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تشذر البحهث عمى ان تتهافر فيها الجدة واألصالة والسشهج العمسي بسا يدهم في االثراء ـ 1
 الفكري في مجال البحث التاريخي .

لمشذر في أية مجمة داخل العراق او خارجو او تمك البحهث  مقبهل يوهن مشذهرا   او ـ ان ال2
 التي سبق تقديسها لمجامعات او الشدوات العمسية .

 بالمغة العربية واالنجميزية ـ يجب ان يتزسن البحث ممخص3
 Simplified) ( وبخطCD( مع قرص )A4قياس ) يةورق تقدم البحهث بثالث ندخـ 4

Arabic ( وبحجم )44.) 
خبراء متخررين من ذوي السوانة العمسية  اربعةـ تخزع البحهث لمتقييم الدري وترسل إلى 5

 عمى وفق األعراف األكاديسية السعتسدة ومن ضسشهم السقهم المغهي.
ـ يرتب البحث عمى وفق السعايير الستبعة في كتابة البحهث األكاديسية العمسية وتكهن 6

 لبحث.في نهاية اوقائسة السرادر الههامش 
الخ( عمى جهاز الدوشر ، صهر، ... ، رسهم تهضيحية خرائطالبحث )ـ تدحب السرفقات مع 7

 وتزاف عمى قرص البحث.
( ألف ديشار، وفي حال رفض البحث تدتقظع فقط 4550555ـ يرفق مع البحث مبمغ قدره )8
( 5555( ورقة يزاف مبمغ )45( ويعاد السبمغ الستبقي. وفي حال زاد البحث عن )550555)

 لكل ورقة.
سبمغ السخرص والتعديالت السظمهبة في البحث ـ ال يسشح قبهل الشذر ما لم يدمم الباحث ال9

 .من قبل السقهمين
، جامعة البررة ، كمية التربية او مدير التحرير ـ تعشهن السراسالت إلى رئيس التحرير45

  :مجمة دراسات تاريخية. او عن طريق البريد االلكتروني –بشات لم
info@histstj.edu.iq  abbas.alansary@uobasrah.edu.iq  rahiemhiloo@yahoo.com 

 وال يعوس اراء هيأة التحرير.بوآراء أصحا: ما يرد في السجمة يعبر عن مالحظة ،                                  

 النشـــــــر ــروطشــــــ

mailto:info@histstj.edu.iq
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

والرالة والدالم عمى سيج السخسميؼ دمحم وعمى آله الطيبيؼ الطاهخيؼ وصحبه     
 ….السشتجبيؼ وبعج 

( مؼ مجمتشا السحكسة ٢٣نزع بيؼ ايجيكػ الكخيسة العجد ) أنه مؼ دواعي سخورنا ان      
)دراسات تاريخية(، وهؽ كسا عؽدناكػ قج حسل عبق الساضي وعسق الحاضخ في خسدة 
عذخ بحثًا تاريخيًا متشؽعًا أخحت بأجشحة السجمة لتحمق بها في فزاء السعخفة، تمغ 

جادة، وزخخت بالعطاء العرؽر التاريخية التي اجادت في صشع الحياة حيث كانت اال
اإلنداني، فهشاك دراسات تعؽد الى عرخ الجعؽة االسالمية، وبحث في التخطيط 
العسخاني، واخخ عؼ الدياسة البخيطانية واالستخاتيجية االمخيكية، والالفت لمشعخ ذلغ التشؽع 

لق الحقيقي والسمسؽس ال سيسا ما يتعمق بجراسة العرخ الفاطسي واالنجلدي، وقج شهجنا تعا
 .(التاريخ مع االدب في دراسة خاصة باالديب الهشجي )رابجرنات طاغؽر

ان ما يجعؽ لمفخخ حقًا استقطاب مجمتشا لباحثيؼ مؼ جامعات عخاقية واخخى عخبية،       
وذلغ حتسا يعج مؤشخ صحي يجل عمى قيسة السجمة في تجاوزها السحمية، وهحا االمخ انسا 

سجمة وباحثيها وقخائها الجاديؼ، فقج شهج هحا العجد هؽ محرمة التعاون الجاد بيؼ ال
دراسات لباحثيؼ عخب مؼ دولة )ليبيا( و )الجدائخ( فزال عؼ الجامعات العخاقية مؼ 
بغجاد، والسؽصل، والسثشى، وذي قار، وسؽمخ، والبرخة، وجامعة االمام الكاظػ )ع(، 

ذلغ التؽاصل ويعسق التعاون  وفي الختام ندأل السؽلى عد وجل ان يجيػ .ومجيخيات التخبية
 وهللا مؼ وراء القرجالعمسي ، خجمة لمعمػ والسعخفة .

 
 االستاذ الدكتور                                                   

 رحيم حلو دمحم البهادلي                                                 

 التحرير رئيس                                                                   

 كلمــــت العـــدد
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 في مطمع الجعؽة االسالمية )صل هللا عميو والو وسمػ(طبيعة معاداة قخير لخسؽل هللا 
 أ.د رحيػ حمؽ دمحم البيادلي 

 كمية التخبية لمبشات / جامعة البرخة
 : السمخز

يتشاول ىحا البحث دراسة شبيعة الطخوف التي جعمت مغ سادات مذخكي قخير يقفػن       
ودعػتو الى االسالم ، الن الطاىخ لمغالبية العطسى  )صل هللا عميو والو وسمع(بػجو رسػل هللا 

مغ الباحثيغ والجارسيغ في التاريخ االسالمي يترػرون ان مذخكي قخير ترجوا لخسػل هللا 
ودعػتو لإلسالم كانت ألسباب ديشية بحتة ، ولكغ واقع الحال يذيخ  الو وسمع()صل هللا عميو و 

الى ان ىؤالء السذخكيغ ما كان ييسيع مغ الجيغ الججيج وانتذاره سػى ما سيدبب ليع مغ تأثيخ 
سمبي عمى اوضاعيع االجتساعية والدياسية واالقترادية ، سيسا بعج ان تزسغ في مبادئو ان ال 

خ اال بالتقػى ، وان الشاس جسيعا سػاسية في الحقػق والػاجبات ، االمخ الحي فخق بيغ عبج وح
سػف يؤدي بصبيعة الحال الى نفػر اعجاد كبيخة مغ الفقخاء والعبيج والسػالي والجػاري مغ اسيادىع 

الى ان تمظ  )صل هللا عميو والو وسمع(السذخكيغ وتخكيع لخجمتيع ، كسا ان اشارة رسػل هللا 
واالوثان التي كانت تعبج وتقجس وتقجم ليا الشحور واليجايا ىي عبارة عغ حجارة ال تزخ االصشام 

وال تشفع ، االمخ الحي يقػد بصبيعة الحال الى تدفيييا ثع تخك عبادتيا ، وىحا ما يؤدي الى 
 االضخار االقترادي لدادات مكة الحيغ كانػا يعتسجون عمى تمظ السػارد بذكل كبيخ .
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The Nature of the Quraysh's Hostility to the Messenger of God 

(PBUH) At the Beginning of the Islamic Call 

 

Prof. Dr. Rahiem Hiloo M. Al-Bahadly 

College of Education for Women / University of Basrah 

Abstract   :  

           This research deals with the study of the nature of the 

circumstances that made the polytheists of Quraish stand in the face of 

the Messenger of God (PBUH) and his call to Islam, because it seems to 

the vast majority of researchers and scholars in Islamic history that the 

polytheists of Quraish confronted the Messenger of God (PBUH) and his 

call to Islam was purely for religious reasons, but The reality of the 

situation indicates that these polytheists did not care about the new 

religion and its spread except what would cause them a negative impact 

on their social, political and economic conditions, especially after it 

included in its principles that there is no difference between a slave and a 

free person except by piety, and that all people are equal in rights and 

duties. Which, of course, will lead to the alienation of large numbers of 

the poor, male slaves, male and female slaves, from their polytheistic 

masters and leaving them to serve them, and the reference of the 

Messenger of God (peace be upon him) to the fact that those idols and 

idols that were worshiped and sanctified and offered to them vows and 

gifts are stones that do not harm or benefit. , Which naturally leads to 

insulting it and then abandoning its worship, and this is what leads to the 

economic damage to the masters of Mecca who were dependent on those 

resources to a great extent   .  
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 السقجمة :
)صل هللا تعج مكة السيج االول لطيػر الجعػة االسالمية التي وقعت عمى عاتق رسػل هللا      

دمحم بغ عبج هللا القخشي الياشسي السكي ، وفي مكة كانت عبادة االصشام  عميو والو وسمع(
واالوثان ىي الدائجة في السجتسع السكي آنحاك ، اذ ليذ في ذلظ السجتسع السكي في فتخة قبيل 
االسالم حدب السعصيات التاريخية ما يذيخ الى انيع كانت ليع ديانة سساوية تعخف ، ومع ذلظ 

فذي في مكة فقج كان ىشاك بعس االفخاد مغ ىع نرارى وآخخيغ كانػا ييػدا ، الذخك والكفخ الست
كسا ان اىالي مكة كانت ليع معخفة وعمع بػجػد ديانات وعبادات اخخى في مجن مجاورة واقاليع 
مشاضخة ، وىؤالء كانػا يسارسػن عباداتيع وشقػسيع في حخية تامة في بمجانيع وكحلظ عشج زيارتيع 

 ا او في مػاسع الحج التي كانت تقام فييا اسػاق عامخة .لسكة لتجارة م
وكان اصحاب تمظ الجيانات السعخوفة الشرخانية والييػدية يسارسػن شقػسيع وعباداتيع بحخية     

تامة في مكة وفي مخأى مغ انطار سادات قخير السذخكيغ ، ونحغ ال نفتخض ذلظ جدافا بل ان 
بعس االشخاص مغ اصحاب تمظ الجيانات في مكة ، مرادرنا االسالمية تذيخ الى تػاجج 

وعمى سبيل السثال ال الحرخ كان ورقة بغ نػفل االسجي وىػ عع الديجة خجيجة الكبخى كان 
رجال نرخانيا ، وان عبيج هللا بغ جحر االسجي زوج رممة بشت ابي سفيان كان رجال نرخانيا 

ػد ايزا كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع ايزا ، وربسا غيخىع الكثيخ ، وىؤالء وغيخىع مغ اليي
بذكل واضح وصخيح ، وفزال عغ ىؤالء كانت ىشاك في السجتسع السكي جساعة تعخف 

، وىع كانػا يعبجون هللا عد وجل )عميو الدالم( ( وىؤالء كانػا عمى ديغ سيجنا إبخاليعحشافباأل)
، ثع ان رسػل هللا  والو وسمع()صل هللا عميو ومشيع ابشاء ىاشع بغ عبج مشاف جج رسػل هللا 

شالسا كان يتعبج هللا في غار حخاء ، وكانت قخير عمى عمع بجسيع  )صل هللا عميو والو وسمع(
تمظ الجيانات وشقػسيا ولع تتعخض ليع بدػء ، والدؤال الحي يصخح نفدو ىشا ىػ لساذا وقفت 

ىػ لع يكغ بالجيغ او السفيػم لإلسالم و  )صل هللا عميو والو وسمع(قخير بػجو دعػة رسػل هللا 
الغخيب عغ مفاليع السجتسع السكي ؟ وذلظ الدؤال ىػ محػر بحثشا ىحا وسػف يتع االجابة عشو 

 مغ خالل ما يصخح في بحثشا ىحا ، وعمى الشحػ التالي :
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 السعتقجات الجيشة في مكة قبيل االسالم :
ال بج لشا ان  هللا عميو والو وسمع()صل قبل ان نتصخق الى شبيعة معادات قخير لخسػل هللا   

نتعخف عمى شبيعة العبادات والصقػس السػجػدة في السجتسع السكي ، اذ ان في التعخف عمييا 
 . )صل هللا عميو والو وسمع(عالقة كبيخة بفيع شبيعة معادات قخير لخسػل هللا 

الشرخانية ولػ بشدبة واول تمظ االديان التي كانت معخوفة في السجتسع السكي ىي الجيانة     
ضئيمة ، فسع ان العبادات التي كانت سائجة في السجتسع السكي كانت عبادة االصشام واالوثان 
فقج عخف في السجتسع السكي وجػد بعس االفخاد الحيغ يجيشػن بالشرخانية ، وىؤالء عمى قمتيع 

بدػء أو مكخوه ، اذ فانيع كانػا يسارسػن عباداتيع وشقػسيع بحخية تامة بجون ان يتعخض ليع 
 ليذ في مسارسة عبادتيع شقػسيع ما يؤثخ عمى مرالح قخير ال مغ بعيج او مغ قخيب .

( ، وىػ عع الديجة خجيجة 1وعمى رأس ىؤالء الشرارى في مكة كان ورقة بغ نػفل االسجي )  
 ( ، وكان ورقة بغ نػفل مغ كبار الشرارى 2) )صل هللا عميو والو وسمع(زوجة رسػل هللا 

( ، ولو عمع الخسل واالنبياء ، بحيث لسا 4( ، وكان يقخأ االنجيل بالعخبية )3وعمسائيع القديديغ )
ذىبت الديجة خجيجة لعسيا ورقة بغ نػفل تخبخه  )صل هللا عميو والو وسمع(بعث رسػل هللا 

ليال  بالسبعث فقال ليا : " ىحا الشامػس الحي اندل عمى مػسى وعيدى واني ارى في السشام ثالث
 ( .5ان هللا ارسل رسػال اسسو دمحم وقج قخب وقتو ولدت ارى في الشاس رجال افزل مشو " )

وفزال عغ ذلظ فقج كان ورقة بغ نػفل يتستع بسكانة اجتساعية مخمػقة وحدشة في الػسط   
 )صل هللا عميو والوالسكي ولع يتعخض لو بدػء جخاء ديانتو وعبادتو ، بحيث لسا تدوج رسػل هللا 

بالديجة خجيجة ذىب لخصبتيا ابػ شالب بغ عبج السصمب مغ عسيا ورقة بغ نػفل ، وتجل  وسمع(
السحادثة التي جخت بيشيسا عمى انيسا كانا مغ عمية القػم وساداتيع ، وفعال كان كل مشيسا ورقة 

 ( .6وابػ شالب كانا مغ سادات القػم وعميتيع بحدب مجخيات االحجاث آنحاك )
( ، مسا يجل 7لسخويات التاريخية ان ورقة بغ نػفل كان يتقبل القبمة في عبادتو )وتجل بعس ا   

داللة واضحة انو كان يسارس شقػسو وعبادتو بحخية مصمقة ، وربسا لع يكغ وحجه نرخانيا في 
مكة فخبسا كانت ىشاك اعجادا مغ الشرارى عمى شاكمة ورقة بغ نػفل او عمى ىيئة اتباع لو في 

، وان كان الحال كحلظ فيحا يعشي انو وجساعتو كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع  ديغ الشرخانية
بحخية تامة في السجتسع السكي ، وشبيعي ان يشتيي خبخىع الى مدامع سادات قخير وىع 
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الػثشييغ السذخكيغ ، فال نخى مشيع معتخضا او مستعزا مغ تمظ الجيانة الدساوية التي تجعػا الى 
وجل ، ولػ كان ىشاك مغ معتخض او مستعس مغ اسياد مكة السذخكيغ ،  عبادة الخالق عد

 )صل هللا عميو والو وسمع(لشكل بيع سادات قخير اشج التشكيل كسا فعمػا تساما مع رسػل هللا 
 واتباعو في الفتخة السكية مغ الجعػة االسالمية .

شخرا يدسى عبيج هللا بغ  ومغ بيغ تمظ الشساذج الشرخانية في السجتسع السكي لجيشا ايزا    
جحر بغ رئاب االسجي ، وىػ احج الشرارى الحيغ كانػا يسارسػن شقػسيع وعباداتيع بحخية 
مصمقة في السجتسع السكي الػثشي ، اذ كان عبيج هللا بغ جحر نرخانيا قبل دخػلو في االسالم 

الجيغ االسالمي  عمى حج قػلو ىػ حيغ قال لدوجتو أم حبيبة بشت ابي سفيان بعج أن ارتج عغ
وىػ في الحبذة ، قائال ليا : " يا أم حبيبة أني نطخت في الجيغ فمع أر ديشا خيخ مغ الشرخانية 

 ( .8وكشت قج دنت بيا ثع دخمت في ديغ دمحم ثع رجعت إلى الشرخانية " )
وحيشسا كان ابغ جحر نرخانيا قبيل االسالم لع يتعخض لو احجا ما بدػء مع انو وفق ديانتو   

يشكخ نكخانا تاما عبادة االصشام واالوثان التي كانت تعبج في مكة عمى وجو الخرػص ، وقج 
كان عبيج هللا بغ جحر يتستع بعير كخيع وحياة ىانئة الى درجة ان سيج قخير وزعيسيا ابػ 

 .(9ة وبيا كانت تكشى)بغ حخب زوجو ابشتو رممة بشت ابي سفيان وانجبت مشو ابشتيا حبيبسفيان 
وعمى الخغع مغ تػاجج الييػد بكثخة في بالد الحجاز اال ان تػاججىع كان يتخكد في السجن    

( ، وربسا مجن اخخى ، اال 11الرالحة لمدراع والسجن التجارية مثل يثخب والصائف ووادي القخى )
مرادرنا االسالمية تحجع عغ ذكخ تػاجج الييػد في مكة اال اشارات نادرة ججا ، فقج ورد مثال ان 

)صل هللا ان رجال ييػديا اسسو ) يػسف ( مغ سكشة مكة قال لقخير في وقت ولج فيو رسػل هللا 
ليع : " : " يا معذخ قخير ىل ولج فيكع الميمة مػلػد ؟ " ، فقالػا بالشفي ، فقال  عميو والو وسمع(

  ( .11اخصأتع والتػراة ولج اذا بفمدصيغ وىػ اخخ االنبياء واخخىع " )
لشا ان افخادا قميمػن مغ الييػد كانػا  تعكذوسػاء صحت تمظ الخواية ام لع ترح فأنيا    

متػاججيغ في مكة قبل االسالم ، وىؤالء حتسا كانت ليع شقػسيع العبادية ومسارساتيع الجيشية 
ارسػنيا بانتطام وحخية تامة وعمى مدسع ومخئ مغ اسياد قخير الػثشييغ دون ان التي كانػا يس

 يتعخض ليع احجا بدػء او مكخوه .



 االسالميةطبيعة معاداة قريش لرسول اهلل )ص( يف مطلع الدعوة 

 أ.د رحيه حلو حمند البهادلي                                                                                         

 

   و(3233حزيران  – 23العدد ) لة دراسا  ااريخيةجم 
6 

 

6 

وبسا ان مكة كانت تسثل مخكد تجاري واقترادي وثقافي وفكخي ، فقج كان يأميا البعيج    
ية في مكة والغخيب ألغخاض تجارية واغخاض فكخية ، وشيء شبيعي ان تكػن ىشاك جاليات ييػد

عمى االقل في مػاسع الحج واقامة االسػاق والسحافل الفكخية ، وىؤالء لع يحكخ لشا التاريخ انيع 
مػرست تجاىيع مسارسات تعدفية لخدىع عغ ديشيع ومعتقجىع ، بل كانػا يسارسػن شقػسيع 

 وعياداتيع بكل حخية ويدخ .
ن فيو الػثشي وكان فيو الشرخاني مغ جسيع ذلظ نقف عمى حكيقة وىي ان السجتسع السكي كا   

والييػدي وربسا البػذي أو ديانات اخخى ، وجسيع تمظ االديان والسعتقجات كانت يسارس اصحابيا 
شقػسيع الخاصة ، فمع يعتخض احجىع عمى االخخ ، بل كانت ىشاك حالة مغ التدامح الجيشي 

جيانات يسدػن بذكل او باخخ فيسا بيشيع ، فال سادات قخير تعتخض عمييع ، وال اصحاب تمظ ال
 اصشام واوثان قخير او يصعشػن فييا .

 
 الجعؽة االسالمية وطبيعة مؽقف قخير مشيا :

بجعػتو الى االسالم فشجج ان قخيذا  )صل هللا عميو والو وسمع(اما عشجما جاء رسػل هللا   
صل هللا عميو والو )واتباعيا وكحلظ اىل الكتاب وبالخرػص الييػد مشيع يقفػن بػجو رسػل هللا 

، في محاولة مشيع لإلجياض عمى ىحا الجيغ وىحا السعتقج بكل ما اوتػا مغ قػة وما  وسمع(
، فال كان يسشعيع مشو واعد وال  )صل هللا عميو والو وسمع(امتمكػا مغ عدم شيمة حياة رسػل هللا 

عحيب الجدجي يخشجىع عاقل ، اذ مارسػا انػاع السزايقات الشفدية والحخب الزخوس والت
 لمسدمسيغ االوائل في محاولة لسشعيع مغ اعتشاق الجيغ االسالمي الججيج .

بيج ان قخير لع تعتخض عمى الجعػة االسالمية في بادئ امخىا ، إذ كان شأن السدمسيغ آنحاك   
)صل ن دعػة رسػل هللا شأن اصحاب الجيانات االخخى لعجة اسباب ، ولعل اىسيا تكسغ في أ

لإلسالم ومعخفة هللا عد وجل لع يكغ مفيػما غخيبا عغ مجتسع قخير في  والو وسمع(هللا عميو 
مكة ، الن عبادة هللا عد وجل كانت معخوفو لجى الجاني والقاصي في السجتسع السكي ، حتى ان 
عبادتيع لألصشام واالوثان لع تكغ خاصة بذخػصيع ، بل كانػا يتقخبػن بيا الى هللا عد وجل 

( ، كسا ان ىشاك مغ الجالئل التي تؤكج عمى معخفة قخير باهلل 12ابغ االثيخ ) عمى حج اشارة
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عد وجل ، وىػ ان بعس االشخاص في مكة قبيل االسالم مغ كان اسسو عبج هللا ، كػالج رسػل 
 ( .13عبج هللا بغ عبج السصمب عمى سبيل السثال ) )صل هللا عميو والو وسمع(هللا 
الخجال الحيغ كان يصمق عمييع لقب االحشاف ، وىؤالء ىع مغ وكان في مكة مجسػعة مغ    

بقايا ديانة سيجنا ابخاليع )ع( ، وىػ فيسا يبجوا كان نفدو ديغ االسالم ، بجليل قػلو تعالى : ) ما 
( . وىؤالء 17كان ابخاليع ييػديا وال نرخانيا ولكغ كان حشيفا مدمسا وما كان مغ السذخكيغ ( )

السالمي امتجادا ليع بجليل اشارة الفقياء الى القػل في مصمع الرالة وعشج االحشاف كان الجيغ ا
التكبيخ : " وجيت وجيي لمحي فصخ الدسػات واالرض حشيفا مدمسا ، عمى ممة ابخاليع وديغ دمحم 

 ( .18ووالية اميخ السؤمشيغ واالئسة مغ ذريتيسا الصاىخيغ حشيفا وما انا مغ السذخكيغ " )
ػر ان السجتسع السكي قبيل االسالم وحتى بعجه في العرػر االسالمية الالحقة ولشا ان نتر     

وان رسػل  –ان صح التعبيخ  –كان عبارة عغ مجتسع مرغخ ، وىػ عبارة عغ قخية صغيخة 
كان يحىب الى غار حخاء يتعبج ويؤدي شقػس عبادية ال تخخج  )صل هللا عميو والو وسمع(هللا 

ل والتسعغ في مالية الخمق ، وان كان الحال كحلظ فال يعقل ذلظ عغ اشار معخفة هللا عد وج
في وسط ذلظ  )صل هللا عميو والو وسمع(عغ عجم معخفة عسػم قخير بسا كان يسارسو رسػل الل 

 السجتسع الرغيخ .
واباءه واججاده لع يعبجوا  )صل هللا عميو والو وسمع(وفزال عغ جسيع ذلظ فقج كان رسػل هللا    

او وثشا يعبج في مكة او غيخىا ، فقج كان ىاشع بغ عبج مشاف رجال ورعا يعخف هللا صشسا ما 
حق السعخفة قال عشو اليعقػبي : " واصصمحت قخير عمى ان يػلى ىاشع بغ عبج مشاف الخئاسة 
والدقاية والخفادة ، فكان اذا حزخ الحج قام في قخير خصيبا ، فقال : يا معذخ قخير ! انكع 

ىل بيتو الحخام ، وانو يأتيكع في ىحا السػسع زوار هللا يعطسػن حخمة بيتو ، فيع جيخان هللا وا 
اضياف هللا وأحق الزيف بالكخامة ضيفو ، وقج خيخكع هللا بحلظ ، وأكخمكع بو ، ثع حفظ مشكع 

( ، اما ججه عبج السصمب فقج تػلى 19أفزل ما حفظ جار مغ جاره ، فأكخمػا ضيفو وزواره " )
( ، وقج 21فادة بعج عسو السصمب بغ عبج مشاف الحي تػالىا بعج وفاة اخيو ىاشع )الدقاية والخ 

( ، وكان 21ورد ان عبج السصمب كان مغ حفخ بئخ زمدم ونقل الساء مغ زمدم الى عخفة )
( ، وكان ايزا اول مغ حخم الخسخ واالزالم قبل االسالم 22باإلضافة الى ذلظ يصعع الحجيج )

( . اما عسو ابػ شالب بغ 24مغ سغ قصع يج الدارق في الجاىمية )( ، وىػ كحلظ اول 23)
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( ، وكان رجال شخيفا في قػمو 25عبج السصمب فقج كان سيج زمانو ولو كانت الدقاية والخفادة )
 ( . 26مؤمشا باهلل عد وجل احق االيسان )

سجتسع السكي مغ جسيع ذلظ نقف عمى حكيقة ان مفيػم االسالم وقػاعجه كانت معخوفة في ال    
، وىشاك مغ كان يسارس مبادئ االسالم قبل البعثة ، ونخى صستا ممحػضا مغ قبل سادات قخير 

)صل هللا عميو والو قبالة تمظ السفاليع ، ليذ ذلظ وحدب بل نجج حتى عشجما بعث رسػل هللا 
الغالبية ،  لع نخى اعتخاضا مغ قبل اسياد قخير عمى الجيغ الججيج بالذكل الحي قج يترػره وسمع(

وما ورد ان الجعػة الى االسالم مخت بسخحمة سخية استسخت ثالث سشػات وىي ما تدسى بالسخحمة 
الدخية فييا اشكال كبيخ ، إذ كيف لشا أن نترػر اعجاد مغ السدمسيغ قمػا او كثخوا ان يسارسػا 

ع الى شقػسيع وعباداتيع وتجسعيع ولقاءاتيع في وسط مجتسع مرغخ دون ان تشتيي شقػسي
مدامع اسياد قخير السذخكيغ بذكل او بأخخ ، فحاك اراه شخريا امخا محال ، الن مغ 
خرػصيات السجتسعات السرغخة والسقفمة ان ال يخفى امخا ما وما بالظ بأمخ عطيع كأمخ 
االسالم دون تتدخب اخباره الى شخرا ما مغ خارج مشطػمة االسالم ، فحتسا يكػن ذلظ بالشفي 

بأن امخ االسالم قج وصل عمى اقل تقجيخ الى شخرا مذخك واحج ال اكثخ ، فأن  ، واذا جدمشا
 ذلظ وحجه كفيل بشذخ خبخ الجيغ الججيج خالل ساعات او اياما معجودات .

 بجاية الجعؽة :
سغ االربعيغ مغ عسخه الذخيف ، وفي احجى  )صل هللا عميو والو وسمع(عشجما بمغ رسػل هللا    

( ، ندل 27االيام وقج كان يتعبج في غار حخاء الحي يقع في احجى الجبال السجاورة الى مكة )
الػحي مغ عشج هللا عد وجل يبمغو بخسالتو الدساوية ، وكان اول ما ندل عميو اآليات : ) اقخأ 

وربظ االكخم ، الحي عمع بالقمع ، عمع  باسع ربظ الحي خمق ، خمق االندان مغ عمق ، اقخأ
( ، وعشج عػدتو الى داره قز خبخه عمى زوجتو الديجة خجيجة ومقخبػه 28االندان ما لع يعمع ( )

، فكانت ىحه دعػة فخدية لإلسالم ، واسمع في ىحه السخحمة زوجتو الديجة خجيجة ، وابغ عسو 
داره وعسخه يػمحاك قخابة العذخ سشيغ ، االمام عمي بغ ابي شالب )ع( الحي كان يقصغ معو في 

كل مغ عثسان بغ عفان ،  –فيسا يخوى  –وصجيقو السقخب ابػ بكخ ، وعغ شخيق ابػ بكخ 
والدبيخ بغ العػام ، وشمحة بغ عبيج هللا ، وسعج بغ ابي وقاص ، وعبج الخحسغ بغ عػف ، وابي 
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قخا لبث الجعػة االسالمية ، فزال عبيجة بغ الجخاح ، واالرقع بغ ابي االرقع الحي كانت داره م
 ( .29عغ مجسػعة مغ العبيج والسػالي والفقخاء )

ولع تفيجنا السعصيات التاريخية ان احجا مغ بيغ ىحه السجػعة قج تعخض لسزايقة ما او     
تعخضا بدػء او مكخوه ، مع يقيشي التام ان خبخ ىحا الجيغ الججيج قج تشاىت اخباره الى مدامع 

ع يكغ ذلظ الدكػت عشيع العتخاف قخير بيحا الجيغ ، بل تغافمػا امخه لعجم تعارضو قخير ، ول
 االجتساعية واالقترادية بعج . عمع مرالحيع وأوضاعي

( 31)﴾وانحر عذيختغ االقخبيؼ﴿ت ندلت اآلية الكخيسة قػلو تعالى: وبعج تمظ الفتخة ببزعة سشػا  
بشػ عبج السصمب لمجخػل في االسالم ، واجتسع بيع  )صل هللا عميو والو وسمع(، فجعا رسػل هللا 

قائال ليع : " اني ما اعمع شابا جاء قػمو بأفزل مسا جئتكع بو ، فمقج جئتكع بخيخ الجنيا واالخخة 
( ، ثع بمغو رسالتو فرجقو اىمو وكحبو مشيع اخخون سيسا عسو ابا ليب وزوجتو ،  حيث 31" )

( ، وكان اشج الشاس 32" تبت لظ ، اليحا دعػتشا ؟ " ) اعتخض عميو اشج االعتخاض قائال لو :
عميو قداوة حتى ندلت فيو بعج ذلظ ايو كخيسة ، بقػلو تعالى : ) تبت يجا ابي ليب وتب ، ما 
اغشى عشو مالو وما كدب ، سيرمى نارا ذات ليب ، وامخأتو حسالة الحصب ، في جيجىا حبال 

 ( .33مغ مدج )
سذخكيؼ * انا فاصجع بسا تأمخ واعخض عؼ ال﴿يتان الكخيستان بقػلو تعالى : ثع ندلت اآل   

عسػم قخير ثع خصب  )صل هللا عميو والو وسمع(( ، فجعا رسػل هللا 34) ﴾كفيشاك السدتيدئيؼ
بيع قائال : " يا معذخ قخير ويا معذخ العخب ، ادعػكع الى عبادة هللا تعالى ، وخمع االنجاد 

كع الى شيادة ان ال الو اال هللا واني رسػل هللا ، فأجيبػني تسمكػا بيا العخب واالصشام ، وادعػ 
 ( .35وتجيغ لكع العجع ، وتكػنػن ممػكا في الجشة " )

: " جغ جشػن دمحم  وقبالة ذلظ الخصاب اكتفى مذخكي مكة باالستيداء بو والدخخية مشو وقالػا  
ل الشاس سيسا الفقخاء مغ عبيج ومػالي وخجم ( ، ولكشيع حيشسا شاىجوا اقبا36)بغ عبج هللا "

االسياد تعتشق الجيغ الججيج جغ جشػنيع ، واتخحوا مػقفا حازما بػجو الجعػة االسالمية ، ولسا لع 
بتخك ىحا الجيغ ، وألن السجتسع السكي كان  )صل هللا عميو والو وسمع(يججي اقشاع رسػل هللا 

وىػ  )صل هللا عميو والو وسمع(صيعػا االساءة لخسػل هللا مجتسعا قبميا ، وىػ ما يعشي انيع ال يدت
مغ قبيمة بشػ ىاشع ذات الثقل االجتساعي السعخوف ، تػجيػا الى عسو ابا شالب عدى ان يتخك 
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ىحا الجيغ ألنو بجأ يدمب مشيع اتباعيع وانرارىع وعبيجىع الحيغ وججوا في االسالم ما يزسغ ليع 
دىع في الحقػق والػاجبات ، فقالػا لو : " كف عشا ابغ اخيظ ، حقػقيع ويجعميع سػاسية مع اسيا

فانو قج سفو احالمشا وسب آليتشا وافدج شبابشا وفخق جساعتشا " ، ثع قالػا: " كيف نجع ثالثسائة 
 ( .37وستيغ اليا ونعبج اليا واحجا " )

يع ليذ اال ، ان الستسعغ في ىحا الشز يجج ان ىع قخير كان ىػ السحافطة عمى والء شباب    
وىع شبعا يعشػن بيع العبيج والسػالي ليع اكثخ مغ اىتساميع بالعبادات والصقػس الججيجة ، فيع 
وقفػا بػجو الجيغ الججيج ال لساىيتو بقجر ما كان اعتخاضيع عمى فقجان مػالييع وعبيجىع ، ولجيشا 

جنا إلى األيام األولى لشذخ وإذا ما عمغ السخويات التاريخية ما يؤيج رأيشا ىحا ، فقج ورد مثال 
اإلسالم نجج أن أسياد مكة قج مارسػا ألػانًا وضخوبًا شتى في تعحيب كل مغ اسمع مغ أىل مكة 
ليخدوىع بحلظ عغ ديشيع الججيج ، وكان غالبية مغ عحب مغ السدتزعفيغ ومشيع مثال بالل بغ 

غ اإلرت ، وصييب بغ سشان رباح ، وعسار بغ ياسخ وأبػه ووالجتو سسية بشت الخياط ، وخباب ب
 ( .38، وعامخ بغ فييخة ، واميسة بشت رقيقة ، وجارية بشت عسخو ، وغيخىع الكثيخ )

ثع ان ىؤالء السدتزعفيغ بسجخد شخاءىع واعتاقيع يدقط عشيع العحاب ، اذ يذيخ الديج جعفخ    
بحدب تزارب الخوايات واآلراء ،  )صل هللا عميو والو وسمع(مختزى ان ابػ بكخ او رسػل هللا 

قج اشتخوا كل مغ بالل الحبذي فكانت نجاتيسا مغ العحاب وتخكػا وشأنيع فمع يتعخضػا بيع بعج 
( ، اذ يخوي لشا ابغ ىذام قرة تعحيب بالل الحبذي بقػلو : " كان ورقة بغ نػفل 39ذلظ بدػء )

حج أحج وهللا يا بالل ! ثع يقبل عمى يسخ بو وىػ يعحب بحلظ ، وىػ يقػل : أحج أحج ، فيقػل : أ
امية بغ خمف ، ومغ يرشع ذلظ بو مغ بشي جسح ، فيقػل : أحمف باهلل لئغ قتمتسػه عمى ىحا 
التخحنو حشانا ،حتى مخ بو ابػ بكخ بغ ابي قحافة يػما ، وىع يرشعػن ذلظ بو ، وكانت دار 

ي ىحا السدكيغ ؟ حتى متى ؟ قال ابي بكخ في بشي جسح ، فقال المية بغ خمف : أال تتقي هللا ف
: أنت الحي افدجتو فأنقحه مسا تخى ، فقال ابػ بكخ : أفعل ، عشجي غالم اسػد اجمج مشو واقػى ، 
عمى ديشظ ، اعصيظ بو ، قال : قج قبمت ، فقال : ىػ لظ ، فأعصاه ابػ بكخ غالمو ذلظ ، واخحه 

 ( .41فاعتقو " )
قخير ما كانت تعحب السدمسيغ االوائل ككل وبرػرة  ولػ تسعشا بيحا الشز قميال نجج ان   

عامة ، بل كانت تعحب السدتزعفيغ مشيع والفقخاء الحيغ كانػا خجما ليع وعبيجا ، كانت تعحبيع 
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ليذ العتشاقيع الجيغ الججيج ، بل كان ذلظ التعحيب وذلظ التخىيب لتخكيع الخجمة ليع ، بحيث 
جا اخخ وتخكو وحال سبيمو . ولػ كان تعحيبيع ان امية بغ خمف رضي ببجيل عغ بالل بعب

لمسدمسيغ االوائل العتخاض ىحا الجيغ لكانػا قج عحبػا السدمسيغ ذات الثقل االجتساعي الكبيخ 
، او يعحب ابػ بكخ ، او غيخىع  )صل هللا عميو والو وسمع(ايزا ، فمسا مثال لع يعحب رسػل هللا 

ػ انيع لع يذكمػا بعجا عبئا ثكيال يقع عمى عاتقيع ، الكثيخ مسغ اسمسػا ؟ واالجابة عمى ذلظ ى
وابػ بكخ ، مع  )صل هللا عميو والو وسمع(فشجج ان امية بغ خمف يعحب بالل ويتخك رسػل هللا 

ابػ بكخ ومغ معيع ىع كانػا ىع سبب  )صل هللا عميو والو وسمع(عمسو التام ان رسػل هللا 
 .اسالمو

سا كان كافخا مذخكا كان يعحب امخأة جارية عشج بشي عجي كسا ورد ان عسخ بغ الخصاب حيش   
العتشاقيسا الجيغ االسالمي ، فابتاعيا ابػ بكخ مغ بشي عجي ثع  -قبيمة عسخ بغ الخصاب  –

 ( .41اعتقيا ، وتخكت حال سبيميا )
وعشج العػدة الى ىجخة السدمسيغ االوائل الى الحبذة ال نعتقج انيع جسيعا ىخبػا مغ تعحيب     

قخير ، صحيح أن قدسا مشيع ىخبػا مغ بصر قخير وىع الفقخاء والسدتزعفيغ والعبيج والسػالي 
، اال انشا نجج في تمظ اليجخة شخريات كبيخة لع يشاليا التعحيب لثقميع في السجتسع السكي آنحاك 
 ، وقبائميع كانت تتستع بشفػذ اجتساعي كبيخ ، سيسا جعفخ بغ ابي شالب وىػ مغ بشػ ىاشع ،
وعثسان بغ عفان وىػ رجل مغ بشي امية ، وعبيج هللا بغ جحر االسجي الح كان زوجا لخممة 
بشت ابي سفيان ، وابػ ححيفة بغ عتبة بغ ربيعة ، وعتبة كان سيجا مغ سادات قخير ، وعبج 
الخحسغ بغ عػف ، وعثسان بغ مطعػن ، وكان ىؤالء مغ عمية القػم واشخافيع ، ثع لحق بيع 

عمى رأسيع جعفخ بغ ابي شالب ومعو امخاتو اسساء بشت عسيذ ، واخخون غيخىع قػما اخخيغ 
 (42كثيخ)

فيؤالء ال نعتقج ان ىاجخوا الى الحبذة بدبب مزايقات قخير ليع او تعحيبيع ، الن      
التعحيب والسزايقات كانت تصال فقط شبيعة العبيج والسػالي السدمسيغ ، الن في اسالميع تخكيع 

اسيادىع مغ مذخكي قخير ، اما بكية مسغ ىاجخوا فكانػا كسا ذكخنا مغ الكبائل العخبية لخجمة 
 ذات الثقل الكبيخ في السجتسع السكي .
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نعع قج يكػن العبيج والسػالي الحيغ اعتشقػا االسالم ىاجخوا فخارا مغ بصر قخير ، ولكغ بكية     
ى تعحيب ما او مزايقة تحكخ ، فخبسا او يقيشا القػم ما ىاجخوا فخارا النيع باألساس لع يتعخضػا ال

ىاجخوا بالسدمسيغ الفقخاء السدتزعفيغ ، او ربسا ارادوا ان يؤمشػا نذخ الجعػة االسالمية بحخية 
)صل هللا عميو والو ويدخ ، بجليل ان ىؤالء السياجخيغ لع يعػدوا الى السجيشة بعج ىجخة رسػل هللا 

ػا ىشاك يسارسػن نذخ الجيغ االسالمي وبشاء قاعجة اسالمية وقيام دولة مدتقمة ، بل ضم وسمع(
( ، ونخى جعفخ بغ ابي شالب لع يعػد 43سيسا بعج اعالن ممظ الحبذة الجخػل في االسالم )

 ( .44الى السجيشة اال في حجود الدشة الدابعة لميجخة )
بجأوا يجخمػن الى اذن كانت معارضة قخير لإلسالم ألنو حخميع مغ عبيجىع وجػارييع الحيغ    

انيع تخكػا التعخض لمكبار والػجياء واالعيان  –كسا قمشا  –االسالم ويتخكػا الخجمة لجييع بجليل 
 الحيغ دخمػا الى االسالم .

وىحا كان حال السذخكيغ مع السدمسيغ في بجاية الجعػة االسالمية ، اما حيشسا بجأ رسػل هللا    
دة االصشام واالوثان ، ويذيخ الى انيا عبارة عغ اصشام يبصل عبا )صل هللا عميو والو وسمع(

، مسا بجأ ذلظ االيحان بانييار االقتراد السكي برػرة عامة وسادات واوثان ال اكثخ وال اقل 
قخير برػرة عامة ، ىشا تشبيت قخير الى الخصخ الحي يجاىسيا ، الن انكار عبادة االصشام 

قام عمييا تدمصيع الدياسي في مكة والعخب ، ثع كانت واالوثان كانت السختكد االساسي التي ي
مختكدا اقتراديا لدادات مكة مغ جخاء تقجيع الشحور والقخبان لتمظ االصشام مغ قبل اىالي مكة 

 ( .45والعالع العخبي في مختمف السشاسبات وخرػصا في مػسع الحج )
بقػميع ، يخوي ابغ كثيخ : " ىشا بجأ السذخكػن بالتعخض لعسػم السدمسيغ ماعجا السستشعيغ    

( ، فحيشسا 46فأما رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فسشعو هللا بعسو ، وابػ بكخ مشعو هللا بقػمو " )
: روى ابغ ىذام تيقغ السذخكيغ الخصخ الحي يجاىسيع ذىبػا الى ابػ شالب يذكػن لو ابغ اخيو ،

ابشا ربيعة بغ عبج شسذ بغ عبج  " مذى رجال مغ اشخاف قخير الى ابي شالب : عتبة وشيبة
مشاف ، وابػ سفيان بغ حخب بغ امية ، فقالػا : يا ابا شالب ، إن ابغ اخيظ قج سب اليتشا 
وعاب ديششا وسفو احالمشا وضمل آبائشا ، فإما ان تكفو عشا ، واما ان تخمي بيششا وبيشو فانظ عمى 

يقا ، وردىع ردا جسيال ، فانرخفػا عشو مثل ما نحغ عميو مغ خالفو ، فقال ليع ابػ شالب قػال رف
، ثع انيع مذػا الى ابي شالب مخة اخخى ، فقالػا لو : يا ابا شالب ان لظ سشا وشخفا ومشدلة فيشا 
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، وانا قج استشييشاك مغ ابغ اخيظ فمع تشو عشا ، وإنا وهللا ال نربخ عمى ىحا مغ شتع آبائشا ، 
عشا او تشازلو واياك في ذلظ حتى ييمظ احج الفخيقيغ  وتدفيو احالمشا ، وعيب آليتشا ، حتى تكفو

، ثع انرخفػا عشو ، ثع ان قخيذا حيغ عخفػا ان ابا شالب قج ابى خحالن رسػل هللا صمى هللا 
عميو وسمع واسالمو ، وإجساعو لفخاقيع في ذلظ وعجاوتيع ، مذػا اليو بعسارة بغ الػليج بغ السغيخة 

عسارة بغ الػليج انيج فتى في قخير واجسميا ، فخحه فمظ عقمو  ، فقالػا لو : يا ابا شالب ىحا
ونرخه ، واتخحه ولجا فيػ لظ ، واسمع لشا ابغ اخيظ ىحا الحي خالف ديشظ وديغ آبائظ ، وفخق 
جساعة قػمظ ، وسفو احالميع ، فشقتمو ، فإنسا ىػ رجل بخجل ، فقال : وهللا لبئذ ما تدػمػنشي 

 ( .47، واعصيكع ابشي تقتمػنو ؟ ىحا وهللا ال يكػن ابجا " ) ! اتعصػنشي ابشكع اغحوه لكع
ومغ خالل قخاءة متسعشة في الشز اعاله ندتذف ان سادات قخير لع يكغ اعتخاضيع عمى     

مالية الجيغ الججيج كجيغ ججيج بل كان اعتخاضيع عمى ما سيدبب ليع مغ فقجان مكانتيع كأسياد 
بسكانة اجتساعية مخمػقة في الػسط السكي ، وان ىحا الجيغ عمى مكة وىع الحيغ كانػا يتستعػن 

سػف يشيي تمظ السكانة وسػف يجعل مشيع اتباع بعج ان كانػا اسيادا ليع السمظ ، واالمػال ، 
والدمصة ، واالتباع ، والعبيج ، والجػاري ، والػاردات السالية والعيشة مغ تمظ التي كانت تيجى 

ور ، بل سػف يقزي ىحا الجيغ عمى كل تمظ السكانة واالحالم ، لألصشام واالوثان كيجايا ونح
وىحا ما تفػه بو ابػ سفيان لػلجه معاوية فيسا بعج حيشسا جسعت لو والية الذام في عيج الخميفة 

إن ىؤالء الخىط مغ السياجخيغ سبقػنا وتأخخنا فخفعيع سبقيع الثاني عسخ بغ الخصاب بقػلو : " 
قادة وصخنا أتباعا وقج ولػك جديسا مغ أمػرىع فال تخالفيع فانظ وقرخ بشا تأخخنا فراروا 

   ( . 48)تجخي إلى أمج فشافذ فيو فان بمغتو أورثتو عكبظ " 
    

 ىؽامر البحث ومرادره :
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 . 16/  3،  185/  1قػ السقجسة ، د.ت ( ،  –الجاللي ، مؤسدة الشذخ االسالمي 
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 االسالميةطبيعة معاداة قريش لرسول اهلل )ص( يف مطلع الدعوة 

 أ.د رحيه حلو حمند البهادلي                                                                                         

 

   و(3233حزيران  – 23العدد ) لة دراسا  ااريخيةجم 
14 

 

14 
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 عشاية عمساء الجزائر بستن "الدمم السرونق" لألخزري تدريدا وتأليفا

  د. بمخير عسراني

 مركز البحث في العمهم اإلسالمية والحزارة، الجزائر

 السمخص:

شيخة كبيخة بيغ الجراسات السشصؿية،  لقج ناؿ متغ الدمع السخونق في عمع السشصق لألخزخؼ 
لقخوف شػيمة في التجريذ باعتبار ىحا العسل مغ أندب الستػف التي ساعجت الصالب  واعتسج

ويتشاوؿ ىحا البحث بالجراسة التعخيف براحب الستغ وبالدمع السخونق مع  وسيمت ليع ىحا العمع،
خجمتو تجريدا وتأليفا، مع إبخاز  بياف أىسيتو ومكانتو العمسية، ثع جيػد عمساء الجدائخ في

الحػاضخ العمسية الجدائخية التي اعتسجتو في مقخراتيا، والتآليف والحػاشي الجدائخية التي ألفت 
 عميو، وىػ ما يكذف جانبا مغ الحياة الثقاؼية في الجدائخ.

عمساء الكمسات السفتاحية: الدمع السخونق، عبج الخحسغ األخزخؼ، الجدائخ، عمع السشصق، 
   الجدائخ.
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The Algerian scholars’ Attention about Matn ‘As-Sullam Al-
Murawnaq’ for Al-Akhdari Teaching and Composing 

Dr.Balkhir Omrani 

Center for Research in Islamic Sciences and Civilization, Algeria 

Abstract: 

Matn As-Sullam Al-Murawnaq for Al-Akhdari in Logic got great fame 
among logical studies, for long centuries it was adopted in teaching by 
considering this work as one of the most appropriate texts that helped 
students and facilitated this science for them. This research deals with 
the study of the author’s definition and As-Sullam Al-Murawnaq, with 
an indication of its importance and scientific status, then the Algerian 
scholars’ efforts in serving it, with highlighting the Algerian scientific 
cities that adopted it in their decisions, and the Algerian authorship and 
footnotes on which composed and that reveals an aspect of the cultural 
life in Algeria. 

Keywords: As-Sullam Al-Murawnaq, Abdurrahman Al-Akhdari, 
Algeria, Logic, Algerian scholars 
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 سقدمة:ال

يعتبخ السشصق واحجا مغ العمػـ العقمية التي انتقمت إلى السدمسيغ مغ عمػـ اليػناف وذلظ   
عمساء اإلسالـ بو وتشاولػه بالجرس مشح أف بجأت التخجسة عمى عيج الخميفة السأمػف، فقج اىتع 

والذخح والشقج. وقج مخ مشح القخف التاسع السيالدؼ إلى اليػـ بعجة مخاحل، ابتجاء مغ التخجسة 
ومخورا بالتأليف والترشيف ؼيو أصالة ال نقال والتي عخفت أمثاؿ الخػنجي واألبيخؼ والقدويشي 

والتي كاف أغمبيا اخترارا لمعمع ثع بدصا لو. وابغ تيسية، وانتياء بسخحمة الستػف والذخوح عمييا 
ولقج عخفت الجدائخ مجسػعة مغ األعالـ الحيغ أسيسػا في ىحا الفغ وكاف ليع شيختيع ؼيو، مشيع 
دمحم بغ أحسج التمسداني، ودمحم بغ مخزوؽ العجيدي التمسداني، ودمحم بغ يػسف الدشػسي، وعبج 

الغخب كتبيع بالقبػؿ، وتجاولػىا في حمقات العمع الخحسغ األخزخؼ، .. إذ تمقى عمساء الذخؽ و 
 والجرس، وألفػا عمييا الذخوح والحػاشي، التي تبّيغ مكانتيع في ىحا الفغ واقتجارىع.

لقج كاف العالمة عبج الخحسغ األخزخؼ البدكخؼ الجدائخؼ بحق رائجا في صشاعة الستػف 
اىج عمسية أغشت الكثيخ مغ الحػاضخ البيجاغػجية التي تقّخب العمػـ لمصالب، وكانت متػنو مش

العمسية عغ صشاعة مقخرات ججيجة، وال أدؿ عمى ذلظ مغ انتذار كتبو في الذخؽ والغخب، 
واعتسادىا كسقخرات لمتجريذ في كبخػ السجف العمسية كتمسداف، واألزىخ، ودمذق، وفاس، 

ق في عمع السشصق" إال واحجا والديتػنة، والقخوييغ، .. ولع يكغ متشو في عمع السشصق "الدمع السخون
مغ ىحه السقخرات التي لقيت شيخة كبيخة، حتى كتب ؼيو كبار العمساء، بسا يطيخ مكانة ىحا 

 الستغ الحؼ ال تخمػ مكتبة مشو، وال يدتغشي عشو شالب لمعمع.

وألف عمساء الجدائخ كغيخىع مغ عمساء الذخؽ والغخب اعتشػا بيحا الستغ عشاية فائقة، فقج 
أف الحاجة البحثية ممحة ألف يخكد عمى ىحا االىتساـ الجدائخؼ بالستػف الجدائخية، إذ إف  ارتأيت

معالجة ىحا الستغ مغ ىحه الداوية يكذف الشقاب عغ الكثيخ مغ السؤلفات السشدية، ويؤرخ لمحياة 
 الثقاؼية الجدائخية.

 إشكالية الدراسة:

 آلتية:مغ خالؿ ما قجمشا لو يسكششا أف نصخح اإلشكاليات ا
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 ما أىسية الدمع السخونق بيغ الستػف السشصؿية؟ -
 ىل اعتشى عمساء الجدائخ بستغ الدّمع لألخزخؼ؟ -
 ما ىي مطاىخ عشاية عمساء الجدائخ بستغ الدّمع؟ -

 أىداف الدراسة:

 بياف أىسية متغ الدّمع السخونق لألخزخؼ في الجراسات السشصؿية. -
الجدائخية وإبخاز دورىع في الحفاظ عمييا والتأليف بياف عشاية عمساء الجدائخ بالستػف  -

 عمييا.
الكذف عغ بعس الكتب الجدائخية السشدية والسفقػدة بسا يفتح الباب لمبحث عسا فقج  -

 وتحقيق ما لع يحقق.
 إبخاز جانب مغ الحياة الثقاؼية لمجدائخ في الفتخة العثسانية -

 مشيج الدراسة:
ي، والسشيج االستقخائي، والسشيج التحميمي، إذ حاولت اعتسجت في البحث عمى السشيج التاريخ

أف أتتبع تاريخ الحػاضخ العمسية والسؤلفات عمى الستغ، لمػصػؿ إلى كل ما يخجـ البحث ويجّمي 
الحؿيقة، كسا حاولت أف استقخغ الشرػص وأحمميا لبياف أىسية متغ الدمع السخونق، وألدلل عمى 

 ابة عغ اإلشكاليات التي شخحتيا الجراسة.عشاية عمساء الجدائخ بو، بػية اإلج
 الدراسات الدابقة:

مغ خالؿ الجراسة السدحية التي أجخيتيا عمى عجد مغ الجراسات التي تػفخت لجؼ، لع أجج مغ 
أفخد ليحا السػضػع بحثا، ولع أقف عمى دراسة تحري جيػد عمساء الجدائخ في خجمة متغ الدمع 

عشي لمخػض ؼيو لسا لو مغ أىسية في خجمة التخاث العمسي السخونق في عمع السشصق، وىػ ما شج
 الجدائخؼ.

 خطة الدراسة:
 قدست البحث إلى ومقجمة وخاتسة، وثالثة مباحث ىي: 
 السبحث األوؿ: التعخيف بالذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ.

 السبحث الثاني: التعخيف بالدمع السخونق وبسكانتو العمسية.
 الجدائخ بستغ الدمع السخونق.السبحث الثالث: عشاية عمساء 



 عهاية علماء اجلزائر مبنت "السلم املرونق" لألخضري تدريسا وتأليفا

  د. بلخري عمراني                                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) لة درااا  تاريخيةجم 
22 

 

22 

 السبحث األول: التعريف بالذيخ عبد الرحسن األخزري 

يعتبخ األخزخؼ واحجا مغ أشيخ عمساء الجدائخ في الفتخة العثسانية، حيث القت مؤلفاتو 
وجيػده العمسية قبػال واسعا وانتذارا بيغ العمساء، داخل الجدائخ وخارجيا، وقج ألف بعس الستػف 

ػ في مقتبل العسخ، وتمقفتيا حمقات الجرس والذخح عرخا بعج عرخ، وانتقمت مغ الذييخة وى
 مرخ إلى مرخ، وؼيسا يمي سأحاوؿ التعخيف بالذيخ قبل الخػض في متشو "الدمع السخونق".

 اسسو وندبتو:

ىػ العالمة الجدائخؼ السحّقق أبػ زيج عبج الخحسغ بغ دمحم الرغّيخ بغ دمحم بغ عامخ 
ب ما جاء في شخحو عمى سّمسو في عمع السشصق فإف ندبو يعػد إلى الرحابي ، وحد1األخزخؼ 

، غيخ أف الذيخ عبج الخحسغ الجياللي شكظ في ذلظ وقاؿ بشدبتو 2العباس بغ مخداس الدّمسي
. ويبجو أف 3إلى بصغ مغ بصػف الجواودة مغ أوالد رياح السشتسيغ إلى األخزخ بغ عامخ بغ رياح

 دو أولى حتى يثبت اآلخخ بيقيغ.ما اّدعاه األخزخؼ لشف

 مهلده ونذأتو:

ولج الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ بسجيشة بشصيػس مغ قخػ نػاحي بدكخة في الجشػب 
ـ، وقج تع استشداخ تاريخ ميالده مغ رجده 1514ىػ السػافق لدشة  929الجدائخؼ، وذلظ سشة 

 السدسى )الدمع السخونق( حيث قاؿ في آخخه:

 سشة     معحرة مقبػلة مدتحدشةولبشي إحجػ وعذخيغ 

 ال سيسا في عاشخ القخوف    ذؼ الجيل والفداد والفتػف 

 وكاف في أوائل السحـخ     تأليف ىحا الخجد السشطع

 مغ سشة إحجػ وأربعيغ      مغ بعج تدعة مغ السئيغ

ىػ  941سشة مغ تاريخ تأليف ىحا الخجد  21فإذا شخحشا سغ األخزخؼ مشح وقت التأليف 
 4وىػ التاريخ الرحيح لسيالد األخزخؼ. 929لشا الشاتج  يخخج
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نسا الذيخ وشب وأخح العمع عغ والجه وشؿيقو األكبخ، وكاف والجه دمحم الرغيخ مغ عمساء 
الػقت أيزا، فألف )أؼ الػالج( حاشية عمى خميل وكتابا في الترّػؼ أيزا، ىاجع ؼيو مغ 

غ مشيج الذخع القػيع، ولعل األخزخؼ قج تأثخ في سساىع بػ "الججاجمة" الحيغ انحخفػا في رأيو ع
ىحا السجاؿ بػالجه كسا أف ججه دمحم عامخ كاف مغ عمساء الػقت فجسع أيزا عسال في الفتاوػ 

 الفقيية.

وتحكخ بعس الخوايات أف األخزخؼ قج شمب العمع أيزا بقدشصيشة وأخحه عمى الذيخ عسخ 
. لكغ الثابت 5ديتػنة. ولكغ ىحه الخواية غيخ مؤكجةالػزاف. كسا شمبو بتػنذ وأخحه عمى مذائخ ال

أنو نبغ رحسو هللا في وقت مبكخ، فتأليفو لكثيخ مغ الستػف والذخوح والكتب في مقتبل العسخ يجلشا 
 عمى ذلظ، ويجؿ عمى أنو قج نيل مغ العمع في مخحمة متقجمة ججا.

 شيهخو وتالميذه:

غ تسكشو مغ عجة فشػف إال أنشا ال نجج عجدا بالخغع مغ الشبػغ السبكخ لألخزخؼ، وبالخغع م
سػػ الخواية غيخ السؤكجة عغ دراستو في  –كبيخا لذيػخو، نطخا لعجـ انتقالو إلى خارج الجدائخ 

، وكحلظ ال نجج لو تالميح كثخ ومذيػريغ، فيػ لع يعّسخ شػيال، ولع يتدغ لو أف يكّػف -الديتػنة 
 سا يمي ما ذكختو السرادر مغ شيػخو وتالميحه.التالميح ويػرث عمسو مذافية. وسشحكخ ؼي

 شيهخو: 

 تحكخ السرادر التي تخجست لألخزخؼ مجسػعة محجودة مغ شيػخو، وىع:

والجه الذيخ دمحم الرغيخ، أخح عشو الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ مبادغ عمع الحداب  -
"الجرة والفخائس مذافية، حيث تسكغ بعج فيسيا واستيعابيا مغ نطسيا في متغ سساه 

 البيزاء في أحدغ الفشػف واألشياء".
أخػه أحسج بغ دمحم الرغيخ، وىػ أكبخ إخػتو أخح عشو أمػر الفقو والسشصق والبياف ولع  -

 يخمف وراءه تأليفا.
الذيخ أبػ عبج هللا دمحم بغ عمي الخخوبي فؿيو ومحجث وصػفي ولج بقخية قخقاش مغ  -

ىػ، أخح عشو األخزخؼ واستفاد مشو  959 قخػ شخابمذ الغخب بميبيا ونذأ بالجدائخ سشة
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وتمقى عمى يجيو ورد الصخيقة الذاذلية والدروؾية، لو رسالة ذوؼ اإلفالس إلى خػاص أىل 
فاس، واألنذ في التشبيو عغ عيػب الشفذ ومديل المبذ عغ آب وأسخار القػاعج الخسذ، 

 ىػ. 963تػفي سشة 
صي قخية لياششة الػاقعة بالقخب مغ ىػ( أحج مخاب 983الذيخ عبج الخحسغ بغ القخوف ) -

 مجيشة شػلقة استفاد مشو األخزخؼ كثيخا، ودرس عمى يجيو.
الذيخ عسخ بغ دمحم الكساد السعخوؼ بالػزاف، كاف مغ أكابخ عمساء قدشصيشة، فؿيو  -

وصػفي وعالع في السعقػؿ والسشقػؿ، مغ تآليفو البزاعة السدجاة، وفتاوػ في الفقو 
  6صغخػ الدشػسي. والكالـ، وحاشية عمى

 كاف ىؤالء ىع شيػخ األخزخؼ، والحيغ يالحع أنيع قمة محجودة في القصخ الجدائخؼ.

 تالميذه:

لع يتخؾ األخزخؼ عجدا كبيخا مغ التالميح السعخوفيغ الحيغ أخحوا عشو العمع مذافية، بل إف 
ظ أنو لع يعّسخ شػيال تالميحه ىع مغ استفادوا مغ مؤلفاتو ومشطػماتو، وىع الحيغ شخحػا متػنو، ذل

رحسو هللا، ويبجو مغ خالؿ بعس األبيات أنو كاف يشطع لصالبو ويؤلف ليع، ففي مشطػمة 
 "الجػىخ السكشػف " يقػؿ: 

 وقج دعا بعس مغ الصالب      لخجد ييجؼ إلى الرػاب

 فجئتو بخجد مفيج     ميحب مشقح سجيج

 7ممتقصا مغ درر "التمخيز"    جػاىخا بجيعة التمخيز

وكحلظ في شخحو لدّمسو في السشصق يقػؿ في سبب تأليفو: " أما بعج: فمسا وضعت األرجػزة 
السدساة "بالدمع السخونق في عمع السشصق"، وجاءت بحسج هللا جسمة كاؼية ولسقاصج مغ فشيا 
حاوية راودني بعس اإلخػاف مغ الصمبة أكخميع هللا السخة بعج السخة عمى أف أضع عمييا شخحا 

يبث ما انصػت عميو مغ السعاني ويذيج ما تقاصخ فييا مغ السباني فأجبتيع لحلظ شالبا مغ مفيجا 
، وإف كانت عبارات الصالب ىشا غيخ واضحة 8هللا تعالى حدغ التػفيق إلى ميائع التحقيق ..."

إف كانػا شالبو أو زمالءه في الصمب، إال أنو يدتأنذ فييا بسغ أخح عشو ىحه السؤلفات مذافية، 
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اصة وأف الذيخ قزى حياتو في التعميع والكتابة في زاوية عائمتو في بشصيػس وتخخج عمى يجيو خ
وقج دّرس بيا فشػنا عجيجة مغ العمع   9تالميح عجيجوف كسا يحكخ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا.

لصمبتو مغ مشصقة الديباف، واألوراس، وقدشصيشة، ومشصقة واد ريغ، وكانت عادتو قزاء أشيخ 
الريف في قخية قّجاؿ لسشاخيا السعتجؿ، ولع يكغ مقامو بيا لمخاحة واالستجساـ، بل كاف يجّرس 

  19بيا شمبة حاضخة سصيف والسشاشق السجاورة ليا.

تحكخ بعس السرادر التاريخية مغ تالميحه: الذيخ عبج الكخيع الفكػف، والذيخ سعيج قجورة، 
لظ، إذ إنيسا لع يعاصخا األخزخؼ، ولع يكػنا قج ولجا إال أف الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا يشفي ذ

حتى عشجما تػفي األخزخؼ، ولعل الفكػف السقرػد ىػ الجج، لحلظ ال يثبت سعج هللا مغ تالميحه 
 . 11إال عبج العديد بغ أحسج بغ مدمع الفارسي

 مؤلفاتو: 

، بالخغع مغ صغخ سغ األخزخؼ إال أنو بجأ التأليف مبكخا، وتسكغ جيجا مغ  نطع العمـػ
وكتابة الستػف التي يديل بيا الحفع لمصالب، لحلظ نجج أغمب تآليفو إف لع نقل كميا ىي متػف 
، أو شخح ليا، وكأف السؤلف انتيج لشفدو نيج تأليف السقخرات البيجاغػجية حتى يخجـ  لعمـػ

، وقج بمغت مؤلفاتو رحسو هللا حػالي ثالثيغ كتابا  كسا ذكخ شالبو وكل مذتغل بيحه العمـػ
صاحب العقج الجػىخؼ، مشيا ما وصمشا ومشيا ما لع يرل كسا يبجو، وقج تػزعت بيغ عجة فشػف 
كالفقو، والعقيجة، والسشصق، والبالغة، والفمظ، والفخائس، والترػؼ، ... وؼيسا يمي ذكخ لسا عخؼ 

 مشيا:

 بيتا. وقج شخحو الشاضع. 141الدمع السخونق: وىػ نطع في السشصق يزع  -1
خ السكشػف في صجؼ الثالثة الفشػف: وىػ نطع في البالغة، يذسل البياف والسعاني الجػى -2

 بيتا. وقج شخحو الشاضع. 291والبجيع، ويزع 
بيت، وقج شخح الشاضع  599الجرة البيزاء في الحداب والفخائس: وتزع ما يقارب  -3

 بعزيا.
 مخترخ في فقو العبادات: وىػ عمى محىب الدادة السالكية. -4
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بيتا، وقج شخحو تمسيحه عبج العديد بغ أحسج بغ  296اج في عمع الفمظ: ويزع نطع الّدخ  -5
 مدمع الفارسي.

 شخح عمى إحجػ عقائج اإلماـ الدشػسي. -6
 شخح العقيجة الرغخػ لإلماـ الدشػسي السدساة أـ البخاىيغ. -7
 الفخيجة الغّخاء: وىي نطع في عقيجة التػحيج. -8
 ة البيية.بيتا، وسساه الجر  179نطع اآلجخومية: يزع  -9
 بيتا. 252المية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: تزع  -19
 بيتا، نطسيا لسا اكتذف قبخ خالج بغ سشاف. 49المية: وتزع  -11
 بيتا. 49تائية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: وتزع حػالي  -12
 بيتا. 23نريحة الذّباف: أرجػزة تزع  -13
 بيتا. 278ب: وىػ نطع يزع أزىخ السصالب في ىيئة األفالؾ والكػاك -14
 نطع قػاعج اإلعخاب: نطع بو كتاب مغشي المبيب البغ ىذاـ. -15
 بيتا. 164رائية في مجح رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع: تزع  -16
 قريجة في شبيعة الشفذ. -17
 الدىخة الدشية. -18

ىحه أىع مؤلفات الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ، ويقاؿ إف ىشاؾ مؤلفات أخخػ مفقػدة، وفقجت 
حتى عشاويشيا، وكسا الحطشا فإنيا تأخح الصابع التعميسي، ونطع العمػـ والفشػف تدييال لمصالب، 

 وتقخيبا ليا إلييع.

 وفاتو: 

اختمف الباحثػف والستخجسػف لألخزخؼ في سشة وفاتو مثمسا اختمفػا في سشة ميالده، وإف كاف 
لعمـػ والفشػف، وتآليفو الكثيخة الخالؼ ىشا أشج، فيشاؾ مغ رأػ أف شيخة األخزخؼ وتسكشو مغ ا

ال ترجر مغ شاب تػفي في بجاية الثالثيشات مغ عسخه، وإنسا عاش أشػؿ مسا ذكخ، بيشسا فّشج 
آخخوف ذلظ ورأوا أف هللا قج بارؾ في عسخه حتى خّمف كل ىحه التآليف، وليذ باألمخ الغخيب مغ 

 شاب بجأ الشطع مبّكخا.
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، يخػ الذيخ عبج الخحسغ 12ي سشة وفاة األخزخؼ ىػ ى 983فبيشسا يجعل الدركمي سشة 
، أما السيجؼ البػعبجلي فقج 13ىػ ويخّصئ ما ذىب إليو الدركمي 982الجياللي أنو تػفي سشة 

ىػ مدتشجا في ذلظ إلى نطع اآلجخومية لألخزخؼ، والحؼ جاء  981ذىب إلى تاريخ آخخ وىػ 
 ؼيو:

 أردناتع بحسج هللا ما قرجنا     مغ نطع ىحه التي 

 سّسيتيا بالجّرة البيية   فيي لسا في أصميا محػية

 وكاف في محـخ الحخاـ      بجءا وختسا لحا الشطاـ

 .14في عاـ إحجػ وثسانيغ سشة    مغ بعج تدعسائة مدتحدشة

وقج رد الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا عمى ىحا االستجالؿ بأنو ضعيف ألف البيت قج يكػف ؼيو 
. وعمى ىحا الخأؼ فإف سعج 15خاءة "إحجػ وثسانيغ" بجؿ " إحجػ وثالثيغ"ترحيف مغ الشداخ بق

ىػ سشة وفاتو. ويبقى األمخ محل خالؼ  953هللا يػافق صاحب العقج الجػىخؼ في اعتبار سشة 
حتى يتعزج أحج األقػاؿ بجليل قػؼ، والثابت أف األخزخؼ كاف قج تػفي بسجيشة "قّجاؿ" بػالية 

 ببشصيػس. سصيف ودفغ في مدقط رأسو

 السبحث الثاني: التعريف بالدمم السرونق وبسكانتو العمسية

ال يختمف اثشاف أف شيخة الدمع السخونق قج بمغت اآلفاؽ، وأنو قج شخح مخات عجيجة، وتمقتو 
األمة مغ شخقيا إلى غخبيا بالقبػؿ والعشاية، وكاف أحج السقخرات السيسة في كثيخ مغ مجارس 

 لحلظ يحدغ ىيشا أف نرف ىحا الستغ وأف نبّيغ مكانتو. العمع في بالد اإلسالـ،

 التعريف بالدمم السرونق:

ىػ متغ مغ بحخ الخجد أّلفو الذيخ عبج الخحسغ األخزخؼ في عمع السشصق، وقج ورد 
بتدسيتيغ " الدّمع السخونق في عمع السشصق" و"الدّمع السشػرؽ في عمع السشصق"، ويبجو أف كال 

، وقج ذكخ الذيخ القػيدشي عشج شخحو لمدّمع أف كال 16خصػشات مختمفةالتدسيتيغ وردتا في م
التدسيتيغ صحيح، فقاؿ: ")السشػرؽ( بتقجيع الشػف عمى الخاء كسا ىػ الخواية عغ السرشف، 
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. وىحا ما يفدخ اختالؼ السخصػشات والذخوح 17ويرح تقجيع الخاء، ومعشاه السدّيغ والسدخخؼ"
 عمى الدّمع في إيخاد الكمستيغ.

ىػ وىػ شاب ابغ إحجػ وعذخيغ سشة، ولحلظ قاؿ في نياية  941كتب الذيخ متشو سشة 
 الشطع:

 ولبشي إحجػ وعذخيغ سشة     معحرة مقبػلة مدتحدشة

 ال سيسا في عاشخ القخوف    ذؼ الجيل والفداد والفتػف 

 وكاف في أوائل السحـخ     تأليف ىحا الخجد السشطع

 بعج تدعة مغ السئيغمغ سشة إحجػ وأربعيغ      مغ 

ومغ محاسغ عادات السؤلف أنو كاف يحكخ سشة التأليف في متػنو، وقج يحكخ عسخه آنحاؾ، 
وىػ ما حفع لشا محصات ميسة مغ تاريخو، وجعمشا ندتشبط ونخبط بعس األحجاث ببعزيا مثل 

 تاريخ ميالده.

تقّخب العمـػ لمصالب، قّدع السؤلف الستغ إلى فرػؿ تقديسا يجّؿ عمى بخاعتو ومشيجيتو التي 
 فكانت فيخستو كاآلتي:

 مقجمة.  -

 فرل في جػاز االشتغاؿ بو )السشصق(. -

 أنػاع الحكع الحادث. -

 أنػاع الجاللة الػضعية. -

 فرل في مباحث األلفاظ. -

 فرل في بياف ندبة األلفاظ لمسعاني. -

 فرل في بياف الكل والكمية والجدء والجدئية. - 
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 السعخفات.فرل في  -

 باب في القزايا وأحكاميا. -

 فرل في التشاقس. -

 فرل في العكذ والسدتػػ. -

 باب في الؿياس. -

 فرل في األشكاؿ. -

 فرل في الؿياس االستثشائي. -

 لػاحق الؿياس -

 أقداـ الحجة -

 خاتسة -

 الغرض من التأليف:

عمع السشصق، ذلظ أنو قج  لقج بيغ السؤلف رحسو هللا غخضو مغ نطع متغ الدّمع السخونق في
وضعو لمصالب وزاد عميو شخحو حتى يكسل القرج مشو، ؼيقػؿ رحسو هللا: " فمسا وضعت 
األرجػزة السدساة بالدمع السخونق، وجاءت بحسج هللا جسمة كاؼية، ولسقاصج مغ فشيا حاوية، 

ا شخحا مفيجا راودني بعس اإلخػاف مغ الصمبة أكخميع هللا السخة بعج السخة عمى أف أضع عميي
يبث ما انصػت عميو مغ السعاني ويذيج ما تقاصخ فييا مغ السباني، فأجبتيع لحلظ شالبا مغ هللا 
تعالى حدغ التػفيق إلى ميائع التحقيق". وبتػاضع جع وبياف أنو قج وضعو لمسبتجئيغ يزيف 

ى مشي، بل قائال:"وإف كشت لدت أىال لحلظ، ولكشي حسمشي عميو تفاؤلي ولع أضعو لسغ ىػ أعم
 18ألمثالي مغ السبتجئيغ ..."
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 مكانة الدّمم السرونق:

احتل الدّمع السخونق مكانة كبيخة لجػ العمساء شخقا وغخبا، ومغ داخل الجدائخ وخارجيا، 
واكتدب شيختو مغ اىتساـ العمساء بو شخحا وتجريدا، فقج ساعجت عباراتو الدمدة ومخونتو في 

الكثيخ مغ السجارس التي اعتسجتو كسقخر لمتجريذ، ولحلظ سيػلة حفطو مغ لجف الصالب عبخ 
يقػؿ الذيخ عبج الخحسغ الجياللي: "وكل مغ وقف عمى تآليفو وأسمػبو في نطسو ونثخه عمع أف 

 .19مغ العمع وأنو ذا خبخة تامة بفغ التعميع )بيجاغػجي("  الخجل كاف متزمعا

نتذاره في العالع اإلسالمي، فإنو يسكششا أف إذا أردنا أف نعمع مكانة ىحا الستغ وأىسيتو، وسعة ا
نتتبع الذخوح والحػاشي التي ألفت عميو، وأف ندتقري الجيػد العمسية التي بحلت لبدصو، فػجػد 
الذخوح والحػاشي والتعميقات يجلشا عمى أف الستغ كاف معتسجا لمتجريذ، إذ كاف العمساء يكتبػف 

انتذار مخصػشات الكتاب في بقاع العالع دليل عمى شخوحيع التي ىي نتاج حمقات العمع، بل إف 
تيافت العمساء عميو وإؾباليع عمى تعّمسو وتعميسو، وليحا فقج أردت أف أشيخ إلى بعس الذخوح 

 التي ألفت في بمجاف مختمفة ألبّيغ عشاية العمساء بيحا الشطع.

لجػار، وبحكع التالقح لعل السغخب اإلسالمي كاف أكثخ األماكغ عشاية بالدمع السخونق، بحكع ا
العمسي الحؼ كاف بيغ الحػاضخ العمسية، فقج ُوججت شخوح لمدّمع في تػنذ وفي السغخب وفي 

نجج "شخح الدمع في السشصق" لمذيخ دمحم بغ حدغ بغ عبج الخزاؽ السعخوؼ  تهنسمػريتانيا، ففي 
عرخه، أما في  ىػ( وىػ أحج شيػخ الديتػنة وأحج عمساء تػنذ في 1197باليجة التػندي )ت 

فعمى الدمع شخوح كثيخة نحكخ مشيا: "فتح الباب السغمق في شخح الدمع السشػرؽ" ألبي بكخ  السغرب
ىػ(، و"شخح الدمع السشػرؽ" ألبي عبج هللا دمحم بغ  1139بغ عمي الفخجي الدمػؼ السخاكذي )ت 
: "حاشية عمى ( وعمى ىحا الذخح حػاش كثيخة مشيا1194حدغ بغ مدعػد البشاني الفاسي )ت 

ىػ(، "حاشية عمى شخح البشاني  1232شخح البشاني" ألبي عبج هللا دمحم بغ دمحم الذفذاوني )ت 
يع بغ عبج  1329عمى الدمع" لميادؼ إدريذ العمسي الذفذاوني )ت  ىػ(، أما أبػ إسحاؽ إبخـا

أيزا "السعبق  ىػ( فمو "القػؿ السدمع في شخح نطع الدمع" ولو 1311القادر التادلي الخباشي )ت 
بالد ششؿيط فإف عمساء السحاضخ الذشؿيصية مهريتانيا شخح سمع السشصق"،... وإذا اتجيشا إلى 

كاف ليع إسيامات عجيجة في شخح متغ األخزخؼ، أذكخ مشيا: "شخح األخزخؼ" ألنبيخؾ بغ 
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يابي ىػ(، و"الدمظ البجيع عمى سمع األخزخؼ" لسحسج حبيب هللا بغ ما 1355ميمػد الحدشي )ت 
ىػ(، و"شخح  1382ىػ(، و"شخح عمى األخزخؼ" لسحسج بغ باباه القشاني )ت  1364الجكشي )ت 

ىػ(، و"شخح سمع األخزخؼ في  1385الدمع في السشصق" لسحسج عبج هللا بغ البذيخ السالكي )ت 
 السشصق" لخجيجة بشت العاقل، ...

ع مقخرا في عمع السشصق مشح ىحا بالشدبة لجوؿ السغخب اإلسالمي والتي جعمت مغ متغ الدمّ 
أكثخ حػاضخ العمع التي اىتست  مررأوائل ضيػره ولقخوف مغ بعجه،  أما في السذخؽ فقج كانت 

بستغ األخزخؼ، وكاف أحج مقخرات األزىخ الذخيف، ولحلظ وججنا العجيج مغ الذخوح عميو مغ 
ية عمى عمساء مرخ عامة ومغ شيػخ األزىخ خرػصا، ومغ ىحه الذخوح نحكخ: "حاش

األخزخؼ في السشصق" ألبي عبج هللا دمحم بغ عيدى بغ يػسف الجمياشي الذافعي الخمػتي )ت 
ىػ(، "شخحاف عمى الدمع السشػرؽ" لذياب الجيغ أبػ العباس أحسج بغ عبج الفتاح بغ  1176

ىػ(، "حاشية عمى شخح الدمع لمسػلػؼ" لعمي بغ أحسج بغ  1181يػسف السمػؼ السجيخؼ )ت 
ىػ(، "حاشية األجيػرؼ عمى شخح السمػؼ عمى شخح الدمع"  1189رعيجؼ العجوؼ )ت مكـخ ال

ىػ(، "حاشية عمى شخح السمػؼ عمى  1199لعصية بغ عصية البخىاني الذييخ باألجيػرؼ )ت 
ىػ(، "حاشية عمى شخح  1296الدمع" ألبي العخفاف دمحم بغ عمي السرخؼ السعخوؼ بالرّباف )ت 

يع  1259حدغ بغ دمحم العصار )ت البشاني" لذيخ األزىخ  ىػ(، "حاشية عمى الدمع السشػرؽ" إلبخـا
ىػ(، "إيزاح السبيع مغ معاني متغ الدمع" لذيخ األزىخ بخىاف  1276بغ دمحم الباجػرؼ )ت 

ىػ( وىػ مغ أشيخ شخوح األزىخييغ  1254الجيغ حدغ بغ دروير بغ عبج هللا القػيدشي )ت 
لشا مغ خالؿ ىحه الذخوح الكثيخة التي لع أذكخىا جسيعا أف ىحا  عمى سّمع األخزخؼ، ... ويتبيغ

 الستغ قج كاف أحج السقخرات الخئيدية في األزىخ.

ولذيػخ دمذق فإنيع أيزا قج أسيسػا في شخح متغ األخزخؼ، فسسغ اعتشػا  لدهرياوبالشدبة 
يع بغ محسػد بغ أحسج العصار الجمذقي )ت  لو كتاب "حاشية ىػ( و  1314بو وشخحػه الذيخ إبخـا
ىػ( ولو كتاب "شخح  1323عمى حاشية الباجػرؼ عمى شخح الدمع"، وكحلظ دمحم الحصابي )ت 

  29الدمع" وىؤالء مغ عمساء دمذق ومجرسي الجامع األمػؼ.
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كانت ىحه بعس الذخوح فقط التي بّيشت مغ خالليا شيخة متغ األخزخؼ في الحػاضخ 
أكثخ، وشيختو بمغت أكثخ مغ ذلظ، فالجكتػر أبػ القاسع سعج اإلسالمية الذييخة، وإال فإف الذخوح 

  21هللا يحكخ أنو قج وصمت شيختو إلى الدػداف واليشج.

وعغ ضيػر ىحا الستغ في سياؽ التصػر التاريخي لعمع السشصق عشج السدمسيغ فإف السعخوؼ 
لكالمية ُمشح ُعقػد أف ِبالد السغخب العخبي اشتيخت بالتجقيِق والتشقيخ عغ السداِئل العقمية وا

ىػ( الحؼ بجأ دعػتو اإلصالحيِة عمى 524شػيمة، ؼبعج ُضيػر دمحم بغ عبج هللا ابغ تػمخت )ت 
رُكاـ السحاىب الدياسية والكالمية التي كانت سببًا لبحث السدائِل الخالؼيِة العقجية، ضيخ َبعجُه 

ىػ( رحسو هللا تعالى، الحؼ  898فكٌخ ججيٌج بشحػ ثالثة قخوف لمعالمة السؤرِّخ ابغ خمجوف )ت 
أخخج لبالد السغخب والسذخؽ ما عخؼ بسشصق ابغ خمجوف وفمدفتو التأريخية واالجتساعية، وكانت 
آراؤه محّل ججؿ شػيل بيغ أىل السذخؽ والسغخب إلى اليػـ، ثع ضيخ في مجيشة "ِتمسداف" 

هللا تعالى، وىػ ُمرشِّف  ىػ( رحسو 895الجدائخية السرمح الداىج "دمحم بغ يػسف الدشػسي" )ت 
الكتب السذيػرة عشج السالكية واألشاعخة مثل: "العقيجة الكبخػ" و"العقيجة الػسصى" و"العقيجة 

 " في السشصق” الرغخػ" وتدّسى أـ البخاىيغ، و" شخح إيداغػجي 

األخزخؼ ؼَيَدتفاُد مسا سبق أف الحخكات الكالمية والفمدؽية واالجتساعية والجيشية التي سبقت 
إلقشاع األخزخؼ بترشيف ُسمَّع السشصق، لزبط العمـػ  -ؼيسا يبجو –كانت سببًا مباشخًا 
 . والسجركات السختمفة

فإذا كاف بيغ ابغ ُتػمخت واألخزخؼِّ نحػ أربعة قخوف ونيِّف، وبيغ ابغ خمجوف واألخزخؼِّ 
سانيغ سشة ، َؼُيدتخمُز نحػ خسذ وسبعػف ومائة سشة، وبيغ الدشػسي واألخزخؼِّ نحػ ثساٍف وث

أف ىحه أسباب زمانية ليا جحور تخاثية، أثَّخت في تكػيغ الجانب العمسيِّ والجيشيِّ لألخزخؼ، 
 . 22وكانت ُمحفِّدًا لمبيئة الجدائخية لتججيج الجػانب اإليسانية والعمسية في بالد السغخب

عػبتو ولكثخة اىتساـ لقج جاء متغ األخزخؼ في وقت وصف بالدىج في عمع السشصق؛ ربسا لر
السغاربة بالترػؼ، ولحلظ كاف لألخزخؼ دور في تدييل عمع السشصق وإعادة مكانتو لو، وأسيع 
في متشو في إعادة االعتبار ليحا العمع بحيث سيصخ عمى الجراسات السشصؿية لسجة تقارب األربعة 

وائل القخف العذخيغ، قخوف، وألىسيتو وبخاعة تأليفو تخجسو السدتذخؽ الفخندي لػسياني في أ
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ودّرسو وقجمو لمقّخاء األجانب، بل إنو قارنو بػ )حجيقة الجحور اإلغخيؿية لكمػد الندمػ، وكحلظ 
 .  23قارنو حاجي خميفة بعسل إيداغػجي

 عشاية عمساء الجزائر بستن الدمم السرونق السبحث الثالث:

األخخػ، ولع يكغ لستغ لع يكغ لمجدائخ أف يغيب عشيا ما اشتيخ في البمجاف واألمرار 
األخزخؼ أف يدافخ إلى الذخؽ حيث الحػاضخ العمسية الكبخػ في مرخ ودمذق، ويدافخ إلى 
الغخب حيث فاس والقخوييغ، ثع يغيب تجريدو عغ حػاضخ الجدائخ التي بمغت شيختيا ما بمغت 

لػجػد الحػاضخ األخخػ، فقج كانت الجدائخ في الفتخة التي سبقت األخزخؼ قميال )فتخة ا
، وعخفت فييا مجف لمعمع كتمسداف، وقدشصيشة، وبجاية، 24العثساني( تدسى بإستانبػؿ الرغخػ 

ومازونة، ووىخاف، والجدائخ، وعشابة، وبدكخة، وكميا كانت ليا شيختيا وليا عمساؤىا الحيغ استشار 
ػنة بتػنذ السدجج الجامع بتمسداف كاف يػازؼ جامع الديتبيع الذخؽ والغخب، ويكفي أف نعمع أف 

والقخوييغ بفاس، واألزىخ بسرخ، وإف كانت فتخة ما بعج األخزخؼ قج شيجت ضعف السجرسة 
التمسدانية بفعل األوضاع الدياسية إال أف بعس األماكغ قج بقيت ليا قػتيا العمسية، وجحبت 

 الكثيخ مغ العمساء، وخّخجت العجيج مشيع.

 العشاية بو تدريدا:

تتبع تجريذ متغ الدمع السخونق في السجارس الجدائخية، ذلظ أف  لقج واجيت صعػبة كبيخة في
أغمب السرادر التي عجت إلييا لع تكغ تحكخ ىحا الستغ تحجيجا ولكشيا تحكخ تجريذ عمع السشصق 
عسػما، وإف كشا نعمع أف أغمب الذخوح التي كتبت ال تشبع مغ فخاغ ولكشيا عادة ما تكػف نتاج 

ق شخح الذيخ لصمبتو، فػجػد شخح لمدمع لمذيخ أبي راس الشاصخؼ حمقات الجرس، وعادة ما تػث
وىػ  ال شظ ىػ دليل عمى أف حػاضخ الغخب الجدائخؼ كانت تعتسج متغ األخزخؼ في مقخراتيا.

ما يؤكجه الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا بقػلو عغ شخيقة األساتحة في الجدائخ في الفتخة العثسانية: " 
خ اإلمالءات لصالبيع فشتج عغ ذلظ عجد مغ التقاييج والحػاشي والذخوح، كانػا يمجأوف إلى تػفي

 25وىي جسيعا تتحػؿ إلى تآليف في مختمف الفخوع، فالتعميع إذف كاف باعثا عمى التأليف"
ويزيف أيزا عغ مداىسة الصالب في تػثيق شخوحات أساتحتيع، ؼيقػؿ: "..كسا أف الصالب 

السجرس واسع العمع غيخ متقيج بالسشقػؿ والسدسػع مغ أنفديع يدجمػف الجرس كمو إذا كاف 
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السدائل، فإف الصالب في ىحه الحالة يربحػف حخيريغ عمى أال تفػتيع شاردة وال واردة مغ 
 .26درس شيخيع، وبحلظ يديسػف بجورىع في حخكة التأليف التي كانت مسجوحة حيشئح"

تمسداف البغ مخيع الذخيف أف يبجو مغ خالؿ كتاب البدتاف في ذكخ األولياء والعمساء ب
السجرسة التمسدانية في القخف العاشخ اليجخؼ )قخف األخزخؼ( كانت تجّرس متغ الدمع السخونق 
في عمع السشصق، فقج ذكخ ابغ مخيع أف شيخو أحسج بغ عيدى الػرنيجؼ، كاف يجّرس رسالة ابغ 

ابغ مالظ ومشطػـ الجدرؼ أبي زيج ومخترخ ابغ الحاجب الفخعي وعقائج الذيخ الدشػسي وألؽية 
، وبحلظ فيػ يػثق لشا 27وأبي مقخع والدمع السخونق في السشصق وحكع ابغ عصاء هللا في الترػؼ

 أمخا ىاما باعتساد ىحا الستغ في التجريذ في نفذ عرخ ناضسو، وفي أقرى الغخب الجدائخؼ.

مقخراتيا، إذ إف وبالشدبة لسجرسة مازونة الذييخة فقج كانت تعتسج كتب األخزخؼ أيزا في 
شيخة األخزخؼ في صياغة الستػف السخررة لمتعميع جعمت مشطػماتو أيدخ لمصالب وأدعى 
لالعتساد عمييا، ولحلظ وججنا أيزا مغ الكتب السعتسجة في مازونة "الدمع السخونق في عمع 

 .28السشصق" إلى جانب الجػىخ السكشػف في المغة

انت مغ مخاكد العمع فقج اشتيخ فييا الذيخ سعيج أما عغ حاضخة مجيشة الجدائخ والتي ك   
قّجورة، والحؼ كانت مجالدو تذج إلييا الخحاؿ، وتتمسح عمى يجيو عجد مغ العمساء أمثاؿ عيدى 
الثعالبي، ودمحم بغ عبج الكخيع الجدائخؼ، ويحى الذاوؼ، وعسخ السشجالتي ... وقج كاف لمذيخ 

كاف يعتسج متغ "الدمع السخونق في عمع السشصق" في دروس في السشصق الحؼ بخع ؼيو، ويبجو أنو 
تجريدو، يقػؿ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا: " وقج كانت مداىسة قجورة في الجرس ال في التأليف 
وبالمداف ال بالتعميع. ولحلظ كثخ تالميحه وقمت تآليفو. ومع ذلظ فقج ندب إليو متخجسػه بعس 

إلمالءات التي كاف يسمييا عمى الصالب في الجامع الكبيخ التآليف التي ال تخخج في نطخنا عغ ا
أو جامع سيجؼ رمزاف. وقج اشمعشا عمى بعزيا فػججناىا كحلظ. فيي مخترخة ومػضحة 
لبعس السدائل التي قج تفػت الصالب، ثع إف ما اشمعشا عميو مشيا ليذ بقمسو وإنسا ىػ بأقالـ 

الصالب أنفديع. وكانت مػضػعاتيا ال تخخج  الشداخ. فمعل ىحه اإلمالءات كانت أيزا بأقالـ
. ثع ذكخ مغ تآليفو: 29عغ السػاد السجروسة عشجئح، وال سيسا مػاد الحجيث والفقو والشحػ والسشصق"

 "شخح عمى الدمع السخونق في السشصق".
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وعمى العسػـ فإف الجدائخ في الفتخة العثسانية، وفي الحػاضخ العمسية آنحاؾ كانت تعتسج عمى 
ألخزخؼ كػاحج مغ السقخرات األساسية، ونذأت الكثيخ مغ الذخوح والحػاشي عغ حمقات متغ ا

الجرس ومغ رحع السجالذ العمسية الستفخقة عبخ مشاشق الجدائخ، بل إف سعج هللا قج جعل متغ 
األخزخؼ مغ السؤلفات التي كانت شائعة في ذلظ الػقت وكانت كسمح الصعاـ في كل مجمذ 

 .39عمع

التقميج سائخا إلى وقت االحتالؿ الفخندي لمجدائخ، وبقيت السجارس الحخة والدوايا لقج بقي ىحا 
تعتسج الكثيخ مغ السقخرات األولى في التجريذ، وحافطت إلى وقت شػيل عمى نيج األوليغ 
بالخغع مغ السحاوالت الفخندية السسشيجة لتحصيع التعميع وفخندتو. وقج حاولت أف أستخخج نساذج 

فقج اىج فػججت نسػذجيغ؛ واحج لمدوايا العمسية والثاني لمسجارس الحخة، أما الدوايا مغ ىحه السش
وججت أف زاوية اليامل التي كانت إحجػ قالع العمع في الجدائخ، والتي ليا شيختيا بيغ العمساء، 
كانت تعتسج في مشاىجيا عمى تجريذ السشصق، ؼباإلضافة إلى القخآف الكخيع والعمػـ المغػية 

خعية، كانت مقخراتيا تذتسل عمى التاريخ اإلسالمي والديخة الشبػية وعمع السشصق والفمظ والذ
والحداب، .. وفي عمع السشصق كانت الكتب السعتسجة ىي: الدمع لألخزخؼ بذخح السؤلف 
والسمػؼ والباجػرؼ، وإيداغػجي لألبيخؼ بذخح شيخ اإلسالـ، والتيحيب لمدعج بذخح الحريبي، 

 .31القصب الخازؼ، والسخترخ لمدشػسي، والسصالع لألرمػرؼ بذخح الخازؼ  والذسدية بذخح

وبيحا يتبيغ لشا أف زاوية اليامل كانت تعتسج الدمع السخونق كػاحج مغ الكتب األساسية التي 
يشبغي عمى الصالب أف يتعمسيا جخيا عمى عادة أغمب السعاىج العخيقة، والسجارس األخخػ داخل 

 و.القصخ الجدائخؼ وخارج

وبالشدبة لمسجارس الحخة فإنشا عشج البحث وججنا أف جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ كانت 
التعميع  -1تجرس سمع األخزخؼ في التعميع السدججؼ، والحؼ كاف يشقدع آنحاؾ إلى نػعيغ، 

التعميع بػاسصة الجروس السشتطسة  -2بػاسصة دروس الػعع واإلرشاد وىػ السػجو لعامة الشاس. 
وىػ تعميع عاؿ مقدع إلى أربع مخاحل، تسكغ الستخخج مشو مغ مػاصمة دراستو في جامع الديتػنة 
أو في غيخه مغ السعاىج اإلسالمية، وقج كاف السشصق يجّرس في الشػع الثاني باعتباره مػجيا 

 .32لمستخرريغ والستفخغيغ لمتحريل العمسي الخصيغ
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ة متغ الدمع ضسغ السقخرات التي اعتسجت في مغ خالؿ الشسػذجيغ الدابقيغ يطيخ لشا أىسي
الدوايا والسجارس السعاصخة عمى الدػاء، وكيف أنو بقي متػارثا عبخ قخوف، وىحا الحؼ ذكختو ىػ 
ما استصعت الػصػؿ إليو مػثقا، أما الػاقع فإنو يؤكج اشتيار كتب األخزخؼ بيغ العمساء 

 لديػلتيا وقجرتيا عمى تحليل العمـػ لمصمبة. 

 اية بو تأليفا: العش

لقج أّلف عمساء الجدائخ العجيج مغ الذخوح عمى متغ الدمع السخونق، وتخكػا تخاثا كبيخا مغ 
نتاج حمقات العمع والجرس التي كانت  –كسا ذكخنا  –السخصػشات الذاىجة عمى ذلظ، والتي ىي 

وكاف العمساء تعخفيا الحػاضخ العمسية، فكاف الصمبة يجونػف شخوح الذيػخ  عمى الستػف، 
يخاجعػف ىحه التػثيقات التي تتػج عادة بسؤلفات ججيجة، وؼيسا يمي سأذكخ الذخوح التي ألفيا 
عمساء الجدائخ عمى الدمع السخونق في عمع السشصق، ألبيغ عشايتيع بو تأليفا كسا بيشت عشايتيع بو 

 تجريدا.

  ىـ(: 6611شرح الذيخ أبي عثسان سعيد بن إبراهيم قدورة ) -
يع قجورة، أبػ عثساف: مفتي مجيشة الجدائخ وفقيييا وعالسيا وصالحيا. وىػ  سعيج بغ إبخـا

تػندي األصل، جدائخؼ السػلج والشذأة. أخح عغ سعيج السقخؼ وغيخه. وأخح عشو دمحم بغ اسساعيل 
. وقج كانت لمذيخ مكانة كبيخة عشج العمساء وعشج الحكاـ، 33مفتي الجدائخ، ويحيى الذاوؼ وغيخىسا

سا كانت حمقاتو مقرج شالب العمع، وكانػا يخحمػف إليو مغ مختمف األمرار، كحلظ كاف فك
 .34الحكاـ يجمػنو ويقجرونو ويقبمػف يجه

تخؾ الذيخ سعيج قجورة عجدا مغ السؤلفات في الفقو والمغة والسشصق، ومغ ىحه السؤلفات شخحو 
عمى شخح السؤلف، قاؿ رحسو هللا: عمى الدّمع السخونق لألخزخؼ، والحؼ ألفو كسا يقػؿ كتحييل 

"فإني استخخت هللا تعالى في وضع تقييج عمى األرجػزة السػسػمة بػ: "الدمع السخونق في عمع 
السشصق" بحيث يكػف مزافا لذخح السرشف كالتحييل لسا أىسمو وأغفمو في شخحو مطيخا 

. وال شظ أف 35مػؿ"لسقاصجه، ومدتخخجا بعػف هللا بعس فػائجه، وهللا السدؤوؿ في بمػغ األ
العبارات فييا مغ التػاضع ما فييا، وتبيغ عغ أدب الذارح مع صاحب الستغ. وقج قاـ األستاذ 
دمحم ىػارؼ بتحقيق مخصػط الكتاب في إشار استكسالو متصمبات نيل درجة الساجدتيخ مغ جامعة 
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هللا خيخا عمى ما  ـ، وال نعمع إف كاف قج شبع مدتقال أـ ال، فجداه 2913تمسداف، الجدائخ سشة 
قجـ لمتخاث الجدائخؼ، وقج وصف السحقق الكتاب بقػلو: "إف الؿيسة العمسية لمسخصػط "شخح الدمع 
السخونق في عمع السشصق" تكسغ في كػنو يزع بيغ يجؼ الجارس الداعي إلى السفاـيع الفكخية 

التحميل في مياديغ القجيسة، والتػاؽ إلى رحاب البشاء العقمي الستساسظ، ومجاالت التخكيب و 
البحث واالستقخاء السختمفة، إمكانات االختيار في العمع الػاحج بيغ نسصيغ أو محىبيغ في العخض 
والتبديط، يدتشيخ بيسا، وىػ يحث الخصى في استقراء ألػاف السعخفة، وضخوب السحاقات 

ديغ: لغػؼ الثقاؼية. وقج حخص الذارح عمى أف يأتي شخحو عمى نطع األخزخؼ لدمسو ذا مختك
وتفديخؼ، وآخخ مشيجي فمدفي، بحيث تتعانق الرػرتاف وتتعاوف إليزاح السبيع مغ درجات 
الدمع، وتمؿياف الزػء عمى الدوايا القاتسة والغامزة. فيػ أبدط وأوضح الذخوحات السعخوفة، 

لظ حيث أف قجورة كتب شخحو بأسمػب سيل وعبارة سمدة، لع يتبع أساليب الذخاح في التعقيج، لح
كانت ؾيستو العمسية عالية. كسا أف ىحا الكتاب يعتبخ مخجعا ثسيشا لصمبة العمع، فسغ خاللو 

. وقج وصف الحفشاوؼ أسمػب الذيخ سعيج قجورة في 36يتعمسػف أىع القزايا التي عالجيا السشصق"
 .37كتابو فقاؿ: "وقج بالغ رحسو هللا في بدط العبارة في شخح الدّمع فكاف ذلظ مسا انفخد بو"

ولعل شخح الذيخ قجورة عمى الدمع أشيخ الذخوح الجدائخية التي تجاوليا العمساء وأشادوا بيا، 
ودليل ذلظ تػفخ ندخو في خدائغ السخصػشات الجدائخية والسغخبية، مسا جعل الكتاب يبقى إلى 
يػمشا ىحا عمى خالؼ ما رأيشاه مغ الذخوح األخخػ، ويزاؼ إلى ذلظ شيخة العالع ومكانتو، 

 وقخب عرخه مغ عرخ صاحب الستغ رحسيسا هللا.
 ىـ(: 6603شرح الدمم السرونق لمذيخ أبي عبد هللا دمحم بن خميفة )ت  -

، رحالة، مغ والسؤلف ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ خميفة الجدائخؼ،  فؿيو، مذارؾ في عجة عمـػ
ترجػ لمتجريذ، أىل مجيشة الجدائخ. رحل الى السذخؽ، ودخل مرخ فأخح عغ عمسائيا. وعاد، ف

أثشى عميو بغ زاكػر في أزاىخ البدتاف فقاؿ: "الذيخ السدّغ البخكة،  .38فاشتيخ، وأخح عشو جساعة
الحائد قرب الدبق في فشػف مذتخكة، شيخ السذايخ، الحؼ لو في تحقيق العمػـ قجـ راسخ، .. 
فاضل عاّلمة، رحالة مجحامة، .. دخل مرخ وىػ غالف، لدمدبيل البياف، فكخع في غجيخه، حتى 

فو، حتى تخّوػ مغ ُنّصافو، فآب إلى الجدائخ بعج أف ألحع مغ أسخاره تزمع مغ نسيخه، وأحـخ بسصا
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وأشحع، واقتبذ مغ أنػاره ما يشجمي بو الميل األسحع، .. وترّجػ لمتجريذ والترشيف، وتخدػ 
 .39بحّمتي التقجيذ والتذخيف"

ونجبو يحكخ ابغ زاكػر أف الذيخ دمحم بغ خميفة الجدائخؼ قج أعمسو بذخحو عمى الدمع السخونق، 
إلى االشالع عمى كتبو، وىػ بحلظ يػثق لشا شخحا مغ الذخوح الجدائخية األولى عمى سّمع 

 األخزخؼ، غيخ أنشا ال نعمع شيئا عغ ىحا الكتاب.
   ىـ(:61شرح الدمم السرونق في عمم السشطق، لمذيخ معزوز البحري السدتغانسي ) -

صاحب تعخيف الخمف: "أوحج  وىػ السعخوؼ بديجؼ معدوز البحخؼ السدتغانسي، قاؿ عشو
زمانو وسخاج أوانو حامل لػاء كل فغ وواصل ما ضيخ مغ العمـػ بسا بصغ، السذار إليو عشج الكل 
بالسقاـ الدامي العالمة الشاصح والػلي الرالح سيجؼ معدوز البحخؼ السدتغانسي، لع يعخؼ 

مغ حمل فزمو أغشى عشجنا بغيخ ىحا مغ قجيع غيخ أف ما أشيخ هللا مغ أمخه وأضيخ عميو 
. وقج ذكخ مغ مؤلفاتو شخحو عمى الدمع 49السعخؼ عغ التعخيف وشخزه بصخاز التكخيع والتذخيف"

 السخونق لألخزخؼ.
 192، وىػ في 2929سشة  alphdocحقق الكتاب الباحث حبيب بػزوادة، ونذختو دار 

قجورة، والحق  صفحة، وقج وصف السحقق الكتاب بأنو ثالث شخح بعج شخح السؤلف وشخح سعيج
أنو ليذ كحلظ فذخح دمحم بغ خميفة الجدائخؼ سابق عميو، كسا أنشا ال نحيط عمسا بسا كتب مغ 

.  شخوح حتى ندتصيع التختيب والجـد
  ىـ(: 6121كتاب "القهل السدمم في شرح الدمم" ألبي راس الشاصري السعدكري )ت  -

صخؼ السعدكخؼ ندبة إلى مجيشة والسؤلف ىػ دمحم أبػراس بغ أحسج ابغ ناصخ الخاشجؼ الشا
معدكخ في الغخب الجدائخؼ، يقػؿ عشو صاحب "تعخيف الخمف بخجاؿ الدمف": " كاف رحسو هللا 
ورضي عشو إماما في السعقػؿ والسشقػؿ وإليو يخجع في الفخوع واألصػؿ، ورحل في شمب العمع 

لتالج والصارؼ، واكتداب السعارؼ، وافى األفاضل مغ أىل مرخ وتػنذ وفاس وأخح عشيع ا
ودرس وأفاد  ورفع مشار العمع وأشاد، وكاف يجعى في زمانو الحافع لقػة حفطو وتسكشو متى شاء 
مغ استحزار مدانجه حتى كأف العمػـ كتبت بيغ عيشيو ولو تآليف مفيجة بجيعة سارت بيا لعدتيا 

الى ورضي عشو ونفعشا الخكباف واشتجت إلييا لشفاستيا رغبة القاصي والجاف .. تػفي رحسو هللا تع
 .41ىػ( وقج جاوز التدعيغ" 1238ببخكاتو عاـ ثساف وثالثيغ ومائتيغ وألف )
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انترب لمتجريذ ثع تػلى القزاء .. وتخمى عغ البادية وعاد لسعدكخ وزاوؿ التجريذ ليال 
ونيارا وداوـ عمى ذلظ نحػ ست وثالثيغ سشة كسا ذكخ دوف أف يتخمف عغ ذلظ ولػ يػما 

 .42واحجا
كاف الذيخ كثيخ التآليف حتى ليحكخ ىػ عغ نفدو أنو قارب الديػشي في كثختيا،  وقج

واختمفت ىحه السؤلفات بيغ شتى الفشػف والعمػـ، أشيخىا كتب التاريخ، ورحمتو الذييخة، لكغ عمع 
السشصق كاف لو حع مغ ىحه السؤلفات، إذ يحكخ الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا أنو مغ أواخخ مغ 

لسشصق في العيج العثساني، ويقػؿ: " ذكخ أبػ راس أف لو شخحا عمى سمع األخزخؼ ألف في ا
سساه )القػؿ السدمع في شخح الدمع(، ولعل لو غيخه في السشصق أيزا، فقج كاف عالسا بذؤوف 
الجيغ والجنيا كسا عخفشا، وذكخ في رحمتو )فتح اإللو ومشتو( تآليفو مبػبة، واشمعشا عمى ذلظ 

. 43تاب السحكػر في السشصق، غيخ أنو ال يدتبعج أف يكػف لو غيخه مسا لع ندجمو"وسجمشا لو الك
والحؼ ييسشا في ىحا ليذ كل مؤلفاتو في السشصق وإنسا شخحو عمى الدمع السخونق والحؼ سساه 

 القػؿ السدمع في شخح الدمع، لكشو لألسف مفقػد عمى ما نعمع.
 ىـ(: 6131ان العيدهي الزواوي )ت شرح الذيخ أبي عبد هللا دمحم الرالح بن سميس -

وىػ األستاذ دمحم الرالح بغ سميساف بغ دمحم بغ دمحم بغ أبي القاسع الصالب الخحسػني ندبة 
إلى أوالد رحسػف مغ شخفاء العر في بمج امذجالة، وجج بخصو أنو قخأ وأجيد في جامع الديتػنة 

ستجعاه الذيخ سيجؼ دمحم بغ عبج بتػنذ ولسا رجع مشيا اشتغل بالتجريذ في جبل بشي عيدى وا
الخحسغ األزىخؼ، وقجـ إليو واشتغل عشجه في جبل جخجخة بالتجريذ ونفع الخمق بالعمػـ إلى أف 

. وقج ذكخ لو الحفشاوؼ مجسػعة مغ السؤلفات مشيا 44سشة 99ىػ عغ نحػ  1242تػفي سشة 
 شخحو لمدمع السخونق، لكغ ال نعمع أيزا مكاف ىحا الكتاب.

تصعت تقييجه مغ شخوح جدائخية عمى الدمع السخونق، والتي يالحع أنيا ابتجأت بعج ىحا ما اس
قخف تقخيبا مغ كتابة الستغ وامتجت لقخوف بعجىا، كسا أف بعزيا مفقػد لع يرل إليشا، أو لع 
يحقق، وبعزيا تع تحؿيقو وشبعو، وىػ ما يبيغ عشاية عمساء الجدائخ بيحا الستغ تأليفا كسا اعتشػا 

 ريدا.بو تج
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 الخاتسة:
مغ خالؿ ما سبق بيانو وتفريمو، انتيى ىحا البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج يسكغ ذكخىا 

 ؼيسا يمي:
احتمت مؤلفات األخزخؼ مكانة كبيخة عشج العمساء، وذاع صيتيا، واشتيخت بيغ البمجاف  -

الفشػف والعمػـ، ولبخاعة واألمرار، وتجاوليا العمساء لسا وججوا فييا مغ سيػلة العبارة، واخترار 
 مؤلفيا في صياغة الستػف العمسية كأنو خبيخ في السشاىج ومتخرز فييا.

لقج اعتشى العمساء في حػاضخ العمع السختمفة بستغ الدمع السخونق لألخزخؼ، وقخروه في  -
 حمقاتيع العمسية، واعتسجوه في الجروس، وشخحػه شخوحا كثيخة تجؿ عمى أىسية ىحا الستغ وؾيستو،
وىػ ما يفدخ انتذاره في غخب العالع اإلسالمي وشخقو، حتى رأيشا مذايخ األزىخ الذخيف يػلػنو 

 عشاية خاصة.
كاف لستغ األخزخؼ في الجدائخ عشاية خاصة، فقج قخره العمساء في حمقات الجرس، كسا  -

يف فعمت جسيع الحػاضخ، وسيصخ ىحا الستغ عمى السشاىج في الجدائخ لقخوف شػيمة، ورأيشا ك
اعتسجتو تمسداف، والجدائخ، ومازونة، واعتسجتو مغ بعجىع الدوايا العمسية، والسجارس الحخة التابعة 

 لجسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ.
لع يكتف عمساء الجدائخ بتجريذ متغ األخزخؼ فقط، بل إنيع أسيسػا في تأليف شخوح  -

نيو وتقخيبيا لمستعمسيغ، وأشيخ ىحه الذخوح عميو، وأبانػا عغ مقجرة كبيخة في تشاولو وتبديط معا
 ىػ شخح الذيخ سعيج قجورة الجدائخؼ، مفتي السالكية في وقتو.

 التػصيات:
مسا يحدغ التػصية بو ىيشا أف يتع تعسيق البحث في تخاث الجدائخييغ في مجاؿ عمع السشصق 

لى بحث واكتذاؼ، خاصة، وفي مختمف الفشػف والعمػـ الذخعية األخخػ، فيي ال تداؿ بحاجة إ
وإماشة المثاـ عشيا تعصي نطخة عغ الحالة الثقاؼية لمجدائخ التي ضغ البعس أنيا خمت مغ أؼ 

 إبجاع وإسياـ عمسي.
كسا أنو مغ الزخورؼ استشياض اليسع لمبحث عغ السخصػشات السفقػدة، والتي قج تكػف 

لقارئيغ والسيتسيغ، فإف العمع حبيدة الخدانات العائمية، ومغ ثع تحؿيقيا وإخخاجيا لمباحثيغ وا
وصمى هللا عمى سيجنا دمحم  يشبغي صػنو مغ الزياعميخاث وجب الحفاظ عميو، وتخاث األمة 

 وعمى آلو وصحبو وسمع.
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 المكتبات بالمغخب األقرى في عيج المهحجين
 ا.م.د. نادية عبج الخحمن معاطي 

 ليبيا  -جامعة صبخاتة  -كمية اآلداب  

 الممخز:

لبشة جػىخية في ال يسكغ الترجؼ لقزايا السكتبات دوف الشطخ في أمخ الكتاب الحؼ يعج      
أولى السغاربة وفي مقجمتيع الخمفاء السػحجوف عشاية فائقة  لحا، الفكخ ىحا الرخح فيددىخ بو

بمغت الحياة الفكخية  بحيث بيحا الذأف يعىتساما  بدببلكتب فقج كانػا مزخبًا لألمثاؿ باقتشاء ا
سرشفات مغ إنتاج بالسغخب األقرى في عيج السػحجيغ ذروة نزجيا برجور عجيج الكتب وال

في بالد ، والتي ذاع صيتيا ت مختمف العمػـ الشقمية والعقمية، شسمت تمظ السؤلفاأبشاء ىحا العرخ
، وقج تختب عغ ىحا الدخع الثقافي انتذار السكتبات التي زخخت بالعجيج السذخؽ والسغخب واألنجلذ

بات مغ أىع دعائع ، وكانت السكتات عمى اختالؼ أنػاعيا ومدسياتيامغ الكتب والسخصػش
 .الحزارة
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Libraries in the Far Maghreb during the Almohad era 

Dr. Nadia Abdel Rahman Maati 

College of Arts - University of Sabratha - Libya 

      It is not possible to address the issues of libraries without looking 
into the matter of the book, which is an essential building block in this 
edifice, in which thought flourishes. Therefore, the Moroccans, led by the 
Almohad caliphs, took great care in acquiring books. Its maturity came 
with the issuance of many books and works produced by the people of 
this era. These books included various transport and mental sciences, 
which became famous in the countries of the East, the Maghreb and 
Andalusia. This cultural momentum resulted in the spread of libraries 
that were filled with many books and manuscripts of different types and 
names. The most important pillars of civilization. 
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 المقجمة :

بمغت الحياة الفكخية بالسغخب األقرى في عيج السػحجيغ ذروة نزجيا برجور عجيج الكتب      
والسرشفات مغ إنتاج أبشاء ىحا العرخ ، شسمت تمظ السؤلفات مختمف العمـػ الشقمية والعقمية ، 

ر والتي ذاع صيتيا في بالد السذخؽ والسغخب واألنجلذ ، وقج تختب عغ ىحا الدخع الثقافي انتذا
السكتبات التي زخخت بالعجيج مغ الكتب والسخصػشات عمى اختالؼ أنػاعيا ومدسياتيا ، وكانت 
السكتبات مغ أىع دعائع الحزارة ، فيي تقػـ بحفع وصيانة كشػز السعخفة وتشطيسيا وإتاحتيا 
ا لمجسيع ، كسا أنيا تعصي صػرة صادقة لسجػ اىتساـ الخمفاء السػحجوف بالفكخ والعمع مسا يجعمي

مغ أىع مقاييذ التقجـ والخقي . ومغ خالؿ ىحه الجراسة حاولت اإلجابة عغ عجد مغ التداؤالت 
 ومشيا : 

 ػ ما العػامل السداعجة عمى نسػ وازدىار الحياة الثقاؼية بالسغخب األقرى ؟

 ػ ما شخؽ الحرػؿ عمى الكتاب ودوره في إغشاء السكتبة بالسغخب األقرى ؟

السغخب األقرى؟ وما أنػاعيا ، وكيف كاف تشطيسيا ؟ وما مسيدات  ػ كيف نذأت السكتبات في
 كل نػع مشيا عمى حجة ؟ .

 ػ ما أىع الرشاعات والسيغ الستختبة عغ ىحا االزدىار واالنتذار لمكتاب ؟

ػ ما مريخ اإلرث الثقافي " الكتب " الحؼ تخكو العمساء والفقياء ؟ وماذا أصابيا مغ مرائب 
 شبيعية أـ بذخية ؟        ونكبات سػاء أكانت 

 وقج تع إتباع السشيج التاريخي باعتباره مغ السشاىج السالئسة لسثل ىحه البحػث 

 وقج قدع البحث إلى السحاور التالية :

 المبحث األول : عهامل ازدىار الحياة الثقافية بالمغخب األقرى  

وججوىا قج بمغت شأوا كبيخا في  لع يجج السػحجوف بالد السغخب بالدًا قاحمة مغ السعارؼ بل    
ىحا السيجاف فاألميخ يػسف بغ تاشفيغ السخابصي ومغ بعجه ابشو عمي بغ يػسف ىسا مغ وضعا 
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المبشة األساسية ليحا االزدىار فسجمداىسا كانا يعّجاف بأعياف الكتاب وفخساف البالغة مغ السغخب 
إال أف السػحجيغ شػروا وججدوا ىحا ومغ جديخة األنجلذ وإف كانت ليع بعس العمػـ السحطػرة . 

 اإلرث الثقافي . وقج تزافخت عجة عػامل أسيست في ىحا الخقي يسكغ إجساليا في اآلتي : 

 أوال : االستقخار الدياسي : 

أكسل السػحجوف مذخوع الػحجة التخابية الحؼ بجأه السخابصػف لبالد السغخب واألنجلذ فتسكشػا     
مية األشخاؼ امتجت حجودىا شخقًا إلى إفخيؿية وىي تذتسل عمى مغ تأسيذ إمبخاشػرية متخا

معطع الذساؿ اإلفخيقي ، ىحا الخزػع لحكػمة مخكدية مػحجة حقق استقخارا سياسيا زىاء سبعيغ 
سشة وفي ضمو نست الحخكة الفكخية وزادت ىسة القخائح العمسية عمى البحث في شتى فخوع 

في شمب العمع مغ مخاكد الفكخ اإلسالمي في السذخؽ السعخفة ، وبحؿ العمساء أقرى الجيػد 
ـ( وانتياًء ٖٙٔٔػ ٖٓٔٔىػ/ ٛ٘٘ػ  ٕٗ٘واألنجلذ بجءًا مغ زمغ الخميفة عبج السؤمغ بغ عمي )

 .(ٔ) ـٖٕٔٔػ  ٜٜٔٔىػ/ ٓٔٙػ  ٜ٘٘بعيج الخميفة دمحم الشاصخ)
 ثانيا : العامل االقترادي :

ساىست الفتػحات السػحجية واتداع أركاف الجولة في تجفق األمػاؿ عمى عاصسة الخالفة مسا    
ساعج عمى استقخار أوضاع البالد اقتراديًا ىحا بجوره يييئ  السشاخ العمسي الحؼ يجرس ؼيو 
الصمبة ويجعميع يقبمػف عمى البحث والتحريل ، وكحلظ كاف لو أثخه في دفع األىالي إلى وقف 

 . (ٕ) وقاؼ لتعميع الربياف مسا كاف لو أثخه في نيزة العمػـاأل
 ثالثا : تذجيع والة األمخ لمعمم والعمماء: 

لع يجخخ السػحجوف جيجا مغ أجل تأسيذ السجارس وتصػيخ الثقافة واستقصاب العمساء     
عمي  والذعخاء والفالسفة مغ أجل إقامة السشاضخات داخل قرػرىع ، فالخميفة عبج السؤمغ بغ

كّخـ العمساء ومشحيع الجػائد واالقصاعات والخصط الكبخػ وأعصاىع امتيازات لع يتحرمػا عمييا 
ع كثيخًا مغ العمػـ التي لع تكغ رائجة أو محطػرا رواجيا في العيج السخابصي  مغ قبل ، كسا شجَّ

عبج السؤمغ  مسا دفع بالكثيخ مشيع بالتػجو إليو واالنزػاء تحت لػائو وكحلظ الخميفة يػسف بغ
وابشو السشرػر السػحجؼ الحؼ قخب العمساء أليو وجعميع أىل خجمتو وخاصتو ، فأصبحت بحلظ 

 .(ٖ)العاصسة مخاكر تكتع بيع وتدخخ بإبجاعاتيع الفقيية والعمسية واألدبية التي ميدت عرخىع
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 رابعا : الرالت الهثيقة بين المغخب واألنجلذ : 
لع تشقصع بيغ السغخب واألنجلذ مشح الفتح اإلسالمي لمسشصقة عمى الخغع مغ أف ىحه الرالت    

إال أنيا ازدادت رسػخًا وازدىارا بعج أف أصبحت األنجلذ إقميسا تابعا لمسغخب األقرى في 
عيجؼ السخابصيغ والسػحجيغ فكانت ىشاؾ ىجخات كثيخة مغ عمساء األنجلذ خالؿ ىحه الفتخة  

ا مشصقة األنجلذ ضج نرارػ أسبانيا مسا دفع العمساء إلى فخارا مغ السعارؾ الصاحشة التي شيجتي
االنتقاؿ إلى السجف السغخبية ليشعسػا باالستقخار والصسأنيشة فزال عغ التخحيب والكـخ مغ والة 
األمخ والذعب السغخبي وكاف ليحا االحتكاؾ أثخه عمى السغخب حيث تجفقت الثقافات األنجلدية 

وانتقل أبشاء السغخب األقرى مغ قادة ورعية ليشيمػا مغ عمـػ الستشػعة عمى السغخب األقرى ، 
األنجلذ دوف قيج عمى حخكتيع . وكاف ليحه اليجخات الثقاؼية أثخىا في تشذيط الحخكة العمسية 

 .(ٗ) بالبالد
وىكحا تزافخت العػامل الدابقة في تشذيط الحياة الثقاؼية في البالد وساعجت عمى نسػىا   

 وازدىارىا . 
 احث الثاني : الكتب وطخق الحرهل عمييالمب
ال يسكغ الترجؼ لقزايا السكتبات دوف الشطخ في أمخ الكتاب الحؼ يعج لبشة جػىخية في ىحا    

، ووجػده مختبط بػجػد السكتبات التي تحافع عميو لتجعمو في متشاوؿ الفكخ الرخح فيددىخ بو
غشاء السكتبة في السغخب األقرى أثشاء الصمبة والباحثيغ فسا ىي شخؽ الحرػؿ عميو ودوره في إ 

 ىحه الفتخة ؟ .
 :الخمفاء المهحجين باقتناء الكتب أوال اىتمام

أولى السغاربة وفي مقجمتيع الخمفاء السػحجوف عشاية فائقة باقتشاء الكتب فقج كانػا مزخبًا    
لألمثاؿ في االىتساـ بيحا الذأف فالخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ كاف حخيرا عمى تجسيع الكتب 

ػ  ٖٓ٘واقتشائيا فاجتسع لو مغ كتب الفمدفة مسَّا يقخب ما اجتسع لمحكع السدتشرخ األمػؼ )
ـ ( فذبيت مكتبتو بكبخيات مكتبات األنجلذ ، ومغ شجة حخصو عمى ٜٛٙػ  ٕٜ٘ىػ/ ٖٙٙ

جسع شتات السؤلفات التي كاف يخاؼ ضياعيا أنو كاف يسارس سمصتو الدياسية لمحرػؿ عمييا 
في بعس األحياف ، فقج ذكخ عشو أنو أرسل رجالو ليأتػا ببعس الكتب مغ مكتبة ورثيا أحج 

و خػفا مغ ضياعيا مشو ، فأخح رجاؿ الخميفة الكتب وعػض صاحبيا ببعس األنجلدييغ عغ أبي
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. وأودعت ىحه الكتب في الخدانة السمكية لمحفاظ عمييا مغ الزياع ، وىحا يجؿ  (٘) األعصيات
 عمى مجػ الجيج الحؼ بحلو يػسف بغ عبج السؤمغ في جسع السؤلفات التي أودعيا بسكتبتو .

 ب :ثانيا اقتخاحيم تأليف الكت 
لع يقف اىتساـ السػحجيغ بيحا السجاؿ عشج حج اقتشاء الكتب السػجػدة بل كانػا يقتخحػف     

تأليف الكتب مغ ججيج مغ عمساء عخفػا بذيختيع العمسية فأوكمت ليع ميسة التأليف في بعس 
السػاضيع ،والقزايا التي تيسيع سػاء أكانت عمى الرعيج الدياسي  أو الجيشي أو االجتساعي 

تعديد مذخوعية إمامة ابغ تػمخت ، أو تأكيج مذخوعية فخضية الجياد عمى السدمسيغ ، أو ك
الخفع مغ السدتػػ الرحي لمبيئة االجتساعية ، والبعس اآلخخ يتزسغ عمػمًا شغفػا بحبيا 

 .   (ٙ) كالفمدفة واألدب
ومغ بيغ السؤلفات التي ألفت عمى ىحه األصعجة وبيسَّة الخمفاء الحيغ كانػا يحثػف الكتَّاب       

عمى تأليف مؤلفات تجافع عغ مبادغ دولتيع وتخد عمى السكتػبات التي تشاؿ مشيع فالخميفة عبج 
خشبي السؤمغ بغ عمي دعا الكتاب الحيغ في خجمة البالط إلى كتابة كتب تخد عمى الكاتب الق

أبي  الحديغ عبج السمظ بغ إياس الحؼ كانت كتاباتو الشقجية تيجؼ إلى الشيل مغ شخائع الجولة 
 .   (ٚ)السػحجية ومبادئيا 

وحثَّ الخميفة عبج السؤمغ كحلظ أبا مخواف عبج السمظ بغ زىخ عمى تأليف كتاب التخياؽ    
اؽ األنتمة ، كسا عكف عمى تأليف الدبعيشي ، ثع اخترخه عذاريًا واخترخه سباعيًا ويعخؼ بتخي

، وبيسة يػسف بغ عبج السؤمغ لخز كتاب أرسصػ في مجاؿ الفمدفة ،  (ٛ) مخترخ األغحية
وكحلظ لخز كتب الحكيع في جدء واحج ؼيسا يقارب مغ مائة وخسديغ ورقة تخجسة " بكتاب 

ع ، ورسالة الكػف الجػامع " لخز ؼيو كتاب الحكيع السعخوؼ بدسع الكياف وكتاب الدساء والعال
والفداد ، وكتاب اآلثار العمػية ، وكتاب الحذ والسحدػس ، ثع لخريا بعج ذلظ في كتاب 
مبدط ضعَّ أربعة أجداء ، كسا أف شخحو اآلخخ عمى ألؽية ابغ سيشا كاف باقتخاح الديج أبي ربيع 

رػر أبي يػسف ، وألف أبػ بكخ بغ زىخ التخياؽ الخسديشي لمسش(ٜ)بغ أبي دمحم بغ عبج السؤمغ
مغ السرشفات العذخة وىي كسا أمخ جساعة مغ العمساء السحجثيغ بجسع أحاديث   (ٓٔ)يعقػب 

والتخمحؼ ، والسػشَّإ ، وسشغ أبي داود ،وسشغ الشدائي ، وسشغ البدار ، ومدشج بغ  الرحيحاف
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حفطيا أبي شيبة ، وسشغ ُقصشي ، وسشغ البييقي فانتذخت ىحه الكتب في جسيع أنحاء السغخب و 
 . (ٔٔ) الشاس مغ العػاـ والخاصة

وألف الفؿيو أبػ دمحم بغ القصاف لمخميفة السختزى مجسػعة مغ الكتب ومشيا كتاب نطع الجساف    
، وواضح البياف ؼيسا سمف مغ أخبار الدماف ، وكتاب شفاء الغمل في أخبار األنبياء والخسل ، 

السشاجاة ، وكتاب السدسػعات فييا قرائج  وكتاب األحكاـ لبياف آياتو عميو الدالـ ، وكتاب
. ( ٕٔ)متخيخات ؼيسا يخز السػلج الكخيع وشيخ رجب وشعباف ورمزاف . وغيخ ذلظ مغ السؤلفات

ىػ/ ( كتاب اإلنجاد في أبػاب الجياد ٕٓٙوألف أبػ عبج هللا دمحم بغ عيدى بغ دمحم األزدؼ )ت 
. وغدارة ىحه السؤلفات أغشت السكتبات  (ٖٔ) لألميخ عبج هللا بغ أبي حفز عسخ بغ عبج السؤمغ

 السمكية بالسغخب األقرى . 

 ثالثا : إىجاء الجفاتخ والحخائخ لمكاتبيم :  

كاف اإلىجاء سشة دأب عمييا بعس أىل العمع تمبية لخغبة الخمفاء السػحجيغ وولعيع بالكتب    
اه والدمصة ،مقابل بغس الشطخ عغ السشفعة السخجػة مغ وراء ذلظ ، وىي الػصػؿ إلى الج

اعتخافيع بسذخوعية سمصانو ومباركتو سياسيًا  إال أف السشفعة األسسى تتسثل في كػنو شكل رصيجًا 
عمسيًا لمسكتبات السػحجية ، خاصة وأف مزسػنو لع يكغ مجحًا أو إشخاًء ومغ بيغ الكتب السيجاة 

لسؤمغ بغ يػسف وقجـ إلحجػ لمخمفاء إىجاء أبي الحدغ األشبيمي كتابو السعخاج لمخميفة عبج ا
مكتبات الخمفاء السػحجيغ كتابو في الحيػاف ، وأىجػ أبػ بكخ اليدوني كتابو أراجيد في القخاءات 

ـ ابغ خخوؼ اإلشبيمي كتابو تشاوؿ ؼيو شخح كتاب (ٗٔ)والتجػيج لمخميفة يعقػب السشرػر ، وَقجَّ
، كسا أىجػ أبػ الحدغ بغ ذؼ  (٘ٔ)سيبػيو لمخميفة دمحم الشاصخ مكتػب بخصو في أربع مجمجات

. ومغ الكتب السيجاة لمخميفة السختزى السػحجؼ مغ  (ٙٔ)الشػف كتاب أرجػزة شػيمة لمخميفة الخشيج
جسمة مػشحات انتقيت مغ كالـ الذيخ أبي عبج هللا بغ الرباغ الجحامي وقج ألفيا مجسػعة مغ 

خبية كاف الخمفاء السػحجوف يدتقبمػف ، وحتى مغ خارج الحزخة السغ (ٚٔ) األئسة في تأليف واحج
ىجايا الكتب فالدمصاف الذييخ صالح الجيغ األيػبي أىجػ الخميفة يعقػب مرحفيغ ثسيشيغ 

  . (ٛٔ) مشدػبيغ مع جسمة مغ اليجايا األخخػ 
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ونتيجة لغدارة السحرػؿ العمسي سػاء أكانت عغ شخيق اقتشاء الخمفاء السػحجيغ الكتب أو     
التذجيع عمى التأليف أو عغ شخيق اإلىجاء  ضيخت السكتبات السمكية والسكتبات الخاصة 

 والعامة .

 المبحث الثالث: المكتبات

 مكتبة العاصمة مخاكر :/ اواًل : المكتبات الممكية 

وخدانة الكتب ، وردت أوؿ إشارة ليا  (ٜٔ) ىحه الخدانة بعجة أسساء مشيا الخدانة العاليةعخفت     
ـ( عشجما تػلى ميسة ٗٛٔٔػ  ٖٙٔٔىػ/ ٓٛ٘ػ  ٛ٘٘في عيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ )

اقتشاء الكتب ، وىي مكتبة ممكية جسع ليا الخميفة السحكػر السؤلفات مغ كل مكاف ، وحخص 
كتب ، حتى قيل إنو اجتسع لو مغ كتب الفمدفة ما يقخب مسا اجتسع لمحكع عمى اقتشاء ال

، وأودعت ىحه الكتب في الخدانة السمكية لمحفاظ  (ٕٓ) السدتشرخ األمػؼ كسا سبقت اإلشارة إليو
عمييا مغ الزياع وىحا يجؿ عمى مجػ الجيج الحؼ بحلو الخميفة في جسع السؤلفات التي أودعيا 

 يا ؾيسا مغ كبار العمساء .مكتبتو . وعيغ عمي

 مكتبة القرخ بحهمة الرالحية : 

ـ( ٜٜٔٔػ  ٗٛٔٔىػ/ ٜ٘٘ػ  ٓٛ٘وىي السكتبة التي أسديا الخميفة يعقػب السشرػر )     
بجػار قرخه في مجيشة مخاكر الججيجة ، وقج جاء ذكخىا عشج العسخؼ عشج حجيثو عغ السجرسة 

والػاضح أف خدانة  (ٕٔ)حيث قاؿ :"وفي ىحه الخحبة مجرسة وىي مكاف جميل بو خدائغ الكتب
 ليحه السجرسة السمكية وبالتالي فيي مكتبة خاصة . الكتب ىحه تابعة

 خدانة األشخبة : 

ا عمى إنذاء كثف خمفاء الجولة السػحجية جيػدىع في االىتساـ بالػضع الرحي لخعيتيع فعسمػ   
بأشخبة شبيعية وكيسيائية ، مغ إنتاج أشباء ميخة وتػلى ميسة اإلشخاؼ  خدانة متخررة ومجيدة

ع الصبي السمحق بالقرخ الدمصاني ، مثل الصبيب أبػ يحيى بغ قاسع عمييا أحج أفخاد الصاق
ـ ( وانتياء ٗٛٔٔػ  ٖٙٔٔىػ/ ٓٛ٘ػ  ٛ٘٘االشبيمي بجءًا بعيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ ) 
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ـ ( ، ولسا تػفى يحيى تػلى ابشو ٖٕٕٔػ  ٖٕٔٔىػ/ٕٓٙػ  ٓٔٙبعيج الخميفة السدتشرخ ) 
 .(ٕٕ) اإلشخاؼ عمى الخدانة َخَمفًا أبيو

 تنظيم المكتبات الممكية ومميداتيا : 

 ـ  التنظيم : 1
لع يحفع التاريخ معمػمات عغ التشطيع اإلدارؼ لخدانة الكتب السمكية بخرػص السعمػمات     

السختبصة بالفيخسة واإلدارة والتدييخ ، ولع نجج سػػ بعس التفاصيل عغ وضيفة السحافع 
خز العشاصخ األخخػ الستعمقة بالتشطيع فالخدانات وتعييشو عمى رأس الخدانة . أما ؼيسا ي

السغخيبة تديخ عمى نيج الخدانات األنجلدية مغ ناحية الترشيف والفيخسة باعتبارىسا قصخًا واحجًا 
، فتكػف بحلظ الخدانة السمكية السػحجية مرشفة مفيخسة ، فجدء مغ ىحه الخدانة كاف مخررًا 

تي بمغ عجدىا مائتي ألف مجمج ، وضسَّت رفػفًا أخخػ في فقط لسؤلفات مختمف الفخوع العمسية ال
 .(ٖٕ) نفذ الخدانة كانت مخررة لعمػـ بذخية أخخػ 

 ـ خطة اإلشخاف عمى المكتبات :  2

بمغ اىتساـ الخمفاء السػحجيغ بالسكتبات شأوًا كبيخًا وزودوىا بذتى أنػاع الكتب بحيث وصل      
اؼ عمييا مغ قبل أشخاص يتع تعييشيع مغ الخميفة ىحا االىتساـ إلى استخجاميع خصة لإلشخ 

مباشخة ، وكانت ىحه السيسة ضخورية  لإلدارة وتدييخ السكتبة وتشطيع الكتب ، وترشيف السعخفة 
، إذ اعتبخوىا مغ الخصط الجميمة التي ال يعيغ ليا إال عمية أىل العمع مغ العمساء البارزيغ 

نت تعيج إلى الػزراء ، وكاف السذخؼ أو السحافع والسػسػعيغ والقزاة وفي بعس األحياف كا
، ومسغ تػلى ىحه السيسة في عيج الخميفة يػسف بغ عبج السؤمغ (ٕٗ) يدسى صاحب السراحف

، والذخز (ٕ٘) أبػ العباس أحسج بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ الرقخ الدخقدصي قاضي الجولة
السػحجية العالع والسحجث الكبيخ أبػ الحدغ الثاني الحؼ تع اختياره لسيسة محافع الخدانة السمكية 

، فعشجما تعخضت الخدانة السمكية لشكبة الفػضى ، (ٕٙ) ـ (ٖٕٓٔىػ / ٕٛٙعمي بغ القصاف )ت 
وسخؽ جدء مشيا عقب الحخب األىمية التي وقعت في الشرف األوؿ مغ القخف الدابع اليجخؼ 

مقتل الخميفة السػحجؼ أبػ دمحم عبج  الثالث عذخ السيالدؼ بيغ األمخاء السػحجيغ . وذلظ  بعج
ػ  ٕٕٗٔىػ/ ٕٗٙػ  ٕٔٙـ ( أمخ الخميفة العادؿ ) ٕٕٗٔػ  ٖٕٕٔىػ/ ٕٔٙػ  ٕٓٙالػاحج ) 
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ـ ( لحطة استقخاره في مخاكر وزيخه عمي بغ جامع بالشطخ في تختيب ما تبقى مغ كتب ٕٕٙٔ
ة لخالؼ وقع بيشو وبيغ الخدانة وتسييد الكامل مغ الكتب ، ومعخفة الشاقز مشيا ، ولكغ نتيج

وأصبح تػلي اإلشخاؼ عمى ىحه  (ٕٚ)وزيخه أسشجت السيسة إلى عمي أبي الحدغ بغ القصاف 
 الخدانة مغ السياـ الخؼيعة التي يشتجب ليا أكابخ العمساء  .

، (ٕٛ) ومسغ تػلى ميسة السحافع كحلظ عمي بغ لب بغ عمي بغ شمبػف السكشى أبػ الحدغ    
ابغ يػسف بغ عبج السؤمغ إلى عيج الخميفة السدتشرخ تػلى أبػ يحيى بغ  ومشح عيج الخميفة

، وفي   (ٜٕ) قاسع األشبيمي ميسة اإلشخاؼ عمى خدانة األشخبة وبعج وفاتو تػألىا ابشو عػضًا عشو
 .(ٖٓ)عيج الخميفة عبج هللا بغ يعقػب السمقب بالعادؿ تػالىا أبػ دمحم عبج هللا العخاقي 

 مميداتيا : 

 تسيدت الخدانات السمكية بسيدتيغ أساسيتيغ :   

 : خاصيتيا شبو العمهمية 
اشتيخ الخمفاء السغاربة بكػنيع جسعػا في خدانتيع عجدًا كبيخًا مغ الكتب السشحجرة مغ كل    

أنحاء اإلمبخاشػرية اإلسالمية . وكانت ىحه السجسػعات تزع في غالب األحياف مؤلفات نادرة 
ىؤالء الخمفاء بأف خدائشيع كانت عمى جانب مغ الثخاء واألىسية بحيث يسكغ أف وؾيسة . وباقتشاع 

ترمح مخكدًا لمبحث ، فإنيع قج فتحػىا أماـ العمساء واألدباء . وىكحا فقج كاف العمساء ومثقفػ 
البالط يأتػف لالستفادة مغ ىحه الثخوة وليكسمػا عسميع بجقة كعمساء كبار ، وشخَّاح ، ومّجسعيغ ، 

 . (ٖٔ) اب . ومغ خالؿ ذلظ يسكغ أف نرف ىحه السؤسدة بصابعيا الذبو عسػميوكتَّ 

 : الكتابة عمى بهابة المكتبات 
ىحه العادة تقميج قجيع وليدت ضاىخة تختز بيا الخدانة السمكية في السغخب فالسػحجوف كانػا    

الخحسغ الخحيع " ، أو  يشحتػف في مقجمة خدائشيع إما آية قخآنية ، وفي غالب األحياف " بدع هللا
بيتًا شعخيًا كسا ىػ األمخ عشج األميخ السػحجؼ أبي الخبيع الحؼ أمخ بكتابة بيتيغ كتبيسا ىػ 

 بشفدو عمى بػابة خدانتو :

 أرغُب إلى الخحسغ يا َمْغ رأػ               َخصَّي أف يػعفػػػَػ عػغ كػػاتبػػو                 
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  (ٕٖ) ػػػُؿ الػمػُو أيػغ الػحؼ              خػصتػػػػو يسشػػاؾ أالفػػات بػويػػػـَ يقػػػػ              

 ثانيًا : المكتبات العامة :

ُأنذئت مكتبات عامة إلى جانب مكتبات األربصة السػجػدة بالفعل ، وتسثمت ىحه السكتبات في    
حيث ورد في وقؽية السكتبة السمحقة بالسجارس السػجػدة شساؿ جامع السشرػر بسخاكر الججيجة 

عمي " كتاب األنجاد في أبػاب الجياد " البغ أصبغ األزدؼ أنو حبذ عمى السجرسة بقربة 
، وىحه السكتبة مكتبة عامة وبالتالي فالسكتبة السمحقة بيا والكتب السػقػفة عمييا  (ٖٖ) مخاكر

 عامة متاحة لمجارسيغ كافة .

بسخاكر القجيسة ، ويتزح وجػد ىحه السكتبة مغ كحلظ وججت السكتبة السمحقة بجامع الداؾية    
خالؿ وقف الخميفة السػحجؼ عسخ السختزى ، لمّدْفِخ الخابع مغ كتاب التسييج البغ عبج البخ 
حيث حبدو عمى مغ يقخأ ؼيو مغ السدمسيغ بسجرسة العمع بالجامع السختزى ، وسسح ليع في 

سجرسة ، ووججت ىحه الػقؽية عمى الجدء الثامغ الػقؽية القخاءة ؼيو بالميل ولكغ دوف إخخاجو مغ ال
، وبحلظ بيحه السكتبة مكتبة عامة لكافة السدمسيغ الحيغ يخغبػف في  (ٖٗ) مغ نفذ الكتاب أيزاً 
 الجراسة في السجرسة .

وذكخ أيزًا أف مدجج ابغ تػمخت بتيشسمل يزع خدانة كبيخة تحتػؼ عمى الكثيخ مغ األسفار    
وألف ىحه الخدانة مػجػدة في مدجج ، فيي مكتبة  (ٖ٘) ى ىحه الخدانةوالسراحف السحبػسة عم

 عامة وذلظ لكثخة الػافجيغ عمى السدجج وكثخة السصمعيغ عمى الكتب السػجػدة .

السشدػبة لسؤسديا أبي الحدغ عمي بغ دمحم الغافقي الدبتي المكتبة الذارية وبعج ذلظ تأتي     
ـ ( وىػ مغ أىل السجيشة ُعخؼ عشو عشايتو بالعمع وشمبو ٕٔ٘ٔىػ / ٜٗٙالسعخوؼ بالذارؼ ) ت

وقج كاف محجثًا جمياًل شغػفًا بجسع الكتب فكػف مكتبة عطيسة أنذأىا بسالو الخاص في مجرستو 
ذ الكتب التي يستمكيا ليدتفيج مشيا شالب السجرسة ، بدبتة ، حبذ عمييا مجسػعة مغ  نفائ

 . (ٖٙ)فاعتبخت بحلظ أوؿ خدانة وقفت بالسغخب عمى أىل العمع 

ليحه السكتبات لع تذخ السرادر إلى تشطيسيا  اإلدارؼ وال بسا يتعمق   الناحية التنظيمية ومن    
اإلشارات ومشيا : أنا لسرصمح بسا تتسيد بو عغ السكتبات السمكية وال الخاصة ، باستثشاء بعس 
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العخبي " عامة " الحؼ كانت تتع عبخه اإلشارة إلى ىحه الخدانات ليذ لو نفذ السفيػـ الحؼ يػجج 
لجػ كمسة عامة اليػـ . فالسكتبات العامة بالسعشى السعاصخ لمسرصمح يجب أف تدتقبل كل 

إال جسيػرًا محجدًا مغ شمبة العمع  شبقات الذعب . أما السكتبة العامة سابقًا فإنيا لع تكغ تدتقبل
. ومغ السالحع أف الخدانتيغ المتيغ سسيتا عامتيغ والمتيغ حافع لشا عمييسا التاريخ وىسا ) 
الخدانة السػحجية في مخاكر ، والخدانة التي أسديا العالمة أبػ الحدغ الذارؼ في سبتة ( كانتا 

قج ضيخت في السغخب . فتعتبخ ىحه بجاية  ممحقتيغ بالسجارس وىي نػع مغ الثانػيات التي كانت
خدانات السجارس ذات الصابع العسػمي  وىػ نسػذج مغ السكتبات الحؼ بمغ أْوَجو في نياية القخف 

 .      (ٖٚ) الخابع عذخ السيالدؼ عمى عيج الجولة السخيشية
 ثالثًا : المكتبات الخاصة : 

ة السػحجية زاد اىتساـ العمساء بالتأليف وندخ نتيجة لالىتساـ بشذخ العمع مغ قبل خمفاء الجول  
الكتب واقتشائيا ، ولحلظ انتذخت السكتبات الخاصة ، حيث حخص العجيج مغ العمساء عمى اقتشاء 

 الكتب وسشحكخ العجيج مغ العمساء أصحاب السكتبات مغ مختمف السجف .

 اوال المكتبات الخاصة بفاس :

 فقج كاف مغ أىل العمع اشتيخ  م (1145/  ىـ545مكتبة دمحم بن أحمج بن مطخف ) ت
بالحجيث والفقو ، وكاف عشجه الكثيخ مغ الكتب الشؽيدة ، عشي بزبصيا وتقييجىا 

 . (ٖٛ) واستػشغ مجيشة فاس
 أصمو مغ األنجلذ مغ مجيشة  م(1145ىـ / 545مكتبة دمحم بن أحمج البيخاني ) ت ،

اس ،كاف مغ أىل العمع والفزل ، جياف ، خخج مشيا خػفًا مغ العجو ، استػشغ مجيشة ف
وقج كانت لجيو مجسػعة مغ الكتب الؿيسة اقتشاىا مشح كاف في األنجلذ وعشي بزبصيا 

 .  (ٜٖ) والحفاظ عمييا
  مغ أىل مجيشة فاس ،  م (1148ىـ / 543مكتبة أبه مهسى عيدى بن الممجهم ) ت

ُجّل عمسائيا ، عسل وقج عخؼ بذغفو بالعمع ، ورحل في شمبو إلى األنجلذ ، وأخح عغ 
عمى نذخ العمع وتجريدو وحخص عمى جسع الكتب والجواويغ العتيقة والجفاتخ الشؽيدة 
ميسا كمفو ذلظ مغ ماؿ ، ويؤكج ذلظ ما ذكخ عشو أنو اشتخػ مغ أبي عمي الغداني 
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أصل ما لجيو مغ كتاب سشغ أبي داوود ، الحؼ سسع ؼيو مغ أبي عسخ بغ عبج البخ ، 
وىحا يجؿ عمى حبو لجسع  (ٓٗ) ظ بعج أف ندخ أبػ عمي مشو ندخو لشفدوبساؿ كثيخ، وذل

 الشادر مغ  الكتب واقتشائو .
  كاف قاضيًا لفاس م( 1148ىـ / 543مكتبة دمحم بن الغخديذ الثغمبي )ت بعج عام

وناضخًا لجامع القخوييغ وكاف مػضعو بدنقة حجامة حيث ندؿ القاضي عياض احتػت 
فشػف العمع واستعاف بيا الفؿيو الػنذخيدي في ترشيف كتابو خدانتو عمى ترانيف مغ 

 (ٔٗ) السعيار ) السعخب والجامع السغخب عغ فتاوػ أىل إفخيؿية واألنجلذ والسغخب (
  ندؿ بسجيشة فاس (  م1198ىـ/ 595مكتبة أبه عبج هللا دمحم بن إبخاهيم الميجوي ) ت

 (ٕٗ)و كتب كثيخة كاف يعيخىا ألىل العمع، وىػ مغ أىل العمع والدىج في الجنيا ، وكانت لجي
  مغ أشيخ عمساء  م (1257ىـ / 654مكتبة عبج الخحيم بن عيدى بن الممجهم )ت

فاس ، وقج رحل في شمب العمع إلى األنجلذ ، وأخح عغ ُجّل عمسائيا ، كػف مكتبتو مغ 
الخدرجي مكتبة والجه عيدى بغ السمجػـ ومغ مكتبة أستاذه أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج 

 ( .ٖٗ) الحياني ، وأضاؼ عمييا الكثيخ مغ ذخائخ السؤلفات
  عخؼ بابغ رؾية ،  م (1258ىـ / 655مكتبة عبج الخحمن بن يهسف الممجهم ) ت ،

وكاف مغ أكابخ العمساء حاز عمى ثخوة شائمة ، واىتع بجسع الكتب وشخائيا حتى كػف 
مكتبة كبيخة جميمة الذأف ، ثع تخكيا البشتو التي باعت أوراؽ السكتبة غيخ السجمجة بعج 

 .(ٗٗ)وفاة أبييا بدتة آالؼ ديشار 
 كاف مغ رجاؿ الجولةم( 1212/ ىـ659أبه عبج هللا بن يحيى المدهفي )ت مكتبة ،

، والحخص عمى جسعيا ، وُذكخ عخؼ عشو حبو لمكتب واالعتشاء بياولي أعساؿ فاس و 
عشو أنو كاف يعيخىا لبعس العمساء ليشتفع بيا بالشدخ أو السقابمة مع مغ لجيو مغ 

 (٘ٗ)كتب
  كاف مغ كبار السحجثيغ ،  م (1241ىـ / 639مكتبة دمحم بن عيدى المهمناني ) ت ،

اىتع بجسع الكتب حتى قيل إنو أفشى عسخه في جسع الكتب ، وقج جسع مشيا ما لع يكغ 
 .(ٙٗ)عشج أحج غيخه 
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 : ثانيا المكتبات الخاصة بمخاكر 
  م 1155ىـ / 555مكتبة أبه عمي المنرهر بن الحاج داود بن عمخ الرنياجي ) ت

بحبو لجسع الكتب  أنو كاف محجثًا حافطًا ذكيًا حدغ الخط ، وعخؼ عشو ، فقج ذكخ( 
والجواويغ الشادرة، وتشافذ مع العمساء في اقتشائيا حتى قيل إنو اجتسع لو مغ الكتب ما لع 

 (ٚٗ) يجتسع ألحج مغ أىل السغخب
  مغ الػافجيغ  م (1665ىـ / 561مكتبة دمحم بن عبجا هلل بن مدعهد بن مفخج ) ت ،

الحفع واإلثقاف والزبط ،  عمى مخاكر عخؼ بتسيده في عمع الحجيث ، بعيج الريت في
 . (ٛٗ) وكاف مغ السيتسيغ بجسع الجواويغ والكتب

  مغ  وىػم ( ، 1185ىـ / 581مكتبة أبي دمحم عبجهللا بن عمي بن غمنجه األمهي ) ت
وقج استػشغ مخاكر ، وكػف مكتبة كبيخة عخفت بكثخة الكتب  األشباء األنجلدييغ

 .(ٜٗ)السػجػدة بيا 
  حيث م ( ، 1173ىـ/ 569مكتبة أبه العباس الخدرجي المعخوف بابن الرقخ ) ت

احتػت الكثيخ مغ نفائذ الكتب والجواويغ ، وكاف يشدخ الشادر مغ  كػف مكتبة كبيخة
الجواويغ بخط يجه ، وذكخ أنو عشج تػجيو إلى مخاكر كاف معو مغ الكتب ما يقارب 

مغ الكتب في مخاكر ، وقج تعخض بعس  خسدة أحساؿ ، ىحا باإلضافة إلى ما جسعو
ىحه الكتب لمزياع  أياـ مقامو بغخناشة ، وكحلظ نيبت بعس كتبو عشج دخػؿ الخميفة 

 . (ٓ٘) عبج السؤمغ بغ عمي لسخاكر
  مغ األنجلدييغ الػافجيغ م ( ، 1252ىـ / 599مكتبة أحمج بن يحيى العبجري ) ت

بارعًا ، واىتع بجسع الكتب ، حيث  عمى مخاكر ، ويعتبخ مغ أىل األدب وكاف محجثاً 
 . (ٔ٘) قجرت ؾيسة ما اقتشى مغ الكتب بعج وفاتو بحػالي ستة آالؼ ديشار أو يديج

   فاس ، وىػ مغ أىلم ( 1235ىـ / 628مكتبة عمي بن دمحم أبه الحدن القطان ) ت 
واستػشغ مخاكر ، كاف مغ عمساء الحجيث وعخؼ عشو صحبتو لألمخاء مغ آؿ عبج 

غ ،وتعربو ليع ولو   مؤلفات كثيخة ، وصشف العجيج مغ الكتب في شتى فخوع السؤم
العمع ، وكحلظ عخؼ عشو جسعو لمكتب واقتشاؤىا ، حيث ذكخ أنو اقتشى مغ الكتب سبعة 

 . (ٕ٘) عذخ حساًل ، حسالف مشو بخط يجه
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  وىػ مغم ( 1255ىـ / 653مكتبة أبه عبج هللا دمحم بن أحمج القيدي الخنجي ) ت ، 
األنجلدييغ الػافجيغ مغ مجيشة رنجة عمى مخاكر وىػ محجث رواية ، وجامع لمكتب 

ف وسجَّل شيػخو الحيغ تمقى العمع عشيع   . (ٖ٘)ودفاتخ العمع ودوَّ
  فقج كاف مغ األدباء السيتسيغ بالعخبية والشحػ ،مكتبة دمحم بن مخوان المخمي اإلشبيمي 

األنجلدييغ الػافجيغ مغ إشبيمية ، وكاف مػلجه وعخؼ بحبو لجسع الكتب واقتشائيا وىػ مغ 
 .  (ٗ٘) قبل التدعيغ وخسدسائة ومات بسخاكر

  وىػ مغ م ( 1265ىـ / 659مكتبة أبه عبج هللا بن أحمج الدبائي بن الطخاوة ) ت
وعخؼ باىتسامو باقتشاء األصػؿ مغ الكتب ،وحخص عمى  مخاكر كبار عمساء

 . (٘٘) ترحيحيا ومقارنتيا بأصػؿ شيػخو
لع يقترخ وجػد السكتبات الخاصة عمى مجيشتي فاس ومخاكر ، بل وججت مكتبات العمساء     

مكتبة الذيخ أبه عبج هللا بن سميمان اليعمخي ) ت في مجف أخخػ ومشيا مجيشة تمسداف كاف بيا 
 . (ٙ٘) ( فقج ذكخ أنو ميتعٌّ بجسع الكتب الشادرة وُمغاؿ في أثسانيا م1227ىـ / 625

، إذ كاف يقتشي الكثيخ مغ الكتب  كانت مكتبة الذيخ أبه مهسى الفذتاليوفي مجيشة تادال     
 . (ٚ٘) يزعيا في مخالة يحسميا معو في أؼ مكاف يحىب ؼيو

السشدػبة لسؤسديا أبي الحدغ عمي بغ دمحم الغافقي المكتبة الذارية وفي مجيشة سبتة كانت    
( وىػ مغ أىل السجيشة ُعخؼ عشو عشايُتو بالعمع وشمبو  ىػ /ٜٗٙالدبتي السعخوؼ بالذارؼ ) ت

وقج كاف محجثًا جمياًل شغػفًا بجسع الكتب فكػف مكتبة عطيسة أنذأىا بسالو الخاص في مجرستو 
بدبتة ، والتي ضست نفائذ ودواويغ عتيقة غالى في أثسانيا . وىي أوؿ خدانة وقفت بالسغخب 

 .    (ٛ٘) عمى أىل العمع 
لمسكتبات الخاصة فمع يػجج في السرادر ما يذيخ إلى التنظيم والمميدات  مغ ناحية أما       

  قج تميدت باآلتي :تشطيع ىحه السكتبات . و

  سيا السكتبات الخاصة التي كانت مكػنة في جدء التذابو ؼيسا يتعمق بالكتب التي تزُّ
غ كانت تػجج في كبيخ مشيا مغ مؤلفات الجيغ واألدب والمغة ، ودواويغ الذعخ . ولك

بعس السكتبات بعس السؤلفات الفمدؽية أو العمسية . فالسخاكذي يذيخ إلى خدانة العالع 
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يػسف وُيكشى أبا الحاج ويعخؼ بالسخاني التي صادرىا الخميفة السػحجؼ أبػ يعقػب 
يخًا ما كاف الخميفة شغػفًا يػسف ، كانت تزع مجسػعات ىامة مغ كتب الفمدفة التي كث

وكانت مكتبة الصبيب ابغ الحكع بغ غمشجو تزع إلى جانب كتب الصب كتب عمػـ ، بيا
 . (ٜ٘) أخخػ 

  كانت خدانات الكتب الخاصة في السغخب مقترخة عمى فئات محجودة فال يدتصُع
الجخػَؿ إلى ىحه السكتبات إال العمساُء وأصجقاُء أصحاب السكتبات الخاغبػف في التحريل 

كتب ومعارؼ ، فسكتبة أبي عبج هللا بغ يحيى السدػفي )  واالستفادة مسَّا فييا مغ
، وكانت كحلظ ذات فائجة  (ٓٙ) ـ ( كانت ذات فائجة كبيخة لمذيخ أبي دمحمٕٕٔٔىػ / ٜٓٙ

لمذيخ أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج الدبائي السعخوؼ بابغ الصخاوة في مجاؿ الشدخ عغ 
 .(ٔٙ) األصػؿ والسخصػشات التي ألَّفيا كبار الذيػخ 

 صناعة الهراقة والهرَّاقين : :ثالثاً 

وقج أسيع انتذار الكتب والسكتبات في ازدىار صشاعة الػراقة والػراقيغ ، وىي مغ الرشاعات    
 السختبصة بالكتب وندخيا ، وجاء ىحا االزدىار نتيجة الىتساـ العمساء بشدخ السؤلفات واقتشائيا  :

 صناعة الهرق  :اوال

ازدىخت صشاعة الػرؽ في العرخ السػحجؼ بحيث يعج العرخ الحىبي ليحه الرشاعة ويخجع    
 ٓٓٗذلظ إلى االىتساـ بالكتب بحيث أصبحت البالد سػقًا ججيجة لو ، فكاف بسجيشة فاس وحجىا 

َمْعَسل إلنتاج ىحه السادة أياـ يعقػب السشرػر وابشو دمحم الشاصخ . والطاىخ أف مخكد ىحه 
ػ الحؼ كاف يعخؼ في فاس بالكغاديغ عشج حي باب الحسخاء عمى مقخبة مغ وادؼ السعامل ى

الديتػف ، وقج خخبت ىحه السرانع مغ جخاء السجاعات والفتغ التي اجتاحت السغخب أواخخ ذلظ 
 .  (ٕٙ) العيج 

ومسا يجؿ كحلظ عمى انتذار ىحه الرشاعة بسجيشة فاس أف مكتبة أحج قزاتيا مغ بشي    
 . (ٖٙ) انت كميا مغ الػرؽ لجرجة أنو بيعت فييا كتبو غيخ السجمجة بدتة آالؼ ديشارالسمجـػ ك
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وتعج مجيشة سبتو في شميعة مخاكد إنتاج الػرؽ والحؼ كاف يشدب إلييا ، واشتيخت في ىحا   
      . (ٗٙ) الرجد أكثخ مغ مجيشة شاشبة األنجلدية

، فقج انتذخت ىحه السيشة في العرخ  ومغ السيغ التي انتذخت ميشة الشداخة والػراقة    
السػحجؼ وأصبحت ِمَيشًا يقتات مشيا مغ يعسل بيا . وقج احتػػ بالط الخميفة السختزى عمى " 
ديػاف لمشداخيغ " وكاف يذخؼ عمييع رئيذ مدؤوؿ عشيع . وفي أياـ الخميفة نفدو عخؼ أوؿ 

ومن . (٘ٙ) بسخاكر الججيجة مخكد عسػمي لمشداخة وىػ خدانة مجرسة العمع بالجامع السختزى
 مذاىيخ العمماء النداخين :

  ـ ( حيث عسل ٖٜٔٔىػ/ ٜٓ٘أبػ عبجهللا دمحم بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ) ت
 . (ٙٙ) بالػراقة وإستخزؽ مشيا زمشًا شػيالً 

  ـ ( أصمو مغ مكشاسة ٜٛٔٔىػ/ ٜ٘٘عتيق بغ عمي الرشياجي  السكشاسي ) ت
 .(ٚٙ)الديتػف ، ونذأ بفاس  كتب بخصو عمسًا كثيخًا 

  ( كاف ٜٜٔٔىػ / ٜٙ٘دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ مخزوؽ التغسخؼ الدبتي كاف حيًا ) ـ
 .(ٛٙ) صاحب إتقاف وضبط ، ندخ بخصو العجيج مغ الكتب 

 ـ ( كاف لو خط حدغ ، ٕٔٔٔىػ / ٛٓٙعخوؼ بابغ تاخسيدت ) ت دمحم بغ جخيخ الس
 . (ٜٙ) يشدخ السراحف بيجه ويعصييا لسغ يخاه أىاًل ليا ابتغاء الثػاب

  ـ ( عسل بالشداخة وتعَّير مشيا ٕٗٔٔىػ / ٔٔٙدمحم بغ مػسى  بغ السعمع الفاسي ) ت
 . (ٓٚ) ، إلى جانب كػنو خصيبًا لجامع القخوييغ

 ـ ( ، ذكخ ٖٕٔٔىػ / ٕٛٙعبج السمظ الكتامي الحسيخؼ الفاسي ) ت  عمي بغ دمحم بغ
 . (ٔٚ) عبج السمظ أنو كتب بخصو مقجار حسميغ مغ الكتب 

  ـ ( كاف بارع الخط جيج ٜٖٕٔىػ / ٖٚٙعيدى بغ عمي بغ واصل السخاكذي ) ت
 .  (ٕٚ) الػراقة ، ندخ دواويغ عجة في فشػف شتى

  ـ ( ٕٓٙٔىػ /  ٜ٘ٙالسخاكذي السعخوؼ بابغ الصخاوة ) ت دمحم بغ أحسج بغ دمحم الدبئي
 . (ٖٚ) كاف بارع الخط  ، وقج َتسيََّد عسغ سبقو مغ الشداخيغ بسعخفتو لمخصػط

  ـ ( وىػ نداخ بارع مػاضب ٖٕٙٔىػ / ٕٙٙدمحم بغ عمي العابج األنرارؼ الفاسي ) ت
 . (ٗٚ) عمى الشدخ ، ويتسيد بكتابتو لكبار الجواويغ
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  يع بغ يػسف بغ عبج الخميفة السػحجؼ أبػ حفز عسخ السختزى بغ الديج أبي إبخـا
ـ ( ، كاف خصاشًا بارعًا في الكتابة السرحؽية وغيخىا وال ٕٚٙٔىػ / ٘ٙٙالسؤمغ ) ت 

ىػ / ٗ٘ٙيداؿ يػجج بخصو أثخاف جميالف : ربعٌة قخآنية كانت في عذخة أجداء كتبيا عاـ 
ي مخاكر في القخف الثالث عذخ السيالدؼ ، ـ ، حبديا عمى مكتبة ابغ يػسف فٕٙ٘ٔ

وندخٌة مغ " السػشأ " لإلماـ مالظ بغ أنذ في سفخيغ ، انتدخيسا بخصو . وقج ورث 
 .    (٘ٚ) الديج أبػ زيج ابغ الخميفة عسخ السختزى ميشة الشداخة عغ أبيو

 ومن مذاىيخ الهرَّاقات األنجلديات الالئي استهطن المغخب في ىحه الفتخة :

 جة بشت دمحم بغ فيخه األمػؼ التصيمي وأختيا األصغخ مشيا ولع يحكخ ابغ عبج السمظ سعي
اسسيا ، سكشتا مخاكر مجاورتيغ لبيت أبي العباس بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ ، وقج 

 ( .ٙٚ) اشتغمتا بشدخ الكتب
  ( كانت ٘ٗٔٔىػ / ٓٗ٘ورقاء بشت يشتاف شميصمية سكشت مجيشة فاس وتػفيت بعج ) ـ

 .(ٚٚ)بارعةخصاشة 
 ومن الهرَّاقين األنجلديين الحين استهطنها المغخب األقرى :   

  ىػ / ٜٙ٘أحسج بغ عبج الخحسغ بغ الرقخ ، والج دمحم بغ الرقخ السحكػر سابقًا ) ت
ـ ( أصمو مغ الثغخ األعمى مغ سخقدصة واستقخ بو السقاـ بسخاكر وذكخ عشو ٖٚٔٔ

مع ودفاتخه ما ال يحرى  : كثخة وجػدة  ضبط ابغ عبج السمظ " أنو كتب مغ دواويغ الع
" (ٚٛ) . 
  ـ ( وىػ قخمػني استػشغ مجيشة ٜٓٔٔىػ / ٙٛ٘عيدى بغ دمحم بغ شعيب الغافقي )ت

 . (ٜٚ)فاس ويعخؼ بأبي األشل ، لذمل كاف بيجه اليسشى ، وكاف حدغ الخط وراقًا 
  بميغًا بارع الخط ، عمي بغ نجبة بغ يحيى لخعيشي ، أشبيمي سكغ مخاكر ، وكاف كاتبًا

 .(ٓٛ) كتب الكثيخ وراقًة وإنذاًء ، وتاريخ وفاتو غيخ محكػر
  يحيى بغ دمحم بغ يحيى بغ عمي الؿيدي القخشبي ، ويعخؼ بابغ االشبيمي ، أصمو مغ

 . (ٔٛ)قخشبة ،استػشغ فاس ، تاريخ وفاتو غيخ محكػر ، وىػ خّصاٌط مدخخٌؼ لمكتب 



 املكتبات باملغرب األقصى يف عهد املوحدين

 ا.م.د. نادية عبد الرمحن معاطي                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة داااات ااايخةةجم 
65 

 

65 

  (  بصميػسي ندؿ ٖٕٕٔىػ / ٕٓٙت في حجود أحسج بغ دمحم بغ خمف البكخؼ ) ـ
مخاكر ، ويكشى بأبي العباس بغ العارض قاؿ عشو ابغ عبج السمظ : " حدغ الخط 

 . (ٕٛ) كثيخ الشدخ "
  أحسج بغ أبي الحدغ نبيل الخومي ، مػلى أبي القاسع ابغ رزيغ التجيبي الذقػرؼ ،) ت

كاف حدغ الخط متقغ  ـ (  مغ مجيشة مخسية استػشغ سبتة ، وقجٕٓٚٔىػ / ٜٙٙ
 .  (ٖٛ) التقييج كتب بخصو مغ دواويغ العمع ما ال يحرى

ومن مميدات الهراقة المهحجية التفنن في تنهيع الخطهط إلى طخائق مغخبية ومذخقية وقج   
 اشتيخ منيم :

  يع بغ يػسف بغ عبج الخميفة السػحجؼ أبػ حفز عسخ السختزى بغ الديج أبي إبخـا
 (ٗٛ) ـ ( ، فقج كاف يجيج الكتابة بثالثة خصػطٕٚٙٔ ىػ /٘ٙٙالسؤمغ ) ت 

  ىػ / ٔٛ٘أبػ الحكع عبيج بغ عمي بغ عمي بغ عبيج هللا بغ غمشجه األمػؼ ) ت
ـ( مغ أشبيمية ولسا تػلى السشرػر الخالفة حسمو معو إلى مخاكر ، وقج امتاز ٘ٛٔٔ

 . (٘ٛ) في خصاشتو بأنو كاف يكتب بخصيغ أنجلدييغ
 دعػد بغ سيل األنرارؼ ، التمسداني األصل ، ولع تحكخ السرادر عمي بغ سعيج بغ م

تاريخ وفاتو ، والحؼ سكغ بأشبيمية ومخاكر وغيخىسا مغ السجف ، وقج كاف حدغ الخط 
 .(ٙٛ) في الصخيقتيغ السذخؾية والسغخبية

  ـ ( ، والحؼ ٕٓٔٔىػ / ٚٓٙأبػ مػسى عيدى بغ عبج العديد الجدولي السخاكذي ) ت
 . (ٚٛ) كتابة بالخط السذخقيكاف يجيج ال

  ـ ( ، وىػ قخشبي ٖٕٕٔىػ / ٕٓٙدمحم بغ عيدى بغ دمحم بغ أصبغ األزدؼ ) ت
األصل وقج استػشغ مخاكر ، وقاؿ عشو ابغ عبج السمظ : " بارع  في كل شخيقة " ، 
كسا ذكخ الذيخ أبػ دمحم بغ القصَّاف أنو كاف يكتب بثالث عذخة شخيقة . وقاؿ عشج ذكخه 

 . (ٛٛ) " االنجاد في الجياد " وقفت عمى ندختيغ مشو بخصو السذخقي لكتابو
أو تجميج الكتب بذكل كبيخ ، وقج اشتغل بيا العجيج مغ  تدفيخكحلظ ضيخت ميشة      

يع الدجراتي ، والحؼ كاف  األشخاص مغ بيشيع بعس العمساء كالذيخ أبي يعقػب يػسف بغ إبخـا
، واشُتِيَخْت ىحه السيشة بذكل كبيخ حتى أف أحج  (ٜٛ) ِف مشيا يعسل بتدفيخ الكتب وإصالح التَّالِ 
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خبخاء ىحه السيشة ألف كتابًا ، ذكخ ؼيو أىع األسذ والقػاعج التي تقػـ عمييا ىحه الرشاعة ، 
يع المخسي األشبيمي )  ىػ / ٜٕٙوالكتاب ىػ " التيديخ في صشاعة التدفيخ " ألبي بكخ بغ إبخـا

 (ٜٓ) ـ (ٖٕٔٔ
 تبة المغخبية : محنة المك 

َعَخَفْت خدانات الكتب في السغخب األقرى بسا تحػيو مغ كتب عجة نكبات ، تسثمت في    
العػامل الصبيعية والستسثمة في الحذخات القػارض ، وكحلظ األسباب الدياسية والستسثمة في الفتغ 

بالسكتبات  ، وتعخضيا كحلظ إلى الدخقة والشيب . كل ىحه العػامل السخخبة ألحقت أضخاراً 
 السغخبية  كسا سيتع تػضيح ذلظ .

 اوال األسباب الطبيعية " الحذخات القهارض " : 
وىحا األمخ يعتبخ مزخ خاصة بالسخصػشات نتيجة الذخوط غيخ السشاسبة لحفطيا ، مثال    

وضع الكتب في مدتػدعات قجيسة وغيخ مالئسة ، والتي أسيست بذكل كبيخ في إتالفيا ، وبيحا 
لع تخُل مكتبة في السغخب مغ السخصػشات الستآكمة كميًا أو جدئيًا بػاسصة الحذخات ، ولقج كاف 

، ودفعًا لميجسات  (ٜٔ)فػف يقػلػف عغ خدانة القخوييغ : الحؼ يدسع العث وىػ يمتيع الكتبالسثق
الستخؽية لمحذخات القارضة تع اتخاذ العجيج مغ اإلجخاءات ففي الفرل األخيخ مغ كتاب " 
التيديخ في صشاعة التدفيخ " يعخض السؤلف الػسائل التي استخجمت سابقًا لمقزاء عمى العث 

عزاء اليجىج وريذو فإنو يقتل األرضة ( والسؤلف نفدو يقػؿ بأنو عخؼ عمى دمحم ) يبخخ بأ
الدامخؼ بأف الحؼ يكتب عمى أوؿ ورقة مغ الكتاب وآخخ ورقة ىحه األحخؼ فإف األرضة ال 

.  (ٕٜ) تزخه وىي : ) يكيكتج ( ، ويؤكج األشبيمي أف ىحا اإلجخاء قج سبق تجخيبو وضسغ ججواه 
السحاوالت والػسائل السدتعسمة فالعث واألرضة قج أضاعا عجدًا غيخ يديخ وعمى الخغع مغ كل 

 مغ السخصػشات إلى األبج. 
 األسباب البذخية 

 : إحخاق الكتب 
إحخاؽ الكتب ىػ أحج العػامل التي كانت وراء ضياع كثيخ مغ الكتب الشؽيدة , فيحه     

الطاىخة كانت رائجة في السغخب خاصة في القخف الثاني عذخ السيالدؼ . فمقج شاع عمى 
السخابصيغ والسػحجيغ ، كل دولة مغ جيتيا عمى إبادة حؿيؿية لسؤلفات الفمدفة والذخوح لمسحىب 
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ألمخ الحؼ حـخ السكتبات مغ عجد مغ الكتب والتي لع يبق مشيا إال العشاويغ . فسثمسا السالكي ، ا
اعتبخ الفقياء السخابصػف ذو السحىب السالكي الستصخؼ الفمدفة بجعة دخيمة عمى الجيغ ، وكل 
كتبيا أصبحت مخفػضة وحزػرىا يعتبخ خصخًا في خدانة الكتب وإبادتيا أصبحت ضخورية 

ف متجيغ كإحخاقيع كتب أبي حامج الغدالي وتيجيجىع بالػعيج الذجيج وسفظ بالشدبة لكل إندا
، وىحا األمخ أزعج الجولة السػحجية التي جاءت  (ٖٜ) الجماء إلى كل مغ وجج عشجه شيء مشيا

ـ ( بأف ٜٜٔٔػ  ٗٛٔٔىػ/ ٜ٘٘ػ  ٓٛ٘بعجىع فأمخ الخميفة أبػ يػسف يعقػب السشرػر ) 
حا العمع فتخة حكع السػحجيغ وإحخاؽ كتب السحىب السالكي بعج ُتحخؽ كتب عمع الفخوع فانقصع ى

أف يجخد ما فييا مغ حجيث رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع والقخآف فأحخؽ مشيا جسمة في كل 
أنحاء السغخب ، ومغ ىحه الكتب : مجونة ابغ سحشػف ، وكتاب ابغ يػنذ  ونػادر ابغ أبي زيج 

، وواضحة ابغ حبيب وما َحَحا َحْحَو ىحه الكتب فالسخاكذي ومخترخه، وكتاب التيحيب لمبخاذعي 
يقػؿ : " لقج شيجت مشيا وأنا يػمئح بسجيشة فاس ، يؤتى مشيا  باألحساؿ فتػضع ويصمق الشار 

 . (ٜٗ)فييا ..." 
وىكحا ضاع عمع الفخوع مسا دفع الشاس إلى تخؾ السرادر األولى في الذخع اإلسالمي    

والحجيث . واقتشع الخمفاء السػحجوف أف اإلكثار مغ السؤلفات السختبصة والسقرػد بيا القخآف 
 (ٜ٘) بشفذ السػضػع تزخ حتى باكتداب العمـػ التي تعالجيا

لع تكغ مؤلفات الفقو السالكي ىي وحجىا وقػدًا لمشيخاف عمى عيج السػحجيغ ، فكثيخ مغ      
ػر فقج أمخ ىحا األخيخ الحؼ كاف مؤلفات الفمدفة قج ألقيت في الشار في عيج يعقػب السشر

ـ  ( ٗ٘ٔٔىػ / ٜٗ٘ضاىخيًا ومتحسدًا لطاىخيتو بأف تحخؽ مؤلفات أبي الػليج بغ رشج )ت 
بخأؼ مغ بعس مؤازريو مسغ كاف مغ أعجاء الفيمدػؼ الكبيخ فقج اتيع ىحا األخيخ بكػنو جعل 

الحاضخيغ بمعشة ) ابغ رشج ( الدىخة أحج اآللية وفي ىحا الرجد يقػؿ السخاكذي : " ...... وأمخ 
ثع أمخ بإخخاجو عمى حاؿ سيئة وإبعاده وإبعاد مغ يتكمع في َشْيٍء مغ ىحه العمػـ ،وكتب عشو 
الكتب إلى البالد بالتقجـ إلى الشاس في تخؾ ىحه العمػـ جسمة واحجة ، وبإحخاؽ كتب الفمدفة كميا 

الشجػـ ، إلى معخفة أوقات الميل ، إال ما كاف مغ الصب والحداب ، وما يتػصل بيا مغ عمع 
 (ٜٙ) والشيار ، وأخح سسة القبمة ...."
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وىكحا فاالختالفات السحىبية والشداعات اإليجيػلػجية قج حخمت السكتبات السغخبية مغ عجد مغ    
 . (ٜٚ) مؤلفات الفمدفة التي لع يعخؼ مشيا إال العشاويغ

 : نيب الكتب وسخقتيا 
ت إلى الشيب والدخقة في فتخة الرخاعات الدياسية ، وبانتياء كل عادة ما تتعخض السكتبا     

دولة مغخبية كاف يغيب معيا جدء كبيخ مغ خدانتيا السمكية .ففي الحخوب األىمية بيغ الخمفاء 
السػحجيغ في الشرف األوؿ مغ القخف الدابع اليجخؼ الثالث عذخ السيالدؼ أبيج عمى إثخىا 

قج نيبت بعس كتبيا أثشاء الفتشة التي حجثت بعج مقتل الخميفة السكتبة السمكية السػحجية . ف
 ٕٔٙـ( فأمخ الخميفة العادؿ ) ٕٕٗٔػ  ٖٕٕٔىػ/ ٕٔٙػ  ٕٓٙالسػحجؼ أبي دمحم عبج الػاحج ) 

ـ ( وزيخه ابغ جامع بالشطخ بتختيب ما تبقى مغ كتب الخدانة ، ٕٕٙٔػ  ٕٕٗٔىػ/ ٕٗٙػ 
وكحلظ تأثخت السكتبات الخاصة بجورىا    (ٜٛ) ز مشيا وتسييد الكامل مغ الكتب ، ومعخفة الشاق

 (ٜٜ) بيحه الطخوؼ
ولع يصل التخخيب في أثشاء الفتغ والحخوب والسجاعات السكتبات فحدب بل شاؿ حتى     

السادة الخاـ السرشعة لمكتب وىي معامل الكاغج التي سبق اإلشارة إلييا ؼبعج أف كاف عجدىا في 
معسل ُخّخبت ُكمُّيا في أياـ السجاعة والفتشة التي كانت في أياـ العادؿ مخاكر يرل إلى أربعسائة 

 . (ٓٓٔ)ـ (ٜٖٕٔ ىػ /ٖٚٙـ/  إلى ٖٕٔٔىػ ٓٔٙوأخيو السأمػف في الفتخة مغ سشة ) 
 

 اتمة:الخ
مغ خالؿ دراسة مػضػع الكتب والسكتبات بالسغخب األقرى في عرخ السػحجيغ يسكغ    

 استخالص اآلتي : 
عجة عػامل في ازدىار الحياة الثقاؼية بالسغخب األقرى مسا كاف لو أثخه في زيادة ػ  أسيست  ٔ

السشتػج الثقافي والستسثمة في نذاط حخكة تأليف الكتب ، إذ كاف الخمفاء السػحجوف في السختبة 
 األولى ومغ السذجعيغ في ىحا السجاؿ .

ػر الخمفاء واألمخاء ازدىخت ػ تشػعت السكتبات إلى مكتبات ممكية وىي مكتبات ممحقة بقر ٕ
في كبخيات مجف السغخب األقرى كسجيشة مخاكر ومجيشة فاس وغيخىسا ، وقج احتػت عمى 
نفائذ الكتب ، مسا دفع بالخمفاء السػحجيغ إلى تعييغ محافع ليحه السؤسدة . ومكتبات عامة 
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كل واحجة  كانت مدودة بكتب الػقف ، إلى أخخػ خاصة سسيت بأسساء مؤسدييا ، وقج تسيدت
 عغ األخخػ بعجة مسيدات  .

ػ تختب عغ ىحا االزدىار واالنتذار نذاط العجيج مغ الرشاعات السختبة بالكتب كرشاعة   ٖ
اخيغ الحيغ تفششػا في تشػيع  الػرؽ فأصبح السغخب األقرى يعج بسذاىيخ الػرَّاقييغ والشدَّ

 الخصػط السدتخجمة سػاء كانت مغخبية أو مذخؾية .
لخغع مغ انتذار السكتبات بسا تحػيو مغ كتب ؾيسة ونؽيدة ، إال أنيا غالبًا ما كانت ػ عمى ا ٗ

 تتعخض لشكبات ومحغ ألحقت أضخارا بالسشتػج الثقافي . 
  

 ىهامر البحث :
 ـ( ،ٜٕٙٔػ  ٖٓٔٔىػ/ٛٙٙػٕٗ٘سامية إدمحم دمحم قخيسيجة ،الحياة الفكخية بالسغخب األقرى عرخ السػحجيغ )( ٔ)

، ؼٕٛٓٓػ  ٕٚٓٓالتاريخ ، ليبيا ،  ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة الدابع مغ إبخيل ،كمية اآلداب ، قدعرسالة 
 . ٖٕص

، مكتبة الخانجي  السخابصيغ والسػحجيغ، القاىخةالسغخب عيج حدغ عمي حدغ: الحزارة اإلسالمية في  (ٕ)
 . ٗٗٗ، ص ٜٓٛٔ

 .  ٗٗ، ص ٖٕٓٓأحسج شػقي بشبيغ : تاريخ حدائغ الكتب بالسغخب ، الخدانة الحديشية ، مخاكر ،  (ٖ)
  . ٙٗٗحدغ عمي حدغ ، مخجع سابق ، ص (ٗ)
السخاكذي : السعجب في تمخيز اخبار السغخب ، تحقيق :دمحم سعيج العخياف ، السجمذ األعمى لمذؤوف  (٘)

 .   ٖٔٔ ػ  ٖٓٔ، ص ٖٜٙٔاإلسالمية ، القاىخة ، 
 .  ٗٙسامية أدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص (ٙ)
 .  ٛٗأحسج شػقي بشبيغ : مخجع سابق ، ص (ٚ)
ابغ أبي اصبيعة :عيػف األنباء في شبقات األشباء ، تحقيق : ندار رضا ، مشذػرات دار الحياة ، بيخوت ، (  ٛ)

 .  ٕٔ٘ػ  ٕٓ٘، ص ٕ)د.ت( ، ج
، دار تػبقاؿ ، الجار البيزاء دمحم السشػني ، حزارة السػحجيغ ، ٖٙٔ ػ ٖ٘ٔالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص( ٜ)

 .  ٖٛٔ، السغخب ، ص
 .  ٕٕ٘، ص ٕابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، ج (ٓٔ)
  . ٖ٘٘السخاكذي ، مرجر سابق ، ص (ٔٔ)
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يع الكتاني وآخخوف ،  (ٕٔ) ابغ عحارؼ ، البياف الُسغخب في أخبار األنجلذ والسغخب )السػحجيغ( ،تحقيق : دمحم إبخـا
  .  ٕٙٗ، ص  ٜ٘ٛٔدار الغخب اإلسالمي ، بيخوت ، 

دمحم بغ دمحم بغ مخمػؼ : شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية ، السصبعة الدمؽية ومكتبتيا ، القاىخة ،  (ٖٔ)
 .  ٛٚٔػ  ٚٚٔ، ص ٜٖٗٔ

ابغ القصاف : نطع الجساف لتختيب ما سمف مغ أخبار الدماف ، تحقيق : محسػد عمي مكي ، دار الغخب  (ٗٔ)
 .  ٖٙ، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص  ٕٕٔ، ص ٜٓٛٔ،  ٕاإلسالمي ، بيخوت ، ط

،  ٜٗٛٔكاديسية السسمكة السغخبية ، الخباط ، ابغ عبج السمظ ، الحيل والتكسمة ، تحقيق : دمحم بغ شخيفة ، أ (٘ٔ)
  . ٕٖٔ، ص ٔالدفخ الخامذ ، القدع

 .  ٕٖٚنفدو ، ص (ٙٔ)
السقخؼ : أزىار الخياض في أخبار القاضي عياض ، تحقيق : مرصفى الدقا وآخخوف ، مصبعة لجشة ( ٚٔ)

 .  ٖٕٓ، ص ٕ، ج ٜٓٗٔالتأليف والتخجسة ، القاىخة ، 
 .  ٗٚٔ، ص ٔ، ج  ٜٗ٘ٔا ألخبار السغخب األقرى ، دار الكتاب ، الجار البيزاء ، الدالوؼ : االستقر (ٛٔ)
 . ٕٕٛ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س( ٜٔ)
 . ٙٛٔ، دمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ص ٖٔٔػ  ٖٓٔالسخاكذي ، مرجر سابق  ، ص( ٕٓ)
: حسدة أحسج عباس ، إصجارات السجسع الثقافي ،  العسخؼ : مدالظ األبرار في مسالظ األنرار ، تحقيق (ٕٔ)

 .  ٕٓٓ، صٗ، الدفخ ٕٕٓٓأبػ ضبي ، 
 .  ٕٙ، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع سابق ، ص ٖٗ٘  ٕج ابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، (ٕٕ)
 .  ٙ٘أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص (ٖٕ)
 . ٙ٘نفدو ، ص  (ٕٗ)
 .   ٕٕٛ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٕ٘)
  . ٘ٙٔ،  ٔ، ؽ ٛنفدو ، س (ٕٙ)
 .   ٘ٚٔػ  ٗٚٔنفدو ، ص (ٕٚ)
 .  ٕٗٚ، ص ٔ، ؽ ٘نفدو ، س( ٕٛ)
 .  ٖٗ٘ابغ أبي اصبيعة ، مرجر سابق ص(  ٜٕ)
   . ٙٙابق ، ص، سامية إدمحم قخيسيجة ، مخجع س ٛٙٗ، ص ٕ، قذ  ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق  ، س( ٖٓ)
 .  ٜ٘أحسج شػقي بشبيغ ، مرجر سابق ، ص( ٖٔ)
 .  ٓٙنفدو ، ص  (ٕٖ)
 .  ٕٗٓدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص (ٖٖ)
 .  ٕ٘ٓنفدو ، ص (ٖٗ)
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  . ٕٛٓنفدو ، ص (ٖ٘)
 .  ٜٚٔ، ص  ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٙ)
 .  ٓٚأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص ( ٖٚ)
ابغ الدبيخ : صمة الرمة ، تحقيق :عبج الدالـ اليخاس ، سعيج أعخاب ، وزارة األوقاؼ والذؤوف اإلسالمية  (ٖٛ)

 .  ٖٗٛ، ص ٘٘ٔ، ممحق األعالـ ، تخجسة  ٘، ؽ ٜٜٗٔالخباط ، 
 .  ٕٛ٘، ص ٔ، ج ٖٜٚٔابغ القاضي : جحوة االقتباس ؼيسغ حل بسجيشة فاس ، دار السشرػر ، الخباط ،  (ٜٖ)
 .   ٕٛ٘، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٓٗ)
عبج اليادؼ التازؼ :جامع القخوييغ ، دارنذخ السعخفة ، الخباط ،  ٕٗ، ص ٔالسقخؼ : أزىار الخياض ، ج( ٔٗ)

 .  ٕٗٔ، ص ٔ، ج ٖٜٚٔ
بالخباط، مصبعة  ابغ الديات : التذػؼ إلى رجاؿ الترػؼ ، تحقيق : أحسج التػفيق ، مشذػرات كمية اآلداب (ٕٗ)

 .  ٖٖٗػ  ٕٖٖ، ص ٜٜٚٔ،  ٕالشجاح ، الجار البيزاء ،  ط
،  ٔ، عبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج ٗٗ٘ػ  ٖٗ٘،  ٕ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٗ)

  .  ٖٕٔص
 .  ٖٕٔ، ص ٔ، عبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج ٜٖٙ، ص ٕابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٗٗ)
 .  ٚٛٔدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص (٘ٗ)
 .  ٖٔ٘، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ، مرجر سابق ، س (ٙٗ)
يع االبيارؼ ، دار الكتاب السرخؼ ، دار  (ٚٗ) ابغ اآلبَّار : السعجع في أصحاب القاضي الرجفي ، تحقيق : إبخـا

 .   ٕٓٓػ  ٜٜٔ، ص ٜٜٛٔالكتاب المبشاني ، القاىخة ، بيخوت ، 
  ٖٔػ  ٖٓ، ص ٕ، ج ٜٜ٘ٔبغ اآلبار : التكسمة لكتاب الرمة ، تحقيق :عبج الدالـ اليخاس ، دار الفكخ، ا( ٛٗ)
 .  ٛٛٔ، دمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص ٖٗ٘ابغ أبي أصبيعة ، مرجر سابق ، ص (ٜٗ)
 .  ٜٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٓ٘)
يع ،( ٔ٘) اإلعالـ بسغ حل مخاكر وأغسات مغ األعالـ ، السصبعة السمكية ، الخباط ، الصبعة  العباس بغ إبخـا

 .  ٗٓٔ، ص ٕ، ج ٖٜٜٔالثانية ، 
 .  ٜٗٔػ  ٙٚٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س( ٕ٘)
 .  ٛٛٔدمحم السشػني : حزارة السػحجيغ ، ص( ٖ٘)
يع ، دار الفكخ ، القاىخة ، الديػشي بػية الػعاة  في شبقات المغػييغ والش (ٗ٘) حاة ، تحقيق : دمحم أبػ الفزل إبخـا

 .  ٕٔٗ، ص ٔ، ج ٜٜٚٔالصبعة الثانية ، 
  . ٛٛٔ، دمحم السشػني :حزارة السػحجيغ ، ص ٕ٘ٙ، ص ٔ، ؽٛابغ عبجالسمظ ، مرجر سابق ، س (٘٘)
 .   ٖٛٔالسرجر نفدو ، ص (ٙ٘)
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 .  ٜٕ٘ابغ الديات ، مرجر سابق ،  (ٚ٘)
 .  ٜٚٔ، ص  ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛ٘)
  .  ٘ٙ، أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص ٖٓٔالسخاكذي ، مرجر سابق ، ص  (ٜ٘)
 . ٕٗٛ، صٜٚٚٔ، ٕاآلداب والفشػف عمى عيج السػحجيغ، دار السغخب، الخباط، ط: العمـػ و دمحم السشػني (ٓٙ)
 . ٙٙ، أحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص  ٕ٘ٛنفدو ، ص  (ٔٙ)
ابغ أبي زرع : األنيذ السصخب بخوض القخشاس في أخبار ممػؾ السغخب وتاريخ مجيشة فاس ، دار  (ٕٙ)

، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، مشذػرات كمية  ٜٗ، ص ٕٜٚٔالسشرػر لمصباعة والػراقة ، الخباط ، 
 .  ٖٖ، ص ٜٜٔٔمـػ اإلندانية ، الخباط ، اآلداب والع

  . ٕٗٔ، ص ٔعبج اليادؼ التازؼ ، مخجع سابق ، ج (ٖٙ)
 .  ٖٖدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٗٙ)
  . ٜٕػ  ٕٛنفدو ، ص (٘ٙ)
 .  ٜٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٙ)
 .  ٘٘ٗ، ص ٕابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٚٙ)
 .  ٖٗ، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ،ص ٕ٘ٙ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛٙ)
 .  ٕٕٔػ  ٕٕٓ، ص ٔابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٜٙ)
 .  ٖ٘، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص ٕٚابغ أبي زرع ، مرجر سابق ، ص (ٓٚ)
 .  ٘ٙٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٔٚ)
 .  ٖ٘دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٕٚ)
 .  ٕ٘ٙػ  ٕٗٙ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٖٚ)
 .  ٔٛٔ، ص ٔالديػشي ، مرجر سابق ، ج (ٗٚ)
المي )مشح نذأتيا حتى نياية عرخ بشي مخيغ(  سحخ الديج عبج العديد سالع : مجيشة الخباط في التاريخ اإلس (٘ٚ)

 .  ٚٓٔ، ص ٜٜٙٔمؤسدة شباب الجامعة ، اإلسكشجرية ، 
 .  ٚٛٗ، ص ٕ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٚ)
 .  ٖٜٗنفدو ، ص (ٚٚ)
 .  ٕٕ٘،  ٖٕٕ، ص ٔ، ؽ ٔنفدو، س (ٛٚ)
 .  ٙٓ٘، ص ٕ، ؽ ٘نفدو ، س (ٜٚ)
 .  ٗٔٗ، ص ٔ، س ٘نفدو ، س (ٓٛ)
 .  ٓٗػ  ٖٛدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص (ٔٛ)
 .  ٕٕٗ، ص ٕ، ؽ ٔابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٕٛ)
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 . ٓٗ، دمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص ٗ٘٘ػ  ٖ٘٘نفدو ، ص (ٖٛ)
 .   ٚٓٔسحخ الديج عبج العديد سالع ، مخجع سابق ، ص (ٗٛ)
 .  ٖ٘٘ػ  ٖٗ٘ابغ أبي إصبيعة ، مخجع سابق ، ص (٘ٛ)
 .  ٖٕٔ، ص ٔ، ؽ ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٙٛ)
 .  ٕٗدمحم السشػني : تاريخ الػراقة السغخبية ، ص  (ٚٛ)
 .   ٖٛٗػ  ٖ٘ٗ، ٔ، ؽ  ٛابغ عبج السمظ ، مرجر سابق ، س (ٛٛ)
يع شاّلػ، مصبعة البعث، الجدائخ، )د,ت(، ج (ٜٛ)  ٕٜٗ، صٕالجرجيشي: شبقات السذايخ بالسغخب، تحقيق: إبخـا
 .  ٜٙٔ، ص ٔابغ القاضي ، مرجر سابق ، ج (ٜٓ)
 .  ٘ٚٔأحسج شػقي بشبيغ ، مخجع سابق ، ص (ٜٔ)
راسات اإلسالمية ، مجريج ، عبج هللا كشػف : كتاب التيديخ في صشاعة التدفيخ ، صحيفة السعيج السرخؼ لمج (ٕٜ)
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 الملخص 

  ألعااػ  ألأليررااخنيألألحااحغأل زاا ألعاا شألندلجيدااحػنأل صاا  ألعااسقوأل غااجألةاا ػكألنخل شااوأل أل  اا لػن
ويسكغألننأللرسذألذياظألنيراخنيألماغأل االلألة نةاوألنيحصا  ألني   مصاوألي اعألألنإلةالمصوألونيحز   ألنيغخبصوأل 

 غااجألنةالداااالمألمااجوشال عألألونلال ااا سألنيحكااعألنالةاااالميأل ح ااا ألنالمااخألنياااحمأل ااخكألن اااخألون اا أل ااايأللالااا   عأل
ألألني    يألنيحمألعكذألعػ أل   يخصوأله موألعغألأل رظألنيحكقوألنيدمشصوأل.

ألني رس تألنيسفال  صوأل:ألنيحص  ألني   مصوأل ألناللجيدحػنأل ألنخل شوأل.
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The cultural life of the Andalusians after the fall of Granada (897 
AH / 1492 AD) 

Prof. Dr. Wijdan Fareeq Enad  

Revival of Arab Scientific Heritage Center - University of Baghdad 

Abstract 

    Andalusians lived a difficult life after the fall of Granada, so they were 
a picture of the conflict between the Islamic civilization and the Western 
civilization, and we can see that conflict by studying the cultural life of 
them after the surrender of their city and the end of Islamic rule in it, 
which left a clear impact on their cultural production, which reflected 
important historical images of those time period. 

أل.Keywords: cultural life, Andalusians, Granadaألأل
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 المقدمة

"ألالحياة الثقافية لألندلديين بعد إنتهاء الحكم اإلسالمي في غرناطة يسكغألني ال  وألعغأل"ألال
أل ألأةون ألن ألنةالذغ   أل حألع شهألنيحمنديع ألنإلةالمي ألنيحكع ألنلال  س أل غج ألك نأل  ندلجيدحػن ألي ج  

نال ص  ةألونيالغحوبألنيػ ذيأل  ةعألنيجوغألونيحخقألونيغ ػب تألنالقالر ةيوألونيدجغألونيغبػةيوألونيغسلأل
نيسرحخألنيسحالػمألي ع ألع شػنألمخنقبححغألمغخ حغأليالعال  لأل يألكلألزم نألمجىألنيحص  ألونيصخةألهػأل

 أمأل  سوألووش يوألك ذ وألمغألشخزألأل عالخنضألونيج  يألعغألألفد عومك ن ألويعأليكغألي عأل قألنال
ون جأل  فيأليس ػلألندلجيديألأم مألمح كعألنيالفالصرألنياليأل رج ألأ ك م  ألني  ةصوألنياليأليجبألأنأل شفحأل

 رػألنةالغخ ش ألأل ص   عألنيغ موأل يألكلألأل يرسال عأل قألندةالئش فنأليكػنألأ اللأل سدوألأي م ألةونأل
أل ألحشفذألنيػ حخ  أل جو  ألأل   أل دشجج ألنيجوشصو ي ألنيسح و  ألنيح كسوألألياللجيدححغألحص   ألنيدرصو ألضل  ي

ةغتألألإذ ألش س نيفصرلألنيحمأل حكعأل يألشبصغوألنيغالقوألححألك لتألهيألألنيسدصحصوألونيسالغرقوألير  ر و 
ألألوأل.حكق رظألنيأل ياللألنيسخنةصعألوني ػنلحغألنياليألعج تألقذال يوألإيىأل غر عألمدصحححغألمغأل 

أل ألإيى ألناللال  ل ألنالقالر ةيووعشج ألنيحص   ألأن أل دشخى ألنيحص  ألحندلجيدح  ألمف  ص  أليسر ػن غ
ألنيغ ملأل ألك ن أليحيظ ألونيس ل  ألنيغسل أل ي ألونيخغقو ألونيس     ألنيخبخ  أليسرظ أل  دلجيدي نالقالر ةيو 

ألمالم أل يأل حجوج ألنيجوشي ألنيخةيفأليرغ مل ألوندلجيدححغنالقالر ةم ألنيسدحححغ ألححغ ألنيغالقو ألأم ألأل   
نيالغحخنتألنياليألشخأتألعرىأل ص  ألندلجيدححغألنال الس عصوأل غجأل أل  ش كألني  حخألمغألنيحص  ألنال الس عصو

ألمغألأونمخأل الغرقأل  دةس سألألنلال  سألنيحكعألنإلةالمي  ألني ػنلحغألنيسر صوألنير ة   أل خ الهألعرح ع وم 
وألني   مصعرىألألنيحص  ألألألغكذ.ألكلألذيظألجألونيػالة ألونيسػتألونيسال ذألونيصغ مألونيديشوألومخنةصعألنيدون

يىألنيغجوجألمغألنيح  ئقألنيال  يخصوألعغألإيسكغألمغأل الي  ألنيػعػلألنياليألألسخآ أل   ل ألنيألونيدص ةصوألأل 
 يألنيحص  ألأللالف   تألوني ػ نتألك نأليرسص يقوأل ح ػق عألنيصبصسصوألعالنألنالإ أل رظألنيحكقوألنيدمشصوأل 

أل.ونيدص ةصوأل(ألونالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصونيجوشصوألنيغ موأل)

ةحخكدألنيقحثألعرىأل  لبألألمغأل ػنلبأل ص  ألناللجيدححغألإالألوهػألنيج لبألني    يألألمبحش ألأ خه ألألألألأل
أل يألنيحص  ألنيغ موألي عأل.ألأل

أل
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ألالحياة الثقافية لألندلديين بعد إنتهاء الحكم اإلسالمي في غرناطة -

أل ألقبل ألني   مصو ألنيحص   ألننك لت ألندلال  س أل ي ألنإلةالمي ألمخالرفأليحكع أل ي ألمدةهخ  لجيذ
أل أليحيظأل  ج ألولالصجو ألوندةخألونيسؤةد تألنيغرسصو لالذختألنيسكالق تألعرىألمدالػىألندننيجػنلب  أل خنة

لجيدصوألك لتألني البألزةي ةألنيخصخألنيشرخنليألو سكشهألمغألنيدصصخ ألعرىألنيسجنألونيحػن خألندنومعأل
ألونيقغحج ألعغألنيخصخألنيشرخنلينآلأليىألنيسجنإغألحلجيدحلال  لألندنونيسكالق تأل شال لألمعأل و يألأل.ألمشو

لجيدصوأل كلأل ون جه  أل الىألوعلألعجةألون خألني خنألنيال ةعألنجتألمكالقوألنخل شوألهيألنيسكالقوألندأ
يىألمرحػليألكال ب أل يألم جمال  ألكالبألني خآنألني خيعألوعرػمهألوكالبألنيحجوثألونيف ه أل عألإني البأل ح  أل

وعرػمألنيفردفوألونيسشصقألونيخي  ص تألونيفرظألونيصب ألكالبألعرػمألنيرغوألنيغخبصوألونيال  يخألونيجغخنمصوأل
أل.ألأل1ني البألنيسجولوأل غحخألنيرغوألنيغخبصوألأل زالاأل

 خنقألني البأل يأل  بألإونمخألنيسر صوأل أنأل رظألنيسكالقوأل غخ تألإيىألمرحخألمؤيعأل س لأل  دألإالألألألألأل
ألأمخألنيسر  نألني   ػيصكصأل نيخمرو أل  ج أل رظألنيسحخقو  أل حشحخوسألحالشفحح ألنة فألشرصصرو ودنحصالألإ نألوق م
ألوأللو خل  ألونيخ عو ألنيسكالق تألنيغ مو ألني البألمغ أل جسع ألإجو ألني البألنيالي ألعجة ألوقج   خقتألأ خنق   

لجيدححغألحالدرصعألم أل حػز  عألونمخألنياليأل أمخألند أل  أل ج وزتأللرفألمرحػنألكال ب أل عألعج تألند
ني البألأل عألحجأتأل سالتأليرالفالصرألعغألشغرتأل ح  ألنيشحخنن أنياليأل سغتأل كسصوأله ئروألوألأل مغألني الب

ألند ألمدرسي أل أن ألنيح كسو ألنيسدصحصو ألنيدرصو أل  الشع ألمغأل رع أل جسغػن ألني الب  ألكل ألةرسػن ألقج لجيذ
ألو جتألنيدرصوأل ألذيظأل  ج ألومع ألني البألنياليألأ خقتألأيز    سالتألنيالفالصرألعذخنتألنديػفألمغ

ألند ألأن ألةشو ألةالحغ أل غج ألنيح كسو ألالنيسدصحصو أل غ حج  عألأللجيدححغ ألأعس ق ع أل ي ألمحالفطحغ ودنيػن
ودنيػنألمحالفطحغألح   ألوأنأل رظألني البألهيألأل ألوأنأل رظألنيغ حج ألمػ ػة أل يألني البألنياليألالنإلةالمصو

أل رج تأل ألعرح ع  أل س  س ألنيالي ألنيزغػك ألكل أل نع أل ذخرحال ع ألمحالفطحغ أليجغر ع ألنيحم نيدبب
ألند ألع م أل1886ونمخ أل1657ه/ ألنإلم ألني الب ألةصكػنألأل ةالمصوحالحخيع أل كال ب ألمحالفظ ألو ج ومغ

وقعأل خيقأل يألمكالقوألنخل شوألقزىألعرىألنيقكصوألنيزئحروألنيق قصوألألوقجىألألػنيألنيالغحوب ألدمرحخهألأق
أل.أل2مغألني الب ألو بس ألك نألنيحخيقألمفالغلألمغألأ لألنيالخرزألل  ئص ألمغألكلألم أليهألعالقوأل  يسدرسحغأل
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ألندوأل أللجيدحػنأل غجألة ػكألنخل شوألعسقوأل جناألك لتألنيطخوفألنيغ موألنياليألع شأل ح   ألالإ 
ألنيحخيوأل أليسر ػن أليكػلػن أليع ألأل ع ألومع ألمخالرفألنيسج الت  أل ي ألنيغرسي ألنيالفػق أليسر ػن ألك لػن أل ع

أل-إالألألهأليسكغأل رسذألذيظألنيالفػقألمغأل اللأل ػنلبألعجوج ألمش  :أل نيف خيوألير ال  وألونيالجويغ

نألمغألأ لألنيسح  طوألعرىألػأليح  ألندلجيدحإك لتأليغوألناليخسص ةوألهيألأ جألندة يحبألنياليأليجأألأل-1
أل سغأل اللألذيظألهػيال ألنيالفالصر  ألنيالغربألنيجوشيألنيسدصحيألنيحمأل س رهألمح كع ألأم م ألنإلةالمصو  ع

  جألق مألمجسػعوألمغألنيغرس سألنيسدرسحغألأل ول لألإيىألند ص لألنيال يصوأل ةالميندةبأل فظألنيالخنثألنإل
ألني أل ص ي أل خصػ   ألشغخون ألنإلالنيحوغ ألنيرغوألنوألأل ةالميخنث ألنةالغس ل أل طخ أل دبب أللدص له  الس ل

ألنيالغحوبألونيالز أل نيغخبصو ألدقدىألألػني ألنيالفالصرحزالألعغأل غخ  ع ألقبلألمح كع أل حقألنيجوشيألمغ
ةالميألةونألإ   لتأل غ يصعألنإلةالمألمغألأهعألنيسػن صعألنياليألةولتأل  يغوألناليخسص ةوأل  ػألأةبألةوشيأل

ةبألناليخسص ةوألأ جألأهعألأك نألوألغ ألحمغطسهأل اللألني خلحغألنيخ مذألعذخألونيد ةسألعذخألنيسصالةو
والغخ ػنألي  ألونيالغحوبألألػنجيدححغألحجوش ع أل سغأل اليهألعبخونألعغألنيسحغألنياليألك لل مػزأل سدظألند

.ألومغألأش خألنيسؤيف تألنيجوشصوأل3وني اللألونيالذخيجألوةربألنيحخي تألونيح ػقألعرىألوجألمح كعألنيالفالصر
أل حبحخ) ألةم ألإو ه أليرسؤيف ألةصغػبص  ألنإلةالمصوألIce de Gebirكال ب ألنيذغ ئخ ألكال بألعغ ألوهػ )

 .أل4وألحكقةصغػبص ألوك نألذنئعألنيرحتأل يأل رظألنيةعألكال بأل مذ ػ أل 

ألأل  أل ألنيخبخنس ألنياليألوخ   ألنيسخصػشو ألنيسر  فألندلجيدصو ألمغ ألنيغ ػ ألعرىألعجة أل ع كس 
ةعأل  ألو غجألني ال   تألنيسغخو وأل 5غأل غجألنلال  سألنيحكعألنإلةالميأل يألندلجيذحمكالػبوألححجألندلجيدح
ألنيخع صأل ألآكالب ألحرغو ألندلجيذ أل ي ألةولت ألنيالي ألنيسؤيف ت ألالأل عخبصو خ أليحصص  ألألونيالي ودنل

م أل خنعيألنيغ حج أل1595ومأل1588دل  أللرػصألمدصحصوألالهػ صوألع خألعرح  أل يألةشوألأل نيغسػض
أل.6نإلةالمصوألو ح  ألكرس تألوعق  نتألمغألني خآنألونيسر ة ألنإلةالمصوأل

يىأل أيصفألني ػنمصذألوكالبألني ػنعج أل حثأل  ولأل غسأل   لألنيجوغأل غرعألإش   ألوالحجألمغألنإل
يىأل  لبألإمغألأ لأل شرحخألو  كصفألندلجيدححغألومحػألآ   ألنيحز   ألنإلةالمصو أل ط ختألنيغخبصوأل

ألمدرسػنأل ألححش ع ألمغ ألوك ن ألوني ذال يصو  ألنيغخبصو أل  يرغو ألنيش ش حغ ألنيسالخ سحغ ألمغ ألمجسػعو هػالس
 بخونألأ شرخون ألومغألححش عألأيػلدػألةلألك ةالحػ ألوهػألمدصحيألنيشذأ ألك نألونيجهألمغألنيسدرسحغألنيحوغأل

 يألةوػننألنيسرػكألنإلةق نألألمحرف األأل ألوبفزلأل سكشهألمغألنيغخبصوألوني ذال يصوألعسلألمالخ س األعرىألنيالشرخ
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أل ألة غاله ألنيغخبصوألو    ال    أليرغو ألوي غأل قه ألنيالفالصر  ألويىأل سعألندم  لألنيذغبصإو غ ونألمعألمح كع
م ل ألأل1688ندلجيدصوأل يألكال بألأيفهأل يألنيشرفألني  ليألمغألني خنألنيد ةسألعذخ ألو سعألمصهأل

نألني ال بأل بجوألنيرغوألندلجيدصوألنيسحكصوأل يألآ خألنيغ ػةألندلجيدصو ألوهيألةيحلألعرىأل سغأل اللألهح
أللذخأل ألعجم أل زل ألنيغخبصو ألنيرغو أل حخيع ألوبدبب ألنيطخوفألنيرسقو أل نع ألحرغال ع ألندلجيدححغ  سدظ

أل.ألأل7ني ال بأل

أل ألمػ ع ألنيغخبصو ألندلجيدنألك لتألنيرغو ألقبل ألمغ ألة ػكألنخل شوحعالدنز أل غج أليغوألأل حغ ي ػل  
دنألهش كأل خن طألححغألأل عالدنزأل  ي ػيوألونيذخرصوألنإلةالمصوعغألكػل  أل مدألنالألني خآنألني خيع أل زالاأل

ألونيجوغ ألأل نيرغو ألنوك ن ألأ ل ألمغ ألناليخسص ةو ألندةب ألكال  و أل ي ألنإلةالميألإةالغس ي   ألنيالخنث  ف س
ألقخأل أليرغب ألذيظنس حخوف ألإيى أل شب ت ألنيدرص ت ألأن ألويبجو ألنيسدرسحغ  ألنحخ ألعرى أعق أل أل    

أل.8ةالح  ق عألأقدىألألػنيألنيالغحوبألنوألأل يالػ صهألنيال عألي عأل األنيرغوألنيغخبصوألةبقألنةالخجنم

ألندلجيدح أل سدظ ألعرى ألنيجالئل ألني رس تألحومغ ألمغ ألني بحخ ألنيغجة ألهػ ألنيغخبصو أل  يرغو غ
ك لػنأليغال جونألألوهعةق لصو ألعرىألنيخنعألمغألمغخ ال عأل  ي رس تألنالأل ونيسرصرح تألنيغخبصوأل يألأةح ع

ي رسوأل  يرغوألنيغخبصوألهػأل أكحجألعرىألمزسػل  ألنإلةالمي ألوأنألنيس  حلأليالرظألنيسفخةنتألأنألمجيػلألن
أةالغس لألم ألي  حر  أل  الةق ليألهػألأنألعغألأل زالاألأل   دةق ليألالأليفيألمغش هألنيحكص يأل  يرغوألنيغخبصو

نأل رف ألأمألمخصػكألمغألنيسخصػش تأل يألندةبألنديخسص ةوأللججألإأ خنغأليسف ػم  ألنإلةالمي ألوأل
نيػ ػس ألوألنيخكػي ألوألندذنن ألوألنيحج ألوألنيدك   ألوألنيسفخةنتألنيغخبصوألم لألنيرال  ألألنةالخجنمرىألأعخن ألع

أل.أل9ألونحخه نيش  ألوألنيجشو ألوألنيج  ة ألوألني برو ألوأل

ألححش عأل ألمصس  ألونيسخ شقو أليرالػنعل أليغال ع أل  جون ألنيحوغ ألعرىألذيظألمدرسيألأ نػن ألةيحل و حخ
أل يألني خونألند حخ ألمغأل   ئ عأل يألنةق لص  أل الىأل  لألنيسح  طوألعرىألأل عألن صخونألمغألإوالةصس 

يىأل خ سوألني خآنألني خيعألونيحجوثألنيشبػمألوني البألنيف  صوألإشغ ئخهعألنإلةالمصوألو   يحجهعألوع ةن  عأل
ألني ذال يصوإ ألنيرغو ألةخناألأل يى ألن الف ض ع ألمع ألنديخسص ةو  ألحرغو أل حخوفألعخبصو  ألكالبػه   كالبألألوي ش ع

ي خنألنيخ مذألعذخألنيسصالةمأل" جوثألذمألعخبصو ألومغألنيسؤيف تألنياليألع خألعرح  ألمخصػشوألمغألن
أل.أل18ني خلحغ"ألمكالػبوألحرغوأل جسعألححغألنيغخبصوألنيفرحىألوع مصوألأهلألندلجيذأل
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يعأل ألنيحكقولجيدحػنأل اللأل رظأليىألأنألنيسؤيف تألني  حخ ألنياليألو غ  ألندإش   ألمغألنيس عألنإلوأل
ألإالألنيذيسألني رحل  جخمألكلألم ألهػألنيحخقألمغألقبلألمح كعألنيالفالصرألنياليألك لتأل أل دببألوبقألمش  

أل.11ألش  عألةوشيألذوألم ألهػألالةصس عخبي أل

لجيدحغألألييسكغأل رسذألنيسؤهالتألنيغرسصوألأل:نال   ألنياليأل خكػه أل يألنيقالةألنياليأله  خونألنيح  ألأل-2
أل ألوعرػن ألنيالي ألنيبرجنن أل ي ألنلج زن  ع ألأل يح  إمغ ألنيغ س لي ألنيػنيي ألنةال بر ع أل ػلذني  ج أل ي أل جنم

ألند ألوعسل ن يألونيجو ومشح ع ألنيس شصونإلعرىألأل12  ألمغأل بخ  ع ألني ذال يصوأل   ة  ألنيرغو أل وإ  ة  ع
 أل13لجيدصوألون حوأل دنلألمغ يس  ألندألة يحبألنيحخبصوألنيقحخيو ألوبشػنألأك خألمغألعذخيغألمجوشوألالوند

 .14وز عػنألني خومألونيديالػنألونيقد  حغألوعبجونألنيصخق تأل

ألعرىألةبحلألح أليىألني خىألنياليألةكشػنإلجيدصوأل جربألنيس سأل يأل ػلذألأعالشتألنيج يصوألندوأل   
ألني خيوأل الدوةألأل37نيس  لألقخيوألن  ألنيسر ألنياليأل  عألعرىأل غجأل كعألشس لألنيغ عسوألنيالػلدصو أل  حه

ألحشحتألةشوأل أل  يحج    ألمبشصو أل دحخأل حتألنال ضألو خالخقألونةمأل ػقألقشصخ    يس سألمغأل اللألقش  
أليالدوة1648 ألنيج يألنيسحش سألم أليػ ػة ألأن ألويبجو ألني   ي  أل  يس س ألنيقحخم ألنيج  ة ألنلجيصدوألوةفغ صو

وو ػةألنيسغرعألمػةىألنيغخل شيألنيحمأليسرظأل بخ ألهشجةصوألةو أل غ لأل يألحش سألمحش سألنيجدنئخألوبش سأل
 .أل15 رظألني ش  أل

ألي جألوعرتألنيذغخأل-3 أل اللأل رظألإ: أل غسألندشغ  ألنياليألك نألندلجيدححغألوخةةول    ألنيحكقويحش 
ألندلجيذ أل   س أل ي أللطع ألم  ألم 16مش   ألومش   ألأل  ألونديع ألنيحدن ألعغ ألمغألعبخ ألقرػب ع نيحمأليغالرخ

أل   لتألأشغ  أل رظألنيحكقوألمرج أليرسغرػموأل ألنيحػمصو  أل يأل ص   ع ألنياليأليسصذػل   ألني  ةصو نيسغ ل  
ألعرىألةبحلألنيس  لألأحص تأل  ي ذال يصوأل ديشوألالأليغخفألمؤيف   أل نيال  يخصو لطستألقبحلأل شفححألألومش  

 قخن ألنيصخةألنيش  ئيأل يألع جأل حرحبألني  يثأل.

أل حلألي ػيػنألأنألعرحش ألنيخأل
أل ق ع ألإيىألأ  ش ألنيصحقوأل
ألهش كألنيجق لألو نسألنيجق ل

ألمغألنيالبخألونيفزوألنيخ يروأل
ألي جألذلألمغألوبالغيألشخةل أل
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أليشحهبألمغ ألأ ػ يأل
أليشحهبألمغ ألكرش أل

ألأ ػ يألألإيىألنيخحخألونيػ خألي 
 .17إيىألأموألمغألنيغخبألم رش أل

حخزألنيش جألومػ ػعهألندأل وأل ألهألمغألنيذغخألنيذغبيحكقلجيديأل اللأل رظألني سحدألنيذغخألند
ألونال أل ةال دنس ألنيذغخ ألمغ ألنيشػي ألوهحن ألنيسدصحصو  ألن يجي لو أله  خ ألنيالي ألنيبرجنن أل ي يح  ألإزةهخ
أل رظألأل لجيدحػنألند ألأيألنيحكقوومغألشغخنس ألنيد  عألعذخألػألنيذ عخأل ػنن ألني خن ألأ قػل سأل الل لدػ

عذخأليىأل ػلذأل يألآونئلألني خنألنيد  عألإ ألوكحيظألدمحمأل بجننألمغألأ نػنألونيحمأله  خأل18نيسصالةم
ألنيغخبصوألونيرغوألندأل نيسصالةم يخسص ةيوأل ذكلألأحص تأل  جألذكخأل يألكال  هألأةس سألهللاألنيحدشىأل  يرغو

أل.19شغخيوألقرحخ أل

ألنيرغ تألأل-4 ألمغ ألونحخه  ألني ذال يصو أل  يرغو أليسغخ ال ع ألوذيظ ألنيالخ سو ألندلجيدحػن ألأ  ة أل: نيالخ سو
ألنيوألندو أل ألةو ألكبحخأل يألنيسغ هجنتألونيسخنةالتألو خ سو أل   نألي ع  البألنيغرسصوألومش عألعسحجألبصو 

أل.أل28 سجألحغألق ةعألنيحجخمألأنيالخ سوأل

بخعػنأل يألنيغالج ألوألك نألندشق سألندلجيدحػنألم هخونأل يألعالجألنيسخ ى أل:ألنيصبألونيرحجيوألأل-5
ألو يألنيالغرصع ألنالةويو  ألومغألأويئظألأحػألأل وعش عو ألونيغص س  ألنيسك  أ  ألعرح ع ألوأنجقػن ألنيحك م   خب ع
ك لتأليهألمؤيف تألك حخ أل يألنيصبألونيرحجيو ألوعريألحغألإحخنلصعألنيحمألني  ةعألنيػزيخألحغألدمحمألنيغد ليأل

.ألو يأل شصفألوعلألمغألمجوشوأل ػيػزألنيفخلدصوأل21عبجألنيػن جألحغألدمحمألنخيطألندلجيديألوألندلجيدي أل
ألنيسغأأللجيديند ألزيج أل خوفأل حػ ألنيدشحػ  ألزيجأةع أل  يصبأل حػ ألمذ ػ   ألمغألع ئرو وك نألمغألأل وهػ

 .22وك نأل ػيالحخأليدسصهألعجي ش ألنيغخبيألأل نيسغ عخيغأليفػيالحخألو وةػألولحػ غ

ألأل-6 ألوني شجةو ألونيفرظ ألندأل:نيخي  ص ت ألنيغرػمك ن أل رظ أل ي أل   عػن ألحغألأل لجيدحػن ألأ سج ومش ع
ألنيغديدألندلجيديأل ألندلجيديألنيرحخم ألودمحمألحغألعبج  ألونحخهعمغحػفألندلجيدي ألودمحمألحغألأ سج

 .23وك نألي عألمؤيف تألم سوأل يألهحنألنيسج لألمغألنيغرػمأل

ك لتألنيسػةص ىألندلجيدصوألمؤ خ أل يألندلغ مألنيسغخبصو ألنياليأل أ ختأل سج ةوألنشبحرصوألأل:نيسػةص ىألأل-7
أل ألع ج ألمشح ألنياليألإنيسخن صحغألوألنيسػةصكصو ألنيسػةصكصو ألنخل شو أل  ستألمج ةو أل ع ألنيسخيشححغ  يىألع ج
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و بجوألنيالأ حخنتألندلجيدصوألون حوألوالةصس ألعشجألأل.ألةالسخأل أ حخه أل الىأل دطألنيحس يوألعرىألنيسغخبن
و يألة ػلألألس كألمػةصكصوأل جوج ألو صػيخأل غسألندلس كألنيسػةصكصوألأل 24 الف لأل  يسػيجألنيشبػمألنال

 .أل25نيال رحجيوأل

ألنأل-8 ألك لت أل: ألنيحخبصو ألنييفشػن ألنيسخنكد ألوك نألنيج  ةيو ألنيسغخب  ألةػن ل ألعرى ألمشالذخ  قحخيو
ومش عألإحخنلصعألحغألن لعألأل  ص جوهعألولفػهعنةق نألنيحوغأللال  مألمغألناليأللجيدححغألةو أل   زأل ح  أليال

وهػألمؤيفألكال بأل"نيغدألأل ةالغس لألنيسجن عنك نأليسرظألمغخ وألع يصوأل يألنيحمألأل نيخب شألنيغخل شي
 .26ونيخ غوألونيسش  عأليرسج هجوغأل يألةبحلألهللاأل  يسجن ع"ألوهػألمغألأهعألني البأل يألمج يه

ألأل-9 ألنيغس    ألندلجيدصو: ألنيغس    أل شػن ألمغ ع ألندلجيدحػن أل  يصخزألأل  سل ألونيجو  ألني رػ   ذحجون
أل  يحهبألوند أل   عحغأل يألنيشحتألونيش رألونيالشسحقألونيد خ و ألك لػن أل  ج عق غ ألوعش عوألندلجيدصو 

ألنيحش ي  ألنيجقذأليغسل ألوعش عو ألنيحصص ن  أل ه أل ديغ ألنيحم ألني اليألأل.27نيديصج ألنال ضألوبشػن  غسخون
ألمش  ألوك نألم(1584)تألأللجيدينيحدغألنيسشطخمألندألحػأ سجوشوأل صػننألعسخه ألأل ونيجدػ ألونيسجن

أل.أل28و   عألنيدفغألألونيسجنألنالةق لصوأل

ألنيىألنيد نعوأل:ألأل-18  ونئصو ألو سرػنألم   ن  عألنيد نعصوألونإلةألنيسشفىأل ال يألمج لألنيد نعوألأة رػن
ألنيصس ش ألم ل ألنيججوج ألنيغ يع ألمغ ألمشالػ  ت ألمغ ع ألنيفرو ألوألػني ألونيقص ش   ألندف)نيبشجو  (   زخألل

 أل.ألعغألز نعال عألنيسشالػ  تألنيد نعصوألألند خىألأللػنيألمغألنيالػنحل أل زالاألأوألأل  سخوند

أل:أل-11 ألونيالج    ألنيسشفحألنيرش عو ألناللجيدححغ ألعرى ألمذ كلألحك ن ألمع أللفح ع ألحرجنن أل ي ألنيالغ مل غ
ألنياليألمعألنيػقتأل ألنيججوج أل يألنيشػن يألنيسخالرفوألنال الس عصوألونالقالر ةيوألونيدص ةصو  أل سكشػننيحص  

مغأل اللألم   ن  عألوعرػم عألو ز    ع أل غرىألأل ونيسذ  كوأل يألحش سألنيسجالسعأل نيالغربألعرح  ألمغ
ألني ربألوعش  ألو  خيخ ألنيجرػة ألة  نو ألنيخدفألوندةبحلألنيس  لألعش عو ألونيدفغألونيقالكألعو ةرحو

 .أل29نياليألك نألي لألمش  ألل حبألوةػقأل  صألح  ألأل نيُسدّ جألنيسرػنألونحخه ألمغألنيرش ع ت

أل )نيصخنحصرألنيرغحخ (ألكحيظألحخعػنأل يألنيالج   ألونيرش ع تألنيال رحجيوألم لألعش عوألنيذ شصو
حغألنيد  عأل أل الىألنجتأل ػلذأل يألني خلحو فيأل ػلذألأعق ألي عألةػقأل  صألقخبأل  معألنيديالػل

أل.38لال جألنيذ شصوأل يألنيجويوألنيغ س لصوألإعذخألوني  مغألعذخألنيسصالةمألمغألأهعألمر ة أل
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أل يح  إمغألآ   هعأل يألنيقالةألنياليأله  خونألون  أللجيدححغألنألنيالفػقألني    يأليألإيسكشش ألني ػلأل
ألنيسسحد ألإذ ألونالةحي ألنيذغخم ألناللال ج أل ي أل أحجعػن أل جوج  ألمغ ألندلجيدصو ألنيحز    وأ حػنألألشحجون

ألند ألوأق مػننيسػةص ى ألنيذغخم  أل  يد ل ألنياليألأللجيدصو ألنيشق   ت ألوز عػن ألوعش عو  ألعسخنلصو هشجةو
أل ألمغ ع  ألوألل رػه  أل ح    ألم عك لػن ألو ػة ألي ع ألألك ن ألومخنكب ع نيسحصطألندشرديألونيقحخألأل ي دفش ع

أل.ألأل31لجيدصوأل يألإ ص سألنيحص كوألعغألةو ألنيسخأ ألندألنيسالػةط أل زالاأل

لجيدححغ ألكس أل  ويتأل درصعألنخل شوألأل تألنيػ ػةألنيدص ةيأليألوالحجألمغألنيحكخألأنألمغ هج أل
ألنيحز  م ألمغأل اللألني ز سألعرىألذيظألنإل ألوبقألمشهألني ز سألعرىألنيػ ػة ألنيحمأليع  ثألنيزخع

و يألمكالق تألةولألأل  خىألوبغسألنيسجنألنإلةق لصوألندألنالةكػ ي ل ألنحخأل زغوألنآلفألمخصػشوأل ي
و يألمج لألنيغس   ألوػ جألأل.أل خق  ألنإلةق نأياليألهيألكلألم  ق ىألمغألنيسؤيف تألنأل نيغ يعألونيسال  ف

قرخألنيحسخنسألو يألنيبص زيغ ألونيسدججألني بحخأل يألقخشقو ألوب  ي ألمجوشوألنيدهخنس ألونيسئحلوألوني رخأل
أل جناأل ألقرحل أل دس ألنيحكص و ألوهيأل ي ألنيسجن  أل كصو أل ي ألأ خىألمالش  خ  ألوآ    ألنشبحرصو  ألنإلأل ي  ثألمغ

ألنيسال ألنيجم   أل غخضألإيى ألنيحم ألنيزخع  ألأل غسجنيحز  م أل ػيت ألكش ئذإ  يسد  ج وأة رتألأل يى
أل(488)عرح  ألإ    تألشػهتألنيسق ليألو غرال  ألقبصحو ألو يألنيغس   ألنيغدكخيوألنإلةالمصوأل  ىأللحػأل

أل زالاأل ألونيفغ  أنألنيالأ حخألناللجيديألوبجوألأل.ألعغألنيحرػنألونيحس م تألقرغوأل رػ أل صػ ألنيغس   
ودنلأل غز  ألمحالفظأل  الةعألألزقوألال حثألندأل ألجيػ ص ألوبرشدصوأليقرصسإ يألم أليغخفألنيحػمأل أل األون ح

ألنيالأ حخنتألنياليألالند ألعغ ألنيد شغو ألنيحكص و ألأن ألوألأللجيدي  أل حتألالأل غج  حرىألمسكغألأنأللججه 
ة شحخألوني رزألةبألونيفشػنألوندشسذألكلألمغ يسهأل يألندألنيغص سألني ذال ييألنيحمأل  ولأل  هجناأل

أل.32لجيدححغألندألويػ  تألنيخة محغ ألوهعألع  ديغألعغألمد أل   يخ عألنيحمألهػأل   يخ

 : الخاتمة

ألألألألأل ألمغ ألنيقحثألنيسغشػن أل غج أليأللجيدححغ ألني   مصو ألنخل شوألة ػك"نيحص   أل897) أل/ "ألألألم(1492ها
عغأل رظألنيحكقوألك نألمصهألةالئلألأل شحخألة بألأليشال جألني    يألنيحمأل خكهألناللجيدحػنألننألنأليسكشش ألني ػل

ألنيدمشصون ألعرىألأليق  ثألنيجن سأليالرظألنيسج  أل  ألمغألنيبخنهحغألنيال  يخصو  عألأل يألنيػعػلألإيىألنيغجوج
ألإلألمأة  ألع شػن ألق ةصو ألنيغ موأل رخنيألنيجوشيألونيغشرخمألشسلألد لصو وك لتألأل كلأل ػنلبألنيحص  

ألنيجس عصوألياللجيدححغ.ألنيغ يوألمغألو نئهألنإل  ة 
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ألعغأل أل غحج  أل  غألنيحخبألنيف خيو ألعرىألندلجيدححغألني ذيظألألويع أل   نألمحخم ال  وألنيرخنيأل 
عجنةألكبحخ ألأأل خقألأل زالألعغألمالالكألني البألنيغخبصوألومغأليخ يفألذيظألع ػبالهألق ةصو  يرغوألنيغخبصوألون

أل  ي ج ألنيسسكغألأل يألة  وأل  بألنيخمروأل.ألومعألذيظألنيسؤيف تألنيغخبصوألألمغ أل   مصو ك لتألي عأل ص  
ألنلحنكألمؤكجوغألححيظأل سدك عألح    ال عألو خع عألعرىألل ر  ألمغأل حلألنيىألن خأل.

أل

 الههامش
                                                           

ألنيحمألآيتألنيصه  حثألمشذػ  يأل- 1 ألونيسرحخ ألنإلةالمصو ألنخل شو ألمكالقو ألةغحج  ألنحػ ألنشصع ألنيجرحلألأل  مج ألعبج :
ألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوأل ألمشذػ نتألمخكد ألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو  ألنيغ يسي ألنيسؤ سخ ألأعس ل نيالسصسي 

أل.أل266-265/أل2أل 1993ونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
أل.أل266أل-265/أل2نيسخ عأللفدهأل ألأل- 2

3-Alvaro Galmes de Fuentes, La lengua española de la literalura aljamiado- morisca 
comex presión de una minoría religiosa, Espanola de Lingüística, Ano   16, fasc 1, 
Enero- Junio 1986 . 

أله   يألأل-4 أل   خيظ ألةرسىألأليحػل  ة أل. أل ي ألمشذػ  أل حث أل. ألوني    ي ألونال الس عي أل ألنيدص ةي ألنيسػ يدكححغ    يخ
مخكدألة نة تألنيػ ج ألنيغخبصوأل أل  أل2 ألألك1غخبصوألنإلةالمصوألأل يألندلجيذأل ألجألنيخزخنسألنيجحػةيأل ألنيحز   ألني

 ؛1999ححخوتأل أل
L.p. Harvey, Muslims in Spain1500-1614, university of chicogo press, Chicago- 
London,2005, op.cit,ألp.380-398. 

نةق لص ألوعش عوألند خفألعرىألنيسػنةألنيررقو ألإنش  حػنألكػ حخثألةمأل خننألكػمثألحشحال  ألنيش ػشألني ال حصوأل يألأل-أل 5
أل.117 ألصأل2815 حثألمشذػ  ي:ألم سألنيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألنةق لص  ألنيخي ض أل

6 - Mercedes  Garcia Arenaly Fernado Rodriguez Mediano,ألUn Oriente  Espnol los 
moriscos y el sacromonte en tiempos de contrarre forma, Marcial Pons Histroria, 
 ; p.33أل,2010

أل.أل358-349/أل1يحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل
أل:أل- 7 ألوشطخ ألوبػزيشبأل. ألكػ يشصي ألندةق لصو ألني ال بألنيى ألهحن ألححغألأل- خ ع ألنيالجن ل أل خو ػس  أل حخنلجو إنش  حػن

سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألإةق لص  ألنيخي ض ألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصو أل حثألمشذػ أل ي:ألم سألنيغحشحغألم 
أل؛أل69-68 ألصأل2815

L.p. Harvey, op.cit,ألp. 264-290. 
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 Abdel latif Mohammed M. seery, La Identidad Arabo Islámica de los Moriscos Aأل-8
Traves de la literatura Aljamiada, Publicado, in: Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire 
de las  chute de Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, 2/166-168 
-p. 264أل,Abdel latif Mohammed M. seery, op.cit, 2/167-168; L.p. Harvey, op.cit -أل9
290. 

أل.69-68إنش  حػنأل حخنلجوأل خو ػس ألنيالجن لألححغألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصوأل ألصألأل- 18
أل ع ةلأل- 11 أل ذال ومألةغحج ألنيذ حج   ألندلجيدصو ألندمو أل  ألة ػكألألأل188   يخ أل غج ألونال ص  ة ألنيسػن  و ألمغ ع م

ألححخوت ألنخل شو أليرج نة تألونيشذخ  ألنيسؤةدوألنيغخبصو ؛ألعغألأ ق  ألندلجيدححغألنيسشفححغأل يأل338 ألصأل.2888 
  بألإيىألي  سألنيحج  م ألأ سجألحغألق ةعأل.ألل عخألنيجوغألعرىألني ػمألني   خيغألمخالرخأل  روألشألأل-مشف هع ألوشطخأل:

 ؛أل1987ند ق ب أل ح حقألدمحمأل زقأل ألنيجن ألنيبصز سأل أل
L.p. Harvey, op.cit,p. 122-200. 

أل
أل  يج.ألأل- 13 ألحغ ألن سج ألنيسق س ألأحػ ألنيش عخم  ألوشطخ: ألنإلةالمي ألنيسغخب أل الة أل ي ألنيسشفحػن ألناللجيدححغ  ػل

أل ألنيبصز س  ألنيجن  ألني ال ب  ألةن  ألنيسغخبألنالقرى  ألةول ألد ق   ألج1997نالةال ر  ألصأل2  ألأحػألنيس خمأل؛166   
ألحغألدمحمأل)تأل ألحغألألها(.1841نيسق سألأ سج ألنيجوغ أليد ن ألوزيخه  ألندلجيذألنيخشحبألوذكخ ألنيصحبألمغألنرغ لف 

أل.336؛ألع ةلألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج  ألصأل528-527 ألصأل4 ألجنيخصبحب ألة.مأل ألة.تأل
أل-14 ألأل ألني بحخ  ألنيسغخب أل ي ألنيقحخم ألونيج  ة ألنيسػ يدكحػن ألمشذػ ألدمحمأل جي  ألنيسغخب  أل ي ألنيسػ يدكحػن  ي:

أل.71 ألصأل2888شالشبخ ألشفذ ون ألأل23-21 س ةىألني  ليألأل24-22أك ةيسصوألنيسسر وألنيسغخبصوألنيشجو ألني  لصوأل
15-Abdelhakim Gafsi, La decouverte d’ une conduit d’eau dans un village morisco – 
andalous en Tunisie: ghar el melh. in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las  
chute  de  Granada 1492- 1992,  Zaghouan, 1993, vol. 2, p238-239 ; 

ألنيغ جألأل ألأون خ أل يألنيجدنئخ ألوني   مصو ألونال الس عصو ألنالقالر ةيو ألنيحص   أل ي ألنيػقفألومك لاله ألنيجوغألةصغجولي  ل عخ
  ألصألصأل1981ة تألنيال  يخصو ألةمذق ألنيغجةألنيخ مذ ألنيدشوألنيغ س ليألوأونئلألنال الاللألنيفخلدي ألمجروألنيج ن

أل.56-76
 أل28عبجألنيخ سغألنيحجي ألقرحج أل نئغوأل يأل   سألندلجيذأليذ عخألألجيديألمج ػل ألمجروألنيسش هل ألنيغجةألأل- 16

ألصأل ألنيغ شخ   ألندةبألنإلةق لي أل368-342 1983نيدشو أل ي ألنيسػ يدكي ألمغألعػ   ألمالم  ألنيػ نكري  أل دغ ؛
أل.197-154 ألصأل1983 ألنيدشوألنيغ شخ  أل28يغجةألمجروألنيسش هل ألن
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ػنألندلجيدحػنألونيسدصححػنألنيسج ح وألحيػمألك  ةي ك ألنيسػ يدكأل؛أل314ع ةلألةغحجأل ذال وم ألنيسػن كو ألصألأل- 17

أل ألةوػننألأل1648-1492نيججيصو ألنيالسصسي  ألنيجرحل ألعبج أل خ سو ألأمخيك   أل ي ألنيسػ يدكححغ ألعغ ألحج نةو ألمرحق مع
أل.أل83 ألصأل1983 ػلذ ألأل-نيسصبػع تألنيج مسصو ألنيجدنئخ

 : Ridha Mami, Juan Alonso Aragones :Romancista morisco del siglo xvll . inأل-18
Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 1492- 1992,  
Zaghouan, 1993 ,vol .2, p. 248. 
19- Antonio Vespertion Rodriguez, los acm Allah al- ucna en la literature aljamiado 
– morisco. in : Abdeljelil Temimi, Le Ve centenaire de las chute de Granada 1492- 
1992, Zaghouan, 1993,vol 2, p. 255. 
 ;op.cit, p.110-127أل,Mercedes Garcia Arenalأل-20

ألإيىألنيسغخبألأل ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألألأل17و16 اللألني خلحغألدمحمأل زق  ألنيجن ألنيبصز س   ألصأل1989نيسصالةم 
أل.أل279-277ص
أل.أل275-274دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل-21
؛أليحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل343-348 ألصةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج ع ةلألأل-22
أل.أل1/352-353

أل.أل277-276دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل- 23
 ؛أل298-297صأل دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألأل- 24

Rachel Arie ,  Espana Musulmana siglos v111-xv, p.315-320. 
عق سألنيجخن م ألنيالأ حخألنيسػ يدكيأل يألنيصخبألنيسغخبي أل يأل:ألنيسػ يدكحػنأل يألنيسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألألأل- 25

أل؛أل284 ألصأل2888شالشبخ ألشفذ ونأل ألأل23-21 س ةىألني  ليألأل24-22نيسسر وألنيسغخبصوألألنيشجو ألني  لصوألأل
Rachel Arie,  Espana Musulmana siglos vlll-xv, p.315-320. 

أل.71دمحمأل جي ألنيسػ يدكحػنألونيج  ةألنيقحخم ألصألأل-26
أل- Vin cent Barletta,covert gestures,ألp.29-2أل 

ألألأل-وشطخألكحيظأل:أل.أل299-298دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  ع ألصألصألأل-27
Carmen Gonzalez Roman, La carpintería de armar, malaga , 2012,ألp. 21-30 . 

؛أليحػل  ةأل   خيظأله   ي أل   يخألنيسػ يدكححغ أل343-348 ألصألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج ع ةلألأل-28
أل.أل1/352-353

ألأل- 29 ألنيذ حج ع ةل ألندلجيدصو ألندمو أل ذال وم  ألةغحج ألص أله   ي343أل-348  أل   خيظ أليحػل  ة أل   يخأل؛  
أل.أل353-1/352نيسػ يدكححغ أل
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ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهألأل- ػلألنيشذ ش تألنالقالر ةمأليأللجيدححغأل يأل الةألنيسشفىألوشطخأل:أل- 38

أل.76-56 يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوأل يألنيجدنئخ ألصألصأل
أعس لألنيسؤ سخألنيغ يسيألنيخ مذأليرج نة تألإشغ يألنيسػ يدكححغأل يألنيسغخبألندقرى أل ي:أل نيحدغألنيد ئ  ألأل- 31

/أل2 أل 1993نيسػ يدكصو ألمشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهأل يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوألأل يألنيجدنئخ ألصألصأل؛أل268
أل.56-76

ع مألمغألنيسػن  وألونال ص  ةألأل188   يخأل ذال وم ألع ةلألةغحجأل ذال وم ألندموألندلجيدصوألنيذ حج  ألع ةلألةغحجأل
أل.2888 ألنيسؤةدوألنيغخبصوأليرج نة تألونيشذخ ألححخوت أل غجألة ػكألألنخل شو

 
 قائمة المرادر والمراجع

 المرادر  -
ألنيحجخم ألأ سجألحغألق ةعأل.ألل عخألنيجوغألعرىألني ػمألني   خيغألمخالرخأل  روألش  بألإيى -1

 1987ي  سألند ق ب أل ح حقألدمحمأل زقأل ألنيجن ألنيبصز سأل أل
لف ألنيصحبألمغألنرغألندلجيذألألها(.1841 ألأحػألنيسق سألأ سجألحغألدمحمأل)تألنيس خمأل -2

 نيخشحبألوذكخألوزيخه أليد نألنيجوغألحغألنيخصبحب ألة.مأل ألة.ت.
نيش عخم ألأحػألنيسق سألن سجألحغأل  يج.ألنالةال ر ألد ق  ألةولألنيسغخبألنالقرى ألةن أل -3

 .1997نيجن ألنيبصز س ألني ال ب أل
 المراجع  -

ع ةلألةغحجأل ذال وم ألندلجيدحػنألنيسػن كوألة نةوأل يأل   يخألندلجيدححغأل غجألة ػكألنخل شوأل -4
 .ألأل1993 ألمص  عألألالخل شحػل لألألني  هخ أل 

 ألع مألمغألنيسػن  وألونال ص  ةأل غجألة ػكألألنخل شوأل188   يخألندموألندلجيدصوألنيذ حج  أل -5
 .2888شذخ ألححخوت ألنيسؤةدوألنيغخبصوأليرج نة تألوني

معألأل1648-1492ػنألندلجيدحػنألونيسدصححػنألنيسج ح وألنيججيصوألحيػمألك  ةي ك ألنيسػ يدك -6
مرحقألحج نةوألعغألنيسػ يدكححغأل يألأمخيك  أل خ سوألعبجألنيجرحلألنيالسصسي ألةوػننأل

 .أل1983 ػلذ ألأل-نيسصبػع تألنيج مسصو ألنيجدنئخ
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نيسصالةم ألنيجن ألألأل17و16خلحغأل اللألني دمحمأل زق ألندلجيدحػنألوهجخن  عألإيىألنيسغخبأل -7
 .1989نيبصز س أل

 البحهث المنذهرة   -
إنش  حػنأل حخنلجوأل خو ػس ألنيالجن لألححغألنيرغالحغألنيغخبصوألونإلةق لصو أل حثألمشذػ أل ي:ألم سأل -8

 .2815نيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يألإةق لص  ألنيخي ض أل
ني ال حصوأل يألنةق لص ألوعش عوألند خفألإنش  حػنألكػ حخثألةمأل خننألكػمثألحشحال  ألنيش ػشأل -9

عرىألنيسػنةألنيررقو أل حثألمشذػ  ي:ألم سألنيغحشحغألم سألنيغحشحغألنيغالحق ألنيرغوألنيغخبصوأل يأل
 .2815نةق لص  ألنيخي ض أل

 حثألأل  مجألنشصعألنحػألةغحج ألمكالقوألنخل شوألنإلةالمصوألونيسرحخألنيحمألآيتألنيصه  -18
سيألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو أل:ألعبجألنيجرحلألنيالسصسي ألأعس لألنيسؤ سخألنيغ يمشذػ  ي

مشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيقحػثألنيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
1993. 

إشغ يألنيسػ يدكححغأل يألنيسغخبألندقرىأل حثألمشذػ أل ي:ألأعس لأل نيحدغألنيد ئ   -11
حػثألنيسؤ سخألنيغ يسيألنيخ مذأليرج نة تألنيسػ يدكصو ألمشذػ نتألمخكدألنيج نة تألونيق

  1993نيغ س لصوألونيسػ يدكصوألونيالػ حقألونيسغرػم ت ألزنػنن أل
 دغألنيػ نكري ألمالم ألمغألعػ  ألنيسػ يدكيأل يألندةبألنإلةق لي ألمجروألنيسش هل أل  -12

 .197-154 ألصأل1983 ألنيدشوألنيغ شخ  أل28نيغجةأل
عق سألنيجخن م ألنيالأ حخألنيسػ يدكيأل يألنيصخبألنيسغخبي ألأل حثألمشذػ أل يأل:أل -13

أل24-22يسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألألنيسسر وألنيسغخبصوألألنيشجو ألني  لصوألألنيسػ يدكحػنأل يألن
 .2888شالشبخ ألشفذ ونأل ألأل23-21 س ةىألني  ليأل

عبجألنيخ سغألنيحجي ألقرحج أل نئغوأل يأل   سألندلجيذأليذ عخألألجيديألمج ػل ألمجروأل -14
  ألنيدشوألنيغ شخ .28نيسش هل ألنيغجةأل

   يخألنيسػ يدكححغألنيدص ةيألألونال الس عيألوني    يأل.أل حثألمشذػ ألأليحػل  ةأل   خيظأله   ي -15
 ألأل1 يأل.ألةرسىألنيخزخنسألنيجحػةيأل ألنيحز   ألنيغخبصوألنإلةالمصوألأل يألندلجيذأل ألجأل

 .1999مخكدألة نة تألنيػ ج ألنيغخبصوأل ألححخوتأل أل  أل2ك
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دمحمأل جي ألنيسػ يدكحػنألونيج  ةألنيقحخمأل يألنيسغخبألني بحخ ألأل حثألمشذػ أل ي:أل -16
أل24-22 يدكحػنأل يألنيسغخب ألمشذػ ألأك ةيسصوألنيسسر وألنيسغخبصوألنيشجو ألني  لصوألنيسػأل

 .2888شالشبخ ألشفذ ون ألأل23-21 س ةىألني  ليأل
ل عخألنيجوغألةصغجولي ألنيػقفألومك لالهأل يألنيحص  ألنالقالر ةيوألونال الس عصوألوني   مصوأل يأل -17

ة تألنيال  يخصو ألنيجدنئخألأون خألنيغ جألنيغ س ليألوأونئلألنال الاللألنيفخلدي ألمجروألنيج ن
 .1981ةمذق ألنيغجةألنيخ مذ ألنيدشوأل
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 الوزير احمد البانكتي ودوره الدياسي واالداري في امبراطورية المغول إبان عيد قوبالي خان
 م0666-0686ىـ/ 856-866

 أ.م.د. رغد عبدالكريم أحمد

 كمية اآلداب/ جامعة الموصل

 الممخص:

الريغ األعطع متدع مغ السعمػمات التأريخية التي يسكغ لمباحثيغ  في عالع قػبالي خاف
الخػض في غسارىا, كالزاؿ ما كتب عشو كعغ تاريخ الريغ عمى عيجه, ال يختقي إلى فيس 

 تخاث ىحا الخاف العطيع.

كىحه الجراسة, كىي امتجاد لجراسات أخخى قسشا بيا عغ تاريخ قػبالي خاف كالسغػؿ في 
زيخ الججلي لقػبالي خاف ىػ أحسج البانكتي الحي أثار اىتسامي نطخًا ألصػلو الريغ, تختز بالػ 

العخبية كلسكانتو التي حازىا عشج قػبالي خاف, كالحي لع يشل مغ الباحثيغ سػى اإلشارة لو 
بسعمػمات ىشا أك ىشاؾ, جاءت في سياؽ عاـ في دراستيع عغ تاريخ السغػؿ, كربسا الدبب يعػد 

ت كعجـ كضػح الخؤيا عشو, كتعجد السدسيات لو كلمذخريات ذات العالقة بو, إلى تشاقس الخكايا
كاختالؼ مػاقف اىع مؤرخيغ معاصخيغ لو مسغ تشاكال أحجاثو كىسا ماركػ بػلػ الستػفى سشة 

ـ الحي كاف شاىج عياف غيخ حيادي أرخ لو, كمؤرخ السغػؿ رشيج الجيغ اليسحاني 5227ق/ 927
كالحي يعتج بآرائو, كبقجر السدؤكلية الػاقعة عميشا حاكلشا اف نكػف  ـ:525ىػ/ :95الستػفى سشة 

حيادييغ في ندج خيػط األحجاث كالسػاقف كمقاربة السعمػمات كتحميميا بالصخيقة التي ال تخل 
بتاريخ كمكانة البانكتي, كمحاكلة تفكيظ الخكايات الستشاقزة عشو ككضعيا في سياقيا العاـ, مع 

الخكايات التأريخية التي تشاكلت ىحه الذخرية أكجت عمى أّف قػبالي خاف اإلشارة إلى أف كل 
كاف قج مشح البانكتي الدمصة السصمقة في إدارة بالد الريغ ألكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ حتى 

 ـ.52:2ىػ/ 8:6مقتمو عمى إثخ مؤامخة دبخت ضجه سشة 

 ة , الريغ.السغػؿ , البانكتي , قػبالي خاف , الػزار الكممات المفتاحية: 
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Minister Ahmed Pankti and his political and administrative 

role in the Maghul Empire during Kublai Khan's reign 658-680 AH / 

1260-1282 AD 

Asst. Prof. Raghad Abdul Karim Ahmed 

College of Arts / University of Mosul 
Abstract: 

In the great world of Kublai Khan of China, there is a wealth of 

historical information that researchers can delve into, and what was 

written about him and about the history of China during his reign still 

does not rise to the legacy of the legacy of this great khan. 
publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, or The publishing house, publishing house, 

publishing house, publishing house, or other information on the subject of 

history, the beginning of responding to questions and narrations and 

explaining the vision about it, the multiplicity of names for him and the 

relevant personalities, and the different positions of his contemporary 

historians who dealt with his events Marco Polo, And a non-partisan 

eyewitness who chronicled him, and the Mughal historian Rashid al-Din 

al-Hamadhani, who died in 718 AH / 1318 AD, tries to be impartial in 

weaving threads of events and situations, approaching and analyzing 

information in a way that does not prejudice the history of the punkti, and 

an attempt to dismantle the contradictory narrations and put them in their 

general context, with reference to Referring to the absolute power shot in 

the country of China for more than two decades, even two decades, until 

his death as a result of a plot by Dr. Bara against him in the year 680 AH 

/ 1282 AD. 
Keywords: Maghul, Punkti, Kublai Khan, Ministry, China. 
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 قدمة:الم

ـ, عشجما تسكغ جشكيد 5257ىػ/ 856يعػد تاريخ بجاية الحكع السغػلي لمريغ إلى سشة 
خاف مغ إحتالؿ الجدء الذسالي مغ الريغ بسا فييا العاصسة بكيغ, كاسقاط حكع اسخة الكيغ 

. كقج تػالى عمى حكسيا عجد مغ الػالة كاف آخخىع قػبالي بغ تػلػي بغ جشكيد خاف الحي (5)فييا
ىحا في  .(2)ـ5286ىػ/ :87يذغل ىحا السشرب حتى تع اعالف نفدو خانًا أعطع سشة  استسخ

الػقت الحي كاف أخيو األصغخ اريق بػكا قج أعمغ ىػ اآلخخ نفدو خانًا أعطع المبخاشػرية 
كانتيت نتيجتيا بتشازؿ اريق بػكا عغ العخش,  ,(2)السغػؿ فكانت الحخب األىمية بيغ األخػيغ 

. كىكحا (6) 5286ىػ/ 882ة قػبالي بػصفو خانًا أعطع لمسغػؿ, كذلظ سشة كاالعتخاؼ بدمص
انفخد قػبالي بسشرب الخاف األعطع, ليشرخؼ خالؿ الدشػات العذخيغ األكلى مغ حكسو في 
تجييد كقيادة العجيج مغ الحسالت الكبخى عمى الريغ الجشػبية التي كانت تحكع مغ قبل ساللة 

ة مغ احتالليا, كتػحيج الريغ تحت حكسو متخحًا مغ بكيغ الدػنج, حتى تسكغ في الشياي
 .(7)عاصسة المبخاشػرية السغػؿ 

اعتسج قػبالي خاف في إدارة حكسو لبالد الريغ سػاءًا في مجة حكسو كاليًا ليحه البالد أك 
خانًا أعطع المبخاشػرية السغػؿ عمى الكثيخ مغ السػضفيغ السدمسيغ كيتقّجـ ىؤالء شخرية ججلية 

 ,(8)أصػؿ عخبية اسسو أحسج البانكتي, كيصمق عميو بالغة الريشية اسع ))أىاما(( ك))أتذسظ(( مغ
كالريشيػف ككسا ىػ معخكؼ عشيع كانػا يتعسجكف عمى تدسية الذخريات األجشبية ذات السقاـ 
العالي في الجكلة بسدسيات صيشية بجاًل مغ أسسائيع األصمية, كييجفػف مغ كراء ذلظ إلى شسذ 

قة جحكر ىؤالء, كلغخض اإليحاء لألخخيغ بأف ىؤالء ما ىع إال شخريات صيشية, ىحا إذا حكي
كانت تمظ الذخريات قج قجمت خجمات جميمة لبالدىع, كفي العادة السدسيات ألمثاؿ ىؤالء 
تحسل دالالت راقية, كالعكذ صحيح إذا كانت تمظ الذخريات غيخ مخغػب فييا فالسدسيات 

الحـ كالتحقيخ, كعمى العسػـ اف الريشييغ تأريخيًا كانػا مشغمقيغ عمى  عشج ذلظ تحسل دالالت
األجانب, كيححركف التعامل معيع كحتى التجار األجانب, كاف مجاؿ حخكتيع في مجف تجارية 

 محجدة كمقيجي الحخكة.
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كبخرػص الػزيخ أحسج البانكتي, فإف مغ تشاكؿ سيختو مغ غيخ السؤرخيغ السدمسيغ ىػ 
كالحي أشار متعسجًا عمى ما يبجك إلى اسسو الريشي أتذسظ دكف اسسو الحكيقي مع  ماركػ بػلػ,

التأكيج عمى اصػلو العخبية في كتابو رحالت ماركػ بػلػ, ككاف لو مػقف عشو فيو الكثيخ مغ 
التحامل كصفات الحـ, كحتى الستخجع ليحا الكتاب كاسسو كليع مارسجف كالحي تخجسو مغ االيصالية 

يدية, كصف الػزيخ أحسج بالسشحخؼ جاء ذلظ في تعميقات الستخجع الحي يبجك انو كاف إلى اإلنكم
 .(9)متأثخًا بآراء ماركػ بػلػ بجاًل مغ اف يكػف في تخجستو حياديًا 

كلغخض بياف أىسية ما كتبو ماركػ بػلػ عغ ىحا الػزيخ, البج َأف نذيخ إلى مكانة ماركػ 
عمى زمغ قػبالي خاف؛ لسا ليحه السعمػمات مغ أىسية في بػلػ في األحجاث التي شيجتيا الريغ 

 ىحه الجراسة التي كاف ماركػ بػلػ شاىج عياف فييا.

ىػ/ 896ـ كفي سشة 5276ىػ/ 872كلج ماركػ بػلػ في مجيشة البشجقية اإليصالية سشة 
ـ كقج حزي بسقابمة قػبالي 5297ىػ/ 892ـ شج الخحاؿ نحػ الريغ التي كصميا سشة 5292
ي العاصسة بكيغ, كناؿ مشو التكخيع, كشابت لو اإلقامة حتى انو انجمج في العسل مع خاف ف

األسخة السغػلية الحاكسة, كتعمع لغة السغػؿ كتفيع شبيعة عاداتيع كتقاليجىع, فقّخبو قػبالي مغ 
بالشو, كاسشج اليو بعس الػضائف, كسا كمفو في الكياـ بعجة مياـ بػصفو مبعػثًا مغ الخاف لعجة 

قاشعات إدارية صيشية, كسا صاحب الخاف في بعس جػالتو في البالد. كفي حخكبو, كىػ بحلظ م
 .(:)كاف شاىج عياف عمى أحجاث الريغ شيمة تػاججه فييا كالتي استغخقت سبعة عذخ عامًا 

كلكغ ما يؤخح عمى ماركػ بػلػ انو كاف متعربًا لسديحيتو مطيخًا ألحكاـ فييا الكثيخ مغ 
عبارات الدػء كالكخالية لكل ما ىػ مدمع, كليحا جاءت احكامو عمى الذخريات التي عسمت في 
اإلدارة السغػلية لحكػمة قػبالي خاف مغ السدمسيغ بكثيخ مغ اإلساءة كاألكصاؼ البحيئة كصيغ 

كمجفػعًا كحلظ مغ أبشاء ممتو مغ  ,(;)يخ, مشصمقًا في ذلظ مغ ركئية كشدية تخبى عمييا التحق
السديحييغ الحيغ كانػا يتخددكف عمى بالط قػبالي خاف كالحيغ كانػا ال يقمػف عشو تعربًا ضج 
السدمسيغ. كليحا كجب أخح الححر في كل ما كاف قج دكنو مغ معمػمات, كمحاكلة مقارنة ذلظ 

كسا اف السعمػمات التي دكنيا في كتابو ىحا, جاء مات اف تػفخت في مرادر أخخى, بالسعمػ 
, مع مالحطة اف الكثيخ مغ األسساء (56)ـ 7;52ىػ/ 6;8تجكيشيا بعج عػدتو إلى البشجقية سشة 
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التي أشار الييا ضسغ احجاث ىحه السجة كانت محخفة بعس الذيء عغ مدسياتيا الحكيكية 
كثيخ مشيا صيغ مبالغة أك تعطيسًا اك إلراؽ تيع غيخ مدّػغة, ىحا ما كاحجاثيا تزسشت في ال

 سشذيخ اليو بجقة.

كفي الػقت نفدو كاف ىشاؾ مؤرٌخ آخخ ىػ رشيج الجيغ اليسحاني الحي يرشف ضسغ 
خانة مؤرخي دكلة السغػؿ كالحي استعسل اسع الػزيخ الحكيقي ))أحسج بانكتي(( دكف اف يذيخ 

, كربسا لع يذخ إلى االسع الريشي؛ النو كاف عمى (55)مدسى آخخ  إلى اسسو الريشي اك أي
دراية بأف االسع الريشي كاف يحسل داللة فييا إساءة لمػزيخ أحسج. كعمى اية حاؿ فإف اليسحاني 
قّجـ لشا معمػمات قيسة عغ ىحا الػزيخ بسا يتعمق بسكانتو عشج قػبالي خاف كتفخده بالحكع كالتآمخ 

ىػ اآلخخ يػرد لشا عغ ىحا الػزيخ معمػمات مختبكة, عمى الخغع مغ أنو كاف عميو كمقتمو, كلكغ 
معاصخًا ليحا الػزيخ, لكشو لع يكغ شاىج عياف, فسعمػـ اف رشيج الجيغ عسل كزيخًا في دكلة السغػؿ 

, (52)ـ :525ىػ/ :95االيمخانية في العاصسة تبخيد الػاقعة في إقميع أذربيجاف حتى مقتمو سشة 
غ احسج البانكتي ال يتشاسب مع مكانة ىحا الػزيخ في حكػمة قػبالي خاف, كربسا كاف كما دكنو ع

نقز السعمػمات لبعج السدافة بيغ كال العاصستيغ بكيغ كتبخيد, فزاًل عغ اف حكػمة الريغ 
عمى عيج قػبالي كانت قج انذغمت في شؤكنيا الجاخمية, كلع تعج احجاثيا تدتخعي اىتساـ مسالظ 

 .(52)خى كمؤرخييا السغػؿ األخ

كعمى الخغع مغ كجػد ارباؾ في معمػمات ىحيغ السرجريغ المحيغ يعجاف مشفخديغ بالكثيخ 
مغ السعمػمات عغ احجاث ىحا السػضػع, مع إشارات قميمة كردت عشج السؤرخ أبػ سميساف في 

اني, كمع كتابو تاريخ البانكتي كخػانجميخ في كتابو دستػر الػزراء كمرجر معمػماتيسا ىػ اليسح
 ذلظ فإف ىحيغ السرجريغ ساعجنا في تغصية السػضػع بالذكل الحي ضيخ عميو.

فسغ ىػ أحسج البانكتي؟ ككيف تدمق السشاصب؟ كتبػء أعالىا في الحكع ليفػضو قػبالي 
 خاف إدارة حكػمة الريغ برالحيات مصمقة, كىحا ما سشفرل الحجيث عشو كفق العشاكيغ اآلتية:

 .د كتدمق السشاصبأكاًل: مخحمة الرعػ 
 ثانيًا: مخحمة االستئثار بالدمصة.

 ثالثًا: مخحمة التصخؼ بالدمصة كتدايج أعجاد السشاىزيغ لو.
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 رابعًا: مقتمو كتجاعيات ذلظ.

 أواًل: مرحمة الصعود وتدمق المناصب:

يشتدب أحسج البانكتي إلػى مجيشػة بانكػت الػاقعػة عمػى ضػفة نيػخ سػيحػف اليسشػى مػغ بػالد 
. ىػحه السجيشػة التػي كػاف جشكيػد خػاف اثشػاء حسمتػو عمػى الجكلػة الخػارزميػة التػي (56)ما كراء الشيخ 

كانت تحكع ىحه البالد قج اجتاحتيا جيػش السغػؿ, كاكقعػا بدكانيا القتل كاألسخ كالتخخيػب كذلػظ 
, ككػػػاف مػػػغ خصػػػع السغػػػػؿ عشػػػج احػػػتالليع السػػػجف اف يفػػػخزكا األسػػػخى (57)ـ ;525ىػػػػ/ 859شة سػػػ

بحدب مػا يعخفػنػو, كمػغ ال فائػجة مشػو كػاف امػا يقتػل أك يتػخؾ, كالذػباب مػشيع يدػتخجمػىع كػجركع 
بذػػخية فػػي مقجمػػة جيػشػػيع كالشدػػاء القػػادرات عمػػى العسػػل يدػػتخجمغ كجػػػاري لألسػػخ السغػليػػة, أمػػا 

كالسذػػػتغمػف فػػػي اإلدارة, فكػػػانػا يعدلػػػػف كيخسػػػمػف إلػػػى العاصػػػسة قخاقػػػػـر اك إلػػػى  أصػػػحاب السيػػػغ
. كعمػػى مػػا يبػػجك اف كالػػجة أحسػػج, كانػػت مػػع شفميػػا أحسػػج قػػج انتقتيػػا إحػػجى (58)الػاليػػات ليفػػاد مػػشيع 

نداء األسخة الجشكيدخانية لتعسل فػي خػجمتيا, كلتشتقػل بعػج ذلػظ لتكػػف ضػسغ خجمػة تذػابي زكجػة 
كبحكع اف احسػج كػاف مػع كالجتػو فػي العسػل, تعػخؼ قػػبالي عمػى مػىبتػو فقخبػو اليػو  قػبالي خاف.

كأعجػب بذخرػيتو, كأخػح يخافقػػو فػي ميػاديغ العسػػل كالدياسػة, ككػاف حيثسػا يػػؤمخ بعسػل مػا يحدػػغ 
, فػػإزدادت ثقػػة قػػػبالي بػػو, فشػػاؿ بػػحلظ الحطػػػة لجيػػو, كأخػػحت ميامػػو تػػدداد, حتػػى إذا مػػا (59)األداء 

كمػػػػف أحسػػػػج  (:5)ـ 5286ىػػػػػ/ :87فدػػػػو خانػػػػًا أعطػػػػع المبخاشػريػػػػة السغػػػػػؿ سػػػػشة أعمػػػػغ قػػػػػبالي ن
بسدػؤكلية تمبيػػة احتياجػػات الػبالط كمذػػتخياتو كنجػػح فػػي ذلػظ,, كلػػع يؤخػػح عميػػو مػا يؤشػػخ عمػػى أيػػة 

, عشػػج ذلػظ أثبػػت مػىبتػػو, فخفػع قػػػبالي مػػغ مكانتػو ليختػػاره كأحػػج مدتذػاريو فػػي أمانػػة (;5)مخالفػة 
جمػػػذ ىػػػػ مػػػغ يخسػػػع سياسػػػة الػػػبالد, كيكػػػػف فػػػي العػػػادة مؤلفػػػًا مػػػغ كبػػػار مجمػػػذ الػػػبالط, كىػػػحا الس

 .(26)السدتذاريغ الحيغ يعتسج عمييع قػبالي خاف في إدارة البالد 

 ثانيًا: مرحمة االستئثار بالدمطة وانجازاتو وتنامي المعارضة ضده:

غزب  إف ىحا الرعػد ألحسج في ىحه الػضائف التي تحتل مكانة عالية في الجكلة اثارت
, كالحيغ كانػا شجيجي التسدظ (25)الكثيخ مغ الريشييغ مسغ كانػا يعسمػف في بالط قػبالي خاف 

بالشطاـ القائع عمى أساس التجرج الػضيفي كالحي ال يتأتى في العادة إال بعج التجرب كقزاء 
ع سشػات في الخجمة ككدب السيارات, كىحا ما لع يسخ بو أحسج في السشاصب التي تقمجىا, كم
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ذلظ فإف قػبالي خاف لع يأخح بشريحة ىؤالء في تقييج صالحياتو ال بل مشح أحسج كضيفة ثانية 
الحي يذخؼ عمى  (22)يو مدؤكلية رئاسة الجيػاف الكبيخإلى جانب كضيفتو في األمانة بأف أسشج ال

مياـ األعساؿ الحكػمية لمجكلة كتعييغ الشػاب كالحكاـ عمى السقاشعات كالػاليات كالسجف, كما 
األميخ االلسعي أك كبيخ  يتبعيع مغ مػضفيغ, كمشحو لقب ))شػفشجاف(( كيعشي الػزيخ األعطع أك

ة في حكػمة , كجسيعيا تعصي لو صفة الخئاسة عمى جسيع أصحاب الختب اإلداري(22)األمخاء
قػبالي خاف, ال بل تعصيو ضسغ مفيػمشا الحاضخ لمدمصة صفة رئيذ الػزراء الحي تقع عميو 
مدؤكلية إدارة شؤكف البالد, في حيغ كاف يصمق عمى صفة الػزيخ مسغ كاف يعسل تحت سمصتو 
لقب جيشكدانظ, ككاف في العادة ىشاؾ أربعة كزراء مسغ يحسمػف لقب جيشكدانظ كل كاحج مشيع 

شػ فشجاف أي  مدؤكؿ عغ جانب محجد مغ اعساؿ الجيػاف كيكػف ىؤالء مدؤكليغ مباشخة اماـ
أحسج, كال سمصة عمى احسج في إدارة الجيػاف الكبيخ اك كسا اسسيشاىا  (26)اماـ الػزيخ األعطع

بخئاسة الػزراء سػى سمصة قػبالي خاف, ككاف الخاف عمى العسػـ ال يتجخل في عسل الػزيخ 
اه مصمق الرالحيات في حكع البالد حتى غجا كأنو الحاكع األكحج لمريغ إلى درجة أحسج كأعص

انو جعل ارتباط كل السخاتب العدكخية بسا فييا قائج الجير بو يتمقى التعميسات مشو, كسا جعل 
 .(27)الُكتاب جسيعًا تحت ادارتو, كتتبعو دكاكيغ الجكلة كافو في الػاليات جسيعًا 

ػ إلى عطسة الرالحيات التي حازىا أحسج البانكتي ))أتذسظ(( بقػلو كقج أشار ماركػ بػل
))اف العخبي أتذسظ ))أحسج(( الخجل الساكخ الحي فاؽ نفػذه عشج الخاف األعطع نفػذ األعزاء 
اآلخخيغ, كبمغ مغ إفتشاف مػاله بو اف سسح لو باالنغساس في كل تخع لمقػاعج كاألصػؿ ... 

حتى الضصخه إلى مشحو اذنو كثقتو في أي شيء خيل لو, كمشحو كتسكغ َأف يفتغ لب جاللتو, 
الترخؼ في جسيع األمػر شبقًا إلرادتو التعدفية الخاصة, ييب الحكػمات كالػضائف العامة, 
كيرجر األحكاـ عمى الجسيع, كعشجما يحذ مياًل إلى التزحية باي رجل, فسا كاف عميو اال اف 

 .(28)ـ.((عجيعمع الخاف ليأمخ بو عمى الفػر لي

بيحه الرالحيات السصمقة كاف الػزيخ أحسج البانكتي يحكع الريغ فمع يكغ ىشاؾ أحج 
ككاف يشطخ اليو عمى انو يحكع البالد بإرادة الخاف  (29)))يجخؤ عمى معارضة إرادة أتذسظ((

األعطع فيػ سيج الحكع, كىحا الخأي اخترخه مؤرخ السغػؿ اليسحاني بقػلو ))كاف حل األمػر 
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. يتػلى رأس الجكاكيغ كالخدائغ (:2)ا في يجه ... كقبس بيجه عمى أزمة األمػر في البالد(( كعقجى
كعمى القرخ االمبخاشػري في العاصسة بكيغ, كيتػلى كحلظ مياـ الخاف األعطع في حاؿ غيابو 

 .(;2)عغ العاصسة 

انيا  كيزخب لشا اليسحاني مثاًل عمى شجة تأثيخ الػزيخ أحسج عمى سيجه قػبالي خاف في
كصمت إلى حج اف الخاف كاف يتخاجع عغ تشفيح بعس األكامخ التي يرّخح بيا إذا شمب مشو 
الػزيخ أحسج ذلظ, كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو اف السديحييغ كانػا في عيج قػبالي خاف شجيجي 
التعرب ضج السدمسيغ, كقرج رىع مغ زعاماتيع الخاف كقالػا لو: ))انو تػجج آية في القخآف 

ػؿ: ))اقتمػا السذخكيغ كافة((, فاستجعى الخاف مجفػعًا بجافع الغزب أحج عمساء السدمسيغ تق
كاسسو بياء الجيغ البيائي فقاؿ لو ))إذا كاف هللا قج قاؿ: اقتمػا الكفار, فمساذا ال تقتمػنيع؟(( حدب 

ى ذلظ.(( ما كرد في قخآنكع, اجاب بياء الجيغ ))اف الػقت لع يحغ بعج, كليدت لشا القجرة عم
فغزب قػبالي أشج الغزب, كقاؿ: ))كلكغ الباري مكششي مغ ذلظ(( ثع امخ عمى الفػر بقتل 
 بياء الجيغ, كلكغ مشعو مغ تشفيح ذلظ األمخ الػزيخ أحسج البانكتي الحي كاف حاضخًا في

, فكاف ىحا السشع ال يفدخ اال عمى مجى قػة تأثيخ أحسج عمى قػبالي خاف حتى ىشاؾ (26)السجمذ
غ كاف يعتقج َأّف قػبالي خاف ال يعارض ألحسج أي رأي حتى لػ كاف ذلظ يمقى معارضة مغ م

, كمغ كاف يشذج أي مشرب فسا عميو إال (25)السقخبيغ لمخاف, كفي الشياية ال يدخي اال رأي احسج
أف يقرج الػزيخ أحسج الحي كاف لو األمخ لػحجه في التعييشات الحكػمية كاليو أمخ السػافقة أك 

 .(22)لخفس ا

تحجث ماركػ بػلػ بجافع الكخه كالزغيشة, كبريغة السبالغة السقيتة عغ الػزيخ أحسج بأمػر 
ال يسكغ ترجيقيا مغ ذلظ قػلو ))اف اية انثى حدشاء تربح غخضًا لذيػاتو لع يكغ مفخ مغ اف 

كارتكبػا اعسااًل يتحايل عمى اقتشاصيا كاخزاعيا لخغباتو ... كاف أكالده انذأكا عالقات زنا أثيسة, 
كثيخة أخخى فزيعة كمحخمة.(( كسا اتيسو بالفداد كجسع ثخكة عطيسة مغ الساؿ الحي كاف 
يتقاضاه كخشػة مغ شالبي الػضائف الحيغ كاف لداـ عمييع أف يقجمػا لو ىجايا فاخخة لقاء 

 , كىحه االتيامات لع نَخ ليا سشجًا في مرادر أخخى.(22)تعييشيع
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ماركػ بػلػ السذكػؾ في مرجاقيتيا, كاف ال بج لشا أف نذيخ إلى أىع كبعيجًا عغ تقييسات 
أعساؿ الػزيخ احسج البانكتي اإلصالحية في حكبة تخأسو حكػمة الريغ كالتي حجدىا اليسحاني 

فعمى مدتػى الشقل العاـ, فإنو حدغ الصخؽ كمّج القشػات كبشى  (26)بخسدة كعذخيغ سشة 
الذساؿ كالجشػب كلدج احتياجات الكثافة الدكانية العالية في  األساشيل لشقل الغالؿ كالسؤف بيغ

العاصسة بكيغ, كأسذ مكاتب لمشقل في كل كالية كحرخ أعساليا بسػضفيغ أكفاء كي يسشع الفداد 
كالتالعب بأسعار الشقل, كسا انو اتخح العجيج مغ اإلجخاءات لزبع األمغ كمشع العامة مغ 

مغ السرانع الحكػمية التي تعتسج عمى أعساؿ الريخ النتاج  , كاقاـ العجيج(27)امتالؾ الدالح 
السرشػعات الحجيجية التي تخجـ عسميات الدراعة, كالتي كانت تعصى لمفالحيغ لديادة االحتياشي 
مغ الغالؿ, كعدز ميدانية خديشة الجكلة بفخض ضخائب عمى تجار الفزة, كغخامات مالية عمى 

ائظ الحىب, كشجد عمى أىسية جػدة صشاعة االقسذة كخصع مغ يشتج مػاد رديئة, أك مغ يغر سب
لرشع أقسذة غيخ قابمة لالحتخاؽ مغ مادة االسبدت, كسا حدغ شخائق استغالؿ مشاجع الفزة, 
كتحديغ امجادات الحبػب لقػات الجير, كنطع سجالت الزخائب كأكجج ليا قاعجة ضخيبية سميسة 

الزخيبة كحجد مقجارىا, ككصل الخقع السثبت مغ خالؿ تثبيت أسساء كل مغ كاف تدتحق عميو 
ـ, كعمى السدتػى 5292ىػ/ 896إلى ما يقارب مغ اثشيغ مميػف مغ دافعي الزخائب سشة 

اإلداري فإنو دمج الكثيخ مغ الجكاكيغ في مؤسدة كاحجة لغخض تقميز الشفقات, كتدييل القجرة 
ر الحي كاف قج ُكِمَف في حخكب عمى التحكع في القخارات, كسا نجح الػزيخ أحسج في رفج الجي

الديصخة عمى جشػب الريغ كالتبت بكثيخ مغ السػارد التي كاف بحاجة ليا, كسا انو كاف كراء 
استبجاؿ العسمة الػرقية التي كانت تدتخجميا اسخة الدػنج في الريغ الجشػبية بعسمة اليػاف التي 

كىػ بحلظ يكػف قج كحج العسمة كاف قج أقخىا قػبالي خاف بشاًء عمى نريحة الػزيخ أحسج, 
 .(28)الريشية بعج اف كاف التعامل يجخي بعسمتيغ مغ قبل 

اف ىحه السشجدات التي قاـ بيا الػزيخ احسج البانكتي كالتي جاءت في معطسيا لخجمة 
الصبقة الحاكسة السغػلية كتعديد سمصتيا في الريغ, لع تخَؽ إلى الثشاء مغ السجتسع الريشي 
الحي كاف يشطخ إلى قػبالي خاف ككزيخه أحسج البانكتي ما ىع إال غخباء عغ البالد كمحتمػف ليا, 

ما أكجه ماركػ بػلػ بقػلو ))كيشبغي اف يفيع اف الخاف األعطع نطخا ألنو لع يحرل عمى كىحا 
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الديادة في كاثي ))الريغ(( باي حق قانػني, كانو سمع جسيع الخئاسات لمتتار كالسدمسيغ كغيخىع 
مغ األجانب, مسغ يجيشػف بالػالء كاالنتساء ألسختو كقرخه, كنتيجة ليحا امتألت قمػب الدكاف 

 .(29)فة بالكخالية لحكػمتو.(( كال يحكخكف شيئًا عغ فزائمو كمشجداتو كا

كالػاقع اف الػزيخ احسج عمى الخغع مغ إنجازاتو الكبيخة عمى مدتػى البالد فإنو غالى في 
التفخد في اإلدارة كالحكع, كجعل مغ نفدو )دكتاتػرًا( دكف اف يمقى اعتخاض مغ قػبالي خاف, مغ 

غ القػانيغ لرالحو, كقمز صالحيات الػزراء العامميغ في الجكلة كجعل ذلظ أنو غيخ الكثيخ م
حجكد عسميع ال يخخج عغ نصاؽ تػجيياتو, كدمج السجالذ االستذارية بسجمذ كاحج يعسل تحت 
سمصتو, كسا انو كاف يشدؿ رتبة كل مغ يعارضو أك يعدلو, كأسشج ألبشائو الخسدة كعذخيغ أعمى 

 .(:2)السشاصب في الجكلة 

ى الخغع مغ تػالي الذكاكي كاتيامو بالتقريخ كالقرػر مغ بعس الذخريات كعم
السغػلية الحيغ كانػا يخفعػنيا إلى قػبالي خاف, لكغ تمظ الذكاكي لع تكغ تمقى اذاف صاغية مغ 
قبل الخاف, ككانت تجج شخيقيا إلى اإلىساؿ, ال بل احيانًا كاف قػبالي خاف يعشف مغ يعتخض 

ج الحي استسخ في أداء ميامو كػزيخ أعطع كاضيفت لو صالحيات أكثخ عمى عسل الػزيخ أحس
عشجما أصجر قػبالي خاف مخسػمًا بإناشة جسيع مياـ إدارة الذؤكف الدياسية لمبالد بذخز ىحا 
الػزيخ عمى خالؼ رأي بعس األمخاء مغ العائمة الحاكسة, كبخر مشحو ىحه الرالحيات بالقػؿ 

ة في اإلدارة كأنو ال يخصئ كسا انو يحدغ األداء في العالقات اف الػزيخ أحسج لو لسدة سحخي
الدياسية مع الجكؿ, كىكحا يكػف الػزيخ أحسج الحاكع الفعمي لمريغ مدتسجًا قػتو السصمقة مغ 
الخاف األعطع قػبالي, ال بل إف أحج الزباط كاف قج كتب في محكخاتو باف الػزيخ احسج قج 

و في الريغ, كآخخ أشار اف انفخاد احسج في حكع الريغ أسذ امبخاشػرية خاصة بو كبعائمت
 .(;2)راجع إلى انو قج عسل سحخًا لمخاف جعمو يدتدمع إلرادتو 

ىحه الرالحيات أثارت كخالية جيع كيع ابغ قػبالي خاف لو كحجث ذات مخة أف تذاجخ 
يو, كلسا جيع مع الػزيخ احسج عمى مدألة ما كفييا لكع جيع الػزيخ عمى كجيو, كأحجث خجش ف

سأؿ قػبالي خاف الػزيخ عغ ))ماذا حجث لػجيظ؟ فأجابو ركمشي الحراف, فكاف جيع كيع 
كمع ذلظ فإف جيع لع يتسكغ الحج  (66)حاضخًا فإغتاض, كقاؿ أتدتحي اف تقػؿ ضخبشي جيع؟(( 
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مغ نفػذ أحسج حتى أنو فذل في انقاذ ضابع كاف معجبًا بو مغ حبل السذشقة, بعج اف أمخ 
 .(65)حسج بإعجامو الػزيخ أ

كاف الػزيخ أحسج شجيج التحدذ مغ أية شخرية يختفع مقاميا عشج قػبالي خاف, كالسيسا 
إذا كانت تمظ الذخرية تحػز عمى مشرب قج يذكل مرجر تيجيج لو, ككاف مغ ضسغ ىؤالء 
شخرية صيشية كانت قج شغمت مشرب مخمػؽ لجى حاكع كالية مشدي التابعة لحكع اسخة الدػنج 

مبخاشػرية الريغ الجشػبية, كاسسو كاك كالحي انقمب عمى اسخة الدػنج الحاكسة كمكغ في ا
ـ, فكافئو قػبالي كشسمو بعصفو كمشحو 5292ىػ/ 895الجير السغػلي مغ احتالؿ مشدي سشة 

مشرب في الجيػاف الكبيخ, كقجـ كاك خجمات جميمة لمجكلة كلسجة تدع سشػات, كعشجما ارتفع 
زيخ احسج الحي ما أف عمع بسكائجه, حتى ذىب إلى قػبالي خاف كأحزخ معو نجسو, شخع يكيج لمػ 

شبقًا أسػد فيو أنػاع مختمفة مغ المؤلؤ, كالقى في الصبق أماـ الخاف خشجخًا, كغصاه بقساش كاف 
انو عشجما قجـ إلى  –كمذيخ لشفدو  –يمف بو رقبتو فدالو الخاف ))ما ىحا كما معشاه؟ فأجابو 

كانت لحيتو سػداء مثل ىحا الصبق, كاآلف صارت بيزاء كيحا المؤلؤ, لكغ كاك الحزخة قبل ىحا 
يخيج اف يجعل لحيتي حسخاء بيحا الخشجخ(( ثع عخض عمى قػبالي مكائج كاك, كأحزخ الذيػد 
فامخ الخاف عمى الفػر بالقاء الكبس عمى كاك كاعجامو, فمسا سسع كاك باألمخ ىخب عمى الفػر 

 .(62)فى ىشاؾ إلى مقاشعة مشدي كاخت

كسا اضسخ أحسج حقجًا دفيشًا لمقائج العدكخي باياف الحي ناؿ شعبية كبيخة بيغ أقخانو مغ 
األمخاء كالعدكخ لشجاحاتو الباىخة التي حققيا في الشرخ عمى عداكخ الدػنج في جشػب الريغ, 
كجخى استكباؿ مييب لباياف في العاصسة بكيغ, كمشحو الخاف لقب فشجاف أي كزيخ, كقج ضل 

يغ كزيخًا إلى اف تسكغ أحسج اف يػشي بو كيعدلو مغ مشربو ىحا, كسا عدؿ أحج كبار لسجة عام
 .(62)قادة الحخس االمبخاشػري ألنو أتيع أحسج بالفداد 

شغ الػزيخ أحسج في أكاخخ عيجه بالػزارة حسمة تصييخ لكل مغ يذظ في كالئو لو, 
ككزعيع عمى مختمف الػاليات (( عشرخ مغ اصجقائو كاقخبائو 966كاستبجليع بسا يقارب مغ ))

(( مشرٍب حكػميٍّ 266ليكػنػا عيشًا لو كيشفحكا ما يأمخكا بو, كسا استحجث ما يقارب مغ ))
خررو ألقخب السػاليغ لو, كىكحا يكػف الػزيخ أحسج قج كضع مرجات قػية ألية محاكلة قج 
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أي مشافذ سخعاف يقـػ بيا أشخاص قج يشافدػه عمى الدمصة, ككمسا شعخ بػجػد خصخ عميو مغ 
ما يكيل لو التيسة كيخديو قتياًل, كسا فعل بالزابع زكي بيغ الحي كاف قج قجـ خجمات جميمة 
لمجكلة أثشاء اشتخاكو بالحسمة العدكخية ضج الدػنج في جشػب الريغ, فارتفع مقامو عشج الخاف, 

أحزخ مغ شيج فسا كاف مغ أحسج إال كأف اتيسو بدخقة الغالؿ كصشع أختاـ عدكخية مديفة, ك 
. كسا أنو كاف كراء ارساؿ كبيخ السدتذاريغ (66)عميو, فكاف ذلظ كفياًل بتشفيح حكع اإلعجاـ بو 

ىانتػـ مع ابغ قػبالي خاف السدسى نػمػ خاف عمى رأس فخقة عدكخية لقسع تسخد حاكع 
عامًا التخكدتاف الغخبية كايجك خاف, حيث كقعا في اسخ كايجك كبكيا في األسخ لسجة اثشى عذخ 

حتى تع اعادتيسا بتػسع مغ مشكػ تيسػر خاف مغػؿ القفجاؽ ))القبيمة الحىبية(( الػاقعة جشػب 
 .(67)ركسيا ككانت عػدتيسا بعج كفاة الػزيخ أحسج

 ثالثًا: مقتمو وتداعيات ذلك:

كاذا كاف الػزيخ أحسج قج تحدب لسؤامخات رجاالت الجكلة الكبار كتسكغ مشيع, كلكغ  
خصخًا كاف يالحقو مغ خارج الدمصة كتسثل ذلظ بفئات كثيخة مغ الذعب الريشي تشاسى أف ىشاؾ 

الحي كاف شجيج الكخه لو كعمى حج زعسيع انو كاف كراء مزاعفة الزخائب لسا يقخب ثالثة 
الف  76;أضعاؼ, فكاف مقجار ما مقخر مغ ضخيبة عمى مقاشعة سانذي جشػب الريغ مثاًل 

ة نقجية(, كسا انو كاف كراء شبع كسيات كبيخة مغ العسمة يػاف )عسم 2,966,666رفعيا إلى 
الػرقية, دكف اف يكػف ىشاؾ رصيج كاؼ لزساف قيستيا, فأدى ذلظ إلى انخفاض قيستيا كثيخًا 

, كحكيقة اف بعس ىحه التيع, يجب اف ال تشدب اليو كانسا (68)فالحق بحلظ ضخرًا كبيخًا بالدكاف 
ت مػارد الريغ خجمة لحسالتو العدكخية داخل الريغ لقسع إلى سياسة قػبالي خاف التي استشدف

 . (69)التسخدات كخارجيا لمتػسع 

كقج استثسخ مجسػعة مغ الريشييغ حالة الكخه ىحه كالتي لع يتحدب ليا الػزيخ أحسج, 
كتسكشػا اف يشفحكا إلى الجير عشجما كاجو قػبالي خاف مذكمة حجكث نقز كبيخ في أعجاد أفخاد 

تو العدكخية الكبخى عمى جشػب الريغ كالتي استغخقت عذخكف عاـ فاضصخ جيذو في حسال
إلى عقج اتفاؽ مع الدجشاء الريشييغ تزسغ مقابل اشالؽ سخاحيع الخجمة في الجير لسجة 
معمػمة, كىكحا زج اآلالؼ مشيع في حخكبو في الجشػب الغخاض التػسع اك لقسع حخكات التسخد 
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ف مغ بيغ ىؤالء الريشييغ مغ يشدق العالقة بيشيع كبيغ قادة , كنطخًا لمحاجة الف يكػ (:6)ضجه 
السغػؿ فإنتخب مغ ىؤالء افخاد تػلػا مدؤكلية قيادتيع تحت سمصة السغػؿ, ككاحج مغ ىؤالء تخقى 
في السخاتب ليرل إلى مختبة قائج لفخقة عدكخية يبمغ تعجادىا عذخة االؼ مقاتل, كالحي حاز 

, الحي كاف مذبعًا بالكخالية كالحقج الجفيغ عمى (;6)))فانغ زك(( عمى ثقة السغػؿ كاسسو فاف كػ 
الػزيخ أحسج البانكتي, كنطخًا لحكائو السفخط كقػة شخريتو, فقج تسّكغ مغ تشفيح خصة جيشسية 
الغتياؿ أحسج بالتعاكف مع مجسػعة مغ اتباعو الريشييغ الحيغ لع يكغ حقجىع أقل مغ زعيسيع 

, كالحيغ كانػا يسقتػف حكػمة قػبالي خاف كيذعخكف بأنيا حكػمة جائخة تعاممت مع أبشاء (76)
 .(75)قػميع كانيع مجخد عبيج 

كالػاقع اف سياسة السغػؿ العامة تجاه كل الذعػب التي احتمتيا كانت تقـػ عمى أساس 
ي خاف حيث االضصياد العخقي, كالتي شبقيا جشكيد خاف بعج احتاللو لمريغ كاعتسجىا قػبال

 قدع السجتسع في الريغ إلى ثالث فئات:

 الفئة األكلى: ىع السغػؿ أصحاب الدمصة كاالمتيازات.
الفئة الثانية: مداعجييع مغ آسيا الػسصى كايخاف كالحيغ كاف يدتخجميع السغػؿ في الػضائف 

 ذات السدؤكلية.
كاالجتساعي  الفئة الثالثة: شعب الريغ الحي كاف يتحسل عبء االضصياد الدياسي

 .(72)كاالقترادي 

كأرى انو مغ السفيج أف أسجل بعس األمثمة عمى مقجار االضصياد كالحيف الحي كقع 
 عمى الريشييغ مغ ذلظ:

إذا حجث أف قاـ أحج السغػؿ بزخب أحج الريشييغ, فمع يكغ مغ حق السعتجى عميو األخح  -5
 بالثأر لشفدو, أك السصالبة بتعػيس.

 ارسة أية رياضة قج تشسي قجراتيع القتالية.محطػر عمى الريشييغ مس -2

تخريز رجل أمغ يكػف مدؤكاًل عغ مخاقبة عذخة اسخ صيشية لالبالغ عغ اية تحخكات  -2
 سياسية ضج الشطاـ.
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إلداـ كل أسخة بالراؽ قائسة بعجد افخاد األسخة تػضع عمى الباب الخئيذ لمسدكغ كإجخاء  -6
 أمشي.

 كالتجػاؿ كالدفخ لياًل.حطخ كافة االجتساعات كالتجارة  -7

 عجـ الدساح ألي صيشي بامتالؾ سالح أك ترشيعو. -8

 .(72)مغ حق الجكلة تدخيخ الريشييغ في أعساؿ الدخخة كبحدب الحاجة ليع  -9
كقج صاحب ىحا االضصياد كسائل قيخ أخخى مشيا استيالء الكثيخ مغ امخاء السغػؿ عمى 

ى مخاعي لسػاشييع, فتحػلت بسخكر الػقت االراضي الرالحة لمدراعة مغ الفالحيغ كحػلػىا إل
 .(76)إلى أراضي بػر كسا استحػذكا عمى التجارة, كليتخكػا في الشياية الذعب يتزػركف جػعًا 

اف ىحه الدياسة التي ال يسكغ تدػيغيا كىي في الػاقع ذاتو التي استخجميا الريشيػف 
ى بالدىع في شساؿ غخب الريغ ضج مػاششييع مغ ابشاء االيغػر السدمسيغ, عشجما استحػذكا عم

 كالحقػىا بجكلتيع في عرخنا الحاضخ, كىكحا تكػف سياسة السحتل ىي نفديا قجيسًا كحجيثًا.

استثسخ فاف كػ حالة الغمياف الذعبي, كانزع اليو أكثخ مغ ستة االؼ مغ العامة كرجاؿ 
ىػ/ 8:6يع سشة الجيغ كرفعػا راية العرياف عمى الحكػمة مدتغميغ تػجو قػبالي خاف في رب

, (77)ـ إلى مجيشة زانادك لمتشده فييا خالؿ ىحه الفرل بعيجًا عغ ضػضاء العاصسة بكيغ 52:2
, فتدممػا إلى (78)كفي الػقت نفدو كاف ابشو جيع كيع ىػ اآلخخ في جػلة استجساـ خارج بكيغ 

العاصسة بكيغ ضسغ مخصع مدبق مع متعاكنيغ معيع في الجاخل, كعشجما خخج الييع الػزيخ 
أحسج البانكتي ))أتذسظ(( عمى رأس قػة لقسعيع, انقس عميو أحجىع, فأرداه قتياًل, كليقتل في 

يع كقتل الػقت ذاتو قائج حخكة التسخد فاف كػ أما باقي السذتخكيغ في التآمخ فقج تع مالحقت
 .(79)معطسيع 

كصل خبخ مقتل أحسج البانكتي إلى قػبالي خاف الحي حدف كثيخًا, كأمخ باجتثاث مغ 
تبقى مسغ شارؾ في ىحه الحخكة كالستعاكنيغ معيع, كأكفج العطساء ككبار القادة كاألمخاء ليذاركػا 

ي بتكاليف العداء في مخاسيع الجفغ كالعداء الحي أقيع لو في مطيخ اجالؿ بالغ, كقج تكفل قػبال
 .(:7)التي بمغت أربعة االؼ كيذ مغ الشقج, كىػ مبمغ كبيخ ججًا لع يعيج لسثمو مغ قبل 
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أحجث مقتل البانكتي صجمة كبيخة لمسدمسيغ؛ نطخًا لكػنو يسثل الحرغ الحريغ ليع 
ػا , كبغيابو اشتج عػد السديحييغ الحيغ حخض(;7)كالجفاع عشيع ضج أية تجاكزات كانت تقع عمييع 

قػبالي خاف ضجىع كتدعع ىؤالء شخرية مديحية متعربة اسسو عيدى كسشجي الحي تسكغ مغ 
تدمق السشاصب حتى أصبح مغ السقخبيغ لمخاف, كقج كصف اليسحاني ىحا الذخز بالذخيخ 
الفاسج الديء الصبع, كالحي أكغخ قمب الخاف بكخالية السدمسيغ, كتسكغ اف يشتدع مشو مخسػمًا 

مسيغ مغ ذبح السػاشي عمى الصخيقة اإلسالمية, كإنسا يذقػف صجكرىا كاكتافيا يقزي بسشع السد
جخيًا عمى عادة السغػؿ كيقتل كل مغ يحبح غشسًا في مشدلو, كأخح السديحيػف يبتدكف أمػاؿ 
السدمسيغ كيفتخكف عمييع جدافا, كسا مشع عيدى كسشجى السدمسيغ ختاف ابشائيع, كسا اكقع بالكثيخ 

 .(86)غ كاالدارييغ حتى اضصخ اكثخ السدمسيغ إلى مغادرة الريغ مغ عمساء الجي

كلع تكغ عائمة البانكتي بعيجة عغ ىحه السرائب التي ألست بالسدمسيغ في الريغ إذ إف 
ىؤالء الستعربيغ كمعيع ماركػ بػلػ الحي ىػ اآلخخ عمى ما يبجك أدى دكرًا في ىحا التحخيس 

الػزيخ أحسج البانكتي كبالسدمسيغ الحي كصفيع بأنيع  كأضيخ الكثيخ مغ عالمات التذفي بسقتل
, عشجما أشاركا (82), ىؤالء كميع أداركا مؤامخة كبخى تسكشػا فييا مغ اإليقاع بيحه العائمة(85)اشخار 

إلى قػبالي خاف بأف ىشاؾ جػىخة كبيخة الحجع كاف قج استقجميا تاجخاف ليقجماىا لمخاف ليخصع 
ا الػزيخ أحسج البانكتي, فأمخ الخاف عمى الفػر بتفتير بيت بيا تاجو, كلكغ استحػذ عميي

البانكتي, كليججكا عشج زكجتو ايشجػ خاتػف جػىخة كبيخة, فأمخ عمى الفػر بسرادرتيا, كليخاشب 
قػبالي ىحيغ التاجخيغ قائاًل ))ما جداء العبج الحي يختكب مثل ىحه الخيانة؟(( فأجابا ))يشبغي 

كاف ميتًا, فإنو يجب إخخاجو مغ القبخ, كالتسثيل بجثتو ليعتبخ بيا قتمو إذا كاف حيًا, كإذا 
 .(82)اآلخخكف.(( 

كىكحا تسكغ ىؤالء مغ اإليقاع بيحه العائمة التي خجمت الريغ كاألسخة السغػلية الحاكسة 
ألكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ, كلكغ ىحا ىػ شأف خانات السغػؿ الحيغ قمسا كاف ىشاؾ كزيخ لع 

ع لسثل ما تعخضت عائمة أحسج البانكتي, كلع يكغ قخار قػبالي بالتسثيل بجثة ىحا تتعخض عائالتي
الػزيخ كالتشكيل بعائمتو استثشاًء إذ أمخ الخاف بإخخاج جثة البانكتي مغ قبخه, ثع ربصػا حباًل في 
رجمو كصمبػه عمى السذشقة, كبعجىا شخحػه أرضًا كساقػا العجالت عمى رأسو, ككحلظ قتمػا 
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كصادركا أمػالو كمستمكاتو, كسمخػا جمج ابشيو حدغ كاألميخ حديغ, بعج أف عحبػىسا زكجتو, 
 .(86)عحابًا ال يصاؽ كنكمػا ببكية أفخاد عائمتيسا 

كبيحه الصخيقة أُغِمق ممٌف كاف األكثخ مأسػية في تاريخ حكػمة قػبالي خاف, ككانت لو 
ػف مغ تدييخ تجارتيع لمريغ تخػفًا مغ نتائج سمبية عمى اقتراد البالد إذ امتشع التجار السدمس

أف تصاليع عسميات االضصياد التي كقعت عمى أبشاء ممتيع, كسا أف ))التجار السدمسيغ جسيعيع 
قج ندحػا عشيا(( كقج تزاءلت السػارد كثيخًا كحخمت خديشة الجكلة مغ الزخائب التي كانت 

قتراد البالد كبياف اسبابو عمى ُتدَتحرل مغ تجارة ىؤالء, كعشجما عخض أمخ ىحا التجىػر ال
قػبالي خاف مغ قبل مدتذاريو فكاف الحل بإصجار مخسػـٍ, بإعادة الحقػؽ لمسدمسيغ, كالدساح 
ليع بحخية التجيغ, كالحبح عمى الصخيقة اإلسالمية, كحساية التجار السدمسيغ كالجالية السدمسة 

بيحا القخار نفح السدمسػف مخة أخخى , ك (87)كعجـ التعخض ليع بأي أذى كنفح السخسػـ عمى الفػر 
إلى مخاكد القخار في حكػمة قػبالي خاف, تجريجيًا ككاف مشيع العجيج مغ الػزراء كالستشفحيغ في 
الجكلة, كبتأثيخ أحجىع السجعػ أحسج باياف الحي تقمج مشرب الػزارة في أكاخخ عيج قػبالي خاف 

 (88)ـ 2;52ىػ/ 2;8و الحي تػفي سشة ككاف كراء جمػس تيسػر بغ قػبالي خاف عمى عخش أبي
كبتأثيخه الذخري تسكغ أف يشتدع مغ تيسػر خاف قخار إصجره بسخسػـ ))إف الجيغ اإلسالمي ىػ 
الجيغ الحق الخالز((, فكغ لحلظ تأثيخه الكبيخ في نذخ اإلسالـ كحخية العقيجة كتدايج دكر 

 ختسشا ىحه الجراسة., كبيحا الجكر نكػف قج (89)السدمسيغ في الحياة العامة 
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 . 267. ىػخاـ: تخيخ الريغ,  ;2صباعة كالشذخ, صلم

Wood: Did Marco Polo Go to China, p, 109. 

 .  :56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (:2)

Prawdin: The Mongol Empire, p, 332. 

 .:26-267ماف: كػبالي خاف ممظ السغػؿ, ص (;2)

     Prawdin: The Mongol Empire, p,332. 

 .2:6))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص اليسحاني: جامع التػاريخ (66)

(41) Crump, J. I: Chinese Thinese in the Days of Kublai Khan, Tucson, University of 

Arizona Press, 1980, p, 420. 
. خػانجميخ: دستػر الػزراء,  2:9-2:8اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (62)

 .227ص

. ماف, كػبالي خاف ممظ الريغ,  8;2يخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع التػار  (62)
. اليديف, دانييل: تاريخ الريغ, تخجسة يػسف شمب الذاـ, مشذػرات كزارة الثقافة, :26-269ص

 .552ـ, ص2669دمذق, 

 .:26ماف: كػبالي خاف ممظ الريغ, ص (66)

Crump: Chinese in the Days of Kublai Khan, p,420. 

. البانكتي: تاريخ البانكتي,  286-282ني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحا (67)
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. شقػش, دمحم سييل: تاريخ السغػؿ العطاـ كااليمخانييغ, :26. ماف: كػبالي ممظ السغػؿ, ص 626ص
 .579ـ, ص2669دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, بيخكت, 

. ماف:  226ـ, ص6:;5السغػؿ في التاريخ, دار الشيزة العخبية, بيخكت الرياد, فؤاد عبج السعصي:  (68)
كعغ العسمة الػرقية ككيفية صشاعتيا كتجاكليا بيغ التجار يشطخ  :26كػبالي خاف ممظ السغػؿ, ص

 .;56-:56التفاصيل, بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص

لتفاصيل اليسحاني: جامع عغ حخكات التسخد التي كقعت ضجه كحسالت التػسع خارج الريغ يشطخ ا (69)
 .529-525. الشجار: امبخاشػرية السغػؿ, ص 295-282التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص

(48) Prawdin: The Mongol Empire, p, 334. 

 .:56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (;6)

 .2:9اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (76)

 .:26بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (75)

 .;55. اليديف: تاريخ الريغ,  267ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (72)

 .267ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (72)

 .268ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (76)

 .;26ماف: كػبالي ممظ السغػؿ, ص (77)

. خػانجميخ: دستػر الػزراء, ::2-2:9ريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع التػاريخ ))تا (78)
 .228ص

 .;56صبػلػ: رحالت ماركػ بػلػ,  (79)

-228. خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص ::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (:7)
229. 

 .226خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص (;7)

 .;:2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (86)

 .576-;56رحالت ماركػ بػلػ, ص (85)

 .;:2يد خاف((, صاليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشك (82)

 .::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (82)
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 .;:2-::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (86)

 .6;2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (87)

 .:;2-7;2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (88)

لج, سيخ تػماس: الجعػة إلى اإلسالـ, تخجسة حدغ ابخاليع كآخخكف, مشذػرات مكتبة االنجمػ السرخية, أرنػ  (89)
. لػثخكب, ستػدارد: حاضخة العالع اإلسالمي, تخجسة عجاج نػييس, بيخكت  227ـ, ص86;5القاىخة, 
 .222, ص72;5

  



 ن عود قىبالٍ خانالىزير امحد البانكيت ودوره الصًاشٌ واالدارٍ يف امرباطىرية املغىل إبا

 م1262-1280هـ/ 856-860

 أ.م.د. رغد عبدالكريم أمحد                                                                                            

 

   م(2022حسيران  – 32العدد ) ةلة دراشا  ااريخًةجم 
114 

 

114 

 قائمة المصادر والمراجع العربية

 أواًل: المصادر العربية والمعربة

 ((;522ىػ/ 926))ت , أبػ سميسافالبشاكتي -5

, تخجسة محسػد البشاكتيركضة أكلى االلباب في معخفة التػاريخ كاألنداب السعخكؼ بتاريخ 
 .ـ2669عبج الكخيع عمي, مشذػرات السخكد القػمي لمتخجسة, القاىخة 

 ـ((5226ىػ/ 927)) بػلػ, ماركػ -2

عبجالعديد تػفيق جاكيج, الييئة السرخية العامة رحالت ماركػ بػلػ, تخجسو إلى العخبية, 
 .ـ99;5لمكتاب, 

 ـ((52:2ىػ/ 8:5)ت الجػيشي, عصا ممظ -2

تاريخ فاتح العالع جيانكذاي, نقمو عغ الفارسية دمحم التػنجي, دار السالح لمصباعة كالشذخ, 
  .  569, ص5ـ, ج7:;5

 ـ((5727ىػ/ 62;)ت خػانجميخ, غياث الجيغ -6

سة, حخبي أميغ حديغ, مشذػرات الييئة السرخية العامة لمكتاب, القاىخة, دستػر الػزراء, تخج
 .ـ6:;5

 ـ((52:8ىػ/ 8:7))ت ابغ العبخي, غخيغػريػس السمصي -7

 ـ.78;5-ـ76;5تاريخ الجكؿ الدخياني, مشذػرات مجمة السذخؽ المبشانية, 

 ـ8:;5تاريخ الدماف, دار السذخؽ, بيخكت,  -8

 ـ((:525ىػ/ :95))تاليسحاني, رشيج الجيغ فزل هللا  -9

جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف(( نقمو إلى العخبية, فؤاد عبج السعصي الرياد, دار 
 .ـ2:;5الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ, بيخكت, 

 ثانيًا: المراجع العربية والمعربة

 أرنػلج, سيخ تػماس -5

تبة االنجمػ السرخية, الجعػة إلى اإلسالـ, تخجسة حدغ ابخاليع كآخخكف, مشذػرات مك
 .ـ86;5القاىخة, 

 بياني, شيخيغ -2

السغػؿ التخكيبية الجيشية كالدياسية, تخجسو عغ الفارسية سيف عمي, السخكد األكاديسي 
 .ـ2652لألبحاث, بيخكت, 
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 شبػلخ, بيختػلج -2

السغػؿ في التاريخ, تخجسة يػسف شمب الذاـ, مشذػرات دار شمذ لمجراسات كالتخجسة 
 .ـ;:;5كالشذخ, 

العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي, نقمو إلى العخبية خالج أسعج عيدى, مشذػرات دار  -6
 احداف لمصباعة كالشذخ.

 الرياد, فؤاد عبج السعصي -7

 .ـ6:;5السغػؿ في التاريخ, دار الشيزة العخبية, بيخكت 

 شقػش, دمحم سييل -8

 .ـ2669كالتػزيع, بيخكت, تاريخ السغػؿ العطاـ كااليمخانييغ, دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ 

 فيسي, عبجالدالـ عبجالعديد -9

 .ـ5:;5ة في ايخاف, دار السعارؼ, القاىخة, يتاريخ الجكلة السغػل

 لدتخنج, كي -:

بمجاف الخالفة الذخقية, نقمو إلى العخبية بذيخ فخنديذ, ككػركيذ عػاد, مصبعة الخابصة 
 .ـ76;5بغجاد, 

 اليغ, جػرج -;

الغزباف, مشذػرات ىيئة أبػ ضبي لمدياحة كالثقافة, أبػ عرخ السغػؿ, تخجسة, تغخيج 
 .ـ2652ضبي, 

 لػثخكب, ستػدارد -56

 .72;5حاضخة العالع اإلسالمي, تخجسة عجاج نػييس, بيخكت 

 ىػخاـ, ىيمجا -55

تاريخ الريغ مشح ما قبل التاريخ حتى القخف العذخيغ, تخجسة اشخؼ دمحم كيالني, السذخكع 
 .ـ2662القػمي لمتخجسة, القاىخة, 

 اليديف, دانييل -52

 .ـ2669تاريخ الريغ, تخجسة يػسف شمب الذاـ, مشذػرات كزارة الثقافة, دمذق, 

 ماف, جػف  -52

كػبالي خاف ممظ السغػؿ, الحي أعاد بشاء الريغ, تخجسة احسج لصفي, مشذػرات ىيئة أبػ 
 .2652ضبي لمدياحة كالثقافة, أبػ ضبي, 

 الشجار, رغج عبج الكخيع -56
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 .ـ2652دار غيجاء, عساف,  امبخاشػرية السغػؿ,
 ثالثًا: المراجع الفارسية

 صفا, ذبيح هللا -5

 ىػ:522تاريخ ادبيات درر ايخاف, 
 رابعًا: المراجع الغربية

1- Bosworth, Ctifford Edmund 

The Islamic Dynasties, Edinburghat, 1971. 

2- Boyle, John Andrew 

The Mongol World Empire, London, 1977, p,341-372   

3- Crump, J. I 

Chinese Thinese in the Days of Kublai Khan, Tucson, University 

of Arizona Press, 1980. 

4- Favre 

Larussta Etla Turaaie, Pariss. 

5- Prawdin, Michael 

The Mongol Empire, London, 1960. 

6- Saunders, J. J 

The history of the Mongol conquests, London, 1971. 

7- Spuler, Bertold 

Die Golden Horde Die Mongol in Rubland, Wiespaden, 1965. 

8- Wood, Frances 

Ded marco Go to China, London, Secker, Warburg, 1995. 
                                                           

ة والنشر,   (1) يوسف شلب الشام, منشورات دار طلس للدراسات والترجم تولد: المغول في التاريخ, ترجمة  هران,  23-22م, ص1191شبولر, بير خ ادبيات در ايران, ت صفا, ذبيح هللا: تاري  .5, ص1, م5هـ, ج1339. 
Bosw orth, Ctifford E dmund: The I slami c Dynasties, Edi nburghat, 1971, p,141 . Spuler, Bertold: Die G olde n Horde Die Mong ol in Rubland, Wiespade n, 196 5, p, 61 6.  

مشرق اللبنانية,   (2) منشورات مجلة ال يوس الملطي: تاريخ الدول السرياني,  غور د الدين فضل هللا131م, ص1154ابن العبري, غري ت. الهمذاني, رشي يخ ))تاريخ للفا  جنيي  لان(( نمل  لل  العربية, فااد ببد المعطي الصياد, دار النهضة العربية للطبابة والنشر, بيرو ة المغول, دار غيدا , بمان,  241, 212م, ص1193, : جام  التوار د اليريم: امبراطوري  .126م, ص1112. النجار, رغد بب
(
3

ي للترجمة, الماهرالبانيتي, أبو سليمان: روضة أول    ( نشورات المري  الموم روف بتاريخ البانيتي, ترجمة محمود ببد اليريم بلي, م رفة التواريخ واألنساب المع ي مع  .439م, ص2002ة االلباب ف
Boyle, John Andrew: T he Mong ol Worl d Empire, London, 19 77, p,3 41-372 . Favre: Lar ussta Etla Turaaie, Pariss, p,41.  

ت,   (4) ن, دار المشرق, بيرو ريخ البانيتي, ص 319م, ص1196ابن العبري: تاريخ ال ما  .440. البانيتي: تا
ريد الغضبان, منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثمافة, أبو ظبي,   (5) ة, تغ  .113م, ص2012الين, جورج: بصر المغول, ترجم
ترجم  لل  الع  (6) لو,  ة العامة لليتاب, بولو, ماريو: رحالت ماريو بو د, الهيئة المصري ك جاوي توفي  .150( من ص1, وهامش )142م, ص1122ربية, ببدالع ي  
ص  (2) ريو بولو,   .150( من ص1الهامش رلم ) 142رحالت ما
بولو, ص  (9) بولو: رحالت ماريو  ه التفاصيل ينظر:   من الممدمة لليتاب. 6بن هذ
تجاه  (1) بولو, ص بن هذه األوصاف وموالف  السلبية  ب  رحالت ماريو  ا في يتا ن, ينظر تفاصيله  .250-249نظرات  بن المسلمي

بولو, ص  (10)  .6بولو: رحالت ماريو 
ص  (11) نيي  لان((,  ا  ج  .210, 12الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ين, منشورات الهيئة المصرية   (12) ة, حربي أمين حس لو را , ترجم د الدين ينظر: التفاصيل, لواندمير, غياث الدين: دستور ا ة لليتاب, الماهرة, بن ممتل الو ير رشي  .322م, ص1190العام
يرين: المغول الترييب  (13) بشاونهم الداللية ينظر: بياني, ش يفا  الصين وممالن المغول األلرى  يروت, بن لن ي لألبحاث, ب ري  األياديم  .124م, ص2013ية الدينية والسياسية, ترجم  بن الفارسية سيف بلي, الم
نسيس, ويورييس بواد, مطبعة الرابطة بغداد,   (14) ير فر ة الشرلية, نمل  لل  العربية بش ان العديد من المبائل العربية .525م, ص1154لسترنج, يي:بلدان اللالف روف تأريليا   .                                             ومع ا  المدن التي استوطنوها ا يعرفون بأسم  منذ  من الفتح العربي لد استوطنت هذه البالد واندمجت م  اهلها, وألذ ابنائه
ي, دار المالح للطبابة والنشر,   (15) ة دمحم التونج يشاي, نمل  بن الفارسي تح العالم جهان يخ فا همي, ببدالسالم بب 102, ص1م, ج1195الجويني, بطا ملن: تار ة في ايران, دار المعارف, الماهرة, . ف يخ الدولة المغولي  .60م, ص1191دالع ي : تار
ة, الماهرة,   (16) مومي للترجم ة اشرف دمحم ييالني, المشروع ال رجم ين, ت ل التاريخ حت  المرن العشر خ الصين منذ ما لب  .230م, ص2002هولام, هيلدا: تاري
ان ملن المغول, الذي  (12) الي ل احمد لطفي, منشورات هيئة أبو ظبي للسياحة والثمافة, أبو ظبي,  مان, جون: يوب رجمة   .303, ص2013أباد بنا  الصين, ت
 .439البانيتي: تاريخ البانيتي, ص  (19)
ص  (11) نيي  لان((,  ا  ج  .294الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ص  (20) نيي  لان((,  ا  ج ان ملن المغول, ص . 294الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف الي ل  .309, 303مان: يوب
ص  (21) تور الو را ,  ر: دس  .334لواندمي
بولو, ص  (22) Wood, Frances.  142بولو: رحالت ماريو  : Ded marco Go to China, London, Secker, War burg, 199 5, p, 10 8. 
ص  (23) نيي  لان((,  ا  ج  .294الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
(
24

ص  ( خ  ))تاريخ للفا  جنيي  لان((,   .226الهمذاني: جام  التواري
بولو, ص  (25) ام  التواريخ ))تاريخ للفا  جنيي  لان((, ص 141-142بولو: رحالت ماريو  ر الو را , ص 294, 226. الهمذاني: ج  .334. لواندمير: دستو
ص  (26) ريو بولو,   .149-142رحالت ما
بولو, ص  (22)  .149بولو: رحالت ماريو 
ان((, ص  (29) نيي  ل ا  ج ا , ص294جام  التواريخ ))تاريخ للف تور الو ر ر: دس  .334. ينظر يذلن لواندمي
ص  (21) نيي  لان((,  ا  ج  .294الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ان((, ص  (30) يي  ل ة التواريخ )تاريخ للفا  جن  .210جامع
ت  (31) ر: دس  .334ور الو را , صلواندمي
بولو, ص  (32)  .141-149بولو: رحالت ماريو 
ص  (33) ريو بولو,   .149رحالت ما
ص  (34) نيي  لان((,  ا  ج  .292الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
(
35

يخ الصين, ص  ( يوبالي لان ملن المغول, ص245هولام: تار ن:   .113. الين: بصر المغول, ص306. ما
الي مل  (36) يخ الصين, ص 305-304ن المغول, صمان: يوب  . 245. هولام: تار

 Saunder s, J. J: The history of the Mongol conquests, London, 197 1, p,12 4 . Prawdin, Mi chael : The Mongol E mpire, London, 1960, p, 332.  
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 Wood: Did Mar co Polo G o to Chi na, p, 10 9.  
بولو, ص  (39)  .  149بولو: رحالت ماريو 

Prawdin: The Mong ol Empire, p, 332 .  
ان ملن المغول, ص  (31) الي ل  .309-305مان: يوب

Prawdin: The Mong ol Empire, p,33 2.  
ص  (40) نيي  لان((,  ا  ج  .294الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف

(41)  Crump, J. I: Chinese Thine se in the Days of Kublai Kha n, Tucson, University of Arizona Pre ss, 19 80, p, 4 20.  
ص  (42) نيي  لان((,  ا  ج تور الو را , ص 292-296الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف  .335. لواندمير: دس
ص  (43) نيي  لان((,  ا  ج ان 216الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف الي ل يوسف شلب الشام, منشورات و ارة الثمافة, دمشك, 309-302ملن الصين, ص . مان, يوب ريخ الصين, ترجمة   .113م, ص2002. اليسيف, دانييل: تا
ان ملن الصين, ص  (44) الي ل  .309مان: يوب

Crump: Chinese in the Days of Kublai Kha n, p,42 0.  
نيي    (45) ا  ج صالهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف يوبالي ملن المغول, ص 420. البانيتي: تاريخ البانيتي, ص 264-263لان((,  ن:  ت, 309. ما ن, دار النفائس للطبابة والنشر والتو ي , بيرو االيللانيي خ المغول المعظام و ل: تاري  .152م, ص2002. طموش, دمحم سهي
خ, دار النهضة العربي  (46) ت الصياد, فااد ببد المعطي: المغول في التاري لو,  224م, ص1190ة, بيرو بولو: رحالت ماريو بو ين التجار ينظر التفاصيل,  ابتها وتداولها ب ة وييفية صن ن ملن المغول, ص وبن العملة الورلي يوبالي لا ان:   .141-149ص. م
ام  التواريخ   (42) طورية المغول, ص 221-263))تاريخ للفا  جنيي  لان((, صبن حريات التمردات التي ولعت ضده وحمالت التوس  لارج الصين ينظر التفاصيل الهمذاني: ج  .132-131. النجار: امبرا

(48)  Prawdin: T he Mongol Empire, p, 3 34.  
بولو, ص  (41)  .149بولو: رحالت ماريو 
ص  (50) نيي  لان((,  ا  ج  .292الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
(
51

بولو, ص  (  .249بولو: رحالت ماريو 
يخ الصين, صهول  (52) يخ الصين,  245ام: تار  .111. اليسيف: تار
يخ الصين, ص  (53)  .245هولام: تار
(
54

يخ الصين, ص  (  .246هولام: تار
الي ملن المغول, ص  (55)  .301مان: يوب

 
ص  (56) نيي  لان((,  ا  ج تور الو را , ص 299-292الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف  .336. لواندمير: دس
بولو, ص بولو:  (52)  .141رحالت ماريو 
ص  (59) نيي  لان((,  ا  ج ا , ص 299الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف تور الو ر ر: دس  .332-336. لواندمي
ص  (51) تور الو را ,  ر: دس  .334لواندمي
ص  (60) نيي  لان((,  ا  ج  .291الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
(
61

ص  ( ريو بولو,   .150-141رحالت ما
ص  (62) نيي  لان((,  ا  ج  .291الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ص  (63) نيي  لان((,  ا  ج  .299الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ص  (64) نيي  لان((,  ا  ج  .291-299الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ص  (65) نيي  لان((,  ا  ج  .210الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف
ص  (66) نيي  لان((,  ا  ج  .219-215الهمذاني: جام  التواريخ ))تاريخ للف

توم رجمة حسن ابراهيم  د, سير   ت



 

 

األهرية ست امللك الفاطويت ونفوذها يف 
 حــكن هــصــــــر

 م4101-4101/ هـ144- 144
 االساسيت الرتبيت كليت/  العاهري النبي عبد فيصل علي.د.م.ا 

 سوهر جاهعت –

 

Princess Sitt al-Mulk the Fatimid and its 

Influence Ruling of Egypt 

  (411- 415 A.H. / 1020- 1024 A.D) 

 Dr. Ali Faisal A. Al-ameri/ College of Basic Education - University 

of Sumer            



 م1024-1020هـ/ 415- 411رمللك الفاطمية ونفوذها يف حكم مصست ااألمرية 

  ا.م.د.علي فيصل عبد الهيب العامري                                                                              

 

   م(2022حزيران  – 32العدد ) تااخيية لة دااسا جم 
118 

 

118 

 م4101-4101هـ/ 144- 144ونفهذها في حــكم مــرــــــر األميرة ست الممك الفاطمية

 ا.م.د.عمي فيرل عبج النبي العامري 

             جامعة سهمر –كمية التربية االساسية 

 الممخص

ىي أبشة الخميفة العديد باهلل الفاشسي وأخت الحاكع بأمخ هللا ، ولجت األميخة ست السمظ     
ـ ، مغ والجة مديحية الجيانة ، وقج أشاد أغمب السؤرخػف ٜٜٙىػ/ ٜٖ٘بأفخيؿية )تػنذ( سشة 

بذخريتيا البلمعة ودورىا الؿيادؼ وىيبتيا الكبيخة في نفػس الخعية ، وحدميا وحدغ تجبيخىا 
 خة ألقابيا ، إال دليل عمى سسػ قجرىا وحب الشاس ليا.لسقاليج الحكع ، وما كث

لعبت ست السمظ دورًا ميسا قبل انفخادىا في حكع مرخ ، فكانت مػضع استذارة أبييا     
العديد باهلل الحؼ كاف يحبيا وال يخد ليا شمبًا ، وكحلظ أخح بآرائيا أخييا الحاكع واعتسج عمييا ابغ 

 في مجة حياتيا في إدارة شئػف حكع  مرخ.أخييا الطاىخ بإعداز ديغ هللا 

ومغ أبخز السذاكل الذائكة التي عانت مشيا ست السمظ والحقتيا حتى بعج وفاتيا قزية     
مرخع أخييا الحاكع بأمخ هللا ، وىل ىػ بفعل فاعل مغ قبل أحج أو مشيا بالحات ، وقج أسيب 

 تبخأتيا مغ ىحا العسل . السؤرخػف والباحثػف بيحا الذأف بيغ االتياـ والذظ وبيغ

 -ٕٓٓٔىػ/ ٘ٔٗ-ٔٔٗحكست ست السمظ الخبلفة الفاشسية بذكل فعمي مجة أربع سشػات )   
 عامًا.ٙ٘ـ( ، وتػفيت عمى أثخ مخض في الكبج أو السعجة ، عغ عسخ بمغ ٕٗٓٔ
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Princess Sitt al-Mulk the Fatimid and its Influence Ruling of Egypt                 
411- 415 A.H. / 1020- 1024 A.D. 

Dr. Ali Faisal A. Al-ameri    

College of Basic Education - University of Sumer            

Abstract 

     Princess Sitt al-Malik is the daughter of the Caliph al-Aziz Billah the 
Fatimid and the sister of al-Hakim bi Amr God. She was born in Ifriqiya 
(Tunisia) in the year 359 AH / 969 AD, of a Christian mother. Most 
historians have praised her brilliant personality, leadership role, great 
prestige in the hearts of the subjects, her firmness and good 
management of the reins of government. Many of her titles, but 
evidence of the transcendence of her destiny and people's love for her. 
    Sitt al-Malik played an important role before she was single in ruling 
Egypt, as she was the subject of the advice of her dear father in God, 
who loved her and did not return her request. 
     Among the most prominent thorny problems that Sitt al-Malik 
suffered and pursued even after her death is the issue of the death of 
her brother, the ruler by the command of God, and whether it was an 
active act by anyone or her in particular. Historians and researchers in 
this regard have elaborated between accusations and doubts and her 
acquittal of this act. 
     Sitt al-Malik effectively ruled the Fatimid Caliphate for four years 
(411-415 AH/1020-1024AD), and she died of a disease in the liver or 
stomach, at the age of 56 years. 
  Key words : (princess ,Egypt , Fatimids )                                       
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 المقجمة                                         

الفاشسي ، والتي لعبت دورًا سياسيًا حيػيًا فاؽ تعج ست السمظ مغ أشيخ الشداء في العرخ       
غيخىا مغ أميخات القرخ الفاشسي وباقي ندػة القرخ ، وىحه الذخرية السيسة تدتحق تدميط 
الزػء عمى جيػدىا وإخبلصيا لمجولة بذكل مػضػعي وعسمي مغ أجل السحافطة عمى ديسػمة 

د حكسيع في أفخيؿية )تػنذ( ومغ ثع في الخبلفة الفاشسية خبلفة أبييا وأججادىا الحيغ كاف مخك
مرخ ، وماىي عػامل قػتيا والتي مكشيا نفػذىا مغ الديصخة عمى مقاليج الحكع الدياسي في 
مرخ ومؤل الفخاغ الدياسي لدج الثغخات التي انتابت الجولة لحيغ إيجاد البجيل بجوف أشساع وعجـ 

 االنييار .تسدظ بالحكع إال لغخض الحفاظ عمى الحكع الفاشسي مغ 

واجيت البحث مذاكل عانى مشيا أغمب الباحثػف ، وأبخزىا قزية مرخع أخييا الحاكع بأمخ     
هللا وىل لدت السمظ يج في ذلظ ؟ ، وسط آراء متبلشسة زادىا السغخضػف مغ السؤرخيغ تعقيجًا 

 وتذكيكًا ، بقرج أو بجونو في ىحا السجاؿ. 

شاوؿ األوؿ مشو إلى : والدتيا ونذأتيا ، واسسيا وألقابيا قدست البحث الى ثبلثة مباحث ، ت     
، وخراليا ، ومكانتيا ، بيشسا تصخؽ السبحث الثاني إلى : دورىا الدياسي قبل تػلييا حكع مرخ 
، ومقتل أخييا الحاكع بأمخ هللا ، وتشريب ابغ أخييا الطاىخ بإعداز ديغ هللا بالخبلفة ، ووضح 

 لجاخمية والخارجية ، ووفاتيا.السبحث الثالث : سياستيا ا

أعتسج الباحث في ىحا البحث عمى عجد مغ السرادر التاريخية التي تصخقت إلى شخرية      
ودور األميخة ست السمظ ومجة حكسيا الفعمي لمخبلفة الفاشسية الحؼ داـ أربع سشيغ ، ومشيا : 

األثيخ في )الكامل في  يحيى األنصاكي في تاريخو السعخوؼ بػ )صمة تاريخ أوتيخا( ، وابغ
التاريخ( ، والسقخيدؼ في )اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفا( ، و)السػاعع واالعتبار 

جع التي اعتسج عمييا بحكخ الخصط واآلثار السعخوؼ بالخصط السقخيدية( وغيخىا ، ومغ أىع السخا
لسحسج عبج هللا عشاف ، و )الحاكع بأمخ : )الحاكع بأمخ هللا وأسخار الجعػة الفاشسية( الباحث ، ىي

هللا الخميفة السفتخػ عميو ( لعبج السشعع ماجج ، و)السخأة في مرخ في العرخ الفاشسي( لشخيساف 
 عبج الكخيع أحسج .
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 المبحث األول

 والدتها ونذأتها : -أ 

ولػػجه ـ( وأكبػػخ أخػػػات ٜٜٙ-ٜ٘ٚىػػػ/ ٖٙٛ-ٖ٘ٙىػػي ابشػػة الخميفػػة العديػػد بػػاهلل الفػػاشسي )     
، وعسػػػػة الطػػػػاىخ بػػػػإعداز ديػػػػغ هللا  ـ( مػػػػغ أبيػػػػوٕٓٓٔ-ٜٜٙىػػػػػ/ ٔٔٗ-ٖٙٛالحػػػػاكع بػػػػأمخ هللا )

، ولػػجت  (ٕ)، أؼ األخػػت الغيػػخ الذػػؿيقة لمحػػاكع بػػأمخ هللا  (ٔ) ـ(ٖ٘ٓٔ-ٕٓٓٔىػػػ/ ٕٚٗ-ٔٔٗ)
ـ ، ووصمت مع جػجىا السعػد لػجيغ هللا ٜٓٚىػ/ ٜٖ٘في السغخب )تػنذ( في ذؼ القعجة مغ سشة 

، وىػػػػي مػػػػغ أسػػػػخة عمػيػػػػة  (ٖ)ـ ٖٜٚىػػػػػ/ ٕٖٙـ( إلػػػػى مرػػػػخ سػػػػشة ٜ٘ٚ-ٖٜ٘ ىػػػػػ/ٖ٘ٙ-ٖٔٗ)
أمػػا والػػجتيا فيػػي نرػػخانية مػػغ الصائفػػة السمكيػػة ، وكانػػت شػػبييًة بيػػا ، ومتعاشفػػة مػػع  (ٗ)فاشسيػػة 
 .(٘) الشرارػ 

 اسمها وألقابها :  -ب

،  (ٛ)نة أو إنيػػا سػػت السمػػظ سػػمصا (ٚ)، وسػػت الشػػاس  (ٙ)اسػػسيا سػػت السمػػظ وتخاشػػب بسػالتشػػا     
أو الدػػيجة ،  (ٕٔ) أو سػػيجة السمػػظ،  (ٔٔ) ، وسػت السمػػػؾ (ٓٔ)والدػػيجة الذػػخيفة ،  (ٜ)وسػت الشرػػخ 

، وما كثخة األلقاب ليحه األميخة إال لدسػ قجرىا وعطع مشدلتيا ،  (ٗٔ) والديجة العديدية،  (ٖٔ)العسة 
  عخفت بيا.ويبجو أف اسع ست السمظ شغى بتدسيتيا عمى بؿية السدسّيات التي 

  خرالها:  -ت

، وكانػػت كخيسػػًة تجػػػد بيػػجاياىا ألخييػػا الخميفػػة  (٘ٔ)كػػاف ليػػا تصمعاتيػػا وشسػحاتيػػا الدياسػػية     
ـ فقج أىجتو ))ثبلثػف فخسًا بسخاكبيػا سسػخج ولجػاـه ذـبػًا ٜٜٚىػ/ ٖٚٛالحاكع بأمخ هللا ، ففي سشة 

عذػػػخوف بغمػػػة بدػػػخوجيا . وُلُجِسيػػػا. . مشيػػػا مخكػػػٌب واحػػػٌج مخّصػػػع . ومخكػػػٌب مػػػغ حجػػػخ البّمػػػػر . و 
وخسدػػػف خادمػػًا ، مػػشيع عذػػخة صػػقالبة . ومئػػة تخػػت سحقيبػػةه مػػغ أنػػػاع الثيػػاب وافخخىػػا ، وتػػاج 
مخصػع بشؽػيذ الجػػىخ ، وشاشػية مخصػعة ، وأسػفاٌف سقفػػٌه كثيػخٌة مػغ شيػب سبخػػره ، مػغ سػػائخ 

دليل عمى حدغ العبلقة بيشيا  ، وىحا (ٙٔ)أنػاعو ، وبدتاف مغ الفّزة مدروع مغ أنػاع الذجخ (( 
 وبيغ أخييا الحاكع . 
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ـ ، وقج وصل مبمغو مائة ألػٌ ديشػار ، بزػسشيا ضػياع فػي ٜٜٛىػ/ ٜٖٛوأقصعت خخاج سشة    
ديشػػػػار ، ودمشيػػػػػر  ٓٓٓٚٔ (ٚٔ)ديشػػػػارًا ، وصيخشػػػػت   ٓ٘ٗٛٙالرػػػػعيج وأسػػػػفل األرض ؾيستيػػػػا 

، وىػػػػحه  (ٜٔ)وبدػػػػاتيغ ورسػػػػـػ ديشػػػػار تزػػػػع دور  ٖٓ٘٘ٓديشػػػػار ، بسػػػػا فػػػػي ذلػػػػظ ،  (ٛٔ) ٓٓٓ٘
 السخدودات جعميا تتستع بػفخة مالية خاصة البأس بيا .

، ونطخًا لكفاءتيػا فػي الحكػع ومػا أضيختػو مػغ عػجؿ ، تسكشػت  (ٕٓ)وحطيت بسحبة أبييا وكخمو     
، ولعبػػػت دور الػسػػػيط بػػػيغ أخييػػػا الحػػػاكع بػػػأمخ هللا ، وبػػػيغ الذػػػاكيغ مشػػػو (ٕٔ)مػػػغ كدػػػب رعيتيػػػا 

، وكاف ابغ أخييػا الطػاىخ يجمػذ فػي قرػخىا ويدتذػيخىا  (ٕٕ)لبيع وشيبت خػاشخىع وتفيست مصا
د بتػػػجبيخىا الػػػػخاجح ابػػػغ تغػػػػخؼ ، وأشػػػػا (ٖٕ)فػػػي أمػػػػر الجولػػػػة ))وكانػػػت مػػػػغ الخيػػػخ إلػػػػى الغايػػػة (( 

 . ، بقػلو : ))وكانت عارفة مجِبخٌة غديخَة العقل(( (ٕٗ)بخدؼ

الشدائية في عرخىا ، ويعػد ذلظ إلى الجور الدياسي تعج ست السمظ مغ أكبخ الذخريات      
، وكانػػت شػػجيجة الحػػخص فػػي الحفػػاظ عمػػى دولػػة  (ٕ٘) التػػي لعبتػػو والتػػي دبػػخت ؼيػػو شػػئػف الػػببلد

، وىػػي مػػغ الشدػػاء العػػاقبلت      (ٕٙ)الفػػاشسييغ ومػضػػع مذػػػرة أخييػػا الحػػاكع والػػحؼ يبػػت فػػي رأييػػا 
ئػة الجػير ، وتفخيػق األمػػاؿ عػغ شخيػق األميػخ سػي  ، ووصل بيا األمػخ إلػى تيج (ٕٚ) الحازمات

وقامت )) بتجبيخ مسمكتو سأؼ الطػاىخه أحدػغ ؾيػاـ وبػّحلت العصػاء ،  (ٕٛ) الجيغ الحديغ بغ دوَّاس
، وكدػػبت احتػػخاـ  (ٖٓ) ، ))وكانػػت مػػغ الػػجىاة(( (ٜٕ)فػػي الجشػػج وساسػػت الشػػاس أحدػػغ سياسػػة (( 

، ونطسػػػػت شػػػػئػف الجولػػػػة  (ٕٖ)ألخػػػػبلؽ والفعػػػػل(( ))وكانػػػػت سػػػػسحة نبيمػػػػة كخيسػػػػة ا،  (ٖٔ)الجسيػػػػع 
،  وبعػج تخمرػػيا  (ٖٗ) ، وأعػادت لمخبلفػػة الفاشسيػة رونقيػا وبيائيػا (ٖٖ)ومدػكت زمػاـ أمػػر الحكػع 

، إال أنيػػا لػػع تكػػغ عمػػى  (ٖ٘) مػػغ ال تػػػد بقػػاؤىع ))عطسػػت ىيبتيػػا فػػي نفػػػس األباعػػج واألقػػارب((
وفاؽ مع والػجة الطػاىخ التػي تػجعى رؾيػة أو آمشػة بشػت األميػخ عبػج هللا بػغ السعػد فكانػت تشاصػبيا 

 .ويبجو اف ىشاؾ مشافدة بيغ نداء القرخ عمى الشفػذ ؼيو،  (ٖٙ) العجاء

لفاشسيػات ، ، حاليا حاؿ معطػع األميػخات ا (ٖٚ) وبالشدبة لحاتيا األسخية فيي لع تتدوج مصمقاً     
، ولػػع يذػػخ السػػؤرخيغ إلػػى أسػػباب عدوفيػػا عػػغ الػػدواج ، وربسػػا حخاجػػة  (ٖٛ)لػػجواعي أسػػخية بحتػػة 

، ولػػػػع يتحػػػػجث السػػػػؤرخيغ فػػػػي الصعػػػػغ      السػقػػػػٌ كػػػػاف مبػػػػّخرا لعػػػػجـ الخػػػػػض فػػػػي التفاصػػػػيل
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، مػػا جعميػػا تتفػػخغ لذػػئػف الحكػػع والدياسػػة متستعػػة بػػالقخار السدػػتقل وكػػاف  (ٜٖ)بعفتيػػا 
،  (ٓٗ) لحاكع يدسع مذػرتيا ويعخض عمييا األمػر الرعبة لبلستئشاس بخأييػاأخييا ، ا

ويبػػجو أف أمػػخ عدوفيػػا عػػغ الػػػدواج يعػػػد الػػى انيػػا واألسػػخة الحاكسػػػة لػػع تجػػج ليػػا الخجػػل الكفػػػؤ ، 
السيسا انيا تتستع بذخرية قػية وحزػر واسع ، وربسا لع يجخؤ رجل عمى خصبتيا والجليل عػجـ 

 ىحا السزسار.تصخؽ السؤرخيغ إلى 

 مكانتها : -ث

كانػػت ىادئػػة حازمػػة مشػػح شفػلتيػػا ، ومػػغ أفزػػل ندػػاء  تستعػػت سػػت السمػػظ بسدايػػا خاصػػة ، إذ   
وتعج أبخز شخرػية ندػائية فػي  ، (ٔٗ)عرخىا ، وعاشت مكخمة معدزة تحيط بيا الجػارؼ والخجـ 

لعقػل صػحيحة التػجبيخ ، و))كانت كاممػة ا (ٕٗ) العرخ الفاشسي بأجسعو ، ونالت اىتساـ السؤرخيغ
ومػػغ الشدػػاء ذوات الحدػػغ والكسػػاؿ ، ال تقػػل شػػأنًا عػػغ ،  (ٖٗ)... عطيسػػة القػػجر جميمػػة الػػخأؼ (( 

وىػػي أكبػػخ اخػتيػػا مػػا عػػدز مكانتيػػا لػػجػ أبييػػا متستعػػًة بكػػل  ، (ٗٗ) ))شػػجاعة الخجػػاؿ األبصػػاؿ((
، (ٙٗ)مػغ أبييػا العديػد  لتدػتقل ؼيػو بعيذػيا بػأمخ،  (٘ٗ)أشكاؿ التخؼ ، ومػا تذػييج القرػخ الغخبػي 

، وكاف بسعيتيا شائفػة اخػخػ  (ٛٗ) ليقػمػا بخجمتيا إال دليبل عمى ذلظ (ٚٗ)وجعل شائفة العصػؼية 

، وتػػػأميغ  (ٓ٘) ، ربسػػػا كػػػاف الغػػػخض مػػػغ تذػػػكيميا مخافقتيػػػا خػػػارج القرػػػخ (ٜٗ) تػػػجعى القرػػػخية
 الحساية ليا .

عمػػى بيػػت السقػػجس ، وجعػػل خاليػػا  (ٔ٘)وعػػيغ والػػجىا العديػػد بػػاهلل خاليػػا )أريدػػتذ( بصخيخكػػًا     

ويطيػخ لشػا كػحلظ دورىػا اليػاـ فػي ،  (ٖ٘) عمى القاىخة ومرخ (ٕ٘)اآلخخ )أرسانيػس( مصخانًا 
، فيػػػي كانػػػت الحاكسػػػة الفعميػػػة لمػػػببلد رغػػػع اعػػػتبلء ابػػػغ أخييػػػا الرػػػغيخ الطػػػاىخ الخبلفػػػة  الجولػػػة
، وىشػػاؾ مػػغ يػػخػ انيػػا احكسػػت  (ٗ٘) ذػػكل رسػػسي ، وتدػػّيخ سياسػػتو فػػي الػػجاخل والخػػارجبسرػػخ ب

, وكػػاف ليػػا  (٘٘) ؾبزػػتيا عمػػى الجولػػة مػػجة شػػيخيغ ، قبػػل اف تخّجػػع سػػمصاتيا ألبػػغ أخيػػو الطػػاىخ
بدتاف يعخؼ ببدتاف الديجة العسة وقج زارىػا ؼيػو الخميفػة الطػاىخ بػإعداز ديػغ هللا راكبػًا عبػخ الشيػل 

ـ ألنيػػػػا اعتػػػػادت السكػػػػػث ؼيػػػػو لغػػػػخض التخؼيػػػػو عػػػػغ       ٕٗٓٔىػػػػػ/ ٘ٔٗادؼ األولػػػػى سػػػػشة فػػػػي جسػػػػ

، وبػالخغع مػغ الػجور  (ٚ٘) ربسػا ندػب ليػا عػخؼ بحّسػاـ الدػيجة العّسػةويػجج حّساـ  (ٙ٘)نفديا 
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ليػػػا ، ربسػػػا لعػػػجـ اإلشػػػارة ليػػػا فػػػي  (ٛ٘)الدياسػػػي الكبيػػػخ لدػػػت السمػػػظ ، إال أنيػػػا لػػػع تتخػػػح العبلمػػػة 
لتاريخيػػػة والتػػػي اقترػػػخت عمػػػى ذكػػػخ ىػػػحا السفيػػػػـ )العبلمػػػة ( فػػػي عيػػػجؼ الخميفتػػػيغ السرػػػادر ا

ىػػػػػ / ٜ٘ٗ-ٚٛٗ) ـ( ، وولػػػػجه السدػػػػتعمي بػػػػاهللٜٗٓٔ-ٖ٘ٓٔىػػػػػ/ ٚٛٗ-ٕٚٗالسدتشرػػػػخ بػػػػاهلل )
  .(ٜ٘) ـ(ٔٓٔٔ-ٜٗٓٔ

 المبحث الثاني : 

 دورها الدياسي قبل تهليها حكم مرر :  - أ
،  (ٓٙ) ـ الدػػيجة العديديػػة فػػي مخػػيع مشػػى جعفػػخٜٜ٘ىػػػ/ ٖ٘ٛعشػػج وفػػاة والػػجتيا فػػي رجػػب سػػشة   

وبعج وفاة أبييا العديػد بػاهلل فػي ،  (ٔٙ) أقامت العداء ليا والحؼ داـ شيخًا بخعاية والجىا العديد باهلل
، تخكػػػت جثسػػػاف والػػػجىا واسػػػخعت بخفقػػػة القرػػػخية الػػػى  (ٕٙ)الدػػػشة التػػػي تمتيػػػا ، فػػػي مجيشػػػة بمبػػػيذ 

خت عمػػى أجيػػدة الجولػػة الحّداَسػػة ، لتفػػادؼ أؼ انقػػبلب محتسػػل فػػي القػػاىخة ووصػػمتيا لػػيبًل ، وسػػيص
ضل الفخاغ الدياسي والسحىبي الحؼ تخكو أبييا العديد باهلل بخفقة بعػس رجػاؿ الجولػة وىػع القاضػي 

، وكاف الحدف باديًا  (٘ٙ)، وأبػ سعيج ميسػف ُدبَّة  (ٗٙ)وريجاف صاحب السطمة  (ٖٙ)دمحم بغ الشعساف 

ووقػػٌ ،  (ٙٙ) ونحيػػب(( يبػػق شػػارع وال زقػػاؽ إال وؼيػػو صػػخاخػفػػاة الخميفػػة ))ولػػع عمػى كػػل الشػػاس ل

وحاولت تشرػيب ابػغ عسيػا عبػج هللا الػحؼ ،  (ٛٙ)، حائبًل دوف دخػليا القرخ  (ٚٙ)يانذ الرقمي 
 (ٜٙ)ـ( ٓٓٓٔىػػ/ ٜٖٓيحطى بثقتيا عمى ما يبجو ، فأحذ بيػا الػصػي عمػى الحػاكع بخجػػاف )ت

، ويبجو اف العؿبات التي  (ٓٚ) بعثيا بخفقة ألٌ فارس الى قرخىا في القاىخةفألقى عمييا الؿبس و 
واجيتيا ست السمظ مغ قبل يانذ الرقمي والػصػي بخجػػاف لػع تػثِغ عدميػا فػي تحقيػق مػا ترػبػا 

 إليو وفخض نفػذىا في الجولة .

وابمغػػػت أخييػػػا الحػػػاكع وتػػػع  (ٔٚ)وقامػػػت سػػػت السمػػػظ بػػػجور ميػػػع فػػػي كػػػبح جسػػػاح ابػػػغ الشحػػػػؼ     
، الػػحؼ جػػار بالخعيػػة فػػي الخممػػة بالسرػػادرات واالسػػتحػاذ عمػػى األمػػػاؿ عشػػػًة ،  (ٕٚ) الػػتخمز مشػػو

وضخبو بالدياف عمى مغ يعتخض عمى سياستو ، وكاف أحج مغ استشجج بيػا عامػل نرػخاني يقػـػ 
الكتػاب بيػحا الذػأف ،  بخجمتيا ويحطى بسكانة عشجىا ، شاكيًا جػره وضمسو ، فمسا عخفت مزسػف 

تػجيػػػت ألخييػػػا الحػػػاكع ، وقالػػػت لػػػو : )) يػػػا أميػػػخ السػػػؤمشيغ قػػػج ضيػػػخ كػػػحب ابػػػغ الشحػػػػؼ وابػػػغ      
يع الشرػػخاني وقتمػػو مدػػاعجة لمحدػػيغ بػػغ  (ٖٚ)العػػجاس  واعساليسػػا الحيمػػة عمػػى الكاتػػب فيػػٍج بػػغ ابػػخـا
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خ السػؤمشيغ ُتخيػج اخػح امػػاؿ وقج أفدج الببلد عميظ واوحر الشاس مشظ فاف كشػَت يػا أميػ (ٗٚ)جػىخ 
عبيػجؾ فكػل يبػػحليا لػظ شػعػػًا ويحسميػا الػى خدانتػػظ تبخ عػًا بعػػج اف يكػنػػا تحػت ضػػّل الرػيانة وفػػي 

، فصمب الحػاكع احزػار ابػغ  (٘ٚ) كشٌ الحياشة ىحا ولع تجخ عادات ابائظ اشبلؽ السرادرات((
لػػػت ألخييػػػا : ))يػػػا أميػػػخ لػػػو ، إال أف سػػػت السمػػػظ اعتخضػػػت عمػػػى ذلػػػظ بميجػػػة شػػػجيجة وقا الشحػػػػؼ 

السػػؤمشيغ ومػػغ ىػػحا الكمػػب حتػػى تخفػػع مػػغ شػػأنو بحسمػػو الػػى حزػػختظ وبصػػغ األرض أولػػى بػػو(( ، 
، وعشػػج وصػػػؿ رأسػػو شػػكختو  (ٙٚ) مسػػا جعػػل الحػػاكع يأخػػح مػقفػػا أكثػػخ صػػخامة وزاد بزػػخب عشقػػو

       سػػػػت السمػػػػظ عمػػػػى صػػػػشيعو ، وأمػػػػخ اف يتعامػػػػل بػػػػشفذ األسػػػػمػب مػػػػع ابػػػػغ العػػػػجاس وقصػػػػع رأسػػػػو
 .(ٚٚ) أيزاً 

ووقفػػت بجانػػب ابػػغ أخييػػا ، عمػػي الطػػاىخ بػػإعداز ديػػغ هللا ؼيسػػا بعػػج ، ووالجتػػو فػػي قرػػخىا ،      
وأيجت في حقو بػالية العيج بعج أف نرب الحاكع ابغ عسو عبج الخحيع بػغ إليػاس وليػًا لمعيػج سػشة 

يػة مػغ عيػج الحػاكع فػي ، متجاوزًا حق ولجه الػحيج ! ، وكخست السجة الستبؿ (ٛٚ)ـ ٖٔٓٔىػ/ ٗٓٗ
، مع والجتو بعيجا عػغ أخييػا وحسايػًة  (ٜٚ) مشح الدشة السحكػرة رعاية عمي ، وتعميسو داخل قرخىا

، وربسا كاف األخيخ لع يحدع أمخه بعػج ، بذػأف تػليػة ابشػو عمػي  (ٓٛ)لو حتى وفاة الحاكع بأمخ هللا 
 .داخل مرخذيج الدياسي وإرباكو أكثخ لػالية العيج ! والحؼ أدػ إلى تدايج القمق مغ مدتقبل الس

ىػػػ/ ٗٔٗوفػػي شػػأف عبلقاتيػػا مػػع السغػػخب ، أرسػػمت الػػى سػػت السمػػظ ىجيػػة مػػغ أـ مػػبلؿ )ت     
ـ ، إال أف ىػػػحه اليجيػػػة لػػػع ٗٔٓٔىػػػػ/ ٘ٓٗسػػػشة  (ٔٛ)ـ( الرػػػشياجية  زوجػػػة نرػػػيخ الجولػػػة ٖٕٓٔ

السمظ مكانػة خاصػة تتستػع ، وىحا يعشى أف لدت  (ٕٛ)ترل ألنيا سمبت مغ قبل العخب عشج بخقة 
 واف صيتيا ودورىا الدياسي كاف فاعبل .  بيا في السغخب

 مقتل أخيها الخميفة الحاكم بأمر هللا :  - ب
 كثػػخت األقاويػػل بذػػأف مرػػخع الخميفػػة الحػػاكع واختفػػاء جثسانػػو ، ويقػػاؿ انػػو شعػػغ سػػت السمػػظ   

بعس سياسة اخييا الحػاكع فػي فيي الذخرية التي تحمت بالذجاعة البلزمة في نقج ، (ٖٛ)بذخفيا
الػقت الحؼ لع يجخؤ في مخاشبتو غيخىا حفاضًا عمى ديسػمة دولة أبييا وتييئة األمػر لتػلي ابغ 
أخييػػػا عمػػػي )الطػػػاىخ( لمخبلفػػػة ، وجعمتيػػػا مزػػػصخة لمتعامػػػل مػػػع حكػػػع األقميػػػة العدػػػكخية الستشفػػػحة 

بانيا اتفقت مع ابغ دواس عمى  (٘ٛ) وذكخ ابغ اياس،  (ٗٛ)بالجولة وعاممتيع بشفذ اسمػبيع الغادر
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مكػاف تػاجػجه ، ووجػجوا  (ٙٛ)قتل أخييا  بإرسالو عذػخة مػغ العبيػج األشػجاء وتسكشػػا مشػو فػي حمػػاف 
حسػػاره األشػػيب السعػػخوؼ بػػػ )القسػػخ( وىػػػ مقصػػػع اليػػجيغ ، فػػي سػػخجو ولجامػػو ولػػع يجػػجوا جثتػػو ، 

صػػؼ بيزػاء ، وعمييػا آثػار الصعػغ وتتبعػا خصى الحسار ووججوا ثياب الحاكع وىي سبع جبػات 
، ثػػػع تخمرػػػت مػػػغ ابػػػغ دواس والتػػػي أوعػػػدت لشدػػػيع الخػػػادـ الرػػػقمبي صػػػاحب الدػػػتخ  بالدػػػكاكيغ
وؾبزػػت عمػػى ،  بترػػفيتو ، ووجػػج ضػػسغ حاجاتػػو الدػػكيغ التػػي كػػاف يحسميػػا الحػػاكع (ٚٛ)والدػػي  

، وكػحلظ  (ٜٛ)نتػو ؼيػو وكػاف وجػػد الدػكيغ بخىانػًا دامغػًا يسكػغ إدا (ٛٛ) خصيخ السمظ عسػار بػغ دمحم
رة غيخ مفتػحػة ،  (ٜٓ)لغخض إخفاء وشسذ اسخار االغتياؿ  ، وكانت الجبب التي عثخ عمييا مدرَّ

، واف مػا  (ٜٔ) وبعج أف أيقشت بسقتمو أبجت حدنيا عميو لثبلثة أيػاـ وقتمػت الخجػاؿ الػحيغ كػانػا معػو
ػ افتخاضػػػػات مػػػػغ قبػػػػل بعػػػػس ورد مػػػػغ التذػػػػكيظ بأنيػػػػا وراء اغتياليػػػػا ألخيػػػػو الحػػػػاكع ، مػػػػاىػ سػػػػػ 

يػػة الحػػاكع ، ومػػا تخمرػػيا مػػغ الخجػػاؿ  السػػؤرخيغ ، ومشيػػا التذػػييخ بدػػػء ترػػخفاتيا واالدعػػاء بألـػ
،  (ٕٜ)الػػػحيغ تػرشػػػػا فػػػي قتػػػل أخييػػػا الحػػػاكع يػػػجحس اآلراء التػػػي تذػػػيخ ليػػػا بالزػػػمػع بيػػػحا األمػػػخ

سػػت السمػػظ فػػي مخحمػػة  ، فمػػع تكػػغ (ٖٜ)لبلنتقػػاـ مػػغ قتمتػػو ولمحفػػاظ عمػػى ممػػظ ابػػغ أخيػػو الطػػاىخ 
الغػايػػة بذػػبابيا ألنيػػا فػػي العقػػج الخػػامذ مػػغ عسخىػػا والتػػي أراد الشّيػػل مشيػػا  مؤرخػػػ الدػػشة والؿػػبط 

، فسػػػػػػغ              (ٜٗ)والػػػػػػحيغ تشاقزػػػػػػت آرائيػػػػػػع بيػػػػػػا بػصػػػػػػفيا بأعقػػػػػػل وأحػػػػػػـد الشدػػػػػػاء مػػػػػػغ جانػػػػػػب آخػػػػػػخ
وقػج نفػػى ،  (ٜ٘) مػؾ السذػيغالذػظ اف تشدلػق ىػحه األميػخة الحاذقػػة فػي عسخىػا الستقػجـ إلػى ىػػحا الدػ

ىػػحه التيسػػة بذػػكل قػػاشع عػػغ سػػت السمػػظ واتيػػع السذػػارقة )أىػػل العػػخاؽ( بتمؽيقيػػػا ، (ٜٙ) السقخيػػدؼ 
ـ ٕٗٓٔىػػ/ ٘ٔٗوذكخ بأف القي الؿبس عمى رجل صعيجؼ ثائخ مغ بشي حديغ في محػـخ سػشة 

مػػجة رأس ، وأقػػخ بقتمػػو لمحػػاكع ضػػسغ مجسػعػػة تزػػع أربعػػة أشػػخاص ، وأضيػػخ جػػدء مػػغ أشػػبلء ج
الحػػػػاكع وبعػػػػس فػشتػػػػو )عسامتػػػػو( ، واسػػػػتفيسػا عػػػػغ سػػػػبب قتمػػػػو لػػػػو ، فػػػػخد عمػػػػييع : ))غيػػػػخة   
،  ولئلسبلـ(( ، وعشجما شمبػا مشو بياف شخيقتو لقتمو أخخج سػكيشًا شعػغ قمبػو بيػا ومػات فػي الحػاؿ

/         ىػٛ٘ٗوكحلظ مع يحيى األنصاكي )ت  (ٜٚ)ـ( ٜٕٓٔىػ/ ٕٓٗمتفقًا مع سابؿيو ، السدبحي )ت 
ىػػ / ٛٗٗفي إبعػاد سػت السمػظ عػغ قتػل أخييػا ، بيشسػا نجػج ابػػ ىػبلؿ الرػاب  )ت (ٜٛ)ـ( ٘ٙٓٔ
،  (ٔٓٔ)ـ( فػػػي القدػػػصشصيشية يؤيػػػجاف ذلػػػظ ٕٙٓٔىػػػػ/ ٗ٘ٗ)ت  (ٓٓٔ)والقزػػػاعي  ، (ٜٜ)ـ( ٙ٘ٓٔ

، و يػػخجح الباحػػث الخوايػػات التػػي  (ٕٓٔ)وبقػػت حكايػػة اختفػػاء الحػػاكع لغػػدًا مبيسػػًا حتػػى يػمشػػا ىػػحا 
تدػػتبعج دورسػػت السمػػظ مػػغ ترػػؽية أخييػػا الحػػاكع ألف عيػػجه قػػج شػػيج اسػػتقخارًا ممحػضػػًا لسرػػخ ، 
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األمػػخ الػػحؼ ال يدػػػغ اتخاذىػػا عسػػل شػػشيع ضػػج أخييػػا وتجػػازؼ بػػأمغ الجولػػة وتعخضػػو لمسخػػاشخ ، 
القحؼ والتذييخ عمى ىػحه وقج أثبتت الػقائع حخصيا الذجيج عميو ، خاصة ونحغ عمى عمع بكثخة 

 الجولة مغ قبل خرػميا لمشيل مغ مشجداتيا والحط مغ شأنيا .

 تنريب ابن أخيها الظاهر بإعزاز دين هللا بالخالفة :  -ت 

صسست ست السمظ عمى تػلى عمي )الطاىخ(  لمخبلفة بعج غياب ابيو الحاكع مدػتفيجة مػغ      
، وسػػعت جاىػػجة (ٖٓٔ)ـيسشػػة نفػذىػػا عمػػى الجولػػة ))ألنػػو سأؼ الطػػاىخه كػػاف عشػػجىا وفػػي حػزتيػػا(( 

عمػػى إبعػػاد عبػػج الػػخحيع بػػغ إليػػاس مػػغ الخبلفػػة ، والػػحؼ كػػاف يذػػغل ميػػاـ إمػػارة دمذػػق ، فخػػجع 
 (٘ٓٔ)، وأمػػػا ابػػغ تغػػػخؼ بػػػخدؼ  (ٗٓٔ)ة وزج بالدػػجغ وتػػػػفي فػػػي ضػػخوؼ مجيػلػػػة بالحزػػػر لمقػػػاىخ 

فيػػحكخ مخصػػط حادثػػة ترػػؽية ابػػغ إليػػاس ولػػي العيػػج ، عشػػجما مخضػػت سػػت السمػػظ وشػػعخت بقػػخب 
أجميا ، دعت الطػاىخ لمحزػػر عشػجىا وكانػت والجتػو معػو ، وقالػت لػو : ))قػج عمسػَت مػا عاممتػظ 

، فإنو لػ تسكغ مشظ لقتمظ ، وما تخكت لظ أحػجا تخافػو إاّل ولػّي  بو ، وأقّمو حخاسة نفدظ مغ أبيظ
عيػػجؾ (( ؼبكػػى الطػػاىخ ووالجتػػو ، وسػػمست ليسػػا مفػػاتيح الخػػدائغ ، وأوصػػتيسا بسػػا شػػاءت وأوكمػػت 
ميسػػة قتػػل ولػػي العيػػج لسعزػػاد الخػػادـ الػػحؼ نفػػح مػػا أرادت وتػفيػػت بعػػج ذلػػظ بثبلثػػة أيػػاـ وتػػػلى 

، وقيػل انػو سػسح لذػخب الخسػخ والميػػ وصػادر أمػػاؿ الشػاس ،  معزاد أمػر الجولة ومعو آخػخوف 
 .  (ٙٓٔ)فؿبس عميو بأمخ مغ ست السمظ ، ومات بدجشو 

وكاف اختفاء الحاكع قج زعدع استقخار الجولة لحا لجأت سػت السمػظ الػى شسأنػة الشػاس بقػليػا :     
حػػار كثيػخ بيشيػا وبػيغ كبػار ))إنو أخبخني أنو يغيب سبعة أياـ ، وإنػو يػاصػمشي بػأوامخه(( ، وبعػج 

الجػػػػير أثػػػػخ غيػػػػاب الحػػػػاكع خسدػػػػة أيػػػػاـ ، وقالػػػػت ليػػػػع : ))قػػػػج جػػػػاءتشي رقعتػػػػو بانػػػػو يػػػػأتي بعػػػػج           
وأخخجػػت ابػػغ أخييػػا ،  (ٛٓٔ) ، وقػػج نطسػػت رسػػبل يتقرػػػف حؿيقػػة مػػا جػػخػ ألخييػػا (ٚٓٔ)غػػج(( ! 

لدػػخداب األرضػػي الػػى الطػػاىخ فػػي ضيػػخ عيػػج األضػػحى ، وازدحػػع عميػػو الشػػاس مبػػايعيغ ، وركػػب ا
، وقالػػت سػػت السمػػظ ))ىػػحا خميفػػتكع (( ، (ٜٓٔ)قرػػخ الػػحىب ليخػػخج مباشػػخة مػػغ بابػػو لبػػاب العيػػج 

والػػػحؼ سػػػارع ابػػػغ دواس لسبايعتػػػو بالخبلفػػػة ، وتبعػػػو كبػػػار األمػػػخاء وقػػػادة الجػػػير ، ونعػػػت بمقػػػب 
لػخحيع ، الػػحؼ ورتبػػت األمػػر لػو وعػجلت عػػغ ولػي العيػج إليػاس بػػغ عبػج ا الطػاىخ إلعػداز ديػغ هللا

،  (ٓٔٔ) بايع مخغسًا وبقي ابغ دواس والعديد عسار بغ دمحم  ال يترخفاف إال تحت رأؼ ست السمػظ
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والصخي  باألمخ اف الػقت الحؼ استغخؽ ما بيغ الجعاء فػي خصبػة العيػج والبيعػة لػلػجه الطػاىخ لػع 
ج غيػػخ الطػػاىخ ، وأنفػػت اف يخػػخ  (ٔٔٔ)تدػػتغخؽ سػػػػ ثػػبلث سػػاعات وىػػحه سػػابقة فػػي ىػػحاؿ الذػػأف 

مغ باب خخوجو فعسمت عمى قصخ الباب عسػدًا وجعمت لو رواشغ واثقمتو بحيث ال يسكغ اقتبلعو 
، وبعثػت الكتػب إلػى  (ٖٔٔ)، وقػج ألبدػتو أفخػخ الثيػاب  (ٕٔٔ)وعدزت ذلظ ببشاء خمفة أحكست غمقو 

غ هللا السحمػػػى وتػجتػػػو بتػػػاج جػػػج أبيػػػو السعػػػد لػػػجي (ٗٔٔ) سػػػائخ أنحػػػاء الػػػببلد لغػػػخض أخػػػح البيعػػػة لػػػو
بالجػاىخ الثسيشة ، وجعمت فػػؽ رأسػو مطمػة مديشػة بػالجػاىخ ، وقػج ركػب فخسػا جسػيبل بسخكػب مػغ 

وسط مخاسيع كبيخة ، ورفس أحج غمساف الحاكع بأمخ هللا البيعػة إال  (٘ٔٔ) الحىب السحمى بالجػاىخ
وسيصخت ست السمظ ،  (ٙٔٔ) بعج التأكج مغ خبخ الحاكع فدحب مشكبا عمى وجيو وغّخؽ في الشيل

، ومارسػػت نفػذىػػا بقػػػػة  (ٛٔٔ) ، وأصػػبحت الحاكسػػة الفعمّيػػة لسرػػخ (ٚٔٔ)فػػي مرػػخ  عمػػى الحكػػع
  . (ٜٔٔ) ))فبل يشفح أمخ جل أو قل إال بتػؾيع يخخج عشيا بخط أبي البياف الرقمي عبجىا((

 المبحث الثالث :

 سياستها الجاخمية :  - أ
دأبػػت سػػت السمػػظ عمػػى معالجػػة فػػي الشطػػاـ الدياسػػي والػػجيشي واالجتسػػاعي ، وفخضػػت األمػػغ    

وخاشبػػػػت أىػػػػل مرػػػػخ بمصيػػػػ  القػػػػػؿ ،  (ٕٓٔ)والشطػػػػاـ فػػػػي الجولػػػػة ، ورفعػػػػت السطػػػػالع  السختمفػػػػة  
وواعػػػجتيع بالحدػػػشى ، والشطػػػخ بطبلمػػػاتيع مػػػغ قبػػػل عسػػػاؿ الجولػػػة ، وسػػػسحت لمشدػػػاء الخػػػخوج مػػػغ 

لترػػػخؼ بذػػػئػنيغ ، وردت الجػػػػاىخ التػػػي كػػػاف أخييػػػا الحػػػاكع قػػػج وىبيػػػا بيػػػػتيغ وأشمقػػػت حخيػػػة ا
السشرػب عمييػا مػغ قبػل أخييػا الحػاكع بحسػل مػا  (ٕٕٔ)ودعػت عامػل تشػيذ  (ٕٔٔ)ونطسػت األمػػر 

لجيػػو مػػغ أمػػػاؿ جسعػػت عشػػجه وأمػػخ الحػػاكع بتخكيػػا ليػػا لتػػجيخ بيػػا أمػػخ الجولػػة ، فاسػػتجاب لصمبيػػا 
 . (ٖٕٔ) في ألٌ درىع مغ ارتفاع )ميدانية( السجيشةوكاف مقجارىا ألٌ ألٌ ديشار وأل

واتدست سياستيا إزاء أىل الحمة بالتدامح ، وخاصة نحػ الشرارؼ التي تشحػجر والػجتيا مػشيع ،   
وكػاف دورىػػا بػجأ بذػػكل مبكػخ مشػػح عيػج أبييػػا العديػد بػػاهلل ، وعشػج شػػكػػ السدػمسيغ ليػػا مػغ ـيسشػػة 

والسترخفيغ مػغ ييػػد الذػاـ ، ،  (ٕٗٔ) س عمى مشذا الييػدؼأىل الحمة ، فأمخ ابييا العديد بالؿب
ومػػغ يعسػػل معػػو مػػغ الكتػػاب الشرػػارػ ، وأعػػاد أعسػػاؿ  (ٕ٘ٔ)وؾػػبس عمػػى عيدػػى بػػغ ندػػصػرس 

الجواويغ الى كتاب السدمسيغ ، فالتسذ عيدى بغ ندصػرس بدت السمػظ لمتػسػط عشػج ابييػا الػحؼ 
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، فزػػبًل عػػغ كفاءتػػو فػػي  (ٕٙٔ) تئشاؼ مداولػػة عسمػػوكػػاف يعد ىػػا وال يػػخد ليػػا شالبػػًا الرػػفح عشػػو واسػػ
بعػػج أف حسػػل لخديشػػة الجولػػة ثبلثسائػػة ألػػٌ ديشػػار واشػػتخف عميػػو العديػػد تذػػغيل  (ٕٚٔ)مجػػاؿ عسمػػو 

، وقػج كانػت  (ٜٕٔ)، فػجرأت سػت السمػظ الخصػخ الػحؼ ىػجد حياتػو  (ٕٛٔ)السدمسيغ فػي أجيػدة الجولػة 
الشرػػارػ ، وتخشػػب األجػػػاء الستذػػشجة ضػػجىع وتعػػػد تحمحػػل السذػػاكل التػػي تػػؤدؼ الػػى اضػػصياد 

وقج استجابت لطبلمة مغ نرخاني وقعت مغ ابػغ الشحػػؼ ، ولػع ،  معيع بيع نحػ أجػاء التدامح
يقترػػخ بػػث العيػػػف عمػػى الخمفػػاء والػػػزراء ، فقػػج كانػػت لشدػػاء القرػػخ اىتسػػاـ بيػػحا السجػػاؿ ونػػاؿ 

ظ لتػػػفيخ األمػػغ لمجولػػة ، وجػػخػ ذلػػظ مشػػح عيػػج الجانػػب االسػػتخبارؼ حيػػدًا كبيػػخًا مػػغ قبػػل سػػت السمػػ
، واتخػػحت مػػغ جاريتيػػا َتَقػػخ ب  (ٖٓٔ)والػػجىا العديػػد واسػػتسخ فػػي زمػػغ اخييػػا الحػػاكع وابشػػو الطػػاىخ 

، ويعشػػػي ذلػػػظ تستعيػػػا بػػػالحذ  (ٕٖٔ) وسػػػيمة لشقػػػل األخبػػػار عبػػػخ رفػػػع الخقػػػاع ليػػػا )التقػػػاريخ( (ٖٔٔ)
 ورصج تحخكات أعجائيا ، ومغ يزسخ الدػء ليا. األمشي ليا ، لسجػ أىسيتو في حساية الجولة

مشػػػح تػلييػػػا الدػػػمصة فػػػي الػػػببلد ، قامػػػت بتشطػػػيع شػػػئػنيا ، ولػػػع تزػػػيق عمػػػى أىػػػل الحمػػػة ، ولػػػع    
داخػػل  (ٖٗٔ)واألسػػاقفة  (ٖٖٔ)تتػػجخل أيزػػًا بذػػأف انتخػػاب البصاركػػة ، وتخكػػت حخيػػة ذلػػظ لمقداوسػػة 

عمػػػػى السباركػػػػة بتعيػػػػيغ البصخيػػػػخؾ الججيػػػػج  الكشيدػػػػة ، وجعمػػػػت دورىػػػػا فػػػػي ىػػػػحا السعتػػػػخؾ مقترػػػػخاً 
واالحتفاء بو بالقرخ وإىجائو التحٌ وغيخىا ، والتي استمستيا مغ خاليا البصخيخؾ األسبق أرساني 
)ارسػػػػانيػس( ، وتخكػػػػت لمشرػػػػارػ شػػػػأف بشػػػػاء الكشػػػػائذ ، رغػػػػع حرػػػػػليا عمػػػػى الخسػػػػػـ والخػػػػخاج 

، إال أف سػػت السمػػظ  (ٖ٘ٔ) بػػأمخ هللاالسفػػخوض عمػػى الكشػػائذ ، والػػحؼ تدػػاىل ؼيػػو الخميفػػة الحػػاكع 
، ومسػا الشػػظ ؼيػػو أف  (ٖٙٔ)ومػغ السؤكػػج أعػادت مػػغ ججيػػج الخسػػـ التػػي تدػػامح بيػا أخييػػا الحػػاكع 

ىػػحه الخسػػػـ تذػػكل ايػػخادًا ميسػػًا  لخدانػػة الجولػػة التػػي قػػج تجػػجىا بحاجػػة ليػػا لتعديػػد وارداتيػػا ، ويػػجؿ 
 اء.ذلظ عمى انيا تعاممت مع كافة األدياف عمى حج سػ 

ولعػػل الحخيػػػة التػػي تستعػػػت بيػػػا السػػخأة والشرػػػارػ فػػػي عيػػج سػػػت السمػػػظ ، فػػتح البػػػاب لبلنحػػػبلؿ   
ـ ، كػػػػاف احتفػػػػاؿ الشَّرػػػػارؼ بعيػػػػج     ٕٗٓٔىػػػػػ/ ٘ٔٗالخمقػػػػي ، ففػػػػي خسػػػػذ بقػػػػيغ مػػػػغ محػػػػـخ سػػػػشة 

واجتسػػػع حذػػػج كبيػػػخ شيمػػػة نيػػػار ذلػػػظ اليػػػـػ  (ٖٛٔ) السقػػػذ ، ونرػػػبت الخيػػػاـ بقشصػػػخة (ٖٚٔ)الِفْرػػػح 
ط الخجاؿ بالشداء وىع يعػاقخوف الخسػخ ، حتػى حسمػت الشدػاء فػي قفػاؼ الحسػاليغ مػغ شػجة ))واختم

       .(ٜٖٔ) الدكخ، فكاف السشكخ شجيجا في ىحا اليـػ ((
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 سياستها الخارجية : -ب 

ـ( ، استعسمت اساليب الجىاء مع ٕٓٓٔىػ/ ٔٔٗوفي الدشة التي تػفي فييا الحاكع بأمخ هللا )   
، مشػػػح سػػػشة  (ٓٗٔ)الستسػػػخد عمػػػى الخبلفػػػة الفاشسيػػػة فػػػي حمػػػب وىػػػػ عديػػػد الجولػػػة فاتػػػظ الػحيػػػجؼ 

ـ ، وأرسػػمت لػػو الخمػػػع والخيػػل ، واسػػتسخت بيػػحه الدياسػػػة معػػو حتػػى أغػػخت أحػػػج ٚٔٓٔىػػػ/ ٚٓٗ
جر ، وكاف يجيخ أمػره وشئػف غمسانو ، وأغجقت عميػو بالعصػاء وتسكػغ األخيػخ مػغ غمسانو يجعى ب
ـ ، عغ شخيق ىشجؼ كاف أعد غمسانو يجعى )تيدوف( ، وأعمع ست ٕٕٓٔىػ/ ٖٔٗقتل فاتظ سشة 

 .(ٔٗٔ)السمظ باألمخ فخمعت عميو وقمجتو والية حمب محل سيجه 

يدػعػف جاىػجيغ إلػى إرجػاع بػبلد الذػاـ تحػت  ومغ جانب عبلقاتيا مع البيدنصييغ ، الحيغ كانػا  
نفػذىع ، وقج تسخس عغ ذلظ صجاـ بيغ الجيذيغ الفاشسي والبيدنصي والحؼ أسػفخ عػغ انترػار 
جير الخميفة العديد باهلل ، وقج تع ؼيسا بعج عقج أبػ الفتػح بخجػاف الػصي عمى الحػاكع بػأمخ هللا 

جة عذخ سشػات ، إال أف فقػجاف الحػاكع بػأمخ م (ٕٗٔ)ـ ٓٓٓٔىػ/ ٜٖٛمع البيدنصييغ الرمح سشة 
ىػػػػ/ ٙٔٗ -ٖٙٙهللا عػػغ السذػػيج الدياسػػي زادت مخػػاوؼ سػػت السمػػظ مػػغ نقػػس باسػػيل الثػػاني )

ـ( ، الحؼ ىجد بقصع العبلقات ولػػح بعسػل عدػكخؼ ضػج الفػاشسييغ ، جعمػت سػت ٕ٘ٓٔ -ٜٙٚ
بػخت الجانػب البيدنصػي بسػا السمظ تدعى إلى تستيغ العبلقات بيشيسا ، وتأكيػجًا عمػى حدػغ الشيػة أخ

تحقق عمى صعيج تحخيخ الشرارػ وحساية أرواحيع ومستمكػاتيع وإعػادة تعسيػخ الكشػائذ ، وبالػحات 
كشيدة الؿيامة وبعثت نقفػر بصخيخؾ بيت السقجس رئيدػًا لمػفػج الفػاشسي ، ولكػغ بػجوف تػجويغ ليػحا 

السمػظ خػبلؿ تػاجػج البصخيػخؾ  االتفاؽ الحؼ سخعاف ما انيػار عمػى يػج باسػيل الثػاني أثػخ وفػاة سػت
، ويبػػجو اف سػػت السمػػظ لػػع يكػػغ ليػػا دورًا ميسػػًا وكبيػػخًا فػػي مجػػاؿ الدياسػػة (ٖٗٔ)فػػي القدػػصشصيشية 

 الخارجية ، لقمة مجة سيصختيا عمى حكع الببلد ووافتيا السبكخة.

 وفاتها :  -ت 

قػاؿ : )) وعاشػت ،  (٘ٗٔ)ـ ، وابػغ األثيػخ ٕٔٓٔىػػ/ ٖٔٗوفاتيػا فػي سػشة  (ٗٗٔ)ذكخ الشػػيخؼ    
ىػػػ/ ٘ٔٗواألرجػػح انيػػا تػفيػػت سػػشة  (ٙٗٔ) بعػػج الحػػاكع أربػػع سػػشيغ وماتػػت(( بيشسػػا ذكػػخ ابػػغ إيػػاس

، وىػ مخض يريب     (ٛٗٔ)وكاف سبب وفاتيا بعمة أصابتيا بَحَرٌب كانت مشيتيا ؼيو  (ٚٗٔ)ـ ٕٗٓٔ
ليػػػا فػػػي مرػػػخ ،  ، ودفشػػػت فػػػي مػقػػػع بشتػػػو (ٜٗٔ)الكبػػػج أو عػػػجـ قػػػجرة السعػػػجة عمػػػى ىزػػػع الصعػػػاـ 
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وأصػػػبحت الخبلفػػػة الفاشسيػػػة بعػػػجىا فػػػي زمػػػغ الطػػػاىخ  ، (ٓ٘ٔ)وأصػػػاب الجولػػػة الػػػػىغ بعػػػج وفاتيػػػا 
بػػػإعداز ديػػػغ هللا ، تحػػػت نفػػػػذ الُقّرػػػخ مػػػغ األشفػػػػاؿ أو اليػػػافعيغ ، فػػػي الػقػػػت الػػػحؼ احػػػتفع بػػػػو 

 .(ٔ٘ٔ) األوصياء والػزراء وحتى قادة الجير بالحكع الحؿيقي لمجولة

تخكػػت سػػت السمػػظ أمػػػاًل شائمػػة مػػغ السجػػػىخات والتحػػٌ وغيخىػػا ، وثسانيػػة آالؼ جاريػػة ونيػػ     

ولعل ذلػظ أمػخًا ال يخمػػا مػغ ،  (ٕ٘ٔ) وثبلثيغ زيخًا صيشيًا ، مميئًا بسدحػؽ السدظ وغيخىا ماال يعج
 .(ٖ٘ٔ) السبالغة 

 مشيا : ،  (ٗ٘ٔ)وقج رثاىا ابػ القاسع عبج الخحسغ بغ أْعَيغ الستصّبب    

 إّف عيػػذا في ضل سيػػػجة السمػ             ِؾ اقتػػػدسشا نعيسػػو أْفيػػػػاء              

 جاء ُيخِدػ لو الخدػ َشْخفَة الصَّخ           ِؼ كحلظ الدماُف إف سخَّ ساءَ              

 ال َيبػػْػَخح الُبػػخحػػاءوفػػؤاٌد      فدػػػمػػُّػ نػأؼ وصػبػػٌخ كربػػٍخ                        

 (٘٘ٔ) إقرػػاء –ٍء إلى جػػِد َكػّفيا  مغ بعِج إدنػػا           –عاد َحع  الُعفاة              

وبػفاتيػػػا انتيػػػت شخرػػػية ندػػػائية مػػػغ الػػػببلف الفػػػاشسي الحػػػاكع اسػػػتسجت مكانتيػػػا مػػػغ األسػػػخة     
حخص عمى الحفاظ عمى دولة آبائيػا ، العمػية العخيقة في الشدب والحكع ، ومغ الحخيرات كل ال

ومػػغ حدػػغ حػػع الخبلفػػة الفاشسيػػة اف تبػػخز فييػػا مثػػل ىػػحه الذخرػػية التػػي واف كػػاف قػػج تستعػػت 
كاف غيخ الستػقع اف تدسػا  -عمى ما يبجو  –بسيدات مشيا الحكاء والحـد وحدغ التجبيخ ، إال انو 

اف دور السػػخأة مػػغ الشاحيػػة الدياسػػية وترػػل الػػى ىػػحه الجرجػػة الخؼيعػػة ، وال ندػػتبعج ، اف يكػػػف لسعػػ
متجدػػجًا بذخرػػية سػػت السمػػظ وتبػئيػػا مخكػػد القػػخار األوؿ فػػي الجولػػة ، قػػج ـيػػأ األرضػػية لطيػػػر 

زوج الخميفػػػة الطػػػاىخ بػػػإعداز ديػػػغ هللا ووالػػػجة  (ٙ٘ٔ)شخرػػػية ندػػػائية أخػػػخػ ، وىػػػي الدػػػيجة رصػػػج 
وتخكػت سػت السمػظ برػسات واضػحة  الخميفة السدتشرخ بػاهلل التػي لعبػت دورًا فػي مدػيخة الجولػة ،

في مدار الخبلفة الفاشسية وتػخاث الذػعب السرػخؼ ، والػحؼ ال ندػتبعجه مػغ خػبلؿ كثػخة اسػتخجاـ 
 األلقاب التي نعتت بيا نداء مرخ في عرخنا الخاىغ . 
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 الخاتمة

 تػصل الباحث إلى عجد مغ الشتائج ، مغ أىسيا :

، مػػا ىػػػ إال دليػػل عمػػى سػػسػا قػػجرىا وعطػػع  اسػػتشتج البحػػث أف كثػػخة األلقػػاب ليػػحه األميػػخة -
 مشدلتيا ، ويبجو أف اسع ست السمظ شغى بتدسيتيا عمى بؿية السدسّيات التي عخفت بيا.

اف تبادؿ اليجايا بيشيػا وبػيغ أخييػا الحػاكع بػأمخ هللا ، ىػحا دليػل عمػى حدػغ العبلقػة بيشيػا  -
 وبيغ أخييا .

مػػغ ترػػؽية أخييػػا الحػػاكع وأف عيػػجه  ويػػخجح الباحػػث الخوايػػات التػػي تدػػتبعج سػػت السمػػظ -
الػػحؼ شػػيج اسػػتقخارًا ممحػضػػًا لسرػػخ ال يدػػػغ ليػػا اتخػػاذ عسػػل شػػشيع ضػػج أخييػػا وتعػػخيس 
أمغ الجولة التي ىي أشج الحخيرػيغ عمييػا مػغ السخػاشخ، خاصػة ونحػغ عمػى عمػع بكثػخة 

القػػػحؼ والتذػػػييخ عمػػػى ىػػػحه الجولػػػة مػػػغ قبػػػل خرػػػػميا لمشيػػػل مػػػغ مشجداتيػػػا والحػػػط مػػػغ     
 شأنيا .

ويبػجو اف العؿبػات التػي واجيتيػا سػت السمػظ مػغ قبػل يػانذ الرػقمي والػصػي بخجػػاف لػع  -
 تثِغ عدميا في تحقيق ما تربػا إليو وفخض نفػذىا في الجولة.

وربسػػا كػػاف الحػػاكع بػػأمخ هللا لػػع يحدػػع أمػػخه بعػػج ، بذػػأف تػليػػة ابشػػو عمػػي )الطػػاىخ( لػاليػػة  -
 ذيج الدياسي إرباكًا داخل مرخ.العيج ! ، زادت القمق مغ مدتقبل الس

وسػيمة لشقػل األخبػػار عبػخ رفػع الخقػاع واألخبػػار  اثبػت البحػث اف اتخاذىػا لجاريتيػػا  َتَقػخ ب -
، يؤكج تستعيػا بتػػفخ الحػذ األمشػي ليػا ، ألىسيػة ذلػظ فػي حسايػة الجولػة ،  ليا )التقاريخ(

 ورصج تحخكات أعجائيا ومغ يزسخ الدػء ليا.
ع السغخب )تػنذ(، يتبيغ لشا أف أرساؿ ىجية الى سػت السمػظ مػغ وفي شأف عبلقاتيا م   -

قبل أـ مبلؿ زوجة نريخ الجولة الرشياجية ، يعشى أف لدت السمػظ مكانػة خاصػة تتستػع 
 واف صيتيا ودورىا الدياسي كاف فاعبل . بيا في السغخب

الشظ اف تمظ الخسػـػ شػكمت  ،أف إعادة ست السمظ لمخسػـ التي تدامح بيا أخييا الحاكع  -
 ايخادًا ميسًا لخدانة الجولة شعخت بحاجتيا إلييا .

يبػػػجو اف سػػػت السمػػػظ لػػػع يكػػػغ ليػػػا دورًا ميسػػػًا فػػػي مجػػػاؿ الدياسػػػة الخارجيػػػة ، لقمػػػة مػػػجة  -
 سيصختيا عمى حكع الببلد ووافتيا السبكخة.
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الحػػػاكع بػػػيغ البحػػػث ، بػفػػػاة سػػػت السمػػػظ انتيػػػت شخرػػػية ندػػػائية مػػػغ الػػػببلف الفػػػاشسي    -
اسػػتسجت مكانتيػػا مػػغ األسػػخة العمػيػػة العخيقػػة فػػي الشدػػب والحكػػع ، ومػػغ الحخيرػػات كػػل 
الحخص عمى الحفاظ عمى دولة آبائيا ، ومغ حدػغ حػع الخبلفػة الفاشسيػة اف تبػخز فييػا 
مثل ىحه الذخرية التي واف كاف قج تستعت بسيدات مشيا الحكاء والحػـد وحدػغ التػجبيخ ، 

كاف غيخ الستػقع اف تدسػا وترل الى ىحه الجرجة الخؼيعة في  -جو عمى ما يب –إال انو 
إدارة شئػف الببلد ، وال ندتبعج ، اف يكػف لسعاف دور السخأة مغ الشاحية الدياسية متجدجًا 
بذخرػػية سػػت السمػػظ وتبػئيػػا مخكػػد القػػخار األوؿ فػػي الجولػػة ، قػػج ـيػػأ األرضػػية لطيػػػر 

زوج الخميفة الطػاىخ بػإعداز ديػغ هللا ووالػجة  ،  شخرية ندائية أخخػ ، وىي الديجة رصج
الخميفة السدتشرخ باهلل التػي لعبػت دورًا كبيػخًا ، وتخكػت سػت السمػظ برػسات واضػحة فػي 
مدػػػػار الخبلفػػػػة  الفاشسيػػػػة وتػػػػخاث الذػػػػعب السرػػػػخؼ ، والػػػػحؼ ال ندػػػػتبعجه كثػػػػخة اسػػػػتخجاـ 

 األلقاب التي نعتت بيا ، لشداء مرخ في عرخنا الخاىغ . 
 

 امشالهه 

ـ( بػجائع الدىػػر فػي وقػائع ٖٕ٘ٔىػػ/ ٖٜٓابغ إيػاس ، أبػػ البخكػات دمحم بػغ أحسػج بػغ إيػاس الحشفػي )ت (ٔ)
الػػجىػر ، حققيػػا وكتػػب لػػو السقجمػػة والفيػػارس : دمحم مرػػصفى ، مصبعػػة دار الكتػػب والػثػػائق القػميػػة ، 

 .ٕٔٔ، صٔـ( جٕٛٓٓ -)القاىخة ٖف
 ٔوعقائػجىع ، تخجسػة : سػي  الػجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ، فدفتخؼ ، فخىاد ، اإلسػساعيميػف تػاريخيع  (ٕ)

 .ٜٕٖـ( صٕٕٔٓ -)بيخوت 
( أخبػار الػجوؿ السشقصعػة ، مصبػعػات السعيػج العمسػي ٕ٘ٔٔىػػ/ ٕٔٙابغ ضافخ ، جساؿ الػجيغ عمػي )ت (ٖ)

؛ الشػػػيخؼ ، شػػياب الػػجيغ أحسػػج بػػغ عبػػج الػىػػاب   ٚ٘ـ( صٕٜٚٔ –لآلثػػار الذػػخؾية بالقػػاىخة )القػػاىخة 
وحكسػت كذػمي  –ـ( نياية األرب فػي فشػػف األدب ، تحقيػق : نجيػب مرػصفى فػػاز ٕٖٔٔىػ/ ٖٖٚ)ت

؛ السقخيػدؼ ، أبػػ العبػاس تقػي  ٜٕٔ، صٕٛـ( جٕٗٓٓ -) بيػخوت  ٔفػاز ، دار الكتػب العمسيػة ، ف
ـ( اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ ٔٗٗٔىػ/ ٘ٗٛالجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر العبيجؼ )ت

؛  ٕٖٓ-ٜٖٔ، ص ٔـ( جٕٔٓٓ -)بيػػػػخوت  ٔخمفػػػػا ، تحقيػػػػق : دمحم عػػػػب القػػػػادر أحسػػػػج عصػػػػا ، فال
ـ انذػػػقاؽ فػػػي الكشيدػػػة ٔ٘ٗ؛ وحػػػجث فػػػي سػػػشة  ٜٕٖدفتػػػخؼ ، اإلسػػػساعيميػف تػػػاريخيع وعقائػػػجىع ، ص

الؿبصية عمى خمؽية ما جػخػ فػي مجسػع خمقيجونػو الكشدػي مػغ السشػاضخة البلىػتيػة ، ولػع يشرػاع األؾبػاف 
ـ( ، وعػػػػػيغ لئلسػػػػػكشجرية ٚ٘ٗ-ٓ٘ٗالسػػػػػؤتسخ ، فػػػػػاعتبخوا كفػػػػػخة بشطػػػػػخ اإلمبخاشػػػػػػر مارؾيػػػػػاف ) لسقػػػػخرات
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بصخيخكػػا مػػغ جانبػػو عػػخؼ مؤيػػجوه بالسمكيػػة ، وىػػع األؾبػػاف الكاثػليػػظ ومشاصػػخوا األمبخاشػػػر ، أمػػا الكثػػخة 
هللا ، الحػػػاكع الباؾيػػة وىػػع األؾبػػػاف الخػػارجػف فعخفػػػا باليعاؾبػػػة أو السشػفدػػيو ، يشطػػخ : عشػػػاف ، دمحم عبػػج 
د. ت( ص  –بػأمخ هللا وأسػػخار الػػجعػة الفاشسيػػة ، دار الشذػػخ الحػجيث ، مصبعػػة أحسػػج الرػػاوؼ )القػػاىخة 

ٗٔ- ٕٗ. 
ـ( تػاريخ اإلسػبلـ ووؼيػات السذػاىيخ ٖٚٗٔىػػ/ ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف )ت  (ٗ)

، ٜـ( جٕ٘ٓٓ -)بيػػخوت ٔمسيػػة ، فواألعػػبلـ ، تحقيػػق : مرػػصفى عبػػج القػػادر عصػػا ، دار الكتػػب الع
 .ٕٚٔص

ودمحم  –ـ ، تقػػػجيع : سػػسيخ مػػػخقذ ٕٕٜٔتػػاجخ ، جػػاؾ ، أؾبػػػاف ومدػػمسػف مشػػػح الفػػتح العخبػػي إلػػػى عػػاـ  (٘)
 .ٜٖٔ -ٖٛٔـ( صٕٓٔٓ -عؽيفي ، الييئة السرخية العامة لمكتاب )القاىخة 

ىػػػػ/ ٖٓٙج الػاحػػػج )ت ابػػػغ األثيػػػخ ، أبػػػػ الحدػػػغ عمػػػي بػػػغ أبػػػي الكػػػـخ دمحم بػػػغ دمحم بػػػغ عبػػػج الكػػػخيع عبػػػ (ٙ)
 .ٖٙٓ، ص ٚـ( جٜٚٙٔ –)بيخوت  ٕـ( الكامل في التاريخ ، دار الكتاب العخبي ، فٕٖٕٔ

ابػػػ الفػػجاء ، السمػػظ السؤيػػج عسػػاد الػػجيغ أبػػػ الفػػجاء اسػػساعيل بػػغ عمػػي بػػغ دمحم بػػغ عسػػخ بػػغ شاىشذػػاه بػػغ  (ٚ)
: محسػد ديػػب ، ـ( السخترخ في أخبار البذخ ، عمق عميو ووضع حػاشيو ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚأيػب )ت 

؛ ابغ الػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ  ٔٓ٘، صٔـ( جٜٜٚٔ-)بيخوت  ٔدار الكتب العمسية ، ف
ـ( تتسة السخترخ في أخبػار البذػخ )تػاريخ ابػغ الػػردؼ( ، دار الكتػب العمسيػة ، ف ٖٛٗٔىػ/ ٜٗٚ)ت 
 . ٕٕٖ، صٔـ( ج ٜٜٙٔ -)بيخوت  ٔ

 .ٖ، صٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٛ)
 .ٕٔٔ، ٜٕٓ، صٔإياس ، بجائع الدىػر، جابغ  (ٜ)
ـ( أخبػار مرػخ )القدػع التػاريخي ( ، ٜٕٓٔىػػ/ ٕٓٗالسدبحي ، عد السمظ بغ عبيػج هللا بػغ أحسػج )ت  (ٓٔ)

ـ( ٕٗٔٓ -قابمو بأصػلو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد سػيج ، مصبعػة دار الكتػب والػثػائق القػميػة )القػاىخة 
)القػػػخف الخػػػامذ اليجػػػخؼ / الحػػػادؼ عذػػػخ السػػػيبلدؼ( ؛ القاضػػػي الخشػػػيج ، ابػػػغ الدبيػػػخ ٕ٘ٔ، ٙٓٔص 

ـ( ٜٜ٘ٔ -الحخائخ والتحٌ ، تحقيق : دمحم حسيج هللا ، تقجيع ومخاجعة : صبلح الجيغ السشجػج )الكػيػت 
السقخيػػدؼ ، السػػػاعع واالعتبػػار بػػحكخ الخصػػط واآلثػػار السعػػخوؼ بػػالخصط  السقخيديػػة  ، وضػػع ؛  ٛٙص

 .ٖٛٚ، ص ٕج ـ(ٜٜٛٔ –) بيخوت ٔب العمسية ، فحػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكت
 .ٛٙالقاضي الخشيج ، الحخائخ والتحٌ ، ص (ٔٔ)
)القدع األدبي( ؛ ابغ الريخفي ، أميغ الجيغ تاج الخياسة أبي القاسع ٜٛالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص  (ٕٔ)

ج ـ( اإلشػارة إلػى مػغ نػاؿ الػػزارة ، تحقيػق وتعميػق : عبػٚٗٔٔىػػ/ ٕٗ٘عمي بغ مشجب بغ سػميساف )ت 
 .ٖٗـ( صٕٜٗٔ-هللا مخمز ، مصبعة السعيج العمسي الفخندي )القاىخة 

؛ دفتػػخؼ ، اإلسػػساعيميػف تػػاريخيع ٙٗٔ، ص ٖ؛ الخصػػط ، ج ٕٓ، صٕالسقخيػػدؼ ، اتعػػاظ الحشفػػا ، ج (ٖٔ)
؛ معجع التاريخ اإلسساعيمي ، تخجسة سػي  الػجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ،  ٖٖٓ-ٜٕٖوعقائجىع ، ص
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؛ وسػػػػػت الكػػػػػل ، يشطػػػػػخ : صػػػػػالح ، حدػػػػػغ دمحم ، التذػػػػػيع السرػػػػػخؼ ٕٙٔـ( صٕٙٔٓ –)بيػػػػػخوت ٔف
؛ جمسيػػػػخاف ، سػػػػالع ، رجػػػػبلف  ٓٛٗ، ص ٖـ( جٖٕٓٓ -الفػػػػاشسي ، دار السحجػػػػة البيزػػػػاء )بيػػػػخوت 

 .ٙٔٔـ( ص ٜٙٛٔ -وست نداء ، مصبعة آالء )بغجاد 
مػػغ  ـ( ، السشتقػػىٕٛٚٔىػػػ/ ٚٚٙابػػغ ميدػػخ ، تػػاج الػػجيغ دمحم بػػغ عمػػي بػػغ يػسػػٌ بػػغ جمػػب راغػػب )ت  (ٗٔ)

أخبار مرػخ ، انتقػاه : تقػي الػجيغ أحسػج بػغ عمػي السقخيػدؼ ، قابمػو بشرػصػو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد 
؛ صػػػالح ، التذػػػيع السرػػػخؼ ٖٕٔصـ( ٕٗٔٓ –سػػػيج ، مصبعػػػة دار الكتػػػب والػثػػػائق القػميػػػة )القػػػاىخة 

جتيا وقػػج ، وربسػػا يػجػػج لػػبذ بمقػػب العديديػػة بػػيغ أف يحدػػب لدػػت السمػػظ أو لػالػػٜٔ، صٕالفػػاشسي ، ج
 يكػف المقب شسمتيسا معًا.

د. ت(  –العبػػػادؼ ، أحسػػػج مختػػػار ، فػػػي التػػػاريخ العباسػػػي والفػػػاشسي ، دار الشيزػػػة العخبيػػػة )بيػػػخوت  (٘ٔ)
 .ٕٜٕص

؛ اتعػػاظ الحشفػػا ،  ٖٛٚ، ص ٕ؛ السقخيػػدؼ ، الخصػػط ، ج ٛٙالقاضػػي الخشػػيج ، الػػحخائخ والتحػػٌ ، ص (ٙٔ)
 .ٛٚٗ،  ٕٗٓ، صٖ؛ صالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج ٖٖٖ، صٔج

صيخشػػت : أو صػػيخجت وىسػػا قخيتػػاف متاخستػػاف لسشيػػة غسػػخ شػػساؿ القػػاىخة ، وتعخفػػاف بدراعػػة الدػػكخ ،  (ٚٔ)
وتعخؼ بيحه التدسية ندبة لريخجت بغ زيج ، وعمى شعبة الشيل تبعػج عػغ بشيػا ثسانيػة أميػاؿ ، يشطػخ : 

ىػػػ/ ٕٙٙلخومػػي البغػػجادؼ )تيػػاقػت الحسػػػؼ ، شػػياب الػػجيغ أبػػي عبػػج هللا يػػاقػت بػػغ عبػػج هللا الحسػػػؼ ا
د.  -ـ( معجع البمجاف ، تقجيع : دمحم عبج الخحسغ السخعذػمي ، دار إحيػاء التػخاث العخبػي )بيػخوت ٜٕٕٔ
؛ وأحج أعساؿ أسيػف ، وتعخؼ اليـػ أبػ تيج ، يشطػخ : السقخيػدؼ ، اتعػاظ الحشفػا  ٕٕٔ، ص  ٖت( مج
 (.ٕىامر رقع ) ٖ٘ٗ، صٔ، ج

شيػر الذييج ، عمى مقخبة مغ الفدصاف بأمياؿ ، يشطخ : ياقػت الحسػػؼ ، دمشيػر : وتعخؼ أيزًا ، دم (ٛٔ)
 .ٖٖٔ، صٕمعجع البمجاف ، مج

 .ٖ٘ٗ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٜٔ)
الدركمػػػػي ، خيػػػػخ الػػػػجيغ ، األعػػػػبلـ  قػػػػامػس تػػػػخاجع ألشػػػػيخ الخجػػػػاؿ والشدػػػػاء مػػػػغ العػػػػخب والسدػػػػتعخبيغ  (ٕٓ)

 .ٛٚ، صٖـ( جٕ٘ٓٓ -ت )بيخو ٙٔوالسدتذخقيغ ، دار العمع لمسبلييغ ، ف
 .ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٔ)
ـ( ذيػػل تػػػاريخ دمذػػػق ، مصبعػػة اآلبػػػاء اليدػػػػعييغ ٓٙٔٔىػػػػ/ ٘٘٘، ابػػػػ يعمػػى حسػػػدة )ت ابػػغ القبلندػػػي (ٕٕ)

 .ٓٙص ـ(ٜٛٓٔ -)بيخوت 
ـ( كشػد الػجرر وجػامع الغػخر ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚالجوادارؼ ، أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أبي أيبظ )ت بعج سشة  (ٖٕ)

ـ( ٕٜٚٔ –)الجر السصمػب فػي أخبػار ممػػؾ بشػي أيػػب( ، تحقيػق : سػعيج عبػج الفتػاح عاشػػر )القػاىخة 
 .ٖٗٔ، صٙج
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ـ( الشجـػ الداىخة في ممػؾ مرخ والقاىخة ، ندخة ٜٙٗٔىػ/ ٗٚٛجساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسٌ )ت  (ٕٗ)
د.  -)القػػاىخة مرػػػرة عػػغ شبعػػة دار الكتػػب مػػع اسػػتجراكات وفيػػارس جامعػػة ، مصبعػػة كػستاسػػتػماس 

 .ٜ٘ٔ، صٗج ت(
أحسػػج ، نخيسػػاف عبػػج الكػػخيع ، السػػخأة فػػي مرػػخ فػػي العرػػخ الفػػاشسي ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب  (ٕ٘)

 .ٜ٘ٔـ( صٖٜٜٔ –)القاىخة 
 .ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٙ)
ي ممػػػؾ ـ( الشجػػـػ الداىػػخة فػػٜٙٗٔىػػػ/ ٗٚٛابػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ ، جسػػاؿ الػػجيغ أبػػػ السحاسػػغ يػسػػٌ )ت  (ٕٚ)

مرػػػػخ والقػػػػاىخة ، ندػػػػخة مرػػػػػرة عػػػػغ شبعػػػػة دار الكتػػػػب مػػػػع اسػػػػتجراكات وفيػػػػارس جامعػػػػة ، مصبعػػػػة 
 .٘ٛٔ، صٗج د. ت( -كػستاستػماس )القاىخة 

. الحديغ بغ دواس : ىػ زعيع قبيمة كتامة البخبخية ، وىي أحج ٕٛٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب ،   (ٕٛ)
وتتدػع بالعرػػبية وشػجة البػػأس ، إال أنيػا لػػع تحػافع عمػػى الؿبائػل التػػي ناصػخت الفػػاشسييغ فػي السغػػخب ، 

مكانتيا في عيج الخميفة الحاكع بأمخ هللا ، وفقجت الكثيخ مغ نفػذىا في الجولة الفاشسيػة ،      يشطػخ : 
( ؛ ابػػػػػغ العسػػػػػاد ، أبػػػػػػ الفػػػػػبلح عبػػػػػج الحػػػػػي بػػػػػغ العسػػػػػاد الحشبمػػػػػي ٕ، ىػػػػػامر رقػػػػػع )ٖٕٔـ . ف ، ص

، ٖىػػ( جٖٓ٘ٔ-في أخبػار مػغ ذىػب ، مكتبػة القجسػي )القػاىخة  ـ( شحرات الحىبٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔ)ت
 وقج سساه شميب بغ دواس . ٖٜٔص

 .ٕٛٗ، ص ٗابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج (ٜٕ)
 .ٜٕٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب ، ج  (ٖٓ)
 ـ . ف والرفحة. (ٖٔ)
 .ٖٛٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٕٖ)
 .ٕٕٖ، ص ٔابغ الػردؼ ، تتسة السخترخ ، ج (ٖٖ)
تيديخ دمحم دمحم ، الفداد في الجولة الفاشسيػة ، تقػجيع : سػحخ عبػج العديػد سػالع ، مؤسدػة شػباب شادؼ ،  (ٖٗ)

 .ٛ٘ٔـ( صٕ٘ٔٓ –الجامعة )اإلسكشجرية 
؛ كػػػحلظ يشطػػػخ : ابػػػغ الجػػػػزؼ ، جسػػػاؿ الػػػجيغ أبػػػي الفػػػخج عبػػػج ٙ، ص ٕالسقخيػػػدؼ ، اتعػػػاظ الحشفػػػا ، ج (ٖ٘)

لسمػؾ واألمع ، حققو وقػجـ لػو : سػييل زكػار ـ( السشتطع في تػاريخ إٓٓٔىػ/ ٜٚ٘الخحسغ بغ عمي )ت
 .ٕٚٔ، ص ٜـ(جٜٜ٘ٔ -، دار الفكخ )بيخوت 

 .ٖ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٖٙ)
 .ٖٖٓدفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص (ٖٚ)
 .ٕٙٔدفتخؼ ، معجع التاريخ اإلسساعيمي ، ص (ٖٛ)
 .ٜٔٔ-ٛٔٔجمسيخاف ، رجبلف وست نداء ،  ص (ٜٖ)
 .ٜٛٔ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٓٙتاريخ دمذق ، صابغ القبلندي ، ذيل  (ٓٗ)
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 -)السشرػرية لبشاف  ٖديػاف ، عبج الحسيج ، مػسػعة أشيخ الشداء في التاريخ العخبي كتابشا لمشذخ ، ف (ٔٗ)
 .ٖٕٚ-ٕٕٚـ( صٕٔٔٓ

فزبل عغ الديجة رصج )الديجة الػالجة( زوجة الخميفة السدتشرخ باهلل الفاشسي ، يشطػخ : ابػغ الرػيخفي  (ٕٗ)
 .ٙٛٗ،  ٚٚٗ، صٖ؛ صالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، جٖٛإلشارة إلى مغ ناؿ الػزارة ، ص ، ا

 .ٛ٘-ٚ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص  (ٖٗ)
ـ( الخوضػػة الؽيحػػاء فػػي تػػػاريخ الشدػػاء ، ٕٖٕٔىػػػ/ ٖٓٙالعسػػخؼ ، ياسػػيغ بػػغ خيػػخ هللا الخصيػػب )ت   (ٗٗ)

ـ( ٕٓٓٓ -)بيػػػػػخوت ٔكتػػػػػب الثقاؼيػػػػػة ، فتحقيػػػػػق وتعميػػػػػق : حدػػػػػاـ ريػػػػػاض عبػػػػػج الحكػػػػػيع ، مؤسدػػػػػة ال
 .ٖٙٗص

القرػخ الغخبػي : ويصمػػق عميػو أيزػًا بقرػػخ البحػخ ، بشػي فػػي زمػغ الخميفػة العديػػد بػاهلل ، وكػاف يزػػع :  (٘ٗ)
 .ٖٛٚ-ٖٙٚ، ص ٕالسيجاف ، والبدتاف الكافػرؼ ، والقاعة ، يشطخ : السقخيدؼ ، الخصط ، ج

، تخجسػة وتحقيػق وتعميػق : أحسػج سػالع سػالع ، بػؿ ، ستانمي لػيغ ، تػاريخ مرػخ فػي العرػػر الػسػصى  (ٙٗ)
 .ٕٔٛصـ( ٜٙٔٔ -) القاىخة ٗمخاجعة وتقجيع : أيسغ فؤاد سيج ، الجار السرخية المبشانية ، ف

ـ ، يشطػخ : ٓٔٓٔىػػ / ٔٓٗالعصػؼية : ندبة إلى عصػػؼ الخػادـ األسػػد ، قتمػو الحػاكع بػأمخ هللا سػشة  (ٚٗ)
باسػػسيع ، كانػػت مػػغ أفزػػل مدػػاكغ القػػاىخة ، وقػػج ؛ وعخفػػت حػػارة  ٕٚٔالسدػػبحي ، أخبػػار مرػػخ ، ص

انتذخت فييا الجور الكبيخة والحّسامات واألسػاؽ والسداجج ، قبل أف تتعخض لمخػخاب ، يشطػخ : السقخيػدؼ 
 .ٕٙ، ص ٖ، الخصط ، ج

 .ٖٚٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٛٗ)
؛ اتعاظ الحشفا  ٖٚٚ، ص ٕ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، جٕ٘ٔابغ ميدخ ، السشتقى مغ أخبار مرخ ، ص (ٜٗ)

 ذكخىا )الؿيرخية(. ٖٛٔ، صٔ، ج 
 .ٜٙٔأحسج ، السخأة في مرخ في العرخ الفاشسي ، ص (ٓ٘)
،  (Patriktos)البصخيػػخؾ : وىػػي كمسػػة يػنانيػػة تعشػػي )أبػػػ اآلبػػاء( ، بيشسػػا البصخيػػق فيػػػ لفطػػة التيشيػػة  (ٔ٘)

 ٔدار الخافػػػجيغ ، ف وتعشػػػي قائػػػج السسمكػػػة البيدنصيػػػة ، يشطػػػخ : قاشػػػا ، سػػػييل ، تػػػاريخ نرػػػارػ العػػػخاؽ ،
 .ٙٓٔـ( صٕٓٔٓ -)بيخوت 

السصػػخاف : مشرػػب بػػيغ األسػػقٌ والبصخيػػخؾ ، ويتػػخأس األسػػاقفة والسؿػػيع بسجيشػػة كبػػخػ ، يشطػػخ : قاشػػا ،  (ٕ٘)
 .ٚٓٔتاريخ نرارػ العخاؽ ، ص

ـ (، تاريخ األنصاكي السعػخوؼ برػمة تػاريخ ٚٙٓٔىػ / ٛ٘ٗاألنصاكي ، يحيى بغ سعيج بغ يحيى )ت  (ٖ٘)
ـ( ٜٜٓٔ –و وصػػشع فيارسػػو : عسػػخ عبػػج الدػػبلـ تػػجمخؼ ، جػػخوس بػػخس )شػػخابمذ لبشػػاف أوتيخػػا ، حققػػ

 .ٖٕٓص
 .ٜٛٔأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٗ٘)
 .ٖٚٗالعسخؼ ، الخوضة الؽيحاء ، ص (٘٘)
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 .ٕٓ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٙ٘)
 .ٙٗٔ، صٖالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٚ٘)
عمػػى مػا يػخده مػغ رسػائل أو تعميسػػات أو العبلمػة : مرػصمح يعشػي عمػى مػا يكتػػب مػغ قبػل الخميفػة بيػجه  (ٛ٘)

سجبلت أو تػؾيع صادر عشو ، وتعج نافحة بعج كتابة العبلمة عمييا ، وعػادًة كػاف لكػل خميفػة أو سػمصاف 
عبلمػػػة تسيػػػده عػػػغ غيػػػخه ، وتػػػحكخ بعػػػج الدػػػصخ األوؿ مػػػغ السػضػػػػع ،  يشطػػػخ : ابػػػغ الصػػػػيخ ، أبػػػػ دمحم 

ـ( ندىػػة السقمتػػيغ فػػي أخبػػار الػػجولتيغ ، ٕٕٓٔىػػػ/ ٚٔٙالسختزػػى عبػػج الدػػبلـ بػػغ الحدػػغ الؿيدػػخاني )ت
 ٛٛـ( صٕٜٜٔ -إعادة بشاء وتحقيق وتقجيع : أيسغ فؤاد سّيج ، نذػخ فػخانتذ شػتايد شػتػتغارت )ؿ. ـ 

،ٜٛ ،ٔٔٔ،ٕٔٔ. 
 .ٕٓٔ-ٜٕٓأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٜ٘)
يع بغ دمحم بغ أيجمخ العبلئي )ت  (ٓٙ) ـ( االنترػار ٙٓٗٔ/ ىػػٜٓٛمشى جعفخ : الحؼ ذكخه ابغ دقساؽ ،إبخـا

لػاسػصة عقػج األمرػار فػي تػاريخ مرػخ وجغخافيتيػا ، تحقيػق لجشػة التػخاث العخبػي ، دار اآلفػاؽ الججيػجة 
بػ ))عبختيا خسدة آالؼ ومداحتيا سبياض فػي الػشزه وىػي جاريػة فػي  ٓ٘، صٕد. ت( ؽ –)بيخوت 

بيػاض فػي الػشز أيزػًاه (( ؟ األوقاؼ الشاصخية دمحم بغ قبلوف الرالحي عمى خانقاتو وىي جارية في س
 ، وىي معمػمة مبيسة لع يتػفخ لمباحث غيخىا .

 .ٕٗٔ – ٖٕٔابغ ميدخ ، اخبار مرخ ، ص (ٔٙ)
بمبػيذ : مجيشػػة تبعػج عػػغ فدػصاف مرػػخ عذػخة فخاسػػخ باتجػاه شخيػػق الذػاـ ، سػػكشيا عػبذ بػػغ بػػػيس ،  (ٕٙ)

، ٔالبمػػجاف ، مػػج  ـ ، أو الدػػشة التػػي تمتيػػا ، يشطػػخ : يػػاقػت الحسػػػؼ ، معجػػعٓٗٙىػػػ/ ٜٔفتحػػت سػػشة 
 .ٜٖٖ، صٔ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، ج ٖٚٚص

دمحم بػػغ الشعسػػاف : ىػػػ أبػػػ عبػػج هللا قاضػػي القزػػاة ودامػػت مػػجة واليتػػو لسرػػخ وأعساليػػا أربػػع عذػػخة سػػشة  (ٖٙ)
ـ ، تػلى غدل العديد باهلل بعػج مػتػو ، تػػفي فػي سػشة ٜٔ٘ىػ/ ٖٓٗوستة أشيخ وعذخة أياـ ، ولج سشة 

ىػػػ/ ٖٚٙ)ت ابػػغ سػػعيج ، عمػػي بػػغ مػسػػىـ ، ودفػػغ فػػي داره قبػػل نقمػػو لمقخافػػة ، يشطػػخ : ٜٜٛىػػػ/ ٖٛٛ
ـ( ، الشجـػ الداىخة في حمي حزخة القاىخة القدع الخاص مػغ كتػاب الُسغػخب فػي حمػى الَسغػخب ، ٕٗٚٔ

؛ ابػػػغ ميدػػػخ ، السشتقػػػى مػػػغ  ٘٘صـ( ٜٓٚٔ-تحقيػػػق : حدػػػيغ نرػػػار ، مصبعػػػة دار الكتػػػب )القػػػاىخة 
 .ٖٖٙ، صٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، جٕٚٔ-ٕٙٔأخبار مرخ ، ص

زػػل ، الػػحؼ عخفػػت باسػػسو الخيجانيػػة ، وىػػػ أحػػج خجمػػة الخميفػػة العديػػد بػػاهلل ، قتمػػو ريػػجاف : ىػػػ أبػػػ الف (ٗٙ)
، ٕ٘ٔـ ، يشطػػخ : ابػػغ ميدػػخ ، السشتقػػى مػػغ أخبػػار مرػػخ ، صٕٓٓٔىػػػ/ ٖٜٖالحػػاكع بػػأمخ هللا سػػشة 

يع بػغ أبػي بكػخ )ت( ؛ ٕىامر رقع ) ـ(  ٕٕٛٔىػػ/ٔٛٙابغ خمكاف ، أبػ العبػاس أحسػج بػغ دمحم بػغ إبػخـا
ومػػخيع قاسػػع شػيػػل ، دار  –يػػاف وأنبػػاء أبشػػاء الدمػػاف ، حقػػق أصػػػلو : يػسػػٌ عمػػي شػيػػل وؼيػػات األع

. صػػػاحب السطمػػػة : وىػػػػ  ٕ٘٘، ص ٗ، جٖٕٙ، صٔجـ( ٜٜٛٔ -)بيػػػخوت  ٔالكتػػػب العمسيػػػة ، ف
حامميا ومغ األمخاء األجبلء ، وىػ مغ الكخامة لحسل ما يخفع فػؽ رأس الخميفة ، وعػادة مػا تكػػف نفػذ 
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؛ القمقذػػشجؼ ، أحسػػج بػػغ  ٚ٘ٔ، ٖٕٔميفػػة ، يشطػػخ : ابػػغ الصػػػيخ ، ندىػػة السقمتػػيغ ، صلػػػف لبػػاس الخ
ـ( صػػبح األعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػا ، شػػخح وتعميػػق ومقابمػػة نرػػػص : دمحم ٛٔٗٔىػػػ/ ٕٔٛعمػػي )ت

 .ٗ٘٘، ص ٖد. ت( ج –حديغ شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية  )بيخوت 
، وكػػاف خرػػّيًا مػػغ عبيػػج الذػػخاء ، يشطػػخ : السدػػبحي ، أخبػػار  ابػػػ سػػعيج ُدبَّػػة : أحػػج خجمػػة العديػػد بػػاهلل (٘ٙ)

؛ الػػػجوادارؼ ، كشػػػد الػػػجرر ٛٗ -ٙٗ؛ ابػػػغ سػػػعيج ، السغػػػخب فػػػي حمػػػى السغػػػخب ، ص ٔٛمرػػػخ ، ص
 .ٕٙٔ، صٙوجامع الغخر ، ج

؛ كػحلظ يشطػخ : ابػغ سػعيج ، السغػخب فػي حمػى السغػخب ٜٖٔ-ٖٛٔ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٙٙ)
 .ٗ٘، ص

مي : ىػ أبػ الحدغ ، تػلى مياـ اإلشخاؼ عمى القرػر  زمغ العديد باهلل ، وجعمو نائبػًا لػو يانذ الرق (ٚٙ)
عشػػجما رحػػل لبمبػػيذ وكػػاف صػػاحب الذػػخشة فػػي عيػػجه ، وتػػػلى واليػػة بخقػػة فػػي عيػػج الحػػاكع بػػأمخ هللا ، 

؛ الػػجوادارؼ ، ٕٕٓـ ، يشطػػخ : ابػػغ ميدػػخ ، السشتقػػى مػػغ أخبػػار مرػػخ ، صٜٜٜىػػػ/ ٜٖٛتػػػفي سػػشة 
 .ٖٚٗ،  ٕٖٙ، ٖٛٔ، صٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٖٕٛ، صٙد الجرر وجامغ الغخر ، جكش

 .ٗ٘ابغ سعيج ، السغخب في حمى السغخب ، ص (ٛٙ)
بخجػاف : ىػ أبػ الفتػح بخجػاف الخادـ ، وىػ خريًا ابيزًا متكامػل الخمقػة ، تخبػى بػجار الخميفػة العديػد  (ٜٙ)

لػػجه ابػػي عمػػي مشرػػػر )الحػػاكع( ، تػػػلى الػسػػاشة سػػػشة بػػاهلل وعشػػجما حزػػخت األخيػػخ السشيػػة أوصػػاه بػ 
يع الشرػخاني ، يحػب الغشػاء وكػاف مػع السغشػيغ كأحػجىع ، ٜٜٚىػ/ ٖٚٛ ـ ، كاتبو أبػ العبل فيج بغ ابػخـا

ـ ، يشطخ : ابغ الريخفي ، اإلشارة إلى مغ ٜٜٜىػ/ ٜٖٓلكشو لع يحدغ الديخة آخخ أيامو ، تػفي سشة 
،  ٖ؛ السقخيػػدؼ ، الخصػػط ، جٖٕٙ، ص ٔكػػاف ، وؼيػػات األعيػػاف ، ج؛ ابػػغ خم ٕٚنػػاؿ الػػػزارة ، ص 

 .ٜٖٖ، صٔـ ؛ اتعاظ الحشفا ، جٜٜٛىػ/ ٜٖٛذكخ وفاتو سشة  ٔٚ، صٗ، جٚ-ٙص
 .ٗٗابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٓٚ)
ابػغ الشحػػؼ : ىػػػ أبػػ شػاىخ محسػػػد الشحػػؼ الكاتػب ، متػػػلي ديػػاف اإلنذػاء فػػي الذػاـ ، ضػخبت عشقػػو  (ٔٚ)

ـ زمغ الحاكع بأمخ هللا لتجبػخه وتعدػفو فػي الذػاـ ، يشطػخ : السقخيػدؼ ، الخصػط ٕٓٓٔىػ/ ٖٜٖفي سشة 
 .ٜ٘-ٛ٘، ص ٖ، ج

 .ٓٙابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٕٚ)
ابػػغ العػػجاس : ىػػػ أبػػػ الحدػػغ عمػػي بػػغ عسػػخ ، ضػػسغ كػػػرة بػصػػيخ فػػي عيػػج السعػػد لػػجيغ هللا ، واله  (ٖٚ)

يػمػًا  ٚ٘ـ( ، ولػع يمقػب بػالػزيخ ، وسػجشو ٜٜٓىػػ/ ٖٓٛ)ت العديد باهلل الػسػاشة بعػج يعقػػب بػغ كمػذ
لدػػػء ترػػخفو بػػاألمػاؿ ، وعػػخؼ درب يحسػػل اسػػسو )درب العػػجاس( يقػػع بػػيغ دارالػػجيباج والػزيخيػػة ، قتمػػو 

ـ واحخؽ في الشار ، يشطخ : ابػغ الرػيخفي ، اإلشػارة إلػى مػغ نػاؿ ٕٓٓٔىػ/ ٖٜٖالحاكع بأمخ هللا سشة 
 .ٜٚ، ٜ٘-ٛ٘، ص ٖيدؼ ، الخصط ، ج؛ السقخ ٕ٘-ٕٗالػزارة ، ص
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الحديغ بغ جػىخ : ىػ قائج القػاد أبػ عبج هللا بغ جػىخ الرقمي ، تدمع جسيع ما كاف بيج بخجػاف بعػج  (ٗٚ)
ـ ، ىخب مغ الحاكع بأمخ هللا خػفًا مشو ولكشو شسأنو في بادغ األمخ ، ثع قتمو ٜٜٜىػ/ ٜٖٓمقتمو سشة 

بج العديد بغ الشعساف ، يشطخ : ابػغ الرػيخفي ، اإلشػارة ـ مع زوج أختو القاضي عٓٔٓٔىػ/ ٔٓٗسشة 
، ٗ، ج ٖٖ٘، ٕٗٙ، ص ٔ؛ ابػػػػػػغ خمكػػػػػػاف ، وؼيػػػػػػات األعيػػػػػػاف ، ج ٕٛإلػػػػػػى مػػػػػػغ نػػػػػػاؿ الػػػػػػػزارة ، ص

 .ٖٜ٘ص
 .ٓٙابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (٘ٚ)
 ـ . ف ، والرفحة. (ٙٚ)
 .ٔٙـ . ف ، ص (ٚٚ)
الحػاكع بػأمخ هللا وليػًا لمعيػج ، وتػػلى  . الياس بغ عبج الخحيع : جعمو ٙٚ، صٗالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٛٚ)

ـ ، وبعج وفاة الحاكع ؾبس عميػو ومػات فػي الدػجغ ، يشطػخ : الػحىبي ٜٔٓٔىػ/ ٓٔٗنيابة دمذق سشة 
 -)بيػػػػخوت ٔ، سػػػيخ اعػػػبلـ الشػػػػببلء ، تحقيػػػق : مرػػػػصفى عبػػػج القػػػػادر عصػػػا ، دار الكتػػػػب العمسيػػػة ، ف

 .ٜٗ، ٜٔ، صٓٔـ( جٕٗٓٓ
؛ دفتػػػػخؼ ، اإلسػػػػساعيميػف تػػػػاريخيع وعقائػػػػجىع ،  ٜٗ، ٜٔ، ص ٓٔ، جالػػػػحىبي ، سػػػػيخ اعػػػػبلـ الشػػػػببلء  (ٜٚ)

 .ٖٖٓص
 .ٖٗٓاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٓٛ)
نريخ الجولة : ىػ باديذ بغ السشرػر بغ بمكيغ بغ زيخؼ بغ مشاد الرػشياجي ، تػػلى حكػع بشػي زيػخؼ  (ٔٛ)

الجولػػة ، تػػػفي سػػشة ـ ولؿبػػو فػػي نفػػذ الدػػشة الحػػاكع بػػأمخ هللا بشرػػيخ ٜٜٙىػػػ/ ٖٙٛفػػي القيػػخواف سػػشة 
ىػػػػػ/ ٓٔٔٔـ ، يشطػػػػخ : ابػػػػغ أبػػػػي ديشػػػػار ، دمحم بػػػػغ أبػػػػي القاسػػػػع الخَعيشػػػػي القيخوانػػػػي )ت٘ٔٓٔىػػػػػ/ ٙٓٗ
 .ٕٓٔ -ٓٓٔـ( صٖٜٜٔ -)بيخوت ٖـ( السؤنذ في أخبار افخيؿية وتػنذ ، دار السديخة ، فٜٛٙٔ

يػاف السغػخب فػي أخبػار ـ( البٕٖٔٔىػػ/ ٕٔٚابغ عحارؼ ، أبػػ عبػج هللا بػغ دمحم السخاكذػي )ت بعػج سػشة  (ٕٛ)
و إ. ليفػػػي بخوفشدػػػاؿ ، دار الكتػػػب العمسيػػػة ،  –األنػػػجلذ والسغػػػخب ، تحقيػػػق ومخاجعػػػة ج. س . كػػػػالف 

 .ٕٔٙ-ٕٓٙ، ص ٔـ( جٜٕٓٓ -)بيخوت ٔف
 .ٖ٘ٓ، صٚابغ األثيخ ، الكامل ، ج (ٖٛ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚبػؿ ، تاريخ مرخ ، ص (ٗٛ)
 .ٕٓٔ، ص ٔبجائع الدىػر ، ج (٘ٛ)
بغ بابميػف بغ عسخو بغ امخغ الؿيذ ، وىي إحجػ قخػ أعساؿ مرػخ حمػاف : قيل عخفت ندبة لحمػاف  (ٙٛ)

تبعج عغ الفدػصاف مػا يقػارب الفخسػخيغ أو خسدػة أميػاؿ صػػب الرػعيج ، تصػل عمػى الشيػل ، وأوؿ مػغ 
ـ ىخبًا مغ الصػاعػف الػحؼ حػل ٜٛٙىػ/ ٓٚاختصيا عبج العديد بغ مخواف خبلؿ واليتو عمى مرخ سشة 

، ٜ؛ الػحىبي ، تػػاريخ اإلسػػبلـ ، ج ٘ٚٔ، صٕ، معجػػع البمػجاف ، مػػج بسرػخ ، يشطػػخ : يػاقػت الحسػػػؼ 
 .ٖ٘ٛ، صٔ؛ السقخيدؼ ، الخصط ، ج ٖٓٙص
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صاحب الدػتخ والدػي  : صػاحب الدػتخ )صػاحب العػحاب( ويقػـػ بحجػب الخميفػة عػغ األنطػار ويخفعػو  (ٚٛ)
صػاعقة  اذا اقتزى ذلظ ، وصاحب الدي  ىػ سي  الخميفة السحمى بالحىب ومدّيغ بالجػاىخ وىػ مػغ

وقعت عمى ما يحكخ ، ويدػمع مػع خػخوج السطمػة ، ويقػـػ بيػا أميػخ جميػل القػجر ، يشطػخ : ابػغ الصػػيخ ، 
 .ٗ٘٘، ص  ٖ؛ القمقذشجؼ ، صبح األعذى ، ج ٜ٘ٔ، ٗ٘ٔندىة السقمتيغ ، ص

.  ٙ، ص ٕ؛ السقخيػػػػدؼ ، اتعػػػػاظ الحشفػػػػا ، جٖٖٚ،  ٖٔٙ-ٜٖ٘األنصػػػػاكي ، تػػػػاريخ األنصػػػػاكي ، ص  (ٛٛ)
: ىػػػػ أبػػػػ الحدػػػيغ األميػػػخ رئػػػيذ الخؤسػػػاء خصيػػػخ السمػػػظ ، تػػػػلى ديػػػػاف اإلنذػػػاء وزمػػػاـ عسػػػار بػػػغ دمحم 

السذارقة والتخؾ وكاف الػاسػصة بيشيسػا وبػيغ قرػخ الخبلفػة وكػاف تػؾيعػو الحسػج   رب العػالسيغ ، ومػجة 
ـ ودامػػت سػػبعة أشػػيخ وأيػػاـ تػػػفي فػػي نفػػذ الدػػشة ٕٔٓٔىػػػ/ ٕٔٗوسػػاشتو بػػجأت فػػي ربيػػع األوؿ سػػشة 

؛ الدركمػػػي ،  ٜٔٔ، ص ٕ؛ الخصػػػط ، ج ٙ، ص ٕػرة ، يشطػػػخ : السقخيػػػدؼ ، اتعػػػاظ الحشفػػػا ، جالسػػػحك
 .ٖٙ، ص ٘االعبلـ ، ج

خميػػل ، دمحم محسػػػد ، االغتيػػاالت الدياسػػية فػػي مرػػخ فػػي عرػػخ الجولػػة الفاشسيػػة ، مكتبػػة مػػجبػلي ،  (ٜٛ)
 .ٓٚٔـ( صٕٙٓٓ -)القاىخة ٔف

 .ٓٛٗ، ص ٖصالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج (ٜٓ)
؛ الػحىبي ٜ٘ٗ، صٗ؛ ابػغ خمكػاف ، وؼيػات األعيػاف ، ج ٜ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٜٔ)

 .ٖٓٙ -ٜٖ٘، ص ٜ؛ تاريخ اإلسبلـ ، ج ٖٜ، صٓٔ، سيخ أعبلـ الشببلء ، ج
 .ٜٜٔأحسج ، السخأة في مرخ ، ص (ٕٜ)
 .ٓٚٔ؛ خميل ، االغتياالت الدياسية ، ص ٓٙابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص  (ٖٜ)
-اجػػػج ، عبػػػج السػػػشعع ، الحػػػاكع بػػػأمخ هللا الخميفػػػة السفتػػػخػ عميػػػو ، مكتبػػػة األنجمػػػػ السرػػػخية )القػػػاىخة م (ٜٗ)

 .ٕٚٔـ( صٜٜ٘ٔ
 .ٕٗٔعشاف ، الحاكع بأمخ هللا ، ص (ٜ٘)
 ٘ٔ، ص ٕـ( ؛ اتعػػاظ الحشفػػا ، جٜٕٓٔىػػػ/ ٕٓٗ، نقػػبل عػػغ : السدػػبحي )ت ٚٚ، ص ٗالخصػػط ، ج (ٜٙ)

 ذكخ قػلو ))ِغْخُت   ولئلسبلـ((.
: ىػ السػؤرخ عػد السمػظ دمحم بػغ عبيػج هللا بػغ أحسػج الحخانػي ، وىػػ أميػخ وكاتػب مرػخؼ ، لػو  السدبحي (ٜٚ)

مع الحاكع بأمخ هللا مجالذ وحاضخات وقمجه البيشدػا ، وأعؿبػو ديػػاف التختيػب ، لػو عػجة مرػشفات ، ولػج 
بظ )ت ـ ، وعاش أربعًا وخسديغ سشة ، يشطخ : الرفجؼ ، صبلح الجيغ خميل بغ ايٜٙٚىػ/ ٖٙٙسشة 
ـ( ٜٗٚٔ -ـ( الػػػافي بالػؼيػػات ، اعتشػػاء : س . ديػػجريشغ ، نذػػخ فخاندشػػتايد )بؽيدػػبادفٕٖٙٔىػػػ/ ٗٙٚ
( ؛ ابػػغ العسػػاد ، شػػحرات ٔ، ىػػامر رقػػع )ٖٔٙ، ص ٔ؛ السقخيػػدؼ ، اتعػػاظ الحشفػػا ، ج ٛ -ٚ، صٗج

 .ٕٙٔ، ص ٖالحىب )مكتبة القجسي(، ج
ة تػػاريخ اوتيخػػا( ، يشطػػخ : األنصػػاكي ، تػػاريخ األنصػػاكي : بصخيػػخؾ اإلسػػكشجرية لػػو كتػػاب مذػػيػر )صػػم (ٜٛ)

 )السقجمة(.ٙاألنصاكي ، ص
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يع  (ٜٜ) الراب  : ىػ ابػ الحدػيغ وقيػل أبػػ الحدػغ ، ىػبلؿ بػغ السحدػغ بػغ أبػي اسػحاؽ بػغ ىػبلؿ بػغ ابػخـا
ـ ، صػابئي الجيانػة مػغ الَحْخنانيػة ندػبة الػى مجيشػة حػخاف ٜٜٙىػػ/ ٜٖ٘بغ زىخوف بغ حيػػف ، ولػج سػشة 

ـ ،   ٗٗٓٔىػػػػ/ ٖٙٗـ ، نجػػػا مػػػغ مػػػخض كػػػاد يػػػػدؼ بحياتػػػو سػػػشة ٕٔٓٔىػػػػ/ ٖٓٗع سػػػشة الدػػػػرية ، أسػػػم
ـ( رسػػـػ دار الخبلفػػة ، تحقيػػق ٙ٘ٓٔىػػػ/ ٛٗٗيشطػػخ : الرػػاب  ، أبػػػ الحدػػيغ ىػػبلؿ بػػغ السحدػػغ )ت 
ومػػػػػا بعػػػػػجىا )مقجمػػػػػة     ٛـ( صٜٙٛٔ -)بيػػػػػخوت ٕوتعميػػػػق : ميخائيػػػػػل عػػػػػػاد ، دار الخائػػػػػج العخبػػػػػي ، ف

 السحقق( .
: ىػػػ دمحم بػػغ سػػبلمة بػػغ جعفػػخ بػػغ عمػػي بػػغ حكسػػػف ، أحػػج عمسػػاء الذػػافعية ، وىػػػ مػػؤرخ القزػػاعي  (ٓٓٔ)

ومفدخ أيزًا ، شغل مياـ الكتابػة لػجػ الػػزيخ الفػاشسي عمػي بػغ أحسػج الجخجخائػي ، لػع يسكػث شػػيبل ، 
وكػػاف قاضػػيًا فػػي مرػػخ ، مػػغ مؤلفاتػػو : خصػػط مرػػخ ، ومشاقػػب الذػػافعي ، وتػػػاريخ الخمفػػاء ، يشطػػخ : 

ـ( سػػيخة السؤيػػج فػػي الػػجيغ ٚٚٓٔىػػػ/ ٓٚٗج فػػي الػػجيغ ، ـبػػة هللا بػػغ مػسػػى بػػغ داود الذػػيخازؼ )تالسؤيػػ
ـ( ٜٜٗٔ -)القػػػاىخة ٔداعػػػي الػػػجعاة ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : دمحم كامػػػل حدػػػيغ ، دار الكتػػػاب السرػػػخؼ ، ف

؛ الرػػػفجؼ )شبعػػػة أخػػػخػ(، الػػػػافي  ٙ٘ -٘٘، ص ٗ؛ ابػػػغ خمكػػػاف ، وؼيػػػات األعيػػػاف ، مػػػجٖٓٔص
 .ٙٔٔ، ص ٖـ( جٖٜ٘ٔ –، باعتشاء مغ س . دبخيشغ ، السصبعة الياشسية )دمذق بالػؼيات 

 .ٖٖٔ-ٕٖٔعشاف ، الحاكع بأمخ هللا ، ص  (ٔٓٔ)
 .ٖٕٔدفتخؼ ، معجع التاريخ اإلسساعيمي ، ص (ٕٓٔ)
 .ٛ٘ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٖٓٔ)
اإلسػػػساعيميػف أف ابػػػغ إليػػػاس ىػػػخب ؛ دفتػػػخؼ ،  ٖٙويػػػحكخ ابػػػغ ضػػػافخ ، أخبػػػار الػػػجوؿ السشقصعػػػة ، ص (ٗٓٔ)

 .ٖٖٓتاريخيع وعقائجىع ، ص
 .ٜٗٔ، ص ٗالشجـػ الداىخة ، ج (٘ٓٔ)
 ـ . ف ، والرفحة. (ٙٓٔ)
 .ٖٙٓ، صٚابغ األثيخ ، الكامل ، ج (ٚٓٔ)
 .ٜٖٚ، صٔالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٛٓٔ)
باب العيج : محكع البشاء تعمػه ؾبة بشيػت مدػججا تدػسييا العامػة بالقػاىخة ، وقيػل سػسي بػحلظ ألف الخميفػة  (ٜٓٔ)

يػػػػمي العيػػػج لمسرػػػمى فػػػي شػػػخؼ بػػػاب الشرػػػخ لرػػػبلة العيػػػج والخصبػػػة ؼيػػػو بعػػػجىا ، يشطػػػخ : يخػػػخج مشػػػو 
 .ٖٖٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج

 .ٜٕٔ -ٕٛٔ، صٕٛالشػيخؼ ، نياية األرب  ، ج  (ٓٔٔ)
 .ٖ، ص ٕ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٖٗ-ٖٖابغ الريخفي ، اإلشارة إلى مغ ناؿ الػزارة ، ص  (ٔٔٔ)
 .ٖٙالسشقصعة ، ص ابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ (ٕٔٔ)
 .ٕٚٔ، ص ٜابغ الجػزؼ ، السشتطع ، ج (ٖٔٔ)
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ـ( العبػػخ وديػػػاف ٘ٓٗٔىػػػ/ ٛٓٛابػػغ خمػػجوف ، عبػػج الػػخحسغ بػػغ دمحم بػػغ خمػػجوف الحزػػخمي السغخبػػي )ت (ٗٔٔ)
السبتػػجأ والخبػػػخ فػػػي أيػػاـ العػػػخب والعجػػػع والبخبػػخ ومػػػغ عاصػػػخىع مػػغ ذوؼ الدػػػمصاف األكبػػػخ ، دار إحيػػػاء 

 .٘ٙ، صٗـ( جٕٓٔٓ-)بيخوت  ٔتخكي فخحاف السرصفى ، فالتخاث العخبي ، ترحيح وتعميق : 
 .ٖ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (٘ٔٔ)
 .ٗ، ص ٕـ . ف ، ج (ٙٔٔ)
 .ٖٙابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٚٔٔ)
سػػيج ، أيسػػغ فػػؤاد ، الجولػػة الفاشسيػػة فػػي مرػػخ تفدػػيخ ججيػػج ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب ، مكتبػػة  (ٛٔٔ)

 .ٕٛٔصـ(  ٕٚٓٓ –االسخة )القاىخة 
 .ٕٔٚ، صٔابغ عحارؼ ، البياف السغخب ، ج (ٜٔٔ)
 .ٖٖٓ؛ دفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص ٖٕٗابغ القبلندي ، ذيل تاريخ دمذق ، ص (ٕٓٔ)
 .ٗ، ص ٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٕٔٔ)
تشيذ : سسيت ندػبة لتشػيذ بػغ حػاـ بػغ نػػح ، تقػع بػيغ نيػخ الشيػل وبحػخ الػخـو )الستػسػط( ، بيػا جديػخة  (ٕٕٔ)

يخة بشيت جسيع مداحتيا : يشطخ : السقجسي ، شسذ الػجيغ أبػي عبػج هللا دمحم بػغ أحسػج بػغ أبػي بكػخ صغ
ـ( أحدػػػغ التقاسػػػيع فػػػي معخفػػػة األقػػػاليع ، تعميػػػق ووضػػػع عميػػػو حػاشػػػيو : دمحم أمػػػيغ ٜٜٓىػػػػ/ ٖٓٛ)ت 

،  ٔ؛ السقخيػػػػػػدؼ ، الخصػػػػػػط ، جٛٙٔـ( صٖٕٓٓ -)بيػػػػػػخوت ٔالزػػػػػػشاوؼ ، دار الكتػػػػػػب العمسيػػػػػػة ، ف
 .ٕٖٙص

 .ٗٚٔ-ٖٚٔالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص (ٖٕٔ)
يع بػػغ الفػػخار ، جعمػػو عيدػػى بػػغ ندػػصػرس نائبػػًا عشػػو فػػي الذػػاـ ، وبػػالغ فػػي  (ٕٗٔ) مشذػػا : ىػػػ مشذػػا بػػغ ابػػخـا

 ٜ؛  الػحىبي ، تػاريخ اإلسػبلـ ، ج ٖٖمخاعاة الييػد  ، يشطخ : ابغ القبلندي ، ذيل تػاريخ دمذػق ، ص
بػابغ القػداز  ٖٕٖ-ٕٕٖ، ص ٔؼ ، اتعػاظ الحشفػا ، جذكخه مشذأ الييػدؼ؛ بيشسا ذكػخه السقخيػد  ٕٚ، ص

 ، واف العديد باهلل ؾبس عميو مع عيدى بغ ندصػرس وصادر الكثيخ مغ أمػاليسا.
عيدى بغ ندصػرس : نرخاني مغ أؾباف مرخ ضبط أمػر الجولة ، قتمو الحدػغ بػغ عسػار لػيبل ورمػى  (ٕ٘ٔ)

طػػػخ : ابػػػغ القبلندػػػي ، ذيػػػل تػػػاريخ ـ ، يشٜٜٚىػػػػ/ ٖٚٛعميػػػو حائصػػػا وقتػػػل أصػػػحابو بعػػػج تعػػػحيبيع سػػػشة 
 ٜ؛ الحىبي ، تاريخ اإلسبلـ ،ج ٘٘؛ ابغ سعيج ، السغخب في حمى السغخب ، ص ٙٗ،ٖٖدمذق ، ص

 .ٕٖٛ-ٕٖٚ، ص ٔ؛ السقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج ٕٚ، ص
 .ٔٗابغ ضافخ ، أخبار الجوؿ السشقصعة ، ص (ٕٙٔ)
 .ٕٓ٘بػؿ ، تاريخ مرخ ، ص (ٕٚٔ)
ـ( ذيػػػل تجػػػارب األمػػػع ، اعتشػػػي بالشدػػػخ ٜ٘ٓٔىػػػػ/ ٛٛٗلحدػػػيغ )ت الػػػخوذراورؼ ، أبػػػػ شػػػجاع دمحم بػػػغ ا (ٕٛٔ)

؛  ٚٛٔ، ص ٖـ( جٜٙٔٔ -والترػػػػػحيح : ىػػػػػػ . ؼ. آمػػػػػجروز ، شػػػػػخكة التسػػػػػجف الرػػػػػشاعية )القػػػػػاىخة 
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؛ البخاوؼ ، راشج ، حالػة مرػخ االقترػادية فػي عيػج الفػاشسييغ  ٕٚ، صٜالحىبي ، تاريخ اإلسبلـ ، ج
 .ٕٖٗـ( صٜٛٗٔ -)القاىخة ٔالدعادة ، ف ، نذخ مكتبة الشيزة السرخية ، مصبعة

يع ، تػػاريخ الجولػػة الفاشسيػػة ، مكتبػػة الشيزػػة السرػػخية ، ف (ٜٕٔ) ـ( ٜٗٙٔ -)القػػاىخة  ٖحدػػغ ، حدػػغ ابػػخـا
 .ٕٗٓص

 .ٖٙٗ، ص ٕصالح ، التذيع السرخؼ الفاشسي ، ج (ٖٓٔ)
ى الجاريػػة َتَقػػخ ب : جاريػػة لدػػت السمػػظ وكانػػت جسيمػػة الرػػػرة ، تتستػػع بثػػخوة كبيػػخة ، وكانػػت وصػػيتيا الػػ (ٖٔٔ)

األخخػ لدت السمظ وتعخؼ بػ ) ُمَجلَّل(، ونقل ماليػا لمقرػخ ليػحه الجاريػة ، تػفيػت فػي  ذؼ الحجػة سػشة 
 .ٕ٘ٔـ ، ودفشت في القخافة ، يشطخ : السدبحي ، أخبار مرخ ، صٕٗٓٔىػ/ ٘ٔٗ

 .ٕ٘ٔالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص (ٕٖٔ)
رتبة ، يشطخ : قاشا ، تاريخ نرػارػ  القذ : وىػ أدنى مغ األسقٌ وأعمى مغ الذساس ، وىي درجة ال (ٖٖٔ)

 .ٓٔٔالعخاؽ ، ص
تعشػي نػاضخ  Episcoposاألسقٌ : يأتي بعج السصػخاف ، واألسػقٌ كمسػة يػنانيػة جػحورىا )إبيدػكػبػس(  (ٖٗٔ)

أو فػػاحز ، ويتػػخأس الكيشػػة ، والػػحؼ يقػػـػ بتػػجبيخ األبخشػػية ، يشطػػخ : قاشػػا ، تػػاريخ نرػػارػ العػػخاؽ ، 
 .ٛٓٔص

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٕٖٚ-ٖٔٚكي ، صاألنصاكي ، تاريخ األنصا (ٖ٘ٔ)
 .ٕٖٗالبخاوؼ ، حالة مرخ االقترادية ، ص (ٖٙٔ)
( ؾبس عميو في ىحا اليـػ مػغ عيج الفرح ، وىػ أكبخ أعياد الشرارػ ، ويخوف اف الديج السديح ) (ٖٚٔ)

 .ٕٛ -ٕٚ، صٕقبل الييػد وصمبػه عمى خذبة ، يشطخ : السقخيدؼ ، الخصط ، ج
قبل اإلسبلـ بأـ دنيغ ، وؼيو حرغ ومجيشة قبل انذاء الفدصاف ، وكاف في الدابق يقعج السقذ : عخؼ  (ٖٛٔ)

ؼيو رجل ألخح السكذ )الزخائب( وبشى ؼيو العديد باهلل دار لرشاعة السخاكػب ، وأنذػأ ؼيػو الحػاكع بػأمخ 
، ٕ؛ السقخيػػػدؼ ، الخصػػػط ، ج ٕٖٓ، صٗهللا جامعػػػًا ، يشطػػػخ : يػػػاقػت الحسػػػػؼ ، معجػػػع البمػػػجاف ، مػػػج

 .ٛٙ، ص ٗ، جٕٖٗ، صٖ، جٛٔٗص
 .ٕٔ، صٕالسقخيدؼ ، اتعاظ الحشفا ، ج (ٜٖٔ)
ـ(، لقب مغ قبػل الحػاكع بػأمخ هللا ٙٓٓٔىػ/ ٜٖٚفاتظ الػحيجؼ : ىػ أرمشي مغ مساليظ بشجػتكيغ )ت  (ٓٗٔ)

؛ ابغ القبلندي ، ذيل تػاريخ دمذػق  ٕٖٙبػ )أميخ األمخاء( ، يشطخ : األنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص
؛ العخيشػػي ، الدػػيج البػػاز ، ٜٗٔ، ص ٗ؛ ابػػغ تغػػخؼ بػػخدؼ ، الشجػػـػ الداىػػخة ، ج ٘ٚ ،ٕٚ، ٔٚ، ص 

 .ٗٛٙد . ت( ص –الجولة البيدنصية ، دار الشيزة العخبية )بيخوت 
ـ( زبػجة الحمػب مػغ ٕٔٙٔىػػ/ ٓٙٙابغ العجيع ، كساؿ الجيغ أبي القاسػع عسػخ بػغ أحسػج بػغ ـبػة هللا )ت (ٔٗٔ)

ـ( ٜٜٙٔ -)بيػػػػػخوت ٔشرػػػػػػر ، دار الكتػػػػػب العمسيػػػػػة ، فتػػػػػاريخ حمػػػػػب ، وضػػػػػع حػاشػػػػػيو : خميػػػػػل الس
 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، صٗ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، جٕٗٔص
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 .ٖٖٔ-ٖٕٔ؛ ماجج ، الحاكع بأمخ هللا ، صٕٛٗاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٕٗٔ)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٖٚٛاألنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص  (ٖٗٔ)
 .ٜٕٔص ،ٕٛنياية األرب ، ج  (ٗٗٔ)
 .ٖٚٓ، صٚالكامل ، ج (٘ٗٔ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ، صٔبجائع الدىػر ، ج (ٙٗٔ)
 .ٖٚٛيحيى األنصاكي ، تاريخ األنصاكي ، ص (ٚٗٔ)
 .ٜ٘ٔ، ص ٗابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج (ٛٗٔ)
؛ فخحػات ، أميػخة الذػيخ رضػا ، الفػاشسيػف تػاريخيع ٓٛٗ، صٖصالح ، التذيع السرخؼ الفػاشسي ، ج (ٜٗٔ)

 (.ٔ، ىامر رقع ) ٕٙـ( صٖٕٔٓ -)بيخوت ٔفناشخوف ،  –وآثارىع في مرخ ، كتاب 
 .ٖٚٗالعسخؼ ، الخوضة الؽيحاء ، ص (ٓ٘ٔ)
 .ٖٖٓدفتخؼ ، اإلسساعيميػف تاريخيع وعقائجىع ، ص (ٔ٘ٔ)
 .ٕٜٔ، ص ٗ؛ ابغ تغخؼ بخدؼ ، الشجـػ الداىخة ، ج ٖٛٚ، ص ٕالسقخيدؼ ، الخصط ، ج (ٕ٘ٔ)
 .ٕٔٔجمسيخاف ، رجبلف وست نداء ، ص  (ٖ٘ٔ)
 حث عمى تخجسة واؼية ليحا الذاعخ.ابغ اعيغ الستصبب : لع يعثخ البا (ٗ٘ٔ)
 )القدع األدبي(. ٜٛالسدبحي ، أخبار مرخ ، ص  (٘٘ٔ)
رصػػج : وىػػي جاريػػة سػػػداء وأحػػج حطايػػا الخميفػػة الطػػاىخ بػػإعداز ديػػغ هللا وانجبػػت لػػو ابشػػو السدتشرػػخ ،  (ٙ٘ٔ)

ـ ٘ٗٓٔىػػػ/ ٖٙٗوكانػػت عبلمتيػػا  ))الحسػػج   ولػػّي كػػل نعسػػة(( ، سػػيصخت عمػػى حكػػع مرػػخ لمدػػشػات 
ـ( ٜٗٓٔىػػػػ/ ٚٛٗـ ، يشطػػخ : األمػػاـ السدتشرػػػخ )الخميفػػة الفػػاشسي ، ت ٓٚٓٔىػػػػ/ ٕٙٗ وحتػػى سػػشة

الدػػػجبلت السدتشرػػػخية ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : عبػػػج السػػػشعع ماجػػػج ، دار الفكػػػخ العخبػػػي ، مصبعػػػة االعتسػػػاد 
ويػجج اختبلؼ شؽي  في الشز ؛  ٜٙٔ،  ٜٓٔ، ٜٙ، ص ٔ٘وٖ٘و ٕٛـ( سجل ٜٗ٘ٔ -)القاىخة 

 .ٕٕٔ-ٜٕٓ؛ أحسج ، السخأة في مرخ ، ص ٘ٗ، ص ٕالحشفا ، جالسقخيدؼ ، اتعاظ 
 

 المرادر والمراجع 
 المرادر . - أ

  ابػغ األثيػخ ، أبػػ الحدػغ عمػػي بػغ أبػي الكػـخ دمحم بػغ دمحم بػػغ عبػج الكػخيع عبػج الػاحػػج )ت
 ـ(.ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙ

 .ـ(ٜٚٙٔ –)بيخوت  ٕالكامل في التاريخ ، دار الكتاب العخبي ، ف  -
  ـ( .ٜٗٓٔىػ/ ٚٛٗ)الخميفة الفاشسي ، ت األماـ السدتشرخ 
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الدػػػجبلت السدتشرػػػخية ، تقػػػجيع وتحقيػػػق : عبػػػج السػػػشعع ماجػػػج ، دار الفكػػػخ العخبػػػي ،  -
 ـ(.ٜٗ٘ٔ -مصبعة االعتساد )القاىخة 

  ـ (.ٚٙٓٔىػ / ٛ٘ٗاألنصاكي ، يحيى بغ سعيج بغ يحيى )ت 
: عسػػخ عبػػج  تػاريخ األنصػػاكي السعػػخوؼ برػمة تػػاريخ أوتيخػػا ، حققػػو وصػشع فيارسػػو  -

 ـ(.ٜٜٓٔ –الدبلـ تجمخؼ ، جخوس بخس )شخابمذ لبشاف 
 ـ(.ٖٕ٘ٔىػ/ ٖٜٓابغ إياس ، أبػ البخكات دمحم بغ أحسج بغ إياس الحشفي )ت 

بجائع الدىػر في وقائع الجىػر ، حققيا وكتب لػو السقجمػة والفيػارس : دمحم مرػصفى   -
 ـ(.ٕٛٓٓ -)القاىخة ٖ، مصبعة دار الكتب والػثائق القػمية ، ف

  ـ(.ٜٙٗٔىػ/ ٗٚٛابغ تغخؼ بخدؼ ، جساؿ الجيغ أبػ السحاسغ يػسٌ )ت 
الشجػػـػ الداىػػخة فػػي ممػػػؾ مرػػخ والقػػاىخة ، ندػػخة مرػػػرة عػػغ شبعػػة دار الكتػػب مػػع   -

 د. ت(. -استجراكات وفيارس جامعة ، مصبعة كػستاستػماس )القاىخة 
 ـ(.ٕٓٓٔىػ/ ٜٚ٘ابغ الجػزؼ ، جساؿ الجيغ أبي الفخج عبج الخحسغ بغ عمي )ت 

السشػػػػتطع فػػػػي تػػػػػاريخ السمػػػػػؾ واألمػػػػع ، حققػػػػو وقػػػػجـ لػػػػو : سػػػػييل زكػػػػار ، دار الفكػػػػخ   -
 ـ(.ٜٜ٘ٔ -)بيخوت 

 ـ(.٘ٓٗٔىػ/ ٛٓٛابغ خمجوف ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ خمجوف الحزخمي السغخبي )ت 
العبخ وديػاف السبتجأ والخبخ في أيػاـ العػخب والعجػع والبخبػخ ومػغ عاصػخىع مػغ ذوؼ   -

ف األكبػػػػخ ، دار إحيػػػػاء التػػػػخاث العخبػػػػي ، ترػػػػحيح وتعميػػػػق : تخكػػػػي فخحػػػػاف الدػػػػمصا
 ـ(.ٕٓٔٓ-)بيخوت  ٔالسرصفى ، ف

 ، يع بغ دمحم بغ أيجمخ العبلئي )ت  ابغ دقساؽ  ـ(.ٙٓٗٔىػ/ ٜٓٛإبخـا
االنترار لػاسصة عقج األمرار فػي تػاريخ مرػخ وجغخافيتيػا ، تحقيػق لجشػة التػخاث   -

 د. ت(. –)بيخوت العخبي ، دار اآلفاؽ الججيجة 
  ـ(.ٖٖ٘ٔىػ/ ٖٙٚالجوادارؼ ، أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أبي أيبظ )ت بعج سشة 

كشػػد الػػجرر وجػػامع الغػػخر )الػػجر السصمػػػب فػػي أخبػػار ممػػػؾ بشػػي أيػػػب( ، تحقيػػق :   -
 ـ(.ٕٜٚٔ –سعيج عبج الفتاح عاشػر )القاىخة 

 ـ(.ٜٛٙٔىػ/ ٓٔٔٔابغ أبي ديشار ، دمحم بغ أبي القاسع الخَعيشي القيخواني )ت 
 ـ(.ٖٜٜٔ -)بيخوت ٖالسؤنذ في أخبار افخيؿية وتػنذ ، دار السديخة ، ف  -

  ـ(.ٖٚٗٔىػ/ ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف )ت 
تػاريخ اإلسػبلـ ووؼيػات السذػاىيخ واألعػػبلـ ، تحقيػق : مرػصفى عبػج القػادر عصػػا ،   -

 ـ(.ٕ٘ٓٓ -)بيخوت ٔدار الكتب العمسية ، ف
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عػػػبلـ الشػػػببلء ، تحقيػػػق : مرػػػصفى عبػػػج القػػػادر عصػػػا ، دار الكتػػػب العمسيػػػة ، سػػػيخ ا  -
 ـ(.ٕٗٓٓ -)بيخوت ٔف

  ـ(.ٜ٘ٓٔىػ/ ٛٛٗالخوذراورؼ ، أبػ شجاع دمحم بغ الحديغ )ت 
ذيػػل تجػػارب األمػػع ، اعتشػػي بالشدػػخ والترػػحيح : ىػػػ . ؼ. آمػػجروز ، شػػخكة التسػػجف   -

 ـ(.ٜٙٔٔ -الرشاعية )القاىخة 
 ـ(.ٕٗٚٔىػ/ ٖٚٙغ مػسى )تابغ سعيج ، عمي ب 

الشجػػػـ الداىػػخة فػػي حمػػي حزػػخة القػػاىخة القدػػع الخػػاص مػػغ كتػػاب الُسغػػخب فػػي حمػػى   -
 ـ(.ٜٓٚٔ-الَسغخب ، تحقيق : حديغ نرار ، مصبعة دار الكتب )القاىخة 

  ـ(.ٙ٘ٓٔىػ/ ٛٗٗالراب  ، أبػ الحديغ ىبلؿ بغ السحدغ )ت 
رسػػػػػػـػ دار الخبلفػػػػػػة ، تحقيػػػػػػق وتعميػػػػػػق : ميخائيػػػػػػل عػػػػػػػاد ، دار الخائػػػػػػج العخبػػػػػػي ،   -

 وما بعجىا )مقجمة السحقق(. ٛـ( صٜٙٛٔ -)بيخوت ٕف
  ـ(.ٕٖٙٔىػ/ ٗٙٚالرفجؼ ، صبلح الجيغ خميل بغ ايبظ )ت 

ـ( ، ٜٗٚٔ -الػافي بالػؼيات ، اعتشاء : س . ديجريشغ ، نذخ فخاندشتايد )بؽيدبادف  -
 ـ(.ٖٜ٘ٔ –باعتشاء مغ س . دبخيشغ ، السصبعة الياشسية )دمذق وشبعة أخخػ 

 (.ٕ٘ٔٔىػ/ ٕٔٙابغ ضافخ ، جساؿ الجيغ عمي )ت 
أخبػػار الػػجوؿ السشقصعػػة ، مصبػعػػات السعيػػج العمسػػي لآلثػػار الذػػخؾية بالقػػاىخة )القػػاىخة   -

 ـ(.ٕٜٚٔ –
 ـ(.ٕٔٙٔىػ/ ٓٙٙابغ العجيع ، كساؿ الجيغ أبي القاسع عسخ بغ أحسج بغ ـبة هللا )ت 

زبجة الحمب مغ تاريخ حمب ، وضع حػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكتػب العمسيػة   -
 ـ(.ٜٜٙٔ -)بيخوت ٔ، ف

  ـ(.ٕٖٔٔىػ/ ٕٔٚابغ عحارؼ ، أبػ عبج هللا بغ دمحم السخاكذي )ت بعج سشة 
و  –البياف السغخب في أخبار األنػجلذ والسغػخب ، تحقيػق ومخاجعػة ج. س . كػػالف   -

 ـ(.ٜٕٓٓ -)بيخوت ٔداؿ ، دار الكتب العمسية ، فإ. ليفي بخوفش
 ـ(.ٛٚٙٔىػ/ ٜٛٓٔابغ العساد ، أبػ الفبلح عبج الحي بغ العساد الحشبمي )ت 

 ىػ(.ٖٓ٘ٔ-شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب ، مكتبة القجسي )القاىخة   -
  ـ(.ٕٖٕٔىػ/ ٖٓٙالعسخؼ ، ياسيغ بغ خيخ هللا الخصيب )ت 

شدػػاء ، تحقيػػق وتعميػػق : حدػػاـ ريػػاض عبػػج الحكػػيع ، الخوضػػة الؽيحػػاء فػػي تػػػاريخ ال -
 ـ(.ٕٓٓٓ -)بيخوت ٔمؤسدة الكتب الثقاؼية ، ف
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  ابػ الفجاء ، السمظ السؤيػج عسػاد الػجيغ أبػػ الفػجاء اسػساعيل بػغ عمػي بػغ دمحم بػغ عسػخ بػغ
 ـ(.ٖٖٔٔىػ/ ٕٖٚشاىشذاه بغ أيػب )ت 

ديػػػػب ، دار  السخترػػػخ فػػػي أخبػػػار البذػػػخ ، عمػػػق عميػػػو ووضػػػع حػاشػػػيو : محسػػػػد  -
 ـ(.ٜٜٚٔ-)بيخوت  ٔالكتب العمسية ، ف

 .)القاضي الخشيج ، ابغ الدبيخ )القخف الخامذ اليجخؼ / الحادؼ عذخ السيبلدؼ 
الػػحخائخ والتحػػٌ ، تحقيػػق : دمحم حسيػػج هللا ، تقػػجيع ومخاجعػػة : صػػبلح الػػجيغ السشجػػج   -

 ـ(.ٜٜ٘ٔ -)الكػيت 
 ـ(.ٓٙٔٔىػ/ ٘٘٘، ابػ يعمى حسدة )ت ابغ القبلندي 

 ـ(.ٜٛٓٔ -ذيل تاريخ دمذق ، مصبعة اآلباء اليدػعييغ )بيخوت   -
 ـ(.ٛٔٗٔىػ/ ٕٔٛالقمقذشجؼ ، أحسج بغ عمي )ت 

صػػبح األعذػػى فػػي صػػشاعة اإلنذػػا ، شػػخح وتعميػػق ومقابمػػة نرػػػص : دمحم حدػػيغ   -
 د. ت(. –شسذ الجيغ ، دار الكتب العمسية  )بيخوت 

  ـ(.ٜٕٓٔىػ/ ٕٓٗ)ت السدبحي ، عد السمظ بغ عبيج هللا بغ أحسج 
أخبار مرخ )القدسيغ التاريخي واألدبي( ، قابمػو بأصػػلو وأعػجه لمشذػخ : أيسػغ فػؤاد   -

 ـ(.ٕٗٔٓ -سيج ، مصبعة دار الكتب والػثائق القػمية )القاىخة 
  ـ(.ٜٜٓىػ/ ٖٓٛالسقجسي ، شسذ الجيغ أبي عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ )ت 

أحدػػػػغ التقاسػػػػيع فػػػػي معخفػػػػػة األقػػػػاليع ، تعميػػػػق ووضػػػػػع عميػػػػو حػاشػػػػيو : دمحم أمػػػػػيغ   -
 ـ(.ٖٕٓٓ -)بيخوت ٔالزشاوؼ ، دار الكتب العمسية ، ف

 ىػػػ/ ٘ٗٛالسقخيػػدؼ ، أبػػػ العبػػاس تقػػي الػػجيغ أحسػػج بػػغ عمػػي بػػغ عبػػج القػػادر العبيػػجؼ )ت
 ـ(.ٔٗٗٔ

دمحم عػب القػادر أحسػج عصػا  اتعاظ الحشفا بأخبار األئسة الفاشسييغ الخمفػا ، تحقيػق :  -
 ـ(.ٕٔٓٓ -)بيخوت  ٔ، ف

السػػػػاعع واالعتبػػػػار بػػػػحكخ الخصػػػط واآلثػػػػار السعػػػػخوؼ بػػػالخصط  السقخيديػػػػة  ، وضػػػػع  -
 ـ(.ٜٜٛٔ –) بيخوت ٔحػاشيو : خميل السشرػر ، دار الكتب العمسية ، ف

 ـ(.ٚٚٓٔىػ/ ٓٚٗالسؤيج في الجيغ ، ـبة هللا بغ مػسى بغ داود الذيخازؼ )ت 
السؤيج في الجيغ داعي الجعاة ، تقجيع وتحقيق : دمحم كامل حديغ ، دار الكتاب سيخة   -

 ـ(.ٜٜٗٔ -)القاىخة ٔالسرخؼ ، ف
  ـ(.ٕٛٚٔىػ/ ٚٚٙابغ ميدخ ، تاج الجيغ دمحم بغ عمي بغ يػسٌ بغ جمب راغب )ت 
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السشتقػػػى مػػػغ أخبػػػار مرػػػخ ، انتقػػػاه : تقػػػي الػػػجيغ أحسػػػج بػػػغ عمػػػي السقخيػػػدؼ ، قابمػػػو  -
ه لمشذػػػػخ : أيسػػػػغ فػػػػؤاد سػػػػيج ، مصبعػػػػة دار الكتػػػػب والػثػػػػائق القػميػػػػة بشرػصػػػػو وأعػػػػج

 ـ(.ٕٗٔٓ –)القاىخة 
 ـ(.ٕٖٔٔىػ/ ٖٖٚالشػيخؼ ، شياب الجيغ أحسج بغ عبج الػىاب )ت 

وحكسػػت كذػػػمي  –نيايػػة األرب فػػي فشػػػف األدب ، تحقيػػق : نجيػػػب مرػػصفى فػػػاز   -
 ـ(.ٕٗٓٓ -) بيخوت  ٔفػاز ، دار الكتب العمسية ، ف

  ـ( .ٖٛٗٔىػ/ ٜٗٚالػردؼ ، زيغ الجيغ عسخ بغ مطفخ )ت ابغ 
 ٔتتسػػة السخترػػخ فػػي أخبػػار البذػػخ )تػػاريخ ابػػغ الػػػردؼ( ، دار الكتػػب العمسيػػة ، ف  -

 ـ(.ٜٜٙٔ -)بيخوت 
  ياقػت الحسػؼ ، شياب الجيغ أبي عبج هللا يػاقػت بػغ عبػج هللا الحسػػؼ الخومػي البغػجادؼ

 ـ(.ٜٕٕٔىػ/ ٕٙٙ)ت
يع : دمحم عبػػػج الػػػخحسغ السخعذػػػمي ، دار إحيػػػاء التػػػخاث العخبػػػي معجػػػع البمػػػجاف ، تقػػػج  -

 د. ت(. -)بيخوت 
 المراجع.   - ب

 . أحسج ، نخيساف عبج الكخيع 
 –السػػخأة فػػي مرػػخ فػػي العرػػخ الفػػاشسي ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب )القػػاىخة   -

 ـ(.ٖٜٜٔ
 . البخاوؼ ، راشج 

بػػػػة الشيزػػػػة السرػػػػخية ، حالػػػػة مرػػػػخ االقترػػػػادية فػػػػي عيػػػػج الفػػػػاشسييغ ، نذػػػػخ مكت  -
 ـ(.ٜٛٗٔ -)القاىخة ٔمصبعة الدعادة ، ف

 . بػؿ ، ستانمي ليغ 
تػػاريخ مرػػخ فػػي العرػػػر الػسػػصى ، تخجسػػة وتحقيػػق وتعميػػق : أحسػػج سػػالع سػػالع ،   -

 -) القػػػػػاىخة ٗمخاجعػػػػػة وتقػػػػػجيع : أيسػػػػػغ فػػػػػؤاد سػػػػػيج ، الػػػػػجار السرػػػػػخية المبشانيػػػػػة ، ف
 ـ(.ٜٙٔٔ

 . تاجخ ، جاؾ 
ودمحم  –ـ ، تقػجيع : سػسيخ مػخقذ ٕٕٜٔالفتح العخبي إلى عػاـ  أؾباف ومدمسػف مشح  -

 ـ(.ٕٓٔٓ -عؽيفي ، الييئة السرخية العامة لمكتاب )القاىخة 
 . جمسيخاف ، سالع 

 ـ(.ٜٙٛٔ -رجبلف وست نداء ، مصبعة آالء )بغجاد   -
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 . يع  حدغ ، حدغ ابخـا
 ـ(.ٜٗٙٔ -)القاىخة  ٖتاريخ الجولة الفاشسية ، مكتبة الشيزة السرخية ، ف  -

 . خميل ، دمحم محسػد 
االغتيػػػػاالت الدياسػػػػية فػػػػي مرػػػػخ فػػػػي عرػػػػخ الجولػػػػة الفاشسيػػػػة ، مكتبػػػػة مػػػػجبػلي ،   -

 ـ(.ٕٙٓٓ -)القاىخة ٔف
 . دفتخؼ ، فخىاد 

ار الدػػاقي ، اإلسػػساعيميػف تػػاريخيع وعقائػػجىع ، تخجسػػة : سػػي  الػػجيغ القرػػيخ ، د  -
 ـ(.ٕٕٔٓ -)بيخوت  ٔف

)بيػخوت ٔمعجع التاريخ اإلسساعيمي ، تخجسة سي  الجيغ القرػيخ ، دار الدػاقي ، ف -
 ـ(.ٕٙٔٓ –

 . ديػاف ، عبج الحسيج 
 -)السشرػرية لبشػاف  ٖمػسػعة أشيخ الشداء في التاريخ العخبي ، كتابشا لمشذخ ، ف  -

 ـ(.ٕٔٔٓ
 . الدركمي ، خيخ الجيغ 

ػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ والشداء مغ العػخب والسدػتعخبيغ والسدتذػخقيغ األعبلـ  قام  -
 ـ(.ٕ٘ٓٓ -)بيخوت ٙٔ، دار العمع لمسبلييغ ، ف

 . سيج ، أيسغ فؤاد 
الجولػػة الفاشسيػػة فػػي مرػػخ تفدػػيخ ججيػػج ، الييئػػة السرػػخية العامػػة لمكتػػاب ، مكتبػػة   -

 ـ(. ٕٚٓٓ –االسخة )القاىخة 
 . شادؼ ، تيديخ دمحم دمحم 

الفدػػػػاد فػػػػي الجولػػػػة الفاشسيػػػػة ، تقػػػػجيع : سػػػػحخ عبػػػػج العديػػػػد سػػػػالع ، مؤسدػػػػة شػػػػباب   -
 ـ(.ٕ٘ٔٓ –الجامعة )اإلسكشجرية 

 . صالح ، حدغ دمحم 
 ـ(.ٖٕٓٓ -التذيع السرخؼ الفاشسي ، دار السحجة البيزاء )بيخوت   -

 . العبادؼ ، أحسج مختار 
 د. ت(. –وت في التاريخ العباسي والفاشسي ، دار الشيزة العخبية )بيخ   -

 . العخيشي ، الديج الباز 
 د . ت(. –الجولة البيدنصية ، دار الشيزة العخبية )بيخوت   -

 . عشاف ، دمحم عبج هللا 
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الحػػػػاكع بػػػػأمخ هللا وأسػػػػخار الػػػػجعػة الفاشسيػػػػة ، دار الشذػػػػخ الحػػػػجيث ، مصبعػػػػة أحسػػػػج   -
 د. ت(. –الراوؼ )القاىخة 

 . فخحات ، أميخة الذيخ رضا 
 -)بيػػػػػػخوت ٔناشػػػػػػخوف ، ف –الفػػػػػػاشسيػف تػػػػػػاريخيع وآثػػػػػػارىع فػػػػػػي مرػػػػػػخ ، كتػػػػػػاب   -

 ـ(.ٖٕٔٓ
 . قاشا ، سييل 

 ـ(.ٕٓٔٓ -)بيخوت  ٔتاريخ نرارػ العخاؽ ، دار الخافجيغ ، ف  -
 . ماجج ، عبج السشعع 

 -الحػػػػػاكع بػػػػػأمخ هللا الخميفػػػػػة السفتػػػػػخػ عميػػػػػو ، مكتبػػػػػة األنجمػػػػػػ السرػػػػػخية )القػػػػػاىخة   -
 ـ(.ٜٜ٘ٔ
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 في االسالم ا الفكري وأثرىحادثة االسراء 
 م.د. عبد السشعم عبدالجبار عمي جعفر أ.

 جامعة السثشى – كمية اآلداب
 سمخصال

 اعتسدت ىذه الدراسة عمى السحاور التالية وىي :
الكخيع، مغ خالل ايجاد تعخيف لسعشى مرصمح االسخاء لغًة  اوال/ مفيػم االسخاء في القخآن

 واصصالحًا وتػصيف ىحا السفيػم مغ خالل القخآن الكخيع .
 .في الجانب العقائجؼ عشجؼ ابغ عخبي وابغ الخومي ثانيًا/ اثخ حادثة االسخاء في الدمػك الفكخؼ 

السعخؼ، والسخيال ابي العالء  وأبػ عامخ بغ شييج  عشج االدبيثالثًا/ أثخىا الفكخؼ في السحػر  
 الذعبي .

وما نتج عشو مغ  العمسي وسيسا في عمسي الجغخافية والفمظ ،رابعًا / أثخىا الفكخؼ في السحػر 
 .اول محاولة لمصيخان عمى يج العالع العخبي عباس ابغ فخناس
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The Isra Incident and its Intellectual Impact on Islam 
Dr. Abdel Moneim Abdel Jabbar A. Jaafar 
College of Arts – University of Muthana 
Abstract 
   The current study depends on the following axes: 
First: The notion of Al-Asra'a in holy Qura'an, through finding a 
definition to Al-Asra'a from a linguistic and idiomatic standpoints and 
describing such a notion in holy Qura'an.  
Second: the effect of Al-Asra'a on the intellective behavior in the 
ideological aspect to Abin Arabi and Abin Al-Romi. 
Third: Its intellective impact on the literary axis to Amir Bin Shaheed, 
Abin Arabi, and Abin Al-Romi  and its impact on the commoners. 
Fourth: Its intellective impact on the Geography and Astrology, and what 
results, by Abbas Bin Firnas, as the first attempt to try flying.      
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 السقدمة
( الى السمكػت االعمى الحؼ أشار القخآن الكخيع الى مفيػم انتقال الخسػل االعطع دمحم )    

خمقو هللا سبحانو وتعالى واشمق عميو مرصمح )االسخاء( ، وقدع إلى الجشة والشار وسجرة 
المغػّيػن بأن يزعػا لو وصفًا يتشاسب ومجركاتيع العقمية السفدخون و دفع  ما السشتيى، وىحا

والحدية ، فاهلل الخالق العطيع لع يذخ اليو بتفاصيمو الجقيقة ليكػن واضح السعالع، وتخكو 
 لمسؤمشيغ ليرجقػا و يؤمشػا بو .

السرصمح )االسخاء( الجال عمى  مفيػم التقاربلجراسة  لتحميل التاريخيف مشيج اوضّ ليحا    
تػصيف االنتقال الى السمكػت االليي، لكذف العالقة بيغ الجال) وىػ الحجث( والسجلػل)أثخ ذلظ 
الحجث( ، وتبعاتيسا مغ التخاكسات الخاضعة لستغّيخات الفيع واالدراك في العمػم التي تأثخت بتمظ 

(  وحجوثو مع شخز الخسػل االكخم)الحادثة، لمبحث في الجدئيات ليحا االنتقال لسمكػت هللا
 وشبيعتو بآمخ مغ هللا تعالى ، و رؤية ما لع تخاه البذخية . 

وىحه الخؤية ال زالت مجيػلة لجيشا بتفاصيميا وابعادىا، عمى الخغع مغ ان كتب التفديخ     
مق عميو ( الى السمكػت االعمى وما اشوالحجيث الشبػؼ الذخيف نقمت انتقال رسػل هللا دمحم )

، ألحجاث حالة التقارب ميوعالمة دالة عمشيا الحؼ جعل  القخآن الكخيع مغ تدسية )االسخاء(
في أثخىا خارج  والعالقة بيغ الجال والسجلػل لمخخوج بسالية تاريخية ربسا تكػن مقاربة لمحكيقة

غ شخوحات معصيات الدمكان ، محاولو لتفديخىا وتحميميا  وعمى الخغع مسا تقجمة التأويالت م
 تحاول مغ خالليا اثبات صحة ما تػرده في نسط ترػر العقل . 

الختيار ىحا السػضػع  اً مباشخ  اسببكانت االثار التي تخكتيا حادثة )االسخاء في االسالم(      
، وصجاىا في عقػل العمساء والسفكخيغ في االسالم تخكتو لمبحث والجراسة في آلية االثخ الحؼ 

يع محاكاتيا في أشخىع السعخفية والعقمية مغ خالل عمػميع وعقائجىع ، واثخىا السدمسيغ ومحاولت
ىسية السػضػع لكذف أ  تبيغالسدتػػ العمسي او االدبي أو العقائجؼ، وت عمى ذلظ سػاء كانفييع 

بيغ حادثة االسخاء و أثخىا في االسالم ،لكػنيا ُذكخت في القخآن الكخيع ، واثخت تأثيخا الرمة 
 عقػل السدمسيغ .كبيخا في 

بتعخيف  شي السبحث االول، عُ و تساشيا مع شبيعة الجراسة، ُقدست الجراسة عمى الشحػ التالي    
معشى ) االسخاء( لغة واصصالحًا، ومغ خالل التعخيف عسل الباحث إليجاد مفيػم لسعشى 
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 نيلسبحث الثاا اأمالسعشى، الجاللة وأثخىا في في القخآن الكخيع  )االسخاء( وما السقرػد بو
وما رافقيا مغ تأثيخات دفعت  (ياالسالم الفكخ الدمػكي العقائجؼ فيحادثة االسخاء  وعشػانو)أثخ

السترػفة مغ السدمسيغ الى محاولتيع محاكات حادثة االسخاء الشبػؼ ، مغ خالل مشيجيع في 
تأثيخىا فييسا  الدمػك العقائجؼ الحؼ تعبجوا بو هلل ومغ ابخزىع ابغ عخبي و ابغ الخومي بخزت

 واضحًا. 
السخيال ، و  أما السبحث الثالث فقج حسل عشػان )االثخ الفكخؼ لحادثة االسخاء في االدب    

الذعبي( ، وتشاول السبحث الخابع اثخ ىحه الحادثة في العمػم عشج السدمسيغ، ودرس فيو تأثيخات 
لجغخافية والفمظ، وكان مغ اعطع حادثة االسخاء في العمػم عشج العمساء السدمسيغ، واىسيا عمسي ا

تأثيخات حادثة االسخاء العمسية في االسالم محاولة الصيخان التي قام بيا العالع السدمع عباس بغ 
، وكان عشػانو )اثخ حادثة االسخاء في العمػم عشج أول اندان يحاول الصيخانفخناس فكان 
 السدمسيغ( . 

أن خخ دعػانا آ ،وت الييا الجراسة ئج التي تػصمالخاتسة والتي تػضح أىع الشتا ومغ ثع      
الحسج هلل رب العالسيغ والرالة والدالم عمى دمحم وال دمحم ومغ تبعو بإحدان الى يػم الجيغ وهللا 

 ولي التػفيق.
 

 ِداللة االسراء وأثرىا في التدسية والسعشىاألول: السبحث 
 اوال/ معشى االسراء لغة  

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال  ِمَن اْلَسْدِجِد اْلَحَراِم ِإَلى :اشار القخآن في قػلو تعالى       
ِسيُع اْلَبِريرُ  اْلَسْدِجِد اأْلَْقَرى الَِّذي َباَرْكَشا َحْهَلُو ِلُشِرَيُو ِمْن َآَياِتَشا ِإنَّو ُىَه الدَّ

، فقج استخجم (ٔ)
 .  (ٕ)سيخ الميل ، او الدفخ ليالً  :: والتي تعشي في معاجع المغةالقخآن الكخيع مرصمح )اسخػ( 

ثانيا/ معشى االسخاء اصصالحًا:  وفي ىحا يقػل رسػل هللا )عميو أفزل الرالة واتع التدميع(:    
عخيف السرمح )اسخػ( ، وىحا مختمف عسا ذكخ في المغة لت(ٖ) )أنا لع اسخ.. وإنسا أسخؼ بي(

الحؼ اشمق عمى حادثة االسخاء، لكػن سيخ الميل او الدفخ ليال ىػ فعل يقػم بو االندان بسلء 
( مختمف في معشاه وداللتو عغ ما تذيخ اليو معاجع المغة اختياره وارادتو ، وقػل رسػل هللا )

واعتسادا عمى قػل رسػل  ( اسخؼ بو لياًل خارج ارادتو وبأمخ الالىي،،وىحا يعشي ان الخسػل)
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( يـأخح مرصمح االسخاء مشحًا اخخ في التعخيف االصصالحي ليكػن اقخب الى معشى هللا)
السفيػم ال التعخيف، ويكػن االنتقال مغ السدجج الحخام الى السدجج االقرى، بصخيقة مخالفة 

  آلليات الدفخ الستعارف عمييا آنحاك  خارج معشى الدمكان .
 أثرىا في داللة السعشى :و ثالثا / حادثة االسراء 

في البجء البج مغ استعخاض حادثة االسخاء تاريخيًا وكيف حجثت، والسمحع في ىحا ان       
، وكحلظ كتاب  (ٗ)كّتاب الديخة الشبػية يخونيا بذكل فيو اختالفات فيسا بيشيع في التفاصيل

 القخآن الكخيع، ايزا يشصبق عمييع ما يشصق عمى الحجيث الشبػؼ الذخيف، والسفدخيغ لكتاب هللا
كتاب الديخة الشبػية مغ اختالفات في الجدئيات والتفاصيل، ولتػضيح السذار اليو البج مغ 

 استعخاض سخيع وعمى الشحػ التالي : 
 االختالف  لجػ كتاب الديخة ومفاده :  -ٔ

الى السدجج االقرى ، واخبخ الشاس انو  ومفادىا: فمسا اسخؼ بالخسػل االكخم اواًل / رواية الدىخؼ 
قج اسخؼ بو الى السدجج االقرى، ويخبخىع باألسخاء ،ارتج مغ ارتج، وآمغ مغ آمغ، فدعى رجل 
مغ السذخكيغ إلى ابي بكخ ، فقال لو: ىحا صاحبظ يدعع انو قج أسخؼ بو الميمة الى بيت السقجس 

 . (ٗ)ذلظ  ، ثع رجع مغ ليمتو، فسا كان مغ ابي بكخ اال ان صجق
اما رواية ابغ اسحاق ومفادىا: اسخؼ بو مغ السدجج الحخام إلى السدجج االقرى ، وذكخ     

( رأػ ما رأػ مغ آيات التسحيز والبالء الحؼ اصاب بعس السدمسيغ، وذكخ ان رسػل هللا)
:أن هللا وعطيع خمقو وسمصانو ، ثع بعج ذلظ يشتقل لقػل مشقػل عغ ام السؤمشيغ عائذة ومفاده 

 . (٘)( رأػ االنبياء و وصفيع ، ورأػ الجشة والشار ، وفخضت عميو الرالة رسػل)
الحجيث الشبػؼ ايزًا يحكخون اختالفات كبيخة في حادثة االسخاء، فحكخ البخارؼ ما  ورواة ثانيًا/ 

ممخرو في باب فخض الرالة ،بيشسا الخسػل في داره بسكة ، فخج سقف بيتو فشدل جبخيل ففخج 
سػل هللا ثع غدمو بساء زمدم ثع جاء بصدت مغ ذىب مستمئ حكسة وايسانا فأفخغو في صجر ر 

صجره ثع أشبقو ثع اخح بيج رسػل هللا فعخج بو الى الدساء الجنيا ، فمسا وصل الدساء ، قال 
جبخيل لخازنيا أفتح ، فدألو مغ ىحا ، فقال جبخيل ، فدألو خازن الدساء ىل معظ أحج ، فأجاب 

( ، فقال خازن الدساء فأرسل اليو ، فمسا عمػ الدساء رسػل هللا وجبخيل ، معي دمحم)جبخيل نعع 
دخال الجشة وشاىجوا االنبياء عشج كل سساء، ثع يكسل البخارؼ حتى وصل رسػل هللا الى نبي هللا 



 حادثة االسراء وأثرها الفكري يف االسالم

 . عبد املنعم عبداجلبارأ.م.د                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسا  ااريخةةجم 
158 

 

 

مػسى، وكيف ان نبي هللا مػسى يخبخ  الخسػل دمحم ويدألو عغ فخض الرالة ، ويشرح نبي هللا 
الخسػل دمحم ، في ان يصمب الخسػل دمحم مغ هللا سبحانو تخفيف الرالة عغ امتو في كل مػسى 

 . (ٙ)مخة الى تخفف لخسذ اوقات في اليػم
(، جاء أن ابا جيل وىػ احج كبار السدتيدئيغ بالخسػل ) أما الييثسي فيحكخ ما مفادىا :   

حتى جمذ لخسػل هللا فدألو ىل مغ شيء ، فخد رسػل هللا :نعع، أني أسخؼ بي الميمة ، فدألو 
الى ايغ ، فأجابو الخسػل إلى بيت السقجس، فأجابو ابػ جيل فأصبحت بيغ ضيخانيشا ، فقال لو 

شكخ رسػل رسػل هللا نعع، فعمع ان رسػل هللا ال يكحب ، فأراد ابػ جيل أْن يجعػا قخير حتى ال ي
هللا حجيثو ، فجعاىع حتى جمدػا إلى الخسػل و أبي جيل فحكخ ليع رسػل هللا حجيث االسخاء 
فكانػا بيغ متعجب وبيغ مكحب ، فقالػا لخسػل هللا وتدتصيع ان تشعت لشا السدجج وفي القػم مغ 

 .    (ٚ)سافخ إلى ذلظ البمج ورأػ السدجج ، فخفع السدجج لخسػل هللا و وصفو ليع 
السفدخيغ كحلظ لجييع اختالفات في رواية حادثة االسخاء، فيحكخ الصبخؼ اسخاء الخسػل  ثالثًا/ 

عمى دابة تدسى البخاق، ويدجل مغ أن الجابة تحسل االجداد وال تحسل االرواح، واكسل الصبخؼ 
ثيع و تفديخه إلى قػلو الحؼ باركشا حػلو بأن جعمت البخكة حػلو لداكشيو في معاشيع وأقػاتيع وحخ 

( حتى نخؼ عبجنا دمحما مغ عبخنا وادلتشا وغخسيع ، ثع يفدخ قػلو تعالى: )لشخيو مغ آياتشا
 .  (ٛ)وحججشا

اما الثعمبي فحكخ حادثة االسخاء: بذكل مقتزب ججا ويحكخ: كان ابتجاء امخ السعخاج في      
ػ اخبخ عغ السعخاج ( لالسدخػ ، والسعخاج بعج االسخاء ، وأشار الثعالبي أن الخسػل الكخيع )

قبل االسخاء ،الشتج انكارىع لو ولع يرجقػه ، فأخبخىع بسا شمبػا مشو في وصف بيت السقجس بيا 
،فمسا تسكغ ذلظ في قمػبيع بانت لو حجة عمييع ، وأخبخ برعػده الى الدساء العميا وسجرة 

 .(ٜ)السشتيى وبقخيشو حتى دنا فتجلى فكان قاب قػسيغ أو ادنا 
ل الستقجم ، فسغ السسكغ ايجاد داللة ومعشى مختمفيغ لحادثة لسأسخاء ،لو أثخ كبيخ ومغ خال     

 في الجاللة والسعشى والسفيػم ، وعمى الشحػ التالي : 
( مغ السدجج أن حادثة االسخاء مغ السسكغ تػصيفيا بأنيا عسمية نقل لخسػل هللا ) -ٔ

 االقرى الى السدجج الحخام خارج نصاق الدمكان. 
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ان الشز القخآني الذخيفة لع يذخ إلى ذكخ وجػد دابة البخاق، وىحا ربسا اختمق وندب لخسػل  -ٕ
 ( مغ قبل السحجثيغ والسفدخيغ .هللا )

وان وجػد الجابة التي ذكخىا السحجثيغ والسفدخيغ في الحجيث الذخيف واشمقػا عمييا اسع  -ٖ
حدػس واالدراك ) كدخعة البخق ومشيا )البخاق( ربسا ىػ داللة لدخعة االنتقال خارج اشار الس

اشتقػا اسع الجابة البخاق(، في اشارىع ادراكيع الحدي، وترػرىع الفكخؼ، فأرادوا بحلظ ايجاد حل 
 ( الى السمكػت الدساوؼ االعمى.مقشع لسعخفة الػاسصة التي انتقل بيا رسػل هللا )

غل ودون الحسار بيزاء المػن، وصف كتاب الحجيث والتفديخ دابة البخاق : دابة فػق الب  -ٗ
وىحا الػصف لمجابة متأتي مغ مجركاتيع الحدية الستػاججة حػليع مثل االنعام الستعارف عمييا في 

 بيئة عيذيع.
الجاللة االكثخ اىسية أن الشز القخآني لع يذخ الى دابة البخاق ،وال الى تفاصيل اخخػ وردت و  -٘

ء والخسل في الدسػات ،وصػاًل الى سجرة السشتيى، وكحلظ فيو ، مثل لقاء الخسػل االعطع باألنبيا
 .(ٓٔ)لع يذخ الشز لتفاصيل اخخػ مثل عخض الخسخ والمبغ والساء عمى رسػل هللا 

( في حادثة االسخاء ، حالة اخخػ وىي السعخاج ، وىػ ايزا اضيف الى انتقال رسػل هللا) -ٙ
في الحجيث الشبػؼ الذخيف وكحلظ السفدخيغ  لع يحكخ في سػرة االسخاء ، وانسا اضافيا السحجثيغ

َتْعُرُج ﴿:ع في سػرة السعارج بقػلو تعالى، وكسا يخػ الباحث أن السعخاج اشيخ اليو في القخآن الكخي
وُح ِإَلْيِو ِفي َيْهٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْسِديَن َأْلَف َسَشٍة﴾ ومغ خالل الشز الػراد في  (ٔٔ) اْلَسالِئَكُة َوالرُّ

، اما  (ٕٔ) سػرة السعارج واعتسادا عمى الصبخؼ أن العخوج اختز بالسالئكة وصعػدىا لمدساء فقط
( بخوحو وجدجه ،ورجع الى مكة ، وىشا يربح معشى االسخاء في حالة االسخاء فقج نقل الشبي )

 مختمف عغ معشى العخوج .
يي وكسا يخػ الباحث حادثة اسخاء ثانية نقل بيا الخسػل ، ف (ٖٔ)(ٛٔ-ٔأما في سػرة الشجع ) -ٚ

االعطع الى السمكػت االعمى وشاىج بيا الجشة والشار، وجسيع تفاصيل السمكػت االعمى وصػاًل 
 الى اقخب مكان يرل بو العبج الى الخالق العطيع .  

غ، وتػصيفيا ويتزح مغ الستقجم أن حادثة االسخاء ومغ خالل تػضيح معشاىا لجػ المغػيي   
كسفيػم في نقميا مغ خالل كتاب الحجيث الشبػؼ الذخيف ، والسفدخيغ ، واالختالف معيع في 

 الفيع واالدراك لو أثخ في الجاللة والسعشى مختمف تساما عغ ما نقمػه وفدخوه . 
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ومغ السسكغ االعتساد في صحة ما ذىبشا اليو مدتشجيغ عمى السحاورة التي حجثت في سػرة    
( والسالء السحيصيغ بو مغ يحزخ لو عخش السمكة ، فقال احجىع ل بيغ الشبي سميسان )الشس

وىػ الحؼ عشجه عمع مغ الكتاب انا اتي بو اليظ قبل ان يختج اليظ شخفظ ،وىحا عبج مغ عباد هللا 
خرو بعمع  جدئي مغ الكتاب ،وليذ عمع الكتاب كمو، نقل العخش بدخعة قبل ارتجاد شخف 

واحزاره  ، فكيف بالخالق العطيع هللا سبحانو وتعالى أذا اراد نقل عبج مغ عباده ،(ٗٔ)سميسان 
اليو بالقخب مشو و) دمحم رسػل هللا سيج االوليغ واالخخيغ فسا ىي القجرة العطيع في تقخيبو اليو جل 

 شأنو( .  
 ني السبحث الثا

 أثر حادثة االسراء في الفكر الدمهكي العقائدي 
( الى السمكػت االعمى  في االسالم تأثيخًا كبيخًا في االسخاء وانتقال الخسػل ) أثخت حادثة     

السدمسيغ، الى الجرجة الحؼ دفع بعس السترػفة مغ السدمسيغ، أن يفكخوا بالػصػل الى 
( عغ شخيق تسدكيع السمكػت االعمى، ويحاولػن الػصػل الى ما وصل اليو الخسػل االعطع )

( وآل البيت )عمييع الدالم( ومحاكات كل عسل وفعل يقػم بو الخسػل) بالعبادة هلل وشاعتو،
والرحابة رضػان هللا عمييع، ونتيجة ىحا التأثيخ ضيخ في االسالم مجسػعة مغ السترػفة ، 

 ومغ ابخزىع : 
 :عربي التعريف أبن

 أبغ باسع والسعخوف العخبية، شيء قبيمة الى ندبو يخجع الحؼ عمي، بغ دمحم بكخ وىػ أبػ    
 سشة مخسيو مجيشة في افالشػن، وأبغ االكبخ، والذيخ الجيغ، محي ومشيا العجيجة وبألقابو عخبي،
 عخبي أبغ نذأة أن شاه ادريذ ويزيف ،(٘ٔ)ىجخيةٕٚٙعام دمذق في وتػفي ىجخية،ٓٙ٘

 الخالن، بدمصان السمقب الجيالني القادر عبج الكبيخ بالرػفي والجه اترال إلى تخجع الرػفية
 ىامتو بأن الرغخ مشح عخبي البغ تشبأ الحؼ لمجيالني الخوحي الشفػذ نتيجة جاء بدوغو أن ويقال
 .  (ٙٔ)بارزة مػاىب بيا ستعمػ

 وكان التقػػ، شجة أبػيو عغ يحكخ وىػ وغشية، الشدب في عخيقة اسخة مغ عخبي أبغ ويشحجر   
 خجمة ولدم تمسدان في ممكو عغ تخمى الحؼ يغال بغ يحيى أحجىسا الدىج، شخيق سمكا خاالن لو

 الخػالني مدمع أبػ فيػ الثاني خالو أما االحتصاب، مغ قػتو يكدب أن عميو أن عميو فخض عابج
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 اسفار عخبي البغ كان وقج وجل، عد هللا إلى لمتقخب شجيجة مجاىجات في الميل يقزي كان الحؼ
 بو استقخ ان الى وبغجاد مكة دخل حتى العخبي، والسغخب االنجلذ مغ بجأ العمع شمب في كثيخة
 بل فحدب ىحا وليذ عرخه، مترػفة اكابخ يج عمى وتتمسح واترل بيا، وتػفي دمذق في السقام
 . (ٚٔ) عشج الدمصان وحطػة مقام ذو كان
 كان فقج السقجسة، الشبػية بالحات تعمقو وشجة وفمدفتو الترػف في عاليا مقاماً  عخبي أبغ وبمغ   

 الكامل، االندان بأنو (هللا) رسػل شخرية إلى السترػفة، سائخ عشج الحال ىػ كسا يشطخ
 انتيت حتى مكة مغ دعػتو كانت الحؼ الشبي دمحم االول عخبي، ابغ فكخ في دمحميغ فيشالظ

 كل شخرية فيو تسثمت الحؼ الخالج  دمحم والثاني وجل، عد هللا جػار الى وانتقل السشػرة بالسجيشة
 بترػفو تؤثخ فججىا ليا، والعذق الشبػية لمحات العسيقة الشطخة ىحه خالل ومغ ، (ٛٔ)االنبياء
 . الرػفي نتاجو في االثخ كبيخ االسخاء حادثة صجػ ويكػن 

 : عربي أبن فكر في( االسراء)حادثة  أثر
يعج أبغ عخبي مغ كبار مترػفة عرخه، وتأثخ بالفكخ االسالمي الحؼ ساد بعرخه، واتزح    

 ( تأثخًا كبيخًا ، السيسا حادثة االسخاء التي أثخت بفكخه بسختكدات عجة :تأثخه بذخرية الخسػل )
 . (ٜٔ)يعج ابغ عخبي مغ القائميغ بػحجة الػجػد  -ٔ

وعخف جسيع محاىبيع ، ونطختو الى العمػم مبشية مغ عج مغ زىاد أىل الشطخ مغ الرػفية  -ٕ
 .  (ٕٓ)خالل التحريل الرػفي

 تأثخ أبغ عخبي بسشصق ارسصػ واقدامو  وعمى الشحػ التالي :   -ٖ
 العمع الستحخك والسحدػس ، وىحا العمع الصبيعي .  -أ 

 العمع الحؼ يشتيي الى مقجار وعجد، وىحا العمع الخياضي. -ب
 يشتيي الى وجػد باإلشالق، وىحا عمع ما بعج الصبيعة.والعمع الحؼ  -ت
وىحا التقديع االرسصي الحؼ أثخ في أبغ عخبي اوجج لو الحل مغ خالل السجاىجات الرػفية  

والخياضيات الخوحية، لكػن العقل الفمدفي قج يؤدؼ لسغ يذتغل بو بالذظ في الحات االاللية و 
ايجاد شخيق اخخ لمػصػل السباشخ الى العمع  وجػدىا، وعمى ىحا كان البج البغ عخبي مغ

، فحلظ يدتصيع االندان أن  (ٕٔ)الحكيقي ،وتحريمو مغ هللا ، والن هللا يعخف بحاتو كل ما خمقو
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يرل الى السعخفة التي تأىمو الى االتحاد مع هللا ، وفق السشصق االرسصي الحؼ تأثخ والحؼ يخػ 
 هللا سبحانو وتعالى ىػ الػجػد السصمق . 

عخبي والحؼ  أبغ وعقل نفذ في الرػفي التػىج قسة ىػ السكية الفتػح كتاب أن ويسكغ القػل   
 حادثة خالل مغ عشيا وعبخ عكذ تأثخه بالفمدفة واسمػب تػضيفيا في كتاب الفتػح السكية ،

 عالع وىػ لمعقل يخمد ،والثاني عالع الذخيعة وىػ الجيغ الى يخمد االول رجميغ، بيغ االسخاء،
السدافخان  ويتخمز االلية حزخة الى واحج وقت في ويقػمان بخحمة يبحث االسباب وعمميا،

 أرسمػا مغ وإلى الخسل بيغ الخحمة، والعالقة بجاية كانت وىحه االرضية الخواسب مغ ويتحخران
 نياية في في حادثة االسخاء، تتزح  (دمحم) هللا لخسػل محاكات ىحا وفي البذخ، مغ إلييع

 أنت: لو فقالػا لمذبو بو فأندػا الجخيئة الشفػس مغ الػجػد في تقجميا قج بذخز وإذا الخحمة،
 شمب لكسا؟ خصخ فأجابيسا وما الػجػد؟، في لشا خصخ ما لظ خصخ فيل الجار ىحه في تقجمتشا

الييكل، وىحه محاكات اخخػ بيغ الخجميغ، ومغ سبقيسا في الػجػد  ىحا تجبيخ في استخمفشا بسغ
 عمع بحلظ عشجؼ فأجابيسا ( ،( والخسػل دمحم)حادثة التي حجث بيغ جبخائيل)شبيو بالس

 فيو الحؼ العمع شخيق إلى جشدي ألرشجىع عمى رسػال وجعمشي استخمفكع مسغ بو صحيح
 وقال الستبع، يسثل وىػ فيو أسمظ حتى الصخيق بحلظ فعخفشي أشمب إياه الػاحج فقال سعادتيع

 فأن ذلظ، في أقمجك وال ذاتي مغ معخفتو إلى الصخيق استشبط أن فأريج وبيشظ بيشي فخق  ال اآلخخ
 اليسة ناقز أكػن  فمساذا لي خصخ الحؼ بالشطخ بو جئت وما عميو أنت ما لظ حرل أنت كشت

 .الشطخ صاحب فيكػن  واقمجك
 خالل مغ الخسػل يداوؼ  أن اراد أنو الشطخ صاحب ويدسيو العمع متبع الى عخبي ابغ ويذيخ    

 مغ بالعمع اخبخ ومقمجه الخسػل متبع أما الفكخؼ، الشطخ ومغ العقمية باألدلة العمع عمى حرػلو
يدخد  ثع الستبع، تدسية عمية فيصمق والدعادة الكسال شخيق الى ليرل الخسػل شخيق عغ صانعو

 وشبائع الذيػات لمتخمز  الخياضة في  والستبع الشطخ صاحب مغ كل بجأ كيف عخبي أبغ
 وبكية الجنيا الدساء إلى رحمتيسا وبجأت الدساء باب ليسا فتح مشيا تخمرا اذا حتى الشفذ

 الحاصل اإلليي العمع في ما عمى التابع فيحرل سفخه، في مشيع كالً  حال وصف الدساوات
 فعمع الدساء، ىحه صاحب عميو السشرػص وآدم السيسا ، االندانية الشذأة ليحه الجدئية لمشفػس
 التجبيخ في العشرخؼ  االستخالف الشطخ صاحب وعمع االليي، العمع في االستخالف صػرة التابع
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 غسا اال الشطخ صاحب يدداد فسا الشقز، لحلظ القابمة االجدام في والشسػ والخبػ الديادة وعمل
 الستبع يجخمػنيا سساء كل في بجنو، الى ويخجع سفختو تشقزي متى يرجق وما غع، عمى

 الستعمق الجدئي بالعمع تعشى التي الجدئية العمػم عمى الشطخ صاحب يحرل الشطخ، وصاحب
 صاحب فيدداد والحفاوة، التخحيب ويالقي الخسل مغ الكمية العمػم عمى الستبع ويحرل بالبجن،
 رسالة صحة عمى ويقف االنبياء مغ وتخحيب حفاوة الستبع ويدداد غسو، الى وغسا ىسا الشطخ
 لو ويحرل الػاحج السعشى وضيػر االمػر مػاقع فأنيا القخآن إعجاز بجاللة (هللا) رسػل السعمع
 اسخػ  التي السخاحل نفذ وىي الدساوات الدبع باجتياز الدساوية والخحمة ، (ٕٕ)العػائج خخق  مختبة

  التالي: الشحػ عمى عخبي أبغ ( ويقدسيا) هللا رسػل بيا
 . ادم وفييا القسخ سساء -ٔ
 . ويحيى عيدى وفييا عصارد سساء -ٕ
 . يػسف وفييا الدىخة سساء -ٖ
 . ادريذ وفييا الذسذ سساء -ٗ
 . ىارون  وفييا السخيخ سساء -٘
 . مػسى وفييا السذتخؼ  سساء -ٙ
 . ابخاليع وفييا زحل سساء -ٚ

 ومخكبو الشطخ صاحب مخكبو عمى كل والدخعة والدمغ نفدو في الػقت السدافخان ويرل   
 يبقى الشطخ فراحب السعاممة في الفخق  يبجأ ،ثع وااليسان الشػر جشاح عمى الستبع والثاني العقل،
 اسخار لو وتكذف باالنبياء لمقاء شخيقو يػاصل الستبع اما الحدن، ويريبو السالئكة عغ بعيجا
 . (ٖٕ)هللا  الى شخيقو ويػاصل الدساء وبخوج الكػن 

 عغ حجيثة خالل مغ االسخاء، حادثة في (االكخم) الشبي لذخز عخبي ابغ محاكات ونجج  
 تشتيي ومتى الخحمة لصػل وتزايقو الشطخ صاحب حالة يرف عشجما والستبع، الشطخ صاحبي

 وىي سفخ كمسة واستخجم (ٕٗ) بخوحة اسخؼ  (هللا ) رسػل ان القػل اراد كأنسا لبجنة، روحة لتعػد
 .  (ٕ٘)أسخػ  الستقابل مع كمسة السعشى
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 :الرومي الدين جالل عمى(االسراء)حادثة  االنتقال أثر
 : الرومي الدين بجالل التعريف

 العمساء كبار إلييا ندب التي بمخ، مجيشة في ىجخيةٖٓٙ الخومي بغ الجيغ جالل ولج    
 بـدمصان السمقب الجيغ بياء أبػه غادرىا وقج والغدالي، سيشا، وابغ كالفخدوسي والفقياء، والفالسفة
 السجيشة دمخ والحؼ الذخق، مغ القادم السغػلي الغدو مغ ىخباً  ديغ وعالع صػفي وىػ العمساء،

 الرػفي الذاعخ التقى نيدابػر وفي الحج، فخيزة ألداء مكة إلى متػجيا عمييا، وأتى عام بعج
 ضل لقج نامو، أسخار كتابو الخومي الجيغ جالل إلى أىجػ الحؼ العصار، الجيغ فخيج السذيػر
 الحب مجن العصار اجتاز لقج: "القػل يخدد وكان عسخه، شػال الرػفي بالذاعخ معجباً  الخومي
 الخومي عائمة استقخت مكة مغ العػدة ،وبعج" ضيق مسخ مغ الداوية في أنا أزال ال بيشسا الدبع

 الجيغ بياء دعا ومشيا الدمجػقي، كُيكباذ الجيغ عالء احتميا أرميشيا، في مجيشة وىي ارزنجان في
 وبشى بيسا، ورحب واالحتخام بالتبجيل استقّبميسا إلييا وصال ولسا قػنية، إلى الجيغ جالل َولجه
لقب  الجيغ بياد والجه عميو أشمق حياتو مغ الفتخة تمظ وفي البمجة، وسط في مجرسة ليسا

 أصقاع في عخف االسع وبيحا سشة، صغخ مغ الخغع عمى شيخشا أو مػالنا ومعشاه" "خجاونجكار
 .كافة اإلسالمي العالع

 وعالء ، سمصان مشيا فأنجب الدسخقشجؼ الال الجيغ شخيف خػجة ابشة مغ الجيغ جالل وتدوج  
 العمسية مشدلتو في مكانو الخومي الجيغ جالل ابشو حل قػنية في  والجه وفاة وبعج جمبي، الجيغ

 ومشيا لمجراسة حمب إلى تػجو ثع التخمحؼ، محقِّق الجيغ بخىان يج عمى الخومي تتمسح والجيشية،
 حياتو، مغ األخيخة الدشػات بيا يسزي عخبي بغ الجيغ محيي الذيخ وكان دمذق، إلى انتقل

 محيط هللا سبحان: "فقال الجيغ، بياء والجه خمف يسذي قبل مغ الخومي رأػ عخبي ابغ أن ويخوػ 
 ".بحيخة خمف يسذي

 والتػجيو الجيغ ومبادغ الذخيعة تعميع وتػلى مجرستو، في واستقخ قػنية، إلى الجيغ جالل عاد
 صػفًيا مشو وجعمت حياتو، مجخػ  غيخت لحادثة تعخض حياتو مغ الفتخة تمظ وفي الخوحي،
 .اإلليية بالسحبة محتخًقا

 الجػال، الجروير تبخيد، بذسذ التقى عشجما بالترػف الخومي الجيغ جالل بجايات وكانت  
 لسػكب شسذ  تعخض يػم وذات نفدو، إلى مشقصعاً  خاناتيا أحج في وأقام قػنية وصل الحؼ
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 وعشجما الجيغ، جالل مػالنا عمى فييا أغسي قريخة، محاورة بيشيسا وجخت وتالمحتو، الخومي
 صار عامًا، أربعيغ لسجة خمػة في الشاس اعتدال وىشالظ السجرسة، إلى شسداً  أخح وعيو استعاد
 وعخفان بحب حياتو شػال ألستاذه يحتفع ضل والحؼ لمخومي، الخوحي األستاذ الجيغ شسذ بعجىا

 (ٕٙ)ىجخية ٖٚٙ الجيغ جالل تػفي لمجسيل،
 :الرومي بن الدين جالل شخرية في االسراء حادثة أثر
 عشجما االول شخيقيغ خالل مغ وذلظ كبيخا، تأثخا االسخاء بحادثة الخومي الجيغ جالل تأثخ   

 جالل تعخيف في التأثيخ ىحا ونجج عخبي، ابغ حياة اواخخ في المقاء ىحا وكان عخبي، بابغ التقى
 الثاني والخأؼ كتاب، او استاذ مغ الكيسياء بتعمع اشبو أنو بسعشى بالكيسياء وتذبيو لمترػف الجيغ

 مدمظ الصخيق أن حيغ في جسيعا، لمشاس السعج الػاسع الصخيق تسثل والذخيعة:" بالقػل ويػضحو
 أناساً  بػصفيع الكاممة مختبتيع تحقيق يخيجون  الحيغ اولئظ مغ القميل العجد نريب مغ ضيق

 السصمق الكسال الى يرل الجنيا ىحه في كامل اندان يػجج ال بأنو القػل وخالصة ، "كامميغ
 .   (ٕٚ)الدالم عمييع بيتو وأىل (الخسػل) سػػ 

 االستاذ ان لمقػل يجفعان ،وقج عخبي أبغ في الػاضح تأثخه يػضحان الخومي لجػ الخأييغ وىحيغ  
 بكتاب تأثخه يؤكج وىحا بالكيسياء الترػف لػصفو عخبي أبغ ىػ والجه بعج الخومي حياة في االول
 كيسياء لكػن  الكيساء، بتعمع الترػف يقارن  لشججه عسيق بتبحخ عميو اشمع ربسا وانو السكية الفتػح

 أما ،(ٕٛ)والستبع الشطخ صاحب عشج البجن خارج الخوح سفخ عغ تتحجث عخبي ابغ لجػ الدعادة
 (الخسػل) سػػ  السصمق الكسال الى يرل الجنيا ىحه في كامل اندان يػجج ال بأنو الثاني رأيو
 في تسثمت التي السقجسة الشبػية لمحات عخبي أبغ نطخة مغ متأتي وىحا ، الدالم عمييع بيتو وأىل

 . (ٜٕ) لجيو الكامل االندان وىػ االنبياء كل شخرية
 خالل مغ االولى مخحمتيغ عمى فشججه الخومي ابغ عمى االسخاء لحادثة السباشخ التأثيخ أما   

 االشخاق وبيغ الحكسة مغ مشقػل مدج بانيا لمخومي الرػفية لمصخيقة شاه ادريذ وصف
 ادريذ مع نختمف ولعمشا ( ،الرجيق) بكخ أبػ الرحابي الى أصػلو تخجع التي الذخري

 أبي بغ كعمي الدىج السترػف او  يعخف عشو لع (الرجيق) بكخ أبي فأن الػصف بيحا شاه
 متابعة خالل مغ ولكغ شاه، ادريذ لخأؼ تبخيخ نجج وال (،الغفارؼ ) ذر ابي أو () شالب
 ما كل في ترجقو كانت لكػنيا الرجيقة لقب عمييا اشمق صجيقة لجيو كان نالحع الخومي سيخة
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( ) الشبي مع حرمت التي االسخاء بحادثة الخومي مغ واضح تأثخ وىحا ، (ٖٓ)ويفعل يقػل
 لمشبي ترجيقو اثخ عمى فدسي () بكخ أبػ بو وصجق وقػعيا في قخير كحبتو عشجما

االسخاء،  لحادثة مشو محاكات كانت صجيقتو عمى الرجيقة لقب الخومي اشمق فعشجما بالرجيق،
 .بعج وقػعيا في جانب مشيا

 رمدية خالل مغ فيتحقق الذخيف، الشبػؼ  االسخاء في الخومي لتأثخ الثانية السخحمة أما      
 هللا إلى البجن خارج الخوح سفخ أنيا الباحث يخػ  وكسا تعج التي الخقز في السػلػية شخيقتو

 أو الدساع، ويعج والستبع، الشطخ صاحب شخريتي في عخبي بأبغ تأثخه رواسب فيو تعالى، وىحا
 رمديتو، لو شقذ وىػ السػلػية، الصخيقة فشػن  أشيخ مغ الجواريغ، لمجراوير الكػني الخقز
 القبخ، إلى تخمد الدػد والسعاشف األكفان، إلى تخمد الخاقرػن  يختجييا التي البيس فالثياب
 والجورات الغاربة، الذسذ لػن  إلى يخمد األحسخ والبداط القبخ، شيادة إلى تخمد المباد وقمشدػة
 العمع، شخيق وىي هللا، إلى التقخب في الثالث السخاحل إلى تخمد الخقز باحة حػل الثالث

 الخالص، يعشي الدػد السعاشف وسقػط الػصال، إلى السؤدؼ والصخيق الخؤية إلى والصخيق
 دائخة، نرفي عمى تقدع الخاقريغ ودائخة الكيامة، يػم بالرػر الصبػل وتحكخ الجنيا، مغ والتصيخ

 صعػد أؼ الرعػد، قػس اآلخخ ويسثل السادة، في الخوح انغساس أو الشدول قػس أحجىسا يسثل
 الجراوير حخكة أما وشعاعيا، الذسذ الجائخة مخكد حػل الذيخ دوران ويسثل بارئيا، إلى الخوح
 .مخكدىا وحػل الذسذ حػل الكػاكب ودوران الكػني، القانػن  فتسثل الباحة حػل

 بييئة ولكغ (،الشبي) مع وقعت التي االسخاء لحادثة محاكات فأنيا بخمديتيا السػلػية والصخيقة  
 أقخب الى ووصػلو االرضية القيػد مغ وتخمرو لمدساء (الشبي) صعػد يسثل الحؼ الخقز
 . (ٖٔ)بارئيا الى الخوح برعػد عشو عبخ الحؼ تعالى هللا مغ مػضع

 لخسػل هلل عذقو بيا ويرف االسخاء حادثة بيا يرف التي االشعار مغ الكثيخ الجيغ ولجالل  
 :قػلو مشيا () دمحم االكخم

 االشع  الفمظ  انكفا أجمظ مغ
 دم مغ بحخا التخاب  واستحال
 .ىالال أدعػك لدت

 ىالل حػل كل مغ اسسى فأنت
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 جشاح  لو انت بسغ  أنعع
 وجالل  لو  رفعة مغ ليا يا
 .(ٕٖ) خال مغ عارضو عمى لو كع         

 الصاىخ والػججان الكامل االندان عخض وىجفو السثشػؼ  كتاب  الجيغ جالل أعسال أبخز ومغ  
 الخسػل شخرية سيسا باألنبياء كبيخ تأثخ ،وفيو (ٖٖ)أجداء ست في بيت الف ٕٙ مغ ويتألف
 االسخاء بحادثة الجالل تأثخ عمى تخكيد وفيو الكامل، االندان الخومي يعجه الحؼ (دمحم) االعطع
 اياىا معتبخاً  لحاليا الجنيا تاركاً  تعالى ولقائو بجار الخمج متعمقا (الشبي) كان وىكحا" عشيا ويعبخ
 هللا لقاء يكػن  ان يجب الحياة مغ اليجف ان اصحابو عمع كسا بأخختو، االندان يخبط جدخ مجخد
 وسفخ دائع اسخاء حالة ىي االكخم الشبي حياة الخومي عج قخار، ليا يقخ ال التي الجنيا ال تعالى

 دار في هللا لقاء ان الشبي يعمسيع الحيغ والرحابة (الشبي) بيغ وربط يشقصع، ال تعالى هللا الى
 ولكغ االخخة، الى الجنيا مغ الدفخ بعج المقاء وىحا لمقاء، الجدخ ىحه ىي الحياة وان الخمج

 في فيي هللا رسػل الكامل االندان صػرة وتخسع اليو الذػق  دائع هللا الى الدفخ دائع (الشبي)
 .تعالى هللا الى االسخاء يقابل تعبيخ ،ىػ الدفخ تعبيخ عغ معبخا هللا مع دائع سفخ حالة

 السبحث الثالث
 العربي  )االسراء( في االدبالفكري لحادثة  األثر
أثخت حادثة االسخاء في االدب العخبي تأثيخا واضحا ، وسيسا في ادب الخسائل ، والسخيال    

 تباعًا :،الذعبي ،الحؼ سشأتي عمى تبيشو 
 ىجرية (:634-263اوال / أبه عامر بن شييد االندلدي )

وىػ أبػ عامخ احسج بغ أبي مخوان عبج السمظ بغ مخوان بغ احسج بغ عبج السمظ بغ شييج،     
يشتيي ندبو الى بصغ مغ أشجع وىع مغ قبيمة غصفان ، ولج بقخشبة في خالفة ىذام بغ الحكع 

قة في الشدب ،وكانت حياتو متخفة، وقج بمغ مختبة الػزارة في وتػفي فييا، ويشتسي الى اسخة عخي
الجولة العامخية ، لكشو لع يرل الى مشدلة الكتابة في الجيػان ليمقب بالػزيخ الكاتب، وعاصخ 

ىجخية عمى اثخ ٖٓٗمجسػعة مغ االحجاث والفتغ الدياسية ومشيا فتشة قخشبة التي حجثت عام 
ىجخية ، وفي ايام خالفة ٚٓٗريدي ودخل قخشبة عام مبايعة البخبخ عمي بغ حسػد االد
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الحسػدييغ سعى بو الػشاة في عيج عمي بغ حسػد فتخدت احػالو وسجغ، ثع ما لبثت ان تغيخت 
 ىجخية . ٕٔٗاوضاعو في زمغ السعتمي بغ يحيى عام 

يج ىجخية ،ففخ ابغ شئٖٖٗولع يصل حكع السعتمي في قخشبة فثار عميو القاسع بغ السأمػن     
الى مالقة ، ثع ثار اىل قخشبة عمى القاسع بغ السأمػن وبايعػا عبج الخحسغ السدتطيخ الحؼ رفع 
مغ قجر، وكان حكسو مجة قريخة لع تتجاوز الدبعة وأربعػن يػم ،ولع يعثخ في السرادر ما يثبت 

واعتل في صمتو باألميخ الججيج السدتكفي. وكان ابغ شييج ال يصيق االبتعاد عغ مالىي الحياة ، 
ىجخ مغ شيخ ٕ٘ٗاخخ عسخة فمدم داره بزع سشيغ حتى غمب عميو الفالج وتػفي في مدتيل 

 ذؼ القعجة. 
وبعج استعخاض حياة ابغ شييج البج مغ الحجيث عغ اصحاب مػدتو ومشيع االمخاء والػزراء      
أبي عامخ  وكان االمخاء يخفعػن قجره والػزراء يصمبػن وده ،ومغ اشيخ اخباره مع الحاجب ،

السشرػر بغ السطفخ وكانت لو صمو محسػدة معو، وكحلظ عاصخ نخبة مغ عمساء قخشبة مشيع 
ابي مخوان بغ حيان ، وكحلظ الفكيو أبي دمحم بغ حدم ، وىؤالء مغ مسغ عاصخىع ،ويبجو انو 

 ربصتو بيع صالت الرجاقة. 
تػابع والدوابع )خرػمو اما حجيث ابغ شييج عغ اعجائو فقط أشمق عمييع في رسالتو ال    

واحاشتو بالسعجبيغ الحيغ يمتفػن حػلو  وحداده( الحيغ حدجوه عمى عطع قجره عشج االمخاء ،
ويذيجون بحكخه ، ويحكخ ابغ شييج ثالثة مغ كبار اعجائو وىع أبػ دمحم وابػ القاسع وابػ بكخ، فأبػ 

 السعخوف بابغ الفخضي قتمو دمحم انزى عميو لدانو عشج االميخ السدتعيغ ،وابػ دمحم عبج هللا
 . (ٖٗ)البخبخ بعج سيصختيع عمى قخشبة 

 اليدف من رسالة الزوابع والتهابع : 
عخف عغ أبي عامخ انو كان محاط بكثيخ مغ الخرػم والحداد ،تعخضػا لو باألذػ      

عخه ، الكبيخ، فانبخػ ليع يخد اذيتيع ويشتقز مشيع ومغ ادبيع ،فسا كان مشو اال ان بدط جسال ش
ونثخه، وفشػن ادبو، فألف رسالة التػابع والدوابع لتكػن رد عمى مشافديو وحاسجيو وفييا مغ 
االفكار الججيج التي عجدوا عغ االتيان بسثميا بدمانو لتكػن رد عمييع، وليذ ىحا فحدب بل انو 

مية عسيقة يعصي ترػرا لسغ يقخأ رسالة التػابع والدوابع ويتسعغ بيا أنو كان متأثخ ببشية اسال
( كػن حادثة االسخاء السباركة ،ألن  فكختيا ومشحاىا فييا تأثخ كبيخ بذخرية رسػل هللا )
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، وكحلظ رسالة الدوابع  (ٖ٘)حجثت معجدة ألثبات الشبػة بعج صخاع مخيخ وكبيخ مع مذخكي قخير
مع والتػابع اذا ما اجخيشا مقاربة في الحجث نججىا جاءت رد عمى صخاع خاضو ابغ شييج 

 .        (ٖٙ)حاسجيو مع فارق كبيخ بيغ شبيعة الحجث والذخػص والدمكان
 أثر حادثة االسراء في التهابع والزوابع :

تبجء الخحمة بعج اتسام أبػ عامخ رسالتو الى  مقدمات بداية رحمة ابن شييد الى عالم االرواح :
أبي بكخ بغ حدم ويبجو انو صجيقُا لو، يػضح لو تعمع واشخقت عميو بػادر السعخفة، بقميل مغ 
السصالعة والجيج، ثع يحجثو عغ حبيب لو مات واخح بخثائو ، واذا بجشي يصمع عميو وأسسو زىيخ 

حؼ كان يخثي بو حبيبو، ويطيخ الجشي زىيخ بغ بغ نسيخ ويترػر لو ويمقي إليو بتتسة شعخه ال
نسيخ رغبتو في اصصفائو، كسا ترصفي التػابع خالنيا ، فتتػثق بيشيسا الرحبة ،ثع يمقشو التابع 

 .ابيات يتسثل بيا ، فيحزخ امامو ، ويػحي إليو 
شييج وفي حال اجخاء السقاربة التي تطيخ أثخ حادثة االسخاء الفكخؼ والشفدي بذخرية أبغ     

 وشخيقة كتابتو لخسالة التػابع، يتزح التالي : 
ان ابغ شييج يطيخ ان كان عمى قجر كبيخ مغ الحدن وااللع قبل ان يطيخ لو تابعو مغ الجغ   

، وىحا قخيب الذبو بسا حجث (ٖٚ))زىيخ بغ نسيخ( ويعمسو كمسات أن تسثل بيا ضيخ و اوحى اليو 
، ويحكخ ابغ (ٖٛ)ضمع العخب وقخير واضصيادىع لشبػتو( عشجما كان يعاني مغ مع رسػل هللا )

( نائع ،أتاه جبخئيل وميكائيل)عمييسا الدالم( فانصمقا بو الى ما بيغ سعج بيشسا رسػل هللا )
السقام وزمدم ، واسخؼ بو الى السمكػت االعمى الى الدساوات ،سساًء ،سساًء ،الى ان وصل 

  .(ٜٖ)الدساء الدابعة وبعجىا سجة السشتيى
 رحمة أبن شييد :

تبجء مغ الفرل االول الحؼ أذ يدأل أبػ عامخ صاحبو مغ الجغ زىيخ بغ نسيخ في أن      
يدور ارض التػابع ، فيصيخ بو عمى متغ جػاده ، حتى يشدل وادؼ االرواح فيدور صاحب أمخغ 

بع أبي تسام الكيذ ، وصاحب شخفة مغ الجاىميغ ، ويخغب في زيارة الذعخاء العباسييغ مبتجئا بتا
، ويمتقي بصخيقو بذيصان قيذ بغ الخصيع ، ثع يشتقل الى تػابع الصائييغ وساعخ الخسخ ، ويشتيي 
لقائو في رحمتو االولى في حزخة تابع الستشبي، ويداجميع الذعخ ويحاكخىع فيو ويعارضيع ايزًا، 
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عامخ بغ شييج الخيالية  ، وىشا البج مغ التػضيح والسقاربة بيغ رحمة ابي(ٓٗ)ويأخح االجازة مشيع 
 وكيف وضف فييا حادثة االسخاء وتأثخ بيا وعمى الشحػ االتي : 

اوال ان أبي عامخ ىػ مغ شمب مغ تابعو مغ الجغ أن يدور ارضيع واسساىا ارض التػابع  -ٔ
،وكحلظ  كان جبخائيل مع كل سسػات يبيغ لخسػل هللا مغ (ٔٗ)والدوابع وكانا يتحادثان فيسا بيشيسا 

، وىحا قخيب الذبو مغ الحؼ حرل مع رسػل هللا عشجما اتياه (ٕٗ)ساكشييا ويحجثو عشياىع 
، وىحا يعشي ان رسػل هللا ىػ مغ سأل هللا  (ٖٗ)السالكيغ فقاال لو : انصمق الى ما سألت هللا

 وشمب مشو االسخاء في رواية أبغ سعج  . 
، بيشسا (ٗٗ)والتقى تػابع الذعخاءانصمق ابػ عامخ عمى متغ جػاد حتى ندل بػادؼ االرواح  -ٕ

انصمق رسػل هللا عمى دابة البخاق، ومشيا اسخؼ بو لمسمكػت االعمى والتقى مع الخسل واالنبياء 
،كحلظ فعل ابغ شييج مع تػابع  (٘ٗ))عمييع افزل الرمػات واتع التدميع(، وكان يحجثيع ويحجثػنو

 كتابة رسالة التػابع والدوابع .  الذعخاء ، وىحا تأثخ كبيخ بحادثة االسخاء في اسمػب
ذكخ أبغ شييج في رسالتو ان شار عمى متغ جػاد حتى ندل وادؼ االرواح ، وفي االسخاء  -ٖ

( عغ اودؼ في جيشع، والبج مغ القػل ابغ شييج الشبػؼ الذخيف  تحجث  الخسػل االكخم )
يبجو انو خارج البالد اجخػ نػع مغ السقاربة بيغ وادؼ االرواح الحؼ ىػ شار اليو، والحؼ 

الستعارف عمييا ويحتاج الى الصيخان اليو وربسا يشقل لسخيمة السصمع أن ارض الجغ في الدساء ، 
  (ٙٗ)( في السمكػت االعمىكسا ان وادؼ جيشع في السمكػت االعمى وىػ الحؼ شاىجة رسػل هللا )

سخوج الخزخاء ومحاكخاتو وفي الفرل الثاني مغ رحمة ابغ شييج يتحجث عغ مصارحاتو في ال   
مع تابع الجاحع وتابع عبج الحسيج ، فيأخحان عميو شغيان الدجع عميو ، ويجافع عغ نفدو ، 

( في فخض الرالة عمى امتو ،وحجيثة مع مػسى وىحا مقارب لسا حرل مع رسػل هللا )
((عشجما شمب مغ رسػل هللا )السخاجعة هلل لمبارؼ في تخفيف الرالة، ال نيا ل ) يذ ليا

، ثع ان (ٚٗ)استصاعة  بالرمػات السفخوضة عمييا، الن مػسى كان قج عخف الشاس واستصاعتيع
رسػل هللا بعج مخاجعة هللا تعالى في امخ التخفيف في الرالة ، يأمخ هللا تعالى بتخفيفيا وفخضيا 

خاء ولقاء عمى العباد، ولمسقاربة نجج ان بعج لقاء ابغ شييج مع التػابع كان في السخوج الخز
رسػل هللا مع مػسى وباقي االنبياء في الجشة ، والسخج الخزخاء تعبيخ عغ الجشة في لقائو مع 
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تػابع الجاحع وعبجالحسيج، وكحلظ ان ابغ شييج اجيد مغ قبل الجاحع وعبج الحسيج ، وكحلظ 
 . (ٛٗ)( اجيد مغ لجن هللا سبحانو وتعالى بتخفيف الرالةرسػل )

ابغ شييج بعج استعخاض أىع اوجو الذبو بيشيا وبيغ حادثة االسخاء ،انيا لع  ويتزح مغ رسالة    
تعالج أفكار كبيخة ،أو تعالج ىسًا فكخيًا لو شأن في االمة، عمى الخغع مغ تأثخىا في اسمػبيا 

 اناة ابغ شييج مغ حداده وكارليو.االدبي بحادثة االسخاء ، لكشيا عشيت بذيء واحج فقط وىػ مع
  السعري  العالء هأبثانيا/ 

ىػ أبػ العالء احسج بغ عبج هللا بغ بذيخ االنرارؼ السعخوف بالسعخؼ ندبة الى ىحه البمج      
ىجخية، وىػ مغ اسخة معخوفة بالفزل والعمع واالدب وكان أبػه قاضي السعخة، ٖٖٙالسػلػد سشة 

بسخض الججرؼ،  وكحلظ ججه، القى السعخؼ في شفػلتو عشاية بالغة مغ أبػيو، وأصيب السعخؼ 
فحىب بإحجػ عيشيو ثع انصفأت الثانية، ويرف السعخؼ نفدو في حجيثو عشيا فيخبخنا بأنو لع 
يعخف مغ مذاىج الجنيا غيخ لػن ثػبو االحسخ الحؼ كان يختجيو وىػ شفل صغيخ، ورغع ما مخ 

ول ابيو بو مغ مراعب في شفػلتو لكغ ىحا لع يسشعو مغ مػاصمة العمع والتعمع فكان معمسو اال
الحؼ اىتع بتمقيشو العمع حتى شب، ثع ما لبث ان انيجم جانب كبيخ مغ حياتو بػفاة والجه، 
وأحاشتو امو بالخعاية واالىتسام، ويشتسي السعخؼ الى اسخة حمبية ذات مكانة أعانتو عمى اتسام 

الذام تحريمو في حمب، ولكشو لع يدتقخ فييا فقج كان تػاقا لتحريل العمع، فتشقل في بالد 
لتحريمو وانتقل الى بغجاد ولقي حفاوة كبيخة مغ عمسائيا، ثع عاد الى حمب ولدم داره واعتدل 

ثقافة كبيخة في  تالشاس، وكانت داره تغز بصمبة العمع الحيغ يأخحون عشو العمع والسعخفة وكان
 .(ٜٗ)ىجخيةٜٗٗ، حتى تػفي ومات  عمػم عرخه

 :رسالة الغفران وأثر حادثة االسراء فييا
أبػ العالء رسالة الغفخان وتتزسغ رمػز واشارات، وتمسيحات وترخيحات، تعالج ما   ابتجع      

كان يعاني مشو أبي العالء مغ فقجان نعسة البرخ، فقج جعل بصميا ابغ القارح  يدعى لجخػل 
يعجب مغ شػل وقػفو، وىشا تحجث لمخجل حػادث ومشاقذات مع الذعخاء  والجشة قبل الشاس 

وكسا يشاقر خازن الجشة، وىحه الخسالة تشاقر مفيػم السعخؼ الحؼ لع يتقخر لجيو االيسان بػجػب 
الجشة والشار، فتػلج في مخيمتو الذظ في أحػال الثػاب والعقاب، وكان يتسشى في قخارتو أن 

 ، فجعل مغ ابغ القارح لدان حالو الستكمع .(ٓ٘)أىل الشعيعترجق االخبار ويكػن مغ 
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ومغ االمػر التي جعمت السعخؼ يدجل لدان حالو شخيقتو ونطختو لمذعخ والذعخاء، فقج صشف   
سكان الجشة والشار و جعميع مخاتب، فقج وضع في اقرى الجشة بيػتا حقيخة وأسكغ فييا شعخاء 

 . (ٔ٘)شبػؼ :" ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه سفدافيا"الخجد، وقال ليع: لقج صجق الحجيث ال
وىحا السعشى يحسل شابع الثػرة، وربسا تكػن ثػرتو عمى الػاقع االدبي الحؼ تخدػ في أيام     

الػاقع االدبي اال انعكاس لمػاقع االجتساعي والدياسي الحؼ كان يسثمو الذعخاء وىحا  ماالسعخؼ، و 
لحؼ حاول السعخؼ االيحاء اليو وتسثمو بيحا الحجيث فيػ يحىب بسغ جانب، اما الجانب االخخ ا

وقيسو، ونعتسج في ىحا الخأؼ عشج التخجيح بو،  ()يصمع عمى رسالو الغفخان الى االمام الحديغ
، وفي معخض حجيثو ((عمى ما يحكخه السؤرخ اليعقػبي بشقمو حادثة استذياد االمام الحديغ

ومغ السخجح ان ، ()إلمام عغ االمػر التي عمسيا لو ججه رسػل هللاعغ االمام يحكخ ىحا القػل ل
عمى الثػرة وتغيخ الػاقع، و ابػ العالء االمام كان يخدد ىحا القػل عمى مدامع الشاس لحثيع 

باستخجامو ىحا القػل دون االشارة الى قائمو حث عمى الثػرة في االدب الحؼ ىػ انعكاس الػاقع ، 
 . (ٕ٘)ثػره في مفاليع االدب ستغيخ السجتسع وتصبعو بصابعياوبالتالي فأن قيام 

أما رسالة الغفخان فيبجئيا السعخؼ بحكخ ابغ القارح الحؼ يخكب نجيبا مغ نجب الجشة خمق      
فيديخ في الجشة عمى غيخ مشيج، فإذا رأػ نجيبة يمسع بيغ كثبان العشبخ  در، مغ ياقػت و

 .(ٖ٘)واالشجار
خ في بجاية رحمة ابغ القارح فأن السعخؼ يدتسخ في عسمية التمسيح ومغ خالل وعشج أمعان الشط   

السقاربة يتزح أن الشجيب الحؼ ىػ مغ نجب الجشة يساثل البخاق وىػ الحؼ ركبو رسػل هللا في 
االسخاء، ولكغ السعخؼ ىشا اشمق مرصمح نجيب والحؼ مغ السسكغ عجه مخادف لتدسية البخاق 

الجية االخخػ فأنو يقجم وصفا لجخػل ابغ القارح لمجشة عمى غيخ مشيج  أما مغ  ، ىحا مغ جية
ويرف نجيب ابغ القارح مغ الجر والياقػت لتكػن صفة الشجيب التغايخ عغ وصف رسػل 

، ويقجم وصفا لمجشة مقارب لسا محكػر في لقخآن (ٗ٘)لمبخاق دابة فػق الحسار ودون البغل ()هللا
اِلَحاِت َجشَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا ﴿ الكخيع بقػلو تعالى: ِإنَّ َّللاََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُشها َوَعِسُمها الرَّ

 بيغ ولكغ الفارق  ،(55)﴾َحِرير ِفيَيا َوِلَباُسُيمْ اأْلَْنَياُر ُيَحمَّْهَن ِفيَيا ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلؤ ا  
خة انيا رحمة خاسخاء الخسػل و رحمة ابغ القارح وانتقالو لمدساء التي عشي بيا السعخؼ اآل حادثة

  كان ليا مشيج وفييا حكسة الاللية. ()ليذ ليا مشيج عمى خالف رحمة رسػل هللا
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ويبجو لمباحث التاريخي السصمع بتسعغ عمى تفاصيل حادثة االسخاء وما تيدخ لو مغ     
متأثخة  بذخرية  تأتيمرادرىا ورواياتيا، والحؼ يبحث بذأنيا أن رسالة الغفخان البي العالء 

وانو عمى اشالع كبيخ و واسع بتفاصيل الحادثة  (علهيم السالمو)وال بيت ((الشبي االعطع دمحم 
خ ال بيت الشبػة عمييع الدالم، ودليمشا في ذلظ السجخل الحؼ اعتسج عميو في تدسية الخسالة وسي

بعج دخػل ابغ القارح الى الجشة عمى نجيب مغ نجبيا، رفع صػتو متسثال بقػل فبالغفخان، 
 البكخؼ: 

 ليت شعخؼ متى تخب بشا   الشاقة  نحػ العحيب فالريبػن 
 اقًا ، و قصعة مغ  نػن محقًا  زكخة  وخبد  رقاق    وحب

فجخػ بيغ ابغ القارح والبكخؼ الحػار الحؼ مفاده غفخان هللا عد وجل لمبكخؼ بذفاعة رسػل      
، ومفاده: أتذعخ أييا العبج السغفػر لو لسغ ىحا الذعخ، ( (وعمي بغ أبي شالب  ()هللا 

ويتػارثػن ذلظ كابخا عغ كابخ حتى فيجيب الذيخ ابغ القارح: نعع، حجثشا اىل ثقتشا عغ اىل ثقتيع 
بغ بكخ بغ وائل،  يرمػه بأبي عسخو بغ العالء، ان ىحا الذعخ لسيسػن بغ قيذ بغ جشجل

غ ابفيجيب الياتف انا ذلظ الخجل، مغ هللا عمي بعجما صخت مغ جيشع عمى شفيخ، فيدألو 
رجال في عخصات القارح كيف كان خالصظ، فيجيبو البكخؼ سحبتشي الدبانية الى سقخ، فخأيت 

الكيامة يتسأأل وجيو تسألؤ القسخ، والشاس ييتفػن بو مغ كل أوب يا دمحم يا دمحم الذفاعة!، 
فرخخت في ايجؼ الدبانية يا دمحم أغثشي فإن لي بظ حخمة! فقال: يا عمي بادره فأنطخ ما حخمتو؟ 

فل مغ الشار، ، وانا بأيجؼ الدبانية كي القي في الجرك االس()فجاني عمي بغ أبي شالب 
 حخمتظ؟ فأجبتو انا القائل:  فدجخىع عشي وقال ما

 أال أييحا الدائمي أيغ يست    فأن ليا في أىل يثخب مػعجا                 
 (54) فآليت ال أرثي ليا مغ كاللة   وال مغ حفى،حتى تالقي دمحما...  

الحؼ يدشج فيو جػىخ رسالتو  ويشتقل السعخؼ عمى لدان ابغ القارح لشسػذج أخخ في الغفخان    
، كشت أومغ باهلل وبالحداب ((في الغفخان الحؼ نالو االعذى، ومفاده: قال االعذى لعمي

 وأصجق بالبعث وانا في الجاىمية فسغ ذلظ قػلي: 
 فسا   أيبمي عمى   ليكل           بشاه  وصمب   فيو    صارا

 شػرا   جؤارايخاوح   مغ  صمػات السميظ        شػرا  سجػدا  
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 بأعطع  مشظ تقى في الحداب      إذا   الشدسات نفزغ الغبارا
، فقال لو يا رسػل ىحا اعذى قيذ قج روؼ مجحة فيظ، وشيج ()إلى الشبي ()فحىب عمي

أنظ نبي مخسل، فقال رسػل هللا ىال جاءني في الجار الدابقة؟ فحكخ لو عمي قج جاء ولكغ صجتو 
 .(55)ي، فأدخمت الجشةقخير وحبو لمخسخ، فذفع ل

ومسا يعدز الخؤية السحكػرة اعاله في كػن أبي العالء مصمع بدعة وبتفاصيل دقيقة عمى      
حادثة االسخاء والتي استخجميا بخسالة الغفخان واجاد تػضيفيا، ليتسكغ مغ تحػيميا مغ خصاب 

لع يكغ لسجخد أنو  ()أدبي، فحدب بل الى خصاب عقائجؼ، ودليمشا في ذلظ أن ذكخ عمي 
 )، بل لكػن عمي بغ أبي شالب ((أو لكػنو زوج الديجة فاشسة الدىخاء ()أبغ عع الشبي 

(ورد ذكخه في حادثة االسخاء ،فقج ورد في الحجيث الشبػؼ الذخيف عغ الخسػل()  عغ أبي
ىخيخة أنو ذكخ "ليمة اسخؼ بي وصخت إلى الدساء الخابعة، نطخت فإذا بسمظ شبيو بعمي بغ أبي 

ما مفاده: "ليمة اسخؼ بي  ذكخ ()، وفي حجيث اخخ عغ أنذ بغ مالظ عغ رسػل هللا(ٛ٘)شالب"
بأن إلى الدساء الخابعة رأيت صػرة عمي بغ أبي شالب، فقمت يا جبخئيل ىحا عمي؟ فأوحى إلي 

، وىحان الخوايتان التي اعتسج عمييا (ٜ٘)ىحا ممظ خمقو هللا تعالى عمى صػرة عمي بغ أبي شالب"
في حادثة االسخاء تؤكجان االشالع الػاسع بكل  ()في اثبات ورود ذكخ عمي بغ أبي شالب

تفاصيل الحادثة بخواياتيا وليذ مجخد عسل أدبي، اراد مغ خاللو محاكات حادثة االسخاء عمى 
وعمي بغ  ()(لدان ابغ القارح، وقج أجاد استخجام اسمػب الترخيح عشجما ذكخ الخسػل االعطع 

، وليذ ىحا فحدب بل جعل مغ معشى الغفخان مخادف لسعشى عقائجؼ اترف بو ))أبي شالب
 اال وىػ الذفاعة.   (علهيم السالم)وال بيتو  ((رسػل هللا 

ومغ خالل اجخاء مقارنة بيغ رسالة ابغ شييج )الدوابع والتػابع(، ورسالة أبي العالء السعخؼ    
 )الغفخان( ، سشمحع االختالفات التالية : 

أن محقق رسالة التػابع والدوابع اجيج نفدو في اؼ الخسالتيغ اقجم في التأليف، واييسا  -ٔ  
ق الذاسع بيغ االثشيغ وكبيخ، فأبغ شييج في اقتبذ الفكخة مغ االخخ ، عمى الخغع مغ الفخ 

االنجلذ وضخوفو االجتساعية والفكخية ، تختمف عغ ضخوف أبي العالء السعخؼ ، عمى الخغع مغ 
، والباحث يخػ عكذ (ٓٙ)أنو خمز الى نتيجة  مفادىا ان ابي العالء اقتبذ الفكخة مغ ابغ شييج

خاء،  وكحلظ اسمػب نقل العمع والسعخفة مغ مكان ذلظ ربسا تكػن الفكخة نتيجة التأثخ بحادثة االس
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الى اخخ واقتباس االفكار في ذلظ الدمغ يحتاج الى وقت شػيل باإلضافة الى اساليب و صعػبة 
 ندخ الكتب ونقميا آنحاك . 

ان الفكخة التي شخحيا ابغ شييج لع تكغ فكخة عسيقة وكبيخة عمى الخغع مغ تأثخىا بحادثة  -ٕ
نت ذاتية تسثل معاناة فخدية، بعكذ أبي العالء الحؼ تسكغ مغ تػضيف فكخة االسخاء ، فقج كا

رسالة الغفخان وتأثخىا بحادثة االسخاء بعجة مدارات وتحسل فكخا عسيقًا ومغ السسكغ االشارة اليو 
 عمى الشحػ التالي :

ذعخاء ، شعخ ان أبي العالء شخح معاناتو الحاتية في الذعخ مصالبا بثػرة فيو والتسييد بيغ ال -ب
ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه ( : الخجد والذعخ الخصيغ وتسثل بحلظ بقػل االمام الحديغ)

، وىحه الثػرة في الذعخ ال تخمي فقط الى اصالح الذعخ بل الى اصالح امة مغ (ٔٙ)سفدافيا"
 خالل اصالح اىجاف الذعخ وغاياتو .  

لى مفيػم عقائجؼ بأن جعمو مداوؼ الى معشى مفيػم نقل ابػ العالء مفيػم الغفخان االدبي ا -ت
 .  (ٕٙ)الذفاعة والتي مسكغ الحرػل عمييا بػاسصة الخسػل وال بيتو )عمييع صمػات هللا(

وضف ابػ العالء االدب في العسل الدياسي بأن جعل مغ رسالة الغفخان وتأثخىا بحادثة  –ث 
ية( في نذخ محلبو العقائجؼ والدياسي لسا االسخاء ، احج اساليب الجعػة االسساعيمية )الفاشس

 .  (ٖٙ)عخف مغ تػجياتو الدياسية والسحىبية مغ خالل اترالو باألمام الحاكع الفاشسي في مرخ
 ثالثا/ أثر حادثة االسراء في السخيمة الذعبي : 

يعخف السخيال : أنو حالة مغ الرخاع بيغ العقل والعاشفة ، اؼ انو حالة مغ الرخاع بيغ      
ذكل العقل وايسان ادراك السػضػع ، ومقاربتو في الػاقعية الخيالية ، بػصفو حالة مغ ت

 . (ٗٙ)الػججان
حؼ تجركو، وىحا دفع السخيمة الذعبية عمى ايجاد نػع مغ الحكايات فييا استميام لمػاقع ال   

وتػضفو في لتخسيخ دافعية ما تؤمغ بو في مػروثيا العقائجؼ ، ونجج ذلظ واضحا في قرز 
الف ليمة ولية في حكاية )الحكساء اصحاب الصاووس والبػق والحران( ، والحؼ يعشيشا مغ ىحه 
الحكاية الفخس الحؼ يصيخ  وىػ مرشػع مغ خذب االبشػس حيث أن ابغ السمظ ركب الحران 

بو عاليًا الى عشان الدساء ، ثع وبعج وقت مغ شيخانو تسكغ مغ التعامل معو وعخف كيف وشار 
. وىحه الحكاية الذعبية فييا محاكات لحادثة االسخاء أذ اضيخت الفخس  (٘ٙ)يتسكغ مغ اندالو
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مقاربة لمبخاق في شيخانيا الى عشان الدساوات، ومغ ىحه الحكاية نخػ تأثخ االدب الذعبي 
 لجيشي الحؼ ىػ جدء مغ العقيجة االسالمية في حادثة االسخاء .  بالسػروث ا

 
 

 السبحث الرابع / أثر حادثة االسراء في العمهم عشد السدمسين       
اىتسام  ال سيسا في عمع ،أثخت حادثة االسخاء تأثيخا كبيخا في دراسة العمػم لجػ السدمسيغ    

ابغ صاعج االنجلدي قج قدع   في مؤلفاتيع واضحًا فججالجغخافيا والفمظ، ونجج ذلظ  االمع بالعمػم،
، وكحلظ نجج تأثيخىا كبيخا في عمع (ٙٙ)االمع الى سبع شبقات عمى اختالف اىتساميا بالعمػم

وىحا التقديع لسأقاليع ربسا جاء ، (ٚٙ)أقاليع ةاالرض الى سبع عقد الحؼعشج السدعػدؼ الجغخافية 
 .(ٛٙ)عشجما أسخػ بو تحجث عغ سبع سساوات ((بتأثيخ حادثة االسخاء لكػن الخسػل

االنيار، وقدستيا الى  عشج الحجيث عغوكان ليا ايزًا تأثيخ كبيخ في عمع الجغخافية السيسا      
في فاألنيار التي جخػ الحجيث عشيا  انيار باششة في الجشة ،وانيار تشبع مغ الجشة الى االرض،

 ما ت:فقم ضاىخان، خاننيو  خان باششان: نيومفاده (رسػل هللا )بيغ جبخائيل و االسخاء حادثة 
، (ٜٙ) والفخات فالشيل وأما الطاىخان الجشة، في فشيخان الباششان الشيخان أما :لقا ؟ لجبخي يا ىحان

ونجج السدعػدؼ قج تأثخ بيحا الحجيث الشبػؼ  ونالحع تأثخ الجغخافييغ السدمسيغ بيحا التقديع،
االنيار  مغ لو باب في مؤلفو مخوج الحىب، يرف فيو كل نيخ دهالذخيف تأثخا كبيخا، وافخ 
 . (ٓٚ) ودجمة ،والفخات، وجيحػن  ،وىي: الشيلبرفتو  السحكػرة بالحجيث الشبػؼ 

أحاديث  ()وليذ ىحا فحدب فشجج أن بعس رواة الحجيث الشبػؼ الذخيف نقمػا عغ رسػل     
في ليمة االسخاء، فقج ذكخ  ((أثخت في عمع الجغخافية وربسا تكػن مغ مذاىجات الخسػل

قال:" أربعة جبال مغ أجبال الجشة، واربعة انيار مغ  ()الصبخاني عغ أبي ىخيخة أن رسػل هللا 
انيار الجشة فأما الجبال فالصػر ولبشان وشػر سيشاء وشػر الديتػن واالنيار مغ الجشة الشيل 

 . (ٔٚ) والفخات وسيحان وجيحان"
ا أىتع الجغخافيػن السدمسػن أيزا  بحكخ اسساء السجن ومػاقعيا، بتأثيخ حادثة االسخاء وىحا م     

اما  عمى سبيل السثال ال الحرخ ، يؤكجه الباحث مغ خالل مثاليغ يػردىسا ياقػت الحسػؼ ،
(، قال: رفعت ليمة أسخؼ فخأيت مجيشة اعجبتشي، فقمت: السثال االول مفاده: أن رسػل هللا )
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فدأل جبخائيل عشيا، يا جبخائيل ما ىحه السجيشة ، ىحه نريبيغ ، فقال رسػل هللا :الميع عجل 
 . ( ٕٚ)تحيا واجعل فييا بخكة لمسدمسيغف

أما السثال االخخ  الحؼ اشار اليو مغ خالل حجيثة عغ السجن التي تدست بالسشرػرة ومشيا    
( رآىا ليمة ، ويخوؼ الحسػؼ أن الشبي )ارزم القجيسة عمى شخقي نيخ جيحػن مجيشة في خػ 

وىحه االشارة الى السجن في كتب البمجانيات تػضح أن  ،(ٖٚ)االسخاء مغ مكة إلى السدجج االقرى
( في حادثة االسخاء شاىج العجيج مغ السجن مسا دفع الجغخافيػن السدمسػن إلى ذكخ رسػل هللا )

تمظ السجن واالىتسام  بكل تفاصيميا، متأثخيغ بحادثة االسخاء واالشارات التي نػىت عشيا بحكخ 
 لبمجانيات.تمظ السجن ،وبالتالي ضيخت كتب ا

الجغخافي ومشيع  عمساء مدمسيغ اخخيغ ،االسخاء عشج  حادثة ونجج تأثيخ االحاديث الػاردة عغ    
عغ خمق الدسػات االرض، فقج حاول تفديخ قػلو تعالى في خمق الدسػات  قػلوابغ الفكيو في 

 ،نعع قال:،سئل عغ االرض أىي سبع  ()واالرض واختالف الميل والشيار، ويحكخ أن الشبي
ورؤيتو ،، وىحا ربسا يؤكج مذاىجة الشبي لمدساوات الدبع وعمسو في االرض (ٗٚ)والدساوات سبع

 االسخاء. حادثةليا في 
زح عشج القدويشي الحؼ كان يحاول تفديخ حخكة االفالك يتأما تأثيخ االسخاء في عمع الفمظ ف   

لجبخيل عغ حخكتيا، بقػلو:" أن  ((وفي معخض حجيثو عغ حخكة الذسذ يذيخ لدؤال الشبي 
الذسذ تتحخك بحخكتيا القدخية وىي حخكة الفمظ االعطع في مقجار ما يخفع االندان قجمو 

أنو سئل  ((لمخصػ الى ان يزعيا ثسانسائة فخسخ ويذيج برحة ىحا ما روػ عغ رسػل هللا 
مسيغ في ليمة ، ومغ السعمػم أن الرالة فخضت عمى السد(٘ٚ)جبخيل عغ دخػل وقت الرالة"

 االسخاء. 
ومغ التأثخات التي يخاىا الباحث لحادثة االسخاء أنيا أثخت في عمػم الفزاء لجػ العمساء      

ودراستو ومعخفة حخكة الشجػم واالىتسام بيا لتعييغ مػاقيت  ،السدمسيغ، ودفعتيع الى االىتسام بو 
فخناس الحؼ حاول الصيخان ،وكان  الرالة، ولكغ اعطع تأثخ نخاىا عشج العالع العخبي عباس بغ

عمع الفمظ ولو انجازات عجيجة ومغ اىسيا أنو صشع الة السيقاتة لسعخفة االوقات،  فكيو وعالع في
، وربسا (ٙٚ)وإن لع يكتب لو الشجاح ويحدب لو أنو أول مغ حاول الصيخان عشجما صشع االجشة 
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، ووصفو لمبخاق بأن ليا اجشة مكشتيا مغ الصيخان  ))كانت ىحه السحاولة مغ تأثخه بالشبي
 عمى االجشحة واىستييا في الصيخان. فأنرب اىتسامو

ولع يقف تأثيخ حادثة االسخاء عشج العمػم فقط، فقج تعجاه لمسخويات التاريخية وأثخىا عمى    
خمانة شبو السدمسيغ فيحكخ السقجسي حادثة غخيبة حرمت أيام معاوية ان نيخ الفخات مج فخمى ب

البعيخ البازل، فدأل كعب االحبار عشيا فقال ىي مغ الجشة، ويذيخ السقجسي الى زعع أىل 
 .        (ٚٚ)لسيحان وجيحان والفخات والشيوىي  ياالكتاب أن انيار الجشة أربعة تخخج مش

       
 الخاتسة

  -بعج االنتياء مغ ىحا البحث البج مغ عخض أىع الشتائج التي تع التػصل إلييا اجساال وىي:
ان التعخيف المغػؼ لحادثة االسخاء ىػ تعخيف لسعشى) اسخػ( وىي كمسة عخبية بسعشى  -ٔ 

الدفخ ليال، وىحا ما تعارف عميو العخب في لغتيع، ولكغ العخب اشمقػه عمى حادثة االسخاء 
الدفخ  جثت ليال وكسا تشز اآلية القخآنية السباركة، والدفخ حالة يختارىا االندان بإرادتو،لكػنيا ح
األعطع : ىػ حالة انتقال الخسػل صصالحا وىحا ما تػصل اليو الباحث، اما االسخاء امغ عجمو

()  . الى السمكػت االعمى بأمخ االىي خارج  نصاق الدمان والسكان 
عغ السعخاج ، فاألسخاء حالة اختز بيا الخسػل وحجة االكخم وحجه فقط االسخاء حالة مختمفة  -ٕ

 ، بيشسا السعخاج ىي حالة اختز بيا السالئكة كسا ومبيغ . 
اضاف السحجثيغ والسفدخيغ لحادثة االسخاء ، تفاصيل لع يذخ الييا الشز القخائي، حيث   -ٖ

لبخاق واعصػىا وصفا دون البغل ندبػا وكسا يخػ الباحث: ان الخسػل اسخػ عمى دابة اسسيا ا
وفػق الحسار، وىحا الػصف يتالئع مع البيئة العخبية ليديل عمييع ادراك وفيع اسخاء الخسػل، 
عمسا اآلية القخآنية وال حتى اآليات الالحقة اشارت الى البخاق، لكغ ادراكيع وفيسيع الى الدخعة 

صػر ليع ان البخاق دابة تشصمق مثل البخق،  الخاشفة التي انتقل بيا رسػل هللا لمسمكػت االعمى ،
ويخػ الباحث ان والسحجثيغ السفدخيغ ندبػا الحجيث الخسػل االعطع ، كحلظ اضافي الى حادثة 
االسخاء، معخاجا لمسمكػت ،وىشالظ فخق بيغ االسخاء والسعخاج ، اذ ان االسخاء مختز فقط بالشبي 

كسا  مى الصبخؼ في تفديخه يختز بالسالئكة ،وىحا ما وضحة الباحث، اما السعخاج واعتسادا ع
 مػضح بتفديخ سػرة السعارج .
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يخػ الباحث ان االسخاء الشبػؼ حجث مختيغ االولى في سػرة االسخاء وىػ بسكة، والثانية بعج  -ٗ
 االولى، وكسا مػضح في سػرة الشجع .

لظ سفخ بالخوح الى في الجانب العقائجؼ فقج تأثخ ابغ عخبي في حادثة االسخاء وجعل ىشاو  -٘
هللا تعالى بعج مغادرتيا البجن وجعل ىشالظ سفخ روحي هلل تعالى بيغ شخريغ الستبع وصاحب 

، وقج واجو ابغ الشطخ لمػصػل الى حكيقة الػجػد، وجعل مغ الدفخ الخوحي مخادفا لسعشى االسخاء
والسشيج االرسصي  عخبي مذكمة الػصػل الى الػجػد السصمق مغ خالل تأثخه بالفمدفة اليػنانية

في تقديع العمػم، وعسل عمى حميا مغ خالل  تزمعو في الجمج  بيغ الترػف والفمدفة اليػنانية 
وفق السشيج االرسصي مغ خالل القػل : العمع الحؼ يشتيي الى وجػد باإلشالق، وىحا عمع ما بعج 

عغ شخيق العبادة  شتيي باإلشالق ىػ الػصل الى هللاالصبيعة، وابغ عخبي يعشي بالعمع الحؼ ي
 والحرػل مغ خالليا الى تحريل العمػم .

جالل الجيغ الخومي فقج أثخت فيو حادثة االسخاء بجانبيغ الجانب االول تأثخه بأن استخجم أما  -ٙ
كمسة الدفخ اؼ الدفخ الخوحي هلل تعالى مغ خالل شخيقتو السػلػية التي عكذ فييا رمدية 

لقب الرجيقة لكػنيا كانت ترجق كل ما  ة لوج اشمق عمى صجيقاالسخاء، أما الجانب الثاني فق
بعج ترجق رسػل  ((يقػل ويفعل وىحا التأثخ جاء نتيجة اشالق تدسية الرجيق عمى ابي بكخ

بحادثة االسخاء، وقج اضاف ادريذ شاة تأثخ ابغ الخومي بصخيقتو الرػفية بالرحابي  ((هللا 
الجميل أبػ بكخ وبانيا مدج مشقػل مغ الحكسة وبيغ االشخاق الذخري التي تخجع أصػلو الى 

لع يكغ مغ  ((الرحابي أبػ بكخ الرجيق، وىحه االضافة ال تجج ليا قبػل لكػن أبي بكخ
، وان ابغ الخومي ربسا تأثخ او أبي ذر الغفارؼ  ثل عمي بغ أبي شالبالدىاد السذيػريغ م

 بابغ عخبي الحؼ التقى بو واستخجم معشى الدفخ الخوحي مخادفا لكمسة االسخاء. 
أثخت حادثة االسخاء في االدب العخبي مغ خالل الستيدخ مغ السرادر السصمع عمييا ، في  -ٚ

خصيغ في شخريتي أبغ شييج، وابي العالء السعخؼ، نسصيغ مغ التفكيخ االولى في االدب ال
وىحا ما أوضحشاه في السبحث الثالث مغ الجراسة فجج تأثخ ابغ شييج في رسالة التػابع والدوابع 
يأخح شابع الصيخان، وشابع الصيخان عشج ابغ شييج جػاد مغ ارض الجغ، مساثل النتقال الخسػل 

ى البخاق، وجعل مغ الجشي زىيخ بغ نسيخ، مساثمة الى السمكػت االعمى في حادثة االسخاء عم
لذخرية السالك جبخائيل الحؼ كان يػضح كل شيء لمخسػل في الدساوات وصػال الى سجة 



 حادثة االسراء وأثرها الفكري يف االسالم

 . عبد املنعم عبداجلبارأ.م.د                                                                                       

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسا  ااريخةةجم 
180 

 

 

السشتيى، والى ارضيع وادؼ االرواح ارض التػابع والدوابع ، ويجعل مغ رسالتو محاكاه لحادثة 
رليو، اما ابي العالء فكان في تأثخه مغ حاسجيو وكا ، ويطيخ فييا معاناتو الذخريةاالسخاء

بحادثة االسخاء ، ولدان حالة الستكمع عمى نجيب مغ نجب الجشة وىػ مساثل لمبخاق في حادثة 
االسخاء، وكانت الذخرية التي تتحجث ىي ابغ القارح ، وابغ القارح ىحا صشف الجشة الى مشازل 

خجد الحؼ صشفو انو شعخ بائذ وحقيخ ، رفيعة لمذعخاء الحيغ عخفػا بذعخىع الخصيغ ، وشعخاء ال
( : ( الحؼ عمسو لو ججه رسػل هللا )ليذ ىحا فحدب بل انو تسثل بقػل اإلمام الحديغ )

، عمسا انو لع يذخ لقائمة، ليعبخ عغ امتعاضو ليعمغ ان هللا يحب معالي االمػر ويكخه سفدافيا
يعكذ واقع االمة الستخدؼ، وتسثمو ىحا ثػرة بالذعخ الحؼ تخدػ في زمانو ويحاول اصالحو ألنو 

( ىػ بسثابة اعالن ثػرة بكل نػاحي الحياة وليذ الذعخ فقط ، وكحلظ بقػل االمام الحديغ)
سخخ ابي العالء سعة اشالعو العالي في استخجام مفيػم الغفخان مفيػم يذابو الذفاعة واخخجة 

 مغ واقعو االدبي الى واقعو العقائجؼ .
 وتأثخه بحالة العقائجية التي صػرت غ التأثخ فشججه في الخيال الذعبيلثاني ماما الشسط ا    

الحران يصيخ عاليًا ،انسا عكدت ترػرىع ألسخاء الشبي انو حالة مغ الصيخان لسقابمة الخالق 
 العطيع، وعكدتيا عمى شكل مػروث شعبي .

الجغخافية والفمظ، في اثخت حادثة االسخاء في االسالم في الجانب العمسي مغ خالل عمع  -ٛ
 قدعونجج السؤرخ والجغخافي السدعػدؼ يع االرض لدبع اقاليع وانيار الجشة االربعة، يمفيػم تقد

شبي شاىج االرضيغ والدساوات الدبعة، وكحلظ أقاليع كسا ىػ مبيغ لكػن الاالرض الى سبعة 
فيفخد  لجراسة شاىج الخسػل االعطع انيار الجشة وسأل جبخائيل عشيا كسا ىػ مبيغ في ا

السدعػدؼ بابًا لمحجيث عغ انيار الجشة في كتابة مخوج الحىب وىع انيار الجشة االربعة ، وكحلظ 
 اىع تأثيخات حادثة االسخاء في كتب البمجانيات ونججه عشج 

ياقػت الحسػؼ الحؼ تحجث عغ السجن التي شاىجىا الشبي االعطع في حادثة وذكخىا في معجع 
ىي  مؤشخ ان االسالم سيرل الى ابعج السجن، ومغ اىع تأثيخ حادثة االسخاء البمجان وىحا فيو 

محاولة الصيخان التي قام بيا عباس بغ فخناس والتي لع يكتب ليا الشجاح ربسا جاءت بتأثيخ 
 حادثة االسخاء . 
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 اليهامش     
 .ٔاالسخاء/ -ٔ
 .ٗ٘ٔ/ٖفارس، معجع مقايذ المغة ،؛ ولالستدادة يشطخ أبغ ٜٕٔ/ٚالفخاىيجؼ، كتاب العيغ،  -ٕ
 .ٕٗالذعخاوؼ، االسخاء والسعخاج ،ص -ٖ
 .ٜٗ-ٛٗلالستدادة في تفاصيل رواية الدىخؼ  يشطخ : السغازؼ الشبػية،  -ٗ
 .ٜٖٓ/ٔالستدادة في تفاصيل اختالف رواية ابغ اسحاق عغ الدىخؼ، يشطخ:ابغ لدحاق، الديخة الشبػية،  -٘
، و يخوؼ البخارؼ رواية االسخاء وفييا كثيخ مغ التفاصيل لالستدادة ٕٜ-ٜٔ/ٔ، البخارؼ ، صحيح البخارؼ   -ٙ

 .ٜٚ-ٜٔ/ٔيشطخ: صحيح البخارؼ،
واالستدادة في تفاصيل رواية الييثسي واختالفيا في بعس الجدئيات  ،٘ٙ -ٗٙ/ٔالييثسي، مجسع الدوائج، -ٚ

 .ٜٙ-ٗٙ/ٔعغ البخارؼ ، 
 .ٕٗ-ٖٕ/٘ٔالصبخؼ، جامع البيان، -ٛ
 ، وفيو اختالف عسا يخويو الصبخؼ ويفدخ حادثة االسخاء مغ وجية مختمفة .ٜٙ/ٙلثعمبي، تفديخ الثعمبي،ا -ٜ

(  شبعت رواية ابغ عباس بكتاب لالستدادة في تفاصيل حادثة االسخاء والميمة التي اسخؼ بيا بخسػل )  -ٓٔ
 .ٚٗ-ٕوندب إليو تأليفو وسسي معخاج الشبي يشطخ : 

 .ٗالسعارج/ -ٔٔ
 .ٓٔٔ/ٕٔالصبخؼ، السرجر الدابق، -ٕٔ
 .ٛٔإلى اآلية ٔيشطخ سػرة الشجع في القخآن الكخيع مغ اآلية   -ٖٔ
َن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِو َقْبَل َأن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفَك ﴿بقػلو تعالى  ٓٗػرة الشسل اآلية س -ٗٔ َقاَل الَِّذي ِعشَدُه ِعْمٌم مِّ

ِو َوَمن َكَفَر ِقرًّا ِعشَدُه َقاَل َىَذا ِمن َفْزِل َربِّي ِلَيْبُمَهِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر َفِإنََّسا َيْذُكُر ِلَشْفِد َفَمسَّا َرآُه ُمْدتَ 
 .ٗٓٛ/ٕولالستدادة في تفاصيميا وتفديخه يشطخ :الػاحجؼ، تفديخ الػاحجؼ، ﴾َفِإنَّ َربِّي َغِشيٌّ َكِريمٌ 

 .ٕٛ،صٜٕ-٘س، ابغ عخبي حياتو ومحلبو،صاسيغ بالثيػ  -٘ٔ
 .ٕٛٗالرػفيػن، ص -ٙٔ
لالستدادة في مكانة اسختو واتراليا بأكابخ مترػفة عرخه وحطػتيا عشج الدالشيغ، يشطخ، اسيغ  -ٚٔ

 .ٕٛ-ٙبالثيػس، السخجع الدابق،ص
نطخ الباحث، وادريذ مغ السسكغ السقارنة بيغ  وجو نطخ الباحث والكتاب ادريذ شاه ، والفخق بيغ وجو  -ٛٔ

شاه الحؼ جعل مغ أبغ عخبي مترػفا عمى الشسط السديحي األرثػذكدي، فاإلسالم يذيج حالة تصػر الترػف 
 .ٖٕ٘مغ الدىج وصػال بتصػره لتدسية الترػف، عمى عكذ السديحية التي تقخ حالة الخلبة السترػفة ،ص

 .ٕٛٗانجل جشثالث بالشذا، تاريخ الفكخ االنجلدي، -ٜٔ
 .ٖٓٗصالسخجع نفدة ، -ٕٓ
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لالستدادة في التجاخل الحؼ احجثو ابغ عخبي بيغ الترػف والسشيج االرسصي الفمدفي وادخالو العقل الفمدي  -ٕٔ
 .ٜٔٔ-ٛٔٔفي الترػف وتأثخه بالفمدفة اليػنانية يشطخ، يػسف كخم ، تاريخ الفمدفة اليػنانية ،ص

 .ٕ٘ٗ-ٕٔٗابغ عخبي، اإلسخا الى مقام االسخػ،ص  -ٕٕ
لالستدادة في تفاصيل الخحمة الدساوية في السمكػت االعمى لمخجميغ الحؼ اسساىا ابغ عخبي كيسياء  -ٖٕ

 .ٜٕٖ-ٖٗٔ/ٖالدعادة، يشطخ ، ابغ عخبي الفتػح السكية ،
-ٓٛٙ/ٖاسخؼ بو بخوحة ،  يشطخ: ابغ كثخ، البجاية والشياية، يحكخ ويشاقر روايات االسخاء ان الخسػل -ٕٗ

ٙٛٚ. 
يشطخ: ابغ مشطػر في لدان العخب في شخح معشى كمسة ؛ ولالستدادة ٕٕٔٔ/ٖالرحاح، ىخؼ،الجػ  -ٕ٘

 .ٖٚٛ/ٗٔاسخػ،
 .ٜٛٔ-ٛٛٔايفا دؼ فيتخاؼ، جالل الجيغ والترػف،ص -ٕٙ
 .ٗٔ/ٔجالل الجيغ ابغ الخومي، مثشػؼ، -ٕٚ
 .ٖٖٓ-ٖٗٔ/ٖيشطخ: كتاب الفتػح السكية مادة كيسياء الدعادة،  -ٕٛ
 .ٖٕ٘شاه، السخجع الدابق، يشطخ : ادريذ -ٜٕ

 .     ٕ٘ٙالقػنػؼ، دمحم بغ عبجهللا، اعجه وتخجسة نرػصو، أخبار جالل الجيغ الخومي،ص -ٖٓ 
ديػان شسذ تبخيد يشطخ شخح القرائج في اليػامر لمجيػان، جالل الجيغ، الخومي، قرائج مختارة مغ  -ٖٔ 

 .ٔ٘،ص
 .ٔٔ/ٕالسحسجؼ، دمحم، قرز السثشػؼ، - ٕٖ
 .ٗٙ/ٕالسحسجؼ، دمحم، السرجر نفدو، -ٖٖ
 .ٕٛابغ شييج، رسالة التػابع والدوابع، ص -ٖٗ

 .ٜٔ-ٚابغ شييج، السرجر نفدو ، ص -ٖ٘ 
( والسدمسيغ حتى حجوث حادثة االسخاء وما يشطخ: ابغ حبان ، كيف كان السذخكيغ يعادون رسػل هللا) -ٖٙ 

 .ٗٚ-ٓٗ، الديخة الشبػية واخبار الخمفاء ، صبعجىا الى اليجخة الشبػية الذخيفة لمسجيشة السشػرة
 . ٕٚابغ شييج ،السرجر الدابق،ص -ٖٚ
 .ٗٙ-ٖٚيشطخ : ابغ عبج البخ ، الجرر في اخترار السغازؼ والديخ، ص -ٖٛ
 .ٕٓٔ/ٔالصبقات الكبخػ، -ٜٖ
 .ٕٚأبغ  شييج، السرجر الدابق،ص -ٓٗ
 .ٕٚالسرجر نفدو، ص -ٔٗ
 .ٜ-ٙسخاء والسعخاج، صدمحم بغ رزق بغ شخىػني ، اال  -ٕٗ
 .ٕٓٔ/ٔابغ سعج، الصبقات الكبخػ، -ٖٗ
 .ٜٕ-ٜيشطخ : ابغ عباس، االسخاء والسعخاج، ص -ٗٗ
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 .ٕٚابغ شييج ،السرجر الدابق ،ص -٘ٗ
 .ٗٓٗ/ٖابغ العخبي ، احكام القخآن ، -ٙٗ
، يشطخ: ابغ  ( في شأن تخفيف الرالة( ورسػل هللا )االستدادة في السحاورة بيغ نبي هللا مػسى ) -ٚٗ

 .ٖ٘عباس ، االسخاء والسعخاج،ص
 .ٖٚ-ٕٚابغ شييج، السرجر الدابق، ص  -ٛٗ
 .ٗٔ-ٔٔلالستدادة في حياة أبي العالء وعقيجتو ،يشطخ: حديغ فتػح، عقيجة ابي العالء، ص -ٜٗ
 .ٔٔزىيخ غازؼ زاىج، لغة الذعخ عشج السعخؼ،ص -ٓ٘
ذكخ في مرادر الحجيث الشبػؼ الذخيف مع اختالف  ؛ وىحا الحجيث الشبيٜالسعخؼ، السرجر نفدو،ص -ٔ٘

 .ٗٛ/٘ٔبديط في االلفاظ، فقج استبجلت كمسة يكخه بكمسة يبغس عشج الدخخدي، السبدػط،
 .ٕٗ( دون االشارة الى قائمو،صيشطخ: السعخؼ، رسالة الغفخان، واستخجامو قػل االمام الحديغ) -ٕ٘
 .ٖٗالسعخؼ، السرجر نفدة ،ص -ٖ٘
 .٘/٘ٔالسرجر الدابق،الصبخؼ،  -ٗ٘
 .ٖٕالحج/ -٘٘
 ٓ٘السعخؼ، السرجر نفدة، ص -ٙ٘
 .ٕ٘-ٔ٘السعخؼ السرجر نفدو،ص -ٚ٘
 .ٗٚ-ٖٚالصبخؼ الذيعي، نػادر السعجدات،ص -ٛ٘
 .ٖٕ٘دمحم بغ عمي الصبخؼ، بذائخ السرصفى، ص -ٜ٘
 .ٚٙابغ شييج، السرجر الدابق،ص -ٓٙ
 .ٔٚٔ/ٕاليعقػبي، السرجر الدابق، -ٔٙ
 .٘٘-ٕٗ: السعخؼ، السرجر الدابق ، ص يشطخ -ٕٙ
 .ٗٓٔ-ٖٓٔمرصفى غالب ، اعالم االسساعيمية، ص -ٖٙ
ثابت رسػل ، جساليات الػاقعية الخيالية في عخوض السدخح العخاقي ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة  -ٗٙ

 .ٕٖ، صٕٗٔٓ،مقجمة الى مجمذ كمية الفشػن الجسيمة/ جامعة بغجاد لمعام 
 .ٙٛٚ- ٘ٛٚمة، صالف ليمة ولي -٘ٙ
 .٘ٔ-ٗٔشبقات االمع، ص -ٙٙ
 .٘ٗاخبار الدمان ،ص  -ٚٙ

 .ٙدمحم بغ رزق الصيخوني ، السخجع الدابق،ص - ٛٙ 
 .ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٔابغ حبان، صحيح ابغ حبان، -ٜٙ
ٚٓ- ٔ/ٙٙ-ٚٔ. 
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؛ ولالستدادة في نقل الحجيث الشبػؼ الذخيف في اكثخ مغ مرجر مغ مرادر ٕٖٗ/ٚالسعجع االوسط، -ٔٚ
 . ٙٙٔ/ٚ؛ابغ حجخ ،فتح البارؼ في صحيح البخارؼ،ٖٕٛ/ٚيث الشبػؼ الذخيف ،يشطخ :ابغ حدم، السحمى،الحج
 .ٖٖٕ/٘معجع البمجان ، -ٕٚ
 .ٕ٘ٗ/٘السرجر نفدو، -ٖٚ
 .ٗمخترخ كتاب البمجان ،ص -ٗٚ
 .٘ٗ-ٖ٘عجائب السخمػقات وغخائب السػجػدات ،ص -٘ٚ
 .ٖٖٖابػ الحدغ السغخبي، السغخب بحمى السغخب،ص -ٙٚ
 . ٓٙ/ٗمصيخ بغ شاىخ السقجسي، وىحا الكتاب مشدػب اليو، البجء والتاريخ،  -ٚٚ

 
 السرادر والسراجع    
 -قائسة السرادر االولية:   
 الكريم القرآن  

 ه(ٔ٘ٔابغ اسحاق، دمحم )ت      
 م(.ٜٕٓٓ،دار الكتب العمسية)بيخوت،ٔالديخة الشبػية، حققو وعمق عميو،احسج فخيج،ط -ٔ

 .ىـ ( ٕٙ٘، دمحم بغ إسساعيل )تالبخارؼ       
 م(.ٜٚٛٔ، دار ابغ كثيخ، ) بيخوت ٕتحقيق مرصفى ديب ، طصحيح البخارؼ،  -ٕ

 ىـ(ٖٜٖالجػىخؼ , اسساعيل بغ حساد )ت       
,دار العمع لمسالييغ)بيخوت ٗالرحاح تاج المغة وصحاح العخبية,تحقيق احسج عبج الغفػر,ط -ٖ

 ىـ(.ٚٓٗٔ
 ه(ٕٚٗبي، أبػ دمحم بغ عاشػر )الثعم    

 م.ٕٕٓٓتفديخ الثعمبي، مخاجعة وتجقيق نطيخ الداعجؼ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت، -ٗ
 ه(ٖٗ٘ابغ حبان،  أبػ حاتع دمحم )    

 الديخة الشبػية وتاريخ الخمفاء، تحقيق سعج كخيع الغشي، بال.  -٘
 م.ٖٜٜٔالخسالة ،بيخوت، صحيح ابغ حبان،تحقيق شعيب االؤوط، شبع مؤسدة -ٙ

 ىـ ( ٕ٘ٛأبغ حجخ ، احسج بغ عمي )ت      
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 ، القاىخةفتح البارؼ في الرحيح البخارؼ،تحقيق مجسػعة مغ عمساء األزىخ،مصبعة بػالق -ٚ
 ىـ.  ٖٓٓٔ
 ىـ ( ٙ٘ٗأبغ حدم ، عمي بغ احسج بغ سعيج )ت      

 ىـ (. ٕٖ٘ٔ، دار الفكخ) بيخوت ٔالسحمى، تحقيق احسج شاكخ ، ط -ٛ
 ه(ٖٚٙ-ٖٓٙالخومي، جالل الجيغ)ت     

قرائج مختارة مغ ديػان شسذ تبخيد ،نقميا مغ الفارسية وقجم ليا وعمق عمييا دمحم سعيج  -ٜ
 م(.ٕٛٓٓجسال الجيغ، الييئة السرخية لمكتاب)القاىخة،

 ه(ٕٗٔالدىخؼ، دمحم بغ شياب)     
خؼ في الديخة الشبػية حققيا سييل زكار، السغازؼ، وىحا الكتاب عبارة عغ جسع روايات الدى -ٓٔ

 م.ٜٓٛٔدار الفكخ ، دمذق، 
 ىـ (ٖٛٗالدخخدي، شسذ الجيغ )ت       
 ىـ (.ٙٓٗٔ، دار السعخفة ) بيخوتٔالسبدػط ، تحقيق جسع مغ األفاضل ، ط -ٔٔ
 ه(ٖٕٓابغ سعج، دمحم )ت     
 م.ٜٜٙٔء التخاث، بيخوت، الصبقات الكبخػ، اعج فيارسو وقجمة رياض عبجهللا ، دار احيا -ٕٔ

 ه(ٕٙٗابغ شييج، ابػ عامخ أحسج بغ أبي مخوان )ت       
 م.ٜٓٛٔرسالة الدوابع والتػابع، حققيا وشخحيا بصخس البدتاني، دار صادر، بيخوت،  -ٖٔ

 ه(ٕٙٗابغ صاعج، أبػ القاسع، احسج )ت      
 م.ٖٜٜٔخة، شبقات االمع، تحقيق وتعميق حديغ مؤنذ، دار السعارف، القاى -ٗٔ

 ىـ (ٖٓٙالصبخاني، سميسان ابغ احسج )ت        
السعجع االوسط، تحقيق قدع التحقيق في دار الحخميغ، شبع دار الحخميغ لمصباعة والشذخ  -٘ٔ

 م(.ٜٜ٘ٔوالتػزيع )القاىخة
 ه(   ٖٓٔالصبخؼ ، دمحم بغ جخيخ)     

جامع البيان في تفديخ القخآن، تحقيق الذيخ صجقي جسيل، دار الفكخ لمصباعة ، بيخوت  -ٙٔ
 م. ٜٜ٘ٔ
 الصبخؼ الذيعي، دمحم بغ جخيخ بغ رستع)متػفي في القخن الخابع اليجخؼ(      
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 ه .ٓٔٗٔقع،، ()نػادر السعجدات، تحقيق ونذخ مؤسدة االمام السيجؼ -ٚٔ
 ه(ٕ٘٘الصبخؼ، دمحم بغ عمي )      

 ه(.ٕٓٗٔ،مؤسدة الشذخ االسالمي،)قعٔبذائخ السرصفى، تحقيق جػاد القيػمي،ط -ٛٔ
 ه(ٛٙابغ عباس، عبج هللا )     
االسخاء والسعخاج ، وىحا الكتاب ىػ عبارة عغ رواية ابغ عباس في االسخاء والسعخاج ،شبع  -ٜٔ

 بال . عمى نفقة مكتبة التعاون )، بيخوت ،
 ه(   ٖٙٗابغ عبج البخ، يػسف)ت     
الجرر في اخترار السغازؼ والديخ، تحقيق سػقي ضيف، دار السعارف القاىخة  -ٕٓ

 ه.ٖٓٗٔ،
 ه(ٖٗ٘ابغ العخبي، أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا) ت    
 م. ٖٕٓٓاحكام القخآن ، تحقيق دمحم عبج القادر عصا، دار الفكخ، بيخوت،  -ٕٔ

 ه( ٕٚٙدمحم بغ عمي)ت ابغ عخبي،     
 م.ٜٛٛٔبيخوت، االسخػ الى مقام االسخػ، تحقيق سعاد الحكيع، الشاشخ دار دنجرة -ٕٕ
 الفتػحات السكية، قخأه  وقجم لو، نػاف الجخاح، دار صادر )بيخوت .بال(.  -ٖٕ

 ه( ٜٖ٘أبغ فارس، الحديغ احسج )ت       
= معجع مقايذ المغة، تحقيق دمحم عبج الدالم ىارون، شباعة مكتب االعالم االسالمي، ٕٗ
 ه. ٗٓٗٔقع،

 ه(٘ٚٔالفخاىيجؼ، الخميل بغ احسج ) ت    
معجع العيغ، تحقيق ميجؼ السخدومي وابخاليع الدامخائي، شبع دار الخشيج، بغجاد،  -ٕ٘

 م.ٜٓٛٔ
 ه(ٖٓٗابغ الفكيو ، ابػ بكخ احسج بغ دمحم)     
 م.ٕٖٓٔمخترخ كتاب البمجان، شبع بسصبعة بخبل، مجيشة ليجن ،  -ٕٙ
 ه(ٕٛٙالقدويشي، زكخيا بغ دمحم)ت       
 عجائب السخمػقات وغخائخ السػجػدات، شبعة حجخية، بال. -ٕٚ

 ه(ٗٚٚابغ كثيخ، اسساعيل بغ عسخ)ت      
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 م.ٕ٘ٓٓرصادر،بيخوت،دأالبجاية والشياية، راجع نرو وضبصو وقجم لو سييل زكار ،ط -ٕٛ
 ىـ (ٖٙٗالسدعػدؼ، عمي بغ الحديغ )ت      
 م( .ٖٜٛٔ، دار االنجلذ)بيخوت٘اخبار الدمان، ط -ٜٕ
 م.ٕٕٓٓبيخوت ، ،دار أحياء التخاث العخبئمخوج الحىب، حققو يػسف ألبقاعي،ط -ٖٓ

 ه(ٜٗٗاحسج بغ عبج هللا)ت السعخؼ،         
 م(.ٜٛٙٔرسالة الغفخان، تحقيق دمحم عدت، دار احياء التخاث العخبي)بيخوت -  ٖٔ

 ه(٘ٛٙالسغخبي ، ابػ الحدغ عمى بغ مػسى )      
 م.ٜٗٙٔالسغخب في حمى السغخب، تحقيق شػقي ضيف ، دار السعارف، القاىخة، -ٕٖ

 ألسقجسي، مصيخ بغ شاىخ)ألستػفي في القخن الخابع اليجخؼ (        
لبجء والتاريخ، وىحا الكتاب مشدػب إليو، وقج اعتشى بشذخه وتخجستو مغ العخبية إلى ا -ٖٖ

الفخندية كمسان ىػار مغ أعزاء مجمذ العمػم الفخندي، يصمب مغ مكتبة السثشى)بغجاد، 
 م( .ٜٙٔٔ
 ىـ ( ٔٔٚأبغ مشطػر، جسال الجيغ بغ دمحم بغ مكخم )ت       

 م. ٕٓٓٓ، دار صادر، بيخوت، ٔ كخو، ط لدان العخب، تحقيق أبػ القاسع دمحم -ٖٗ
 ه(ٛٙٗالػاحجؼ، ابػ الحدغ عمي بغ احسج )     
 ه. ٘ٔٗٔتفديخ الػاحجؼ، تحقيق عجنان داوودؼ، دار القمع ، بيخوت -ٖ٘
 ه(ٚٓٛالييثسي، أبػ الحدغ نػر الجيغ )    
 م.ٜٛٛٔمجسع الدوائج، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  -ٖٙ

 ه( ٕٙٙعبج هللا شياب الجيغ )ت ياقػت الحسػؼ، أبػ  
 مٜٜٓٔمعجع البمجان، تحقق فخيج عبج العديد الجشجؼ، دار الكتب العمسية ، بيخوت،  -ٖٚ

 ه(ٕٜٕاليعقػبي، احسج بغ اسحاق )ت 
 م.ٕٕٓٓخميل السشرػرؼ، دار الكتب العمسية، بيخوت،  وضع حػاشيو تاريخ اليعقػبي، -ٖٛ
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 م.ٜٓٔٔالعال، مصبعة السػرسكي، القاىخة،  ابي عقيجةحدغ فتػح،  -٘
 ه. ٕٔٗٔاالحداء، ابغ رزق، دمحم ، االسخاء والسعخاج، دار فػاز لمشذخ والتػزيع -ٙ
 م.ٜٜٛٔبغجاد، زىيخ غازؼ زاىج، لغة الذعخ عشج السعخؼ، دار الذؤون الثقافية العامة  -ٚ
 م ٜٜٓٔالقاىخة، الدحار، عبج الحسيج جػدة، االسخاء والسعخاج، دار مرخ لمصباعة -ٛ
 . مٕٙٓٓالقاىخة، السخكد القػمي لمتخجسة ،تخجسة بيػمي قشجيل،ٕطالرػفيػن، ادريذ، شاه، -ٜ

 م.ٖٕٓٓدمحم متػلي ، االسخاء والسعخاج ، دار الجيل ،بيخوت،الذعخاوؼ،  -ٓٔ
القػنػؼ، دمحم بغ عبج هللا ،اعجه وتخجع نرػصو، اخبار جالل الجيغ الخومي، السجيشة  -ٔٔ

 ه .ٜٔٗٔالسشػرة،
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 م .ٜٗٙٔمشذػرات دار اليقطة العخبية، بيخوت، مرصفى غالب، اعالم االسساعيمية،  -ٕٔ
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 االستراتيجية االميركية في الذرق االوسط وموقف المؤسدة الدينية الذيعية منها

 عبد الزهره شهيد عجمي الحدناوي د.

 كلية االثار/ جامعة ذي قار 

 الملخص

( 1391 – 1391الحخب العالسية الثانية )مثل خخوج الػاليات الستحجة األميخكية مغ       
مشترخة إيحانًا بػالدة مخحمة استخاتيجية وسياسية ججيجة تسثمت بالخغبة الجارفة التي اجتاحت 

نيا األوساط الدياسية األمخيكية , بزخورة اف تأخح واششصغ بدماـ ؾيادة الدياسة الجولية , سيسا إ
وبالخغع مغ  في مػاجية التحجيات ما بعج الحخب,( افخند –ادركت مبكخًا ضعف الحمفاء )بخيصانيا 

(  Propaganda) اف واششصغ كانت قج اعتسجت في استخاتيجياتيا تمظ عمى آليات وأدوات دعائية
 ؼ بػجو الخصخ األحسخ الدػؼياتي .بسا سسي السحافطة عمى الدمع الجولي والػقػ  تأتدس

األشخؼ مػقفيا الػاضح والخاسخ مغ أف وفي ضػء ذلظ سجمت السؤسدة الجيشية في الشجف      
الغخب ال يسكغ أف يتعاشفػا مع اإلسالـ او يخوجػا ألدبياتو , أضف الى ذلظ حخصت السخجعية 
الجيشية عمى الشأي بشفديا ونفػس أتباعيا مغ الذيعة عغ الجخػؿ في معتخؾ الرخاعات الجولية في 

 الفاتيا الفكخية واأليجيػلػجية .تمظ السخحمة التاريخية والدياسية التي أتدست بحجة خ
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The American strategy in the Middle East and the position of the 
Shiite religious establishment towards it 

Dr. Abdul-Zahra Shahid A. Al-Hasnawi  

College of Archeology/ University of Dhi Qar 

    Such as the exit of the United States of America from World War II 
(1931 - 1945) victorious, marking the birth of a new strategic and 
political stage, represented by the overwhelming desire that swept the 
American political circles, the need for Washington to take the lead in 
international politics, especially as it realized early on the weakness of the 
allies (Britain - France). In the face of post-war challenges, although 
Washington had relied in its strategies on propaganda mechanisms and 
tools, it was characterized by what was called maintaining international 
peace and standing up to the Soviet red danger. 

     In light of this, the religious establishment in Najaf recorded its clear 
and firm position that the West could not sympathize with Islam or 
promote its literature. In addition, the religious authority was keen to 
distance itself and the souls of its Shiite followers from entering the fray 
of international conflicts at that historical and political stage that It was 
marked by the sharpness of its intellectual and ideological differences. 
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 المقدمـــة

تعج السخحمة التاريخية التي عقبت الحخب العالسية الثانية مغ اشج السخاحل تعقيجا في بشاءىا    
الدياسي واأليجيػلػجي ، مسا انعكذ سمبا عمى مجسل العالقات الجولية التي سادىا الذظ الستبادؿ 

 وفػبيا الحخوب الستقابمة . 
بخز وتخاجع دور كل مغ )بخيصانيا الػاليات الستحجة بػصفيا القصب الجولي االؼبعج بخوز    

( وسيادة روح التشافذ الجولي بعج اتزاح معالع القصب الجولي السشافذ لػاششصغ والسختكد وفخندا
اصال في االتحاد الدػفيتي الحي يعج دولة ايجيػلػجية بامتياز تعتسج في ادارة سياستيا عمى الفكخ 

ي ، مسا عج تيجيجا واقعيا لمجوؿ الغخبية وال سيسا الػاليات الستحجة التي انجفعت ببشاء الذيػع
استخاتيجيتيا التي ارتكدت عمى رؤى بخاغساتية شجيجة التصخؼ وىحا ما شيجتو مشصقة الذخؽ االوسط 

أي التي وججت فييا واششصغ انيا السشصقة االكثخ تعقيجا واالىع استخاتيجيا كػنيا تسثل بحدب ر 
 صانع الدياسة االميخكية صمب الخيارات السفتػحة والستعجدة بيج ساسة واششصغ . 

وعميو رسسػا استخاتيجياتيع باالعتساد عمى ما تدخخ بو السشصقة مغ مسيدات فالشفط والسػقع     
الجيػسياسي بل وحتى الجػانب العقائجية والجيشية باعتبارىا ضج نػعي غاية في االىسية في الرخاع 

 ع الدػفيت . م
وبالخغع مغ اعالف واششصغ انيا تعتسج الفكخ الميبخالي في رسع سياستيا الخارجية اال اف     

الحؿيقة التي ال يذػبيا شظ انيا تعتسج في تحجيج مقػمات استخاتيجيتيا اتجاه الذخؽ االوسط عمى 
)اوليغارشية( سياسية تتسحػر في مؤسدات محجدة ججا مشيا )البتاجػف( وزارة الجفاع ووزارة 

 خارجية ووكالة االستخبارات السخكدية  ال
وفي ضػء ما تقجـ يأتي ىحا البحث كسحاولة اكاديسية الستجالء حؿيؿية تمظ االستخاتيجية     

ومػقف السؤسدة الجيشية الذيعية مشيا والستسثمة ) السخجعية الجيشية ( التي حخصت عمى ابعاد 
 اتباعيا عغ مجسل التشافذ الجولي السحتجـ .

حػر البحث باتجاىيغ اوليسا بحث في شخيقة الفكخ االسالمي ودور السؤسدة الجعائية يتس    
واالعالمية االميخكية ؼيو ومػقف عمساء الذيعة مشو في ما جاء السحػر الثاني ليدمط الزػء عمى 

( لسخجعية في افذاؿ تمظ التحجيات )الحذج الذعبي انسػذجاالتحجيات الغخبية السعاصخة ودور ا
لبحث عمى مجسػعة متشػعة مغ السرادر تقف في شميعتيا الػثائق االميخكية السشذػرة اعتسج ا
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لسؤلفييا اضف الى ذلظ  سيةوالديا يةالفكخ  ىاتوغيخ السشذػرة فزال عغ كتب متعجدة االتجا
تسخس البحث عغ نتائج ميسة مشيا اف واششصغ ال تحجىا في استخاتيجيتيا اتجاه السشصقة اية 

اندانية انسا رأت الشجاح ىػ اليجؼ االسسى واالبخز بخغع مسا سببتو مغ كػارث ثػابت ديشية او 
 لمسشصقة . 

ؼيسا كاف السػقف العقائجي السبشي عمى ثػابت مبجئية ىػ ما ميد مػقف السخجعية الجيشية التي     
سعت الى ابعاد السشصقة وشعػبيا عغ دىاليد الدياسة الجولية التي كانت تبشى ضسغ ثػابت 

 كافميو بػيزة تتدع باف الغاية تبخر الػسيمة . مي
  -المحور االول :

 * الفكخ االسالمي في الشذاط الجعائي االميخكي ومػقف عمساء الذيعة مشو
( مشترخة 1391 – 1391مثل خخوج الػاليات الستحجة األميخكية مغ الحخب العالسية الثانية )    

ججيجة تسثمت بالخغبة الجارفة التي اجتاحت األوساط إيحانًا بػالدة مخحمة استخاتيجية وسياسية 
الدياسية األمخيكية , بزخورة اف تأخح واششصغ بدماـ ؾيادة الدياسة الجولية , سيسا إنيا ادركت 

فخندا ( في مػاجية التحجيات ما بعج الحخب وفي مقجمتيا  –مبكخًا ضعف الحمفاء ) بخيصانيا 
القػة الدػؼياتية , وبحلظ شفى عمى سصح الػجػد  االمتجاد الذيػعي الستسخكد اساسًا في

( , وبالخغع Bipolar systemاالستخاتيجي ماسسي  بػ )القصبية الثشائية( والشدق الثشائي القصبية )
 مغ اف واششصغ كانت قج اعتسجت في استخاتيجياتيا تمظ عمى آليات وأدوات دعائية

(Propaganda  أتدع بسا سسي السحافطة عمى الدمع الجولي والػقػؼ بػجو الخصخ األحسخ )
 الدػؼياتي . 

بيج أف الشطخة الستفحرة ليحه االستخاتيجية والستسعشة لسفخداتيا وحيثياتيا يججىا سعي متػاصل    
وكبيخ لتحقيق ىجؼ رئيذ ىػ ) أمخكة العالع ( إذ اعتقج صانع القخار الداسي األمخيكي انيا 
الػسيمة السثمى لتحقيق األىجاؼ ذات السجيات البعيجة , حيث كانت واششصغ وقادتيا يحمسػف بؿياـ 
عالع اميخكي واحج تكػف ؼيو الكخة األرضية مجخد مداحة يسكغ الترخؼ بيا حدبسا تسميو 

 (1)السرالح األمخيكية.
اششصغ أسذ استخاتيجية الدػؼياتية ( أرست و –وعميو ونطخًا لتصػرات السػاجية ) األمخيكية     

بشيت عمى بجييية وجػد ) عجو داىع ( حتى لػ كاف وىسي ) افتخاضي ( مغ أجل أف تكػف 
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استعجاداتيا بسدتػى األحجاث , مع مخاعاة ايجاد وسائل مداعجة في ادارة ىحه االستخاتيجية 
  (2).  (open optionsواالزمات التي قج تقع وتحتل تمظ بسا يعخؼ بالخيارات السفتػحة والستعجدة)

وقج كاف أبخز سسات ) استخاتيجية الخيارات السفتػحة ( األمخيكية استخجاميا أسمػب ) الزج     
وىػ ما أفخزتو مخحمة الخسديشيات مغ القخف العذخيغ إذ استصاعت  (3)الشػعي او القػة السزادة (

خاعاتيا مع االتحاد الدػؼياتي اإلدارة األميخكية تجشيج الفكخ القػمي والفكخ اإلسالمي الدمفي في ص
, فاالتجاه األوؿ ضيخ واضحًا مع بجايات تدشع الخئيذ السرخي جساؿ عبجالشاصخ مقاليج الدمصة 

رغب عبجالشاصخ اف يذكل تكتل دولي اسالمي , اال اف  1319في مرخ , ففي آذار مغ عاـ 
لدمصة وازاحة الخئيذ دمحم اإلدارة األمخيكية التي وقفت الى جانبو مغ أجل احكاـ سيصختو عمى ا

نجيب كاف ليا رأي آخخ , اذ لع تخحب الخارجية األمخيكية بيحه الخصػة وحبحت أف تطيخه ) أي 
عبج الشاصخ ( بسطيخ فكخي تقجمي مغ خالؿ التخكيد عمى الخوح القػمية وإشاعتيا في السشصقة 

ى األمخيكية كاف قج العخبية , شخيصة اف يجعل مغ مرخ حرغ كبيخ ضج الذيػعية , ىحه الخؤ 
وزيخ الخارجية األمخيكي  ( مداعجH.Byroodeنقميا الجبمػماسي األمخيكي السعخوؼ ىشخي بايخود)

 . (4)اشاغع معيلذؤوف الذخؽ األوسط الى الدعيع السرخي والحي بجوره  راح يت
يتخكد  اما الزج الشػعي الثاني والستسثل في الفكخ الدمفي فقج عسمت واششصغ أف تجعمو        

اساسًا في الجولة الدعػدية والتي رأت في زعامتيا لمعالع اإلسالمي مع وجػد األماكغ اإلسالمية 
السقجسة ما يػفخ لمحكػمة األمخيكية حخية التعامل مع األحجاث الدياسية التي تشتاب السشصقة , مع 

خاع وتجييخه حخص واششصغ عمى مخاعاة تػازف القػى بيغ االتجاىييغ مغ أجل ادامة روح الر
لرالحيا في مػاجياتيا مع الذيػعية العالسية , وقج اشارت الػثائق األمخيكية غيخ السشذػرة ليحه 
االستخاتيجية بكل وضػح مغ خالؿ دعسيا االقترادي والفكخي لمتخويج لمفكخ الدمفي الدعػدي , أذ 

تػجيات األدارة  أشارت أحجى الػثائق الدخية أف السمظ عبجالعديد آؿ سعػد كخس نفدو لجعع
األمخيكية في السشصقة السيسا حساية السرالح الغخبية في السشصقة مغ جسيع التيجيجات خرػصًا 

 التحجيات الذيػعيػػػػػة , 
أحج كبار رجاؿ السخابخات األمخيكية   A.EDDyففي لقاء جسع بيغ أبغ سعػد والديج آرثخ أيجي 

, ركد ؼيو السمظ الدعػدي عمى أىسية إقامة  1311/ مايذ عاـ 13في الدعػدية , وذلظ بتاريخ 
تحالف سعػدي اسالمي مع الػاليات الستحجة والقػى الغخبية ضج جسيع التحجيات بسا فييا السج 
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الذيػعي وشالب السمظ بزخورة دعع السحىب الػىابي الحي يدعى ألحكاـ سيصختو عمى العالع 
عمى السسمكة لمحج , واشار الى اف  مدمع يتقاشخوف  111,111اإلسالمي , سيسا وإف اكثخ مغ 

دعع واششصغ لو ولمسحىب الػىابي سػؼ يحقق ليا مرالحيا في السشصقة ويؿيع تحالفًا استخاتيجيا 
  (5)مع معطع زعساء العالع االسالمي .

ىحه الخغبة الدعػدية كانت مثار اىتساـ أمخيكي كبيخ , لحلظ دأبت جامعات  امخيكية رصيشو     
( Newjersy university( وجامعة نيػجخسي Princeton universityف ) كجامعة بخندتػ 

( عمى دراسة الثقافة اإلسالمية وتػجيييا ضسغ Library of congressومكتبة الكػنجخس )
( في صخاعيا مع االتحاد الدػؼياتي ,  Multideterrenceاستخاتيجية الخد الستعجد األشكاؿ )

الى ضخورة تػجيو الثقافة اإلسالمية وعقائج اإلسالـ في الرخاع أشاره وثائق أميخكية سخية  عميوو 
مع الذيػعية والسيسا العقيجة الػىابية التي تكػف اكثخ شػاعية لتقبل ىحه األفكار وأكثخ صالبة 

كسا تدارعت الخصى األمخيكية لتصػيخ البشية الثقاؼية واألصػلية لمعقائج  (6)وتصخؼ في تصبيقيا,
لدمؽية , إذ شكمت حمقات ليحا الغخض مع دراسة كافة الخصػات الالزمة مغ اإلسالمية والسيسا ا

مالية الى ثقاؼية الى مصبػعات الى أضيار حخص اميخكا عمى االسالـ بيغ الذعػب اإلسالمية 
  (7)كجدء مغ دعاية أمخيكية ىادفو.

سالمية وىع كل مغ وألجل تحقيق تمظ االستخاتيجية وجيت دعػات لسعطع قادة الفكخ والثقافة األ    
القاضي الذخعي دمحم بغ أحسج الياجخي مجيخ دار التسػيل األسالمي الدعػدي باإلضافة الى الحاج 
أميغ الحديشي والباحث في شؤوف الحخكات اإلسالمية ووزيخ التخبية والتعميع السرخي الدابق دمحم 

 ،بغجاد الى السجتيج الكبيخ كي فيومغ قبل الدفيخ األمخيلػبا , كسا وجيت الجعػة الخسسية عمي ا
والسخجع السعخوؼ الذيخ دمحم حديغ كاشف الغصاء وضسغ مشح القادة , والحي بجوره رفس الجعػة 

  (8)وأكج عجـ ججية واششصغ عمى تخسيخ مبادئ الفكخ اإلسالمي في السجتسعات العخبية .
وفي ضػء ذلظ سجمت السؤسدة الجيشية في الشجف األشخؼ مػقفيا الػاضح والخاسخ مغ أف     

الغخب ال يسكغ أف يتعاشفػا مع اإلسالـ او يخوجػا ألدبياتو , أضف الى ذلظ حخصت السخجعية 
الجيشية عمى الشأي بشفديا ونفػس أتباعيا مغ الذيعة عغ الجخػؿ في معتخؾ الرخاعات الجولية في 

 السخحمة التاريخية والدياسية التي أتدست بحجة خالفاتيا الفكخية واأليجيػلػجية .  تمظ
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وبالخغع مغ ذلظ أؾيست تمظ السؤتسخات والشجوات لجراسة الثقافة اإلسالمية وتخويج ليا ضسغ     
مجيات الحخب الباردة بيغ القصبيغ العطيسيغ آنئح , واضصمعت بتمظ السيسة الحكػمة األمخيكية 

ثمة بالكػنجخس وجامعة بخندتػف , ورصجت ميدانية مالية كبيخة إلنجاح ىحه الجراسة قجرت متس
مميػف دوالر أمخيكي ( , فزاًل عغ ذلظ خاشب الكػنجخس شخكة أرامكػ العاممة في  51بشحػ)

الدعػدية لمسداىسة في دعع الفكخة ماليًا ولمسداىسة في اصجار كتب اسالمية لكتاب سعػدييغ 
اومة السج الذيػعي والتحالف مع الػاليات الستحجة واعتبار ذلظ استخاتيجية حيػية تحث عمى مق

  (9)وضخورية ألمغ السشصقة واألمغ القػمي األمخيكي.
ومع أتداع األحجاث الدياسية التي انتابت السشصقة عسػمًا والعخاؽ خرػصًا, أتدست مػاقف     

لفيع العسيق لسجخيات االستخاتيجية األمخيكية السؤسدة الجيشية في العخاؽ وإيخاف بالسبجئية وا
ومفخداتيا اليادفة الى جعل إسخائيل القػة الكبخى والفاعمة في السشصقة , وىحا ما يسكغ تأشيخه 
ومالحطتو بجقو في مػقف الػاليات الستحجة مغ ثػرة مرجؽ في إيخاف إذ رأت واششصغ اف ىحه 

األمخيكية في الخميج والسشصقة لحلظ أعجت ماكشتيا الثػرة يسكغ أف تكػف بجاية الشياية لمسرالح 
االعالمية والجعائية والعدكخية لإلجياز عمػػى ىػػحه الثػػػػرة  رغع تحفظ السؤسدة الجيشية الذيعية في 
إيخاف عمى اآلليات واإلجخاءات التي أتخحىا مرجؽ سيسا تقخيبو لعشاصخ الحدب الذيػعي االيخاني 

إال اف زعساء الجيغ الذيعة رفزػا  (10)الحدب مغ الجيغ والقػمية ,)تػده( ومػقف رجاالت ىحا 
األسمػب الحي تحاوؿ الػاليات الستحجة ورجاالت البالط اإليخاني ومغ ورائيع الذاه المجػء إليو 

  (11)لمقزاء عمى مرجؽ وثػرتو وباألخز سياسة الزغط االقترادي وتجػيع الذعب اإليخاني.
دارة األمخيكية كسا تػقعتيا السؤسدة الجيشية , إذ أستخجمت واششصغ وشبقًا لحلظ جاءت اإل    

ؼيو لعبت وكالة السخابخات و   propaganda of Action (12)(مايدسى باستخاتيجية )دعاية الفعل
( دورىا في القزاء عمى مرجؽ وحخكتو وقج أعجت خصة لألنقالب عمى CIAالسخكدية األمخيكية )

,  K.Roosevelt (13خ عسميات الذخؽ األوسط ) كيخمت روزفمت )الحكػمة بأشخاؼ وتشفيح مجي
, قائج عسميات بعثة الجرؾ Schwarzkopf (14)) شػارزكػؼ ) لػنيلوبإدارة ميجانية مغ قبل الكػ 

  (15)األمخيكية العاممة في ايخاف
افس ولعل إدراؾ السؤسدة الجيشية خصػرة التحخكات األمخيكية في إيخاف واتخاذىا مػقف الخ     

والسشجد كاف في محمة ألنيا كانت مجركو تساـ األدراؾ بأف دخػؿ واششصغ عمى خط األزمة الجاخمية 
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بيغ مرجؽ والذاه , سيجعل إيخاف ساحة لتصبيق االستخاتيجيات األمخيكية وصخاعاتيا مع االتحاد 
األمخيكية ,  الدػؼياتي , وىحا ما حجث تسامًا إذ أضحت إيخاف ميجانًا رحبًا لعسميات السخابخات

أضف الى ذلظ ربط الذاه إيخاف بأمخيكا ربصًا وثيقًا إذ كانت كل التعميسات ترجر مغ الدفارة 
  (16)األمخيكية في شيخاف تشفح دوف ججاؿ ميسا كانت حتى التافية مشيا .

وبالتشاغع مع مػقف السؤسدة الجيشية في إيخاف , جاءت رؤية السخجعية الجيشية في الشجف          
متػافقة معيا بأىسية إبعاد بالد السدمسيغ عغ تأثيخات الدياسة األمخيكية , وقج تسثمت تمظ الخؤية 
في مػاقف سساحة السخجع الجيشي األعمى الديج محدغ الحكيع )قجس سخه ( إذ رفس أتخاذ 
السدمسيغ أدوات لمتشافذ الفكخي السادي بيغ الذيػعية والقػى الغخبية , سيسا بعج وصػؿ حدب 

( الجمػي , ؼبالخغع مغ  1399/ شباط  8لبعث الى الدمصة في العخاؽ عقب نجاح انقالب ) ا
الذعارات التي رفعيا قادة البعث بأنيع ضج تػجيات االستخاتيجية األمخيكية في السشصقة , بيج أف 
سياساتيع الستعاؾبة أفزت الى فزحيع بسا ال يداوره شظ في أنيع مجخد أدوات تتالعب بيا 

رة األمخيكية , إذ أثبتت الػقائع والذػاىج بأف التجخل األمخيكي كاف لُو القػؿ الفرل في وصػؿ اإلدا
ىحه الفئة الستآمخة لجست الحكع في العخاؽ , ولعل قػؿ السمظ األردني حديغ بغ شالؿ خيخ دليل 

يـػ  وبخىاف عمى الجور األمخيكي في نجاح االنقالب حيث أشاره بقػلو ) اف ما حجث في العخاؽ
  (17)كاف بتأييج كبيخ وواضح مغ السخابخات السخكدية األمخيكية ( 1399/شباط 8

أضف الى ما تقجـ فقج ذكخ عجد مغ مػضفي وزارة الخارجية األمخيكية في ذلظ الػقت بأف     
صجاـ حديغ وبعس مغ البعثييغ قج أجخوا اتراالت مع الدمصات األمخيكية في أواخخ 

تيشيات مغ القخف السشرـخ , إذ كاف االعتقاد الدائج لجى صشاع القخار الخسديشيات وأوائل الد
الدياسي األمخيكي آنحاؾ بأف البعث ىػ القػة الدياسية لمسدتقبل ويدتحقػف الجعع األمخيكي ضج 

ولعل مغ يدتقخأ ىحا الجـد لقادة الػاليات الستحجة بأف البعث ىػ القػة  (18)حكع الدعيع قاسع .
خرػصًا أف الدياسة ال جـد فييا إذ ىي فغ السسكغ ضسغ بل , قج ال يشجىر )دياسية لمسدتقال

عالع متغيخ ( ومع ذلظ فأف الخؤية األمخيكية بشيت عمى واقع صمب إذ تأكج لداسة واششصغ اف ىحا 
الحدب وقادتو ال تحجىع في فعالياتيع الدياسية او تحجدىع ثػابت او مبادئ او ؾيع مسا يجعميع 

 ستصمبات الدياسية األمخيكية في السشصقة . اكثخ شػاعية ل
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ولعل ما ذكخه األستاذ حدغ العمػي يؤكج صحة ما ذىبشا اليو في تحميمشا إذ أشار الى أف         
البعثييغ قج استخجمػا أسمػبًا وضيعًا في تأجيج الذارع والجساىيخ ضج الحدب السشافذ ) يقرج 

ء حدب البعث عمى حخؽ القخآف الكخيع اماـ بحلظ الحدب الذيػعي( حيث اقجـ عجد مغ اعزا
انطار الشاس وادعائيع بأف شيػعييغ مسا أدى بالجساىيخ الى اتخاذ مػاقف عجائية ضج الحدب 

  (19)الذيػعي وأنراره.
, فقج أشار أحج أبخز  1399وبالعػدة الى الجعع األمخيكي لمبعثييغ في انجاح انقالبيع في عاـ     

ـ عغ صحة ما نقل عشو خالؿ  1399لدعي حيشسا سأؿ في صيف عاـ قادتيع وىػ عمي صالح ا
جمدات السؤتسخ القػمي الدابع لمبعث ) بأنيع جاؤوا الى الحكع في العخاؽ بقصار أمخيكي حيث أكج 

ساـ الديصخة عمى الحكع في صحة قػلو وإف الجعع األمخيكي كاف لو الفزل األكبخ في ات
  (20)(.العخاؽ
ب البعث معطع آليات االستخاتيجية األمخيكية السيسا الستعمق بالسجتسع لقج شبق قادة حد     

العخاقي إذ قدع عمى أسذ عخؾية وشائؽية مع ايجاد حالو مغ العجاء السعمغ مع السؤسدة الجيشية 
في الشجف األشخؼ , إذ اقجمت الدمصات البعثية عمى تدفيخ معطع عمساء الجيغ عغ العخاؽ بحجة 

ًا سياسية وكاف عمى رأس أولئظ  الديج الخسيشي )قجس سخه( والحي كاف يقػد إنيع يسارسػف إدوار 
أي إيراؿ تدجيل ،  (21)ثػرة الكاسيت( سي بػ )ما سي إيػػػػخاف مغ مجيشة الشجف عبخ الثػرة ف

 السحاضخات الديج الى إيخاف عبخ تيخيب أشخشة الكاسيت . 
بخوى شجيجة  (22)  ( Pragmaبيج أف االستخاتيجية األمخيكية وخياراتيا الستعجدة ازدادت )بخاغساتية 

, لعل األحجاث التي انتابت السشصقة حتست عمى اإلدارة األمخيكية الجشػح  1393التصبيق في عاـ 
ف , بؿيادة الديج الى ىحا التذجد , فالحجث االوؿ تسثل في اعالف انترار الثػرة اإلسالمية في إيخا

الخسيشي وأسقاط حكع الذاه, والثاني االجتياح الدػؼياتي ألفغاندتاف وتشريب حكػمة شيػعية 
مػالية لسػسكػ بخئاسة نجيب هللا , وفي ضػء ذلظ كاف عمى الػاليات الستحجة أف تأخح بدماـ 

إيخاف سيسا وأف األمػر وتدتعيغ بعسالئيا في السشصقة حتى يسكغ اف تحتػي تجاعيات الثػرة في 
معطع عمساء الشجف األشخؼ قج أعمشػا عغ تأييجىع الكبيخ ليحه الثػرة وقادتيا وعميو رتبت عسمية 

حتى يؤدي دور الذاه الحي  1393/تسػز 19وصػؿ صجاـ حديغ لمدمصة في العخاؽ وذلظ في 
ية , تخمت عشو واششصغ وأصبح في حكع السعادالت الدياسية عسمية خاسخه لإلدارة األمخيك
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خرػصًا وأف معطع سياسات البيت األبيس تخسع عمى أسذ دعائية تخوج لسفاـيع لبخالية واحتخاـ 
  (23)أرادة الذعػب .

وفي تدعيشيات القخف الساضي وفي ضػء الزعف الحي دب في اوصاؿ االتحاد الدػؼياتي     
التي اعمغ عشيا الخئيذ ميخائيل غػرباتذػؼ إال أف اإلدارة  Perestroikaرغع عسمية اعادة البشاء 

األمخيكية بخئاسة جػرج بػش كانت تخيج الجخػؿ العدكخي في الخميج لحلظ أمخت صجاـ بافتعاؿ 
الزػء  A.Galasbiأبخيل جالسبي )صتو الدفيخ األمخيكية في بغجاد )أزمة سياسية مع الكػيت واع

  (24)األخزخ لغدو الكػيت .
لقج كاف مػقف عمساء الذيعة والسؤسدة الجيشية واضح حياؿ ىحه االستخاتيجية اليادفة الحتالؿ     

أقاليع السدمسيغ بحجة حساية حمفاء واششصغ في السشصقة , إذ أكجت مخاجع الشجف وإيخاف ولبشاف , 
مى عمى ضخورة الػقػؼ ضج التػجيات األمخيكية الخامية الى تفتيت السشصقة وأحكاـ سيصختيا ع

ثخواتيا ودعع إسخائيل بذكل المحجود في مج نفػذىا في الجوؿ اإلسالمية , ولعل خػؼ السخجعية 
عمى السشصقة وشعػبيا كاف في محمة , إذ اعخب الستحجث باسع البيت األبيس عقب انتياء 
عسميات عاصفة الرحخاء وتحخيخ الكػيت قائاًل ) إف الحخب قج انتيت والغخب يتػجو نحػ 

ة إقامة ) نطاـ عالسي ججيج في الذخؽ األوسط والدياسة التي ستتبع مغ اآلف فراعجًا استخاتيجي
  (25)ىي : استسخار الحخب في السشصقة ولكغ بػسائل أخخى(.

ويبجو أف ىحا السػقف الخافس لدياسة واششصغ ومغ ورائيا إسخائيل في السشصقة كاف لو     
الدمغ , إذ وقفت واششصغ الى جانب نطاـ صجاـ  تجاعياتو عمى الػاقع العخاقي , أمتج لعقج مغ

وضخب الجسػع السياجسة قخب بغجاد  1331حديغ في إجياض االنتفاضة الذعبانية عاـ 
بالصائخات لحساية الشطاـ , وتثبيت حكسة في اضصياد االغمبية الذيعية , والتحػؿ ؼيسا بعج التخاذ 

التقشية عغ العخاؽ وإيخاف وىي ما سسيت استخاتيجية ججيجة يكخس صيغة العقػبات االقترادية و 
, ومع كل الخجمات التي قجميا صجاـ ( containment pairباستخاتيجية ) االحتػاء السددوج  

حديغ إال أف األمخيكاف أتخحوه ذريعة الستشداؼ األمػاؿ الخميجية , وىحا ما عبخ عشو الدفيخ 
ساتشا ال تعتسج عمى ذكائشا وإنسا عمى قائاًل ) اف نجاح سيا 55/9/1339األميخكي لجى قصخ في 

  . (26)غباء وعشاد أعجائشا ( 
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وبالخغع مغ كل الشجاحات التي تحققت لػاششصغ بػجػد صجاـ حديغ عمى رأس الدمصة         
في العخاؽ , إال أف االستخاتيجية التي أتبعيا الخئيذ األمخيكي جػرج بػش األبغ , اختمفت عغ 

الى اصجار قانػف تحخيخ العخاؽ وقخر اإلشاحة بالشطاـ العخاقي في بجاية سمفو بيل كمشتػف إذ عسج 
, بيج أف الستأمل ليحا التغييخ في االستخاتيجية األمخيكية يسكغ أف يؤشخ جسمة  5119عاـ 

معصيات شفت عمى سصح األحجاث وكاف ليا الشريب األكبخ مغ ذلظ التغييخ مشيا إف واششصغ 
دعػدية لدػؽ الشفط العالسي بإدخاؿ العخاؽ الى ذلظ الدػؽ وتػفيخ سعت إليجاد مػازنة لتفخد ال

شاقة رخيرة مع مخاعاة خصػرة  اعتساد الػاليات الستحجة عمى امجادات الشفط الدعػدي والتي 
% بحدب تقاريخ ) السجسػعة القػمية لدياسات تصػيخ 99الػػى اكثخ مغ  5111بمغت في عاـ 

  (27)األمخيكية (NPD) ( National Energy policy Development Group )الصاقة 
باإلضافة الى رسػخ الخغبة األمخيكية الجامحة في ايجاد بؤر لمتػتخ تكػف معالجاتيا عغ         

 Massiveشخيق اتخاذ اجخاءات عابخة لمحجود , السيسا بعج التخمي عغ استخاتيجية الخد الذامل 
Retaliations   ب بالػكالةوتعػيزيا باستخاتيجية الحخProxy wars . (28) 

وبالتأكيج ال يتع التشقل ليحه االستخاتيجية دوف تػفيخ الدبل الكفيمة لتفعيميا , وىػ ما تع عغ         
شخيق أيجاد جساعات ارىابية متصخفة تكػف متجاوزة لسفاـيع القػمية وعابخة لديادة الجوؿ وىحا ما 

الكػنجخس  رشح عشو اصجار قانػف مكافحة اإلرىاب الحي تبشتو واششصغ , بعج اصجاره مغ
(  الحي  US patrot Actاألمخيكي باسع قانػف الػششية في الػاليات الستحجة األميخكية وسسي بػ) 

 . (29)  يعشي تجسع قػى امخيكا وتعديدىا لرج االرىاب
ونطخ الى الفكخ اإلسالمي بأنو اإلرىاب األقدى تيجيجًا لمػاليات الستحجة , والسيسا أف معطع     

ًا ما يثيخوف اف ىشاؾ تيارات اسالمية ال تسيد بيغ الجيغ والدياسة ويجخمػف تعاليع كتاب امخيكا دائس
  (30)الجيغ ضسغ مسارساتيع الدياسية مسا يذػه الجيغ والدياسة بحدب قػؿ اولئظ الكتاب.

وعميو وفي ضػء ذلظ فقج أتذح قانػف مكافحة االرىاب بخداء فكخي أيجيػلػجي رفعو الخئيذ     
إذ عبخ عغ ذلظ بقػلو ) إف هللا أمخني بقتاؿ القاعجة وشالباف ومحاربة وإزالة نطاـ  األمخيكي بػش

وامخيكا سػؼ تدسي الذخ  ) إنتاج صخاع بيغ الخيخ والذخ , كحلظ قػلو (31)صجاـ ففعمت ( , 
  (32)باسسو (.
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رة التي في ضػء ىحه التحجيات الفكخية واألمشية , أيقشت السؤسدة الجيشية مجيات الخصػ         
يزسخىا ىحا القانػف األمخيكي لألساـ وشعػبو , لحلظ بخز دورىا مغ خالؿ خصابات السخحمة , إذ 
أكجت فييا ضخورة التشبو لسذاريع الغخب في السشصقة مع االبتعاد عغ كل ما مغ شأنو إف يثيخ 

شفيح الخالؼ بيغ الذعػب اإلسالمية , ألف أي خالؼ يقع سيكػف مجعاة لمتحخؾ األمخيكي لت
 خصصيا وسياساتيا السخسػمة مدبقًا . 

وىحا ما تع بالفعل مغ خالؿ إيجاد قػى اكثخ تصخفًا مثل داعر  والشرخة وغيخىا بسعاونة مغ     
 حمفائيا في السشصقة . 

  -المحور الثاني :
 التحجيات الغخبية ورد فعل السخجعية ) الحذج الذعبي انسػذجا  (

والستسثمة بطيػر  5119ي ضخبت العخاؽ والسشصقة في حديخاف عاـ مثمت األحجاث األمشية الت    
 داعر كقػة استخاتيجية وكسخآة عاكدة لحؿيقة السخصصات الغخبية . 

وقبل الخػض في حيثيات ىحا السػضػع يسكغ لشا إثارة تداؤالت عجة نحجد ضسشيا خصػرة     
ضخورة استخاتيجية أمخيكية في السػضػع وتجاعياتو . مشيا الى مجى يسكغ القػؿ إف داعر مثل 

ىحه الزخورة السشصقة والعالع ؟ وىل كاف رد الفعل الجيشي والذعبي في العخاؽ بسدتػى 
 ؟ االستخاتيجية

وقبل اإلجابة عغ ىحه األسئمة البج لشا اف نعخج عمى الحاكخة التاريخية ونترفح ما حفطتو لشا     
,  1393دػؼياتي ألفغاندتاف في كانػف األوؿ عاـ مغ مسارسات امخيكية سابقة , ؼبعج االجتياح ال

رأت اإلدارة األمخيكية إف الفخصة مؤاتيو الستجراج الدػؼيات نحػ حخب شػيمة األمج ورد الجيغ 
الحي بحمتيا نحػ مػسكػ في حخب فيتشاـ , لحلظ اعتسجت واششصغ عمى استخاتيجية حخب 

( مغ خالؿ ايجاد ودعع قػى محمية تسارس حخب عرابات مكمفة  War of Attritionاالستشداؼ )
، بسعاونو دوؿ إقميسية تجور في تمظ الدياسة األميخكية وىػ ما تسخس عشو إيجاد (33) ضج مػسكػ 

مغ  مؤلفوتأليف تشطيع القاعجة بخسع مغ واششصغ ودعع مالي سعػدي وخميجي مع تػليف تحالف 
قج بخز اوؿ دعع أمخيكي لمقاعجة مغ خالؿ السحكخة التي رفعيا مرخ وباكدتاف لمجعع المػجدتي , و 

(   G . carterمدتذار األمغ القػمي األمخيكي لمخئيذ  جيسي كارتخ )  Brzezinskiبخجشدكي 
/ كانػف االوؿ الستزسشة تػصيات بأىسية زيادة السداعجات األمخيكية لمتشطيع مع ضخورة 59في 
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ة مع مخاعاة اف تعسل ذلظ بتشديق كامل مع الجوؿ اإلسالمية أف ُتخغب باكدتاف بأىسية السداعج
  (34)والعخبية .
باإلضافة لسا تقجـ ركدت السحكخة عمى أىسية االيحاء لمجوؿ اإلسالمية بالعسل عمى           

أشالؽ حسمة دعائية واعالمية واسعة لمتعخيف بالتشطيع عمى أنو يسثل قاعجة لمجياد ضج األلحاد 
  (35)الذيػعي.
وبالتشاغع مع السػقف األمخيكي أخحت الدعػدية وبالتشديق مع وكالة السخابخات السخكدية         

(  لتجسع األمػاؿ لتجعع التشطيع ووضعت خصة أمخيكية تعتسج عمى الساؿ الدعػدي CIAاألمخيكية )
لى ( حتى يرل اCIAوبتكميف مرخ لذخاء سالح سػؼياتي وتيخيبو الى باكدتاف بالتعاوف مع )

القاعجة دوف إثارة الدػؼيات وإليجاد خخؽ معشػي باإليحاء الى وجػد عشاصخ سػفيتية داخل الجير 
تقػـ بأرساؿ ىحه األسمحة , فزاًل عغ فتح باب اليجخة الى أفغاندتاف عغ شخيق الحجود 

  (36)الباكدتانية لمجياد والقتاؿ .
بية الى حج كبيخ لالستخاتيجية األمخيكية ولعل الشطخة الستفحرة ليحه االستخاتيجية يججىا مذا    

حياؿ داعر وأف اختمفت في بعس اآلليات السدتخجمة فالجوؿ التي تجعع القاعجة سابقًا ىي ذاتيا 
الجاعسة لجاعر مع تػافخ األمػاؿ الخميجية والخغبة األمخيكية الستجراج روسيا وإيخاف , السيسا إف 

وسية تحجد فييا ماـية دورىا في ؾيادة العالع , ففي مػسكػ عكفت مشح سشيغ أنزاج استخاتيجية ر 
نذخت وزارة التشسية الخوسية بالتعاوف مع وزارة الخارجية االستخاتيجية الخوسية حتى  5119عاـ 
والستسخكدة أصاًل عمى ضخورة عػدة روسيا كجولة عطسى وقػة ؾيادية في االقتراد  5151عاـ 

مجاؿ التحجيث في العالع , وانصالقا مغ تمظ الخؤية العالسي أضف الى ذلظ تخكيد زعامتيا في 
  5119الخوسية السدتقبمية وخصػرتيا , أكجت وزيخة الخارجية األمخيكية الدابقة كػنجاليدا رايذ عاـ 

) أف التحجي الخوسي الخئيدي لشا ولمعالع يكسغ في سياستيا في مجاؿ الصاقة والخامية الى الديصخة 
, ويبجو أف نطخة رايذ كانت مشصؿية الى حٍج كبيخ خرػصًا وإف  (37) الكاممة عمى ىحا الجانب (

مػسكػ تكتدب اىسيتيا كسرجر رئيذ لمشفط والغاز الى حمفاء واششصغ في اوروبا الغخبية إذ تغصي 
  (38)% مغ احتياجات الغاز  األوربية .11روسيا ما ندبتو 

مغ مرالح روسيا االستخاتيجية أماًل في  وعميو كاف عمى واششصغ ايجاد بؤر لمتػتخ قخيبة         
اشغاليا عغ خصصيا السدتقبمية وىحا ما تع عغ شخيق ايجاد داعر كقػة مذابو لمقاعجة في العخاؽ 
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وسػريا , يتسحػر في ثالثة ابعاد رئيدية ىي قػة إرىابية عابخ لمحجود الػششية , وشبو دولة , 
  (39)وأيجيػلػجية سياسة ذات اصػؿ ديشية متصخفة.

وفي ضػء االستخاتيجية األمخيكية اليادفة الى ايجاد مشاشق تػتخ تذغل دوؿ السشصقة         
والعالع جاء االجتياح الجاعذي لسشاشق العخاؽ في السػصل والسشصقة الغخبية , والحي وججت ؼيو 

ة العخاؾية , السؤسدة الجيشية في الشجف والستسثمة بالسخجعية العميا بأنو تيجيج لمػجػد ولكياف الجول
وصمت السجاميع اإلرىابية عمى مذارؼ بغجاد وأخحت تيجد الدكاف  5119/حديخاف 11ففي يػـ 
، وبعج ثالثة اياـ أصجرت السخجعية فتػاىا الذخعية بزخورة حسل الدالح وجياد ىحه  (40)اآلمشيغ 

يخ عبج السيجي والتي ألقاىا سساحة الذ 5119/حديخاف 19الفخؽ السارقة في خصبة الجسعة بتاريخ 
الكخبالئي مغ عمى مشبخ الجسعة في العتبة الحديشية السصيخة , إذ اشار اف سساحة السخجع االعمى 

  (41)الديج عمي الديدتاني اعمغ فتػاه بالجياد الكفائي لسحاربة داعر ومغ يقف ورائيا .
اسخة ىي اف نطخة واندجاما مع الفتػى الجيادية يسكغ لمسشرف أف يجج حؿيقة تاريخية ر          

السخجعية كانت حخيرة أف تػلي رعايتيا لجسيع العخاقييغ دوف استثشاء لقػمية او شائفة او ديغ 
  (42)وليحا جاءت فتػاىا عمى شكل دعػة لمكل.

في حيغ حاوؿ بعس الدياسييغ والسيسا الكخد تحقيق مكاسب ومرالح ليع عغ شخيق       
بخ عشو رئيذ اإلقميع مدعػد البارزاني بقػلو ) اف عخاؽ ما قبل استغالؿ األزمة األمشية , وىحا ما ع

( وىػ يذيخ ىشا ضخورة تقديع البالد وتػسيع  11/9سيختمف كثيخًا عغ عخاؽ ما بعج   11/9
  (43)رقعتو الجغخاؼية مغ خالؿ التيجيج الجاعذي .

سياسي السشصقة  ىحا السػقف الكخدي كاف قج تشاغع مع مػاقف القػى األخخى والسيسا مغ      
الغخبية وبعس زعاماتيا الحيغ أخحوا يشذجوف إقامة اقميسيع الخاص بجعع مغ الجوؿ اإلقميسية 

  (44)والسيسا العخبية مشيا .
وشبقًا لخؤى السخجعية ومػاقفيا حياؿ التحجيات أجتيج أبشاء العخاؽ في الػسط والجشػب لتمبية نجاء 

تذكيل فرائل جيادية شعبية لسجابية التحجيات وعميو  ودعػة السؤسدة الجيشية وىػ ما نزج عشو
رأت فرائل الحذج الذعبي الشػر والتي مثمت رادع استخاتيجي تحت أمخه السخجعية , وبجأت ىحه 
الفرائل تقمب السعادلة العدكخية ضج داعر مغ خالؿ تحقيق انترارات سخيعة كانت غاية في 
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السجاىجيغ بقجرتيع عمى أفذاؿ جسيع السخصصات  األىسية كػنيا أرجعت الثقة الكاممة في نفػس
  (45)الغخبية في العخاؽ والسشصقة .

وإذا ما أردنا أف نزع تؿيسًا لمحذج الذعبي في السيداف االستخاتيجي , ؼيسكغ القػؿ اف الحذج     
أصبح يسثل رقسًا صعبًا في السػاجيات مع قػى التصخؼ السيسا بعج العسميات التي خاضيا وحقق 

ا انترارات كبيخة بحدب السخاقبيغ األمخيكاف , ويذيج األستاذ ىادي العامخي رئيذ مشطسة بجر فيي
وأحج أبخز قادة الحذج إف االنترارات التي تحققت لمحذج جاءت كشتيجة متػقعة لتػفخ عامميغ 

  (46)ميسيغ ىسا سخعة اصجار الفتػى مغ السخجعية مع سخعة استجابة الذعب ليحه الفتػى .
وتشاغسًا مع ما تقجـ يسكغ اإلشارة الى أف االنترارات التي تحققت في ديالى وصالح الجيغ      

وخرػصًا في بيجي وتحخيخ آمخلي وتصػيق األنبار والسػصل , جعل قػات الحذج تشتقل مغ 
استخاتيجية رد الفعل الى صشاعة الفعل , وىػ ما أحخج الدياسة األمخيكية في العخاؽ وأضيخ عجـ 

في قتاؿ داعر إذ قامت الصائخات األمخيكية بإلقاء السداعجات العدكخية العاجمة الى فمػؿ ججيتيا 
  (47)داعر ألمأل في ايجاد نػع مغ السعادلة العدكخية مع الحذج.

أضف الى ذلظ فقج تشاقز عجد الصمعات الجػية األمخيكية عمى داعر ليرل الى اقل مغ      
  (48)دوف تحقيق اىجافيا القتالية.شمعات جػية في اليـػ الػاحج  11

وفي ضػء ذلظ لجأت الجيات األمخيكية الى اعػانيا في العخاؽ إلشالؽ حسمة دعائية         
وإعالمية لتذػية صػرة الحذج والحط مغ قػتو وشأنو مغ خالؿ افتعاؿ اعساؿ تخخيبية مع سخقة 

مغ أجل أبعاد مقاتميو عغ ساحة العسميات  (49) بعس الحاجيات السشدلية وإلراقيا بقػات الحذج ,
 وتػفيخ الػقت لجاعر مغ أجل اعادة تشطيع قصعاتو . 

ويبجو أف ىحه الحسمة لع تكغ لتمقى قبػاًل لجى الذارع العخاقي , السيسا اف ىحه األساليب لع تكغ 
ة عاـ ببعيجة عغ ذاكختو حيث أستخجـ حدب البعث قادتو ىحه الحسمة أباف االنتفاضة الذعباني

حيشسا تع تػجيو جياز السخابخات العخاقي بحخؽ السخازف الغحائية والسدتذؽيات والسشذأة  1331
 الحيػية وأشالؽ حسمة دعائية بأنو ىحه االعساؿ قامت بيا فرائل السقاومة في وقتيا . 

لحي وأخيخًا البج لشا مغ القػؿ اف السؤسدة الجيشية والذعب العخاقي كاف في مدتػى الحجث ا    
أنتاب البالد وىجد ىػيتو ووجػده , وعميو فقج استصاعت السخجعية الجيشية افخاغ استخاتيجيتيا 



 االسرتاتًجًة االمريكًة يف الشرق االوسط ومىقف املؤسشة الدينًة الشًعًة منوا

 احلشناوي شوًد  عبد الزهره                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدر ) ةلة رااسا  تاايخًةجم 
205 

 

205 

الجفاعية وارغاـ الجوائخ األمخيكية بقبػؿ الػاقع الستحقق عمى األرض واعتبار السبادرة تتخكد بيحه 
 السؤسدة الخاعية لكل أبشاء العخاؽ. 

 
 الخاتمة 

التي سجمت دخػؿ الػاليات الستحجة لسشصقة الذخؽ االوسط مخحمة تعج السخحمة التاريخية      
مفرمية في تاريخيا ذلظ اف واششصغ ارادت مغ خالؿ انتياجيا رأى بخاغساتية شجيجة التعقيج اف 
تجعل مغ السشصقة ضج نػعي في صخاعيا مع االتحاد الدػفيتي لحلظ اعتسجت في استخاتيجيتيا 

ثل في اتخاذ الفكخ االسالمي ضج نػعي اتجاه الذيػعية لحلظ عمى اليات نذاشيا الجعائي الستس
ارادت اف تدػؽ اف الفكخ االسالمي يسكغ اف يكػف ضسغ اولػيات خياراتيا الستعجدة ، ىحا الشذاط 
كاف قج جػبو بسػقف السؤسدة الجيشية الذيعية الستسثمة بالسخجعية الجيشية في الشجف االشخؼ التي 

ة انجخار الذعػب االسالمية الى غسار الحخوب االستعسارية والتشافذ عارضت في مػاقفيا السعمش
الجولي ، لحلظ اعمشت السخجعية صخاحة وال سيسا مخجعية الذيخ كاشف الغصاء الى خصػرة تمظ 
التػجيات االميخكية ، اضف الى ذلظ فاف السخجعية في قع ححرت مقمجييا مغ اف استخاتيجية 

الذاه مغ عجمو السيسا في فتخة مرجؽ انو سيجخ الذعػب االسالمية الػاليات الستحجة اتجاه بقاء 
 الى مياوي االنجخار نحػ الحخوب ما بيغ الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي .

مغ خالؿ تجشيج الفخؽ  يات الستحجة عمى اليات ميكافمييةوفي الفتخة السعاصخة ومع اعتساد الػال   
ؽ الجاعذية انصالقا مغ رأي السفكخ االميخكي ورائج البخاغساتية االسالمية الستصخفة والسيسا الفخ 

السعاصخة ) ناعـػ تذػمدكي ( الحي يرخح ) انظ اذا اردت غدو شعب ما فعميظ بإيجاد عجو 
وىسي او افتخاضي يكػف اخصخ مشظ عميو وتكػف انت السشقح ( ىحه االستخاتيجية سعت واششصغ 

ىابية داعذية كجدء مغ استخاتيجية الخيارات السفتػحة لإلدارة الى تشفيحىا مغ خالؿ ايجاد فرائل ار 
االميخكية وىشا كاف مػقف السخجعية الجيشية واضحا وصخيحا مغ اف ىحه االستخاتيجية ونجاحيا 
سيؤدي الى حخوب دامية السيسا بعج ادراكيا اف البيت االبيس يعتسج عمى الية حخوب محجودة 

شو ووقفت ضجه مغ خالؿ اعالف مخجعية الديج الديدتاني ومغ خارج حجود الجوؿ وىحا ما نبيت م
خالؿ دعػتيا بػجػب الجياد الكفائي لكل فخد قادر عمى حسل الدالح أي كاف معتقجه لحلظ سجمت 

 السخجعية مغ خالؿ ذلظ نبػغيا في اجياض االستخاتيجية االميخكية ومذاريعيا التػسعية . 
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 الممخص

التاريخية  الطختفةة و دة و دوة دو  دل دد،ةدوو داةان ال ةا دن  شهدت اليطن خالل الطراحل
األوةةاس الةةنط ،ظعلةةت دفةةا يةةاريو الةةيطنو اةةد  ن يةةاريو الةةيطن افةةض لةةا اةةد  ة يةةاريو الظضةةال لةةن 

. دةةةةد اةةةان لوةةةل الةةةددل اليطظيةةة   در عةةةارز  ةةة  ال ةةةةا  دفةةةا (1) جةةةل اةالةةة   دلةةة  لحةةةت ف  دلدحةةةدو
ل التةةة  يتوحةةةل  ةةة  الةةةيطنو  دلةةة  تظةةة    ةةةا  دةةةةد التةةةد الشخصةةي  ال ضةةةاري  ال،رويةةة و دلةةةن الةةةدد 

م( 1159-1241اةةةةة/552-214ياريخهةةةةا  لةةةةا  رنةةةةر لةةةةن ةةةةةرن د صةةةة  ا  صةةةةرت تةةةة ن وةةةةظت  )
دي،اةةةع دفةةا ةيةةا و اةةن  الددلةة  ح ةةام دد،ةةددن در ةةدا تةةة )الطفةةدم(و داا ةةل لهةة   دطةةاله  الطتط ةة وو 

حفةةة  الطضةةةعرو  لةةةن التةةةاريو دخاصةةة   ةةة  ل ةةةال يدح ةةةد الةةةيطنو دلداجهةةة  الت ةةةد ات  ةةة  يفةةة  الطر 
ال،روة  اةوةةالل و اةنا  ضةةالل دةن الةةددر الول ةر الةةنط ةةام عةةض ع،ةة لفةةدم اةن  الددلةة   ة  ل ةةال 
خدلةة  الددلةة  ال،رويةة  اةوةةاللي   ةة  جطيةةل الط ةةاةت. دلةهةة  ححي ةة   در تظةة    ةةا  د دراةة   ةة  

طفةةدم حتةةا وةة دو الةةيطن داوةةهالايها ا صةةرا اةةنا الم ةةع  لةةا لتاع،ةة  عةةردا ةيةةام ديتمةةل  در ال
الددل  الظ احي . دذل  ضطن الحياق التاريخ  ال،ام لفددل  ال،روي  اةواللي   عان ح   العماو  ن 

 م(.1458-729اة/656-134دداصطته  عغدا  )
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Abstract  

Yeman has Wmessed during the various stages of history the 

emergence and the fall of many states. The main law that may be applied 

upon the history of Yemen is that it is the history full of struggle to 

establish an independent unified state. For each state, there is a 

Significant role in keeping the Arab Civilized character. One of the states 

That Has been established in Yemen is Bani . Najah state. Its history has 

extended to moree Tham one and ahalf century (412 - 554H. /1021 - 1159 

A..D) This state has been ruled by so many rulers known by (kings), They 

have distinguished deeds particulardy in the field of unifying Yemen, and 

facing chllenges in that confused period of Arab Islamic history . In 

addition, there is the great role done by some Kings of that state in the 

fild serving Arab Islamic culture. Inorder to understand the Fact of Bani 

Najah State in Yemen , this paper Searchs in the Circumstances of 

establishing and falling the state putting all this in the general historic 

Context of the Arab Islamic State during the Abbasid Chaliphates in their 

Capital Bagdad 132 - 656 H./ 749 - 1258 A. D. 
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 ظروف نذأة دولة بني نجاح:

داجهل الددل  ال،روي  اةواللي     دهد ح   العماوة  نو لتغ ةرات وياوةي و داةتصةا   و 
داجتطاعي و دث افي  داو،  دل،ل لةن  ترزاةا الحة،  ةوةتوطال يوةدين األلة  ال،روية و ديشةرام   ةر 

و   ةةةض  تي ةةة   ليعيةةة  (3)و ديةةةنار الطةةةدرا دلةةةد ال، يةةة  الةةةددرط (4)ال،ةةةري  ةةة  الحةةةفع و د ةةة  ال ةةةي 
لفت ةةةةدل اةجتطةةةةاد  داةةتصةةةةا طو دلتترةةةةد ال يةةةةاو الطد يةةةة و دةةةةةد اي ةةةةض ال،ةةةةريو   ةةةةد الة،اليةةةةات 
اةةتصةةةةا   و خاصةةةة  ع،ةةةةد  ن اتت،ةةةةددا دةةةةن ال ةةةةي  دلدوحةةةةايض د    ذلةةةة   لةةةةا يدحةةةةد الطصةةةةال  

 ن )النةةالن اةةتصةةا   و ديلةةا ا تشةةار ال،ةةري   هةةا دايضةة  ذلةة  لظةةن ال ةةر  ن النةةا   دالنالةةع اله ةةري
دالتاول الطيال ، ن(. درا ت اةنا التعةدر يدوةل الطةدن عشة ل لفةةل لفظرةرو دوةردز  در ال،الة  لةن 

 الظاس    حياو الطدن دعهدر يظريطات حرفي .

دلةل ع ةةاه  اطيةة  )الظحةةع( لةةد  الون ةةرين  ةة  ال يةةاو اةجتطاعيةة و   ةةد  صةةم   در )الطةةال( 
يوةةةتالت دحراةةةات اجتطاعيةةة . دافطةةةا اةةةان الط تطةةةل  واوةةةيالو تةةةل دصةةةارت الةةةةدارق الطاليةةة   وةةةاس 

ال،روةة  اةوةةالل  ،تد ةةل  ةة  ال ضةةاروو ديتدوةةل  ةة  الت ةةاروو اةةان  در الظحةةع  ةة  ال يةةاو ال،الةة  
،تضةاهل. اطةا  ن وةةيعرو ال ظةدو دل،رطهةة  لةن   ةةر ال،ةريو ةا يةةض   ةد ي،نةةر الت روة  الحياوةةي و 

لحمائل ديعف،هة    ةد الحةفع و دحة ن يراجةل  اي هل لن  دع لن الشدر   لا اةوتظا   لا ش دا ا
الحفعان ال،رو و اتتداهل لن ال رن النالع اله رط )التاول الطيال ط(و  تي ة  يخفة  العماوة  ن دةن 
الحمائةةةل ال،رويةةة  اتوةةةاس دح ةةةد لف ةةةي و داةدتطةةةا  دفةةةا جةةةي   رةةةال  لخةةةتف و تةةةد ت الت  ئةةة و 

ح ن ضغعل الحةفع  الطرا ية   ة  عغةدا   دي،رضل الددل  ال،روي  اةواللي   لا خعر اة  حامو
دويعر ال ظد دفا ل درات ال ياو الحياوي و  تخةنت ان ةر لةن  ةةالي  الددلة  يظةصةل لتحةي  ايا ةات 
وياوةةي  لحةةت ف   د شةةمض لحةةت ف  دةةن لراةة  الخال ةة  تمغةةدا و دلةة  يشةةن الةةيطن دةةن ذلةة و  ذ عهةةرت 

 .(2)اوطيال    ها  دل دد،دو اوت ل ع،ضها  ،فيال داوت ل الم،ة اآلخر

م(و ةالةةل  ةة  الةةيطن  دلةة  تظةة  833-813اةةة/418-198 ةة  دهةةد الخفيةةة  )الطةةتلدن( )
دداصطتها زو د. ددظد ةيةام اةن  الددلة  دلةا ع،ةد ذلة و اا ةل اظةام  لةا جا لهةا  دل  خةر   (5)زيا 

د دلة  تظة   ،ةةةر  (7)و دلةةن ثة   دلة  األئطةة  ال يد ة   ة  صةة،دو(6)اة  الددلة  الصةةفي ي   ة  صةظ،اه
دا ةةنا ا  حةةطل الةةيطنو خاصةة  ع،ةةد عهةةدر  دلةة  تظةة    ةةا  دفةةا    ةةاض  دلةة  تظةة  زيةةا   ةة  زو ةةد 
ديهال و وياويال دلناليالو  ف د  صم  اظام يما،ن لنال   الطناع الشا ،  الةنط عهةر  ة  الةيطن 
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جظدوةال. دايخةن م( اتتد  لن الط،ا ر دال ظد ث  ا تشةر  لةا صةظ،اه شةطاةل ددةدن د 819اة/422وظ  )
م( ل ظتشةةةر  لةةةا الط ديةةةل دح ةةة  داطةةةدان.  لةةةا 881اةةةة/468الطةةةناع اةوةةةطاد ف و حةةةراز وةةةظ  )

اة( دفةا ،ةد    ةا تةن ال حة ن تةن ال اوة  482الطناع ال يدط  وان  دل عهدر     ص،دو وظ  )
الروط  ثة  ا تشةر جظدوةال حتةا دصةل  لةا صةظ،اه دذلةار. دلة  يوةن الخال ةات تة ن اةن  الطةنااعو 

و، و دي طا اةتصرت دفا لحائل اجتها    لة  يوةن يطةو جةدار الةد،ن اةوةالل  عةتط حةال  لةن دا
 .(8)األحدال

ديلا جا ع انا التما،ن الطنال و  إن اليطن در ل الت،د    الح ا ي و  إلا جا ع الحمائل 
ل ال،رويةة  اليطظيةة  الط،رد ةة    لةةل  ةة  الةةيطن دظاصةةر   ةةر درويةة و دخاصةة   ةة  لد،ظةة  زو ةةد دوةةداح

يهال  دلن  ترز ان  ال،ظاصر الهظد  ث  األحماشو الن،ن اوت،ان ته  ح ةام الددلة  ال يا  ة  دوةد دا 
تتةةةرو ته  دفةةةا   ارو الددلةةة  د ةةة  ال ةةةي  ع،ةةةد اوةةةت الته  داةةة    ةةةةال صةةةغارو لةةةنل  شةةة،ر اةةةدةه 

 ةةض عا تطةةائه   لةةا الةةيطن داخالصةةه  لهةةا دلةة    ةةن اةةنا  ريمةةال دةةن الحةةياق ال،ةةام الةةنط اا ةةل يظته
الددلةةة  الطرا يةةة  تمغةةةدا  دخاصةةة   ةةة  اةلتةةة ام عطلةةةد  الطحةةةاداو تةةة ن ال،ةةةري د  ةةةرا  لةةةن ال،ظاصةةةر 

 .(9))األد طي ( الت   خفل الد،ن اةوالل 

اريمعةةل الددلةة  ال يا  ةة  عطراةة  الخال ةة  تمغةةدا و دعفةةل ال،الةةةات الحياوةةي  دالد،ظيةة  ةائطةة  
  خعمةة  ال ط،ةة و د ةة  اروةةال شةة ه لةةن داةةد لةةا دلةةر دةةن  ةحةةض  ةة  الةةدداه لفخفيةةة  العماوةة   ةة

ال ااو  لا لرا  الخال  . دةد ا تهج ح ام ان  الددلة   هةج الخفةةاه العماوة  ن  ة  ل ةال اةدتطةا  
دفا ال،ظاصر   ر ال،روي   ة  ال ةي  داة اروو  تخةندا   فلةدن ال،ل ةد لةن عةال  ال مشة  دي دلةدن 

ددن  لةةا يوفةةيةه  عالطظاصةةع دالطحةةددليات تتةةرو ته  ديةةدريله   اخةةل ال صةةدرو دوطةةردر الةة لن  ،طةة
الحيا   و د لي،ة   ن ،تعفةل اةدةه  لةا الحةفع و  ةة   داخةر دهةد ح ة  تظة  زيةا و د ة  عةل ح ة  

م( اوةةةتتثر لةةةدلا لةةةن ال،ل ةةةد اوةةةطض لرجةةةةان 1211اةةةة/224ال حةةة ن تةةةن وةةةالل  ال يةةةا ط )يةةةد   
د دفةا   صةار  لةن ال،ل ةد دلةن عالحفع و داان ةد يةدلا الةدازروو  صةار لةض  ةةدذ ال ةروو د خةن  ،تطة

اطا ال رين"  حةداطا اوةطض ) سةيو( دةةد دهةد  ليةض  ادةه دلدان لن ال مش و "روااطا صغ رين ددةا
 .(12)لرجان تة )يدت ر اة ارو ال،ال ( دثا  هطا اوطض )  ا ( ديدلا  دطال الودرط دالطه   دلدر

ل لةن لل زيةا  اوةطض اتةرا ي . دو،د د او ال ح ن تن والل  ال يةا طو ا ت ةل ال  ة   لةا  ةة
دةةةد اةفتةةض دطتةةض )اظةةد تظةةل  تةة  ال ةةي  ال يةةا ط(و داا ةةل لةةن الظحةةاه اليطظيةةات الشةةه راتو لةةنل  



 م( دراسة تارخيية1151-1021هـ/554-412دولة بين النجاح يف اليمن )

 م.د.ساجد عبد حممد                                                         الطائيم.د.سناء عبداهلل 

 

   م(2022حزيران  – 32العدد ) ةلة دراسا  تارخييةجم 
216 

 

216 

. دلوةن لرجةان لة  ،ةرض (11)وردان لا  دت صةاحم  الوفطة  األدلةا دالحةفع  ال حيحية   ة  الددلة 
تها ا ا . دةةد خعة  لرجةان تنل و  ذ تد  ،تآلر دف ها خاص  ع،د  ن ش،ر عط فها  لا   ا  دل ايل

إلل اه الحمة دف ها ددفا اتن  خ ها.   دل صاحع اتاي )ةرو ال، دن عتخمار اليطن الطيطدن(  ن 
 سةةيو "رةةان عفدلةةال  شةةدلالو داةةان   ةةا  ر،د ةةال رحيطةةالو داةةان لدةاطةةا لرجةةان  ةضةةل  سيحةةال دفةةا 

ا لرجةةةان  حةةةمة دف هطةةةا   ةةةا و داتةةةن زيةةةا  ددطتةةةض  ةضةةةالن   احةةةالو  ةةةت ر  تهطةةةا  سيحةةةال وةةة داط
م داطا ةائطان ،ظشةدا ض   حتةا ختطةض 1216اة/227دوفطهطا  لا  سيو  لظا دف هطا جدارال وظ  

 .(14)دف هطا  وان ذل  لخر ال،هد تهطا"

لطا ةتل  سيو لدة و راع الطرف و دضرول الح   عاوةطضو داةان   ةا  ،دلغةن  ائمةال دةن 
. (13)ظاس دي ه  ل روض دةصد   لا زو د ع طدع دريطة "زو دو دةد ةرر لداجه   سيو د"اوتظةر ال

 لا  سيو   د اوت،د لفطداجه  د ارت ت ظهطا دةائل لظها ،ةدم رلةلو ديةدم  شةال دفةا   ةا و دلظهةا 
دخحةر الةري ةان ةراعة   (12)،دم ال، دو دفا  سيو دلظها ،ةدم ال،ةرق دفيةض ةتةل  سةيو دفةا عةاي زو ةد
م( " حةمة 1241اةة/214خطح  لةا ةت ل دجري و د خل   ا  لد،ظ  زو د    ذط ال ،دو وظ  )

دفا لرجان دوتلض دن لا  ،فض عطدة  ددطتضو   ال اطا    انا الط ان  تخرجهطا   ةا و دصةفا 
 لر عإحضار جن  دف هطا دوظا دف هطا    ال،رق لشهدالو دج،ل لرجان ل ا هطا دوظا دفيض حيال د 

 .(15) سيو   ،فل دظد لرجان  لظا دف هطا ال دار حتا ختطض"

ويعر   ا  دفا زو دو دراع الطرفة و دضةري الحة   عاوةطضو داايةع  اةل ال،ةراق دوةنل 
. د ر ةر (16)له  العاد   ةدضدا  ليض الظرر ال،ام    ال  يرو اليطظية  دي ف ةد ال ضةاه لطةن ،ةرا   اةالل 

-991اةةة/244-381 ةة  عغةدا و   ةد ارلةض الخفيةةة  العماوة  ال ةا ر عةا  ) لدةةةض الطةدال  لفخال ة 
م( تف ع )الطديد  ص ر الد،ن(و د صدر لرودم الظياع  الخفص دونل   ضةا الشرعي  دفا 1231
 .(17)ح طض

ران   ا  ،ظتط   لا ةل ف  ال  ل ال مشي و دلةن ععةن  ،ةرا تةة )الحة ري دن(. دةةد يطتةل 
ن دال،ةةدل دالر  ةة و دةةةد ي فةةد لظاصةةع دد،ةةدو  ةة  الددلةة  ال يا  ةة  لظهةةا عشخصةةي  ةديةة و ددةةرا عةةالف 

 لةةا شخصةةي    ةةا  ةةةائالل عت ةةض " ،ةةد لةةن  (19). دةةةد  شةةار خ ةةر الةةد،ن ال رافةة (18))ا رةةر الحةةراط(
الةدااو الشة ،انو  شةت  ة  دهةد الةارو ال حة ن تةةن وةالل  دحةدثل  ةتن عهةرت   هةا اةا،تةض د لا تةةض 

 دن دالخارجدنو داشتدت ال ردي      الض  خرج عا رال لتط ظال".داخالصضو دانر دفيض الطتغفل
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تةةد  ن وةةيعر الطفةة    ةةا  دفةةا زو ةةد يدجةةض   ةةد وةةهل يهالةة و ديط ةةن لةةن اخضةةادضو ثةة  
 ورع لتد  د وةفعتض دفةا الةيطن دال ضةاه دفةا شة دا الحمائةل داأللةراه الةن،ن وةلت لهة  اةوةت الل 

   رو،ةةة ن وةةةظ و داةةة   تةةةرو ح طةةةض. ضةةة  دحةةة ر  ةةة  لظةةةا ت لختفةةةة . دةةةةد اوةةةتغرق ذلةةة  لظةةةض ةراعةةة
دصظ،اه دددن دحضرلدت دونل   صم ل الددلة  الظ احية  يضة  حةدد  الةيطن الولةر  افهةا. دلة  
 طظةةل اةةنا   ةةا  دحفةائةةض لةةن لداجهةة  ي ةةد ات ال ةةرو اةةان لةةن  ترزاةةا الت ةةدط الةةنط لنفتةةض الددلةة  

 .(42)ل  الصياحي (اةوطاد في  األدلا الت  يتوحل    اليطن ددر ل عاو  )الدد 

 الرميحي: -الرراع النجاحي

ح ظطةةا ةالةةل الددلةة  الةا طيةة و  ةة  عةةال  الطغةةريو ي طةةل  تظةةاه الةةيطن  لنةةال )اتةةن  ضةةل( 
. (41)د)اتن حدشع( لحددلي   شر الدددو اةوطاد في     اليطن دالم ةرين داليطالة  دلصةر دالهظةد

الصةة،دوات عحةةلع التظةةا و تةة ن الةةدداوو دلةةغن ي،رضةةل الةةدددو اةوةةطاد في   ةة  الةةيطن  لةةا ع،ةةة 
 ةةإن الةةدددو وةةردان لةةا ي ةةد ت دراجةةل دفةةا ،ةةد )دفةة  تةةن   الصةةفي  ( الةةنط ية ةةض  ةة   صةةدل 

م(  ة داا ةةةةل الةةةةدددو 1264اةةةةة/255الطةةةناع اةوةةةةطاد ف  ددطةةةةل دفةةةةا  شةةةةر . دلةةةة  يةةةةتت  وةةةةظ  )
تدر ححةةةن اتةةةرا ي  اةوةةةطاد في  ةةةةد ا تشةةةرت  ةةة   رجةةةاه لختفةةةة  لةةةن الةةةيطن. ديشةةة ر اةوةةةتاذ الةةةدا

 لا  ن الصةفي   اةنا اةان وةظيال دةةد شةغل  تةد  لظاصةع ةضةائي و لوةن اتظةض وةردان لةا  (44)ححن
ي دل  لا الطناع اةوطاد ف  دةد اتع  لا الخفية  الطحتظصر الةةا ط   ة  لصةر  حةتتذ ض  ة  

لةمال   اعيةال  عهار الدددو اةواللي     اليطن  تذن لض دةد شطار دن وادد ال د د خةن ،ظت ةل  ة  ا
 لا اةلةام الةةا ط و داةان دفة  الصةفي   ع،ةد  ن وةيعر دفةا صةظ،اه دايخةناا داصةط  لددلتةض 
ال د،ةةةةدو  ن    ةةةة  الةةةةيطن عادتمةةةةار   ائمةةةةال دةةةةن الخفيةةةةة  الةةةةةا ط و داةةةةان الةةةةةا ط دن ،ظرةةةةردن  لةةةةا 
 الصةةفي   ن  رةةريه   لةةا امةةار رجةةال  دلةةته  دةةةد اوةةتعاع الصةةفي    ن   طةةل الةةيطن ي ةةل لةةداه

 داحد.

دن الددل  الصفي ي    دل: "ل    ل ألحد فيطن لف  اليطن لةا دةةل  (43)رتع دطارو اليطظ 
ل،فة  تةةن   الصةفي  و  إ ةةض اوةتدلا دفةةا الةةيطن وةهفض دجلفةةضو دشةطالض دجظدوةةضو دشةرةض  ةة  لةةدو 

صةال   ح رو ع،د  ن ةهر لفداض". داان )دف  الصفي  ( ا اريال لطتازالو د  خل ان ةرال لةن دجةد  اة
   عال  ال  ازو  خصص  لداةل د  رو لفل ل ال،تتو ديش يل لدو  ال جو د ححن ل،الف  الظاس 

دلوةةةن  (42)د شةةر ال،ةةدل ت ةةظه  داوةةتطاله   لةة ه  د ثةةر دظةةةض ةدلةةض: "ا صةة  الطرفةةدمو د ةطةةل الرةةال "
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الددلةةة  الصةةةفي ي  اصةةةعدلل عالددلةةة  الظ احيةةة  دةةةةد لةةةر الصةةةراع ت ظهطةةةا عطراحةةةل دد،ةةةدو اوةةةتغرق 
وظدات  ديف و دا ، و وفليال دفا  دضاع اليطن الحياوي  داةةتصا    داةجتطاعي  دخاصة   ة  

 ل ال اوتظ اا ال ا ات اللفد دي،رضض لطشارل دد،دو.

 الرميحي:-مراحل الرراع النجاحي

 عهر دف  تن   الصفي      الطرحفة  األدلةا لةن الصةراعو العادة  لفطفة    ةا و   ةد 
.   دل صاحع ةةرو ال، ةدن: "رةان الصةفي    خةاا (45)   ليض ديرول لض الهدا اران الصفي   ،تد 

  احةةال صةةاحع زو ةةدو داةةان ،تفعةة  لةةض عةةاارال داةةد  ،طةةل دفةةا اة  ةةاع عةةض دةةةد يةة  لةةض ذلةة  حةة ن 
 .(46)لن  ن يدس الح  لض" 1262اة/254   ل جاري  جط ف   ادااا الصفي   لظ ا  وظ  

الصةراعو ع،ةد ل تةل   ةا  ديةدلا ال  ة  لةن ع،ةد  لةدلا لةض ديلد  دظدئن لرحفة  جد،ةدو لةن 
اوطض اهالنو ح ع  ن  دة    ا  اا دا صغارال دةد اوتطر األلر ا نا ةراعة  ثةالس وةظداتو  ذ لة  
،فلةةع دفةة  تةةن   الصةةفي    ن  زال ح ةة  تظةة    ةةا   هةةري اتظةةض وةة، د الط،ةةردا تةةة )األحةةدل( 

. دةد   خل الصفي   زو د د  اي دف ها ش  ت (47)م(1263اة/255د خديض  لا ج يرو  اف  وظ  )
م( دةةةد ايحةةطل  تةةرو ح ةة  اتةةن شةةهاي اةةنا 1263اةةة/256زدجتةةض ) وةة،د تةةن شةةهاي( دذلةة  وةةظ  )

عالتحةةةال  دالفةةة نو  اوةةةتةا  لةةةن ذلةةة  وةةة، د تةةةن   ةةةا و  ،ةةةا  وةةةرال  لةةةا زو ةةةد دوةةةد    طةةةل لةةةن حدلةةةض 
خيةض جيةاش ال ضةدر  لةا زو ةدو   ضةر األ صار حتا تفغدا ةراع  وم، ن ل ةايالل. اطةا  فةع لةن  

 .(48)ل ايل 222لصع مال ل،ض لن   صار  ةراع  

م(و ل،راةةة  ال ةةةرو تةةة ن 1266اةةةة/259لةةةن ذط ال ،ةةةدو وةةةظ  ) 14دظةةةد الطه ةةة  جةةةرت  ةةة  
وةة، د األحةةدل د خيةةض د  صةةار  لةةن جهةة و دالصةةفي   د خيةةض دلةةد   لةةن جهةة   خةةر . دةةةد يةةةرق 

وة، د د خيةض. دةةد ةتةل الصةفي    ة  الط،راة و دو،ةد  جي  الصفي   دا ضة  الون ةردن  لةا جةي 
ا يطةة  الصةةف   نو دةةا  األلةةر  ةة  الةةيطن  لةةا تظةة    ةةا  "دالةةتنت صةةددر الظةةاس ا مةة  لةةن  دل 

 .(49)لفداه  داد و، د تن   ا "

دن )ل،را  ذط ال ،دو(   دل: "ة   حا ا تصاي ر س الصفي      دد   (32)رع جياش
فه  لال  الطف  يدي  الطف  لن يشاه ديظ ع الطف  لطن يشةاهو دي،ة  الطرف و دةراهو الط رئ: ةل ال

 لن يشاه دينل لن يشاهو ت دم الخ رو ا   دفا ال ش ه ةد،ر".
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ذط ال ،ةةةةةةدو  16دو،ةةةةةةد ثالثةةةةةة    ةةةةةةام لةةةةةةن الط،راةةةةةة و  خةةةةةةل وةةةةةة، د تةةةةةةن   ةةةةةةا و زو ةةةةةةد  ةةةةةة  
 م م( در   الصةةةفي   د خيةةةض  لةةةام اةةةد ج اوةةةطاه تظةةةل شةةةهاي زدجةةة  الصةةةفي   د 1266اةةةة/259)

الط ةةةرمو  ت  لهةةةا  ار شةةةخار دداةةةل تهةةةا لةةةن   روةةةها. ددطةةةد وةةة، د لت، يةةة  وةةةفعتضو در ةةةد جيشةةةض 
عط ايف ن جد  لن األحماش. دي دل صاحع الطة د    انا الصد : "داوتدثت األلر تتهال  لح، دو 

 .(31)دو،ع عاأللدال  لا عال  ال مش  لن اشتر  لض دشرين  ل  دلد"

الطرحف  النالن  ح ظطا وتلل  وطاه تظةل شةهايو وة، د  الصفي  و- خل الصراع الظ اح 
تةةةن   ةةةا   ن  حةةةط  لهةةةا اةةة  دلةةةن ل،هةةةا لةةةن الظحةةةاه عةةةال،د و  لةةةا صةةةظ،اه  ةةةر ة. دةةةةد  شةةةارت 
الطصةا ر  لةةا  ن وةة، د  صةةع ر س زدجهةةا د خيةةض ةمالةة   ةاق الةةدار التةة     لةةل   هةةاو دو  ةةل  ةة  

هةا الط ةرمو ي ةدل: ا هةا ةةد حطفةل لةن وة، دو األور ثطا ي   شهر دة ل وظ و ث   روفل ورال  لا اتظ
دل    ن و، د ةد رلاا ة و دي طةا  را ت  ن ين ةر حسيرتةض دحسيرة    صةار و دلطةا دصةفل الروةال و 
 ةر اةةا اتظهةةا الظةةاس داةةد دفةةا الطظلةةر  ضةة دا عالم ةةاهو دةةةرردا ال تةةالو داي هةةل جطةةدده  دةةةةدرت 

عر ةان دظةد عةاي الط ةر   لةا ال لفة . داةان تنالث  لةا  ارس   ر الراجل   د زو دو داصةعدم ال
جي  و، د ،تتل  لن دشرين  ل  ل ايلو دا تهةل الط،راة  تهةردي وة، دو دوةيعرو ةةدات الط ةرم 

م( 1267اةة/262دفا زو ةد. دةةد  لةر الط ةرم عإدةا و خالةض  وة،د تةن شةهاي  لةا دة ة  زو ةد وةظ  )
 .(34)درجل عتلض  لا صظ،اه

و، د تن   ا  ثا ية   لةا زو ةدو دوةيعر دف هةا ددفةا  ع،د دد و الط رم  لا صظ،اهو رجل
م( يد  ل  وطاه تظةل 1286اة/279يهال  دومتو  اتتد ت الطرحف  الراع،  لن الصراعو د   وظ  )

شةةةهاي عصةةةظ،اهو  تدلةةةل زدجةةة  الط ةةةرم الحةةة دو  رد  تظةةةل  حطةةةد الصةةةفي   الحةةةفع  ديط ظةةةل لةةةن 
  د   ةةل  ةة  اوةةت،ا و الحةةيعرو الصةةفي ي  اوةةتخدام ال  فةة  ديوةةدين الت الةةةات الطضةةا و آلل   ةةا

م( ديةةةرق  دة  جظةةا  داةةردي جيةةاش تةةن 1289اةةة/281دفةةا زو ةةد دذلةة  ع،ةةد ل تةةل وةة، د وةةظ  )
  ا    د الهظد. داا ل زدج  وة، د ) م الط،ةارم( ل،ةض دظةدلا   م ةل دفيةض ج ةدش الصةفي   نو 

لةةل: "ل ةةل لةة  د ظةةال يةةر   ةةا دةةةد    لتهةةا الحةة دو  رد  عغر ةة  دج،فةةل ر س زدجهةةا  لةةام  اةتهةةا دةا
 .(33)لدةيظا  وطاهو ر س األحدل  لام زدجتض  م الط،ارم"
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 جهود جياش بن نجاح ودوره في استعادة الدمطة عمى زبيد:

 ةام جي  تن   ا  ددزير  ةحي  الطف   تد و، د خف  تن ات  العاار األلدط ةراع  وةت  
 خمار اروض ديويةض ألحدال الهظةد ددةا ات  افهةا لةن  شهر    الهظد د  ل لظا الطدرا دطارو اليطظ  

ا ال  الش،ر داألعا ر دوتر احد  د ظيض عخرة  وةد اه. ديدضة  جيةاش  ةحةض ايسية  دد يةض  لةا 
)زو د( لتظوةرال ديصةظتض دفةا  خماراةا د حةدال الظةاس   هةا دلةن ثة    احةض  ة  ال،ةد و  ل هةا دح طهةا 

و  اال  زو د الط ايف  لن ال،ل د األحماش الن،ن ةةدر ع،د  ور  ل راا  و،د تن شهاي دذل  عطحادد
دةةةةد ا  تظ ةةةةد خطحةةةة  لةا ل ايةةةةل   ةةةةدل دطةةةةارو اليطظةةةة : دظةةةةدلا دةةةةا  جيةةةةاش  لةةةةا زو ةةةةدو  شةةةةرت 
الطصةاح و داتتهفةةل لةةض الرعيةة و دعهةةر الة هةةاه. داا ةةل دةةد و جيةةاش  لةةا زو ةةد دح طةةض   هةةا وةةظ  

 .(32)م(1125اة/298  وظ  )م( داوتطرار  حتا د ايض    شهر ذط ال  1289اة/284)

دصةة  جيةةاش تةةن   ةةا  عت ةةض اةةان لفوةةالو ضةةخطالو شةةهطالو شةة ادالو جةةدا الو اريطةةالو دةةةدرالو 
. (36)و دةةةد ل ةةع تةةة )الطفةة  الط ةة ن  صةة ر الةةد،ن  تةةد العةةال  جيةةاش تةةن   ةةا  اليطةةا  ((35)حفيطةةال 

ان )الطة ةد  ة   خمةار داان   ،مال شادرال لض  ،دان ش،ر. اطا درا عت ض لدرا لتط   لةض اتةاي ع،ظةد 
. دةةد (37)زو د( دالوتايو اطا  شةارت  لةا ذلة  الون ةر لةن الطصةا ر ة ،ة ال لة ةد ال لظةن زلةن ع، ةد

 وةةهع الطدرخةةدن  ةة  ذاةةر يةاصةة ل خعتةةض لف،ةةد و  لةةا زو ةةد دالحةةيعرو دف هةةا دادةةا و يوةةدين الددلةة  
دةةن ا ارو شةةددن  دلتةةض  الظ احيةة و ديلةةدد   هةةا اا ةةل خعةة  ل  طةة  اوةةتةا  لظهةةا لةةن اتت،ةةا  الط ةةرم

لطرضضو ديرم األلدر  لا زدجتض الح دو  رد  تظل  حطد دةد ذار جياش    ياريخض  ن دف  تةن 
 ل ةة  دزيةةر الصةةفي    وةة،د تةةن شةةهايو ةةةد داد ةةض  ةة  ادةةالن النةةدرو  ةة  زو ةةد داةيةةةاق دفةةا لددةةد 

جةال لةن لخةاتغه  ل د  داشارو لتط  وو دا  ضري العلدل د   الطددةد ا عف ةل النةدروو دخةرج الر 
دواددا   اال  زو د    اله دم دف  )ال الي  ال،ح ري  الصفي ي ( د)ةصر اةلةارو( دية  ادت ةال 
الةةدال   وةة،د تةةن شةةهاي دةةةرر ع،ةةداا الطفةة  جيةةاش ا ةةالق وةةراحض "أل ةةض  ححةةن الحةة رو آلل   ةةا  

 .(38)ددل دا   ثظاه دة،تض ل و د"

 الرميحي:-النجاحي-الرراعالمرحمة الخامدة من 

م(و  وةةظدت الةةدددو دالحةةفع   لةةا 1291اةةة/282ع،ةةد د ةةاو األل ةةر الصةةفي   الط ةةرم وةةظ  )
األل ةةر  تةة  خط ةةر وةةمت تةةن  حطةةد الصةةفي  . د ةة  دهةةد  يمةةا ل الظ ةةاح دن دالصةةفي  دن الحةةيعرو 
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دا  دفةةا يهالةة و لوةةن جيةةاش  را   ن  ،ةة ز لراةة   ضةةد الصةةفي   ن  عفةةع لةةن لراةة  الخال ةة  تمغةة
 .(39)لحادديض  تروفدا  ليض حطف  دح ري  يض  ةراع   ل   ارس ل،رطه  لن الغ  الحالج  

ان وةلع اوةةتغاث  جيةةاش عالخال ةة  العماوةةي  ،رجةةل  لةا از  ةةا   ةةةدذ الصةةفي   ن  ةة  الةةيطن 
ديةةةةاة  خعةةةرا  دفةةةا لحةةةت لل الددلةةة  الظ احيةةة . اةةةنا  ضةةةالل دةةةن ر لتةةةض  ةةة  ي   ةةةت التةةةدازن تةةة ن 

. دثطةة  (22)حمةةاش دالغة  األيةةرامو لهةنا   ةةد اةتعةةل الغة و ل ةةاه دطفهة  اةةنا )دا ط ذ،ال(الط ةايف ن األ
وةةلع ثالةةع داةةد رامةة  جيةةاش  ةة  اةوةةتةا و لةةن  دةة  العماوةة  ن ضةةد الظةةةدذ الةةةا ط  الةةنط  خةةن 
عاة تشةةةار  ةةة  الةةةيطن. دةةةةد اوةةةتعاع جيةةةاش  ن  صةةةد الخعةةةر الصةةةفي   عطحةةةاددو ةائةةةد  ري ةةةان 

الةةنط خةةاض ل،راةة  حاوةةط  وةةط ل عط،راةة  الورةةائ  ةةةري عةةاي زو ةةد  الوهال ةة  لةةدلا تظةة    ةةا 
داةةان  لةةا جا ةةع الوهال ةة  ةةةا و لخةةردن  تةةرزا  الشةةريم    ةةا حطةة وو داألل ةةر    ةةا تةةن  ةةةا   
الحفيطا  . اطةا اوةتظهة الطخةالا الحةفيطا    شةارال  لةا جا ةع الظ ةاح  ن دو،ةد اةن  الط،راة  

ي   ن لد ةةت ةةةدم  ةة  يهالةة . د ةة  الدةةةل  ةحةةض م( لةة   ،ةةد لفصةةف1287اةةة/282التةة  جةةرت وةةظ  )
 خضةةل الطفةة  جيةةاشو تظةة  زريةةل لفةةدم دةةدن الةةن،ن وةةردان لةةا ادتر ةةدا ت دالتةةض دفةة ه . دةةةد  ع ةةا 
الحةة دو  رد و زدجةة  الط ةةرم الصةةفي    ةة  لظع ةة  )ي،ةة (  رفةةل ي طفهةةا ل،تر ةة  عحةةفع  لل   ةةا  

 .(21)م(1137اة/534 لا  ن يد  ل وظ  )

م( ديةةدلا ال  ةة  لةةن ع،ةةد  1122اةةة/298شةةهر ذط ال  ةة  وةةظ  ) يةةد   الطفةة  جيةةاش  ةة 
. د ةة  تدا ةة   لةةر  اصةةعدم عتخديةةض اتةةرا ي  ددلةةد الداحةةدو لوظةةض اوةةتعاع (24)دلةةد   تةةد لظصةةدر  ايةة 

ادت الهطةةا. دل،ةةل لةةن  تةةرز لةةا يط ةة ت عةةض  تةةرو ح طةةض اوةةتونار  لةةن ال ظةةد األحمةةاشو داوةةتطرار   ةة  
ل ياو اةةتصا    دي ريمةض لف،فطةاه دالشة،راه دا ةداق األلةدال اخضاع الراه اليطنو دوعيض إل ،اش ا

م( ياراةال دلةد  الطظصةدر داةد  ةةل صةغ ر  وةفةض دل ةد 1129اةة/523. دةةد يةد   وةظ  )(23)دف ه 
 تيض ددظدلا اوطل دطض )اترا ي ( تنل  جطل   صار  داي ض   د زو ةد.  لةا دطةض اآلخةر دلةد الداحةد 

حةةفع  د ار الصةةراع دظةةد  تةةداي  ار اةلةةارو األلةةر الةةنط  دةةا   ةةد  وةةرع اةةنل  لالوةةت داذ دفةةا ال
)خداص األل ر( لن دل د الطظصدر لعفع لحاددو ال رو الح دو  رد  تظل  حطد تنط جلف  دالت  
 لةةرت ا ةةال لةةن الطةضةةل تةةن  تةة  صةةف ع الت، ةةرو دلحةة،د  تةةن  تةة  الط ةةرم الهطةةدا   دالةة  دةةدن 

اان لن  تي تها ا تصةاراطا دا يطة  دلةد الداحةد دا ةنا  لفت رم عاي ا  زو د دةد  ارت ل،را  ال رو
 .(22)م(1112اة/522يط ن جطاد  الطظصدر تن  اي  لن ال،د و  لا زو د داصط  لفو  وظ  )
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"ان الحةفع  الة،فية   ة  دهةد الطظصةدر تةن  (25)  دل اةوةتاذ الةداتدر ححةن اتةرا ي  ححةن
ايو و داد لن األحماس   ضال دةد التاز  اي  تن جياش اا ل     ،دط الدزراه...دلظه    يو الة

عالشةة اد و دلةةد   ةةض ايصةة  عالشةةدوو دةةةد  ثةةر  اةةنا الةةدزير اثةةراهل ال ةةرال لةةن األلةةدال التةة  اوةةتدلا 
دف ها تظ    ا و حتا   ض تظا ةصرال دريطال ايخن   ارال إلةالتضو تفغ درض ال ةادة  لةن ةادايةض 

ن ذرادةةالو دوةة  الظ ةد  عاوةةطضو د را   ن  ةتةة  ثالثة ن ذرادةةالو ددةرض اةةل ل فةةو لةن ل الحةةض  رو،ة 
عالطظصدرو دلون الطظصدر  تر لض اط ظال دةضا دفيض داوتدلا دفةا  لدالةض دجداريةضو دلةن ت ةظهن 

ي دجهةةةا الطظصةةةدر  دلةةةدت لةةةض  ايةةة  النةةةا   اتةةةن لظصةةةدر الةةةنط لل  ليةةةض  (26)جاريةةة  يةةةددا )دفةةة (
 ال   ...".

 فاتك: أوضاع زبيد الدياسية بعد وفاة المنرور بن

م(. دةةةد داشةةل زو ةةد 1143اةةة/517يةةد   الطظصةةدر تةةن  ايةة  لحةةطدلال  ةة  حةةدد  وةةظ  )
دالتهائ  اليطظي   دضادال وة غ  عحةلع الصةراع الةنط حصةل دفةا الحةفع  تة ن دزرائةض دةا يةض  لنةال 
الدزير )لن   الةايو ( د)ال ائد  تد   وردر الةايو   حم   لا  اي ( داان الةاي  لن لظصدر 

م(  ةةةالل صةةغ رال دظةةدلا يةةد    تةةد و دالةايةة  اةةد اتةةن ال ةةرو 1137-1147اةةة/531-541لنةةا   )ا
الصةال   )دفة  ال  اجة ( دةةد ح ة  الةاية  الةمال  عط،اد ة  دل ةد دالةد  د تةرزا  ) تةد لظصةدر لةفةة  
الةةايو  دةةةد يط ة  دهةةد الةايةة  عرهةدر الون ةةر لةن ل ةةادةت التطةةر  دفةا الحةةفع و اةنا  ضةةالل دةةن 

   شاو اةوطاد ف  ن. دلن ل ةادةت التطةر  التة  يط ةن لةن ةط،هةاو لةا ةةام عةض دطةض   تةن اشتدا
 ايةة   ةة  زو ةةد اطةةا  ن الةايةة  ةضةةا دفةةا الشةةريم  ةةا   الحةة فطا    ةة  الطه ةة و دجاعةةض الةةداد  
اةوطاد ف  ومت تةن  تة  الحة،د و داةان لةن جةراه اةن  ال ةردي الطتدالية  ان اضةعر  لةا اةرنةار 

 .(27) ظد األحماش داوتخداله     يد  د ال    دلداجه  الت د اتلن جفع ال

م(و لةةة    ةةةن لةةةض دلةةةد  خفةةةةض  ةةة  ال  ةةة و  ةةةاجتطل 1137اةةةة/531حةةة ن يةةةد   الةايةةة  وةةةظ  )
  صار  لن ر،واه ال ظد دةةرردا اختيةار اتةن دطةض  اية  تةن   تةن  اية  تةن جيةاش دالةنط دةرا 

دةةةةد دةةةرا عت ةةةض  (28)ان داليةةةال  ةةة  يهالةةة م( داةةة1158-1137اةةةة/553-اةةةة531عالةايةةة  النالةةةع )
"ضةةعيم ال،ةة مو ةف ةةل الظرةةر  ةة  الحياوةة و لظهط ةةال  ةة  الفهةةد دالف،ةةع دالةحةةا  ديضةة يل الطةةال  ةة  
  ر لدة،ض لنل  يدلا ةائد ال ظد )وردر( النط وردان لا اصم  صاحع الحفع  الة،في  دالوفطة  

 .(29)ال،فيا    المال  ةراع  دشرين دالال"
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 الخاتمة:

رت لد  الددلة  الظ احية و حة ن عهدراةا ددالةل دد،ةدو وةادديها دفةا  ن ي  ة   ةدال يد 
( دالةةال. دلةةن اةةن  ال،دالةةل: الطدةةةل ال غرا ةة  دالت ةةارط دال،فطةة  122 تةةرو زلظيةة  اوةةتغرةل ةراعةة  )

اطةا حر ةل الددلة   (52)دالن ا   لطد،ظ  زو دو لطا اا ل يطتفوض لن ارس حضارطو د ظةا اةتصةا ط
 ترزا  لدوحها األدل )  ا ( دلدوحها النا   )جياش(. دةد اشةتهر ع،ةة لفداهةا  عطفدم  ةدياه

تن ةةا ته  ال،اليةة  دوإخالصةةه  لفةةيطن ددحةةديها دلطةةا وةةاددا  دفةةا ذلةة  اة  حةةام الحياوةة  دالتظةةدع 
المشةةرط دالت،د  ةة  الطناليةة  لوةةن عةةردا الضةة،  وةةردان لةةا تةةد ت يرهةةر لفعيةةان ع،ةةد د ةةاو الطفةة  

دةد     التظا و دفا الحفع  تة ن  (51)تلدن ال دل دالة،ل لهتطال أللدر المال "جياش النط اان "ل
ال ةةةا و )األحمةةةاش( داةةةنل  تةةة ن  تظةةةاه  وةةةرو لل   ةةةا    ةحةةةه و  لةةةا  خةةةدل الددلةةة   ةةة  صةةةرادات 
اوتظ  ل ال ا يات الددل  د ي،لل الظاس. دة  ط ن  ن  ظحا الصراع العديةل الةنط خاضةتض الددلة  

راه الصةةةفي  دن الةةةن،ن لةةةا ا ةوةةةدا ،ظاصةةةلدن لل   ةةةا  ال،ةةةداه ألوةةةماي وياوةةةي  الظ احيةةة  لةةةل األلةةة
دلناليةة . دثطةة  لةةن  شةة ر  لةةا  ن الحمائةةل ال،رويةة  اليطظيةة  لةة  ي تظةةل ع  ةة  لل   ةةا  دعفةةل يظرةةر 
 لةة ه  دفةةا  وةةاس   هةة  لةةن ال،ل ةةد اةحمةةاش العةةارئ ن دفةةا الط تطةةل اليطظةة . دلةة  يوةةن دالةةةات 

ون ر لةةةن ال ةةةد  الحياوةةةي   ةةة  الةةةيطن ج ةةةدوو  ،فةةةا وةةةل ل الطنةةةال ايحةةةطل الظ ةةةاح  ن الخارجيةةة  عةةةال
دالةةايه  تلظةة  زريةل  ةة  دةدن عال،ةةداه ألوةماي دد،ةةدو ل،ةل لةةن  ترزاةا اةختال ةةات الطنالية  التةة  

 .(54)ران لها  دراا    ي،ط ت الصراع دالتظا و دل ادل  العر  ن  رض ويعريهطا دفا اليطن

دالض،     جح  الددل  الظ احي  دجاهت الضرو  ال اضةي  ل د اوتطرت ددالل التدادر 
دفا ،د دفة  تةن لهةدط الرد ظة  الةنط اةان لةن الخةدارج دةةا  حراة  وياوةي  ل،ارضة  لددلة  تظة  
  ا  ديط ن لةن جطةل ادةدا  ال ةرو لةن األ صةار الةن،ن صة،ددا  لةا ال مةال داوةت ردا  ة  )حصةن 

ايةةةةةةة  ل ادلةةةةةةة  يفةةةةةةة  ال راةةةةةةة   ةةةةةةة  وةةةةةةةظ  الشةةةةةةةرا(. دوةةةةةةةالر   لةةةةةةةن ل ادلةةةةةةة  الحةةةةةةة دو دفةةةةةةة   م الة
م( لن خالل الت ريع  لةا دفة  تةن لهةدط  ة  ن خعةر الطهةد، ن وةردان لةا  خةن 1121اة/536)

،ت ا،ةةةد ديهةةةد  الددلةةة  الظ احيةةة  دخاصةةة  ع،ةةةد وفحةةةف  اله طةةةات التةةة  ي،رضةةةل لهةةةا زو ةةةد دال صةةةار 
 لةةةا الطظةةةا ت  الشةةةد،د الةةةنط  ةةةرض دف هةةةا داضةةةعرار  دةةةدا  ال ةةةرو لةةةن وةةة ا ها  لةةةا الخةةةردج لظهةةةا

 الط ادرو.
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م( 1159اة/552رجع وظ  ) 12ل د اوتعاع دف  تن لهدط الرد ظ   ن ،دخل زو د ،دم 
دةد ةتل األل ر  اي  تن   دا تهل تنل   دل  تظ    ا   ة  ن األلر ل  ،دم  ديالل لفطهةد، ن  ذ 

ا الةيطن ي ةل وةيعريه  وردان لا ي ةدم األ،دو ةدن عحيةا و شةطو الددلة  يةدران شةا  األ،ةدو و ل ةدخفد 
م(و  لةةد ت دظدئةةن ححمةة  جد،ةةدو  ةة  يةةاريو 1172اةةة/569داةةان ذلةة   ةة  التاوةةل لةةن شةةدال وةةظ  )

 اليطن.
 

 الهوامش:
                                                           

الدحةةدو اليطظيةة  دلةةر الطاضةة  دال اضةةر دالطحةةت للو جال،ةة  دةةدنو ( الشةةهارطو   دفةة و ل اروةة  دالةة  ل ضةةي  1)
 .192-171و 1988ولتطلر/ ،فدلو  45-43الظددو ال،فطي  حدل اليطن دلر التاريوو ددن 

و 1982( لفط يد ،ظرر: ال ظات و خالد جاو و يظريطةات ال ةي  ال،روة  اةوةالل   ة  ال،صةر األلةدطو عغةدا و 4)
 .14-7شرو  ائرو الشددن الن افي  دالظ

 .39و 1982( التودين التاريخ  لنل  ال،روي و ل ف  الطحت لل ال،رو و ت ردتو اا دن النا  و 3)
 .22-39( دلد ال، ي  الدداطو الطرجل  ةحضو 2)
اة(و ي   ت:   تةن دفة   923( لفط يد حدل الددل  ال يا    ،ظرر: الش ما  و دلد الرحطن تن دف  الد،مغ )ت 5)

 .127اةو 1372ال دال و ال ح  األدلو ال ااروو األردع 
( زو د ةصم  يهالة  اا ةل لحةت ر لطفةدم الةيطن دصةةل عت هةا تفةد جف ةلو ححةن اللظيةانو  حةطد ض )عغةدا  الةيطن(و 6)

م( 819اةة/422دوض ي ار امار ددفطاه د  عاهو دفيض حصن لن الع ن عترو،   تداي. دةد اختعل زو د وظ  )
    تةةن زيةةا . ديطت،ةةل زو ةةد عطراةة  جغرا ةة  دي ةةارط ددفطةة  ال ةةر   فةة   تةةرو ح ةة  لةةن ةلةةل الةةدال  العماوةة

ال يا ، ن دالظ اح  نو لون  دراا الحياو  وردان لا ايضاهل ع،ةد ايخةاذ لد،ظة  ي،ة  داصةط  لن،ةدو  ن دلةن 
دالظشر ع،دا  الرودل  ن. لصعةاو شاررو الطدن    اةوالم حتا ال،صر ال،نطا  و  ار الحالول لفعماد  

؛ رويةةلو ححةةة نو ع ةةر ال  ةةةاز  ةة  ال،صةةةدر الدوةةعاو ل فةةة  افيةة  ال،فةةةدم 478و 1988دالتدزيةةلو الوديةةةلو 
 .211و 1و ال،د  1977اةجتطاعي و جال،  اةلام   تن لح،د و الرياضو 

تن   تن دف  ( لفط يد حدل  شتو الددل  ال يد   ديعدراا ،ظرر: الطدا و  ل رو دف و ال،نطا  دن داةلام ال او  7)
 .17و 1984   اليطنو  ار د ا  لفعماد  دالظشرو جدوو 

م(و عغةةدا و 1448-1283اةةة/646-276( اتةرا ي و   اةةرمو دةةدن  راوة   ةة   صةةدلها الحياوةي  داةةتصةةا    )8)
 .132و 1985
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  (و روةةةةال1159-1214اةةةةة/552-214( لفط يةةةةد ،ظرةةةةر: خالةةةةد ،دوةةةة  صةةةةال : الددلةةةة  الظ احيةةةة   ةةةة  الةةةةيطن )9)
 .1985لاجحت ر   ر لظشدروو افي  اآل ايو جال،  الطدصلو 

م(و ةةةرو ال، ةةدن  ةة   خمةةار الةةيطن 1537-1261اةةة/922-866( الشةة ما  و دلةةد الةةرحطن تةةن دفةة  الةةد،مغ )ت 12)
 .434الطيطدنو  .تو  .مو ال ح  األدلو 

ل اليطظ و ل ف  الطةدرا ال،روة و (  اج و وفعانو ال  دق اةجتطاعي  دالحياوي  داةةتصا    لفطر و    الط تط11)
 .62و 1982و 12ع 

 .333-334( الش ما  و ةرو ال، دنو الطصدر الحاتتو ال ح  األدلو 14)
 .333( الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 13)
م(و صةة  ج يةرو ال،ةريو ي   ةت:   تةن دفة  األرةدع 972اةة/362( الهطدا  و ال حةن تةن  حطةد تةن  ، ةدي )12)

 .332-333؛ الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 144و 1972ال دال و الرياضو 
 .332( الش ما  و الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 15)
 .122-132( اترا ي و الطرجل الحاتتو 16)
 .122( اترا ي و الطرجل  ةحضو 17)
اةان لخةر  . ان   احةال 2/412( ححنو ححةن اتةرا ي و يةاريو اةوةالم الحياوة  دالةد،ظ  دالن ةا   داةجتطةاد و 18)

  رار )دزراه( الحراط    الددل  ال يا   .
 .8/342و 1969( ال راف و خ ر الد،نو ةالدس يراج  اةدالمو ت ردتو  ار ال،ف  لفطال، نو 19)
و 18و ع 1959( لفط يةةد ،ظرةةر: ريةةاضو زااةةرو  دلةة  حمشةةي   ةة  الةةيطنو الط فةة  التاريخيةة  الطصةةري و ال ةةااروو 42)

129-112. 
 .2/197الحاتتو ( ححنو الطرجل 41)
 .2/198( ححنو الطرجل  ةحضو 44)
 .328و 1894( الطة د     خمار صظ،اه دزو د دش،راه لفداها د عيا ها دا عائهاو لظدنو 43)
 .2/328( ححنو الطرجل الحاتتو 42)
 .112( رياضو  دل  حمشي     اليطنو الطرجل الحاتتو 45)
 .426األدلو ( الش ما  و ةرو ال، دنو الطصدر الحاتتو ال ح  46)
( اتةةرا ي و   اةةري و التةةداريو الط فيةة  لطد،ظةة  زو ةةد  ةة  الةةيطنو  راوةة   ةة  لظهاجهةةا دلصةةا راا د وةةو يتليةهةةاو 47)

 .62؛ صال و الطرجل الحاتتو 58و 1984لرا   راوات الخفيج ال،رو و المصروو 
 .62( صال و الطرجل  ةحضو 48)
 .2/411( ححنو الطرجل الحاتتو 49)
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م(و يةةاريو الةةيطن الطحةةطا الطة ةةد  ةة   خمةةار صةةظ،اه دزو ةةد 1172اةةة/569 ةة  الةةد،ن دطةةارو )ت ( تةةن دفةة و  32)
 .421-422و 1976و ال ااروو 4دش،راه لفداها د عيا ها دا عائهاو ي   ت:   تن دف  األردعو و

 .423-424( تن دف و الطصدر  ةحضو 31)
التداريو داآلثةارو ي   ةت: دلةد     ال مشة و  ( الدصات و دجيض الد،ن ال مش و ياريو دصاي: اةدتمار   34)

 .37-36و 1979صظ،اهو 
 .67( الدصات و الطصدر  ةحضو 33)
 .2/47؛ ححنو الطرجل الحاتتو 52-29( الدصات  الطصدر  ةحضو 32)
م(و يةاريو ثغةر دةدنو ي   ةت: 1522اة/927(  تد لخرل و اتد   دلد   الع ع تن دلد   تن احطدو )ت 35)

 .4/26و 1936دو ار لد غرينو ل دنو  
 .2/41( ححنو الطرجل الحاتتو 36)
( ذاةةر الةةداتدر   اةةري  اتةةرا ي   ةة  اتاعةةض التةةداريو الط فيةة  لطد،ظةة  زو ةةد  راوةة  ي ف فيةة  لوتةةاي الطفةة  ال يةةاش 37)

ظةةضو دي،ةةد )الطة ةد  ةة  اخمةار زو ةةد( د شةةار  لةا  اط تةةض دلظه ةةض د وةو يتليةةةض د وةةماي   دا ةض دلةةا دصةةل ال ظةا ل
 رتاي جياش  ا  لصدر لدراو  ياريو  دل  تظ    ا     اليطن دةد ادتطد دفيض دطارو اليطظ .

 .323( الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 38)
 .133( اترا ي و الطرجل الحاتتو 39)
 .119( دا ط ذ،ال ،ظمل ادرو يهال  عالدا ط ال ص ع. الهطدا  و صة  ج يرو ال،ريو 22)
 .113و الطرجل الحاتتو ( رياض21)
( اةةان ل يةةاش وةةت   دة  اةة :  ايةة  دلظصةةدر داتةةرا ي  ددلةةد الداحةةد دالةةنخ رو دل،ةةارم. لفط يةةد ،ظرةةر: ال رافةة و 24)

 .4/128اةدالمو 
 .115( رياضو الطرجل الحاتتو 23)
 .115( رياضو الطرجل  ةحضو 22)
 .414-2/411( ححنو الطرجل الحاتتو 25)
 .62(  اج و الطرجل الحاتتو 26)
 .351( لفط يد ،ظرر: الش ما  و ةرو ال، دنو ال ح  األدلو 27)
 .351( الش ما  و الطصدر  ةحضو ال ح  األدلو 28)
( الدج ف و   رضا ححنو ال ياو الةوري     اليطن    ال رن الحا س اله رط/النا   دشر الطيال طو عغةدا و 29)

 .51و 1985
 .119-118-117( لفط يد ،ظرر: رياضو الطرجل الحاتتو 52)



 م( دراسة تارخيية1151-1021هـ/554-412دولة بين النجاح يف اليمن )

 م.د.ساجد عبد حممد                                                         الطائيم.د.سناء عبداهلل 

 

   م(2022حزيران  – 32العدد ) ةلة دراسا  تارخييةجم 
227 

 

227 

                                                                                                                                                                      

و 1979( اتةةةرا ي و   اةةةري و دةةةدن:  راوةةة   ةةة   حدالهةةةا الحياوةةةي  داةةتصةةةا   و ل فةةة  افيةةة  اآل ايو عغةةةدا و 51)
156-196. 

 .64-33( لفط يد ،ظرر: تن او رو   تن لظصدرو ال دار الةريد لن ياريو لد،ظ  زو دو 54)
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 زمحصال

لقددب نتشددس دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  لدده رتينتيددي دلسذدديهع تن ا لددبك   لدده  سدد   ددن        
ندددي  دلسيددي هةن  درنردديع  سددبر  زددي تن رددي ن    دد اهر   ددن نتشيددي دلسزددي تن دلدنيرددن  دلندده 

ي دشيعت دلتيي نشهع  ن دلنهكت   دلبق    بتشس  ن رهل دلتهح دلهدقعه دلب ع دلدنيره دلبيعز دلذ
لعبو عرهل هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم  له نذدةر دلب لد   اني يدي    تهقدس دازدي دلدم   مه ند  
د ته دلس  شتن سمه ندن دنده ليلدعا سمندو دلددهم   ه قتندو لده رهلد  عردهل هللا ا صدل هللا سمندو 

ررديل قدل   دلو  رمم   قبع و سمدم ىادعر شد  ن دلسددمستن ااشنديي  رنيردنيي كسدي  تشدو هللا  عديلم  دن
ن تهىي نتن دلسدمستن   كذلك دشيعت ا سمتيدي دلددهم  ىلدم كتدهن اسدهو دلقدهم لده رهلد  عردهل 
هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ن رهل درالد  دلقهننند   دلذدهدىب دلنيعةخند  دلنده سيصدهىي دلهردهل 

دلددهم  دردنتيسس اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ازيف ىلدم للدك دن دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي  دركهم
 دن  يهىن  ن رهل رتييي دن دلسديع دلباشه ر استن س لو سن دلسديع دلدنيره.

دن ا ع دلدتبر دل ىهد  سمتيي دلدهم لم اقنره سمم  ينين   مه ن  دىل دليتدس  دلسهقدم  دن      
لجددهع  غنرديه دلدددمت   نددل دنيددي   يددس دلددبسهر لمسيددي هةن  درنردديع لم ندديم كدديل هعر  ددب دل مددم  د

 دلنعددددبي دلددددذي  عددددهي لددددو دىددددل دليتددددس سمددددتيم  دكددددبت سمددددم  دددده عر  هد يدددد  دلدددددمت  دل يلسدددد  
دلسغنرب  لحقهق دلسدمستن كيلقهر  ىذد استن دسنبيعه نبدايت دلنةرنس لجشبد  دلهقدهف نه دو دلحديكم 

 دلجيئه. 
  رتع         دلدنيرن دلسزي تن   دلدتبر دل ىهد  دلكمسيت دلسفني ن :
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Political implications of the sermons of Lady Al-Zahra 
(peace be upon her) 

Dr. Mustafa Salem Hazem 
Dr. Muhsin  Toma Yousif 
College of Arts - University of Basrah 

Abstract   
     In her famous sermons (Fadak, and on a group of the women of the 
Emigrants and the Ansar) the Lady al-Zahra (peace be upon her) 
clarified several lofty and influential contents, among which are the 
political ones that she referred to with a kind of focus and precision. 
(may God’s prayers and peace be upon him and his family) in the 
establishment and establishment of the state, and also addressed the 
oppression of the Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (peace be 
upon him).                                                                                                        

     And his entitlement to the succession of the Messenger of God (may 
God’s prayers and peace be upon him and his family) and his ability to 
manage the affairs of Muslims religiously and politically, with what God 
Almighty has enabled him with qualities that are few in comparison 
among Muslims. Through the Qur’anic evidence and historical evidence 
that the Noble Messenger (may God bless him and his family and grant 
them peace) lived through, in addition to that, Lady Al-Zahra (peace be 
upon her) was able to prove through her speeches that the religious 
path cannot be isolated from the political path.  The role of Lady al-
Zahra, peace be upon her, was not limited to demonstrating the 
oppression of the Ahl al-Bayt and the position on the usurpers of 
power. Establishment of the side standing in the face of the unjust ruler.                                     
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 الزقدمة  

دلختدع دلنده دلقنيدي دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  ردهد  كيندس دلفبكند   شيدي د  دلنده   عب        
دلقنيددي لدده  سدد   ددن ندددي  دلسيددي هةن  درنردديع   ددن دلختددع دلسيسدد   دلسدد اهر دلندده دنددبسس لتيددي 
دلدتبر دل ىهد   ن  تد  دلبهةد   دلردنية   دليندين  دليهدسد  لده درننديع دلعبديعر دلبدلد  سمدم دلعبادب 

دلددتبر دل ىدهد   رتدعدلنده  زدسشنيي  ةد  د  دلدنيردن  ن دلجشبديت دلباشند  د  در نسيةند  د  دلفكه  
اسمتيي دلدهم  ,  ىذد  ي شج  دلك ته  ن دلبي  تن  دلسفكدهةن سمدم اعدرد   زدي تن  مدك دلختدع 

سجنسدد   درددنمييم دلعيدده  دلسهدقددم دلرددياق  دلندده هعدات دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  ىاردديليي لم
دإلره ه   ن ه ل  رحنح كل دلسديعدت دلخيلئ  دلنده ردمكيي دلسددمسهن كعدب  لدير دلشيده دركدهم 

﴿ومااا ا ار وسااه  لااد خماا  ماان م    تشسددي درددنعينس كقهلددو  عديلم دمحم اصدل هللا سمنددو  دلددو  رددم
شاياا  لبمه الرسل أفأن مات او لةل انقمبةم عمى اعقابكم ومن يسقمب عماى عقبياه فمان  رار ه

, دلن دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   ددبات ه  ددو درنحهدلدديت دلندده لحقددس  1ا وساايثزهللا ه الداااكر ن 
كيأل    دن دلمح ديت در لدم دلنده هسقيدس  لدير عردهل هللا ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم    دعدات هن 

بر  يددتن دن ىشدديك  ددديعدت صددحنح   هصددم  لسه ددير هللا  عدديلم   هفنقددو  لتيددي  حيل دد  سمددم   دد
 دلسدمستن كيلسقينل ىشيك لهق   اي دلم ستس للك.

لقدددب دردددنتيسس دلددددتبر ليلسددد  دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  هن  عتددده لكدددل  شبددد   دددن  شبددديت        
دلختدددع دلسبيعكددد   قيدددي لددده  شدددي ل دلغدددهي دلدددذي هعدات له دددو ه ددديم دلسددددمستن  لسدددن ندددتن  مدددك 

سمتيدي دلدددهم   ىده دلسزددي تن دلدنيرددن  دلجشبديت دلسيسدد   دلسزدي تن دلبدديعزر لده رتددع دل ىددهد  ا
دلنه له نيي دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلددهم   ىدذد  دي ردشنشي لو لده اشيادي دلبحد  ا ن دلنتدهق لب ند  

 دلسزي تن دررهو.

ىن  ي رتنم  شي لو له  ه هع دلسزي تن دلدنيرن  له رتع دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلددهم       
   ددده بص كردددهعر ريصددد  كحندددير دلسددددمستن   دددن ردددهل اعدرددد  دلدددب ع كدددل  دددي انعمددد  كسفدددي نم عئنددددن

دلدنيرددده لهردددهل هللااصدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   لعيلني دددو دلدنيردددن     قدددهق دإل ي ددد   دلخهلددد  
 در دبد  دلدنيرددن  دلندده  ددهت سمدم دلسدددمستن  دلندده رددنسه نيددم لده قينددل درادديم  دلدددشتن   كددذلك 

ن   يدي يم لده نيدذ دلبيلدل  دلهقدهف نه دو دل مدم  دلدبليع سدن  دمنص دلزه  سمم  د بيت دلسدمست
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دلحقهق دلذهةن  دلنه نتشيي هللا  عيلم له كنيكو دلكهةم كقهلو: ا  ر  هكشهد دلم دلذان ظمسهد لنسدتم 
 . 2ا دلشيع   يلكم  ن ا ن هللا  ن  دلني ام ر  شره ن 

فااي سأساايس الدولااة       والااه وساامم()صاال ه عميااه  الزبجااا ارو ا الاادوو الخياسااي لرسااه  ه
 والزؤامرات الةي سعرض لها.

لقددب  ددهت سسددهم دإلندددينن   بيلخرددهب هىددل  تدد  كسهد ددل  ه دد  لدده  نددي يم دلعي دد   ددن         
ردده  در  دديع  دلسنعمقدد  كدديأل هدل دلباشندد   دلسعنذددن   در نسيةندد   سددبم دررددنقهدع  دنعددبدم دأل ددن 

دلدددتبر دل ىددهد   تدد   دلسددبن دلقهةبدد   شيددي  ىددذد  ددي  ددي  لدده قددهل دلددذي ايددبا دلدددمم دلسجنسعدده لدده 
﴿َوُكْسااُةْم َعمااى َشاافا ُحْفااَرةل ِمااَن الّساااِول ُمْرَلااَة الّداااِوِبل َوُنْهااَزَة الّطاااِمِ ل َوُ ْبَخااَة اسمتيددي دلدددهم : 

لَّاااةا خاِساااِايَنل َسحااااُفهَن أْن اْلَعْثااالِنل َوَماااْهِطَق امْلاااداِمل َسْداااَرُْهَن الّطاااْرَول َوَسْقةااااُسهَن اْلاااَهَوَول أ ِ 
 .  3ا حةطفكم السَّاُس ِمْن َحْهِلُكْم.. 

دن  جتددا دلهرددهل دركددهم اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم   كيلهردديل  دلدددسي ة  قددب قمددع  ددهدزةن       
دلسعيالدد  دلددديئبر لدده ز ينددو  درز ددين دررددهو دلندده رددبقس ز ينددو    دصددبح دله دد  دلعدديم لدده  تدد  

ب   شيي  ذيب  تهعد ردهةعي   محهظدي سمدم  خنمدم درصدعبر ردهد   دي انعمد  كس ديىه  دلسبن دلقهة
دلددددبان دلجباددددب دلددددذي رمدددد  ليددددم دررددددنقهدع دلفكددددهي  دلددددذىشه دلسنعمدددد  كتددددهق دلعبدددديار  دلسعنقددددبدت 

ًشك ددد ري ألأ اين يدددي   ف قددديي لددده هًااين يدددي  سفك فددديي سمدددم نتهدن يدددي  سين دددبأ دددمأ ل هأ ددد أ دلنه تباددد  ا...لأدددهأهو دألف أ هأري هلل  أ
ددن   م ددم سأ سأيددي   أ أ مفدده   نفيأ ددن  دلقف ددمأ سأ ذأ ددبهللا صددمم هللا سمنددو  نلددو ظفمأسأيددي   كأ س  ًهلين يددي  لأةأندديعأ هللاف ك سفحأ س 

هأىفًم   نأ دلعأسياأد     ىأدبدىفًم ى بأر  بداأ     هنقأذأىفًم   نأ دلغأهداأ     أ قأيمأ له دلش يس  ك يلي   لدمدألأًكريع  ةفسأسأيي   أ
سيىفًم ىلم دلت هة   دلسفدنأ نم ...  اأ ان  دلقأهةم    أ دلب 
   دنعتس ىدذد دلحديل سمدم كدل  فيصدل  ندي يم  4ا 
  فبعب دن كينهد  جها دقدهدم   سيسديت  نفدهقتن  5ادلباشن   درقنرياا   در نسيةن    نم دلدنيرن 

لكيدهو دلسه دهار لده  نشي هةن  دنزعفتن اةكل كعزيم رتهدت كعض لنس ليدم  زن ه ديم دلقدهو د
  ني ندددك سدددن ردددنتهر  6ادلسحدددنص دلدنيرددده درقمنسددده دلسنس دددل كددديإل يهدلهعةنتن دلفيعردددن   دله  يننددد 

كعض ع يرت دلباينيت دلدسي ة  دررهو ا دلتيهاا   دلشرهدنن    سمم دلسقدبعدت دلفكهةد   دلعقباد  
 غته دلم  ب كيته     جتا نيه   هر دن ىذد دلحيل قب   7ا درقنرياا  لبو لئ  كيتهر  ن دلعه 

دله سد    شقدذ دلبذدهة   ددن ظدهم دلجيدل  دلنخمددم  دلهاشند  دلدم ندهع دراسددين  دلعمدم  در دل  دلحنددير 
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مم هللا سمنو  نلو كعدب دلمنندي  دلنده...   8ادلحهر دلكهةس  س بهللا صأ ا...لأةًنقأذأكفمف هللاف  أبيعأكأ  أ أعيلم ك سفحأ
   9ا 

ل دلنةرددنس دلندده دسقيددس سرددهع دل ددهم  دلجيددل دلددذي سيشددو دلعدده  سي دد  ىشددي نتشددس دلدددتبر  هد دد
 هىل  ت  ريص    لقب دصبح ليم شين نتن دل بيئل  در م كسي   دن هللا سمدتيم  دن دلهلعد   دلستيند  
 دلحزهع   ن رهل دلنحيلفيت دلنه دقي يي دلهرهل دركهم ا صل هللا سمنو  دلو  رمم  نتشدو  بدتن 

  كيإل ديل  دلدم عرديئل دلدبسهر دلنده كع يدي  10ا له لمنعنيي ابيئل در س  دلخ عج دل بيئل دلسجي عر
    11اعرددهل هللا ا صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  لسمددهك دلفددهس  دلدده م   ردده اددبسهىم لتيددي ل رددهم

ازددديف دلدددم للدددك دلسعددديعك دلحهبنددد  دلنددده ه دددته عردددهل هللا ا صدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم  ىلدددم 
دإلردهم    يتدس دعكيندو ا... ديئه سدن  بع د  دلسذدهكتن   ديعبي ادبجيم  ره يي  ن ه دل نردهر 

 .  12ا نرذدي كةكزي يم.... نم دني م دلجس    لهد دلبنفه.. 

  الزؤامرات الةي سعرض لها السبي)صل ه عميه واله وسمم -

دن لكل نجيح احق  سمم هعي دلهدق  اهدلقو  يل   ن سبم درع نديح  درن سديج لدبو درسدبد       
دلذان ر انسشهن هن اده  دسدبدئيم كديأل س هردنياىم دلتدهم  كفزدل  دي  حقد   دن دننرديعدت  لدهي 
لسعنقدددبدت  نيدددذ لسددددمسيت  د نددد  سسمدددهد سمدددم له ددديي  دددن ه دددل نتدددل  تيردددع رنيردددن   دقنردددياا  

ستيرددع دررددهو   ىددذد  ددي  رددل لعددهي  دد   عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    ةتهىددي  ددن دل
فبعدددب دن  ستدددن دلهردددهل دركدددهم دمحم اصدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   دددن نذددده اسدددهر دلددددسي   لدددهي 
دررهم كقدهر دلحجد   دلسشتد   دليندين  درالد  دلسقشعد  دلسد اهر كسدي  دي  لده رتبد  دل ىدهد  ا سمتيدي 

اداسه :    دنشبر دلم قهلو  عيلم 13ا ةنيي دلم ريتل عبو كيلحتس   دلسهس   دلحدش .. دلدهم :ا.اد 
 . 14ادلم ريتل عبك كيلحتس   دلسهس   دلحدش    ياليم كيلنه ىه د دن.. 

دن كل دلشنيئج دلنه  حققس له سرده عردهل هللا ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم  قدب دةي دس        
   كددذلك دلدده م  ددن   15ال دلعهبندد  دلسنحيلفدد   عيددم  دلتيددها  ددن  يدد دسددبد ه  ددن قددهةة  ب ندد  دل بيئدد

  ازديف ىلدم للدك هن ىشديك كعدض دلذخردنيت دلنده لعيدس ا ع كديعز   د اه لده   16ا ي  درهو 
د عيف   بر دلسدمستن  زس س  اقنيم نهرهل هللا ا صل هللا سمنو  دلو  رمم    دن ردهل دلنددنه 

 دلشفديق  دلنعدي ن  د  درسدبد  لده دلخفدي  لده رديتل ىلذديل  كإظييع دررهم  كنسدين دلذدهك  دلحقدب
هىددبدف دلهردديل  دلدددسي ة   دلشتددل  ددن دلشجي دديت دلندده  ققيددي دلهرددهل دركددهما صددل هللا سمنددو  دلددو 

  لقددب كددين للددك كرددهعر  د ددح    مندد   ددن  17ا رددمم   دلسدددمستن لدده نذدده دررددهم  نذددةر دلب لدد 
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اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    رددهد  كينددس   18اد  دلهرددهلرددهل ك ددهر دلسحددي رت دلندده قدديم نيددي دسددب
رهة  دم سمشن  له دلنختنص إل ييي دلنجهب  درره ن  دلشي ح  دلنه قميس  هدزةن دلقهر  دلذدمس 
 هدىشيت درسبد  له  كذاع دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو  رمم    دن ردهل دلنعدي ن  دلحيصدل ندتن 

 دددن  يددد     بعدددض ع ددديرت دل بيئدددل درردددهو دلنددده د ددده زسسدددي  قدددهةة دلسنس مدددتن كدددينه رددد نين 
درردددهم كسرددديلحيم   دلنحذدددتب لخمددد   حيلفددديت  عيااددد  ل ردددهم كردددهعر سي ددد   لمهردددهل كردددهعر 

   لددم اتنددم ىدد ر  كدنيردد  دلددهلض  دلنددط ه  دنسددي رتتددهد لم ندديم كيلنردد ن  دلجددددبا    19اريصدد 
ردل لتمد  ىجدهر دلشيده اصدل هللا سمندو  دلدو لمهرهل دركهم ا صدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   ىدذد  دي  

 رمم   ن  ت  دلدم دلسباشد     كدذلك دلنختدنص لذدن دلحده   سمدم درردهم ندب دي  دن  عهكد  ندبع 
م   ددده عدي كتدددل دلسعددديعك دلنددده ري ددديي دلسددددمسهن لددده ه دددب  در ددد د  ا 623ىدددد / 2لددده دلددددش  ا 

 . 22ا م 629ىد/ 8 شتن رش  ا   عهك   21ا  ي كعبىي  ن  عيعك دلجه  دلتيهاي  20ا دلخشبق 

لدديل ىهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب دشدديعت دلددم ىددذه دلجشبدد   ددن رتييددي  ددتن قيلددس: ا..  بعددب دن        
 شه نييم دله يل  لوبين دلعده    دهار هىدل دلكندي  م كمسدي ه قدب د نديعدي لمحده  هلفةىدي هللام ه  نجدم 

ليلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب كذددفس    23ا قددهن لمذددنتين   لغددهت لدديةهر  ددن دلسذددهكتن... 
سددن  جددم دلسدد د هدت دلندده  عددهي ليددي دلشيهاصدددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    دن  مددك دلسدد د هدت لدددم 
 نهقم د   شكفا لمند   ندير دلشيده اصدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   شدذ دلمح ديت در لدم لشذده دلدبسهر 

   نم درايم در دره  ن  ني و دلذهةف .

ينع ىذد لين دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  قب دشيعت دلم   ئند   يسد   نعمد  كيلجيندع دلم      
سمنو  دلدو  ردمم   دلدنيره دلسنس ل كيلسذيعكيت دلعدتهة  سشب كعض  سن سيصه دلشيهاصل هللا 

 ه بددددو دلندددده ري دددديي  اه دددد  دن ىشدددديك شخرددددنيت كينددددس      ر  حيددددذ   صددددي بو لدددده دةمددددع
رهعر لعمن   ر   يه كس يه دلسدمم دلسبدل  سن انم دررهم  دلجييا لده دلسذيعك  له دلحه   ك

ردديتل هللا   قددب ظيددهت سشددب كعزدديم  رددهليت استددن دن  حدددع سمددم دنيددي نددهع  ددن دلسدد د هر  ددب 
 نة دلسدمستن  تشسي كينهد افه ن  ن ري يت دلقنيل   نم  دن كين ىذد دلفهدع احددع سمدم دندو 

يدد  در دنددو لدده دلهقددس نفدددو اعددب  ذددنتس لقددهر دلسدددمستن  زعع   ددين  نقدد  لدده دلذددجيس   دلسهد 
دلفهق  نتن صفهليم ألن ىذد در ه اربع  ن شخرنيت   عب سشب دلبعض  ن دلذخردنيت دلنده 
 ح ددم كسش لدد    قددباه  لكنددو كسددن اتددهن ىددذد  زنددو  ىددذه  ش لنددو  ة يدده  شددو دلفددهدع  ددن دلحدده  
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جيرهرن    قره دربيع دلشيها صدل هللا سمندو  دلدو   هك ري   دلقنيل  دلم  ينع اني يم كعسل دل
 رمم   ن ه ل داجيا اغهر استن دلشفيل  شيي أل عيف د دصه دلقهر سشدب دلسددمستن   ىدذد  دي نتشندو 
دلددددتبر دل ىدددهد  ا سمتيدددي دلددددهم : ا..   نهكفدددهن درربددديع    شكردددهن سشدددب دلشددد دل    فددده ن سدددن 

هد  اسمتيي دلدهم  لم  قم سشب  ب  عتن له لزح نهداي   ىشي اه   دن دلدتبر دل ى 24ا دلقنيل.. 
دلقهم دلسشيلقتن دلذان   يىه د ه يم دلسدمستن كذه  درفهد هشني  ك تهر لتيي دننقيب لسقي يم   دنه 
سمددم  عددياييم   هن   نقدد  دلفددهدع  ددن رددهح دلقندديل اعددب  ددن هنددهز دلخنيندديت لدده دلعددهف دلعدددتهي 

 . 26اني نك كهنو  حهم له ارنهع دررهم    25ا  برل  سن دلنط ه دلدنيره

دن صهت دلح نق  دلذي صب س كدو دلددتبر دل ىدهد  ا سمتيدي دلددهم  ظدل  شديعر ازده  سنسد      
 ددن  عسددب درفددي  دلحقدديئ   كيشددفيي سددن نهداددي دررددهةن لدده نكدد  دلعيددها  دلسهداتدد   درنقدده  سمددم 

 درسقي .

 الحالفة الزبجا التانيا أحقية أمير الزؤمسين في سهلي 

دن  ن نتن دررس دلسيس   دلحدير  دلنده عكد ت سمتيدي دلددتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  لده       
رتييددي   ددديل   ددهله ه تدده دلسدد  شتنا سمنددو دلدددهم  شدد  ن دلسدددمستن رمفدديي لهرددهل هللاا صددل هللا 

 نهله سشب ه ب  سمنو  دلو  رمم    ن رهل  ي انسن  كو در يما سمنو دلدهم   ن رريل ك تهر لم
 ددن دلسدددمستن رددهو عرددهل هللا ا صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم   لقددب  عا كخرددهب كعددض رردديل 
سمه ا سمنو دلدهم   ا...دلدي  دلم دراسين    دليجهر    دلشرهر لهرهل هللا مصمم هللا سمنو  دلو 

جيدديا لدده ردديتل هللا   رددممم    دلقهبددم  شددو  دلقشيسدد   بددذل دلددشفس لددو   دلعمددم كيلكنددي   دلنش ةددل   دل
ىدذد  دن  تد  دلهدقد   در دن دلذده  دلسيدم   27ا  دلهعع   دل ىب   دلقزي    دلحتم   دلفقو  دلعمم.. 

دلذي اجع درلنفيت دلنو ىه  ديل  دلهرا   دلخهل  دلسشرهب سمتيي  دلنه  عات لده ردهع سدبر 
 دن دلقددهدن دلكددهةم  لقددب  عا لده قهلددو  عدديلم: ا دنسددي  لددنتم هللا   عردهلو  دلددذان د شددهد دلددذان ا نسددهن 

 كذلك قهلدو  عديلم لهردهلو دلكدهةم ا ادي دايدي دلهردهل نمد      28ادلرهر   ةة هن دل كير  ىم عدكعهن 
 ددي دندد ل دلنددك  ددن عبددك  دن لددم  فعددل لسددي نمغددس عردديلنو  هللا اعرددسك  ددن دلشدديس دن هللا ر ايددبي 

    ىذه ىشيعر ىلم  ي  رل  ن ه ه ٌنمد  فندو عردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو   29ا دلقهم دلكيلهةن  
دددهم  كزدده عر   يمندد  دلسدددمستن كإ ي دد  ه تدده دلسدد  شتن اسمنددو  رددمم  سددن لهةدد   يهةددل اسمنددو دل
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   ىذد شذعدت قمتم   ن دآلايت دلك تدهر دلنده  حدباس سدن ه  ند  در ديم    30ادلدهم  له ةباه رم 
  ىدذد  دن  يندع    دن  يندع نرده هن سسدهم دلسددمستن  31اسمه اسمنو دلدهم  لده  دهله دلخهلد 

 شرع دلخهل  كعب عرهل هللا اصل هللا سمنو  دلو  رمم   ىر  كينهد سمم سمم  اعدا  كسن رتنهلم
هن ىشيك سسمن   دبنهر قدب رتدص ليدي لده دلخفدي   ه خدذ لده رديتل نجي يدي سدبر  دبدنته كده ادنم  دن 
رهليي  حقت  دلغيا  دلسشذهار  ىه ىكعيا دلخهل  سن ه ته دلس  شتن اسمنو دلدهم    شردتع  دن 

استن  قيعننو كة ته دلس  شتن ا سمنو دلدهم  كسدي  دي  لده كعدض  ىه ةته   ىل ليذه دلسيس   ر
دلسقيل   ن رتع دل ىهد  اسمتيي دلدهم   ىر هن دأل ه دلذي رتص لو قب  رل كعب  لدير دلشيده 

 . 32ااصل هللا سمنو  دلو  رمم  له ر نف  نشه ريسبر

ح دإلصدددهدع  ددد  دأل دددبد  ىن دلدددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  سسمددس  يىدددبري سمدددم دلنعي دددل ندده     
دلسرتهة  دلنه  سه نيي دأل   كعب  لير كعب دلشيه دألكهم ا صل هللا سمنو  دلو  رمم   لذلك اه   
 ددن رددهل رتددع دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  هنيددي عكدد ت سمددم ه  ندد  ه تدده دلسدد  شتنا سمنددو 

اشنددي  درددنشياد لقددهل عرددهل هللا دلدددهم  لدده رهلدد  عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  رنيرددني  ا
اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  ا هلدددس د لددم كيلسدددمستن  ددن دنفددديم ..  ددن كشددس  ددهره ليددذد سمدده 

  لبرلدد   فددهار ا  دهره   عشدده ىنددو ه لدم كيلسدددمستن  ددن هنفدديم  ألن دلسذدديهع لدده قددهل  33ا  دهره 
 عمدددو  تيسددديي ن ددده سمندددو   دلعددده  ا.. هن دله دددل ىلد قددديل له دددل: ىندددك ه لدددم نددده  دددن نفدددده  لقدددب

  لدذد لددين دل ىدهد  اسمتيددي دلددهم   شي لددس  دديل  دإل ي دد   دلسنس مد  لدده  34ا  راجدهز هن اعرددنو.. 
 هله دلخهل   ن  ش هع رنيره  ازيف ىلم للك هن ىصهدع دل ىهد  اسمتيي دلدهم  سمم ه  ند  

ي ريصددد   انسددي رهلددديي سمدددم ه تدده دلسددد  شتنا سمنددو دردددهم  لددده  ددهلم دلخهلددد  لدددم اددك  عد ه هةدددهد
دررددهم  دلسدددمستن لسددي رنحرددل ليددم  ددن  ردديسع لدده  دديل ىكعدديا دإل دديم ا سمنددو دلدددهم  سددن 

 دلخهل   ىذد  ي رة تهق ىلنو ر قي.

دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   تشسددي لكددهت  ه ددهس  دإل ي دد  لدده  اشياددي رتييددي لقددب        
كرددهعر دلعي دد  دلد  ددي دلن  ددس در دد  كتيسدد  نل دليتددس   رددمتس دلزدده  سمددم  جددم درددنقهدع دلش دديم

  رن در ي د    35ا اسمتيم دلدهم   تشسي قيلس:ا  ليسنشي ن ي ديي لمسمد ..  د ي نشدي د شدي  دن دلفهقد  
له  فيه يي دلعيم كسي  ي  له قهل در يم دله ي سمنو دلدهم ا.. دن دإل ي   ز يم دلدبان   ن ديم 

 ىشددديك ه ددده درددده ةياددد  لددده درىسنددد   زدددسشو    36ا  سددد  دلسددد  شتن...  دلسددددمستن   صدددهح دلدددبنني
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رتددي  دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  اعددب  ددن دلسزددي تن دلدنيرددن  دلسيسدد  دلندده استددن درلنفدديت 
دلتيددددي   ىدددده دلسقيعندددد  دلعي دددد  لدددده دلسهدقددددم  دلرددددفيت نددددتن ه تدددده دلسدددد  شتن اسمنددددو دلدددددهم   بددددتن 

دمأ قأدًهٌن  غنريه دلدمت   لقب  ي  نيذد  ًه   هًلفأةىدي هللاف  هً  نأجأ م سي هً قأبف د نيعدي ل ًمحأ دلخرهبا ... كف
يي  ددسيرأ ددةأ ص  ن ددم اأتأ هد  يددي  لأدده اأًشكأف دداف  أ ددنأ دًلسفًذدده ك تنأ قأددذأفأ هردديهف لدده لأيأ هأٌر    ددهأًت لأددية  لأغأ ددًنتين    أ ل ًمذ 

ًكبف  ًنف و    أ ي ك دأ يأيأ بأ لأيأ ةفًخس  و      ت  بأ ك ةأًرسأر  هل  ّللا   ر  ًن ع رف بدي له هً ه  هللا   قأه ةبيي     ادي له لدت  ّللا     فًجنأي 
دددددهنأ لددددديك يفهنأ  سف دددددًنة    أدا  ددددنأ دًلعأ نأددددد هللا    لي   دي كيا  دددديي   هأًندددددنفًم ل ددددده عأ دددددب  دددددحيي    فج  ًذدددددس  هدي نيص  هً لنددددي   ّللا     ف

 .. شفهنأ هدليت دأل   ه ري   ايننيي  ن ه ل هن  دديل  ىذه دلسقيعن  له س  ن د ل  ينين دنح   37ان  
ىددذه دلسقيعندد  سمددم دلسدددمستن لدده سردده دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   دلعرددهع دله قدد  ليددي لدده ردديتل 
 دددن درنندديع دلذخرددنيت دلندده  نددهلم دلدددمت     كددهن سشددب قددبع دلسددد  لن    لقددب قيلددس اسمتيددي 

بأددكأ د ددًع  أ قأددًب هأًسجأ هد   دلدددهم : ا..   ى ًن  أًعجأ ددتف ددًه أرهللا  أسأد  ددشأياهللا دًرددنأشأبف د  أ ك ةأا دد   سف دديا  ف  ى لأددم هأي   ر  ًلحأ
ددل.... دد أ ك يًلكأيى  م     أ دًلعأجف لفهد دلددذبنأينأم  أ ّللا   ك دديًلقأهأدا    لقددب  عا هن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي   38ا  دًرددنأًيبأ

دلعجد  كيلكيىدل   هن دلقدهم دردنيبلهد  دن دلدهم   قردبت  دن قهليدي ادردنيبلهد دلدذنينه...كيلقهدام    
ىم له سمتتن   ن ىم له لمنع  دلقهم  دلقه   ن هللا  عيلم  كسن ىدم ا ن للدك  هي دلددهق   دن 
دلشدديس  در بدديع دلددذان ا ن قددهدام   كددذلك دلحدديل اشتيدد  سمددم دلكيىددل دلددذي اتددهن سسددبر دلقددهم لدده 

ىشدددديعر دل ىدددهد  اسمتيددددي دلددددهم  لمسدددددمستن   ليشددددي اه ددد   39ادلسيسددديت  سدددب يم لمذددددبدئب  دلسمسددديت
كزدده عر ه ددهد  سسمندد   سحددن    ددبقت   ددبي انسحددهع  ددهل درنندديع دلذخرددن  دلندده  كددهن سمددم 

 عهس دليهم دلدنيره لمب ل .

هن صددهعر دلسقيعندد  دلندده عرددسنيي دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  لدده درنحددهدف دلددذي رددمكنو       
شبت فنو دلم نفس دلجشب  دلنه  عات له دلقهدن دلكهةم  تشسي سدهي دأل   له درننيع دلخمنف   درن

دلحهدع  دلذي ادع نتن دلشيده  هردم اسمندو دلددهم   بدتن نشده دردهدئتل  تشسدي لديليهه دن اددةل هللا 
 ﴿َوِإْ  ُلْمُةْم َ ا ُمهَسى َلْن َنْذِبَر َعَمى َطَعاامل َواِحادل سمتيم هلعس   عها د سمم  شي ليي  عيلم هن اش ل 

َذاِمهَ  اا ُسْسِباُ  اْمَْوُض ِماْن َبْقِمَهاا َوِلتَّاِوَهاا َوُفهِمَهاا َوَعَدِساَها َوَْ     40ا ا َفاْدُع َلَسا َوََّْك ُ ْحاِرْج َلَساا ِمزَّ
ْمَهى ُكُمها ِمنْ ﴿كعب هن   ن هللا سمتيم كةلذ  دشيم  دلتع درلعس   َباِت  َوَأْنَزْلَسا َعَمْيُكُم اْلَزنَّ َوالخَّ َطيِّ

...َأَسْخَةْبِدُلهَن الَِّرهللا ﴿  ىر هنيم دعدا د رهف للك لكينس دلشننج   قهلو  عديلم:  41ا ا َوَزْلَساُكْم.. مَ 
لَُّة َواْلَزْخا ْ  َعَمْيِهُم الرِّ ااُءوا ُهَه َأْدَنى ِبالَِّرهللا ُهَه َخْيٌر اْهِبُطها ِمْذراا َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُةْم َوُضِرَْ َكَسُة َوَْ
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   ةستدن دسنبديع ىدذه دآلاد   قهةدع لحيلد   42ا ا َ ْكُفُروَن ِبَآَ ااِت َّللاَِّ ِمَن َّللاَِّ َ ِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنه  ِبَغَربل 
دأل    تشسي درنيعت دألانم  دن دله ديل سمدم  دن ىده رتده   ىدذد هشدبو كحديل نشده دردهدئتل  تشسدي 

سحردم  دلشييئند  دلنده رنردل درنيبلهد  ي ىده رتده كيلدذي ىده داندم   ةستدن دلنة دل لده دردنقهد  لم
ىلتيدددي دأل ددد   لحيلددد  دلخددددهدن نننجددد  ليدددذد دررننددديع  قيعنددد  لحددديل نشددده دردددهدئتل  لددديل ىهد  اسمندددو 
دلدددهم   قددب هستددس رندديعدي  ستدد  لدده دلرددهح  علدديه در دد  لدده هنيددم ع ددهد كسددي درندديعه هللا  عدديلم 

عددب دلهرددهل دركددهم اصددل هللا  عرددهلو اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    دلددذي رددنحتم دلسدددمستن  ددن ك
سمنددو  دلددو  رددمم     ىددذد  ددي صدده س كددو ه دديم  سدد   ددن ندددي  دلسيددي هةن  دألنردديعا.. أ ّللا   لأددًه 

حيي  رأ  دجف دًتهدي رف دًم رأ ديعأ ن ي  ًسنأمأقأوف   أ لأدأ هلف ّللا   مصمم هللا سمنو   نلوم رأ يمهللا نأيأذأهف عأرف اأًكمفدمف  أكأيلبهد سأًن ز  أ
وف  يشف ذأ عأىفًم ك تأينديي   ر  أًصدبأ دف نأيهف    أ ألأ تدهدي لأًزفأي ديي  أًتفأدحف    دًشيأهي نأس  ىفدًم  أ أً عأاأ    أ رأ افنأًعنأد ف عأدك بفدوف    أ ألأ

ددمف دلدده يأ  ت ددهأ لأيف ع    أ   قأددًب  أخأ ددية  ددًهعأرأ دلد  ددو  رأ ًاس  ددي    أ عأ ًسدده  دًلسأ ًشددوف ك تأيئ ددلهللا  ى ر  ك غأ ددل هللا    ًتددهأ  فنأحأ ددًس  ةأ لأففن حأ
سأي    أ دأًلأًعي   ًم نأهأكأيتف دلد  مأًتي  سأ
 . 43ا 

 _  ارنقالب في الزها ف )نكا العههد(

دن  ن نتن در دهع دلنده  عدب  دن ندهدلن درنقده  دلنده  ردل لده رد نف  نشده رديسبر   ندنج     
سشو  رهل درننه  سمم دلخهل   ن قيل دنه كته   ن دسينو   ىذد اعب نك  لمعيدب دلدذي هنه دو 
عرهل هللا صل هللا سمنو  دلو  رمم     دلسدمستن كخرهب رهل  د ته دلس  شتن اسمنو دلددهم  

   دلنشرددل  ددن كددل  ددي سيىددب د  هللا سمنددو لدده در ن دديل أل د دده دلشيدده اصددل هللا  44اةددباه رددملدده 
سمنو  دلو  رمم  له دلنسدك كة ب دل قمتن ا دنه  يعك فنتم دل قمتن كني  هللا  سنه ه دل دليتنه  دي 

 .  45اىن  سدتنم نيسي لن  زمهد كعبي هنبد  

ي دلددهم ادنذدعه دن دلددتبر اسمتيدي دلددهم  دعدات دن دلسنسعن له رتع دلدتبر دل ىهد  سمتي    
داريل عريل   فياىي دن نهداي دلقدهم لده دكعديا د تده دلسد  شتن اسمندو دلددهم  سدن دلخهلد   عه لد  
  ددددجم  سشدددبىي  سشدددب د تددده دلسددد  شتن كدددهنيم  دددن ردددص  د دددب    دن دلسختدددص دلدددذي اددددعم دلندددو 

ا سمه  دل ىهد   سمتيم دلددهم  رن د لئدك ر  غنريه دلخهل  قب كينس رتهلو لبو نل نتس دمحم
احيدذ د دن  دددن نم دلعسمندد  دلدنيردن  دلندده د  ددبىي دلشيده اصددل هللا سمنددو  دلدو  رددمم   دلندده رددنتهن 

 أل ته دلس  شتن ا سمنو دلدهم  ا ع له درنكسيل  دته يي.
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ن دلسددمستن كعدب  ىشيك سبر  زي تن رنيرن   نعمق  له   ئن  نك  دلعيب دلذي قتعدو امد   د    
 لدددير دلشيدددده دركهماصدددل هللا سمنددددو  دلدددو  رددددمم  د عا يددددي دلددددتبر دل ىددددهد  اسمتيدددي دلدددددهم   دستددددس 
درردبي  دلسبيشددهر دلنده العددنيم رننيدديج للدك دلسهقددم  لكددين  دن نددتن  مددك درردبي  قددهر شخرددتنو 

 ددي در  سدبل  اسمنو دلدهم    زهعه  ل بينو له  ع هللا  عيلم   تيت  شدهسو   دي ردنحققو  دن
نددتن  سندد  دلسدددمستن ا ن  ستدد   دنحندديز   دل دديىه دن لسهدقددم د تدده دلسدد  شتن اسمنددو دلدددهم  لدده 
 دده   دلددبسهر درردده ن    ددي نددنج سشيددي كددين  ينددع رددميه سشددب دلك تددهةن دلددذي  زددهع د  ددن  عد  

ددنو ىشديعر رنو سمه اسمنو دلدهم    دسنقدب دن دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  قدب د خدذت  دن ع  ةد  دل
دلم قهر دلدمت  دلنه رنعسل نيي سمها سمنو دلدهم  سمم  سن  درصعبر   ر  دها لهنحنديز لده 
 فيه و دلدنيره  ىذد  ن  ينع    ن  ينع درده عبسدي دعدات دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم  دن  عتده 
 رددديع ريلدددب لددده نفدددهس دلك تددده  سدددن اردددل درردددهم    ىددده  هن  دددي  دددهو لمكفددديع  دلسذدددهكتن  دددن
هقهبدديئيم د   ددن ىددم لدده ريصددنيم   ددهد  دلسعدديعك دلندده ري دديي دلشيددها صددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  
 كين لددنو  سمده ندن دنده ليلدع اسمندو دلددهم  دلحتدم دلفردل لده دلدنخم   دن ىد ر  درسدبد  
دلددذان  هبرددهد نهرددهل هللا دلستياددب  دلسعزددهت   حددي لنيم دلذدديل دلسذدده ع دلدددسي ي دلهد دده دلددم 

دًن هن ده  حقت   ي نأقسفدهد    نرده هللا  دلفدنح  اسده  كمسد  دلنه تدب  لقدب  عا لده رتينيدي دلسبيعكد ا.. أ أ
ددد    ددده ه  ل ددده لأدت  هللا  سأ ن دددو      أشأسب ًقعأ ددديلأ  أ ًلئ دددو     نكأ رأ  أ دددب  ش  دددًنف و     أ ًشدددوف نأك تدددهأ رأ هللا     دددهد  أ دددن  نأقسف دأ  دلحأ

..     ةيدددب  دن دل ىدددهد  اسمتيدددي د دددل  لددددهم  دعدات  دددن  عد  دلنتدددهق لج ئنددد  ردددنو سمددده اسمندددو  أ أ
دلدهم   ا عه له دكعيا دلخهل  سشو  دن  فزح دلقهم   ن اقم  عد  للك دلسذه ع  ىم نشده ه ند  
كرهعر سي    نل دنه ر نين كرهعر ريص    ىذد دلديع  سمم  ي ايب   قهةع  ن دلح نق  نبلتل 

ن دنه كتده  سسده  دن  يد   بدتن دنده رد نين  دنشدي ه  دن لينع  دلعهق    تهعىي دلنه رنحب  نت
انديار دلجدنة دلسنجدو لفدنح   46ا ي  درهو   نم  صل دلحيل دن قمب دكي كتده ا ةدب ندن دنده رد نين

م   كينس ىذه دلبياا  در لم لندهله دنشدي  دنده رد نين دلسشيصدع دلعمندي  635ىد/  14دلذيم رش  ا 
 له دلب ل .

ا ةدددب دن ىددد ر  قدددب نك دددهد دلعيدددها  دلسهداتددد   تشسدددي لدددم ابدددياعهد د تددده  ةستدددن ى ددديل  التدددل درددده     
دلسد  شتن اسمندو دلددهم   دن ىددذد دلشكد  دن لدم اددك نكد  لقزدن  دلخهلدد    دبىي د  لذدخ  سمنددي 
اسمنو دلدهم  لقص  دنسي اعب للك نقض لينعد  عردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو  كديلشيهر رن دل ىدهد  
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ت دن  حذعىم    شيييم دلم دن دلدشقض أل ده دلخهلد   ده بص كدة ه دلشيدهر ألنيدي اسمتيي دلدهم  دعدا
در نبدا ليي   ىذد  ي  ي  له دلختب ا...  ةحيم هنم ز   هىي سن ع دره دلهريل   قهدسب دلشيهر  

 . 47ا   يبص دله ه در تن   دلت يتن كة ه دلبنني  دلبان.. 
 الفةن(القراءة الزخبقة لألحداث الةاو حية )  -

دن  عهلدددد   عتندددديت در ددددبد  دلسعيصددددهر ألي سسمندددد  رددددهد  كينددددس رنيرددددن  دم دقنرددددياا  دم     
د نسيةن  دم ااشن  د  ةتهىي  ن نهد ه دلحنير دررهو   داجينن  كينس هم رمين    عته  رهعدي ه  
 دنتبيسدديي  د ددح سددن نننجدد  دلسخه دديت  دلحنسندد  لنمددك دلعسمندد     ددديىم كذددتل  د ددح لدده قددهد ر

 قهع  مك در بد    ليل ىهد  اسمتيي دلدهم   ىه نشس  باشد    بد  دله ق   دلسدنقيمن  ل  يندر
دلعمم   متم  كي   مك دلسباش   هي نيي دن اتهن لبايي  بس  ةقتن ايندس  قدهد ر  ددنقيمن  لسجسدل 
در بد  دلنه عبسي رنسه نيي در   دسنسيادي سمم لينع  دلسهدقم  دآلعد  دلنه انم له يي  دلنعي ل 

 ن سن دلدمت   دسنبيعىي   ن دلزه عةيت دلهد ع  يشتيي. نيي  ن قيل دلبي  ت
ليلحجج دلنه  ذعع نيي دنه كته   ن كين ىلم  ينبو له  مدك دلسد د هر  ىده دلخدهف  دلحدهب      

سمم دررهم  دلسدمستن  ن  قهع دلفنش   درنذقيق  دلنح   نتن دلسدمستن  ىدذد دلدذي العدو لم نديم 
ردهل هللا اصدل هللا سمندو  دلدو  ردمم   دلسد  سن سمدم كدل  دي  دي  كدو نيذد در ده   دسنبديعه رمنفد  له 

دلشيه دلخي م اصل هللا سمنو  دلدو  ردمم   ليلددتبر دل ىدهد ا سمتيدي دلددهم  لدم  ندهك  جد  د  لعةعد  
 ذعع نيدي  غنرديه دلخهلد  در   تهقدس ليدي   ممنيدي  كذدفس كتدهن اسدهد يم ليدي  لكدين  دن ندتن 

هف  ددن  ددب   دلفنشدد  دلنده رنحرددل كعددب  لددير دلشيهاصددل هللا سمنددو  دلددو  مدك دلددبسي و  ددديل  دلخدد
 رددمم   لسددن رددهل رتددي  دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  دلددذي  شددي ل ىددذه دلجشبدد  استددن  مسددس 
دلك ته  ن در دهع دلنده  عتده  ردهع سديله ألسمسند  دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم   ن ه يدي دل يابد  لده 

اد غ   ن د ل كذم كل هكيلاع دلقهم    حذع دلسدمستن  ن سهدقع  قهد ر در بد    عته هال 
ًةشيي..  ئ شبهد ل ًمف ًنشأ    أ   دي دنيدم   48ا  قهليم  عد  ىتذد داسي دت  لقب  ي  نيذد دلخرهب ا..  أدًلسأ

   ىشددي استددن دن نتددهح  دددةل   ددي ىدده دلددبلتل دلددذي   49ا نقشددهد   عمددهد قمددهبيم  تسئشدد  لشدد  ل دلفنشدد 
سمنو دنده كتده  دصدحيكو لحدب   دلفنشد  ندتن دلسددمستن كعدب  لدير دلشيده ا صدل هللا سمندو  دلدو درنشب 

 رمم     له كين  هلنو دلخهل  كعب  لير دلشيه اصل هللا سمنو  نلدو   لسشد  دلفنشد   لمسديلد  ردمس 
  . 50ا دلفنن كعب  هلنو دلخهل  كيلحه   دلنه قيم نيي  دلنه سهلس  يعةخنيي كحه   ادلهار 
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  عشددم قددهل دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم  دن دلفنشدد  دلندده دعدا دندده كتدده  دصددحيكو دلنحددذاه  شيددي        
كعدددب  لدددير دلشيددده ا صدددل هللا سمندددو  دلدددو  ردددمم   لدددم  كدددن ىددده دلفنشددد  دلنددده دردددنقهه يي دل ىهد اسمتيدددي 

 دن ىشديك  دلدهم   ليه عهت هنيي نبدا  دلفنن دلنه رنعرم كيإلرهم نننج  رةنردي  دلخهلد  
دًنو صديعم  ىدهجهللا  د بد    ةهت رنسه نيي در   درره ن   لقب  ي  له قهليي: ا... أ هأكذده د ك دأ

تبد...   . 51ا شي ل   درنيبدا  ن دل  يلستن  ابع لأتئكم زىتبدي    زعستم  ر 

م ا صل دن دلسننب  لأل بد  دلنيعةخن  دلنه سرفس كيأل   درره ن  كعب  لير دلشيه دركه        
هللا سمنو  دلو  رمم   نبدي  ن د بد   ي سهف  يعةخني ندا  ه   دلهار    تشسي دسنهي دلعباب  ن 
دلسدمستن سمم  هله دنه كته دلخهل   ألنو قب  رل كخهف  ي دردس لدو دلشيده ا صدل هللا سمندو 

 دد   دلددو  رددمم   لددذلك درددذت دلسيكشدد  درسه ندد   هصددم  مددك دلحدده   كةنيددي  ه يدد   ددب  ددن ع 
 .  52المذهك كعب  لير دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو    دي دنو دع ب سن دررهم

ازيف دلدم للدك دن در دبد  دلنده لحقدس كيإلردهم  دن قندل  د دتهدكيت   دهع  دن قيدل         
دلحتدديم  دلنعددبي سمددم دلحقددهق   رددياعر در ددهدل   ةتهىددي  ددن دل ددهدىه دلدددمين   قددب قهد يددي دل ىددهد  

 رددهليي نننجدد  لعسمندد  دررنندديع دلخدديلا دلددذي  يعرددو دلسدددمسهن   لددم اددك ىددذد  قيددل  ددتن  قددبعت
 شبدددة ه  ع ددده  دددن   ددده دلخنددديل   انسدددي ىددده قدددهد ر  ددددنقيمن  لأل دددبد  دلسةردددي ة   لددديلسنسعن لددده 
 فددهادت ىددذد دلسقتدد   ددن دلختبدد  دلندده دلقنيددي دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم  لدده  سدد   ددن ندددي  

ادددهو دن دل ىدددهد ا سمتيدددي دلددددهم  هستدددس لكدددل  فدددهار لكه يدددي ابيلددد   دددب  دلسيدددي هةن  درنرددديع  
 يعةخه رنرتع دلسدمستن  لمه دلنفنشي دلم للك  د هةشي عبص نتن كل  فهار  بتن دلحب  دلنيعةخه 
رشه   لعه دن ىشيك قهد ر اانق   بد لسجسل  ي ردنح   لده قيندل دلددشهن  دراديم  لقهليديا .. 

كشيادددد  سددددن دلحدددده    دلندددده رددددنق   ةددددذىع  ددددحتنيي هع ح نهةئدددد   دن  دكذدددده د كدددددنو صدددديعم..  
 غنريه دلخهل   له  دلدمت  رنفه دهن ردمتنيم كقدهر دلددنو   دن  دديل   بياعد  دلخمنفد  ر 
 نم در كيلقهر   ىشيك دلك ته  ن دلذهدىب دلنيعةخن    ةب ىذد دلتهح   سمم ريتل دلس يل ر دلحره 

دلحه   دلنه قيم نيي نشه د ن  له  عهك  دلتدم  دلحدهر دلفه دم دلنده       53ا قنل  يلك نن نهةهر
 دددباس لددده دلسباشددد    ددده  دلكعبددد     دددن  يندددع درددده لكدددهت دلددددتبر دل ىدددهد  ا..  دردددنيبدا  دددن 

تبد ..    دررنيبدا  ىه درنفهدا كديأل ه قدهري  لعدهي      54ادل يلستن ابع لأتئكم زىتبدي    زعستم  ر 
 لددده  دددبا  أل تددده دلسددد  شتن سمددده  ندددن دنددده ليلدددع ا سمندددو    55اذد هأي دنفدددها كدددو دًردددنأيأب  لدددهن كتددد
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ا م سمتشددي.  دديي ليًرددنأًيبأ دلدددهم :ا كشددي نفددهأو هأن لشددي لدده ىددذد دألأ دده  ق 
  57ا   قددب  ددبا د ددب دلبددي  تن 56ا 

 لينع  دلحتم دررنيبداي كعبر نقيط ىه:

ي رمع  نتبه انرهف له هع د يي  ت سي سبم دسنهدف دلحيكم كةصيل  دأل      هاىي   دسنبيعى - 1
 اذي  .

  دخته دلهةن  ألةهد و دلخيص  دلنه ر  سس كرم  لريلحيي   ر  حق  هىبدليي. - 2

دلنشكتددددددل كدددددديأل هدع دلددددددذان اددددددةنهن دلخزددددددهع لم مددددددم  دلجددددددهع  للددددددك ندددددد  يم ىلددددددم دلدددددددجهن           - 3
  رهقيم ىلم ري يت دإلسبدم   رياعر ه هدليم   سنمكي يم

 دلنرهف كة هدل دأل    ا تينني يي درقنرياا  كسي انرهف دلسهك له ه هكيم. - 4

ليلسهدقع لأل بد  دلنيعةخن   رنه    دن  ي  هو لعهي    دلحتيم دلدذان  تسدهد دلسددمستن لده   
لنددهدت  نه قدد   ددن دلندديعةت ىدده  ددي  هقعنددو دلدددتبر دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم    رتدده   دديل  ددي لعمددو 

 دلده دلعدهدق داديم س سدين ندن سفدين  تشسدي قديل: ا.. دلددهدا كددنين قدهةة لسدي   58ان دلعديبرعتب ن
   كددذلك قددهل  عي ةدد  نددن دندده ردد نين ا..دألعي هلل    دنددي  59ا شددئشي هرددذني  شددو   ددي شددئشي  هكشددي.. 

    ددن صددهع   60ا رمنفدد  هللا   لسددي نرددذ  ددن  دديل هللا ليدده لدده     ددي  هكددس  شددو كددين  دديئ دي لدده.. 
مم  دررنيبدا  ي  عي ل كو  عي ة   د  دىدل دلسباشد   تشسدي شدبا سمدتيم دلحرديع  دهد  د نشديسيم دل 

   ىشيك  61اسن  بياع   لبه ا ةب نهرا  دلعيب  نم  صمس نيم دلحيل  دلسعيشن  دلم دقدم  ير يي
 دلعبادددب  دددن دلذدددهدىب دلنيعةخنددد  دلنددده  ددددنعهي صدددهع دل مدددم  درردددنيبدا دلدددذي لحددد  كيأل ددد  نننجددد 

 لسسيعريت دلحتيم دلجيئهةن.

 الزبجا التالاا الةأسيس لزبدأ الهلهف بهجه الجاكم الثاور

 عددب دلدددتبر دل ىددهد ا سمتيددي دلدددهم   ددن د لددم دلتهئدد  دلندده  قفددس نه ددو دلحدديكم كعددب  لددير       
عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم    تشسددي ريليددس دندده كتدده لدده رتينيددي دلسذدديهعر ا رتبدد  

 نحبا ي رنيرنو دلهد ن  دلم  حجنم  هدقم نل دليتس اسمتيم دلددهم    ليده لدم  ندهك شده   لبك  
اسدددس دلهدقددد  دآلنددده  دلسددددنقيمه در ردددمتس دلزددده  سمندددو  دددن ه دددل دلمقدددي  دلحجددد  سمدددم دلسددددمستن 
كردهعر سي دد   سمددم دلحدديكم كرددهعر ريصدد    لكدده يم كتددل دلعيددها  دلسهداتدد  دلندده نت شيددي عرددهل هللا 

 سمنددو  دلددو  رددمم  لدده  شيرددبيت سددبر   ددن نتشيددي  ه  ندد  نل دليتددس اسمددتيم دلدددهم  لدده اصددل هللا
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لدده قهبددم  ددن عرددهل هللا اصددل هللا  دلحتددم  دلخهلدد    كددذلك نددت ن  شدد لنيم   تدديننيم  شددو  كددهنيم د  
ر ﴿ دي  لده قهلدو  عديلم:  سمنو  دلو  رمم   لتيسنيم   ها يم  ن دل هدنس دلذدهةن  دلسم  د   كسدي

ااى لكم عاسااأ   لعمددم دلددهةم  ددن دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي   62ا ميااه ماان أجاار ور الزااهدة فااي القْر
دلدددهم   قددب د  دد ت  ع ددم دلسزددي تن دلدنيرددن  دلسنعمقدد  ننددهله دلخهلدد   ه قتنيددي كذددخ  ه تدده 
دلسدد  شتن اسمنددو دلدددهم     قيددي لدده  تددهد  هنتيددي عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو  رددمم  لإنيددي لددم 
 غفل سن شه   يم   نسم ألةمع دلسزي تن دلدنيرن  دلنه له نيي  هر  ىده دل دهعر  دب دلحديكم 
دلسغنرع لحقهق دلسدمستن   قب دسنيهت دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  دن  دن  د بديت دلسددمستن 
دلهقدددهف كحددد م  ددد  هصدددحي  دلحقدددهق دلسددددمهب   ا بددديع دلحددديكم دلجددديئه سمدددم دلعدددب ل سدددن قهدعد دددو 

 ري و دلخيلئ .  سيع 

لقدددب    يدددس دلددددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم  رتينيدددي  دلنحذدددتبي  حبادددبدي  لفئندددتن  يسندددتن            
 سدن  زدده  جمددس دندده كتده ىددم لبقدد  دلذددبي  ا دلفنندد     سيسد  درنردديع كيسنبدديعىم هىددل دلددبدع 

 ندد    دسزدديا دلسمدد ..  ليدم اقميددم لدده دلسجنسد  دلسددبنه  لقهليدديا سمتيدي دلدددهم : ا ..اددي  عيشده دلفن

  ريليس كو شبي  دلسدمستن كيسنبيعىم دلتبقد  دلنده استدن درسنسديا سمتيدي لده دل نديم كديل هعر    63ا
    64اكذتميي دلسدمح ألنيي  صفنيم له دلهقدس نفددو ندداهسزيا دلسمد     دلعزدب   دلشيصده  دلسعدتن

 قددبام دلشرددهر  دلسعهندد  سمددم  دي دن دلددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  قددب ررددس ىددذه دلتبقدد  كسيسدد 
دسنبيعىم  سن نيصه دررهم  قبم دلعهن لهرهل هللا اصل هللا سمندو  دلدو  ردمم   لده نذده دلدبسهر 
درردده ن      رن دلذدددبي  ىددم  دددن  قدد  سمدددتيم  دددد  لن  نشددي  دلب لددد   ااسه دد   ددددنقيميي   ألنيدددم 

م ليق  كسي د دي ل  قدهر سمدم  دي دلمدع اسنمكهن كل  قه يت دل نيم كيل هعر كسي  ي  كقهليي ا..  لك
   ىددددذد اعشدددده دن دل ىددددهد  اسمتيددددي دلدددددهم   سيعلدددد   ننقشدددد   ددددن دنقدددده  دلسعيالدددد     65ا  دزد ل.. 

دلدنيرن  لريلح دصحي  دلح  دلذهسه دلسنس ل كطل دليتس اسمتيم دلدهم   ىذد  ن  ينع    ن 
د  اسددهر درددهو دلددم  جسددهع درنردديع  ينددع دردده دن دلدددتبر دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم    يددس نددبد  

دي دن      66اكقهليدددي ا..هايدددي نشددده قتمددد ..    قتدددل دن  عشدددم قتمددد  ىددده دم دلقيتمندددتن در س  دلخددد عج
 دي   دلبسهر له ىذد دلختي  قب  د دعس لنذسل  سن  در س  دلخ عجا درنريع  دلذان كيندس 

عرددهل هللا اصددل هللا سمنددو  دلددو ليددم  هدقددم كتهلندد  ريلددبر لدده لدكددهر  سندد  دلسدددمستن لدده نرددهر 
 رمم     لكه يم كدينيم اذدتمهن عقسدي صدعبيي  لده  تد دن دلقدهر ندتن رديئه دلسددمستن سسه ديي  ادردل 
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ددبر  درادر  سشددبكم  دلسباشدد   حباددبدي ألنيددم اسنمكددهن دلسدديل  دلعددبا  دلدددهح ا..  دنددنم ل   دلعددبا  دلعف
جدديح دل ددهعر  لختددي  دل ىهد اسمتيددي دلدددهم      ىددذه درشددني   عددب  ددن  قه دديت دن  67ا دلدددهح .. 

ىدده دشددبو  ددي اتددهن كيلختددي  دلنحفتدد ي  دلسذددج  لنقددبام دلشرددهر  نيددذ دل مددم   سيعردد  لعمندد  لسيددبه 
در ه كيلسعه ف  دلشيه سن دلسشكه  ةته دن ىذد ر اعشه دن دل ىهد  اسمتيي دلدهم  كينس  ه ه 

دلح  كسشت  دلقدهر  دلددنو   لكدن  دن د دل  هىتدع  ن  عد  للك انيم دلحه  نتن دلسدمستن  درذ 
دلحيكم  اظييع دلقهر كسه م   يلن  لسه م  دلحتس   دلسهس د  دلحددش   دلسجيالد  كديلنه ىده د ددن  
 ىذد  ي ي  له قهلو  عيلما  دسب د ليم  ي درنتعنم  ن قهر   ن عبيط دلخمتل  هىيهن كو سدب  هللا 

دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم   هقدم درنرديع   بردهعر ريصد  لعمدم دلدهةم  دن  عهلد       68ا  سب كم 
 دلسدددمستن كردددهعر سي دد   دلسنخددديلل لدده نردددهر دلحدد  ىر هنيدددي دعدات ةددهس ندددذعر دلددبسهر لمهقدددهف 
نه ي  دلحيكم دلجيئه دلغيصع لمحقهق دلذهةن   دلذي احتم در    ن ةته دن اتدهن   ىدل لدذلك 

 عديلم: ا هلسدن ايدبي دلدم دلحد  ه د  دن انبد  ه دن   ىذد  ي درنذيبت كو دلدتبر دل ىهد   ن قهلدو
 .  69ا ر ايبي ىر دن ايبو لسي لكم كنو  حتسهن 

دلن  ددن ىددذد دلختددي  دلسه ددو استددن دن نددهبص نددتن دليددذعر در لددم دلندده نددذع يي دلدددتبر دل ىددهد          
ه ددو اسمتيددي دلدددهم   بددتن سذدديق دلحهةدد   دصددحي  درصددهدت دلردديا   كتمددع دلحدد   دلهقددهف ن

دلدمتين دلجيئه  لذد دسنقب دن ننيج ىذه دليذعر  سخض سن انيم اهعر در يم دلحددتن اسمندو دلددهم 
   كل دلسهدقم دلبتهلن  لجسن  دلذخرنيت دلنه  قفس نه و دلدمت  ردهد  كيندس كيلكمسد  دلخيلدبر 

م   ىه نشي  دم  كحب دلدنو  لذد لةنشي د يم  هقم  يزم   عس دردو دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلده
لكددهي رنددب  ددن دل ندديم  دراسددين كددو لدده ردديتل داقدديف دل مددم  سددبم دلدددسيح لمسندددمتتن لدده دلنهةددل 
 دلخددهي كسرددته دلسدددمستن  ددن ا ن عداع .هلن استددن دلقددهل دن دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم   لددم  ددك 

دن اسه يدددي  مدددك  خددد  لندددهر ز شنددد   حدددبا د  كذدددخ  كعتشدددو   دنسدددي دعدات  دددن  عد  ىدددذد دلقردددب 
 ةرددس لفكددهر دن دلحقددهق دلد لددم  عتددم  ةرددذ نهردديئل سددبر نتشنيددي دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم    سمددم 
دلددهةم  ددن دن اسددهدت دلدددتبر دل ىددهد  ا سمتيددي دلدددهم  ررددنشييي دلسدددمستن دلددذان   يددس دلددتيم 

فدو   دلبسهر  دلشبد  لم  ة ه نشنيئج  ه هر  ريىسس له دلهقس نفدو له    س دلحيكم  دلنسددك كسهق
در دنيي  هكس داهد له لدكهر در نيل سن كن ن  دلنطرده  دردذ دلعيده  دلددته سمدم لهةد  دلسعردهم 

 له درنحريل دلحقهق   هد ي  دلحيكم دلجيئه دلسغنرع لحقهق دلسدمستن.
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 الحاسزة

دن دلددددتبر دل ىدددهد  اسمتيدددي دلددددهم   لدددم  ندددهك  يندددع  دددن  هدندددع  يندددين دلحقددديئ  دلنيعةخنددد       
 دلفقيندد  دلندده هعدا دلقددهم درفيئيددي سددن دأل دد   در  بتشنددو   ددن ه ددل هن اتمدد  دلسدددمستن سمددم رتددص 

  خيلفه هىل دليتس اسمتيم دلدهم   نهدايىم له قينل درايم له  ها  ذه ع دإل ي  .

دلسزددي تن دلسيسدد  دلندده  شي لنيددي دلدددتبر ليلسدد  دل ىددهد  اسمتيددي دلدددهم  كددين ليددي ا ع  يددم  هن    
له  غته  في نم شهةح   درع   ن دلسدمستن له قزن  دلدد نف    دي ندنج سشيدي  ازديف ىلدم للدك 
هن ا ع دلدتبر دل ىهد  اسمتيي دلدهم  كين  دينب لسهقم ه ته دلس  شتن اسمنو دلدهم  له  ددةل  

لينع    ينين  ن ىه ه   ننهله رهل  عرهل هللا اصمم هللا سمنو  دلو  رمم   ن رهل دلنعهةو د
كسهدقددم دإل دديم سمدده اسمنددو دلدددهم   ددن عرددهل هللا اصددمم هللا سمنددو  نلددو  رددمم  كرددهعر ريصدد  
 دررددهم كرددهعر سي دد   بتهر ددو لدده دلددبليع سددن  بدديان دإلرددهم     ددن  ينددع نردده دن دلدددتبر 

  اسمتيدددي دلدددددهم  قدددب لنحدددس كددددي   هد يددد  دلدددددمت  دلجددديئهر كردددهعر سمشندددد   درددددس لب ندددد  دل ىدددهد
دلسدمستن كن ن    هد ي   غنردع دلددمت   دلدبليع سدن  قدهق هىدل دليتدس اسمدتيم دلددهم  كدهنيم 
رته  ن اس ل دلسذه ع دإلليه له رهل  عرهل هللا اصمم هللا سمندو  نلدو  ردمم   د ندبدا للدك لده 

 ليتس اسمتيم دلدهم . د ي   دىل د

هن دلدتبر دل ىدهد  اسمتيدي دلددهم    دن ردهل رتينتيدي  قدب دردنخب س دك ده  دن  ردتم  لده       
دلستيلب  كحقهقيي  لزح  ختتديت درسدبد .  دن ردهل ىارديل نددي  دلسددمستن كده اتهندهد شديىب 

 سمم  هدقم هز د يم دلسنخيلل  جيه قزن  دلخهل    قهق دل ىهد  اسمتيي دلدهم  دلسغنرب .

 شاالههام

                                                           

  166  رهعر دل سسهدن  دآلا ا1ا
  112  رهعر ىها  دآلا  ا2ا
 35  ب3  دلقي ه دلشعسين  شهح درربيع  ج3ا
 133  ب1  دلتيهره  در نجيج  ج4ا
  47ب -دررهم –؛ د سب شميه   قيعن  درااين 137-136  ب2  دلسدعهاي   ه ج دلذىع  ج5ا
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؛ هدا سمه  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل 150دنن دلعسيا دلحشيمه  شذعدت دلذىع له دربيع  ن لىع  ب  6ا
 162-158  ب4 ج150دررهم

  589-584  517-513  6 هدا سمه  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل دررهم  ج   7ا
 41-39  ب2  دلنعقهبه   يعةت  ج8ا
 13دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب  9ا
 349  ب2دنن ىذيم  دلدتهر دلشيهة   ج  10ا
 150  ب1  دنن دلعسيا  شذعدت دلذىع  ج11ا
 13  دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب 12ا
 35  ب1  دلتيهره  در نجيج ج13ا
  125  رهعر دلشحل  دآلا ا14ا
 50  ب2؛ دلنعقهبه   يعةت  ج344-343  ب1  دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج15ا
 319ب  2  دلتيهي   يعةت  ج16ا
 95  ب2  دلتيهي   يعةت  ج17ا
 25  ب5؛ دنن ك ته  دليبدا   دلشييا   ج65  ب1  دلتيهره  در نجيج  ج18ا
  345  ب 1  دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج19ا
 53  ب2  دلنعقهبه   يعةت  ج20ا
 226-223  ب2دلتيهي   يعةت  ج  21ا
 164  دنن قنتب  دلباشهعي  دلسعيعف  ب22ا
 35  ب3دلشعسين  شهح درربيع   ج دلقي ه 23ا
 136  ب1 دلتيهره  در نجيج  ج24ا
   هةبر دلهقيئ  دلعهدان   2007لدش   19 دلسيار دلخي د   د ري  ن قينهن دلعقهبيت دلعدتهة  دلعهدان  عقم 25ا

 2007  لدش  4040دلعبا 
 ن ري   دلسعهك   دايعه له ؛  ييا ريلم دلذهليت  دليه   124  دمحم كيقه دلربع  لبك له دلنيعةت  ب26ا

 139-136دلفقو درره ه  ب
 425  ب2  دلسدعهاي   ه ج دلذىع   ج27ا
  55 رهعر دلسيئبر  دآلا  ا28ا
  76 رهعر دلسيئبر  دآلا ا29ا
 244  ب2 دنن لي  س  درابيل كيألسسيل دلحدش   ج30ا
  19 ؛ رهعر دلنهب   دآلا ا61 رهعر نل سسهدن  دآلا ا31ا
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 29  ب8؛ دنن  سب ن  دلنذكهر دلحسب نن   ج343-342  ب8كيله  ج دلكمتشه  دل32ا
 152؛ دلرب ق  دليبدا   ب119  ب1  نن  شيل   دشب د سب  ج33ا
 152  ب2  دلرب ق  دليبدا   ج34ا
 16 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب35ا
 200  ب1 دلكمتشه  دلكيله  ج36ا
 18 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب37ا
 355درربيع  ب دلرب ق   عينه 38ا
 202  دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب39ا
  61  رهعر دلبقهر  دآلا ا40ا
  57رهعر دلبقهر  دآلا  ا    41ا
  60رهعر دلبقهر  دآلا  ا    42ا
 127 دلتيهي ادلذنعه   ارئل در ي    ب43ا
 133 دلتهره  دلهريئل دلعذه  ب44ا
 3دلحمه  دلجي   لمذهدا   ب ؛ دنن رعتب374  ب3  دلتيهدنه  دلسجس  در رص  ج45ا
ا ةب نن  صخه نن  ه  نن د ن  نن سيب شسس در هي   ةتشم دكي ريلب   شيب  قع  دلته هك   ره دنه   46ا

ىد   اش ه  دنن سديكه   يعةت 18كته عب   شب دلذيم   هله له ليسهن سسهدس ز ن سسه نن دلختي   رش  ا
   240 -239  ب65 باش  ا ذ   ج

 355 عينه درربيع  ب  دلرب ق  47ا
 20 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب48ا
 204  دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب49ا
 14  ب1 دنن شبو دلشستهي   يعةت دلسباش   ج50ا
 376  دلتهره  دآل يله  ب51ا
 106  ب1 دلبهلعي  لنهح دليمبدن ج52ا
ن زسسي  قه و    ىه  ن دلسدمستن در دئل   يلك نن نهةهر نن  س ر نن شبدا  ن نشه اهبهع  ن  سنم    اعب  53ا

درنعسمو دلشيه ا صل هللا سمنو  دلو  سمم صبقيت نشه  سنم  قنمو ريلب نن دلهلتب سشهر  رمم سمم ز  نو له 
  295  ب4دلتهم نفدو  لمس ةب اش ه: دنن دراته  درب دلغيك   ج

 14  ب8 دلفهدىتبي  دلعتن  ج54ا
 81  ب3دنن  ش هع  لدين دلعه  ج  55ا
 103  ب2 درعبمه  كذم دلغس  له  عهل  درئس   ج56ا
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 86 كيقه شهةو دلقهشه  دلش يم دلدنيره له دررهم  ب57ا
رعتب نن دلعيب دنن دنه ه نح  نن د ن  نن سيب شسس در هي  قمب  را  دلكهل  لع سين نن سفين   قمب   58ا

  445  ب3: دلذىيه  رته دسهم دلشبه   جىد  اش ه58 را  دلسباش  لسعي ة  نن دنه ر نين   هله رش ا 
448 

؛ دنه دلفهج درصفيينه  371  ب3؛ دلتيهي   يعةت  ج45  نن سسه دلزيه  دلفنش    قع  دلجسل  ب59ا
 367  ب12درةينه  ج

 43 ب3 دلسدعهاي   ه ج دلذىع  ج60ا
 116 -115  ب5دلبهلعي  دندي  درشهدف  ج  61ا
  23  رهعر دلذهعو  دآلا ا62ا
 17 دنن لنفهع  كهةيت دلشدي   ب63ا
 509  ب2  دلجهىهي  دلرحيح  ج64ا
 36  ب3  دلقي ه دلشعسين  شهح درربيع  ج65ا
 149  ب1  دنن دراته  درب دلغيك   ج66ا
 115دلسجمده  دل ىهد   رتب  لبك  ب  67ا
  60رهعر درنفيل  دآلا ا    68ا
  35  رهعر اهنس  دآلا ا69ا
 

 لاوزة الزذادو 
 الكر مالقران  -
 الزذادو القد زةا -
 ىد 630دنن دراته  س  دلبان هنه دلحدن سمه نن هنه دلكهم ات -
 نته ت / ا . ت    –هرب دلغيك  له  عهل  دلرحيك  ا ادع دلكني  دلعهبه   .1
 ىد         693دألعبمه/ هنم دلحدن سمه نن ةندم ات -
 نته ت/ ا.ت  –كذم دلغس  له  عهل  دألئس  اادع دأل هد   .2
 ىد  279لعي  ه سب نن احتم نن  ينه اتدلبه -
 م 1974نته ت / –هندي  دألشهدف ا  حقت    دمحم كيقه  حسهاي     رد  دألسمسه   .3
 دلقيىهر/ ا.ت  –لنهح دليمبدن ا  حقت   صهح دلبان دلسشجب   تنب  دلشيز   .4
 ىد   393دلجهىهي   ىرسيستل نن  سيا ا ت   -
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  ادع دلعمم لمسهاتن 4ت   ه سب سيب دلغفهع  طدلرحيح  يج دلمغ   صحيح دلعهبن  ا حق .5
 م 1987نته ت /     –

 م    1166ىد /  562دمحم نن دلحدن نن دمحم ا ت : دنن  سب ن   -
نته ت/  –دلنذكهر دلحسب نن  ا  حقت   ى دين ةبيس   كته ةبيس   ادع صياع  .6

 م 1996
 ىد  241هنن  شيل   هنه سيب هللا ه سب ا ت  -
 نته ت / ا . ت   . –نن  شيل ا ادع صياع  دشب دإل يم ه سب  .7
 ىد  748دلذىيه   شسس دلبان دمحم نن ه سب نن س سين ا ت  -
 م 1993نته ت /  –    رد  دلهريل  9رته دسهم دلشبه  ا حقت   شعتع دألعنيو ط  ط .8
 ىد 690دنن رعتب دلحمه  احتم نن دمحم ات  -
 ىد 1405قم دلسقبر /  –دلجي   لمذهدا  ا  رد  رتب دلذيبد   .9
 ىد  262هنن شبو دلشستهي   هنه زةب سسه نن شبو ا ت  -

 ىد  1410قم دلسذهل  /  – يعةت دلسباش  دلسشهعر ا حقت   ليتدم دمحم شمنهت  ادع دلفكه  .10
 ىد 381دلرب ق   هنه  عفه دمحم نن سمه نن دلحدتن نن كينهةو ا ت -

      1379ه ه/ قم /  عينه درربيع ا  حقت   سمه دكيه دلغفيعي    رد  دلشذه درر .11
 ىد  1418دليبدا  له درصهل  دلفه ع ا  رد  دإل يم دليياي_ قم / .12
 ىد 664دنن لي  س  سمه نن  هرم نن  عفهات -

قم دلسقبر /  -درابيل كيألسسيل دلحدش  ا  حقت    هدا قب  ه   تنب  درسهم درره ه .13
 ىد  1415

 ىد   360دلتيهدنه   هنه دلقيرم رمنسين نن ه سب ا ت :  -
 ىد 1416دلقيىهر / –دلسعجم دأل رص ا  حقت   نذه  قدم دلنحقت  نبدع دلحه تن  .14
 ىد   548دلتيهره  د سب نن سمه نن دنه ليلع ا ت  -

  1966دلشجم دألشهف/  -در نجيج ا حقت : دلدتب دمحم كيقه دلخهرين  ادع دلشعسين . 15
 ىد   310يهي   هنه  عفه دمحم نن  هةه ا ت : دلت - 
 م   . 1983ىد/ 1404نته ت / – يعةت دلهرل  دلسمهك ا   رد  دألسمسه . 16    
 دلتيهي دلذنعه   دمحم نن  هةه نن عرنم ا  ن دسهم دلقهن دلخي س دليجهي  -
 ىد 1413قم دلسقبر /  –ارئل دإل ي   ا  حقت   قدم دلبعدريت درره ن   . 17    
 م    1067ىد /  460دلتهره   هنه  عفه دمحم نن دلحدن نن سمه ا ت :  -
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قم /  –دآل يله ا حقت   قدم دلبعدريت دإلره ن  له   رد  دلبع    ادع دل قيل   .18    
 ىد  1414

 قم دلسقبر / ا.ت  –دلهريئل دلعذه ا   رد  دلشذه درره ه  .19    
 ىد 380ليىه ات دنن لنفهع  هنه دلفزل نن هنه  -
 قم دلسقبر / ا.ت  –كني  كهةيت دلشدي  ا شذهعدت  تنب  كرته ه . 20   
 ىد  571هنن سديكه   هنه دلقيرم سمه نن دلحدن هنن  ب  هللا ا ت :  -
 ىد  1415نته ت /  – يعةت  باش  ا ذ  ا  حقت    سمه شتهي   ادع دلفكه .21    
 م   1678ىد /  1089دلب ذقه ا ت : هنن دلعسيا دلحشيمه   سيب دلحه دلعتهي  -

 نته ت / ا . ت   –شذعدت دلذىع له هربيع  ن لىع ا ادع ى ني  دلنهد   .22    
 ىد  175دلفهدىتبي   هنه سيب دله سن دلخمتل نن ه سب ا ت :  -
ىاهدن/  –كني  دلعتن ا  حقت    يبي دلسخ   ه  ىنهد نم دلدي هدئه  ادعدليجهر . 23    

 ىد  140
 ىد   356هنه دلفهج دألصفيينه   سمه نن دلحدتن ا ت  -

 نته ت / ا . ت   . –دألةينه ا ادع ى ني  دلنهد  . 24    
 م   973ىد /  363دلقي ه دلشعسين   دمحم نن  شرهع دلسغهبه ا ت :  -

   رد  دلشذه دإلره ه/ ا.ت  -شهح درربيع ا  حقت : دمحم دلحدتشه دلجهله . 25    
 ىد    276هنن قنتب  دلباشهعي   هنه دمحم سيب هللا نن  دمم ا ت :  -

 م  1969 ره / –  ادع دلسعيعف 2دلسعيعف ا  حقت   اه ت ستيش    ط. 26     
 ىد   774هنن ك ته   هنه دلفبد  ىرسيستل نن سسه  دلب ذقه ا ت -

 –  دلندهد  دليبدا   دلشييا  ا  حقتد    عمت    سمه شتهي   ادع ى تدي. 27      
 ىد 1409نته ت/

 ىد  328دلكمتشه   هنه  عفه دمحم نن اعقه  نن ىرحيق ا ت  -
ليهدن /  –  ادع دلكنع دإلره ن  3دلكيله ا  رحنح   عمت   سمه هكيه ةفيعي  ط. 28     

 ا . ت   
 ىد  1111دلسجمده   دمحم كيقه ا ت -

   ادع كمدنين كهاه/ ا.ت دل ىهد   رتب  لبك ا سم  سمنو  دمحم سمه شهةعنسبدعي . 29
 م   957ىد /  346دلسدعهاي   هنه دلحدن سمه نن دلحدتن نن سمه ا ت :  -

  م1984ىد / 1405ىاهدن   قم / –هر   ادع دليج2 ه ج دلذىع   عيان دلجهىه ا ط. 30
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 ىد   711هنن  ش هع    سيل دلبان دمحم نن  تهم ا ت  -
 م  . 1983ىد/ 1404 قم دلسقبر  / –لدين دلعه  ا ادع دلحهزر . 31
 ىد 218دنن ىذيم  سيب دلسمك نن ىذيم دلحستهيات -

 م 1963دلقيىهر/  -دلدتهر دلشيهة  ا  حقت   دمحم  حه دلبان   تنب  دمحم سمه. 32
 ىد  292دلنعقهبه   ه سب نن هنه اعقه  نن  عفه ا ت  -
 نته ت / ا . ت   . – يعةت دلنعقهبه ا ادع صياع . 33      
 الزراج  الجدياا  
 دلربع  دمحم كيقه -

ا.ن/  -لبك له دلنيعةت ا حقت : سيب دلجبيع شهدعر, هك  دلغباه لمبعدريت دإلره ن  . 34    
 م 1994

 شميه  د سب -
 م 1973دلقيىهر/  –   تنب  دلشيز  4ا ط -دررهم – قيعن  درااين . 35 
 سمه   هدا -

 م 1993ىد/ 1413:  2ط – ي ع  كغبدا  دلسفرل له  يعةت دلعه  قيل دررهم ا. 36
 دلقهشه  كيقه شهةو -

 .م 1978 - 1398نته ت/  –لنعيعف   : ادع د2دلش يم دلدنيره له دإلرهم ا ط. 37
 الثراود والزثالت

  2007لدش   4040 هةبر دلهقيئ  دلعهدان   ادلعبا  .38
 دلذهليت   ييا ريلم -
دلفقو درره ه ا  جم  دلجي ع  درره ن     ج دليه    ن ري   دلسعهك   دايعه له . 39 

 .م 2009 دلعبا در ل/ 17
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 إسالم قبيلة عبد القيس من بدايات الدعهة إلى فتح مكة
  م.د. قحطان جياد مطرود

 المثنى المديرية العامة للتربية في محافظة
 : الملخص

تعددق يلة ددد الددق واكدد م  وهددقل بددؼ ولددػ واكالصيدد  واعاال ددد وواددة د يلدد  وو دد      وا دد  اا دد      
بق رلص واج ص    د  ت دغ وار دال هحدالج واة ادال واعاال دد    بدص  د  وو د    ادق  ددصرل واذخدص ر واد  

و دد ب د (  دد  بقو ددد واددقاؽل و ثالددص ه ددج   واددين  عرةرددص برددج  ثالددص  دد  ايددق واا ددؽ  وا ددااػ    
(  بدقو  بدؼ  و  ذا ليو ووثا االعض ولدػ واحثخد صل بدؼ واالة دد  د  هدا ا  اد  ول واا دؽ   

 ا  ل بقر وا لاى   ووهقوث وا    يع  ه ذص هعق ا  ل  هق   ثالػ  ةيص   كياغ ا  ل واذااجع. 
لدي  واالة دد   الصإلضص د وا  واةصنب واذ اق  وايكا ونرص   اق نصيش واالتث بؽضع واقرو دد   دص ول   

(   كدددياغ  ثددا هعدددض و او لدددص  ددد  نحدددا وو دد    ددد  يلة ددد يػ بدددؼ  ددد    و او لددص ا ددد  ر دددؽ   
(  دؽو  كدصنؽو و داو     عذصادصل بذب دد هجدص ل واالة دد   اذصييدص  يدق  د    ص وتيػ ا   واا دؽ  

 ر ؽ  هللا هععيػ هصاترص ل  وا  ااػ. 
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The Islam of the Abd al-Qais Tribe from the Beginnings of the call 
to the Conquest of Mecca 

 Dr.Qahtan Jiyad Matroud  
General Directorate of Education in Al-Muthanna 
 Abstract 
    The Abd al-Qais tribe is one of the most important authentic Arab 
tribes before Islam, which was known for its political role in that period in 
the Arabian Peninsula.  This effect continued for some of the most 
important personalities of the tribe in the wars and conquests of the 
Messenger , starting with the Great Battle of Badr, and the events that 
took place after the Battle of Uhud and their impact on it, as well as the 
Battle of Al-Muraisa’. 
    In addition to the aforementioned aspect, the research under study 
discussed the sacrifices of this tribe and its members on the Messenger 
(r), as well as the impact of some of its members in spreading Islam in 
their tribe through their deaths on the Messenger (r), whether they were 
individuals or groups represented by the tribe’s masters and leaders.  
May God bless them with warmth and honor. 
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 المقدمة
تعق يلة د الق واك م  وهقل بؼ ولػ واكالصي  واعاال د وواة د يل  وو       وا   اا   بق رلص    

واج ص دد   دد  ت ددغ وار ددال هحددالج واة اددال واعاال ددد    بددص  دد  وو دد    اددق  دددصرل واذخددص ر وادد   ثالددص 
 د ب د  و د ذا (  د  بقو دد وادقاؽل ووه ج   واين  عرةرص برج  ثالص    ايق واا دؽ  وا دااػ    

(  بقو  بؼ ا  ل بقر ليو ووثا االعض ولػ واحثخ صل بؼ واالة د    ها ا  ا  ول واا ؽ   
 وا لاى   ووهقوث وا    يع  ه ذص هعق ا  ل  هق   ثالػ  ةيص   كياغ ا  ل واذااجع. 

لدي  واالة دد  الصإلضص د وا  واةصنب واذ اق  وايكا ونرص   اق نصيش واالتث بؽضع واقرو دد   دص ول    
(   كدددياغ  ثددا هعدددض و او لدددص  ددد  نحدددا وو دد    ددد  يلة ددد يػ بدددؼ  ددد    و او لددص ا ددد  ر دددؽ   
(  دؽو  كدصنؽو و داو     عذصادصل بذب دد هجدص ل واالة دد   اذصييدص  يدق  د    ص وتيػ ا   واا دؽ  

 ر ؽ  هللا هععيػ هصاترص ل  وا  ااػ. 
ارددص اؼ ري جدد د وددد ذ   ا دد  اددقل بتددص ر بةرددص ادديو  بددؼ  دد   لددي  واقرو ددد يجددػ واالتددث وادد      

 ةيدددص و ددد بيػ بدددؼ بقو دددد وادددقاؽل واددد   ددد ت ببدددد   ثدددػ واثصتذدددد وا ددد  بةردددص  ةيدددص ن دددصي  واالتدددث وا ددد  
 ورتالط  هألػ واذتص ر  ل  :

 نجب يلة د الق واك م .  -1
  با  ا يصتيػ واج ص  د يل  وو    .  -2
 واجذص اد .  يلة د الق واك م  بعا  يص هصاق صنصل -3
 ( .     ؽايػ وو     بحصرك يػ    ها ا واا ؽ     -4
 ( .    ص ول يلة د الق واك م ا   ر ؽ  هللا   -5

 اواًل/ ندب قبيلة عبد القيس :
 رال عد بؼ ن ور بؼ بعق …يلة د الق واك م بؼ واكالصي  واعاال د وادصرالد واةي ر برجليص إا        

   ارق واتقيث اؼ ونجصا واعاا هخؽرل اصبد    بق بدؼ وخ دي بدا ن واذلدا   د   (1 بؼ اقنصن( 
( ون جددب إادد      ثددػ ( , هاؽاددج:   ركددا و  ن وارلدد   بعددام بددص   ر    اددؼ نجددب ر ددؽ  هللا  

 .(3(  2 يص  : كيا وارجصبةؼ , يص  هللا تالصرك : َ ي ا  نص  َبْةَؼ َرِاَغ َكِبةا( 
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و  ذبدؼ وإلاذدص  هصخنجدصا بدؼ و    بدؽ واالحدا إاد  يدؽ  واذباد   و  دالصا  و   لديو  عدرد   نج     
 ةي يص واذبر ؽن  وا  صا واةؽ  , ولذيص ظيؽر واتدصرول  ون اصضيص لديو بدؼ عيدد ,  بدؼ واةيدد 

 وخ اى , ل  كصن لرصاغ   ر تؽثةق ا ؽو ول  واؽه صل بب  يؽبرص ليو ؟ .
وبددا  وخبددػ  دد  هرددا  نجددصبيص, اذددص بددةؼ  يددقيرص بددؼ بخددص ر هددصاااػ بددؼ لدديو ك ددج نةددق واعدداا     

وخنجصا واذ دؽ ال وااق ذدد بريدص  واتقيبدد      د   ددػ واتدقيث ادؼ يلة دد الدق واكد م , وبدق بدؼ 
(   كصند  (وا عام ايص وب قو  بق صرلص يل  وإل    , اعؽ و إا   ادؽايص اعيدق واا دؽ  وا دااػ 

االتااؼ ,  كصن بيص   ق كبةا بؼ هبا بؼ  وي   تذد ػ,   ذدص ند     ثػ  اعؽو إا  و(4   صرلػ ب يصبد
   و جدددؽو  ةيدددص بةذؽادددد بدددؼ وااددداى بيدددص الدددق واكددد م  وهذدددؽلػ ب  دددغ وادددق صر  يص دددذؽلػ  ددد  وادددؽ ؼ

 .(5 ال دص ريص عصر  يذص ى  عل د    لةا       ب
 ثانيًا/ أبرز عالقاتهم الدياسية قبل االسالم :

   دددد  واعدددداوس يلدددد  وإل دددد   ,  دددددصركؽلػ بةددددؽ  (6 هأبددددصرل وا ثذةددددةؼ  برددددؽ الددددق واكدددد م وتخدددد      
, كدصن (9    كدياغ بدؼ   دصبيػ يدؽ  اةردةؼ  (8    لؽ بؼ   ص  واعاا واذحيؽرل يل  وإل د   (7 هةا

,  كصن ب  يػ الق هللا بؼ واتصرث بؼ اذا   كصن   كبا ا يصتيػ  (11 بةؼ الق واك م  الر  براا
 .(11  كبا بريص هاال ج هأبصرل وا ثذةةؼ   ذ ج 

 ثالثًا/ قبيلة عبد القيس ومعرفتها بالديانات الدماوية :
 وارعا ايي  واالة د هعق تلةؼ بجبريػ يلد  وإل د    ا يدصتيػ واج ص د د  د  عد    جدةا بريدص ,     

 وإل ونيص بؼ قالصي  واعاا وا   كصند  ايدص بعا دد هصادق صنصل واجدذص اد يلد  وإل د   , إر ركدا  ن ايدص
: نل  يل  وإل      بؼ واذذبؼ  ياو  بص عص  هتاج  د  واذخدص ر واذ ثخخدد بدؼ  خنجدصا   ر 

ريصا بؼ  اق بؼ اذا  بؼ بعص اد بؼ عصبا بدؼ اديةب , بدؼ برد  ثع الدج بدؼ واةعدق, تد اػ الدق   
واكدد م وندددج كدددصن نل دددص  كدددصن  ادددؽ : واتذدددق هللا واددين ر دددع واجدددذص  ه ةدددا بردددصر,  ددددق وخرم ه ةدددا 

 . (12 بترصر(
 (:دخهلهم االسالم ومذاركتهم في حروب الرسهل ) رابعُا/
 و نا بص يبةا واعةدب  د  بجدصرا يػ إاد  وإل د  , بردي بدقو صل وادقاؽل وإل د ب د,  وبدق بدؼ      

وخدددةع  اعلددقن , لددؽ واذرددير بددؼ     ن…تاددق ػ والالددصن بؽضددتص بخددقوس لدديو وااددؽ  , إر  ر  : 
اصيي,  كصن اذا بؼ قد م ,  بدؼ    دج   لدؽ     بدؼ   د ػ بدؼ رال عدد ,  رادغ  ن وخددةع , هعبدج 
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( آبدؼ هدج , وتد  وخددةع  دص لا  هأ الدصر ,  أ د ػ ( اد ع ػ ا ذدج    ذدص ااد  وارلد   إا  واا ؽ   
 .(13 ليذص هللا , وات ػ   وات ص ((,  يص  ه ج : ن ه غ   اةؼ   توخدةع ,  وت  ر ؽ  هللا  

 بؼ واذاعت  ن وخدةع هعث اذا  بؼ ق م ارق بقو د واقاؽل وإل  ب د هصون حصر  د  ببدد     
(  وا ذص و ا    الةؼ قالصي  واعاا ,    ارق بقو صل تحبة  هبؽبد  واذقيرد ا   ايق واا ؽ   

 وإل    . بص و ر  , نج ط ع وااؽ   ن ليو     ظيؽر االعق واك م   
( كدصن  د  بعاكدد بدقر وا لداى   نعد   لديو وادا ن ,  بص واعيؽر وابصن  إا  عرب ر ؽ  هللا     

هصاذخص ر واذ  جال إر ركا:  ادؼ رعد   بدؼ الدق واكد م كدصن هصعدص   د  واةصل  دد ,  ادص  ادج بعلدق 
رةؼ  وندج دديق بؼ  لب ونج  ت  ج وبا ل بؼ يااش  اص  ايص لااال بر   بعد ,      ؽ      واذدبب

( بددؼ لدديو  وااعدد  وخضددالا , يددصاؽو بعلددق بددؼ  لددب واعلددقن , بدددقرو   اصتدد  هجدد رةؼ ,  اددص  وارلدد   
 .(14 (: ص اي  نرج  ا      صن الق واك م  بص  نيػ   ق    وخرم( اص  وارل   

 لدب بيدي    لي  واا و د ونرا  هإياو لص ا   ليو وارتؽ وبدؼ يدصنع , كذدص ون بحدصركد بعلدق بدؼ      
واذعاكد , ع  و  بؼ باقبصل إ    يلة د الق واكد م   الالدصن وا داع ت ,  ادق   دصم ا ةردص وا دصرا  
 بخص ر , هعقل بؽوي  ا   اعةق تاقبيػ إا  وإل   ,  بريص بص ت  بعاكد   هق,  نؽر  بص عدص  

  :  ص يؽ  , و ترع ؽو  , ر  هللا تعصا   هص  ف صن   اتصهج   يل   ن  ط ع بعلق  لؽ  اؽ …ه ج:    
 صن وااؽ  يق ه نؽو    ح   ن  ةذعؽو ا  بػ بؼ  تث   بؼ واث رج ,  صرععؽو  واق اد ا ػ ,  صن  

(  واددين نرجدد  بةددق  , ااددق  ددؽب   و آبددؼ   ن رععدد ػ   ن ت ددؽن واق اددد ا دد بػ  يددص  ر ددؽ  هللا  
  اواص  صيرةؼ بؼ واط ب ايػ(.ايػ واتةصرل ,  اؽ رععؽو ا صنؽو كأبم وايولب   صنخاف وااؽ  

 با هأب   ف صن نرا بؼ الق واك م يااق ن واذقيرد ,  اص  : لد  وند ػ بل  دؽن     ادتصهج     
بددص  ر دد  ػ هددج , ا دد   ن   يددا ا ددػ   هددصااكػ   الةالددص  اددقو هعبددصق  ن وندد ػ ع  ذددؽن  ؟ يددصاؽو : نعددػ , 

ذعرص وااععد  ادةيػ ,   ندص  ثدصركػ .  دصنط ق  بدؽ يص  : هةبذص ااة ػ  و   اتصهج  ص لا لػ  نص يق وع
(    اددتصهج  ددص لا لػ واددين  بددالػ هددج  بددؽ  ددف صن ,  اددصاؽو   ددف صن ,  يددق  وااكددب ا دد  وارلدد   

ذا هجلرص هللا  نعػ واؽكة        راغ ون   هللا اد   عد :  ذنت ب عتذدي م  ُسذهلي مي اُبها هيَّي و الرَّ ذت ج  ين  است الَّذِي
اب ُهُم الت  حأ ص  رت ُعذها ل ُ ذمت   )ا,  يدؽ  :(15 (ق  م  ين  ق ال  ل ُهُم النَّذاُس إينَّ النَّذاس  ق ذدت ج  ,  كدصن بعلدق يدق (16 (لَِّي

(  ع ذج ونخاوف  ب    ف صن   ادتصهج  دصيرةؼ  ع دةؼ  ر   رع  بؼ   واد إا  واا ؽ  هللا  
 .(17 ( إا  واذقيرد", ثػ ونخاف واا ؽ   
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   لي  واتص ثد ت اور و ػ بعلق بؼ  لب  ركا   ر      بعاكد  هق   ركا إا  عرالج نردا      
بؼ الق  واك م  لػ واييؼ نا ؽو  لا يااش  بص  اقل بدؼ  بالدص هعدق واذعاكدد   كدياغ  عد  بعلدق 

 ( .بؼ  لب ارقبص  ر   رع  بؼ   واج إا  ر ؽ  هللا  
(  لدي  واذدال واالة دد  بحدصرك يػ  هتدا ا  اد  ول واا دؽ    اررا  واؽويقن بديكا   داو  لدي      

(  ادددص  ادددج ,  دددأت  يؽب دددي رعددد  بدددؼ الدددق واكددد م  جددد ػ ا ددد  واا دددؽ   …  (18 اددد  ل واذااجددد ع 
, يدددص :  يدددؼ تاادددق ؟  يدددص  إ دددصك ع ددد  خبدددؼ هدددغ  (19 ( :  يدددؼ ول دددغ ؟  ادددص : هأاا هدددص واا دددؽ   

( : واتذددق هللا وادددين ك , يددص  اددج ر ددؽ  هللا   وددديق  ن بددص ع دد  هددج واتددق ,   يصتدد  بعدددغ اددق  
لدقوك اس دد    يدص :  ددص ر دؽ  هللا  ن وخاذددص   هددب إاد  هللا ؟ يددص  : واخد ل ,  دد       ي يددص , 
 يددص  :   ددصن وااعدد  هعددق راددغ  خدد   هددةؼ ت اددح واحددذم ,واعخددا  هددةؼ ت دداا واحددذم و يددب ا

اج : بص  رو ك ؟  يؼ وارصس ؟ يص  و ا ػ واخ ل إا   ي   آ ا    اصا اةرص ا ذحاكةؼ   اصاؽو 
 .( 21 ا  (
 ليو بؽي    ا  ط دع هدج ا ةردص رعد  بدؼ يلة دد الدق واكد م , يؽضدت ك دل  دصرل يلة دد الدق     

واكددد م إاددد  وإل ددد     ن  اادددق و  دددصرل      ر  واؽويدددقن هص ثدددج   ددداى ت ع دددق هأهدددق رعدددص  الدددق 
( يددق ر ي ردد   بددم  ااةدد  رعدد  بددؼ الددق واكدد م برص لددص  ..., ثددػ يددص   هددق  اددتصا ر ددؽ  هللا 

( : إ دد بج ا دد  يددقك  ةدداو اددغ بذددص  دد    ااددب هددج  أ دد ػ .  اددص  ر ددؽ  هللا  قدد م  قاؽتددج اس
   لي  واتص ثد ا د  وارتدؽ وادين ركدا ونردا  بيدص واؽويدقن  بدؼ  (21   ع  ا  د واحذم    ااال (

 ووتيص  نيص تؽضت  يقو  يلة د الق واك م,  ؽو  كصنؽو   او و    عذصاصل ا   وإل    اؼ رغالج 
   رو د.

 ( :دًا/ وفادات قبيلة عبد القيس على رسهل هللا )خام
 وبددق بددؼ وا عدداف ا دد  واطاااددد وا دد    دد ذ  بيددص يلة ددد الددق واكدد م    ددؽ لػ إادد  ر ددؽ  هللا     

   إر إن واذخص ر تحةا إا  يؽ  اذا بؼ واثطصا ,) ن  لد  واد ذؼ     بدؼ   د ػ  ,... : )
 .(22 هعق وخنخصر ثػ الق واك م  ل  واالتااؼ( 

 وااؽ  ب اع ت  ن الق واك م  صرا  إا  وإل    هعق وخنخصر, يق  ر   ا د  اجدصن واا دؽ      
( ,  كذص  ر :  اذص بقوارص      ص ترص  إا  وارلد  ( يص  هاق   واؽ ق يل   ن  اق  ا  ج  وا ااػ  

 ا  ج ثدػ  يد   ادص   (  انص ه   إرو دصر رص وااق   ت اصنص رع  بؽضع ا   يعؽ  اج  ج ػ  ا  نص
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بذؼ وااؽ  ي رص   ق الق واك م يص  باهالص هصااؽ  هبػ   ل ,   بػ   ل  ع د  و هحداكػ يدص  وارلد  
  هأو بم ي رص ونج يرعا إا  واذحاس  اص  ا أتةؼ اقو بؼ لي  واؽعج   عر  واذحاس  ةا   دق )

كصن لديو وااعد  اذدا واعاا  ل   ر غ ه    االت   حق ل ا   روه     أب ع     واذجةا ,  
 .(23 بؼ واثطصا(

(  ددداج  و ددد ال  واذحددداس   ددد  ر و دددد ثصن دددد  ...  ن اذدددا اردددقبص  دددذع يدددؽ  ر دددؽ  هللا       
 ارقبص ت ا  وااؽ     ا  ث ثدد احدا روكالدص  اهدب بيدػ  يداا بدريػ   يدص  بدؼ واادؽ  يدصاؽو نردا بدؼ 

 دةؽ  ػ لدي    يدصاؽو و   ادص   نذدص يدقب ػ الق واك م   اص  بص  يقببػ ايي  وادال    وا ةدصرل  تل عدؽن 
 .()) 24     ب ليو وااع   ذح  ه    تؽو وارل   

( كدددصن , ادددق لػ  ا لدددةؼ بدددؼ  ددد   واا و دددد  ن واؽ دددق  خ    وادددين يدددق  ا ددد  ر دددؽ  هللا        
,  اددؽ  (26 ,  ون  ك ردد  هعددض واذخددص ر بدديكا  خدددةع واعلددقن  يصيددقو ا ؽ ددق(25 ث ثددد احددا نردداو  

( ,  يدصاؽو :  دص ر دؽ  ( , كدصن يدؽايػ ا ا دؽ   تأب رص واذتص ثد واةصراد بدةؼ واؽ دق  ر دؽ  هللا  
هللا  نص ه  بؼ رال عد   نص  تةرصك بؼ داج هعةق   ونج  تؽ  بةررص  الةرغ ليو وات  بؼ كردصر بددا 

 اد   وا ذدص و ا د  ,  ليو وااؽ  ياعت  نيص واؽ دص ل وخ(27   نص و نخ   ا غ  و    وخديا واتاو (
واؽويقن:   ...  ن  هص  دف صن ااد  لديو وارردا بدؼ الدق قد م    دب  ادةيػ   الدصر واا دؽ   ن يدااش 

,  (28 عذعدد  اددج,  تدؽادقلدددػ  ن لددػ و دددلا و وادا دددؽ  بدددياغ يددؽيا ايددػ  هددصاالػ  الةددب  دد  ابددصق ( 
 ؽيدد  بيددص واا ددص  بددةؼ  ابددصق بددؼ   ددؽوس واعدداا واذحدديؽرل  و  اددص  وو  دد  وخددديا واتدداو  وا دد  ي

, واؽ دددص ل وخ اددد , ...  إرو  اردددقبص يدددقبؽو إاددد  واا دددؽ  وا دددااػ يدددقبؽو إا دددج لق دددج , (29 قالصيددد  واعددداا 
( :  اددقيج     نددؽر  بددص عددص   دد  واددر ,  ؽضددعؽو بددةؼ يق ددج لق ددد  ع ددد تذددا   اددص  واا ددؽ   

ارقبص يق      وخبا إا  ببد  ,  اذبؼ وا اع ت  ن واؽ ق (31 لق ج؟ يصاؽو : ب  لق د  ص ر ؽ  هللا(
اذ صعال يار و هعقلص وا عاا  إا  واذقيرد  الياغ وه رعؽو بيق دد بدؼ تةدصرتيػ  ادقبؽنيص إاد  واا دؽ  

 .) 
 بذص  ذبررص هصااؽ   ن لي  واؽ ص ل وخ ا   كصن  ببؽندج بدؼ لدبو  وارردا وا د  ونردا   بديكالص      

وارؽاان  برص لص :  ...  ن رع  كصن ب ؽعيص إا  واذقيرد    تةصر  هذ ه   تذا بدؼ لةدا هعدق 
(,  (   ريض براي بؼ ه صن  ا ج  اص  وارلد (  لةرذص لؽ يصاق إر با هج وارل   لةا  وارل  

 براي بؼ ه صن , ك ل عذ ع لة  غ  يؽبغ , ثػ  أ  اؼ  داوف الدق واكد م رعد   رعد   جدذةيػ 
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هأ ذصييػ  ص  ػ برادي بدؼ ه دصن  تع دػ  دؽرل وارصتتدد   يداو هص دػ رالدغ , ثدػ رهد  إاد  لةدا  يلد   ن 
ياهدد   دد ذج وارلدد  ك ددصا ك الددج إادد  عذصاددج الددق واكدد م  دديلب هددج  ك ذددج   صبددص , ثددػ و  عدد  ا  ددج 
وبا تج  ل  بر  واذرير بؼ اصيي  لؽ  خدةع ,  يكال راغ إا   بةيص  اصاد :  ن دال هع د  بردي  ن 
اص  بؼ يباا ,  يؽ   ج    او د  اج ال  واةيد  تعر  واال د ه تر  ظيا  با   ادع عرالج بدا  

,  ادا   (راغ  يقنج بري يق  ,    ق ص   ةصراص راغ , ثػ ثدصر  وددةع  اخدا   هب دصا ر دؽ  هللا  
 اردق تأبد  واذ ادق   () 31 ا ةيػ  يع وإل       ي ؽاليػ عذ عدص  ,  ا بؽو واذجةا إا  ر ؽ  هللا 

,  بدص ثدؽر   (32 (  لدػ لدبو  وارردا وادييؼ ركدا و  ن براي كدصن  دلالص  د  يدق   واؽ دق إاد  واا دؽ   
يدد وبر دج  و  ع دػ بدؼ اعلقن كدصن ايدص   دالصبيص وندج  عدق بدؼ  دص ل واادؽ     دل  ع دػ بدؼ عووخدةع 

  عيص ا   وا الصر اذص اج بؼ   ص ل ا  د  وا ذدص و ا د   بدؼ ي ةالدد  ن وخددةع     بدؼ و د ػ بدؼ 
 .(33 الق واك م  رالذص ك ػ إ  بج 

( ,  ا دددؼ لرصادددغ  لددديو واذددداعت  ددد  واؽ دددص ل وخ اددد  االة دددد الدددق واكددد م ا ددد  واا دددؽ          
, إر ركدددا  وخ    رالعدددج  (35    واجدددةؽ    (34 واردددؽ ن و ددد  ف  ددد  ادددق  بدددص ركدددا بدددؼ واؽ دددق بدددةؼ 

احا و ذص  وابصن  ركا ث ثد احا و ذص, بع ب هعج تطصبق وخ ذص  واذيكؽرل ارق ك  واطا ةؼ 
  ا ؼ وا اص ل  تأت  ارق وارؽ ن هذص ركا بؼ يخج إ    براي بؼ ه صن واعلقن. 

 درد واتقيل دد    هعدقلص   اذبدؼ وإلددصرل إاد  بدص   بص واؽ دص ل وابصن دد   ذبدؼ واادؽ   نيدص كصند       
( اذدص رعدع بدؼ واتقيل دد  د  نع   هج ليو واا ن بع ذقيؼ ق ج ا    بؼ  عق ...  ن ر دؽ  هللا  

رن واتةد  رد     ر   إا  واذ ؽك يدقاؽلػ إاد  وإل د    ك دب  ادةيػ ك الدص   اةد  ادج  دص ر دؽ  
( يؽبيددص   ذددص بددؼ  دددد ناحددج     أ ددي ر ددؽ  هللا  هللا  ن واذ ددؽك و  ادداك ن ك صهددص  و بث ؽبددص

ث ثددد   ددطا    ر ددؽ  هللا(   ثدداج  دد د نرددا بددريػ  دد  يددؽ   وهددق   راددغ  دد  واذتددا   ددرد  ددالع  
   لددددؽ ( 37 إادددد  واذرددددير بددددؼ  ددددص ى واعلددددقن( 36 إادددد  ب ددددؽك وخرم  العددددث واعدددد   بددددؼ واتددددداب 

هللا بخقيص هج  بببرص هذص ون   ا  دج   وند  هصاالتااؼ    يق ر  واذرير بؼ  ص ى ا   ك صا ر ؽ  
 .(38 يق يا ل ك صهغ ا    ل  لةا   بريػ بؼ  اةالج وإل         ه ج   بريػ بؼ كالج(

 ارق تأب  واذ اق  ن ها  ن ر ؽ  هللا هعث واعد   بدؼ واتدداب  إاد  الدق واكد م هب دصا       
لدق  واكد م, هعدق  ن  اد يػ ك دصا واا دؽ  بلةؼ بصايػ  د  وإل د    بدص ا دةيػ ه دج   رالذدص يلة دد ا

  يصبؽو هإر ص    ق إا  ر ؽ   يقا ؽن هج ا   تخق ايػ ادج  الالدصن ا د    ذدصنيػ ,  ندقاػ بدص )
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رللرص وا ج هذص  ر     واذخص ر إر  ع    ن لرصاغ   دص     اد  هعدق اد ت واتقيل دد  لرصادغ  ثصن دد 
لددق واكدد م   ري جدديػ وخدددةع واعخددان , ثددػ   ددق واذدداعت اددص  واؽ ددؽ  إر   ر  وا عاددؽال  يددصي :   ا

 .(41   دددؽو  ر دؽ  هللا يؽبج( (39 واةصر   بؼ واذع  
   بددص (41  لدديو واددر  يلددةؼ  ن يلة ددد الددق واكدد م    ددقل إادد  ر ددؽ  هللا هعددق  اددؽايػ ك صهددج     

بددؼ تدداع ت يددق     وا دد   ذ(42 واؽ ددص ل وابصن ددد  لدد  هعددص  واردد ت    هعددق   لدد  وا دد  يددق  بيددص  اةددصر  
واةصر   ر س الق واك م  ةيص    بص يةد  ه دج بدؼ واؽ دص ل وخ اد  هعدق بعاكدد وهدق  وا داع ت بيدص ادػ  
ي تقث اريص واذبر دؽن  ك دصا وا دصرا     رالذدص ا ؽنيدص هذالدص رل دثخد د بدؼ وادييؼ  دالػ وإل د   

واؽ ص ل رالذص كصن  تت   بالص يج,  اػ يرعا  اةيص ا    نيص   ص     ا ؽن واعاف واج ص     اااد 
اطص  وا ةدصرل     ن واادؽ  ك ذؽلدص ,   رو ت العردص واذتدص رول  وا د  عدال بدةؼ واادؽ   واا دؽ  وا دااػ 

  نةق لرصاغ نا  ايص  ا ؼ هخؽرل باتالبد  ن اػ ي ػ وارخ  بةؼ بص ية     ك  لدي  واؽ دص ول )
واددييؼ ت ؽندد  بددريػ لدديو    دددصف إادد  لدديو,  ن لرددصك و دد  ف  دد  اددق  واؽ ددؽ   اددق  وخدددثص  

 واؽ ؽ  .
     دػ لي  وو   ف وبق بؼ تؽض تيص بؼ     بص ت جا بؼ واذخص ر واذ دؽ ال,  إر      

 ر   دد  هعددض واذخددص ر و دد  ف  دد  اددق  وخدددثص  واذبددؽنةؼ ا ؽ ددق, هددأنيػ كددصنؽو ث ثددد احددا 
 ل بددا ن  ددص  بيددص ,هعددض واذاوعددع واتقيبددد ونرددا  (44 ,  العددض واذخددص ر ركددال  رالعددد احددا(43 

 اذبؼ  ن نؽر  بص عص   ... بؼ كؽن واؽ ق    دص تةةؼ, كدصن ادق  واؽ دق وخ اد   ث ثدد احدا روكالدص 
 .(45     رالعد احا روكالص,  كصن اق  واؽ ق وابصن   رالعةؼ رع ( 

( هعدق بعاكدد  ارق وا أبد   د  واذ ادق    نجد ط ع واادؽ   ن واؽ دص ل وخ اد  ا د  ر دؽ  هللا      
 اددق لص ث ثددد احددا روكالددص     رالعددد  احددا روكالددص, بددقاؽى واجددةؽ  , واددين و دداا  براددي بددؼ   هددق

,  و  ذبدددؼ ووتردددصس بددع واجدددةؽ    ددد   ن واؽ دددص ل  (46 ه ددصن   يدددص   ددد  واؽ ددص ل   نيدددص ادددص  واردد ت 
وخ ا  كصن  اص   وار ت , ا   واااػ بؼ  ن لرصك   دق يدق  ادص  وارد ت    هعدق   لرصادغ  و د  ف 

   العددديص وخ ددا ركددال ادددص  تجددع (47  ددرد يق بددج, إر هعددض واذخددص ر ركددال ونددج اددص  واردد ت دد  
  بددص واؽ ددص ل وابصن ددد  ا دد  ضددؽ  (49 ,  لرصاددغ واذ ددأ ال   وا دد  ركددال اددص  احددا لةااددد(48 لةااددد

واذخدددص ر واذ اقبدددد  أنيدددص"...   دددرد  ددد      دددالع لةاادددد ,  لددد  باعتدددج ا دددؽن ر دددؽ  هللا هعدددث 
اب   لددؽ  تذدد  ك ددصا ر ددؽ  هللا بلددةؼ ه ددج    ددم وإل دد   االة ددد الددق واكدد م واعدد   بددؼ واتددد
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,  نتددؼ بددياغ ب راددؽن بددع وبددؼ  ددعق   دد   ن واؽ ددص ل  (51  كددصن اددق  بددؼ  ةيددص  احددا ن  رعدد  " 
 ببؽنددج بددؼ لدديو واعددق   ا ددؼ ادد م اددص  واردد ت   بدد   ددرد  دد د     ددالعد لةااددد  ا ددؽن واا ددؽ  يددق 

   ب  اةيػ وااق   ,  اقبؽو ا  ج هعحااؼ روكالص   لذص واجر صن واذيكؽرتصن ,  ليو واذاعت.
اؽ دص ل وابصابدد  وخ ةدال  د  ادص  وارد ت    هعدق  كدصن    لد  و(51  بص بص ية       ص ل وخرالعدةؼ     

,   ن وااددددؽ  ب اع تيددددص ياعددددع إادددد   ددددلب بالصدددددا إر  ن (52 واتصضددددا  ةيددددص  لددددؽ ر س الددددق واكدددد م
(  اددالت  ددةق ا دد  واعدداا , (  واددين  ذبددؼ وااددؽ  هتددق روتددج وا ااذددد هأنددج  واا ددؽ  وا ددااػ  

 ةقلػ  نلةيػ  ن  تعع ػ ي ا  ارقلػ ؟  اؽ ( ك ل  بؽن واتص  ؟, إرو نعال  ا ج واعاا ونج  
نعددال إادد  تددصرا  واعدداا يلدد  وإل دد    ك ددل كصندد  تععددػ ب ؽكيددص وخيؽاددص   ا دد   ددلة  واذبددص  

 . (53 ارقبص ونيصا    ؽ  واعاا ا     ل بؼ رن ي ن 
 بؼ     اام واذ اق , ن ها اق  واقيد    ركا اق    ؽ  الق واك م  دصف إا  ليو      
(    دؽ  الدق واكد م  ن ر ول واتقيث , ارق ركا واذتص ثد وا   عال بةؼ واا ؽ  وا ااػ     دص

تراخيػ واقيد ا   وا الصر  نيػ  ا  و واذتص ثد   عج  هقل    ك   يق ركا بريص عصنب,   ن وااؽ  
بدؼ واادؽ  هصاين عاى, ل  لؽ    واؽ ص ل وخ ا     وابصن د    وابصابد ,  نذص تأت    عج  وهقل   اذ

(   ن بددص   ددب  اددةيػ, واحدديص ل  اددا. بددقاة  يددؽايػ ,  ن واؽ ددص ل وخ ادد   اددػ يبادد  ا ددةيػ واا ددؽ  
  يدؽايػ  بحد  واؽضدع  ن واج ص د  اس د    (54  ...  ن بةررص  الةرغ ليو وات  بؼ كرصر بددا(

 1اػ  بؼ بج ااو     بقوي ج  ن هعق بعاكد  هق  ليو لؽ واذاعت 
واؽ ص ل وابصن د  هعق  رد    لةااد   وا ذدص و  ا د   بدؼ  دعق  ...   ن واا دؽ    بص وااؽ        
()  هعث واع   بؼ واتداب  إا  واذرير بؼ  ص ى    واالتااؼ يقاؽ  إاد  وإل د    ر  واذردير

( ك دددصا بددةؼ ايدددػ ه دددج وإل دد     دددام واة ادددد ا دد  وادددييؼ ادددػ ب خددق اج   ك دددب إاددةيػ واا دددؽ  
   ارق وارعا إا  واين يصب  هدج يلة دد الدق واكد م  نيدص  ر د     دق كلةدا إاد   يق  ؽو    وإل   

   بددؼ واذدداعت ونيددػ  ددص ل وااددؽ  واددييؼ يددقبؽو إادد  (55  اددق    دداو   احددا ن روكددب( ()ر ددؽ  هللا
اددؼ  ()   ددبوايػ ر ددؽ  هللا()واذقيرددد   اذبددؼ وادد ذعؼ  دد  بددص عدداى بةددريػ  الددةؼ واا ددؽ  وا ددااػ

هاددؽايػ : ...   أبانددص هددأبا نثلددا هددج بددؼ  رو نددص  نددق   هددج واةرددد  ددأبالػ هددأرالع وإل دد     هبصبددج 
  ايص ديص ل  ن و  اج  و هللا   ن  و  ر ؽ   هلل  ثصنةيص  يصبج واخ ل  ثصابيص إت دصن وا كدصل  ادؽ  

 .(56 ربدصن (
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يددص واا ددؽ  وا ددااػ  نجدد ط ع تدداع ت  نيددص واؽ ددص ل وابصن ددد ايددػ بددؼ  دد   واطاااددد وا دد    دد ال  ب    
  ضدددةؽ ج   يدددؼ  ضدددص يػ  إر ركدددال هعدددض واذخدددص ر كصنددد  ضددد ص  يػ اردددق إ دددؽونيػ وخنخدددصر )

 1(57 ايػ : ك ل ر ي ػ كاوبد إ ؽون ػ ا ػ  ض ص  يػ( () الاؽ  ر ؽ  هللا
هعدق ادص  وارد ت    ()  وا اع ت ا    ن لرصك   ص ل ثصابد اعلدق واكد م ا د  واا دؽ  وا دااػ      

   نردم واعدص   وبدق بدؼ تادق ػ والالدصن ا د  رادغ   ركدا  د  هعدض واذخدص ر"...   ن ر دؽ  هللا 
() . و  ال    ق الق واك م هطاااد بث  رد 
    عاى ا ةيػ ض ص د      بقل  يصب يػ  د  واذقيردد وا د  (58   ن ايػ  ور رب د بر  واتصرث    

اؼ واراج  واااآن    با ايػ هةؽوي   ()ع واعلقن  جأ  ر ؽ  هللا و  ذال احال   ص  كصن وخدة
 عدج برادي بدؼ ()   د  ا ةيػ وخدةع  أاطص  وثر   احدا   ق دد رلدب  نحدص  بجدت ر دؽ  هللا

 . (59 ه صن
 ا لددةؼ  ن واؽ ددص ل وابصابددد  وخ ةددال اا دد   ةيددص يلة ددد الددق واكدد م وإل دد   هبدد  تعصا ذددج    ن      

  ضددت  و دد  ف واؽضددع واج ص دد   و دد  واذقيرددد واذرددؽرل   وا ثطدد ا واتدددان   لددي  واؽ ددص ل 
 لدؽ ببدؽن بدؼ  رالعدةؼ  ()   كصن لديو  كلدا   دؽ  الدق واكد م إاد  واا دؽ  وا دااػ  (61 واعذاون 

 .(61 روكالص     إدصرول هعض واذخص ر 
د  يدػ وختالدصل اذةذدؽل  رالذص  بؽن لبو  وخرالعدةؼ لدػ واجدص ل بدؼ يلة دد الدق واكد م   بدص واالك د    

واجددددص ل وخرالعددددةؼ    رو  بعرددددص وارعددددا إادددد  واؽ ددددؽ   واذتص ثددددصل وا دددد  عددددال بةددددريػ  الددددةؼ واا ددددؽ  
(  تأت    عد  وهقل    واذخص ر   ن ترخدة  ايدص ه ذدص إرو كصند   د  واؽ دص ل وخ اد     وا ااػ 

 .(62 وابصن د    وابصابد
       

 الخاتمة : 
بؼ     واالتث  واقرو د    عي ر و    يلة د الق واك م  تاقبيػ وا ج  تؽا   واقرو د       

 وا  اقل ن صي   ا   وارتؽ وا صا : 
يلة ددد الددق واكدد م بددؼ واكالصيدد  واعاال ددد وادددصرالد برجددليص وادد  يلة ددد رال عددد    لدد  بددؼ واكالصيدد       

  وا دد   ددالا يػ  دد  واجددبؼ كدد  بددؼ هبددا بددؼ واعاال ددد وواددة د وا دد   ددبر  واالتددااؼ  نص ادد  واكالصيدد
  وي   تذ ػ  ت  ل  ا ةيػ  ونحأل بةذؽاد بؼ واااى اا   هجبريػ ايص بب  لةا  وال دص  .
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وتخددد   يلة دددد الدددق واكددد م بدددؼ  ددد   ا ي يدددص واج ص ددد د هذ دددؽك واعددداوس وا ثذةدددةؼ  وتخدددر      
 هصاج ذ د  تتصارؽو بعيػ    ها اليػ  وبا لص يؽ  هةا .

اغ ااف اؼ يلة د الق واك م بعا  يص هصاق صنصل واجدذص اد  كصند  تد اػ ون ايدص نل دص  لدؽ  كي    
 .  كصن  اؽ : واتذق هللا واين ر ع واجذص  ه ةا برصر,  دق وخرم ه ةا بترصرريصا بؼ ثع الد 

 ن وخدةع واعلقن ,  اذا بؼ ق م,  بؼ    ج   لذدص     بدؼ   د ػ  بص    وو     اق ركا     
 لرصادغ هعدض واحثخد صل وددصرل واةيدص واقرو دد يدق  دصلذ   د  لق واكد م   يلة دد رال عدد   بؼ ا

 هعض ا  ول واا ؽ    بؼ ولذيص   بعاكد بقر وا لاى   واذااج ع .
 يق تؽا  واالتث وا  ون يلة د الق واك م و  قل ث ث   ؽ  يقب  ا   ر دؽ  هللا   وو       

 اؽو هأب   دف صن    دب بدريػ و خدص  ر دصاد اا دؽ  هللا  كذدص كصن هعق بعاكد  هق  كصنؽو ه ج يق وا
لؽ بلةؼ    واالتث   كصن اق  وادص  لديو واؽ دق ثد ث احدا روكالدص    بدص واؽ دق وابدصن  كدصن هعدق 
ادددص  واتقيل دددد  كدددصن ادددق  واددددص   احدددا ن روكالدددص    العدددق لدددي  واؽ دددص ل ور ددد  بعيدددػ واعددد   بدددؼ 

ؽ ص ل وابصابد  اق  وادص  واؽ ق ورالعةؼ روكالدص  لدػ ودداوف واتداب  ا ع ذيػ وو     تعصا ذج   وا
 وااؽ     ه ج وثر  ر ؽ  هللا ا   وودةع واعلقن  بة      واعطص   بجت  عج براي بؼ ه صن .  

 
 الههامش: 

( ا  ددد  و ل, هدددؽ  نجدددب يلة دددد الدددق واكددد م  تراادددصل لدددي  وارجدددب , يرعدددا  وبدددؼ وا  لددد  , عذيدددال وارجدددب ,   1 
 -211؛ واتذؽن , واذا دب بؼ ك صا عذيا  وارجب    18؛ واذلا  ,نجب يتطصن  اقنصن ,   596 -582
؛ واا احرقن , نيص دد وإلرا  د  بعا دج ونجدصا واعداا 65  18؛ وارؽاان, نيص د وخرا     رؽن وخ ا   ج 217
  ,338  . 

 . 38وارايصن / (2 
 . 2( واذلا   نجب يتطصن  اقنصن,  3 
تيصبددد: هبجددا وا ددص    و ن هصا ذصبددد تجددصيا واالتددا بريددص ببددد  يددص   واتةددص  بددص هةدد  بددةؼ تيصبددد   واعددا م,  (4 

 .75-74   2 ا    و ل , يرعا ,  اتذؽن , بعةػ وال قون , ج
 . 338( واا احرقن , نيص د وخرا    بعا ج ونجصا واعاا , 5 
  .727  2( كتصاد   بعةػ قالصي  واعاا وااق ذد  واتقيبد ج 6 
( وا ثذةةؼ : برؽن اثػ بؼ كي ن اثػ ليو و ؽ عيو  اػ كردق    يدق كدصن ا ثذةدؽن ب دغ واتةدال بدؼ     واعداوس  7 

 . 411ا    و ل  يرعا  واا احرقن , نيص د وإلرا    بعا د ونجصا واعاا ,   
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  كد   درج ا د  برد    دق , ( يؽ  هةا :  كصن هةا   واتصرث بؼ اذا  ( ب  ص ا   واتةال  كصن  ادج إتدص ل  د8 
ارقبص  ر    واةالص  هط ب وإلتص ل   صب رع برؽ   ق بؼ وإلتص ل  هةدا يؽب دي  د  تيصبدد ,  ضداالؽو ر د ج ضداالص ددقيق, 
 ل ددح  راددغ هةدداو ,  جددصر  اددةيػ هذددؼ ارددق  بددؼ رال عددج  عرددق    ددج الددق واكدد م  ك أهددج  أتددصلػ   دداوتيػ  ععدد   ادد  يػ 

 .112, عص  واذؽا      ص  واعاا    واةصل  د     هصاعخص , لؽ وهق ب ؽك واذرصررل
 .112عص  واذؽا    واذاعع نرجج     (9 
 .17  4( يؽ  اةةؼ: اةرصن بيةا  كصن بيص بةؼ بر  براا  الق واك م  يعد   واذةقون   بةذع وخببص  ج11 
 . 727 -726/  2( كتصاج , بعةػ قالصي  واعاا وااق ذد  واتقيبد : 11 
 . 594-593/ 2  ل  , عذيا  وارجب , وبؼ وا (12 
 . 338(  بؼ ي ةالد , واذعصرف ,  13 
 .97  1(  بؼ وااصنع  بعةػ واختصهد  ج14 

 . 172( آ  اذاون/15    
 . 173آ  اذاون/ (16    
 .536/ 2؛ واطلان , تصرا  واا    واذ ؽك  , 341-339واؽويقن,  واذ ص ن     (17    
( واذااجد ع : هصاددػ ثددػ وارد ت  اددص   دصكرد ثدػ  ددةؼ بيذ دد ببجددؽرل  ادص    داى   آ ددال ادةؼ بيذ ددد  د  وَخددديا 18    

 ر ول هعديػ هصا ةؼ بعةذد  كأنج تخ ةا واذا ؽل    لؽ واين ونج ا  اةرد بؼ واجيا :  لؽ و ػ بص   د  نصه دد  
 د  إاد  برد  واذط دق بدؼ   وادد  يدصت يػ ا د  بدص  يق يق إا  واجصه    صر وارل    (     رد  ذم  ية   درد 

 1139    5 ا  اج واذا  ج ع   ا    و ل   يرعا   واتذؽن   بعةػ وال قون  ج
واا هددص :  ددذة  واا هددص  ر هددص   ونر صهيددص   لدد  بددؼ اذدد  وارددال واذقيرددد  هددقى يدداى واذقيرددد  بددةؼ وارددال  (19    

  1 196    5 قون  ج واذااج ع  صاد بؼ نيصر  واتذؽن  بعةػ وال
 1 416-415    1( واؽويقن  واذ ص ن  ج21    
 . 419   1واذخقر نرجد ج (21    
 .88,  1واحةالصن ,  آلهص    اذبصن  , ج (22    
 .  255واالثصرن ,  خ ا واذرا      (23  
 314,  3وبؼ يصنع , واذخقر واجصبق , ج (24  
 255واالثصرن , وخ ا واذرا  ,   (25  
 314,  3( وبؼ يصنع , واذخقر واجصبق , ج26  
 .416؛ واخق س ,  واثخص ,   13    1(  الاي  , واذتص ؼ , ج27  
 .337؛ وايةبذ  , بؽور   اعذآن إا    ويق بؼ ه صن ,   312وبؼ   ذج   داح بعصن  وآلثصر ,   (28  
 . 39-338,   1( واؽويقن , واذخقر واجصبق , ج29  
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, هؽ    ؽوس واعاا  يلد  وإل د   , يرعدا , واا احدرقن , نيص دد وخرا  د  بعا دد  هدؽو   واعداا ,  ( ا    و ل31  
 464. 

 . 181/  1وارؽ ن , داح ات ت بج ػ ,ج (31  
 . 339د  338,   1واؽويقن , واذخقر واجصبق ,ج (32  
 .       338( وبؼ ي ةالد  واذعصرف ,    33  
 .181,   1,جوارؽ ن , واذخقر واجصبق  (34  
 .19,   1واجةؽ   ,واقيالصج ا   ات ت بج ػ , ج (35  
واعد   بدؼ واتدداب :  واعد   بدؼ الدق هللا بدؼ نالدص ل بدؼ  د ذ  بدؼ  كلدا بدؼ هددا بدؽل واد ذؼ   وادق ب    (36  

 .15واع   بؼ واتداب     
ور   اددصهب لةددا  بددؼ وا  لدد    لددؽ واذرددير بددؼ  ددص ى بددؼ الددق هللا  اددق بددؼ الددق هللا بددؼ   واذرددير بددؼ  ددص ى: (37  

  1 211   2عذيال وارجب  ج
 1 17؛ ا    و ل   يرعا   واق ب  , واذاعع واجصبق   127(  بؼ  عق   واذخقر نرجد    38  
(   واةصر   بؼ واذع   : لؽ بؼ هحا بؼ اذا  بؼ هرش بؼ واذع    ابر   هدص غ دصث   و د ػ  بدؼ وارلد    (39  

نإب ددج إادد    ؽواددج بردد  دددةالصن   الإب ددج  و   رحددص راددغ واددقو   دد  إبدد    ؽواددج  أل  يددص  اددياغ   ددذ  واةددصر   خنددج  ددا 
  1 338 ذ  واةصر   خنج عا    ؽواج بؼ  ب يص   وبؼ ي ةالد   واذعصرف     

؛ا  دددد  و ل , يرعددددا , بالددددؽن , واثطةددددب واحتحددددت اعخددددعد بددددؼ اددددؽهصن , 52,  2( تددددصرا  وا عاددددؽال  ,ج41  
 28 . 

 . 98,    2؛ وبؼ وخثةا  وا صب     وا صرا  ,ج 174,    4( وبؼ لحص  , واجةال وارلؽاد , ج41  
 1 19  2( واجةؽ    واقيالصج ا   ات ت بج ػ ج42  
 1 181,  1( وارؽ ن, واذةذؽل    واحاح واذييا , ج43  
 .371,  1(  اخصات ,  ل  وايقى  واادص  ,ج44  
 .197,   3اا ؽ  , ج ( إاذ صنة  , ببصتةب و45  
 1 19/ 1( واجةؽ   , واقيالصج ا   ات ت  بج ػ , 46  
 .152,  1( وبؼ  عق , واذخقر واجصبق ,ج47  
 .174,    4( وبؼ لحص  , واذخقر واجصبق , ج48  
 . 194,  2( واق صر هبان, تصرا  واثذ م     هؽو   نرم وارف م, ج49  
 .173-141,   127,  1اذخقر واجصبق , ج( ا    و ل   يرعا , وبؼ  عق , و51  
 .371  6( واخصات   واذخقر واجصبق ج51  
 .174,   4( وبؼ لحص  , واذخقر واجصبق , ج52  
 .72-67وخاذع   تصرا  واعاا يل  وإل         (53  
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 . 312,    3؛وبؼ   ذج , داح بعصن  وآلثصر ,ج 339,    1( واؽويقن, واذخقر واجصبق , ج54  
 .152,  1( وبؼ  عق , واذخقر واجصبق ,ج55  
 1 432  3وارجصي    واجرؼ وا لاى  ج (56  
  1 587   2(  ارذةان  تصرا  واذقيرد   ج57  
 .  456  8( رب د بر  واتصرث:  ت ر     ثصب   بؼ نجص  بر  وارةصر   بؼ  عق  واذخقر واجصبق  ج58  
 . 67   18ارؽاان   واذخقر واجصبق  ج؛ و152,  1( وبؼ  عق , واذخقر واجصبق ,ج59  
  1 73( واجصباوي    واذعصلا واتدااد ا ذقيرد واذرؽرل    اخا وارلؽل     61  
  1 182-181    1( وارؽاان  واذخقر واجصبق  ج61  

(    دددق الدددق واكددد م  يرعدددا  وارجدددصي   ا  ددد  و ل  هدددؽ   ل عدددد واذتص ثدددصل واةصرادددد بدددةؼ واا دددؽ  وا دددااػ   (62   
؛وارذةددددددددان  واذخددددددددقر 256-255؛واالثددددددددصرن وخ ا واذرددددددددا    235ددددددددد  224-222اذخددددددددقر واجددددددددصبق    و

؛وبددؼ كبةددا  واجددةال وارلؽاددد   214-213    4؛ واتددصكػ وار جددصبؽرن  واذجدد قرك  ج587-586   2واجددصبق ج
  1 142  1 ج

 
 المرادر

 لد(631 بؼ وخثةا  ا   بؼ  بؼ  ب  وا ا  ل
  .2111الق هللا وااصض    ور وا  ب واع ذ د  بةا ل   د وا صب     وا صرا    تت:1

 لد(216وخاذع   الق واذ غ بؼ يااب  ل
 لد.1425   ور   ؽن   بةا ل 1د تصرا  واعاا يل  وإل     تت:   آ   ص ةؼ  ط2

 لد(274 الاي  ,وهذق بؼ   بؼ  صاق 
 لد.1231ب د ,  ياون , ,  ور وا  ب وإل  1د واذتص ؼ , تت: ع   واقيؼ واتجةر    ط3

 لد(256واالثصرن , بؽ القهللا   بؼ إ ذصاة  ل
  .1986د   خ ا واذرا  , تت: بتذؽ   بو  , بب جد وا  ب واباصه د , بةا ل ,4
 آ ا ن اةص  واذؽا      هذق   و

 . 1988د    ص  واعاا    واةصل  د   ط   ور واةة    بةا ل   5
 لد(415ؼ   لواتصكػ وار جصبؽرن    ب

 .لد1416د واذج قرك  تت: يؽ   واذااح   ط   ور واذعا د  بةا ل 6 
 لد( 626ديصا واقيؼ  صيؽل بؼ الق هللا  ل واتذؽن , صيؽل 
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  واقور واعاال د ا ذؽ ؽاصل   بةدا ل 1د واذا دب بؼ ك صا عذيا  وارجب , تت: نصع  هجؼ   ط7
  1987.  

  . 1991  ور وا  ب واع ذ د بةا ل  1د بعةػ وال قون  تت:  ااق الق واع ا  واةرقن ط8
 واق ب   وهذق الق واةؽو 

   . 1972د واع   بؼ واتداب   برحؽرول واذب الد واعخااد   بةا ل   9 
 لد(991واق صر هبان , هجةؼ بؼ   ل

 بةا ل , ه  . د تصرا  واثذ م     هؽو   نرم وارف م    ور اص ر ,11 
 واجصباوي     ة  إباول ػ

 . 1984د  واذعصلا واتدااد ا ذقيرد واذرؽرل    اخا وارلؽل  واذؽا   11
 لد(231وبؼ  عق    بؼ  عق ل

  .1996  ور  ه ص  وا اوث واعاال   بةا ل 3د واطالاصل وا لاى  واق  يصر ج راصم القهللا  ط12
 لد(321وبؼ   ذج , وهذق بؼ   ل 

  .1996,  ور وا  ب واع ذ د , بةا ل , 3د  داح بعصن  وآلثصر , تت:    لان , ط12
 لد(911واجةؽ   , ع   واقيؼ الق وااهذؼ ل

,  ور ارددصن , واذذ  ددد واعاال ددد  1ددد واددقيالصج ا دد  اددت ت بجدد ػ , تددت:  بددؽ إ ددتصس  واتددؽار  , ط13 
 لد .1416واجعؽ  د  , 

 لد(287اصاػ لواحةالصن , اذا  بؼ  ب  
  .1991د  آلهص     اذبصن  , تت: هص ػ ه خ  ,  ور واتااد , واااصم , 14

 لد(942واخصات  واحصب  ,   بؼ يؽ    ل
   ور وا  دب واع ذ دد  بةدا ل   1دد  دل  وايدقى  وااددص  , تتاةدق ادص    هذدق الدق واذؽعدؽ    ط15 

 لد .1415
 لد(381واخق س ,   بؼ ا   ل

 لد1418ل عذصاد واذقر ةؼ , يػ  ,اتتج  ا ق ا  ج ا   وكلا ارصرن , برحؽرو د واثخص  ,16
 لد(311واطلان    بؼ عااا ل

  .1977د تصرا  واا    واذ ؽك   تت:  بؽ وارد  إباول ػ  ط   ور واذعصرف  وااصلال 17
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 لد(265وبؼ يصنع  الق واالصي  ل
وارحا بب الد وا االص  وخثااد, واذقيرد واذرؽرل , ,  ور 1د  بعةػ  اختصهج, تت: ا ح بؼ  صاػ, ط18

 لد .1418
 لد(276 بؼ ي ةالد  الق هللا بؼ بج ػ ل

 لد.1415  برحؽرول واحاال وااض   وياون 1د واذعصرف  تت: ثا ل ابصد د ط19
 لد(821واا احرقن  وهذق بؼ ا   ل

وروا ددصا وا لرددصن   بةددا ل   3ددد نيص ددد وخرا  دد  بعا ددد ونجددصا واعدداا  تددت: إبدداول ػ وخيالددصرن  ط21
 1991.  

 لد(774وبؼ كبةا  اذص  واقيؼ إ ذصاة  بؼ اذا  ل
 لد.1396   ور واذعا د  بةا ل  1د واجةال وارلؽاد  تت: بخطر  الق واؽوهق  ط21

 كتصاد  اذا رضص
  .1991د بعةػ قالصي  واعاا وااق ذد  واتقيبد  بب جد واا صاد  بةا ل  22

 لد(214دػ لوبؼ وا  ل     بؼ لص
  .2114  اصاػ وا  ب  بةا ل 2د عذيال وارجب  تت: نصع  هجؼ  ط23

 لد(285واذلا  ,   بؼ ي اق ل
  .1936د نجب يتطصن  اقنصن ,تت: الق واع ا  واذ ذر , وإل برقراد , 24

 بالؽن    عؽو 
 لد .1411  ور وارا  س  بةا ل  1د واثطةب واحتحت اعخعد بؼ اؽهصن  ط25

 واذ صنة  , ا   وخهذقن
 . 1419,  ور واتقيث    ياون ,  1د  ببصتةب واا ؽ  , ط26

 لد(589واذةقون    هذق بؼ   ل
 . 1987  ور واةة   بةا ل  2د بةذع وخببص  تتاةق  بؽ وارد  إباول ػ  ط27

 لد(313وارجصي   وهذق بؼ دعةب ل
  .1991ور وا  ب واع ذ د  بةا ل   1د واجرؼ وا لاى  تت: الق وا رصر والرقورن  ط28 

 لد( 262وارذةان  اذا بؼ دالد ل
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 . لد1411د تصرا  واذقيرد  تت:    ي ػ    ور وار ا  يػ  29
 لد(676وارؽ ن , بت  واقيؼ بؼ الق واؽلصا ل

  .1987 ور وا  صا,  بةا ل ,  2د داح ات ت بج ػ , تت:  نثالج بؼ واع ذص  , ط31
 لد(733ذق بؼ الق واؽلصا لوارؽاان  ديصا واقيؼ وه

  بطالعدد  ور 1د نيص د وخرا     رؽن وخ ا  واذحاف واعص  ا   واطالصاد الدق واتذةدق ندق ػ  ط31
  .1955وا  ب واذخااد  وااصلال 

 لد(218وبؼ لحص   الق واذ غ ل
  .2111   ور وار ا   بةا ل 1د واجةال وارلؽاد  تت:  عةق   وا تص  ط32

 لد(817,نؽرواقيؼ ا   بؼ  ب  هبا لوايةبذ  
, ,  ور وا  ب واع ذ د , بةدا ل , 1د بؽور   اعذآن إا    ويق بؼ ه صن , تت:   الق واا وس , ط33

 لد  .1351
 لد(216واؽويقن,   بؼ اذا ل

 لد .1414 نحا بب ب وخا     ياون  1د واذ ص ن  تت: بصر قن عؽنم  ط34
 لد(292لوا عاؽال   وهذق بؼ إ تصس 

ر وا  ب واع ذ د   بةدا ل     و1د تصرا  وا عاؽال   ا ق ا  ج   ضع هؽود ج   ة  واذرخؽر  ط35
1999.  
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 تخظيط مقام النبي أيهب )عليو الدالم ( وعمارتو

  د. امتثال كاعم النقيبم.
 مركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد

 الملخص

جاء األنبياء عمى مخاحل زمشية مختمفة ومتظؾرة غيخوا فييا بتعاليؼ الدساء الحياة االجتساعية     
والفكخية التي كانت قائسة ان ذاك . وارض العخاق مميئة بسدارات ومقامات األنبياء فيشاك الشبي 

أيؾب ، يقع ىؾد وصالح في الشجف والشبي ذؼ الكفل والعديخ ومقام الخزخ والشبي يؾشع  والشبي 
مخقج الشبي أيؾب في محافغة بابل بقخية الخارنجية، وفي الظخيق األيسؽ الحاىب مؽ الكؾفة الى 

( متخ، 011الحمة مخكد محافغة بابل، وعمى اليدار عشج العؾدة مؽ الشجف الى الحمة وبسدافة )
فل، والسخجع وفي الجانب الذخقي لشيخ الفخات ويعشي ىحا انو يقع شخقي الحمة وغخب مشظقة الك

 شخقي الحمة .

 مقام ، النبي ، أيهب: الكلمات المفتاحية
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Planning and building the shrine of Prophet Ayoub  

(peace be upon him) 

Dr.amtithal Kazem Al-Nakeeb 

Center for the Revival of the Arab Scientific Heritage - University 
of Baghdad 

ABSTRACT 
       The prophets came at different and advanced stages of time, in 
which, according to the teachings of heaven, they changed the social 
and intellectual life that was in place at that time. And the land of Iraq is 
full of shrines and shrines for the prophets, there is the Prophet Hood 
and Saleh in Najaf, the Prophet Dhu al-Kifl and al-Uzir, the shrine of 
al-Khader, the Prophet Yusha 'and the Prophet Ayyub, the shrine of the 
Prophet Ayoub is located in the province of Babel in the village of 
Rarnjiya, and on the right road going from Kufa to Hilla, the center of 
Babel governorate, and on the left when returning From Najaf to Hilla, at 
a distance of (100) meters, and on the eastern side of the Euphrates 
River, meaning that it is located east of Hilla and west of the Kifl region, 
and the reference is east of Hilla. 

Key words: Maqam, Prophet, Job. 
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  المقدمة :

العخاق مدار كبيخ انتذخ في بقاعة السدارات والسقامات، والسخاقج، والسذاىج، وقبؾر األنبياء،     
والعمساء، وذراؼ البيت الخسؾل دمحم صمى هللا عميو واألئسة، والرالحيؽ، واألبخار، والسعارف، 

وسمؼ فقج حبى هللا ىحه البقعة السباركة كخامات ىؤالء جسيعيؼ دون غيخىا مؽ أراضي البمجان 
 .(0)فالعخاق وطؽ األنبياء

ولكل طائفة في العخاق مداراتيا وطقؾسيا وىي مرانة وشاخرة في جسيع السحافغات    
، وقجيسا قالؾا مؽ (2)يا  وشعائخىا، ولكل عقيجة ما يبخرىا مؽ قبل معتشقيياالعخاقية وليا  مشاسبات

أمؽ بحجخ كفاه وليذ ىحا معشاه األيسان السظمق الحؼ يمغي االرتباط بالدساء والىي دعؾة الى 
األوثان والؾثشية واألصشام وعرخىا الغارق في بحخ مؽ عالم الجاىمية قخب رجل صالح تشدىت 

ة ونحر حياتو لعسل الخيخ عمى طخيقتو الخاصة وكخس سشؾات عسخة في سيختو مؽ كل شائب
الجعؾة الى التآخي ونبح الخرؾمات ثؼ رحل بقمب سميؼ فاستحق مؽ مخيجه تخميجًا وتقجيخًا كذاىج 

، وميسا كانت السبادغ التي سار عمييا ان (3)عمى سيختو الشاصعة فاألمخ في مشتيى األحقية
اإلنداني في أؼ خط مؽ خظؾطيا العخيزة برخف الشزخ عؽ كانت ال تتعارض مع الشيج 

 .(4)نؾعية االنتساء فاألديان هلل والؾطؽ لمجسيع 

وىشا يحكخ التاريخ وجؾد أول مخشج لمخمق وىؾ ججنا ادم الحؼ اندلو هللا سبحانو وتعالى مؽ     
الدساء الحياة  جشتو، ثؼ جاء األنبياء عمى مخاحل زمشية مختمفة ومتظؾرة غيخوا فييا بتعاليؼ

وارض العخاق مميئة بسدارات ومقامات األنبياء  .(5)االجتساعية والفكخية التي كانت قائسة ان ذاك
فيشاك الشبي ىؾد وصالح في الشجف والشبي ذؼ الكفل والعديخ ومقام الخزخ والشبي يؾشع  

ومكانتو ومداره والشبي أيؾب ، وسشدمط الزؾء في ىحا البحث عمى الشبي أيؾب ، وعؽ  حياتو ، 
 (.6)عمى مجػ عجة صفحات مؽ ىحا البحث لعمشا نفي بديختو حقو

 نبي هللا أيهب )عليو الدالم( سيرة  .1

 (7)إن مؽ بيؽ األنبياء الحيؽ تذخفت بخفاتيؼ ارض العخاق، ىؾ نبي هللا أيؾب عمية الدالم     
ات ، فيؾ أيؾب بؽ والحؼ اختمف السؤرخؾن بحقيقة ندبة فكانت كمسة )قبل (مرجر االجتياد
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أمؾص بؽ رازخ رزم بؽ العيص بؽ إسحاق بؽ ابخاهيؼ عمية الدالم وكانت امة بشت الشبي لؾط 
، وقيل (8)عمية الدالم أما زوجتو فيي ) رحسة بشت أفخائيؼ بؽ يؾسف بؽ يعقؾب ، وىؾ األقخب

ذيخ ىؾ أيؾب بؽ يعقؾب ، وقيل ىؾ بشياميؽ اخؾ يؾسف مؽ أمة وأبية ، وقيل ىؾ والج ب
 .(9)السعخوف بحؼ الكفل ووالج حؾصل 

 )عليو الدالم( توحيا
فمؼ يكؽ مرابا بسخض خبيث شؾه مؽ جدجه الى  (01)عخف الشبي أيؾب بالربخ الجسيل      

أو كسا ورد في اإلصحاح الييؾدية التي بالغت  (00)الحج الحؼ تؾىسو البعض مؽ الخواة والسؤرخيؽ
) سفخ أيؾب (  بؾصفيا لسخضو السخعب بالذكل الحؼ عشج أىل  الكتاب وفي الدفخ السدسى

الحؼ اعيخ الشبي أيؾب بانو ذلػ اإلندان الستحمخ، والحقيقة ان مخضو كان امتحان مؽ هللا عد 
ؽ صحتو وفقج األىل والسال فكان صبخه وجل قبل ان ييبو الشبؾة وبسا ان الشبي خدخ الكثيخ م

، فؾهبو هللا تعالى الرحة والعافية وأعظاه مسا فقج مؽ البجن والسال إضعافًا ألنو (02)المثيل لو
خالل مخحمة مخضو لؼ يشدى ذكخ هللا تعالى ولؼ يفقجه إيسانو بعجالة الدساء فأثشى هللا عمية وعمى 

ياء ، وقج لخص هللا قرتو في سؾرة األنب(03)بعج الذفاءصبخه الظؾيل في قخانو الكخيؼ وجعمو نبيا 
﴿وأيهب إذ نادى ربو إني مدني الضر وأنت ارحم الراحمين : مؽ القخآن الكخيؼ ضسؽ اآلتية

 (04)فدتجبننا لو ما بو من ضر واتيناه و أىلو ومثليم معيم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين﴾
﴿اركض لو ومثميؼ معيؼ قال تعالى أيؾب أىمو وما ، ورد عمية(05)فخحسو ربو ورفع عشو البالء

 . (07)فاغتدل فعاد كييئتو قبل البالء في الحدؽ والجسال (16)برجلك ىذا مغتدل بارد وشراب﴾
 )عليو الدالم( ومقام
يقع مخقج الشبي أيؾب في محافغة بابل بقخية الخارنجية، وفي الظخيق األيسؽ الحاىب مؽ      

، (09)، وعمى اليدار عشج العؾدة مؽ الشجف الى الحمة (08)محافغة بابل الكؾفة الى الحمة مخكد
( متخ، وفي الجانب الذخقي لشيخ الفخات ويعشي ىحا انو يقع شخقي الحمة وغخب 011وبسدافة )

 .(21)مشظقة الكفل ، والسخجح شخقي الحمة 
كسا  (،22)، وىؾ مؾقع السغتدل (20)ويتزح لشا ان ىحا مقامو الحؼ استجاب هللا فيو لجعؾتو     

. ومؽ ىشا يجب ان نحكخ أن مسا (23)قال هللا تعالى ) اركض بخجمػ ىحا مغتدل بارد وشخاب (
، والسقام ال يعشي السخقج وإنسا ىؾ مكان لمخمؾة أو ( 24)الشػ فيو أن الكل نبي وأمام ) مقام (
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و العبج الرالح والكمسة ىشا مذتقة مؽ ، إما السخقج فيؾ القبخ الحؼ يخقج ب(25)الدكؽ أو العبادة 
 .(26)كمسة الخقاد إؼ الشؾم

 عمارة  المرقد  قديماً : -2
عسارة مخقج نبي هللا أيؾب قجيسا ال يفخق كثيخا عؽ جسيع السخاقج والسدارات السشتذخة في ان   

رة الرفؾية  فقج تأثخت بالعسارة السؾجؾدة في العخاق مشيا العسارة العباسية وكحلػ العسا (27)العخاق
، وإذا عجنا الى مقام الشبي أيؾب لؾججن أنيا  (28)والعسارة القاجارية وكحلػ العسارة العثسانية 

، أما في (31)، وتؾجج بجاخميا القبخ ويعمؾه شباك (29)عبارة عؽ غخفة كبيخة تعمؾىا قبة خزخاء 
، وكسا ىؾ (30)بديظة ججًا الخارج فيؾجج البئخ والسغتدل وىؾ يقع في أرياف مجيشة الحمة وعسارتو 

معمؾم فقج بقي السخقج محافع عمى خرؾصيتو وزائخيو وطالبي الحؾائج مؽ السخضى عمى مخ 
، وقج تعخض البشاء الى عؾامل التعخية والعجم وقج عانى مؽ اإلىسال (32)الدشيؽ وبكافة ممحقاتو

 (33)لفتخات طؾيمة ، وذلػ لمغخ وف التي مخ بيا البمج 
، وبعج ازدياد عجد الدوار وكحلػ الديارات السميؾنية  لكخبالء والشجف (34)( 2113وبعج عام )     

لمؾقف الذيعي فكان البج مؽ صيانة السخاقج  55ووقؾع السخقج عمى طخيق الدائخيؽ وصجور قانؾن 
لحجيثة والعتبات وإعادة بشاء كافة السخافق الدياحية والخجمية، اخحيؽ بشغخ االعتبار التظؾرات ا

لمسجن وإدخال التكشؾلؾجيا لمخجمات الدياحية والسخافق كافة وبسا يخجم الدائخ وتمبية لستظمبات 
                                                                                        الحاضخ والسدتقبل، وبسا يشدجؼ مع متظمبات العرخ تؼ تخميؼ السقام مؽ ججيج، واستشادا  إلى ما 

التي تشص عمى ما الشافح و  2112( لدشة 55                                                 جاء في الفقخة عاشخا  مؽ قانؾن اآلثار والتخاث رقؼ )
 يمي:
))تخزع الجؾامع والسداجج والعتبات السقجسة ودور العبادة والسذاىج والسقابخ والتكايا    

والرؾامع والبيع والكشائذ واألديخة والخانات السسمؾكة أو السؾقؾفة لترخف األشخاص الظبيعية 
لتي أنذأت مؽ أجميا مع أو السعشؾية التي تسمكيا أو تتؾلى إدارتيا عمى إن تدتخجم لألغخاض ا

عجم األضخار بيا أو تذؾيييا مع الشغخ في تؾسيعيا وتظؾيخىا وفق متظمبات العرخ وخاصة 
 العتبات السقجسة(( . 
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( الباب األول مؽ قانؾن العتبات والسدارات الذيعية 3( السادة )0وأيزا كسا جاءت الفقخة )     
والتؾسيع بتذييج عسارات ممحقة بالسخاقج والتي بإجخاء التظؾيخ  2115( لدشة 09الذخيفة رقؼ )

 تشص عمى ما يمي:

 تدعى دائرة الهقف الذيعي إلى تحقيق األىداف التالية :ـ

))إدارة العتبات والسدارات والعشاية بيا ورعايتيا وصيانتيا وتؾسيعيا وعسارتيا بسا يتشاسب     
كل يسيد مكانتيا وأثخىا الجيشي وقجسيتيا وتظؾيخىا وتؾسيعيا بتذييج عسارات ممحقة بيا بذ

 والتاريخي في الحفاظ عمى الظابع اإلسالمي لمعسارة (( .

جاء لمحفاظ عمى األماكؽ ذات  0980))كسا أن تؾصيات ميثاق بؾرا ايكؾمؾس استخاليا      
ؼ األىسية والقيسة الثقافية بالتعامل مع التغييخ باحتخاس واالكتفاء بالقجر الزخورؼ مؽ التغييخ الح

                                 ً                                                  يتظمبو  رعاية السكان كي يكؾن صالحا  لالستعسال، وبإجخاء اقل قجر مؽ التغييخ لإلبقاء عمى 
 أىسيتو وقيستو الثقافية((.

 ( مؽ السيثاق السحكؾر ما يمي :ـ2ـ0وكسا نرت الفقخة )

أؼ مكان يسثل قيسة اجتساعية وروحية في عخف األجيال الدابقة والحالية والقادمة ويقع ))   
                                                                                جيشة أثخية حزخية ذات أىسية ثقافية تاريخية عمسية اجتساعية وروحية وأيزا  ذات قيسة داخل م

                                        ً                                           جسالية لألجيال ألن األىسية الثقافية تعج  جدء  ال يتجدء مؽ تخكيبة السجيشة الحزخية األثخية 
ومؾضعيا ونديجيا ووعائفيا ودالالتيا وسجالتيا وبقية األماكؽ والعشاصخ ذات الرمة بيا . 

                                                                                      ي يسكؽ إن تكؾن ليحه األماكؽ قيسا  مختمفة بالشدبة لألفخاد أو السجسؾعات السختمفة..... أما والت
 األىسية الثقافية فيسكؽ ليا أن تتغيخ كمسا تؾفخت لجيشا معمؾمات ججيجة (( .

، وإدخال العشاصخ (35)التأكيج عمى ضخورة الحفاظ عمى طخاز السباني الجيشية القجيسة      
السعسارية  والدخارف اإلسالمية، واألشكال اليشجسية واأللؾان بكل أنؾاعيا عشج التخميؼ والريانة 
أو إعادة البشاء وبكافة السباني السمحقة بالسخقج لتذكل وحجه معساريو متجاندة، السحافغة عمى 

السعسارية اإلسالمية السختمفة جسيع الدخارف اليشجسية  اإلسالمية بإشكاليا وألؾانيا وعشاصخىا 
 .(36)إدخال العشاصخ السعسارية  اإلسالمية في ترسيؼ السخقج عشج إعادة بشاءة 
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 طراز المرقد : -3
وىؾ استسخار لمظخاز  (37)يعؾد طخاز السخقج الى الظخاز العثساني العخاقي القجيؼ والبديط     

ىؾ طخاز معخوف بخرائرو السعسارية ، و (38)الدمجؾقي مع اقتباسات كثيخة مؽ الظخاز اإليخاني
وشخريتو وسأتكمؼ ىشا عؽ تخظيظو وعسارتو قبل إعادة البشاء كسا يرفو الكاتب ثامخ عبج 

وقج وصمشا الى السخقج بخظى أسؾارىا وبعقل باطؽ يدتخجع جسيع صؾر البالء وىي (، 39)الحديؽ
ي تؤدؼ الى صحؽ السخقج سسة وسست أصحاب الجعؾة الدساوية التي جاءت الى الباب األول الت

مخدد في سخؼ لميؼ امتحشا ببعض صبخ أيؾب تبعج الباب األول حؾالي ثالثؾن متخًا فشجخل الى 
غخفة صغيخة تعمؾىا قبة وقج تيالكت أركانيا وقج ضاق السخقج بدحام الدائخيؽ السؾجؾديؽ فيو ،وقج 

ة تبخع بيا زائخوه ، وعشج تديشت ججران الخوضة التي تزؼ الذباك بآيات قخآنية وساعات ججاري
، وكتب عمييا ) الدالم عميو( ادم صفؾة هللا ، (41مجخل الغخفة عشج الباب تؾجج لؾحة الديارة 

الدالم عمى نؾح نبي هللا ، الدالم عمى ابخاهيؼ خميل هللا ، الدالم عمى إسحاق نبي هللا ، الدالم 
هللا ، الدالم عمى مؾسى كميؼ  عمى يعقؾب صابخ عمى ولجه ،الدالم عمى يؾسف الحؼ امتحشو

هللا ، الدالم عمى عيدى روح هللا ، الدالم عمى دمحم حبيب هللا ، والدالم عمى جسيع األنبياء 
والسخسميؽ ، الدالم عمى السالئكة السقخبيؽ في ىحا السقام الذخيف ، الدالم عمى أميخ السؤمشيؽ 

 .(40)يجاء والرالحيؽ واألئسة السعرؾميؽ مؽ آل طو وياسيؽ ، الدالم عمى الذ
 تخظيظو وعمارتو : -4

بعج صجور قانؾن الؾقف الذيعي لإلدارة العتبات والسدارات ارتاعت األمانة العامة لمسدارات      
الذيعية بإعادة تخظيط وعسارة مخقج نبي هللا أيؾب وكسا ذكخنا لألسباب األنفة الحكخ، وقج تؼ 

عمى  إعجاد السخظظات األولية مؽ قبل الجائخة اليشجسية وكان قج تؼ االتفاق عمى تشفيح السذخوع
( تذسل 42وحدب السيدانية السخصؾدة لمسذخوع السخحمة األولى) 2100مخحمتيؽ وذلػ في عام 

الحخم واآلواويؽ والسخحمة الثانية تذسل الرحؽ وباقي السمحقات ثؼ مذخوع محافغة بابل ىؾ 
(، إما تخظيظو فكان عبارة عؽ حخم 43استكسال غخف الخجمات والحخاسة والكخاجات لمسخقج )

(، تحيط بو ثالثة طارمات حؾل الخوضة تخفعيا مؽ األمام أربعة أعسجة  44لذكل )مخبع ا
اسظؾانية الذكل تتؾسظيا البؾابة الخئيدة لسجخل الحخم وىي دائخية الذكل أيزًا يتؾسظيا شباك 
الزخيح ، ويعمؾىا فؾق غخفة الزخيح قبة كبيخة مدشجة بجعامات داخمية، أما في الخارج فعمى 
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لسخقج ىشاك ستة أواويؽ الى اليسيؽ وستة أواويؽ الى اليدار ويعمؾا كل إيؾان قبة يسيؽ ويدار ا
صغيخة ويحيط باألوايؽ صحؽ خارجي كبيخ ويدؾر بؾاسظة سؾر خارج وفي الرحؽ مقابل 
واجية الحخم ىشاك مئحنتان كبيختان تبعج عؽ الحخم حؾالي مئة متخ. فزاًل عؽ السمحقات 

 (.45)حخاسات ىحه السخحمة األولى ونشتغخ إكسال السخحمة الثانية الخارجية مؽ خجمات ومغاسل و 

 المباني األثرية الملحقة بالمرقد : -5
( متخا بئخ واسع مغظاة بالحجارة 25يؾجج إلى يسيؽ السخقج وعشج مجخل السخقج بحؾالي )    

تعافى ، وقيل ي(46)وبعسق خسدة أمتار تقخيبا، يقرجىا السخضى لالغتدال بسائيا وطمب الذفاء
ويذفى مؽ مخضو بإذن هللا تعالى وببخكة ندب أيؾب عمية الدالم والزال ىحا البئخ قائؼ لحج 

وإلى الجشؾب مؽ ( 48)، وىشاك مغتدل قجيؼ بالقخب مؽ ىحا البئخ ومجاور الى السخقج(47)أالن
ؾىا مجيشة الحمة يؾجج مخقج أخخ يعتقج أنو لدوجة الشبي أيؾب )عمية الدالم ( وتدسى رحسة تعم

، وىشاك رأؼ أخخ ورد في كتاب )مخاصج االطالع ، (49)قبة صغيخة بيزاء ويحيط بيا الشخيل 
مفاده يؾجج بؾادؼ حؾران مؽ بالد الذام ) ديخ أيؾب الحؼ كان يدكشو وبيحا الجيخ ابتاله هللا عد 

أؼ أو وجل ، وبيا العيؽ الحؼ ركزيا بخجمة ، والرخخة التي كان عمييا ، وبو قبخه ، وىحا الخ 
السعمؾمة  ضسؽ قائسة السقامات السشتذخة ىشا وىشاك ، وىشاك مقام لمشبي هللا ذنؾن في لبشان 

، والخواية (51)متخ في جبل لبشان0411وعمى قسة جبل نيحا والتي تعمؾ عؽ سظح البحخ 
ي التاريخية تقؾل كان أتباعو  وأصحابو يتعبجون ويجعؾن هللا في صؾامع مختفعة  وىشاك مقام لمشب

 (50)في فمدظيؽ أيزاً 

 الخاتمة :
ىكحا كانت سيخة العبج الرالح نبي هللا أيؾب الحؼ عمؼ اإلندانية الربخ عمى األذػ، والربخ    

فقج رأيشا عمى مجػ القمة مؽ  والتسدػ بالقيؼ اإلندانية الشبيمة والتسدػ بالعقيجة، عمى البالء،
فيشاك في بالد الذام وىشاك في لبشان وىشا  مقام،أوراق ىحا البحث كيف ان لمشبي أيؾب أكثخ مؽ 

في العخاق ، أيزًا لو أكثخ مؽ مقام  وقج جسع ىحا العبج الرالح األيسان لجسيع السدمسيؽ 
، وكان مخقجة مع ممحقاتو األثخية مؽ البئخ والسغتدل أما (52)والسدحييؽ فقج كان نبيا مؾحجا 

إلسالمي، أتسشى ان تكسل األمانة العامة لمسدارات تخظيظو السخقج السعسارؼ فكان عمى الظخاز ا
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الذيعية السخحمة الثانية والثالثة مؽ مذخوع إعادة بشاء السخقج فمو تاريخ ميؼ ومؾقع ميؼ وىشاك مؽ 
 الدوار الحؼ يجب تؾفيخ الخجمات الكاممة ليؼ وإكسااًل لبشى التحتية لمسدار بأكسل وجو .
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 إنسؽذجا   م(0005ه/406الشقابة وأىسيتيا في التاريخ االسالمي الذريف الرضي )ت 
  الربيعي حدؼ م.د حديؼ صالح

 ( لمعمؽم االسالمية الجامعة كمية االمام الكاظػ )عميو الدالم
 السمخص

 التاريخ االسالمي الذخيف الخضييتمخز بحثشا السػسػم )الشقابة وأىسيتيا في      
م( إنسػذجًا( في تدميط الزػء عمى دور الذخيف الخضي ، كػنو يعج شخرية ٘ٔٓٔه/ٙٓٗت)

ميسة في التاريخ االسالمي ، حيث أقتخنت بو الشقابة ، ألنيا ميدة رؼيعة أمتاز بيا فزاًل عغ إن 
ن عطيع السشدلة في الجولتيغ العباسية والبػييية ولؿبو أبػ نرخ بياء الجيغ والجه أبػ أحسج كا

بالصاىخ األوحج، وولي نقابة الصالبييغ خسذ مخات، ومات وىػ الشقيب وذىب برخه ، ولػال 
استعطام عزج الجولة أمخه ما حسمو عمى الؿبس عميو وحسمو إلى قمعة بفارس، فمع يدل بيا حتى 

قو شخف الجولة ابغ العزج واسترحبو حيغ قجم بغجاد، وكان لو دور مات عزج الجولة فأشم
كبيخ في نذخ التخاث االسالمي وقجم خجمة كبيخة الى الجيغ االسالمي وزخخت السكتبات التاريخية 
بكتبو ومؤلفاتو السيسا كتاب نيج البالغة الحي يحػي عمى كالم سيج البمغاء اإلمام عمي )عميو 

 .الدالم(
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The Syndicate and its importance in Islamic history, Al-Sharif Al-
Radi (d. 406AH/1015AD) as a model 

Dr.Hussein Saleh H. Al-Rubaie 
Imam Al-Kadhim (peace be upon him) College of Islamic Sciences 
Abstract 
     Our research, marked (The Syndicate and its Importance in Islamic 
History, Al-Sharif Al-Radhi (406AH/1015AD) as a model) is 
summarized in shedding light on the role of Sharif Al-Radhi, as he is 
considered an important figure in Islamic history, as the Syndicate was 
associated with him, because it is a lofty feature that distinguished him, 
in addition to his father being Abu Ahmad was of great stature in the 
Abbasid and Buwayh states, and his title was Abu Nasr Bahaa al-Din 
al-Tahir al-Awhad. So Sharaf al-Dawla Ibn al-Add released him and 
accompanied him when he came to Baghdad, and he played a major 
role in spreading the Islamic heritage and rendered a great service to 
the Islamic religion. Historical libraries were awash with his books and 
writings, especially the book Nahj al-Balagha, which contains the words 
of the master of rhetoric Imam Ali (peace be upon him).  
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 السقدمة 

الحسج هلل عمى وافخ الخباء وباىخ العصاء، و  وبو أستعيغ اعتساديو تػكمي  وعميودع هللا ب     
، سيجنا دمحم نبيو  الشاس هللا عمى خيخ البذخ، وأفزل ومتػاصل اآلالء، ومتتابع الدخاء وصمى

 واصحابو الغخ السشتجبيغ ... الصاىخيغ الو الصيبيغ وصؽيو وعمى 
مَؼ اْلُسْؤِمِشيَؼ ِرَجاٌل َصَدُقؽا َما َعاَىُدوا َّللاهَ َعَمْيِو ، َفِسْشُيػ مهؼ ﴿: الكخيعقال تعالى في محكع كتابو 

﴾َيشَتعِ َنْحَبُو َوِمْشُيػ مهؼ  قزى ُلؽا َتْبِديال   .ُر ، َوَما َبده
)ت  الذخيف الخضي ،في التاريخ االسالميالشقابة وأىسيتيا ) تشاول البحث السػسػم:     
الشقابة وأىسيتيا ومفيػميا في التاريخ االسالمي ومرادرىا االصيمة  ،(إنسػذجاً  م(٘ٔٓٔه/ٙٓٗ

التي ذكختيا وعمى رأسيا القخان الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة ، فزاًل عغ مػاردىا التاريخية  
وكتب الصبقات التي بيشت أىسية الذخريات التي مشحت لقب الشقيب . فزاًل عغ االشارات التي 

لكخيع وبيغ أىسيتيا ، وىشاك أشارت في الديخة الشبػية واضحة ومػضحة  أشار الييا القخان ا
خ ي عذشػا مشُيع اثجخخ يأن  معوس ويمع أمخىع رسػل هللِا صمى هللا):لسعشى الشقابة  جاءت بمفع 

فقامػا بانتخاب اشخاص يشصبق ، ( الشؿباءنقيبا يكػنػَن عمى قػميع بسا فييع ، فأخخجػا مشيع 
وان دل ذلظ عمى شيء ، انسا يجل عمى  ،بغس الشطخ عغ العخق والمػن  الشقيب عمييع مشرب

وىؤالء الشؿباء الحيغ اختارىع  ان االختيار لع يكغ عمى اساس الشطام القبمي الستعرب ،
مسغ شيج بيعة العؿبة  دكان مشيع عج)صمى هللا عميو والو وسمع( األنرار، ورضييع الشبي 

كبيخ مغ األنرار،  دة أىل يثخب، فأسمع عمى يجييع عجاألولى، وساىع مداىسة كبخى في دعػ 
 . وىػ مغ عطيع فزل هللا عمييع أن ىجى هللا بيع الشاس

)عميو  مغ خالل دور العمساء العخب السدمسيغ واالولياء الرالحيغ ومشيع االمام عميو       
الحي خط نيج االسالم الحؿيقي وفق االسذ االسالمية التي نيل مغ شخرية الخسػل الدالم( 

فكخيًا ومشيجيًا وسياسيًا وأقتراديأ ، واجتساعيًا ، وعمى ىحه  )صمى هللا عميو والو وسمع( دمحم 
تمقػا مشو العمػم والسعارف  يغ الحيغوالسؤمش سار عمييا الرحابة؛ الجيػد التي وضع خصاىا 

فكخيًا وماديًا ومعشػيًا في ، القزاء، ووصمػا الى االبجاع بجسيع معانيو وانػاعو الحزارية والفقو و 
التي ساعجت عمى الحفاظ عمى السػروث الثقافي والفكخي لجى  االسالمية بشاء الحزارة 
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 )صمى هللا عميو والو وسمع(  السدمسيغ والثبات عمى نيج االسالم الحي اسدو رسػلشا الكخيع دمحم 
 .(إنسا بعثت ألتسع مكارم االخالقخالل سيختو العصخة  الحي قال:) غم
 . مذكمة البحث : 0
)صمى الخسػل الكخيع دمحم  أىسية الشقابة ومفيػميا وأىسيتيا عشج ان مذكمة البحث تكسغ في . أ

مغ الشاحية  الفكخ االسالميمغ مرادر  مرجرًا ميساَ  ،كػنيا تعجهللا عميو والو وسمع( 
لجييع كل معاني القػة والذجاعة في الحفاظ لثقاؼية والعقجية لمسدمسيغ ، واسدت االجتساعية وا

 ألنيا تبيغ الشخبة الخالرة مغ السؤمشيغ ، والتفت الييا الرحابة بعج رسػلعمى شػكة السدمسيغ 
، ولع يشرفيع التاريخ في مشيجو الفكخي في بيان دورىا هللا )صمى هللا عميو والو وسمع(

 لمسدمسيغ كأىل الحل والعقج .االجتساعي 
)صمى هللا عميو التي عاشيا السدمسيغ مع الخسػل الكخيع دمحم  الطخوف الدياسية واالجتساعية . ب

يدتحقػن الشقابة ، ولع  و مغ االلتفات الى التسييد بيغ مغ يخاىع بجسيع مخاحميا مكشت والو وسمع(
 ييتع بسفيػميا غيخه سػى أىل البيت )عمييع الدالم( . 

 . أىسية البحث :2
 سالمية الرادقةإللمذخرية ا ، الجور الخيادي والسذخق  إضياري تبخز فىسية البحث أ أن  . أ

الدمشية االولى مة االسالمية مشح الحقب ألاركائد ىجفيا في بشاء مغ خالل مفيػم الشقابة وابخاز 
سكغ الحكام ، تالمية بشاء حزارة االسلالتصػر الفكخي واالنداني واىسيتيا في  لمخسالة الدساوية 
، ليرمػا الى مخاتب الكسال  ياالسالم لمجيغالذخعية والعخف واالحكام سشيج الوالقادة مغ إتباع 

  . وفق السشيج االسالمي الرحيح صالح مجتسعاتيعإوالشجاح في 
مخ بالسعخوف والشيي عغ تصبيق مبجأ األ مغ خالل  اسالمي  حكع تعج الشقابة اسمػب . ب

مغ خالل التخكيد عمى شخرية  السجتسع ،في  االخالقيالسشكخ، والحفاظ عمى الدمػك االنداني 
الشؿباء وما يستازون بو مغ قػة فكخية وعمسية أعتسج عمييا السجتسع االسالمي في تعديد أواصخ 

 التالحع العقجي والثقافي لالمة االسالمية.
ًا في تثبيت ركائد الجعػة االسالمية مشح نذخ الجيغ االسالمي الى لعبت الشقابة دورًا ىام . ت

 يػمشا ىحا ، نججىا تأخح صجاىا عشج ذكخنا لمدادة االشخاف .
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 . حدود البحث :3
تسثمت حجود البحث في الشصاق الدماني والسكاني، مشح بعثة الخسػل دمحم )صمى هللا عميو والو 

وفاة م، الى ٓٔٙ/  ٛ/ ٚٔقبل اليجخة ، السػافق  ٖٔ/ رمزان /  ٕٔوسمع( في يػم األثشيغ 
 م(.٘ٔٓٔه/ٙٓٗالديج الذخيف الخضي عام )

 هيكمية البحث :  .4
 )معشى الشقابة لغة واصصالحًا( قدست البحث الى أربع مباحث، جاء السبحث االول بعشػان     

القخان وأعتسج عمى كتب المغة والسعاجع المغػية والسبحث الثاني جاء تحت عشػان )الشقابة في 
خالل مفيػم الشقابة، وأعتسجت  مغالفكخي  ، وتشاولت ؼيو االبجاع (الكخيع والدشة الشبػية الذخيفة

سة عمى آيات القخان الحكيع وكتب الحجيث الذخيف لمشبي )صمى هللا عميو والو وسمع( واالئ
وحياتو العمسية  )أثخ الشقابة عشج الذخيف الخضيالسعرػميغ )عمييع الدالم( ، والسبحث الثالث 

 .مغ السرادر التاريخية والفقيية والفكخية( وأعتسجت عمى جسمة
 

 : ) تعريف الشقابة ومدلؽالتيا (السبحث االول
صفة مذبَّية تجّل  َنقاِئبات و  الجسع لمسؤنث : َنِقيب، السؤنث : َنِقيبة ، و نؿباء :الجسع :الشقابة لغة

ُمُيْع، َنِقيُب اأَلْشَخافِ  ييتع بذؤونيع ولقب الحيكبيخ القػم  الشقيب: عمى عمى الثبػت مغ نُقبَ  : ُمَقجَّ
َناَقَب ِرَفاَقُو : َفاَخَخُىْع ِباْلَسَشاِقِب، َأْي ِباأَلْخاَلِق َواْلِخَراِل  َناَقَب ِنَقاًبا، وُمشاَؾَبة   )فعل( ناَقَب: َسيُِّجُىعْ 

مرادر المغة  جاء تعخيف الشقابة في .َناَقَب فالًنا: لؿَيو مػاَجيًة َأو فجَأة مغ غيخ ميَعاد اْلَحِسيَجةِ 
: : الشقبحي يخز ىحه المفطة وفرميا كاالتيالسعشى ال، وأخح الباحث بيان العخبية  برػٍر شتى

. والشَِّقيبُة الشَّْفُذ؛ َوِقيَل: حزخه وثباً  ويكػنَ ، يبدط يجيو وال َقَػاِئَسُو ِفي حزخه الفخسَأن َيْجَسَع 
(ٔ)والشَِّقيبُة: ُيْسُغ الِفْعل. َوِقيَل: الَخميقةُ الصَّبيَعة؛ 
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. َوَرُجل  َمْيسػُن الشَِّقيبة: مبارك (رأيٍ  نفاذ َنِقيبة َأي ما ليع:)*( بخزجغ وأشارت السرادر الى )اب
 (ٕ).الَشْفِذ، مطفخ ِبَسا يحاول

واشارت السرادر ؛ طفخيل و او ِإذا كان ميسػن اأَلمخ، َيْشَجُح ِؼيَسا ح (ٖ) وأشار ابغ الدكيت    
َبة هللِا ْبغِ حَأِبي َعْبج هللِا مُ  جب: جَ م: السصالفقيية ـِ ة زارَ ت الػِ يي مغ بمُمَحسَِّج ْبِغ عَ  سج ْبِغ 

 (ٗ).الذخفو 
. وآباء  ِفي الحَّْيلِ  )**(البْشَجاري  وأشار الى ىحا الحجيث جسمة مغ الخواة الحيغ  نقمػه عغ     

الَفْزِل ُمَحسَّج َشاِلٍب، عبج هللا ْبُغ َأْحَسَج ْبِغ َعِميِّ ْبِغ َأِبي الَغَشاِئع الُسَعّسخ العَمػي الَحَدشّي، َواِلُج َأِبي 
 (   ٘) وأبي الحديغ عِمي، وىع مغ بْيِت الشقاَبِة واْلحجيث .

قػليع: ِفي فاَلن َمَشاِقب جسيمة: َأي َأخالق وىػ حدغ  ):واشار صاحب كتاب لدان العخب     
 جَسة َعخك،خ ِفي تَ  وأشار أيزًا صاحب كتاب تيحيب المغة  (ٙ) .( : َأي جسيل الَخميقةالشقيبة 

 (ٚ) .ج (َقال: فالن ميسػن الَعِخيكة والشَِّقيبة والشَّؿيسِة، والصَِّبيعة، ِبَسْعشى واحي

؛ وضسيشيع  والشقيب ىػ شاىج القػم  :ب(ِقـيشلوعخف ابغ مشطػر الشقابة مغ خالل لفطة ) ا    
 (ٛ) . : َعَخف وَنَقَب عمييع َيْشُقُب ِنقابةً 

قيب اإلشخاف: عسيج السشتدبيغ ، ون ناقب ، والسفعػل مشقػبَنَقَب: عغ يشقب ، َنْؿًبا ، فيػ      
الشَقاَبة : ؾيام الشقيب مقام َمغ ، و (ٜ))صمى هللا عميو والو وسمع( ألوالد فاشسة بشت رسػل هللا 

وفي  ، ن شائفة مغ الصػائفؤو والشقابة جساعة يختارون لخعاية ش، نيعؤو يسثميع في رعاية ش
قال أبػ إسحق: الشقـيب في المغة كاأَلمـيغ  اثَشي عذخ َنِقـيبا.التشديل العديد: وبعثشا مشيع 

 (ٓٔ).والكفـيل
كالم الحجاج في مشاشقتو لمذعبي: إن   ، وأشارت السرادر الىالعالع باألمػرىػ  والشقاب:    
 لشقابا، فسا قال فييا ابغ عباس كان

والتخؽيف: الخجل العالع لسشؿبا. الشقاب، والسشقب، بالكدخ  ابغ عباس وفي رواية: إن كان
 (ٔٔ) .(باألشياء، الكثيخ البحث عشيا، والتشقيب عمييا أي ما كان إال نقابا

  )الشقباء في زمؼ الرسؽل )صمى هللا عميو والو وسمػ 
حيغ أخح بيعة  (صمى هللا عميو وآلو)يعػد تذخيع الشقابة في اإلسالم إلى عيج رسػل هللا دمحم     

العؿبة الثانية مغ أىل السجيشة، فصمب مشيع أن ُيخخجػا اثشي عذخ نقيبًا؛ ليكػنػا كفالء عمييع كسا 
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كان الحػاريػن كفالء عمى عيدى بغ مخيع عميو الدالم. فأخخجػا لو تدعة مغ الخدرج وثالثة مغ 
 (ٕٔ) األوس.
ثالثة وسبعػن رجال وامخأتان، وكان الشبي  َقِجم إلى الشبي مغ يثخب في بيعة العؿبة الثانية      

حخيًرا عمى بيان جسيع البشػد ليع، عمى أنو لع يعجىع بذيء مغ أمػر الجنيا كالحكع والدمصان 
والشفػذ؛ فاألمخ أمُخ عقيجة وديغ ولحلظ كان ال بج مغ انتخاب نؿباء مغ األنرار يشػبػن عشيع 

يع الشاس عشج كل مػقف في الجعػة لمجيغ ونقاش في السذػرة والخأي ويقػمػن عمى أمخىع، ؼيقّجم
أمػر السدمسيغ والعطيع أن الشبي شمب مغ األنرار انتخابيع ولع يفعل ذلظ ىػ تخسيًخا لفكخة 

أمَخُىع رسػُل هللِا صمَّى هللُا عَميِو )السذػرة وحق إبجاء الخأي في الجيغ اإلسالمي، فقج ورد أنو: 
، (ٖٔ) (َعذَخ نقيًبا يكػنػَن عَمى قػِميع بسا فيِيع ، فأخخجػا مشُيع الشُّؿباءَ وسمََّع أن ُيخِخجػا مشُيع اثَشي 

وبالفعل انتخب األنرار رجاال يدتحقػن مكانة الشقيب دون الشطخ إلى أي انتساء سػى انتساء 
الجيغ ودليل ذلظ أنيع لع يكػنػا مػّزعيغ بالسشاصفة بيغ األوس والخدرج بل خخج مغ الخدرج 

غ األوس ثالثة كجليل عمى تالشي فكخة العربية القبيمة لرالح فكخة االستحقاق تدعة رجال وم
بالشطخ إلى مقجرة الذخز وخرالو، وقج ضيخت أحقّيتيع فعال في مػاقفيع أثشاء البيعة 

كان  -عميو الرالة والدالم-وىؤالء الشؿباء الحيغ اختارىع األنرار، ورضييع الشبي  (ٗٔ)وبعجىا.
بيعة العؿبة األولى، وساىع مداىسة كبخى في دعػة أىل يثخب، فأسمع عمى مشيع عجد  مسغ شيج 

كبيخ مغ األنرار، وىػ مغ عطيع فزل هللا عمييع أن ىجى هللا بيع الشاس، فأّما عغ  جدأيجييع ع
نؿباء األوس: أسيج بغ حزيخ، وسعج بغ خيثسة، ورفاعة بغ  (٘ٔ) أسساء الشؿباء االثشي عذخ فيع:

، وسعج بغ الخبيع، وعبج هللا بغ رواحة، ورافع زرارةأسعج بغ  أماموالخدرج: أبػ  عبج السشحر. نؿباء
بغ مالظ، والبخاء بغ معخور، وعبج هللا بغ عسخو بغ حخام، وعبادة بغ الرامت، وسعج بغ عبادة، 

  (ٙٔ) والسشحر بغ عسخو.

، وىػ األميغ والكفيل عمييع ،، وىػ الباحث عغ القػم وأحػاليع(نؿباء) جسعو  لشقيب،وا    
اصصالحًا مػضػعة عمى صيانة ذوي األنداب الذخيفة عغ والية مغ ال يكافئيع في  الشقابةو 

فأما الخاصة فيي ،  كسا أنيا عمى ضخبيغ: خاصة وعامة ،(ٚٔ)الشدب وال يداوييع في الذخف 
حج، فال يكػن العمع لاأن يقترخ بشطخه عمى مجخد الشقابة مغ غيخ تجاوز ليا إلى الحكع وإقامة 

وأما الشقابة العامة: فعسػميا أن ،  (ٛٔ)في شخوشيا ويمدمو في الشقابة عمى أىمو مغ حقػق الشطخ
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حقًا ولمثاني  (ٕٔ ) مغ حقػق الشطخ، فمألول ذكختو في البحث  يخاد اليو في الشقابة عمييع مع ما
 (ٜٔ) حقػق. (٘)
لإلسالم عمى الػسائط والخوابط بيغ الحكػمة واألمة أشمق في العرػر األولى  الشقيبولفع      

أي بيغ العذيخة أو القبيمة وبيغ األميخ أو اإلمام، وكانت ميستو التعخف عمى حاجات الصخفيغ 
 عوتػقعاتيسا بػسائط مشرػبة أو مشتخبة، يخاقبػن األمة ويتخددون بيشيا وبيغ الحكػمة أو بيشي

 (ٕٓ) وبيغ اإلمام.
 نقابة الطالبييؼ 

كان يجعى مغ يتػّلى مشرب الشقابة في العرخ العباسي نقيب الصالبيغ أو نقيب العمػييغ ثع     
 كانػا  مغ مغ ىع االسعغ بيحا يدعي في العرػر الالحقة نقيب األشخاف. واألشخاف السقرػد

أىل البيت سػاء كان حدشيا أو حديشا أو عمػيا مغ ذرية دمحم بغ الحشؽية أو مغ غيخه مغ أوالد 
 (ٕٔ)أو جعفخيًا أو عقيميًا أو عباسيًا. )عميو الدالم(   ي بغ أبي شالبعم

اإلدارية لمحكػمات، بجأت في القخن الثالث و مغ التذكيالت الخسسية ونقابة الصالبييغ ىي     
ففي كل بمج ُيعيَّغ أحج الصالبييغ لمشقابة، ميّستو رعاية شؤون الصالبييغ واإلحتفاظ عمى ، اليجخي 

وكان ىحا ، الحي يعّيشو الدمصان ( نقيب الشؿباء) وكان يتع تعييشو مغ ِقبل  (ٕٕ) أندابيع.مذجَّخات 
جعى َمغ يتػّلى ىحا السشرب ن يا (ٖٕ) السشرب بسدتػى )الػزارة( في أجيدة بعس الحكػمات.

غ( أو )نقيب العمػيغ(، ثّع ُدعي في العرػر الستأخخة )نقيب يفي العرخ العباسي )نقيب الصالب
، فجعمو السدتعيغ  فأول مغ أسذ الشقابة لمصالبييغ ىػ الحديغ ابغ أبي الغشائع (ٕٗ) اف(.األشخ 
نقيبًا وأمخه بشرب نؿباء البالد، وىػ ابغ ُعَسخ أميخ الحاج بغ يحيى م( ٙ٘ٛ/ه ٕٕ٘تػفى)الحي 

 . (ٕ٘) السحجث بغ الحديغ ذي الجمعة بغ زيج الذييج بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب
  َولَي الخالفة الفاشسيػن بسرخ حرخوا اسع الذخيف عمى ذرية الحدغ والحديغ فقط عشجما

مغ شيػخ ىحه الصائفة ) وبقيت ليحا السشرب أىّسيتو عمى مّخ القخون، فال يكػن الشقيب إاّل 
كسا بقيت لمشقيب حّتى القخن التاسع اليجخي تمظ الػاجبات والحقػق التي كانت لو  ( وأجّميع َقجرا

 (ٕٙ) في العرخ العباسي مّسا دّونو الساوردي في كتابو )األحكام الدمصانية(.
 الديرة الذاتية لمذريف الرضي

  أسسو 
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الذخيف الخضي: ىػ الدّيج أبػ الحدغ محّسج بغ الحديغ بغ مػسى بغ دمحم بغ مػسى بغ     
يع بغ اإلمام مػسى الكاضع )عميو الدالم( الحديغ بغ أبي محّسج وأّمو الدّيجة فاشسة بشت  ابخـا

عمي بغ أبي شالب )عميو  الحدغ األشخوش بغ عمي بغ الحدغ بغ عمي بغ عسخ بغ
 (ٕٚ)الدالم(
 والدتو ونذأتو : 

( بسجيشة بغجاد ، ونذأ في أحزان مٜٓٙ/ ىـ  ُٜٖ٘ولج الدّيج الذخيف الخضي في عام )     
وتعّمع في صغخه ، )عمييع الدالم(ىل البيت أ أبػيغ جميميغ بتخبية ايسانية صحيحة مسدوجة بسحبة 

العمػم العخبية والبالغة واألدب ، والفقو والكالم ، والتفديخ والحجيث ، عمى يج مذاىيخ عمساء 
 (ٕٛ) بغجاد .

 شعره 
و نطع في اننطع الديج الذخيف الخضي الذعخ وعسخه عذخ سشػات ، وأجاد في ذلظ ، كسا     

فخع الذجخة الشبػية ,  الحيغ ىع افرح العخب العخباء ,شعخ الياشسييغ أجسيع فشػن الذعخ فيػ 
 (ٜٕ) التي اصميا ثابت وفخعيا في الدساء , اعطع شاعخ تشدع ىػاء العخاق , واشعخ القخشييغ .

يستاز شعخ الذخيف الخضي بأّنو مصبػع بصابع البالغة والبجاوة والبخاعة وعحوبة األلفاظ التي تأخح 
 (ٖٓ) السسّيدات األخخى التي ال نكاد نججىا في شعخ غيخه . بسجامع القمػب ، باإلضافة إلى

ومّسا امتاز بو شعخ الدّيج الذخيف الخضي أّنو كان نؿّيًا مغ كل ما يتعاشاه الذعخاء مغ     
 (ٖٔ) الغدل السذيغ ، واليجاء السقحع ، والتمّػن بالسجح تارة والحم تارة أخخى .

عرخه ودىخه ,عمى مكانو وزمانو , عمى اصجقائو والذخيف الخضي ىػ شاعخ متسخد عمى     
واعجائو , عمى مجتسعو وناسو , فيػ ثائخ في فخخه ومجحو , في رثائو وغدلو , وذلظ واضح في 

التي شيجىا القخن الخابع  كل قريجة مغ قرائج ديػانو, وال ريب ان التحػالت والسشعصفات الخصيخة
والثػرة لجى كل مؤمغ حخيز عمى امتو وديشو  مجعاة الى التسخد اليجخي عرخ الذخيف الخضي

 كان الذخيف الخضي ثائخ مغ شخاز خاص,و  كالذخيف الخضي سميل الجوحة الشبػية الذخفة
وكانت ثػرتو ىي ثػرة الذعخ بل ثػرة الفكخ والكمسة اليادفة السقاتمة التي ربسا بمغ مجاىا ابعج مغ 

 مجى الديف.



 إمنوذجًا م(1015/ـه406النقابة وأهميتوا يف التاريخ االسالمي الشريف الرضي )ت 
  م.د حشني صاحل الربيعي                                                                                             

   م(2022حزيران  – 32العدد ) دراسات ااريخيةةلة جم 
292 292 

 

بالعيج االمػي الذخيف الخضي بل ثسخة شجخة تستج جحورىا  ولع يكغ الخفس والثػرة ججيجا عمى   
الى زمغ الخسػل )صمى هللا عميو وآلو( الحي أوصى بػالية االمام عمي )عميو الدالم (عمى 
السدمسيغ إال ان السشحخفيغ عغ ديغ هللا إستاثخوا بيا ضمسا وعجوانا , ومغ ثع استسخار ذلظ الدمب 

( حتى عرخ الذخيف الخضي مخورا باإلضافة الى السعاناة التي لحق اىل البيت )سالم هللا عمييع
عاشيا البيت العمػي حيث القتل والتذخيج والسصاردة السدتسخة لكل محبي اىل البيت )سالم هللا 
عمييع( فالذخيف الخضي ال يشدى واقعة الصف وما القاه ججه االمام الحديغ )سالم هللا عميو ( 

االليسة مذفػعا بالذكػى الى ججه الخسػل الكخيع دمحم )صمى هللا  فيػ يتحكخ دائسا تمظ الػاقعة
 (ٕٖ) عميو وآلو ( حيث يقػل:
 وىع ما بيغ قتمى وسبا   ***      يا رسػل هللا لػ عايشتيع 
 لمحذى شجػا ولمعيغ قحى    ***       لخأت عيشاك مشيع مشطخا
 جدا أمة الصػيان والبغي      ***      ليذ ىحا لخسػل هللا يا 

 ثع ساقػا اىمو سػق اإلما      *** جدروا جػر األضاحي ندمو 
كان دائسا يتسشى القراص مغ األعجاء والثػرة عمييع بقػلو وقج تخيل نفدو فارسا يستصي     

 (ٖٖ) جػاده:
 وفػق متػن الالحؿيات مخكب    ***   ولي مغ ضيػر الذحقسيات مقعج 
 وثػبي العػالي والحجيج السحرب    ***    لثامي غبار الخيل في كل غارة 

 ارى كل سيف فييع ال يجخب     ***       انا الديف اإل انشي في معاشخ
 وما دام لي عدم ورأي ومحىب     ***   يصػل عشاء العيذ ما دمت فػقيا

ي ال ييجأ وال يفتخ فسقعجه ضيػر الذحقسيات ومخكبو متػن الالحؿيات، اإل حانو البصل الثائخ ال    
ان العحر عشجه غجر القػم الحيغ سيخحلػنو كسا خحلػا مغ قبل ججه ، بل غجر االقارب واالصحاب 

 حيث يقػل :
 يػشظ ان يكػن ليا الغالب    **     تجاذبشي يج االيام نفدي 

 فال عجب اذا عد الرحاب     وتغجر بي االقارب واالداني **
 (ٖٗ). ركاب فال خيل أعغ وال   نيزت وقج قعجن بي الميالي ** 
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)عميو  حديغالأن الذاعخ العخبي " الذخيف الخضي " عشجما ألقى قريجتو العرساء أمام قبخ 
 (ٖ٘)  والتي جاء في مصمعيا: الدالم( 

 ما لقي عشجِك آُل السرصفى  *    ( ال زلِت كخبًا وبال  كخبال )
 مغ دٍم ساَل ومغ دمٍع جخى  *        كع عمى تخِبِظ لسَّا ُصخِّعػا

ىا عشج قتيٍل بالطسا  *    راَن الحيِل يخوي دمُعياكع ح  خجَّ
 ووصل إلى ىحا البيت:

 (ٖٙ) .بكى وبكى حتى أغسي عميو.  جخى  دمعكع عمى تخبظ لسا صخعػا مغ دم سال ومغ     
ويعػد تذخيع الشقابة في اإلسالم إلى عيج رسػل هللا دمحم صمى هللا عميو وآلو حيغ أخح بيعة 

أىل السجيشة، فصمب مشيع أن ُيخخجػا اثشي عذخ نقيبًا؛ ليكػنػا كفالء عمييع كسا العؿبة الثانية مغ 
كان الحػاريػن كفالء عمى عيدى بغ مخيع عميو الدالم. فأخخجػا لو تدعة مغ الخدرج وثالثة مغ 

 (ٖٚ) األوس.
يغ وكان يجعى مغ يتػّلى مشرب الشقابة في العرخ العباسي نقيب الصالبييغ أو نقيب العمػي     

ثع دعي في العرػر الالحقة نقيب األشخاف. واألشخاف السقرػدون بيحا اإلسع ىع كل مغ كان 
مغ أىل البيت سػاء كان حدشيا أو حديشا أو عمػيا مغ ذرية دمحم بغ الحشؽية أو مغ غيخه مغ 

 (ٖٛ) أوالد عمي بغ أبي شالب أو جعفخيًا أو عقيميًا أو عباسيًا.
ميثاًقا آخخ  )صمى هللا عميو والو وسمع( شؿباء، أخح عمييع الشبي ولسا تع اختيار ىؤالء ال    

أنتع عمى قػمكع بسا فييع كفالء، ككفالـة الحػارييغ لعيدى )   : قال ليع، ليغؤو برفتيع رؤساء مد
 (ٜٖ)   .  نعع  : قالػا ،يعشي السدمسيغ   ( ابغ مخيع، وأنا كفيل عمى قػمي

: مغ )صمى هللا عميو والو وسمع(  قال رسػل هللا :)قال )عميو الدالم( وفي حجيث أبي جعفخ     
، سػن مشيع القائع بالحق يسأل األرض عجال كسا ممئت جػرا يَ أىل بيتي اثشا عذخ نقيبا محجثػن مفُّ 

)وعج هللا الحيغ آمشػا مشكع وعسمػا الرالحات  )عد وجل( في محكع كتابو العديد:وقال هللا 
بأنيع كانػا اثشى  أشارت السرادروقج ، (ٓٗ) ألرض كسا استخمف الحيغ مغ قبميع( ليدتخمفشيع في ا

ؼيجب أن يكػن عجد خمفائشا كحلظ  (ٔٗ) )وبعثشا مشيع اثشى عذخ نقيبا( )عد وجل( قػلوكعذخ 
 (ٕٗ) . ألنو تعالى شبييع بيع بكاف التذبيو وال شبية ان الشؿباء ىع الخمفاء
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 جالج عغ الذعبي عغ مدخوق عغ ابغ مدعػد قال الشبيموذكخ لشا الحجيث الذخيف ، عغ  
: الخمفاء بعجي اثشا عذخ كعجة نؿباء بشي إسخائيل وفييع اثشا عذخ )صمى هللا عميو والو وسمع( 

سألت الشبي )ىذام بغ زيج عغ أنذ قال: ، ذكخ ( ٖٗ)وإذ قال الحػاريػن يا عيدى(  حػاريا قػلو )
األئسة مغ بعجي اثشا عذخ مغ صمب عمي وفاشسة وىع حػاريي مغ حػاريظ يا رسػل هللا؟ فقال 

 .(ٗٗ)هللا التحية والدالم، وفييع األسباط أوالد يعقػب وىع اثشا عذخ قػلو  وأنرار ديشي عمييع مغ
: خصبشا رسػل هللا صمى هللا وقصعشاىع اثشى  قال في حجيث   )***( أبػ صالح الدسانونقل لشا 

فقال: معاشخ الشاس مغ أراد أن يحيى حياتي ويسػت ميتتي فميتػل  عميو وآلو عذخة أسباشا أمسا
عمي بغ أبي شالب وليقتج باألئسة مغ بعجه، فقيل: فكع األئسة بعجك؟ فقال: عجد األسباط 

وقػلو )اني رأيت أحج  (٘ٗ)وانفجخت لسػسى اثشتا عذخة عيشا قػلو )فانبجدت مشو اثشتا عذخة عيشا( 
ووقع التعبيخ عمى أن يقع لو أحج عذخ أخا  (ٙٗ)يتيع لي ساججيغ( عذخ كػكبا والذسذ والقسخ رأ

لمثاني عذخ الحي ىػ يػسف، وشعػب بشي إسخائيل اثشا عذخ شعبا، وقػلو )إنا أوحيشا إليظ كسا 
يع وإسساعيل وإسحاق ويعقػب واألسباط وعيدى وأيػب ويػنذ وىارون وآتيشا  أوحيشا إلى إبخـا

 ميظ مغ قبل ورسال لع نقرريع عميظ وكمع هللا مػسى تكميسا(داود زبػرا ورسال قج قررشاىع ع

 ذكخ فييا اثشى عذخ نبيا.  (ٚٗ)
قال لمرادق صمى هللا عميو وآلو: أكان رسػل هللا صمى هللا عميو  )****(مشرػر بغ حازموسأل 

وآلو يعخف األئسة؟ فقال: نعع ونػح، ثع تال )شخع لكع مغ الجيغ ما وصى بو نػحا( اآلية، وقج 
اء عجدىع في القخآن رمدا كأنو أقدع بأسسائيع كسا أقدع بالشبي في قػلو )لعسخك( فقال تعالى: ج

والرافات والحاريات والسخسالت والشازعات والشجع والصػر والدساء ذات البخوج والدساء والصارق 
والديتػن : والتيغ الحدغ )عميو الدالم(  قال الباقخ، والفجخ والذسذ والميل والزحى والتيغ

الحديغ وشػر سيشيغ أميخ السؤمشيغ وىحا البمج األميغ ذاك رسػل هللا لقج خمقشا االندان في 
 أحدغ تقػيع، قال حيغ أخح هللا ميثاقو لسحسج وأوصيائو بالػالية.

  :في أبيات مغ شعخه   
 وفي أحخف التػحيج آيات حكسة * بيغ عغ التػحيج تشتؽيان

 مثاني أصػل أيجت بسثانيفسغ ىغ سبع واثشتان وأربع * 

 (ٛٗ)وجسمتيا اثشا عذخ وىي كػاحج * أىاتيظ في االعجاد يحتدبان
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، قال هللا تعالى ( اثشا عذخ حخفا )صمى هللا عميو والو وسمع(  هللا دمحم رسػلوأشار الى الشبي  
ذكخت معي فالسشكخ آلخخىع كالسشكخ ألوليع، وكمستا  ،)ورفعشا لظ ذكخك( يعشي إذا ذكخت

 (ٜٗ) دتيغ ال نقصة عمى حخف مشيسا يجل عمى أنو ال مثل ليع وال يذبييع أحج.الذيا
ذكخ أئستشا عمى عجدىع: األئسة مغ قخير، الشبي واالمام، عمي وأوالده حق، فاشسة الدىخاء، 
الحدغ والحديغ، الحدغ السدسػم، الحديغ الذييج، الحديغ بغ عمي عمي ذو الثفشات، اإلمام 

أبػ جعفخ التقي، البخ الػصي (ٓ٘)  ق، اإلمام الكاضع، الخضا وصي مػسىالباقخ، اإلمام الراد
الشقي، الحدغ العدكخي، الحجة السشتطخ، اثشا عذخ خميفة اثشا عذخ إماما، اثشا عذخ نقيبا، اثشا 
عذخ أسباشا، الحجج اثشا عذخ، األئسة اثشا عذخ أصحاب األعخاف، ذرية نبي اليجى، أىل بيت 

ولييع في الجشة،   ة، كتاب هللا العتخة، السشرػص عمييع، صمى هللا عمييع،الخسػل، العتخة الدكي
 (ٔ٘) . عجوىع في الشار

    السبحث الثالث : الذريف الرضي  أسسو ودوره وندبو في الشقابة 
، (  مٜٜٙ/  ىـٜٖ٘ ) ىػ أبػ الحدغ، محّسج بغ مػسى، ولقب بالذخيف الخضي، ولج في عام

وىػ أحج الفقياِء والذعخاِء في العرِخ العباسي، وقج كانت والُدتو  وىػ الخضي الحديشي السػسػي،
كسا أن الذخيف الخضي إمام مغ )  (ٕ٘)في بغجاد ومات فييا، عسل كشقيب لمصالبييغ حتى تػفي،

أئسة الحجيث والعمع واألدب، وأحج أبصال السحىب والجيغ، وقج ورَث عغ أسالفو الرالحيغ وندبِو 
العمع الستجفق والشفذ الدكّية والشطَخ )عميو الدالم( ام عمي بغ أبي شالب الصاىخ الحي يعػد لإلم

الثاقب، كسا ورث عشيع اإلباء والذسع والبخاعة في األدب، والحدب الشبػّي الذخيف والشدَب الشقي، 
ولعّل أىَع أعساِل الذخيِف الخضي ىػ كتاب نيِج البالغة الحي جسَع ؼيو حكَع وخصَب وكتَب 

بغ أبي شالب، كسا أنَّ لُو ديػاَن شعِخ في غايِة العحوبِة والجساِل والجدالِة، فالذخيُف اإلمام عمي 
، وقج تتمسَح مع أخػِه الذخيِف السختزى عشج الذيخ  الخضي يعّج فحاًل مغ فحػِل الذعِخ العخبيِّ

 (ٖ٘( . ) السفيج أحج الفقياء السعخوفيغ قجيًسا

  حياة الذريف الرضي 
خيف  الخضي فقج ولج  في بغجاد، مغ عائمة  ذات حدب  وندب؛ فيػ يعػد   ِ              َ                   ِ         ٍ              ُ  بالحجيث  عغ حياة  الذ     ّ     ِ        ِ       
    ِ                                                                               بشدبو  لمحديغ بغ عمي بغ أبي شالب، وقج كان لػالج الذخيف الخضي أبػ أحسج مكانة  عطيسة  
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ِ                      في الجولتيغ العباسي ة والبػييي ة، ول قب  الذخيف الخضي بالصاىخ  األوحج، وقج مشحو أبػ                       َ نرخ بياء                    َّ         ّ        
، وتػفي وىػ (ٗ٘)الجيغ  ، تػل ى الذخيف  الخضي  نقابة  الصالبييغ حػالي خسذ مخات  ٍ             ىحا المقب                           َ      ّ       ُ         ّ     َ         

ِ       الشقيب  بعج أن ذىب  برخ ه، وقج استعطع  عزج  الجولة  أم خ  الذخيف الخضي فأمخ  بالؿبس  عميو         َ                   َ  ْ   ِ       َ    َ             ُ     َ            ُ      
ُ     وسجش و في قمعة في بالد فارس، وضل  بيا حت ى تػفي عزج  الجولة، فأشمق  شخ  ُ            ف  الجولة بغ    َ                           َّ      ّ          ُ              

و، واصصحبو حتى عاد بو إلى بغجاد وقج أمزى الذخيف الخضي حياتو في خجمة   َ                                                                   ِ  العزج سخاح           
والحجيث  والعمع ، وقج العمع والجيغ  ِ       ِ       ، وقج كان أحج مفاخخ العتخة الصاىخة، فيػ إمام  مغ أئسة األدب          ِ                                                          

واشار اليو ابغ ( ٘٘) في االدب، بغ العذخة أعػام، حيث نطع أولى قرائجهاتفتحت عبقخيتو وىػ 
ً   خمكان بالتعخيف بذخريتو قائال :) دمحم بغ الحديغ بغ مػسى، أبػ الحدغ، الخضي العمػي                           

انتيت ، الحديشي السػسػي: أشعخ الصالبييغ، عمى كثخة السجيجيغ فييع. مػلجه ووفاتو في بغجاد
 (ٙ٘) ( ( .ـ  ٖٓٗ عام ) وخمع عميو بالدػاد، وججد لو التقميج إليو نقابة االشخاف في حياة والجه

في مجمجيغ، وكتب، مشيا )الحدغ مغ شعخ الحديغ( الدادس والثامغ  بعش ،لو ديػان شعخ  
مشو، وىػ مختارات مغ شعخ ابغ الحجاج، مختبة عمى الحخوف في ثسانية أجداء، و )السجازات 

ئ( و الشبػية( و )مجاز القخآن( باسع )تمخيز البيان عغ مجاز القخآن( و )مختار شعخ الراب
)مجسػعة ما دار بيشو وبيغ أبي إسحاق الرابئ مغ الخسائل( شبعت باسع )رسائل الرابي 
والذخيف الخضي( و )حقائق التأويل في متذابو التشديل( و )خرائز أميخ السؤمشيغ عمي بغ 

 وذكخه وشعخه مغ الصبقة األولى رصفا وبيانا وإبجاعا.، أبي شالب( و )رسائل( نذخ بعزيا
)عبقخية الذخيف الخضي( ولسحسج رضا آل كاشف  في كتابو مباركخي زكي الذاعخ السر

 (ٚ٘))الذخيف الخضي(  كتاب الغصاء
  العمساء في الذريف الرضيآراء: 

 لذخيف الخضيتعج اآلراء الذخرية لمعمساء والفقياء التي أشاروا بيا الى السكانة التي حطي بيا ا
الذعخاء واالدباء   يا كػنو مغيججر الحجيث عش واالجتساعية التي األدبيةالعمسية و  مغ الشاحية
التي دلت عمى مكانتو وجػىخ شخريتو ما ؼيو الكثيخ مغ األقػال  و حيث ذكخمجحفزاًل عغ 

كان الخضي بارعا أديبا عطيًسا، كان متبحًخا وفقيًيا، مفّدًخا، ) : قائاًل  العاِلع األميغ العامميذكخه 
ابتجأ يقػل الذعخ بعج أن جاوز  وذكخه صاحب كتاب يتيسة الجىخ قائاًل  :) (ٛ٘).( حاذًقا ومتكمًسا

عذخ سشيغ بقميل، وىػ اليػم أبجع أنذأ الدمان، وأنجب سادة العخاق، يتحمى مع محتجة الذخيف 
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ومفخخه السشيف، بأدب ضاىخ وفزل باىخ وحع مغ جسيع السحاسغ وافخ، ثع ىػ أشعخ الصالبيغ 
أشعخ قخير لع أبعج عغ  غبخ، عمى كثخة شعخائيع السمفقيغ، ولػ قمت إنومغ مزى مشيع ومغ 

الرجق، وسيذيج بسا أخبخ بو شاىج عجل مغ شعخه العالي القجح السستشع عغ القجح، الحي يجسع 
 (ٜ٘)( إلى الدالسة متانة وإلى الديػلة رصانة ويذتسل عمى معان يقخب جشاىا ويبعج مجاىا

فقج مدج بيغ الجانب الفقيي الجيشي والجانب االدبي الحي يعج يمحع مشو  حجيجالأبي  أما أبغ
االىسية الكبيخة في حياتو والتي أنار بيا السكتبات االسالمية والتي تحمى بيا الذخيف الخضي  

ه وذلظ في خ وحفع الخضي القخآن ذلظ بعج أن تجاوز الثالثيغ عاما مغ عس) :كسا جاء في قػلو 
 (ٓٙ) .(الفقو والفخائس شخفا قػيا، كسا كان عالسا أديبا وشاعخا كسا عخف مغ مجة قريخة ويديخة،

اال ان الباحث يخى ان السجة ليدت بالقريخة التي ذكخىا ابغ ابي الحجيج، ولعل السخاد في قػلو 
إشارًة الى السجة القريخة التي بجأ تمقي العمػم والسعارف بيا فزاًل عغ حفطو لمذعخ وحفع القخان 

 بعج ذلظ.   الكخيع
ان المغة والشحػ والفراحة التي ميدت شخرية الخضي وىحا ما يبيغ أنو كان عالسًا مػسػعيًا 

أبػ  ه( قائاًل:)الذخيفٗٚٛالنو ألع بجسيع العمػم والسعارف كسا وصفو ابغ التغخي بخدي )ت 
ا فريًحا والفقو والشحػ، وكان شاعخً  كان عالسا عارفا بالمغة والفخائس الحدغ الخضي السػسػي 

 (ٔٙ) .(عالًسا عالي اليسة
 مؤلفات الذريف الرضي : 
أّلَف الّذخيف الخضي العجيَج مغ السؤلفات بجانب شعخِه الجدل، وقج كان ليا أىسّيًة كبيخًة في       

عرخه وصػاًل إلى العرخ الحالي، ولعّل أبخز ىحه السؤلفات كتاب نيج البالغة، وقج جسع ؼيو 
يخ نذحكع وخصب اإلمام عمّي بغ أبي شالب إضافًة إلى كتبِو لعسالو في األمرار، وؼيسا يأتي 

 (ٕٙ) -:مشيا  مؤلفات الذخيف الخضيجسمة مغ  الى
 كتاب مجازات القخآن. .ٔ
 كتاب السجازات الشبػّية. .ٕ
 .)عميو الدالم(  كتاب خرائز أميخ السؤمشيغ اإلمام عمي .ٖ
 كتاب مختار مغ شعخ الرابئ. كتاب انتخاب شعخ ابغ الحجاج. كتاب الديادات في شعخ .ٗ

 أبي تسام.



 إمنوذجًا م(1015/ـه406النقابة وأهميتوا يف التاريخ االسالمي الشريف الرضي )ت 
  م.د حشني صاحل الربيعي                                                                                             

   م(2022حزيران  – 32العدد ) دراسات ااريخيةةلة جم 
298 298 

 

 كتاب الستذابو في القخآن. .٘
 ب حقائق التشديل.كتا .ٙ
 كتاب تعميق خالف الفقياء. .ٚ
 كتاب تفديخ القخآن. .ٛ

 قرائد الذريف الرضي :- 
متاَز شعُخ الذخيِف الخضي بجدالِة ألفاضِو وجػدتيا، فاجتسعت في شعخه الجػدة والسالحة إ   

وكان مغ السكثخيغ في الّذعخ، وقّمسا يجتسع ذلظ لسكثخ، وكان شعخه صاٍف وجسيل، فمع يكغ 
اقتباسات مغ قرائَج  ونحكخالقريجِة وعسػِد الذعخ،  يدتخجُم ؼيو الكمساَت السقحعة أو الشابية،

 -:مشيا  لمذخيف الخضي
 (ٖٙ)  قريدُة أبكيِغ لؽ نقَع الغميل بكائي .0

 َوَأقػُل َلػ َذَىَب الَسقاُل ِبجاءِ  *     َأبكيِظ َلػ َنَقَع الَغميَل ُبكائي
ياً َوأَعػُذ ِبالَربِخ الَجسيِل   َلػ كاَن ِبالَربِخ الَجسيِل َعدائي *    َتَعدِّ

 آوي ِإلى َأكخوَمتي َوَحيائي*     شػرًا ُتكاِثُخني الُجمػُع َوتاَرًة 
 َوَسَتخُتيا ُمَتَجسِّاًل ِبِخدائي *       َكع َعبَخٍة َمػَّىُتيا ِبَأناِممي

 ج ِاشَتفى أَعجائيِبَتَسمُسمي َلقَ  *     ُأبجي الَتَجمَُّج ِلمَعجوِّ َوَلػ َدرى 
 َلػ كاَن َيخِجُع َميِّت  ِبِفجاءِ  *   ما ُكشُت ُأذَخُخ في ِفجاَك َرغيَبةً 

 (ٗٙ) قريدُة  يا ظبية البان ترعى في خسائمو: .2
 ِلَييَشِظ الَيػَم َأنَّ الَقمَب َمخعاكِ  *               يا َضبَيَة الباِن َتخعى في َخساِئِموِ 

 َوَليَذ ُيخويِظ ِإاّل َمجَمعي الباكي*                 الساُء ِعشَجِك َمبحول  ِلذاِرِبِو 
 َبعَج الُخقاِد َعَخفشاىا ِبَخّياِك ُثعَّ ِانَثَشيشا*          َىبَّت َلشا ِمغ ِرياِح الَغػِر راِئَحة  

نا َشَخب  َعمى الِخحاِل َتَعمَّمشا  ِبِحكخاِك َسيع  َأصاَب َوراميِو ِبحي َسَمٍع َمغ ِبالِعخاقِ *   ِإذا ما َىدَّ
 ما َوَفيِت ِبِو يا ُقخَب ما َكَحَبت َعيشيَّ *          َلَقج َأبَعجِت َمخماِك َوعج  ِلَعيَشيِظ ِعشجي 

 اكيَيػَم الِمقاِء َفكاَن الَفزُل ِلمح *       َعيشاِك َحَكت ِلحاُضِظ ما في الخيِع ِمغ ُمَمحٍ 
 ِبسا َشػى َعشِظ ِمغ َأسساِء َقتالكِ *                    َكَأنَّ َشخَفِظ َيػَم الِجدِع ُيخِبُخنا 

 مكانتو العمسية 
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كان الدّيج الذخيف الخضي فقييًا متبّحخًا ، ومتكمسا حاذقا ، ومفدخًا لكتاب هللا ، وحجيث رسػلو ) 
 (٘ٙ) صمى هللا عميو وآلو ( ، وأديبًا بارعًا متسيدًا .

وأخفت السكانة العمسية ألخيو الدّيج السختزى شيئًا مغ مكانتو العمسية ، كسا أخفت مكانتو 
لػال الخضي لكان السختزى ) وليحا قال بعس العمساء :؛ الذعخية شيئًا مغ مكانة أخيو الذعخية 

 (ٙٙ) .(أشعخ الشاس ، ولػال السختزى لكان الخضي أعمع الشاس 
ي السػسػي: أّن الذيخ السفيج )قجس سخه( رأى في مشامو كأّن فاشسة وحّجث فخار بغ معج العمػ 

الدىخاء ) عمييا الدالم ( دخمت إليو وىػ في مدججه بالكخخ ، ومعيا ولجاىا الحدغ والحديغ ) 
عمييسا الدالم ( صغيخيغ ، فدمستيا إليو ، وقالت لو : عمسيسا الفقو ، فانتبو متعّجبًا مغ ذلظ ، 

فاشسة بشت  ) ر في صبيحة تمظ الميمة التي رأى فييا الخؤيا ، دخمت إليو السدججفمّسا تعالى الشيا
وحػليا جػارييا ومغ بيغ يجييا ابشاىا محّسج الخضي وعمي السختزى صغيخيغ ، فقام  )*((الشاصخ

فقالت : أّييا الذيخ ، ىحان ولجاي قج أحزختيسا إليظ لتعّمسيسا الفقو ، ؼبكى الذيخ  إلييا وسمع
، وقز عمييا السشام ، وتػّلى تعميسيسا ، وأنعع هللا تعالى عمييسا ، وفتح ليسا مغ أبػاب  السفيج

 العمػم والفزائل ما اشتيخ عشيسا في آفاق الجنيا ، وىػ باق ما بقى الجىخ.
كان نقيب الصالبييغ ببغجاد بعج أبيو، وكان فاضاًل ديشًا، قخأ القخآن بعج ) : بقػلو  ابغ كثيخوذكخ 

سشة مغ عسخه، وحفع شخفًا جيجًا مغ الفقو وفشػن العمع، وكان شاعخًا ُمَصبِّقًا، سخيًا جػادًا ثالثيغ 
 (ٚٙ) .(ورعاً 
  أساتذتو 

 (ٛٙ) -:ما يميه(  ٛٛ٘كسا ذكخه ابغ شيخ آشػب )ت  مغ أساتحتو  أحريشا جسمة 
 ـ أبػ سعيج الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزبان الشحػي ، السعخوف بالديخافي.ٔ
 .     أبػ عمي الحدغ بغ أحسج الفارسي الشحػي ـ ٕ
 .  ـ أبػ عبج هللا محّسج بغ عسخان السخزبانيٖ
 .       ـ أبػ محّسج ىارون بغ مػسى التمعكبخي ٗ
  .      ـ أبػ الفتح عثسان بغ جّشي السػصمي ٘
 .     ـ أبػ يحيى عبج الخحيع بغ محّسج ، السعخوف بابغ نباتةٙ
 .    بغ الشعسان البغجادي ، السعخوف بالذيخ السفيج ـ أبػ عبج هللا محّسجٚ
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 ـ أبػ الحدغ عمي بغ عيدى الخبعي الشحػي البغجادي.ٛ
 ـ أبػ الحدغ عبج الجبار بغ أحسج الذافعي السعتدلي.ٜ

 ـ أبػ بكخ محّسج بغ مػسى الخػارزمي .ٓٔ
يع بغ أحسج الكشاني.ٔٔ  ـ أبػ حفز عسخ بغ إبخـا
 ي بغ عيدى بغ داود بغ الجّخاح.ـ أبػ القاسع عيدى بغ عمٕٔ
 ـ أبػ محّسج عبج هللا بغ محّسج األسجي األكفاني.ٖٔ
يع بغ أحسج بغ محّسج الصبخي.ٗٔ  ـ أبػ إسحاق إبخـا
 تالمذتو 

 (ٜٙ) نحكخ مغ تالمحتو ما يمي :
 ـ الذيخ أبػ جعفخ محّسج بغ الحدغ الصػسي.ٔ
 ـ الذيخ جعفخ بغ محّسج الجوريدتي.ٕ
 هللا محّسج بغ عمي الحمػاني .ـ الذيخ أبػ عبج ٖ
 ـ القاضي أبػ السعالي أحسج بغ عمي بغ قجامة.ٗ
 ـ الديج أبػ زيج عبج هللا بغ عمي كيابكي .٘
 ـ أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ أحسج الشيدابػري الخداعي .ٙ
 ـ أبػ مشرػر محّسج بغ أبي نرخ محّسج العكبخي .ٚ
 بغ محّسج الياشسي.ـ القاضي الدّيج أبػ الحدغ عمي بغ بشجار ٛ
 ـ الذيخ عبج الخحسغ بغ أحسج بغ يحيى الشيدابػري.ٜ

 ـ أبػ الحدغ ِمييار بغ مخزويو الجيمسي .ٓٔ
 مؤلفاتو (ٚٓ) 

 نحكخ مغ مؤّلفاتو ما يمي:
 ـ نيج البالغة.ٔ
 ـ مجازات اآلثار الشبػية.ٕ
 ـ تمخيز البيان عغ مجازات القخآن.ٖ
 ـ خرائز األئّسة.ٗ
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 ي متذابو التشديل.ـ حقائق التأويل ف٘
 ـ معاني القخآنٙ
 ـ الحدغ مغ شعخ الحديغ.ٚ
 ـ الديادات في شعخ ابغ الحّجاج .ٛ
 ـ الديادات في شعخ أبي تّسام.ٜ

 ـ أخبار قزاة بغجاد.ٓٔ
 ـ انذخاح الرجر في مختارات مغ الذعخ.ٔٔ
 ـ ديػان شعخ.ٕٔ

 وفاة الذريف الرضي  (ٚٔ) 
تػفي الدّيج الذخيف الخضي  .( م٘ٔٓٔ/ىـ ٙٓٗ )تػفي الذخيف الخضي في بغجاد في عام

، ىـ، ودفغ في داره الكائشة في محّمة الكخخ ببغجاد  ٙٓٗ)قجس سخه( في الدادس مغ السحّخم 
وذكخ كثيخ مغ السؤّلفيغ نقل جثسانو إلى كخبالء السقّجسة بعج دفشو في داره بالكخخ، فجفغ عشج أبيو 

اريخ أّن قبخه كان في القخون الػسصى مذيػرًا أبي أحسج الحديغ بغ مػسى، ويطيخ مغ الت
ورثاه جسع مغ الذعخاء ، ولعّل أّوليع أخػه األكبخ الذخيف السختزى  معخوفًا في الحائخ السقّجس.

 حيث قال :
 يا لمخجال لفجعة جحمت يجي             ووددت لػ ذىبت عمّي بخأسي

 ما أنا حاسي ما زلت أححر وقعيا حّتى أتت           فحدػتيا في بعس
 ومصمتيا زمشا فمَّسا صّسست               لع يججني مصمي وشػل مكاسي

 ال تشكخوا مغ ؼيس دمعي عبخة          فالجمع غيخ مداعج ومػاسي
 َّللَّ عسخك مغ قريخ شاىخ              ولخّب عسخ شال باألدناس

 وأربعسائةمغ السحخم سشة ست  تػفي يػم األحج الدادس وذكخ ابغ شيخ اشػب وفاتو قائاًل ؛ أنو
بكخبالء ، فجفغ عشج أبيو ، وقبخه ( عميو الدالم )، ودفغ في داره ، ثع نقل إلى مذيج الحديغ 

ضاىخ معخوف ، ولسا تػفي جدع أخػه السختزى جدعا شجيجا ، بمغ مشو اال أّنو لع يتسكَّغ مغ 
( ٖٚ) زىخ الخياض  احب كتاب واشار ص.(ٕٚ)( الرالة عميو ، ورثاه ىػ وغيخه مغ شعخاء زمانو 

قزاة ، البإغخاء بعس ه (   ٕٜٗ)عام نقل جدجه إلى مذيج جّجه الحديغ ونبر قبخه في ): 
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فػجج كسا ىػ لع تغّيخ األرض مشو شيئا ، والطاىخ أن قبخ الديج وقبخ أخيو وأبيو في السحّل 
يع ىحا ىػ جّج السختزى وابغ اإل يع السجاب ، وكان إبخـا  مام مػسى عميو الّدالمالسعخوف بإبخـا

يع السجاب الحائخي معخوف مذيػر  ، (ٗٚ)  (٘ٚ) . (وقبخ إبخـا

 الشقابة ومكانتيا عشد الذريف الرضي   السبحث الرابع : أىسية  
الذخيف الخضي مكشت  كسثل أعمى مديخة الذخيف الخضي األدبيةأن أىسية الشقابة تكسغ في 

وأبخز الذخريات السيسة في مياديغ التأليف والتجويغ مغ خالل  الذعخ العخبي ػاحج مغ فحػلك
شيختو في الذعخ وتأليف كتاب نيج البالغة الحي بيغ دور االمام عمي )عميو الدالم( في سساء 

، وقج بجأت عبقخيتو الذعخية بالطيػر وىػ ابغ العاشخة مغ عسخه، وفي ذلظ الػقِت الفكخ العخبي 
 (ٙٚ)األدباء والبمغاء في حيخة مغ أمخىع، نطع قريجتو األولى مسا جعل

  عمسورجاحة وىحا دليل عمى  ، الخضي في جسيع أغخاض الذعخ العخبي وجاء أىتسام الذخيف
، يتسيد بجػدة عالية مغ الشاحية االدبية شعخه فزاًل عغ كػن ، ة فريحة وأصيمة مغب وتستعو 

 (ٚٚ) .دون االعتساد عمى الغيخ أو واالستعانة باالخخيغ شفدو بكان يشطع قرائجه و 
وكان لذعخِه جػدتو ومالحتو قمسا عخف بيا غيخُه مغ الذعخاء السكثخيغ، وقج وضعو األدباء  

كالستشبي والبحتخي، وقج قدسػا شعخه  العخب السعاصخون بجانب مغ كان في عرخه مغ الذعخاء
يات والحجازيات، فكانت قرائج الحجازيات عبارًة عغ إلى أقداِم كالذيعيات والخثائيات والفخخ 

قرائج غدلية، أما القرائج الذيعيات فقج نطسيا ليبيغ فييا حياة الصالبيغ والعمػييغ الحيغ حخمػا 
مغ مات مغ األكابخ في زمانو أو مغ مات مغ  همغ حقيع في الدمصة، ونطع الخثائيات فيخثا

وتسيدت قرائجه التي ، )عميو الدالم(  الحديغ بغ عميأقخبائو وخالنو، كسا رثى سيج الذيجاء 
عالع كان الديج الخضي  هوالجالتي دلت عمى كػنو مغ اىل الشقابة االشخاف وان الفخخيات سساىا ب

يشطخ في السطالع  والحي السذخف عمييع جسيعًا وىػ جميل تخبع عمى كخسي نقابة الصالبييغ، 
 ،(ٛٚ) مارة الحجإل يووتػل

شرب نقابة الصالبييغ أىسية معشػية واجتساعية كبيخة، وقج حزي أبػ أحسج بسقام وقج كانت لس 
ومشدلة سامية، إلى درجة أنو لع يكغ يخى نفدو مػضفًا كدائخ العمساء الحيغ يختادون بالط الخميفة 

 أو بالط أمخاء آل بػيو.
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أّمو فاشسة بشت الحدغ أو الحديغ بغ أحسج بغ الحدغ بغ عمي بغ عسخ  وعشجما تػفيت  
 ٛٙ، رثاىا بقريجة مغ  )عميو الدالم( األشخف بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب 

 (ٜٚ) بيتًا.
كسا شاع عشج القجماء أن الخضي كان مغ السغخميغ فزخبػا بقرائج الحجازيات األمثال، وقج  

لربابِة والمػعة وكان شعخه في الحّب كأًسا يعاقخىا كلُّ متّيع، وقج ُعخف عغ الخضي صجَق ا
يغ، ولػ كان في غيِخ  وفخْت بيئُة العخاِق لمخضي جػًّا يدتصيع مغ خالِلو أن يجسَع بيغ األدِب والجِّ
بيئِة العخاق لخّبسا لع يجتسع لو ذلظ، وقج ُفصخ الخضي عمى اإلحداس الخقيق فكان يدتصيع أن 

يغ والمغة، يسأَل الجن يا بكالم التشدِظ والدىِج والتقذف وأن يكػن إماًما ال نطيَخ لو في عمػم الجِّ
ومغ جسمة مغ أشتيخ  إضافًة لتدامحو مع فصختِو التي جعمتو يمعغ عسَّا في صجره مغ الغخام

 دمحم بغ أبي أشارت السرادر اليو ، و بالشقابة مغ الصالبيغ وأمتاز بالخفعة واالخالق والفزائل 
يكشى أبا  ،أحسج الحديغ بغ مػسى األبخش، فيػ الذخيف االجل السمقب بالخضى ذو الحدبيغ 

الحدغ نقيب الشؿباء وىػ ذو الفزائل الذائعة والسكارم الحائعة، كانت لو ىيبة وجاللة وؼيو ورع 
 ، وكانت إليو إمارة الحاجوعفة وتقذف ومخاعاة لألىل والعذيخة، ولى نقابة الصالبييغ مخاراً 

والسطالع كان يتػلى ذلظ نيابة عغ أبيو ذي السشاقب، ثع تػلى ذلظ بعج وفاتو مدتقال وحج بالشاس 
مخات، وىػ أول شالبي جعل عميو الدػاد وكان أحج عمساء عرخه قخأ عمى أجالء األفاضل، ولو 

غة( مغ الترانيف كتاب )الستذابو في القخآن وكتاب )مجازات اآلثار الشبػية( وكتاب )نيج البال
 (ٓٛ) وكتاب )تمخيز البيان عغ مجازات القخآن( وكتاب )الخرائز(

  شروط الشقابة وأىسيتيا 
ان مغ أىسية الشقابة ودورىا الػضيفي الحي مغ خاللو يبخز دور الشقيب وبسا تتجمى بو السعاني اذ 
يقترخ نطخ الشقيب عمى الشقابة مغ غيخ تجاوز ليا الى حكع أو اقامة حج ، فمحا يذتخط تػفخ 

قدسًا  العمع لتعييغ الشقيب ويتػجب عميو مخاعاة حقػق أىمو عميو وقدسو أىل العمع الى إثشي عذخ
 نحكخ قدسًا مشيا: (ٔٛ)

أوليا ، حفع االنداب ومغ داخل فييا وىػ ليذ مشيا ، أو خارج عشيا وىع مشيا ، فيمدمو حفع 
الخارج مشيا كسا يمدمو حفع الجاخل فييا ليكػن الشدب محفػضًا عمى صحتو ومشزسًا الى جيتو 

تجاخل ندب في ندب ويثبتيع ، وتسييد بصػنيع ومعخفة أندابيع حتى اليخفى عميو بشػ أب  وال ي
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في ديػانو عمى تسييد أندابيع ، فزاًل عغ معخفة  مغ ولج مشيع مغ ذكخ وأنثى فيثبتو ، ومعخفة 
مغ مات مشيع فيحكخه ، حتى اليزيع ندب السػلػد ان لع يثبتو ، وال يجعي ندب السيت غيخه ان 

 (ٕٛ) لع يحكخه .
بصػن العخب خاصة بالشز الذخعي. وبيت البصغ الياشسي خيخ بصػن الشاس عامة، وخيخ وان 

عبج السصمب ىػ أيزا خيخ بيػت الشاس عامة، وخيخ بيػت العخب خاصة، وبالشز الذخعي 
 .(ٗٛ)وىػ ىاشع بغ عبج مشاف بغ قري بغ كالب(ٖٛ) أيزا

نو تذخيف، ولكشيا واالغاية الذخعية مغ خرػصية القخابة وان مغ أىسية الشقابة جاءت لتحقق 
ليا معشى وليا وضائف فسعشاىا: أنيا نقصة ارتكاز لمسدمسيغ، فبيع تكتسل الجائخة  بجػىخىا تكميف

ويتحجد مخكدىا، ؼيدتقصبػن األمة كمسا تفخقت، فتقجم ليع الحل بالتأشيخ عمى نقصة االرتكاز 
اإلليية، فال يحىب السدمسػن ال لمذخق وال لمغخب، وال لمذسال وال لمجشػب، إنسا يحىبػن لمقخابة 

خة، ويتجسعػن حػليا فتجسعيع، وىي بشفذ الػقت مخجعية لمجيغ، ومخجعية لمسدمسيغ، فتبيغ الصاى
الجيغ لمسدمسيغ ولغيخ السدمسيغ، وتدسع مغ السدمسيغ ثع تقجم الفيع األمثل ليحا الجيغ والسػافق 

 (٘ٛ) تساما لمسقرػد اإلليي.
وكخم معتقجىع لتكػن وان لمشقابة دور في التخكيد عمى اآلداب ما يزاىي شخف االنداب 

حذستيع في نفػس مػفػرة وحخمة رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع(  محفػضة ، وأن يشدىيع 
عغ السكاسب الجنيئة ويسشعيع مغ السصالب الخبيثة حتى اليدتغل مشيع متبجل وال يدتزام مشيع 

 ( ٙٛ) متحلل .

يشػب عشيع مغ الشؿباء في  وىحه انجرجت تحت مفيػم الشقابة الخاصة ، ومشيا ما تزع مغ
السصالبة بحقػقيع العامة في سيع دي القخبى في الفيء والغشيسة الحي اليخز بو أحجىع حتى 
يقدع بيشيع بحدب ما أوجبو هللا ليع  ، وان يخاعي حقػقيع بحفع أصػليا وتشسية فخوعيا واذا لع 

ا قدسػه وميد السدتحقيغ ليا أذا يخد اليو جبايتيا راعى الجباة ليا ؼيسا أخحوه وراعى قدستيا ؼيس
يع مدتحق وال يجخل فييا غيخ خرت وراعى أوصافيع فييا اذا شخشت حتى ال يخخج مش

 (ٚٛ)محق
ىحا ؼيسا اذا كانت الشقابة ضسغ السفيػم الخاص ليا ، واذا ما أردنا أن نشطخ الى الشقابة برػرة 

ا يتشازعػن في االمػر عامة ؼيجب عميشا أن نخاعي بعس االمػر السيسة ، كالحكع ؼيس
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االجتساعية والدياسية ، فزال عغ الػالية عمى أيتاميع ؼيسا ممكػه ، وتدويج االيامى الالتي ال 
 يتعيغ أولياؤىغ ، أو قج تعيشػا فعزمػىغ ، و

اقامة الحجود عمييع ؼيسا ارتكبػه وايقاع الحجخ عمى مغ عتو مشيع أو سفو وفكو اذا أفاق أو رشج، 
 (ٛٛ) الشقيب يتذابو دوره مع دور القاضي في عمسو ومكانتو .وىشا يتبيغ ان 

و كانت نقابة الصالبييغ في العخاق يتػالىا رجل مغ البيت العمػي يػكل اليو أمخ التقابة لكي يعشى 
بأمخ العمػييغ ، وكانت تػليتو تتع مثل بؿية متػلي الجواويغ االخخى أو الػاليات ، حيث الترح 

جية الخميفة السدتػلي عمى االمػر ، أو مسغ فخض اليو تجبيخ االمػر كػزيخ والية الشقابة إال مغ 
 (ٜٛ) التفػيس أو أميخ االقميع ، وأما مغ نقيب عام الػالية أي ما يدسى نقيب الشؿباء .

 : الخاتسة 
في الختام تبيغ لشا مغ خالل البحث الستػاضع ان الجور السيع لمشقابة يقػم بو أشخاف وأسياد 

ترح الشقابة اال مغ جيات معيشة كالخميفة السدتػلي عمى امػر السدمسيغ او مسغ الشاس وال 
 فػض اليو تجبيخ االمػر كالػزيخ والحي يتع اختيار الشقيب السشاسب .

كسا وان نقابة الدادة االشخاف القي عمى عاتقيا االولػية في تقخيخ وتحجيج االمػر الخاصة 
حقػق الذخعية وىحا ما يعصي لمعخف مرجر قػة لكي بالسدمسيغ وتحجيج مريخىع في مدألة ال

تعسع االخالق والؿيع التي جاء بيا الخسػل الكخيع دمحم )صمى هللا عميو والو وسمع( واتخاذىا كقجوة 
 بيغ السجتسعات .

ان دور الذخيف الخضي كان نسػذجًا يحتحى بو مغ خالل شخريتو التاريخية واالدبية في مخاعاة 
انتو بيغ عذيختو وقػمو مسا رسخ السباديء العامة  والعمػم والسعارف السيسا الشدب الذخيف ولسك

في جانب الذعخ والسؤلفات التي امتازت بأىسيتيا في تقييع الجػانب الفكخية السشبثقة مغ أىل بيت 
الشبػة )عمييع الدالم( ويزع بيغ أيجيشا كتاب نيج البالغة الحي بيغ ؼيو الرفات والخرائز 

ام عمي )عميو الدالم( الحي ىػ نفذ رسػل هللا )صمى هللا عميو والو وسمع( ومحبتو الكبخى لالم
جعمت فخض في رؾبة السدمسيغ ،التباع القجوة الحدشة والتأسي بخسػل هللا )صمى هللا عميو والو 
وسمع( ، فزاًل عغ القرائج الذعخية التي تخجست السعاني واالخالق تارة وتارة أخخى تحاكي 

سدمع في كيؽية الحفاظ عمى السختكدات االساسية لمسجتسع والػاجبات التي وجبت عمى االندان ال
السدمسيغ التباعيا ، وبيشت الشقابة أىسية االنداب ودراستيا ومعخفة الجور الكبيخ لمتسيد بيغ 
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الدادة االشخاف والعػام مغ الشاس وفزل الشدب ومكانة الخسػل الكخيع )صمى هللا عميو والو 
 وسمع( .

 
 اليؽامش

                                                           
، ٔىـ( ، لدان العخب ،) طٔٔٚ( ابغ مشطػر، دمحم بغ مكخم بغ عمى، أبػ الفزل، جسال الجيغ األنراري )ت (ٔ

 .ٛٙٚ/ٔه( ٗٔٗٔدار صادر، بيخوت ،
روى عغ الحدغ والحديغ وأبي ىخيخة روى عشو سعيج بغ أبي أيػب وابغ لييعة .  ىػ عبج الخحسغ بغ بدرج ،)*(

ه( الجخح والتعجيل دار الكتب ٕٖٚيشطخ : الخازي، ابغ ابي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ )ت
)ت  القفصي، جسال الجيغ ابػ السحاسغ عمي بغ يػسف :؛ وانطخٕٖ/ٕه(ٕٖٖٔالعمسية، بيخوت، 

يع،)دار الكتب السرخية ، ٕٔٙٔـ/ىٙٗٙ م( ، أنباه الخواة عمى ابشاه الشحاة، تحقيق:دمحم ابػ الفزل ابخـا
 .ٕٖٚ/ٗم( ٜ٘٘ٔىـ/ٖٗٚٔ

م (، لدان العخب ، ) دار صادر ٕٖٙٔه /  ٔٔٚ(  ابغ مشطػر ، ابي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم ) ت(ٕ
 .ٛٙٚ/ٔم ( .ٜٙ٘ٔىـ / ٖ٘ٚٔ، لمصباعة والشذخ، بيخوت 

م( ، الرحاح في المغة ، تحقيق، احسج عبج الغفػر ،) ٛٓٓٔه ـ/  ٖٜٖ( الجػىخي ، اسساعيل بغ حساد )ت (ٖ
 .ٕٕٚ/ٔ،ٓم(ٜٚٛٔىـ/  ٚٓٗٔدار العمع لمسالييغ، بيخوت 

 .ٛٙٚ/ٔ( السرجر نفدو (ٗ
بية م( متخجع الذاىشامة، أديب بالعخ  ٕ٘ٗٔ - ٜٓٔٔىـ /  ٖٗٙ - ٙٛ٘)**( الفتح بغ عمّي الُبشجاري )

يع الفتح بغ عمي بغ دمحم الُبشجاري األصفياني، والبشجاري لفطة أعجسية أصميا ) بغ دار(  والفارسية. ىػ أبػ إبخـا
بسعشى صاحب الثخوة، وىػ التاجخ الحي يخدن البزائع لمغالء ثع يبيعيا. ولج ونذأ بأصفيان، وانتقل إلى 

م( ، ٔ٘ٙٔىـ/ٖٙٓٔالدركمي، خيخ الجيغ )ت فاستسخ فييا إلى أن تػفي؛ يشطخ : ( ىـ  ٗٔٙ امع)دمذق
، دار العمع لمسالييغ، ٔاألعالم، قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخب والسدتعخبيغ والسدتذخقيغ ، ) ط

 .ٖٗٔ/٘م( ، ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔبيخوت ، 
 .ٛٙٚ/ٔ،  دان العخب( ابغ مشطػر، ل(٘
اج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، )مكتبة الحياة ، م(، تٕٓٛٔه /ٕ٘ٓٔ(  يشطخ:الدبيجي ، دمحم مختزى ) ت(ٙ

 .ٛٙٚ/ٕبيخوت ، بال . ت( ،
م( ، تيحيب المغة ، اشخاف دمحم عػض مخعب ،  ٜ٘ٛىـ /  ٖٓٚ(األزىخي ، أبي مشرػر دمحم بغ احسج )ت (ٚ

وت، عمق عمييا عسخ سالمي ، عبج الكخيع حامج ، تقجيع فاشسة دمحم اصالن )دار إحياء التخاث العخبي ، بيخ 
 .ٙٛ/ٕبال.ت( ج

 . ٕٕٚ/ٔ( الجػىخي ، الرحاح في المغة،  (ٛ
م( الكافي دار الكتب العمسية ، بيخوت  ٜٔٗىـ /  ٜٕٖ(  يشطخ: الكميشي ، ىػ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت (ٜ
 .ٖٗ٘/ٔه( ، ٕٕٖٔ،
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 .ٖ٘٘/ٔ( السرجر نفدو ، (ٓٔ

ىـ/ وتػفي عام  ٕٔر بـ اإلمام الذعبي ولج )عام، والسذيػ  ( ىػ عبج هللا بغ عامخ الذعبي الكػفي, اليسجاني(ٔٔ
قال الحىبي : كان إماما حافطا ىـ (، تابعي وفؿيو ومحجث مغ الدمف، ولج في خالفة عسخ بغ الخصاب.  ٗٓٔ

م(  ٖٖٙٔىـ/ٛٗٚيشطخ : الحىبي ، شسذ الجيغ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثسان : ) فقييا متفششا ثبتا متقشا.
م(  ٕٔٓٓه/ ٕٕٗٔشبالء، تحقيق، شعيب االرناؤوط وحديغ األسج ، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت ، سيخ أعالم ال

 .ٜٕ٘/ صٗج
، ٕه(، األحكام الدمصانية والػاليات الجيشية، تحقيق عباس أحسج الباز ،)طٕٜٚ( الساوردي، عمي بغ دمحم)ت(ٕٔ

 ٕٙٔم (.  ص ٙٙ٘ٔىـ/ ٖٙٛٔدار التعاون لمشذخ والتػزيع ،  مكة ، 
 .ٕٙٔالسرجر نفدو، ص ( (ٖٔ
 .ٕٚٔ( السرجر نفدو ، ص (ٗٔ
 ٕٚٔ( السرجر نفدو ، ص (٘ٔ
ه( ٕٕٖٔ، شبعة دار اليالل، بيخوت ،  ٔه(  الخحيق السختػم، ) طٕٚٗٔ( السباركفػري ، صفي الجيغ)ت(ٙٔ

 ، ٖٚٔ، ص 
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٚٔ
م( ، تاريخ ابغ خمجون السدسى العبخ وديػان  ٙٓٗٔ/ ه  ٛٓٛ( ابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ دمحم  )ت (ٛٔ

السبتجأ والخبخ في أيام العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ ذوي الدمصان األكبخ، )مؤسدة االعمسي ، بيخوت ، 
 ٜٔٗ-ٛٔٗ/ ص  ٕم (،ج  ٜٚٚه/ ٜٖٛٔ

يق: دمحم باقخ، م (، انداب األشخاف وأخبارىع ، تحق ٕٜٛه / ٜٕٚ( البالذري احسج بغ يحيى بغ جابخ) ت (ٜٔ
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ص  ٔم ( جٖٜٚٔىـ/ ٜٖٗٔ، مؤسدة االعمسي، بيخوت ٔ)   ط

 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٓ
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٔ
م ( ، الغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ، ٜٔٚٔه ٕٜٖٔ( االميشي عبج الحديغ احسج الشجفي )ت(ٕٕ

 ٖٙٗ، ص ٔٔم( ، ج ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔ
 . ٖٚٗ/صٔٔ( السرجر نفدو ج(ٖٕ
، ٙٔم(  ج ٖٜٛٔ، دار االضػاء لمصباعة والشذخ والتػزيع بيخوت، ٖ( الصيخاني ، آقا بدرك ، الحريعة، ) ط(ٕٗ

 .ٛ٘ص 
 .ٖٙٗ، ص ٔٔ( األميغ، مرجر سابق ، ج (ٕ٘
 .ٕٙٔ( الساوردي، األحكام الدمصانية، ص (ٕٙ

 .ٜٕٚ/ٗ، لكميشي، الكافي (  ا(ٕٚ
 .ٜٕٚ/ٗ، لسرجر نفدو  (  ا(ٕٛ
 .ٜٕٛ/ٗ(  السرجر نفدو  ، (ٜٕ

 .ٜٕٚ/ٗ، لكميشي، الكافي (  ا(ٖٓ

 .ٜٕٚ/ٗ، لسرجر نفدو (  ا(ٖٔ
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 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٕٖ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٖٖ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، السرجر نفدو  ، ص(ٖٗ
 .ٖ٘ٔ(  الساوردي ، مرجر سابق ، ص(ٖ٘
، الشجف،  ه(  ، السشاقب ، السصبعة الحيجرية ٛٛ٘( ابغ شيخ اشػب ، أبي جعفخ دمحم بغ عمي بغ )ت(ٖٙ

ه / ٗ٘ٙ،  يشطخ: سبط ابغ الجػزي ،شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػنذ ) ت ٖٕٔ/ ٗ(ج ٜٙ٘ٔه/ ٖٙٚٔ
 ٖٕٗم (: ٜٗٛٔه/  ٜٖٙٔم ( ، تحكخة الخػاص، )السصبعة العمسية ، الشجف ٜٕٙٔ

.، دار التعارف لمسصبػعات, بيخوت ٙ، حدغ ، دائخة السعارف اإلسالمية الذيعية، )ط( األميغ(ٖٚ
 م(ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ،
 .ٖٙٗ/ ص ٔٔج  

 .ٛ٘/ ص ٙٔ(  آغا بدرك الصيخاني، الحريعة، ج (ٖٛ
 . ٕٛ٘/ ص  ٔ(  ابغ شيخ آشػب ، السرجر الدابق ، ج(ٜٖ
 .٘٘( سػرة الشػر ، اآلية (ٓٗ
 .ٕٔ( سػرة السائجة ، اآلية ، (ٔٗ
 .ٕٛ٘/صٔ( ابغ شيخ آشػب ، ج(ٕٗ
 .ٕٔ( السائجة ، اآلية (ٖٗ
ه( بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة األشيار ، ٔٔٔٔ( السجمدي، الذيخ دمحم باقخ السجمدي)ت (ٗٗ

 .ٜٖٓ/صٖٙم ، جٕٛٓٓ -ىـ ٜٕٗٔمؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، بيخوت، 
الشبػي ، اسسو ذكػان بغ عبج هللا مػلى أم السؤمشيغ  أبػ صالح الدسان : ىػ تابعي وأحج رواة الحجيث)***( 

ه( ، كان مغ كبار العمساء بالسجيشة السشػرة ، ولج في خالفة عسخ بغ الخصاب ، ٖٔٔجػيخية بشت الحارث ) ت 
وشيج يػم الجار ومقتل عثسان بغ عفان ، وكان يجمب الديت والدسغ إلى الكػفة ؛ يشطخ ، ابغ سعج ، الصبقات 

م (، تيحيب الكسال ٖٔٗٔىـ /ٕٗٚالسدي، يػسف بغ عبج الخحسغ بغ يػسف) ت .ٜٗٔ؛  ٗ٘/ٔالكبخى ، 
م ( ـ ٜٛٛٔه/ ٜٓٗٔ، مؤسدة الخسالة ، بيخوت ٔفي أسساء الخجال ، تحقيق ، بذار عػاد معخوف ، )ط

ٔٗ/ٗٚٙ. 
 .ٖ٘٘/ٔ( الكميشي ، مرجر سابق ، (٘ٗ
 .ٖ٘٘/ٔ( الكميشي ، مرجر سابق ، (ٙٗ
 .ٖ٘٘/ٔسابق ،  ( الكميشي ، مرجر(ٚٗ

)****( ىػ : مشرػر بغ حازم. أبػ أيػب البجمي: كػفي، ثقة، عيغ، صجوق؛ يشطخ : الخػئي ، أبػ القاسع ، 
 .ٖٖٚ/ٜٔه(  ٕٖٛٔمعجع رجال الحجيث، دار الفكخ ، بيخوت ، 

 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب، مرجر سابق ، (ٛٗ
 .ٜٕ٘/ٔ( السرجر نفدو ، ج(ٜٗ
 .ٜٕ٘/ صٔ( السرجر نفدو ، ج(ٓ٘
 .ٕٓٙ/ ص ٔ( السرجر نفدو ، ج(ٔ٘
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م(، تاريخ بغجاد ، ومجيشة الدالم ، تحقيق، مرصفى ٛٚٔىـ/ٖٙٗ( البغجادي ، ابي بكخ احسج بغ عمي )ت(ٕ٘

؛ الدركمي ، خيخ ٕٙٗ/ص ٕىـ( جٚٔٗٔه / ٕٓٛ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ٔعبج القادر عصا ، ) ط
 ٜٜ/ ص  ٙه( جٕٕٖٔ، دار الفكخ ،  بيخوت ، ٔط  ه( ، االعالم قامػس تخاجع الخجال ،ٜٖٙٔالجيغ )ت 

 ٕٛ٘/ ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ، ج (ٖ٘
يع بغ دمحم بغ أبي نرخ بغ الشحاس الَحَمِبي الَسرِخي )(ٗ٘ ىـ(، ٜٛٙ -ىـ ٕٚٙ( ىػ أبػ عبج هللا دمحم بغ إبخـا

يعػد أصمو إلى مجيشة حمب، غمبت شيخة لؿبو بياء الجيغ عمى اسسو األصمي. وىػ نحػيٌّ مغ العرخ السسمػكي، 
ه الُسَؤرِّخػن مغ رجال مجرسة الشحػية في مرخ وبالد الذام. يشطخ: الكتبي ،ابغ  ولكشَّو استقخَّ في مرخ، يُعجَّ

م ( فػات الػؼيات ، تحقيق: احدان عباس) دار ٕٚٚٔىـ/  ٗٙٚشاكخ بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ شاكخ ) ت
 .ٜٕٗ/ٖم( ،ٖٜٚٔه/ٜٖٗٔصادر، بيخوت ، 

 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (٘٘
م(، وؼيات األعيان وانباء ابشاء الدمان ، تحقيق، ٖٖٙٔىـ/ٔٛٙ( ابغ خمكان ، شسذ الجيغ أبػ العباس )ت(ٙ٘

 ٗٔٗ/ٗم(.ٜٛٙٔه/  ٜٖٛٔمحي الجيغ عبج الحسيج،) بيخوت ، 
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ اشػب، السرجر الدابق ، ج (ٚ٘
م (، يتيسة الجىخ في محاسغ شعخاء ٗٗٓٔه /ٜٕٗدمحم )ت ( الثعالبي ،ابػ مشرػر عبج السمظ بغ (ٛ٘

 .ٖٙٔ/ ٖم (، ٜٛٔٔه /ٖٖٓٔالعرخ،)دمذق 
 .ٖٚٔ/ ٖ( السرجر نفدو  ، (ٜ٘
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٓٙ

م ( الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة،  ٜٙٗٔىـ / ٗٚٛ( ابغ تغخي بخدي، يػسف بغ تغخي بخدي )ت (ٔٙ
؛ يشطخ : اليشجاوي ، ىشادي زعل ، الذخيف الخضي وشسػحو نحػ الخالفة ٕٙ/ٔم.ٖٜٙٔلثقافة، مرخ: وزارة ا

 م.ٜٕٔٓ(عسان ،  د ٙٗالعجد،   ٕ،)م ( الجامعة االردنية  ٘ٔٓٔىـ/ ٙٓٗزمغ الخميفة القادر باَّلل )
  ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٕٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٖٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٗٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (٘ٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٙٙ

فاشسة بشت الشاصخ الرغيخ أبي دمحم الحدغ ابغ أبي الحديغ بغ أحسج صاحب )*(  فاشسة بشت الشاصخ : وىي 
جير أبيو الشاصخ الكبيخ أبي دمحم الحديغ بغ عمي بغ الحديغ ابغ عمي بغ عسخ بغ عمي الدجاد زيغ العابجيغ 

الحديغ الدبط الذييج ابغ أميخ السؤمشيغ عمي ابغ أبي شالب عمييع الدالم والجة الذخيف الخضي والسختزى ابغ 
ه(. كانت مغ جميالت الشداء وفزمياتيغ رأى السفيج في مشامو أن فاشسة ٖ٘ٛ، تػفيت في ذي الحجة عام  )

ييع الدالم، فقالت لو يا شيخ خح ولجي الدىخاء عمييا الدالم دخمت عميو مدججه ومعيا ولجاىا الحدغ والحديغ عم
ىحيغ وعمسيسا الفقو، فمسا أفاق تعجب مغ ذلظ، وذىب في صبيحة ذلظ اليػم إلى مدججه الحي يجرس ؼيو فجخمت 
عميو فاشسة بشت الشاصخ ومعيا ولجاىا السختزى والخضي وقالت لو يا شيخ خح ولجي ىحيغ وعمسيسا الفقو، ففتح 

الخػانداري ، دمحم ميجي بغ دمحم السػسػي    .ٖٕمػم , يشطخ: هللا عمييسا مغ أبػاب الع
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ىـ ٕٜٖٔم(، روضات الجشات في أحػال العمساء والدادات، تحقيق : أسج هللا اسساعميان ،) قع ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔ)
/ ص: ٛم ( , ج: ٖٜٛٔ، دار التعارف ، بيخوت ،  ٔ؛ االميشي ، محدغ، اعيان الذيعة )طٜٕٗ/ٗم (،ٜٔٚٔ/

 .ٜٜٙـ ص  ٙٛٙالحدػن، دمحم، أعالم الشداء السؤمشات ، ص  ؛ ويشطخ ٜٖٓ
م (، البجاية والشياية ، ٖ٘ٛٔىـ /ٗٚٚ( ابغ كثيخ، عساد الجيغ ابػ الفجا اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ) ت(ٚٙ

 .ٙٙ٘/ص٘ٔم ( جٜٛٛٔىـ/  ٛٓٗٔ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت ٔتحقيق ،عمي شيخي ،) ط
 ٕٛ٘/  ٔبق ج ( ابغ شيخ آشػب مرجر سا(ٛٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٜٙ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٓٚ
م(، الػافي بالػؼيات ، تحقيق،أحسج االرناؤوط وتخكي ٕٖٙٔه /ٗٙٚ( الرفجي ، صالح الجيغ بغ أيبظ ، )ت(ٔٚ

 .ٕٙٚ/ٕم ( ، ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، دار إحياء التخاث العخبي ، بيخوت ٔمرصفى ، )ط
؛ وانطخ : ٕٔٔه(  صٕٕٖٔلب في أنداب ابي شالب ،)دار الفكخ ، بيخوت، (  ابغ عشبة ، عسجة الصا(ٕٚ

 .ٖٗه( صٖٖٛٔ،  دار االسخة لمصباعة والشذخ ، شيخان ، ٕالحدػن ، دمحم ، اعالم الشداء السؤمشات ،)ط
( الخزيخي ، قصب الجيغ ، دمحم بغ دمحم ، زىخ الخياض في رد ما ششعو القاضي عياض، )مؤسدة الخسالة ، (ٖٚ
 ٘ٙىـ( صٖ٘ٙٔوت بيخ 
 ٕٛ٘/  ٔ( ابغ شيخ آشػب مرجر سابق ج (ٗٚ
 ٘ٙ(  الخزيخي ، السرجر الدابق ، ص(٘ٚ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٙٚ
 ٕٛ٘/  ٔ( السرجر نفدو ج (ٚٚ
م (، ديػان الذخيف ٕٔٓٔه /ٙٓٗ( الذخيف الخضي ، أبػ الحدغ، الديج دمحم بغ الحديغ بغ مػسى ) (ٛٚ

 .ٖٙم( ص ٜٙٚٔه/ ٜٖٚٔ، وزارة الثقافة واالعالم، بغجاد، ٔالحمػ ،)ط الخضي، تحقيق عبج الفتاح دمحم
 ٘٘ٔ/ صٖ( الثعالبي، يتيسة الجىخ، ج(ٜٚ
 .ٕٚٓ( ابغ عشبة ، عسجة الصالب ، ص(ٓٛ
 .ٖ٘ٔ( يشطخ :الساوردي ، مرجر سابق ، ص (ٔٛ
ة ، بيخوت  ، ه( الذخف السؤبج الل دمحم ، دار الكتب العمسيٖٓ٘ٔ( الشبياني ، يػسف بغ اسساعيل )ت (ٕٛ

 .ٚٗه( صٕٖٛٔ
م( الصبقات الكبخى، تحقيق: ٘ٗٛ/ٖٕٓابغ سعج ، أبػ عبج هللا بغ سعج بغ مشيع البرخي،)ت :  ( يشطخ(ٖٛ

 ٘ٚ/ ص  ٔج  م(ٜٜ٘ٔىـ/ ٖٓٛٔاحدان عباس ، )بيخوت ، 
  ٙٚ/ صٔ( السرجر نفدو ، ج(ٗٛ
م(  كشد العسال في سشغ ٛٙ٘ٔ ه /ٜ٘ٚ( يشطخ :الستقي  اليشجي ، عالء الجيغ عمي بغ حدام الجيغ )ت(٘ٛ

 . ٗٗ/صٔم( جٕٛٓٓه/ ٜٕٗٔاالقػال واالفعال، مؤسدة الخسالة ، بيخوت ، 
   .ٕ٘ٓ/ صٗاالميشي ،  الغجيخ ،  ج ( يشطخ:(ٙٛ
   .ٕٙٓ/ صٗ( السرجر نفدو ، ج(ٚٛ
   .ٕٚٓ/ صٗ( السرجر نفدو ، ج(ٛٛ
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م(، الكامل في التاريخ،) ٖٖٕٔىـ/ٖٓٙ)ت يشطخ: ابغ األثيخ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدري ، ((ٜٛ

   .ٕ٘/صٜم ( ج ٜ٘ٙٔه /ٖٙٛٔدار صادر، بيخوت 
 

 السرادر والسراجع
 أوال  السرادر االولية :

   القران الكريػ 
 م(، ٖٖٕٔىـ/ٖٓٙابغ األثيخ، عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ دمحم الجدري ، )ت 
 (م  ٜ٘ٙٔه /ٖٙٛٔالكامل في التاريخ،) دار صادر، بيخوت  .ٔ
  م( ،  ٜ٘ٛىـ /  ٖٓٚاألزىخي ، أبي مشرػر دمحم بغ احسج )ت 
تيحيب المغة ، اشخاف دمحم عػض مخعب ، عمق عمييا عسخ سالمي ، عبج الكخيع حامج ،  .ٕ

 تقجيع فاشسة
 م ( ،ٜٔٚٔه ٕٜٖٔاألميشي عبج الحديغ احسج الشجفي )ت 
 م( ، ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔالغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ،  .ٖ
 م(،ٛٚٔىـ/ٖٙٗالبغجادي ، ابي بكخ احسج بغ عمي )ت 
، دار الكتب العمسية ، ٔتاريخ بغجاد ، ومجيشة الدالم ، تحقيق، مرصفى عبج القادر عصا ) ط .ٗ

 ه ( ٕٓٛبيخوت 
  م( ،ٛٓٓٔه ـ/  ٖٜٖالجػىخي ، اسساعيل بغ حساد )ت 
ىـ/  ٚٓٗٔيخوت الرحاح في المغة ، تحقيق، احسج عبج الغفػر ،) دار العمع لمسالييغ، ب .٘

 م(ٜٚٛٔ
 ( : ٖٖٙٔىـ/ٛٗٚالحىبي ، شسذ الجيغ ، ابػ عبج هللا دمحم بغ احسج بغ عثسان )م 
سيخ أعالم الشبالء، تحقيق، شعيب االرناؤوط وحديغ األسج ، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت ،  .ٙ

 ه(ٕٕٗٔ
  م (  ٜٙٗٔىـ / ٗٚٛابغ تغخي بخدي، يػسف بغ تغخي بخدي )ت 
 م. ٖٜٙٔك مرخ والقاىخة، مرخ: وزارة الثقافة، الشجػم الداىخة في ممػ  .ٚ
  م (،ٗٗٓٔه /ٜٕٗالثعالبي ، ابػ مشرػر عبج السمظ بغ دمحم )ت 
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 م (، ٜٛٔٔه /ٖٖٓٔيتيسة الجىخ في محاسغ شعخاء العرخ،)دمذق  .ٛ
 ( ٜٔٚٔىـ/ٜٖٔٔالخػانداري ، دمحم ميجي بغ دمحم السػسػي ،)م 
ىـ ٕٜٖٔتحقيق : أسج هللا اسساعميان ،) قع روضات الجشات في أحػال العمساء والدادات،  .ٜ
 م (ٜٔٚٔ/
  م(  ٙٓٗٔه /  ٛٓٛابغ خمجون ، عبج الخحسغ بغ دمحم  )ت 
تاريخ ابغ خمجون السدسى العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في أيام العخب والبخبخ ومغ عاصخىع  .ٓٔ

 م ( ٜٚٚه/ ٜٖٛٔمغ ذوي الدمصان األكبخ، )مؤسدة األعمسي ، بيخوت ، 
 م(، ٖٖٙٔىـ/ٔٛٙن ، شسذ الجيغ أبػ العباس )تابغ خمكا 
ه/  ٜٖٛٔوؼيات األعيان وانباء ابشاء الدمان ، تحقيق، محي الجيغ عبج الحسيج،) بيخوت ،  .ٔٔ

 م(.ٜٛٙٔ
 ه( ٕٖٚالخازي، ابغ ابي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ )ت 
 ه(ٕٖٖٔالجخح والتعجيل دار الكتب العمسية، بيخوت،  .ٕٔ
 م(،ٕٓٛٔه /ٕ٘ٓٔ، دمحم مختزى ) ت الدبيجي 
 تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس ، )مكتبة الحياة ، بيخوت ، بال . ت(  .ٖٔ
  م( ،ٔ٘ٙٔىـ/ٖٙٓٔالدركمي، خيخ الجيغ )ت 
األعالم، قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشداء مغ العخب والسدتعخبيغ والسدتذخقيغ ، )  .ٗٔ

 ( مٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ، دار العمع لمسالييغ، بيخوت ، ٔط
  م ( ،ٜٕٙٔه / ٗ٘ٙسبط ابغ الجػزي ،شسذ الجيغ أبػ السطفخ يػنذ ) ت 
 م (ٜٗٛٔه/  ٜٖٙٔتحكخة الخػاص، )السصبعة العمسية ، الشجف  .٘ٔ
  م(،٘ٗٛ/ٖٕٓابغ سعج ، أبػ عبج هللا بغ سعج بغ مشيع البرخي،)ت 
 م( ٜٜ٘ٔىـ/ ٖٓٛٔالصبقات الكبخى، تحقيق: احدان عباس ، )بيخوت ،  .ٙٔ
  ، م (،ٕٔٓٔه /ٙٓٗأبػ الحدغ، الديج دمحم بغ الحديغ بغ مػسى ) الذخيف الخضي 
، وزارة الثقافة واالعالم، بغجاد، ٔديػان الذخيف الخضي، تحقيق عبج الفتاح دمحم الحمػ ،)ط .ٚٔ

 م( ٜٙٚٔه/ ٜٖٚٔ
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 ه(  ،ٛٛ٘ابغ شيخ اشػب ، أبي جعفخ دمحم بغ عمي بغ )ت 
 ( ٜٙ٘ٔه/ ٖٙٚٔ، الشجف،  السشاقب ، السصبعة الحيجرية  .ٛٔ
  م( ، ٕٔٙٔىـ/ٙٗٙالقفصي، جسال الجيغ ابػ السحاسغ عمي بغ يػسف)ت 
يع،)دار الكتب السرخية ،  .ٜٔ أنباه الخواة عمى ابشاه الشحاة، تحقيق: دمحم ابػ الفزل ابخـا

 م( ٜ٘٘ٔىـ/ٖٗٚٔ
 م(،ٕٖٙٔه /ٗٙٚالرفجي ، صالح الجيغ بغ أيبظ ، )ت 
، دار إحياء التخاث العخبي ٔالػافي بالػؼيات ، تحقيق، أحسج االرناؤوط وتخكي مرصفى )ط .ٕٓ

 م ( ٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔ، بيخوت 
 م ( ٕٚٚٔىـ/  ٗٙٚالكتبي ،ابغ شاكخ بغ أحسج بغ عبج الخحسغ بغ شاكخ ) ت 
 م(ٖٜٚٔه/ٜٖٗٔفػات الػؼيات ، تحقيق: احدان عباس) دار صادر، بيخوت ،  .ٕٔ
  م (ٖ٘ٛٔىـ /ٗٚٚالجيغ ابػ الفجا اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ) تابغ كثيخ، عساد 
ىـ/  ٛٓٗٔ، دار احياء التخاث العخبي، بيخوت ٔالبجاية والشياية ، تحقيق ،عمي شيخي ،) ط .ٕٕ

 م ( ٜٛٛٔ
  م( ٜٔٗىـ /  ٜٕٖالكميشي ، ىػ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاق )ت 
 ه( ٕٕٖٔالكافي ) دار الكتب العمسية ، بيخوت ، .ٖٕ
  ه( ٔٔٔٔالسجمدي، الذيخ دمحم باقخ السجمدي)ت 
بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار االئسة األشيار ) مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ،  .ٕٗ

 م ( ٕٛٓٓىـ / ٜٕٗٔبيخوت، 
 م( ٛٙ٘ٔه / ٜ٘ٚالستقي  اليشجي ، عالء الجيغ عمي بغ حدام الجيغ )ت 
 م( ٕٛٓٓه/ ٜٕٗٔ، بيخوت ، كشد العسال في سشغ االقػال واالفعال، مؤسدة الخسالة  .ٕ٘
 ه(، ٕٜٚالساوردي، عمي بغ دمحم)ت 
، دار التعاون لمشذخ ٕاألحكام الدمصانية والػاليات الجيشية، تحقيق عباس أحسج الباز )ط .ٕٙ

 م (.  ٙٙ٘ٔىـ/ ٖٙٛٔوالتػزيع ،  مكة ، 
 ه( ٕٚٗٔالسباركفػري ، صفي الجيغ)ت 
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 ، ٖٚٔه( ، ص ٕٕٖٔ، شبعة دار اليالل، بيخوت ،  ٔالخحيق السختػم، ) ط .ٕٚ
 م (،ٕٖٙٔه /  ٔٔٚابغ مشطػر ، ابي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم ) ت 
 م ( .ٜٙ٘ٔىـ / ٖ٘ٚٔلدان العخب ، ) دار صادر ، لمصباعة والشذخ، بيخوت  .ٕٛ

 ثانيا : السراجع :
  الخػئي ، أبػ القاسع 
 ه(  ٕٖٛٔار الفكخ ، بيخوت ، معجع رجال الحجيث، د .ٜٕ
  ، الصيخاني ، آقا بدرك 
 م(ٖٜٛٔ، دار االضػاء لمصباعة والشذخ والتػزيع بيخوت، ٖالحريعة، ) ط .ٖٓ
  ، األميغ، حدغ 
.، دار التعارف لمسصبػعات, بيخوت ٙدائخة السعارف اإلسالمية الذيعية، )ط .ٖٔ

 م(ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ،
  ، ابغ عشبة 
 ه(  ٕٕٖٔعسجة الصالب في أنداب ابي شالب ،)دار الفكخ ، بيخوت،  .ٕٖ
 ، الحدػن ، دمحم 
 ه(ٖٖٛٔ،  دار االسخة لمصباعة والشذخ ، شيخان ، ٕاعالم الشداء السؤمشات ،)ط .ٖٖ
 ، الخزيخي ، قصب الجيغ ، دمحم بغ دمحم 
 ىـ(ٖ٘ٙٔزىخ الخياض في رد ما ششعو القاضي عياض، )مؤسدة الخسالة ، بيخوت  .ٖٗ
 ، اليشجاوي ، ىشادي زعل 
م (  ٘ٔٓٔىـ/ ٙٓٗالذخيف الخضي وشسػحو نحػ الخالفة زمغ الخميفة القادر باَّلل ) .ٖ٘

 م.ٜٕٔٓد (عسان ،  ٙٗالجامعة االردنية ) العجد، 
  ه( ٖٓ٘ٔالشبياني ، يػسف بغ اسساعيل )ت 
 ه( ٕٖٛٔالذخف السؤبج الل دمحم ، دار الكتب العمسية ، بيخوت  ،  .ٖٙ
  م ( ،ٜٔٚٔه ٕٜٖٔالحديغ احسج الشجفي )تاالميشي عبج 
 م(ٜٙٚٔىـ  ٜٖٚٔالغجيخ ) دار الكتاب العخبي ، بيخوت ،  .ٖٚ
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 9191 - 9191الدياسة البريطانية تجاه لبنان 
 م.م. حسي غاًن عبد ردى الحسٌاوي

 الوديرية العاهة للتربية في ذي قار

 الملخص
إف شبيعة الدياسة البخيصانية خالؿ الحخب العالسية الثانية وما بعجىا كانت تعسل  

بالحفاظ عمى مدتقبل مرالحيا في السشصقة العخبية برػرة عامة وعجـ فدح السجاؿ اما قػػ 
خارجية كبيخة ذات تأثيخ عمى ىحه السشصقة ، عمى الخغع مغ مخحمة الزعف التي يسخ بيا 

، إال اف بخيصانيا ارتكدت في سياستيا بالتعامل عمى اساس نيل لبشاف شخكائيا ومشيع فخندا 
الحخية واالستقالؿ وجعميا في مرافي الجوؿ السدتقمة والعسل عمى دعسيا مغ اجل حساية 

 السرالح البخيصانية في تمظ السشصقة . 
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British policy towards Lebanon 1939 – 1946 
Assist lect. Hassan Ghanem A. Al-Hasnawi 
General Directorate of Education in Dhi Qar 
Abstract 
 The nature of British policy during the Second World War and its 
aftermath was working to preserve the future of the Arab region in 
general and not to open the way for large foreign powers with influence 
on this region, despite the stage of weakness that its partners, including 
France, are going through, but Britain has based its policy By dealing on 
the basis of Lebanon gaining freedom and independence, placing them 
in the refineries of independent states, and working to support them in 
order to protect British interests in that region. 
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 المقدمة
كثيخ مغ الجوؿ الكبخػ ومشيا  اف تكػف محط اشساع لبشاف الى لقج ساعج السػقع الستسيد

بخيصانيا التي كانت تدعى لمحفاظ عمى شخؽ مػاصالتيا مع مدتعسخاتيا في اليشج درة التاج 
البخيصاني ، وفي ضل مخحمة الزعف التي تسخ بيا فخندا اخحت بخيصانيا تتبع شخؽ متعجدة في 

خض سيصختيا عمى سياستيا تجاه لبشاف في سبيل عجـ فدح السجاؿ اماـ قػػ اخخػ تحاوؿ ف
 لبشاف .

لو اىسية كبيخة لسعخفة  9991-9999الدياسة البخيصانية تجاه لبشاف  التصخؽ لجراسةف إ
مفاصل االحجاث السيسة لتاريخ لبشاف وكيفية حرػلو عمى االستقالؿ ، ومغ ىشا تأتي اىسية ىحا 

تصخؽ في السبحث  البحث الحؼ سمط الزػء عمى االحجاث التاريخية عمى اساس مػضػعي ، اذ
، ورغبة السانيا في  9991-9999االوؿ الى مػقف بخيصانيا مغ دوؿ السحػر تجاه لبشاف 

التشافذ مع بخيصانيا مغ اجل الديصخة عمى لبشاف خرػصا بعج احتالؿ السانيا لفخندا بػصفيا 
ابات لبشاف الجولة السشتجبة عمى لبشاف ، في حيغ تشاوؿ السبحث الثاني الجور البخيصاني في انتخ

وكيفية سيخ العسمية البخلسانية في لبشاف والػقػؼ معيا ، إال اف السبحث الثالث جاء  9999
ومعخفة الػجو السغايخ الحؼ ضيخت  9991-9999ليكذف عغ اثخ الدياسة البخيصانية في لبشاف 

نتائج ميسة عميو بخيصانيا بعج نياية الحخب العالسية الثانية ، وتع التػصل في خاتسة البحث الى 
  خالؿ السجة قيج دراسة البحث .  

 9191 - 9191المبحث االول : موقف بريطانيا من دول المحور تجاه لبنان 
اخحت بخيصانيا تبحث ليا مشح الشرف الثاني مغ القخف  التاسع عذخ السيالدؼ والشرف 

ستػسط والخميج البحخ ال تأميغ مػاصالتيا فيمغ  تسكشيا قاعجةاالوؿ مغ القخف العذخيغ عمى 
، فقج ساعج السػقع  االستخاتيجي الحؼ تسمكُو لبشاف  مع مدتعسخاتيا في اليشجوخرػصًا  العخبي

ومخافئيا كل مغ بيخوت وشخابمذ في تػجيو انطار الجوؿ العطسى ومشيا بخيصانيا باتجاه السذخؽ 
 .(9)العخبي

الى اعتبار االراضي  9999 ايمػؿ االوؿ مغلقج دفع نذػب الحخب العالسية الثانية في 
مغ  الػاقعة تحت االنتجاب مشاشق حخبية ومشيا لبشاف التي شبق فييا الشطاـ العدكخؼ السباشخ

عمى اثخ ىديسة فخندا اماـ االلساف ادػ الى انقداـ الفخندييغ و  9999اذار  8حتى  قبل فخندا
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ندا الحخة في الخارج وحكػمة فخ ,  (PETAIN) (1)الى حكػمة فيذي ويخأسيا السارشاؿ بيتاف
اال اف حكػمة فيذي الفخندية كانت اكثخ تجاذبًا  ، (DEGUALLE) (9)ويخأسيا الجشخاؿ ديغػؿ

واندجامًا مع دوؿ السحػر وخرػصًا السانيا مسا اثار مخاوؼ بخيصانيا مغ قياـ دوؿ السحػر 
يع في القاىخة الى بغدو السذخؽ العخبي لحلظ قاـ وزيخ الجولة البخيصاني اوليفخ ليبتمتػف السك

الترخيح باف الحكػمة البخيصانية لغ تدسح باستخجاـ لبشاف كقاعجة حخبية لميجـػ عمى اقصار 
السذخؽ العخبي والتي تعيجت بخيصانيا بحسايتيا او اف تكػف مدخحًا لمقػافل التي تعخض بكية 

تخؾ الحخية التامة باف سياسة بخيصانيا تجاه لبشاف ىي  وأضاؼ الخصخاقصار السذخؽ العخبي الى 
، مسا ادػ الى تاـز (9)ليا في اف تتخح السػقف الحؼ يالئع مرمحتيا في تحقيق االستقالؿ

 12السػقف بيغ الحكػمة الفيذية وبخيصانيا التي التي قامت بغمق الدفارة الفخندية في لشجف في 
قياـ بخيصانيا بإيقاؼ التبادالت التجارية بيغ  في حيغ دفع تػتخ العالقات ىحا الى (5)9992تسػز 

سػريا ولبشاف مغ جية ومع البمجاف العخبية السجاورة لمبشاف مغ جية اخخػ مسا دفع بفخندا الى 
، في حيغ اف الداسة (1)الكياـ بفخض قيػد عمى الخعايا البخيصانييغ السػجػديغ في لبشاف

لساف الى السذخؽ العخبي عغ شخيق ضغط االلساف البخيصانييغ كانػا يتخػفػف مغ امتجاد نفػذ اال
الحؼ خمف بيػ عمى رأس الحكػمة الفيذية ، في  (7)( HENRI DENTZعمى ىشخؼ دانتد) 

ضل تخدؼ االوضاع االقترادية لمذعب المبشاني وكحلظ لياج الحخكات الػششية السشجدة باالنتجاب 
تكػف اكثخ تساشيًا  (8)ل حكػمة لبشانيةالى تذكي 9999/ 9/9الفخندي عمى لبشاف دفع بجانتد في 

مع رغبات حكػمة االنتجاب الفخندي السػالية لجوؿ السحػر والتي فدحت السجاؿ اماـ الصائخات 
، وكاف سيصخة (9)االلسانية السقاتمة الستخجاـ كافة السصارات التي تقع ضسغ االراضي المبشانية

الدػيذ وكحلظ مرافي تكخيخ الشفط في  السانيا عمى مصارات لبشاف يعشي الديصخة عمى قشاة
السشصقة وكحلظ زيادة اعجاد البعثات االلسانية وااليصالية السخسمة الى لبشاف ، مسا اثار قمق 
ومخاوؼ الكثيخ مغ الداسة البخيصانييغ ليذ مغ قياـ السانيا باحتالؿ سػريا ولبشاف فحدب بل 

الحؼ قاـ بانقالب في العخاؽ وأعمغ الحخب  (92)مغ تقجيع يج السداعجة لثػرة رشيج عالي الكيالني
، فزاًل عغ تػجو ىتمخؼ لسداعجة حخكات التحخر العخبية في السشصقة ، إال اف (99)اضج بخيصاني

 (91)بخيصانيا لع تقف مكتػفة االيجؼ اماـ تجخالت دوؿ السحػر في لبشاف فقج امخ وندتػف تذخشل
 EXPORTER) ) (99)ق عمييا اكدبػرتخرئيذ الػزراء البخيصاني بذغ حسمة عدكخية اشم
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OPERATIO ( وعيج بكيادتيا الى ويمدػفWILLSON الحؼ تسكغ مغ دخػؿ الحجود المبشانية )
وذلظ لعجـ فدح السجاؿ اماـ دوؿ السحػر مغ استخجاـ لبشاف قاعجة  9999حديخاف  8في صباح 

ذلظ اصجر الدفيخ البخيصاني  ، وبعج(99)لميجـػ عمى الجوؿ التي تقع تحت انتجاب فخندا وبخيصانيا
( بياف باسع الحكػمة البخيصانية اكج مغ MILES LAMPSONفي القاىخة مايمد المبدػف )

خاللو بانو في حالة انزساـ لبشاف الى جانب دوؿ الحمفاء فاف حكػمة انكمتخا تسشحيع كافة 
يو االستخليشي السسيدات التي تتستع بيا البمجاف السجاورة لمبشاف والجاخمة في نصاؽ الجش

(STERLING BLOC وكاف الػعج الحؼ قصعتو بخيصانيا في سبيل نيل لبشاف استقالليا يعكذ )
مجػ تدايج الجور الحؼ تمعبو بخيصانيا في مشصقة السذخؽ العخبي والحؼ يفػؽ مػقف فخندا الستسثل 

لسحمية التي مغ جية وكحلظ استقصاب كافة الكيادات ا (95)باالنتجاب عمى كل مغ سػريا ولبشاف
تصالب بإنياء االنتجاب والحرػؿ عمى االستقالؿ والديادة الػششية مصمباف يتحققاف بالتحالف مع 

 OLIVERمسا دفع بػزيخ الجولة البخيصاني اوليفخ ليشمتػف ) (91)الدياسة االنكميدية في السشصقة
LETTELTON  ر الى اف يػصي باستسخا 9999تسػز  1( فػر وصػلو الى القاىخة في

الديصخة العدكخية البخيصانية ومشع فخندا الحخة مغ تشفيح اؼ اجخاء محتسل متحرعة بالجفاع عغ 
الشطاـ السجني في مشصقة السذخؽ العخبي ومشع اؼ ىجػـ لجوؿ السحػر عمى ىحه السشصقة في 

في ضل  اال اف ىحا ال يعشي عجـ اعتخاؼ بخيصانيا بسكانة فخندا الحخة بالسشصقة (97)السدتقبل
والتي  (98)ليشمتػف  -وجػد االتفاقيات التي وقعت بيغ بخيصانيا وفخندا الحخة ومشيا اتفاؽ ديغػؿ 

ايمػؿ  9اصخت مغ خاللو بخيصانيا عمى مشح لبشاف استقالليا ، وكحلظ عخض تذخشل في 
عمى مجمذ العسػـ البخيصاني لمداسة البخيصانييغ بذأف السدتقبل الدياسي لمبشاف قائاًل "  9999

غ ال ندعى الستبجاؿ السرالح الفخندية بالسرالح البخيصانية في اؼ جدء مغ اجداء لبشاف واف نح
بخيصانيا ستقػـ بإعادة لبشاف الى اصحابيا الحيغ يتستعػف بحقػقيع في الديادة واالستقالؿ في 

 .(99)اقخب فخصة مسكشة "

إف شبيعة الدياسة البخيصانية ىػ السحافطة عمى دوؿ مشصقة السذخؽ العخبي ومشيا لبشاف 
وعجـ فدح السجاؿ اماـ دوؿ السحػر وحمفائيع في السشصقة مغ فخض ليسشتيع عمى اؼ دولة تقع 
تحت االنتجاب البخيصاني او الفخندي مسا دفع الكثيخ مغ رجاؿ الدياسة البخيصانييغ في التعبيخ 

وعمى الخغع مغ  (12)بتيع لسشح لبشاف الحخية واالستقالؿ وعجـ فخض القيػد اماـ تحقيق ذلظعغ رغ
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االقتخاحات والتحفطات البخيصانية ازاء اعالف استقالؿ لبشاف والتي لع يتع تحاشييا مغ قبل فخندا 
 عشجما بعث 9999كانػف االوؿ  11الحخة إال اف بخيصانيا اعتخفت رسسيا باستقالؿ لبشاف في 

، وفي (19)السمظ جػرج الدادس تيشئة لمخئيذ المبشاني وتع تبادؿ الخسائل بعج ذلظ بيغ الصخفيغ
، إال اف ىحا (19)اوؿ وزيخ مفػض ليا في لبشاف (11)عيشت بخيصانيا ادوارد سبيخس 9991شباط  

ألولى لع االعتخاؼ لع يخضي كثيخ مغ االشخاؼ الجولية ومشيا تخكيا والػاليات الستحجة االمخيكية فا
تعتخؼ )بجيغػؿ( ، والثانية كانت عمى عالقات دبمػماسية مع حكػمة فيذي وعمى الخغع مغ ذلظ 

قشراًل عامًا في بيخوت ، في  (WADSWORTH) فأنيا اعتخفت ضسشيًا بعج تعييغ ودسػرث 
حيغ اف العخاؽ قخر تأجيل االعتخاؼ باالستقالؿ لحيغ ضيػر حكػمة دستػرية في لبشاف ، وقج 

ذلظ عمى لداف السدتخ )ىاممتػف( القائع باألعساؿ البخيصانية في بيخوت عشجما ابمغ الجشخاؿ  ورد
واشتخشت الحكػمة العخاقية االعتخؼ باستقالؿ لبشاف اذا اعصي الحكع لمػششييغ الحيغ  (19)كاتخو

دياسية ، واف التأثيخ البخيصاني الػاضح في مجخيات الحياة ال(15)يسثمػف البمج تسثياًل حكيكياً 
المبشانية وخرػصا في قزية نيل لبشاف استقالليا دفع فخندا الحخة الى االعالف باعتخافيا نيل 

االمخ الحؼ بسػجبو حرل كحلظ عمى اعتخاؼ  9999تذخيغ الثاني  11لبشاف استقالليا في 
بخيصانيا بسا يخجـ مرالحيا االستخاتيجية الستعمقة بػجػدىا العدكخؼ في لبشاف بذكل خاص 

شصقة السذخؽ العخبي بذكل عاـ وىحا ما كانت دوؿ السحػر وفي مقجمتيا السانيا تدعى وم
، يبجوا اف انجالع الحخب العالسية الثانية كاف لو اثخه الػاضح في (11)لمحيمػلة دوف تحقيق ذلظ

سياسة بخيصانيا تجاه مرالحيا مغ خالؿ تاميغ شخؽ مػاصالتيا مع مدتعسخاتيا في اليشج 
ادراكيا ألىسية مشصقة السذخؽ العخبي ومػقعيا الحيػؼ كإدراكيا بالتحخؾ االلساني خرػصًا بعج 

تجاه ىحه السشصقة بعج دخػليا باريذ واحتالليا فخندا التي ُتعج الجولة السشتجبو عمى لبشاف مسا 
اثارة عامل التخػؼ لجػ بخيصانيا وما يذكمو ىحا االنييار الباريدي مغ خصخ عمى مرالح 

لتي اخحت تعج العجة لمػقػؼ بػجو محاوالت دوؿ السحػر بدعامة السانيا الخامية بخيصانيا ا
لمحرػؿ عمى مػشئ قجـ ليا في السشاشق القخيبة مغ السرالح البخيصانية واستخجاميا كػسيمة 

  لمزغط عمى بخيصانيا .
 9199دور بريطانيا في انتخابات لبنان  : المبحث الثاني
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لقج كاف النجالع الحخب العالسية الثانية اثخ كبيخ في ايقاؼ الكثيخ مغ السؤسدات 
الحكػمية في لبشاف ومشيا السؤسدات الجستػرية , إال اف ىحا االيقاؼ كاف خاضع لسؤثخات 
سياسية في ضل عجـ رغبة فخندا بشقل الرالحيات االدارية والجستػرية كافة الى المبشانييغ مع 

ط البخيصانية السصالبة بشقل صالحيات واسعة لمبشانييغ في سبيل تحقيق استسخار الزغػ 
، إال اف الجعع البخيصاني ىحا بجء بقػة بعج اف فخضت بخيصانيا سيصختيا عمى (17)االستقالؿ

التخػـ الغخبية لسرخ وبحلظ تكػف قج بدصت نفػذىا عمى بالد الذاـ ، إال اف الزعف الذامل 
ا عمى كافة السدتػيات دفعيا لمقبػؿ بفكخة االنتخابات في نياية عاـ الحؼ كانت تعاني مشو فخند

في ضل التخػؼ مغ انتياز الػششيػف المبشانيػف فخصة الػجػد  9999وبجاية عاـ  9991
العدكخؼ البخيصاني الحؼ سيخػليع اجخاء انتخابات لغخض الحرػؿ عمى االستقالؿ دوف معاىجة 

، ومغ جية (18)لترفية الػجػد الفخندي في السذخؽ العخبي وكحلظ استغالؿ االنكميد ىحه الفخصة
اخخػ اعتبخت بخيصانيا نفديا ممتدمة اماـ الذعبيغ الدػرؼ والمبشاني بأنيا االنتجاب خرػصًا واف 
بخيصانيا وججت نفديا بعج اعتخافيا باستقالؿ لبشاف عخضة لزغػط محمية تصالبيا بإجخاء 

خائيا بات امخًا ضخورؼ لتشطيع الػضع العاـ في لبشاف مغ ، واف اج(19)انتخابات حخة في لبشاف
وجية الشطخ البخيصانية ، مسا دفع بػ)سبيخز( بعج تعيشو أوؿ وزيخ بخيصاني مفػض في لبشاف اف 
يبعث بخسالة الى القشرل االمخيكي يػضح فييا باف تأخخ االنتخابات سيؤثخ عمى امغ بخيصانيا 

، في حيغ اف االمغ (92)سيؤدؼ ذلظ الى اخصار بعيجة االثخالعدكخؼ في مشصقة السذخؽ العخبي و 
العدكخؼ كاف احجػ مختكدات الدياسة البخيصانية لمزغط عمى خرػميا مغ اجل تقجيع التشازالت 

، مسا دفع بالدكختيخ العاـ لمسفػضية الفخندية (99)الدياسية ليا مع ما يتفق مع مرالحيا الدياسية
يبيغ فيو عـد فخندا في  9999كانػف الثاني  19رجر بيانًا في العامة في بيخوت )ىيممػ( اف ي

نيل لبشاف استقالليا الدياسي والجستػرؼ مغ خالؿ اختيار شخريات سياسية محمية تسثل لبشاف 
 .(91)تسثياًل عادالً 

بعج اف اخحت الزغػط الدياسية مأخحىا في سبيل فدح السجاؿ اماـ الذعب المبشاني 
، إال اف ىحا السدار االنتخابي في لبشاف اخح يأخح مشحى اخخ مغ خالؿ  لسسارسة حقو االنتخابي

، مغ خالؿ قياـ الفخندييغ بتقخيب (99)تكخيذ عامل التجدئة بيغ صفػؼ الذعب وتذجيع الصائفية
السػارنة ليع وإعصائيع امتيازات تفزميع عمى سػاىع مغ الصػائف عمى حج قػؿ الػزيخ البخيصاني 
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، في ضل وجػد بعس السداعي مغ اجل التػصل الى التػافق حػؿ (99)السفػض )سبيخز(
التسثيل االنتخابي لصػائف الذعب المبشاني في العسمية االنتخابية التي انصمقت في التاسع 

في ضل االحتجاجات البخيصانية  9999والعذخيغ مغ شيخ آب ولغاية الخامذ مغ ايمػؿ لدشة 
جمذ عمى خسدة وخسديغ نائبًا ، فيذسل ثالثػف ، وذلظ لغخض تدػية يتزسغ مغ خالليا الس

 .(95)وخسدة وعذخوف لألعزاء السخشحيغ مغ السدمسيغ غلمسديحيي
بجء التشافذ االنتخابي في لبشاف بيغ تياريغ لكل مشيسا فمدفتو الخاصة بو اثشاء العسمية 

ؿ العخبية وعجـ االنتخابية اذ اف التيار االوؿ ُيعج ذؼ ندعو قػمية فقج نادػ بالتعاوف مع الجو 
ومغ رمػزه رياض الرمح وعبج  (91)فرل لبشاف عغ محيصو العخبي وكاف زعيسو بذارة الخػرؼ 

الحسيج كخامى ، فيسا تدعع اميل اده السعخوؼ بػالئو التاـ لمسدتعسخ الفخندي التيار الثاني والحؼ 
مغ فخندا ، فقج  اراد مغ لبشاف اف تكػف دولة مغمقة عغ البمجاف العخبية لكي تمتسذ الحساية

حرل التيار االوؿ الحؼ تدعسو بذارة الخػرؼ عمى دعع كبيخ مغ قبل بخيصانيا والحكػمات 
، إال اف الجعع البخيصاني ىحا لع يكغ سػػ تشفيح لتػصيات مجمذ حخب الذخؽ (97)العخبية

اني بخئاسة وزيخ الجولة البخيص 9999مغ أيار 99الى  92االوسط الحؼ انعقج في القاىخه بيغ 
( وعزػية سفخاء  بخيصانيا في كل مغ MOYN( ووكيمو مػيغ )R. CASEYريتذارد كاسي )

مرخ والعخاؽ واليػناف والسشجوب الدامي البخيصاني في فمدصيغ وشخؽ االردف والػزيخ السفػض 
 في سػريا ولبشاف )سبيخز( فقج اصجر السجمذ عجة قخارات مشيا :

 السدتػػ العدكخؼ في مشصقة السذخؽ العخبي .تػسيع صالحيات بخيصانيا عمى  -9
 االبقاء عمى دوؿ السذخؽ العخبي ضسغ دائخة اقترادية في مشصقة االستخليشي . -1
 .(98)دمج سػريا ولبشاف في مشطسة الذخؽ االوسط ودعع سعييسا نحػ االستقالؿ -9

ح السجاؿ اماـ اف ىحه القخارات كانت تيجؼ الى اقراء فخندا مغ مشصقة السذخؽ العخبي وفد
البخيصانييغ مغ اجل فخض سيصختيع السباشخة عمى ىحه السشاشق بعج اف تسكغ بذارة الخػرؼ مغ 

ولع يحزخ  9999ايمػؿ  19الفػز بأغمب مقاعج مجمذ الشػاب الحؼ عقجه جمدتو االولى في 
مغ الشػاب الخسذ والخسدػف سػػ سبع وأربعػف نائبًا في جمدة االقتخاع عمى رئيذ 

، اذ انتخب اربع وأربعػف مشيع بذارة الخػرؼ رئيدًا لمجسيػرية فيسا اوكل االخيخ (99)ػريةالجسي
رئاسة الحكػمة الى رياض الرمح والحؼ ُيعج محدػبًا عمى بخيصانيا حدب وجية نطخ الفخندييغ 
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ؼ ، والحؼ كاف ييج(92)بعج اف القى بيانو الػزارؼ والحؼ اكج مغ خاللو عمى اىسية السيثاؽ الػششي
الى الرجاقة مع كل الجوؿ االجشبية التي تعتخؼ باستقالؿ لبشاف وتحتـخ اراضيو ، مسا دفع 

 1ببخيصانيا لتعديد مػقفيا تجاه لبشاف اف شالبت الحكػمة السرخية اف تقػـ بعقج اجتساع في 
في القاىخة يكػف تحت رعايتيا بخيصانيا يتع مغ خاللو دعػة بذارة الخػرؼ وجسيل  9999حديخاف 

ودمحم شخارة ، (99)مخدـ ووزيخ الخارجية الدػرؼ ورئيذ الػزراء الحكػمة السرخية مرصفى الشحاس
، لغخض التػصل الى صيغة تتشازؿ بسػجبيا سػريا عغ اؼ (91)وكيل وزيخ الخارجية السرخية

، ليذ ىحا فحدب (99)مصالب ليا في لبشاف مقابل التداـ بذارة الخػرؼ بالتعاوف مع الجوؿ العخبية
بل عسجت بخيصانيا الى رفع محكخة احتجاج ارسميا الػزيخ البخيصاني السفػض في سػريا ولبشاف 

، وشجدت مغ خالليا بخيصانيا بالتجخل (99)الى ىيممػ عمى اثخ اعتقاؿ رؤساء الحكػمة المبشانية
العدكخ في حاؿ عجـ االفخاج عغ رئيذ الجسيػرية بذارة الخػرؼ وأعزاء حكػمتِو ، إال اف 

ب السػقف الفخندي تجاه مصالب الحخكة الػششية السصالبة بإشالؽ سخاح السعتقميغ دفع ترم
( الى بيخوت حاماًل معو  CASYبخيصانيا الى الكياـ بإرساؿ وزيخىا السفػض في القاىخة كاسي ) 

مذجدًا عمى السػقف  9999انحارًا صخيحًا الى كاتخو في التاسع عذخ مغ تذخيغ الثاني 
، ولع (95)تسثل بالتجخل العدكخؼ في حاؿ عجـ االفخاج عغ السعتقميغ وإخخاجيع بالقػةالبخيصاني الس

يكغ اماـ فخندا خيارًا آخخ سػػ اشالؽ سخاحيع في الثاني والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني لعاـ 
، وليذ ىشاؾ ما ىػ اكثخ داللة عمى اف فخندا كانت بحكع الجولة السشتيية القػة في  (91)9999

، (97)ػليغ البخيصانييغ بعج استبعادىا تسامًا مغ تختيبات ما بعج الحخب العالسية الثانيةنطخ السدئ
يبجوا اف ضيػر الشطاـ الدياسي المبشاني كاف نتيجة شبيعية لسؤثخات فكخية وسياسة غخبية بعج اف 

مع مخ بسخاحل متعجدة مغ الذج والجحب في كيفية سيخ الحياة الشيابية في لبشاف مع ما يتػافق 
مرالح الجوؿ السشتجبة وخرػصًا فخندا الداعية لعجـ مشح لبشاف استقاللو التاـ وإبقائو تحت 
شائمة االنتجاب لفتخة شػيمة وفي ضل وجػد السعارضة الذجيجة مغ قبل قادة الحخكة الػششية 

يابي في المبشانية ورغبة بخيصانيا في تشفيح وعػدىا التي قصعتيا لسشح لبشاف استقاللو الدياسي والش
 سبيل الحفاظ وحجة وامغ واستقخار ىحه السشصقة مغ السذخؽ العخبي .

 9191-9199المبحث الثالث : أثر الدياسة البريطانية في لبنان  
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احجػ اكبخ اقصاب دوؿ التحالف التي سارت الحخب العالسية الثانية الى  ُتعج بخيصانيا
عمى نيايتيا ، لحلظ كانت بخيصانيا تجعع مصالب الجوؿ  9999في عاـ  جانبيا بعج اف اوشكت

السصالبة بالحرػؿ عمى االستقالؿ ومشيا لبشاف ، وقج اوضح انتػني أيجف وزيخ الخارجية 
الى كسيل شسعػف الػزيخ المبشاني السفػض في لشجف بأف  9995كانػف الثاني  9البخيصاني في 

باستقالؿ لبشاف وانو يجب التػصل الى صيغة لالتفاؽ حػؿ ذلظ  بخيصانيا ال تتخاجع عغ االعتخاؼ
، ومسا يؤكج مػقف الدياسة البخيصانية تجاه لبشاف ىػ تػتخ العالقة بيغ بخيصانيا وفخندا (98)االمخ

، وقياـ بخيصانيا بخفع محكخة احتجاج عمى (99)حػؿ قياـ فخندا بإرساؿ قػاتيا العدكخية الى لبشاف
، وبعج انترار الحمفاء عمى دوؿ السحػر في اوربا واستدالـ السانيا 9995ايار  97ذلظ في 

تدايج الشفػذ الذيػعي وكحلظ االستفدازات الفخندية في السذخؽ العخبي مسا دفع بكسيل شسعػف اف 
 .(52)( في بيخوت T.SHONEيقجـ محكخة احتجاج الى الػزيخ البخيصاني السفػض تخانذ شػف ) 

( القائج االعمى لمقػات البخيصانية في السذخؽ  PAGETيت ) لقج اعخب الجشخاؿ  باج
العخبي عغ مػقف بخيصانيا الستذجد تجاه فخندا وذلظ بعج مصالبة السفػض الفخندي العاـ بيشيو 

(BEYNE بعػدة القػات الفخندية الى ثكشاتيا تحت االوامخ العدكخية البخيصانية واف اؼ وحجة )
ع الخد عمييا مغ قبل الػحجات العدكخية البخيصانية ، وقاؿ بأنو ال فخندية ستقػـ بإشالؽ الشار سيت

 .(59)يجػز ألؼ جشجؼ فخندي الخخوج الى الذارع بجوف حرػلو عمى السػافقة
 9995حديخاف  1لقج اعمشت الجامعة العخبية مغ جانبيا في جمدتيا الثالثة والخابعة في 

، إال اف (51)حكػمة المبشانية والحكػمة الدػريةعغ قخارىا بتدميع القػات الخاصة الفخندية الى ال
الحكػمة البخيصانية قخرت ربط مريخ القػات الفخندية بسريخ الجير البخيصاني التاسع لحيغ 

، في ضل الستغيخات التي شيجتيا الداحة الدياسية البخيصانية وخرػصًا (59)ايجاد الحمػؿ الجولية
وفػزىع في االنتخابات ومتقجميغ عمى  9995ػز تس 11بعج مجْي حدب العساؿ الى الدمصة في 

حدب السحافطيغ وسياستيع ذات الػجييغ والحيغ يؤيجوف استقالؿ لبشاف مغ جية ويعتخفػف 
 غ، فقج فدح السجاؿ اماـ الػششييغ المبشانيي(59)بالسخكد الستسيد لفخندا في لبشاف مغ جية اخخػ 

جالء القػات الفخندية مغ اراضييع ،  لمزغط عمى الحكػمة البخيصانية لتحقيق مصالبيع في
ايمػؿ  99( الى عقج مؤتسخ بخئاستو في  BEVINوبالفعل بادر وزيخ الخارجية البخيصاني بيفغ ) 

بحزػر مسثمي بخيصانيا الجبمػماسييغ في عػاصع الجوؿ العخبية لتحجيج سياسة بخيصانيا  9995
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ة المبشانية قج رفزت اف تكػف لبشاف الججيجة في الذخؽ االوسط برػره عامة في حيغ اف الحكػم
، عمى الخغع مغ اف الدياسة البخيصانية بعج الحخب (55)مدخحًا تترارع عميو الجوؿ الكبخػ 

العالسية الثانية اخحت تأخح مشحى اخخ تجاه شخكائيا في الحخب وذلظ مغ خالؿ عجـ االستخفاؼ 
خًا لػزراء خارجية الجوؿ الخسذ بسرالحيع واستحقاقاتيع االستعسارية اذ عقجت بخيصانيا مؤتس

لمبحث في جسيع السذكالت والتدػيات الشاجسة عغ  9995ايمػؿ  99الكبخػ في لشجف في 
، اذ اف ىحا السؤتسخ جعل ىشاؾ تقاربًا بخيصانيًا فخنديًا (51)الحخب ورسع سياسة االستقخار في العالع

ليذ مغ مرمحة بخيصانيا  الح في االفق مغ خالؿ ترخيح شارؿ ديغػؿ الحؼ بيغ فيو بأنو
، ليذ ىحا فحدب بل عقج ىشاؾ اتفاؽ (57)وفخندا زواؿ مرالحيع السذتخكة في السذخؽ العخبي

اكج عمى ابقاء الفخندييغ وتشذيط اقترادياتيع في  9995كانػف االوؿ  99فخندي بخيصاني في 
في مؤتسخ لشجف ومشيا  ، في حيغ اثار ىحا القخار حفيطة الجوؿ الكبخػ االخخػ السذاركة(58)لبشاف

روسيا والػاليات الستحجة االمخيكية اذ ابجت االخيخ اعتخاضيا ليحا االتفاؽ وعجتو مشافي لمقػاعج 
، كسا اعمغ االتحاد الدػفيتي عغ اعتخاضو ليحا القخار وأكج  السػضػعة في ميثاؽ االمع الستحجة

بأنو يحافع عمى اعتخافو بديادة لبشاف واستقاللو وانو في حاؿ ارادة الحكػمة المبشانية مقاومة ىحا 
، وبخر الػكيل الجائع لػزارة الخارجية (59)االتفاؽ فاف الحكػمة الخوسية سػؼ تقف الى جانبيا

جاءت  9995كانػف االوؿ  99( باف اتفاقية A.CADOGANادوغاف )البخيصانية الكدشجر ك
تجاركًا لشذؤ اؼ فخاغ وتأميشًا لدالمة مشصقة السذخؽ العخبي االستخاتيجية في العالع ، إال اف 
الحكػمة المبشانية اعمشت عغ رفزيا لبشػد االتفاؽ الفخندي ػػػػػػػ البخيصاني وعجتو نقس لػعػد 

استقالؿ لبشاف واستشكخت خصة التدػيف في جالء القػات االجشبية عغ  بخيصانيا الجاعسة لقزية
االلتداـ بإحكاـ ميثاؽ االمع الستحجة واحتخاـ  9991كانػف الثاني  9، وشالبت في  (12)اراضييا

، إال اف الدياسة البخيصانية اخحت تتبشى مذاريع (19)سيادة لبشاف واستقاللو عمى الرعيج الػششي
ة العخبية تثبت مغ خالليا نفػذىا االقترادؼ واالستخاتيجي لحلظ لجأت الى متشػعة في السشصق

تحقيق فكخة الجامعة العخبية لكي تداعجىا في خجمة مرالحيا وإفذاؿ السذاريع الفخندية في 
السشصقة وإحباط االماني الػششية العخبية في تحقيق االستقالؿ وكحلظ الػقػؼ بػجو اؼ خصة 

 (11)قبل تداعج في تيجيج السرالح البخيصانية في السشصقة العخبيةوحجوية لمعخب في السدت
وبسػجب ىحه السخصصات قخرت لبشاف رفع قزيتيا الى مشطسة االمع الستحجة ، اذ عيغ بذارة 
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الخػرؼ وزيخ خارجيتو حسيج فخنجيو ليكػف رئيدًا لمػفج المبشاني الحؼ تفاوض في لشجف مغ اجل 
حيث القى رئيذ الػفج خصابًا  9991كانػف الثاني  1صل في جالء القػات االجشبية والحؼ و 

مصالبا احتخاـ سيادة واستقالؿ  9991كانػف الثاني  99اماـ الجامعة العامة لألمع الستحجة في 
وفي ضل عجـ االستجابة لسصالب الػفج المبشاني فقج قخر الػفج رفع شكػػ الى مجمذ  (19)لبشاف

ا بإصجار قخار يػصي بجالء جسيع الجيػش االجشبية يصالب فيي 9991شباط  99االمغ في 
، مسا دفع بالكدشجر كادوغاف اف يعقج اجتساعًا في (19)السػجػدة عمى االراضي المبشانية جالًء تاما

مع رئيذ الػفج المبشاني ليبجؼ اعتخاضُو عمى مزسػف الذكػػ المبشانية السقجمة  9991شباط  99
، إال (15)مغ ترػيت بخيصانيا لرالحيا داخل مجمذ االمغ الى مجمذ االمغ والتي ستحـخ لبشاف

اف بخيصانيا ارادت الحرػؿ عمى امتيازات سياسية واقترادية وثقافية في السذخؽ العخبي وكحلظ 
االبقاء عمى نػع مغ الػجػد البخيصاني الى جانب الػجػد الفخندي في السذخؽ العخبي واف وجػد 

دية في لبشاف لع يكغ تشفيحًا إلحكاـ معاىجة ما بل ىي مػجػدة بحكع الجيػش البخيصانية ػػػػػػػػ الفخن
، عمى الخغع مغ ذلظ فاف مجمذ االمغ اثبت شخعية السصالب المبشانية وعج (11)ضخورات الحخب

، إال اف الزغػط الجولية (17)الػجػد الفخندي ػػػػػػػ البخيصاني امخًا يتعارض مع ميثاؽ االمع الستحجة
في مبشى الػزارة  9991شباط  99دفعت بخيصانيا الى عقج اجتساعًا في في مجمذ االمغ 

الخارجية البخيصانية بخئاسة بيفغ الحؼ اكج عـد بخيصانيا بدحب قػاتيا عغ لبشاف تشفيحا لقخارات 
باف  9991اذار  1، وكحلظ اعمشت وزارة الخارجية البخيصانية في (18)اغمبية اعزاء مجمذ االمغ

نية ػػػػػػػ الفخندية والتي جخت بذأف سحب قػاتيسا مغ لبشاف تقخر مغ خالليا السفاوضات البخيصا
آب  99وكحلظ سحب القػات الفخندية ابتجاًء مغ  9991حديخاف  92سحب القػات البخيصانية في 

، يبجوا اف (19)وبحلظ تحػلت لبشاف الى دولة مدتقمة استقالًؿ تاماً  9991كانػف االوؿ  99ولغاية 
ادت تاميغ مرالحيا في السذخؽ العخبي حتى ولػ تصمب االمخ التخاجع عغ وعػدىا بخيصانيا ار 

بذأف دعع استقالؿ لبشاف بعج اف شارفت الحخب العالسية الثانية عمى نيايتيا والتخػؼ مغ انفخاد 
فخندا بالديصخة الكاممة عمى لبشاف في ضل وجػد الخغبة الكبيخة لجػ الذعب المبشاني في نيل 

 ستقالؿ .  الحخية واال
 الخاتمة :  
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اف بخيصانيا كانت تعسل خالؿ الحخب العالسية الثانية عمى تقػيس دعائع الشفػذ الفخندي في  -9
لبشاف رغع التأكيجات البخيصانية بعجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمسشصقة الػاقعة تحت االنتجاب 

 الفخندي .
مشصقة السذخؽ العخبي لمسرالح البخيصانية فاف شبيعة الدياسة  عمى الخغع مغ اىسية -1

البخيصانية كانت تعتسج في الزغط عمى خرػميا مغ اجل تقجيع التشازالت الدياسية ليا مع ما 
 يتفق مع مرالحيا االستخاتيجية في السشصقة برػرة عامة

الدياسي والجستػرؼ  كخست بخيصانيا جيػدىا في سبيل حرػؿ لبشاف عمى الحخية االستقالؿ -9
 لحلظ عسجت عمى دعع بخلسانو مع ما يتفق وتصمعات دوؿ السشصقة العخبية .

اف تساسظ الػحجة الػششية وميارة الكيادات الدياسية في لبشاف اجبخ القػات االجشبية عمى  -1
 مغادرتيع االراضي المبشانية .   

 
 :الهوامش 

، مجمة  9998-9999واالتفاقيات الدخية حػؿ السذخؽ العخبي  عراـ خميفو ، الحخب العالسية االولى (9)
 . 977، بيخوت ، الجامعة المبشانية ، ص9999( ، 1اوراؽ جامعية ، العجد )

        ً      عسل ضابصا  في   9871عاـ  ( ولج في فخندا والتحق بالجير الفخندي9959-9851ىشخؼ بيتاف : ) (1)
                                                ً                     ً                          السذاة لفتخة شػيمة ، وتجرج بعجىا في السشاصب نائبا  لخئيذ الػزراء ورئيدا  لمػزراء ورئيذ لمجسيػرية 
في حكػمة فيذي ، وحكع عميو بعجىا باإلعجاـ ليخفف بعيا بالدجغ السؤبج بتجخل مغ قبل ديغػؿ . 

 يشطخ:

 EncycIopedia Britannic,Chicgio,1973,VoI,17,P.726.  
( ولج في مجيشة ليل الفخندية وبجء نذاشو الدياسي عمى اثخ سقػط 9972-9892شارؿ ديغػؿ :)  (9)

فقج انذأ حكػمة فخندا الحخة في لشجف وبعج انجحار السانيا واستعادة  9992فخندا اماـ االلساف عاـ 
رؿ ديغػؿ يشطخ : . لمسديج مغ التفاصيل عغ شا 9995فخندا تػلى بذكل مؤقت رئاسة الحكػمة عاـ 
، السػسػعة العخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ، ص  1عبج الػىاب الكيالي ، السػسػعة الدياسية ، ج

791-799  . 

نجيب االرمشازؼ ، محاضخات عغ سػريا مغ االحتالؿ حتى الجالء ، بيخوت ، دار الكتب الجيج ،  (9)
 . 919، ص 9979
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 . 99، ص9911عيج الجراسات العخبية ، بيخوت ، صالح العقاد، الحخب العالسية الثانية ، م (5)

(6) ALBERT HOURANI,SYRIA AND LEBANON APOLITICAL 
ESSAY,LONDON,OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1962, P, 232-233. 

                                                                               ِ          ىشخؼ دانتد : وىػ جشخاؿ فخندي شارؾ في الحخب العالسية االولى وىػ في العذخيغ مغ عسخه  ، وتجرج  (7)
ج اف عيغ امخ كتيبة وبعجىا رئيذ اركاف الفخقة الحادية والخسديغ لمسذاة في في السشاصب العدكخية بع

ليتػلى بعج ذلظ مشرب مجيخ مخابخات الجير الفخندي الخاص في الذخؽ ويذغل مشرب  9919عاـ 
السشجوب الفخندي الدامي عمى سػريا ولبشاف . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ ىشخؼ دانتد يشطخ: ميذيل 

ة الدػرية السددوجة) سػريا في ضل الحخب العالسية الثانية( ، تخجسة: المػاء جبخائيل دافييو ، السدأل
 . 71-19، ص  9989، دار شالس لمجراسات والتخجسة والشذخ ،  9بيصار ، ط

الحكػمة التي تذكمت في لبشاف كانت باختيار وتػجيو مغ قبل حكػمة  تججر االشارة ىشا : اال اف (8)
االنتجاب الفخندية حيث تخأسيا الفخد نقاش بالتعييغ ، واحسج الجاعػؽ لإلشغاؿ العامة والبخيج ، وجػزيف 
نجار لمسالية والتسػيغ ، وفميب بػلذ لمسعارؼ ، وفؤاد عديخاف لمرحة واالقتراد. لمسديج مغ التفاصيل 

 .997، ص 9985خ: يػسف حكيع ، سػريا واالنتجاب الفخندي ، بيخوت ، دار الشيار لمشذخ ، يشط

(9) HOURANI . OP . CIT. P. 233-234.    

وحرل عمى  9891ولج رشيج عبج الػىاب مخاد الكيالني في محافطة ديالى رشيج عالي الكيالني : (92)
ليتجرج  9999العذخيغ مغ اذار  وتخأس بعجىا حكػمات عجيجة اوليا في  9995شيادة الحقػؽ عاـ 

                               ً                                                          بعجىا في مشاصب عجيجة وأصبح رئيدا  لسجمذ الشػاب العخاقي في دورتو االولى والثانية وقاد بعجىا 
حخكة مدمحة ضج حكػمة شو الياشسي مسا ادػ الى تجخل عدكخ بخيصاني واحتالؿ بغجاد لييخب 

عالي الكيالني يشطخ : قيذ جػاد عمي  الكيالني وإتباعو الى شيخاف . لمسديج مغ التفاصيل عغ رشيج
، بغجاد ، دار الحػراء ،  9915-9891الغخيخؼ ، رشيج عالي الكيالني ودوره في الدياسة العخاقية 

1221. 

والذخؽ  العخبي ، تخجسة : احسج عبج الخحيع مرصفى ، القاىخة ،  لػكاز ىيخزويد ، السانيا اليتمخية (99)
 . 199، ص  9918دار السعارؼ بسرخ ، 

( ولج ونذأ في بخيصانيا وىػ مغ اسخة مػرلبػر البخيصانية ، ويعج 9915-9879وندتػف تذخشل : ) (91)
                                          ً      ً                                               مغ ابخز الداسة البخيصانييغ الحيغ لعبػا دورا  كبيخا  في استعسار الكثيخ مغ الجوؿ اذ تػلى مشرب وكيل 

ل يشطخ : عبج . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ وندتػف تذخش 9921وزارة السدتعسخات البخيصانية عاـ 
  .  799، ص 9، ج 9979الػىاب الكيالي ، مػسػعة الدياسة ، بيخوت ، 
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لتي ستتبعيا بخيصانيا في ابعاد نفػذ دوؿ السحػر عغ لبشاف اكدبػرتخ : وىػ االسع الدخؼ لمخصة ا (99)
 وشخدىع عغ دوؿ السذخؽ العخبي ، لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:

 MARGARET CARLYLE , DOCUMENTS INTERATIONAL AFFAIRS 1919-1946 , 
LONDON , OXFORD University PRESS ,1954,VOL,II,P,179.   

(14) Winston's. CHUREHILL The SEOOND WORLD WAR,LONDON,1948-
1945,OP.CIT,P,294.  

قيسة  وذلظ إلدراكيا باف االعالف الفخندي ال اف ترجر بخيصانيا السػقف مغ اجل نيل لبشاف استقالليا (95)
                                                                       ً            و الف حخكة فخندا الحخة ال تذكل حكػمة رسسية وليدت ليا قػة ونفػذ عدكخؼ قياسا  لسا تسمكو ل

بخيصانيا مغ قػة عدكخية تدتصيع اف تقف بػجو اؼ اعتجاء الساني محتسل لكل مغ سػريا ولبشاف ، 
 لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:

 CHURCHILL. The SECOND. WORLD WAR. OP. CIT .VOL . P . 296 
(16) STATEMENT OF POLICY BY HIS MAJESTY,S GOVERMENT IN The 

UNTED KINDOM IN RESPECT OF SYRIA AND The LEBANON 8 the 
JUNE.9 SEPT.1941.LONDON.1945.p 2. 

(17) MARTINT. MARTIN L ANOTHODA, The ANGLO FRENCH OVER The 
LEVANT ,MAY-SEPTEMBER 1941 REVUE FRANCAISED, HISTOIR, 
OUTRE MERLX,III,1976, P.82-81 

البخيصاني في سػريا ولبشاف  وتزسغ قبػؿ الفخندييغ لمػجػد 9999اب  7                   ً     وقع ىحا االتفاؽ رسسيا  في  (98)
مقابل اعتخاؼ بخيصانيا بالػضع الستسيد لفخندا في لبشاف مع تعيج الجولتيغ باستقالؿ سػريا ولبشاف ، 

 لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :

 Hurwitz : DIPLOMACY in the NEAR and MIDD LEEAST 1535-1956, NEW YORK, 
PRINCETON,LONDON, 1950.P.234-232.  

(19) STATEMENT OF POLICY. OP . CIT . NO . 2 , 
P.3.                                  

 ومػقف بخيصانيا مشيا ، االردف ، جامعة اؿ 9999دمحم رجائي ، رباف قزية استقالؿ لبشاف عاـ  (12)
 . 998، ص 9998البيت ، 
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(21) Vanh Enget , Beirut ,January, 1942 Tos of , Washington ,Browne, Op ,Vol 
.P. 274-276. 

ونذأ في اسخة فقيخ والتحق بعجىا في صفػؼ الجير  9881ادوارد سبيخس : ولج في بخيصانيا عاـ  (11)
                    ً     السجنية اذ انتخب عزػا  في  البخيصاني خالؿ الحخب العالسية االولى ، وتجرج بعج ذلظ في السشاصب

، وتػلى بعجىا رئاسة البعثة البخيصانية الى سػريا ولبشاف وأصبح  9911عاـ مجمذ العسـػ البخيصاني 
. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: احسج عصية هللا  9991اوؿ وزيخ مفػض بخيصاني في التاسع مغ شباط 

 . 992، ص  9981، القامػس الدياسي ، القاىخة ، 

، تخجسة : احسج عبج الخحيع مرفى ،  9998-9912ث وليسد ، بخيصانيا والجوؿ العخبية سيتػر  (19)
 .999، ص 9951القاىخة ، السكتبة االنجمػ السرخية ، 

في فخندا ودخل الكمية العدكخية ليتخخج مشيا ضابط التحق بعجىا في الحخب  9879كاتخو : ولج عاـ  (19)
الريشية ، وبدبب رفزو تػقيع اليجنو مع السانيا عدلو                    ً           الولى فقج اصبح حاكسا  عمى اليشجالعالسية ا

بيتاف مغ مشربو إال انو تسخد عميو وأعمغ استقالؿ اليشج الريشية عغ حكػمة بيتاف وضسيا الى حكػمة 
 . 952فخندا الحخة . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : احسج عصية هللا ، السرجر الدابق ، ص 

، بيخوت ، السؤسدة العخبية  9958-9999سذخؽ العخبي القػمية مسجوح الخوساف ، العخاؽ وقزايا ال (15)
 .   59، ص 9979لمجراسات والشذخ، 

،  9995جػرج حشا ، مغ االحتالؿ الى االستقالؿ لبشاف في ربع قخف ، بيخوت ، السكتبة االىمية ،  (11)
 .959ص

(27) Gaunson the Anglo French clash in Lebanon and Syria , London, Cmillan 
press, 1987.OP.Cit.P. 92.   

 . 928صالح العقاد ، السرجر الدابق ، ص (18)

 . 19، ص 9992، عساف ، مشتجػ الفكخ العخبي ، سعج الجيغ ابخاليع وآخخوف ، ديغػؿ والعخب  (19)

(30) Dispatch. From Engert To .S. of.S.No.379.23. May 1942.Browne. VoL.II. 
P.P. 318-319 . 

(31) George Catroux , Dan La Bataille De Mediterranean .Egypt-Levant-Fatigue 
Du Nord 1940-1944,Paris.1949.P.289.  
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(32) D.S Division of N.E.A.26 November. 1943.Browne.VoL.OP.Cit.P.140. 

بإقالة الفخد نقاش وحكػمة  9999اذار  91ففي اشار التييئة لالنتخابات في لبشاف قاـ كاتخو بتاريخ  (99)
                                                                     ً     ييغ حكػمة مؤقتة بخئاسة الجكتػر ايػب ثابت غيخ اف ىحا التعييغ كاف تعبيخا  عغ سامي الرمح وتع

حخص الفخندييغ عمى تكخيذ الصائفية ، كيف ال والسخسػماف المحاف اصجرتيسا حكػمة ايػب ثابت في 
( عمى تحجيج 99كانا ثسخة ىحا التعييغ فقج نز السخسـػ االوؿ الحؼ حسل الخقع ) 9999حديخاف  97

    ً              مقعجا  ، بيشسا حجد  (11    ً             مقعجا  ولمسدمسيغ ) (91      ً                   ( نائبا  بحيث يخرز لمسديح)59لشػاب بػ)عجد ا
 :( تػزيع عجد الشػاب عمى السشاشق المبشانية. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ52السخسـػ الثاني ذؼ الخقع )

 Rabbath Edmond, La Formation Historigue Du Liban Poiitigu Et Constitional, 
BEryrouth, 1973.P.452.     

، بيخوت ، مجمة تاريخ العخب والعالع ،  9951 -9912حداف حالؽ ، تحميل االتجاىات في لبشاف  (99)
 . 59، ص 9989( ، كانػف االوؿ ، 98العجد )

(35) From Tel wadsworth tos, ofs.no.255.16 August. 1943. Browne. vol.II. PO. 
CIT. P.P.404-405. 

( ولج في بيخوت ونذأ في اسخة متػاضعة ودخل كمية الحقػؽ في 9919-9892بذارة الخػرؼ : ) (91)
                       ً                                                          بيخوت ليتخخج مشيا محاميا  ، فقج عسل في صفػؼ الحدب الجستػرؼ ليتػلى بعجىا مشرب وزيخ 

، وتػلى بعج ذلظ مشرب رئيذ جسيػرية لبشاف ألوؿ مخة بعج االستقالؿ في  9911الجاخمية في عاـ 
استقالتو . لمسديج مغ التفاصيل حػؿ بذارة الخػرؼ  9951وألسباب سياسة قجـ في عاـ  9999عاـ 

  . 195، السرجر الدابق ، ص  9يشطخ : عبج الػىاب الكيالي ، ج

، 9918، بيخوت ، معيج االنساء العخبي ،  9991-9999سعج مخاد ، الحخكة الػحجوية في لبشاف  (97)
  .198ص

االوسط . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : رؤوؼ عباس ، سػريا  بخرػص قخارات مجمذ حخب الذخؽ  (98)
،  9981دراسة تاريخية ، دمذق ، جامعة دمذق ،  9999-9999في مخصصات الدياسة البخيصانية 

 . 919-999ص

 .  97-95بذارة خميل خػرؼ ، السرجر الدابق ، ص  (99)

الذباب في مصمع  سياسية تػلجت في مخيمة السثقفيغ -السيثاؽ الػششي : وىػ صيغة وششية  (92)
وتبشاىا بذارة الخػرؼ ورياض الرمح بعج وصػليسا الى  9991الثالثيشيات ثع اخحت تتبمػر بعج عاـ 
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وبجعع مغ السفػض البخيصاني سبيخز.لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: باسع الجدخ،  9999دفة الحكع عاـ 
 . 51، ص 9959نحػ لبشاف ججيج ، بيخوت ، السكتب التجارؼ لمصباعة ، 

( ولج ونذأ في القاىخة فقج انطع الى حدب الػفج السرخؼ بخئاسة 9915-9879مرصفى الشحاس : ) (99)
ليتخأس الحكػمة  9917سعج زغمػؿ اذ تخأس الحدب بعج وفاة سعج زغمػؿ في الثالث والعذخيغ مغ اب 

 9991( فقج وقع معاىجة مع بخيصانيا عاـ 9991، 9992، 9918السرخية بعج ذلظ  خالؿ االعػاـ )
. لمسديج مغ  9951، ليجخل بعج ذلظ في الجانب العارض لمحكػمة السرخية ويعتدؿ الدياسة في عاـ 

التفاصيل عغ مرصفى الشحاس يشطخ : عبج الػىاب الكيالي وكامل الدىيخؼ ، السػسػعة الدياسية ، 
  . 529-529، ص  9979مصبعة الستػسط ، بيخوت ، 

، بيخوت ، مؤسدة الخسالة ، 9981 -9912في لبشاف  عمي دمحم االغاء ، االتجاىات الدياسية (91)
 .  75، ص9999

 . 77عمي دمحم االغاء ، السرجر نفدو ، ص  (99)

بإلقاء الكبس عمى الخئيذ  9999ة في الحادؼ عذخ مغ تذخيغ الثاني قامت الدمصات الفخندي (99)
كسيل شسعػف المبشاني بذارة الخػرؼ ورئيذ وزرائو رياض الرمح  وكحلظ عادؿ عديخاف وسميع تقال و 

وعبج الحسيج كخامي عمى اثخ مصالب الحكػمة المبشانية بتعجيل الجستػر المبشاني وقامت بإبعادىع الى 
                                    ً                      ً                                  قمعة راشيا في ضػاحي لبشاف وصادرت امخا  بتشريب أميل أده رئيدا  لمجسيػرية المبشانية . لمسديج مغ 

المبشانية  -بيصار ، تصػر الػحجة الدػرية عبج الخحسغ ال يشطخ :التفاصيل حػؿ اعتقاؿ الحكػمة المبشانية 
 9911، بغجاد ،  9؛ حدغ العصار ، الػشغ العخبي ، ط 99، ص 9988، دمذق ،  9999-9952
، مصبعة الخشاد ، بغجاد  9958-9999؛ جياد مجيج محي الجيغ ، العخاؽ والدياسة العخبية  81، ص

 .   997، ص 9982، 

،  9977سيثاؽ ، الريغة ، بيخوت ، دار السصبػعات الذخقية ، مدعػد ضاىخ ، لبشاف االستقالؿ ، ال (95)
  989-989ص

( في التاسع عذخ مغ   Richard Caseyوصل الى بيخوت وزيخ الجولة البخيصاني ريتذارد كايدؼ ) (91)
وقاـ بتقجيع محكخة حجد مغ خالليا باف يكػف صباح يـػ االثشيغ السػافق الثاني  9999تذخيغ الثاني 

كحج اقرى لإلفخاج عغ السعتقميغ واف بخيصانيا في خالؼ ذلظ  9999والعذخيغ مغ تذخيغ الثاني 
ت سمصة القائج العاـ لمقػات تيجد بإعالف حالة الصػارغ في لبشاف وإنيا ستقـػ بػضع البالد تح

                                                             ً                             البخيصانية ، وبالفعل تع االفخاج عشيع بعج اف امزػا اثشا عذخ يػما  في االعتقاؿ وتع اعادتيع الى 
                           ً      ً        ً                                                  مشاصبيع الدابقة وعج ىحا يػما  وششيا  لبشانيا  . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : جاسع دمحم خزيخ الجبػرؼ 
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تاريخية وثائكية ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، كمية دراسة  9975-9999، مجمذ الشػاب المبشاني 
 .959ص ، 1221االداب ، جامعة السػصل ، 

(47) Lord Casey,Personal Experiences 1939-1946,London,Constableand 
Company, L.T.D.1962 .P.P.154-155. 

يخوت ، مكتبة سبادر كسيل شسعػف ، مخاحل االستقالؿ ، لبشاف ودوؿ العخب في السؤتسخات الجولية ، ب (98)
 .999-991، ص9999، 

( 9122الى مخفأ بيخوت في لبشاف ) 9995أيار  1لقج بمغ عجد الجشػد الفخندييغ الحيغ وصمػا في  (99)
 : جشجؼ فخندي لغخض تعديد السػقف العدكخؼ الفخندي في لبشاف . لمسديج مغ التفاصيل يشطخ

 U.S. Minister To Syria And Lebanon, To Dept, Of StAte, MAy 

1945.Fr.VoL.P.80. 

 . 997، ص مشيخ تقي الجيغ ، السرجر الدابق (52)

(51) Sachar,H: Europe Leaves The MiddLe East 1936-1954,New 

york,1972,OP.CiT.P.322. 

 . 9، ص 999حديخاف  1( ، 9محاضخ جمدات جامعة الجوؿ العخبية ، الجمدة رقع ) (51)

 .1، ص 9995ػز تس 99( ، 9298جخيجة صػت الذعب ، العجد)  (59)

(54) Weekly Political Summary, Syria and Lebanon Secret August , 1945,P. 

341. 

 .1، ص 9995ايمػؿ  98( ، 9998جخيجة الشيار ، العجد)  (55)

 .9، ص 9995ايمػؿ  99( ، 9995جخيجة الشيار ، العجد) (51)

 .9، ص 9995ايمػؿ  91، ( 7929جخيجة البذيخ ، العجد)  (57)

 .9، ص 9991كانػف الثاني  11( ، 9999العجد) جخيجة صػت الذعب ،  (58)

، بيخوت ، مكتبة الفكخ العخبي ،  1، مج 9912-9892سامي الرمح ، محكخات سامي الرمح  (59)
   .998، ص 9912

(60) Journal,L,Orjent,No5640,Le 6 Janvier.1946,P.1.  

 .9, ص 9995كانػف االوؿ  12( ، 9928جخيجة صػت الذعب ، العجد) (19)
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 .999-998لسرجر الدابق ، ص حداف الحالؽ ، ا (11)

 .155، ص9975                     ً                                        يػسف سالع ، خسدػف عاما  مع الشاس ، بيخوت ، دار الشيار لمشذخ ،  (19)

 .999سامي الرمح ، السرجر الدابق ، ص (19)

 .978نجيب االرمشازؼ ، السرجر الدابق ، ص (15)

 .9، ص 9991شباط  19( ، 9997جخيجة صػت الذعب ، العجد)  (11)

 . 159يػسف سالع ، السرجر الدابق ، ص (17)

 .192مشيخ تقي الجيغ ، السرجر الدابق ، ص (18)

(69) Sachar ,OP,CIT,P.331. 
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The great writer Rabindranath Tagore 1861-

1941 a historical study 

 Assist lect. Inaam Abdel Azim Al Shaheen / College of Education 

for Women – University of Basrah 
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 دراسة تاريخية 1941-1861االديب الكبير رابدرانات طاغهر 
 إنعام عبد العظيم الذاىينم.م.

 جامعة البررة – كمية التربية لمبنات
 الممخص

رابددارات ط طدد اؾر اشددا اردد ا ردد ااح اث  ددا اثغايةددت ردةددلت ا لددت  ا ددا   اث ؾا دد    ددؾ اثدد      
ج ت  اثشد ا اثد ش ردان ي غ د   دا عدؽ اث  ردا  اثد  اث ايدا  دؽ اثا ااد ط   فدة ط   دت  ا دا   دؽ 
االفغ ث  اث ق الط  ت دؼ ف رد  ن لد ث ا رشد ذ   د ثػ  لد  ف ث لداح  دتث  لشدااط اث لداشل ط 

داج   ب  ل   يجلا  ا ف ض االشل ن اشا ا  ار   ف الض  ت اث  اث ؾعدلق  ا   ضد  اثاا   ن ا
اث يؽ   ئاا تشديا ايدا ان رد تاي لايا ن علد   دا اث ةدار اث  دؼ اثد ش ياجد  اثلد   ا  د    يلدا ا 
  دد  اثقددؾ   اثةقددت  اثاجدد ح  يلدد ا  عددي جللدد  اثابل يدد  اثةددت ر شادد  ل ددا    دداال   ددغا   ردد  

  ن يلقدا فد غ اا اد    اؾشد ئ  ا  د ئ  دا يداا  اثي د  ا ثئدػ اثةدت رذ   دا ا   فةاه    ؽ ع    
 ا شل    اث   ضلت اا  ط جل  ثل كا اثاي ا  ثلاابلدت  اثا لدلؼ  ثبل دبلح االجا د لا  اثلل عدا 

 1941 اال اةدد  ش  ثل   ددت االابلولددت  اتظ ددت رابددارات ط طدد اؾر  ددا  لكادد  يددؾ  اثلدد ف   ددؽ اغ 
ن  ا رأ  فل  اث ؾر   ا اعا ا اثاقايا ثش ا   فل   ف ا  ا اثا ل اثتابلت تالجت  ا اثبي  اث ش   

 اثااج  ط اثجايا   اثاولقت ث  ل .
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The great writer Rabindranath Tagore 1861-1941 a historical study 
Assist lect. Inaam Abdel Azim Al Shaheen 
College of Education for Women – University of Basrah 
Abstract  
         Rabindranath Tagore, one of the most famous poets of modern 
India, is a rich and multi-talented person. In addition to the poetry that 
he began organizing at the age of ten, he wrote many novels and 
compiled a wide range of research and articles, and yes, with a wide 
global radiance, as well as he was commissioned to theater and wrote 
dozens of plays that he directed himself and embody at times. One of 
her roles is in addition to music, as two thousand and two hundred 
anthems were played, but Shantiniketan remained the warm nest to 
which he always returns and derives strength, confidence, and hope, 
and is happy in the midst of his young students, even when his health 
deteriorated, his eyesight and hearing weakened, he kept the door of his 
room always open for those little ones to enter. In his militant life, he 
performed outstanding services for religious thought, education, social, 
political and economic reform, and moral revival. Rabindranath Tagore 
was extinguished in Calcutta on August 7, 1941 in the house where he 
had seen the light. His fame continued to be appreciated later in 
Western countries as a result of new and accurate translations of his 
work. 
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 المبحث االول // نذأتو 

 ؾ االبؽ اثااف  لشا  اال دتا ثدد د  ا ي دارات ط طد اؾرد  (1)اال ي  اثكبيا رابارات ط ط اؾر     
 دددؽ ااددد ر  6 ثدددا  دددا اثقلدددؼ اثب تددد ثا جؾرارددد تكؾ فالكاددد  ل  ددد ت اث  دددا  دددا اث  دددا اثبايظددد تا  دددا 

 اطلق للل  اعؼ ي بئ ف لاقبل   ل غت دراباد اث  اات    ا اثش س   ا ر زط اثد  اعدا  ر   1861
   تد  اعدا    دؽ بديؽ  (2)تد ئ  ة ثلد ئ بديؽ فقد  اا اثشداغ  اثتداغشل    ف ثا ح اثش ؾثا اث ش  دان  اا

  ا  دددت ف ث اا دددت  اثؾج  دددت  اث ا تدددت اث ل لدددت لا ددد  فددد ثج   بددديؽ اث زلدددت اثتابلدددت ( 3)اعدددا  با  لدددت 
اث  للت   ة ثلت اث  ا  ز ا  ذ ابؾه    ررا  ا ادارات ط    اث ا تدت اثاي لدت  االجا   لدت اثلد رز   دا 

ذ  دا عدؽ اثااف دت لشدا   داد اث داارس اث غ  لدت (4) جداه اال يدا   ار  تد ط طد اؾر  ا للؼ اثب تد لذ
   ف   راعدا   دا اثبيد   شدا  ف لد لا  اعد      دا  دالد  اث ؾضدؾل ط     د  اث ؾعدلق   اثاعدؼ 
 لقا   ن  ارعؾه  ؼ ارق ؤه اث يؽ لا ؾا با ؾ  ؼ اث ل ا  اال با  بإع    ؼ  ا ر ا  إا د ح اثةق  دت 

 اث ؾعلق  اثب ت ثلت اض  ت اث   ارس  ؽ ا رج االعا   ؾ  فلج ارات ط اثد ش  د ن ل ث د ئ   اال غ
    ل ئ  لاشل ئ  ر لاائ افا  ا ط اؾرذ    ن ياا   للل  اا  ئ   لؼ اثجؾ        ه اثل ؾاط  ؽ 

 (5)اثاراع ط افاط  ا   غ  ردةيا  فشا  ل يق.
اثددايؽ اث  ا عددا  رعددد  ددا  دداره طقددؾس طلقددت    ددا  لددػ اثغالددت اطل ددت  اثددا  للدد   لدد        

اثبا  دد ن اثاددا  دد ن ي ا ددا اثي دد    يدد   ةدد  االبا دد ل اثدد  اثشدد س ل ددا رددا      اا ب دد    ددا اثاددز  
ب  ه اثظقؾس لل  طؾال شل   ذ  ال با  ؽ اثا ؾي  فتن اثاقليا اثب ت ثا يؾثا ا  لت  با  ثلغ ؾر 

ؽ اثةددبل ن  دد ا االتشدد   ود  ددا  اشدداذ  جددزحانذ االث ددا  ددا شلدد    دد   ددا     دد   ثددػ اثةددتا يلقدد
 فبلفت ليؾن..د ار ر  اث  اث يؽ اثة ثةتذ اث يؽ اثاااللدت اثادا   ادؽ  دؽ رؤيدت  لد  االردل ح   دااح  
ا ك ر   ؤ   ثات   ج  ل اثدللقتذ   ا شاث    ظ   ا  ليا   لل  افدا ا د با  فغ د  ردايا  

 دا  طد اؾر   اث قاعت ثا  اث  ا عييؽ ا  ثؼ ااؽ ا ةغل   اثاه اث   ا ن      جل ل اث  ل الا
شيث  ا   ه اثجل ل    عا ا فد ط اثةد ؾبا  شايدت اثا قد  للد   دؾاه ا   شي ئ  عؾ   اي ت  لكا 

ك ت  لل  ع ؾح اثجل ل االز  ر اثاا ثؼ اش ا ث   تغياائ   ؽ طيؾر ت  ر   ا ا   االثؾان  ا فد ط 
 (6)ثجل ل  ا  ل كؽ ثآلث ت.كةل ت ع شا   ثظ ث    ا ع   ان  لػ ا
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  ا ل   ط اؾر  ؽ رشلاد  اثد  اث ل  الاد    دا  غؾثد  ردةديات  ااا د  ت دؾج ئ  ابداال ئ  ثدؼ     
اقؾ  لل  شلس االتظل ل ط اثظ غلت اثاا ازت    ا اتظبل ا  اال ث  اث  اث د ثؼ اث لدل   ا دل  

ال ا افا       ذ  ب ا  ثػ     االت  غي الازاز  اثا   اال ان   ه االث ت     اثا     ت   ةيا  ا
االكبدا  ز جادد  اثلدد يؽ ا ثلدد  ل  اددت جااددت ف ك د ل فق  ادد  اال بلددت   ربدد ه للدد  ا ار  رددؤ ن   الكدد ط 
االعدددا   للددد  اثةددديا  ر دددؾغ اثديددد   بددد ثػ بددد ث  ز جدددت االدددت اثادددا ثدددؼ  كدددؽ  كبددداه اال فلددد ؾاط 

ةد  ا اثشد ااح اث  دؾ  اث    دايؽ  ردج ا    ا  اط ج اائ  ؤ ب ئ  ا عدبي   ةال د  اال بدا  ثق اد   
للدد  تغددؼ اثقةدد  ا  للدد  تشددا    عددال ن  دد  بددا ؽ طدد اؾر لددؽ  ثدد   باالددت  ددا تغددؼ اثقةدد  ا 

 (7) االت ريا  اابل لل  اال غ اث  اش   ت ل ئ اثلتت اثب ت ثلت فةلغ  باكا .
 ددا عددؽ اثلدد ف ت  1878 جايدد ئ للدد   ق ثيددا االعددا اث  ااددت اث للددؾر  اثغدد ل ا  دداه  اثدداه لدد        

لشا  ثيارس اثغقؾغ  ا ث ان فغلت الاا ه ثل     ا اثشتن اث    اث  اش ات    راعا  اثة تؾيدت فدؼ 
اثاغق فج   ت ث ان ثك   اش  اال غ االتكليدزش  اثغلد   االجا   لدت  اث ؾعدلق  اثتابلدت لد    جدت  

ؾرائ     لددت فددتن اثظبل ددت اثدد  اثددؾطؽ  لكادد  ف ددا لدد    تةدد    ن ا  دد    راعددات ثك دد  اكالدد  ردد 
 (8) اثلشايت  ا ت ل    ا    اتغ ح اث  ثؼ.

 دددز ج   دددؾ  دددا اثة تلدددت  اث شدددايؽ  دددؽ ل ددداه  دددؽ  اي ددد ثي ا  ا دددا اثادددا ال  1883  دددا لددد        
 اجدد  ز عدد    اثة تلددت لشددا  اعدداج فت ثاغلددت اعددا    قددا   تدد  اثاق ثيددا  ددا اث  ددا  قلددا اث ادد    اث ادد  

االعددا   ددا ااالدد ر ر يددق اثغلدد    اثاددا فل دد  ف ددا اتاقددا طدد اؾر  دد ه اث دد     للدد  االتةددل ن الرا  
 ب ا  اا   جيدز  ( 9)اثل ثلت اتاق  ائ ل ل  ئ  ا  ق ال     ةة    ا ر اات شظ   اثل ي ت بؾج  ا ص

 ؽ ز اج  ل ا اث  ط اؾر    ت  بيا    ا االراا  لل  جزح  بيا  ؽ اث ق راط االعدايت اثادا 
 ب  ا باأط  اا  جايا   ا شل      اتزثا   ؽ ل ثؼ اثدل ل اث  ل ثؼ اثؾا    ا  ش  ث  اشاز   ابؾه 

 ا ددت اال ةدد ل ف ثج دد  يا   دد  الدداط ثدد  اثا ادد  فج دد ل اثظبل ددت  ددا اريدد   اثب تدد ل  االل دد ل 
اال بلددت اثاددا ا ددار  طدد اؾر  ددا  دد ه اث اددا    دداغ لددؽ مال   بددؤس االرددال ح   دد   ةددؾر ج دد ل 

 ل اثشداولت  اثشدد  ثلتذ ا   د ن ثاكلل دد  فد  ار  اراضددا االعدا    زارل دد  افدا فدد ثغ للدد  اثظبل دت ثلب تدد
ت لدد    كددا  شيددث ان ا ةدد ث  اث ل رددا فدد ث بلشيؽ  اثكدد  شيؽ  ل  ددت اثشدد   اثللددظ ح  اث بل ددد ط 
اثؾفلقت اثاا لقا      ؼ  ا  اغ   ا        لل  لل       ظؾش للل  فل طا ؼ  ؽ عد ؾ   داغ 

ؽ ج دت اادا  للد     تد   ؼ  بدؤس  لشد ؼ اث د جؼ  يدؾ  اثج د   اثغا د ن  دؽ اثغقدؾغ  ؽ هللا   د
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االع علت   ؽ  قؾ  ط اثكاا ت االع علت  ؾطؽ اث ز  لل   ا  غدت  د ه اال د ط االجا   لدت فغلدت 
 (10)اتاش ل ا ثئػ اث ل كيؽ اث تبؾتيؽ  ؽ اث  ثت  اث   ت  لؽ   ا اث  ااغ  ا  ليا    ا و

تاذ  ؾثددؾ   ددا  اي ددت  ي ددا اجدداا ش  ددؽ ا ا دد  عددا ن  لكادد    ددؽ فددؼ ثددؼ  د دد  د أتدد   دلددؾغ  ددا
عدد ؾاط  ددل ش الش  ددتفيا ري ددا  ث دد   ل دد  ف ث   اددت فت بلك دد   ؾجلدد  اشددلت  ددؽ  شددقت اثؾاجلدد ط 
اثادددا عا اضددد   للدددا  ددد ه اث   دددت  تتددد  ثدددؼ مثددد   ةددد   ددد ه االل ددد لو اث غ عدددلتذ  ج ددد  اثتدددبلل 

لي دد   بدداط ثددا  ل ددت ج لددا ث دد ه اال ددؾر ف  غددت  ثددؼ اعدداظ   ديدد    دزي  دد ذ   بلدد ن  دد  ث دد    دد  ل
  ار ا لل  اثلق ح إتل تل ئذ  ات   ا ا  غ  ل ح االر     اثغل ف ط.

 بيا ات ا  ل       ا ؾا   ا   ه اث   ت   ت   لاغؾ  للا..
ؽ  اد ط اؾر  لئؾثلت االراا  لل  اث ق راط االعايت    ن ط اؾر الئؼ   1901  ا ل      

اثاابلددت اثاا جددت  دددا اثب تدد ل  غددد  ل ان اظبددق ا كددد ره اثاابؾيددت  دددا   دد  ة  ارعدددا  اثاجايبلددت اثادددا 
 دؼ اثدد  اثشد  ل اثتابدا  ددؽ  160اثادا  قد  للدد  ف دا (  11)اعلد    دا رد تاكيا ن اش د ار اثلددبل د

اث ايقددت كلكادد  ثلظبددق  كا دد   ددا اثا لددلؼ اثاددا  قددؾ  ف ددزج  زاادد  اثا لددلؼ اثغددايث ف ال دد ثت اثقؾ لددت 
 اال ة ل اثاا ؼ ف هلل  ب ثظبل ت  اطبلغ عدااح اثتاا دز  لدلبلئ   دا  الد   دي   ارعدا  ا   ظدؾرط 
فل   ف ا اثد  ج   دت دفللد   ب اا اداثادا   تد    دا  اثد  اثج د  بديؽ اثةقد  ايؽ االعديؾيت  اثتابلدت 

جا دد لا اجدد  ان  ا ددؼ  دد   دد ن ا لددؼ  ي دد  اث  ددؾن  اثةدد  ل ط اثاي لددت الا  تدد  فدد ن اال ددبلح اال
    ثبدث ان  (12)البق اال بلح اثلل عا  ان ات  ش اثايف ا ؼ اعس اال بلح االجا  لا فل  

  بدد  ان    ددا اردد ا للدد   دد ه اثك رفددت  1902شلدد  لللدد   اددا  شددزن شيددث    دد  ز جادد  لدد   
  ثددؼ   ادد  اثك رفددت ب دد ه اثغ  فددت 1905 ؾ يدد  ب ادد  ري ؾ دد    ددؾ ا ابؾ دد   ب ددارات ط طدد اؾر لدد   

 للد  افدا  ثدػ ا دل  طد اؾر شزي د ئ  ؾث د ئ ذ  للد  ش  دت عدايا  1907   ط اب   اال تا ل   
 (13)اب   اث ايض تغؼ ط اؾر  يؾات  اث بلل   ال ائ  ؽ  لل  اثغزيؽ اث      ة  اه اقؾل و

د ان ل   ت اث ؾط اثاا اجا ش   ارش  للبا ا ز جا  اااظ   ز ا  ا ال ش. اضغ  ثا ت  ت 
ا ار ا  ا ب قةا  ش ز  ا لل  تشاان اثك  ل  اث  ا ا ان اث  ثؼ ال ا اقا  د  ا دل   رش ت ذ  ق

    د. 
شة  رابارات ط طد اؾر للد  جد  ز  تؾبد   دا اال غ  د  ان بديؽ اث اردغيؽ  1913  ا ل      

ثالػ اثجد  ز   دا  لدػ اثلد ت  دزاشؼ الدبل   دؼ   دؼ ا بلدت رد  دت ا ةد لو  ؾثلداؾشذ  إفلدؽذ  ييداسذ 
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باتدد ر رددؾ   ددؾ بدد ثػ اثشدةددلت اال ثدد   ددؽ اثقدد ر  االعدديؾيت اثدد ش تدد ل  دد ا اث جددا اث غددلؼ  جددؾرج 
.(14) 

 ب    اثش اه اث  ث لت اثاا   غا  ج  ز  تؾب        ات ه عل  ئ   ن ط اؾر الداقب   ةيداائ  دؽ    
 لؾاط اثل ا  ؽ ج ل  اتغ ح اث  ثؼ  تكةا  ؽ االع  ر  اثق  اثدظ  اثال ت  قدا عد  ا  داارائ اثد  

 قد رن   د ن اتكلااا   ا اف  ح زي ر   أثق  لداه  غ ضدااط  دا ج   دت اكلد ؾر   دا للدؼ اث للد ت اث
 ؾضؾن  غ ضاا   د ا ت ط اإلتل ند    ثػ زار ا ايا   اثل ف ن     ع  ا اث  اث ااغ  ببل    رس 
  ةدددا  اثةددديؽ  ل دددا   زار ر عدددل  اثددد   ا ف درعددد     دددؽ ر عدددل د   ددد ثػ زار اثبلددداان اال ربلدددت 

  (15)األاا  
اتا  ل      ان ط اؾر  اؽ   ا اةا  دكؾباد اثل ف تلت ف عاال ل   قظ  اث غياذ  ا شاار        

اثل ف تييؽ فش اه اال ات  ثؼ ياؾرن لؽ رج  ال د ل اثق د  اثادا   تد  اثل فد ن    راعد    دا اثةديؽ 
ا  افدد ر  ؾ  دد   دد ا ش ددق اثلددلظ ط اثل ف تلددت اثاددا ا دداط فإثتدد ح  دد  بدداا ة اث غ ضددااط اثاددا  دد ن 

لد   دا افد ر الجد غ اثك  د  اث اتلدا  دظظ ئ ث  إثق ؤ    دا اث دان اثل ف تلدت بيدا ان  د ا اث ؾ د  ت 
در   ن ر الند    ن   ظلق  اا ت  اي ت بيؽ اثاجليؽذ  ل ا   عد  ا اثد  ا اياد    د    اتد  عدل  ئ 
ف رددددا فلللددددلت  غ ضددددااط    اددددت  ددددا اثؾالادددد ط اث اغددددا  ايددددا ان تق ددددت اث ددددد بااط اثبايظ تلدددددت 

اث يؾيؾر لددددت اث  غ ددددت ثباتدددد  ة    ؤ اا  دددد  اث دددد كا  الشقادددد  اثدددد    دددد د  ا لغدددد   ددددا اكددددااه اثلج ددددت
 غ ضدداا    ددا ا يا دد  اثدد  اثا  دد  لددؽ   دد   لدداغق    اث   اددت فغجددت اال ددبلسذ   ددؽ اثبلدداان اثاددا 
زار د  اا د ئ ااظ ثلد  ا  ال دد  اعداال الئ شد رائ  ددا  لبلتدؾ اال ان اثا د   اثددؾ ؽ شد ال   ن زي ر د  اثدد  

اثا ثلت  لبلدت ثدالؾاط  لغدت  ؾ د   دد ئ شاؾ لد ئ  ع  ا اث ان االاظ ثلت اال ات  ل    زار    ا اثل ت
تةدد  ثدد  فتدداض اعدداتبلل زي ر دد   ددؽ  بدد  اثلددلظ ط  ددا عددبي  اثال اددت اث  رددلت  ل ددا   ا  ددغ  

 (16)اث ؤا ا    غ   ف      اار   لل  اف ر   ر ط اثةغ  ت اث  رلت بؾاب   ؽ اثشا  ؼ
اال لذ  اشا لددد  فددد  ل  ددد ت زار طددد اؾر فتددداا  بدددالؾ   دددؽ اث لدددػ فلةددد   1932  دددا لددد       

اثاريا فش لا اث  ا اا   اشا  ح  أ   د  ثد  اث د  غ  اثغ دبلط   د ن رد لا اث دااغ ج يد  اثز د  ش 
للددد  رأس اثلج دددت اثادددا  ؾثددد  اكددداا       ددد ذ  كددد ن اجا ددد ن اثشددد لايؽ  ةيددداائ ألرغ اث شددد لا  دددا 

 (17)ت لي    لل  اثااؼ  ؽ ا اق ر    اث  ا ا  اثا   ؼ اثلل تلت.
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 ل ش ط اؾر ف ا   ا اث ؾز فبلفيؽ عد ت  قايلد ئ  ل د  ش  لدت ف ث ا جد ط اال بلدت اث  ا دت فشدا      
ذ اث لداشلت اثا ةدلتذ (18)اتؾال    ؽ اثش اذ اثا ااتذ اثقةت اثقةيا ذ اث لاشلت اث ةايت  اثش ايت 

  ج ؾلددت  اث قد الط   ددؾ  دؽ اكةددا ا فد ح اث دد ثؼ اتا جد ئ  لدد  ا لدؾن  لدداشلت     دت  ادد غ رد اش 
اثغددد ن ث دددد ا اثشدددد ا  ثدددد  ارب ددددؾن  جلدددداائ  ددددا اثقةددددص   ج ؾلددددت  ادددد   ددددا اث قدددد الط اثلل عددددلت 
 اث للدد لت   ددبلئ لددؽ اتدد  ا دداؼ ف ثاعددؼ ا جدد   ددا افدد ره اثدد   د طلددت طلقدد ط اث  ددا  ك تدد   ت بل دد  

  ددت اث للدد لت تةدداائ  ردد اائ   جدد  اث ةق دديؽ  اا تلدد   اثغ تدد   جدد غ اثلدد  اث بلشدديؽ  اث  دد ل   دد ن ل
اث ددد س ي غدددا ن اثلددد  للددد  اتددد    لدددؼ  دددؽ   ل دددا اث  دددا اثقددداا    ددد ن الددداؾش  ا غ اث  دددا اثقدددااؼ 
اثشددد با  اثكبلعدددلاا  العدددل    ؤث ددد ط   ثيااعددد  فدددؼ  ددداجؼ   غدددؼ ال  ثددد  اثددد  االتكليزيدددت   دددؽ ا دددؼ 
   ؤث   دد  اثللددا تا  اث ددبلل    ر  اثابلدد    ددؽ  لدداشل     اادد  اثبايددا  ردديااا   ددؽ اردد ا  ؤث   دد

 (19)اث لل لت اثل    ت   اثقؾ لت   يؽ االتل ن  ا  اجؼ  ةياائ      اث  اث ايلت 
 ل ددا   بلددغ اثة   ددت  اثد لدديؽ  جددا  ددا  جدد ل اث  ددؾن ت شلددت جايددا  ث شدد ط  ذ  شددت  ف ثاعددؼ    

ا  اتدددداة اال  اثلؾشدددد ط  ا دددد   اث ايددددا  ددددؽ اث  دددد رض اث  جغددددت  (20) اثالددددؾيؽ  ا بدددد  للدددد   لؾي  دددد ذ
اشدداا     ددا فدد ريس ا   دد ن اقددؾل  ددا  ؾضددؾن اثاعددؼودل ا   بدداأط ارعددؼ الشغدد   تيدداائ  بيدداائ  ددا 
ت لدداذ شيددث بدداأط اكاشدد  االرددج ر  ددا ش ددؾرش اثلةدداشذ  ار  االاةدد ن  اال راغ  ددؽ جايددا 

دي  الق  ابداان االتدؾان اث دال دت    د ذ   دتت ا  االز  ر   بةق  ا     ان  ؽ  ا ل     اط ا 
ثؼ أر    ه االرج ر  ظلق ئ   ؽ     ار  اثابل   قي باأط اكاش    ه اثةا اط اثلةدايت اث   لدت 

 دؾ ا  1941اغ  8  دا يدؾ  اثلد ف   دؽ ( 21)اثك   ت  ا االرج ر  االز د ر اثادا  غدلي ف التلد ند
ف ددا ان   دد  شلدد   ش  لددت  اثدد ش رأ  فلدد  اث ددؾر طدد اؾر  ثدد   ددؽ اث  ددا ف دد تيؾن عدد ت  ددا اثبيدد 

ف ث ا جدد ط اال بلددت اثال ددت  اثشدد ا  اثد ثددا   ب ثادد ثا  ددؼ اثكشدد  لددؽ ر لددت اث  ددا  ل ق دد  اثا شددا 
 (22) ف ث للت ثلتاغ.

 د ات  اللؼ ات  علت ا يؾ ذ اضل  فل    ه االرض لؽ ت عاش.
ر االايداذ   د   د ا  دإن اث جددؾ  ان اثغلد    تد  رتاذ  دا  د  ذ ف دا ان  لدال للدد  لي دا اثلدا 

 عاابل   ع  ا   ا اثلي .
  علل ا اث جا ذ     اع ا ا س.

  عا الئ اثل ل طذ       الئ ا ؾاج اثلغاذ ش  لت اثل اط  االال د.



 دراسة تارخيية 1491-1681االديب الكبري رابدرانات طاغور 

 عبد العظيم الشاهنيم.م.إنعام                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسات تارخييةجم 
344 

 

344 

 (23)  ط رابارات ط ط اؾر  ا اقاط اث  ا فغل ف  االباش اكبا ر لا لا ا  لةؾر    ل  .   
 اث ؾطذ يؾ  اقا  ثلقان ف فػ؟ د اش  اات  قا    اث 

 مهذ ع ض  ا    زا اش  تس شل  ا اث االت  ثؽ ا ل  ا ؾ    رغ اثيايؽ.
 ك   ظؾ   ا  ا اث  فت.  ؽ اا   ااي ا  ثل ثا  ل ا.

 ك  شة   شل  ا اثاؤؤغ  ج    ذ ع ض   ا    .
 شيؽ ي ا ا اج  اا  اذ يؾ  اقا  اث ؾط ثلقان ف باد.

قااس االتل ن  رل ادت شقد  اغا د  اثشداغ  اثتداغ بد  ا  طد اؾر... ا    ؽ اج   لؾ   اث      
ك ن ط اؾر تللة  شاه ا  ج   بيؽ شا ت اثشاغ  فق  ت اثتاغ  اث  لاا ت اال    را اث غادا 
االا ددد ن اث  يدددق ف ثشددد    ب ثج  لدددت االتلددد تلت  اثددد  ز  تدددت اثقلددد   رج شدددت اث قددد    ال دددت اثللددد ن 

 تت را  اثج د    دؽ اجد  شايدت فدبل ه  اعداقبلث  ..   دؾ ب د ا  لد   طي  اث  شاذ  اث  للؾ اث ا
 (24)شا  اعاغق فغق ان ي    ف ت  الغؼ    ن  ا اث ةا اثغايث.

 المبحث الثاني // دوره طاغهر في الدياسة اليندية
اث شد ر ت  دا اث شد       ان اثلل عت ثؼ  جا ف  يؾ  ئ ايا ان مال   ؾاط لت   ت  ث    ا   ئ اثد    

اثلل عدا اثددؾط ا  اث  د ل  ددا عدبي  االعدداقبلل ثك د   دد ن اردا رغلددت  دا  غايددا اب د ح جلا دد   ددؽ 
ربقت اثاق ثيا اثل ثلت اثاا   ت   لقي ؼ راعد يؽ  دا اادبلل اثادلد ذ   دا  ا قد  اثلد ؾاط اال ثد   دؽ 

اثددؾط ا اث  دداش اجا  لدد  ز اج طدد اؾر اقغددت اثشدد ؾر اثقددؾ ا  ددا فددبل ه ا  ل ددا   ات قددا اث ددؤ  ا 
 قددا ش دد  ثددؾاح اثغا ددت اثؾط لددت ا  ردد ر   اعددا    ددا  دد ه اثغا ددت  شدد ر ت  1885ال ل  دداه لدد   

كبيددا   اةؾ دد ئ ااددؾه جؾياياتددارات ط  قددا  ب دد  شا ددت االعدداقبلل اال اةدد  ش  ل دد  للدد   تعددلس 
يلدد ل    ؾث دد   دد  لت   ااددت  ط لددت  اردداا  عدد ي ت  ج ريددت   تدد    قدد  اث لدد  ايؽ بدديؽ فتددا  ف ر 

  دد ن   غددؼ ر  ب دد  ب تدد ثييؽ  ط يدديؽ ال يددا  ؾن اجدداأئ ا    تدد  اثغا ددت اثؾط لددت  ددا فدد    ا ا دد  
 تلددد  للي ددد  اث  ط لدددت    اقدددا اثددد  اثشددد ؾل اث غدددا    دددبلفت اثا كيدددا  بي  ددد   ددد ن جؾياياتدددارات ط 

ااقد   اثةقدت   شاتبلئ ب  ه اث شدا ل ط اث  للدت   تد   قد الط رابدارات ط  دا اثةدغ   ؤ دا ضدا ر 
 ا ت ؾس اثش     شجل  اثة  ل ط اثاي لت اثؾط لت  اث   ات با للؼ اثلتت اثقؾ لت ا    ن اثشل غ 
اثب تدد ثا الددا   ثةددؾ    ث دد  ا ددؼ ر ددؽ  ددا  لؾ دد   دد ن ا ددبلح اث جا دد  اثب تدد ثا ت لدد   قددا اكددا 
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ثظؾا د  اث  دداش ث ؾاط لد  ان شدب ؼ ثلغايدت اجد  ان ااددؾن ب د ح  ان  د ا اثغد  اليا ددق  د  تغد   ا
 ( 25) اث ش اج   ف ض ااؾ  ؼ  ااؾا  ؼ   بؾ يؽ.

  ددا باااددت  لدد ي ل ط اثقددان اثا عدد  لشددا  دد ن   دد د لددا  اعدداقاار عل عددا فل دد  يا لددق ف لددتثت    
اث ؾاغ  ا اث جلس اثاشاي ا اإل لل ا.   ن ط اؾر  ا ج  ل ع فق ئ ف ثغاؼ اث ا ا   ش ر ت ل  ت 

.  ددد ن اثكدددؾتجاس اثدددؾط ا اث  ددداش ذ   ددد  بااياددد ذ اظ ثددد  باؾعدددل  اث ددد س  دددا اث  للدددت اثاشددداي لت
اث يئ ط اثاشداي لت اث دال دت اث ؾجدؾ    دا اث  دا اثبايظ تلدت. تغداائ ثقلق د   دؽ  د ه اث ظ ثد ذ  دارط 
اثغاؾ ددددت اثبايظ تلددددت اث غددددا فلدددد  أل ددددا  لي دددد  رياشدددد ر  أردددداؾن  ددددا سذ  زيددددا اثاااللددددت اثلدددد بق 

( ثكدؽ أ.أ. 1892-1886 ن شي     لؤ الئ  بيداائ  دا  ااد  اث  دا )ثلغاؾ ت اثبايظ تلت ذ  اث ش  
كا س ر ض فشا   ل را  كا    ييؽ أل  ح ايا رعد ييؽ  دا اث جلدس اثاشداي ا اإل لل دا  دؽ 
اددبلل االتادددد غ.  دددا   دد  عددد بق  دددؼ  اردددل  أل دد ح اث يئددد ط اثاشددداي لت  ددؽ  بددد  اا دددت اثاجددد ر  

ا  رابي ارات ث اشاج ج ئ لل   ثػ   تااش اب لشلػ) اؾية اثب ت ثلت  اث جلس اثاشاي ا اإل لل ا.  
دددا الشقددد ئ ا ردددا   1890أبايددد   26اثدددؾزيا(  أثقددد  اث غ ضدددا  اث   دددت  دددا  لددداح اثز دددا  يدددؾ   تش 

  دا اشلد   ط د   ل د  فدبل  لد   دؽ اجد   قا د   ثك د  ثدؼ اادؽ  ط لد ئ ضديق اال دق ا    ددؼ  كاد غ.
اغ   ددا  دداه اثغاددؼ االعددا   رش اثبايظدد تا  ددا اث  ددا اثؾط لددت بؾ دد    اشددا االعددل غ اثا للددلت ثلغدد

 (26) ثك     ن يؤ ؽ فتن اث  ا اج  ان  لا يا  ؽ ا        ا اثغ  ر  اثتابلت 

ارات  ط اؾر ف ثلل عت اث  للدت للد  افدا  شدا ن اثلدؾر   دا زن  1908  1905 بيؽ ل  ا    
ن ل  دد ت  ددؽ اثلدددي  ددا ارجدد ح ثاقلددلؼ اثب تدد ل اثدد   قدد ط ايؽ    ةددلايؽ  قددا افدد ر  دد ا اث شددا  

اثددلبل   ل  دد  شا ددت  ددالؾ اثدد   ق ط ددت اثلددل  اثبايظ تلددتذ   دد  طدد اؾر ث ق   ددت اث شددا ن ا   لدد  
اث   تثلف ثج ن  ط لت  ا     ايت ياأع   ردةديؽ اشداا      ا عدا  األادا  لدلؼ  ا د   يؽ 

 تقد  27ت  دا اثظا د ط  ا ا  اثج ل  ر راط  ط لت    ن اثشد   ي شدا ن  ةد  اه اثةؾريدت اثؾط لد
اثغا ددت اثؾط لددت اثدد   اشلددت جايددا   ددؽ اث شدد   اثةددؾرش  اثقدد  طدد اؾر ب  لدد   ددا ا ددؾن اث  ا ددت ا  
لقددا االجا  لدد ط  اثدظدد   تغددؼ االت ردديا اثؾط لددت اثاددا ل دد  أرجدد ح اثب تدد ل    تدد  اظادد   ددا 

 د ئ اثكددبل   غايدا اثشد      غل د  ثلادؾن  د  رائ للد  ادؾض اث  ا دت   دا اشدا  اظلد  اقدؾل  ؾج
اثددد  ردددل غ اثغا دددت اثؾط لدددت  دددؽ اثظدددبلغودإن اث  ددد تيؽ اث غاقدددايؽ اثددد يؽ  بلدددا اشل عددد ؼ لدددؽ ان 
اشدد ا ا ف ال  تددت  تلددؾا شادد  شقددؾغ اتلدد تيا ؼ اجدد  ان ا ا ددؾا    دد   ل ددت )ااددا( . لل ددؾ ؼ ان 



 دراسة تارخيية 1491-1681االديب الكبري رابدرانات طاغور 

 عبد العظيم الشاهنيم.م.إنعام                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسات تارخييةجم 
346 

 

346 

لؽ  ايت  ؽ ااؾتؾا ا ؾي ح  ان اغ لؾا ات ل ؼ    ا  ؾ اثظايق اثؾشيا ثلاؽ     اشا   كؼ  لئؾالئ 
اثقددا   ثي غ  دد  لل ددؾا اثقددا ييؽ  ار  ددؼ  لددف اغ ددا ن  ددؾ  ا غدد   ؼ  ال   غددا ا شادد  اثشدداا  ددؽ 

 ا ثئػ اث يؽ  ؾ  ن ان    غؾ ؼ شل  كؼ. ب  اعا ا ا الت ؼ علق   ؾتكؼد.
     تجة اثةؾر  لل  اث لدا  ايؽ      د  ال د ل اثق د   ا  دؽ اثبايظد تيؾن اث لدا  ا ن  دا     

ا   االلاا  فغق اثة  ايؽ اثؾط ييؽ   دا با  دؾا اثؾط يدؾن لدؽ جداأ  تد  ر   لدؼ ياغاجدؾا  دؽ    ي  اش
اتشددد   ات رددديا طددد اؾر اثؾط لدددت  دددا اث غددد كؼ  ب ددد   اج دددؾا اشاددد   االلددداا ذ    تددد  لبل دددت اشاددداا  
 ال  ثت  ا  ؾفق  بيؽ ط اؾر  ا تاش   ا بلغ الج غ اثشد لا ف غدار اث  دا ان اطلدق لللد  ثقد  

 ددد د اش داثدددد  س اثكبيددددا د  اا  قدددد   بل  دددد  للددد  اال دددداا  اث    لددددت  ان ع دددداط اشل تدددد ئ بي   دددد  د    
ابل دد ط شددؾل االعدد ثي   اال ثؾيدد ط ا   دد ن ا تدداش اكةددا  ا  لددت  ددا  ط يادد  فل دد   دد ن طدد اؾر 
ياظلدد  اثدد  لدد ثؼ فددبل شدددا     ؤ  دد ئ فددتن اث زي ددت اثغالالددت  دددا اثا كددا ثلغدد   اثج دد لذ ايدددا ان 

 اؾر اثددؾط ا ثددؼ اغدد    ن رددجل   ق ثيددا راعدددت لددا    ددا للددت  دلدد  اث  ددا  العددل   اتددا  ن طدد
اثغدددؾاجز اثق   دددت بددديؽ طلقددد ط اث جا ددد  اثادددا  دددؤ ش اثددد   جز اددد   اضددد       دددبلئ لدددؽ اثشدددق   ط 
اث   جددت لددؽ   ددا  اثدداا ت ط  اث دد ا    تكددا فددبل  جدد  ان ا اددد ر اث  ا عددلت باق ثيددا    ددؾ ا اددد ر 

ف دددد   ددددؾ عددددب  اتغظ ط دددد     ل دددد ئ اند االعدددداقبلل اثغددددق  ددددؾ اعدددداقبلل اث كددددا ف طدددد   ان  شددددبة   
 اث  س...د  ل بلئ ب  ه اثق  لت  ل  اث   تعلس ا ل   اغا   ب د  ف ؾاعدؼ اثغلد   اثيؾ لدت  ةد  ليدا 
ثلابل ذ  ا لد   ثلدزرن  اثتداس  اثغةد  ذ الدا  ض ب د  لدؽ طقدؾس  ي لدت  قداط      د    بارا  د  

 (28)اث لاغافت ات ريا ا  ت ب     لاشل ط  لاؾش    ؽ ر ؾز  .   ض  ث  ه اال ل  
 ثكؽ اثال ر اث ش ا لغ  ث  اثتللت  ا  لػ اث اشلت  ؽ اثغا ت اثؾط لت اث  اات ثؼ ااؽ  لد ر     

اثؾط لت اثاقا لت اثاا  قان اثاغايا اثلل عا ف ق   ت اث ةبلت اثظ   لت   غايدا اثشد    دؽ  يدؾ  
ج لددت   ددؾ اثالدد ر اثدد ش  دد ن ا ةلدد  طدد اؾر بدد   لدد ر اثؾط لددت اث غ  غددت اثاددا اثج دد   اثداا ددت  اثا 

ارا ط ان  ب دد  اثغا ددت اثقؾ لددت اث  ااددت   ددا اكةددا اثغا دد ط  قددا  ئ للدد  ارددا اثاق ثيددا االجا   لددت 
 (29)رج لت  ا ا  اث  اقااط اثاي لت  ا اثداا  ط

ضدا اثبايظد تييؽ  اثد  شدا ث ردت   ل ا    لبب  اثغا ت االت ت اث  ا  ا  ج د ط ف ثق  بد      
بيؽ اث  ا س  اث لل يؽ اتلغ  ط اؾر  ؽ  يداان اث شد   اثلل عدا  دا  دا ح  لد   اثد  تشد ط  

 (30)اال با  ك ت  اثل ؾاط اثا ثلت  ؽ اش   ع ؾاط شل    ف التا ج اال با.
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( 1910) (  جددؾرا 1909  ددؼ ا دداار   شددؾريؽ ر للددييؽ ثاب ددارات ط طدد اؾر   دد    ددا عددؾاراج )  
 ل ددؾ اثك للدد  ا تدداش للدد  اثاددؾاثا.  ك تدد  جددؾرا  ر ااددت تغددا  ي دد  طدد اؾر فشددا  تقدداش اثدد  
 كدددا  اال دددتذ ا ددد  ر اادددت   دددا عدددؾاراج   دددا اثغادددؼ اثددد ا اذ ثكدددؽ اثغاؾ دددت اثبايظ تلدددت شغددداط تشدددا 

ا دد   تلدددا   اثتؾج را لددت  ددا اث  ددا.  قدد   ا تدداش بااج ا دد  اثدد  اثلتددت اإلتجليزيددت ث   ثجددت اث شددالت 
   ن    د ات ا س ثلاغلت اثقؾيت  دا اثغادؼ اثد ا ا ثل  دا    دؾل  دا  جايدا   جا    ااح  أ ع .

ت رددئ ثاادد   لددا ثل جا دد  األ عدد .  دد ن طدد اؾر طددؾال شل  دد   ددؽ  لدد   االتلددج    األاددؾ  بدديؽ 
اث دد س. ثقددا شددا  فغددق اثا دد رض األع عددا بدديؽ اثك دد ح اإلتلدد تا  اثظ ددؾح اثقددؾ ا.   دد ن  ددار  ئ 

لظت اثا ثددت االعدداباا ات  اثق  لددت.  ثكددؽ ثددؼ ااددؽ   دد د ت ددؾ ج بدداي  ثلا ثددت اددبلل  لددػ اث اددا  ذ ثلدد
ث ثػ ذ   ن ا كا  ا عل    عل علت  ا ا  ف ثغاؼ اث ا ا ج ل ئ إث  ج       جا    اتا  لا يا 

ادت   ج ل ل  . عل      ا اث   ح اث اتا  اث ج ل اث     ا ت  ادت اث ظد    غد  ا ثلغايدت اث ا 
 اا  اث   ح اث لاق  ثلد رج  ؽ ل ثؼ اثلل    اثلل عدلت اث غاؾ دت  ا لد ئ  دا  جا د  ايدا رعد ا 
   ؼ لل  اثقايت  ة  اث  ا. ألن ط اؾر أ رد أن اثا ح اثغالالت ثل جا   اث  اش ال ا اؽ   ةيل   

. باال ئ ؽ فشا   غل   ؽ  ب  أش   ثت ت ؾ جلت ل ث لت   ت  اثقؾ  اإل باي ثلت  غ  ل  تعلل  
 ثػ ذ   ت  ر ح   ا ات اثلتت  اثايؽ  اث اغ  فق  ت اثا ؾن  ا شجدا اثزا يدت  دا اث جا د  اث  داش 
لبا اث ةؾر.  ا   ةيا  ب   ر  ياف  )اثغة إث  اث  ا( شيث  غداث لدؽ اثؾشدا   دا اثا دؾن  دا 

ت  د  عدل  ئ ل دا   اثقد  لدا ائ  دؽ اث غ ضدااط   د    ا  1913  1912  ا لد  ا اثةق  ت اث  اات.
ا ض   ي   ث لا  ل  اثتابييؽ جؾ ا اث غا  اث  اات اث  اثغل       يااه ان   ه اث غدا   قدؾ  للد  
اثؾ  غ  اثا  اؼ بيؽ االتل ن  ل ث   ال لل  اثغاغ بي    بديؽ  د ا اث د ثؼ  اث ةد  االللد  ثبلتلد ن 

 االعداغؾا   اثلدلظا  ثقدا اث  اش  ؾ ا راد اثكؾن ا   غقيق ت ل   ا اثكؾن   غقيدق اثكدؾن فلد  ال
ك ن ط اؾر يلشا ب  ه اثاع ثت  ا اثؾ   اث ش   ت  االعلغت  كاس فل  اعا اا ائ ثغاغ ل ث لدت 
ر يلت  ثؼ ا ا    غ ا اثغ  ر  اثتابلت بد  للد  اث ادس ثقدا ضد غ ف د   ي د   دؽ  داان  لدا ا ذ 

اثغدا غ  اثلد ا اثد    ا   ق طد اؾر اثج تد  االكبدا  دؽ تشد ط    د   ثدػ اثغديؽ للد   ا  غدت 
اثا دد  ؼ بدديؽ اثشدد ؾغ   دد   دد ن ارددق    ددؽ رعدد ثت للدد  رجدد  ال  ددزال فددبل ه ت لدد    ج  ددا ج    دد  

 (31)اث  لف اث شا ن ثلادلص  ؽ ول ت االعا   ر
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 ثؼ ياؾان ط اؾر   ؾ يا  اث  االعا   ر اثلغلض ا يث  ا  ط    ل  ائ  لل  ئ  ق     فشد اه   
ردد اه للدد   لددػ اثديددؾ  اثلظل ددت اث  ل ددت اثاددا اثدد  ان اتزث دد   ددا   ق ال دد   اظلدد   لددؼ اقاةددا 

   تا اث غلت ب    ن يا  ث  شاائ ثياد  دا ح اثظغلد ن   ث ااردت اثادا تلدج  ايؾط د  اثغايايدت 
 اتظلق  شا   ا    ل  اث   ح  يالؼ  لغت ز دلؼ اث  دا ا تداش   دؾ ن ابدؽح  ط د   دؽ عدل ط 

 (32)ؾ   ؽ ت ؾع ؼ ش  لت ث ؼ  ش   اثغايت اث ؾلؾ   فلقؾلواالعالبل    يل  ب ؼ ان ي زلؾا اثد
 د اا  ا   ط ا . اطل  اثلػ اثدبلص  ؽ اثدؾ .

   ا اثشل  اثشلظ تا اث ش يا اش اشبل ػ اث  لؾات.
 اثدبلص  ؽ   ا اث ةؾر. اث ةؾر اثاا  غ ا رأعػ   قةؼ ع اد.

   ةؼ ا تلػ لؽ تااح اث لاقب د.
 دؼ   غد  ر لد   د رس  دؽ  بد  اث لدػ جدؾرج اثدد  س ا  ثقد  دعدياد  ثك د  ثدؼ  1915  ا لد      

ارا  االعدددا   ر اثبايظددد تا  دددا اث  دددا ان اغدددؾل  1919الدددا ا ب ددد ا اثلقددد  طدددؾيبلئذ الن  دددا لددد   
شا دددت (  33)اثاشدداي  ط االعددداة   لت اثاددا ا دددار    دددا اف دد ح اثغددداغ اثدد   دددؾاتيؽ  ا  دددت بدداأ ا تددداش

ت اثلددلبلت  ردد ل  اثددلبل   ل دد   ؾجدد   ط لددت ل ر ددت ا زلدد   ددؾاط االشددابلل    ددا  اثج دداال اث ق   دد
د ايدداد للدد  جاي ددت فشدد ت اال   ددا د   فغددت ا ايلددا رد ا  ا ددا فدد طبلغ اث دد ر للدد   غدد  ا   ددؽ 

 ا دؾا  دا  1200ردةد ئ  جداح  379اث  ؾ  اث زل  ؽ  ا ن  تلق  قا  شل  اثاق ريا اثاعد لت 
 ن ل  ات طبلت    ن  ا   ثػ اثق  ا      ار فل   ف ا ا يؾجا دش ثدت ت لدلت  دؽ  ا ن اث  فغت  

 ج ددت اث غددا اث لدداايتذ ال ف ث لددلت اثدد  اثغ ضددايؽ  غلدد  بدد  ف ث لددلت اثدد  اثب جدد غ  لدد د اش ان 
يا   اثش    لل  افا  ثػ  ا  ط اؾر را ائ لل    ه اثجاي ت اثلشد ت رعد ثت اثد  اثغد كؼ اث د   

 فلقت  ؽ  ف  ق اثغايدت. ألد   طد اؾر اثؾعد   اثبايظد تا اثد  ت  د  اث لدػ ايدا مفد   اثبايظ تا   ا
باتفيا  ؾ      ا لل  ا دا     اال فد ح اثبايظد تييؽ  ةدغؾب ئ فدظد غ يؾجد  فلد  اعدا ك رائ  داائ ث د  
شاث   ا   تد  ثد  ردج لت  ا اد   دؽ    ج دت االراح االجا   لدت االع عدلت  دا اث  دا  ال د  ب د  

ثظلقدد ط  اث قيدا   ددا    عدد االر اح اثاددا  ددا الدز لق  ددا اث  دؾ  للدد   لدؾب ؼذ   ددؾ  ط ددا تغد   ا
ياغدداغ رددؾ  ئ اثدد  شايددت اث  ددا ثك دد   جددا  ددا ت لدد  اثجدداأ   دد شاة للدد  االعدداا   ددا اث  ددا  اثقؾ لددت 
 اثل ا  راح اث ة ث  اثد  ت اث ش يل     ره  ا اثغا ت اثقؾ لتذ   دا  د ن  دا رد تاي ا  ياد ن 

 (34)ف ض اب  ح اثجي  اثجايا   هل   ا  غايا اث ا  ث  ل   غاياائ الال ئ  ا لؼ
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   ن ط اؾر  ل    قا  فد  اث  دا از ا  اا  تد ئ ف التلد ن  بي  د  تجدا رد اه اثت د  ا اث ادتاا  دا    
 يؾاتاداث دددد رغد  د ظدددد  اثة دددد رد الددددلظا لللدددد   ددددا ح  للدددد ا ل يددددق تجددددا  ددددا ردددد اه اثلل عددددا 

 ظابت      ا   ه اثقةيا   ؽ  يؾان د ظ  اثة  ردو االجا  لا ل ط ت   
د اث يؽ ا شؾن  ا طايق اثكباي حذ يا عؾن اثغل   اثؾاطئت  غ  اظ  ؼ  يتظدؾن ا دا  االرض 

 اثاولقت فتف ر ا اا  ؼ اث د لت ف ثا .
 ث ؼ ان ا اشؾا  يشاا د ا رغ؛ الن اثيؾ  يؾ  ؼ.

عددؾن  ياغ لددؾن لدد ح اثلددلظ ن  يد ددؾن  ثك  ددا ارددااد؛ الن شغدد   دد  اث اؾاضدد يؽ اثدد يؽ اق 
  جؾ ؼ  يدا ؾن عاا   ؼ  ا اثغبل .

  ا ر ايا  اؾال اقا ط اؾر ف ن االتل ن   ظؾر لل  ش   ط       اقا ف ن اث    االع     
اثؾشيا  ؾ اث    ث ةلغت اثلبل   يالؾ ثل ؾاط ت  ا  شا  اث جا   اث  اشذ      يلغث طد اؾر 

لددؽ  ؾيددت  ددد  ردةددلت   اث  ط ددت بدديؽ االفددد ح  اثب دد ط   ددا اثؾط لدددت لددؽ  ؾيددت اال ددت اث  اادددت   
 اثز اج   ا اث بل ت بيؽ اث ا   اث جا    بيؽ اثغ كؼ  اث غاؾ ذ ا   ا ر اشااث اثا اات  ا اثجزح 
اثب ت ثا  ؽ اث  ا  ا  اي ت  لكا   غاياائ   ا اال ع   اثةق فلت    د  للد   جد  اثدةدؾص شيدث 

  اث  اش   ؾ     ؽ االعا   ر اثبايظ تا    ل    يا غدؾر اثد ص فشدا  ياؼ اثجال شؾل اث جا 
اع عددددا شددددؾل اثدددداا ت ط اث  ا عددددلت  اث لددددلغلت  االعددددبل لت  شددددؾل اثغا دددد ط اال ددددبلشلت اثاي لددددت 
 اثدا افي االجا   لدت    ؾ دد ط اثا  لد  بديؽ اثظؾا دد   اث د ا   فلدب  اث دد  اط اثلدلبلت  اث  دد هلؼ 

 (35) ت اث  اث ؾضؾل ط اثلل علت.اثج  ا  اث اغجا  ف الض 
 للدد  اثددااؼ  ددؽ  دداا ت طدد اؾر ثت تدداش اال اتدد   دداس ت لدد  ثلا لددلؼ  اتشدد ح اث دداارس    ددؾيا    

لقؾل اث شئ اثجاياذ ا   ا  ط اؾر اكةا  ؽ اثد   ةديا   ف  تلدت اجدزاح  دؽ اثقةدص اثقةديا  
اث ؾاضدددل  اثا لل لدددت   ارب ددد ئ  لشدددايؽ  لددداشلت  ف ددد ت  ر ااددد ط  اثكةيدددا  دددؽ اثكاددد  االادددا   دددا

 االجا   لت     اتد  اثد  اكةدا  دؽ اث ديؽ اا لدت ب ت ثلدت ا  ا دلغ  اف اد ن     د  اث شديا اثدؾط ا 
ثك   ؽ اث  ا  ب تبل ش.  لل  افا ال  ث  اثؾط لت اطلدق لللد  ا تداش اعدؼ شد رس اث  دا اث غدلؼ 

ي دد  جدد  ز  تؾبدد    دد    اتدد ه ك دد  اطلددق لللدد  ت ددا  اعددؼ اتلدد ن اث  ددا اث غددلؼ  قدداياائ الل  ثدد  ف دد   
عددد فق ئذ   ددد ل ل ددد  اثشددد لا اثبؾث ددداش ج تكؾعدددا  ان طددد اؾر  اشدددا  دددؽ اثقلدددت اثادددا   بددد  ال دددق 
اثةددبلط فدد هلل  اثغددق  اثغالقددت اث ظلقددت اتدد  ا  ددا  ددا اثظايددق اثدد  هللا  اتدد  ال دداغ اث دد س اثدد  
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   دا رأاد  ليدا  بيدا  لد ؼ شالقا  علغ ت  ا    ن ط اؾر اغلؼ فالد   اث  ث لدت اثغالالدت الن اثغلد 
فلدد   دد  ا ددت فإضدد ح   ةددل ش    ددا عددبي   ظددؾر اث  ا ددت اإلتلدد تلت   قددا  اإلتلدد ن  الن اث ددا   ددؾ 
اعدد س اث ج ددؾن  قددا تدد    طدد اؾر فغايددت اث ددا    ظلقدد ئ ثلغايددت اثج   لددت  ثدد ثػ  دد ن  ا  دد ئ ضددا 

ا  اثلددؾن   ددا رأادد  اتدد    قلددلؼ االتلدد ن اثدد  طلقدد ط بددااؼ فاا دد  فلددب  اث دد ل ا  اثغلدد  ا  اثددايؽ
 (36) ثلس    د اال   ريد  اشا  ؾ   ريد االتل ن.

ا  اقدددان اث ؾا ددد   1916  دددؽ ادددبلل  ج ربددد  اثلل عدددلت  اددد  ر اياددد  اثظؾيلدددت داثبيددد   اث ددد ثؼد   
اثشدةددلت فدد ث ؾا   اثلل عددلت  اث    شدد ط اث كايددت   ددا ر ايادد  اثبيدد   اث دد ثؼ ردةددل ط فبلفددت و 

راجدد   قددا ا ردد غ يبدد ل ج دداه ث لدد لا  اب دد ح ا لل دد   ي شددئ اث دداارس اثاددا  اثااجدد  دتلا يدد د   ددؾ
يا لؼ  ي     غؼ اثابل ي  ف ث ج ن  يالؼ االعؾاغ ثاشجل  اثة  ل ط اثؾط لت  يتاس  دا  د   دا  
رد ؾر اثكاا ددت  اثغايدت  ي  دد  بدديؽ ج لد  اثظؾا دد  رافظددت االادؾ   اثالدد      ددؾ ي  دق ج تلدد ئ  بيدداائ 

اثغا ددت اثؾط لددت اثاددا يازل  دد  ردد غ ااددا  دد ن  ددااق ئ ثدد   ددا اف دد ح اثاراعددت   ددؾ  ددؽ ا ؾاثدد  للدد  
دع اعددد د  عددد اي   دددزية اايددد   دددؽ اثلظددد   اث ددد ل   دددؾ  ط دددا  ددداغ س اال اتددد  ال ا يدددز بددديؽ 
ل ط ا  اثؾط لت  رغل    اثشدةلت   ؾ ا لؼ ا ل ل  ان اب ت  غ اه جزح  ؽ  اا دت اثغا دت  ياد   

الد اثاددا ياديدد  شلدد  ث دد   قااتدد ئ ف جدداه اثلل عددا  اا ج دد  للدد  رافظددت اتددؾ  ز جددت تلا يدد  دبل دد 
اثز جلت  قاات ئ فدا ج فبل ه  ؽ  يؾ  االعا ل  ..   ؾ   ثػ  زية  ؽ أعؾأ     دا اثةق  دت اث  اادت 
 اثةق  ت اثتابلدت   دؾ اقدؾل لدؽ ت لد  اتد   دؽ لبداه دكد ث د اث دت اثقلدؾ    دؾ يادد  اثتداغ  دا    دا 

 ددا  1917االا دد ن دفدد ثؾا  د  اثلدددايت فدد ثغق. أ دد   ؾ دد  طدد اؾر  ددؽ فددؾر  اكاددؾبا  لدد    اثقددؾ    
 ؽ داقب  اث  دا ااددن  لدأ لاقدا  أ اؾباذ ديزاط اثاا   ا   ب   فؾر  أكدر عل  ذ   ا   اض  قيل   ثل 

"لمحووه اسووتالل الرجوول لمرجوول   للدد  األرض د ددا  ددار    للدد   ؾشيددا  ؾ  دد   دد  اثقددؾ  اثاددا  ك  دد
يا إثدددد  اثا دددد  ن  دددد  اال غدددد   اثلددددؾ ياا ثلق دددد ح للدددد  اثلددددلظا  د  ددددؾ بدددد ثػ اشدددد لألمووووة"واألمووووة 

 (37) االعا   ر.
ذ ادبلل  1917   ن رابارات ط ط اؾر ت  اائ راياائ ثلقؾ لدت د تةد  اثقؾ لدتد  دؼ تشداه  دا لد      

ا  ر   اثغدداغ اث  ث لددت األ ثدد .  دد ن  لدد ر  لددؽ  ج ؾلددت  ددؽ اث غ ضددااط اثاددا أثق  دد  بدديؽ لدد  
أف  ح زي ر   ثلل فد ن  اثؾالاد ط اث اغدا  األ ايالدت   د    اتد ه عدل  ئ.  دؼ  قلدل    إثد   17   1916

فبلفددت أ لدد   ر للددلتو أ( اثقؾ لددت  ددا اثل فدد ن. غ( اثقؾ لددت  ددا اثتدداغ. ج( اثقؾ لددت  ددا اث  ددا.  ددا 
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 دا    دؽ  بد   د  اثجزح األ ل  ؽ  ا با  ذ   ن   زلجد ئ فشدا  ألن اثد اط اثج  ثلدت ثلل فد ن   تد   
ع  ه ط اؾر ف ثقؾ  اثشلظ تلت ث   ال   ف ألر اح اثقؾ لت اث لاؾر  .   ن ادش  أن ااؾن اثتاغ 
 دددا  ضددد  ت ؾ جددد ئ ل ث لددد ئ ذ اثددد ش  ددد تؾا ا اضدددؾت  للددد    ل أادددا  ذ  ةددد  اثل فددد ن ثاال ددد  فشدددا  

  األ دت   غ دت أل  .  يز ط اؾر فشا   اض  بيؽ  كا  األ دت   كدا  اث جا د .    قد  ثد  ذ   تد
مثلددت   غ ددز  ثل دد س ثللدد ا إثدد  ا غدد   عل عددا  ا اةدد  ش. للدد  لاددس اث كددا  ذ ثددؼ ااددؽ ثؤل ددت أ  
اث جا دددد   ةدددد   دددد ا اثتدددداض اث غددددا . بدددداال  ددددؽ  ثددددػ  دددد ن     دددد ئ للدددد  لقللددددت  شدددداا ت  اثادددداافي 

اض االجا  لا ثل لش    .  ا ف ض األشل ن ذ أ ل  اثااافي االجا  لا ضا ري ئ ثدا ت األاا 
اثاج ريت اثاا   اط  ا اث   ات االتلج   االجا  لا  جلب  اثلشايت اث  ا    ؽ ادبلل اثغدا غذ 
كدددد ن طدددد اؾر  ا  دددد ئ ا ظددددا األ ثؾيددددت ثجؾاتدددد  أللدددد   ددددؽ اثغلدددد   االجا   لددددت  اثادددداافي اإلتلدددد تا 
  اث لددددؤ ثلت االجا   لددددت. ا  ا فدددد ط رابي ددددارات ث ذ ا اددددؽ ثل دددداح فلدددد ؾثت أن اجددددا الدددد الئ  اضددددغ ئ 
ث لددد شت  اتلدددت  لددداقلت ذ  اثادددا ثدددؼ  كدددؽ  ا يدددز   غلددد  ذ بددد    تددد  أا ددد ئ  ل ؾعدددت  دددؽ اث  شلدددت 
األيايؾثؾجلدددت أكةدددا  دددؽ اثلل عدددلت  اال اةددد  ات. ت ددد  ج. ف ث لدددلت إثددد  طؾ لدددؾن ذ  ددد ن طددد اؾر 

 :اث اغاث ف عؼ      ت اثلل عت. رأ  طؾ لؾن أن

فد ث جا   اث داتا اج لد  يبدا  أشل تد ئ   تتد    كدا  إن اثازا  ط اؾر ف     دت اثلل عدت  ا ا   د  " 
 ار ط اؾر    ا  اث ز  جتو أ(  ؾشيا ذ فشا   لغؾ   رب     كا     ف ا اثغاافتد.   ا ا شايث

اث  ددا  الدد ن ت لددا فقدد  ا. غ(  ؾ لددت اث ةق دديؽ اث دد  يؽ  ددا اث  ددا بددا ر ؼ  ددا اثغ دد ر  اإلتلدد تلت 
اث ةق ؾن اث  ؾ   ال اثلل عيؾن  ال ل  ت اث  س ث كا  ط اؾر. اث  ث لت. ثكؽ ثؼ الاج  اثب ت ل  ال 

ذ  د ل  دا اظد غو دثقدا ربيد  أب د ح  1926 ألاغ  ا لا   ؽ اثدظ  لؽ ايلت أ لد .  دا لد   
اثب تدد ل  ددا أرددا    دد   اددا  طؾيلددت ذ ثك  ددا ثددؼ أشةدد  للدد  أش  لددؼ  ددؽ اثب ت ل. دد ا  ددؾ اثاددابيا 

  ددا اشزتدد  طدد اؾر اثغدداغ اث  ث لددت  تدد ل ذ   دد ه ت  ددت.اإلث ددا ...  لقيدد  اثددالؼ  ددؽ ادد رج اثب 
(     جا    ؽ    ر  اااغ  لؼ اقاةا  ا  ؾجلد  ا لد   لد راط اثاا ايدا 1945-1939اثة تلت )

 االعا ك ر ثلتاغ اث ش لجز لؽ      د ه اث  عدا   تد  شي ئد  عدلؾاه اثؾشيدا اثاظلد  اثد  اث دبلح 
 ش  ددد  زال ا ددد  اثب تددد ل يا  ؾتددد   ل ددد  اشا لدددؾا بددد  ا   اثدددال ح اثددد  اثاجدددا  اثد ثدددا ب ددد  اثاؾعددد  اثددد

 (38) لبل هو
 د لا الؽ ث  ذ )ا  هللا(
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  ةل     الؽ اثش سذ
  با   اثلغ د.

   ددد ح ثلشددد لا  اال يددد  طددد اؾر  دددارط اال ار  اث   دددت ثلةق  دددت بدددؾزار  اثاابلدددت  اثا لدددلؼ اث ةدددايت 
جدد ثا  اثللددا تا  ج دد  اثة دد ر   ادد   دادد راط  ددؽ  قظؾل  دد  اثشدد ايت   دداو اث ددبلل  ردديااا  جيا 

اثبايا  اثبيد   اث د ثؼ   دا  اجدؾ ان  كدؾن  دا عد      دا اشلد ح   دا   د ا اث لقداش  لدلس اش دن 
ثل  ا   ؽ اشل ح  كا  اث غلؼ ف اا  ت  ااح   شا  الاقا  ا اث  س اا  ت ئ  يغ ز ثل     ؽ اج  

 (39)ا ؽ ب   ط اؾر   ل  اثي    او اثغايت  اثلبل   رل ات شقؾغ االتل ن  لػ اث ل    اثاا
 * ايا   اال ؼ اث الت  با  الل ا  لغت اثج     ؽ اج  اثغايت.

 *  ار  ا راات االا  ن اثتبلغ اث ش ال اق ا.
 *  اول ا  ؽ شل  ػ   باائ ياأغ  ان االرض اثاا  ز ا   االشق    االشؽ.

 * فؼ عياش ثبل   ...
 المبحث الثالث// دوره االدبي 

ثددؼ يادداد طدد اؾر  جدد ال  ددؽ  جدد الط اال غ اال عدد  ؼ  ي دد   اجدد  ز لددا   ؤث   دد  اثةبلف   ددت      
 ج    دبلشاا ب د را ا اااتا  بياد ند اثؾا  دت فالكاد  ال  ثد  اال بلدت  ا داار     دا عدل ت  لشدايؽ 

 1877ل     ا  ار ثظ اؾر  يؾات  اثش اش اال ل  (40) جلاائ ف  ؾاند اث ؤث  ط اثك  لت اثااب ااتد
  ؾ  ا اثد  لت لشا ؽ اث  دا   اد   دا  ثدػ اثؾ د  ط   دت  دؽ اث قد الط اثادا ارد ر  ي د  اثد  
ضددا ر  ا اددزاج اثغ ددد ر  اال ربلددت فغ دد ر  اثشددداغذ  ا ل اتا جدد  اث شدد ؾر ج ددد   ددا  جلددا ف عدددؼ 

ف جيا تجد ثا اش  ابد ن االاد تا  ا جد  اثشد لا ف دا ردد اه اثت د  ا اثد  اث د    اثا دزش  دا اثادد ثل
ذ   ددا ا اددزج طدد اؾر  ددا  للدد ا  فدد ثكؾن شادد   دد ر جددزحائ   دد  1919اثدد  لدد    1905 ددؽ لدد   

 (41)  ا  ثػ اقؾلو 
د ثقا  لبد   د ه اثداتل  ف ي دا  ال د  ا ثقدا طؾيا د   دا  لبدا طلد ط ال لدا ث د  ثقدا ا داط ت  ر د  

اشددد  ضدددؾح   ثل ثي ددد  ف ال كددد ر شاددد   ددد رط شلددد  ا  اث ددد ثؼ جدددزحائ  اشددداائ  اتددد  اشددد  شلددد  ا التدددا
د   اثل  ح اث  لؾج  ا 

  ددد  ان رددد ا طددد اؾر ثدددلس  دددؽ اثشددد ا اثةددد   اثددد ش اقا دددا ج ددداائ  بيددداائ ثا لدددياه   لدددياائ     
  اؾشدد ئ للدد   دد   جددؾه اثدظددت  اثةددؾاغ   ددؾ  ددؽ اث ددؾن اثلدد   اث  ادد  اثدد ش ال اةدد   للدد  اش 
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ي  بل   ا ت جايدا   ا ؾتدت   ر  االعا ا ن ف  اال ات   ل   الياط  ااح    ااح   اتتلت  كش   لؽ 
 ش اه ياة  بلل طت اثؾا      ؾلد    دؾ للد  اداار اثؾا د   دا شا دت ال   ادا   ةد  ات د ر اث  دا 
 ا ددؼ اثاددا ق تدد فاائ اثغلدد    فلدد    اددزج اثدداؤ  اثا ايددت   ؾعددلق  اث ددؾاثؼ  ر ةددت اثكؾاكدد ذ  بتبلدد ط 

اثلدد  لدد ثؼ ش  دد  فدد ث اح  اثج دد ل  ةدد  اه ياعددؼ طدد اؾر ثؾشددت ثل دد ثؼ اث ةدد ثا اثدد ش ال اادد  ياظلدد  
 اثغ ذ   ا   ا   ن ط اؾر ازيا االتا ج   ا  داح اتد   د ن يد غؼ  د  يدؾ   ةديا يؽ ا  فدبلث 

  (42) ة  ا   بلئ لؽ  ا ف ط ااا   لؽ  تثلف ات ريا   لغي     لؽ رعؼ ثؾش ط.
ي    ؽ  ا   ج  ل ا    ةؾ  ط اؾر  لؼ ااؽ ز اائ ا   ش ؤ  ئ ا  اتةاا  ئ لؽ اثغل    ل        

... ات دد   دد ن   دد ح  ددا  جدد ثس اثكددؾن  للدد   ثددػ اقددؾلود ثددؽ اكددؾن ت عددا ئ ادد رفلقا  ثادد    فددػ 
اثغ ؾن ...ثؽ اكؾن ت عا ئ ا ا  ا ثؼ  ش ر  ا   ا اث لػ راضلت ثؽ اكؾن ت عا ئ ا ا ثؼ ار دق اثد  

 ر ؽ  ر يق اش ر  ا تلاا...
لددا  ددؾ   ا ددت هللا  ا راد اثغددق  ردد ؾل   ثاةددؾ   ددا ردد ا طدد اؾر ل دد  ر شددا  ج ددا ت     

اثا ح  ا ل ل   ث   تا اثغل    ل     ةؾ    ابا  تغا  ا   ا   اث  ا اثةؾفلت اث اظا دت   دؾ 
 ددا اثؾا دد   ةددؾ   ددا  ظ ثدد  اثددا ح  رغل   دد   ات ادد س  ددؽ اثدد  س ث   ثجددت  شددابل    اثا شلددت 

  ج تدد  ج ددؾ ه  ددا  يدداان اثاةددؾ   االجا   لددت  ددؽ طايددق اثلدديؽ  اثللددا  ا راد اثغالالددتذ  اثدد
 اال غ ع  ؼ ط اؾر فج ؾ  ااا   ا  ياان اث لؼ  تث   ا ف ئ لؽ داث  ثؼ اثؾاع د ف ثلتت اثب ت ثلدت 
تقلادد  اثدد  االتكليزيددت اثلدديا  داتددا  طد  بي اتدد  طدد اؾر  اثكادد غ ا ددؼ اثدد  ج تدد  اثغقدد  ق اث ل لددت 

اث اةؾ  اث ش اا   ؽ    را فظدا   ثدؾ اثظاي ت شق  ق ااا   زيا  ؽ الج ب   ب  ا اثش لا 
ان ل ث  ئ  ادةة ئ   ل   ا ث    جات  فل  ريئ ئ  ؽ اث جد   ثكدؽ ان اقؾثد  رد لا  بلدغ   ةيلل  د  

اث  بي    بلغ  ق ال   اث لل لت  ر اا  د    ةةدت اثقةديا   150اثش ايت  ا ثتا  اال للت تغؾ 
  بلددغ اا تلدد  اثاددا الدداط ثلت دد ح  يلددا   اثي دد  االن    ق ال دد   ددا اث قددا  اثاددااجؼ اث ا لددت  ددارائ  بيدداائ 

 (43)اا لت    ا  ؾ اث ج  اث ج غ. 1500اكةا  ؽ 
 دددد ن ط اؾر ابلدددد ئ   ضددددبلئ ا  اتشددددت اث دددداارس اث  ؾ جلددددت  اطلددددق  ي دددد  شايددددت اثابل يدددد   دددد ثػ      

  ددددالدص  للدددد ا  اثاابؾيددددت  ددددا اثغايددددت  اثا بيددددا اثدددد ا ا اثدددددبلغ  اال ةدددد ل ف ثظبل ددددت   االعدددد    
 االر ل   اث ل را ف ث جا        الدص  لل ا  اثغل  لت   ؾ اث ةل  اث لاز  اث ش ت    ف ث ااثدت 
االجا   لدددت  دددا ان اث دددا  اال شدددا ثلغلددد    دددؾ ان الددد   االتلددد ن تغدددؾ اث  ا دددت   غقيدددق اثددد اط 
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دص  للد ا  االتلد تلت  دا  لؾ د  اثد  اثلدبل   تشدا اث غلدت بديؽ اث د س  العدل   اث قدااح    ثػ  ال
 ددد  ؼ ا  د اط ددد ل هللا اثكلددد رد   ددد   ددد ن الددد ي ؼذ   دددا ربدددي طددد اؾر اث  شلدددت اال اةددد  ات ف ثاابلدددت 
 يدددا و ان اث ارعدددت  دددؽ  اجب ددد  ان  قدددؾ  بزرالدددت االرض   ابلدددت اث  ردددلت شاددد   دددؾ ا اثتددد اح ث ددد  

    للي دد  ان    دد  للدد  اتادد ج اث ددا ري ط ف شلددؽ اثؾعدد     اجددؾ  اث ددؾا   ان  لددا يؽ  ثابل يدد 
لل   ثػ ف ث لؼ  للي   ان  قؾ  ف ثاة ل  لل  اع س     تا يابي بيؽ اث ارعيؽ  اثابل ي  باب   
شدددا تشدددلي  دددؽ اثغ جدددت  للددد  افددداه ااددد  للددد  ل  قددد     دددت  ةالدددف االط ددد ل ف دددا  راعدددت    قدددت 

ال ي  ددددا ن   دددد   ت دددد ح ث ددددؼ اثغايددددت  اثا بيددددا اثدددددبلغ  اث بل ددددت اث ل رددددا  فغلدددد   ث  لدددديا ؼ فغيددددث 
اثج  لددتذ    تدد   للدد ا   ددا اثاابلددت  شدداقت  ددؽ  للدد ا   ددا اثغلدد      ظددؾش للدد  ارب ددت  لدد    

 (44)  او
اثغايت  يقةا  غايا اث  رئ  ؽ طغل ن اثتايز   اث زل ط  اث يؾل اثغيؾاتلت  اثل ؾ  المبدأ االول:

  س اث  ال ث  اث ة .ف ث 
اثا بيا اث ا ا لؽ طايق اث  ؾن اثج يلت فشا  اتؾال    اثة  لت  االل  ل اثيا يدت  المبدأ الثاني:

 ك   ت    بؾجؾغ    ي  اث  ط ت لؽ طايق اثش ا  اث ؾعلق   اثت  ح  اثاعؼ.
ا دد   اثت فدت  اث دؾاح اثظلدق  قداائ ثج   اد   اال ة ل ف ثظبل ت   ؾ اث ش شاا ف  اثد  المبدأ الثالث:

 ثل    ا  اث داارس اثا ف دت ث د    د    اتد ه عدل  ئ  يدؤ ش  د ا اال ةد ل اثد  اك د ل اث دؾاشا اث قللدت 
  اثجل لت  اثا شلت ثغل   طبلف    ا   ا االط ر  ا  اقؾلو

ؾن شددق اال راد فددتت ؼ د اتدد  الابددا  دد ا جددزحائ  ددؽ اثا لددلؼ الب دد  ا اثظددبلغ   ثددػ ثكددا اج ل ددؼ يددار 
ا لشؾن  ا تغ   شل  ا   ا فل  االرج ر شالقت جؾ لايت ثلس  قا ثاؾثيا اثلد ؾر )اثكلؾر  ي ( 

  اا  ا ز اث غؼ  ؽ اث ؾاح  ثك         ط شلتد.
  ددا رأادد  ي لتددا ان تل ددا لددؽ اثظ دد  اثكادد  اثاددا  غددؾش   لؾ دد ط ج  ددت  ان تغدداره  ددؽ  يددا    

فلد  ان ياةد  لقلد  فد ش رداح اادا؛  يقدؾل د ثدلس  دؽ اث دا ر   اثجلؾس  ا    ال ال   ثد 
اث لغت ان ا  ؼ االط  ل  د  رداح   دا ا غ اثا   دي    د   دؼ فغ جدت اثلد   دؾ  دلقن اث قد   ب لدت 

    لت علل تد
اث بل دت فد ث جا    للد  االادص  ؾضدؾن اثا د  ن  يؤ دا  دا  ق ثدت ثد  انوداالتلد ن  المبدأ الرابع:

 شيؽ ا ش   ا اال غ      ز بل ت اثلشا ا غ  ائ     ئ. ا قا  ؾا   اثةغل 
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  التلدد ن اثك  دد   ددؾ اثشدددص اثدد ش ل دداه  دد ه اثةددبلشلت ثبل غدد   ا دد  اث ددا  اثؾشيددا اث   ددزل   ددؾ 
 (45)ثلس اال      ئ  باؾرائد

  ددد ن طددد اؾر  دددا  غددداث لدددؽ  اثددداه  ا  دددارات ط ف دددؾ    ددد  بلئو دثقدددا   ب دددا  اثددداش  ددد ه اثلق دددت     
اثاددا  دد ن  ددا ردديا  ي دد    بدداائ    ددزالئ ثل دديؾ .   ددا بدداأط  جاباددا اثا لل لددت   دد  عدد ت اثدةددلت 
ف شددا  ا ال   قددي.  اثة  تلددت اال  ج لدد  اثاددا جدد ح  ا  دد  جدد  ز  تؾبدد  ات قا دد   ددا  ددل تت  1901

 (46)اث ارعتد.
ق   اثت د ح   ا ا ث  رابارات ط ا  لدت  بيدا  ثاراعدت اال غ  اثشد ا  اثا بيدا لدؽ اثد اط ف ث ؾعدل    

ا  رعؾن  اااط  ؽ اثة   ثك  ؼ ثؼ اغةؾا للد   داريل ط ا  دت  دا  ش تاكيا نا    ن  ال ن اث
 (47)اثيؾا ذ ا    ت     ريؽ اثيؾاؾ ا  شغؽ اثجلؼ ف ث ش    اثغيؾيت  ار ر ط اؾر    بلئو

اثظ دد  اشدد ا   غدد  عددبلل االرددج ر  ر لددت اثلدد  ح. ان شدد تاكيا ند ث دد ا اثلددب  أعلدد     ددا اث
ف ت   ا بيا  اثظبل لت بيؽ االز  ر  اثظيؾر اث تا   شا  يا اؽ  ؽ االلدااغ لدؽ اثةدا   اثل ط لدت 
ث ؾاهل  اث ا لت.  اث لؼ اثغالقا ال ا اؽ ضد  ا  ششؾه  ؽ  ة  ر ا رجلتذ ب  ي لتا ثل لدؼ ان 

  س اثلشايتد.ااؾن لؾت ئ لل  اثكش  لؽ   ؾز اثغا ت االث    لت اثك   ت  ا ال  غ اث 
ا    لل ا  فشا  ل    قا   ت      ت  ل   لل  اثغ    تؾن اث  س اث لل  اث ش ا  تق اثؾجؾ      

كل ذ  جؾ  اث  ثؼ  ا االتل ن   جؾ  االتل ن  ا اث  ثؼ ا  اةل  اثغد  اثلشداش   بداائ اثد  اثغد  
ا دا  فد غ اثكدؾن  د ن  االث ا   ثغ   ؾ اث     االع   ثك    اغلي ب  ..    ا   ن تدؾر اثشد س

تؾر اثغ  ا ا    ؾز اث  ثؼ  ث ثػ للي   ان تغ  ثكا ت     للي   ان ت    ثكا تغد    الا د ن 
ف ثغ  ال يزلزلد   د   دا اجللد  اثغد   دؽ جدااح  مال  الن اثغد   دؾ بااادت اث  ا دت   د  ان اث د ر 

ل دت  اثغلد    اث دؾط شد   ا بااات اث ؾر  ش  ط اؾر ياج  اث  االتلد ن  اثغيدؾان  اث لد ط  اثظب
جؾ اه اثبااح   اثلل طت اثلا ن  ج دبلن اثظيدؾر  ا راغ اثشدجا  بدا ان  دايبايؽ  دؽ  للد   اب  د   دؽ 
 لددؾغ االط دد ل   ددؾ شدد  اث ددا  اتلدد تا   دد ئ  ثددػ ان اث لاشددا  االللدد    ددا  جلدد   ددا االتلدد ن 

 ا اث   دد  اثةددؾ ا ا     دل  ثئلتلدد ن  ااعددا   ا ددل  طبل لد ئ ان  غ دد   ل ددت طدد اؾر االايدا   دد
 دد ل د أبدداأ رشلاددا الددؾ اثيددايؽ  ثكددؽ فقلدد     ددؼ ف ثاجدد ح  تتدد  للدد  اقدديؽ اتدد  عددتش  اث ددؾط   دد  

 (48)اشبب  اثغل  د.
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   ت   ا ال  ث  ت غت  ؾفلت    زش    ط لت  اقا ت  تز ن اث  اثا  ط     اث  د بيؽ  دا     
ف ره اث  اثلتت االتكليزيت  دا شديؽ  داجؼ ايداه االرض  ا  ف ثلتت اثب ت ثلت   اجؼ ب  ل  لا ائ  ؽ ا

 (49)لا ائ ااا اث   لػ اثلتت  ب ثػ   ن  ا افا لغلؼ  ا   ايف اثتاغ ف ثلتت اث  اات .
  دد  ان رابددارات ط طدد اؾر  دد ن  ددا اث ا لددت اال ثدد  ردد لاائ   ددؾ اثدد ش   ددا اثظايددق اثدد  اثقةددت    

ؾثؾجلت ا   ا لقت ف شابلط اجا   لدت   دا بداأ   اثغايةت  ا اث  ا   بلئ عؾاح اك ت   ا  لت ا  علا
فقةت در ااح اث يؽد ا    ت  اثقةت فللظت  ا  ا    فللظت  ا عا      ا  اا ز شؾل  شدالت 
اث بل دددت االتلددد تلت   قدددص للي ددد    اغددداث  راح اثؾاج دددت اث    دددت ثبيددد  ب تددد ثا ا دددا  دددؽ اثظلقدددت 

  دد  اثؾشيددا اثدد ش   ددلؼ فدد  شلدد ئ   ددا ياديدد  اث اؾعددظت  ددا  لددػ اثغالددت شيددث   ددلش ا  ار لددت  دد  اب
االتلدد ن اتدد  الا اددؽ ان اغدداث رددا  ةيددا  ددا  ةدد   دد ا اثبيدد  بدد  اثؾا دد  اتدد  ال اغدداث فلدد   دد  ال 
اغداث  ددا اش بيدد    دداش ااددا   دد   ثددػ  دد ن االت  دد الط اث الدد ت ف ثلظؾثددت  اثقلددؾ   ددا  ةدد ر  ددا 

اثبيدد  اغادداغ ر دد  ائ   ن ث يدد  ا   اثقلددؾغ اثاددا  بددا   ضدد لت   ددا   ددظا  اث  دد رد شادد  ثلادد  
 (50) ا ن يبا  ثل يؽ اثغ  ا 

ا   االابلغ ل اه   ا ال  اقيا فغؾاجز اثشاا   اثةد ر ت بد   دا ل د   بدان يداؼ للد  اثد اط    
ك    لل  االرل ح فلغار اث   تا اثك   ت  ا اثظبل ت  يظلق د  اثد   د   راح شدا   اثددؾ   اثقلدق 

اثكدؾن  االتلد ن يةبد  شالقدت اثلدبل  ال اثةداان  اث غلدت ال اثلت د ح  ان  جلا اثج  ل اثك  ؽ  دا
 اثؾشا  ال اثا ا ت   ا اذ  ي اقا ط اؾر ان اث ا  االكبا ثل  ا  ؾجدؾ   دا اث  دا ت لد     ثدػ  دا 
اثداا  ط اث  ل ح   تثل  اثاق ثيا  اث   اط   ا اثاا تدت اثك  فدت  اثشدق ح اثكبيدا اثد ش ا لدػ بابلبيد  

للد  اث غد   اثظد   ا  دا اث جا د   1911  اش   ا     ب جؾ  ل لف  ا  ق ل ث  لد   اثش   اث
اث  اش  ؾضغ ئ ف ت  اغظدؼ اث ؾاط دت  يدؾ ؽ اثغيؾيدت اثا شلدت  ي ظد  اث قدا االجا د لا   د ل  دا 
 ثػود ت  ت اثش   اث  اش  ؽ جايا  دا رأيدا   ا دا  ل ردا   ث ل د   للد ئ للد  ازاثدت  د ه اثغ ثدتد 

ل ان اغ  اثدبل  ط اث ؾجؾ   بيؽ اب د ح اث  دا   غ ربدت  د  اردا ل اثا ةد  اال لل دا    ثػ ش   
 ج ل ؼ ي غا ن اث  اث  ا  ت  ثك  اثؾالاد ط اث اد  د ت...   د  اشدس ف ثبلبلدت اث كايدت  دا    دؾ  

 (51)اثايؽ  اثؾطؽ لل  شل غ  ةلغت اثلبل   ا    بل    ؽ اج  ا ا و
  ؾط ا الالقن ا ج ت اثغايت  لػ ا  اباا  ن  

 شيث اث ق  فبل  ج 
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  اثااس ي اة  ر  د ئ 
 شيث ال   ة  االعؾار اث لقت اث غللت

 اث  ثؼ اث   ظ   تيا 
 شيث   ل  اثكل  ط  ؽ ال  غ اثغالقت
  اثج ا اثاا   ا ا  را ل  تغؾ اثك  ل

 شيث جا ل اث ق  اثة  ا ال ا   طايق   
  ا ر  ل  غااح اث     اث اغجا  

 اث ق  اث  اال    شيث ات   قؾ 
 اث   كا  ل    ا  ا اال ل ن

  ا ج ت اثغايت  لػ
 ا  اباا  ن  ؾط ا الالقن.

ا    ا  لاشل     ك ن ط اؾر يابي    بيؽ ل   ا اثارا   اثتابلت اثاا اعاؾلب     لغا  ا     
ثقةددؾر..   ا ا دد    دد  بدديؽ اثددارا   اثل لدداابالت اثاددا   تدد   قددا   ددا اثقددا ن اث لبل اددت اال ثدد  ف 
   بيؽ  –شيث   ن البق  قاا     بل   اثةلؾاط  ا  ا ن طؾث     ت  ا   لاض  ا ليؽ  ا  ئ 

 ا دز اثد  اثظلقد ط االربد )   دؼو اثباا  دت اش اثظلقدت اث للد ذ  اث لدؾد  اث غد ربؾنذ  –ارب ت ال ا  
 بدد  بدداح  اث بلشددؾنذ  اثدددا ( تةددب   ددا  دد  ر ددؽ  للي دد  ف قددا اثب دد ح  ل ددا   يؾضدد  االعدد س   

اثظقدددؾس اثاي لدددت اقدددؾ  اث ؤثددد  فدددت اح اثا ةيددد ذ   ددد ن الدددؾ   ددد ا اث لددداح رددد ؾر ف ثاهلدددت  اث   فدددت 
 يؾاج    ا اث لاح ج  ؾر اث غ ر    ا    ج ت   دؽ ج تبلد  جدزح  د  ؼ ب ا د    دا اثدلد  عدا ر  

ث   عا ا اؽ ازاشا   ا ا  ل  اث ا ر    غج   راح   جزحائ ااا  ؽ اث لاح ي ا ا فغ  ي  ؽ ا
 (52)اثدل لت  اط اثزا ر  اث د ت.

  دد ن  دد ا اث لدداح اغدد  ن للدد  اثاق ثيددا اثاددا  االددا  ددا  دد   دد  ياةدد  ) ف ثا ةيدد (  دد ث بلفس     
 اث الدد ج  شا دد ط اث  ةلدديؽ  جدداش  ل دد   ددا تغدد     لددؾ ..  دد ثػ  ددؤ ش اثا ةدد ط اث ؾعددلالت   رائ 

غ       ئ  ا   ه اث لاشل ط ث ا  بلبا  ؽ اثا ليق بي     بيؽ ع  ا اث    ا اث لاشلت ثلاؾن اث 
 اشا  ا اثك    جاش شا  ط اثاأس  اث يؾن  االطداا   اال د ف   ل د   دا تظد غ  اعدؾ     تد  
 لدداشل ط اثل لددااباا  اط ا جدد ه لدد ط ا ارددل  ف لدداشل ط )رالددبيا(  ددا  ااشلدد  االايددا   ةدد  
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 لداشل ط عد بليؽ   ةددت ردا ح  اث   دد ت   د ا اث لدداح ثدؼ ا ددا   د  الدد   ف ث تعد   )اثاااجيدداا ( 
لتت اثش لايت بد   اثت   لدت   ي د  اث  د عا اثجاادت اثادا  ل دث للد  اثغدزن   ي د  اثد  ج تد   اط اث

 ثددػ اث  دد عا اثكؾ يااددت اثاددا  اددؾاز  اثؾا  لددت  ي دد   راح عددا ر ر يددقذ ا دد  اثب دد ح اث لدداشا  رعددؼ 
اثشدةل ط  ك ت  اد   ن ثل ا  اث ش   ت   د   ث  شا  ط اث  ة ذ   ا  زج ط اؾر اال  

اث لاشلت ف ثارا   اث ؾثكلؾريت اثب ت ثلت اثش بلت اا د ئ ا   ابد  االد  ال  ثد  ف ثب ت ثلدت ثتاد  ال  ث  
عللدددددلت  لددددداشل ط لا ددددد  ف عدددددؼ ) ج ؾلدددددت  1916-1902اال ذ   دددددا  اددددد  طددددد اؾر  ددددد  بددددديؽ 

 ( 53)ر تاب كا ن(

ؾر  ب ددد  ان اثلتدددت اثب ت ثلدددت   تددد  ايدددا   ا  دددت ل دددا اث ددداغ  ددد ت ؼ ل دددا   تقلدددؾا ال ددد ل طددد ا    
 (54)الا ا ا لل  اثااج  ط االتكليزيت الل  ل ط اؾر اال بلت    ه االل  ل  او

 االتا ج اثش اشو
 اب ن اثت  حو ات  االتا ج اثشد اش اال ل ثظد اؾر اثد ش جد غ اتالد ه اثقدااح اث داغ اث غبدا  .1

 االطبلن  ؾ دايا تجلاد  ال لج    ؾ اثايؾان اث ش  اج   اثش لا ب  ل  اث  االتكليزيدت
 ت ل ر اه ل ث لت شا  تد ل للد  جد  ز  تؾبد   دا اال اغ  دت ل ا يد  اعديؾش   د    اتد ه 

 عل  ئ.
اثزت بق اثغ او   ا  ؾ اثايؾان اثؾشيا ثظد اؾر اثد ش  اج د  اثد  اث ابلدت ا يد  ثد    ا دت  .2

بلتت اثش لا   ا اثب ت ثلت اث ااجؼ اش ا لبا اثت ؾر لظ ر اشا البل  اث داغ  دا اث لدؾ  
 اال بلدددت  اثلل عدددلت   دددؾ  دددؾاطؽ عدد ؾ ش اال ان اعدددا     تددد    ا دددا اثددد  اعدددا  اث للدد لت 

 ب ت ثلت  ك ن لل     ر  جيا   ا اثلتت اثب ت ثلت.
ج ا اثة  رو    ا اثايؾان  اجؼ  اارائ  طل  لل  شا      تشا      ئ اث    ا يؽ ااا   .3

  غ   دا راط ا   لاقظ ط ر ايت.
ن للدد  ت ددس االردد  ر اثاددا اشاؾا دد  اثددايؾان اث دد  ؾر ات دد ئ عددلت اث  ك ددتو اغاددؾش  دد ا اثددايؾا .4

 دج ا اثة  رد   ؾ اشل  اث ة  االتكليزشد اثد ا اثقاا ت  ا اثزج جت اثجايا د.
اثللا تاو    ا اثكا غ اغاؾش لل  ط   ت  ؽ ر ا ط اؾر اثتزثا ا  اثغ  اثدل ثا   ا  .5

ي  اثلب  تا   ا  اثللا تا اث ش  اج   اث  اث ابلت رج  اقل  ب  س   ا اثكا غ   ؾ اال 
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 اددث لدد  يؽ  ددا اث  ددا   دد  ا دد   ف ددل  ت طدد اؾ   ددا الا ددا للدد  اث لدددت االتكليزيددت اثاددا 
 . The gardener ض    اثش لا ب  ل  ف  ؾان

 ا ا ا   ط اؾرو  يشا     ا اثكا غ اث ش     بااج ا  الل دت   اثايلللدا للد  لدا   .6
 يددؽ   ثكاد غ اغادؾش للدد   ج ؾلدت دج دا اثة دد رد  دؽ رد ا طد اؾر   اددد   دؽ لدا    ا

ك ددد  اشدددا   للددد  ارددد  ر  قاظ دددت  دال دددت  دددةبلئ دكايشددد  ك ثاد اثبدددالؼ االعدددؾ   دددؽ  يدددؾان 
دك ؾتلا د ثغغت د ابؽ االتل ند   ت  بؾ اا ا  دا  للد  ابدؽ  دايؼ  دؽ  يدؾان دبؾتؾرلدؾد 

  ا  ااا   ايا  .
 (55)االتا ج اث ةاش//

ايت   ددد د االل ددد ل اث ةايدددت ثظددد اؾر  دددؽ اثا اادددت  اثقةدددت اثقةددديا  اثددد  ج تددد  اثدددا ا يؽ اثشددد 
  اثليا   اث ق الط  ايا  .

 اثا ااتو  .1
ب ددؾ ي او ان ب ددؾ ي ا  ددؾ اثا ااددت االجا   لددت اال ثدد  اثاددا اث  دد  طدد اؾر  ع ددا اثكادد غ 

       ل اثكاد غ  غلدلبلئ ت لدل ئ  ولقد ئ ثشدةدل   1903ف ثلتت اثب ت ثلت ال ل  ا  بااات ل   
اث يؽ اا ؾا  دا اث بل دت اثتاا لدت ايدا اثشدا لت  اث  دؾان اال دلا ثلكاد غ دعدؾ  يا فد ثاد 

 ا  ا ر ااح اث يؽ.
 لددؾغ ضدد ثتو   دد ه اثا ااددت االجا   لددت اثة تلددت ثظدد اؾر ع دداط ف ثلتددت اثب ت ثلددت ال ل  ددا  

 . 1906ل   
اثك  دد  اثكبيااالر دد غ  اثبيدد   اث دد ثؼو   دد ه اثا ااددت اثلل عددلت  االجا   لددت اثاددا ت  ددا  ي دد 

 اثقؾ لدددت اث دددلقت     دددا ف التلددد تلت اث  ث لدددت ع ددداط ال ل  دددا   دددا اثلتدددت اثب ت ثلدددت لددد   
1916. 

اثقةدديا  االايددا و ان  دد ه اثا ااددت  ددؽ اشددا  اثا اادد ط اثاددا  اب دد  طدد اؾر  ددا ااايدد ط 
   دا اكا د    دد  اث ةداش  جد حط ف ك د   ددؾر    ا دت   د ن اث دا  اثا للددا 1929شل  د  

ث دد   ددؾ لدداض تغايددت اثغدد  ل ددا اث ؤثدد  اال ان ا راج االردد  ر  ددا  ةيددا  ددؽ االشلدد ن 
  لتا   بلؾن اثا اات اثش ايت اثاا لاط    ئ  باكاائ  ا  ثػ اث  ا.

 اثليا  اث ا لتو .2
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ان ط اؾر اثد  فبلفدت  اد   دص  ي د  شا ادت شل  د    دؽ  لدػ اثلديا اث ا لدتد جيدؾن ( 56)  اي  او
اال يددد  اث اا دددا  دددبلح  دددبلح اثددد  اث ابلدددت ف  دددؾان د  ايددد  اد   دددا  ددد ا عددد ايااد اثددد ش  اج ددد  

 اثكا غ اعاتاغ ط اؾر  ا   اي ط  ل ه      فل  اث  اث ر    ا اثا بيا  اثاةؾيا.
 

 االتا ج اث لاشاو .3
 غ  ل ؾان دبلشد رج ند     د ه  1890اث غلتو ع ا   ا االتا ج ف ثلتت اثب ت ثلت ال ل  ا  ل   

  ددا  لدداشلت  قليااددت  دد ثغت ثلا ةيدد   ددا اث لدداح لدد ثة  ي دد  اث ؤثدد  اث ددزان بدديؽ اا دد ئ اث ددغلت 
 اثقؾ  اثغ ك ت  علظت اثك  ؾط   ت    ا االايا ثتللت اثغ  االتل تا لل  اثجبا ط اث لكا.
لدد    اث لددػ  اث لكددتو ع دداط  دد ه اث لدداشلت ف ثلتددت اثب ت ثلددت  بدد    ةيللددت اث ددغلت فلدد ت  اشددا  اش

ش  لت ل ؾان دراج   راتاد اث لػ  اث لكت   ا  لاشلت  قلياادت   داض  ي د  اث ؤثد  ثل دزان  1889
 بيؽ اثغ   اث لئؾثلت.

 دد ثي او   ددؽ اث لدداشل ط اثاددا ضدد    اادد  اددبل  اث ددغلت  لدداشلت  دد ثي ا  اث  ددؾان اث ابددا 
كبيدا بديؽ االت  د ل اثشد اش ياغا ف ث  ؾان اث لت ثا   ا   ا اثلؾن اثجايا  دؽ اث دؽ  دزج اث ؤثد  اث

 اثقؾش  اثةاان اثارا ا.
رددياااو   دد ه اث لدداشلت اثشدد ايت ع دداط  لدداقلت   دد   ددارط  غدد   ج ؾلددت ردد ايت  تةايددت   دد ه 

  ثظ اؾر طل ت ااا  ث  ه اث لاشلت   ثغت ثل اض اثا ةا. 1899اث لاشلت ط اط ل   
  دا راط ر ايت  تةايتو .4

اث ج ؾلددت للدد  لددا    ا يددؽ طدد اؾر   دد   غاددؾش للددد   ر ا دد   ددا اث لدداح  اثشدد او  شدد    دد ه
 ف ض اث لاشل ط.

ف   ط  ؽ شاا ق رابارات ط طد اؾرو    قلدؼ  د ه اث ج ؾلدت اثد  جدز يؽو  د ثجزح اال ل  دةدص 
 (57)ثبلر  ر بي    اثجزح اثة تا ثبل ك ر اثدؾاطا.

ؽ تغا ددد  اثت ضدددلت   ددا ثجدددت اثددد   دالددد  االردددا ل اال بلدددت  اثلغةلدددت  اث  لدددت ثل بدددا  دددؽ ابلث ددد  لددد
فدددؾص  ضدد لت اث دداأ   ددا اث دد  اط اث  ااددت اثغ ث ددت  قددا طدداح  تعدد   االرا دد  اث قا  دد ط ف  دديلت 
شدداغ ات لدد ؽ ف ددا   دد   از اج ددؽ  ددا اثظقددؾس اث  ا عددلت اثقاا ددت؛  االر لددت  ان ثددؼ  غدداغ ت لدد   

 ددؽ ج لدد  ي لتددا للي دد  ان  ةددل  فغاددؼ اث ددؾؤ     ددا  لددؼ اثغددايؼ    ؾلددت  ددؽ اثددز اج  غ  ددا  
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اثج ددد ط   ددد تا للددد  ج لددد  اال ددد ا  اث  لدددلت  اال اةددد  ات الن اث جا ددد   اثقددد تؾن ال يدددال  ت   
 يغ ا اثا بيا اال ؾ   دا ر اياد  اثبيد   اث د ثؼ لدؽ  د ه اث   تد    دا شدايث ل دؾش ثبلر لدت  قدؾل 

   ثغلدد   فلدد ودكبل ال اريددا ان الددؾ   دد  اا  اثدد  اثغلدد   ف تلددت   دد   دد ن للددا ان ا  عددا   دد   ددؾ  دد
 (58) اشا   ل ا    ا اث  اغ  ؽ  ا اث ش الاظل   ثػ  ا  ااا د.

   ثػ  ا ر اات اؾرا يؾ ا ط اؾر فتت د ي لتا االلااا  ف ث ا تت اثاا  لاغق   اث داأ   اال     
 لقدد  اث كددا  تغايددت   ب  ددت   ن  غقددق   لدداذ دإ   ل دد  اف ددات  اث دداأ   شا    دد    ر دد   ددا شل   دد  

    إتل ند     يا ض اث   لت اثاقلياات اثاا  لاة ا اث  ؾر  ؽ اث ؾا ا  اث غغؾراط ض     ارا 
 (59)الن اثج س اثقؾش ث   يز   د ث ت اث غ    اث ؾا ا شا  ل ا     اض   اثةااطلت اث  ا عا.

 الخاتمة
بيددا   ددا ت  اددت فغة دد   دد ا  اثدد ش اثقي دد  فلدد  اث ددؾح للدد  تبدد ه  ددؽ شلدد   اال يدد  اثب تدد ثا اثك    

رابددارات ط طدد اؾر  دد    ا ددت   ره اثلل عددا  ددا اث  ددا فددؼ     ث دد  تشدد ط  اال بدداذ ا   ددا  طدد اؾر 
ثلاااث االتل تا اكةا  ؽ  ةيا  ر ايت   لاشلت  اث ايا  ؽ اثا اا ط  اثقةص  لشااط اثكا  

لدؼ  اث ق الط  اث غ ضدااط  دا اث للد ت  اثدايؽ  اثاابلدت  اثق د ا  االجا   لدت  بغدؾث   اد   دا ل
ال عل    ا اثج ت  اثلل عا ا    ن ث    ر   يز  افا  بيا  ا اثلل عت اث  اات  ؽ ابلل  اثلتت

  كالدد   ددؽ  قدد الط   ادد    لدداشل ط إضدد  ت اثدد    ره   شددجل   ثلشدد   ثلؾ ددؾ  ضددا اث ل  ددت 
 اثبايظ تلت.

 ثقا الا ط اؾر اع   بيؽ  ل  ا  اث بلع ت  اال ف ح  اثش ااح لل   ا اث ةؾر  د ثػ ا دل      
اعدد   ا ثدداائ بدديؽ لل دد ح اثاابلددت ف دد  تشددا  ددؽ  لدد    عدد  لت    دد ثلؼ  ؾيددت ل دد  للدد   ظبلق دد   ددا 
 ارعا  اثاا اتشت       اكةا  دؽ    دت لد    ت د   از  داط شاد  ا دلغ  ج   دت ل ثلدت يد    

 اثاارعؾن  اث ل  ح  ؽ ج ل  اتغ ح اث  ثؼ. اثي  
 اث  ج ت    ا  ل   د ن  ةدلغ ئ فق فلد ئ اجدا   غداية ئ للد  اث دؽ اثب تد ثا با  دت  د  اثقيدؾ       

 اثد   اثاا   ت   ابظت ف الرا ل اث  اات اثكبلعلالت  جا   دا اث ؾعدلق  ثد  اكةدا  دؽ اث دا اا لدت
ثددد ش اشاا ددد   دددا عدددؽ  ادددتاا تلدددبل ئ ا  اتددداة اال  ج تددد   لقاياددد   دددا اال غ ا جددد  اثددد  اثاعدددؼ ا

اثلؾشددد ط  ا ددد   اث ايدددا  دددؽ اث  ددد رض اث  جغدددت اشدددا    دددا فددد ريس   دددا فقدددا ازيدددا االتاددد ج شاددد  
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 1941اثل ل ط االايا   ؽ ل اه  ااياائ  ؾ ا فلب   ش  ل   جااشا  ا اثلد ف   دؽ اغ لد   
   ؾ  ا عؽ اثة  تيؽ.

 

 

 

 

 

 

 

 (: 1ملحك رلم ) 
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زبيرردمحم ا سانررلح سااررا سانررالك سام ررلدمحمب ةنررم ساةدمحمبيرر   مملدمحمنرر   المصققدر: (: 2ملحققك رلققم ) 

ة دمحمسبرررندمحمس لا ورررل ادمحم غرررل سايةررر  ساةدمحمبيررر ة سابارررا  ساةدمحمبيررر  ةرررح سانيررر  سا بيررردمحمة  لمةررر  نس رررل

 .2111-2112ص

 

 

 الرواية والمصة المصيرة

 1216 في البيت وفي الخارج غاري بايري 1211  غورا

 

 1216 غرق السفينة ناوكادوبي 1213 رمداء العين سوكهير بالي

 1212 كفارة براياشسيتو 1216  ستورانغا

 1222 المصيدة االخيرة شيشير كوبيتا 1881 الملن المديس راجورشي

 المسرحيات

 تاريخ النشر االول ترجمة العنوان العنوان البنغالي تاريخ النشر االول ترجمة العنوان العنوان البنغالي

 1226 مجلس العزب سيروكومار سويها 1822 زوجة ارجونا سيترانغدا

 1216 اربيع بالغوني 1212 مكتب البريد داكفهور

بالسققققققققققققققققققققققققيكي 

 برويتييها

 1821 الضحية بيسورجان 1881 عبمرية بالسيكي

 1226 الزنابك الحمر روكتاكوروبيي 1826  مالييني

    1882 الملن والملكة راجا وراني

 الدواوين

العنقققققققققققققققوان 

 البنغالي

 تاريخ النشر االول ترجمة العنوان العنوان البنغالي تاريخ النشر االول العنوانترجمة 

 1211 زورق المعبر كهيا 1211 الخيال كلباتا

 

 1214 اكليل الغناء غيتيماليا 1211 لربان الغناء غيتانجلي

 1826 الملونة سيترا 1824 السفينة الذهبية سونار توري

 1245 شرارة اسفوليتفا 1826 الربيع سايتالي

 1236 وعاء ورلي باترابوت 1211 المربان نابييدوا

 1232 مرة اخرى بوناشسا 1218 الهاربة باالناكا

 1222  ماهويا 1216 طائر الكركي باالكا

 1213 الطفل شيشو 1821 المحبوبة المخيلة مانوشي
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 المماالت، ادب السيرة والرحلة

 1211 االدب المديم براسين شاهيتنا 1243 تعارف شخصي انمابوريساي

 

 1252 المسيح كهريشتا 1211 االدب الحديث ادهونين شاهيتنا

 1231 رسالة راحل جاوا جاوا جائربر بانرا 1212 راحل اليابان جابان زائري

 1212 مسكن السالم شانتي نيكتيون 1212 ذكريات الحياة جيون اسمريني

 1243 شذا االدب ساهتير شروب 1241 ازمة الحضارة سوبهتار سونكت

 

 اليهامش:
                                                           

 (.1ي غا اث لغق ر ؼ ) - 1
 Manujit Mandal, Reinterpreting؛ 7ا ي   ةل ذ ف   ط  ؽ شاا ق رابارات ط ط اؾرذ ) .ط(ذص - 2

Tagore: Society, Culture, and Decolonization, Doctor degree Philosophy at the 
Faculty of Arts, University of Jadavpur, 2017,p.53. 

با    اعؼ هللا  ا اثلتت اثل للااي لت اث  اات   ؾ ل ا اثباا  ت االث  اث ؾجدؾ  ب ا د  ال  ار د  اثغدؾاس  يار د   - 3
 قدد    ددؾ  ةددار اثك   دد ط  ل دد  ال شددا ثدد    ددؾ اال دد  االزثددا اث لدداقب  اثدد ش الددا ا اث دد ثؼ  جددؾ ه   دد     تدد  اث

كل ت باا  د   دا االز  دت اثقاا دت    دا اثةدبل  اثادا  ةدغ  اثقابد ن  ال اغ دا ات د    تد     دا رديئ ئ اادا. اش دا 
ذ 2007اثقدددد  ا ذ -ثكادددد غ اث ابدددداذ   شددددقذ  ار ا1ذ  2اثشدددد ؾاتاذ اثد ثددددا ن  ددددؽ الددددبل  اث كدددداذ اثجددددزح اثشددددا ا

ذ  ا ددز اث بلادد ن ثبلفغدد ث 8؛ ابددااهلؼ لبددا هللا اثدددؾيظاذ طدد اؾر ردد لا اث  ددا اث ل ددؼذ  جلددت  كدداذ اث ددا  74ص
 .30ذ ص2014 اث شاذ اكاؾباذ 

؛  غ دددا اعددد  لي ذ رابدددارات ط 1 دددؾتسذ  .طذ ص – اج دددت الل دددت   اثالللددداذ  اددد ا ا ددد  طددد اؾرذ ثيبلددد   - 4
 .7ذ ص41ذ شالؼ اث  ا  ر لا  ذ اث يئت اث ةايت ثلاتثلف  اث شاذ اث جلا نط اؾر

ذ 2011رابددارات ط طدد اؾر  اج ددت  دد رش ر اعددا نذ اثبيدد   اث دد ثؼذ اث يئددت اث   ددت اثلددؾريت ثلكادد غذ   شددقذ   - 5
 ذ ؛  ثل زيدددا لدددؽ تشدددت   ي غدددا اث ةدددارو  ددد  ااط رابدددارات ط طددد اؾر لدددؽ ط ؾثياددد   اج دددت االعدددا   ابدددؾ رردددا5ص
 .54ص

 .15-14ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 6
 .13ِا ي   ةل ذ اث ةار ت ل ذ  ص - 7
؛  دؤا  جبدؾر شداا ذ راب داراط طد اؾرذ  جلدت 6رابارات ط ط اؾر  اج ت   رش ر اعا نذ اث ةدار ت لد ذ ص - 8

 .12ذص1966عبا با  9اال ي ذ اثجزح 
 .11ذ ص1998ذ 1اث لاح  اثش اذ   . راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقاذ ر ا    ا - 9

 .15ا ي   ةل ذ اث ةار ت ل ذ ص  - 10
 اثجددايا ف ثدد  ا ان  دد  ة اثاراعددت  ددا  ارعددا    تدد  للدد  اث غددؾ اال دداو الددالقن اثظللددت ل ددا   بةددق اث جددا  - 11

شيدث  يا لؾن االت ريا اث  فت فؼ ا  ؾن اث  شجاا  ؼ  ي لقؾن  ارد ؼ  ي غ دؾن االرض  ي ظلقدؾن اثد  اث بللد  
يزا ثؾن    ري  ؼ اثاي ضلت فدؼ يلد   د  ط ثد  بدا ؽ ا كدا  يادتثؼ  د  ا اتا د   ادا  اثات د  ا بلدؾا للد   ظدؾر اثةدل ح 
     اثد  اثةدبل    ثاراعدت اث غايدتذ  ثلظ ثد و ا د  ردان االعدا    دا اثقد ح  رعدا  ان ا لدؾ اةدؽ ردجا  ا  اقا دا 
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 ئذ   ددا اثلدد لت اثة تلددت لشددا  ي ا ددا باتدد  ة اثاراعددت لشدد  االرض  لددا ا  ئ فج دد ل اثظبل ددت  طددبل   اثددارس   دد
اث غايدددت  ب دددا اثتدددااح يبادددا  باتددد  ة اثاراعدددت اث  للدددت  ي ةدددا  اثظللدددت اثددد  اثغددداا ق ي لدددقؾت    يزرلؾت ددد   يادددد  
ف   ؼ ع ا  اث  اثقا  اث ج  ر  ثا للؼ اث بلشيؽ  ارر   ؼ شا  اتل  اثلي  ا ا  اثظللت ف ا اث ش ح للد   دااح  

ص ا    ةي  اث لاشل ط ا   ا ي  االا تا   ا اثل لت اث  را  ات ش اثج ل  اث  اث ؾ  .    ن  بدؾل اثظللدت اثقة
  ن  لدددا ا  اكدددااه ا    دددا   ي ددد   لدددؾب ؼ للددد   غلدددت اثظبل دددت   قدددايا االتلددد ن     دددة  ي ددد  ردةدددل   ؼ ف ث  ددد  

اط ردددا  ج   ددد   دددا  ا فددد  اثشددد يا = اثا ددد  ن  االلا ددد   للددد  اثددد  س   دددا  ددد ه اث ارعدددت اثقددد  طددد اؾر  غ ضدددا 
 .14ع    ت . راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقاذ اث ةار اثل بقذ ص

؛ اث ؾعددددؾلت  483ذ ص1999 15ذ اث  لكددددت اث ابلددددت اثلدددد ؾ اتذ اث جلددددا 2اث ؾعددددؾلت اث ابلددددت اث  ث لددددتذ  - 12
 2138ذ ص2010ذ بيا طذ 1ذ  15اث ابلت اث للا ذ اث جلا 

 .12ذ  اج ت باا  شقاذ اث ةار اثل بقذ ص . راب ارت ط ط اؾر - 13
زبيا   اشل ن اثغق االعا   اث ش رد  لؼ اث ابلت     رعدت رابدارات ط طد اؾر  دا اثلتدت اث ابلدتذ اثلغدؾث  - 14

؛ االعدددا   اثغبيددد   غ دددؾ   ذ طددد اؾرذ ذ  جلدددت اثبلددد نذ 2108اث ابلدددت لدددؽ اال يددد  اثكبيددداذ ج   دددت  اكددد  ذص 
 .496ذ اثل ت اثة تلتذ ص26 25 راع ط ا بلت ذاث ا  

 .497زبيا   اشل ن اثغق ذ اث ةار اثل بقذ ص  - 15
 .25ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 16
 يدددا فةددداشذ طددد اؾر رددد لا اث  ددداذ  جلدددت اث ج ددد  اث ل دددا اث اباذاثجدددزح اال ل  اثةددد تاذ اث جلدددا اثلددد ف ذ  - 17

 .143ذ ص1942  شقذ 
 .4ط اؾرذ  اج ت باا  شقاذ ريااا  لاشلت ر ايتذ ) .ط(ذ ص رابارات ط - 18
 .2138اث ؾعؾلت اث ابلت اث للا ذ اث ةار اثل بقذ ص - 19
 .5رابارات ط ط اؾرذ  اج ت شل ا  اا ذ  لؾغ ض ثتذ ر ا   اال غ اث  ث اذ   شقذ بيا طذص - 20
 Atamels VI, Postcolonial؛  13رابدارات ط طد اؾر  اج دت  د رش ر اعدا نذ اث ةدار اثلد بقذ ص - 21

reading of Rabindranath Tagore novels, Thesis submitted to Gandhigram Rural 
University, Jul2,p.26.  

 .17راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقاذ اث ةار اثل بقذ ص - 22
 .18راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقاذ اث ةار ت ل ذ ص - 23
 11ذ ص2010ذ اثق  ا ذ 2اؾر  اج ت رااش    ل  ذ اثب   اث  ثؼذ  راب ارارات ط ط  - 24
25 - International Journal of English Language, Arts and Social SciencesPolami 

chakrabortyThe Idea of a Nation: Tagore's Idea of Nationalismand SpiritualityIndian 
society, volume 4, August 2019,p.1003. 

 Parikshit Thaku, IN SEARCH OF THE؛ 484اث ؾعؾلت اث ابلت اث  ث لتذ اث ةار اثل بقذ ص - 26
ROOTS OF CIVIL SOCIETY IN INDIA: CASE STUDIES OF RAJA RAMMOHUN 
ROY, KESHUB CHANDRA SEN, AND RABINDRANATH TAGORE , Thesis 
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Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy(Arts) Jadavpur University, 2019,   
p.399. 

 .18ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 27
 19ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 28
ذ 2000رابددارات ط طدد اؾر  قددااؼ    اج ددت رددااش    لدد  ذ  ددا لدد ثؼ طدد اؾرذ اث شددا ن اثقددؾ ا ثلااج ددتذ  - 29

 ,Leonard A. Gordon, BENGAL: The Nationalist Movement 1876-1940؛ 68ص
Manohar, 1979,p.15-16. 

 .484اث ؾعؾلت اث ابلت اث  ث لتذ اث ةار اثل بقذ ص- 30
 ,p.376. 31  Parikshit Thaku؛ 66اث ةار ت ل ذ ص - 31
 .15راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقا ذ اث ةار اثل بقذ ص - 32
ا تداش اث  دا   رد بل ئ ف عدؼ فد بؾ اش االغ ا  اث     د  ا تداش  دا اث د    ا تاشو  ثا  ؾ  تدااس  ا  شد تا - 33

عد  ا  1888 ا بؾرت ار  ا جزيا     ل  ار  ا  الات اؾج راط   ن  اثاه ر لس  زراح راجاؾط  ا اث د    1869
  د   ليد  جداائ اث  اتكلااا ثاراعت اثق تؾن  ب ا ات  ح  راعا  ل   اثد  اث  دا  بداأ ا د رس    اد   دا راجادؾط  ب دا 

  دؽ  1893 ؼ   يي     ةبلئ   تؾتل ئ ثاا ا لبا هللا   ؾ   جا  ؽ اؾج راط فؼ ا  ر اث  ج دؾغ ا ايالد   دا تللد ن 
   د باأ ا تاش ي ج غ  اريجل ئ اث  اث  د ل ضدا اث  ةدايت للد  االرجد   د ن شي د اد ا ل   داش ش  د  للد  

ادبلل  ادا  ا   اد   دا ج دؾغ ا ايالد   دا  ثاؤيدت اثد ل  اال  تدت ر      ا اث للؼ اث د ثا يدز ر ج دؾغ ا ايالد    دا 
اثاا يؾاج    اث  ؾ    ا   ن لل  ابل   تيا    اثللظ ط  ثك   ثؼ ا    رديئ ئ  دا  د ا االطد ر  ثكدؽ اثؾضد  
 دد  ثبددث ان  ددا   فشددا     دد  ل ددا     دداض ال  تددت اف دد ح عدد اه  ددا اثقظدد ر   ددا رشلادد  ف ثقظدد ر  ددؽ  يابدد ن اثدد  

ري  الاض اثا  غ اثبلض لل   جؾ  ا تاش  ا لابدت اثارجدت اال ثد  ا   دؼ ااااجد   لداائ  دؽ اثقظد ر  اثقد ؤه باياؾ 
لل    ةت  ا بياا  ريازباج     لاض  ثبل  تت  ثليلت  ؽ اثبدا  اثقد رص  للد  افداه ا اد  ا تداش ف غ ربدت اثغلدؼ 

ؼ  دؽ اتد   د ن  دؽ اث قدار ان يلقد   دا    ل   ة   ئ لل  اؾض ش لت ث ا  غدت اثا ييدز اث  ةداش  للد  اثداا
ل  دد ئ اضدد فل ئ  ش دد  رااددت   ددلت اث  ددؾ   ددا  لددػ اث  ظقددت.  20ج ددؾغ ا ايالدد  ث دد    اشددا اال اتدد   اددث   دد د ث ددا  

ثل زيا ي غا اث ةارو اص اثزياؾن  ثي  اث  لؼذ اث  اذ  جلدت اث  لدؼ ث  غ دت بد  ر اثلدبل  اثا ثلدتذ لدا  اد صد 
 .24ذ ص2015    اثا ريدد 

-414ذ ص2001ذ 4-3اثةدديؽذ اث جلددا  - ل  يؾراتدد ذ  ةددت اثغ دد ر  اث  ددا  جياات دد  اثشدداغ اال ةدد  - 34
415. 

 .11ذ ص2015رابارات ط ط اؾر  اج ت  .   رش ر اعا نذ ر اات اؾراذ   شقذ  - 35
 .8ذ ص2008ذ اثق  ا ذ 1راب اراتث ط اؾرذ  اابيؽ اثت  حذ   - 36
ذ اطا شدددت   ادددؾراهذ  للدددت اال اغذ ج   دددت 1964-1947  اادددت اثلدددؾ يالت اؾثدددت ط ثددد  ث ادددتذ اث بل ددد ط اث - 37

 ,p.380. 37  Parikshit Thaku؛ 76ذ ص2006اثلةا ذ 
 ,p.398. 38  Parikshit Thaku؛ 27ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 38
 .14ذ اث ةار اثل بقذ صراب ارارات ط ط اؾر  اج ت رااش    ل   - 39
 .2110-2109زبيا   اشل ن اثغق ذ اث ةار اثل بقذ ص ( اث ةارو2ي غا اث لغق ر ؼ )  - 40
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 .76اش ا اثش ؾاتاذ اث ةار اثل بقذ ص - 41
 .29ا ي   ةل ذ اث ةار اثل بقذ ص - 42
 .77اش ا اثش ؾاتاذ اث ةار ت ل ذ ص - 43
 .6االجا  لاذ)  .ط(ذ ص اثا اؾر    رش ر اعا نذ رع ثت ط اؾر  ا اال بلح - 44
 .7اثا اؾر    رش ر اعا نذ اث ةار اثل بقذ ص - 45
 –با   ل  يؾا ت اا  اج ت  غ ؾ   ل س  لد ؾ ذ اث  لدؼ با   لد   طد اؾر يالد  الن االراحذ  د  ااط يدؾاا  - 46

 . 3اثليا  اث ا لتذ ص
 .3با   ل  يؾا ت اا  اج ت  غ ؾ   ل س  ل ؾ ذ اث ةار اثل بقذ ص - 47
 .131ذ ص1989ذ اثاار اث ةايت اثلب  تلتذ 1 اغا اث شاشذ   كا ن ..ثك  اث ةؾرذ   - 48
  يددا اثل للادداذ   جددؼ الددبل  اث ددؾر ذ  ؾعددؾلت  ددااجؼ الردد ا االلددبل  اث دداغ  االج تدد  اثقددا    اث غددافيؽ  - 49

 .1992ذ بيا طذ 1 لاق    ؽ  ؾعؾلت اث ؾر   
 .4 ااج ت ع  ا ل رؾرذ  ةاذ صرابارات ط ط اؾرذ  اج ت ع  ا للا اثج  ل  - 50
 10-9اثا اؾر    رش ر اعا نذ اث ةار اثل بقذ ص  - 51
رابارات ط ط اؾر  اج ت لبا اثت ا  ا     اش ا لبا اث ا حذ  لػ اثتا دت اث غل دت ) لداشلت(ذ عللدلت ا د غ  - 52

 .8ل ث لتذص
 .10-9 ل ذ صرابارات ط ط اؾر  اج ت لبا اثت ا  ا     اش ا لبا اث ا حذ اث ةار ت - 53
 .2111زبيا   اشل ن اثغقذ اث ةار اثل بقذ ص - 54
 2112زبيا   اشل ن اثغقذ اث ةار ت ل ذ ص - 55
 .6ذ ص1995ذ 1رابارات ط ط اؾرذ  اج ت  بلح  بلحذ   اي  اذ   - 56
 .2113زبيا   اشل ن اثغقذ اث ةار اثل بقذ ص - 57
 .8صاثا اؾر    رش ر اعا نذ اث ةار اثل بقذ  - 58
 .11رابارات ط ط اؾر  اج ت  .   رش ر اعا نذ ر اات اؾراذ اث ةار اثل بقذ ص - 59

 
  قائمة المرادر:

 المرادر العربية:
ذ  ا دددز 8ابدددااهلؼ لبدددا هللا اثددددؾيظاذ طددد اؾر رددد لا اث  دددا اث ل دددؼذ  جلدددت  كددداذ اث دددا   .1

 .2014اث بلا ن ثبلفغ ث  اث شاذ اكاؾباذ 
ذ  ار اثكاد غ اث ابداذ 1ذ  2الدبل  اث كداذ اثجدزح اثشدا ااش ا اثشد ؾاتاذ اثد ثدا ن  دؽ   .2

 .2007اثق  ا ذ -  شق
 ط اؾرذ  .ط. رابارات طا ي   ةل ذ ف   ط  ؽ شاا ق  .3



 دراسة تارخيية 1491-1681االديب الكبري رابدرانات طاغور 

 عبد العظيم الشاهنيم.م.إنعام                                                                                      

 

   م(3233حزيران  – 23العدد ) ةلة دراسات تارخييةجم 
368 

 

368 

                                                                                                                                                                      

ذ اثلد ت 26 25االعا   اثغبي   غ ؾ   ذ ط اؾرذ  راع ط ا بلتذ  جلت اثبل نذ اث دا   .4
 اثة تلت.

طددد اؾرذ شادددلؼ اث  دددا  رددد لا  ذ اث يئدددت اث ةدددايت ثلادددتثلف  رابدددارات طاعددد  لي   غ ددداذ  .5
 .41 اث شاذ اث جلا ن

با   ل  يؾا ت اا  اج ت  غ ؾ   ل س  ل ؾ ذ اث  لؼ با   ل   طد اؾر يالد  الن االراحذ  .6
 اثليا  اث ا لت. –   ااط يؾاا 

  ؾتسذ  .ط. – اج ت الل ت   اثالللاذ  ا ا ا   ط اؾرذ ثيبل   .7
 ر اعا نذ رع ثت ط اؾر  ا اال بلح االجا  لاذ  .ط.اثا اؾر    رش  .8
ذ اطا شددت   اددؾراهذ  للدددت 1964-1947اؾثددت ط ثدد  ث ادددتذ اث بل دد ط اث  ااددت اثلدددؾ يالت  .9

 .2006اال اغذ ج   ت اثلةا ذ 
ذ اثقددددد  ا ذ 2راب دددددارارات ط طددددد اؾر  اج دددددت ردددددااش    لددددد  ذ اثبددددد   اث ددددد ثؼذ   .11

2010. 
  اعا نذ ر اات اؾراذ  .ط.ط اؾر  اج ت  .   رش ر رابارات ط .11
 .2015ط اؾر  اج ت  .   رش ر اعا نذ ر اات اؾراذ   شقذ  رابارات ط .12
طدددد اؾر  اج ددددت لبددددا اثت ددددا  ا     اش ددددا لبددددا اث ادددد حذ  لددددػ اثتا ددددت  رابددددارات ط .13

 اث غل ت ) لاشلت(ذ علللت ا  غ ل ث لت.
طدد اؾر  اج ددت  دد رش ر اعددا نذ اثبيدد   اث دد ثؼذ اث يئددت اث   ددت اثلددؾريت  رابددارات ط .14

 .2011ثلكا غذ   شقذ 
طدد اؾر  قددااؼ    اج ددت رددااش    لدد  ذ  ددا لدد ثؼ طدد اؾرذ اث شددا ن  رابددارات ط .15

 .2000اثقؾ ا ثلااج تذ 
 ط اؾرذ  اج ت باا  شقاذ ريااا  لاشلت ر ايت. رابارات ط .16
 دددداا ذ  لددددؾغ ضدددد ثتذ ر ا دددد  اال غ اث دددد ث اذ طدددد اؾرذ  اج ددددت شل ددددا  رابددددارات ط .17

   شقذ بيا ط.
 ط اؾرذ  اج ت ع  ا للا اثج  ل  ااج ت ع  ا ل رؾرذ  ةا. رابارات ط .18
 .1995ذ 1ط اؾرذ  اج ت  بلح  بلحذ   اي  اذ   رابارات ط .19
 .2008ذ اثق  ا ذ 1راب اراتث ط اؾرذ  اابيؽ اثت  حذ   .21
 .1998ذ 1   ا اث لاح  اثش اذ  راب ارت ط ط اؾر ذ  اج ت باا  شقاذ ر ا  .21
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طد اؾر  رابدارات طزبيا   اشل ن اثغق االعا   اث شد رد  لدؼ اث ابلدت     رعدت  .22
  ا اثلتت اث ابلتذ اثلغؾث اث ابلت لؽ اال ي  اثكبياذ ج   ت  اك  .

اص اثزياؾن  ثي  اث  لؼذ اث  اذ  جلت اث  لؼ ث  غ ت ب  ر اثلبل  اثا ثلتذ لا   .23
 .2015يدد ا صد     اثا ر 

 .1989ذ اثاار اث ةايت اثلب  تلتذ 1 اغا اث شاشذ   كا ن ..ثك  اث ةؾرذ   .24
 .1966عبا با  9 ؤا  جبؾر شاا ذ راب اراط ط اؾرذ  جلت اال ي ذ اثجزح  .25
 ط اؾر لؽ ط ؾثيا   اج ت االعا   ابؾ ررا . رابارات ط   ااط  .26
االلدددبل  اث ددداغ   يدددا اثل للاددداذ   جدددؼ الدددبل  اث دددؾر ذ  ؾعدددؾلت  دددااجؼ الرددد ا  .27

 .1992ذ بيا طذ 1 االج ت  اثقا    اث غافيؽ  لاق    ؽ  ؾعؾلت اث ؾر   
 .1999 15ذ اث  لكت اث ابلت اثل ؾ اتذ اث جلا 2اث ؾعؾلت اث ابلت اث  ث لتذ   .28
 .2010ذ بيا طذ 1ذ  15اث ؾعؾلت اث ابلت اث للا ذ اث جلا  .29
ث اباذاثجدددزح اال ل  يدددا فةددداشذ طددد اؾر رددد لا اث  ددداذ  جلدددت اث ج ددد  اث ل دددا ا .31

 .1942 اثة تاذ اث جلا اثل ف ذ   شقذ 
اثةدديؽذ اث جلددا  - ل  يؾراتدد ذ  ةددت اثغ دد ر  اث  ددا  جياات دد  اثشدداغ اال ةدد  .31

 .2001ذ 3-4
  

 المرادر االجنبية:
32. Manujit Mandal, Reinterpreting Tagore: Society, Culture, and 
Decolonization, Doctor degree Philosophy at the Faculty of Arts, 

University of Jadavpur, 2017. 
33. Atamels VI, Postcolonial reading of Rabindranath Tagore novels, 

Thesis submitted to Gandhigram Rural University, Jul2.  
34. Polami chakrabortyThe Idea of a Nation: Tagore's Idea of 
Nationalismand SpiritualityIndian society, International Journal of English 

Language, Arts and Social Sciences, volume 4, August 2019. 
35. Parikshit Thaku, IN SEARCH OF THE ROOTS OF CIVIL SOCIETY 
IN INDIA: CASE STUDIES OF RAJA RAMMOHUN ROY, KESHUB 
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36. Leonard A. Gordon, BENGAL: The Nationalist Movement 1876-
1940, Manohar, 1979. 
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تشذر البحهث عمى ان تتهافر فيها الجدة واألصالة والسشهج العمسي بسا يدهم في االثراء ـ 1
 الفكري في مجال البحث التاريخي .

لمشذر في أية مجمة داخل العراق او خارجو او تمك البحهث  مقبهل يوهن مشذهرا   او ـ ان ال2
 التي سبق تقديسها لمجامعات او الشدوات العمسية .

 بالمغة العربية واالنجميزية ـ يجب ان يتزسن البحث ممخص3
 Simplified) ( وبخطCD( مع قرص )A4قياس ) يةورق تقدم البحهث بثالث ندخـ 4

Arabic ( وبحجم )44.) 
خبراء متخررين من ذوي السوانة العمسية  اربعةـ تخزع البحهث لمتقييم الدري وترسل إلى 5

 عمى وفق األعراف األكاديسية السعتسدة ومن ضسشهم السقهم المغهي.
ـ يرتب البحث عمى وفق السعايير الستبعة في كتابة البحهث األكاديسية العمسية وتكهن 6

 لبحث.في نهاية اوقائسة السرادر الههامش 
الخ( عمى جهاز الدوشر ، صهر، ... ، رسهم تهضيحية خرائطالبحث )ـ تدحب السرفقات مع 7

 وتزاف عمى قرص البحث.
( ألف ديشار، وفي حال رفض البحث تدتقظع فقط 4550555ـ يرفق مع البحث مبمغ قدره )8
( 5555( ورقة يزاف مبمغ )45( ويعاد السبمغ الستبقي. وفي حال زاد البحث عن )550555)

 لكل ورقة.
سبمغ السخرص والتعديالت السظمهبة في البحث ـ ال يسشح قبهل الشذر ما لم يدمم الباحث ال9

 .من قبل السقهمين
، جامعة البررة ، كمية التربية او مدير التحرير ـ تعشهن السراسالت إلى رئيس التحرير45

  :مجمة دراسات تاريخية. او عن طريق البريد االلكتروني –بشات لم
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