

أبػ دمحم السدني مػالىع  خالج بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ يديج الصحاف :أبػ الييثع كيقاؿ -ٛٗ
ي ، ركػ عغ إسساعيل بغ أبي خالج كبياف بغ بذخ كحسيج الصػيل كسميساف التيس(٘ٚٔ)الػاسصي

كجساعة ، كركػ كعشو زيج بغ الحباب كعبج الخحسغ بغ ميجؼ كككيع كيحيى القصاف كعسخك بغ 
، كقاؿ عبج هللا بغ (ٙٚٔ)عػف كمدجد كسعيج بغ مشرػر كابشو دمحم بغ خالج كسعجكيو كآخخكف 

، كقاؿ ابغ (ٚٚٔ)أحسج عغ أبيو كاف خالج الصحاف ثقة صالحًا في ديشو كىػ أحب إليشا مغ ىذيع
كقاؿ أبػ حاتع ثقة صحيح  ، كقاؿ التخمحؼ ثقة حافع ،(ٛٚٔ)أبػ زرعة كالشدائي ثقة سعج ك 
، كقاؿ أبػ داكد قاؿ إسحاؽ األزرؽ : ما رأيت أفزل مغ خالج الصحاف قيل قج رأيت (ٜٚٔ)الحجيث

ىػ/ ٕٛٔ، تػفي سشة (ٓٛٔ)سؽياف قاؿ : كاف سؽياف رجل نفدو، ككاف خالج رجل عامة .
 . (ٔٛٔ)ـٜٛٚ

، كأبي يػسف (ٖٛٔ)غ أبي مػسى األشعخؼ كمعاذ الجيشيركػ ع :(ٕٛٔ)خالج بغ يديج السدني -ٜٗ
، كذكخ عشج (٘ٛٔ)، كركػ عشو حبيب أبػ يحيى(ٗٛٔ) مػلى معاكية ، كفزالة بغ عبيج لو صحبة

خالج بغ زيج السدني، أصيبت عيشو بالدػس كشيج فتحيا مع أبي مػسى  البالذرؼ:
 .(ٙٛٔ)األشعخؼ 

، ركػ عغ عبج هللا بغ مغفل (ٚٛٔ)غ عبج هللا بغ مغفل السدني: برخؼ بغ زياد ب خداعي  -ٓ٘
 .(ٜٛٔ)، قاؿ يحيى بغ معيغ: مذيػر(ٛٛٔ) ركػ عشو عػؼ األعخابي كليث بغ جيع السؤذف

خداعي بغ عبج نيع:  كىػ خداعي بغ عبج نيع بغ عؽيف بغ سحيع بغ ربيعة بغ عجاء،  -ٔ٘
كيقاؿ عجؼ، ابغ ثعمبة بغ ذؤيب بغ سعج بغ عجؼ بغ عثساف بغ عسخك السدني ، كىػ عع عبج 

كعشجما  ذلظ الرشع ، إلىهللا بغ مغّفل السدني ، كاف يحجب صشسًا لسديشة اسسو: نيع ، فشدب 
فأسمع ، ككاف مغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)ػة أنذخح صجره فآمغ ، ككدخ الرشع ، كلحق بالشبيسسع بخبخ الجع

 .(ٜٓٔ)في شيخ رجب سشة خسدة مغ اليجخة بعج كتابو ليع  (ملسو هيلع هللا ىلص)العذخة الحيغ كفجكا عمى الشبي 

 .(ٜٔٔ) ـٜٕٙىػ/ٛلخداعي ىحا لػاء مديشة يـػ فتح مكة سشة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كأعصى رسػؿ هللا
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الذاعخ السعخكؼ ، قاؿ أبػ العباس : كقالت خشداء خشداء بشت زىيخ: بغ أبي سمسى   -ٕ٘

ألف أخت زىيخ أسسيا سمسى بشت أبي  ،، كقيل : بل ىي بشت زىيخ(ٕٜٔ)أخت زىيخ تخثي أخاىا
سمسى كىي شاعخة مجيجة، كإنسا ىحه األبيات لخشداء بشت زىيخ كسا عمسشا كىي تقػؿ في مخثية 

 أخييا سالع : 

 ال يغشي تػقي السخء شيئًا          وال عقج التسيع  وال الغزار               

 يداق  بو   وقج  حق  الجػار   إذا  القى  مشيتو فأمدى                       

 .(293)كسا   مغ   قبل لع يخمج قجار    والقاه   مغ  األيام   يػم                    

كأبيات الخشداء ىحه ليا أكردىا أبػ العباس فقاؿ: كاف لدىيخ ابغ يقاؿ لو: سالع جسيل الػجو    
 :حدغ الذعخ، فأىجػ إليو رجل بخديغ فمبديسا كركب فخسًا لو خيارًا كىػ بساءة يقاؿ ليا: الشتاءة

 .خسًا أحدغماء لغشي ، كمخ بامخأة مغ العخب فقالت: ما رأيت كاليـػ قط رجاًل كال بخديغ كال ف
 ي.ف كانذق البخداف كانجقت عشق الفخس فسا مزى قمياًل حتى عثخ بو الفخس ، فانجقت عشقو،

 زىيخ يخثي ابشو سالسًا : 

 طائع ـــػر العـوأخصأه فييا األم رأت رجاًل القى مغ العير غبصة                   

 شائع ـالمة أعػام   لو وغــــــــسػبعت       ـػن وتــــيا بشـــب لو فيــوش              

 ظ دائعــــػ أن ذلـــغصبة  لــــــبسػلو       ــطخ حـــػرًا يشـــبح  محبـــفأص              

 العــت حــــسا أنـــقمت تعمع إنــــوعشجي مغ األيام ما ليذ عشجه       ف              

 .(294)كسا راعشي  يػم الشتاءة  سالع  اجع      ـــتخاعي بف نأػمًا ــــــمظ يــــلع              

كالخشداء شاعخة كبيخة كلكغ لع يرل إليشا مغ شعخىا سػػ  ،كقالت بشت زىيخ األبيات الدابقة 
 دكف مع شعخ أبييا حدب ما نعمع . ما
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 –حخف الجال  -

، ككاف مع (ٜٚٔ) ندؿ الكػفة، كلو صحبة ،(ٜٙٔ): كقيل الخثعسي(ٜ٘ٔ)دكيغ بغ سعيج السدني -ٕ٘
، (ٜٛٔ)في أربعسائة نفذ يدتصعسػنو فأشعسيع كزكدىع (ملسو هيلع هللا ىلص) كفج مديشة الحيغ قجمػا عمى الشبي

 .(ٜٜٔ) ركػ عشو ؾيذ بغ أبي خاـز

 –حخف الخاء  -

، ركػ عشو عسخك بغ سميع السدني كىالؿ (ٕٓٓ) رافع بغ عسخك السدني: برخؼ لو صحبة -ٖ٘
البخ: رافع بغ عسخك بغ ىالؿ السدني لو كألخيو عائح بغ ، كقاؿ ابغ عبج (ٕٔٓ)بغ عامخ السدني

، كقج ندبو ابغ خياط كقاؿ: رافع بغ عسخك بغ (ٕٕٓ) عسخك السدني صحبة سكشا جسيعًا البرخة
ىالؿ بغ عبيج بغ زيج بغ ركاحة بغ زيشبة بغ عجؼ بغ عامخ بغ عبج هللا بغ ثعمبة بغ ثػر بغ 

با ىبيخة لو دار بالبرخة ، كقج مات في إمارة ابغ الشع بغ عثساف بغ عسخك، يكشى أ ىحمة بغ
 .(ٖٕٓ) زياد

ربيعة بغ رباح بغ قخط السدني: مغ بشي عثساف بغ عسخك بغ أد،  الذاعخ ، يكشى أبػ  -ٗ٘
 سمسى بزع الديغ كلع يكغ في العخب غيخه، ككحا قيل .

كاف ربيعة بغ رباح أبػ سمسى مجاكرًا لبشي عبج هللا بغ غصفاف ، كأخػالو مغ غصفاف 
أسعج بغ الغجيخ، كبذامة بغ الغجيخ، كاتفق ذات يـػ أف بشي عبج هللا كىع بشػ مخة ، أرادكا أف 

فخخج أسعج بغ الغجيخ كابشو كعب كذىب معيع أبػ سمسى .فأصابػا  ،يغيخكا عمى قـػ مغ شي 
أرضيع فقاؿ ربيعة بغ رباح لخالو أسعج ، كألبغ  إلىفخجعػا حتى انتيػا  ،ة كأمػااًل نعسًا كثيخ 

خالو كعب بغ أسعج: أفخدا  لي سيسي فأبيا عميو كمشعاه حقو، فكف عشيسا حتى إذا كاف مغ 
بعيخ مغ اإلبل فمتقعجف عميو، أك ألضخبغ  إلىالميل أتى أمو فقاؿ: كالحؼ يحمف بو. لتقػمغ 

بعيخ مشيا فاعتشقت سشامو فقاؿ أبػ سمسى كىػ يختجد  إلىبديفي تحت قخشظ ، فقامت أمو 
 مدتاقًا معو بل اإلبل: 

 إذا دنػت دنػن مشي     ويل ألجسال العجػز مشي                  

 كأنشي سسعسع مغ جشي                             
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 مديشة كىػ يقػؿ : إلىبيا كباإلبل حتى انتيى فخخج 

 مغ عشج أسعج وأبشو كعب بو           ـــجشـــل مـــجون إبــــلتغ           

  أكل الحبارى بخعع الخشب صخيح قػميسا           األكميغ            

أسعج بغ  فمبث أبػ سمسى في قػمو مديشة حيشًا كأراد أف يغيخ بيع عمى بشي ذبياف كىع قـػ
 الغجيخ ،فأبت عميو مديشة ذلظ ،فمسا رأػ ىحا مشيع غزب عمييع كذلظ حيغ قاؿ :

 وأبت عذيخة ربيا أن تديال  مغ يذتخي فخسًا لخيخ غدوىا                 

ف عذيخة صاحب الفخس أبت أف تشدؿ الديل لتغيخ عمى األخخيغ فسغ يذتخؼ ىحه أكذكخ 
 الفخس التي أعجت ليحا الغخض .

أقبل أبػ سمسى مغ قػمو حتى حل في أخػالو مغ بشي مخة، فمع يدؿ في بشي عبج هللا  ثع
الذعخ كالحكسة جػدة الخأؼ  إلىبغ غصفاف عشج خالو بذامة بغ الغجيخ، ككاف شاعخًا ، جسع 

ػػكانت غصفاف إذا أرادكا الغدك أتػه فاستذاركه كصجركا عغ رأيو. فإذا رجعػا مغ الحخب قدسػا 
  .(ٕٗٓ)قدسػف ألفزميع ككاف رجاًل مقعجًا كال كلج لو فمحا كثخ مالو لو مثل ما ي

بغ رباح كسا قجمشا فدكجو أختو ابشة الغجيخ، كالغجيخ بذامة بغ الغجيخ خااًل لخبيعة ك  ككاف
 . (ٕ٘ٓ)أكساً مخة بغ عػؼ ، فػلجت لو زىيخًا  ك ىحا مغ بشي سيع بغ 

، ذكخ في  (ملسو هيلع هللا ىلص)، قيل: مغ أصحاب الشبي (ٕٙٓ)رشيج  بغ مالظ السدني :  يكشى أبا عسيخة  -٘٘
، كلو بسرخ حجيث ركاه ابغ لييعة ، عغ بكخ بغ سػادة ، عغ شيباف الغّداني، (ٕٚٓ)أىل مرخ

، كذكخ ابغ عبج البخ: (ٕٛٓ) (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ رجل مغ مديشة، يقاؿ لو: أبػ عسيخة، مغ أصحاب الشبي 
، ركت عشو حفرة بشت (ٜٕٓ) رشيج بغ مالظ أبػ عسيخة التسيسي، كقاؿ: يعج في الكػفييغ

 .(ٕٓٔ)شمق
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 –حخف الداي  -

زىيخ بغ أبي سمسى : كىػ الذاعخ الحكيع زىيخ بغ ربيعة بغ رباح بغ أبي سمسى السدني:  -ٙ٘
تدكج زىيخ ىحا مغ امخأة مغ بشي سحيع ، ككاف يحكخ في شعخه دائسًا فعاؿ بشي مخة كغصفاف 

، ككاف يعخؼ بالػرع، ال يحب الطمع كيخاؼ مغ  ككاف سيجًا في الجاىمية، كثيخ الساؿ حميساً 
عاقبتو، أرأيت أنو لسا ىجا أىل بيت مغ كمب مغ بشي عميع بغ جشا ، ككاف بمغو عشيع شيء 
كخىو مغ كرا، كراء، ككاف قج ندؿ عشجىع رجل مػلع بالقسار مغ بشي عبج هللا بغ غصفاف، فشيػه 

  ،ثانية، كالثالثة كميا يخدكف عميو، فقامخكه الخابعةعغ السقامخة فأبى أف يشتيي ، فقامخكه األكلى كال
زىيخ ، كاشتكى إليو ، كالعخب إذ ذاؾ يتقػف الذعخاء اتقاًء شجيجًا  إلىفمع يخدكا عميو شيئًا .فحىب 

 فقاؿ ييجػ بشي عميع :  

  .(022)فيسغ فالقػادم فالحداء      لجػاء  عفا مغ آل  فاشسة ا                 

كىي قريجة شػيمة عجتيا ستة كستيغ بيتًا، ذكخ فييا شيع العخب ككخميع كيصمب مغ بشي    
عادات الؿبائل العخبية كتقاليجىا ، كلع يقحع فييا. ثع قاؿ بعج ذلظ : ما  إلىعميع السحاكسة 

 .(ٕٕٔ)هللا بعقػبة ليجائي قػمًا ضمستيعخخجت مغ ليمة ضمساء ، إال خذيت 

أحدغ أىل الجاىمية شعخًا ك أبعجىع مغ سخف ، كأجعيع لكثيخ مغ كقيل إف زىيخًا  كاف 
، كقاؿ (ٖٕٔ)السعشى في قميل مغ السشصق ، كأشجىع مبالغة  في السجح كأكثخىع أمثاال في شعخه

. كقاؿ ابغ (ٕٗٔ)األحشف بغ ؾيذ لبعس األمخاء : إف زىيخًا ألقى عغ السادحيغ فزػؿ الكالـ 
عباس : قاؿ لي عسخ بغ الخصاب ، أنذجني ألشعخ شعخائكع قمت: مغ ىػ يا أميخ السؤمشيغ ؟ 
قاؿ: زىيخ ، قمت : بع كاف ذاؾ يا أميخ السؤمشيغ؟ قاؿ: كاف ال يعاضل بيغ الكالـ كال يتبع 

كاف  . كقج(ٕ٘ٔ)قاؿ فأنذجتو حتى بخؽ الربح ،حػشيو ، كال يسجح الخجل بسا يكػف في الخجاؿ 
 يقجـ زىيخًا عمى الذعخاء ، ككاف مغ أعجب شعخه إليو الحؼ قاؿ ؼيو: 

 .(026)أبػابو شخقًا  إلىقج جعل السبتغػن الخيخ في ىخم       والدائمػن               
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كعغ حبيب بغ زاذاف عغ أبيو ,قاؿ : دخمت عمى عسخ بغ الخصاب كعشجه نفخ مغ 

، فحكخكا الذعخ فقاؿ ليع عسخ: مغ كاف أشعخ العخب فاختمفػا ، فبيشسا ىع  (ملسو هيلع هللا ىلص)أصحاب الشبي 
جتيا " أؼ إذ شمع عمييع عبج هللا بغ عباس فقاؿ عسخ : لجمدائو, قج جاءكع ابغ بج ،كحلظ 

، كأعمع الشاس بأياميا ثع قاؿ عسخ مغ كاف أشعخ الشاس يا بغ عباس. (ٕٚٔ)العالع الستقغ الخبيخ"
فقاؿ عسخ: ىال تشذجنا مغ شعخه أبياتًا ندتجؿ بيا عمى  ،قاؿ: ذاؾ زىيخ بغ أبي سمسى السدني 

مجح قػمًا مغ غصفاف يقاؿ ليع: بشػ سشاف فقاؿ: فأنذجىع ابغ عباس  ،قػلظ ؼيو؟ قاؿ: نعع 
 الثيغ بيتًا كمشيا:  قريجتو تمظ كىي تخبػ عمى ث

 بيع        شابػا  وشاب مغ األوالد ما ولجوا ــــغ أندــان  حيـــــشــــــػىع ســــوأب          

 لػ كان يقعج فػق الذسذ مغ أحج      قػم بــــأوليع أو مجــــــــــــــــجىع قعجوا           

 ـخزؤون   بيا ليـــــل إذا خمجوامـــــــــ  ػا      شـــــغ  إذا فدعـــــــػا إنذ إذا أمجــ          

 ع مالو حدجوا ـــــيـــو مشـمـدع اـــشـــــجون عمى ما كان مغ نعع       ال يـــــــحدــم          

 .(028)مالػا   بخضػى  ولع يعجليسػ أحج   ايمة    ـــــارًا ومكـــــػن عيــــــتػ يػزنــــل          

فجثا عسخ عمى ركبتيو ، ثع قاؿ : ما ليحا الذاعخ قاتمو هللا لقج قاؿ كالمًا ما كاف يشبغي 
، ككاف خاؿ أبيو (ٜٕٔ)لسا خريع هللا بو مغ الشبػة كالكخامة ( ملسو هيلع هللا ىلص)أف يقاؿ إال في أىل رسػؿ هللا 

بذا بغ الغجيخ أشعخ غصفاف في زمانو، فمسا حزخه السػت جعل يقدع مالو في أىل بيتو كبشي 
بغ أخت قدست لظ  فأتاه زىيخ فقاؿ: يا خااله لػ قدع لي مغ كسالظ؟ قاؿ: قج وهللا يا إخػاتو.

شعخه .فقاؿ ككاف زىيخ قبيل ذلظ قج عخؼ  ،قاؿ شعخؼ كرثتشيو قاؿ ما ىػ؟ ،أفزل ذلظ كأجدلو
لو زىيخ : الذعخ شيء ما قمتو فكيف تعتج بو عمي قاؿ فسغ أيغ جئت بيحا الذعخ لعمظ  تخػ 

ائيا في الذعخ ىحا الحي مغ قج عمست العخب حراتيا كعيغ م ،ؾ جئت بو مغ مديشة
 .(ٕٕٓ)غصفاف

قاؿ مؤلفو غفخ لو: ىحا الكالـ مغ بذامة بغ الغجيخ مجانب لمرػاب إذ العخب أكثخىا 
فيل يخيج بذامة  تقػؿ الذعخ قبل أف يخمق بذامة بغ الغجيخ كبعجما ىمظ كالتاريخ يذيج بحلظ.
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شعخاء العخب الدابقيغ كالالحقيغ كميع ندعتع عخؽ مغ بذامة ىحا؟ بل إف ما  نعجبغ الغجيخ أف 

بل إف غصفاف  ،سشمحقو في ىحا الكتاب مغ شعخاء ىحه القبيمة بالحات يخد قػؿ ىحا الغصفاني
ذلظ الغصفاني؟، كالحؿيقة أف ىحا شيء تشاقمتو  إلىف مشيع شعخاء فصاحل، فيل كميع يشدب اآل

الخكاة كدكف في الكتب، كنحغ ال يزيخنا ىحا كال يذغمشا كلكشا ال نخيج أف نكتب إال ما يقخه العقل 
 نقل مثل ىحا فالبج أف نبيغ كجية نطخنا وهللا السػفق لمرػاب . إلىفإذا اضصخرنا 

زىيخًا استسخ في بشي عبج هللا بغ غصفاف ىػ كأىل بيتو حمفاء ليع كذلظ بدبب ثع إف 
 اليـػ . إلىككانت مشازليع بالحاجد كىػ عػؼ بيحا االسع  ،(ٕٕٔ)غزبو عمى  قبيمتو 

ثع مزى زىيخ في شعخه يسجح ، كيخثي ، كيشرح ، ككاف أكثخ شعخ في مجح سشاف بغ أبي 
بغ عػؼ بغ أبي حارثة، لسا تحسال القتمى، ؼ حخب دح  حارثة، كمجح ىـخ بغ سشاف، كالحارث

 كالغبخاء، كذلظ في معمقتو التي سشػرد مشيا ىحا األبيات : 

 .(000)تبدل بيغ العذيخة بالجم     سعى ساعيا غيظ بغ مخة بعجما                

الداعياف ىشا ىـخ بغ سشاف كالحارث بغ عػؼ، يقػؿ سعيا بالرمح بعجما أف الػفاؽ الحؼ بيغ 
 إلىالعذختيغ تذقق بالجـ .كتبدؿ كمسة تقاؿ لمذيء إذا  تقصع كتذقق  كىي معخكفة في البادية 

 اليـػ كبسعشاىا تسدع. فيع يقػلػف لمدحاب إذا تفخؽ كعرفتو الخيح تسدع، كتبدؿ .

 رجال بشػء مغ قخير وجخىع  فأقدست بالبيت الحي شاف حػلو                  

جخىع كانػا أرباب البيت قبل قخير كىحا القدع مغ زىيخ مغايخ لسا كاف معخكفة عشو. فقج عخؼ 
 ـ شعخه أنو ال يقدع إال باّلل كإيساف ىحا رجل سشتكمع عشو في آخخ أخباره. 

 عمى كل حال مغ سحيل ومبخم          يسيشًا لشعع الديج إن وججتسا              

 .  الدحيل األمخ الحؼ لع يحكع فيػ كتفخؽ خيػط الصاقة، كالسبـخ الخيط السفتػؿ السبـخ

 تفانػا ودقػا بيشيع عصخ مذع    تجاركتسا عبدًا وذبيان بعجما                   
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لسػتاىع فتذاءما بيا ، ككانت تدكغ مظ كىحا مثل يزخب في شجة التذاـؤ  اً اشتخكا مشيا كافػر 

 كغمبة الذخ عمى الخيخ .

 وقج قمتسا إن نجرك الدمع واسعًا       بسال ومعخوف مغ األمخ ندمع              

بسعشى إف حرل لشا إتساـ الرمح بيغ القبيمتيغ ببحؿ الساؿ كإسجاء السعخكؼ سمسشا مغ ىحه 
 لجامية .الحخكب ا

 أثع ـــػق ومــــفأصبحتسا مشيا عمى خيخ مػشغ      بعيجيغ فييا مغ عق             

 سا      ومغ يدتبح كشدًا مغ السجج يعطع ــــعج ىجيتــي عميا مــسيغ فـــعطي            

كيقػؿ أنتسا  ،بسعشى أنكسا مغ عطساء رب كمغ عمياء بغ معج كىع بشي ندار كالسسجكحاف مشيع
 في ىحه القزية عمى خيخ حاؿ ال إثع كال قصيعة رحع .

 مغانع شتى مغ إفال مدنع   فأصبح يجخي فييع مغ بالدكع                    

 التالد اإلبل الحؼ  كانت عشجكع  مغ قجيع تػالجت كىي مغ أمالككع فبحلتسػه لرمح اإلفاؿ:

 فحل معخكؼ ندبيا إليو . الفريل مغ اإلبل كيقاؿ لمػاحج :أفيل ، كالسدنع 

 يشجسيا مغ ليذ فييا بسجخم.   تعفى الكمػم بالسئيغ فأصبحت                  

أف ىحه الجخاح تسحى بالسئات مغ اإلبل التي دفعيا مالكيا كىسا السسجكحاف غخمًا عمى  بسعشى
 األعساؿ .أقداط مع أنيسا لع يجشيا فييا جخيسة كإنسا دفعاىا بػية الدمع كىحا مغ أعطع 

 ولع ييخيقػ بيشيع ملء محجع        يشجسيا قػم لقػم غخامة                 

بسعشى أنكع دفعتع ىحه اإلبل غخامة كضعتسػىا عمى أنفدكع درءًا لمخصخ كحتى ضيع مغ الجـ ما 
 يسالء السحجع كىػ كأس الحجاـ . 

 تع كل مقدع .فسغ مبمغ األحالف عشي رسالة      وذبيان ىل أقدس            
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بسعشى باألحالؼ أسج كغصفاف حالفػا ذباف عمى حخب عبذ كالسعشى : أبمغ ذبياف 

 كأحالفيا بأنكع أقدستع عمى الرمح كل قدع عطيع فال تزسخكا الغجر .

 ليخفى وميسا يكتع هللا يعمع     فال تكتسغ هللا ما في نفػسكع                 

 ليػم الحداب أو يعجل فيشقع .    جخخ    يؤخخ فيػضع في كتاب في            

كىػ يقػؿ ليؤالء األحالؼ إف أضسختع غيخ ما  ،شخحيسا  إلىالبيتاف كاضحاف ال حاجة 
كمغ ىشا قالػا إف الذاعخ كاف مؤمشًا ،  ،آجالً  أـأقدستع عميو اليسيغ فديعاؾبكع هللا عميو عاجاًل 

 فيػ عارؼ تساـ السعخفة مريخ العباد كلكشو مات عمى ديغ أبيو.

 .(003)وكان إذا ما أخمػج األمخ ماضياً   وأجسع أمخًا  كان ما بعجه لو                    

ي سمسى حػؿ إيساف زىيخ بغ أب ،أما في إيساف ىحا الذاعخ اختمف الشاس اختالفًا كثيخًا 
فسشيع مغ قاؿ آمغ زىيخ كعجه مغ أىل الفتخة  كػرقة بغ نػفل ،  قبل البعثة كلمشاس ؼيو آراء كثة.

كمشيع مغ جعمو اتبع أحبار الييػد  كزيج بغ عسخك بغ نفيل ، كقذ بغ ساعجة اإليادؼ.
كالشرارػ كآمغ بسعتقجاتيع كأخح عمسو مشيع  كىحا ما قخره أحج الباحثيغ حيث قارف بيغ نرػص 
مغ التػراة كاإلنجيل كبيغ الجانب الجيشي في شعخ زىيخ فخخج بذبو االقتشاع بإيساف زىيخ بل نقل 

اف زىيخ يتألو كيتعفف في شعخه كيجؿ شعخه مالو ابغ قتيبو في الذعخ كالذعخاء ككافقو في قػلو: ك
، كعمق اآللػسي بعج أف شخح األبيات الجالة عمى إيساف زىيخ قائاًل : (ٕٕٗ)عمى إيسانو " بالبعث

فقج اعتخؼ في ىحه األبيات بػجػد البارؼ عد اسسو كأثب ق سبحانو صفات الكساؿ كالعمع 
قاب ، كالحفطة كغيخ ذلظ مسا جاءت بو كلحياة كالقجرة، كأقخ بالبعث كالشذػر، كالثػب ،كالع

 . (ٕٕ٘)الحشيؽية البيزاء كىحا أدؿ عمى يقيشو كإيسانو

ككاف شعخه مػافقًا لسا جاء بو  ،كقاؿ ىؤالء كغيخىع :إف زىيخًا كاف يتكمع بالحكسة 
 فسغ ذلظ قػلو:  ،اإلسالـ

 ليخفى وميسا يكتع هللا يعمع     فال تكتسغ هللا ما في نفػسكع                   

 ليػم الحداب أو يعجل فيشقع .   يؤخخ فيػضع في كتاب فيجخخ                   
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فإيسانو كاضح في ىحيغ البيتيغ : فيػ مؤمغ باّلل كعمسو كأف هللا ال تخفى عميو خاؼيو. 

عقػبة لراحبيا كحلظ عميو خاؼيو. كحلظ إيسانو بالجداء كالحدا، كأف السعاصي إما أف تعجل ال
 نو يقػؿ أيزًا:أفي الجنيا ، كإما أف تؤخخ لو في اآلخخة. فيحا مغ األدلة عمى إيسانو ، ثع 

 ولػ كارىتو الشفذ آخخ مػعج يػم السسات فإنو            إلىتدود                

 كيقػؿ : 

 آخخ وارد ـــــسئًا كــــطخ ضـــشتــــفس لسشايا ليذ عشيا مدحدح         حياض ا            

 ج ــاىـــخ شـــائب إال كآخـــا غـــوم  ة        ــيـشــوم يءمزع ــــقـــبال وســــخ            

 مغ السػت في أحخاسو رب رماد   و       ــــجتـــاجيًا لػجـــي نـــان حــــػ كـــفم            

 خيف وتالج ــال شـــان ذا مــج كــوق   لع يسشع مغ السػت ربو       أو الحزخ            

 .  (006)ىع والسخء ليذ بخالج،،أحاديث  جىع        ــخمج بعــاس تــــالشخ أن ـــع تـــأل            

كىحا أيزًا إيساف بفشاء الجنيا كىػ مػافق لسا نحغ مؤمشػف بو  ، كقيل: فيل بعج  قالػا :      
 ؟ كالجػاب عغ ىحا كمو مغ كجػه : مغ إيسانو تذظ ىحا

لسا بمغتو قريجة كعب قبل إسالمو كالتي سشدػقيا في  (ملسو هيلع هللا ىلص)الػجو األكؿ : أف الشبي 
 تخجسة كعب كىي تقػؿ فييا أليو بجيخ: 

 عمى أي شيء ريب غيخك دلكا    وخالفت أسباب اليجى واتبعتو                  

 ًا لكا ـو أخـــجرك عميــعميو ولع ت  عمى خمق لع تمف أمًا وال أبًا                     

: أجل لع  يجرؾ  عميو أباه كال أمو. فيحا مغ األدلة القاشعة عمى أف زىيخًا لع  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ 
يؤمغ ، كإف كاف عارفًا فسجخ السعخفة ال تكفي ما لع يتػجيا صاحبيا ، بالترجيق كاالعتقاد 

مغ السؤسف أف نججه في مجتسعشا كثيخًا، كىي حؿيقة ال يسكغ تجاىميا .فمػ الجاـز .كىحا شيء 
خال اإلنداف بشفدو كتجبخ كيؽية إيسانو لػجج أنو لع يقتشع اقتشاعًا جادًا كإنسا كجج آباءه مؤمشيغ 
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كحراد ذا أنشا اآلف ال نتػرع عغ الغر كالخجيعة، كالكحب ، كالغيبة ،كالشسيسة،  ،فأتبعيع 

فاؽ الدمع بالحمف الكاذب فتأمل ذلظ ، كتجبخ كيؽية بشاء ديشظ فإذا لع يكغ عمى كالبصخ، كإن
أساس صحيح فثبت أساسو بترحيح االعتقاد كستجج عشج ذلظ حالكة الصاعة ، كنعخؼ ؾبح 

 السعرية .كاف هللا بعػف الجسيع .

ال يشصق عغ اليػػ كلػ كاف زىيخ مؤمشًا لع يػافق الشبي ص  (ملسو هيلع هللا ىلص)فالسقرػد أف الشبي  
الذاعخ في قػلو ىحا كىػ قصعًا ال يقػؿ إال حقًا، كال يشصق إال صجقًا ، كال يػافق عمى ضمع، فاه 

 أبي كأمي كنفدي.

الػجو الثاني: أف الرحابة كانػا حخيريغ عمى أف يذيج آلبائيع باإليساف كلػ لسذ كعب 
لع يتخددا في ذلظ كلصمبا مغ الشبي  لػالجىساغ زىيخ أف ىشاؾ فخصة لالستغفار بغ زىيخ كبجيخ ب

أف يدتغفخ لو ، كىحه ال تغيب عشيسا كال عغ غيخىسا أبجًا كيف كىسا مغ أجالء الرحابة بل 
 دليل. إلىىي مشؿبة عطيسة ليسا أف يكػف أبػىسا آمغ ندكؿ الػحي كىحا ال يحتاج 

 عب القريجة إجابة بيحه األبيات :ىيخ لسا أرسل لو كالػجو الثالث : أف بجيخ بغ ز 

 دم ــي أحـاًل وىـييا باشـــػم عمـــمغ مبمغ كعبًا فيل لظ في التي         تم           

 دمع ـاء وتشـان الشجـــجػ إذا كــفتشالعدى وال الالت وحجه         هللا ال إلى           

 مغ الشاس إال شاىخ القمب مدمعمت        ــبسفذ ـيػم ال يشجػ وليلجى            

 .(007)خمــي محــمسى عمـــــغ أبي ســوديو        ـــشـــػ الشيء ديــيخ وىـزى فجيغ           

فيحه شيادة بجيخ كتبخؤ مغ ديغ أبيو كججه مسا يجؿ داللة كاضحة عمى أف زىيخ مات 
، كمغ ىحا السشصمق ألنو لع  يعتقجىا  ،شيئاً تغغ عشو عمى ديغ آبائو ، كأف عمػمو كمعارفو لع 

يتبيغ أف العقيجة ىي األساس ، كأف اإليساف ىػ األعساؿ الباششة بسعشى االعتقاد الجاـز الحؼ ال 
ىػ األعساؿ الطاىخة كالرالة كالرياـ كالدكاة كالحج كغيخ  اإلسالـكأف  ،يذػبو شظ أك شبية

فمػ آمغ زىيخ حؿيقة لع يصالب باألعساؿ الطاىخة التي لع تفخض إال بعج ككفاتو ،  ،(ٕٕٛ)ذؾ
 كلكغ نقرو االعتقاد فمع يشفعو عمسو بيـػ السعاد.
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بأف عمييع غخس العقيجة  ،سميع هللا مدؤكلية تخبية األجياؿكىشا أريج أف أذكخ مغ ح

سل الشرء ؼيسا بعج امتثاؿ األكامخ كىي التي تح اإلسالـالراؼية في قمػب الشاشئة فعمييا يشبشي 
كثيخًا ما يقػؿ: إف الحيغ أمشػا  لىاكاجتشاب الشػاىي كعسل الرالحات فإنا نجج أف هللا سبحانو كتع

مغ قػلو فاعمع أنو ال  لىاكعسمػا الرالحات فتبيغ لشا أف العسل بعج اإليساف ، كىحا ىػ مخاده تع
  .فقج عخفو السرمحػف كدعػا إليو لو إال هللا كاستغفخ لحنبظ كىحا ليذ بججيجإ

في السمل كالشحل، لسا ذكخ السؤمشيغ في الفتخة قاؿ :  الػجو  الخابع: ما ذكخه الذيخستاني
كمغ ىؤالء زىيخ بغ أبي سمسى كاف يسخ الغزاة كقج أكرقت بعج يبذ .ؼيقػؿ : لػال أف تدبشي 
العخب آلمشت بسغ أحياؾ بعج يبذ سيحيي العطاـ كىي رميع .قاؿ ثع آمغ بعج ذلظ كقاؿ 

 .قريجتو السعمقة

ألنو قاؿ لػال أف تدبشي العخب آلمشت بسغ أحياؾ، فقجـ  ،ـمغ  ىشا عمسشا أف زىيخًا لع يؤ 
الخػؼ مغ مدبة العخب عمى معخفتو كعمسو فسات كسا قاؿ بجيخ :فجؼ زىيخ كه شيء ديشو، 
فتبيغ بحلظ ما أثبتشاه نعػذ باّلل مغ عمع ال يشفع فتأمل قرة ىحا الخجل الحؼ عج مغ أعمع أىل 

 اإلسالـو كبيغ ما مات عميو، يتبيغ لظ الفخؽ بيغ زمانو كأحسيع، كقارف بيغ عمػمو كمعارف
 . (ٜٕٕ)العمع كاالعتقاد وهللا السدتعاف كاإليساف كبيغ مجخد

ـ كقج ٕٚٙـ كتػفي سشة ٕٓ٘ىحا كقج كانت كالدة الذاعخ زىيخ بغ أبي سمسى سشة 
   .عكحدب قػلو في قريجتو التي قجمشاىا وهللا أعم .(ٖٕٓ)عاش مائة سشة كثساف سشي عمى األصح

 –حخف الديغ  -

سخصاء بشت عبج هللا بغ مخة السديشة: كىي أـ نجبو كشئاس أبشا ربيعة بغ رياح بغ ربيعة  -ٚ٘
صفاف بغ سعج بغ ؾيذ بغ غػث بغ ىالؿ بغ شسخ بغ فداره بغ ذبياف بغ بػيس بغ ريث بغ غ

 . (ٖٕٔ)عيالف بغ مزخ

 .(ٕٖٕ))ع(سعجاف السدني :كػفي مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٚ٘

 .(ٖٖٕ))ع(سؽياف بغ عصية السدني: مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٛ٘
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، كقيل: (ٖٕٗ) الشحػؼ البرخؼ : يكشى أبػ السشحر مػلى مديشة القارغ سالـ بغ سميساف   -ٜ٘

، سسع عاصع بغ بيجلة ، كركػ عغ ثابت البشاني كحساد بغ أبي (ٖٕ٘)مػلى معقل بغ يدار
يع ، ، كركػ عشو زيج (ٖٕٙ)سميساف بغ حباب كيػنذ بغ دمحم كعفاف بغ مدمع ، كمدمع بغ إبخـا

 .(ٖٕٛ) ، كيحكخ أنو صجكؽ صالح الحجيث(ٖٕٚ) كمػسى بغ إسساعيل كغيخىع

 .(ٜٖٕ) سميساف السدني : ركػ عغ أبي ىخيخة ، كركػ عشو ابشو العػاـ -ٓٙ

عجاده في سميساف بغ سشاف السدني: كيقاؿ: السجني ، كيقاؿ: أنو مغ مػالييع،  -ٔٙ
، ركػ عغ ابغ عباس كأبي ىخيخة ، ركػ عشو يديج بغ أبي حبيب كجعفخ بغ (ٕٓٗ)السرخييغ

 ، (ٕٔٗ) ربيعة

 .(ٖٕٗ) ، كسا ذكخه ابغ حباف في الثقات(ٕٕٗ) ذكخه العجمي بأنو مرخؼ تابعي ثقة

 .(ٕٗٗ) )ع(سساعة بغ عبج الخحسغ السدني الكػفي: مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٕٙ

سييسة بشت عسيخ السدنية : امخأة ركانة بغ عبج يديج السصمبي قاؿ: الحافع كقع ذكخىا في  -ٖٙ
نافع بغ عجيخ ابغ عبج يديج أف ركانة بغ عبج يديج شمق امخأتو سييسة  إلىمدشج الذافعي بدشجه 

خدىا  لبتة وهللا ما أردت إال كاحجة فا( فقاؿ : إني شمقت امخأتي سييسة ملسو هيلع هللا ىلص)لبتة ثع أتى الشبي ا
كشمقيا الثانية في زمغ عسخ كالثالثة في زمغ عثساف كأخخجو ابغ مشجه عغ الذافعي ذكخه 

 .(ٕ٘ٗ)الحافع

، كشيتو أبػ (ٕٙٗ) سػيج بغ مقخف بغ عائح السدني: أخػ الشعساف بغ مقخف ، مجني لو صحبة -ٗٙ
كىالؿ بغ يداؼ ، ركػ عشو ابشو معاكية (ٕٚٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عسخك، كيقاؿ أبػ عجؼ، لو سساع مغ الشبي 

، كقج شيج سػيج الخشجؽ مع رسػؿ (ٜٕٗ)، عجاده في الكػفييغ ، كبالكػفة تػفي(ٕٛٗ) كأبػ شعبة
، كحلظ عشجما دخل خالج بغ الػليج العخاؽ مغ جية البرخة ، كبعج فتحو السحار أمخ (ٕٓ٘)(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

شدكؿ الحفيخ كبث عمى الجشج سعيج بغ الشعساف ، كعمى الجداء سػيج بغ مقخف السدني ، كأمخه ب
ـ، ٖٚٙىػ/ ٙٔ، كشيج القادسية كفتح السجائغ في صفخ سشة (ٕٔ٘)عسالو ككضع يجه في الجباية
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استذيج يـػ نياكنج سشة ، (ٕٕ٘)كتػلى الخخاج عمى ما سقي الفخات لدعج بغ أبي كقاص

 .(ٖٕ٘)ـٔٗٙىػ/ٕٔ

مغ شخيق كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ  : ركػ ابغ مشجة(ٕٗ٘)سيل بغ ؾيذ السدني -٘ٙ
 .(ٕ٘٘) عغ أبيو، عغ جّجه عغ سيل بغ ؾيذ ،عػؼ

 –حخف الذيغ  -

، كيحكخ ابغ أبي حاتع كابغ عبج (ٕٙ٘) شبل بغ حامج السدني: مغ الرحابة ، ندؿ البرخة -ٙٙ
بغ  كعغ عبج هللا( ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ الشبي(ٕٚ٘) البخ: أنو شبل بغ خالج ، كيقاؿ : شبل بغ خميج

 .(ٕٛ٘) مالظ األكسي ، ركػ عشو عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة

أبػ شعبة مػلى مديشة: مػلى سػيج بغ مقخف السدني ، ركػ عغ سػيج بغ مقخف ركػ عشو  -ٚٙ
 .(ٕٓٙ) ذكخه ابغ حباف في الثقات ،(ٜٕ٘)دمحم بغ السشكجر

أبػ شيع السدني : ذكخه الػاقجؼ عغ شيػخو قالػا كاف أبػ شيع السدني قج أسمع فحدغ  -ٛٙ
إسالمو يحجث كيقػؿ لسا نفخنا مع عييشة بغ حرغ يعشي في األحداب رجع بشا فمسا كاف دكف 

قج فتح خيبخ فقاؿ: يا دمحم أعصشي عسا غشست مغ حمفائي  (ملسو هيلع هللا ىلص)خيبخ رأػ مشامًا فقجـ فػجج الشبي 
ألع   :رخفت عشظ كعغ قتالظ فمع يعصو شيئًا فانرخؼ فمؿيو الحارث بغ عػؼ فقاؿ لوفإني ان

 . (ٕٔٙ)أقل لظ وهللا ليطيخف دمحم ما بيغ السذخؽ كالسغخب

 –حخف الراد  -

، ركػ عغ الحدغ البرخؼ (ٕٕٙ)صالح بغ رستع السدني: مػالىع أبػ عامخ الخداز البرخؼ  -ٜٙ
كعكخمة كابغ أبي مميكة كيحيى بغ كثيخ كجساعة ، ركػ عشو أبػ داكد الصيالدي كيحيى القصاف 

، كقاؿ عشو العجمي: (ٕٗٙ) ، قاؿ عشو أحسج بغ حشبل: صالح الحجيث(ٖٕٙ) كابغ ميجؼ كغيخىع
ابغ أبي حاتع : أنو  ، كيحكخ(ٕٙٙ) ، كقاؿ عشو أبػ داكد الدجدتاني: ثقة(ٕ٘ٙ) صجكؽ كثيخ الخصأ

، تػفي سشة (ٕٛٙ) ، كقاؿ ابغ عجؼ: في حجيثو بعس الشكخة(ٕٚٙ)شيخ يكتب حجيثو كال يحتج بو
 .(ٜٕٙ) ـٜٙٚ/ػىػٕ٘ٔ
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، كقيل صباح بغ بذيخ بغ يحيى (ٕٓٚ) : كػفي ثقةدمحم السدنيصباح بغ يحيى بغ  -ٓٚ

كقاؿ: يجػز أف يخخج ،  كضعفو ابغ الغزائخؼ  أبػ دمحم الديجؼ ، كثقو الشجاشي، ،السقخػء
، لو كتاب يخكيو عشو )ع(، كجعفخ الرادؽالخكاة عغ اإلماميغ دمحم الباقخ ، كىػ مغحجيثو شاىجاً 
، كقاؿ ابغ أبي حاتع:  شيخ ، مغ أصحاب اإلماـ (ٕٔٚ)أحسج بغ نرخ :جساعة مشيع

 .(ٕٕٚ))ع(الرادؽ

 –حخف العيغ  -

قاؿ الحافع أخخج حجيثو الصبخاني في ،أبػ العالية السدني : ال يعخؼ اسسو كال سياؽ ندبو  -ٔٚ
مدشج الذاميغ مغ شخيق أبي سعيج بالترغيخ كاسسو حفز بغ غيالف عغ حباف بغ حجخ عغ 
أبي العالية السدني أف رسػؿ هللا ص  قاؿ: ستكػف  بعجؼ فتغ شجاد خيخ الشاس فييا السدمسػف 

 . (ٖٕٚ)لبػادؼ ال يفشجكف مغ دماء الشاس كال أمػاليعمغ أىل ا

، ركػ عشو الحدغ (ٕ٘ٚ)(ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ رسػؿ هللا (ٕٗٚ) عائح بغ عسخك السدني : لو صحبة -ٕٚ
 ،(ٕٙٚ)كمعاكية بغ قخة كعامخ األحػؿ كخميفة بغ عبج هللا العشبخؼ كأبػ حسدة الزبعي كابشو حذخج

 . (ٕٚٚ)ـٕٛٙىػ/ٖٙتػفي في إمخة زياد بغ أبيو سشة يكشى أبا ىبيخة كلو دار بالبرخة ، 

 .(ٕٛٚ))ع(عاصع بغ كاقج السدني: مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ -ٖٚ

، ذكخه ابغ حباف في (ٕٓٛ): يكشى أبػ ىالؿ ، لو صحبة(ٜٕٚ)عامخ بغ عسخك السدني -ٗٚ
بغ عبيج قاؿ ؼيو:  أخصأ ؼيو، ألف يعمى كيقاؿ: ، انفخد بحجيثو أبػ معاكية الزخيخ،(ٕٔٛ)الثقات

عغ ىالؿ بغ عامخ، عغ رافع بغ عسخك، كقاؿ أبػ معاكية: ىالؿ بغ عامخ، عغ أبيو، قالو أبػ 
 .(ٕٕٛ) عسخ

يع بغ إسساعيل بغ مجسع(ٖٕٛ)عباية بغ بكخ بغ أبي ليمى السدني -٘ٚ  ،(ٕٗٛ): ركػ عغ إبخـا
 .(ٕ٘ٛ)ركػ عشو إسساعيل بغ أبي أكيذ

: ركػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو حذخج  (ٕٙٛ)بغ عسخك السدنيعبج هللا بغ حذخج بغ عائح -ٙٚ
 .(ٕٛٛ)، قاؿ أبػ حاتع: ال يعخؼ(ٕٚٛ) بغ عبج هللا بغ حذخج
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، كندبو ابغ خياط فقاؿ: عبج (ٜٕٛ) عبج هللا بغ ذرة السدني: كقيل: عبج هللا بغ درة بغ سخاؽ -ٚٚ

جمة بغ الشع بغ عثساف بغ هللا بغ عائح بغ شابخة بغ ألؼ بغ خالكة بغ ثعمبة بغ ثػر بغ ى
، مغ الرحابة الحيغ ندلػا البرخة ، (ٜٕٔ) ، كأكج ىحا الشدب أبػ أحسج العدكخؼ (ٜٕٓ)عسخك السدني

 إلى، كفج (ٕٜٕ) كىػ مػلى أرشباف، جج عبج هللا بغ عػف بغ أرشباف ، مغ فػؽ ، ككشيتو أبػ بخدة
 .(ٖٜٕ) مع خداعي بغ عبج نيع كبالؿ بغ الحارث(ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

، ركػ عغ أبى ىخيخة ركػ عشو (ٜٕٗ)سكغ البرخة، لو صحبة  عبج هللا بغ سخجذ السدني: -ٛٚ
، كىػ مسغ استغفخ لو رسػؿ (ٜٕ٘)عاصع األحػؿ كقتادة كمدمع بغ أبي مخيع كعثساف بغ حكيع

، قاؿ ابغ عبج (ٜٕٙ)كالحؼ رأػ خاتع الشبػة عشج نغس كتفو األيدخ جسعا عميو خيالف( ملسو هيلع هللا ىلص)هللا
أنيع ال يختمفػف  ، كأشار:(ٜٕٚ) بالسدني، كيقاؿ السخدكمي، أضشو حميف ليع برخؼ  يمقب البخ:

 .(ٜٕٛ) في ذكخه في الرحابة، كيقػلػف لو صحبة عمى محىبيع في المقاء كالخؤية كالدساع

البرخؼ ، كىػ عبج هللا بغ سشاف بغ نبيذة بغ سمسة بغ  (ٜٜٕ)عبج هللا بغ سشاف السدني -ٜٚ
سمساف بغ صبح بغ مازف بغ خالكة بغ ثعمبة بغ ثػر بغ ىحمة بغ الشع بغ عثساف بغ عسخك، 

، ركػ عغ أبيو سشاف كعبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب (ٖٓٓ)ػ كالج عمقسة بغ عبج هللا السدنيكى
، كقاؿ (ٕٖٓ)عبج هللا بغ عمقسة ، ليذ بو بأسركػ عشو ابشو  ،(ٖٔٓ)كمعقل بغ يدار السدني

، تػفي في خالفة (ٖٗٓ)كلو بيا عقبندؿ البرخة  ،(ٖٖٓ)البخارؼ: لع يرح إسشاد حجيثو.
 . (ٖ٘ٓ)معاكية

ألف في إسالمو  ،، كسسي ذا البجاديغ(ٖٙٓ) عبج هللا بغ عبج نيع السدني : كىػ ذك البجاديغ -ٓٛ
 -أعصتو أمو بجادًا ليا  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسػؿ هللا إلىراد السديخ قرة أكردىا أصحاب الديخ، ألنو حيغ أ

، كقيل: كإنسا (ٖٚٓ)شقو باثشيغ ، فاتدر بػاحج مشيسا، كارتجػ باآلخخ –كىػ الكداء الغميع  الجافي
ؼيسشعو قػمو مغ ذلظ كيزيقػف عميو حتى تخكػه  اإلسالـ إلىسسي ذا البجاديغ ألنو كاف يشازع 

فمسا كاف قخيبًا مشو شق بجاده باثشيغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىفي بجاد ليذ عميو غيخه ، فيخب مشيع 
، ككانت (ٖٛٓ): ذك البجاديغ  لحلظفقيل لو (ملسو هيلع هللا ىلص)فاتدر بػاحج، كاشتسل باآلخخ، ثع أتى رسػؿ هللا 

، كقيل : أف ذا (ٜٖٓ)يا أف يبقى معيا كال يياجخعًا مشأمو قج سمصت عميو قػمو فجخدكه شس
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السجيشة ، كسمظ ثشية الغابخ  إلىمياجخًا  (ملسو هيلع هللا ىلص)البجاديغ كاف يحب هللا كرسػلو ، فمسا أقبل الخسػؿ

كعخت عميو الصخيق كغمطت فأبرخه ذك البجاديغ ، فقاؿ ألبيو: دعشي أدليع عمى الصخيق فأبى ، 
هللا بجادًا مغ شعخ ، فصخحو عمى عػرتو ثع عجا نحػىع ،  كندع ثيابو كتخكو عخيانًا ، فاتخح عبج

سػمي ىحا أبػ القاسع فاستؿيسي... تعخضي مجراجًا ك » كأنذأ يختجد: (ملسو هيلع هللا ىلص)فأخح راحمة رسػؿ هللا
 إلى (ملسو هيلع هللا ىلص)كركؼ أف أسسو كاف عبج العدػ فغّيخه رسػؿ هللا  ،(ٖٓٔ)«...  تعخض الجػزاء لمدسـػ 

، ككاف عابجًا زاىجًا ، كقارئًا كرعًا ، (ٕٖٔ) عػؼ السدني.، ركػ عشو عسخك بغ (ٖٔٔ) عبج هللا
كندؿ في  (ملسو هيلع هللا ىلص)، كصمى عميو رسػؿ هللا(ٖٖٔ)ـٖٓٙىػ/ٜصادقًا تؿيًا نؿيًا، تػفي في غدكة تبػؾ سشة

، قاؿ ابغ   «الميع إني أمديت راضيًا عشو ، فارض عشو » فقاؿ: (ملسو هيلع هللا ىلص)، كدعا لو رسػؿ هللا قبخه
 .(ٖٗٔ) صاحب الحفخة: يا ليتشي كشت )رض(مدعػد

ركػ عغ أبيو، ركػ عشو ابشو كثيخ بغ عبج هللا  عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني:-ٔٛ
 .(ٖ٘ٔ)السدني

، كىػ (ٖٙٔ) عبج هللا بغ عسخك بغ ىالؿ السدني: كالج بكخ كعمقسة سكغ البرخة ، لو صحبة-ٕٛ
َكال َعَمى الَِّحيَغ ِإذا َما َأَتْػَؾ ِلَتْحِسَمُيْع ُقْمَت ال َأِجُج َما  ، الحيغ ندلت فييع:(ٖٚٔ)أحج البكائيغ الدتة

ْمِع َحَدنًا َأالَّ َيِجُجكا ما ُيْشِفُقػفَ  َأْحِسُمُكْع َعَمْيِو َتَػلَّْػا َكأَْعُيُشُيْع َتِؽيُس ِمَغ الجَّ
 (ٖٔٛ). 

بفتح السيسمة كالشػف ، كيقاؿ اسسو عبج الخحسغ السدني  كَعشسة :(ٜٖٔ)عبج هللا بغ َعشسة  -ٖٛ
ركػ عغ عسار بغ ياسخ كالعباس بغ عبج السصمب ، كعشو عسخ بغ الحكع بغ ثػباف كجعفخ بغ 

 عبج 

 .(ٕٖٔ)، شيج فتح مرخ(ٕٖٓ) هللا بغ الحكع

ع ، رأػ أنذ بغ مالظ كل(ٕٕٖ)عبج هللا بغ عػف بغ أرشباف: مػلى مديشة كشيتو أبػ عػف  -ٗٛ
، ركػ عغ الحدغ البرخؼ ودمحم ابغ سيخيغ (ٕٖٗ)، ككاف ثقة كثيخ الحجيث(ٖٕٖ)يدسع مشو شيئاً 

يع الشخعي كالذعبي كسعيج بغ جبيخ كآخخيغ ، كركػ عشو (ٕٖ٘)كالقاسع بغ دمحم كمجاىج كإبخـا
 .(ٕٖٙ) سؽياف الثػرؼ كشعبة بغ الحجاج
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، ككاف مغ أكرع أىل (ٕٖٚ)قاؿ يحيى بغ معيغ: عبج هللا بغ عػف ثبت ، كقاؿ أبػ حاتع ثقة  

البرخة كأفزميع مع ما كاف يخجع إليو مغ األدب كالفقو كاإلتقاف كالحفع كبغس أىل البجع ، 
 .(ٕٖٛ)ـ كصمى عميو جسيل بغ محفػظ األزدؼ كالي البرخة ٛٙٚىػ/ٔ٘ٔتػفي سشة 

، يعخؼ (ٜٕٖ)سختار:  أبػ دمحم السدني الػاسصي بغ عبج هللا بغ عثساف بغ العبج هللا بغ دمحم -٘ٛ
، كزكخيا بغ يحيى الداجي ، بي خميفة الفزل بغ الحباب الجسحيسسع مغ أ ،(ٖٖٓ)بابغ الدقاء

، تػفي بػاسط (ٕٖٖ)، ككاف فيسًا حافطًا ، كرد بغجاد كحجث ِبيا.(ٖٖٔ)كعبجاف األىػازؼ كخمقًا كثيخًا 
 .(ٖٖٖ)ـٖٜٛ ىػ/ٖٖٚسشة 

، مسغ ندؿ الكػفة مغ أصحاب رسػؿ هللا (ٖٖٗ)عبج هللا بغ معقل بغ مقخف السدني -ٙٛ
 بغ العباس كعبج هللا بغ ، ركػ عغ عمي كعبج هللا(ٖٖٙ)، يكشى أبا الػليج. (ٖٖ٘).(ملسو هيلع هللا ىلص)

ركػ عشو الذعبي كأبػ إسحاؽ اليسجاني كأبػ إسحاؽ  ،(ٖٖٛ)، ككاف ثقة كثيخ الحجيث.(ٖٖٚ)مدعػد
 .(ٖٔٗ) ـٛٓٚىػ/ٜٓ، تػفي في حجكد سشة (ٖٓٗ) ، كىػ مغ قخاء أىل الكػفة.(ٜٖٖ)الذيباني كزياد.

قيل: أبػ ، يكشى أبػ زياد ، ك (ٕٖٗ)فل السدني: ندؿ البرخة ، لو صحبةعبج هللا بغ السغ -ٚٛ
، ركػ عشو سعيج ابغ جبيخ كالحدغ (ٖٗٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)، سسع رسػؿ هللا (ٖٖٗ)سعيج ، كأبػ عبج الخحسغ

كعبج هللا بغ بخيجة كعؿبة بغ صيباف، كخداعي ابغ زياد بغ عبج هللا بغ مغفل كأبػ العالية 
كىػ  ،(ٖ٘ٗ) كمعاكية بغ قخة كحسيج ابغ ىالؿ كمصخؼ بغ عبج هللا بغ الذخيخ كالحكع بغ األعخج

، تػفي سشة (ٖٙٗ)ليفقيػا أىل البرخة)رض(أحج الخجاؿ العذخة الحيغ بعثيع عسخ بغ الخصاب
 .(ٖٚٗ)ـ، بالبرخة ، كصمى عميو أبػ بخزة األسمسيٜٚٙىػ/ٓٙـ ، كقيل سشة ٛٚٙىػ/ٜ٘

: ركػ عغ مػسى بغ عبج هللا بغ يديج، (ٖٛٗ)ػليج بغ عبج هللا بغ معقل السدنىعبج هللا بغ ال -ٜٛ
، ككاف مغ خيار السدمسيغ ككاف يقاؿ لو الخاىب ركػ (ٜٖٗ)و إسساعيل بغ زكخيا الكػفيركػ عش

 .(ٖٓ٘)عشو أبػ نعيع

، ركػ عشو كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ (ٖٔ٘) عبج هللا بغ ىالؿ السدني : لو صحبة -ٜٓ
 .(ٕٖ٘) عػؼ السدني بػاسصة بكخ بغ عبج الخحسغ السدني ، كعجاده في أىل السجيشة
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، ركػ عشو قخة  )رض(عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ معقل بغ يدار السدني: ركػ عغ عسخ  -ٜٔ

 .(ٖٖ٘) بغ خالج

 .(ٖٗ٘))ع(عبج الخحسغ بغ عبيج السدني الكػفي: مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٕٜ

، ركػ عشو بكخ ابغ (ٖ٘٘)عبج الخحسغ بغ عصية السدني: كاف يخكؼ السخاسيل مغ الحجيث-ٖٜ
 .(ٖٙ٘)اميسػادة الجح

، ركػ عشو ابشو (ملسو هيلع هللا ىلص)عبج الخحسغ السدني: كالج دمحم بغ عبج الخحسغ، سسع رسػؿ هللا -ٜٗ
 . (ٖٚ٘)دمحم

: ركػ عغ عمي كابغ عباس ركػ عشو عبيج بغ (ٖٛ٘)ج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف السدنيعب-ٜ٘
 ،(ٖٓٙ)، يكشى أبػ عاصع الكػفي كىػ ثقة (ٜٖ٘)الحدغ كعبج هللا بغ خالج كالبختخؼ بغ السختار

 .(ٖٔٙ) كقج تكمسػا في ركايتو عغ أبيو لرغخه

 .(ٕٖٙ))ع(عبج الدسيع بغ سالع السدني : مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٜٙ

 .(ٖٖٙ))ع(عبج الدالـ بغ حفز السدني : الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٜٚ

: ركػ عغ عائح ابغ عسخك كعبيج هللا بغ (ٖٗٙ)العديد بغ أبي سعيج السدني، برخؼ عبج  -ٜٛ
 .(ٖ٘ٙ) أبي بكخة ، ركػ عشو مخزكؽ بغ عبج الخحسغ كحساد بغ سمسة

، (ٖٚٙ) ، ركػ عشو ابشو يديج(ٖٙٙ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عبج السدني : كالج يديج ، لو صحبة ، ركػ عغ الشبي -ٜٜ
 .(ٖٛٙ) قاؿ أبػ حاتع: أراه مخسالً 

 .(ٜٖٙ)السدني : ركػ عغ أفمح بغ سعيج األنرارؼ عبج السمظ بغ بكخ بغ أبي ليمى  -ٓٓٔ

عبمة بشت معاكية بغ معاكية السدني : كىي أـ عبج هللا بغ مغفل بغ عبج نيع  -ٔٓٔ
 . (ٖٓٚ)السدني
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، سسع أباه ، سسع (ٖٔٚ)ػف بغ أرشباف: مػلى مديشة البرخؼ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ ع -ٕٓٔ

، (ٖٖٚ)عبيج هللا كعبج هللا كعبج الخحسغ ىع أخػة ثالثة:، ك (ٕٖٚ)مشو دمحم بغ عؿبة ، معخكؼ الحجيث
كذكخه ابغ حباف  ،(ٕ٘ٚ)، قاؿ أبػ حاتع: صالح الحجيث(ٖٗٚ)ركػ عشو نرخ بغ عمي الجيزسي

 .(ٖٙٚ) في الثقات

عبيج بغ حداف السدني : ركػ عغ ىذاـ بغ عخكة ، كركػ عشو عبج هللا بغ دمحم بغ أباف  -ٖٓٔ
 .(ٖٚٚ) بغ صالح القخشي

، ركػ عغ عبج هللا بغ (ٖٛٚ)كيقاؿ الثعمبي أبػ الحدغ الكػفي عبيج بغ الحدغ السدني : -ٗٓٔ
أبي أكفى ، كعبج الخحسغ بغ مغفل، كعبج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف ، كركػ عشو األعسر 

بغ .قاؿ يحيى (ٜٖٚ)كمشرػر كالثػرؼ كشعبة كؾيذ بغ الخبيع كمدعخ كأبػ العسيذ كآخخكف 
، كذكخه ابغ حباف في (ٖٔٛ)، كقاؿ أبػ حاتع:  ثقة صجكؽ (ٖٓٛ)كالشدائي: ثقةمعيغ كأبػ زرعة 

 .(ٖٖٛ) ، كقاؿ الحىبي عشو : صجكؽ (ٕٖٛ)الثقات 

 .(ٖٗٛ) )ع(عبيج بغ سميساف السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -٘ٓٔ

، (ٖ٘ٛ)الريجعبيج بغ عبج الخحسغ السدني: أبػ عبيجة البرخؼ الريخفي ، يعخؼ بعبيج  -ٙٓٔ
، (ٖٙٛ) ركػ عغ ابغ سيخيغ كالحدغ البرخؼ ، كعشو سؽياف الثػرؼ ، قاؿ ابغ معيغ صػيمح

 .(ٖٛٛ)، كقاؿ العجمي: ال بأس بو(ٖٚٛ)كقاؿ أبػ داكد : صجكؽ 

 .(ٜٖٛ))ع(عتبة بغ زياد السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽ  -ٚٓٔ

بشت معاكية بغ قخة :أـ عبج هللا بغ مغفل بغ عبج نيع بغ عؽيف بغ سحيع بغ  العتيمة -ٛٓٔ
 . (ٜٖٓ)ربيعة 

عميو )ي، مغ أصحاب اإلماـ جعفخ الرادؽعثساف بغ عسارة السدني: الكػف -ٜٓٔ
 .(ٜٖٔ)(الدالـ
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عخفصة السديشة: زكجة عبيج الدمسي كىي أـ أبي كجده يديج الخاجد الذاعخ، ككاف عبيج  -ٓٔٔ

غ بشي سميع ، كقع عميو سباء في صغخه فأشتخاه رىيب بغ خالج الدعجؼ ، فمصسو ذات أصمو م
كبمغشي  فقاؿ : أصابشي سباء كأنا مغ بشي سميع، عسخ بغ الخصاب مدتعجيًا ، إلىيـػ ، فخخج 

أنو ال رؽ عمى عخبي ، فأتى كىيب عسخ ، كقاؿ: وهللا يا أميخ السؤمشيغ ما لصست قط غيخ ىحه 
المصسة كأشيجؾ انو حخ، فخجع مع كىيب كأنتدب في بشي سعج ، كتدكج عخفصة السدنية فػلجت 

 إلىزي ؾ مغ يذخفشي كأملو يديج أبا كجده كأخاه، فمسا شبا شالباه أف يمحق بقػمو ، فقاؿ: ال أتخ 
 . (ٕٜٖ)مغ يعيخني

كذكخه ابغ سعج في  ،(ٖٜٖ) عراـ السدني : لو صحبة سكغ السجيشة ، مسغ ندؿ البرخة -ٔٔٔ
، ركػ التخمحؼ عغ ابغ أبي عسخ، عغ ابغ عييشة، عغ عبج السمظ بغ (ٜٖٗ)شبقة أىل الخشجؽ 

إذا بعث جيذًا  (ملسو هيلع هللا ىلص)قاؿ: كاف الشبّي  -ككانت لو صحبة -نػفل، عغ عراـ السدني، عغ أبيو 
، ركػ عشو (ٜٖ٘)ىكحا أكرده مخترخًا « إذا رأيتع مدججًا أك سسعتع مؤّذنًا فال تقتمػا أحجاً » قاؿ: 

 .(ٜٖٙ) ابشو عبج هللا كىػ مغ الثقات

ركػ حجيثو بكخ بغ سػاده عغ عبج الخحسغ بغ عصية عغ أبيو عغ  أبػ عصية السدني : -ٕٔٔ
 .(ٜٖٚ)ججه .عجاده في السرخييغ قالو أبػ سعيج بغ يػنذ ذكخ ذلظ ابغ األثيخ كالحافع

، ركػ عغ أبي الرجيق الشاجي ، ركػ عشو معمى (ٜٖٛ)العالء بغ بذيخ السدني: البرخؼ  -ٖٔٔ
 .(ٓٓٗ) كقاؿ ابغ السجيشي: مجيػؿ، كثقو ابغ حباف ، (ٜٜٖ) بغ زياد الفخدكسي

، ىػ أخػ بكخ بغ عبج هللا السدني ، (ٔٓٗ)عبج هللا بغ سشاف السدني: البرخؼ عمقسة بغ  -ٗٔٔ
ركػ عغ أبيو كمعقل بغ يدار كابغ عسخ ،  كعشو قتادة كحسيج كعػؼ األعخابي كفزاء كالج دمحم 

 .(ٕٓٗ)كأبػ عسخاف الجػني كغيخىع 

، ركػ عشو أىل (ٗٓٗ)، كذكخه بغ حباف في الثقات(ٖٓٗ)ككحا قاؿ الشدائيقاؿ ابغ السجيشي:  ثقة ، 
 .(٘ٓٗ) ـ في خالفة عسخ بغ عبج العديدٛٔٚىػ/ٓٓٔالبرخة تػفي سشة 

 .(ٙٓٗ)(ملسو هيلع هللا ىلص)عمي بغ عبج العديد السدني : السمقب بالحّشاط ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -٘ٔٔ
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هللا بغ جعفخ بغ نجيح الدعجؼ ، أبػ  عمي بغ السجيشي: مػلى مديشة ، كىػ عمي بغ عبج -ٙٔٔ

الحدغ بغ السجيشي ، العمع ، الثبت ، الحافع ، صاحب الترانيف، الستبحخ، إماـ أىل الحجيث، 
، ركػ عغ حساد بغ زيج كعبج الػارث كشبقتيسا ، كركػ عشو عمي (ٚٓٗ)كقائج عمع الخجاؿ كالعمل 

 ،(ٛٓٗ)عشج أحج إاّل عشج ابغ السجيشيبغ الحدغ بغ شقيق ، قاؿ البخارؼ: ما استرغخت نفدي 
، كقاؿ ابغ حباف يعج (ٜٓٗ) كقاؿ أبػ داكد: ابغ السجيشي أعمع باختالؼ الحجيث مغ أحسج بغ حشبل

 .(ٔٔٗ) ـٛٗٛػ/ىٖٕٗ، تػفي ابغ السجيشي في ذؼ القعجة سشة (ٓٔٗ) في الثقات

 .(ٕٔٗ) عسار السدني: سسع أنذ بغ مالظ ، كركػ عشو حسيج الصػيل -ٚٔٔ

                                                                                                             .(ٖٔٗ) عسخك بغ بميل السدني : كػفي ، ركػ عشو عبج الخحسغ بغ أبي ليمى-ٛٔٔ

بغ  ركػ عشو السذسعل : سسع مغ رافع بغ عسخك السدني،(ٗٔٗ)عسخك بغ سميع السدني -ٜٔٔ
 .(ٚٔٗ) ، قاؿ الشدائي ثقة(ٙٔٗ) ركػ لو ابغ ماجة ،(٘ٔٗ)أياس

، ركػ عغ إسساعيل بغ أبي أياس ، ركػ عشو السذسعل (ٛٔٗ)عسخك بغ سميساف السدني -ٕٓٔ
 .(ٜٔٗ)بغ أياس

، ركػ عشو (ٕٔٗ)، ركػ عغ عخكة بغ الدبيخ.(ٕٓٗ)سخك بغ صفػاف بغ عبج هللا السدنيع -ٕٔٔ
 .(ٖٕٗ) ، قاؿ أبػ حاتع : محمو الرجؽ(ٕٕٗ) الحكع بغ جسيع الدجكسي

، كقاؿ ابغ حجخ: ال (ٕٗٗ) كقاؿ العقيمي: كال يتابع عمى حجيثو ، كال يعخؼ بشقل الحجيث 
 . (ٕ٘ٗ)يعخؼ

، كتخجع لو (ٕٚٗ): يكشى أبػ رافع ،ركػ عشو ابشو رافع(ٕٙٗ)عسخك بغ أبي عسخك السدني -ٕٔٔ
كنّبو عمى كىع  ىالؿ بغ عبيج، قالو ابغ فتحػف، ابغ حجخ العدقالني فقاؿ: ىػ كالج عسخك بغ

صاحب االستيعاب حيث قاؿ: عسخك بغ رافع ، كإنسا ىػ عسخك كالج رافع، كأخخج حجيثو 
الشدائي، كالبغػؼ ، كابغ الدكغ، كابغ مشجة ، مغ شخيق ىالؿ بغ عامخ، عغ رافع بغ عسخك 

 .(ٕٛٗ) السدني
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، (ٖٓٗ) : ككاف أبػه مغ جمة الرحابة(ٜٕٗ)دنيالشعساف بغ مقخف بغ عائح الس عسخك بغ -ٕٕٔ

، عجاده في أىل البرخة ، ككاف (ٖٔٗ)مخساًل ، كعغ جساعة مغ أصحابو (ملسو هيلع هللا ىلص)ركػ عغ رسػؿ هللا
، كقيل: ىػ مغ سادات التابعيغ (ٕٖٗ)مغ قخائيع ، ركػ عشو معاكية بغ قخة كأبػ خالج الػالبي

 .(ٖٖٗ)تػفي قبل مرعب بغ الدبيخ

يع بغ عشسة ، لو صحبة َعشسة -ٖٕٔ يع ، ودمحم بغ (ٖٗٗ) السدني: كالج إبخـا ، ركػ عشو ابشو إبخـا
يع بغ الحارث ، كتخجع لو ابغ األثيخ كقاؿ : الجيشي ، فجعمو جيشيًا ، كجعل أباه كججه (ٖ٘ٗ) إبخـا

 .(ٖٙٗ) مدنييغ ، كلعمو قيل ؼيو القػالف

يو عغ عسخ، ركػ عشو ابشو عبج عػف بغ أرشباف: مػلى مديشة، البرخؼ، ركػ عغ أب-ٕٗٔ
 (ٖٚٗ)هللا

 –حخف الغيغ  -

العاص بغ عسخ الصغاكؼ قاؿ : خخج أبػ  إلىأبػ الغادية السدني: قاؿ ابغ األثيخ بدشجه  -ٕ٘ٔ
فأسمسػا فقالت السخأة يا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىالغادية كحبيب بغ الحارث كأـ أبي الغادية مياجخيغ 

أبي الغادية السدني أف  إلىرسػؿ هللا أكصشي فقاؿ : إياؾ كما يدػء األذف. ثع ساؽ بدشج آخخ 
قاؿ : ستكػف بعجؼ فتغ شجاد الحجيث الستقجـ في تخجسة أبي العالية . كقاؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

عج بغ أبي الغادية الحافع أخخج تساـ في فػائجه مغ شخيق مداكر بغ شياب بغ مدخكؽ بغ س
في جساعة مغ الرحابة  (ملسو هيلع هللا ىلص)حجثشي أبي عغ أبيو عغ ججه سعج عغ أبيو قاؿ : كاف الشبي 

فسخت بو جشازة فدأؿ عشيا فقالػا مغ مديشة ، فسا جمذ مميًا حتى مخت بو الثانية فقاؿ: مسغ؟ 
فقاؿ: سيخػ مسغ؟ قالػا مغ مديشة  قالػا مغ مديشة .فسا جمذ مميًا حتى مخت بو الثالثة فقاؿ:

مديشة ال يجرؾ الججاؿ مشظ أحج ، قاؿ ابغ عداكخ بعج تخخيجو ليحا الحجيث كالخاجح أف السدني 
غيخ الجيشي ، كىحا ما أثبتو ابغ عبج البخ كابغ األثيخ كأبػ نعيع كأبػ مػسى كقاؿ أبػ عسخ ىػ 

 .(ٖٛٗ)يعشي الجيشي مغ شيعة عثساف
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الب بغ ديخ السدني ، كلعمو ججه ، يعج في كيقاؿ: غ :(ٜٖٗ)غ أبجخ السدنيغالب ب -ٕٙٔ

، ركػ عشو عبج  (ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ رسػؿ هللا(ٕٗٗ)، كىػ سيج مديشة.(ٔٗٗ) ، كلو صحبة(ٓٗٗ)الكػفييغ
 .(ٖٗٗ)هللا بغ معقل

 . (ٗٗٗ) )ع(مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ يكشى أبػ سمسة الكػفي، غيالف بغ عثساف السدني:-ٕٚٔ

 –حخف الفاء  -

 .(٘ٗٗ) )ع(عامخ السدني: كػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽفزيل بغ  -ٕٛٔ

 –حخف القاف  -

، ركػ عغ عاصع بغ كميب كليث (ٙٗٗ)القاسع بغ مالظ السدني: يكشى أبػ جعفخ الكػفي -ٜٕٔ
يع بغ مػسى كأحسج بغ حشبل الجخميبغ أبي سميع ركػ عشو سعيج  ، كأبػ بكخ بغ أبي شيبة كإبخـا

 .(ٜٗٗ)، كقاؿ الحىبي: صجكؽ مذيػر(ٛٗٗ) الح الحجيث، ككاف ثقة ص(ٚٗٗ) كآخخكف 

قخة بغ أياس السدني: كىػ قخة بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبيج بغ سػاءة بغ سارية بغ ذبياف  -ٖٓٔ
، كىػ مغ الرحابة ، (ٔ٘ٗ) ، كيقاؿ لو: قخة بغ األعد(ٓ٘ٗ)بغ ثعمبة بغ سميع بغ أكس بغ عسخك

كذكخ ابغ سعج بدشجه عغ معاكية بغ قخة عغ أبيو قاؿ:  ،(ٕ٘ٗ) كقج ندؿ البرخة في حزخة العػقة
، ركػ عشو ابشو أياس (ٖ٘ٗ) كقج حمب كصخ ، فسدح عمى رأسو ، كدعا لو (ملسو هيلع هللا ىلص)أف قخة أتى الشبي 
 . (٘٘ٗ)ـٖٛٙ/ػقٗٙقتمتو سشة   -الخػارج -، ركؼ أف األزارقة(ٗ٘ٗ) كلع يخك عشو غيخه

 –حخف الكاف  -

: ركػ عغ أبيو ودمحم ابغ كعب كربيح (ٙ٘ٗ)عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني كثيخ بغ -ٖٔٔ
بغ عبج الخحسغ ، ركػ عشو عبج العديد بغ دمحم كمخكاف بغ معاكية كمعغ بغ عيدى كعبج هللا بغ 
كىب كعبج هللا بغ نافع الرائغ ودمحم بغ خالج بغ عثسة كأبػ عامخ العقجؼ كخالج بغ مخمج كابغ 

، كقاؿ الذافعي : ذاؾ أحج (ٛ٘ٗ)، ذكخكا أنو مشكخ الحجيث ليذ بذيء(ٚ٘ٗ)أكيذ قعشب كابغ أبي
 .(ٓٙٗ)، كقاؿ ابغ عجؼ: عامة ما يخكيو ال يتابع عميو(ٜ٘ٗ)الكحابيغ أك أحج أركاف الكحب
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كخيسة بشت الحدحاس السدنية: سسعت أبا ىخيخة  الجكسي في بيت أـ الجرداء ، ركػ  -ٕٖٔ

، قاؿ إسساعيل بغ عبيج هللا مػلى بشي مخدـك (ٔٙٗ) بغ أبي السياجخعيل بغ عبيج هللاعشيا إسسا
أدخمت عمى أـ الجرداء ، فمسا سمست جمدت فدسعت كخيسة بشت الحدحاس السدنية ، ككانت مغ 

 . (ٕٙٗ) (ملسو هيلع هللا ىلص)صػاحب أـ الجرداء تحجث عغ أبي ىخيخة عغ الخسػؿ 

ابغ الذاعخ زىيخ بغ أبي  كعب بغ زىيخ بغ أبي سمسى السدني : أبػ السزخب ، كىػ -ٖٖٔ
سمسى ، كأختو الذاعخة سمسى بشت أبي سمسى شاعخة أيزًا، كلكعب ابغ ىػ عؿبة كىػ السزخب 

 .  (ٖٙٗ)بة السزخببغ كعب ، كلعؿبة ابغ كىػ الحجاج بغ ذؼ الخقبية بغ عبج الخحسغ بغ عؿ

يت كعب عاش كعب بغ زىيخ في بيئة تشتج القخائح الذعخية عشج الخجاؿ كالشداء كفي ب
كلع يبخل عميو أبػه بالحكسة كاألدب ،  أحج عذخ شاعخًا مغ ندل أبي سمسى جج كعب بغ زىيخ،

 فذب كعب بغ زىيخ شاعخًا فريحًا حكيسًا .

كأـ كعب بغ زىيخ كبذة بشت عسار بغ سحيع بغ غصفاف ، أما كالدة كعب فال يعخؼ 
خة تػفي في حجكد سشة ست كعذخيغ لميجكلكشو  -مثل كثخ مغ الذعخاء في القجيع التاريخ كالدتو،

 .  (ٗٙٗ)ستسائة كخسدة كأربعيغ لمسيالد

لع يحع أحج مغ الذعخاء بالذيخة كسا حطي كعب بغ زىيخ، فيػ شاعخ ابغ لعائمة معخقة 
شاعخ جاىمي معخكؼ كأخػه بجيخ  -بالذعخ ، انحجرت شاعخيتيع مغ ربيعة، ككالجه زىيخ

فاني ، كابشا عستو تساضخ الخشداء كأخػىا صخخ ،كابشا شاعخ، كخالو بذامة بغ الغجيخ الغص
–ككلجه عؿبة السزخب، كحفيجه العػاـ بغ عؿبة  بشتو سمسى : العػبثاف كقخيس، كأخػه بجيخ،

كلكعب ابغ آخخ مغ كلجه الحجاج بغ ذؼ الخقيبة بغ عبج الخحسغ بغ عؿبة بغ  -كميع شعخاء
 ب " ذك البخة" ذكخه عسخك بغ كمثـػ ،كعب بغ زىيخ كىػ شاعخ مذيػر، ككعب بغ زىيخ يمق

 يقاؿ لو: "بخة القشفح" كذلظ في قػلو :

 .(465)بو نحسى ونذفي السمجئيشا  وذو البخة الحي حجثت عشو                    
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ف كعب يشحجر مغ قبيمة عخيقة مثل قبيمة مديشة، فقج افتخخ كعب بغ زىيخ بشدبو في أكبسا   

شعخه ، فيع أىل عد قجيع كمجج تميج ، كأصحاب ندب كخيع كمحتج شيب قاؿ كعب مخاشبًا 
 مدرد بغ ضخار : 

 مع ـــال أم حـــإذ قأيقطان قال القػل   و        ــــخض أنــــــــسعــــحا الــــغا ىـــــأبمإال            

 جج في باذخ أشع ــكخامًا بشػ لي السذخًا          ــديدًا ومعـــــــدًا عـــــــــختشي عـــــأعي           

 وإنشي مغ السدنييغ السرفيغ بالكخم ت          شـــــث كــــي حيـــــــل مشــــع األصـــى           

 يعــبأسيافيع حتى استقستع عمى الق    عمى اليجى      بػكع حيغ جختعىع ضخ            

 جم  ـــــج كف وال قـــع قيــــظ فييــفسا ل ية          ـــشجفــــــربة خــــظ مشيع عوساقت           

 .(466)وىع أجمػا أباك عغ الحخم قجيساً       و     ــيمــــػا حدن الحجاز وســـىع مشع           

سالـ إ،فتبجأ مع قرة إسالمو ،ككاف ذلظ عمى إثخ  اإلسالـأما عغ حياة كعب بغ زىيخ في 
 كعشجما عمع كعب بحلظ قاؿ :  بجيخ،

 فيل لظ فيسا قمت بالخيف ىل لكا     ة       ــالــــيخًا رســــغا عشي بجــــأال أبم           

 ا  ــمكــــــعا و ـــأمػن مشيـــمظ الســـفأني          شخبت مع السأمػن كأسًا رويًة            

 يخك دلكا ـيء ويب غــــعمى أي ش     تو       ــوخالفت أسباب اليجى وتبع           

 .(467)كاــًا لـــيو أخـــجرك عمـــعميو ولع ت   ف أمًا وال أبًا        ــمق لع تمــــعمى خ           

 

أخيو أف  إلى،مغ مشرخفو عغ الصائف ،كتب بجيخ بغ زىيخ (ملسو هيلع هللا ىلص)كلسا قجـ رسػؿ هللا 
، قتل رجاًل بسكة مسغ كانػا ىجػه كآذكه، كمغ شعخاء قخير: ابغ الدبعخؼ ، كىبيخة  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

 إلىبغ أبي كىب ، كقج ىخبػا  كأمثاليع في كل كجية، فإف كانت لظ في نفدظ حاجة فصخ 
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  ،نجائظ في األرض إلى( ، فإنو ال يقتل أحجًا جاءه تائبًا ، كإف أنت لع تفعل فانج ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

 كعب قائاًل: إلىككتب بجيخ 

 تمػم عمييا باشاًل وىي أحدم   مغ مبمغ كعبًا فيل لظ في التي                    

 فتشجػ إذا كان الشجاء وتدمع   هللا ال العدى وال الالت وحجه       إلى              

 مغ الشار إال شاىخ القمب مدمع  لجى يػم ال يشجػ وليذ بسفمت                      

 .(468)سمسى عمى محخم وديغ أبيو        ـــغ زىيخ وىػ ال شيء ديشفجي               

الكتاب ضاقت بو األرض ، كأشفق عمى نفدو ، كأرجف بو مغ كاف في فمسا بمغ كعبًا 
حاضخة مغ عجكه، كقالػا ىػ مقتػؿ ، كعشجما لع يجج مغ شيء بجًا ، قاؿ قريجتو التي مجح فييا 

( ، كذكخ فييا خػفو كإرجاؼ الػشاة بو مغ عجكه، ثع خخج حتى قجـ السجيشة ، ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 
، في  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسػؿ هللا إلىمػدة كمعخفة مغ جييشة ، فغجا بو  عمى رجل كانت بيشو كبيشيعفشدؿ 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا إلى( ، فقاـ إليو فاستأمشو ، فحكخ أنو قاـ ملسو هيلع هللا ىلص)صالة الربح فرمى مع رسػؿ هللا 
يا رسػؿ هللا إف ( ال يعخفو ، فقاؿ كعب :ملسو هيلع هللا ىلصفجمذ إليو ككضع يجه في يجه ، ككاف الخسػؿ )

: نعع،  (ملسو هيلع هللا ىلص)ل أنت قابل مشو، إف أنا جئتظ بو؟ قاؿ الشبي كعب بغ زىيخ أتاؾ تائبًا مدمسًا، في
قاؿ كعب: فأنا كعب. قاؿ ابغ إسحاؽ : فحجثشي عاصع بغ عسخك بغ قتادة ، أنو كثب عميو 

 .  (ٜٙٗ)دعو عشظ فإنو جاء تائبًا نازغاً :  (ملسو هيلع هللا ىلص) رجل مغ األنرار ، فقاؿ : رسػؿ هللا

براحبيع ، كذلظ أنو لع يتكمع ؼيو فغزب كعب بغ زىيخ عمى ىحا األنرارؼ لسا صشع 
كالتي اشتيخت  (ملسو هيلع هللا ىلص)رجل مغ السياجخيغ إال بخيخ فقاؿ قريجتو التي قاليا حيغ قجـ عمى الخسػؿ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" بانت سياد "  كىحه القرة ىي نقصة البجاية في إسالـ كعب في أكاخخ نة الدابعة 
، اإلسالـية كمغ الحيغ دافعػا عغ اإلسالمػة لميجخة، كبخز كعب بغ زىيخ شاعخًا مغ شعخاء الجع

، (ملسو هيلع هللا ىلص)كبحلظ يكػف كعب  قج أعمغ أسالمو إعالنًا كاضحًا ، كأعمغ تػبتو ، كقج أبجػ الخسػؿ 
 قػلو : إلىأعجابو ببعس معاني القريجة ، فعشجما كصل كعب بغ زىيخ 

 مدمػلميشج مغ سيػف هللا     إن الخسػل لديف يدتزاء بو                   
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 ببصغ مكة لسا أسمسػا زولػا   عربة مغ قخير قال قائميع       في              

 .(472)عشج المقاء وال ميل معازيل     ذف   ـــزالػا  فسا زال  أنكاس وال ك             

 أف قاؿ كعب :  إلى، لسغ حػلو ككأنو يقػؿ ليع : اسسعػا قػؿ شاعخنا الججيج  (ملسو هيلع هللا ىلص) نطخ الشبي

 .(472)ضخب إذا عخد الدػد التشابيل     يسذػن مذي الجسال الدىخ يعرسيع               

عخض الذاعخ كعب بغ زىيخ باألنرار لغمطتيع عميو، فأنكخت قخير عميو، كقالػا : لع تسجحشا 
 إذ ىجػتيع فقاؿ: 

 مغ سخه كخم الحياة فال يدل          في مشقب مغ صالحى األنرار              

 بار ــالجبة  ـــاج  وقــــػم  الييــــيػسيع لشبييع          ـغ نفـــباذليـــوال              

 .(470)فارـــــقػا مغ الكـــــــبجماء مغ عم       ظ ليع   ــو مدـيتصيخون كأن               

بعذخيغ ألف ، ككداه بخدة اشتخاىا بعج ذلظ معاكية مغ كرثة كعب (ملسو هيلع هللا ىلص)فقاـ رسػؿ هللا  
 ، كمغ ىشا سسيت قريجتو بالبخدة .(ٖٚٗ)درىع

 .(ٗٚٗ) كعب بغ نػفل السدني: أحج الخكاة مغ قبيمة مديشة ركػ عغ بالؿ بغ حسامة -ٖٗٔ

 –حخف الالم -

ليمى )أبشة عع معغ بغ أكس السدني (: كاف معغ قج دخل البرخة فتدكج أبشة عع لو يقاؿ  -ٖ٘ٔ
عمييا ، فخكبت إليو فػججتو في بيت كجبة  فأبصأف بالده، فأذنت لو ليا ليمى ، فأستأذنيا في أتيا

 صػؼ ، فقالت لو: أىحا عيذظ الخؼيع الحؼ ندعت إليو؟ 

فقاؿ ليا: لػ قج جاء الخبيع ، فخأيت الخخافي كالدىخة لخأيت عيذًا شيبًا ، فأمخت فشطف 
 .(٘ٚٗ)البرخة كقج شمقيا كنجـ إلىرجعت  ككدي ثع أنيا
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 – حخف السيع -

، ذكخه البغػؼ مغ ركاية (ٙٚٗ) مالظ بغ نزيمة: حميف بشي عسخك بغ عػؼ مغ مديشة -ٖ٘ٔ
، كقيل : مالظ بغ نسيمة السدني حميف لبشي معاكية بغ عػؼ مغ  األمػؼ عغ ابغ إسحاؽ

 .(ٚٚٗ)األنرار شيج بجرًا كأستذيج بأحج 

السحتفخ بغ أكس بغ زياد السدني : قاؿ الحاكع في تاريخ نيدابػر السحشفخ بغ أكس بغ  -ٖٙٔ
ذكخ العباس بغ مرعب أنو كرد خخساف ، كقاؿ أحسج بغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)نرخ بغ زياد صاحب رسػؿ هللا 

سشاف أستػشغ مخك ، كذكخ بذخ بغ السحتفخ أنو كاف مع أبيو بخخساف في جير عبج الخحسغ 
ج مغ شخيق عيدى بع مػسى عشجار عغ عيدى بغ عبيج الكشجؼ عغ الحديغ ثع أخخ ، بغ سسخه

تحت  (ملسو هيلع هللا ىلص)بغ عثساف بغ بذخ السحتفخ بغ أكس عغ أبيو عغ ججه السحتفخ أنو بايع رسػؿ هللا 
 .(ٛٚٗ)الذجخة كأنيع نحخكا البجنة عغ سبعة .كحا في اإلصابة

قخير قبل فتح مكة مغ أىل  ىإلالتي كتبت معيا حاشب بغ أبي بمتعو  -السخأة السدنية: -ٖٚٔ
 .(ٓٛٗ)، كقيل سارة (ٜٚٗ)القخه يقاؿ ليا كشػد

 .(ٔٛٗ) دمحم بغ حساد : يكشى أبػ األشعث السدني ، أسشج عشو -ٖٛٔ

 .(ٕٛٗ) )ع(دمحم بغ سيل السدني: الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٜٖٔ

 .(ٖٛٗ) )ع(مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ دمحم بغ ضييخ أبػ عسارة السدني: كػفي ، -ٓٗٔ

: يكشى أبػ عبج هللا ، كىػ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج بذخ دمحم بغ عبج هللا السدني -ٔٗٔ
، كىػ مغ أىل ىخاة، قجـ بغجاد (ٗٛٗ) بغ مفزل بغ حداف بغ حداف بغ عبج هللا بغ مغفل السدني
ـ عغ أحسج بغ نججة ٖٜٙىػ/ٕٖ٘حاجًا، كحجث بيا لسا صجر مغ حجو، كذلظ في سشة 

، ركػ (٘ٛٗ) اليخكؼ، كعغ عمي بغ دمحم بغ عيدى الجكاني ندخة أبي اليساف الحكع بغ نافع
عشو: الجارقصشي ، كحجثشا عشو: أبػ الحدغ بغ رزقػيو، كأبػ عمي بغ شاذاف، كىػ ندبو لشا، 

، ككاف أبػ عبج هللا ، كىػ أصغخ مغ أخيو أبي دمحم ، أحسج بغ عبج هللا السدني (ٙٛٗ) ككاف ثقة
، (ٚٛٗ) دمحم ، قج إشتخػ دارًا بشيدابػر، كىي دار يحيى بغ يحيى اإلماـ، ككاف يكثخ السقاـ بيا
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سسع مغ أىل نيدابػر، كحجث بالعخاؽ كنيدابػر كىخاة، كسسع مشو الحاكع الشيدابػرؼ أبػ عبج 

 .(ٜٛٗ)انيغـ ، كقج قارب الثسٖٜٙىػ/ٕٖ٘ ت كفي بشيدابػر سشة ،(ٛٛٗ)هللا الحافع

دمحم بغ عسخ السدني : ركػ لو دمحم بغ حبيب : أف قخيذًا كفأت قجكر العباس كلع  -ٕٗٔ
 .(ٜٓٗ) (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا إلىتصعسيا لعمسيا بسيمو 

لو صحبة يعج في الذامييغ ثع أخخج  ذكخه البخارؼ كقاؿ : دمحم بغ أبي عسيخة السدني: -ٖٗٔ
مغ شخيق ابغ السبارؾ عغ ثػر بغ يديج عغ خالج بغ معجف عغ جبيخ بغ نفيخ عغ دمحم بغ أبي 

يـػ أف يسػت  إلىقاؿ : لػ أف عبجًا خخ عمى كجيو مغ يـػ كلج  (ملسو هيلع هللا ىلص)عسيخة مغ أصحاب الشبي 
ما يدداد مغ األجخ كالثػاب.  ىخمًا في شاعة هللا عد كجل لحقخه ذلظ اليـػ كلػد أنو ازداد كي

قاؿ الحافع كسشجه قػؼ كأخخجو ابغ السبارؾ في الدىج . كأخخجو ابغ أبي عاصع ، كالبغػؼ مغ 
شخيق الػليج بغ مدمع عغ ثػر مػقػفًا . كأخخجو أحسج مغ شخيق بؿية عغ بجيخ بغ سعج عغ 

غ شاىيغ بدشج صحيح كأخخج ابغ الدكغ كاب ،خالج بغ معجف عغ عؿبة بغ عبج الدمسي مخفػعًا 
بؿية عغ بجيخ بغ سعج عغ خالج بغ معجاف عغ جبيخ بغ نفيخ عغ ابغ أبي عسيخة عغ  إلى

الجنيا قاؿ مؤلفو : دمحم  إلىأنو قاؿ : يا أييا الشاس ما مغ نفذ مشفػسة تحب أف تعػد  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
" ما مغ نفذ كقج ذكخ الحافع حجيث  ،بغ أبي عسيخة ىحا : كأخػه عبج الخحسغ بغ أبي عسيخة 

مشفػسة " ىشاؾ بخكاية عبج الخحسغ ، كساقو ىشا بمفع عغ ابغ أبي عسيخة فال شظ أف مخخج 
 .(ٜٔٗ)نو ىشاؾ أختمف في لفطو عغ ىحا كالدشج كاحج فتشبو أالحجيث كاحج عمسًا 

دمحم السدني كالج ميشج: ركػ نرخ بغ مداحع عغ عسخ األعخج عغ ميشج بغ دمحم  -ٗٗٔ
: قخض مختيغ كرجقة مخة، قاؿ الحافع ذكخه  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدني عغ ابيو قاؿ : قاؿ رسػؿ هللا 

 .(ٕٜٗ)مصيغ في الرحابة ثع قاؿ: قاؿ: أبػ نعيع ال يرح لو صحبة كال رؤية ؼيسا أرػ 

، ركػ عغ أبي القاسع الحدغ بغ (ٖٜٗ)السدني: يكشى أبػ الحدغبغ أحسج  دمحم بغ عػؼ -٘ٗٔ
عمي البجمي ، كأبي دمحم عبج هللا بغ عسخ بغ أيػب كغيخىع ، كركػ عشو عمي بغ دمحم بغ عمي 

يع السقجسي كحجث عشو آخخكف  ، اإلماـ السحجث (ٜٗٗ) الذافعي ، كأبػ الفتح نرخ بغ إبخـا
بكخ ، فمسا ، كقج تكشى قجيسًا بأبي (ٜٚٗ) ككاف يعخؼ بالسقخغ ، (ٜٙٗ)، كاف ثقة نبياًل (ٜ٘ٗ)الجمذقي
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 /ػىػٖٔٗ، تػفي سشة (ٜٜٗ)، مغ التكشي بحلظ ، تكشى بأبي الحدغ(ٜٛٗ)مشعت الجكلة العبيجية

 .(ٓٓ٘)ـٜٖٓٔ

دمحم بغ دمحم بغ داكد السدني : يكشى أبػ عسخك الكػفي ، إمامي ، تػفي سشة  -ٙٗٔ
 .(ٔٓ٘) )ع(كسبعػف سشة ، مغ رجاؿ اإلماـ الرادؽ  اثشافـ، كلو ٓٛٚىػ/ٗٙٔ

 .(ٕٓ٘) )ع(مصخ بغ كامل السدني : الكػفي ، مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٚٗٔ

 .(ٖٓ٘) )ع(معاكية بغ سمسة السدني: كػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ -ٛٗٔ

عازب ، ركػ ، سسع البخاء بغ (ٗٓ٘) معاكية بغ سػيج بغ مقخف السدني : أبػ سعيج الكػفي -ٜٗٔ
، ذكخه ابغ حباف في (٘ٓ٘) عغ أبيو ، ركػ عشو أشعث بغ أبي الذعثاء كالذعبي كعسخك بغ مخة

، حجيثو عغ أبيو كعغ البخاء بغ عازب في (ٚٓ٘) ، كقاؿ العجمي: كػفي تابعي ثقة(ٙٓ٘) الثقات
كابغ  قاؿ الحافع : كقج ذكخه أبػ يعمى ، كالحدغ بغ سؽياف ، كالبغػؼ ، صحيح مدمع كغيخه.
 .(ٛٓ٘)الدكغ في الرحابة 

ركػ عشو أبػ بكخ بغ أبي مخيع  ،)رض(ركػ عغ عائذة معاكية بغ شػيع السدني: -ٓ٘ٔ
 .(ٜٓ٘) الحسري

، قاؿ الحافع  ذكخه ابغ (ٓٔ٘) معاكية بغ عؽيف السدني: ذكخ أف لو صحبة كركاية -ٔ٘ٔ
كالج تساـ قاؿ: قاؿ بعزيع : الجار التي في  ،عداكخ في تاريخو كأكرد عغ أبي الحدغ الخازؼ 

 .(ٔٔ٘)سؿيفة جشاح .دار أبي قحافة كمعاكية ابشي عؽيف السدني 

: بغ ىالؿ بغ رئاب بغ عبيج بغ سػاءة بغ (ٕٔ٘)معاكية بغ قخة بغ إياس السدني -ٕ٘ٔ
با ، مغ تابعي البرخة ، كيكشى أ(ٖٔ٘) سارية بغ ذبياف بغ ثعمبة بغ سميع بغ أكس بغ مديشة

كىػ كالج قاضي البرخة إياس بغ معاكية  ،(٘ٔ٘)ـٙ٘ٙػ/ىٖٙ، كلج يـػ الجسل سشة (ٗٔ٘)إياس
مخساًل ، كابغ  )ع(، ركػ عغ أبيو كعغ االماـ عمي (ٚٔ٘)، ككاف ثقة كلو أحاديث(ٙٔ٘)السدني
، كابغ عسخ ، كأنذ بغ مالظ ، كعبج هللا بغ مغفل ، كعائح بغ عسخك ، كشيخة بغ (ٛٔ٘)عباس

، ركػ عشو ابشو إياس كشعبة كقتادة كأبػ عػانة كاألعسر كأبػ إسحاؽ (ٜٔ٘)كغيخىعحػشب 
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، كثقو ابغ معيغ كأبػ (ٕٓ٘)اليسجاني كسساؾ بغ حخب زياد بغ مخخاؽ ، كخالج الححاء كغيخىع

 .(ٕٕ٘) ـٕٔٚىػ/ٖٓٔ، تػفي سشة (ٕٔ٘)حاتع

: معاكية بغ مقخف السدنى. ، كيقاؿ(ٕٗ٘): كيقاؿ: الميثى (ٖٕ٘)معاكية بغ معاكية السدني -ٖ٘ٔ
ككاف (ملسو هيلع هللا ىلص)، كىػ صحابى تػفى في حياة رسػؿ هللا(ٕ٘٘)ابغ عبج البخ: ىحا أكلى بالرػاب قاؿ

ندؿ جبخيل عمى » لسػتو صجػ عطيع فقج ركؼ عغ كثيخ مغ السؤرخيغ عغ أنذ بغ مالظ  قاؿ:
بالسجيشة، ؼيجب أف ترمى  كىػ بتبػؾ، فقاؿ: يا دمحم، مات معاكية بغ معاكية السدنى( ملسو هيلع هللا ىلص)الشبى

نعع ، فزخب بجشاحو األرض ، فمع تبق شجخة كال أكسة إال تزعزت، كُرفع لو  عميو، قاؿ:
حتى نطخ إليو، فرمى عميو كخمفو صفاف مغ السالئكة، في كل صف سبعيغ ألف ممظ، فقاؿ 

، كقخاءتو إياىا (ٕٙ٘)ٌج﴾ : يا جبخيل ، بع ناؿ ىحه السشدلة؟ ، قاؿ بحبو:﴿ ُقْل ُىَػ ّللاَُّ َأحَ (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
بًا، كقائسًا كقاعجًا، كعمى كل حاؿ  كفي ركاية ذكخىا البغػؼ كغيخه كقالػا مات  .(ٕٚ٘)« جائيًا كذـا

كلػفاتو قرة .أخخجيا الصبخاني في فزائل القخآف كالبييقي في دالئل الشبػة  (ملسو هيلع هللا ىلص)في عيج الشبي 
سػنة عغ انذ بغ مالظ قاؿ ندؿ كميع مغ شخؽ محبػب بغ ىالؿ السدني عغ عصاء بغ أبي مي

فقاؿ : يا دمحم مات معاكية بغ معاكية السدني .أتحب أف ترمي عميو؟  (ملسو هيلع هللا ىلص)جبخائيل عمى الشبي 
قاؿ : نعع فزخب بجشاحيو فمع يبق أكسو كال شجخة إال تزعزعت فخفع سخيخه حتى نطخ إليو 

يا جبخائيل بع ناؿ فقاؿ :  فرمى عميو كخمفو صفاف مغ السالئكة ، كل صف سبعػف ألف ممظ.
بًا كقاعجًا كقائسًا كعمى كذـا معاكية ىحه السشدلة .قاؿ: بحب قل ىػ هللا أحج كقخاءتو إياىا جائياً 

غدكة تبػؾ فصمعت الذسذ  (ملسو هيلع هللا ىلص)كفي ركاية ألنذ بغ مالظ قاؿ: غدكنا مع رسػؿ هللا  .كل حاؿ
مغ شأنيا فحكخ القرة كندؿ جبخيل إال  (ملسو هيلع هللا ىلص)يػمًا كشعاع كضياء لع نخه قبل ذلظ فتعجب الشبي

أنو قاؿ : معاكية بغ معاكية الميثي كرجح الحافع أنو السدني كليذ الميثي ، كقيل تػفي في حياة 
بتبػؾ فزخب جبخائيل بجشاحو األرض حتى صمى عميو الشبي  (ملسو هيلع هللا ىلص)بالسجيشة كالشبي (ملسو هيلع هللا ىلص)الخسػؿ 

، كقاؿ ابغ األثيخ (ٕٛ٘)مقخف السازنيزيع بمفع معاكية بغ مع صفيغ مغ السالئكة ركاه بع (ملسو هيلع هللا ىلص)
، (ٜٕ٘)بعج إيخاده ليحه الخكاية كذكخ مرادرىا: قاؿ أبػ عسخ كأسانيج ىحه األحاديث ليدت بالقػية 

كقاؿ الحافع أيزًا بعج إيخاده ليحه الخكايات كميا .قمت: قج يحتج بو مغ يجيد الرالة عمى 
 .(ٖٓ٘)ازتو فيحا يتعمق بالحكاـ وهللا أعمع الغائب كيجفعو ما كرد أنو رفعت الحجب حتى شيج جش



                                                                     

 502 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
معاكية بغ مقخف السدني : قاؿ ابغ عبج البخ معاكية بغ مقخف السدني معخكؼ كىػ أحج  -ٗ٘ٔ

إذا بعث  (ملسو هيلع هللا ىلص)اإلخػة .كقاؿ الحافع كخه ابغ شاىيغ كأكرد في تخجستو حجيثًا أكلو :كاف رسػؿ هللا 
 .(ٖٔ٘)جيذًا أكصى أميخىع 

بغ أثيشة بغ سمع : صحابي مغ مديشة ذكخه ابغ حـد في جسيخة أنداب  معبج بغ خميج -٘٘ٔ
 .(ٕٖ٘)العخب كلع يحكخه غيخه حدب إشالعشا 

معقل بغ مقخف السدني: لو صحبة كيكشى أبػ عسخة قاؿ البغػؼ :سكغ الكػفة كركػ عغ  -ٙ٘ٔ
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)بياف بشػ مقخف سبعة كميع صحب الشابغ نسيخ:كأحاديث ، كقاؿ الػاقجؼ ، ك  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

، كقج أخخج الصبخؼ مغ شخيق البختخؼ عغ (ٖٖ٘)قاؿ أبػ عسخ ليذ ذلظ ألحج مغ العخب غيخىع 
: ﴿َكِمَغ اأَلْعَخاِب َمغ (ٖٗ٘)السختار بغ عبج الخحسغ بغ معقل بغ مقخف كانػا عذخة ندلت فييع

ُسػِؿ َأال ِإنََّيا ُقْخَبٌة لَُّيْع ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َكَيتَِّخُح َما ُيشِفُق ُقُخَباٍت ِعشَج  ّللّاِ َكَصَمَػاِت الخَّ
 .(ٖ٘٘) َسُيْجِخُمُيُع ّللّاُ ِفي َرْحَسِتِو ِإفَّ ّللّاَ َغُفػٌر رَِّحيٌع ﴾

معقل بغ يدار السدني : كىػ معقل بغ يدار بغ عبج هللا بغ معسخ بغ حخاؽ بغ  -ٚ٘ٔ
عثساف بغ عسخك بغ أد بغ شابخة بغ ألؼ بغ كعب بغ عبج بغ ثػر بغ ىحمة بغ الشع بغ 

، كقيل أبا (ٖٛ٘)، كيقاؿ أبػ يدار (ٖٚ٘)، يكشى أبػ عبج هللا (ٖٙ٘)الياس بغ مزخ السدني
كعغ الشعساف  (ملسو هيلع هللا ىلص)، ركػ عغ الشبي(ٓٗ٘) كال نعمع مغ يكشى أبا عمي مغ الرحابة سػاه  ،(ٜٖ٘)عمي

ح بغ أسامة كالحكع بغ عبج بغ مقخف ، ركػ عشو عسخاف بغ حريغ كالحدغ البرخؼ كأبػ السمي
، سكغ (ٕٗ٘) ، كىػ مغ أصحاب الذجخة(ٔٗ٘)هللا األعخج كمعاكية بغ قخة كأبػ األسػد الجؤلي

بأمخ عسخ فشدب إليو ، (ٗٗ٘) ، كإليو يشدب نيخ السعقل في البرخة(ٖٗ٘)البرخة كابتشى بيا دارًا 
ـ في كالية عبيج هللا ٕٛٙىػ/ٖٙتػفي سشة  ،كندؿ البرخة كبشى بيا دارًا كمات في خالفة معاكية 

ـ، كقاؿ يػنذ بغ عبيج ما كاف ىا ىشا يعشي بالبرخة احج ٘ٛٙىػػ/٘ٙ، كقيل سشة (٘ٗ٘)بغ زياد
أىشا مغ معقل بغ يدار، كأخخج أحسج عغ معاكية بغ قخة عغ معقل بغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ أصحاب الشبي 

ا آخخ العيج بالخسخ ، كأخخج يدار :حخمت الخسخ كنحغ نذخب الفزيخ فجعمت أشخب كأقػؿ ىح
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البغػؼ مغ شخيق أبي األشيب عغ الحدغ قاؿ : عاد عبيج هللا بغ زياد معقل بغ يدار في 

 .(ٙٗ٘)مخضو الحؼ تػفي ؼيو فحكخ الحجيث الحؼ في ذـ الحؼ يغر رعيتو

معغ بغ اكس بغ نرخ بغ زياد : بغ أسعج بغ سحيع الذاعخ الفحل عاش في الجاىمية  -ٛ٘ٔ
.قيل إنو أسمع مع قػمو مغ  اإلسالـ، كقج قجمشا شيئًا مغ سيختو في الجاىمية أما في  اإلسالـك 

مديشة، ذكخ القصاف فإف كاف ىحا لخبخ ثابتًا فيػ صحابي ال شظ في ذلظ إال عسخ القصاف لع 
مرجر محجد، كلعمو ساقو بريغة التسخيس ، كلع نججه في كتب الرحابة ، كقج ذكخ  إلىيذخ 

 خ مدتعيشًا بو عمى أمخ كخاشبو بقريجتو التي أكليا : أنو كفج عمى عس

 .(547)تأوبو شيف بحات الحػائع      فشام  رفيقاه  وليذ بشائع             

 كىػ القائل :

 ية أولــــشــــســج والـــعـــــا تـــــشــــى أيـــمـــع  ي ألوجل      ــــا أدري وإنــــخك مــــلعس         

 دلـــــــشــــابظ مـــــرع أونبــــإن ابخاك خل       ـــــع أحـــجائع لـــــػك الــــي أخـــوإن     

 لــــقـــــت فأعــــي إن غخبــــأحارب مغ حاربت مغ ذي عجاوة       وأحبذ مال     

 بلــــقـــخ مــــــظ آخـــًا مشـــب يػمــــقــــليع غج       إلىسؤتشي يػمًا صفحت وإن      

 وسخصي وما مشظ في ريبتي ما تعجلاءتي       ـــفي مشظ داء مدـــظ تذـــكأن     

 ى ذاك مجسلـــح عمـــًا لحو صفــــجيســــقبشي       ــــياء مشظ تخيـــأش ىـــي عمـوإن     

 جل ــف تبــــكأي ـــــطخ فـــأنـــــظ فـــــيشــــيسشي       ـعتــإذا ما قص ستقصع في الجنيا     

 ل       وفي األرض عغ دار القمى متحػل ــوفي الشاس إن رثت حبالظ واص     

 قل ــجخان إن كان يعــــعمى شخف اليو       جتـــاك وجــف أخـــلع تشر إذا أنت     

 يسو      إذا لع يكغ عغ شفخة الديف مجخل ـــويخكب حج الديف مغ أن تز     



                                                                     

 500 (0202 حديخان) العجد الثالثػن  مجمة دراسات تاريخية

             عمي دنيا عبج .م.د    نيمة عبار الزم الكشاني م.د.
 عل ــت أفـــحي كشـــــػءًا بالـــــجل ســـــوبي      ـــب رام ضشتــــاحـــما صت إذا ــــوكش     

 ػل ـــــــا أتحــــســـــثـــى ذاك إال ريــــــعم      ع أدمــغ فمــــجـــخ الســيــــت لو ضــــقمب     

  بلــــقـــــجىخ تــــــــو آخخ الــــــإليو بػج رخفت نفدي عغ الذيء لع تكج   إذا ان     

 كىػ القائل :

 الدمع إلىفقمت لو البل ىمع       دعاني يذب الحخب بيشي وبيشو           

 دمــع بحدم وال عــإليو فمع يخج      شانو      ــــــزل عــــفمسا أبى خميت ف     

 فبعج لو مختار جيل عمى عمع        يل أول وىمة    ــــخيع الخــــفكان ص     

ركؼ أف عبيج هللا بغ العباس مخ بسعغ بغ أكس كقج كف برخه فدألو عغ حالو فقاؿ لو 
معغ : ضعف برخؼ ككثخ عيالي كغمبشي الجيغ . قاؿ عبيج هللا : ككع ديشظ ؟ قاؿ : عذخة 

 فقاؿ : ،درىع ؼبعث بيا إليو ثع مخ مغ الغج فقاؿ لو : كيف أصبحت يا معغ  الؼآ

 وبالجيغ حتى ما أكاد أدان   تى نيكتو     ـــال حـــغ الســــعيـــــحت بـــــأخ      

 النـــــاجتي وفـــورد فالن ح    وحتى سألت القخض عشج ذوي الغشى          

هللا السدتعاف ، إنا بعثشا إليظ باألمذ لقسة فسا لكشيا حتى انتدعت مغ  فقاؿ عبيج هللا :
كعسخ معغ بغ  ،درىع أخخػ  الؼآيجؾ فأؼ شيء لألىل كالقخابة كالجيخاف؟ كبعث إليو بعذخة 

 .(ٛٗ٘)زماف ابغ الدبيخ كىػ الحؼ قاؿ ألبغ الدبيخ : لعغ هللا ناقة حسمتشي إليظ إلىأكس 

: كقيل : مغفل بغ عبج نيع بغ (ٜٗ٘)عؽيف بغ سحيع السدني مغفل بغ عبج نيع بغ -ٜ٘ٔ
عجاء بغ عثساف بغ عؽيف بغ سحيع بغ ربيعة بغ عجاء بغ ثعمبة بغ ذكيج بغ سعج بغ 

،  تػفي ىحا (ٔ٘٘)،  أخػ خداعي بغ عبج نيع كأبػ الرحابي الجميل عبج هللا بغ مغفل (ٓ٘٘)عسخك
جخيخ الصبخؼ ىػ عع عبج هللا ذؼ البجاديغ الحؼ عاـ الفتح قبل دخػلو مكة قاؿ الحافع، كابغ 

، قاؿ ابغ األثيخ : إف مغفل ىحا ىػ أخػ (ٕ٘٘)في حفختو (ملسو هيلع هللا ىلص)تػفي في غدكة تبػؾ كندؿ الشبي
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كىحا ىػ الرػاب ألف عبج هللا ذؼ البجاديغ ىػ ابغ عع نيع كىحا مغفل بغ نيع  ،ذؼ البجاديغ 

كإنسا أراد الحافع كأبػ جعفخ أف  ،(ٖ٘٘)ع إخػة كأخػىسا خداعي بغ عبج نيع أحج رؤساء مديشة كمي
كابغ مدعػد،  (ملسو هيلع هللا ىلص)ذؼ البجاديغ عع عبج هللا بغ مغفل كىحا صحيح وهللا أعمع، ركػ عغ الشبي

،  ركػ عشو ابشو كالحدغ البرخؼ كعؿبة بغ صيباف كمصخؼ بغ عبج هللا بغ الذخيخ كغيخىع
 .(ٗ٘٘) الفتح كقبل الفتح بقميل تػفي في شخيق مكة قبل أف يجخميا سشة ثساف لميجخة عاـ

مػسى بغ عؿبة : مغ مػالي مديشة ، كىػ كثيخ الػىع في األخبار ال يحتج بو بحاؿ  -ٓٙٔ
، (٘٘٘) «رأيتو كىػ الشيء» لكثخة خصئو كغمبتو عمى صػاه، ككاف أحسج بغ حشبل يقػؿ : 

يع كمػسى ودمحم بشػ عؿبة مػلى الدبيخ بغ العػاـ ،  يع قبل كذكخت السرادر إبخـا كقج مات إبخـا
 .(ٙ٘٘)ـ ، كيكشى أبا دمحم السصخقيٜ٘ٚىػ/ٔٗٔمػسى ، كمات مػسى سشة 

أما مػسى بغ » كفي السقجمة التي كتبيا )د .مارسجف جػنذ( السحقق لكتاب السغازؼ قاؿ :     
  ،عؿبة بغ أبي عياش األسجؼ ، فقج كاف مػلى آلؿ الدبيخ بغ العػاـ ، كقج كضع مع أبغ إسحاؽ

ػاقجؼ األسذ التي بشى عمييا السؤلفػف الستآخخكف كتبيع مثل الصبخؼ كأبغ سيج الشاس كأبغ كال
، كقج كتب كتابًا في السغازؼ لع يرل إليشا مع أنو كاف مػجػدًا حتى القخف العاشخ (ٚ٘٘) «كثيخ

، ككاف مالظ بغ أنذ أذا قيل لو مغازؼ مغ نكتب ؟ قاؿ : عميكع بسغازؼ مػسى بغ (ٛ٘٘)لميجخة
كلع يكثخ كسا كثخ ( ملسو هيلع هللا ىلصؿبو فأنو ثقة شمبيا عمى كبخ الدغ ليقيج مغ شيج مع رسػؿ هللا )ع

، ركػ عشو الثػرؼ كمالظ ، كشعبة،  (ٓٙ٘)كثقو أحسج بغ حشبل كيحيى بغ معيغ، ك (ٜ٘٘)غيخه
اإلماـ الثقة الكبيخ أبػ دمحم القخشي » ، قاؿ عشو الحىبي : (ٔٙ٘)ككىيب،  كأبغ عيشيو كغيخىع

، كذكخ أيزًا مغازؼ مػسى بغ عؿبة فقاؿ: (ٕٙ٘) األسجؼ ، السصخقي مػلى آؿ الدبيخ"مػالىع 
 إلىفيي في مجمج ليذ بالكبيخ، سسعشاىا كغالبيا صحيح كمخسل جيج، لكشيا مخترخه تحتاج »

، كعغ الدىخؼ ،كتاب مػسى بغ عؿبو مغ أصح الكتب ، مات سشة (ٖٙ٘)زيادة بياف كتتسو 
 .(ٗٙ٘)ـٜ٘ٚىػ/ ٔٗٔ

بة كأبػ مػىػبة -ٔٙٔ  (ملسو هيلع هللا ىلص)مغ مػلجؼ مديشة ، أشتخاه الشبي  ،(٘ٙ٘)أبػ مػييبة: كيقاؿ: أبػ مـػ
، شيج غدكة (ٚٙ٘)كاف يقػد بعائذة بعيخىا، كاف رجاًل صالحاً  ،(ٙٙ٘)فأعتقو ، لو صحبة

، (ٜٙ٘)، ، ركػ عشو عبج هللا بغ عسخك بغ العاص، كىػ مغ أقخانو كعبيج بغ جبيخ(ٛٙ٘)السخيدع
أؼ  -ألىل البؿيع، قاؿ: أىبشي (ملسو هيلع هللا ىلص)كأكج أىل الحجيث أف حجيثو حدغ في استغفار رسػؿ هللا 
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مغ الميل فقاؿ: يا أبا مػييبة ! إني قج أمخت أف أستغفخ ألىل ىحا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ  -أيقطشي 

فخخجت معو حتى أتيشا البؿيع، فخفع يجيو فاستغفخ ليع شػياًل، ثع قاؿ: لييغ لكع ما   ،البؿيع
ؼيو مسا أصبح الشاس ؼيو، أقبمت الفتغ كقصع الميل السطمع، يتبع آخخىا أكليا، اآلخخة أصبحتع 

شخ مغ األكلى، يا أبا مػييبة، إني قج أعصيت مفاتيح خدائغ الجنيا كالخمج فييا، ثع الجشة، 
فخيخت بيغ ذلظ كبيغ لقاء ربي كالجشة ، فقمت: يا رسػؿ هللا ، بأبي أنت كأمي، فخح مفاتيح 

، «وهللا يا أبا مػييبة، لقج اختخت لقاء ربي كالجشة » لجنيا كالخمج فييا ثع الجشة، فقاؿ: خدائغ ا
 .(ٓٚ٘)كعخؼ ىحا الرحابي بكشيتو، كال يػقف لو عمى أسع

 .(ٔٚ٘) ميسػنة بشت عبج هللا بغ معقل بغ مقخف: السدني ركت عغ أبييا حجيثاً  -ٕٙٔ

 -حخف الشػن  -

 .(ٕٚ٘)عشو ىالؿ بغ عامخ السدنينافع بغ عسخك السدني: ركػ  -ٖٙٔ

لو ذكخ في قتل سجاح بشت الحارث التسيسية التي  (ملسو هيلع هللا ىلص)ناشخة السدني : أدرؾ الشبي  -ٗٙٔ
 .(ٖٚ٘)أدعت الشبػة .قاؿ الحافع: ذكخه سيف كالصبخؼ 

الشزخ بغ بذيخ بغ عسخك السدني: لو إدراؾ ذكخه الكشجؼ ككاف شيج فتح مرخ كأختط  -٘ٙٔ
 .(ٗٚ٘)ـٛٓٚىػ/ٜٛىا في سشة اثشتيغ كسبعيغ كمات بيا سشة بيا ثع كلي ابشو قزاء

نطيخ السدني: ذكخه أبػ مػسى في الحيل مغ شخيق ابغ شياب عغ إسساعيل بغ أبي  -ٙٙٔ
يقػؿ : إف هللا إذا سسع قخاءة  ﴿َلْع  (ملسو هيلع هللا ىلص)حكيع عغ نطيخ السدني أك السجني سسعت رسػؿ هللا 

، قاؿ: أبذخ عبجؼ (٘ٚ٘)َتاِب َكاْلُسْذِخِكيَغ ُمشَفكِّيَغ َحتَّى َتْأِتَيُيُع اْلَبيَِّشُة ﴾َيُكِغ الَِّحيَغ َكَفُخكا ِمْغ أَْىِل اْلكِ 
كىحا الحجيث سشجه: دمحم بغ إسساعيل بغ ،فػعدتي ال أنداؾ عمى حاؿ مغ أحػاؿ الجنيا كاآلخخة 

جعفخ عغ عبج هللا بغ سمسة عغ ابغ شياب عغ إسساعيل بغ أبي الحكع حكيع عغ نطيخ 
قاؿ الحافع قاؿ السدتسمي ذكخ ألبغ شخخاف فمع يعخفو ، كقاؿ الحجيث أكثخ مغ أف  .نيالسد 

 . (ٙٚ٘)كعبج هللا بغ سمسة كاىي الحجيث ،يحرى انتيى 
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نافع بغ عسخك السدني : ذكخه أبػ مدعػد األصبياني في الرحابة ، كأكرد مغ شخيق  -ٚٙٔ

 .(ٚٚ٘)حجة الػداع قاؿ الحافع كىػ خصاء ىالؿ بغ عامخ السدني عشو أنو كاف في

الشعساف بغ مقخف بغ عائح السدني: أحج اإلخػة كأميخ الفتػح لو ذكخ كثيخ في فتػح  -ٛٙٔ
العخاؽ كبعس إخػتو قجـ بذيخًا عمى عسخ بفتح القادسية كىػ الحؼ فتح أصبياف كنياكنج 

ركػ الصبخؼ في عغ دمحم بغ ، ـ  كسيختو مذيػرة نػرد بعزيا ىشإٗٙىػ /ٕٔكأستذيج بيا سشة 
بذار كبشجار كالىسا عغ دمحم بغ خالج بغ عثسة عغ كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ 

خط الخشجؽ بيغ كل عذخة  (ملسو هيلع هللا ىلص)السدني عغ أبيو عغ ججه ، فحكخ حجيثًا ؼيو أف رسػؿ هللا 
مساف مشا أىل :س (ملسو هيلع هللا ىلص)أربعيغ ذراعًا .قاؿ:  كاتق السياجخكف كاألنرار في سساف فقاؿ رسػؿ هللا 

البيت قاؿ مخك بغ عػؼ السدني فكشت أنا كسمساف كححيفة كالشعساف بغ مقخف كستة مغ األنرار 
في أربعغ ذراعًا فحفخنا حتى إذا بمغشا الحؼ ضيخت لشا صخخة بيزاء مخكة فكدت حجيجنا كشقت 

بيغ  كىػ في ؾبة تخكية فأخبخه عشيا جاء بخقة ضاءت ما (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىعيشا فحىب س 
 ،تكبيخ فتح (ملسو هيلع هللا ىلص)فكبخ رسػؿ هللا  البتييا يعشي السجية حتى كأنيا مرباح في جػؼ ليل مطمع،

ككبخ السدمػف .ثع ضخبيا الثانية فكحلظ . ثع الثالثة فكحلظ . كذكخ سمساف كالسدمسػف لخسػؿ هللا 
فقاؿ : لقج أضاء لي مغ األكلى قرػر الحيخة كدائغ كدخػ كأنيا  ،كسألػه عغ ذلظ الشػر   (ملسو هيلع هللا ىلص)

كمغ الثانية أضاءت القرػر الحسخ مغ  ،فأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا ،أنياب الكالب 
أرض الـخ كأنيا أنياب الكالب فأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا. كمغ الثالثة أضاءت 

كأخبخني جبخيل أف أمتي ضاىخة عمييا ، فأبذخكا كاستبذخكا قرػر صشعاء كأنيا أنياب الكالب ، 
سؤمشػف ىحا ما السدمسػف كقالػا : احسج  مػعػد صادؽ ، قاؿ : كال شمعت األحداب قاؿ ال

، كصجؽ هللا كرسػلو، كما زادىع إال غيسانًا كتدميسًا . كقاؿ السشافقػف : يخبخكع كعجنا هللا كرسػلو
 يخة كمجائغ كدخػ كأنيا تفتح لكع، كانتع تحفخكف الخشجؽ الأنو يبرخ مغ يثخب قرػر الح
، ﴿َكِإْذ َيُقػُؿ اْلُسَشاِفُقػَف َكالَِّحيَغ ِفي ُقُمػِبِيع مََّخٌض مَّا َكَعَجَنا (ٛٚ٘)تدتصيعػف أف تبخزكا فشدؿ فييع 

ّللاَُّ َكَرُسػُلُو ِإالَّ ُغُخكرًا ﴾ 
دجخ فاجتسعػا بشياكنج ، كقاؿ ابغ األثيخ: نفخت األعاجع بكتاب يد (ٜٚ٘)

عسخ بالخبخ ثع شافيو بو لسا  إلىعمى الفيداف في خسديغ ألفًا كمائة ألف مقاتل ككاف سعج كتب 
بالذجة ليكػف أىيب ليع  يبجؤكىعفي االندياح كأف  يدتأذنػؾكقاؿ لو إف أىل الكػفة  قجـ عميو،
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فجسع عسخ الشاس كاستذارىع , كقاؿ ليع: ىحا يـػ لو ما بعجه كقج  ىسست أف  ،عمى عجكىع

أسيخ ؼيسغ قبمي كمغ قجرت عميو فأندؿ مشداًل كسصًا بيغ ىحيغ السرخيغ ثع أستشفخىع كأكػف ليع 
فقاـ شمحة ،ردءًا حتى يفتح هللا عمييع كيقزي ما أحب فإف فتح هللا عمييع صببتيع في بمجانيع 

فتكمع ، ثع قاـ عثساف فتكمع ، ثع قاـ عمي فتكمع كأجاد فقاؿ عسخ: ىحا ىػ الخأؼ  بغ عبيج هللا
كشت أحب أف أتابع عميو فأشيخكا عمي بخجل أكليو ذلظ الثغخ كليكغ عخاؾيًا أؼ مغ جشج العخاؽ 

فقاؿ : وهللا ألكليغ أمخىع رجاًل يكػف ،فقالػا : أنت أعمع بجشجؾ كقج كفجكا عميظ كرأيتيع ككمستيع 
كؿ األسشة إذا لقييا غجَا .فقيل :مغ ىػ؟ فقاؿ :ىػ الشعساف بغ مقخف السدني فقالػا: ىػ ليا أ

جشج يدابػر كالدػس فكتب إليو ككاف الشعساف يػمئح معو جسع مغ أىل الكػفة ، قج اقتحسػا 
، كىحا نز كتابو عغ الصبخؼ: بدع هللا الخحسغ الخحيع مغ عبج هللا عسخ أميخ (ٓٛ٘)عسخ

الشعساف بغ مقخف سالـ عميظ فإني أحسج إليظ هللا الحؼ ال الو إال ىػ أما بعج :  إلىالسؤمشيغ 
فإنو بمغشي أف جسػعًا مغ األعاجع كثيخة قج جسعػا لكع بسجيشة نياكنج فإذا أتاؾ كتابي ىحا فدخ 
بأمخ هللا كبعػف هللا كبشرخ هللا بسغ معظ مغ السدمسيغ كال تػشئيع كعخًا فتؤذييع كال تسشعيع 

كال تجخمشيع  غيزة فإف رجاًل مغ السدمسيغ أحب إلي مغ مائة ألف ديشار  ،حقيع فتكفخىع
عبج هللا بغ عبج هللا بغ عتباف ليدتشفخ الشاس مع الشعساف كحا  إلىكالدالـ عميظ ثع كتب عسخ 

ذلظ الخكادؼ ليبمػا في  إلىكيجتسعػا عميو بساه كىػ مػضع ،فشجب الشاس فكاف أسخعيع  ،ككحا
الجيغ كليجركػا حطًا فخخج  الشاس مشيا كعمييع ححيفة بغ اليساف كمعو نعيع بغ مقخف حتى قجمػا 
عمى الشعساف كاجتسع الشاس عميو كفييع ححيفة بغ اليساف ، كابغ عسخ ، كجخيخ بغ عبج هللا 

ج ،كعسخ بغ معج يكخب ، البجمي ، كالسغيخة بغ شعبة، كغيخىع .فأرسل الشعساف شميحة بغ خػيم
الميل ،  إلىكعسخك بغ ثشي كىػ ابغ أبي سمسى .ليأتػه بخيخ األعاجع ، فخخجػا كساركا يػمًا 

فخجع عسخك بغ ثشي .فمسا كاف آخخ الميل رجع عسخك بغ معج يكخب ، كمزى شميحة كلع يحفل 
زعة كعذخكف نياكنج ، كبيغ مػضع السدمسيغ الحيغ ىع بو كنياكنج ،ب إلىبيسا حتى انتيى 

فخسخًا فقاؿ الشاس: ارتج شميحة الثانية ككاف قج ارتج قيل ذلظ فعمع كالـ القـػ كشمع عمى 
كرجع فمسا رأكه كبخكا فقاؿ : ما شأنكع؟ فأعمسػه بالحؼ خافػا عميو فقاؿ: وهللا لػ لع يكغ ،األخبار 

مع الشعساف أنو ليذ فأع ،ديغ إال العخبي ما كشت ألحخز العجع الصساشع . ىحه العخب العاربة 
فخحل الشعساف كعبى أصحابو كىع ثالثػف ألفًا فجعل  ،بيشيع كبيغ نياكنج شيء يكخىو كال أحج
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عمى مقجمتو نعيع بغ مقخف كعمى مجشبتيو ححيفة بغ اليساف كسػيج بغ مقخف كعمى السجخدة 

السغيخة بغ  القعقاع بغ عسخك كعمى الداقة مجاشع بغ مدعػد ، كقج تػافت أمجاد السجيشة فييع
اسبيحىاف، كالفخس كقػؼ عمى تعبيتيع، كأميخىع الفيخزاف، كعمى مجشبتيو  إلىشعبة فانتيػا 

كقج تػافى إلييع األمجاد بشياكنج كل مغ ،الدردؽ، كبيسغ جاذكيو الحؼ جعل مكاف ذؼ الحاجب 
ألعاجع ، غاب عغ القادسية ليدػا بجكنيع ، فمسا رآىع الشعساف كبخ ككبخ معو الشاس فتدلدلت ا

كحصت العخب األثقاؿ كضخب فداط الشعساف فابتجر أشخاؼ الكػفة فزخبػه، مشيع ححيفة بغ 
كبذيخ بغ الخراصية كضمة الكاتب، كجخيخ بغ  كالسغيخة بغ شعب، كعؿبة بغ عامخ، اليساف،

كغيخىع فمع  ،عبج هللا البجمي، كاألشعث بغ ؾيذ ، كسعيج بغ ؾيذ اليسجاني ، ككائل بغ حجخ 
شاء فدصاط بالعخاؽ كيؤالء . كأنذب الشعساف القتاؿ بعجما حط األثقاؿ ، فاقتتمػا يـػ األربعاء يخ ب

كحرخىع  ،، كيـػ الخسيذ كالحخب بيشيع سجاؿ، كأنيع انجحخكا في خشادقيع يـػ الجسعة 
 السدمسػف كأقامػا عمييع ما شاء هللا ، كالفخس بالخيار، اليخخجػف إال إذا أرادكا الخخكج، فخاؼ
السدمسػف أف يصػؿ أمخىع، حتى إذا كاف ذات يـػ في جسعة مغ الجسع، تجسع أىل الخأؼ مغ 

كاتػا الشعساف في ذلظ ، فػفػه كىػ يخكؼ في  ،السدمسيغ فتكمسػا ، كقالػا : نخاىع عميشا بالخيار
مغ بقي مغ أىل الشججات  إلىالحؼ رككا ؼيو، فأخبخكه ، فقاؿ: عمى رسمكع ال تبخحػا ، ؼبعث 

الخأؼ أحزخىع ، فتكمع الشعساف فقاؿ: قج تخكف السذخكيغ كاعتراميع بخشادقيع كمجنيع، كأنيع ال ك 
يخخجػف إليشا إال إذا شاؤكا كال يقجر السدمسػف عمى إخخاجيع ، كقج تخكف الحؼ ؼيو السدمسػف مغ 

ثشي  السشاجدة كتخؾ التصػيل ؟  فتكمع عسخ كبغ إلىالتزايق ، فسا الخأؼ الحؼ بو ندتخخجيع 
فخدكا عميو رأيو. ثع تكمع عسخك بغ معج  ككاف أكبخ الشاس سشًا ككانػا يتكمسػف عمى األسشاف.

يكخب ، فخدكا عميو رأيو ، ثع تكمع شميحة بغ خػيمج االسجؼ فقاؿ :أرػ أف نبعث خياًل ليشبذػا 
مشاىع فإذا القتاؿ فإذا اختمصػا بيع رجعػا إليشا استصخادًا فإنا لع ندتصخد ليع في شػؿ ما قات

اختمصػا بيع رجعػا إليشا استصخادًا فإنا لع ندتصخد ليع في شػؿ ما قاتمشاىع فإذا رأكا ذلظ شسعػا 
فأمخ الشعساف القعقاع بغ عسخك ككاف عمى ،كفخحػا فقاتمشاىع حتى يقزي هللا فييع كفيشا ما أحب 

يع جباؿ ، كقج تػاثقػا السجخدة ، فأنذب القتاؿ بعج احتجاز مغ العجع فأخخجيع مغ خشادقيع كأن
أف ال يفخكا كقخف بعزيع بعزًا كل سبعة في قخاف ، كألقػا حدظ الحجيج خمفيع لئال يشيدمػا 
.فمسا خخجػا نكز ثع نكز كاغتشسيا األعاجع ففعمػا كسا ضغ شميحة كقالػا: ىي ، فمع يبق أحج 
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عغ حرشيع بعس إال مغ يقـػ عمى األبػاب كركبػىع كلحق القعقاع بالشاس كانقصع الفخس 

الشاس عيجه  إلىاالنقصاع كالسدمسػف عمى تعبية في يـػ جسعة صجر الشيار، كقج عيج الشعساف 
كأقبل  ،كأمخىع أف يمدمػا األرض كال يقاتمػا حتى يأذف ليع ففعمػا كاستتخكا بالجحف مغ الخمي 

كقالػا  ، بعس إلىالسذخكػف عمييع يخمػنيع حتى أفذػا فييع الجخاح كشكا بعس الشاس ذلظ 
لمشعساف إال تخػ ما نحغ ؼيو فسا تشتطخ بيع؟ ائحف لمشاس في قتاليع فقاؿ: ركيجًا ، ركيجًا كانتطخ 

أف يمقى العجك فييا كذلظ عشج الدكاؿ  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا  إلىالشعساف بالقتاؿ أحب الداعات كانت 
األؼياء كميب الخياح. فمسا كاف قخيبًا مغ تمظ الداعة ركب فخسو كسار في الشاس ، فمسا  كتفيؤ

كاف قخيبًا مغ تمظ الداعة ركب فخسو كسار في الشاس قاؿ الصبخؼ: عمى بخذكف أحػػ قخيب مغ 
كيحخضيع ، كيسشييع الطفخ كقاؿ ليع: إني مكبخ   ،األرض قاؿ : ككقف عمى كل راية يحكخىع

ا كبخت الثالثة فإني حامل إف شاء هللا فاحسمػا كإف قتمت فاألميخ بعجؼ ححيفة فإف قتل ثالثُا فإذ
ثع قاؿ: الميع أعدز ديشظ كنرخ عبادؾ ، كقيل  ففالف حتى عج سبعة آخخىع السغيخة بغ شعبة.

كاؾبزشي شييجًا ؼبكى  اإلسالـبل قاؿ: الميع إني أسألظ أف تقخ عيشي اليـػ بفتح يكػف ؼيو عد 
مػقفو فكبخ ثالثًا كالشاس سامعػف مصيعػف مدتعجكف لمقتاؿ ، كحسل الشعساف  إلىكرجع  الشاس

كالشاس معو، كانقزت رايتو انقزاض العقاب كالشعساف معمع ببياض الؿباء كالقمشدػة فاقتتمػا قتااًل 
شجيجًا لع يدسع الدامعػف بػقعة كانت أشج مشيا ، كما كاف يدسع إال كقع الحجيج كصبخ ليع 

سدمسػف صبخًا عطيسًا كأنيـد األعاجع كقتل مشيع ما بيغ الدكاؿ كاإلعتاـ ما شبق أرض ال
و فقتل شييجًا فمسا أقخ هللا عيغ الشعساف بالفتح استجاب ل ،السعخكة دمًا يدلق الشاس كالجكاب ؼيو

كقيل بل رمي بديع في خاصختو فقتمو فدجاه أخػه نعيع بثػب كأخح  ،(ٔٛ٘)زلق بو فخسو فرخع
كقاؿ  ،مػضع الشعساف كتخؾ نعيسًا مكانو   إلىاية قبل أف تقع كناكليا ححيفة فأخحىا كتقجـ الخ 

فاقتتمػا  ،ليع السغيخة اكتسػا مراب أميخكع حتى نشطخ ما يرشع هللا فيشا كفييع لئال ييغ الشاس
ه فمسا أضمع الميل عمييع انيـد السذخكػف كذىبػا فمدميع السدمسػف كعسي عمييع قرجىع فتخكػ 

كأخحكا نحػ الميب الحؼ كانػا تدلػا دكنو باسبيحىاف فػقعػا ؼيو فكاف الػاحج مشيع يقع ؼيقع عميو 
ستة بعزيع عمى بعس في ؾياد كاحج ؼيقتمػف جسيعًا كجعل يعقخىع حدظ الحجيج فسات مشيع 

قاؿ : ككاف الدائب بغ األقخع  ،في الميب بذخ ال يحرػف كثخة سػػ مغ قتل في السعخكة 
ي كاتبًا حاسبًا فأرسمو عسخ إلييع ، كقاؿ لو: إف فتح هللا عميكع فاقدع عمى السدمسيغ فيئيع الثقف
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ككاف صاحب بيت الشار يقاؿ  ،كخح الخسذ كإف ىمظ ىحا الجير فأذىب ؼبصغ خيخ مغ ضيخىا 

لو اليخبح ككاف ححيفة أمشو كمغ معو عمى أف يخخج ذخيخة لكدخػ تخكت عشجه لشػائب الدماف 
قاؿ الدائب : فمسا فتح هللا عمى السدمسيغ كأحزخ الفارسي  ،ىخًا نؽيدًا في سفصيغ فأحزخ جػ 

الدفصيغ المحيغ أكدعيسا عشجه الشخيخ جاف فإذا فييسا المؤلؤ كالدبخجج ، كالياقػت ، فمسا فخغت 
مغ القدسة احتسمتيسا معي كقجمت عمى عسخ ، ككاف قج قجر الػقعة ؼبات يتسمسل كيخخج كيتػقع 

السجيشة لياًل فسخ بو  إلىر فبيشسا رجل مغ السدمسيغ قج خخج في بعس حػائجو فخجع األخبا
فمسا أصبح الخجل  ،راكب فدألو مغ أيغ أقبل؟ فقاؿ: مغ نياكنج كأخبخه بالفتح كقتل الشعساف 

تحجث بيحا بعج ثالث مغ الػقعة فبمغ اخبخ عسخ فدألو فأخبخه فقاؿ : ذلظ بخيج الجغ. ثع قجـ 
ذلظ فأخبخه بسا يدخه كلع يخبخه بقتل الشعساف ، قاؿ الدائب فخخج عسخ مغ الغج يتػقع  البخيج بعج

األخبار قاؿ فأتيتو فقاؿ: ما كراءؾ؟ فقمت خيخًا يا أميخ السؤمشيغ فتح هللا عميظ كأعطع الفتح 
ا إليو راجعػف ثع بكى فشذج حتى بانت فخكع ا  كإنّ إنّ  كاستذيج الشعساف بغ مقخف فقاؿ عسخ:

كتؽيو فػؽ كتجه قاؿ : فمسا رأيت ذلظ كما لقي قمت: يا أميخ السؤمشيغ ما أصيب بعجه رجل 
يعخؼ كجيو، فقاؿ: أكلئظ السدتزعفػف مغ السدمسيغ كلكغ الحؼ أكخميع بالذيادة يعخؼ كجػىع 

دفصيغ فقاؿ: أدخميا بيت الساؿ حتى كأندابيع ، كما يرشع أكلئظ بسعخفة عسخ، ثع أخبختو بال
الكػفة. الشعساف بغ عسخك  إلىنتشطخ في شأنيسا كالحق بجشجؾ ، قاؿ : ففعمت كخخجت سخيعًا 

بغ مقخف ذكخه البغػؼ في الرحابة قاؿ الحافع : أخخج البغػؼ مغ شخيق جخيخ عغ مشرػر 
سباب السدمع »:(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا عغ أبي خالج الػالبي عغ الشعساف بغ عسخك بغ مقخف قاؿ : قاؿ رسػؿ 

، ذكخ الحافع ىحا الحجيث في ىحه التخجسة كذكخ غيخه أف ىحا الحجيث (ٕٛ٘)فدػؽ كقتالو كفخ" 
مغ ركاية عسخك بغ الشعساف بغ مقخف .ثع أكرد تحت ىحه التخجسة حجيثًا لعسخك بغ الشعساف بغ 

بغ الشعساف بغ مقخف فقاؿ : أخخج ابغ شاىيغ مغ شخيق يحيى بغ عصية عغ أبيو عغ عسخك 
أنيع ال أمػاؿ ليع يترجقػف مشيا كقجـ ، (ملسو هيلع هللا ىلص)مقخف قاؿ : قجـ رجاؿ مغ مديشة فاعتمػا عمى الشبي 

فشدلت ؼيو ﴿َكِمَغ اأَلْعَخاِب َمغ ُيْؤِمُغ ِباّلّلِ َكاْلَيْػـِ  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  إلىالشعساف بغ مقخف بغشع يدػقيا 
ُسػِؿ َأال ِإنََّيا ُقْخَبٌة لَُّيْع َسُيْجِخُمُيُع ّللّاُ ِفي َرْحَسِتِو اآلِخِخ َكَيتَِّخُح َما ُيشِفُق ُقُخَباٍت ِعشَج  ّللّاِ َكَصَمَػاِت الخَّ

،  قاؿ: كعسخك بغ الشعساف بغ عع صاحب التخجسة كيقاؿ ىػ انقمب (ٖٛ٘)ِإفَّ ّللّاَ َغُفػٌر رَِّحيٌع ﴾
 .(ٗٛ٘)مخسل (ملسو هيلع هللا ىلص)عمى الخاكؼ كيقاؿ: إف حجيث الشعساف ىحا عغ الشبي  
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الشعساف بغ ىالؿ السدني: أكرد لو الحافع حجيث أربعسائة مغ مديشة الخ ثع قاؿ كىحا  -ٜٙٔ

 . (٘ٛ٘)يعخؼ بػػ: الشعساف بغ مقخف كسا نبيت عميو في تخجستو 

نعيع بغ مقخف السدني : قاؿ أبػ عسخ كىػ الحؼ خمف أخاه الشعساف لسا استذيج بشياكنج  -ٓٚٔ
 إلىححيفة بغ اليساف،  ثع كانت فتػح فارس عمى يجه كقج سبقت اإلشارة  إلىكأخح الخاية فجفعيا 

نياكنج ، كقج زاد ابغ جخيخ أف مغ كتاب  إلىكتاب عسخ لمشعساف بغ مقخف حيغ أمخه بالسديخ 
الشعساف : إف حجث بظ حجث فعمى الشاس ححيفة بغ اليساف فإف حجث حادث بححيفة  إلىعسخ 

نعيع بغ مقخف أف سخ حتى  إلىقاؿ ابغ جخيخ ، ككتب عسخ  ،(ٙٛ٘)فعمى الشاس نعيع بغ مقخف 
تأتي ىسحاف كأبعث عمى مقجمتظ سػيج بغ مقخف كعمى مجشبتظ ربعي بغ عامخ ، كميميل بغ 
زيج ىحا شائي،  كذاؾ تسيسي فخخج نعيع بغ مقخف في تعبيتو حتى ندؿ ثشية العدل، كىي تذخؼ 

غ أىميا فييا كأخح ما بيشيا كبيغ ضػاحييا ، عمى ىسحاف فأنحجر مشيا عمى مجيشة ىسحاف فتحر
كاستػلى عمى بالد ىسحاف كميا فمسا رأػ ذلظ أىل السجيشة سألػا الرمح عمى أف يجخييع كمغ 
استجاب مجخػ كاحجًا ففعل كقبل مشيع الجداء عمى السشعة، كبيشسا نعيع في مجيشة ىسحاف في 

، كأىل أذربيجاف ثع خخج كل مشيع بجيذو تػشئتيا في اثشي عذخ ألفًا مغ الجشج تكاتب الجيمع 
نعيع بالخبخ فاستخمف يديج بغ ؾيذ كخخج إلييع في الشاس بسػقع يقاؿ لو كاج ركذ  إلىكبعثػا 

فاقتتمػا بيا قتاال شجيجًا ، ككانت كقعة عطيسة تعجؿ نياكنج كلع تكغ دكنيا كقتل مغ القػـ مقتمة 
جتساعيع ففدع مشيا عسخ كاىتع بحخبيا كتػقع عسخ با إلىعطيسة ال يحرػف . كقج كانػا كتبػا 

 إال البخيج بالبذارة فقاؿ أبذيخ؟ فقاؿ بذيخ فقاؿ عسخ :رسػؿ نعيع ، جئوايفما يأتيو عشيع فمع 
رسػؿ نعيع .قاؿ الخبخ قاؿ: البذخػ بالفتح كالشرخ كأخبخه الخبخ فحسج هللا كأمخ بالكتاب  :قاؿ

نعيع أف سخ حتى تقجـ الخؼ فتمقى جسعيع ثغ أقع  إلىفقخغ عمى الشاس فحسجكا هللا فكتب عسخ 
بيا فإنيا أكسط تمظ البالد كأجسعيا لسا تخيج فأقخ نعيع يديج بغ ؾيذ اليسجاني عمى ىسحاف كسار 

 الخؼ كقاؿ نعيع في كاج الخكذ: إلىمغ كاج الخكذ بالشاس 

 ي بأسل جخوا جشػد األعاجعة          بشـــــصـــــػتًا ورىــــي أن مــــانــــــلسا أت      

 عـػاصـــتي بالقـــألمشع مشيع ذم   اميًا       ــــدـــــػد مــــنيزت إلييع بالجش      
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 جبال تخاءى مغ فخوع القالسع  ا         ـــأنشــــجيج كــــيع بالحــشا إليــــــجئــــف      

 اىعـــسػن فعل السدــــجعمػا يد  ة وقج        ــــتفيزــــفمسا لقيشاىع بيا مد      

 طائعـــعشا          غجاة رميشاىع بأحجى العـــاىع في واج روذ يجســــجمشـــــص      

 لجج الخماح والديػف الرػارم فسا صبخوا في حػمة السػت ساعة              

 ػادمـــميـــو لـــلبش صىـــججار تذسػعيع         ــاث جـــثــــبـــشج انــــــيع عــــكأن      

 عـاتـــوفييا نياب قدسو غيخ ععو        غ لف جســــا مػتًا ومـــــشا بيـــاصب      

 عــــػاحـــالب الجــــنقتميع قتل الكى أووا في شعابيع        ــــع حتـــــاىـــعشـــتب      

 .(587)ضئيغ أصابشيا فخوج السخارم      ػه  ـــــــي واج روذ وجــــــــع فــــأنيـــــــــــك      

الخؼ فرالحو أىميا  إلىقالػا كخخج نعيع بغ مقخف مغ كاج ركذ في الشاس، كقج أخخجيا 
بغ قػلو  ككتب ليع كتابًا جاء ؼيو: بدع هللا الخحسغ الخحيع ىحا ما أعصى نعيع بغ مقخف : الديشبي

أعصاه األماف عمى أىل الخؼ كمغ كاف معيع مغ غيخىع عمى الجداء شاقة كل حالع في كل سشة 
كعمى أف يشرحػا كيجلػا كال يغمػا كال يدمػا كعمى أف يقخكا السدمسيغ يػمًا كليمة كعمى أف يفخسػا 

يدمع السدمع فسغ سب مدمسًا أك أستخف بو نيظ عقػبة كمغ ضخبو قتل كمغ بجؿ مشيع فمع 
بخمية فقج غيخ جساعتكع .ككتب كشيج .ثع كتب كتابًا آخخ ألىل دنباكنج .بدع هللا الخحسغ الخحيع 
: ىحا كتاب مغ نعيع بغ مقخف ألىل دنباكنج  إنظ آمغ كمغ دخل معظ عمى الكف أف تكف أىل 
 أرضظ كتتقي رمغ كلي الفخج بسائتي ألف درىع كزف سبعة في كل سشة ال يغار عميظ كال يجخل

عميظ إال بأذف ما أقست عمى ذلظ حتى تغيخ كمغ غيخ فال عيج لو كال لسغ لع يدمسو ككتب 
 .(ٛٛ٘)كشيج 
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 -حخف الياء -

يع بغ  -ٔٚٔ أبػ ىاشع بغ مدعػد بغ سشاف بغ أبي حارثة السدني: لو صحة  كمغ ذريتو إبخـا
 دمحم بغ زياد بغ سػيج بغ أبي ىاشع كىػ القائل:

 . (589)ميسا فعمت فميذ عشجك مغ         حاليظ إال لجون ما عشجي          

 .(ٜٓ٘)(ملسو هيلع هللا ىلص)ىذاـ بغ عسارة السدني : الكػفي مغ أصحاب اإلماـ الرادؽ  -ٕٚٔ

أبػ ىزيع السدني : قاؿ ابغ زبالة في أخبار السجيشة :قاؿ الدبيخ بغ بكار : حجثشا دمحم  -ٖٚٔ
 (ملسو هيلع هللا ىلص)بغ الحدغ عغ عبج هللا بغ عسخ عغ دمحم بغ ىزيع السدني عغ أبيو قاؿ دعا رسػؿ هللا 

أبي فقاؿ : إني مدتعسمظ عمى ىحا الػادؼ فسغ جاءؾ مغ ىا ىشا ك ىا ىشا فامشعو فقاؿ : إني 
ليذ لي إال بشات كليذ معي أحج يعاكنشي فقاؿ : إف هللا سيخزقظ كلجًا كيجعل لظ أكلياء رجل 

دمحم ابغ ىزيع  إلىكبيحا الدشج  ،قاؿ : فعسل عميو ككاف لو بعج ذلظ كلج فمع يدؿ يػلػف عميو 
 .(ٜٔ٘)أشخؼ عمى شخؼ كسط البؿيع فرمى ؼيو (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ أبيو عغ ججه أف رسػؿ هللا 

: ركػ عغ أبيو كرافع بغ عسخك ، كركػ (ٕٜ٘)بغ عسخك السدني الكػفي ىالؿ بغ عامخ -ٗٚٔ
، (ٖٜ٘) عشو يعمى بغ عبيج كمخكاف بغ معاكية كأبػ معاكية الزخيخ، قاؿ يحيى بغ معيغ : ثقة

، كأكرد عغ شيخ مغ بشي فدارة يحجث  قاؿ الحافع:  ىػ تابعي قاؿ:  كذكخه جعفخ السدتغفخؼ 
عمى بغمة شيباء أك عمى بعيخ  (ملسو هيلع هللا ىلص)عغ ىالؿ بغ عامخ السدني كغيخه قاؿ : رأيت رسػؿ هللا 

 . (ٜٗ٘)الحجيث . قاؿ الحافع كىحا كىع

ىشج بشت معقل بغ يدار السدني: كىي مغ ركاة الحجيث ، أخخج ليا في حجيثًا عغ أبييا  -٘ٚٔ
 .(ٜ٘٘)أبغ سعج : أنيا مغ أىل البرخة ركت عغ أبييا  ، كذكخ(ملسو هيلع هللا ىلص)عغ رسػؿ هللا 

 -حخف الػاو -

الػليج بغ زفخ السدني: ذكخه ابغ شاىيغ كأخخج مغ شخيق ىذاـ بغ الكمبي عغ رجل مغ  -ٙٚٔ

الػليج بغ زفخ فعقج لو فأتتو   (ملسو هيلع هللا ىلص)جييشة عغ رجل مغ بشي مخة بغ عػؼ قاؿ كفج عمى الشبي 
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 ،فأتاه فجعا برعجة (ملسو هيلع هللا ىلص)امخأتو ؼبكت فشيس ابغ عع لو يقاؿ لو سارية بغ أكفى فأخح نحػ الشبي 

عشو فػضع فييع الديف فمسا أسخؼ  فأبصأكا اإلسالـبشي مخة فعخض عمييع  إلىفعقج لو ثع سار 

في ألف فارس ذكخ ذلظ  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  إلىفي القتل أسمسػا كأسمع مغ حػليع مغ ؾيذ ثع سار 

 . (ٜٙ٘)الحافع

الػليج بغ كثيخ بغ سشاف السدني : الخاذاني ، يكشى أبػ سعيج  مجيشي األصل ، سكغ  -ٚٚٔ

الكػفة ركػ عغ ربيعة بغ أبي عبج الخحسغ،  كالزحاؾ بغ عثساف، ركػ عشو زكخيا  كيػسف 

     .(ٜٛ٘)ذكخ أبػ حاتع:  أنو شيخ يكتب حجيثو ،(ٜٚ٘)ابشا عجؼ كعبج هللا بغ سعيج األشج 

كىب بغ قابػس السدني : كسبق كاشخنا بأنشا سشخد قرتو في تخجسة ابغ أخيو الحارث  -ٛٚٔ

بغ عؿبة بغ قابػس السدني قاؿ ابغ الدكغ : حجثشا دمحم بغ شمحة عغ دمحم بغ الحريغ بغ 

عسخك بغ سعج بغ معاذ عغ أبيو عغ ججه قاؿ لقي رجل مغ مديشة يقاؿ لو كىب بغ قابػس 

ثع أقاـ في أىمو حتى إذا كاف يـػ أحج خخج بحبل ؼيو غشع  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبيبالعخج فأسمع كبايعو أؼ 

فقيل لو إنو يقاتل بأحج أك قخيبًا مغ أحج  (ملسو هيلع هللا ىلص)حتى قجـ السجيشة فػججىا خمػا فدأؿ عغ الشبي 

مغ يػزع عشا الخيل جعمو هللا رؼيقي  (ملسو هيلع هللا ىلص)فخمى بحبمو كتػجو إليو بأحج فصمعت الخيل فقاؿ الشبي 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)في الجشة فتقجـ كىب فزخب بديفو حتى ردىا حتى صشع ذلظ ثالث مخات فقتل فقاؿ الشبي

دعػه حتى نفخغ لو فمسا فخغ التسذ فمع يػجج فقاؿ عسخ ما مغ الشاس أحج أحب إلي مغ أف ألقى 

ػص لراعج المغػؼ قاؿ كاف هللا بعسمو مغ كىب بغ قابػس قاؿ الحافع كقخأت في كتاب الشر

أف ألقى هللا برحيفتو لمسدني كىب بغ قابػس فحكخ قرتو  ىعسخ يقػؿ إف أحب ىحه األمة إل

، كركػ ابغ سعج إف كىب بغ قابػس السدني أقبل كمعو ابغ أخيو الحارث بغ عؿبة (ٜٜ٘)مخترخاً 

؟ فقالػا: بأحج خخج بغ قابػس بغشع ليسا مغ جبل مديشة فػججا السجيشة خمػا فدأال أيغ الشاس 
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يقاتل السذخكيغ مغ قخير فقاال ال ندأؿ أثخًا بعج عيغ فأسمسا ثع خخجا حتى أتيا  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسػؿ هللا 

كأصحابو فأغاركا مع السدمسيغ  (ملسو هيلع هللا ىلص)بأحج ؼيججاف القـػ يقتتمػف كالجكلة لخسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي 

يل فاختمصػا فقاتال أشج في الشيب كجاءت الخيل مغ كرائيع خالج بغ الػليج كعكخمة بغ أبي ج

 :: مغ ليحه الفخقة؟ فقاؿ كىب بغ قابػس(ملسو هيلع هللا ىلص)القتاؿ فانفخقت فخقة مغ السذخكيغ فقاؿ رسػؿ هللا 

أنا يا رسػؿ هللا فقاـ فخماىع بالشبل حتى انرخفػا ثع رجع ، فانفخقت  فخقة أخخػ فقاؿ رسػؿ 

اؿ : قع كأبذخ بالجشة .فقاـ السدني : مغ ليحه الكتيبة؟ فقاؿ السدني : أنا يا رسػؿ هللا فق (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

يقػؿ الميع ( ملسو هيلع هللا ىلص)فقاـ فجعل يجخل مغ أقراىع كرسػؿ هللا ،مدخكرًا يقػؿ وهللا ال أقيل كال أستقيل 

ارحسو ثع يخجع فييع فسا زاؿ كحلظ كىع محجقػف بو حتى اشتسمت عميو أسيافيع كرماحيع فقتمػه 

مقتل مثل بو أؾبح السثل يػمئح ثع قاـ  إلىفػجج بو يػمئح عذخكف شعشة بخمح كميا قج خمرت 

أمػت عمييا  ابغ أخيو فقاتل كشحػ قتالو حتى قتل .فكاف عسخ بغ الخصاب يقػؿ : إف أحب ميتة

، كقاؿ الػاقجؼ : كاف بالؿ بغ الحارث السدني يحجث كيقػؿ : شيجنا (ٓٓٙ)لسا مات عميو السدني

قدست بيششا غشائسشا فأسقط فتى مغ آؿ القادسية مع سعج بغ أبي كقاص فمسا فتح هللا عميشا ك 

قابػس مغ مديشة ، فجئت سعجًا حيغ فخغ مغ نػمو فقاؿ بالؿ ؟ قمت : بالؿ : قاؿ مخحبًا بظ 

مغ ىحا معظ .قمت: رجل مغ قػمي مغ آؿ قابػس قاؿ سعج: ما أنت يا فتى مغ السدني الحؼ 

 بظ عيشًا ذلظ الخجل شيجت مشو قتل يػـ أحج ؟ قاؿ : ابغ أخيو قاؿ سعج : مخحبًا كأىاًل كنعع هللا

يـػ أحج مذيجًا ما شيجتو مغ احج .لقج رأيتشا كقج أحجؽ السذخكػف بشا مغ كل ناحية كرسػؿ 

ليخمي ببرخه في الشاس  (ملسو هيلع هللا ىلص)كسصشا كالكتائب تصمع مغ كل ناحية كإف رسػؿ هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا

 كل ذلظ يخدىا فسا أندى يتػسسيع يقػؿ مغ ليحه الكتيبة كل ذلظ يقػؿ السدني: أنا يا رسػؿ هللا

: قع كأبذخ بالجشة قاؿ سعج كقست عمى أثخه يعمع هللا إني ( ملسو هيلع هللا ىلص)آخخ مخة قاميا فقاؿ رسػؿ هللا 

أشمب مثل ما يصمب يػمئح مغ الذيادة فخزشا حػمتيع حتى رجعشا فييع الثانية كأصابػه رحسو 
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دعا سعج مغ ساعتو بديسو هللا ككدت وهللا أني كشت أصبت يػمئح معو كلكغ أجمي استأخخ .ثع 

أىمظ فقاؿ بالؿ : إنو يدتحب  إلىفأعصاه كفزمو كقاؿ : اختخ في السقاـ عشجنا أك الخجػع 

كاقفًا عميو كىػ مقتػؿ كىػ يقػؿ رضي  (ملسو هيلع هللا ىلص)الخجػع فخجعشا ، كقاؿ سعج أشيج لخأيت رسػؿ هللا 

مغ الجخاح  (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي  قاـ عمى قجميو كقج ناؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا عشظ فإني عشظ راًض ثع رأيت رسػؿ هللا 

ما نالو كإني ألعمع أف الؿياـ ليذق عميو، عمى قبخه حتى كضع في لحجه كعميو بخدة ليا أعالـ 

البخدة عمى رأسو فخسخه كأدرجو فييا شػاًل كبمغت نرف ساؾيو كأمخنا  (ملسو هيلع هللا ىلص)خزخ فسج رسػؿ هللا 

فجسعشا الحخمل فجعمشاه عمى رجميو ال كىػ في لحجه ثع انرخؼ فسا حاؿ أمػت عمييا أحب إلي 

 .(ٔٓٙ)عمى حاؿ السدني لىامغ أف ألقى هللا تع

ي هللا عشظ فإني كىسا مقتػالف فقاؿ : رض (ملسو هيلع هللا ىلص)كفي راكية ابغ سعج فػقف عمييسا رسػؿ هللا 

باً  قائسًا حتى كضع السدني في لحجه عميو بخدة  (ملسو هيلع هللا ىلص)كفييسا فمع يدؿ الشبي  ،عشظ راًض يعشي ـك

 .(ٕٓٙ)ليا أعالـ حسخ

 –حخف الياء  -

يديج بغ عبج السدني: ركػ عغ أبيو ، ركػ عشو أيػب بغ مػسى يعج في  -ٜٚٔ

شخيق أيػب بغ مػسى عشو رفعو يعق ، استجركو أبػ مػسى كأخخج ابغ ماجو مغ (ٖٓٙ)الحجازييغ

عغ الغالـ قاؿ الحافع: ىػ تابعي .كقاؿ البخارؼ: إنسا ركػ ىحا الحجيث عغ أبيو عغ 

 .(ٗٓٙ)لع تثبت صحبة أبيو أيزاً ك   (ملسو هيلع هللا ىلص)الشبي
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 الخاتسة

يتكػف مشيا السجتسع العخبي قبل  كاقتراديةكسياسية  اجتساعيةالقبيمة ىي أكبخ كحجة 

  ،يديجكف تاريخيا تػىجاً  نداءً ، كفي معطع الحاالت يطيخ مغ رحع ىحه القبيمة رجااًل أك  اإلسالـ

الخجاؿ بسا يحيط بيا مغ  ىؤالءمسا يزع الباحث في حيخه ىل أف القبيمة ىي التي صشعت 

 ؟ ىع الحيغ يرشعػف تاريخ قبيمتيعضخكؼ مػضػعية أـ أف الخجاؿ 

كالطاىخ مغ خالؿ دراسة تخاجع مذاىيخ قبيمة مديشة أف رجاالتيا ىع الحيغ صشعػا 

كبعجه كترجؽ معيع  اإلسالـتاريخيا كبيع شخفت مع ماليا مغ السشدلة كعخفت بيغ العخب قبل 

مقػلة إف التاريخ يرشعو األبصاؿ ، كال ندتصيع إف نجـد مغ كاف لو الفزل عمى اآلخخ، كلكغ 

يدية كالعشاصخ الجاذبة في البحث تكاد أف تجخ الباحث نحػ رجاليا كىحا ما السحصات الخئ

 فخض إف يكػف البحث بيحا االتجاه مع عجـ إىساؿ دكر القبيمة  .
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 اليػامر
 .ٕٓٔ/ٕأبػ داككد، الدشغ،  (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٜالبييقي، الدشغ الكبخػ ، (ٕ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٔٛ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، (ٖ)
 .ٚٙ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٙ/ٛابغ حباف: الثقات ، ،ٜ٘/ٕ
 . ٘ٔٔ/ٖٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، (ٗ)
 .ٕٖابغ داكد الحمي: كتاب الخجاؿ ،ص ،ٖ/ٗالصػسي: الفيخست ، (٘)
 .ٖ/ٗالصػسي : السرجر نفدو ، (ٙ)
 .ٕٖالحمي: رجاؿ ابغ داكد ، صابغ داكد  (ٚ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖ٘ٔ/ٔالذاىخكدؼ: مدتجركات عمع الخجاؿ ، ،ٖ/ٗالصػسي: الفيخست ، (ٛ)

 .ٕٚٓ/ٔالحجيث ،
 ،ٕٕ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕٗ/ٚ٘ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، ،ٕٓٗ/ٔالعجمي : الثقات ، (ٜ)

 .ٜالتفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص
الػاقفة الباقخية كالجعفخية ، أصحاب أبي جعفخ دمحم بغ عمي الباقخ كابشو جعفخ الرادؽ  إلىندبة ( ٓٔ)

، إال أف مشيع مغ تػقف عمى كاحج (ع)عمييسا الدالـ ، قالػا بإمامتيسا كإمامة كالجىسا زيغ العابجيغ 
ؿ بخجعتو . أكالدىسا ، كمشيع مغ ساؽ ، كمشيع مغ تػقف عمى الباقخ كقا إلىمشيسا كما ساؽ اإلمامة 

 .ٕٕٗ/ٔيشطخ الذيخستاني: السمل كالشحل،
 .ٕٕٓ/ٔلمسديج يشطخ ، معجع رجاؿ الحجيث ، (ٔٔ)
ابغ ماكػال: ،ٜٛ٘ٔ/ٖالجار قصشي: السؤتمف كالسختمف ، ،ٜٕ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، (ٕٔ)

 .ٖٙٗ/٘ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،،ٜٖٗ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٗٗٔ/ٙاإلكساؿ ،
ابغ أبي يعمى:  ، ٕٚ/٘الخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ،ٕٗ/ٕالجخح كالتعجيل ، ابغ أبي حاتع: (ٖٔ)

ابغ  ،ٕٗ/ٚٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،، ٙٙٚ/ٕابغ العجيع: بػية الصمب ، ،ٕٕ/ٔشبقات الحشابمة ،
 .ٕٕٔ/ٛناصخ الجيغ: تػضيح السذتبو ،

ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕ٘ٗ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ، ٕٚ/٘الخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٗٔ)
 .ٖٛ/ٔٚدمذق،

 .ٕٕٔ/ٔأبػ نعيع األصبياني: تاريخ أصبياف ، (٘ٔ)
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 .ٜٖ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٙٔ)
 .ٕٔ/ٕابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٚٔ)
ي : تاريخ ابغ السدتػف ،ٕٛٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ،ٗ٘ٗ/ٙٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٛٔ)

 .ٗ٘ٔ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٓٔ/ٔابغ حجخ: ندىة األلباب ، ،ٛ٘ٔ/ٕإربل،
 .ٗ٘ٔ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٔٛٔ/ٙٔيشطخ سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٔ)
 .ٖٛٔ/ٙٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٓ)
 .ٔٛٔ/ٙٔالحىبي: السرجر نفدو ،،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ : السرجر نفدو ،( ٕٔ)
 .ٕٛٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ،ٜٖٕ/ٔٚابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٕ)
 . ٜ٘/ٖمحدغ األميغ: أعياف الذيعة ، ،٘٘ٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ، ( ٖٕ)
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٗٙ/ٕالبخارؼ : التاريخ الكبيخ ، ،ٚٛ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٗ)

 .ٖ٘ٗ/ٕكالتعجيل ،
 .ٓٙٔ/ٗابغ حباف: الثقات ،( ٕ٘)
 .ٜٕٖ/ٔابغ خياط : الصبقات ،( ٕٙ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٚٔٔ/ٛابغ حباف: الثقات ، ،ٕٔٔ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٕٚ)
ٕ/ٖٙٔ. 
 .ٕٔٔ/ٕيشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٕٛ)
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٖٔٙ/ٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٖ٘/ٚالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ( ٜٕ)

 .ٖٕٔ/ٔالتيحيب ،

/ ابغ حجخ ؼ: تيحيب ٔابغ شاىيغ: تاريخ أسساء الثقات ، ،ٜٙ/ٔالشدائي: تدسية الذيػخ ، ( ٖٓ)
 .ٖٕٔ/ٔالتيحيب ،

 .ٜٜ/ٔٔكتقخيب التيحيب ،ٕٗٔ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٔ)
األثخؼ: معجع شيػخ  ،ٚٙٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٕٙ/ٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٕٖ)

 .ٕٕٔ/ٔالصبخؼ،
 .ٚٙٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٜٜ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٖ)
التحفة الدخاكؼ:  ،ٜٜ/ٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٕٔ/ٔالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٖٗ)

 .ٚٙٔ/ٔ،المصيفة 
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الدخاكؼ: التحفة  ،ٚٛٔ/ٔابغ حجخ : تيحيب التيحيب ، ،ٜٖٙ/ٛابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٖ٘)

 .ٕٙٔ/ٔالمصيفة ،
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٔٙ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،٘ٛ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٙ)
ٔ/ٕٜٗ. 
 .ٜٖٙ/ٛابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٖٚ)
 .ٖٗ٘/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٛ)
 .ٜٙٔ/ٕابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٜٖ)
 .ٕٗٔ/ٔلمسديج يشطخ السجخكحيغ ،( ٓٗ)
 .ٜٙٔ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٗ)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ٖٚ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ،ٕٗٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٕٗ)
ٕ/ٕٖٔ. 
 ،الحاكع: األسامي كالكشى ،ٖٛ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ،ٗ/ٜالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٗ)
ٔ/ٕٙ٘. 
 .ٕٗٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٗ)
 .ٜٚيشطخ شبقات الفقياء ،ص( ٘ٗ)
الحىبي: سيخ أعالـ ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،  ،ٜٚالذيخازؼ: شبقات الفقياء ، ص( ٙٗ)

 .ٖٕٓ/ٗ، اإلسالـالغدؼ: دكؿ  ،ٖٕٛ/ٔالدبكي: الصبقات ،  ،ٖٜٗ/ٕٔ،الشبالء 
الرفجؼ: الػافي  ،ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٚٗ)

 .ٚٗٔ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٗٔ/ٜبالػؼيات ،
 .ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ( ٛٗ)
اليافعي: مخآة  ،ٜٕ٘/ ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٚزؼ: شبقات الفقياء ، صالذيخا( ٜٗ)

 .ٖٕٓ/ٗ، اإلسالـالغدؼ: ديػاف  ،ٕٖٔ/ٕالجشاف ،
 .ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٓ٘)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ،ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٕٚٔ/ٔكؼيات األعياف ، ابغ خمكاف:( ٔ٘)
ٕ/ٕٖٔ. 
الدبكي: الصبقات  ،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٕٛٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٕ٘)
،ٕ/ٜٗ. 
 ،الرفجؼ: الػافي بالػؼيات،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٜ٘ٗ/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٖ٘)
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 .ٚٗٔ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٗٔ/ٜ
 .ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات، ،ٖٕٔ/ٕالجشاف ،اليافعي: مخآة ( ٗ٘)
 ،ٖٕٔ/ٕاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٖٕٚ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٘٘)
 ،اليافعي: مخآة الجشاف ،ٕٗٔ/ٜالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٕٚٔ/ٔابغ خمكاف: كؼيات األعياف ،( ٙ٘)
ٕ/ٕٖٔ. 
 .ٖٖٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٚ٘)
 .ٕٔ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،( ٛ٘)
العالمة الحمي: إيزاح  ،ٖٕٙ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕ٘ابغ داكد الحمي: كتاب الخجاؿ ،ص( ٜ٘)

 .ٗٛاالشتباه ، ص
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٖٚ/ٕمحدغ األميغ: أعياف الذيعة ، ،ٛٗالتفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص( ٓٙ)

 .ٜٕٕ/ٖالحجيث ،
 .ٕٖٕ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٖٕ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٔٙ)
 .ٜٖٕ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٙ)
 .ٜٖٕ/ٔلمسديج يشطخ أسج الغابة ،( ٖٙ)
 .ٕٖٕ/ٔاإلصابة ، (ٗٙ)
يشطخ:الشػكؼ: الجسػع،  ،األكؾية :الذخعية بإجساع أىل الحجيث كالفقو كأئسة المغة أربعػف درىسًا  (٘ٙ)
 .ٖٙٛحبيب ، سعجؼ: القامػس الفقيي ، ص أبػ  ،٘ٔ/ٙ
 . ٕٜ/ٔ،ابغ األثيخ: أسج الغابة( ٙٙ)
 .ٕٔ٘/ٙالستقي اليشجؼ: كشد العساؿ، ( ٚٙ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٙ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٛٙ)
ٔ/ٕٜ٘. 
 .ٖٓ/ٔالغداني: ألقاب الرحابة ،( ٜٙ)
 .ٗٛ/ٔابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ، ،٘ٔ/ٖحباف: الثقات ،ابغ ( ٓٚ)
البخارؼ: التاريخ الكبيخ  ،ٚٙٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٜٔٔ/ٙابغ سعج : الصبقات الكبخػ ،( ٔٚ)
 ،الخصيب ،ٜٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖٛٓ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٙ/ٔ

 .ٛٙٗ/ٙالبغجادؼ: تاريخ بغجاد ،
 ،الرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،ٕٗ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٜٕ٘/ٔاألثيخ: أسج الغابة ، ابغ(ٕٚ)
ٜ/ٖٔٚ. 
 .ٕٚٗ/ٔلمسديج مغ التفاصيل  يشطخ :ابغ حجخ، اإلصابة ،( ٖٚ)
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 .ٗٓٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٗٚ)
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب ،ٕٗٔ/ٔالبغػؼ: معجع الرحابة ،  ،٘ٔ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٘ٚ)
 .ٜٗ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٙ/ٔ
 .ٖٓٔ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٙٚ)
 .ٕٚٙ/ٔالبخارؼ: التاريخ الرغيخ،( ٚٚ)
 ،ابغ ماكػال: اإلكساؿ ،ٙٚٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٚ)
 ،الدخاكؼ: التحفة المصيفة ،ٛٗ/ٕالحىبي: السقتشى ، ،ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،٘ٓٔ/ٚ
ٔ/ٜٖٔ. 
ؾباء، كانت قخية تبعج ميميغ عغ السجيشة، كفييا مدجج  إلىكىحه الشدبة  -الؿبائي: بزع القاؼ( ٜٚ)

أكؿ قجكمو إلييا كلسا اتدعت السجيشة كامتج بشاؤىا صارت  (ملسو هيلع هللا ىلص)ؾباء الحؼ أسذ عمى التقػػ ، بشاه الشبي 
ياقػت الحسػؼ: معجع البمجاف  ،ٕٔ/ٖيشطخ: ابغ األثيخ: المباب  ،ؾباء حيًا مغ أحياء السجيشة السشػرة

ٗ/ٖٓٔ . 
 ،ابغ حجخ: لداف السيداف ،ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ، ٘ٓٔ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٓٛ)
ٚ/ٔٛٓ. 
 .ٕ٘ٗ/ٕالغداني: تقييج السيسل ، ،ٙٚٗ/ٔخياط: الصبقات ،  ابغ( ٔٛ)
 .ٙٚٗابغ خياط: الصبقات ،ص ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٛ)
 .ٕٗٚ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٕٖٗ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٛ)
 .ٕٗٚ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٕٖٗ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٛ)
 .ٙٚٔ/ٔيشطخ السجخكحيغ ،( ٘ٛ)
 .ٕ٘٘/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٙٛ)
 ،تيحيب الكساؿ ،ٕٛٗ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،كما بعجىآٜٚ/ٕكتاب السغازؼ ،( ٚٛ)
ٖ/ٖٕٗ. 
 .ٕٕٕ/ٖ:تاريخ مجيشة دمذق ، ابغ عداكخ ،ٕٚٔ/ٛيشطخ : ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٛ)
ابغ ماكػال:  ،ٗٗٗ/ٔقصشي: السؤتمف كالسختمف ، الجار ،ٖٚٗ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٛ)

 .ٙ/ٕاإلكساؿ ،
 ،البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،ٛٛٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٓ)
 .ٖٔٔ/ٔالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٛ٘/ٔخيثسة: التاريخ الكبيخ ، ،ٓٗٗ/ٔ
 .ٙ٘ٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ( ٜٔ)
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 .ٜٖٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٜ)
 .ٖٔٔ/٘ٔالشػكؼ، السجسػع، ،ٜٜٖعبج هللا بغ قجامو ، السغشي ، ص ( ٖٜ)
 .ٜ٘ٔ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ( ٜٗ)
 .ٖٗٔ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٗ٘ٔ/ٔابغ األثيخ، أسج الغابة ، ( ٜ٘)
 .ٖٓٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٜٙ)
 .ٓ٘/ٓٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات، ،ٓٛٛ/ٗابغ ىذاـ :الديخة الشبػية، ( ٜٚ)
 .ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٛ٘/ٛالبخارؼ: التاريخ األكسط ،( ٜٛ)
 .٘٘٘/ٔالخصيب البغجادؼ: الستفق كالسفتخؽ ،  ،ٜٓ/ٕالتاريخ الكبيخ ، البخارؼ:( ٜٜ)
 .ٙٗٔ/ٔبغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،ا ،ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ،( ٓٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ،( ٔٓٔ)
 .ٖ٘/ٕىاشع البحخاني: حمية األبخار ، ،ٜ٘التفخيذي : نقج الخجاؿ ، ص( ٕٓٔ)
 .ٖ٘/ٕىاشع البحخاني: حمية األبخار ، ،ٖٕٗ/ٔابغ داكد الحمي: الخجاؿ ،( ٖٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔابغ داكد الحمي: الخجاؿ ، ،ٜٓٔ/ٔالشجاشي: رجاؿ الشجاشي ،( ٗٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٗالخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ، ،ٕٚٔ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،( ٘ٓٔ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،،ٜٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٙٓٔ)
ٗ/ٚ٘                                                                . 

 .ٖٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚٓٔ)
 ،العيشي: مغاني األخيار ،٘٘/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٜٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٛٓٔ)
ٔ/ٔٔٙ. 
ابغ حجخ: لداف  ،ٖٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٜٖٛ/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٓٔ)

 .٘٘/ٕالسيداف ،
 .ٙٔٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،٘ٚ/ٗيشطخ الثقات ،( ٓٔٔ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٕٔ٘/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٙٓٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٔٔٔ)
٘/ٕٔ٘. 
 ،ٜٕٛابغ قتيبة: السعارؼ ، ص ،ٕٓٔابغ حبيب : السحبخ ، ص ،ٕٙٚ/ٔالػاقجؼ: السغازؼ ،( ٕٔٔ)

 .ٖٔٚ/ٔالسقخيدؼ: إمتاع األسساع ، ،ٔٛٔ/ٗ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٜٖ/ٜٔابغ الجػزؼ: السشتطع ،
ىػ العقيق : ىػ كل مديل ماء شقو الديل في األرض فأنيخه ككسعو ، كيخاد ىشا عقيق السجيشة ك ( ٖٔٔ)

 .ٖٛٔ/ٗكادؼ ؼيو عيػف كنخل. ياقػت الحسػؼ: معجع البمجاف ،
 ،الديػشي: الذسائل الذخيفة ،ٖٕالبالذرؼ: فتػح البمجاف ،ص ،ٜٗٔ/ٔابغ شبة: تاريخ السجيشة ،( ٗٔٔ)



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
543 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
ٔ/ٜٙ. 
 .ٜٖٔ/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٘ٔٔ)
 .ٔٛٔ/ٗ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٜٖ٘/ٕابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٔٔ)
 .ٕٙٗ/ٓٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،،ٖٜ٘/ٖالبكخؼ: معجع ما استعجع، ( ٚٔٔ)
 ،البغػؼ: معخفة الرحابة ،ٜٗ/ٔ، خيثسة : التاريخ الكبيخ ،ٖٕٔ/ٔ، ابغ خياط: التاريخ( ٛٔٔ)
ابغ األثيخ:  ،ٕٛ/ٕالقاضي عياض: الذفا ،  ،ٔٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،،ٕٛٚ/ٔ

 .ٙ٘ٔ/ٖل ،الكام
 .ٕٚالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ص ،ٕٙٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ، ص( ٜٔٔ)
 .ٜٗ/ٗالخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ،( ٕٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٖيشطخ لداف السيداف ،( ٕٔٔ)
 .ٛٔ٘/ٕابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٕٕٔ)
 .ٙٗٔ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٕٚٔ/ٕالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٔ)
 .ٚٛٗ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٗٔ)
 .ٜٕٓ/ٔابغ كثيخ: تفديخ،( ٕ٘ٔ)
 .ٕٖٕسػرة البقخة، اآلية ( ٕٙٔ)
 .ٕٖالفيخكز آبادؼ: تشػيخ السؿباس مغ تفديخ ابغ عباس، ص ( ٕٚٔ)
 .ٗٚٔ/ٕالسدتجرؾ ،( ٕٛٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٖٛ/ٔابغ مشجة : معخفة الرحابة ، ،ٕٛٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ،( ٜٕٔ)
 ،العالئي: جامع التحريل ،ٛ٘ٔ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٚٓ/ٕالشػكؼ: تيحيب األسساء ، ،ٓٙ/ٙ
ٔ/ٕٓٚ. 
العالئي: جامع  ،ٕٗٔ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٙ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل،( ٖٓٔ)

 .ٛ٘ٔ/ٔالتحريل ،
 .ٖٖٓ/ٕلمسديج يشطخ معجع الرحابة ،( ٖٔٔ)
 ٕٗٔ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٙ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل،( ٕٖٔ)
 .ٖٙ/ٕٔكتيحيب التيحيب ، ، ٛٙ/ٚيشطخ اإلصابة : ( ٖٖٔ)
 ،الشػكؼ: تيحيب األسساء ،ٓٙ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٖٛ/ٔابغ مشجة: معخفة الرحابة ،( ٖٗٔ)
 .ٛٙ/ٚابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٚٔٗ/ٕالحىبي: الكاشف ، ،ٕٚٓ/ٕ
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 .ٙ٘ٗ/ٖيشطخ الثقات ، (ٖ٘ٔ)
 ،ابغ حجخ: لداف السيداف ،ٔٙٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٕٛ/ٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٙٔ)
ٚ/ٜٔٔ. 
 ،العيشي: مغاني األخيار ،ٖٔٓ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٜ٘/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٖٚٔ)
ٔ/ٔٙٔ. 
 .ٕٗ٘/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٚٔ/ٕالتيحيب ، ابغ حجخ: تيحيب( ٖٛٔ)
 .ٔٙٔ/ٔالعيشي : مغاني األخيار ،( ٜٖٔ)
 .ٖٚٔ/ٕابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٔٙٔ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ،( ٓٗٔ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٜٕٛ/ٔابغ قتيبة: السعارؼ ، ،ٗٚٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٔٗٔ)
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٕٔٗ/٘السدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٙ٘ٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٔٓٔ/ٖ

 .ٜٗٔ/ٕالتيحيب ،
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ( ٕٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٗٔ)
ابغ حجخ:  ،ٙ٘ٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ، ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٗٔ)

 .ٜٗٔ/ٕتيحيب التيحيب ،
 .ٕٗ٘/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٘ٗٔ)
 .ٕٓٙ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٗٔ)
 .ٔٓٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚٗٔ)
 .ٖٓٔ/ٔكالكاشف، ،ٕٗ٘/ٙيشطخ سيخ أعالـ الشبالء ،( ٛٗٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التيحيب ،( ٜٗٔ)
 .ٜٔٗ/ٛابغ سعج: الصبقات، ( ٓ٘ٔ)
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل،ٖٔ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ، ،ٕٚٓ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٔ٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٕٗ/ٖ
 .٘ٚ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ،( ٕ٘ٔ)
 .ٕٛٚ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٖ٘ٔ)
 .ٖٔ/ٙالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٗٙٔ/ٗالثقات ،( ٗ٘ٔ)
 .ٕٗٛ/ٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٕ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٘٘ٔ)
 .ٕٛٚ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٙ٘ٔ)
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 .ٜٚٗ/ٔبي: ميداف االعتجاؿ ، الحى ،ٕٙٛ/ٗالدسعاني: األنداب ، ( ٚ٘ٔ)
 .ٛٛٔ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٜٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ( ٛ٘ٔ)
 .ٜٚٗ/ٔالحىبي: ميداف االعتجاؿ ،( ٜ٘ٔ)
 .ٜٚٗ/ٔيشطخ: ميداف االعتجاؿ ،( ٓٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/٘أسج الغابة:( ٔٙٔ)
 .ٕٓٓ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٙٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٜٕ٘/ٖكالتعجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح ( ٖٙٔ)
 .ٜٕ٘/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٗٙٔ)
 .ٖٛٔ/ٕابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٖٛ/ٔالعخاقي: ذيل ميداف االعتجاؿ ،( ٘ٙٔ)
 اليامر. ٖ٘ٗ/ٕٚيشطخ السدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٙٙٔ)
 .ٜٕ٘/ٖكلمسديج يشطخ ، الجخح كالتعجيل ،( ٚٙٔ)
 .ٜٚ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،  (ٛٙٔ)
 .ٛ٘٘/ٕيشطخ :ابغ ىذاـ: الديخة الشبػية، ( ٜٙٔ)
 ،ابغ نقصة: إكساؿ اإلكساؿ ،ٜٚٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٔٛ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٓٚٔ)
ٕ/ٖٓٗ. 
 .ٗٓٔ/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،،ٕٙٙ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٚٔ)
 .ٙٙٗ/ٔابغ حجخ: تعجيل السشفعة ، ،٘٘/ٔاألسساء ، البخديجي: شبقات( ٕٚٔ)
 .ٔٛ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،٘ٚ/٘يشطخ: أسج الغابة:( ٖٚٔ)
 .ٜٙ/ٛابغ حجخ: اإلصابة ،( ٗٚٔ)
 ،ككيع: أخبار القزاة ،ٖٗٔ/ٔأبػ زرعة : التاريخ ، ،ٖٛٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٘ٚٔ)
 . ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٚٙ/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٚٓ/ٕ
الديػشي:  ،ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٙٚٔ)

 .ٚٔٔ/ٔشبقات الحفاظ ،
ابغ حجخ:  ،ٕٙٗ/ٛالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٕٗ/ٛالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٚٚٔ)

 .ٓٓٔ/ٖتيحيب التيحيب ،
 .ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٖٓٗ/ٖبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ابغ أ( ٛٚٔ)
الديػشي:  ،ٓٓٔ/ٖابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕٗ/ٛالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ( ٜٚٔ)
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 .ٚٔٔ/ٔشبقات الحفاظ ، 

ابغ حجخ:  ،ٕٙٗ/ٛالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،  ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٓٛٔ)
 .ٓٓٔ/ٖتيحيب التيحيب ،

 .ٖٙٚابغ خياط: التاريخ ، ص ،ٖٛٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٔٛٔ)
 .ٙٗٔ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ، ٜٕٓ/ ٔابغ الجػزؼ: تمؿيح فيـػ األثخ ،( ٕٛٔ)
 .ٖٖٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٖٔ/ٖابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٖٛٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٜابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٔٛ/ٜخارؼ: التاريخ الكبيخ ،الب( ٗٛٔ)
 .ٖٖٔ/ٖابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٘ٛٔ)
 .ٖٛٙ/ٔيشطخ : فتػح البمجاف،( ٙٛٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٕٕٙ/ٖالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٚٛٔ)
العيشي: مغاني  ،ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٜٓٔ/ٔالبخديجي: األسساء السفخدة ،( ٛٛٔ)

 .ٔٓٗ/ٖاألخيار ،
 .ٖٓٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٛٔ)
ابغ األثيخ: أسج الغابة ،  ،ٓٙٔ/ٙابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ، ٜٕٔ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،  (ٜٓٔ)
  . ٖٕٚ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،  ، ٜٙٔ/ٕ
 .ٕٚ/ٕالدركمي: األعالـ ، ،ٖٕٚ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ،  ،ٕٕٗ/ٔ: أسج الغابة ، ابغ األثيخ( ٜٔٔ)
 .ٕٔٚأبػ العباس ثعمب : شخح ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٕٜٔ)
 .ٕٔٚأبػ العباس ثعمب : شخح ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٖٜٔ)
 .ٕٙ٘ -ٕٕ٘يشطخ: أبػ العباس ثعمب :شخح  ديػاف شعخ زىيخ، ص ( ٜٗٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٚٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٕٓ/ٕالرحابة ،البغػؼ: معجع ( ٜ٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ،  ،ٕٕٓ/ٕ
 ،ٕٕٓ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٔٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٜٙٔ)

 .ٖٖٔ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٖٜٗ/ٛالسدؼ: تيحيب الخجاؿ ،
ابغ مشجة: معخفة  ،٘٘٘/ٕابغ نقصة: إكساؿ االكساؿ ، ،ٜٖٗ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٚٔ)

 .ٖ٘٘/ٔالرحابة ،
ابغ األثيخ: أسج  ،ٕٚٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٕٓ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ( ٜٛٔ)

 .ٕٕٓ/ٕ ،الغابة
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 ،ابغ مشجة : معخفة الرحابة ،٘٘٘/ٕابغ نقصة: إكساؿ االكساؿ ، ،ٛٔٔ/ٖابغ حباف: الثقات ،( ٜٜٔ)
ٔ/ٖ٘٘. 
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٖٙ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٕٕٕ/ٔابغ خيثسة: التاريخ الكبيخ،( ٕٓٓ)
ٕ/ٕٗ. 
 ،الحىبي: الكاشف ،ٖٜٓ/ٔالخصيب البغجادؼ: الستفق كالسفتخؽ ، ،ٕٕٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، (ٕٔٓ)
ٔ/ٖٜٛ. 
 .ٜٕٛ/ٔيشطخ: االستيعاب،( ٕٕٓ)
 .ٖٚ/ٔيشطخ : الصبقات ،( ٖٕٓ)
 كما بعجىا. ٖٔأبػ العباس ثعمب، شخح شعخ زىيخ ، ص ( ٕٗٓ)
 .ٖٜٕ/ٕيشطخ: البغجادؼ: خدانة األدب ،( ٕ٘ٓ)
 .ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٙٓ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٛٚ/ٙاالكساؿ ،ابغ ماكػال:  ،ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٚٓ)
ٕ/ٗٛٙ. 
 .ٜ٘ٔ/ٔالديػشي: حدغ السحاضخة ، ،ٛٚٔ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٛٓ)
 .ٜٕٚ/ٔيشطخ االستيعاب ،( ٜٕٓ)
 .ٕٛٚ/ٙابغ ماكػال: االكساؿ ، ،ٜٕٚ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٕٓٔ)
 . ٖٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٔٔ)
 .٘ٚ -ٕ٘ػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، صأب (ٕٕٔ)
 .ٗ٘أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٖٕٔ)
 .٘٘أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٗٔ)
 .ٗٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕ٘ٔ)
 .ٗٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٙٔ)
 أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٚٔ)
 العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص أبػ( ٕٛٔ)
 أبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٜٕٔ)
 .ٜٕٛ/ٖالصبخؼ: تاريخ الصبخؼ ، ( ٕٕٓ)
 .ٚٔ -٘ٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٕٔ)
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 .ٗٔأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص( ٕٕٕ)
كليحه األبيات قرة كىي أف الشعساف بغ السشحر حيغ شمبو كدخػ ليقتمو خخج فأتى شيًا ككانت ( ٖٕٕ)

فأبػا ذلظ عميو ككانت لو يبشي  كيؤككهابشة أكس بغ حارثة الصائية عشجه فأتاىع فدأليع أف يجخمػه جبميع 
ذفع لو عمى أف عبذ يج، ألف مخا بغ زنباع ،كاف أسخ فأحدغ في أمخه ككمع ؼيو عسخك بغ ىشج عسو كت

عػؼ بغ محمع قج كاف أمغ يػمئح كجاء بو معو حتى كضع عػؼ يج نفدو في نفدو في يج عع بغ ىشج 
بػادؼ عػؼ ( فحسمو الشعساف ككداه  خال حثع كضع يج مخكاف عمى يجه كيػمئح قاؿ عسخك بغ ىشج )

تو بشػ ركاح  عبذ فكانت بشػ عبذ تذكخ ذلظ لمشعساف .فمسا ىخب مغ كدخػ كلع تجخمو شي جبميا لقي
فقالػا لو: أقع فيشا فإنا نسشعظ مسا نسشع مشو أنفدشا .فأثشى عمييع خيخًا ، كقاؿ : ال شاقة لكع بكدخػ 

يشطخ: األعمع الذسشتخؼ، شخح شعخ زىيخ ،  ،فيػمئح قاؿ زىيخ ىحه القريجة ذكخ أبػ العباس عغ حساد 
 .ٕٙٓص 

 . ٘ٚرة في شعخ زىيخ بغ أبي سمسى ، ص العقجة، فتحية محسػد فخج، الفكخة  كالرػ ( ٕٕٗ)
 . ٕٛٚ/ٕبمػغ آلرب ، ( ٕٕ٘)
 يشطخ: ليحا كمو شخح زىيخ ألبي العباس ثعمب في أماكغ متفخقة مغ الكتاب .( ٕٕٙ)
 . ٕٙٓأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص ( ٕٕٚ)
 .ٕٚٓأبػ العباس ثعمب :شخح شعخ زىيخ، ص ( ٕٕٛ)
 . ٚٛٙ -ٙٛٙص  السمل كالشحل ،( ٜٕٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٖالدركمي : اإلعالـ، ،ٖٙٔ/٘ابغ الشجار: ذيل تاريخ بغجاد،( ٖٕٓ)
 .ٖٕٔ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة،  ،ٕٙٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ، ( ٖٕٔ)
: معجع رجاؿ يالخػئ ،ٕٚٗ/ٔالبخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ، ،ٖٚ٘/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،( ٕٖٕ)

 .ٚٓٔ/ٜالحجيث ،
 ،محدغ األميغ : أعياف الذيعة،ٖٚٙ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ،،ٖٖ٘/ٕالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٖٖٕ)
ٚ/ٕٙٙ. 
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٗٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٕٓ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٖٕٗ)
 .ٕٙٚ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٔٚٚ/ٕ
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٛٔٗ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٜٕ٘/ٗجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتع( ٖٕ٘)

ٕٔ/ٕٛٛ. 
 .ٕٗٛ/ٗابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٙ)
 .ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٗٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٚ)
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 .ٕٗٛ/ٗابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜٕ٘/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٛ)
 .ٜٚ/ٕالحىبي: السقتشى ، ،ٕٖٔ/ٗابغ حباف: الثقات ، ،ٜٖ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٖٕ)
 .ٕٓٗ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٗٚ٘/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، ( ٕٓٗ)
الجارقصشي: السؤتمف ،ٛٔٔ/ٗ، ابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،ٚٔ/ٗالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٔٗ)

 .ٖٕٔٔ/ٖكالسختمف ،
 .ٜٕٗ/ٔيشطخ : تاريخ السرخييغ ،( ٕٕٗ)
 .ٖٖٔ/ٗيشطخ الثقات ،( ٖٕٗ)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٖٗٛ/ٔجامع الخكاة ، األردبيمي: ،ٖٖٚ/ٕالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٕٗٗ)
ٔ/ٖٗٛ. 
 .ٜٗٔ/ٛابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕ٘ٗ)
 ،ٕٛٛ/ٔابغ مشجػيو : رجاؿ مدمع ، ،ٙٚٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٕٕٔ/ٔ، العجمي: الثقات( ٕٙٗ)

 .ٕٕ/ٔالحىبي: السعيغ في شبقات السحجثيغ،
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٜٓٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٛٔ/ٖالبغػؼ: معجع الرحابة ،( ٕٚٗ)
 .ٜٓٔ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٓٓٙ/ٕ
ابغ عبج البخ: ،ٕٖٕ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٙٚٔ/ٖابغ حباف: الثقات ، ( ٕٛٗ)

 .ٜٓٗ/ٔاالستيعاب ،
 .ٖٔ/ٙٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٜٕٗ)
 .ٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٕٓ٘)
شقػش: تاريخ الخمفاء  ،ٖٕٙ/ٕابغ األثيخ: الكامل ، ،ٕٖ٘/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٕٔ٘)

 .ٖ٘ٔ/ٔالخاشجيغ ،
 .ٛٙٗ/ٕالصبخؼ: تاريخ الخسل كالسمػؾ ،( ٕٕ٘)
 .ٜٕٓ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،( ٖٕ٘)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٔٛ٘/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٛٚٛ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،(ٕٗ٘)

 . ٖٕٓ/ٔالدخاكؼ: التحفة المصيفة ، ،ٕ٘ٗ/ٔالرحابة ،
 .ٔٚٔ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٗٙٙ/ٔالرحابة ،يشطخ معخفة ( ٕ٘٘)
 .ٜٖ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٙ٘)
 .ٙٔٗ/ٔكيشطخ ، االستيعاب ، ،ٖٓٛ/ٗيشطخ، الجخح كالتعجيل ،( ٕٚ٘)
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ابغ قانع : معجع  ،ٕٗٓ/ٗالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٕٓ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٛ٘)

 .ٕٔٔ/ٕ ،الرحابة
ابغ مشجة : فتح ،ٜٖٛ/ٜابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٕٗ/ٔء ، مدمع: الكشى كاألسسا( ٜٕ٘)

 .ٕٓٗ/ٔالباب ،
 .ٕٓٗ/ٖٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٚ٘/٘يشطخ الثقات ،( ٕٓٙ)
 .ٔٛٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٔٙ)
 ،ابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ،ٕٕٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ، ،ٕٕٕ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٕٙ)
 .٘ٗ٘/ٚابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٖ٘ٔ/ٔ
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٓٓ٘/ٔالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٚٛٗ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٖٕٙ)

 .ٜٖٔ/ٗالتيحيب ،

 .ٖٓٗ/ٗابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٗٙ)
 .ٕٕ٘/ٔيشطخ الثقات ،( ٕ٘ٙ)
 .ٚٛٗ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٙٙ)
 .ٖٓٗ/ٗخح كالتعجيل ، يشطخ: الج( ٕٚٙ)
 .ٔٚ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٕٛٙ)
 .ٖٗٗ/ٔابغ خياط: التاريخ ،( ٜٕٙ)
 .ٙٙٗ/ٔالشجاشي: الخجاؿ ، ،ٜٖٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٓٚ)
 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٓٔٔ/ٔابغ داكد: الخجاؿ ، ،ٖٕٓ/ٔالعالمة الحمي: إيزاح االشتباه ،( ٕٔٚ)
ٔ/ٗٔٓ. 
 .ٕٗٗ/ٗيشطخ الجخح كالتعجيل :( ٕٕٚ)
 .ٕٓٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،( ٖٕٚ)
أبػ نعيع األصبياني: معخفة  ،ٜٗٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٗ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٕٗٚ)

 .ٕٕٕٓ/ٗالرحابة ،
ابغ األثيخ: أسج  ،ٙ/ٛٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،ٙٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕ٘ٚ)

 .ٜٗٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٗٔ/ٖالغابة ،
 .ٜٗٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٙٚ)
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 .ٙٗٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٚٚ)
 ،: جامع الخكاة  األردبيمي ،ٛ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٕٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٕٛٚ)
ٔ/ٕٗٚ. 
ابغ حجخ:  ،ٕٖٛ/ٔابغ الجػزؼ: تمؿيح فيـػ األثخ ، ،ٜٚٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٜٕٚ)

 .ٜٚ/ٕتيحيب التيحيب ،
 .ٕٙ٘/ٔالحىبي: الكاشف، ،ٕٖٔ/ ٖابغ األثيخ: أسج الغابة،( ٕٓٛ)
 .ٜٕٔ/ٖيشطخ الثقات ،( ٕٔٛ)
 .ٕٖٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة، ،ٜٚٗ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٕٕٛ)
ابغ قانع : معجع  ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٖٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٕٛ)

 .ٜٕ٘/ٕالرحابة ،
ابغ قانع : معجع  ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ، ،ٖٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٗٛ)

 .ٖٗٗ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕ٘/ٕالرحابة ،
 .ٖٗٗ/ٔاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕ/ٚابغ أبي حاتع : الجخح كالتعجيل ،( ٕ٘ٛ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٙٛ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖ٘ٗ/ٕٚالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٚٛ)
ٗ/ٗ٘ٓ. 
 .ٓٗ/٘يشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٕٛٛ)
 ،ٖٕٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘ٔ/ٛابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٚٛ/ٚابغ سعج: الصبقات ،( ٜٕٛ)

 ،جػاد عمي: السفرل ،ٜٖ٘/ٓٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖ٘ٚ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،
ٗ/ٕٖٙ. 
 .ٚٚٔ/ٔيشطخ الصبقات ،( ٜٕٓ)
 .ٖٖٓ/ٕابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٕٛ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٜٕٔ)
 .ٖٕٔ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٜٕ)
 .ٕٕٛ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٖٜٕ)
 .ٖٙ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالعجيل ، ،ٕٗٗ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٜٕٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٚٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٔٗ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٕ٘)
ٖ/ٕٖٓ. 
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 .ٜٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٜٕٙ)
 .ٛٗ٘/ٔيشطخ االستيعاب ، ( ٜٕٚ)
 .ٛٗ٘/ٔاالستيعاب ، ( ٜٕٛ)
 ،الحىبي: الكاشف ،ٕٛٙ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،،ٜٕٓ/ٚابغ سعج : الصبقات الكبخػ ،( ٜٜٕ)
 .ٖٚٛ/ٔاألثخؼ: السعجع الرغيخ ، ،ٓ٘ٙ/ٔ
ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕٙٓ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٚٚٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٓٓ)

 .ٜٕٚ/ٕٓالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٛٙ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖ٘ٔ/ٖٔدمذق ،
 .ٙٙ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٖٔٓ)
 .ٓٙ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٙٓ/٘كالتعجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح ( ٕٖٓ)
 .ٛٚ/ٔلمسديج يشطخ الزعفاء الرغيخ ،( ٖٖٓ)
 .ٕٚٗ/٘ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٚٚٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٗٓ)
 .٘ٓٔ/ٗابغ حجخ:اإلصابة ،( ٖ٘ٓ)
ابغ عبج البخ:  ،ٕٕٖ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ، ،ٖٛٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٖٙٓ)

 .ٖٕٔ/ٕابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٓٙ/ٔستيعاب ،اال
 ،الدخاكؼ: التحفة المصيفة ،ٖٔٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٚٓ)
ٔ/ٖٖٚ. 
 ،الجيار بكخؼ: تاريخ الخسيذ ،٘٘٘/ٔالكالعي: االكتفاء ، ،ٕٛ٘/ٕابغ ىذاـ: الديخة ،( ٖٛٓ)
ٕ/ٕٜٔ. 
 .ٓٔٗ/ٔالصميحي: سيخة الدمف الرالحيغ ، ،ٕٓٙ/ٔستيعاب ،ابغ عبج البخ: اال( ٜٖٓ)
 .ٕٕٔ/ٔلمسديج يشطخ: ابغ شبة: تاريخ السجيشة ،( ٖٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٖابغ حجخ: اإلصابة ،( ٖٔٔ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٕٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٕٖ/ٕالبغػؼ: معجع الرحابة ،( ٕٖٔ)
ٕ/ٕٖٔ. 
السقخيدؼ: إمتاع  ،ٜٖٔ/ٕالدييمي: الخكض األنف ، ،ٚ٘٘/ٕالشبػية ،ابغ ىذاـ: الديخة ( ٖٖٔ)

 .ٓٚ/ٕاألسساع ،
 ،الييثسي: مجسع الدكائج ،ٕٕٔ/ٔأبػ نعيع األصبياني: حمية األكلياء ، ،ٕٕٔ/٘البدار: السدشج ،( ٖٗٔ)
ٜ/ٙٔٚ. 



                                                                      

 (0202 حديخان ) الثالثػن العجد  مجمة دراسات تاريخية
553 

 معجع أعالم قبيمة مديشة  
 ،كميداف االعتجاؿ ٓٛ٘/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٛٔٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٖ٘ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٚٙٗ/ٕ
ابغ عداكخ:  ،ٛٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٜٕ/٘البخارؼ: األدب السفخد ،( ٖٙٔ)

 .ٖٚٔ/ٖٔتاريخ دمذق،
 .ٕٗٗ/ٔابغ ماكػال: االكساؿ ، ،٘ٚ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٚٔ)
 .ٕٜالتػبة ،اآلية  سػرة( ٖٛٔ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٗ٘/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٚ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٜٖٔ)
ٗ/ٕٔٚ. 
 .ٖٙٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، ،ٕٙٔ/٘ البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٓ)
 .٘ٗٚٔ/ٖأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ، ،ٕٛٚ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٕٖٔ)
 ،الحاكع: األسامي كالكشى ،ٖ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٕٛٙ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٕٕٖ)
 .ٓٔٗ/ٕالقفصي: إنباه الخكاة ، ،ٖ٘ٔ/ٛابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٖٕٙ/٘
 .ٖٕٛ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ، ( ٖٕٖ)
 .ٕٛٙ/ٚالصبقات الكبخػ ،ابغ سعج:  (ٕٖٗ)
 .٘ٙ/ٔالديػشي: شبقات الحفاظ ، ،ٖٗٙ/ٙالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٖ٘)
 .ٖٔٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٙ)
الديػشي: شبقات  ،ٖٔٔ/٘ابغ حباف: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٚ)

 .ٜٙ/ٔفاظ ،الح
العيشي: مغاني ،ٔٓٗ/٘ٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٕٚٙ/ٖٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٖٛ)

 .ٙٔ/ٕابغ تغخؼ بخدؼ: الشجـػ الداىخة ، ،ٙٔٔ/ٕاألخيار ،
الحىبي: سيخ  ،ٖٕٔ/ٚابغ الجػزؼ: السشتطع ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٜٕٖ)

 .ٖٔ٘/ٕٔأعالـ الشبالء ،
الديػشي: شبقات  ،ٙٔٔ/ٖالحىبي: تحكخة الحفاظ ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،(ٖٖٓ)

 .ٖٙٛ/ٔالحفاظ ،
الديػشي: شبقات  ،ٙٔٔ/ٖالحىبي: تحكخة الحفاظ ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٖٖٔ)

 .ٖٙٛ/ٔالحفاظ ،
 .ٖٔ٘/ٕٔالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٖٗ٘/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٕٖٖ)
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 .ٖٕٙ/ٚٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٖٕٔ/ٚابغ الجػزؼ: السشتطع ،( ٖٖٖ)
 ،ٙ٘ٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٖ٘ٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ، ،ٛ٘٘/ٖابغ معيغ: التاريخ ، (ٖٖٗ)

 .ٖ٘ٗ/ٖالعيشي: مغاني األخيار ،
 .ٖٕ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، ،ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٖ٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٖٙ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٖٚ)
٘/ٖ٘. 
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٓٛ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٗٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٖٛ)
 .ٜٓٔ/ٔابغ حجخ: تقخيب التقخيب، ،ٖ٘/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٜٙٔ/٘
 .ٜٙٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٖٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، (ٖٓٗ)
 .ٖٖٚ/ٚٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٖٔٗ)
ذرؼ: أنداب البال ،ٜٕٔ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،  ،٘ٗٔ/٘ابغ سعج: الصبقات ،( ٕٖٗ)

 .ٜٖٔ/ٗالدركمي: األعالـ ،،ٜٗٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٖٗ/ٔٔ ،األشخاؼ
 .ٕٖٙ/ٔابغ مشجة : فتح الباب ، ، ٕٔ٘/ ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٕ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٖٗ)
 .ٕٗ/ٔكالسعيغ ،ٓٓٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٖٗٗ)
 .ٜٛ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٜٗٔ/٘يل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعج( ٖ٘ٗ)
 ،ابغ عداكخ : تاريخ دمذق ،ٔ٘/ٔالذيخازؼ: شبقات الفقياء ، ،٘ٗٔ/٘ابغ سعج: الصبقات ،( ٖٙٗ)

ٕٚ/ٗٗٚ. 
 .ٜٛ٘/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٚٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٚٗ)
 ،الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،ٛ٘/ٔخيثسة: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٙٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٛٗ)
ٗ/ٕٓٙ. 
 .ٖٛٗ/ٜابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٕٔ٘/ٕالحىبي: ميداف االعتجاؿ ،( ٜٖٗ)
 .ٕٓٔ/ٔابغ معيغ: التاريخ ،( ٖٓ٘)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٚٓٗ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٓٓٙ/ٔابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٖٔ٘)

 .ٜٖٖ/ٔالرحابة ،
 ،العيشي: مغاني األخيار ،ٜٖٕ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٖٜٔ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٖ٘)
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 .ٜٕٔ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙٔٔ/ٔ
 .ٕٕ٘/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٗٔ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٖ٘)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٖ٘ٗ/ٔاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕ٘/ٖالخجاؿ ،التفخيذي: نقج ( ٖٗ٘)
ٔ/٘ٓٔ. 
 .ٙٙ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٕٖٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖ٘٘)
 .ٕٕٚ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٙ٘)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٛ٘ٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٖٖٓ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚ٘)

 .ٖٓٔ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٛٛٗ/ٖالغابة ،
 .ٚٔٗ/ٚٔالسدني: تيحيب الكساؿ ، ،٘ٚٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٛ٘)
 .ٕٕٔ/ٕالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٗٗٙ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٔٔٔ/٘ابغ حباف: الثقات ،( ٜٖ٘)
  .ٔٔٔ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٕٗٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٓٙ)
 .ٕٕٚ/ٙابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،٘ٚٔ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٖٔٙ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٙ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ، ،ٖٕٗ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٖٙ)

 .ٕٔ/ٓٔالحجيث ،
معجع رجاؿ الخػئي:  ،ٜ٘/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ، ،ٖٕٚ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٖٖٙ)

 .ٚٔ/ٔٔالحجيث ،
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٗٙ)
ٚ/ٜٔٓ. 
 .ٖٖٛ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖ٘ٙ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٕٔ٘/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٔٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٙٙ)

ٔٛ/ٕ٘ٛ. 
السدؼ: تيحيب  ،٘ٛٙ/ٕالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٖٜ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚٙ)

 .ٕٛ٘/ٛٔالكساؿ ،
 .ٖٜ/ٙيشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٖٛٙ)
 .ٕٖٗ/ٖالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٜٖٙ)
 .ٜٕٚ، ص ابغ قتيبة : السعارؼ ( ٖٓٚ)
ابغ عداكخ: تاريخ  ،ٕٕٖ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٛٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٔٚ)

 .ٕٜٖ/ٜٖدمذق ،
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 .ٕٕٖ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٛٛ/٘البخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٕٖٚ)
 .ٖٓٗ/ٛابغ حباف: الثقات ،( ٖٖٚ)
 .ٕٕٖ/٘،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ( ٖٗٚ)
 .ٕٕٖ/٘يشطخ الجخح كالتعجيل ،( ٖ٘ٚ)
 .ٖٓٗ/ٛلمسديج يشطخ الثقات ،( ٖٙٚ)
 .٘ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٚٚ)
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٜٛٙ/ٔالحىبي: الكاشف ، ،ٕٗٔ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ( ٖٛٚ)

 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٜ٘ٔ/ٜٔ
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٜٛٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،  ،ٕٗٛ/ٖاألسامي كالكشى ، الحاكع: ( ٜٖٚ)
ٚ/ٕٙ. 
 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٖٓٛ)
 .٘ٓٗ/٘ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ( ٖٔٛ)
 .ٕٙ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،( ٕٖٛ)
 .ٜٛٙ/ٔلمسديج يشطخ الكاشف ،( ٖٖٛ)
 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٔٚٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٖٕٗ/ٔ،الصػسي: رجاؿ الصػسي ( ٖٗٛ)
ٔ/ٖ٘ٙ. 
 .ٕٛٔ/ٜٔالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٕ٘/ٔأبػ داكد: الدؤاالت ،( ٖ٘ٛ)
 .ٕ٘٘/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٜٔٙ/ٔالحىبي: الكاشف ،( ٖٙٛ)
 .ٖٕ٘/ٔ،  الدؤالتيشطخ  (ٖٚٛ)
 .ٜٙ/ٚبغ حجخ: تيحيب التيحيب ،كيشطخ ا ،ٕٖٔ/ٔيشطخ الثقات ،( ٖٛٛ)
 ،جامع الخكاة  األردبيمي: ،ٛٛٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ، ،ٕٕٙ/ٔػسي،رجاؿ الص الصػسي:( ٜٖٛ)
ٔ/ٖ٘ٔ. 
 .ٜٚ٘/ٖالحاكع : السدتجرؾ، ( ٜٖٓ)
 ،البخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ،ٜٗٔ/ٖالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٓٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٜٖٔ)
ٔ/ٕ٘ٗ. 
 .ٜٙٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜ٘ٛ/ٖالبكخؼ: معجع ما أستعجع، ( ٕٜٖ)
 ،ٕ٘ٗ/ٔخيثسة : التاريخ ،  ،ٓٚ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٓٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٜٖ)
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 .ٖٔٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٔ/ٕالحىبي: الكاشف ،

 .ٖٔٔ/ٕيشطخ الصبقات الكبخػ ،( ٜٖٗ)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٜٕٚ/ٕابغ قانع : معجع الرحابة ، ،ٕ٘/ٚجيل ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتع( ٜٖ٘)

 .ٖٔٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٔٙ/ٕٓالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٗ/ٖالغابة ،
 .ٕٖٓ/ٖابغ حباف: الثقات ، (ٜٖٙ)
 .ٖٕٔ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ،  ، ٕ٘٘/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة، ( ٜٖٚ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖ٘/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ٘/ٙ،البخارؼ: التاريخ الكبيخ ( ٜٖٛ)
ٚ/ٕٙٛ. 
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٖ٘/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٓٔ٘/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٜٜٖ)
ٚ/ٕٙٛ. 
الخدرجي: خالصة  ،ٚٚٔ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٙٚٗ/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٓٓٗ)

 .ٜٜٕ/ٔالكساؿ ، تيحيب
السدؼ:  ،ٕٜ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٜٕٓ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٔٓٗ)

 .ٜٕٚ/ٕٓتيحيب الكساؿ ،
ابغ حجخ: تيحيب  ،ٙٓٗ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٜٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕٓٗ)

 .ٕ٘ٚ/ٚالتيحيب ،
 .ٖٓ/ٕابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، ،ٕٜٔ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٖٓٗ)
 .ٕ٘ٚ/ٚابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٓٔ/٘يشطخ الثقات ،( ٗٓٗ)
 .ٕٓٔ/٘ابغ حباف: الثقات ،( ٘ٓٗ)
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٗٗ/ٗالشػرؼ: خاتسة السدتجرؾ ، ،ٕ٘ٗ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٙٓٗ)

 .ٕٖ٘/ٔالحجيث ،
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٓٔ/ٔالفدػؼ: السعخفة كالتاريخ ، ،ٚ٘ٔ/ٕالعجمي: الثقات ،( ٚٓٗ)
 ،ٖٓ٘/ٔالشػكؼ: تيحيب األسساء ، ،ٛ٘ٗ/ٔٔ/ٔٔالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، ،ٜٗٔ/ٙ

 .ٗٛٔ/ٔالديػشي: شبقات الحفاظ ،
 .ٔٛ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٚٓ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٛٓٗ)
 .ٔٛ/ٕابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ، ،ٕٚٓ/ٔبخ ،الحىبي: الع( ٜٓٗ)
 .ٖٛٔ/ٖالحىبي: ميداف االعتجاؿ ، ،ٛ٘ٗ/ٛيشطخ: الثقات ،( ٓٔٗ)
 ،ابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب ،ٖٔ٘/ٔأبػ الفجاء: السخترخ ،،ٕٚٓ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٔٔٗ)
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ٕ/ٛٔ. 
ابغ حجخ: لداف  ،ٕٛٙ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٜٖٓ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٔٗ)

 .ٕٚٚ/ٗ ،السيداف
 .ٕٕٕ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٔٔ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٔٗ)
 .ٚ٘/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ، ،ٖٖٖ/ٙالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٗٔٗ)
 .ٜٚٙٔ/ٖالستفق كالسفتخؽ ، الخصيب البغجادؼ: ،ٖٕٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٘ٔٗ)
 .٘ٗ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٚ٘/ٕٕالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٙٔٗ)
 .ٕٖ٘/ٚابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٛٚ/ٕالحىبي: الكاشف ،( ٚٔٗ)
الحىبي: تجخيج أسساء  ،ٕٕٗ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٗٔ/ٕابغ قانع : معجع الرحابة ،( ٛٔٗ)

 .ٕٕٚ/٘ابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٓٗ/ٔالرحابة ،
ابغ حجخ:  ،ٜٓٗ/ٔالحىبي: تجخيج أسساء الرحابة ، ،ٕٕٗ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٜٔٗ)

 .ٕٕٚ/٘اإلصابة ،
 .ٕٗٗ/ٔمدمع: الكشى كاألسساء ، ،ٕٛ٘/ٛالبخارؼ: التاريخ الكبيخ،( ٕٓٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،ٕٓٗ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٔٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،٘ٔٔ/ٖابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٕٗ)
 .ٖٕٔ/ٙابغ حجخ: لداف السيداف ، ،ٕ٘ٗ/ٔيشطخ: الجخح كالتعجيل ،( ٖٕٗ)
 .ٕٙٚ/ٖيشطخ: الزعفاء ،( ٕٗٗ)
 .ٖٕٔ/ٙلداف السيداف  ،( ٕ٘ٗ)
 .ٓ٘٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ،،ٖ٘ٚ/ٖابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٕٙٗ)
 .ٜٜ٘ٔ/ٗأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ،( ٕٚٗ)
 .ٓ٘٘/ٗيشطخ :اإلصابة ( ٕٛٗ)
 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٓٚٔ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٕ٘ٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٕٗ)
ٗ/ٕٙٗ. 
 .ٗٚ٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ،  ،ٓٔٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٖٓٗ)
 .ٕٕ٘ٓ/ٗأبػ نعيع األصبياني: معخفة الرحابة ، ،ٓٚٔ/٘الثقات ، ابغ حباف:( ٖٔٗ)
 .ٜٗٔ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٕ٘ٙ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٕٖٗ)
 .ٜٗٔ/ٔابغ حباف : مذاىيخ عمساء األمرار ،( ٖٖٗ)
ابغ ماكػال:  ،ٖٖ٘/ٗاألزدؼ: السؤتمف كالسختمف ، ،ٕٖٛ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ، (ٖٗٗ)
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 .ٖٗٔ/ٙاإلكساؿ ،

 .ٖٗٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،،ٕٖٛ/ٔابغ يػنذ: تاريخ السرخييغ ،( ٖ٘ٗ)
 .ٜٕٗ/ٗيشطخ أسج الغابة ،( ٖٙٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٖٙٛ/ٙابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٙٔ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٖٚٗ)
ٚ/ٕٛٓ. 
 . ٕٔٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة  ، ،ٕٛٙ/٘الغابة  ،ابغ األثيخ: أسج ( ٖٛٗ)
 ،ابغ حباف: الثقات ،ٜٛ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٛٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٜٖٗ)
ٖ/ٖٕٚ. 
 .ٕٖٓ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٖٚٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٓٗٗ)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٖٓ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٚٗ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٔٗٗ)
ٔ/ٖٖٔ. 
 .ٖٕٖ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٗٗ)
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب، ٕٖٚ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٚٗ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٖٗٗ)
ٕ/ٖٔٚ. 
محدغ األميغ: أعياف  ،ٓٔ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٛٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٗٗٗ)

 .ٖٛ٘/ٕ ،الذيعة
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٛ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٖٙ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٘ٗٗ)

 .ٖ٘٘/ٖٔ ،الحجيث
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٚٚٔ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٖٙ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٙٗٗ)

 .ٕٔٔ/ٚ ،كالتعجيل
الخصيب البغجادؼ: تاريخ ،ٕٔٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٔٗٔ/ٕمدمع: رجاؿ مدمع،( ٚٗٗ)

 .ٕٖٖ/ٛابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٖٗ/ٜالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٖٛ/ٕٔبغجاد ،
 .ٜٖٖ/ٚابغ حباف: الثقات ، ،ٖٚٛ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٖٙ/ٙابغ سعج: الصبقات ،( ٛٗٗ)
 .ٖٛٚ/ٖيشطخ ميداف االعتجاؿ ،( ٜٗٗ)
 .ٖٔٛ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٜٕ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ،( ٓ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ،( ٔ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖٚ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٕ٘ٗ)
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 .ٖٕ/ٚيشطخ الصبقات الكبخػ ،( ٖ٘ٗ)
 .ٖٔٛ/ٗابغ األثيخ: أسج الغابة ،( ٗ٘ٗ)
 .٘٘ٗ/ٔابغ حجخ:  تقخيب التقخيب ، ،ٕٚٔ/ٕٗالػافي بالػؼيات ،الرفجؼ: (٘٘ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٕٚٔ/ٚكبيخ،البخارؼ: التاريخ ال( ٙ٘ٗ)
 .ٗ٘ٔ/ٚابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٚ٘ٗ)
 .ٖٕ/ٖابغ الجػزؼ: الزعفاء كالستخككػف ،  ،ٕٕٔ/ٕابغ حباف: السجخكحيغ ،( ٛ٘ٗ)
 .ٖٛٔ/ٕٗالسدؼ: تيحيب الكساؿ ،( ٜ٘ٗ)
 .ٚٛٔ/ٚلمسديج يشطخ: الكامل في الزعفاء ،( ٓٙٗ)
 .ٕٖٓ/ٕالصبخاني: مدشج الذامييغ، ،ٜٚ/ٖابغ حباف: صحيح،( ٔٙٗ)
 ٚٔٗ/ٖٔابغ حجخ: فتح البارؼ،  ،ٚٛ٘/٘الحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٙٗ)
 ، ٖٓٔابغ سالـ الجسحي: شبقات فحػؿ الذعخاء، ص ،ٕٛٛالكمبي : جسيخة الشدب ، ص ( ٖٙٗ)

السخزباني: السػشح في  ،ٚ٘/ٚٔاألصفياني: األغاني،  ،ٜٛ/ٔالذعخ كالذعخاء،  ابغ قتيبة الجيشػرؼ:
 . ٕ٘٘/ٕالديػشي: لب المباب ،،ٜٕ٘/ٖابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٓٙمآخح العمساء عمى الذعخاء، ص

ابغ  ، ٖٓٔسالـ الجسحي: شبقات فحػؿ الذعخاء، ص ابغ ،ٕٛٛالكمبي : جسيخة الشدب، ص (ٗٙٗ)
السخزباني: السػشح في مآخح  ،ٚ٘/ٚٔاألصفياني: األغاني،  ،ٜٛ/ٔقتيبة الجيشػرؼ: الذعخ كالذعخاء، 

 . ٕ٘٘/ٕالديػشي: لب المباب ،،ٜٕ٘/ٖابغ حجخ : اإلصابة ، ،ٓٙالعمساء عمى الذعخاء، ص
 .ٗٙٗالجاحع : الحيػاف ، ص ( ٘ٙٗ)
 .ٚٙ -ٗٙبغ أبي سمسى، ديػاف، ص  كعب( ٙٙٗ)
 .ٗكعب بغ زىيخ ، ديػاف ، ص ( ٚٙٗ)
 . ٘كعب بغ زىيخ ، ديػاف ، ص ( ٛٙٗ)
 .ٕٗٗ/ٗابغ كثيخ : البجاية كالشياية، ، ٜٖٜ/ٗابغ ىذاـ :الديخة الشبػية ،( ٜٙٗ)
 .ٖٕديػانو ، ص ( ٓٚٗ)
 .ٕٗديػانو ، ص ( ٔٚٗ)
 .ٕٙ -ٕ٘ديػانو، ص ( ٕٚٗ)
 .ٕٙديػانو، ص ( ٖٚٗ)
 .ٗٔٗ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٛٚ/ٚابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٗٚٗ)
 .ٖٕٗ/ٓٚالبغجادؼ: خدانة األدب ،  ،ٕٚٗ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ مجيشة دمذق، ( ٘ٚٗ)
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 .ٛ٘٘/٘ابغ حجخ: اإلصابة ، (ٙٚٗ)
 .ٙٔ٘/ٔابغ ماكػال : إكساؿ الكساؿ،  ،ٓٚٗ/ٖيشطخ: ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٚٚٗ)
 .ٛ٘٘/٘ألبغ حجخ: ،( ٛٚٗ)
 .ٕٕٗ/ٕابغ األثيخ : الكامل في التاريخ ،  (ٜٚٗ)
 .ٓٓٗ/ٚابغ حجخ: فتح البارؼ ، ( ٓٛٗ)
البخكجخدؼ: شخائف  ،ٗٓٔ/ٕاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٕٓٛ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٔٛٗ)

 .٘ٚ٘/ٔالسقاؿ ،
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٜٖٔ/ٕ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٖٖٚ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٕٛٗ)

 .ٜٔٔ/ٙٔالحجيث ،
محدغ األميغ : أعياف  ،ٖٛ٘/ٔالبخكجخدؼ: شخائف السقاؿ ، ،ٖٕٙ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ،( ٖٛٗ)

 .ٖٛٛ/ٕالذيعة ،
ابغ ناصخ: تػضيح  ،ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ،  ،ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٗٛٗ)

 .ٖٕٗ/ٕاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٕٕٔ/ٛالسذتبو ، 
 .ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ،( ٘ٛٗ)
 .ٔٛٗ/ٖالخصيب البغجادؼ: تاريخ بغجاد ، (ٙٛٗ)
 .ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ، ( ٚٛٗ)
 .ٖٕٗ/ٕاليسجاني: رجاؿ الحاكع ، ،ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ، (ٛٛٗ)
 .ٜٕٚ/٘الدسعاني: األنداب ،( ٜٛٗ)
 ٕٕ٘/٘الدييمي: الخكض األنف ، ،ٜٖٛ/ٔك السشسق ،ٕٙٔ/ٔ:ابغ حبيب : السحبخ ،يشطخ ( ٜٓٗ)

 اليامر.
ابغ حجخ:  ،ٖٙٚٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب :  ،ٖٖ٘/ٕ: الزحاؾ : اآلحاد كالسثاني ،يشطخ( ٜٔٗ)

 .ٕ٘/ٙاإلصابة ،
 .ٖٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٕٜٗ)
  :الحىبي ،ٖٔٗ/ٔغ األصبياني: معجع الدفخ ،صجر الجي ،ٖٗٛ/ٙابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ( ٖٜٗ)

 .ٖٗٗ/ٔابغ ناصخ: تػضيح السذتبو ، ،ٓ٘٘/ٚٔسيخ أعالـ الشبالء ،
ابغ العجيع:  ، ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٖٗٔ/ٔابغ عداكخ : تاريخ دمذق ،( ٜٗٗ)

 . ٙٙٔٔ/ٖبػية الصمب ،
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 .ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ، (ٜ٘ٗ)
 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٜٙٗ)
 .ٜٕٗ/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ،( ٜٚٗ)
ىػ ، كمؤسديا عبيج هللا ٜٕٙقامت الجكلة العبيجية في أفخيؿيا عمى أنقاض الجكلة األغمبية سشة ( ٜٛٗ)

بغ السيجؼ كىػ عخاقي األصل ، كاستصاعت أف تبدط سمصانيا الدياسي عمى معطع أقاليع بالد السغخب 
مرخ ، كناـيظ بيع فدادًا ككفخًا كقتاًل لمعمساء كالرمحاء. ابغ عحارؼ: البياف  إلىكامتجت العخبي 

الرالبي:  ،ٕ٘ٗ/ٔالديػشي: تاريخ الخمفاء ، ،ٜٖ/ٜٖ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  ،ٕٗٔ/ٔالسغخب ،
 .ٖٕ٘/ٔعرخ الجكلة الدنكية ،

 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ، ،ٓ٘٘/ٚٔالحىبي : سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٜٗ)
 .ٕٙٓ/ٗالرفجؼ: الػافي بالػؼيات ،( ٓٓ٘)
األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٖٖٔ/ٔالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٕٙٛ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٔٓ٘)
 .ٜٚٔ/ٚٔ، الخػئي: معجع رجاؿ الحجيث ، ٛٛٔ/ٕ،
الخػئي: معجع رجاؿ  ،ٖٔٛ/ٗالتفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٖٗٓ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي،( ٕٓ٘)

 .ٖٓٔ/ٛٔالحجيث ،
البخكجخدؼ: شخائف  ،ٖٕٛ/ٕاألردبيمي: جامع الخكاة ، ،ٖٖٓ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي ،( ٖٓ٘)

 .ٙٓٙ/ٔالسقاؿ ،
 ،السدؼ: تيحيب الكساؿ ،ٜٕٕ/ٕابغ مشجػيو: رجاؿ مدمع ، ،ٖٖٓ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ،( ٗٓ٘)

ٕٛ/ٔٛٔ. 
 ،ابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،ٕٖٗ/ٔالعجمي: الثقات ، ،ٕٔٗ/ٔكاألسساء ،مدمع: الكشى ( ٘ٓ٘)
 .ٖٓٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٖٛٚ/ٛ
 .ٕٛٓ/ٓٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٔٗ/٘يشطخ: الثقات ،( ٙٓ٘)
 .ٕٛٓ/ٓٔابغ حجخ: تيحيب التيحيب ، ،ٕٖٗ/ٔلمسديج يشطخ: الثقات ،( ٚٓ٘)
 .ٖٕٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٛٓ٘)
 .ٖٕٗ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،ٖٓٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ،( ٜٓ٘)
 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،( ٓٔ٘)
 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ،، ٜٕٙ/٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٔٔ٘)
 .ٚٛ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٓٔ/ٓٔابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٔ٘)
 ،الحىبي: السقتشى ،ٕٕٙ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ، ،٘ٙٔ/ٚ،ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ( ٖٔ٘)
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 .ٕٙٔ/ٓٔابغ حجخ : تيحيب التيحيب ، ،ٚٛ/ٔ
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٖٓ/ٚالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٕٚٓ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٗٔ٘)
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٜٓ/ٔ
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٛٙ/ٜ٘ابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٘ٔ٘)
 .ٗٙ/ٙابغ حباف: الثقات ، ،ٕٗٗ/ٔالبخارؼ: التاريخ الكبيخ ، ،ٖٗٙ/ٔابغ خياط: الصبقات ،( ٙٔ٘)
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٚٔ٘)
ابغ أبي حاتع: الجخح  ،ٕٖٗ/ٔالعجمي: الثقات ، ،٘ٙٔ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ،( ٛٔ٘)

 .ٕٔٗ/٘ابغ حباف: الثقات ، ،ٖٛٚ/ٛ ،كالتعجيل
 .ٛ٘٘/٘الحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٜٔ٘)
 .ٕٖٛ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٕٜٕ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٓ٘)
 .ٕٖٛ/ٔالخدرجي: خالصة تيحيب الكساؿ ، ،ٕٜٕ/ٖالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ،( ٕٔ٘)
 ،ابغ العساد الحشبمي: شحرات الحىب،ٜٔٔ/ٔاليافعي: مخآة الجشاف ، ،ٛٚ/ٔالحىبي: العبخ ،( ٕٕ٘)
ٔ/ٔٗٚ. 
 .ٗٙٔ/ٕالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٙٓ/٘البغػؼ: معجع الرحابة ،( ٖٕ٘)
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٙٓ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٖٕ/ٕٙابغ عداكخ: تاريخ دمذق ،( ٕٗ٘)
ٙ/ٕٔٙ. 
الشػكؼ: تيحيب  ،ٖٛٗ/ٗكيشطخ ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٛٗ/ٕاب ،لمسديج يشطخ االستيع( ٕ٘٘)

 .ٗٓٔ/ٕاألسساء ،
 .ٔسػرة اإلخالص ،اآلية ،( ٕٙ٘)
ابغ كثيخ: الديخة ،ٕٙٗ/٘البييقي: دالئل الشبػة ، ،ٜٙٗ/ٖالخخكػشي: شخؼ السرصفى ،( ٕٚ٘)

 ،ٔٙٗ/ٔكبخػ ،الديػشي: الخرائز ال ،ٙٗ/ٗٔالسقخيدؼ: إمتاع األسساع ، ،ٕٙ/ٗ ،الشبػية
 .ٙ٘ٗ/٘الرالحي: سبل اليجػ ،

 .ٖٗٔ/ٓٔالتدتخؼ، قامػس الخجاؿ ، ( ٕٛ٘)
 .ٖٕٗٔ/ٖيشطخ أيزًا: ابغ عبج البخ: االستيعاب ،  ،ٜٖٛ/ٗأسج الغابة ، ( ٜٕ٘)
 .ٕٙٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (ٖٓ٘)
 .ٕ٘ٗٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  (ٖٔ٘)
(ٖٕ٘)ٔ/ٕٕٓ 
ابغ حجخ:  ،ٖٖٕٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  ،٘ٚٔ/ٙالكبخػ، ابغ سعج: الصبقات  (ٖٖ٘)
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 . ٘ٗٔ/ٙاإلصابة، 

 . ٘ٗٔ/ٙيشطخ: ابغ حجخ: اإلصابة،  (ٖٗ٘)
 .ٜٜسػرة التػبة : اآلية  (ٖ٘٘)
مدمع: الكشى  ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،ٜٕٓ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ، (ٖٙ٘)

 ،كالسعيغ ٙٚ٘/ٕالحىبي: سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٖ٘٘/ٔ ،كاألسساء
ٔ/ٕٙ. 
ابغ حباف: ،ٕ٘ٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٖٖٔ/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، (ٖٚ٘)

 .ٕٜٖ/ٖالثقات ،
 ،ابغ حجخ: تيحيب التيحيب ،ٜٕٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٖٛ٘)

ٔٓ/ٕٖ٘. 
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٕٗ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٜٕٙ/٘الحاكع : األسامي كالكشى ، (ٜٖ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
 ،يحكخ ابغ حجخ: أف ؾيذ بغ عاصع يكشى أبا عمي ككحلظ شمق بغ عمي . يشطخ اإلصابة( ٓٗ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
السدؼ: تيحيب  ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕ٘ٛ/ٛابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، (ٔٗ٘)

 .ٜٕٚ/ٕٛالكساؿ ،
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات ، (ٕٗ٘)
ٙ/ٕٔٗ. 
: جسيخة  ،ٙٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات ، (ٖٗ٘) ابغ حـد

 .ٕٕٗ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٕٓ/ٔأنداب العخب ،
 .ٙ٘٘/ٖالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٜٕٔ/ٔابغ قتيبة: السعارؼ ، ،ٓٔ/ٚابغ سعج: الصبقات،  (ٗٗ٘)
ابغ األثيخ :  ،ٕٗ٘/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٙٙ/ٔابغ حباف: مذاىيخ عمساء األمرار ، (٘ٗ٘)

 .ٕٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٜٕٓ/ٔالحىبي: السقتشى ، ،ٕٕٗ/٘أسج الغابة ،
 .ٙٗٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٖٖٗٔ/ٖابغ عبج البخ: االستيعاب ،  (ٙٗ٘)
 .ٖٕٚ/ٚالدركمي ، األعالـ ،   ،ٕٕٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٚٗ٘)
ابغ ،ٜٛٔ/ٛألثيخ : الكامل في التاريخ ، ابغ ا ،ٖ٘ٔابغ أبي الحجيج :شخح نيج البالغة ،/ (ٛٗ٘)

 .ٖٕٚ/ٚالدركمي ، األعالـ ،   ،ٕٕٗ/ٙحجخ: اإلصابة ،
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 .ٙ٘٘/ٖالعيشي: مغاني األخيار ، ،ٖٖٕ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، (ٜٗ٘)
: جسيخة  ،ٖٖٗ/ٔٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، ، ٜٕٔ/ٔابغ الكمبي: جسيخة الشدب ، (ٓ٘٘) ابغ حـد

 .ٕٕٓ/ٔأنداب العخب ،
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٕٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٓٛ/ٔابغ خياط: الصبقات ، (ٔ٘٘)
ٙ/ٖٔ٘. 
 ،ابغ حجخ: اإلصابة ،ٖٕٔ/ٕابغ قانع: معجع الرحابة ، ،ٓٛ/ٔابغ خياط: الصبقات ، (ٕ٘٘)
ٙ/ٖٔ٘. 
 .ٗٓٗ/ٗأسج الغابة ، (ٖ٘٘)
 .ٖ٘ٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٙ٘ٔ/ٕكسيخ أعالـ الشبالء ،ٕٔٙ/ٕ، اإلسالـالحىبي: تاريخ  (ٗ٘٘)
 .ٜٕٛ/ٔالسجخكحيغ،  (٘٘٘)
 .ٗ٘ٔ/ٛأبغ أبي حاتع ، السرجر الدابق،  ،ٕٚٙخميفة بغ خياط ، الصبقات، ص  (ٙ٘٘)
 .ٕٗٔالػاقجؼ، مقجمة السحقق ، ص (ٚ٘٘)
 .ٕٗٔالػاقجؼ، مقجمة السحقق ، ص (ٛ٘٘)
 . ٘ٔٔ/ٙالحىبي ،سيخ أعالـ الشبالء ، ،ٗ٘ٔ،ٛ، السرجر نفدو، أبغ أبي حاتع  (ٜ٘٘)
 أبغ أبي حاتع ، السرجر نفدو.  (ٓٙ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٛأبغ أبي حاتع ، الجخح كالتعجيل ، (ٔٙ٘)
 . ٗٙٔ/ٙسيخ أعالـ الشبالء ، (ٕٙ٘)
 . ٙٔٔ/ٙسيخ أعالـ الشبالء ، (ٖٙ٘)
 . ٚٔٔ/ٙالحىبي ،سيخ أعالـ الشبالء ، (ٗٙ٘)
 .ٖٓٙ-ٜٕٙ/ٗابغ كثيخ: الديخة الشبػية ، ،ٕٖٓ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، (٘ٙ٘)
 ،مدمع: الكشى كاألسساء ،ٖٙٛ/ٔابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، ،ٕٛٔ/ٔابغ حبيب : السحبخ ، (ٙٙ٘)
ابغ األثيخ: أسج  ،ٜٕٚ/ٗابغ عداكخ : تاريخ دمذق ، ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٕٚٛ/ٕ

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة، ،ٕٚٓ/ٕحىبي: تجخيج أسساء الرحابة ،ال ،ٕٖٓ/ٙالغابة 
ابغ ماكػال:  ،ٖٛٗ/ٔالبالذرؼ: أنداب األشخاؼ ، ،ٔٓٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٚٙ٘)

 .ٖ٘٘/ٔ ،اإلكساؿ
ابغ األثيخ: أسج  ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، ،ٔٓٔ/٘ابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٛٙ٘)

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٖٓ/ٙالغابة ،
 ،ابغ عبج البخ: االستيعاب ،ٕ٘ٗ/ٖابغ حباف: الثقات ، ،ٕٚٛ/ٕمدمع: الكشى كاألسساء ، (ٜٙ٘)
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 .ٕٖٓ/ٙابغ األثيخ: أسج الغابة ، ،ٔٚٗ/ٕ
 ،ٚٛ/ٔابغ شبة : تاريخ السجيشة ، ،ٕ٘ٔ/ٔالجارمي: الدشغ ، ،ٛٛٗ/ٖابغ حشبل: السدشج،  (ٓٚ٘)

 .ٖٙٗ/ٕٕالصبخاني: السعجع الكبيخ ،

 .ٕٖٚابغ حجخ: اإلصابة ،/ ،ٜٚٗابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٔٚ٘)

 ،ابغ األثيخ: أسج الغابة ،ٖ٘٘/ٔابغ ماكػال: اإلكساؿ ، ،ٔٚٗ/ٕابغ عبج البخ: االستيعاب ، (ٕٚ٘)

 .ٕٖٗ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٖٓ/ٙ

 .ٖ٘ٛ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٖٚ٘)

 . ٜٖٔ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٗٚ٘)

 .ٔسػرة البيشة ، اآلية ،  (٘ٚ٘)

 .ٖٗٗ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٔ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ، (ٙٚ٘)

 .ٖٓٗ/ٓٔالتدتخؼ : قامػس الخجاؿ ،  ،ٜٖٙ/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٚٚ٘)

 .ٕٖ٘/ٕيشطخ :تاريخ الصبخؼ،   (ٛٚ٘)

 .ٕٔسػرة األحداب : اآلية ،  (ٜٚ٘)

 .ٛ/ٖالكامل في التاريخ ، (ٓٛ٘)

 .ٖٕٔ/ٚابغ كثيخ: البجاية كالشياية ،  ،ٖٕٓ/ٖيشطخ: تاريخ الصبخؼ، (ٔٛ٘)

 .ٕٓ/ٛالبييقي : الدشغ الكبخػ ،  (ٕٛ٘)

 .ٜٜسػرة التػبة : اآلية ،  (ٖٛ٘)

 .  ٔٚ٘/ٗيشطخ: ابغ حجخ: اإلصابة،  (ٗٛ٘)

 . ٖ٘ٛ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (٘ٛ٘)

 . ٖٗٙ/ٙابغ حجخ: اإلصابة،  (ٙٛ٘)

ابغ كثيخ: البجاية  ،ٗٔ/ٖابغ األثيخ : الكامل في التاريخ ،  ،ٜٕٖ/ٖيشطخ : تاريخ الصبخؼ ، (ٚٛ٘)
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 .ٖٚٔ/ٚكالشياية،

 .ٕٖٕ/ٖيشطخ الصبخؼ  : تاريخ الصبخؼ ، (ٛٛ٘)

 . ٖٛٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة،  (ٜٛ٘)

 .ٕ٘/٘التفخشي : نقج الخجاؿ ، (ٜٓ٘)

 .ٖٚٙ/ٚابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٔ٘)

 ،األردبيمي: جامع الخكاة  ،ٔ٘/٘التفخيذي: نقج الخجاؿ ، ،ٜٖٔ/ٔالصػسي: رجاؿ الصػسي، (ٕٜ٘)

ٕ/ٖٔٚ. 

 ،الحىبي: الكاشف ،ٗٚ/ٜابغ أبي حاتع: الجخح كالتعجيل ، ،ٜٔٔ/ٙابغ سعج: الصبقات الكبخػ ، (ٖٜ٘)

ٕ/ٖٕٗ . 

 .ٓ٘٘/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٗ٘)

 .ٔٛٗ/ٛالصبقات الكبخػ،  (ٜ٘٘)

 .ٓٛٗ/ٗابغ حجخ: اإلصابة ، (ٜٙ٘)

 .ٕٛٛ/ٕابغ حجخ: تقخيب التيحيب ، (ٜٚ٘)

 .ٗٔ/ٜالجخح كالتعجيل،  (ٜٛ٘)

 .ٖٓٗ/ٔابغ األثيخ: أسج الغابة،،ٕٙ٘ٔ/ٗابغ عبج البخ:االستيعاب ، (ٜٜ٘)

 .ٓٛٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ، ،ٕٛٗ -ٕٚٗ/ٗالصبقات الكبخػ ،  (ٓٓٙ)

 .ٓٛٙ/ٔابغ حجخ: اإلصابة ،،ٜٔٔ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات،  (ٔٓٙ)

 .ٜٔٔ/ٔٔالرفجؼ: الػافي بالػؼيات،  ،ٕٛٗ/ٗالصبقات الكبخػ ، (ٕٓٙ)

 . ٚٔٔ/٘ابغ األثيخ: أسج الغابة ،  (ٖٓٙ)

 .ٖٙ٘/ٙابغ حجخ: اإلصابة ، (ٗٓٙ)
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 قائسة السرادر والسخاجع  

 . القخآن الكخيع 
 ـ(:ٜٗٗٔىػ/ٕ٘ٛ، أبػ الفتح شياب الجيغ دمحم بغ أحسج )ت األبذييي 

) السدتصخؼ في كل فغ مدتطخؼ ( ، تحقيق : مفيج دمحم قسيحة ، دار الكتب العمسية،  -ٔ
 .ٕط ـ،ٜٙٛٔبيخكت،

  ـ (:ٖٖٕٔىػػ/ٖٓٙابغ األثيخ ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدرؼ ) ت 

، دار إحياء التخاث العخبي تحقيق: عادؿ أحسج الخفاعي،) أسج الغابة في معخفة الرحابة (،  -ٕ
 .ٔط ـ،ٜٙٙٔبيخكت،

 ـ.ٜٓٛٔ) المباب في تيحيب األنداب (، دار صادر، بيخكت  -ٖ

 ـ(:ٕٓٔٔىػػ/ ٙٓٙابغ األثيخ ، مجج الجيغ أبي الدعادات السبارؾ بغ دمحم الذيباني) ت 

) الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ( ، تحقيق: شاىخ دمحم الداكؼ ، كمحسػد الصشاحي، السكتبة  -ٗ
 ـ.ٜٜٚٔالعمسية ، بيخكت ، 

 (ٜٓٙٔىػ/ٔٓٔٔاألردبيمي ، دمحم عمي:)ـ 

 ) جامع الخكاة (، مكتبة السحسجؼ ، شيخاف ،)د.ت(. -٘

 ـ(:ٜٖٓٔىػػ/ٖٓٗأبػ نعيع األصبياني ، أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ اسحق ) ت 

 .ٔـ، طٖٜٜٔسيج كدخكؼ حدغ ، دار الكتب العمسية ،بيخكت،) تاريخ أصبياف (،تحقيق:  -ٙ

) السدشج السدتخخج عمى صحيح مدمع ( ، تحقيق :دمحم حدغ الذافعي ،دار الكتب العمسية ،   -ٚ
 .ٔـ، طٜٜٙٔبيخكت

 ـ(:ٖٔٓٔىػ/ٖٓٗالباقالني ، أبػ بكخ دمحم بغ الصيب )ت 

 .٘ـ، طٜٜٚٔالقخآف ( ،تحقيق: الديج أحسج صقخ ، دار السعارؼ ، مرخ ،) إعجاز  -ٛ
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 ـ(:ٜٙٙٔىػ/ٚٓٔٔالبحخاني ، ىاشع بغ سمساف بغ إسساعيل الحديشي )ت 

)  حمية األبخار في حاؿ دمحم كآلو األشيار ( ، تحقيق : غالـ رضا البخكجخدؼ ، مؤسدة  -ٜ
 ـ..ٜٜٗٔية، قع،اإلسالمالسعارؼ 

  ـ (:ٓٚٛىػ/ٕٙ٘هللا دمحم بغ إسساعيل ) ت البخارؼ ، أبػ عبج 

ـ، ٜٜٛٔية ، بيخكت،اإلسالم) األدب السفخد ( ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار البذائخ  -ٓٔ
 .ٖط

 ) التاريخ الكبيخ ( ، دائخة السعارؼ العثسانية ، حيجر آباد، الجكغ ،)د.ت(. -ٔٔ

 .ٔـ ، طٕٗٓٓلقاىخة ،  ) صحيح البخارؼ ( ، دار اآلفاؽ العخبية  ػػ ا -ٕٔ

) الزعفاء الرغيخ ( ، تحقيق: أحسج بغ أبي العيشيغ ، مكتبة ابغ عباس، الخياض،   -ٖٔ
 .ٔـ، طٕ٘ٓٓ

 ـ(:ٜٗٔىػ/ٖٔٓالبخديجي ، أبػ بكخ أحسج بغ ىاركف بغ ركح )ت 

، تحقيق كتقجيع :سكيشة رحابة كالتابعيغ كأصحاب الحجيث () شبقات األسساء السفخدة مغ ال -ٗٔ
 ـ.ٜٚٛٔالذيابي ، شالس لمجراسات كالتخجسة، بيخكت، 

  ـ(:ٜ٘ٓىػ/ٕٜٕالبدار ،أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق)ت 

ـ، ٜٜٛٔ( تحقيق : محسػد الخحسغ زيغ هللا ، مكتبة العمـػ كالحكع ، بيخكت،)البحخ الدخار-٘ٔ
 .ٔط

 ـ(:٘٘ٚىػ/ٖٚٔالبغػؼ ،أبػ القاسع عبج هللا بغ دمحم بغ عبج العديد )ت 

 .ٔـ، طٕٓٓٓ) معجع الرحابة ( ، تحقيق: دمحم األميغ الجكشي ، دار البياف، الكػيت،   -ٙٔ

  ـ(:ٖٜٛىػ/ٜٕٚالبالذرؼ ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ)ت 

 ـ.ٜٜٙٔ) أنداب األشخاؼ ( ، تحقيق: سييل زكار ، كرياض زركمي ،دار الفكخ، بيخكت،  -ٚٔ

 ـ.ٜٛٛٔ )فتػح البمجاف(، دار كمكتبة اليالؿ، بيخكت،
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 ـ(:ٙٙٓٔىػ/ٛ٘ٗالبييقي ، أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي ) ت 

ي اإلسالم) الدشغ الكبخػ ( ، تحقيق :دمحم ضياء الخحسغ األعطسي ، دار الخمفاء لمكتاب  -ٛٔ
 ـ.ٜٗٛٔ،الكػيت ،

 ـ(:ٔٚٛىػ/ٕ٘ٚالتخمحؼ ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة) ت 

 ،، بيخكتكآخخكف ،دار إحياء التخاث العخبي)سشغ التخمحؼ( ، تحقيق :أحسج دمحم شاكخ -ٜٔ
 )د.ت(.

) الذسائل السحسجية كالخرائل السرصفػية ( ، تحقيق: سيج عباس الجميسي ،مؤسدة الكتب  -ٕٓ
 ـٕٜٜٔالثقاؼية ، بيخكت،

  (ٓٚٗٔىػ/ٗٚٛتابغ تغخؼ بخدؼ، جساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسف األتابكي:)ـ 

 ) الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ كالقاىخة ( ، كزارة الثقافة كاإلرشاد القػمي، القاىخة ،)د.ت(. -ٕٔ

 ـ(ٗٓٚٔىػ/٘ٔٔٔالتفخيذي ، مرصفى بغ الحدغ بغ الحديغ)ت: 

ـ، ٜٜ٘ٔ) نقج الخجاؿ ( ، تحقيق مؤسدة أىل البيت )عمييع الدالـ( إلحياء التخاث ، قع ، -ٕٕ
 .ٔط

 ،ـ(:ٜٙٛىػ/ٕ٘٘أبػ عثساف عسخك بغ محبػب)ت  الجاحع 

 . ٖـ،طٜٜٙٔ)الحيػاف (، تحقيق: عبج الدالـ دمحم ىاركف ،دار السعارؼ ، القاىخة ، -ٖٕ

  ـ(: ٙٗٛىػ/ٖٕٔالجسحي ، دمحم بغ سالـ )ت 

 ) شبقات فحػؿ الذعخاء (، تحقيق: محسػد دمحم شاكخ ، مصبعة السجني، )د،ت،ط(. -ٕٗ

 ـ(:ٕٔٓٔىػ/ٜٚ٘عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم) ت ابغ الجػزؼ، أبػ الفخج 

ـ، ٜٜٚٔ) تمؿيح فيـػ أىل األثخ في عيػف التاريخ كالديخ ( ، شخكة دار األرقع ، بيخكت  -ٕ٘
 .ٔط
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) السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع ( ، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب -ٕٙ

 .ٔـ، طٕٜٜٔالعمسية ،بيخكت،

(،  تحقيق: محسػد فاخػرؼ ودمحم ركاس قمعجي، دار السعخفة، ) صفة الرفػة  -ٕٚ
 .ٕـ، طٜٜٚٔبيخكت،

) الزعفاء كالستخككػف ( ، تحقيق: عبج هللا القاضي ، دار الكتب العمسية ،بيخكت،  -ٕٛ
 .ٔـ،طٜٙٛٔ

 ـ(:ٜٖٜىػ/ٕٖٚابغ أبي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ إدريذ بغ ميخاف) ت 

 .ٔـ، طٕٜ٘ٔدار إحياء التخاث العخبي، بيخكت،) الجخح كالتعجيل ( ،   -ٜٕ

 ـ(:ٜٜٛىػ/ٖٛٚالحاكع ، أبػ أحسج دمحم بغ دمحم الحافع )ت 

) األسامي كالكشى ( ، تحقيق: يػسف دمحم الجخيل ، دار الغخباء األثخية ،السجيشة  -ٖٓ
 .ٔـ، طٜٜٗٔالسشػرة،

 ـ(:٘ٔٓٔىػ/٘ٓٗالحاكع ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الشيدابػرؼ) ت 

) السدتجرؾ عمى الرحيحيغ ( ، تحقيق: مرصفى عبج القادر عصا ، دار الكتب العمسي،  -ٖٔ
 .ٔـ، طٜٜٜٔبيخكت،

 ـ(:ٜٛٔىػ/ٖٗ٘ابغ حباف ، دمحم بغ حباف بغ أحسج البدتي) ت 

 ـ.ٜ٘ٚٔ) الثقات (، تحقيق الديج شخؼ الجيغ أحسج ،دار الفكخ ، بيخكت،   -ٕٖ

 .ٕـ، طٖٜٜٔشعيب األرنؤكط ، مؤسدة الخسالة ، بيخكت، )صحيح ابغ حباف ( ، تحقيق:  -ٖٖ

يع زايج ،دار  -ٖٗ ) السجخكحيغ مغ السحجثيغ كالزعفاء كالستخككيغ ( ، تحقيق: محسػد إبخـا
 .ٔـ ، طٜٙٚٔالػعي، حمب،  

) مذاىيخ عمساء األمرار كأعالـ فقياء األقصار( ،حققو ككثقو كعمق عميو: مخزكؽ عمي  -ٖ٘
يع ، دار   .ٔـ، طٜٜٔٔالػفاء ، السشرػرة، إبخـا
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 ـ(:ٓٙٛىػ/ٕ٘ٗابغ حبيب ، دمحم بغ حبيب بغ أمية )ت 

 بيخكت ،)د.ت(. –) السحبخ ( ، تحقيق إيمدة ليختغ شتيتخ ، دار اآلفاؽ الججيجة  -ٖٙ

ـ، ٜ٘ٛٔ) السشسق في أخبار قخير( ، تحقيق: خػرشيج أحسج فاركؽ ، عالع الكتب ، بيخكت، -ٖٚ
 .ٔط

 ىػ(:ٕ٘ٛني ، شياب الجيغ أحسج بغ عمي ) تابغ حجخ العدقال 

) اإلصابة في تسييد الرحابة ( ، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ، دار الجيل،  -ٖٛ
 .ٔـ،طٕٜٜٔبيخكت

  ،) تعجيل السشفعة بدكائج رجاؿ األئسة األربعة (،  تحقيق: إكخاـ هللا إمجاد الحق ، دار البذائخ-ٜٖ
 ـ.ٜٜٙٔبيخكت، 

 .ٔـ، طٜٙٛٔدمذق،  ،تحقيق: دمحم عػامة ، دار الخشيج،) تقخيب التيحيب(  -ٓٗ

 . ٔـ، طٜٗٛٔ) تيحيب التيحيب (، دار الفكخ، بيخكت،  -ٔٗ

) فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ ( ،تحقيق : محب الجيغ الخصيب ، دار السعخفة ،  -ٕٗ
 بيخكت،) د.ت(.

ية ، بيخكت، اإلسالمتحقيق :عبج الفتاح أبػ غجة ، دار البذائخ  ) لداف السيداف ( ، -ٖٗ
 .ٔـ، طٕٕٓٓ

) ندىة األلباب في األلقاب ( ، تحقيق: عبج العديد الدجيخؼ ، مكتبة الخشيج،   -ٗٗ 
 .ٔـ، طٜٗٛٔالخياض،

 ـ(:ٗٙٓٔىػ/ٙ٘ٗابغ حـد ،أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج األنجلدي)ت 

 .ٔـ، طٖٜٛٔ( ، دار الكتب العمسية، بيخكت،  ) تحقيق لجشة مغ العمساء -٘ٗ
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 ـ(:ٙ٘ٛىػ/ٕٔٗابغ حشبل ،أبػ عبج هللا أحسج بغ حشبل الذيباني ) ت 

) سؤاالت أبػ داكد لإلماـ أحسج بغ حشبل في جخح الخكاة كتعجيميع ( ، تحقيق: زياد دمحم  -ٙٗ
 .ٔـ ، طٜٜٗٔمشرػر ، مكتبة العمـػ كالحكع ، السجيشة السشػرة، 

 سدشج ( ، مؤسدة قخشبة، مرخ،) د.ت(. ) ال -ٚٗ

  يع )ت  ـ(:ٚٔٓٔىػ/ٚٓٗالخخكػشي ،أبػ سعج عبج السمظ بغ دمحم بغ إبخـا

 .ٔـ ، طٕٗٓٓية ، مكة، اإلسالم) شخؼ السرصفى ( ، دار البذائخ  -ٛٗ

  ـ(:ٙٙ٘ٔىػ/ ٖٜٚالخدرجي ، صفي الجيغ أحسج بغ عبج هللا األنرارؼ)ت 

( ، تحقيق: عبج الفتاح أبػ غجة ، دار البذائخ ، ) خالصة تيحيب تيحيب الكساؿ  -ٜٗ
 .٘ـ ، طٜٜٙٔبيخكت،

  ـ(:ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗالخصيب البغجادؼ ، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت )ت 

ـ، ٕٕٓٓي، بيخكت،  اإلسالم) تاريخ بغجاد( ، تحقيق : بذار عػاد معخكؼ ، دار الغخب   -ٓ٘
 .ٔط

 دار إحياء الدشة الشبػية ، بيخكت،) د.ت(. ) تقييج العمع ( ، -ٔ٘

) الجامع ألخالؽ الخاكؼ كآداب الدامع ( ، تحقيق : محسػد الصحاف ، مكتبة السعارؼ ،  -ٕ٘
 الخياض،) د.ت(.

ـ، ٜٜٚٔ) الستفق كالسفتخؽ( ، تحقيق : دمحم صادؽ الحامجؼ ، دار القادرؼ ، دمذق،   -ٖ٘
 .ٔط

 ـ(:ٖٕٛٔىػ/ٔٛٙأحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ) ت ابغ خمكاف ، أبػ العباس شسذ الجيغ 

) كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف( ، تحقيق : إحداف عباس، دار صادر، بيخكت، )  -ٗ٘
 د.ت(.
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 ـ(:٘٘ٛىػ/ ٕٓٗابغ خياط ، أبػ عسخ خميفة شباب العرفخؼ ) ت 

 ـ.ٖٜٜٔ، دار الفكخ ،  بيخكت،  ) تاريخ خميفة بغ خياط( ، تحقيق : سييل زكار -٘٘

 .ٕـ، طٕٜٛٔ) الصبقات ( ، تحقيق : أكـخ ضياء العسخؼ ، دار شيبة ، الخياض،  -ٙ٘

 ـ(:ٖٜٛىػ/ٜٕٚخيثسة ، أبػ بكخ أحسج بغ أبي خيثسة )ت 

ـ، ٕٙٓٓ) التاريخ الكبيخ ( ، تحقيق: صالح فتحي ىالؿ ، الفاركؽ الحجيثة ، القاىخة،  -ٚ٘
 .ٔط

 ـ(:ٜ٘٘ىػ/ٖ٘ٛػ الحدغ عمي بغ عسخ البغجادؼ )ت الجار قصشي ، أب 

 ـ.ٜٙٛٔ)سشغ الجارقصشي ( ، تحقيق :عبج هللا ىاشع يساني ، دار السعخفة ، بيخكت ، -ٛ٘

ي، اإلسالم) السؤتمف كالسختمف ( ، تحقيق مػفق بغ عبج هللا بغ عبج القادر ، دار الغخب  -ٜ٘
 .ٔـ، طٜٙٛٔبيخكت، 

 ـ(:ٜٙٛىػ/ٕ٘٘غ عبج الخحسغ) تالجارمي ،أبػ دمحم عبج هللا ب 

) سشغ الجارمي ( ، تحقيق: فػاز زمخلي كخالج العمسي ، دار الكتاب العخبي ،بيخكت،  -ٓٙ
 . ٔـ، طٜٚٛٔ

 ، ـ(:ٜٛٛىػ/ ٕ٘ٚسميساف بغ األشعث الدجدتاني) ت أبػ داكد 

 (.) سشغ أبي داكد ( ، تحقيق: دمحم محي الجيغ عبج الحسيج ، دار الفكخ،  بيخكت ،)د.ت -ٔٙ

 ـ (:ٕٜٛىػ/ٖٙٔابغ أبي داكد ، أبػ بكخ عبج هللا بغ سميساف بغ األشعث الدجدتاني ) ت 

 . ٔـ، طٕٕٓٓ) كتاب السراحف ( ، تحقيق: دمحم عبجة ،مكتبة الفاركؽ الحجيثة ، القاىخة،   -ٕٙ

 ـ(:ٖٛٓٔىػ/ ٚٓٚابغ داكد الحمي ، تقي الجيغ أبػ دمحم الحدغ بغ عمي )ت 

) كتاب الخجاؿ( ، تحقيق: دمحم صادؽ آؿ بحخ العمـػ ، السصبعة الحيجرية ، الشجف  -ٖٙ
 ـ.ٕٜٚٔ
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  ـ(:ٜ٘٘ٔىػ/ٜٙٙالجيار بكخؼ ،حديغ بغ دمحم بغ الحدغ )ت 

 .ٔ) تاريخ الخسيذ في أحػاؿ أنفذ الشؽيذ ( ، دار صادر ،  بيخكت،) د.ت(،ط -ٗٙ

  ـ ( :ٖٛٗٔىػ/ٛٗٚالحىبي ،شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف ) ت 

ككؼيات مذاىيخ األعالـ (، تحقيق : عسخ عبج الدالـ تجمخؼ ، دار الكتاب  اإلسالـ) تاريخ  -٘ٙ
 .ٕـ، ط ٜٜٛٔالعخبي ، بيخكت،  

 ) تجخيج أسساء الرحابة ( ، بيخكت، )د.ت(. -ٙٙ

 .ٔـ، طٜٜٛٔ) تحكخة الحفاظ ( ، دار الكتب العمسية ،  بيخكت،  -ٚٙ

،مؤسدة ٜ) سيخ أعالـ الشبالء( ، تحقيق : شعيب األرنؤكط ودمحم نعيع العخقدػسي، ط -ٛٙ
 .ٜـ ،طٖٜٜٔالخسالة، بيخكت ،

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت،  -) الِعبخ في َخبخ مغ َغبخ ( ، دار الفكخ -ٜٙ

) الكاشف في معخفة مغ لو ركاية في الكتب الدتة( ، تحقيق: دمحم عػامة الخصيب ، دار  -ٓٚ
 .ٔـ، طٕٜٜٔية ، ججة، اإلسالممة لمثقافة القب

، دار الفخقاف ،  ٔ) السعيغ في شبقات السحجثيغ ( ، تحقيق : ىساـ عبج الخحيع سعيج ، ط -ٔٚ
 .ٔـ،طٜٗٛٔعساف ،

ية اإلسالم) السقتشى في سخد الكشى( ، تحقيق :دمحم صالح السخاد ، السجمذ العمسي بالجامعة  -ٕٚ
 .ٔـ، طٜٛٛٔ،السجيشة السشػرة، 

في نقج الخجاؿ ( ، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ ، دار السعخفة ،  االعتجاؿ)ميداف  -ٖٚ
 .ٔـ،طٖٜٙٔبيخكت،

 ـ(:ٚٓٓٔىػ/ٜٖٚالخبعي ، دمحم بغ عبج هللا بغ أحسج )ت 

) تاريخ مػلج العمساء ككؼياتيع ( ، تحقيق : عبج هللا أحسج الحسج ، دار العاصسة،  -ٗٚ
 .ٔـ، طٜٜٓٔالخياض،
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   ،ـ(:ٜٚٗٔىػ/ٕٜٓأبػ الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم ) تالدخاكؼ 

 .ٔـ، طٖٜٜٔ) التحفة المصيفة في تاريخ السجيشة الذخيفة (، دار الكتب العمسية، بيخكت، -٘ٚ

  ـ ( :٘ٗٛىػ/ٖٕٓابغ سعج ،دمحم بغ سعج بغ مشيع البرخؼ)ت 

 .ٔـ ،طٕٔٓٓ) الصبقات الكبخػ ( ، تحقيق :عمي دمحم عسخ ، القاىخة،  -ٙٚ

  ـ(:ٜٖٛىػ/ٕٕٗابغ سالـ ، أبػ عبيج القاسع بغ سالـ ) ت 

 .ٔـ، طٜٜٛٔ) الشدب ( ، تحقيق: مخيع الجرع ، تقجيع :سييل زكار ، دار الفكخ، بيخكت، -ٚٚ

  ـ(:ٚٙٔٔىػ/ٕٙ٘الدسعاني ، عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر)ت 

رؼ العثسانية ، حيجر آباد، ) األنداب ( ، تحقيق: عبج الخحسغ السعمسي كغيخه ، دائخة السعا -ٛٚ
 .ٔـ، طٕٜٙٔ

  ـ( :ٙٛٔٔىػػػ/ ٔٛ٘الدييمي ، أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج )ت 

 ـ . ٜٗٔٔ) الخكض األنف ( ، مصبعة الجسالية ػػ مرخ،  -ٜٚ

  ـ (:ٙٓ٘ٔىػػ/ ٜٔٔالديػشي ، جالؿ الجيغ بغ عبج الخحسغ بغ عمي ) ت 

 أبػ قتيبة نطخ الفاريابي ،دار شيبة ، الخياض،) د.ت(.  ) تجريب الخاكؼ ( ، تحقيق: -ٓٛ

يع ، دار إحياء  -ٔٛ ) حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة ( ، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخـا
 .ٔـ، طٜٚٙٔالكتب العخبية ، القاىخة،  

 .ٔ) الخرائز الكبخػ ( ،دار الكتب العمسية ،بيخكت،) د.ت(، ط -ٕٛ

 ،تحقيق : حدغ بغ عبيج باحبيذي ، دار شائخ العمع ، الدعػدية ،يفة () الذسائل الذخ  -ٖٛ
 )د.ت(.

 .ٔـ، طٖٜٛٔ) شبقات الحفاظ( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت، -ٗٛ

 ) لب األلباب في تحخيخ األنداب ( ،دار صادر، بيخكت،) د.ت(. -٘ٛ 
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 ـ(:ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛابغ شاىيغ ،أبػ حفز عسخ بغ شاىيغ )ت 

ـ، ٜٗٛٔالثقات ( ، تحقيق :صبحي الدامخائي ، الجار الدمؽية ، الكػيت  ) تاريخ أسساء -ٙٛ
 .ٔط

 ـ(:ٙٚٛىػ/ٕٕٙابغ شبة ،أبػ زيج عسخ بغ شبة الشسيخؼ )ت 

 .ٔ) تاريخ السجيشة ( ، دار الفكخ ، بيخكت ،)د.ت(،ط -ٚٛ

 ـ(ٓ٘ٛىػ/ٖٕ٘ابغ أبي شيبة ، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم الكػفي )ت: 

 ـ.ٜٜٛٔيق: كساؿ يػسف الحػت ، مكتبة الخشج، الخياض، ) السرشف ( ، تحق -ٛٛ

  ـ(:ٗٛٓٔىػ/ٙٚٗالذسشتخؼ، ،أبػ الحجاج يػسف بغ سميساف األعمع )ت 

) شخح ديػاف زىيخ بغ أبي سمسى ( ، تحقيق: فخخ الجيغ ؾباكة ، دار األفاؽ الججيجة ، بيخكت -ٜٛ
 .ٖ، طٜٓٛٔ،

 يع بغ عمي بغ يػسف )ت  ـ(:ٖٜٓٔىػ/ٙٛٗالذيخازؼ ،أبػ اسحق إبخـا

 . ٔـ، طٜٓٚٔ) شبقات الفقياء ( ، تحقيق : إحداف عباس ، دار الخائج العخبي ،بيخكت، -ٜٓ

  ـ(:ٖٙ٘ٔىػ/ٕٜٗالرالحي ، دمحم بغ يػسف الذامي)ت 

  ،) سبل اليجػ كالخشاد في سيخة خيخ العباد ( ، تحقيق : عادؿ عبج السػجػد ، كعمي معػض -ٜٔ
 .ٔ، طـٖٜٜٔبيخكت –دار الكتب العمسية 

 ـ(:ٖٖٙٔىػ/ٗٙٚالرفجؼ، صالح الجيغ خميل بغ أيبظ)ت 

) الػافي بالػؼيات (، تحقيق: أحسج األرناؤكط ك تخكي مرصفى، دار إحياء التخاث العخبي،  -ٕٜ
 ـ.ٕٓٓٓبيخكت،
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 (ٜٔٚىػ/ٖٓٙالصبخاني، أبػ القاسع سميساف بغ أحسج بغ أيػب ) ت: 

يعتحقيق: شارؽ بغ دمحم  ،(السعجع األكسط) -ٖٜ ، دار الحخميغ كعبج السحدغ بغ إبخـا
 ـ.ٜٜ٘ٔالقاىخة،

 .ٕـ، طٖٜٛٔحسجؼ عبج السجيج الدمفي، مكتبة الدىخاء، السػصل :، تحقيقالسعجع الكبيخ() -ٜٗ

 ـ(:ٖٕٜىػ/ٖٓٔالصبخؼ ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت 

 .ٔـ، طٜٚٛٔ) تاريخ الخسل كالسمػؾ( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت،  -ٜٗ

 ـ(:ٛٙٓٔىػ/ٓٙٗالصػسي ،أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ )ت 

 .ٔـ، طٜٜ٘ٔ) رجاؿ الصػسي ( ، تحقيق: جػاد القيػمي األصفياني ، قع ،  -ٜ٘

 .ٔـ، طٜٜٚٔ) الفيخست ( ، تحقيق: جػاد الفيػمي ، قع ، -ٜٙ

 ـ(:ٓٓٚٔىػ/ ٔٔٔٔالعاصسي، عبج السمظ بغ حديغ بغ عبج السمظ الذافعي ) ت 

 .ٔـ، طٜٜٛٔالكتب العمسية، بيخكت، دار  ،(عػالي في أنباء األكائل كالتػاليالسسط الشجـػ )-ٜٚ

  ـ(:ٜٗٓىػ/ٜٕٔأبػ العباس ثعمب : أحسج بغ يحيى بغ زيج بغ سيار البغجادؼ)ت 

)شخح شعخ زىيخ بغ أبي سمسى (، تحقيق: فخخ الجيغ ؾباكة ، مكتبة ىاركف الخشيج، دمذق،  -ٜٛ
 . ٖ، طٕٛٓٓ

 ـ(:ٔٚٓٔىػ/ٖٙٗػ عسخ يػسف بغ عبج هللا ) تابغ عبج البخ، أب 

 .ٔـ،طٕٙٓٓ) االستيعاب في معخفة األصحاب (،دار الفكخ ، بيخكت  -ٜٜ

يع األبيارؼ، -ٓٓٔ دار الكتاب العخبي ، بيخكت،  ) اإلنباه عمى ؾبائل الخكاة (، تحقيق: إبخـا
 .ٔـ ، طٜ٘ٛٔ

دىيخؼ ، دار ابغ الجػزؼ ، الخياض ) جامع بياف العمع كفزمو ( ، تحقيق: أبػ األشباؿ ال -ٔٓٔ
 .ٔـ، طٜٜٗٔ

  ـ(:٘ٚٛىػ/ٕٔٙالعجمي ، أبػ الحدغ أحسج بغ عبج هللا بغ صالح )ت 
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 .ٔـ،طٜٗٛٔ) تاريخ الثقات (، دار الباز، السجيشة السشػرة  -ٕٓٔ

 ـ(:ٕٕٙٔىػ/ٓٙٙابغ العجيع ، عسخ بغ أحسج بغ ـبة هللا بغ أبي جخادة ) ت 

 حمب ( ، تحقيق : سييل زكار ، دار الفكخ ،بيخكت ،)د.ت(. ) بػية الصمب في تاريخ -ٖٓٔ

 ـ(:ٖٓٙٔىػ/ٔٙٚالعالئي ، أبػ سعيج خميل بغ كيكمجؼ )ت 

) جامع التحريل في أحكاـ السخاسيل ( ، تحقيق: حسجؼ عبج السجيج الدمفي ، عالع  -ٗٓٔ
 .ٕ،طٜٙٛٔالكتب، بيخكت، 

 ـ(ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔ) ت ابغ العساد الحشبمي ، أبػ الفالح عبج الحي بغ العساد: 

 ) شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ( ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت ،)د.ت(.-٘ٓٔ 

  ـ(:ٓ٘ٔٔىػ/ٗٗ٘القاضي عياض ، عياض بغ يػنذ بغ عسخكف اليحربي )ت 

 .ٕـ، طٜٚٛٔ) الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى( ، دار الؽيحاء ، عساف،  -ٙٓٔ

 ، ىػ(:٘٘ٛبجر الجيغ محسػد بغ أحسج) ت العيشي 

) مغاني األخيار في شخح أسامي رجاؿ معاني اآلثار( ، تحقيق : دمحم حدغ إسساعيل ،  -ٚٓٔ
 .ٔـ، طٕٙٓٓدار الكتب العمسية ، بيخكت 

  ـ(:ٗ٘ٚٔىػ/ٚٙٔٔالغدؼ ، شسذ الجيغ أبػ السعالي دمحم بغ عبج الخحسغ )ت 

 .ٔـ، طٜٜٓٔ، دار الكتب العمسية ، بيخكت، كدخكؼ حدغ(، تحقيق: سيج اإلسالـديػاف ) -ٛٓٔ

  ـ(:٘ٓٔٔىػ/ٜٛٗالغداني ، أبػ عمي الحديغ بغ دمحم )ت 

) ألقاب الرحابة كالتابعيغ في السدشجيغ الرحيحيغ ( ، تحقيق : دمحم عدب كمحسػد  -ٜٓٔ
 نرار ،دار الفزيمة ، القاىخة ،)د.ت(.

قيق: عمي دمحم العسخاف ودمحم عديد شسذ ، عالع ) تقييج السيسل كتسييد السذكل ( ، تح -ٓٔٔ
 .ٕـ، طٕٙٓٓالفػائج، القاىخة، 

  ( ٕٖٖٔىػ/ ٕٖٚأبػ الفجا ، السؤيج عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي:)ـ 
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) السخترخ في أخبار البذخ ( ، عمق عميو ككضع حػاشيو: محسػد ديب ، دار الكتب  -ٔٔٔ

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت،  –العمسية 

  ـ(:ٕٜٚىػ/٘ٚٔعبج الخحسغ الخميل بغ أحسج )تالفخاىيجؼ، أبػ 

 . ٕـ،طٕ٘ٓٓبيخكت -) العيغ ( ،دار إحياء التخاث العخبي -ٕٔٔ

 ـ(:ٜٔٛىػ/ٕٚٚالفدػؼ ، أبػ يػسف يعقػب بغ سؽياف ) ت 

 ـ.ٜٜٜٔ) السعخفة كالتاريخ ( ،تحقيق خميل السشرػر ، دار الكتب العمسية ،بيخكت -ٖٔٔ

  ـ(:ٕٜٙىػ/ٖٔ٘الباقي بغ قانع)تابغ قانع ،أبػ الحديغ عبج 

السجيشة –) معجع الرحابة ( ، تحقيق: صالح بغ سالع السرخاتي ، مكتبة الغخباء األثخية  -ٗٔٔ
 .ٔـ، طٜٜٛٔالسشػرة ،

 ـ(:ٜٓٛىػ/ٕٙٚابغ قتيبة، أبػ دمحم عبج هللا بغ مدمع الجيشػرؼ) ت 

 ، )د.ط(.ٜٛ٘ٔالقاىخة ،)الذعخ كالذعخاء(، تحقيق: أحسج دمحم شاكخ ، دار السعارؼ ، -٘ٔٔ

 ) السعارؼ ( ، تحقيق : ثخكت عكاشة ، دار السعارؼ، القاىخة،) د.ت(. -ٙٔٔ

  ـ(:ٕٚٓٔىػ/ٙٗٙالقفصي ، جساؿ الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف )ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓ) إنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة ( ، السكتبة العرخية ، بيخكت ، -ٚٔٔ

 ـ ( :ٖٖٚٔىػ/ ٗٚٚبغ كثيخ الجمذقي ) ت  ابغ كثيخ ، أبػ الفجاء إسساعيل 

 .ٔط ـ ،ٜٛٛٔ، بيخكت، ، دار إحياء التخاث العخبيعمي شيخؼ  (، تحقيق:البجاية كالشياية) -ٛٔٔ 

 ـ.ٜٙٚٔ) الديخة الشبػية ( ، تحقيق :مرصفى عبج الػاحج ، دار السعخفة ،بيخكت  -ٜٔٔ 

 ـ (:ٜٗٙىػػ/ٕٛكعب ، بغ زىيخ أبي سمسى )ت 
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،  )ديػاف كعب بغ زىيخ بغ أبي سمسى(، شخح أبػ سيف الحدغ بغ عبيج هللا الدكخؼ  -ٕٓٔ

 .ٔـ،طٜٓ٘ٔتحقيق :سامي مكي العاني ، نذخ: دار القػمية لمصباعة كالشذخ، القاىخة ،

 ىػ(:ٕٗٓابغ الكمبي ،أبػ السشحر ىذاـ بغ دمحم بغ الدائب )ت 

 .ٗـ،طٕٓٓٓاألصشاـ ( ، تحقيق أحسج زكي باشا ، دار الكتب السرخية ،القاىخة،  )  -ٕٔٔ

 .ٔ) جسيخة الشدب( ، بيخكت،) د.ت( ، ط -ٕٕٔ 

 ـ(:ٜٛٛىػ/ٕ٘ٚابغ ماجة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي) ت 

 دار الفكخ، بيخكت،) د.ت(. ) سشغ ابغ ماجة ( ، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، -ٖٕٔ 

 ـ(:ٖٛٓٔىػ/٘ٚٗبغ ماكػال، أبػ نرخ عمي بغ ـبة هللا بغ جعفخ ) ت ا 

) اإلكساؿ في رفع اإلرتياب عغ السؤتمف كالسختمف مغ األسساء كالكشى كاألسساء ( ، دار  -ٕٗٔ 
 .ٔ، طٜٜٓٔبيخكت  –الكتب العمسية 

 ( ٜٜٗىػ/ٖٗٛالسخزباني، أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخاف بغ مػسى:)ـ 

مآخح العمساء عمى الذعخاء(، تحقيق: دمحم حديغ شسذ الجيغ ، دار الكتب )السػشح في  -ٕ٘ٔ
 . ٔ، طٜٜ٘ٔالعمسية ، بيخكت ، 

 ـ(:ٕٖٗٔىػ/ٕٗٚالسدؼ، أبػ الحجاج يػسف بغ الدكي عبج الخحسغ ) ت 

 .ٔـ، طٜٓٛٔبيخكت، -، مؤسدة الخسالة: بذار عػاد معخكؼتيحيب الكساؿ(، تحقيق) -ٕٙٔ 

  ، ـ(:ٕٓٗٔىػ/ٖٚٙالسبارؾ بغ أحسج بغ السبارؾ المخسي )تابغ السدتػفي 

 ـ.ٕٙٓٓبغجاد،  –) تاريخ إربل ( ، تحقيق: سامي الرقار ، دار الخشيج  -ٕٚٔ

 ـ(:٘ٚٛىػ/ٕٔٙمدمع ، أبػ الحديغ بغ الحجاج الشيدابػرؼ) ت 
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بيخكت،  –تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي ، دار إحياء التخاث العخبي  ) صحيح مدمع ( ، -ٕٛٔ

 ـ.ٕٓٓٓ

 .ٔـ ، طٜٗٛٔ) الكشى كاألسساء(، تحقيق :عبج الخحيع القذقخؼ، السجيشة السشػرة،  -ٜٕٔ 

  ـ(:ٛٗٛىػػ/ٖٖٕابغ معيغ ، أبػ زكخيا يحيى بغ معيغ بغ عػف )ت 

 .ٔـ، طٜ٘ٛٔ، مجسع المغة العخبية ،دمذق ار، تحقيق: دمحم كامل القر) معخفة الخجاؿ ( -ٖٓٔ 

 ـ(:ٕٗٗٔىػ/٘ٗٛالسقخيدؼ ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر)ت 

) إمتاع األسساع بسا لمشبي مغ األحػاؿ كاألمػاؿ كالحفجة كالستاع ( ، تحقيق: دمحم   -ٖٔٔ
 .ٔـ، طٜٜٜٔبيخكت،  –دار الكتب العمسية   ،الشسيدي

 ـ(:ٖٚٓٔىػ/ٕٛٗمي بغ دمحم )تابغ مشجػيو ،أحسج بغ ع 

 .ٔـ، طٜٚٛٔ) رجاؿ صحيح مدمع ( ، تحقيق: عبج هللا الميثي ، دار السعخفة ، بيخكت ، -ٕٖٔ

  ـ(:٘ٓٓٔىػ/ٜٖ٘ابغ مشجة ،أبػ عبج هللا دمحم بغ اسحق األصبياني)ت 

، مكتبة الكػثخ   تحقيق: أبػ قتيبة الفاريابي )فتح الباب في الكشى كاألقاب(، -ٖٖٔ
 .ٔط  ـ،ٜٜٙٔالخياض

، تحقيق كتقجيع كتعميق : عامخ حدغ صبخؼ ، دكلة اإلمارات العخبية، ) معخفة الرحابة ( -ٖٗٔ
 .ٔـ، طٕ٘ٓٓ

 ـ(:ٕٖٔٔىػ/ٔٔٚابغ مشطػر ،دمحم بغ مكـخ بغ مشطػر االفخيقي )ت 

 .ٔبيخكت ،)د.ت(، ط -) لداف العخب ( ، دار صادر -ٖ٘ٔ

  ، ـ(:ٜٖٗٔىػ/ٕٗٛشسذ الجيغ دمحم بغ عبج هللا الجمذقي)ت ابغ ناصخ الجيغ 
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) تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع ( ، مؤسدة الخسالة ،  -ٖٙٔ 

 .ٔـ، طٖٜٜٔبيخكت، 

 ـ( :ٜ٘ٓٔىػ/ٓ٘ٗالشجاشي ،أبػ العباس أحسج بغ عمي األسجؼ )ت 

 ـ.ٜٚٛٔ، قع ،ياإلسالم) رجاؿ الشجاشي ( ، مؤسدة الشذخ  -ٖٚٔ

  ـ(:ٜٜ٘ىػ/ٖ٘ٛابغ الشجيع ، أبػ الفخج دمحم بغ إسحاؽ)ت 

 ـ. ٜٛٚٔ) الفيخست ( ، دار السعخفة ، بيخكت،  -ٖٛٔ 

 ـ(:ٜٙٔىػ/ٖٖٓالشدائي ، أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب ) ت 

 . ٔـ، طٖٕٓٓية  بيخكت، اإلسالم، دار البذائخ ، تحقيق: قاسع عمي سعج) تدسية الذيػخ ( -ٜٖٔ

) سشغ الشدائي الكبخػ ( ،تحقيق: عبج الغفار البشجارؼ ، كسيج كدخكؼ حدغ ، دار الكتب -ٓٗٔ
 .ٔـ، طٜٜٔٔالعمسية، بيخكت

  ـ(:ٕٖٕٔىػ/ٜٕٙابغ نقصة ، دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ )ت 

مكة  –تحقيق : عبج القيـػ عبج ريب الشبي ، جامعة أـ القخػ  ) إكساؿ اإلكساؿ ( ، -ٔٗٔ 

 .ٔـ، طٜٜٓٔالسكخمة ،

 ـ(:ٕٛٚٔىػ/ٙٚٙالشػكؼ ، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ) ت 

 ) تيحيب األسساء كالمغات( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت،) د.ت(. -ٕٗٔ

 .ٖـ، طٕٓٓٓ) رياض الرالحيغ مغ كالـ سيج السخسميغ ( ، دار الفكخ ، بيخكت، -ٖٗٔ

 ـ(:ٖٖٖٔىػ/ٖٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب بغ دمحم)ت 
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 .ٔـ، طٖٕٓٓ) نياية األرب في فشػف األدب ( ، دار الكتب كالػثائق القػمية ، القاىخة،  -ٗٗٔ

  ـ ( :ٖٖٛىػ/ ٕٛٔابغ ىذاـ ، أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ السعافخؼ ) ت 

 . ٕـ ، ط ٕٕٓٓالفكخ لمصباعة كالشذخ ، بيخكت، ) الديخة الشبػية ( ، دار  -٘ٗٔ 

 ـ(:٘ٓٗٔىػ/ٚٓٛالييثسي ، نػر الجيغ ابغ حجخ عمي بغ أبي بكخ ) ت 

 .ـٜٚٛٔبيخكت،  -) مجسع الدكائج كمشبع الفػائج ( ، دار الكتاب العخبي -ٙٗٔ

 ـ(:ٖٕٛىػ/ٕٚٓالػاقجؼ ، دمحم بغ عسخ بغ كاقج ) ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓالقادر عصا ، دار الكتب العمسية ، بيخكت  ) السغازؼ ( ، تحقيق: دمحم عبج -ٚٗٔ 

  ـ(:ٜٜٔىػ/ ٖٙٓككيع ، دمحم بغ خمف بغ حياف)ت 

 ) أخبار القزاة ( ، عالع الكتب ، بيخكت ،)د.ت(.  -ٛٗٔ

 ـ(:ٖٚٙٔىػ/ٛٙٚاليافعي، أبي دمحم عبج هللا بغ أسعج بغ عمي) ت 

 -ل السشرػر، دار الكتب العمسية) مخآة الجشاف كعبخة اليقطاف( ،  كضع حػاشيو: خمي -ٜٗٔ

 .ٔـ، طٜٜٚٔبيخكت، 

 ـ(ٜٕٕٔىػ/ ٕٙٙياقػت الحسػؼ، شياب الجيغ أبػ عبج هللا بغ عبج هللا الخكمي)ت: 
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 .ٔـ، طٜٜٔٔبيخكت  -) معجع األدباء ( ، دار الكتب العمسية -ٓ٘ٔ 

 .ٕـ، طٜٜ٘ٔبيخكت  –) معجع البمجاف ( ، دار صادر  -ٔ٘ٔ 

 ، ـ(:ٕٜٓىػ/ٖٚٓأحسج بغ عمي بغ السثشى السػصمي )ت أبػ يعمى 

، ٜٗٛٔدمذق –) مدشج أبي يعمى ( ، تحقيق: حديغ سميع أسج ،دار السأمػف لمتخاث  -ٕ٘ٔ

 .ٔـ، طٜٗٛٔ

 ـ(:ٕٖٔٔىػ/ٕٙ٘ابغ أبي يعمى ، أبػ الحديغ دمحم بغ دمحم )ت 

 يخكت،) د.ت(.) شبقات الحشابمة ( ، تحقيق: دمحم حامج الفقي ، دار السعخفة ، ب -ٖ٘ٔ

 ـ( :ٜٜ٘ىػ/ٖٚٗابغ يػنذ ، عبج الخحسغ بغ أحسج الرجفي ) ت 

 .ٔـ، طٕٔٓٓبيخكت ، –) تاريخ السرخييغ ( ، دار الكتب العمسية  -ٗ٘ٔ

 السخاجع الحجيثة -ثانيًا      

 :األثخؼ، أكـخ دمحم زيادة 

  ،تقجيع :عمي حدغ عبج الحسيج األثخؼ  ) السعجع الرغيخ لخكاة اإلماـ ابغ جخيخ الصبخؼ( ، -٘٘ٔ
 األردف،) د.ت(. -الجار األثخية

 ـ(:ٕٜ٘ٔىػ/ٖٔٚٔاألميغ ، محدغ )ت 

 بيخكت،) د.ت(. –) أعياف الذيعة ( ،تحقيق كتحخيج : حدغ األميغ ، دار التعارؼ   -ٙ٘ٔ
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 ـ(:ٜٙٛٔىػ/ٖٖٔٔالبخكجخدؼ، عمي)ت 

 .ٔـ، طٜٜٓٔ، قع ، )شخائف السقاؿ( ، تحقيق: عمي ميجؼ الخجائي -ٚ٘ٔ

  ـ(:ٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔالخػئي ، أبػ القاسع السػسػؼ)ت 

 .٘ـ، طٕٜٜٔ) معجع رجاؿ الحجيث ( ، بيخكت -ٛ٘ٔ 

 ـ(:ٜٙٚٔىػ/ٜٖٙٔالدركمي ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم )تت 

 . ٘ٔبيخكت، ط –) األعالـ( ، دار العمع لمسالييغ  -ٜ٘ٔ

  ـ(:ٖٜٚٔػ/ىٕٜٖٔأبػ زىخة ، دمحم بغ أحسج بغ مرصفى )ت 

 .ـ ٕٗٓٓالقاىخة ، –( ، دار الفكخ العخبي ) خاتع الشبييغ  -ٓٙٔ

 ـ(:ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔالدىخاني ، أبػ ياسخ دمحم بغ مصخ بغ عثساف )ت 

 .ٔـ، طٜٜٙٔالخياض –)تجكيغ الدشة الشبػية نذأتو كتصػره( ، دار اليجخة  -ٔٙٔ

 .ٔـ، طٜٜٙٔالخياض –) عمع الخجاؿ نذأتو كتصػره ( ، دار اليجخة -ٕٙٔ 

 :الدباعي ، مرصفى 

 .٘ـ، طٕٓٔٓي ( ، دار الدالـ ،القاىخة ،اإلسالم) الدشة كمكانتيا في التذخيع  -ٖٙٔ 

 :الدشجؼ ، عبج القادر بغ حبيب هللا 

السجيشة السشػرة  –ية سالماإلي ( ، الجامعة اإلسالم) حجية الدشة كمكانتيا في التذخيع  -ٗٙٔ
 .ٔـ، طٜ٘ٚٔ

 :الرالح ، صبحي 

 .ٔـ ، طٕٚٓٓ) عمـػ الحجيث كمرصمحو( ، مصبعة ستارة ، قع،   -٘ٙٔ 
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 :الرالبي ، عمي دمحم 

 .ٔـ،طٕٚٓٓ) عرخ الجكلة الدنكية ( ، مؤسدة إقخأ لمشذخ كالتػزيع ، القاىخة  -ٙٙٔ 

 ـ(:ٜ٘ٛٔىػ/٘ٓٗٔالذاىخكدؼ ، عمي الشسازؼ) ت 

 .ٔـ، طٕٜٜٔ) مدتجرؾ عمع رجاؿ الحجيث ( ، شيخاف ، -ٚٙٔ 

 :شقػش ، دمحم سييل 

ـ، ٖٕٓٓ، بيخكت، الفتػحات كاالنجازات الدياسية (، دار الشفائذ ) تاريخ الخمفاء الخاشجيغ -ٛٙٔ
 .ٔط

 :العالؽ ، عالء أبػ الحدغ إسساعيل 

ياية العرخ الخاشجؼ( ، بغجاد ية حتى ناإلسالم) الدفارة كالػفادة  في الجكلة العخبية  -ٜٙٔ 
 .ٔـ، طٜٕٓٓ

 ـ(:ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔعمي ، جػاد )ت 

 .ٗـ، طٕٔٓٓ، دار الداقي ،بيخكت،  اإلسالـ) السفرل في تاريخ العخب قبل  -ٓٚٔ

 :العسخؼ ، أكـخ ضياء 

 .ٗ) بحػث في تاريخ الدشة السذخفة (، بداط ، بيخكت ،)د.ت(،ط -ٔٚٔ

 حاتع بغ عارؼ بغ ناصخ: الذخيف العػني ، 

 .ٔـ، طٜٗٓٔ) خالصة التأصيل لعمع الجخح كالتعجيل ( ، عالع الفػائج ، بيخكت ، -ٕٚٔ 

 ـ(:ٜٗٔٔىػ/ٕٖٖٔالقاسسي ، دمحم جساؿ الجيغ بغ دمحم سعيج )ت 

 ، دار الكتب العمسية ، بيخكت ،)د.ت(.فشػف مرصمح الحجيث( ) قػاعج التحجيث في -ٖٚٔ 

 باسط:مديج ، عمي عبج ال 
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، الييئة السرخية األكؿ اليجخؼ كحتى عرخنا الحاضخ() مشياج السحجثيغ في القخف  -ٗٚٔ

 .ٔالعامة لمكتاب ، القاىخة ،)د.ت(، ط

 :السصيخؼ ، حاكع عبيداف 

 .ٔـ، طٕٕٓٓ) تاريخ تجكيغ الدشة كشبيات السدتذخقيغ ( ، الكػيت،   -٘ٚٔ 

 ـ(:ٖٜٓٔىػ/ٕٖٓٔالشػرؼ ، السيخزا حديغ بغ دمحم تقي )ت 

 ـ.ٜٜ٘ٔ) خاتسة السدتجرؾ ( ، مؤسدة آؿ البيت إلحياء التخاث ، قع ، -ٙٚٔ 

 ـ(:ٕٕٓٓىػ/ٕٕٗٔاليسجاني ، مقبل بغ ىادؼ بغ قائجة )ت 

 .ٔـ، طٕٗٓٓاليسغ،  ) رجاؿ الحاكع في السدتجرؾ( ، مكتبة صشعاء األثخية، -ٚٚٔ

 :يع مرصفى  كآخخكف ، إبخـا

 .ٕـ، طٜٜٓٔقع ،  ) السعجع الػسيط ( ، -ٛٚٔ
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 األسر العممية في األندلس/أسرة ابن عطية المحاربي  

 (امنوذجا  ابن عطية احملاربي ) أسرة/ األندلسالعلمية يف  األسر

 

   

 

                                       

 الممخص 

فقدد كد ن بد ط  ،في عهد المرابطين والموحدين حركة عممية مزدهرة األندلسشهدت 
ن الحركددة وأدبدد ا وقددول  لمكلددب ، الحكدد م والفمءدد ا م دد لس ومنلدددي ت لمشددمراا والمممدد ا واأل

 األنددددلس دددواا الممميدددة اللدددي ع شدددله  بددد د الممميددة ك ندددت موتددده اهلمددد مهم ، فدددي هدددذ  األ
ب هلمدد م وعن يددة الحكدد م المددرابطين ، فنبدد   حظيددتلددي ابددن عطيددة المحدد ربي ال أقددرة ظهددرت
من الممم ا والءقه ا والمحدثين وبرعوا في مفلمف المموم ولمبوا دورًا  المديد األقرةمن هذ  

داري وال هددد دي بدددين خدددءوف افدددوانهم فدددي ازدهددد ر الحركدددة الممميدددة فتدددً  عدددن دورهدددم اإ
 دفمدواعمى من تدمن الءد لحين الدذين المرابطين تد القوات االقب نية ، فقد ك ن  دهم اال

من الممم ا والءقه ا وكب ر الشديوخ ، ا لممدت فديهم كدل   اءطحالوان ب  األندلسب د  إلى
 0الفخ ئص المممية والمواهب الءكرية 

 

 

 د. بثينة عادل عنران م.

 البصرة جامعة/  الرتبية للبناتكلية 
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 عادل عمران م.د. بثينة  

Scientific families in Andalusia (the families of IbnAtiya 

al-muharbi) 
 

 

 

 

Abstract 

Andalusia during the era of the Morabouts and theMonotheists 

witnessed a flourishing scientific movement. The courts of rulers 

and caliphs were considered as assemblies and forums for poets, 

scholars and writers as well as a market for books. In addition, the 

scientific movement was highly focused. In this scientific 

environment that Andalus experienced, the family of IbnAtiya al-

Muharribi emerged, which was attended with the interest and care 

of the morabout  rulers. Many scholars , jurists and hadith narrators  

excelled in various sciences and played a major role in the 

flourishing of the scientific movement as well as  their 

administrative and jihad role alongside their siblings who were 

stationed against  Spanish Forces. Their supreme grandfather was 

the highest among the conquistadors who entered Andalusia and 

gave birth to  leading scholars, jurists and senior sheikhs. They had 

met  several scientific skills and intellectual talents.  

 

 

 Lect .Dr .buthain aadel Omran 

College of Education for Women / University of  Basrah   
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 األسر العممية في األندلس/أسرة ابن عطية المحاربي  
 المقدمة
المممية اللي ك ن له  دور عممي وفكري وقي قي  األقرب لمديد من  األندلسب د  حظيت

الب د عن طريق الءلوح ت فأنشأ  يل من  إلى األقر، فقد دفل نءر من هذ   األندلسفي 
في مفلمف م  الت الحي ة في  اً كبير  اً عريقة لمبت دور  أقرةقس أالممم ا والءقه ا والمءكرين و 

اللي ان بت فط حمه من الممم ا  األقرابن عطية واحدة من هذ   أقرةية ، فك نت األندلقالب د 
 ي ل الذين فكرية وعممية لوارثه  األ اً ث ر آهم ت ملنوعة وملمددة لركت  قموالءقه ا ك نت لهم 

كبيرًا في  ابن عطية  اثراً  قرةنواع المموم المقمية والنقمية، فك نت ألأشممت مفلمف  ،  اوا بمدهم
في عخرهم من  األندلسالحركة المممية في عخر المرابطين رغم م  ك نت لمر به   زده را

والقت ا  األندلسوالقوى الف ر ية اللي ك نت لروم ألقق ط  قب نيةاإم لك حروب و ه د مه الم
عمى دولة المرابطين، لكن الحركة المممية في عخرهم ك نت مزدهرة ومدارس الممم منلشرة في 

وغرن طة  فقد احلتنت الممم ا والءقه ا والمءكرين واخبح لهم حظ وافر  ةشبيمياو لرطبة ومرقية 
طين وك نت لخورهم منلدى لمشمراا واالدب ا والممم ا فتً  عن المكلب ت اللي عند الحك م المراب

ابن عطية المح ربي من تمن  أقرةنواع الكلب في لخورهم  فك نت أك نت لحوي مفلمف 
مورهم ويقلخحبونهم في أب هلم م المرابطين ولربلهم وك نوا يقلشيرونهم في  حظيتاللي  األقر

فتً  عن دورهم المقكري والقي قي   ً وثق في  ً عممي اً دور  األقرةلهذ   فك ن ،غزوالهم تد االقب ن
عمى لهم مه ذكر لرا م ابلداًا من ال د األ األقرة، ولد لن ول البحث نقب  األندلسفي ب د 

عن وين  إلىفتً  عن ال ه دية فلم لققيم البحث  ،داريةوأداورهم المممية واإ األقرةفراد هذ  أ
 0دوارهم المممية ومؤلء لهم أو  األقرةوفقرات ملنوعة عن نقب هذ  
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 ابن عطية المحاربي أسرةنسب 

وك ن   ألندلسب اللي ظهرت األقرمن ق لة عربية عريقة وهي من  األقرةلنحدر هذ  
عي ن  ، فهم من ولد زيد بن مح رب بن حءخة بن ليس بندارية في الحي ة المممية واإ اً ور له  د

فمنهم من  األقرةولد افلمف المؤرفون في نقب هذ   ، (1)بن متر بن نزار بن ممد بن عدن ن
ربيمة والبمض ل ل انهم من متر ، في حين الءق كل من ابن بشكوال  إلىل ل انهم ينلمون 

نهم من متر من ولد زيد بن مح رب بن حءخة من ليس عي ن من متر ، أوابن فرحون 
رًا من الذرية وك ن ر عطية بن فء ف بقرية لنينمة من زاوية غرن طة فنقل كثينزل  دهم االكب
ربيمة من تمن  إلى، في حين نرى المقري افلمف عنهم فق ل انهم ينلقبون  (2)له  لدر وفتل

فمنهم من متر وبمتهم من ربيمة وحدد المواطن اللي اقلقروا  األندلس إلىالقب ئل اللي نزحت 
مح رب بن عمرو بن وديمة بن افتى بن  ديمة بن اقد بن  إلىمن ينلقب  ومنهم:(( فيه  فق ل
مح رب بن  إلىنهم ينلقبون أ عمى كدأوبذلك  ، (3)ومنهم بنو عطية اعي ن غرن طة(( ربيمة ،

 0ربيمة ال مح رب بن متر 

متر وهذا م  ذكر  الق تي  إلىابن عطية ينلمون  أقرةن أولكن الملءق عميه والمؤكد 
واعلمد عميه عبد الحق بن عطية عندم  لحدث عن  (5)هل البيرةأوهو من  (4)مطرف بن عيقى

نه من ولد زيد بن مح رب بن حءخة بن ليس بن عي ن بن أقرله في فهرقله ل ئً  " أنقب 
ولءت وايد  في ذلك الق تي عي ض عند حديثه عن نقب بني مح رب فق ل" كذا  (6)متر "

الذي يؤكد  ، (7)عمى نقبهم في كل ب  ابن عيقى في ل ريخ عرب البيرة في ذكر لب ئل مح رب"
متر هو  دهم الذي انلقبوا اليه وهو عطية بن ف لد بن فء ف بن اقمم بن مح رب  إلىنقبهم 

، ونزل لشل لة األندلس إلىبن حءخة بن ليس عي ن الذي ك ن احد ال نود الء لحين الذين دفوا 
ونشروا  األندلسوهي لرية ل بمة لغرن طة ، فقد ك ن عطية في خءوف الم  هدين الذين فلحوا 

لم ليم االق م فيه  ، وك نوا بنو عطية من تمن القب ئل اللي نزلت الميم البيرة واللي ك نت 
اقم ئهم في قم ا  لميزتكريمة ان بت عدد من الممم ا  أقرةفأقس  غرن طة ع خمة كورة البيرة

نه   أكرم هلل له في هذ  الذرية من حيث ال    والممم فتً  عن أ، ولد  (8)يةاألندلقثق فة ال
 0 (9)ه  ب لءقه والحديث واالدب ئبن أمن  المديد وامل زخل والممم  ممت بين عرالة األ

اللي  األندلسالمشهورة في  األقرابن عطية يمدون من  أقرةن أن نقلنلج أوبذلك يمكن 
 دهم االعمى عطية المح ربي الذي ك ن من  إلىوالءتل يمود  عرفت ب لممم وال    واللقوى ،

 0خل وو  هة الممم عي ن غرن طة الذين عرفوا بمرالة األأ
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 ابن عطية المحاربي أسرةبرز عمماء أ

اللي اشلهرت م  بين القرنين الف مس والق به اله ري في عخر  األقرةان بت هذ  
من الممم ا ولوارث احء دهم الممم وك نت لهم مك نة عممية رالية في  المديدالمرابطين والطوائف 

 0 األقرةبرز الشفخي ت في هذ  أي ومن األندلقالم لمه 

 م(932ىـ/328قاسم بن تمام بن عطية المحاربي ) -2
، ك ن (10) اً زاهد  مي ً  وفقيهً   ً خدول  ً ب  عمرو وك ن ع لمأهل البيرة يكنى أا يمد ل قم من عمم 

ويوقف بن  (11)عظم ع لمين من عمم ا عخر  وهم  قميد بن نمر أفذ عممه من أكثير اللرح ل 
 ، ولد ذكر  ابن الفطيب عندم  لحدث عن لرية لشل لة بقوله: ))ولرية لشل لة(12)يحيى المغ مي

لوفي  (13)خح ب قحنون ، ونزل فيه   د  عطية بن ف لد المح ربي((أومنه  ل قم بن لم م من 
 (14)ه318قنة   ألندلسل قم بن لم م ب

غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبداهلل بن تمام بن عطية بن خالد بن خفاف  -0
 م(2229ىـ/022المحاربي )

دب ، وك ن الذين  مموا بين الءقه والحديث واللءقير واأل األندلسحد ر  الت أيمد غ لب 
ب  أالمشرق واللقى  إلى، رحل  (15)بيله بيت عريق في الممم ، له رح ت كثيرة لطمب الممم 

فذ عنه كل به المشهور اللءري  الف ص أالق قم بن ال  ب الذي ك ن من فقه ا الم لكية و 
ويمد غ لب من عمم ا بمدله الممدودين واع مه   بمذهب م لك الذي يحوي مق ئل في الءقه ،
حمد بن ف لد أو  (16)وهو محمد بن فطيس األندلسالب رزين ، لءقه عمى يد اشهر عمم ا 

 (18)ه 400وغير  روي عنه ابنه عبد الرحمن بن غ لب لوفي ببمدة البيرة قنة   (17)القرطبي

 0 المحاربي عبد الرحمن بن غالب  بن تمام بن عبد الرؤوف بن عطية-3

بيه غ لب بن لم م الذي أيمد عبد الرحمن من الممم ا الملقين الذين روي عنه ، روي عن 
ب  بكر غ لب ولد وردت ممموم ت مقلتبة ومفلخرة عن عبد أفذ الممم منه حدث عنه ابنه أ

 0 (19)الرحمن بن غ لب 
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عطية بو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن أ -0
 2م(2200ىـ/528المحارب)

في الثق فة  اً كبير  اً وك ن له دور  األندلسيمد غ لب من شيوخ الممم الذين لممت ن ومهم في 
فذ الممم عنه وك ن عمى الخ ل ب لممم ا فتً  عمى   نب أبيه الذي أق مية فقد حمل لواا اإ

في كثير من  ممم ، وع لم ً وح مل لواا ال الممم ك ن من الشمراا الم يدين ، ك ن شيفً  وفقيه ً 
 0 (20)المموم

نشأ في بيئة كريمة وأرومة من الشرف وك ن ام مً  في عمم الحديث وع رفً  عممه ت بطً  
فتً  عن رح له  األندلسللقى ب لكثير من عمم ا إ ، (21)(ملسو هيلع هللا ىلصلر  له وح فظ  لحديث الرقول)

هن ك وافذ عنهم مفلمف المموم في الءقه والحديث، المشرق ومخر والمهدية واللقى ب لممم ا  إلى
بو بكر من الممم ا الملخدرين أولد ا  ز له الكثير من الممم ا في كلب القنة والموطأ وك ن 

فأنلءه الكثير منه وافذوا عنه، والدليل عمى ذلك  وقنن خحيح البف ري والءلي  واللءقير لملدريس
ل ئً :)) ك ن ح فظً  لمحديث وطرله وعممه ع رفً  بأقم ا ر  له  م  ذكر  ل مذله وهو ابن بشكوال

ب  بكر أنه قمه أخح بن  أفهمه ، ذاكرًا لملونه ومم نيه ولرات بفط بمض  إلىونقمله ، منقوبً  
وكذلك م  ل له عنه ابنه عبد الحق في  (22)نه كرر البف ري قبمم ئة مرة((أبن عطية يذكر 

))ولرى عمي الممم من ظرات في  له ولأثر به منذ نمومة اظ فر   ل ئ ا فهرقله الذي ك ن احد ل مذ
نه لرأ أ، فتً  عمى  (23) مه((أيتً  حلى حتر  أاللءقير والموطأ والبف ري والرأي ، وقم عً  

فذ الممم أحد شيوفه الذي أ، الذي ك ن (24)عن ابي الحقن بن عبداهلل الحترميب لقبه  القرآن
 0 (25)بي غ لبأبي محمد عبد المزيز بن  عبد الوه ب بن أبو بكر عن أمنه، وروي 

 عن خوله وفروعه فت ً أدب واحكم ب  بكر كونه ك ن ع لم وفقيه بل القن األأولم يكلِف 
 ن ذكرن  ك ن ش عرًا ومن اشم ر  في الزهد أنه قبق و أ

 معرضااييا المطرود من باب الرضى       كم يراك اهلل تميو              

 كـم انت فـي جيــل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا إلىكم 
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 وأستمذ الجفن ان تغمضا       قــم اذا الميل دجــت ظممــتو              

 (02)واقرع السن عمى ما مضى       فضع الخد عمى االرض ونح             

والذي يدلل عمى لتممه في االدب والشمر ولمكنه منه م  ل ل عنه ابن ف ل ن ))ولد 
دب الذي احكم لقنم كواهل المم رف وغواربه ، يقيد شوارد المم ني وغرائبه  القلت عه ب أل

ل ل عنه )) ك ن اديبً  وش عرًا ، لغويً  دينً  ف تً   م  ابن بشكوالأ، ( 27)((0000اخوله وفروعه 
ب  بكر ك نت أن حي ة أيمكن القول  لك، وبذ( 28)م  اكثر الن س عنه وكف بخر  في افر عمر ((

فقد بقي يفدم طمبة الممم  ح فمة ب لدراقة وك ن ملقدم بمموم الحديث وعموم الدين والءقه واالحك م،
 0له حلى اخ به الممى في افر حي 

عبد الحق غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبداهلل ابن تمام -5
 م(2202ىـ/502بن عطية المحاربي )

هد في عهد المرابطين وع خرهم من والدله وحلى 481ولد عبد الحق بغرن طة قنة 
حك م أل، ك ن مءقر ومحدث وم  هد واقه الممرفة من بيت عمم وادب ع رف ب (29)وف له

والحديث ، بدأ بطمب الممم منذ خغر  عمى ايدي عمم ا غرن طة ومنهم والد  اب  بكر غ لب الذي 
أذ لرأ عميه كلب الحديث واللءقير والءقه والمغة  ،ك ن له فتل في لمممه منذ نمومة اظء ر 

ن أبمد    زو أواالدب ، وك ن والد  حريخً  عمى طمب اال  زة له من الكثير من الممم ا الذين 
، لمقى عممه فتً  عن والد  عمى يد  (30)بم  طور الطمب ول  وز المرحمة االولى من عممه

( 32)وابو الحقن عمي الممروف ب بن الب ذش (31)بو عمي الغق نيأ ومنهم األندلسشهر عمم ا أ

الشيوخ القدوة المممية الذي اللدى بهم عبد الحق ولأثر  هؤالا، ويمد (33)بو عمي الخدفيأوالشيخ 
 يديهم شفخيله المممية فتً  عن والد ، والدليل عمى ذلك لول ابن فمدونأبهم ولكونت عمى 

"ان البشر يأفذون مم رفهم واف لهم وم  ينلحمون به من المذاهب واالف ق ل رة عممً  ولمميمً  
اقلحك مً ، والوى رقوفً ، فممى لدر كثرة الشيوخ يكون حخول  ولق ا، ول رة مح ك ة ولمقيً  اشد

 (34)الممك ت رقوفه "
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 مكانتو العممية

عممي ح فل بمدارس  اللي ك نت مركز لربى عبد الحق لربية عممية في مدينة غرن طة
فتً  عمى طمبة الممم في مقلبل عمر  ،فهو لم يكلِف بطمب  الممم وعمم ا الحديث والءقه والممم

عظم شيوفه  ألطمب الممم من  األندلسعواخم  إلىالممم من عمم ا وشيوخ غرن طة بل ارلحل 
، ولد يلردد في ذهن الق رئ قبب عدم رحيل عبد (37)و ي ن (36)وبمنقية (35)اشبيمية إلىفقد رحل 
 إلى نت مركز لممموم والمم رف، ولكن القبب يمود المشرق لطمب الممم اللي ك إلىالحق 

نه ع خر عهد أنه ذكرن  أمن حروب و ه د فقد قبق و  األندلسالظروف اللي ك نت لمر به  
في عهدهم مهددة ب لققوط بأيدي االقب ن مم  اتطر عبد الحق  األندلسالمرابطين حيث ك نت 

يين في  ه دهم ، ولكن في الولت نءقه ك ن شديد األندلقليش رك افوانه  األندلسالبق ا في 
ية بمفلمف المموم ، األندلقالحرص عمى لق ا الممم ا واال لم ع بهم واالفذ منهم في كل المدن 

، والذي  (38)من مك نله المممية واخبح ع لمً  ب للءقير واألحك م والحديث والءقه  كل هذا زاد
لممم ا من ثن ا بحقه فقد ذكر  ابن بشكوال ل ئً  " ك ن يدلل عمى مك نله المممية وهو م  ذكر  ا

م  ابن فرحون فقد مدحه ل ئً "))ك ن أ،  (39)"دب ، ملءنً  في الممومواقه الممرفة ، لوي األ
الق تي ابو محمد عبد الحق فقيهً  ع لمً  ب للءقير، واالحك م والحديث والءقه والنحو والمغة 

"اثر  في كل  ثنى عميه ابن ف ل ن ل ئ ً أ ولد،  (40)"000نظم ونثر واالدب ،مقيدًا حقن اللقيد له 
ثبت في نظمه المقلبدع ، أف له  خبح ونه ر، ولد آعمم في راقها ن ر ، وطوالمه في   ،ممرف

 0( 41)ونثر  المقلبرع م  شهد لمفبر افلي ر "

المممية اللي لحمى به  عبد  ب لمك نةش دوا أم  القيوطي فهو كغير  من الممم ا الذين أ
ديبً  ب رعً  ش عرًا أ واللءقير، لغوي ً  ب ألحك مالحق فقد اثنى عميه ل ئ " ك ن فقيهً   ميً ، ع رفً  

مقيدًا ، ت بطً  قنيً  ، ف تً  من بيت عمم و  لة ، غ ية في لولد الذهن وحقن الءهم و  لة 
بو محمد عبد الحق أ م الم مة شيخ المءقرين م، ووخءه الذهبي ب لقول "اإ (42)"000اللخرف

بو بكر غ لب بن عطية المح ربي الغرن طي، ك ن ام مً  في الءقه واللءقير والمربية أبن الح فظ 
 0 (43)وعية الممم "ألوي المش ركة، ذكيً  فطنً  مدركً ، من 
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فتً  عن كل هذ  الخء ت اللي الخف به  عبد الحق من كونه ك ن محدث وفقيه 
ومءقر وع لم فقد برع ايتً  ب لشمر وك ن من الشمراا الم يدين في النظم واللرقل البديه ومن 

المق د ال  مه وانشد هذين  نم ذج شمر   الذي انشد  عندم  لرر االرلح ل عن لرطبة لخد
 البيلين

 بأربع فاقت االمصار قرطبة      وىي قنطرة الوادي وجامعيا                

 (00)ىاتان ثنتان والزىراء ثالثة       والعممُ  اكبُر شيء وىو رابعيا                 

 وايضًا من اشعاره التي يصف بيا الزمان واىمو 

 داء يعز لو العالج     مو    ــداء الزمان واى                       

 السراجرأيا كما سطع    اطمعت في ظممائو                             

 من في قناتيم اعوجاجيا ثقا         ـــــلمعاشر اع                       

 (05)اختبرت فيم زجاج فإذا كـالدر مالـم تختبر

حد زعم ا دولة المرابطين عندم  لغمب المدو عمى ميورلة أ إلىرقمه  أشم ر  اللي أومن 
 وك ن عبد الحق ل تي عميه  انشد ل ئ ً 

 م ل وايدي رغ ئبآمير المقممين لط محت نواظر أونحو 

 اصبــــــيورق نـــــــوٍر في مــــلصدمة ج من الناس تستدعي حفيظة عدلو               

 بـــــــانــــــعـد جـــــــبًا بـــانــــوافى جــــم فـــأل     عد انفوـــرغم الســـــم يـــمقيم فأن ل           

 صائبــوم سوء المـــلقد عظمت في الق     ةــــطالم شريعــــــــتل وسبي واصـــلق           

 (02)بـــــــدامع ذائـــــــــي المــــــب فـــــــبانو قم    مـــرىـــيع ذكــــــــديرا ان يشـــاليس ج           
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 المك نةلوال الممم ا عن عبد الحق اللي ذكروه  هي الوحيدة اللي لدلل عمى أولم لكن 
ليه  فقد فمد عبد الحق مؤلء ت لؤكد مدى لتممه ب لمديد من المموم وم  إالمممية اللي وخل 

دب والشمر فقد ك نت مؤلء له اللي لركه  ثروة وخل اليه من ثق فة ع لية في م  ل اللءقير واأل
ذ إالمغرب والمشرق والبل عميه  ط ب الممم يثقءون عقولهم من هذ  الكلب ، عممية انلشرت في

 هم هذ  المؤلء ت أواع مه  ومن  األندلسن يكون ام مً  من كب ر ائمة أهمله هذ  المؤلء ت أ

 الكريم  القرآنالوجيز في تفسير -2

ذا الكل ب ولد بدأ بلأليف هذا الكل ب في ولت مبكر من حي له وك ن هدفه من لأليف ه
حقن المموم حب اًل وارقفه  أن عمم كل ب اهلل هو من أوايقن  لى اهلل قبح نه ولم إلىهو اللقرب 

، وك ن والد  ابو بكر فير ممين له في لأليف لءقير  والذي ( 47)عظم الممومأنه من أ ب اًل و 
ب لميل كثيرًا ويأمر  بأن يدون في لءقير  بمض  لأليءه لبل وف له بقنة ، فك ن يولته كملأ

المم ني اللي ل ول في ف طر  ويقول له" لم ي  بني اكلب كذا وكذا في موته كذا من 
، لذا عد لءقير  مر مً  اخيً  لدى ممظم المءقرين ، فقد لمددت مخ در  اللي  (48)لءقيرك"

للوحيد والحديث اللي اقلء د منه  في اعلمد عميه  ولنوعت م  بين كلب الءقه والل ريخ وكلب ا
االقلشه د في لءقير الكثير من االح ديث النبوية ، والدليل عمى كثرة المموم والمخ در اللي 
اعلمد عميه  عبد الحق في لءقير  م  ذكر  في مقدمة لءقير  "وان  ان كنت من المقخرين فقد 

ري فيه عمى اللمب الفطير، وعمدت ذكرت في هذا الكل ب كثيرًا من عمم اللءقير وحممت فواط
 0(49)ال بلخريف  ميه المموم فيه"إذ كل ب اهلل ال يلءقر إبه راحلي واقلءرغت به منني)لواي( 

في لءقير  م  ورد عن النبي )خمى هلل عميه وقمم( وعن الخح بة  لتمنهم م  أ
آفر  إلىية من قورة الء لحة القرآنالكريم فتً  عن لءقير اآلي ت  القرآنوالل بمين في لءقير 

، فتً  عن لأثر   القرآنالكريم في بي ن مم ني   لقرآنالكريم ، فك ن يقلشهد ب القرآنقورة في 
ولكن  القرآنم م الطبري ولءقير    مه البي ن في لءقير برزهم اإأب لمءقرين الذين قبقو  و 

لءقير بمض اآلي ت ، فقد ذكر في راا  في آلواله وينلقد أن لش يب لولت نءقه ك ن يف لف و 
قب ب نزوله  وشرح لبمض مم ني اآلي ت فك نت أح ديث وفت ئل القور و لءقير  كثيرًا من األ
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فر ك نت له م  لس في آشفخيله ب رزة في لءقير  بقبب عن يله بممم اللءقير ومن   نب 

 0 (50)الكريم  القرآنالكريم وهذا م  زاد من حخيمله المممية في لءقير  القرآنلءقير 

ويمكن القول ان لءقير عبد الحق ك ن من المخ در المهمة اللي اعلمد عميه  الكثير من 
لواعد ومب دئ ل ئمة عمى الدلة  إلىالمءقرين الذين   اوا بمد  ، ف مل من اللءقير عممً  يقلند 
 0في المغرب والمشرق  واالقلقخ ا واللرليب ، فك نت له شهرله الواقمة وذاع خيله

 فيرس ابن عطية -3

اللي فمءه  ، اللي ك نت عب رة عن لرا م  المهمةيامد فهرس ابن عطية من المؤلء ت 
لمشيوخ والممم ا الذين اللقى بهم وافذ عنهم ، فقد ك ن حريخً  عمى االللق ا ب لممم ا واال لم ع 

اللي ع ش به  ورحل اليه  لطمب الممم وهذا م  ذكر  في مقدمة فهرقله  األندلسبهم في كل مدن 
، (51)" ...هذ  لقمية من لقيله من الشيوخ حممة الممم وذكر من رويله عنهم ومن ا  زني ل ئً "

( شيخ من الذين اقلء د منهم وافذ عنهم ابلداا 300)إلى لقد لر م عبد الحق في فهرقله هذ
م(عندم  ك ن 1138هد /533الكلب اللي رواه  عنهم ولد الءه قنة ) ب  بكر مه ذكرأبوالد  

، فك ن يمطي خورة واتحة عن حي لهم المممية والكلب اللي درقوه   (52)ل تي عمى المرية
حي لهم الشفخية واال لم عية ، وذكر  إلىوبمض الول ئه اللي ولمت لهم فتً  عن لطرله 

قم ا أيتً  فهرقله عمى أدارية ودينية ، واحلوت إ خب قنة والدلهم ووف لهم وم  لقمدو  من من
وانل  هم الءكري ومدى اهلم مهم برواية المموم المفلمءة فأخبح    ألندلسالمحدثين والءقه ا ب

 0(53)فهرقله مخدرًا لممؤرفين الذين اعلمدوا عميه كثيرًا 

 داري والسياسي بو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي اإلأدور 

هم  ، الحق في عهد المرابطين الذين ك ن عهدهم يلميز بظ هرلين ب رزلين ع ش عبد
ال ه د والممم فدلأثر عبد الحق به لين الظ هرلين ولم يش ممهم  ، فمن ن حية ال ه د ش رك في 

اللي مرت به  في عهد المرابطين واللي ك نت في  ه د مقلمر تد النخ رى  األندلساحداث 
قلي ا عميه ، فك ن في خءوف الم  هدين مش رك في غزوالهم مه الذين ح ولوا   هدين اال



                                                                     

 222 (0202 حزيران) العدد الثالثون مجمة دراسات تاريخية

 عادل عمران م.د. بثينة  

 يوش الممثمين فك ن  ه د  ب لقيف والقمم فنهض مه افوانه في غزوة طمبيرة فتً  عن دور  
من ف ل آي ت ال ه د اللي  ،(54)خءوف المقممين وحثهم عمى ال ه د في اث رة الحم س في

يكم القل ل وهو كر  لكم وعقى ان لكر ا شيئً  وهو فيرًا ))كلب عملى ذكره  في لءقير  كقوله لم
 بو  غ لب ابي لً  يلشوله فيه  أ، وك ن يكثر الغزوات في  يوش المقممين ولد كلب اليه (55)لكم((

 يم والفكرــات الـــــزحت     دموعو طارقــــممن نــــدار لم يجعــــازح الــــيا ن         

 ع والسيرـــــد مرأك الدمــــــــمن بع     عيني فما الفيتغيبت شخصك عن          

 متي     ال سيما عند ضعف الجسم والكبرـى جياد في مواصـــــــوقد كان اول         

 (52)اعتمى سمعي وجال الضر في بصري    باهلل كن انت لي سمعي وكن بصري         

عند حك م المرابطين الذين ك نوا  ولم يقف دور  عمى ال ه د وحقب بل ك نت له مك نة
يقربون الءقه ا والممم ا ويش ورونهم في امورهم ويولونهم المن خب ، فك ن لمبد الحق حظ وافر 

هم أعوام وك نت من أ هد لمدة عشرة529قنة  (57)عند الحك م المرابطين فولو  لت ا المرية
 ئه ، فمنح قمط ت واقمة ال المن خب في دولة المرابطين  ، ولد لوفى المدل والحق في لت

، فت  عن دور  في االشراف عمى (58)حدود له   وك ن له دور كبير في لخريف شؤون الدولة 
فطة الشورى والءلي  واالحك م والفطبة ولميين الءقه ا الذي ك ن يفل رهم ممن اشلهر ب لخ ة 

واللءقير والءقه ملءنن   ألحك مبوك ن في غ ية الذك ا والده ا ع لم  ،(59)واللقوى من اهل المدينة
همله الفلي ر  أه وطه رله، وهذ  الخء ت هي اللي لفي المموم الشرعية والنظرية ، عرف بمء

للولي منخب القت ا والدليل عمى لحمي عبد الحق بهذ  الخء ت م  ذكر  ابن فرحون بحقه 
في ك ن و واعز الفطة، "لم  ولي القت ا بمدينة المرية لوفى الحق، وعدل في الحكم ،  ل ئ ً 

 0(60)غ ية الده ا والذك ا ، واللهمم ب لممم، قري الهمة في اللن ا الكلب" 

لرك المرية  إلىنه اتطر أال إولكن رغم الخ حي ت اللي لمله به  في عهد المرابطين 
همه  منه الذين الهمو  ب لزندلة وشكو  عند ح كمهم عبد أبمد ققوط دولة المرابطين ونءور 
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هل مرقية أ، لكنه خد عن دفوله  بقبب عداا ليلولى لت اه   (61)مرقية إلىالمؤمن فلو هه 

 0( 59)م(1152هد/546ثر اعلداا عميه قنه )أولوفي هن ك  (20)لورلة  إلىله فلو ه 

م وال ه د فك ن هو ووالد  غ لب من وبذلك انلهت حي ة عبد الحق اللي ك نت مميئة ب لمم
المخر وافذ  ذ ك نت لهم مك نة عممية وقي قية في ذلكإابن عطية  أقرةالشفخي ت الب رزة في 

و   اوا بمدهم من انل   لهم الءكرية اللي فمءوه  أعنهم الكثير من المؤلءين الذين ع خروهم 
  0ولداوله  اهل المغرب والمشرق 

 0عطية بن ابي بكر بن غ لب بن عطية المح ربي حمزة بن عبد الحق بن -6

 (63)لم لذكر المخ در أي ممموم ت عن حمزة قوى انه للممذ عمى يد والد  عبد الحق

 ام الهن  بنت الق تي عبد الحق بن غ لب بن عطية المح ربي  -7

ي ت اللي نبغت في القرن الق دس اله ري بغرن طة ، ك نت األندلقهي واحدة من النق ا  
هل الممم والءهم قريمة أديبة وش عرة ب رعة ب لشمر، له  ان  زات لربوية وعممية وادبية ، من أ

والده  عبد الحق ، والءت كل ب في  برزهمأاللمثل  افت الممم من عمم ا عخره  اال  ا  ومن 
، ولد ورث ابنه  عبداهلل الشمر عنه  ومن (64)برعتو  القبور والمحلترين ولد ا  دت فيه

ره  اللي انشدله  بحق والده  عبد الحق عندم  ولي لت ا المرية وف رق وطنه غرن طة اشم 
 وعين   لدمم ن 

 تبكين في فرح وفي احزان يا عين صار الدمع عندك عادة                  

 (25)ودعي الدموع ليمة اليجران قائو      ــشرى يوم لـــقبمي بالبـــفاست            

القوس عمى  إلىب  بكر غ لب عندم  غرب أنشدله  بحق  ده  أشم ره  اللي أفت  عن 
 مراا لملونة انشدت بيلين أيد 
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 جاء الكتاب من الحبيب بانو     سيزورني فاستعبرت اجفاني            

 (22)غمب السرور عمي حتى انو       من عظم فرط مسرتي ابكاني          

 م(2020ىـ/598الرحمن بن احمد بن طاىر القيسي )عبد الحق بن محمد بن عبد -8

م الهن  بنت الق تي عبد الحق ولد قنة أمه أوهو حءيد عبد الحق بن غ لب و 
، ك ن  (68)امه عبد الحق  عن طريق أقرة إلىونقبه  (67)م في مدينة مرقية 1144هد/539

 في  الذي ك ن ب رع ً بيه أل ، القن عموم المنطق والءمقءة، ويمود الءتل في ذلكاديب وش عر
ئمله  ، ولد قمه قنن الموطأ وخحيح أالقن المموم الشرعية وخ ر ام مً  من  ولد، المموم

 0(69)هد  598البف ري و  مه اللرمذي لوفي قنة 

 0 طمحة بن احمد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي -9

بو الحقن ،ك ن فقيه أ، ابن عم الق تي عبد الحق بن غ لب  يكنى هل غرن طةأمن 
روي عن ابو عمي الغق ني والخدفي، ولد حدث عنه ابنه عبداهلل ، ك ن طمحة  (70)ومحدث

لذا  ؛برز فقه ا الم لكيةأح فظً  لممذهب الم لكي ذاكرًا لمق ئمه غمب عميه الءقه، وخ ر من 
 0 (71)كرس نءقه للدريس المذهب الم لكي 

الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي حمد بن عبد أعبداهلل بن طمحة بن -10
 م(2020ىـ/598)

م ك ن محدث خدوق ثقة ، من بيت عمم و  لة 1117هد / 511ب  بكر ولد قنة أيكنى 
نه ك ن من الءقه ا أ و، (72)ذاكرًا لءروع المذهب الم لكي ع رفً  بمق ئمه  ً نه ك ن فقيهأفتً  عمى 

وخى بم له بمد موله أك ن كثير الخدلة ب لقر و هل الشورى والءلي  ، أالممدودين في بمد  ومن 
ب   طمحة ومن عبد الحق بن غ لب وهو خهر  الق تي ألممق كين، ف عً  لمفير ،قمه من 

بو بكر غ لب بن عبد الرحمن، أ  ز له أوك ن من ل مذله وولي له االحك م في المرية  ، ولد 
 598ة من الممم ا لوفي قنة بي الحقن بن الب ذش، والخدفي ، وحدث عنه  مأوروي عن 

  .(73)هد
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 الخاتمة

ابن عطية دورًا عمميً  وفكريً  في  أقرةومنه    ألندلسالمممية اللي ع شت ب األقرلمبت -1
فءد ك نت دولة المرابطين لقلقطب  ازده ر ولقدم الحركة المممية والءكرية في عخر المرابطين،

 0الممم ا والءقه ا ولش ه الحركة المممية 

وت ع اللي ع شله  دولة المرابطين من ازده ر قي قي واللخ دي في لقدم ق عدت األ-2
 ف حلتنتالحركة المممية رغم م  ك نت لمر به من حروب وخراع ت مه المم لك االقب نية ، 

حك م المرابطين لم  لحمو  ب هلم م حظيتاللي  األقرابن عطية من  أقرةالممم ا واالدب ا وك نت 
الممم ا والءقه ا والمحدثين، وهذا  ممهم محط  قرةأل عممية فقد نب  من هذ به من خء ت 

داري  وال ه دي مه افوانهم فتً  عن دورهم اإ  ً وفكري  ً ثق في اً دور  األقرةاهلم مهم، فك ن لهذ  
 0المرابطين تد المم لك االقب نية 

رثً  أدب والشمر فلركوا فكرية في م  ل اللأليف واأل مق هم تابن عطية  قرةك نت أل-3
حت ريً  لأل ي ل اللي   ات بمدهم واعلمد عميه  الكثير من الءقه ا والممم ا وط ب الممم  ، 

 0األندلسهل المشرق والمغرب فأدت دورًا مهمً  في الحي ة الءكرية في ب د أولداوله  

دب ا ومك لب ألنواع ك ن ب ط الحك م المرابطين منلدي ت لمممم ا والءقه ا والشمراا واأل-4
، فقد ك ن حك م المرابطين األندلسفتً  عن مدارس الممم اللي ك نت منلشرة في ب د  ،الكلب

مورهم ، فأن بت أليهم الممم ا والءقه ا ويقلشيرونهم في  ميه إيش مون الحركة المممية ويقربون 
هم المن خب أفراده  أبمض هملهم للولي أئمة الحديث واللءقير أالمريقة فط حمه من  األقرةهذ  

 0قيم  القت ا، ومنحو قمط ت واقمة، فلوفوا المدل في الحكم ال في دولة المرابطين 
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 ىوامش البحث

 0 13الكريم، ص القرآنف يدة ، منهج ابن عطية في لءقير  ؛ 27، بغية المملمس ، ص بيتال (1)
؛ ابن فرحون، الديب ج  487واع مهم وحدثيهم وارب بهم ، ص األندلسالخمة في ل ريخ ائمة   (2)

 0 61؛ القيوطي، طبق ت المءقرين، ص 57،ص2المذهب ، ج

؛ المح ربي: فهرس ابن عطية، 292، ص1الرطيب ، ج األندلسالمقري، نءح الطيب في غخن  (3)
 0 60ص

ثم الغرن طي ابو الق قم ، ك ن  مطرف بن عيقى: بن لبيب بن محمد بن مطرف الغق ني االلبيري(4)
ملخرفً  في عمم االعراب والغريب ، ورواية الشمر وحءظ االفب ر ، الف كل ب في فقه ا البيرة، وافر 

بمد  فدفن قنة  إلىفي شمرائه  ، وكل بً  في انق ب المرب الن زلين به  وافب رهم م ت في لرطبة فحمل 
 0 289،ص2 ت المغويين والن  ة، جينظر القيوطي، بغية الوع ة في طبق 0هد 357

قكنه  مواليه ونزل به   ند البيرة: مدينة لقه شم ل غرن طة ، اققه  عبد الرحمن بن مم وية وا (5)
وله  مرقى لرقى به القءن بين مرقية والمرية وحوله  انه ر  األندلس، وهي لريبة من ق حل بحر الش م
 0 29، صألندلسالممزيد ينظر ، الحميري، خءة  زيرة  0كثيرة 

 0 189الق تي عي ض، الغنية فهرقت شيوخ الق تي عي ض ، ص (6)

؛المقممي  ، لراث ابن عطية اللءقيري في المحرر  57،ص2ابن فرحون ، الديب ج المذهب، ج (7)
 0 14؛ ف يدة، منهج ابن عطية ، ص9الو يز ،ص

 0 174،ص2ابن فرحون، الديب ج المذهب، ج (8)

، بغية المملمس في ل ريخ ر  ل اهل بيتال؛ 284، ص األندلسيخ عمم ا ابن الءرتي ، ل ر  (9)
 0 596،ص2، جاألندلس

البيرة وقمه من  إلىب  عثم ن ، رحل أقميد بن نمر : بن قميم ن الغ فقي من اهل البيرة يكنى  (10)
قحنون بن قميد وهو احد القبمة الذين ك نوا ب لبيرة الذين ك ن يرحل اليهم قميد لمقم ع منه ، لوفي 

 0 401، ص2، بغية المملمس ، جبيتاللممزيد ينظر  0هد 269قنة   ألندلسب
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 إلىب  عمر ير ه اخمه أيوقف بن يحيى: االزدي الممروف ب لمغ مي من اهل لرطبة ، يكنى  (11)

، ك ن ح فظ  األندلس إلىمخر ومكة وخنم ا لمقم ع من عمم ئه  ، وبمده  انخرف  إلىطميطمة رحل 
مخر وقمه كثير من  إلىلمءقه فخيح المربية بخير به  ، قكن فلرة طويمة في لرطبة وبمده  رحل 

لممزيد  0هد 288 الن س منه ، ولد عظم لدر  ك ن ام م ثقة ع م ،   مه لءنون الممم لوفي ب لقيروان قنة
ع م النب ا، أ؛ الذهبي ، قير 499،ص2،ج األندلسينظر ابن الءرتي، ل ريخ عمم ا 

 0 257،ص8؛ الزركمي، االع م، ج336،ص13ج

؛ابن الفطيب ، االح طة في 528، ص2، جاألندلسالحميدي،  ذوة المقلبس في ل ريخ عمم ا  (12)
 0 127،ص1افب ر غرن طة ، ج

 0 331، صاألندلسالمقلبس في ذكر والة  الحميري:  ذوة (13)

 0 76،ص2وعمم ئه ، ج األندلسابن بشكوال: الخمة في ل ريخ ائمة  (14)

محمد بن فطيس: الغ فقي وهو من اهل الحديث والحءظ والبحث عن الر  ل خدوق ل ل عنه ابن  (15)
ه ، ك ن يرحل اليه ب لبيرة الءرتي" ك ن شيفً  نبيً  ت بطً  لكلبه ،ثقة في روايله ، خدولً  في حديث

مكة وقمه من م ئة شيخ فيه  لوفي ب لبيرة قنة  إلىلمقم ع منه وهو ابن اللقمين قنة " ، رحل 
، األندلس؛ ابن الءرتي، ل ريخ عمم ا 129،ص1لممزيد ينظر الحميدي،  ذوة المقلبس، ج د.ه319
 . 509،ص2؛ الخ لحي، طبق ت عمم ا الحديث، ج62، ص2؛ المقري ، نءح الطيب، ج580،ص2ج

احمد بن ف لد : بن يزيد كنيله اب  عمر قكن لرطبة ك ن ح فظً  ملقنً  رواية لمحديث مكثرًا منه ،  (16)
ينظر لممزيد  0هد 322دهرًا والف في مقند م لك بن انس وغير  لوفي بقرطبة قنة   ألندلسحدث ب

 0 159،ص1التبي ، بغية المملمس، ج

؛ الشري ، الحي ة المممية في عخر مموك  581،ص2، جاألندلسابن الءرتي: ل ريخ عمم ا  (17)
 0 301، صاألندلسالطوائف في 

 0 10؛ المح ربي، فهرس ابن عطية، ص 432،ص2ابن بشكوال ، الخمة، ج (18)

 0 99،ص3ازه ر الري ض، ج ؛ المقدقي، 78،ص2ابن بشكوال ، الخمة ، ج (19)
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 0 26،ص2؛ الداودي، طبق ت المءقرين، ج 636،ص3ابن ف ل ن، ل ئد الميق ن ،ج( 20)

؛ الخ لحي، 294،ص11؛ الذهبي ، قير اع م النب ا، ج432،ص1ابن بشكول ،الخمة، ج (21)
  41،ص4طبق ت عمم ا الحديث، ج

 43عطية، ص؛ف يدة، منهج ابن  432،ص1ابن بشكوال، الخمة، ج (22)

غرن طة والرأ  إلىب  عمي رحل أهل لرطبة ، يكنى أابي الحقن بن عبداهلل الحترمي: المقري من  (23)
 .هد486ان لوفي قنة  إلىالن س به  ثم ولي القت ا فيه  وبمده  عزل عنه ، وتل يقرأ الن س ب لمق د 

 0 196، ص1لممزيد ينظر ابن بشكوال ، الخمة، ج

بد الوه ب : بن ابي غ لب القروي فقيه ومحدث ك ن ف تً  ولي القت ا ب لمرية عبد المزيز بن ع (24)
ولد روي عنه اب  الحقن عمي بن احمد المقري ول ل عنه))ك ن شيفً   ميً  له رواي ت ع لي وقم ع 

(( ه وال لءولنكنه لدم عميكم ر ل خ لح عند  رواي ت ففذ عنإ ابي عمي الغق ني بقوله: إلىوكلب  ،لديم
  .502،ص1، بغية المملمس، جلممزيد ينظر التبي 0هد 495لوفي قنة 

 0 524،ص2المقري، نءح الطيب، ج (25)

  637،ص3ل ئد الميق ن ،ج (26)

 0 78،ص2الخمة، ج (27)

 ،1،الداودي، طبق ت المءقرين، ج 259ابن االب ر، المم م في اخح ب الق تي الخدفي،ص (28)
 0 60، ص؛ القيوطي، طبق ت المءقرين 265ص

؛ ؛ القيوطي 526،ص2؛المقري، نءح الطيب، ج 586، ص19ع م النب ا، جأالذهبي ، قير  (29)
ي بوالد  دراقة نظرية لطبيقية األندلق؛الدغيثر، لأثر ابن عطية 73،ص2، طبق ت المغويين والن  ة، ج

 0 126؛ محمود، منه ج المءقرين، ص  33من ف ل لءقير المحرر الو يز، ص

هد ك ن ع لمً  ب لمغة المربية والشمر واالنق ب  427عمي الحقين بن محمد الغق ني: ولد قنة  بوأ (30)
برزهم الح فظ ابو أع م و شهر عمم ا الحديث واألألكونه لممذ عمى  ؛ ألندلسوبه انلهت رئ قة الحديث ب

ن أ حدأعمر يوقف بن عبد الرحمن خ حب كل ب االقليم ب ،  مه المموم في ولت لم يقلطيه 
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لممزيد ينظر ابن  0هد 498شهر مؤلء له)لقييد المهمل ولميز المشكل( لوفي قنة أي ممه في زم نه 
   142،ص1؛ابن بشكوال ، الخمة، ج259االب ر، المم م، ص

هد 444بو الحقن عمي بن الب ذش: احمد بن فمف االنخ ري الممروف ب ين ب ذش ولد قنة أ (31)
 ل المقرئين في عخر  ب لمربية ومن الحء ظ لكل ب قيبويه والمبرزين في شرحه والنظر في أوك ن من 

مم نيه، ك ن ملءردًا بممم المربية حقن الحءظ، ع لمً  بأقم ا ر  له ونقمله وك ن ام م في   مه غرن طة 
لنور ؛ ابن مفموف، ش رة ا205لممزيد ينظر ابن فرحون، الديب ج المذهب، ص ،هد 528لوفي قنة 

 0 131الزكية في طبق ت الم لكية، ص

الخدفي: ابو عمي الحقين بن محمد بن حيون الخدفي من اهل قرلقطة ك ن ام م في الحديث  (32)
المشرق وزار مكة والبخرة وبغداد ودمشق وك نت له في هذ   إلىالحديث ، رحل  بإم مةوانءرد   ألندلسب

ليه الكثير من الن س إه  فط حل الممم ا والشيوخ ارلحل البمدان والمواخم نهج ب لحركة المممية، وفي
ب لحديث وعممه واقم ا ر  له ، ولي لت ا مرقية ثم لركه    ً ع لم  ً لمقم ع منه ك ن ف تً  ملواتم

؛ ابن فرحون، 205،ص1لممزيد ينظر ابن بشكوال، الخمة ،ج ،هد 514لنشر الممم وبثه لوفي قنة 
 0 330،ص1الديب ج المذهب ، ج

 0 1245مقدمة ابن فمدون ، ص (33)

رض ي م ، وهي مدينة لديمة وممن ه  األأبينه  وبين لرطبة مقيرة ثم نية   ألندلساشبيمية: مدينة ب (34)
المنبقطة ، له  اقوار حخينة ، مشهورة بل  رة الزيت اللي يل هز منه  المشرق والمغرب، ققطت بيد 

 0 58، الروض الممط ر ، صينظر الحميري  ،م( 1348هد/646النخ رى قنة )

، لقه شرق لدمير ولرطبة ، ولبمد فرقفً  عن  األندلسمن القواعد المهمة في شرق  بمنقية:( 35)
 األندلسق.م(  وفلحه  ط رق بن زي د وتمت فيرة عمم ا  139ققه  الروم ن قنة )أالبحر الش مي ، 

لممزيد ينظر ي لوت الحموي، مم م البمدان، 0م( 1238هد/636،ققطت بيد مممكة ارغون )
 0 489/ص2ج

، بينه  وبين بي قة عشرون مي  ، ولقه في قءح  بل ع لي ولخبله    ألندلسمدينة ب  ي ن:( 36)
 0  183ينظر ، الحميري، الروض الممط ر، ص ،موخوفة ب لحخ نة له  الميم ولرى ع مرة 
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 0 13المح ربي، فهرس ابن عطية ، ص (37)

 0 367،ص1الخمة، ج (38)

 0 57،ص2الديب ج المذهب، ج (39)

 0 655،ص1ل ئد الميق ن، ج (40)

 0 73،ص2بغية الوع ة في طبق ت المغويين والن  ة ، ج (41)

 0 401،ص14ع م النب ا، جأقير  (42)

 0 616،ص1المقري، نءح الطيب، ج (43)

 0 266ابن االب ر، المم م،ص (44)

 0 617،ص1المقري، نءح الطيب، ج ، 245، ص1ابن ف ل ن، ل ئد الميق ن، ج (45)

 0 23المح ربي، فهرس ابن عطية، ص (46)

 0 83الكريم، ص القرآنف يدة، منهج ابن عطية في لءقير  (47)

ي بوالد  دراقة نظرية األندلق؛ الدغيثر، لأثر ابن عطية  506، ص1التبي ، بغية المملمس، ج (48)
 0 62لطبيقية من ف ل لءقير المحرر الو يز، ص

، المقممي، لراث ابن 5ي، لءقير ابن عطية المحرر الو يز في لءقير الكل ب المزيز،صاألندلق(49)
 0 13عطية اللءقيري في المحرر الو يز، ص

 0 18الشريف، صالقر، منهج االم م الق تي عبد الحق في اللم مل مه الحديث (50)

 0 30؛ الدغيثر، لأثر ابن عطية بوالد  ،ص 89ف يدة، منهج ابن عطية ،ص (51)

 0 46، المح ربي، فهرس ابن عطية ، ص526،ص2المقري، نءح الطيب، ج (52)
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ق م في ؛ عن ن ، دولة اإ260خح ب الق تي الخدفي، صأابن االب ر ، المم م في  (53)

 0 458،ص3، جاألندلس

 0 216 اآليةالبقرة، قورة  (54)

 0 266ابن االب ر، المم م، ص (55)

المرية :  لقه في ال نوب الشرلي من قمطنة غرن طة عمى ق حل البحر الش مي، وهي مدينة  (56)
لميم الرابه وم لقة في األ هد ، ومولمه  بين مدينلي مرقية344محدثة بن ه  عبد الرحمن الن خر قنة 

    ،واعمره  الفذه  المرب مرأى وابلنت به  مح رس األندلسشهر مراقي  أل ليم القبمة ، وهي من من األ
 0 183لممزيد ينظر الحميري ، الروض الممط ر، ص

؛ق لم، 117،ص2؛ ابن قميد ، المغرب في حمى المغرب، ج20،ص3المقري، نءح الطيب، ج (57)
 0 181ي، صألندلقال ريخ مدينة المرية االق مية ل عدة االقطول 

في نه ية المرابطين ومقلهل  األندلس؛دندش، 109، صاألندلسالنب هي ، ل ريخ لت ة  (58)
 0 127الموحدين، ص

؛ رلي، مدينة المرية في عخر المرابطين دراقة ا لم عية 56،ص2الديب ج المذهب، ج (59)
 0 93اللخ دية، ص

 0 527، ص2المقري، نءح الطيب، ج (60)

؛ ابن االب ر، لكممة 266ب ر، المم م، ص؛ ابن اال59، ص2ن، الديب ج المذهب، جابن فرحو  (61)
 0 109، صاألندلسالنب هي ، ل ريخ لت ة ، 182،ص3الخمة، ج

من ب د لدمير ، احدى المم لل القبمة اللي ع هد عميه  لدمير ،  األندلسلورلة: وهي من مدن  (62)
وهي كثيرة الزرع ولقه عمى ظهر  بل ، به  اقواق وربض في اقءل المدينة ، بينه  وبين مرقية 

 0 111، صاألندلسلممزيد ينظر الحميري، خءة  زيرة  ،اربمون ميً  

 0 129،ص1مفموف، ش رة النور الزكية، ج (63)
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 0 257،ص3ابن االب ر ، لكممة الخمة، ج (64)

 260ابن االب ر، المم م، ص (65)

 0 292،ص4المقري ، نءح الطيب، ج (66)

بينه  وبين لرطبة عشر مراحل، ذات حخون  األندلسمرقية :  لقه في ال نوب الشرلي من  (67)
حم م ت اقواق، كثيرة مير عبد الرحمن بن االوقط ،له    مه  ميل و ول ع ولواعد ممدودة، بن ه  األ

الش ر والثمر واالعن ب ويكثر فيه  اللين ، وبه  مم دن فتة غزيرة، ولخنه به  البقط الرفيمة، وله  
 539لممزيد ينظر: الحميري، الروض الممط ر، ص ،ربض ع مر وفيه اقوار وحت ئر ملقنة 

 0 122،ص3؛ ابن االب ر، لكممة الخمة، ج279ابن فرحون ، الديب ج المذهب، (68)

 0 92ابن االب ر، المم م، ص (69)

 0 278،ص1اللمبكلي، نيل االبله ج بلطريز الديب ج، ج (70)

 0 161؛مفموف ، ش رة النور ، ص 130ابن فرحون، الديب ج المذهب، ص (71)

 0 75؛ الغرن طي ، خمة الخمة ، ص 92،ص3ابن االب ر، لكممة الخمة،ج (72)

ف يدة، منهج ابن  ،213؛اللمبكلي، نيل االبله ج، ص 445،ص1جابن فرحون، الديب ج المذهب،  (73)
 0 19عطية ،ص
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 المصادر

 الكريم القرآن-1

 م(1260هد/658بي بكر القت عي)أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن أ*ابن األب ر: 

، لحقيق: ابراهيم االيب ري، دار الكل ب المخري، 1المم م في اخح ب الق تي الخدفي ،) ط -2
 م(1989الق هرة، 

 م(1995عبد الق م الهراس، دار الءكر، بيروت،  لكممة الخمة ، )لحقيق: -3

 م(1182هد/578بي الق قم فمف بن عبد الممك )أ*ابن بشكوال: 

،)حققه: بش ر عواد مغروف ، دب اهمأو  وعمم ئهم ومحدثيهم وفقه ئهم األندلسالخمة في ل ريخ ائمة  -4
 0م( 2010لونس، ق مي، دار الغرب، اإ

 حمد بن محمد أشه ب الدين  *اللممق ني:

ق مي، فرون، احي ا اللراث اإأمخطءى القق  و  فب ر عي ض،)حققه:أزه ر الري ض في أ -5
 م(1978الرب ط،

 م(1626هد/1036حمد بن عمر )أحمد ب ب  بن الءقيه الح ج أ*اللمبكلي: 

 م(1989ق مية، طرابمس، الدعوة اإ، كمية 1نيل االبله ج بلطريز الديب ج،)ط -6

 م(1029هد /420*الحميدي: )ت

، لحقيق: ابراهيم االيب ري، دار الكل ب المخري، 2،)طاألندلس ذوة المقلبس في ل ريخ عمم ا  -7
 م(1989الق هرة، 

 م(1495هد/900محمد بن عبد المنمم )ت *الحميري:

 م(1975 س، دار القمم لمطب عة، لبن ن ،لط ر ،)لحقيق: احق ن عبالروض الممط ر في فبر األ -8
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 م(1152هد/469ابي نخر الءلح بن محمد بن عبداهلل القيقي ) *ابن ف ل ن:

 ردن،، مكلبة المن ر، األ1عي ن، )حققه: حقين يوقف فربوش، طل ئد الميق ن ومح قن األ -9
 م(1989

 م(1374هد 776بو عبداهلل محمد بن قميد اللممق ني)تأ*ابن الفطيب: 

، لحقيق: محمد عبداهلل عن ن، الشركة المخرية لمطب عة والنشر، 2فب ر غرن طة ،طأاالح طة في -10
 م(1973الق هرة، 

 م(1405هد/808*ابن فمدون: عبد الرحمن بن محمد)ت

 م(2004مقدمة ابن فمدون،)حققه: محمد بن ل وين، دار الكلب المممية، بيروت،  -11

 هد(945)ت *الداودي: شمس الدين محمد بن عمي 

 طبق ت المءقرين ،)دار الكلب المممية، بيروت، د.ت( -12

 م(1374هد/748*الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد )ت

 م(1993مؤققة الرق لة، بيروت،  بو ريد،أ، لحقيق: عمي 1ع م النب ا )طأقير  -13

 *الزركمي: فير الدين

 م(2002، دار الممم لمم يين، بيروت، 15ع م،)طاأل -14

 م(1286هد/685*ابن قميد المغربي: عمي بن موقى)ت

 م(1953فرون، دار المم رف ، مخر، أالمغرب في حمى المغرب،)لحقيق: شولي تيف و  -15

 هد(911*القيوطي :  ل الدين بن عبد الرحمن )ت

ق مية، القمودية، منشورات وزارة الشؤون اإ طبق ت المءقرين، )  لحقيق: عمي محمد عمر، -16
 م(2010
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يف تسسيخ املفاىين والسلوك األخالقي ودوزه املقسم  عبد السشاق
(املنقر األكرب أشعت هن سرية السسول للسسول)

  "امنوذجا  ("األعظن)
عن سرية  ودزاست حتليليت تازخييت نقديت للسيد املقسم يف كتاب

  (السسول )
 

   

 

  الممخص 

التعاملللعملللعيال للنروعال كونللةيعكماللردوعوكظللاتروعكثللاتااع تللالعوامللروعالتللرا عال  للاروع

اقافةعمتر خةعفيعخنلالعالمتتمعلا ععأ  ى,عاإللايواال  نازعالتا نريعلم صععاإل المنة

وال للنروعال كونللةععاإل للالمالراعنللةعلاللذاعالاكللر,عفكللانعفكللرعال للندعالمقللرمعوتاللود عفلليعت ونلللع

وال نا لليعوال للرنعال ا للنةععاإلعالمللياقافللةعو للطعتعقنللدا عالت للمنلععإلللىوالاكللرعالعللنعيع

ع.غانةعال ندعالمقرمععاآلخرالوق عكننعالعنعةعوالاكرعالمتقاكمةعوالمتقاطعةعفيع اسع

ع

 

 م. علية عبد احلسني  سعيد نصر اهلل

 البصرة   جامعة/  الرتبية للعلوم اإلنسانيةكلية   
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The Role of The course In Consolidating Concepts And 

The Moral Behavior Of The Prophet (Ay)Model The Great 

Savior Of The Rays From The Biography Of The Prophet 

(Ay)   

  

 

Abstract 

The Research Is  Summed Up By What he wrote its prophetic 

biography and the desire goals behidit the research aim to on his 

biography of the prophet through the writings of mr criped and high 

light the historical dimension of the biography of the prophet in the 

eyes of methodoiogy of the criterion in the book of the greater 

region.                                     
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 أىداف الدراسة

ا تعرضعالمقرمعفيعكتاكهععإذ(عفيع ظرعال ندعالمقرمع,عملسو هيلع هللا ىلصالكعدعالتارنخيعل نروعالر ولع) -

ع(ع.ملسو هيلع هللا ىلصالتوا نعاالتتماعنةعوال نا نةعفيع ناوعلر ولع)عأتم

(عمنعخاللعكتاكا عملسو هيلع هللا ىلصعمىعالتوا نعالم نئةعوالمعرقةعمنع نروعلر ولع)عت منطعال وء -

 ع.ال ندعالمقرمعقدسعاهللع ر 

ععإكراز - عال ناو عفي عالمقرم عال ند عترااهععاإل المنةدور عت عر عالتي عالاادفة عالك و  عكر

ع ععنععوأخالقهومعارفه علمدفاع عوتعتنعاي عكه علالقتداء عكاكا عذلك علنكون عالتمنمة ومواقاه

 العقندوعع.

الك  عع نت منعإذ(عملسو هيلع هللا ىلصمنع نروعالر ولع)عأععةعاألككرالمقرمعفيعكتاكهعالم قذععةم اتن -

 ال قاطعالتيعتمنزعكااعال ندعالمقرمعفيعكتاكهع.عأتم

ع) - عالر ول عل ناو عالمقملسو هيلع هللا ىلصالعالما عالاارقة عال ند ع ظر عمنعوتاة ع( عمل كعضععإعطاءرم

  ولعتذاعالمو وعع.عةال  عأتلكتاكا ععت م تهمماععاألمامة

ع - عمن عأتعظنم عفاو عوطاعته عوم كته عكمودته عاهلل عالكائ ا عأمر ا عفيعظلعوأعظمااكرم ,

 المقرمع)قعس(.عكتاكا عال ند

ع

ع

ع

ع
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 المقدمة 

عا موذتاًع(عملسو هيلع هللا ىلص)عاألعظمالر ولععأععةمنععاألككراختنارعالك  عالم قذععوأتمنةتكمنع كنع
ع عالعدندو ع)ق(عمنعكننعمؤلااته عالمقرم علم ند علم كيع)ع؛لمدرا ة عالعظنمة عقدعملسو هيلع هللا ىلصوذلكعألنعال نرو )

عإذمنع كامعوم د ننعوغنرتم,ععالعدندنديعأعمىععهتعر  علمكانرعمنعالتعلعواالفتراءعوالتعون
ذ عو نرتهع,عوقدع اذ عتع(ملسو هيلع هللا ىلصكا  علدىعتؤالءعخطةعخكناةعت تادفعال نلعمنععخثنةعال كيع)

ر ولعاهللععإلىعت يءالخطةععنعطرنقعدسع ثوصعمختماةعومزناةعفيعكتنعال نروعوالتارنخع
عكاروععنعمخطوطةععكاألثلالذيعتوععاألككركتانعالم قذعكعدعوعع(عوت  نعالنهعماعالعنمنق,ملسو هيلع هللا ىلص)

عمنع منعالمخطوطا عالكالغةعاكارعمنعععرننعمخطوطة.ع

ع علم اوضعكالدفاعععن عتاود  عالمقرم عكرسعال ند عمتخذآلقد ع( عالكن ع)ع عالعممععايل من
عم اوالًع عطرنقا عوالكااح ع عو نمة عوالعمل عأعم اتاي عتكون عالم اظروععأطرو اتهن ععمى عقادرو متمنزو

وماكرنهعنعنعونعفيععاإل المينعالعالمعأعامة,عال نماععواألمةوالخمودعفيعفكرعالعنعيعخاثةع
ع عتتعمام عع نرو, عوعأظروف عدقنقا ععمالي عتتطمن عخطنرو عت دنا  علمواتاةعمام ع عمختماة طرق

عالمدمرو.ععاألفكارالثعوكا عودرءع

ع عالاقافة ععن عمعكرو عالتارنخنة عالمقرم عالرازق ععكد عكا  عكتاكا عال ند عاإل المنةومنعت ا
ع.عاإل المنةالت منمنةعال قدنةعال تقثاءعال قائقعالمعرفنةعلخدمةعالاقافةععنةوعر هعلمقراءوععالم ات

ال نروعالذاتنةعلم ندععكدعع,ع,عع واناألوللعالمك  ع معنتكونعالك  عمنعاال عمكا  ,
ععمومه.ععلذنناعوأ اتذتهعاأل رنةكزععمىع عأتهعوعرعع,عالرزاقعالمقرم

ع عالمك  عالاا ي, عفاما عكع وان عل نروععأتمكان عالمقرم عكتاكا عال ند عفي العالما عالاارقة
ل ناوعالر ولعكماعفنااع(عفيع ظرعالمقرم,ع ن عركزعالمقرمع ولعالتوا نعاالتتماعنةعملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)

ع.التوا نعال نا نةعواكدععمىعفكرعاتلعالكن 

ععأماع عكتانعالم قذ عفي عالتارنخنة عالمقرم عم اتنة عكنن لمر ولععاألككرالمك  عالاال عفقد
تا نعقائمةعالاوامشعوالمثادرعوالمراتلعالتيععإلى(,عوا توىعالك  ععمىعخاتمةعملسو هيلع هللا ىلص)عاألعظم

عالدرا ةعوفقعالمو وعا عالموتودوعفيعالمخطوطة.اعتمد عفيعكتاكةعالك  ع,عوقدعتم ع
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 (ـى 2392 – 2326السيرة الذاتية لمسيد عبد الرزاق المقرم )المبحث االول :

 (ألقابو –مؤلفاتو  -تعميمو  –)نشأتو 

لعآتوعال ندععكدعالرزاقعكنعال ندعم مدعكنععكاسعكنع  نعكنعقا معكنع  نعالمو ويع
مو ىعكنعتعارعالكاظمع)ع(عولدعكمدن ةعال تفععاإلمامعإلىال تاي,عنثلع  كهععالمقرمعالدغاري

ع.ع(3)ه3136عامع

عمتدن ة ععممنة عوترعرععفيعكنئة ععوأثولهعهدرسعالاقع(2) عأ عوتم:ععأ اتذوعمىعند الاقااء
عم مدع  ننعالغرويعال ائن يع ععوآنةالمنرزا عالخوئيعكوأاهللعالعنخع  ننعال ميعوال ند ,عالقا م

ع عر ا عم مد ع  ننعآالعنخ عم مد عالعنخ عالعراقي, عالدنن ع ناء عاغا عالعنخ عكاعفعالغطاء, ل
كالذكرعانعالمقرمعلمععمنعالتدنرع.م مدعتوادعالكالغيعال ندعم  نعال كنم,عواخنرايعاالثااا ي,

ع.(1)ندرسععمىعند عولكنعلعدوعمالزمةعتالمذوعالكالغي,ععكدعالر ولعالتواتري,ع  ننعال مي

فيعالتألنفعوالت قنقعفنماعنتعمقعكأتلعالكن )ع(عوا والامعفأنعقدسع ر ,عكانععكذلعتاد 
عاالثولع عكواتنععالعتقادنةانرىعانعالواتنعكعد عقناماي عوا والام عوم اقكام وال ظرعفيعف ائمام

كامعواتكاععاقوالامعمنعتاةعاخرى,عوذكرعذلكعفيعمقدمةععر هعلقثندوععولالقتداء قامعمنعتاةع
عالطننالعنخع  نع كتيع عكالكمم ع(4)الم ماو عنك  عالتوا نعالمامةعفيع ناو ع تد  علذا عاألئمة,

ع عال الم ععوأك اءتمعمنام عال كيعالمثطاىع)عوأتكاعامالكرام عنكتنعفيع ناو عفترا  (عملسو هيلع هللا ىلصالثال نن,
ع عالزتراء عوالمعروفععاالا يعواألئمةوالثدنقة عال  نن عمقتل عكتان عكتألناه عمعاور عوتو ععر,
ع.(5)كع وانعمقتلعالمقرم

عكمعرف عنتمنز عالمقرم عال ند ععمىععتهكان عواالطالع عالقراءو عمن عمك ته عالتي عالاار نة لمغة
ع ععمىععاألخرىال تاتا  عا تو  عمامة عاقافنة عمثادر ععمى عوال ثول عاطالعه عفي عزاد  مما

ترتمعععدندوالكانرعمنعالمعموما عالقنمةع,عالتيع خرتاعفيععممنةعالتألنفعوالكتاكة,عولهعمؤلاا ع
ع عوالاار نةعإلىكع اا عععرننع(6)اال تمنزنة عمن عاكار عكمغ  عالتي عالمخطوطا  ععن عف الي ,

ععمم : عك و ععمخطوطة عالغااريع, عذر ععإ المنةاكو عال  نعكنععمي,عع8فيعالتارنخ, عوال,
عالمعثومنن, عذكر ع)عالخطننعال ائم, عملسو هيلع هللا ىلصركائنعالر ول ع,ع31(, عنا ر عكن ععمار ع,  قدععم رم

ع.(7)عاألاار.عالخ وادرععع,التارنخ
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عمىع كنلعالماالععم ااععممنةعككنروعلقانأك ع ععإذتمنزعالمقرمعكمكا ةععممنةعمرموقة,ع
مكا تهعالدن نة,عوكا  عثمتهععف اليع الم,عالعالمةعالاا ل,عالمؤرخ,العالمةعاالو د,ع تةعاإل

ع.(8)القد نةععاأل وارعأرتوزتهككنرو,ع ن ع ظمععاألثااا يكالعنخعم مدع  ننع

فيععاألمن يكعاادوعالعنخعم مدعتاديععكخثوصعمكا ةعالمقرمعالدن نةع ختمعالقولعخنراًعأوع
وا ماع تد عنخوضععوأثولهعهالفيعالاقعمتدفقاًععكتاكهعالغدنر:عيعلقدعكانعال تةعال ندعالمقرمعك راًع

كعكةعالقاثدعومالذعالم تالعوا لعالاقافةععاإللانةوالام اةعوالدرانةعوال كمةععواألدنفيعال دن ع
عنكايعكأنعنعطنكعفكروعوأعمالهعأقوالهنحعفيعتمنلعوافرعالعممعثرع عمنعكتكه عوا داي عانعكتاكاي ,

ملعتذاعالعممعالغزنرعوالك  ععوا  ةععنعاقافتهعال نةع,عالتيعتتتمىعفنااع ا ا عالعكقرنةعوتو
عالتا نعنمقيععالتمعال عموطأ عدائماي علذلكعك  عتتد  لنكعكماعإنزدتنهعالاخرعوالعنداخمهعالغرور,

المكارننعمنعالتألنفعفيععالم قذننالعثرععأعالمم كعي,عكذلكعقالعع هعيا دععنأخذع د عوكأ هع
عع(9)المذتنععمىعت معهعفيعالعممعوقدمهعفيعالعرف,عوا توائهعلممآارعالتمنمةع....عي

ونومعنكع عع3973/ع1/ع35الموافقعع3193م رمعع37توارعركهعفيععإلىعالمقرمعا تقل
واديعال المععإلىار عفيعم مةعالعماروعامع قلعتاما هعالطاترعودفنعفيعدعمانكاًععنعاًعن ناعوعنلعتع

ع.عععععععععع(31)3973/ع1/ع36 عترندوعالتماورنةعالعراقنةعوفاتهعفيت,عمنعالتدنرعكالذكر,ع عمؤخراًع

 المبحث الثاني

علم ندعالمقرمع((ملسو هيلع هللا ىلص)اععةعمنع نروعالر ولعاالعظمع)عاألككرالعالما عالاارقةعلكتانعالم قذع
ال نروععت م  العالما عالاارقةعمقار ةعملعكتنععأتم,ع(33)(ملسو هيلع هللا ىلص نروعالر ولعم مدع)ك  عكتانع

عاأل عالم قذ عفيعمخطوطته عا تعرضعالمقرم ع,فقد عمو وعا عال كونة عفاطمةععت م  ككر ال ندو
توا نعمنع ناوعال ندوععائعة,ععت من(عكمعملسو هيلع هللا ىلصالزتراءع)ع(عومظمومنتااعوعالقتااعملعالر ولع)

ع(.كال   انعكع وانع)ال   انعاك اءعر ولعاهللعمنعالقران(عملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)عةوعالق
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ولىعوالاقلع(عاألملسو هيلع هللا ىلصوتوعوثنةعالر ولع)ع.(32)(ملسو هيلع هللا ىلصكننعفيعكتاكهعتأكندع  نعال   ننعلمر ولع)ع
تلعكنتي,علنعت مواعماعأيعفنكمعالاقمننع:عكتانعاهللعوعترتيعا يعتاركإعيعككر,عالذيعخماهعقائالياأل
ع.(31) تىعنرداععميعال وضيعناترقا اماعلنعأنعتم كتمعكاماعوعإ

ع, ع كق عمما عأنت ح عالمقرم عال ند عأن عال  ن عم ألة ععمى عالرتالععوأتمنتااكد ع عأو في
,عفقدععواألخالقنة مىعفيعالتوا نعالدن نةعواالتتماعنةعتاعاليعفيعمامةعال  اكةعفيعالم لعاأل

ع عالتيعتعود عالمكاركة عالقدا عإلىركزععمىعال  نعالطاترعوتذور  ةعوالعظمة,عوكا  عفيعرمزنة
نعكلعأ,عفقدعو حعاًع اآلعكنتهع,عكماعمرعذكر عآ(عامعملسو هيلع هللا ىلصمقدمةعتأكندعالمقرمععمىع  نعالر ولع)

منعرتسعالتاتمنةعوالعموثومايعكعكادوع,عولكنعتوععكعيءتؤالءعاال تانعغنرعمد سععمنعوا د
ع.(34)وأوثناءعأ كناءعمماءعال قع,علكو امعثدنقننعكننععهالذيعنرت ن

عالر ولع)نعإ عملسو هيلع هللا ىلصالعالما عالاارقةعلكتانعالمقرمععنع نرو عفيعمخطوطته د ع ولعت (
منعخاللعتو نحع ناوعالمكاتمة,عالتيعتمالععإنثالااعأرادمامةع)عالدفاعععنعاتلعالكن ع)ع((ع

ع.(35)(عملسو هيلع هللا ىلصالوتودعالاعميعالواقعيعلمر ولع)

لوق ع ا هع(عنقومعونث حعالخطأعواال  رافعفيعالمتتملع,عوفيعاملسو هيلع هللا ىلصفقدعكانعالر ولع)
نعإكالمع ىعالمتقدمع,عفعاآلخرعإلىلمم تقكلعنعادعمنععانعهعوعاعهعون قمهععنمالعتعرنعايع)قا و اًع
عاألما ةكعدعوفاتهعتوع اظعع(عوماعتالتاملسو هيلع هللا ىلصكرمع)دنن(عتوعالر ولعاألال المع)ال افظةعالواقعنةعلإل

ع.(36)عوأفراد منعقكلعالمتتملععفيع)الدنن(

(عوركزععمنهعفيع دن عالاقمننع,عملسو هيلع هللا ىلصكد عالر ولع)أوقدعركزعالمقرمعفيعذلكعمنعخاللعماع
عالذيعوردعوت اقمتهعث احعالم ممننعكافةعوطوائاامعكثنغعمختماةعومتوافقةعومتاقةععمنه.

ع عأومن ععمى عالتأكند علممقرم, عالعالما عالاارقة ععأتلعأ ادن تم عاالا اعواألئمةالكن ع)ع(
الم ددوعك صعوتوظنفعالاي,عوتذاععاإللانةكطعك ظرنةعتعتقدعكال كومةعتترععاأل ادن ععر,عوتذ ع

ععري,عالذيعن اولعالمزلعكننعال صعواتتاادعالعقلعفيعتأثنلعال صععاالا يالمذتنعاالماميع
عكسعماعكانعم مدعكنعع,(37)(ملسو هيلع هللا ىلصالر ولع)عاألولكعدعالمعثومععاألئمةوتا نراته,عونقطلعكعثمةع

,عأتكاعهعرعنةعنتقندعكااععوأ كامعالاتاوى,عالتيعتؤ سعوتقارنر عطرو اتهعكدعالوتانع ادايعفيع
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امعنزندعفيعا اعالهعالمتثاعدع  وعالتكانرعع(38)ومنعاعتقدعكهعونكالغعفيعاطالقعالعركعوالتكانر
نعتكرنلعغمطعفالعكعفيعأوع كيعوعأنععمنايعاهللعألنقولعيمنع نعالث اكةعواقترنعك كهعدعوىع

ع.(39)كارعمنعتوقفعفيعتكانر يعكارعتذا,عكلعالعكعفي

تمعفيعات عوعمنهتعكلعتماعا عمتطرفةعومتعددوعفيع اسعالوق عععاألقاونل اامعمنعتذ ع
عاأل عزعزعة عقتل عوتتنز عتاة عمن ععاآلخرمن عتامنشععأ زانلنتععنعم اا عت ول عمتطرفة وفرق

ع.اآلخر

التألنانةعالمعتمدوععمىعالك  عالكاملعالدقنقعفيععطرو اتهتق يعرؤنةعال ندعالمقرمعفيع
ع عالوثول عنقال قعإلىتاكن عمااوم عالمتتملعوت ظنمه عفيعتركنة عواعتماد  الك  ععإلىعكاال ت ادة

خرى,عأتاروعوالتاادعوالتثديعلمظالمعتاروععاإل  ا يلم نطروععمىعالمتتملعو لعازماتهعكال موكع
تاذكنةعم ظومةعالك  عوالتألنفعلموثولععإلىعكاال ت ادع ولعال ندعالمقرمعتو  ناا,عوذلكعاموراًع
عالمرتوععإلى عالتركونة عالمقرمعع(21)لألممعوال تائج ع اول عالتي عالاارقة عالعالما  عاتم عتي وتذ 

عتو ن اا.عععععع

,عكلعاآلخرفقدعتثدىعال ندعالمقرمعمنعخاللعكتاكهعلكلعم اوال عالتزننفعوالتتاوزععمىع
عفيعمخط ع نادنة عكا  عكتاكاته عكتانعالم قذ عاألككروطة عفقد عالر ولع)عت من, ع ناو (عملسو هيلع هللا ىلصكدانة

ماعقار هعملعاكنعتنمنة,عالذيعتثدىعلمذتنعالعنعةععفإذا,عكاآلخردونعالم اسعمنع تىعوفاتهع
العقدنة,عالتيعت اثرعوت تادفععقائدتمعكمااعك م ااعالتو ند,عوتذاعلمع تد عفيعكتانعالم قذع

عك ايعوتطمعيعاألككر عا يعملعكارو عنقولعاكنعتنمنةعيواهللعنعمم ال اسععأقوالمعرفةععإلى,عفماالي
نعنقالعأومذاتكامعماععمم عرتاليعلهعفيعاألمةعل انعثدقعنتامعكمذتنعاألمامنةع,عف اليععنع

عالكاطنيأ عفي عنعتقد ع(.23) ه عنقاركام عوالاا قننععإلىام عوالم افقنن عوالمعركنن عوال ثارى الناود
ع.ع(22) واععال كانعوالعتائمعأقعلامعونمث

عنقكمونعاال تعااءعكترانعقكرعإ عفام عالتمننزعندخمامعفيعازدواتنةعككرى, نعالغرورعوعقدو
عا عتران عأي عونرف ون عتنمنة ع)أكن عالر ول عقكر عمن ع تى ععمقة عالم اقنعملسو هيلع هللا ىلصو عمن عون عون )
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عالتيعتكتلعاكنعتنمنةع ع, عالع,(21)والثاا عوالكراما عالكانرو عما عفيععوتذا وعكتاكا ععآراء تد 
ع.عععاآلخرعةعروحعالتارقةعوتكانرعاالمقرمعفيعاع

ع عالعكر عن تخمصعم اا, عكأ اسععوالدروسفكا  عكتاكا عالمقرم عالككنرو علالرتقاءالتركونة
رعادتملمخكرعوالخطاكة,عالتيعوتدعفنااعاأل مونعاألمالعفيعوعظعال اسع كتكثنرتمعفيععؤونععوا 

ع.(24)مععمىعالمعروفعوتت نعالم كردن ام,عوتو نحععقائدتمعو اا

 تدعع اامعمماعتقدم,عانعكتانعالم قذعاالككرعكعكلعخاصعوكتاكا عالمقرمعكعكلععام,عال
ثوروعتو ن نةععإعطاءوعتماعة,عا ماع اولعالمقرمعفيعكتاكهعأوعنخدشعأيعتا نعأفنهعماعنتامع

(,عفكانعاختنارعع اوننعالكتانعذا عطاكلعتارنخي,عتمعوفقعمعنارعانعتكونعملسو هيلع هللا ىلصل نروعالر ولع)
ع عفائدو علمقراءوععإلىذا  عومطموكة عالمختماة, عالعثور عخالل عومامة عم تمرو عالمتعاقكة األتنال

ع عوالعممنة, عاالتتماعنة عالطكقا  عمختمف عع د ععإذاوالت منل عالمو وع عفكرو عتكن ك اهععإعادولم
ع.عععععععععععععععععععوتألناهعفكروعآلنةععاكرو

)اشعة من سيرة الرسول  األكبرمنيجية السيد المقرم في كتابو المنقذ / المبحث الثالث
 ((ملسو هيلع هللا ىلص)

ثا ة,عع611منععأكارنقلعالكتانعالم قذعاالككر,عالذيعتوععكاروععنعمخطوطةعت مع
عع.(25)الترا عالاقافيعوالدن يعالتاكلعلمعتكةعال  ن نةعالمقد ةعإ ناءراتعهعو كطع ثهعععكةع

والك  عواعتماد ععمىعالمراتلعوالمثادرععةفيععممنةعالكتاكعاكادنمناًععاتخذعالمقرمعم اتاًع
ع عال ظر عوعدم عالمختماة عالتارنخنة عمتخذاًععإلىالعممنة عالعقائدنة, عالدقنقةععا تماءاتاا عالمعمومة م اا

ال نا نةعواالتتماعنةعال ائدوعفيعتمكعالاتروعالزم نة,ععواألتواءلتوانقععممنةع قلعال دن عوال نروع
عالدولةع علمرور عوذلك عالن نر, عكاألمر علنس عالدقنقة, عالمعمومة ععمى عال ثول ععممنة وكا  

ععاإل المنة عمعادنة عع اثر عقكل عمن عو كماا عالااد ة ععإلىكالعقكا  عفكر عتلعأخط
ع.ع(26)الكن )ع(
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كانعأمن ايعودقنقايعوخاثةعفنماعنتعمقععفقدعمقرم,ل ندعالاعهوفنماعنتعمقعكاألما ةعودقةعكتاك
وتعاملععآرائه(,ع ن عا تاىعفيععرضعملسو هيلع هللا ىلصكالدقةعوالمو وعنة,عالتيعتخصععخثنةعالر ولع)

ع.(27)معااعككلعمو وعنةعوتدنة

 كاةععأ اىكا  عتلعكتاكةعال ندعالمقرم,عتت معكال سعاألدكيعواأل مونعالععري,عالذيع
ع.(28)خاثةععمىعالموا نل

ععذإ عتعكل عاألدكنة عال تاتا  عفكا   عمامة, عفكرنة ععإ افا عكم عاروو ع(29)معرفنة ذعإ,
اعتمدععمىعالكانرعمنعقثائدعالماكرننعواألدكاءعوالتيع مم عقثائدتمعطرو ا عومعا يعماندوع

لمت منلععالغانةعومنعامعتعمااعمو وعايعإلىل ندعالمقرمعندرتااعفيعكتاكاتهعلموثولعا,عتعم ع
عكقولهع:عمتقدمة.كثوروععممنةع

 .(32)يظن لظن البرد انك صاحبو       ولو ان برد المصطفى اذ لبستو    

 صاء أي حامدـماجل عن اح       دــــــحامــن المــــــو مــــــد لــــمــــمح    
 طاء والندىــبل بمحاسن الع       رداـــــــــتـــر ال بالــــــــل مدثـــــزمـــــم           

 اج ىذه الكرامةــــــــــميو تـــــــع       يامةـــــيع الكل في القـــــــوىو شف    

 عظيم المنزلوــايات فضمو ال       تب المنزلوـــــــــمت في الكـــــــوفص    

 قد جعل الشفاء في شرابيا       ي لعابياـــــــــحل فــــــمتو كالنــــــنح    

 (32)فالـــوثر واالنـــــياه بالكـــح       اللـــتقــــــــممك باالســـــال كـــــــومال    

وطااروع  كهعكقوله:عع(ملسو هيلع هللا ىلص دعكتاكاتهعنوثفعفنهعقد نةعالر ولع)أفقدع قلعال ندعالمقرمعفيع
نعنخمق اعأرادعاهللعأ(عكطااروعاكائهععنعرتسعالتاتمنةعو ااحعالكارعفقالعيولماعملسو هيلع هللا ىلص)عيوثرحعالر ول

وثنةععن ععإلىدمعفكانعذلكعال ورعنممحعفيعتكن ه,عامعا تقلعآثور اععمودع ورعفيعثمنع
ع.(12)المطارا عمنعال  اءيعأر امالعفيعإن لعتذاعال ورععالأكهععأوثا وفنماع
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ع عالمقرم عتعر  علم رنعملسو هيلع هللا ىلصنعروانا عالر ولع)أكننعال ند متموعةعكتاكا ععفات م (,
كطرنقةعالتقثيعواال تقثاء,عفقدعاتكلععالتارنخنةوم اكتااعلم ثوصعععالتارنخنةالمقرمعكاألكعادع

ع.(11)كتم نصعالواائق,عفكانعالطاكلعالعامعفيعالكتاكةعتأرنخيعالتارنخيالم اجعالعمميعوال قدع

عم اتاًع عالكتاكة عفي عالمقرم ععاعتمد عتارنخنًا ععممنة عالتارنخنة,ععإلىعاإل الةفي المثادر
ععم ت داي عوالروانة عالثادق عوال دن  عاأل اس عالدقنق عالمثدر عالعممي,ععاألثمنةعمى والمرتل
نمكنعال نادعع هعتوعالت منلعوالتدقنقعوالتمعنعفيعم ألةعع,عالوا  اًععا ا اًععهيلعممنةعك اعتاعال

ععععععععععع.(14)اعتمادعالمعمومةعم ققايعكذلكعالعروطعالم اجعالعمميع)األكادنمي(

اكاتهعالتارنخنةع مةعالمو وعا عمكتعدايععنعالعكارا عالمزخرفة,عالتيعفيعكتعأ موكهات مع
كتاكاتهعوا  ةعمااومةعع دعاالطالعععمنااعمنعقكلعتمنلععأ موناعتار عفيععثر عمماعتعلع
ع.ع(15)الطكقا عاالتتماعنةعوالاقافنة

ع عالمقرم, عفيعكتاكهعا تعمالنال ظعكتنعال ند ععمىععالمقرم عا اتح عفقد عمت وعة, مثادر
عا ع,فقد عمعاا عال ثوصعوالت اور ع قل عفي عم اا عوا تاادو عوالعامة عالعنعنة عالمثادر تكلعتمنل

عم اتح عافق عوفق عراقنة عوالمراتلع(16)مو وعنة عالمثادر عمن عككنرو عمتموعة ععمى عاعتمد عفقد ,
عالتيعنعودعمؤلاوت عنعنة,عوا تطاععالمؤلفعالغنرععاإل المنةمختمفعالمذاتنععإلىعاالتارنخنة,
عالتيع اولعكعضعالدخنمةعاألفكارالدقنقةعوم اقعةعكعضععالتارنخنةال ثولععمىعالمعموما ع ,

عكتكامالكتا عا انا عفي عد اا عفيعع,(17)نعوالمؤلانن عالمقرم ععمناا عاعتمد عالتي عالمثادر عتمك ومن
مخوارزمي,عوفاءعالم اقنعلعم تدركعال اكم,ععالطرفعطرفه,عالمتم ي,عالثدوق,عأماليع,كتاكه

,ع4,عتاذننعتارنخعاكنعع اكر,عل6لع–ع1وال نا ةعألكنعقتنكة,علعاإلمامةالوفاءعلم ماودي,ع
,عكتانعالخططع4,عخثائصعال نوطي,عل3,علاألانركتانعالق اوعلمك دي,عالمالعال ائرعألكنع

عاأل1لممقرنزيعل عوالمراتل عمنعععرا عالمثادر عوغنر  عالدرتا علمثاار عكثائر عالتيع, خرى,
ع.عععععع(18)عرفعع اا

عتقدم,ع عالر ولععاآلاارنعأ اامعمما عالتيعتخصع نرو عالمقرمعفيعكتاكه, عال ند التيعتركاا
عوالمو وعنة,ملسو هيلع هللا ىلص) عالذاتنة عالعوامل عوذلكعلطكنعة علن  ع امة, عكتاكاتهعععنعف اليع( عتكنن ذلك

ع) عالر ول ععن عالتألنف عفي علمعالتةملسو هيلع هللا ىلصرغكته عاأل دا  عت م ل عفي عالمو وعا  عاتكل عفقد ع(,
ع(.عععععععععععععملسو هيلع هللا ىلصعخثنةعالر ولع)
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 الخاتمة
ع) علمر ولعم مد عالعطرو عتمكعال نرو عالتيعتماماا عالككنرو, عمنعاألتمنة عملسو هيلع هللا ىلصا طالقاي عوأارتا(

عالكا  ععمىعمخطوطةعمنعالمخطوطا ,عقامعمنععاإل  ا يعمىعالواقلع دونعتمنز,عفقدعاعتمد
((عملسو هيلع هللا ىلص)اععةعمنع نروعالر ولع)عاألككرال ندععكدعالرزاقعالمقرمعككتاكتاا,عفكا  عمخطوطةعالم قذع

عاإل  ا ي(عال موذلعملسو هيلع هللا ىلص,عفقدعمالعر ولع)التارنخنةك موذلعلمدرا ةععنعكتاكةعالمقرمعمنعال ا نةع
عوااللانة.عاإل  ا نةالكامل,عالذيعاتتمع عفيععخثنتهعكلعالثاا عوالخثائصعوالقنمع

عالمتعمقعكالر ولع)عإلىنعالتعرفعإ عالمقرم عمنعال ظرملسو هيلع هللا ىلصكتانعال ند المو وعا ععإلىع(
عالتيعا تواتاعالكتان,عن اعد اععمىعالوقوفععمىعالدورعالذيعقامعكهعالمقرمعفيعكنانعالدورعالذي

.عانعدرا ةعكتاكا عال ندعلإل  ا نةور التهعالمكاركةعفيعال قمةعال  ارنةعالككرىعع(ملسو هيلع هللا ىلصال كيع)عادا 
ع:إلىالمقرم,عت امعفيعالتعرفع

(عمنعتاةعملسو هيلع هللا ىلصلعخثنةعالر ولع)عاألولىالعخثنةعمنعخاللعدرا ةعالكدانا عع تذعةقنم -
لىوع منعخاللععاألككرفيعكتانعالم قذععأ اا هقنمةعالكاتنعمنع ن عكتاكتهعفيعكنانععا 

عا تعراضعالمو وعا عوع اون اا.
عالتعرفع - عفي عان ا عععمىن اعد ا عالذي ععادتهالدور عت رنر عفي و قمهععاإل  انالر الة

عماألمععاعإلىك ورتاع عمىعمدىعع هعندل عإفعءعمىععيعنعدل عا عكن هعالمقرم,عوععر ن,عوتذا
 تمعنعوتا صعواقافةعال ندعالمقرمعفيعتذاعالمتال.

المعتمدوععمىعالك  عالكاملعالدقنق,عالذيعكانععةتمكنعال ندعالمقرمعفيعرؤنتهعالتألنان -
ال قنقةعواعتمادتاعفيعتركنةعالمتتملعوت ظنمهعكاال ت ادععإلىنرميعمنعخاللااعالوثولع

 الك  عالعمميعوم اتهعالث نح.عععإلى

ع

 عععع
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 ىوامش البحث
ع.8صع,3979,عكنرو ,اإل المي,عدارعالكتانع5طععكدعالرزاقعالمقرم,عمقتلعال  ننع)ع(,ع(3)
مع,ع عأعوترعرععفيعكنئةععممنةعمتدن ةعفتد عال ندعقا مع,عكانعع3894ولدعمنعاكوننععرناننععامعع(2)

كو عفكانعكانرعاالعتكافعفيعم تدعالكوفةعوتكذاعتد عأماعأعالمايعفا اليع  اكةعوكذلكعوالد عال ندع  نع
,وتد عال ندع  ننعالمقرمعألمهعال ندع  ننعالمقرمعوخالهعال ندعا مدعالمقرمع,عكا اعمنععمماءعزما اماع

عع,ولتوعالذيعاخذ عكمزندعمنعالع انةعوالتركنةعالدن نةعو مكعكهعم مكعطالنعالعممع,عفاوعا تاذ عومركنهعاأل
عالمعموما ع عمن علمزند ع, عطمنعالعمم عفيعمرا ل عتدرل عام عوالعممنة عالمقوما عاالدكنة ععمنه :ععن ظرفقرأ

 .www. Faecbook.comع3,عصع2134فقهعووالءع,   ننعالمقرم,عال ندععكدعالرزاقعالمقرمعرتلع

عمالزمهعع(1) ع عولكنعلعدو عندرسععمىعند  علم عكالرغم عالكالغيعككنرو عتواد عكالعنخعم مد كا  ععالقتاا
 تالمنذعالكالغيع.

 لممعموماتنةع,عترتمةعوتنزوععنعال ندععكدعالرزاقعالمقرم.علكترو ياإلالمرتلعع(4)

ثا ة,عكانعع47ردكنميعفيردكنميعمكتوكةعفيعمو وعةعاألمنعالعنخعاألعإتازو ثلعال ندعالمقرمع(5)
عكنع عم مم ع ك نة, ع ندو ع دن عكركالء, عال  نن, عوقعة عكالك  عوالتألنفعككنرعفكا  عمؤلااته: اتتمامه

عاإل عالتمار,ععميعكنعزننعالعاكدنن,عالر ا,عاإلمامعمامعالتواد,عقنل, لمزندعمنعالمعموما عن ظر:ععمنام
ع عقمعالمقد ة,3ال مند,عمعتمعمؤرخيعالعنعة,علثائنععكد عاألع, ,عع2114عمميعلممطكوعا ,مؤ  ة

 ع369ع-368صع

عع(6) عمو وعة عالمقرم علم ند عكا مهكان عمال: عنمتمكاا عكا   عالتي عالمخطوطا  ععن عف الي عذرعأ, كو
الر ولعال  نعكنععمي,عالخطننعال ائم,عذكرعالمعثومنن,عركائنعع المنةعفيعالتارنخ,إالغااري,عك و ع

 ع.www. Wikipedia. Org,علمزندعمنعالمعموما عن ظر:عاآلاار وادرعع قدعالتارنخ,عم رم,ع31)ص(,

 .31ع-7,عص2135,عكنرو ,ع3منرعالمؤم نن,عطأعكدعالرزاقعالمقرم,عخثائصع(7)
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عالعنخعم مدع رزعالدننعفيعتعمنقهععمىعكتانعتد ععذكرعالعنخعم مدع  ننع رزعالدنن,ع(8)  اند
نعال ندعالمقرمعكانعمنعالمتازننعفيعالروانةعمنعالعنخ,علمزندعمنعالمعموما عن ظر:عأالع:معارفعالرت

عمعارفعالرتالعفيعتراتمعالعمماءع ععلواإلكاءم مدع رزعالدنن, عالمكتكةع3طع,2, ,عطاران,عاإل المنة,
 .388صع

المقرمع,متمةعععميععكدعالمطمنععميعخانعالمد يع,الم اجعالتارنخيعفيعكتاكا عال ندععكدعالرزاقع(9)
 عععععععععععععععععععععع241,صعع2137,عتامعةعالكوفةع,ع21كمنةعالتركنةعلمك ا علمعمومعاال  ا نةع,العددع

 ع3   ننعالمقرم,عالمثدرعال اكق,عصع(31)

ال نرو:عكممةعمعتقةعمنعكممةعال نرعونع يعالمعيعوال ركةع,وال نرعتع يعطرنقةعالمعيعوال ركةعع(33)
عأعمالهفيع ناتهعوفيععاإل  انخرىعال نروععكاروععنعاأل مونعوال مطعالذيعنتكعهعأكاروعنع يعال موك,عوكع

 .41,عص2116,عال تف,ع3النومنةعلمزندعمنعالمعموما عن ظر:عمتموعةعمؤلانن,عال نروعوالتارنخ,عط

 نةعن,عالعتكةعال  3عظمع)ص((,عطعكدعالرزاقعالمقرم,عالم قذعاالككرع)اععةعمنع نروعالر ولعاألع(32)
ع2138ععكةعالترا عالاقافي,ع

عع(31) عل عوالروانة, عاالثول عالكافي عالكمن ي, عنعقون عكن عط2م مد عع3, عطاران,عاإل المنة,المكتكة ,
ع.611ص

ع.246عميععكدعالمطمنعالمد ي,عالمثدرعال اكق,عصع(34)

ععكدعالرزاقعالمقرم,عالم قذعاالككر,عالمثدرعال اكق,عصع(35)

عالتارنخي,ع(36) عالكعد عال اعدي, علمك و عوالدرا ا عاال تراتنتنة,3طع  ننع دند عمركزع موراكي ع,
ع.51,عص2134كغداد,ع
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عاألع(37) ععكد عال نا ي عالاكر عكاظم, ععاإل الميمنر عال ظرنة عتدل عكالنا المعاثر عالتطكنق,عوا 
ع www. neelw a farat . com.34ص

ع45  ننع دندعال اعدي,عالمثدرعال اكق,عصع(38)

عwww. Archive .orgعع81صع,3عمماءعال تدنة,علعإلىم مدعكنععكدعالوتان,عالدررعال  نةعع(39)

ع245عميععكدعالمطمنعالمد ي,عالمثدرعال اكق,عصع(21)

عطع(23) ع موذتاي, عتنمنة عاكن عال ماي عالخطان ع قد عال ماوري, ع2رائد عكنرو , عمدارك, عدار ,ع2131,
ع.216ص

ع.216المثدرع ا ه,عصع(22)

عكنعتنمنة,ع(21) عالعكاسعا مد عطعاكو عوالقدرنة, عفيع قضعدعويعلراف ة عال كونة عدارع2م االعال  ة ,
ععع311,عص3426الثدنق,عالنمن,ع

ع.88,عصعع2135عمميعلممطكوعا ,,عمؤ  ةعاأل3طععكدعالرزاقعالمقرم,عخواصعامنرعالمؤم نن,ع(24)

ع.3الم قذعاالككر,عالمثدرعال اكق,عصععكدعالرزاقعالمقرم,ع(25)

ع.246عميععكدعالمطمنعالمد ي,عالمثدرعال اكق,عصععع(26)

عتارنخعع(27) عفيعكتاكة عالرزاقعالمقرم ععكد عم اجعال ند عم تدىعأفمنحعال مدا ي, عتمعنة عالكن )ع(, تل
ع.عwww. You toub.com.2017لم عر,ع

ع ا ه.عالمثدرع(28)

ع.246مثدرعال اكق,عصعميععكدعالمطمنعالمد ي,عالعع(29)
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ع,علكترو يعلممعموماتنة,المرتلعاإلع(11)ع عالرزاقعالمقرم ععكد ععنعال ند عوتنزو  .wwwع2138ترتمة
Facebook.com.عع

 ورعاهللع رن هع قاليعمنعكتانعالم قذععاألثااا يرتوزوعال تةعانةعاهللعالعنخعم مدع  ننعأمنعع(13)
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يف اليمه يف القرن  سرة اهلواشم مع الدولة الصليحيةأعالقة 
 اخلامس اهلجري

 
   

 

 

 الملخص 

مؽ الحخكات كالثؾرات ضج الخالفة العباسية كاعمشؾا أنفديؼ  العجيجلقج كاف لمعمؾييؽ 

 التي تأتيالفخص يتحيشؾف  أخح العمؾيؾف لسجيشة السشؾرة كمكة السكخمة ، ك مخاء عمى اأ

ك بشي أ، فكانت مكة تحت إمارة السؾسؾييؽ بيؼ في الديظخة عمى بالد الحجازلتحقيق مآر 

مؾسى ثؼ أسخة اليؾاشؼ العمؾية ككاف الجكر كبيخ ألميخ الجكلة الرميحية بؾصؾؿ اليؾاشؼ 

 امارة مكة. إلى
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The relationship of the Al-Hawashim family with the 

Sulayhid state In Yemen in the fifth century AH 

  

 

                          

 

Abstract 

The Alawites had many movements and revolutions against 

the Abbasid Caliphate and declared themselves princes of Medina 

and Makkah Al-Mukarramah. Sulayhiyah arrival of Al-Hawashim 

to the Emirate of Makkah . 
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 عالقة أسرة الههاشم مع الدولة الصليحية في اليمن 

 المقدمة
مخاء أمؽ الحخكات كالثؾرات ضج الخالفة العباسية كاعمشؾا أنفديؼ  العجيجلقج قاد العمؾيؾف 

ف يديظخ عمى أعمى مكة كالسجيشة السشؾرة خالؿ القخف الثالث كالخابع اليجخي كاستظاع بعزيؼ 
مارة مكة كإعالف نفدو حاكسًا مدتقاًل عؽ الخالفة العباسية ، فقج اخح العمؾيؾف يتحيشؾف الفخص إ

السؾاتية لتحقيق مآربيؼ في االستيالء عمى بالد الحجاز ، ففي الؾقت الحي انذغل فيو العباسيؾف 
اف كعخفؾا بالفتؽ كاالنقدامات التي اثارىا ضجىؼ االتخاؾ ، فكاف مؽ ىؤالء الظامح مؽ بشي سميس

بالدميسانيؾف كلؼ يكتب ألمارتو االستسخار حقبة طؾيمة مؽ الدمؽ ، فتسكؽ العباسييؽ مؽ استعادة 
عمى حكسيا امخاء عباسيؾف ، ككسا أصبحت مكة مدخحًا لمشداع بيؽ  إلىنفؾذىؼ عمى مكة كتؾ 
ف أ(عمى ـ 959ىػ /  348ف عقجت اتفاقية بيؽ الظخفيؽ سشة) أ إلى( 1)البؾييييؽ كاالخذيجييؽ

 تكؾف الخظبة بسكة خاصة لمخميفة العباسي كحجه .

مارة عمؾية ججيجة في أكاخخ إثؼ دخمت مكة السكخمة مخحمة ججيجة في حكسيا مؽ قبل 
فخادىا أخخ فخد مؽ آ، حتى تؾفي فت بأمارة السؾسؾييؽ اك بشى مؾسىالعيج االخذيجي عخ 

 اسخة السؾسؾييؽ عمى مكة .ككانت كفاتو اذانًا بشياية امارة  ـ(1661ىػ / 453)

الججيجة مؽ العمؾييؽ اال كىي أسخة اليؾاشؼ العمؾية في فتخة محجدة مؽ  األسخةكبقياـ 
سالمية كبخى إعجة قج عاصخت دكؿ  األسخةالتاريخ فقج دخمت مكة في حقبة ججيجة ككانت ىحه 

باليسؽ ،ككانتا  (3)كالجكلة الرميحية ،بسرخ( 2)كالجكلة العباسية ببغجاد، كالجكلة الفاطسية
الخالفتاف الستشافدتيؽ أشج التشافذ حؾؿ الديادة كالشفؾذ كالخظبة بسكة ،اذ كانت كل كاحجة مؽ 
ىاتيؽ الخالفتيؽ مدتعجة كل االستعجاد ألنفاؽ أمؾاليا كثخكاتيا في سبيل الحرؾؿ عمى كعج مؽ 

السدتفيج مؽ ىحا مكة ،كقج كاف الظخؼ الثالث  أميخ مكة بأف يقيؼ الخظبة ليا عمى مشابخ
 التشافذ كالشداع أمخاء مكة اليؾاشؼ .

مارتيؼ السدتقمة إقامة إمخاء اليؾاشؼ في أىسية البحث تكسؽ في معخفة مجى امكانية األ
كاستغالؿ  اإلمخةكقابميتيؼ عمى فخض سيادتيؼ عمى  عؽ الجكلة العباسية التي مازالت مؾجؾدة ،

ميخ الرميحي كاالستفادة مؽ األ الخالفتيؽ لرالحيؼ،بيؽ  الؾضع الخاىؽ لمتشافذ كالشداع ما
 . اإلمخةحكؼ  إلىبالؾصؾؿ 

بجاية نفؾذ اليؾاشؼ في مكة السكخمة  إلىكؿ شسل البحث عمى مبحثيؽ تظخؽ السبحث األ
كاعتسجت عمى السرادر  ،أما الثاني فقج ركد عمى عالقة أسخة اليؾاشؼ باألميخ الرميحي

 الحقيقة كعمى مخاجع ثانؾية كمؽ هللا التؾفيق. إلى االسالمية االكلية في الؾصؾؿ
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 بداية نفهذ الههاشم في مكة المكرمة –المبحث األول 

مخاء بشي مؾسى حكؼ امارة السؾسؾييؽ كلؼ يكؽ ىشاؾ كريث يتؾلى أخخ آلقج انتيى بؾفاة 
 اإلمخة. فاضظخبت األحؾاؿ الجاخمية في مكة كعمت (4)كالدًا أمارة مكة مؽ بعجه ألنو لؼ يشجب إ

فقج تسكؽ أحج  ، كذلػ مسا شجع الظامعيؽ باالستيالء عمييا ؛(5)شاغخة بجكف اميخ فتخة مؽ الدمؽ
مارة مكة في إمؽ االستيالء عمى ( 6)اتباع األميخ السؾسؾي كىؾ عبج لو يجعى طخاد بؽ احسج

، كتجىؾرت األكضاع كتأـز الؾضع  فييا كلؼ (7)لحي انقدؼ االشخاؼ كتفخقت كمستيؼالؾقت ا
تتحدؽ األمؾر في عيج ذلػ األميخ بل ازداد الؾضع فؾضى كاضظخاب بدبب السعارؾ 

بي الظيب أكالسشازعات التي دارت بيؽ طخاد بؽ احسج كاتباعو مؽ جية كبيؽ االشخاؼ مؽ بشي 
 .(8)كاتباعيؼ مؽ جية أخخى 

لألمارة  اً مغترب عّجكه إذالسؾسؾية   األسخةد عبج فقج عارض ىؤالء االشخاؼ امارة طخا 
حق في كاليتيا كحكسيا ، لحلػ عيخ عدميؼ عمى استخداد حكؼ بشي عسؾمتيؼ أنيؼ أالتي يخكف 

السؾسؾية عمى مكة مؽ ججيج فؾقفؾا جسيعًا في كجو ذلػ العبج  حتى تسكشؾا مؽ التغمب عميو 
بي الظيب أحسدة بؽ كىاس بؽ  اإلمخة، فتؾلى (9)كعمى اتباعو فقامؾا بإقرائو كابعاده عؽ مكة

بي فاتػ عبج هللا بؽ داكد بؽ سميساف ابؽ عبج هللا بؽ مؾسى أداكد بؽ عبج الخحسؽ بؽ قاسؼ بؽ  
 .(16)دؽ بؽ الحدؽ ابؽ عمي بؽ ابي طالبالجؾف بؽ عبج هللا بؽ الح

بي الظيب داكد أججىؼ  إلى، كذلػ ندبة (11)باسؼ بشي أبي الظيب  األسخةكقج ُعخفت ىحه 
ميخًا عمى مكة في الؾقت الحي أ( 12)بؽ عبج الخحسؽ الحي عيشو الخميفة الفاطسي الحاكؼ بأمخ هللا

 .(13)ـ1616ىػ /  461خخج أبؾ الفتؾح السؾسؾي عؽ طاعة الفاطسييؽ سشة 

ججىؼ داكد بؽ سميساف  إلىف بعض السؤرخيؽ اطمق عمييؼ اسؼ الدميسانيؾف كذلػ ندبة أك 
هللا بؽ مؾسى الجؾف بؽ عبج هللا بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب )عمييؼ ابؽ عبج 

 .(14)(الدالـ
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بي ىاشؼ دمحم بؽ الحديؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى بؽ أ إلىاليؾاشؼ يشتدبؾف  إلىما بالشدبة أ
بي طالب )عمييؼ أعبج هللا بؽ مؾسى ابؽ عبج هللا بؽ الحدؽ بؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ 

  .(15)الدالـ(

ف أذكخكا ( 16)قج اختمف السؤرخؾف حؾؿ اسؼ كالج ابي ىاشؼ دمحم ، فأبؽ حـد كابؽ خمجكف ك 
 اسسو الحدؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى .

ف اسسو الحديؽ بؽ دمحم بؽ أفقج خالفؾا ذلػ كذكخكا ( 17)ما الشدابة ابؽ عشبة كالفاسيأ
بي أف ابؽ خمجكف اخظأ في تدسية كالج أمؾسى كليذ الحدؽ بؽ دمحم ، كقج أكج السؤرخ الفاسي 

 .(18)ىاشؼ بالحدؽ كيرححو بالحديؽ كذلػ ىؾ القؾؿ األرجح

، كقج ذكخت (19)ف اليؾاشؼ كالسؾسؾيؾف يمتقؾف في ججىؼ الحديؽ بؽ دمحمأكبحلػ نجج  
. بيشسا ذكخت (26)مارتيؼ عمى مكة يدكشؾف مشظقة يشبعإف اليؾاشؼ كانؾا قبل أبعض السرادر 

خة حج السشاطق التابعة ألمارة مكة في تمػ الفتأ( 21)خى انيؼ كانؾا يدكشؾف ببظؽ مخمرادر أخ
 .(22)كقج يكؾف ىحا القؾؿ ىؾ األرجح

مارة مكة ، فقج كانؾا إسخة بشي ابي الظيب أكقج استبذخ أىالي مكة خيخًا حيشسا تؾلت 
ء السؾسؾية ،كيعؾد مخاأف تشقزي تمػ االضظخابات كالقالقل التي أعقبت كفاة آخخ أيأممؾف  

الججيجة ، كلكؽ األمؾر جاءت بعكذ ما يتؾقعو  األسخةبالدىؼ في عل تمػ  إلىمؽ كاالستقخار األ
 األسخةالشداعات بدبب سؾء الدياسة التي انتيجيا حكاـ تمػ زادت حجة الفؾضى ك  إذ أىل مكة

ىمو بقجر ما أ ماف كاستقخار أ. فمؼ ييتسؾا بسرمحة البمج كحخمتو ك (23)الحيؽ اترفؾا بالجؾر كالغمؼ 
كانؾا يحخصؾف عمى جسع األمؾاؿ كالثخكات بالظخؽ غيخ السذخكعة ، سؾاء كاف ذلػ عؽ طخيق 

  .(24)مكة حتى اثقمت عاتقيؼ إلىالخسـؾ كالزخائب التي فخضؾىا عمى الحجاج كالتجار القادميؽ 

مؽ أمؾاؿ كثخكات  أك عؽ طخيق التعجي عمى خدائؽ كمؾارد الكعبة السذخفة كنيب ما فييا
انيؼ جعمؾا مكة في عدلة  إلى. ىحا باإلضافة (25)ما كاف مؽ عمييا مؽ كدؾة كميازيبكخمع 

ف السرادر التي بيؽ أيجيشا لؼ تحكخ أي اتراؿ أذا إسياسية عؽ بقية الجكؿ اإلسالمية األخخى ، 
قج قظعت  األسخةف تمػ أكبيؽ الخالفتيؽ العباسية كالفاطسية ،كلكؽ السؤكج ىؾ  األسخةتؼ بيؽ تمػ 
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عؽ  األسخةالتحخؾ ألقراء تمػ  إلىالخظبة عؽ الفاطسييؽ كىحا مسا دفع الخالفة الفاطسية  
كلؼ تؤكج السرادر انيا خظبت لمعباسييؽ  ،(26)ججيج كاعادة سيادتيؼ عمى مكة السكخمة مؽ اإلمخة

ؽ الغمؼ كاالستبجاد الحي مكة كادراكيؼ عؽ استياء أىميا م إلىكليحا قجـ الفاطسييؽ عمى تحخكؼ 
ف أىالي مكة سيقؾمؾف بسشاصخة  كتأييج أي تحخؾ أككسا ادركؾا  األسخةعانؾه مؽ امخاء تمػ 

 كيعيج الييؼ األمؽ كالخخاء كاالستقخار الحي فقجكه . األسخةفاطسي طالسا سيخمريؼ مؽ نفؾذ تمػ 

حكؼ  إلىبي الظيب استظاع اشخاؼ اليؾاشؼ مؽ الؾصؾؿ أمخاء بشي أكنتيجة لسا أرتكبو 
، فقج كصل األميخ دمحم بؽ (27)مارة مكة كالتخمص مؽ حكسيؼ بسداعجة عمي بؽ دمحم الرميحيإ

، كقج كافق عمى ذلػ كل االشخاؼ السؾجؾديؽ بسكة السكخمة  اإلمخةدفة  إلىجعفخ بؽ أبي ىاشؼ 
 .(28)في تمػ الفتخة 

تعييؽ  عّجكهبي الظيب الحيؽ أجيت معارضة شجيجة مؽ قبل بشي كلكؽ تمػ السؾافقة كا
ف يخخج أبي ىاشؼ كالسؾافقة عمى ذلػ مؾافقة كقتية تشتيي بعج أاألميخ دمحم بؽ جعفخ بؽ 

ف محاربتيؼ أميخًا عمييا ككانؾا يجركؾف أالرميحي مؽ مكة لكؾنو ىؾ مؽ قجـ دمحم بؽ جعفخ 
نو بسجخد أكمسا يؤكج ذلػ  ،مؽ محاربتيؼ لمرميحي لألميخ دمحم بؽ جعفخ كحجه اسيل بكثيخ 

مغادرة الرميحي لألرض السكية ثار ىؤالء االشخاؼ الحيؽ يتدعسيؼ حسدة بؽ كىاس الدميساني 
، كاخحكا يخظظؾف لإلطاحة (29)يخ دمحم بؽ جعفخ كعجـ تأييجىؼ لوكاعمشؾا خخكجيؼ عؽ طاعة األم

 . (36)فؾؽ قؾة األميخ ابؽ جعفخ عجدًا كعجة ذ جيدكا قؾة كبيخة تإ اإلمخةبو كابعاده عؽ 

ف األميخ دمحم بؽ أ، كعمى الخغؼ مؽ (31)ت ليؼ مجسؾعة كبيخة مؽ قبائل حخبكانزس
نو قج دخل معيؼ في مشاكشات عجيجة كذلػ في محاكلة أال إنو ال طاقة لو بيؼ أدرؾ أجعفخ قج 

نو قج تجمى أال أف تمػ السشاكشات قج باءت بالفذل أ، كعمى الخغؼ مؽ (32)مشو لالنترار عمييؼ 
 .(33)خالليا مجى ما كاف يتستع بو األميخ دمحم بؽ جعفخ مؽ شجاعة كاقجاـ 

مؾره أكذلػ ليختب  (34)يشبع إلىبعج ذلػ فزل األميخ دمحم بؽ جعفخ مغادرة مكة فأتجو 
، كلكؽ بعض السرادر ببي الظيأكليدتشيض عذيختو كاقاربو حتى يقفؾا معو في حخبو مع بشي 

 إلى، كيبجك اف صحت الخكاية اف سبب اتجاىو (35)بالد اليسؽ إلىذكخت أف ابؽ جعفخ قج اتجو 
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بالد اليسؽ ىؾ االستشجاد باألميخ الرميحي  كالتباحث معو في إنجاح سبل القزاء عمى 
شي ابي األراضي السكية كىؾ عاـز عمى محاربة ب إلىمعارضيو كاعجائو ، ثؼ عاد ابؽ جعفخ 

 الظيب كإعادة امارتو عمى مكة مؽ ججيج فقاـ بسحاربتيؼ عمى مخحمتيؽ :

أكاًل، محاربتيؼ اقتراديًا ، حيث فخض حرارًا شجيجًا عمى مكة  السكخمة ، كثانيًا، محاربتيؼ 
عجة فخؽ ككمفيؼ بقظع الظخيق عؽ مكة السكخمة  إلىعدكخيًا حيث قاـ بتقديؼ قؾاتو كرجالة 

 .(36)صؾؿ القؾافل التجارية السحسمة  بالسؤف كالغالؿ الييا كالحيمؾلة دكف ك 

ىػ / 456ف األميخ الرميحي قج اصجر في تمػ الفتخة أي عاـ أكمسا زاد االمخ سؾءًا 
. كاف ذلػ السشع ىؾ اجخاء متفق عميو (37)مكة لمحج  إلىـ قخارًا يقزي بعجـ الحىاب 1663

لعمسيسا أف مكة الكخمة تعتسج عمى قبائل الدخك  مدبقًا بيؽ ابي جعفخ كاألميخ الرميحي
 إلى. فتؾقف بحلػ كصؾؿ السؾاد الغحائية كالسؤف (39)في جمب االقؾات الييا كل عاـ (38)اليسشية

تجىؾر األكضاع االقترادية بيا  ، كسا ارتفعت أسعار جسيع الدمع السؾججة  إلىمكة مسا أدى 
 .(46)فييا 

بي الظيب كانيارت قؾتيؼ كاصبحؾا لقسة سائغة في فؼ األميخ دمحم أفزعف مؾقف بشي  
،  اإلمخةف يشترخ عمييؼ كيقرييؼ عؽ أمكة كاستظاع بقؾتو كاتباعو  إلىبؽ جعفخ الحي قجـ 

سخة بشي الظيب أ، كاستظاعت (41)بالد اليسؽ إلىجبخىؼ عمى مغادرة مكة حيث اتجيؾا أكبحلػ 
 .(42)يحيى بؽ حسدة بؽ كىاسبي غانؼ أاؾ بخئاسة األميخ فييا بعج اف يكؾنؾا ليؼ ممكًا ىش

ف أاألميخ دمحم بؽ جعفخ كحجه كذلػ مسا شجعو عمى  إلىمارة مكة السكخمة كميا إكدانت 
بجأت تظمعاتو تدىخ  إذيأخح التجابيخ الالزمة لمعسل عمى التخمص مؽ تبعيتو لألميخ الرميحي 

 بشائو مؽ بعجه في مشظقة الحجاز .كألنحؾ االستقالؿ بأمارتو كتكؾيؽ ممػ خاص بو 

خح يعسل عمى أنو أعمؽ استقاللو كخخكجو عؽ طاعة الرميحييؽ كلؼ يكتف بحلػ بل أ لقج 
مؽ األراضي الحجازية حيث قاـ باالستيالء عمى رقعة امارتو حتى تذسل اكبخ جدء  تؾسيع

ف يجسع بيؽ أكاستظاع ( 43)جمى عشيا حكاميا مؽ االشخاؼ بشؾ السيشاأف أالسجيشة السشؾرة بعج 
 .(44)األراضي السقجسة في بالد الحجاز مارة مكة كالسجيشة السشؾرة كاصبح صاحب الديادة عمىإ



                                                                     

 646 (0202 حزيران) العدد الثالثهن  مجلة دراسات تاريخية

 سندس بندر خزعل .م.م

المبحث الثاني :عالقة أسرة الههاشم مع دمحم الصليحي ودور الصليحي في إعادة نفهذ 
 الههاشم على امارة مكة

كة السكخمة كعسمؾا  عمى قظع الخظبة مارة مإمخاء بشي أبي الظيب في حكؼ أعشجما استبج 
بي الظيب عمى مشابخ السدجج الحخاـ ألمفاطسييؽ كإقامة الخظبة باسؼ األميخ حسدة بؽ كىاس بؽ 

 – 1635ىػ/  487 – 427هلل )كالسذاعخ السقجسة ، لحلػ رأى الخميفة الفاطسي السدتشرخ با
لمخمفاء الفاطسييؽ ، فكاف  ( ضخكرة التحخؾ لسجابية ىؤالء االمخاء كقظعيؼ الخظبةـ1694

ليسؽ األميخ عمي داعية الفاطسييؽ في بالد ا إلىطبيعيًا اف يدشج الخميفة الفاطسي تمػ السيسة 
 .(45)بؽ دمحم الرميحي

ـ بدخعة التؾجو 1663ىػ /  455فقج تمقى األكامخ مؽ الخميفة السدتشرخ باهلل سشة  
ف األميخ أكالحقيقة  ،(46)الديادة الفاطسية عميياا كإعادة األمؾر بي إلقخارمكة السكخمة  إلى

جاءت محققة آلمالو كتظمعاتو  ألنياالرميحي قج سخ كثيخًا بتمػ السيسة التي أسشجت اليو ، 
، كذلػ (47)السشربة عمى تؾسيع رقعة إمارتو لتذسل اكبخ جدء مؽ األراضي اليسيشية كالحجازية 

فاطسية في مرخ ، بحيث يربح في كسعو االتراؿ قتخاب مؽ مقخ الخالفة اللكي يتدشى لو األ
 .(48)البحخ إلىعؽ طخيق البخ باإلضافة بالخالفة الفاطسية 

فأعج جيذًا كبيخًا غادر بو  ،لحلػ سارع األميخ الرميحي في تشفيح أكامخ الخميفة الفاطسي 
تحكخ  مؽ قبل ،  كلؼ تحكخ السرادر التي بيؽ أيجيشا أي مقاكمة (49)مكة إلىبالد اليسؽ متؾجيا 

مخاء مكة الحيؽ ادركؾا عجـ استظاعتيؼ عمى مجابية القؾات اليسشية لحلػ فقج أبشي ابي الظيب 
 .(56)كنجاة بأركاحيؼفزمؾا اليخب مؽ مكة خؾفًا عمى انفديؼ 

ىػ /  455فجخل الرميحي كقؾاتو مكة السكخمة في الدادس مؽ ذي الحجة لعاـ 
، (51)كفؾر دخؾلو الييا بادر بإقامة الخظبة عمى مشابخىا لمخميفة السدتشرخ باهلل  ،ـ1663

 كبحلػ عادت امارة مكة مؽ ججيج تحت نفؾذ كسيادة الخالفة الفاطسية .
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الخميفة الفاطسي  إلىمكة خبخ أدخل الدخكر كالتفاؤؿ  إلىيعتبخ دخؾؿ األميخ الرميحي 
كاف الرميحي حخيص ك بدبب حدؽ معاممتو ليؼ ،  ككحلػ سعج بو أىالي مكة السكخمة كذلػ

قاـ بسحاربة السفدجيؽ كالسجخميؽ  إذ، ك االستقخار في ذلػ البمج السقجسججًا عمى استتباب االمؽ 
كتتيع االعخاب الحيؽ كانؾا يقؾمؾف بغارات عمى حجاج بيت هللا الحخاـ ، فقاـ بسعاقبتيؼ كالترجي 

يزًا جسؾع التجار القادميؽ أمؽ ، كسا نعؼ بيحا األ(52)ؽ قبلالحجاج أمشًا لؼ يعيجكُه م ليؼ فأمؽ
مؾاليؼ أمشؾف ك آصبحؾا يسارسؾف أعساليؼ التجارية داخل أسؾاؽ مكة كطخقاتيا كىؼ أ إذمكة  إلى

 .(53)محفؾعة كرحاليؼ محخكسة

يزًا بالشيؾض بالحخكة أمؽ فقج اىتؼ اىتسامات الرميحي بتؾفيخ األ إلىإضافة 
 .(54)لييا مؽ بالد اليسؽإرزاؽ قؾات كاألمكة السكخمة ، فقج قاـ بجمب األ االقترادية داخل

نو قج  شجع القبائل اليسشية التي تعسل في السجاؿ الدراعي عمى ترجيخ أيبجك  إذ
ثخ االنتعاش في االطؾاؿ االقترادية أ، كبحلػ بجأ يغيخ مكة كبيعيا ىشاؾ إلىمشتجاتيؼ الدراعية 

 ،(55)ف جسيع أنؾاع الدمع قج رخرت بعج طؾاؿ تمػ الفتخة أبسكة ، كذكخ الفاسي 

ذ عسل عمى إكاف مؽ أكلؾيات األميخ الرميحي االىتساـ بأمؾر الحـخ السكي الذخيف  ك 
إعادة جسيع أمؾاؿ كحمى الكعبة التي اخحىا بشؾ أبي الظيب ، قبيل ىخكبيؼ مؽ مكة فقج ابتاعيا 

يزًا بكدؾة الكعبة بالحخيخ أ، كقاـ (56)كانت عميو مؽ قبلبة السذخفة كسا الكع إلىمشيؼ  كاعادىا 
عشجما أصبحت األمؾر بسكة لألميخ ك  ،(57)اف شعار الفاطسييؽ في تمػ الفتخةاألبيض الحي ك

الرميحي لؼ يبق امامو سؾى اتخاذ التجابيخ الالزمة لمعسل عمى تثبيت الديادة الفاطسية عمى 
اال في البحث عؽ حكؾمة شخعية ججيجة تجني بالؾالء  كقج رأى اف ذلػ ال يتؼ مكة السكخمة ،

 .(58)لمخالفة الفاطسية كتحخص عمى تؾفيخ االمؽ كاالستقخار كاليجكء في الجيار السقجسة

كقج كانت ىشاؾ عؾامل كعخكؼ أجبخت األميخ الرميحي عمى مغادرة مكة كاإلسخاع في 
لعؾامل خؾفو مؽ زكاؿ ممكة في بالد ميخ عمييا يكؾف تحت اشخافو كتؾجيياتو، كمؽ ىحه اأتعييؽ 

، (59)اليسؽ عمى يج ثائخ أخح يجسع حؾلو القبائل كيشي الحرؾف كذلػ بغية االستيالء عمى البالد
مرجر  -حج أبشاء نجاح زعيؼ بشي نجاح التي قزى عمييا الرميحي أىؾ  -كاصبح ىحا الثائخ 
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ف أنو عمؼ أ إلى، ىحا باإلضافة  ف يتجارؾ األميخ قبل فؾات األكافأقمق لمرميحي الحي أراد 
اشخاؼ مكة قج اخحكا يعجكف العجة لسؾاجيتو فقج طمبؾا مشو الخخكج مؽ بالدىؼ كتعييؽ احجىؼ 

 .(66)اميخًا عمى مكة السكخمة 

عمؼ بالسخض الحي انتذخ  عشجماكلؼ يسانع الرميحي في تشفيح ذلػ الظمب كخاصة  
. فقاـ الرميحي بتعييؽ دمحم بؽ جعفخ بؽ (61)يؼمؾت عجد كبيخ مش إلىؾاتو كأدى كتفذى بيؽ ق

دمحم بؽ عبج هللا بؽ ابي ىاشؼ دمحم بؽ الحديؽ بؽ دمحم بؽ مؾسى بؽ عبج هللا بؽ مؾسى بؽ عبج 
، أميخًا عمى مكة السكخمة ثؼ غادرىا بعج (62)هللا بؽ الحدؽ ابؽ الحدؽ بؽ عمي بؽ ابي طالب 

كقيل في ربيع  (63)ـ 1664ىػ /  456محـخ لعاـ  شخ مؽبالد اليسؽ في العا إلىذلػ متؾجيًا 
، ككاف الرميحي قبيل مغادرتو مكة قاـ بأمجاد األميخ دمحم بؽ جعفخ (64)األكؿ مؽ العاـ نفدو

نو قج زكده بحساية عدكخية مجيدة بالدالح أ كبجسيع ما يحتاجو مؽ السؤف كالساؿ كالدالح ،
 .(65)كذلػ ليتغمب بيا عمى جسيع معارضيو

الحىؽ ىؾ ما ىي األسباب التي جعمت األميخ الرميحي  إلىكلكؽ الدؤاؿ الحي يتبادر 
 ميخًا عمى مكة دكف غيخه مؽ االشخاؼ ؟أيقـؾ بتعييؽ األميخ دمحم بؽ جعفخ 

ف ىشاؾ بعض اإلشارات الرخيحة التي تؾحي أال إىسمت السرادر إيزاح ذلػ أ لقج  
عمى مكة ىؾ مجى ما تستع بو األميخ دمحم مؽ صفات دمحم بؽ جعفخ اميخًا  الختياربأف الجافع 
نو أ،كسا (66)كالذجاعة  باألقجاـ، فقج اشتيخ عشج اشخاؼ مكة كأىالي الحجاز  اإلمخةأىمتو لتؾلي 

، فيحه الرفات التي كاف يتستع (67)كاف رئيدًا كزعيسًا كحكيسًا لجى قؾمو لحلػ رشحؾه لخئاستيؼ 
اؼ مكة كعخب الحجاز ىي التي جعمت الرميحي يقخر تعييشو بيا األميخ دمحم بؽ جعفخ عشج اشخ 

ف يزع حجًا لتمػ السشازعات كالحخكب التي كانت قائسة أأراد الرميحي  كقجاميخًا عمى مكة ، 
بيؽ االشخاؼ كىسا السؾسؾيؾف اتباع كاقارب األميخ شكخ بؽ ابي الفتؾح كالدميسانيؾف اك بشي ابي 

 .(68)تمػ الفتخة في  اإلمخةالظيب الحي كانت ليؼ 
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ف ذلػ إمارة مكة لؾ عيؽ ليا اميخًا مؽ احجى ىاتيؽ االسختيؽ فإكأدرؾ األميخ الرميحياف 
نياء ذلػ الشداع إيداعج عمى اتداع نظاؽ الحخب القائسة بيشيسا لحلػ رأى اف الظخيقة السثمى في 

 ميخ عمييا مؽ اسخة ججيجة غيخ االشخاؼ الستشازعيؽ .أىي تعييؽ 

مؽ نريب األميخ الحي ُيغيخ اخالصو  اإلمخةف تكؾف أالرميحي حخص عمى أف  ك
ججيجة مؽ  سخةأككالءه لمفاطسييؽ ، لحلػ كقع اختيار الرميحي عمى األميخ بؽ جعفخ كىؾ مؽ 

 إلى، كذلػ ندبة (76)ت بعض السخاجع تدسيتيؼ بشي فميتو. كاف كان(69)االشخاؼ يدسؾف اليؾاشؼ
ق ػ  517مارة مكة سشة إى فميتو بؽ القاسؼ كىؾ الحي تؾلى حج امخائيؼ الحي كاف يجعأ
 . (71)ـ1123/

 إلىما كراء حجكد بالد اليسؽ كباألخص  إلىمج نفؾذه  إلىككاف األميخ الرميحي يدعى 
ىسيا في نغخ السدمسيؽ كافة كأحؾج أ اليسؽ ك  إلىبالد الحجاز كاألراضي السقجسة أقخب البالد 

 اإلدارة فييا . االستقخار كحدؽ إلىالبمجاف 

تحقيق طسؾحة كلؼ يسشعو مؽ ذلػ سؾى تمقي األكامخ ك  إلىكليحا سعى الرميحي 
السؾافقة مؽ الخالفة الفاطسية ، كقج جاءتو تمػ السؾافقة مؽ الخميفة السدتشرخ باهلل الفاطسي 

تجىؾرت  عشجمانو خيخ عؾف لمفاطسييؽ في تثبيت سيادتيؼ عمى بالد الحجاز ، أالحي رأى 
 .(72)ـ  1661ىػ /  453السؾسؾية سشة  اإلمخةاألكضاع الجاخمية بسكة عقب سقؾط 

ثشاء حكؼ أكرأى الخميفة السدتشرخ باهلل ضخكرة اإلسخاع إلعادة نفؾذه الحي كاف قج فقجه 
مكة  إلىف أي تحخؾ عدكخي فاطسي أدرؾ الخميفة الفاطسي أ،  كقج (73)بشي ابي الظيب بسكة 

داعية في اليسؽ عمي بؽ دمحم الرميحي  إلىفتخة طؾيمة حتى يرل الييا ، لحلػ عيج  إلىيحتاج  
 .(74)نسة كإعادة الديادة الفاطسية عمييا مؽ ججيج  إلىبالتؾجو 

لقج رحب األميخ دمحم بؽ جعفخ بالعخض في أف يكؾف مؾاليًا لمفاطسييؽ كحخيرًا عمى 
ف األميخ الرميحي قج أبيشا  ك، (75)ؿ عيجه الجعؾة ليؼ عمى مشابخ مكة كالسذاعخ السقجسة طؾا

جيد األميخ دمحم بكل ما يحتاج مؽ تجييدات مؽ رجاؿ كماؿ كخيل كسالح ليكؾف مؤىاًل لمجفاع 
، كعمى الخغؼ (76)عؽ مكة مؽ أي عجكاف خارجي ربسا قج يدتيجؼ إزالة الديادة الفاطسية عشيا 
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بأنو سيغل مؾاليًا كمخمرًا لمفاطسييؽ  ف األميخ دمحم قج أعمؽ كتعيج لألميخ الرميحيأمؽ 
نو سخعاف ما نقض تمػ الؾعؾد كالعيؾد ، فبسجخد خخكج الرميحي مؽ مكة أال إكالرميحييؽ 

 كبخ جدء مؽ األراضي الحجازية.أمارتو حتى تذسل إأخح األميخ دمحم بؽ جعفخ يفكخ في تؾسيع 

الجكلة الرميحية في اليسؽ  فكانت الذخارة األكلى التي اشعمت نار الفخقة كالخالؼ بيؽ 
مارة مكة في عيج اليؾاشؼ ىؾ ذلػ االعتجاء الحي قاـ بو األميخ دمحم عمى بعض األراضي إكبيؽ 

فقج ىجؼ األميخ دمحم بؽ جعفخ عمى مجيشة حمى بؽ يعقؾب كاستؾلى  ،اليسيشة التابعة لمرميحي 
، ككاف (77)ـ 1663ػ/ ى 456عمى ما بيا مؽ أمالؾ كبزاعة كأمتعة كصادرىا كذلػ في سشة 

األميخ دمحم قج اختار تمػ السشظقة بالحات نغخًا لسا اشتيخت بو مؽ خرؾبة التخبة كصالحية 
، كقاـ بظخد الشائب الرميحي (78)أرضيا لمدراعة كخاصة زراعة الحبؾب لحلػ استؾلى عمييا 

أمامو   إلىخ مالسؾجؾد بيا كذلػ مسا اثار غزب كاستياء األميخ الرميحي الحي شكا ىحا األ
فأجابو الفاطسي بدجل ىجأ فيو مؽ ركعو كغزبو ( 79)بسرخ الخميفة الفاطسي السدتشرخ باهلل 

حمى لسالػ مؽ االمتعة  إلى -حخسيا هللا –حيث قاؿ: )) كترف استذخاؽ متؾلى مكة 
ك أثخ أف نجح إكالميؽ في السقاؿ  لألعحاركتتؾخى لو مقجمًا  لىافأنػ تدتخيخ هللا تع ،كاالقؾات

 .(86)هللا كىؾ خيخ الحاكسيؽ ((  إلىكاال حاكستو 

نو كاف مرسسًا عمى ابعاد أال إف الرميحي قج انراع لألكامخ الفاطسية أكعمى الخغؼ مؽ 
مارة مكة كلكشو ال يدتظيع تحقيق ذلػ اال بسؾافقة امامو الخميفة إاألميخ دمحم بؽ جعفخ عؽ 

ة ابؽ جعفخ طالسا انو يقيؼ الخظبة عمى مشابخ مكة السدتشرخ باهلل بسرخ الحي ال يؤيج محارب
ـ قظع األميخ دمحم الخظبة لمفاطسييؽ  1665ىػ /  458لمخالفة الفاطسية ، كلكشو في عاـ 

 .(81)كاقاميا لمخميفة العباسي القائؼ بأمخ هللا 

لخميفة الفاطسي بسحاربة ابؽ فأستغل الرميحي تمػ الفخصة ليحرل عمى السؾافقة مؽ ا
فأرسل الرميحي كفج مؽ أبخز رجالو ألقشاع الخميفة الفاطسي السدتشرخ باهلل بأف  ،( 82)جعفخ
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مكة ليظيخ نفدو مؽ دنذ الجنيا ، كيقزي عمى الفداد الحي حل بالحـخ  إلىيدسح لو بالتؾجو 
 .(83)العغيؼ ، كيقيؼ لمعجؿ عساده ، كيعسخ طخقو لمدفخ ، كيظيخىا مؽ السفدجيؽ 

ف األميخ أيسشع الخميفة الفاطسي مؽ السؾافقة عمى طمب الرميحي طالسا لؼ يكؽ ىشاؾ ما 
، كبحلػ صجرت مؾافقة السدتشرخ باهلل (84)الخالفة العباسية  إلىدمحم بؽ جعفخ قج حؾؿ كالءه 

مؾر بكل ف يقـؾ بسعالجة األأـ كلكشو اشتخط عمى الرميحي 1666ىػ / 459الفاطسي سشة 
كاالبتعاد  ،حخكب داخل البمج السقجس كحثو عمى فعل الخيخ بيا حكسة كركية كسا أمخه بتجشب ال

ذلػ سبياًل ، حيث بعث اليو سجاًل تزسؽ كل ذلػ،  إلىثارة الفتؽ كالسذاكل ما استظاع إعؽ 
عمى يجؾ كانت خيخ مؽ  –كىؾ خيخ البقاع  –ف يقبض هللا إصالحو أكمسا جاء فيو )) كحقيق 

ميخ السؤمشيؽ يذفق مؽ كقؾع جخح عمى جخح ... أف ألحغتو عيؽ االمامة باالصظشاع . سؾى 
ميخ أذا رأكؾ عميو مظاًل فيحجث حادث فداد ، قتااًل كقتاًل ، كما يؤثخ إيترجى قـؾ لقتالػ ، 

 .(85)ف يؾجج مؽ ذلػ مثقاؿ ذرة (( أالسؤمشيؽ 

ج كلؼ يتباطأ الرميحي لحغة كاحجة في تحقيق األكامخ الفاطسية لحلػ نججه حاؿ تمقيو تأيي
مكة السكخمة حيث قاـ بتجييد قؾة  إلىالحميفة السدتشرخ باهلل لو  كبجأ في التجييد لمسديخ 

،  ككاف (86)ـ 1666ىػ /  459كبيخة مكؾنة مؽ ألفي فارس كغادر بيا اليسؽ في  أكاخخ سشة 
كاصظحب معو  ،(87)قج استخمف عمى بالده ابشو السكـخ أحسج كعيج اليو بخعاية شؤكف البالد 

مكة جسيع ممؾؾ كامخاء بالد اليسؽ الحيؽ استؾلى عمى بالدىؼ كذلػ بدبب تخؾفو مؽ تآمخىؼ  إلى
 .(88)مكة  إلىعمى ابشو السكـخ بعج تؾجيو 

، فمسا كصل (89)اصظحب معو زكجتو أسساء بشت شياب كعجد مؽ افخاد اسختو كقج
، (91)مكة ندؿ في ضيعة يقاؿ ليا أـ الجهيؼ إلىكىؾ في طخيقو  (96)قخية السيجؼ إلىالرميحي 

 .(92)مخاء الحيؽ جاءكا معوفشرب خيامو فييا كاحاط حؾلو العداكخ كالحخاس كاأل



                                                                     

 650 (0202 حزيران) العدد الثالثهن  مجلة دراسات تاريخية

 سندس بندر خزعل .م.م

يخاقب جسيع تحخكات الرميحي مشح فتخة طؾيمة فمسا عمؼ بتؾجيو  (93)ككاف سعيج بؽ نجاح
مكة ، فمسا  إلىسؤدي مكة عـد عمى مؾاجيتو كالقزاء عميو فأخح يتخصج لو في الظخيق ال إلى

عمؼ بشدكلو بالسيجؼ كعخؼ مكاف معدكخه ىاجسو عمى حيؽ غفمة مؽ جشؾده الحيؽ كانؾا معو ، 
ؼ خؾيو عبج هللا كإبخاهيأالخيسة التي بجاخميا األميخ الرميحي كقاـ بقتمو ك  إلىكتسكؽ مؽ الجخؾؿ 

 .(94)المحاف كانا يخافقانو في الدفخ

مكة ، كقاـ  إلىؾ الرميحي التي كاف يحسميا معو كاستؾلى بعج ذلػ عمى جسيع أمال
ما األميخ أ، (95)بأسخ زكجة الرميحي كبحلػ استؾلى سعيج بؽ نجاح عمى زبيج كاتخحىا مقخًا لو 

ف إدمحم بؽ جعفخ فقج كاف يتؾقع ىجـؾ الرميحي عميو بيؽ الحيؽ كاآلخخ ، كبالخغؼ مؽ ذلػ ف
درؾ أبالده ، كلعمو  إلىاألميخ دمحم ال يقـؾ بأي تجييدات عدكخية لسقاكمة القؾات اليسشية القادمة 

مجى قؾة اتباع الرميحي كعجتو كاعجادُه كال يسكؽ ألي قؾة تقف في كجييا فعـد األميخ دمحم عمى 
نو قج ذلػ كثيخًا ؛ ال إلىمدامعو فّدخ  إلىاالستدالـ كلكؽ خبخ مقتل الرميحي قج كصل 

 .(96)استخاح مؽ ذلػ الخظخ الحي كاد يقزي عمى نفؾذه كامارتو بسكة السكخمة 

زمة كعمى أثخ كفاة األميخ الرميحي كجيء ابشو السكـخ أحسج فكانت كاليتو متدامشة مع األ
، كأصبحت الخالفة الفاطسية (97)االقترادية التي حمت ببالد مرخ في عيج السدتشرخ باهلل

مخاء الحجاز ، كقج أخاؼ ذلػ الخميفة الفاطسي ، فقج خذي أبالتداماتيا تجاه  عاجدة عؽ الؾفاء
 إلىعمى فقجاف الديادة عمى البالد السقجسة النو ادرؾ تسامًا أف عجـ كصؾؿ الشفقات كاالعظيات 

الخالفة العباسية التي سؾؼ تسجه بكامل احتياجاتو  إلىاميخ مكة كفيل بأف يحؾؿ كالءه 
حاكؼ اليسؽ في تمػ الفتخة األميخ مكـخ أحسج يظمب مشو اف يقـؾ  إلىر سجاًل ، فأصج (98)كمؤنو

نيابة عشو برخؼ جسيع الخسـؾ السدتحقة ألمخاء الحخميؽ الذخيفيؽ ، كلكؽ السكـخ لؼ يقؼ بحلػ 
ألنذغالو بحخكب مع أكالد آؿ نجاح كخؾفو مؽ أف يخدخ أجداء مؽ  بالده كأف ىحه الحخب 

 .(99)عمى حخبو مع اعجائو الستخبريؽ بوثيخة فأراد االحتفاظ بيا حتى يشفقيا تدتشدؼ مشو أمؾااًل ك

كبحلػ اضظخ األميخ دمحم بؽ جعفخ عشجما يئذ مؽ عجـ كصؾؿ االمجادات كالشفقات مؽ 
الخالفة الفاطسية قاـ بقظع الخبظة ليؼ كاقاميا لمخالفة العباسية أي القائؼ بأمخ هللا العباسي سشة 

 .(166)ـ1668ىػ / 462



                                                                      

 (0202 حزيران ) الثالثهن العدد  مجلة دراسات تاريخية
653 

 عالقة أسرة الههاشم مع الدولة الصليحية في اليمن 

 الخاتمة
 بعض الشتائج كمشيا : إلىلقج تؾصمشا مؽ خالؿ الجراسة 

الدمظة في مكة كالديظخة عمى  إلىلقج استظاع بعض االشخاص العمؾييؽ مؽ الؾصؾؿ  -1
سخة السؾسؾييؽ كمؽ بعجىؼ اليؾاشؼ ككاف ذلػ متدامؽ مع قياـ الخالفة أالحكؼ فييا السيسا 

 إلىتؾارث العمؾييؽ كحخكاتيؼ السدتسخة لمؾصؾؿ  إلىالفاطسية بسرخ ،ككاف ذلػ امتجاد 
 الحكؼ في األراضي السقجسة كاستخداد حقيؼ السدمؾب.

ف األميخ الرميحي أبجيؾد فاطسية بحتة ، ذلػ  اإلمخة إلىأف اسخة اليؾاشؼ التي كصمت  -2
 الجاعي لمفاطسييؽ قج كلى األميخ دمحم بؽ جعفخ كأمجه بكل ما يحتاجو كأصح عؾنًا لو كسشجاً 

 اماـ القؾى السعارضة لو كالستسثمة في اشخاؼ بشي ابي الظيب .
اف الجعؾة كالخظبة لبشي العباس بسكة انقظعتا لفتخة طؾيمة مؽ الدمؽ السيسا في أكاخخ عيج  -3

السؾسؾية ، كقج عادت الخظبة لمعباسييؽ في عيج األميخ دمحم بؽ جعفخ كمشح تمػ  اإلمخة
 .ارة تقاـ لمعباسييؽ كتارة أخخى لمفاطسييؽالفتخة أصبحت الخظبة غيخ مدتقخة فت

لقج كانت مشظقة حمى بؽ يعقؾب الؾاقعة جشؾب مكة السكخمة مشظقة نداع كصخاع بيؽ  -4
اشخاؼ مكة مؽ جية كحكاـ اليسؽ مؽ جية أخخى ككسا كانت سببًا في تجىؾر العالقات 

 بيؽ الظخفيؽ .
مخاء اليؾاشؼ أكاف الفاطسيؾف كالعباسيؾف يتشافدؾف عمى إقامة الخظبة في مكة  ،ككاف  -5

مخاء كانؾا ىؼ السدتفيجكف مؽ ذلػ ف األأالظخؼ الثالث في ذلػ الشداع كتمػ السشافدة ، 
التشافذ الحي كججكه فخصة لتحقيق مأربيؼ السادية ، كقج ادركت كل مؽ الخالفتيؽ مظامع 

كاالعظيات كاليجايا ، ككانؾا ىؤالء يقيسؾف الخظبة في  باألمؾاؿبأغخائيؼ  امخاء مكة فقامؾا
 الحـخ لسؽ يجفع امؾااًل اكثخ مؽ االخخ .

مخاء الرميحييؽ في تثبيت سيادتيؼ كاف الخمفاء كالؾزراء الفاطسيؾف يعتسجكف عمى األ -6
ظبة كنفؾذىؼ عمى مكة السكخمة كقج عيخ اخالص الرميحييؽ كحخصيؼ عمى اف تغل الخ

 بسكة مقامة لمفاطسييؽ كحجىؼ .
مخاء اليؾاشؼ ليقيسؾا ليؼ الخظبة عمى مشابخ مكة ، استخجـ الفاطسيؾف سالح حاد ضج األ -7

تسثل  كقجكتسثل ذلػ في إيقاؼ جسيع السعؾنات كالعائجات الدشؾية ألىالي مكة كامخائيا ، 
كىي الحجة تدبب  ،ًا ك ديشيأمكة ألي غخض كاف سؾاء تجاريًا  إلىفي مشع الدفخ كالتؾجو 

ف مكة كأىميا يعتسجكف عمى السعؾنات كالسؾارد أل ؛اقترادية كبيخة عمى البمج السقجس اً اضخار 
  .بالدىؼ إلىالسالية الخارجية كعمى عائجات الحجاج كالتجار القادميؽ 
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 الههامش
ك دكلة بشي اخذيج ،  ىي دكلة إسالمية أسديا رجل اسسو دمحم بؽ طغج ككاف ألجكلة االخذيجية : ا (1)

اخذيجًا في مرخ ، كقج عيؽ دمحم بؽ طغج كاليًا لسرخ مؽ قبل الخاضي باهلل الخميفة العباسي فشذخ 
االمؽ كضبط البالد ، كقزى عمى حخكات الستسخديؽ ضج الجكلة العباسية كاستظاع كدخ شؾكة 

انؾا يحاكلؾف االستقالؿ بسرخ عؽ حكؼ العباسييؽ ،  كبدبب ىحه االعساؿ مشح الفاطسييؽ الحيؽ ك
الخميفة العباسي كالي مرخ تذخيفًا فارسيًا كىؾ لقب االخذيج  كبعج اف مشحو ىحا المقب قاـ االخذيج 
بإعالف استقالؿ مرخ عؽ الجكلة العباسية ككسع حجكد دكلتو فزؼ اليو الحجاز كالذاـ كفمدظيؽ 

لقب االخذيج كبعج كفاة االخذيج تؾلى كافؾر  إلىردف ، كسسيت الجكلة االخذيجية ندبة كحسص كاأل
مخاء االخذيجيؽ حكسًا ، كترجى كافؾر أسشة أطؾؿ  22االخذيجي حكؼ مرخ، كقج حكؼ مرخ لسجة 

لمفاطسييؽ في اكثخ مؽ مخة ، كبعج كفاة كافؾر اختل تؾازف االخذيجييؽ كتؾلى بعجه صبي صغيخ كىؾ 
الفؾراس أحسج حفيج االخذيج دمحم  بؽ طغج كفي عيج ىحا الربي سقظت مرخ بيج الفاطسييؽ أبؾ 

 . 365، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج ،كانتيت الجكلة االخذيجية 
ـ(  كىي دكلة إسالمية اتخحت مؽ السحىب  1171 – 969ىػ/  567 – 297جكلة الفاطسية)ال (2)

 إلىاإلسساعيمي محهبًا رسسيًا ليا ، كقامت ىحه الجكلة في السغخب حيث نذط دعاتيا ىشاؾ كدعؾا الشاس 
لعباسية القتاؿ باسؼ االماـ السيجي السشتغخ كحققت نجاح في األقاليؼ البعيجة عؽ مخكد حكؼ الخالفة ا

بدبب مظاردة العباسييؽ ليؼ ، فأقامؾا دكلتيؼ في السغخب كاعمشؾا قياـ الخالفة ىشاؾ ، شسمت مشاطق 
ىػ رابع خمفاءىا السعد لجيؽ هللا ،  358مرخ في  إلىكاسعة في شساؿ افخيقيا كالذخؽ األكسط ثؼ انتقمؾا 

كنرف مؽ الدماف ، كسسيت ككسعت مؽ مستمكاتيا جديخة صقمية كالذاـ كالحجاز كاستسخت قخنيؽ 
الديجة فاطسة الدىخاء )عمييا الدالـ( . سخكر ، دمحم جساؿ الجيؽ ، تاريخ   إلىبالفاطسية لشدب الفاطسييؽ 

 . 19الجكلة الفاطسية ، دار الفكخ العخبي ، القاىخة  ) د.ت( ، ص 

ابي  إلىحية ـ(  يخجع تأسيذ الجكلة الرمي1138 – 1637ىػ / 532 -429الجكلة الرميحة )  (3)
الحدؽ عمي بؽ دمحم بؽ عمي الرميحي ككانت مؽ احجى الجكؿ السدتقمة ببالد اليسؽ ككانت تجيؽ 
بالسحىب اإلسساعيمي الفاطسي ، كدانت ليا بالد اليسؽ كميا كممػ مؽ بعجه كلجه السكـخ بؽ أحسج ثؼ ممػ 

ىػ( كقج كاجيت 532يت الجكلة ) كبؾفاتيا انت أبؾ حسيخ سبأ ، كممكت بعجه السمكة أركى الديجة الحّخة
ة لمجكلة يالجكلة الرميحية مشافدة قؾية مؽ دكلة بشي زياد في زبيج ، ككانت الجكلة الرميحية مؾال

بعج كفاة مؤسذ الجكلة الرميحية كانت اليسؽ تحت اربع سمظات سياسية ؛ الديجية كسمظة آؿ كالفاطسية 
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السخالؼ الدميساني .  إلىامة ، كالتي امتجت حاتؼ في صشعاء كآؿ زريع في عجف كآؿ ميجي في تي
 اليسجاني ، حديؽ بؽ فيض هللا ، الرميحيؾف كالحخكة الفاطسية في اليسؽ .

 .369،ص 2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (4)
 . 99، ص 1الدباعي ، تاريخ مكة ، ج (5)
 .162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (6)
 . 261، ص  1الدباعي ،  تاريخ مكة ، ج (7)
 . 36دحالف ، امخاء البمج الحخاـ، ص (8)
 . 566، ص  1ابؽ فيج ، غاية السخاـ ،ج (9)
 .225- 224ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (16)
 . 112، ص  2الخشيجي ، حدؽ الرفا كاالبتياج ، ج (11)
هللا :ىؾ أبؾ عمي مشرؾر بؽ العديد باهلل بؽ السعد لجيؽ هللا بؽ السشرؾر باهلل بؽ  الحاكؼ بأمخ (12)

القائؼ بأمخ هللا ابي القاسؼ دمحم عبج هللا السيجي بؽ الحديؽ الحبيب بؽ أحسج الؾفي بؽ عبج هللا الخضي 
ـ(  1626 – 996ىػ /  411 – 386بؽ دمحم  السكتـؾ بؽ إسساعيل بؽ جعفخ الرادؽ ، حكؼ سشة )

الحاكؼ بأمخ هللا أخخ الخمفاء الفاطسييؽ  كيعجسشة ،  11كلج في مرخ كخمف كالجه العديد باهلل كعسخ 
 .16األقؾياء  . عارؼ تامخ ، الحاكؼ بأمخ هللا خميفة كاماـ كمرمح ، ص 

 . 113، ص 4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (13)
 . 138صالقمقذشجي ، نياية االرب في  معخفة انداب العخب ،  (14)
 . 233 – 232ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (15)
 . 276، ص  4؛ العبخ ، ج 47، ص  1جسيخة انداب العخب ، ج(16)
 . 171، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (17)
 . 144، ص  1الفاسي ، العقج ،ج (18)
 . 235 – 232ابؽ عشبة ، عسجة الظالب ، ص  (19)
خبي السجيشة السشؾرة بسيل نحؾ الذساؿ ، كسسيت بحلػ االسؼ لكثخة يشابيعيا  يشبع : قخية كبيخة تقع غ (26)

 . 456، ص  5كعيؾنيا . الحسؾي ، معجؼ البمجاف ، ج
مياؿ ، كسسي أكدية بسكة بيشو كبيؽ مكة خسدة كبخ األأبظؽ مخ : كيدسى مخ الغيخاف كىؾ مؽ  (21)

الحدؽ ، كيعخؼ اليـؾ بؾادي فاطسة كمخكده  بحلػ االسؼ لسخارة مياىو ، كاكثخ سكانو مؽ اشخاؼ بشي
 . 164، ص 5الجسـؾ ، كمخىي القخية كالغيخاف ىؾ الؾادي . الحسؾي ، معجؼ البمجاف ،ح
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 . 218الرباغ ، تحريل السخاـ، ص (22)
 . 468، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (23)
 . 254، ص  1ماني ، جيحيى بؽ الحديؽ ، غاية األ (24)
 . 96، ص  8االثيخ ، الكامل في التاريخ ، ج ابؽ  (25)
 . 268، ص  2السقخيدي ، اتعاظ الحشفا ، ج( 26)
بؾه قاضي شافعي أاألميخ عمي بؽ دمحم الرميحي : كىؾ مؤسذ الجكلة الرميحية في اليسؽ فكاف (27)

فؾجج ابشو السحىب مظاعًا في قؾمو ككاف يتخدد عميو احج دعاة الفاطسييؽ عامخ بؽ عبج هللا الخكاحي 
عمي فاعجبو ذكاءه كنباىتو كايقؽ يسكؽ االعتساد عميو في نذخ السحىب اإلسساعيمي كاقشعو بحلػ كاطمعو 
عمى كتب السحىب فعكف عمي الرميحي عمى دراستيا ثؼ اخح يحج بالشاس خسدة عذخ عامًا ككثخ 

ؽ . ابؽ العساد الحشبمي ـ ممػ اليس1663ىػ /  455ابتاعو كتؾفي الخكاحي فخمفو كاداد مؤيجيو في سشة 
 . 346، ص  3، شحرات الحىب ج

 . 239، ص  6الفاسي، العقج الثسيؽ ، ج (28)
 . 311، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (29)
 . 469، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (36)
 .64السالكي ، بالد الحجاز ، ص (31)
 . 32دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ، ص (32)
 . 446، ص  1اسي ، العقج الثسيؽ ، جالف (33)
 . 476،ص   2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى، ج (34)
 .93الظبخي ، االرج السدكي ، ص  (35)
 .446، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ،ج (36)
 . 469، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (37)
البالد التي يدكشؾف فييا كىي جباؿ حريشة بالسيؽ  إلىقبائل الدخك : سسؾا بحلػ االسؼ ندبة  (38)

تعخؼ بالدخاة ، كىؼ مجسؾعة مؽ القبائل كبجيمة كغامخ كزىخاف كغيخىؼ ، كاشتيخت بالدىؼ بخرؾبة 
مكة اثشاء مؾس الحج جسيع أنؾاع السؾاد الغحائية كالحبؾب  إلىالتخبة كالدراعة فكانؾا يشقمؾف معيؼ 

 . 116يب .. . ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص كالفؾاكو كالدسؽ كالعدل كالدب
 .111ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص  (39)
 .311ابؽ جبيخ ، رحمة ابؽ جبيخ ، ص  (46)
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 . 162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (41)
 . 316، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (42)
ألصغخ بؽ حديؽ بؽ ميشا األكبخ بؽ داكد بؽ القاسؼ ميشا ا إلىبشؾ السيشا :يعؾد ندب بشؾ السيشا ( 43)

بؽ عبيج هللا بؽ عاىخ بؽ يحيى بؽ الحدؽ بؽ جعفخ بؽ عبيج هللا بؽ الحديؽ األصغخ بؽ عمي بؽ زيؽ 
العابجيؽ بؽ االماـ الحديؽ ، كاستقخت ذرية زيؽ العابجيؽ بؽ عمي في الجيشة السشؾرة مؽ أياـ يديج بؽ 

السجيشة ما بيؽ بشي الحيؽ كبشي جعفخ بؽ ابي  طالب كيشدب السؤرخيؽ معاكية ككانت الخئاسة في 
في ذرية ميشا  اإلمخةميشا األصغخ مؽ ذرية امخاء حكسؾا السجيشة كلؼ تشقظع امارتيؼ كاستسخت  إلى اإلمخة

ىاشؼ بؽ قاسؼ بؽ ميشا األصغخ ك  إلىاألصغخ ككاف تتشافذ بيؽ قدسيؽ مؽ ذرية اليؾاشؼ ندبة 
األميخ جسار بؽ قاسؼ بؽ ميشا األكبخ .بجر ، عبج الباسط ، التاريخ الذامل لمسجيشة  إلىة الجسامخة ندب

 . 332، ص  2السشؾرة ، مكتبة اإلسكشجرية ، ج
 .21سخكر ، الشفاذ الفاطسي في جديخة العخب ، ص  (44)
 . 247،ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (45)
 . 232، ص  8تاريخ السمؾؾ كاألمؼ ، جابؽ الجؾزي ، السشتغؼ في  (46)
 . 65-64الديمعي ، مكة كعالقتيا الخارجية ، ص  (47)
 . 162، ص   1العقيمي ، تاريخ السخالؼ الدميساني ، ج (48)
كاف لالميخ الرميحي محاكالت سابقة لالستيالء عمى مكة في عيج األميخ شكخ بؽ ابي الفتؾح ( 49)

ت  الرميحية حيث ارسل لو عجة قرائج تتزسؽ التيجيج كالؾعيج اذا الحي كقف بكل حـد اماـ التحخكا
حاكؿ االقتخاب مؽ مكة ،كبعج ذلػ ارسل الرميحي بقرائج فييا كعيج لألميخ السؾسؾي كتجؿ عمى 
عديسة الرميحي عمى محاربتو فؾر مؾافقة الخميفة السدتشرخ باهلل كلكؽ الخميفة الفاطسي خحؿ تمػ 

لرميحي كلؼ يدسح لو بحلػ ، كاصجر سجاًل يسشعو فيو مؽ التعخض ألميخ مكة العديسة كحبط معشؾيات ا
 . 35كيحثو عمى مداعجتو كاالىتساـ بذؤكف الحـخ السكي الذخيف . السالكي ، بالد الحجاز ، ص 

 . 469، ص  2ابؽ فيج  ، اتحاؼ الؾرى ، ج (56)
 . 96،ص  12ابؽ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج (51)
 . 96، ص  8ثيخ ، الكامل، جابؽ اال (52)
 . 548، ص  1الجديخي ، الجرر الفخائج السشغسة، ج (53)
 . 254، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (54)
 . 187، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (55)
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 . 268، ص 2السقخيدي ، اتعاظ الحشفا ، ج (56)
 .66السقخيدي ، الحىب السدبؾؾ ، ص (57)
 . 72، ص  5ؽ تغخي بخدي ، الشجـؾ الداىخة ، جاب (58)
 . 73،ص   5ابؽ تغخي بخدي، الشجـؾ الداىخة ، ج (59)
؛ دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ،  39، ص 4عبجالسشعؼ ماجج ، الدجالت السدتشرخية ، سجل رقؼ  (66)

 . 36ص 
 . 446، ص  1الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (61)
 . 367- 366الجامع المظيف ، ص  ابؽ عييخة ، (62)
 . 561،ص  1ابؽ فيج ، غاية السخاـ ، ج (63)
 . 361، ص  2الفاسي ، شفاء الغخاـ ، ج (64)
 . 155، ص  1العقيمي ، تاريخ السخالؼ، ج (65)
 .66الديمعي ، مكة كعالقتيا الخارجية ، ص (66)
 . 162، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (67)
 . 235عسجة الظالب ، ص  ابؽ عشبة ، (68)
 . 346،ص  1القمقذشجي  ،مآثخ االنافة ، ج (69)
 . 11دمحم بؽ مشرؾر ، قبائل الظائف ، ص  (76)
 . 314، ص  8ابؽ االثيخ ، الكامل ، ج (71)
 . 466، ص  2ابؽ فيج ، اتحاؼ الؾرى ، ج (72)
 . 262، ص  1الدباعي ، تاريخ مكة ، ج(73)
 . 232، ص  8، ج ابؽ الجؾزي ، السشتغؼ (74)
 . 366ابؽ عييخة، الجامع المظيف ، ص  (75)
 . 31دحالف ، امخاء البمج الحخاـ ، ص (76)
 . 46ماجج ، الدجالت السدتشرخية ، ص  (77)
 . 57الديمعي  ، مكة كعالقاتيا ، ص  (78)
 . 93اليسجاني ، الرميحيؾف كالحخكة الفاطسية ، ص  (79)
 . 46ص ماجج ، الدجالت السرخية ، (86)
 . 276،ص  4القمقذشجي ، صبح االعذى، ج( 81)
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 . 162، ص  1العقيمي ، تاريخ السخالؼ الدميساني ، ج (82)
 . 97-96اليسجاني ، الرميحيؾف ، ص  (83)
 .68الديمعي  ،مكة كعالقتيا، ص  (84)
 . 98 -97اليسجاني ، الرميحيؾف ، ص (85)
 . 96، ص  12ابؽ كثيخ ، البجاية كالشياية ، ج (86)
 . 7، ص   2أبؾ مخخمة ، تاريخ ثغخ عجف ، ج (87)
 . 186سعيج عؾض ،معالؼ تاريخ الجديخة العخبية ، ص ( 88)
 . 126عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص (89)
كثخ سكانيا مؽ أالسيجؼ : بمجة في تيامة تقع عمى كادي سخد الحي يرب في البحخ األحسخ ،  (96)

 .255، ص 5البمجاف ،جخؾالف . ياقؾت ، معجؼ 
  256ماني،صعساؿ زبيج . يحيى بؽ الحديؽ، غاية األأ أـ الجييؼ : مؾضع قخب السيجؼ كىي مؽ  (91)
 . 242، ص  6الفاسي ، العقج الثسيؽ ، ج (92)
بالدؼ الحي دسو لو  سعيج بؽ نجاح : ىؾ ابؽ نجاح مؤسذ الجكلة الشجاحية الحي اغتالو الرميحي( 93)

ـ  ، فمسا قتل نجاح ىخب كلجاه سعيج  1666ىػ / 452بؾاسظة الجارية التي أىجاىا لو كذلػ سشة 
الحبذة كأخحا يتخقبا الفخصة لمثأر مؽ آؿ الرميحي إلعادة ممكيؼ السدمؾب مشيؼ  ، كقج  إلىكجياش 

ية  زكجة السكـخ تسكشت مؽ تسكؽ سعيج مؽ إعادة ممكيؼ بعج قتمو الرميحي ، كلكؽ الحخه الرميح
حيث أغخاه بالقجـك اليو  -احج مشاطق زبيج –القزاء عميو بخظة رسستيا ىي ككالي مشظقة الذعخ 

آؿ  إلىـ كعادت زبيج  1681ىػ /  482لتدميسو جبل الذعخ ، فانخجع سعيج كقجـ اليو فقتل كذلػ سشة 
 .  348، ص  3الرميحي مؽ ججيج. ابؽ العساد الحشبمي ، شحرات الحىب ، ج

 . 192عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (94)
 . 257 – 256، ص  1يحيى بؽ الحديؽ ، غاية االماني ، ج (95)
 . 263عسارة السيشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (96)
 .128عسارة اليسشي ، تاريخ اليسؽ ، ص  (97)
 . 72الديمعي ، مكة كعالقاتيا ، ص  (98)
 .  262، ص   62رخية ، سجل رقؼ ماجج ، الدجالت السدتش (99)
 . 163، ص  4ابؽ خمجكف ، العبخ ، ج (166)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المصادر األولية 

 -ىػ(: 636ابؽ االثيخ ابؽ االثيخ , عد الجيؽ ابي الحدؽ  عمي بؽ دمحم الذيباني )ت  -
 ـ . 1986، دار الكتاب العخبي ، بيخكت ، 3الكاممفي التاريخ ، طػ 1
 -ىػ(:874تغخي بخدي ، أبؾ السحاسؽ , يؾسف بؽ تغخي بخدي بؽ عبجهللا الغاىخي  )ت ابؽ  -
الشجـؾ الداىخة في ممؾؾ مرخ كالقاىخة  دار الكتب، السؤسدة السرخية العامة لمتأليف ، القاىخة ، ػ 2

 ـ   .1963
 -ىػ(: 614ابؽ جبيخ ، أبؾ الحديؽ دمحم بؽ أحسج ) ت  -
 ـ . 1984بيخكت لمظباعة كالشذخ ، بيخكت ، رحمة ابؽ جبيخ ، دار ػ 3
 -ـ( :977الجديخي ، عبج القادر بؽ دمحم بؽ عبج القادر ) ت  -
الجرر الفخائج السشغسة في اخبار الحاج كطخيق مكة ، مشذؾرات دار اليسامة لمتخجسة كالشذخ ، ػ 4

 ـ .1983الخياض ، 
 -ىػ(:597ت ابؽ الجؾزي ، جساؿ الجيؽ أبي الفخج عبج الخحسؽ بؽ عمي  ) -
 ـ  1946،مظبعة دار السعارؼ العثسانية ، حيجر آباد ،  1السشتغؼ في تاريخ السمؾؾ كاألمؼ ، طػ 5
 -ىػ ( : 456ابؽ حـد ، أبؾ دمحم عمي بؽ أحسج بؽ سعيج ) ت  -
 ـ .1982، دار السعارؼ ، القاىخة ،  5جسيخة انداب العخب ، تح: عبج الدالـ دمحم ، طػ 6
 -ىػ( :868خحسؽ بؽ دمحم )ت ابؽ خمجكف ، عبج ال -
كتاب العبخ كديؾاف السبتجأ كالخبخ في أياـ العخب كالعجؼ كالبخبخ كمؽ عاصخىؼ مؽ ذكي الدمظاف ػ 7

 ـ. 1971األكبخ ، القاىخة ، 
 ق(316أبؾ جعفخ دمحم بؽ جخيخ ) الظبخي، -
 (.34القخى،رقؼ )االرج السدكي في التاريخ السكي ،مخظؾط مرؾر بسخكد البحث العمسي ،جامعة أـ ػ8
 -ىػ( : 986ابؽ عييخة ، جساؿ الجيؽ دمحم بؽ جار هللا ) ت  -
 ـ.1938، القاىخة ،  2الجامع المظيف في فزل مكة كأىميا كبشاء البيت الذخيف ، طػ 9
 -ىػ(:828ابؽ عشبة ، جساؿ الجيؽ احسج بؽ عمي الحديشي )ت  -

 ـ. 1986لقاىخة ، عسجة الظالب  في انداب آؿ ابي طالب ، دار الذعب ، اػ 16
 عارؼ تامخ . -
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 ـ. 1982،  1الحاكؼ بأمخ هللا خميفة كاماـ كمرمح ، مشذؾرات دار االفاؽ ، بيخكت ، طػ 11
 -ىػ( :1689ابؽ  العساد الحشبمي ، أبؾ الفالح عبج الحي بؽ احسج ) ت  -

 شحرات الحىب في اخبار مؽ ذىب ، السكتب التجاري لمظباعة ، بيخكت ، )د.ت (.ػ 12
 -ىػ ( : 569عسارة اليسشي ،نجؼ الجيؽ ابي الحدؽ ) ت  -

تاريخ اليسؽ )السفيج في اخبار صشعاء كزبيخ كشعخاء ممؾكيا كاعيانيا كأدباءىا ( تح: دمحم بؽ عمي ػ 13
 ـ . 1976، مظبعة الدعادة ، القاىخة ،  2، ط

 ـ(:ػػػػػػ1428ق/832الفاسي تقي الجيؽ دمحم بؽ أحسج بؽ عمي )ت -
 ـ.1958لثسيؽ في تاريخ البمج االميؽ ،تح :دمحم حامج ،القاىخة ،العقج اػ 14
 ـ.1985، بيخكت ،،دار الكتاب العخبي1بج الدالـ ،طشفاء الغخاـ بأخبار البمج الحخاـ ،تح :عسخ عػ 15
 -ىػ(: 821القمقذشجي ، شياب الجيؽ أحسج بؽ عمي بؽ أحسج )ت  -

الرشاد كاالنباء، الكؾيت، تح: عبجالدتار احسج فخج، كزارة ا ،في معالؼ الخالفة نافةمآثخ األػ 16
 .ـ1964

، الذخكة العخبية لمظباعة ، 1رب في  معخفة انداب العخب، تح :إبخاهيؼ االيباري ،طنياية األػ 17
 ـ.1959القاىخة ،

 صبح االعذى  ، دار الكتب العمسية  , بيخكت ,) د.ت ( .ػ 18
 -ىػ( : 774يخ ،عساد الجيؽ إسساعيل )تابؽ كث -

 ـ .1974، بيخكت ،  2البجاية كالشياية ، طػ 19
 -ـ (:1441ىػ/ 845السقخيدي ، تقي الجيؽ أحسج بؽ عمي بؽ عبج القادر )ت  -

 الحىب السدبؾكفي ذكخ مؽ حج مؽ الخمفاء كالسمؾؾ ،تح :جساؿ الجيؽ الذياؿ ،مكتبة الخانجي ،ػ 26
 ـ.1955غجاد ،كمكتبة السثشى بب مرخ

, لجشة احياء  1اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاطسييؽ الخمفا   ، تح: جساؿ الجيؽ الذياؿ , طػ 21
 التخاث اإلسالمي , القاىخة , )د.ت(.

 -اليسجاني ،حديؽ بؽ فيض هللا : -
 ـ . 1986، مشذؾرات السجيشة ، صشعاء ،  3طالرميحيؾف كالحخكة الفاطسية في اليسؽ ، ػ 22
 -ىػ(:626ت الحسؾي ، شياب الجيؽ ياقؾت بؽ عبج هللا )ت ياقؾ  -

 ـ . 1979معجؼ البمجاف ، دار احياء التخاث العخبي , بيخكت ,  ػ 23
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 المصادر الثانهية 
 -أبؾ مخخمة ،عبج هللا الظيب بؽ عبج هللا بؽ أحسج : -
 ـ.1936تاريخ ثغخ عجف،تح : اكسكخ لؾفغخيؽ ،ليجف ،ػ 1
 -الدباعي، أحسج : -
 ـ.1984،، مشذؾرات نادي مكة الثقافي ،6تاريخ مكة ،طػ 2
 -الديمعي، أحسج عسخ  : -
 ـ.1981،جامعة الخياض ،1ق(، ط487ػػػػػػػػػ 361مكة كعالقتيا الخارجية)ػ 3
 -الخشيجي، الذيخ أحسج : -
كاالبتياج بحكخ مؽ كلي امارة الحاج ، تح: ليمى عبج المظيف، مشذؾرات مكتبة  حدؽ الرفاػ 4

 ـ .1986القاىخة ، الخانجي، 
 -ابؽ فيج ، الشجؼ عسخ بؽ فيج بؽ دمحم بؽ دمحم : -
، مشذؾرات مخكد اليسؽ العمسي ،مكة  1ـ القخى ، تح: فييؼ شمتؾت ،طأاتحاؼ الؾرى بأخبار ػ 5

 ـ .1983السكخمة ، 
 -ابؽ فيج ، عد الجيؽ عبج العديد بؽ عسخ بؽ دمحم الياشسي  : -
ـ القخى ، أ، مشذؾرات مخكد البحث العمسي بجامعة  1ج الحخاـ ، طغاية السخاـ بأخبار سمظشة البمػ 6

 ـ . 1986مكة ، 
 -حسج زيشي :أدحالف ،  -
امخاء البمج الحخاـ مشح أكليؼ في عيج الخسؾؿ )ص( حتى الذخيف حديؽ ، الجار الستحجة لمشذخ، ػ 7

 بيخكت ، )د.ت( .
 
 -الرباغ ،دمحم بؽ احسج السكي : -
تحريل السخاـ في أخبار البيت الحخاـ كالسذاعخ العغاـ ،مخظؾط مرؾر كمشذؾر ،جامعة أـ القخى ػ 8

 (.217،رقؼ )
 -سخكر، دمحم جساؿ الجيؽ  : -
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 ـ.1959،القاىخة ،،3الشفؾذ الفاطسي في جديخة العخب.،طػ 9
 -سعيج بؽ عؾض: -

 ـ.1954،)د.ـ( ،1معالؼ تاريخ الجديخة العخبية ، طػ 16
 -بؽ أحسج  : العقيمي، دمحم -

 ـ...ز1982،الخياض ،3تاريخ السخالؼ الدميساني، طػ 11
 -ماجج، عبج السشعؼ : -

 ـ.1954الدجالت السدتشرخية ، تح : جساؿ الجيؽ الذياؿ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،ػ 12
 -السالكي، سميساف عبج الغشي : -

،دار السمػ عبج 1ية في بغجاد ، طمشح بجاية عيج االشخاؼ حتى سقؾط الخالفة العباس بالد الحجازػ 13
 ـ.1983العديد ، الخياض، 

 -دمحم بؽ مشرؾر بؽ ىاشؼ اؿ عبج هللا: مشرؾر،  -
 ق.1461،،الظائف ،1قبائل الظائف كاشخاؼ الحجاز ،  طػ 14
 -يحيى بؽ الحديؽ : -

لمظباعة ، غاية االماني في اخبار القظخ اليساني ، تح: سعيج عبج الفتاح ، دار الكتاب العخبي ػ 15
 ـ . 1968القاىخة ، 
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