


 
 

 وال االجتماعية والسكانيةـاألح
 المنورة  للمدينةوالسياسية  واالقتصادية

 ل غزوة األحزابـقبي
 

  اهقشٍ األٗي
 د. علي بن عائش املزيين                                                        

  كوٚٞ اهدع٘ٝ ٗأػ٘ي اهدّٙ باجلاًعٞ اإلسالًٚٞ

 
 ٗبعد ،الٝ ٗاهشالَ عوٟ ًّ ال ُيب بعدٖاحلٌد هلل ٗحدٖ ٗاهؼ        

ٗاالقاؼذذاةٙٞ ٗاهشٚاسذذٚٞ  األحذذ٘اي االماٌاعٚذذٞ ٗاهشذذلاُٚٞ   فٔذذ ا  ذذ     

(. حٚ  تعارب غزٗٝ األحزاب حذداا  بذارًا     ٘رٝ قبٚى غزٗٝ األحزابهوٌدِٙٞ اكلِ

فٔٛ ؽلثى حذدا  فاػذال  بذغل     ،ًٌٗٔا  مل تارٙخ عؼر اهرساهٞ مل اكلدِٙٞ اكلِ٘رٝ

ًراحى اهدع٘ٝ اإلسذالًٚٞ مل توذم اهةذ:ٝ م  ًرحوذٞ اهذدفا ،حغل      ًرحواغل ًّ 

ٍ  ،كاُذذق قذذرٙع تبزذذ  بزًذذاَ اكلبذذاةرٝ   ،ٗتشذذأدا اكلشذذوٌغل مل عقذذر ةارٓذذ

كٌا مل بذدر ٗأحذد    ،فٚبز  اكلشوٌْ٘ األٓبٞ ٗاالساعداة هودفا  عّ أُةشٍٔ

ٗقد ؽللّ اكلشوٌْ٘ مل بعض ف:ات ٓ ٖ اكلرحوٞ بةـذى ميؿلذأٍُ    ،ٗاخلِدق

 ،ت٘كوذذذٍٔ عوذذذٟ اهلل ٗاقذذذأٍ بذذذٕ ٗطذذذ اعأٍ مل اهؼذذذٌ٘ة ٗاهذذذدفا   ٗػذذذدق 

        ٍ  ،ٗاسابشاهلٍ مل اهقاذاي لوبذا  هوِؼذر أٗ اهظذٔاةٝ ًذّ بقٚذأ بعذض أٓذدافٔ

ٗتعد غزٗٝ األحزاب آزر حوقٞ ًّ حوقات ٓ ٖ اكلرحوٞ. ًٗرحوٞ اهل َ٘ بدأت 

ٗقذذد ؽلٚذذزت ببُٔذذا اات ُسذذاق أٗسذذب ٗدلذذاي أرحذذ  ًذذّ   ،بعذذدغزٗٝ األحذذزاب
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طذذذاد ابعذذذد أْ ق٘ٙذذذق طذذذ٘كٞ اكلشذذذوٌغل ٗ ،ٚسرٝ ٗبشذذذنل اهِةذذذ٘افذذذرل اهشذذذ

ٗٙقذذررْٗ أٙذذّ ًٗاذذٟ  ،ٗأػذذبا٘ا ؿلشذذلْ٘ بزًذذاَ اكلبذذاةرٝ ٗحذذدٍٓ ،عذذ٘ةٍٓ

ْ  ،ٙا ٔذذْ٘ عذذّ تسذذ٘ر األحذذداي ميصلابٚذذا      ٤ٗٓذذٛ ًرحوذذٞ تِبذذ   ،ٗؼلذذّ ٙبذذد ٗ

 هؼاحل اكلشوٌغل .

ٗفذذ:ٝ اهدراسذذٞ هلذذ ا اكل٘ؿذذ٘  رؼلذذا ٙا٘قذذب اهذذبعض أْ تلذذْ٘ األٙذذاَ   

ب ٗاألطذذذذٔر اهقوٚوذذذذٞ قبٚذذذذى اه ذذذذزٗٝ كٌذذذذا ٙظذذذذ  ميػل اهذذذذم عِذذذذ٘اْ  ٗاألسذذذذابٚ

ميال أُٔذذا قذذد ؽلاذذد أحٚاُذذا  هاظذذٌى اخلٌذذص  ،ٗٓٛ كذذ هم مل اه اهذذ ،اهباذذ 

 ٞ بشذب  اهاشوشذى اكل٘ؿذ٘عٛ ٗاهبِذا١      ،سِغل األٗػل ًّ عٌر اهدع٘ٝ مل اكلدِٙذ

حذغل ٙ:تذ  بعـذٔا     ،ٗاهادازى اه ٜ ٙقب بِٚٔذا  ،اه٘حدٜٗ هو٘قا٢ب ٗاألحداي

ٗهلذذ ا  ،هاظذذلى ٗحذذدٝ ً٘ؿذذ٘عٚٞ ٗاحذذدٝ ٗميْ ازاوةذذق أًًأُذذا  ،عذذضعوذذٟ ب

فذذ ْ كوٌذذب  قبذذى ٗقبٚذذى( ٓذذٛ ًذذّ األهةذذاول اهذذب ٙلثذذر اسذذاعٌاهلا مل ٓذذ ا   

 اهبا ؛ هاعرب عّ األًًاْ اات اهؼوٞ ؼل٘ؿ٘  اهدراسٞ قربا  ٗبعدا  . 

كٌذذا أْ اهاظذذرٙب مل اهظذذذتْٗ اكلماوةذذٞ ًِٗٔذذا فذذذرٗ  ٓذذ ا اهباذذذ       

ٙلاٌذذى بعذذد للذذا صلعذذى اهةؼذذى اهدراسذذٛ بذذغل ًراحذذى    الٙذذزاي ًشذذاٌرا  ٗم

ميال إُٔ ًب االؿسرار ميهٚذٕ البذد    ،اهعؼر اه٘احد ذلة٘فا  باهعقبات ٗ اهؼعاب

ًّ أز  ًاقبؤا ٗبعدٓا ًّ أحداي اهاارٙخ بعغل االعابذار أاِذا١ اهدراسذٞ ٗهذ٘     

توٌٚاا ، ًٗب ٓ ا ف ُين سبكاةٛ غاهبا  عِذد ميٙذراة اهظذ٘آد اهاارطلٚذٞ ؼلذا      

ْ ًِٔا زاػا  بذاهة:ٝ ً٘ؿذ٘  اهدراسذٞ ٗأػذرا اهِىلذر عٌذا سذ٘آا ًذّ         كا

 حق  تارطلٚٞ .

ٗقبى اهظذرٗ  مل ً٘ؿذ٘  ٓذ ا اهباذ  فذ ُٛ أُبذٕ ميػل قوذٞ اهعِاٙذٞ بذٕ          

ٗؼلثوذذذٕ ًذذذّ اكل٘ؿذذذ٘عات اهةلرٙذذذٞ ٗاهثقافٚذذذٞ ٗاحلـذذذارٙٞ  مل اهدراسذذذات       

ً          ،اهابرطلٚذذٞ ر للذذا ٙزٙذذد ًذذّ ػذذع٘بإ ٗصلعذذى تِاٗهذذٕ باهدراسذذٞ هذذٚص بذذاأل
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 المهاجــرون

حٚذذ  تركذذز توذذم اهدراسذذات عوذذٟ األحذذداي ٗاه٘قذذا٢ب اهشٚاسذذٚٞ        ،اهشذذٔى

ًّٗ مٔٞ أزر٠ فذ ْ ٓذ ٖ اكل٘ؿذ٘عات مل توذم      ،ٗاهعشلرٙٞ باهدرمٞ األٗػل

ٗضلاذذاا اسذذاىلٔارٓا ًذذّ بذذغل   ،اهدراسذذات تلذذْ٘ ًادازوذذٞ بعـذذٔا مل بعذذض 

ًٗالحىلذذٞ  ،ٗعِاٙذذٞ فا٢قذذٞ ،سذذس٘ر توذذم اه٘قذذا٢ب ٗاألحذذداي ميػل قذذرا١ٝ ًابُٚذذٞ

ًٗذب اهذم ف ُِذا زلذد أُةشذِا       ،للا ٙاسو  مٔدا  أكرب، ٗٗقاا  أل٘ي ،ةقٚقٞ

أًاَ ميطلاهٚٞ البد ًِٔا ٗٓٛ تلرار بعض األًثوٞ ٗاهظذ٘آد اهابرطلٚذٞ  مل   

 ً٘اؿب رلاوةٞ ًّ اهبا . 

كذذذذاْ ٙشذذذذلّ اكلدِٙذذذذٞ  قبٚذذذذى غذذذذزٗٝ       

 ،املسلمون األحزاب االي ل٘ا٢ف ًّ اهِاضم

 مواملنافقون  ،واليهود

( أًذذذذا اكلشذذذذوٌْ٘ فٚالُ٘ذذذذْ٘ ًذذذذّ اكلٔذذذذامرّٙ    2         

 ٗاألُؼار م

أ( أًذذا اكلٔذذامرْٗ فلذذاُ٘ا أزاللذذا  ًذذّ قبا٢ذذى               

ٗحاذٟ اهذم اهاذارٙخ كذاْ اكلٔذامرْٗ ٓذٍ أطذد         ،ًعىلٌٔذٍ ًذّ قذرٙع    ،طاٟ

ٗتبتٛ ًعاُاتٍٔ أٗال ًّ عدَ ت٘فر ًشاكّ كافٚذٞ   ،اهِاض ًعاُاٝ مل اكلدِٙٞ

 ،اهل ذذرٝ ؿذذٚ٘فا  عوذذٟ بٚذذ٘ت األُؼذذار بقبذذا١ حٚذذ  ُذذزي بعـذذٍٔ  مل أٗي ،هلٍ

   ٞ ، ٗااُٚذا  بشذب  ولذرٗا    (2 ُٗزي اهعزاب ًٍِٔ مل ةار سعد بذّ زٚثٌذٞ باهعؼذب

، حٚذذ  اُقسعذذق ػذذالتٍٔ ؼل ذذاٌعٍٔ اهقذذدٍٙ مل (1 اه ربذذٞ ٗاه٘حظذذٞ ٗاحلذذِغل

ٗػذذارٗا ميػل دلاٌذذب غرٙذذ  الٙعرفذذٕ أكثذذرٍٓ ًذذّ قبذذى ٗقوٚذذى ًذذٍِٔ   ،ًلذذٞ

هؼذذالت اوذذدٗةٝ اهذذب كاُذذق بٚذذٍِٔ مل فقذذنل ٓذذٍ اهذذ ّٙ ٙعرفُ٘ذذٕ  لذذٍ ا

                                              
ٞ   ،201،201( دلاٌذب اكلدِٙٞ،عبذد اهلل بذّ ميةرٙذص     2  ةزوذق مل اها٘سذذعٞ ا ْ  ٗ َ .2991ٓذذ ذ   2121، اهرٙذال، 1اكلوذم سذع٘ة ،هل   ًسذابب ماًعذ

 ٗٓٛ ًلاْ اوراب احلاهٛ ...

   2991َ -ٓذ 2101، اكلدِٙٞ اكلِ٘رٝ، 2، ًسابب اجلاًعٞ اإلسالًٚٞ،هل41ىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِ (1 

 الحالة االجتماعية
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 .(2 ٗتلاة تِاؼر مل اها ارٝ ٗاكلؼآرٝ ،اجلآوٚٞ

 ٓ ٖ اهىلرٗا بعدة ًّ اإلمرا١ات م ٗقد ٗامٕ اهِيب           

اهذب التعذ٘ة ًولٚأذا ألحذد أٗ اهذب ًِأذا هذٕ        تً٘ٙب األراؿٛ ًِٔا 

 ّ ٗقذذد عٌذذى  ،(1 ، ٗتظذذ ٚعٍٔ عوذذٟ بِا٢ٔذذا(1 األُؼذذار عوذذٟ أػذذاابٕ اكلٔذذامرٙ

      ٍ ، ٗكاُذق ةار عبذد   (1 اهِاض عوذٟ بِذا١ ةٗرٓذٍ ببُةشذٍٔ ٗؼلشذاعدٝ ًعذارفٔ

ٞ   اهذذرفلّ بذذّ عذذ٘ا   ًِٗٔذذا  .(1 أٗي ةار ًذذّ ةٗر اكلٔذذامرّٙ بِٚذذق مل اكلدِٙذذ

عِٔا ًّ  ٗاألراؿٛ ٗاهبشاتغل اهب آهق هودٗهٞ بعد ميمال١ أٓؤا تً٘ٙب اهدٗر

اٚ ذٞ زٚذاُأٍ اهعٔذ٘ة ٗاكل٘ااٚذأ     ُ ؛(1 ٙٔ٘ة بين قِٚقا  مل اهشِٞ اهثاُٚذٞ هوذٔ رٝ  

اهب عقدٗٓا ًب اكلشوٌغل،ٗكاْ عدة ةٗرٍٓ ح٘اهٛ سذبعٌا٢ٞ اسذاةاة ًِٔذا    

أًا ٙٔ٘ة بين اهِـ  اه ّٙ مت ميمال ٍٓ مل اهعاَ اهرابب اهل ذرٜ   ،(4 اكلشوٌْ٘

أًاأرؿذذٍٔ فقشذذٌٔا بذذغل اكلٔذذامرّٙ،   ،زاػذذٞ فلاُذذق أًذذ٘اهلٍ هورسذذ٘ي  

ٌام سذٔى بذّ حِٚذف ٗأبذ٘ ةماُذٞ نذان بذّ        ٗأعسٟ ااِغل ًّ األُؼار فقنل ٓ

، ٗٙبذذدٗ أْ (9 زرطذذٞ حلامأٌذذا ٗقٚذذى أعسذذٟ ااهثذذا  ٗٓذذ٘ احلذذاري بذذّ اهؼذذٌٞ   

                                              
 .220دلاٌب اكلدِٙٞ، عبد اهلل بّ ميةرٙص  (2 

ٌذذذد فلٚذذذد اهلل، ةار اكلعذذذارا ًٗعٔذذذد اكلمس٘لذذذات راًعذذذٞ اهذذذدٗي اهعربٚذذذٞ،    ، بقٚذذذأ ذل140أُشذذذاب األطذذذراا، اهذذذبالارٜ   (2 

 ٓذ .2121، اكلدِٙٞ اكلِ٘رٝ، 2، ًلابٞ اهدار، هل21 ،َ . ٗاجملاٌب اإلسالًٛ، أكرَ اهعٌر2919ًٜؼر،

 .201دلاٌب اكلدِٙٞ،عبد اهلل بّ ميةرٙص  (1 

 َ .2994 -ٓذ 2124،اهرٙال، 2ٚا، هل، ةار اطبٚو11احلٚاٝ االقاؼاةٙٞ ٗاالماٌاعٚٞ، أكرَ اهعٌرٜ  (1 

 َ .  2911 -ٓذ 2141هبِاْ،  –، ةار اهلا  اهعوٌٚٞ، ب ٗت 419، 1ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ  (1 

َ.  2991ٓذذذذ ذ       2101، بذذذ ٗت، 1، بقٚذذذأ  ًارسذذذدْ مذذذُ٘ص، عذذذام اهلاذذذ ، هل  241، 2( كل اًٜ،اه٘اقذذذدٜ 1 

 َ . 2991 -ٓذ 2101، ةار ب ٗت، ب ٗت، 19، 1ٗاهسبقات، ابّ سعد 

، بقٚأ ًؼسةٟ اهشقا ٗآزرْٗ، ةار ميحٚا١ اه:اي اهعربٛ، بذ ٗت.  ٗتذارٙخ   11، 1اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ  (1 

، بذ ٗت. ٗاحلٚذاٝ االقاؼذاةٙٞ    1، بقٚذأ ذلٌذد أبذ٘ اهةـذى ميبذرآٍٚ، ةار سذ٘ٙداْ، هل      192،190، 1اهسربٜ 

 .10ٗاالماٌاعٚٞ، أكرَ اهعٌرٜ 

، بقٚذأ لذٕ عبذد اهذر ٗا     112،110، 1. ٗاهرٗل األُذف، اهشذٔٚوٛ   101،102، 1ٓظاَ اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ  (4 

َ . ٗاُىلذذذر م اجملاٌذذذب اكلذذذدُٛ  زؼا٢ؼذذذٕ ٗتِىلٌٚاتذذذٕ   2949 -ٓذذذذ 2199، بذذذ ٗت، 9سذذذعد، ةار اكلعرفذذذٞ، هل
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ميْ م تلذّ أكثذر   ؛(2 أعداة بين اهِـ  م تلّ تقى عّ أعداة بين قِٚقا 

للذذذا ٙظذذذ  ميػل أْ عذذذدة ةٗرٓذذذٍ رؼلذذذا كذذذاْ ًشذذذاٗٙا  هعذذذدة ةٗر بذذذين  ،ًِٔذذذا

اهِـ  أػباق غ  ػاحلٞ هوشذلِٟ بعذد   ًب ًالحىلٞ أْ ةٗر بين  ،قِٚقا 

رحٚؤٍ عِٔا؛ ٗاهم إُٔ حغل نح هلٍ ببز  ًا أقَوق اإلبى ميال اهشالح أزذ ٗا  

فبػذباق اهبٚذ٘ت بذ هم     ،(1 ٙٔدًْ٘ بٚ٘تٍٔ ٗضلٌوْ٘ ًا ٗافقٍٔ ًذّ زظذبٔا  

كٌذذا أْ  ، امذذٞ ميػل ميعذذاةٝ ميػذذالح حاذذٟ ؿللذذّ أْ تشذذلّ ًذذرٝ أزذذر٠     

ٞ بعٚدٝ عّ اكلشذ د ٗٗسذنل اكلدِٙذٞ اهذ ٜ     بٚ٘تٍٔ كاُق تقب مل ألراا اكلدِٙ

أًذا   ،ؿلثى ًركزٖ ٗقوبٔا اهِابض للا قوى ًذّ فذرؾ االسذاةاةٝ اكلثوذٟ ًِٔذا     

غذذزٗٝ بذذين قرٙىلذذٞ اهذذب ٗقعذذق مل آزذذر طذذٔر اٜ اهقعذذدٝ ٗأٗي اٜ احل ذذٞ ًذذّ 

 ٜ ، ٗكاُذذق اًاذذداةا  ه ذذزٗٝ اخلِذذدق اهذذب ٗقعذذق مل   (1 اهعذذاَ اخلذذاًص اهل ذذر

فقذد تراٗحذق أعذداة اهٚٔذ٘ة اكلقذاتوغل فٚٔذا ًذا        ،(1 ط٘اي ًّ ُةص ٓذ ٖ اهشذِٞ  

، ٗقذذذد كذذذاُ٘ا أكثذذذر اهٚٔذذذ٘ة عذذذدةا  مل (1 بذذذغل سذذذاٌا٢ٞ ميػل تشذذذعٌا٢ٞ ًقاتذذذى

هق ةٗر ٓتال١ ميػل اكلشوٌغل بعد ُزٗهلٍ عوذٟ حلذٍ رسذ٘ي اهلل    آٗقد  ،اكلدِٙٞ

، ًَّعق عوٟ اكلٔامرّٙ ةْٗ األُؼار فؼارت هلٍ ًولٚٞ عقارٙٞ بعد أْ  ،ُٗ

، ٗكذاْ ٗق٘عٔذا مل ألذراا اكلدِٙذٞ عوذٟ      (1 عوٟ ةٗر األُؼذار كاُ٘ا ؿٚ٘فا  

ؿةاا ٗاةٜ ًٔزٗر مل أقؼٟ مِ٘ب طرق اكلدِٙٞ قرٙبا  ًذّ ةٗر بذين اهِـذ     

 قد قّوى ًّ فرؾ االساةاةٝ  ًِٔا أٙـا .

                                                                                                          
 .   210،219األٗػل(،أكرَ اهعٌرٜ 

  َ .2991 -ٓذ 2121٘رٝ، ، اكلدِٙٞ اكل2ِ، هل112، 2( اهاارٙخ اهظاًى هوٌدِٙٞ، عبد اهباسنل بدر2 

 .102، 1اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ  (1 

 .191، 1. ٗتارٙخ اهسربٜ  41،41، 1اهسبقات، ابّ سعد  (1 

  .111، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

  .111، 1( اهشابأ 1 

 .12،10احلٚاٝ االقاؼاةٙٞ ٗاالماٌاعٚٞ مل عؼر اهِب٘ٝ، أكرَ اهعٌرٜ  (1 
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بغل أػذاابٕ ًذّ اكلٔذامرّٙ     اه ٜ أبرًٕ اهِيب  عقد اكلتازاًِٝٗٔا           

ٗكاْ هٕ أارٖ مل اهامةٚف ًّ ًعاُاٝ  (2 ّ اهل رٝٗاألُؼار مل اهشِٞ اهثاُٚٞ ً

ٗهعى ًذّ أبذرً   ،اكلٔامرّٙ ولٔر ب٘ؿ٘ح مل األٙاَ ٗاهشِغل اهب توق ٓ ااهعقذد 

ًا ٙر٠ٗ مل اهم ًا مذر٠ بذغل سذعد بذّ اهربٚذب األُؼذارٜ ٗعبذد اهذرفلّ بذّ          

ع٘ا اكلٔامرٜ رؿٛ اهلل عٌِٔا حٚ  عرل سعد عوذٟ أزٚذٕ عبذد اهذرفلّ     

ميال أْ عبداهرفلّ رفض ٓ ا  ،ًاهٕ ٗعّ ميحد٠ ًٗمإٚ اهاِاًي هٕ عّ ُؼف

.          (1 ٗلوذ  أْ ٙدهذذٕ عوذذٟ اهشذذ٘ق  ،اهعذرل ًذذب االعذذ:اا هذٕ باهةـذذى ٗاجلٌٚذذى  

ٗقذذد تـذذٌّ ٓذذ ا اهعقذذد ميػل ماُذذ  ةٗرٖ مل اهامةٚذذف ًذذّ ًعاُذذاٝ اكلٔذذامرّٙ     

 ًِٔا م  ،عدةا  ًّ اهاِىلٌٚات االماٌاعٚٞ األزر٠

اإلسالًٛ ٗاساقالهٚإ ٗؽلٚزٖ ٗاُةااحٕ عوذٟ  اهابكٚد عوٟ ٗحدٝ اجملاٌب  .2

كى ًّ أراة أْ ِٙاٌٛ ميهٕٚ ًٌٔا كذاْ هُ٘ذٕ أٗ مِشذٕ عوذٟ أْ ِٙموذب ًذّ       

ػذذةاتٕ اجلآوٚذذٞ ٗٙلاشذذ  اهظمؼذذٚٞ اإلسذذالًٚٞ هٚاٌاذذب بشذذا٢ر حقذذ٘ق     

 .  (1 اكلشوٌغل

1.       ٛ ًذب   ،اعابار آػرٝ اهعقٚدٝ أسذاض االرتبذاهل بذغل أفذراة اجملاٌذب اإلسذالً

ابنل األزذذذر٠ اكلعرٗفذذذٞ كاهذذذدَ ٗاهعذذذرق ٗاهذذذ٘لّ ٗاهوذذذْ٘   االعذذذ:اا بذذذاهرٗ

فذ اا   ،هلّ ٓ ٖ اهؼالت ِٙب ٛ أْ تِـٜ٘ بق آػرٝ اهعقٚذدٝ  ،ٗغ ٓا

، ٗهلذذ ا قاذذى أبذذ٘ عبٚذذدٝ أبذذاٖ  (1 زاهةأذذا ٗأؿذذرت بٔذذام ٙبذذأ هلذذا أٜ اعابذذار 

، ٗحغل رأ٠ ًؼذع  بذّ عٌذ  أزذاٖ أبذا عزٙذز ٗرمذى ًذّ         (1 اكلظرن مل بدر

                                              
 . 221ٗاجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ  102، 2ٙٞ، ابّ ٓظاَ اهش ٝ اهِب٘ (2 

 َ .  2991 -ٓذ 2104، اهقآرٝ، 2(، ةار اهرٙاْ، هل1914 124، 4ػاٚح اهبمارٜ  (1 

 .11اجملاٌب اإلسالًٛ، أكرَ اهعٌرٜ  (1 

 . 11، 10اهشابأ  (1 

قٚذذأ فلذذدٜ عبذذد اجملٚذذد اهشذذوةٛ، ًلابذذٞ اهعوذذَ٘ ٗاحللذذٍ،   (، ب110  211، 2اكلع ذذٍ اهلب ،اهسرباُذذٛ  (1 

(،بقٚذذأ ًؼذذسةٟ عبذذد اهقذذاةر عسذذا، ةار    1211  1،191، احلذذاكٍ ناهعذذراق . ٗاكلشذذادر  –، اكل٘ػذذى 1هل
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ؼع  هألُؼارٜ م اطدة ٙدٙم بٕ ف ْ إًٔ اات ًاذا   األُؼار ٙبسرٖ قاي ً

هعؤا تةدٕٙ ًِم. فقاي هٕ أزٖ٘ أب٘ عزٙزم ٙا أزٛ ٓ ٖ ٗػاتم بذٛ   فقذاي   

ٗمل غذزٗٝ اكلرٙشذٚب اهذب كاُذق قبٚذى غذزٗٝ        .(2 هٕ ًؼع مميُٕ أزذٛ ةُٗذم  

أباٖ عوٟ  اخلِدق بقوٚى اسا٘قف عبد اهلل بّ عبد اهلل بّ أبٛ بّ سو٘ي 

هذٚعوٍ   ،٘ي اهلل ذذذذذذ ا حاٟ ٙذباْ هذٕ رس  ذذذذذًِٗعٕ ًّ ةز٘هل ،ٞذذذذأب٘اب اكلدِٙ

ژ ڑ ) :عوٟ أار ق٘هٕ مل اه زٗٝ  ،زذذذاألع ٘ي اهلل ذذذذذذذذإُٔ األاي ٗرس

ٗٙعين باألعز ُةشٕ ًّٗ ًعٕ ًّ  (2)(ڑ ک ک ک ک گ گ

 . (1 ًّٗ ًعٕ ًّ اكلٔامرّٙ  ٗاألاي رس٘ي اهلل ،األٗض ٗاخلزرا

 أغِٚذذا١ ٗفقذذرا١، ،سذذاةٝ ٗعبٚذذدا  ،اة اجملاٌذذب اإلسذذالًٛاكلشذذاٗاٝ بذذغل أفذذر  .1

ٞ       ،ػرحا١ ٗحوةا١  ،ٗميه ذا١ اهِىلذاَ اهسبقذٛ اهذ ٜ كذاْ سذا٢دا  مل اجلآوٚذ

؛ فقد آزذٟ ؼل٘مذ     ٗاعابار اهاةاؿى ٗاهاٌاٙز بغل اهِاض ميػل اهاق٠٘ فقنل

ٗبغل بالي  ،سو  ًٗ٘الٖ ًٙد بّ حاراٞٓ ا اهعقد بغل عٌٕ فلزٝ بّ عبد اكل

ٛ     ،٘ػل أبٛ بلربّ رباح ً ٗبذغل   ،ٗبغل عبذد اهلل بذّ عبذد اهذرفلّ اخلثعٌذ

ٗبذغل عٌذار    ،حال  بّ أبٛ بواعٞ احلوٚف ٗبذغل عذٍ٘ٙ بذّ سذاعدٝ اهؼذرٙح     

بذذّ ٙاسذذر حوٚذذف بذذين رلذذزَٗ ٗبذذغل ح ٙةذذٞ بذذّ اهٌٚذذاْ حوٚذذف بذذين عبذذد          

                                                                                                          
. ٗقد سلق عِٕ اه ٓيب مل اهاومذٚؽ . ٗتةشذ     َ 2990 -ٓذ  2122هبِاْ، –،ب ٗت 2اهلا  اهعوٌٚٞ، هل

-ٓذذ  2111هبِذاْ،   –، بذ ٗت  1ًاق اكلٔذدٜ، ةار اهلاذاب اهعربذٛ، هل   ، بقٚذأ عبذد اهذر   110، 24اهقرليب 

هبِاْ .ٗقاي عّ ميسذِاة اهسرباُذٛ    –(، ةار اهلا  اهعوٌٚٞ، ب ٗت 1191  22، 1َ . ٗاإلػابٞ،ابّ ح ر 1002

 م مٚد . 

بِذذاْ، ه –، ةار اهةلذذر، بذذ ٗت 104، 1. ٗاهبداٙذذٞ ٗاهِٔاٙذذٞ، ابذذّ كذذث    2،111اهشذذ ٝ اهِب٘ٙذذٞ، ابذذّ ٓظذذاَ   (2 

 َ .   2991 -ٓذ 2101

 (.9اكلِافقْ٘   (1 

(، بقٚذأ ذلٌذد فذتاة    1191  2999، 1( . ٗػاٚح ًشذوٍ  1901  121، 9(، 1129  112، 1ػاٚح اهبمارٜ  (1 

 َ . 2991-ٓذ 2121هبِاْ،  –عبد اهباقٛ، ةار اهلا  اهعوٌٚٞ، ب ٗت 
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 .  (2 األطٔى

اهابكٚذذد عوذذٟ ًشذذتٗهٚٞ اكلشذذوٌغل اجلٌاعٚذذٞ مل بقٚذذأ اهعذذدي ٗاألًذذّ مل   .1

اكلرمذب اه٘حٚذد مل كذى زذالا ٙقذب بذغل         ٗاعابار اهذِيب  ،دِٙٞدلاٌب اكل

ٗميهٚذذٕ ترمذذب ًشذذتٗهٚٞ ميعذذالْ احلذذرب ٗاهشذذوٍ .   فذذ اا أعوذذّ         ،اكلشذذوٌغل

ٗالؿللّ  ،احلرب ف ْ سا٢ر اكلتًِغل ٙؼباْ٘ مل حاهٞ حرب ًب اخلؼٍ

كٌذذا أْ عذذ ١   هةذذرة ًٔاةُاذذٕ ألُذذٕ ًذذرتبنل باهشٚاسذذٞ اهعاًذذٞ هوٌذذتًِغل،     

بذى ميْ اجلٔذاة فذرل عوذٟ ـلٚذب       ،عظذ ٝ ةْٗ األزذر٠  احلرب الٙقب عوذٟ  

 .  (1 ٍٗٓ ٙاِاٗبْ٘ اخلرٗا مل اهشراٙا ٗاه زٗات(( ،اكلتًِغل

ميقذذرار اهلٚاُذذات اهقبوٚذذٞ ٗاهعظذذا٢رٙٞ عوذذٟ تِىلٌٚاتٔذذا اهذذب كاُذذق قا٢ٌذذٞ    .1

ٗاالساةاةٝ ًّ ٓ ٖ اهاِىلٌٚات مل بقٚأ اهالافى االماٌذاعٛ بذغل أفذراة    

 .  (1 اجملاٌب اإلسالًٛ

َ   ،ار ًبدأ احلوفميقر .1 ٗمعذى ًذّ    ،ٗاجل٘ار اه ٜ كاْ ًعرٗفذا  قبذى اإلسذال

 .         (1 ٗأْ الطلةر م٘ارٖ حأ كى ًشوٍ أْ صل ،

هقذذذد آتذذذق ٓذذذ ٖ اهاِىلٌٚذذذات اهذذذب اطذذذاٌوق عوٚٔذذذا ٗاٚقذذذٞ اكلتازذذذاٝ            

 مثارٓا،ٗولٔرت آاارٓا ٗاؿاٞ عوٟ اجملاٌب اإلسالًٛ مل توم اهة:ٝ .

كلعاجلذٞ توذم األٗؿذا      زر٠ اهب جلب ميهٚٔا اهِيب ًّٗ اإلمرا١ات األ        

عوذٟ اكلدِٙذٞ ٗاهذم ؼلذِأٍ ًٚذزٝ اكلٔذامر        ذلاٗهٞ احلد ًّ تدفأ اكلٔامرّٙ

ٗترمب بداٙات تسبٚأ ٓذ ا اإلمذرا١ ميػل ًذا     ،ٗأمرٖ ٗفـٚوإ ٍٗٓ مل ةٙارٍٓ

                                              
َٚد    . ٗاُىلذذر م اكلدِٙذذ  101، 101،  2( اهشذذ ٝ اهِب٘ٙذذٞ، ابذذّ ٓظذذاَ   2  ٞ اكلِذذ٘رٝ عاػذذٌٞ اإلسذذالَ األٗػل،ذلٌذذد اهشذذ

 َ .2991 -ٓذ 2101اهشع٘ةٙٞ،  –، مدٝ 2، ةار اجملاٌب، هل11-11 اه٘كٚى

 .12 -11اجملاٌب اإلسالًٛ، أكرَ اهعٌرٜ  (1 

   .11-11( اهشابأ 1 

  . 10،19( اهشابأ 1 
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 األنصــار

ٞ  ،قبذذى غذذزٗٝ اخلِذذدق بقوٚذذى   ،مل رمذذ  سذذِٞ قلذذص  ،حذذغل قذذدَ ٗفذذد ًزِٙذذ

 ٌ ٓ ذذذذرتٍٔ مل ةارٓذذذذٍ   ف عذذذذى رسذذذذ٘ي اهلل   ،ا٢ذذذذٞٗكذذذذاْ عذذذذدةٍٓ أربع

ٍ     »مٗقذذاي فرمعذذ٘ا ميػل  « أُذذاٍ ًٔذذامرْٗ حٚذذ  كِذذاٍ فذذارمع٘ا ميػل أًذذ٘اهل

م ٙلّ حاٟ ٓ ا اه٘قق ٙعزَ  هلّ صل  ًالحىلٞ أْ اهِيب  ،(2 بالةٍٓ

ٗم ٙاٍ ميٙقاا اهل ذرٝ رنٚذا  ميال    ،مرا١إلبٔ ا ا اهاقٚد ـرٗرٝبعوٟ اهِاض  

،   غذ  أُذٕ م ؿلِذب أحذدا  ًذّ اإلقاًذٞ مل       (1 ْمل أعقاب فاح ًلٞ سِٞ مثذا 

ٕ         ،اكلدِٙٞ بعذد اهةذاح   ٗمذا١   ،فقذد ما١ٓذا أبذ٘ سذةٚاْ ٗأقذاَ فٚٔذا بعذد ميسذالً

فىلوذذذق أعذذذداة  ،عذذذدة ًذذذّ أٓذذذى ًلذذذٞ بعذذذد اهةذذذاح هٚالًًذذذ٘ا رسذذذ٘ي اهلل 

 .                     (1 اهشلاْ مل اًةٙاة((

ف ًذذّ ًعاُذذاٝ اكلٔذذامرّٙ  مذذرا١ات ٗغ ٓذذا مل اهامةٚذذ اإلأسذذٌٔق ٓذذ ٖ         

 ٞ ٗأزذ  اكلٔذامرْٗ مل اهاذبقوٍ اهاذدرصلٛ ًذب دلاٌذب اكلدِٙذٞ،         ،األٗهغل زاػذ

ٗت٘لذدت عالقذأٍ بذٕ ًذب األٙذاَ       ،ٗاهاعرا عوٟ ًشذاهم ٗةرٗب اهذرًق فٚٔذا   

ٞ   ،ٗاهبٚب ٗاهظرا١ ،باكلؼآرٝ ٗاهزٗاا  ،ٗاكلظاركٞ مل اكلِاسذبات االماٌاعٚذ

 ًِٗاطنل احلٚاٝ اكلماوةٞ . ،اكل اًٜمل اهشراٙا ٗ ،أٗ احلٌالت اجلٔاةٙٞ

ميال أْ اكلظلوٞ ولوق قا٢ٌٞ ًذب اكلٔذامرّٙ اجلذدة اهذ ّٙ أزذ ت أعذداةٍٓ               

ٗأػذذذذذباق اكلدِٙذذذذٞذ عذذذذذامزٝ عذذذذذّ  ،مل تزاٙذذذذذد ًشذذذذذاٌر

 اساٚعابٍٔ ٗاه٘فا١ ؼلاسوباتٍٔ.

فٚالُ٘ذذذذذْ٘ ًذذذذذّ قبذذذذذٚوب األٗض  األنصاااااا أًذذذذذا 

                                              
.ٗقذذد ػذذاإ  204بذذّ ميةرٙذذص  ،عبذذداهلل.ٗدلاٌذذب اكلدِٙذذٞ مل عٔذذد اهرسذذ٘ي   192، 2اهسبقذذات ، ابذذّ سذذعد   (2 

هقبٚوذذذٞ أسذذذوٍ سذذذِٞ مثذذذاْ هوذذذٔ رٝ . اُىلذذذر م اهشوشذذذوٞ اهؼذذذاٚاٞ      األهبذذذاُٛ مل عبذذذارٝ للااوذذذٞ قاهلذذذا اهذذذِيب   

1،199 1111 .) 

 . 40اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ   (1 

 .  111، 2( اهاارٙخ اهظاًى، عبد اهباسنل بدر 1 
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قذذ٠٘ عذذدٝ ؛ ٗهذذ هم   ٗكذذاْ اخلذذزرا أكثذذر عذذدةا  ًذذّ األٗض ٗأ     ،ٗاخلذذزرا

َ     أغو تة٘ق٘ا عوٍٚٔ مل  ف ٌعٔذٍ   ،(2 احلرٗب اهذب ةارت بٚذٍِٔ قبذى اإلسذال

ٗاسذذذذٍ ٗاحذذذذد ٗٓذذذذ٘  ،ٗطذذذذعار ٗاحذذذذد ،اإلسذذذذالَ بذذذذق ًىلوذذذذٞ ٗاحذذذذدٝباهلل 

ٍ    ، األُؼار( ميال أْ بعذض   ،ٗقـٟ عوٟ اهثارات ٗاحلرٗب اهذب كاُذق بٚذِٔ

كذذاْ   ٙذذر٠ٗ أْ رسذذ٘ي اهلل ،اهِةذذ٘ض بعذذض عاهقذذٞ مل بقٚذذق ر اكلاؿذذٛآاذذا

 ،فشبي عّ أسعد بّ ًرارٝ األٗسٛ ،أٗي ًقدًٕ اكلدِٙٞ ُاًال  مل حٛ اخلزرا

؛ ٗاهم إُٔ أػاب ًٍِٔ كٛ الٙظعر بٕ أحد ًاقِعا  ف ا١ أسعد اػل اهِيب 

ٕ    ،حاذٟ أػذبح   ٗبذات عِذد رسذ٘ي اهلل     ،ةًا  َٙ٘ بعذاي   ،اذٍ غذدا ميػل ًِزهذ

 » عبذذد اكلِذذ ر م هشذذعد بذذّ زٚثٌذذٞ ٗرفاعذذٞ ًٗبظذذر ابذذين   فقذذاي رسذذ٘ي اهلل 

ف ٘ارُا مل مذ٘ارن. فقذاي رسذ٘ي     ،قاه٘ام أُق ٙارس٘ي اهلل فبمرٖ ،«أم ٖٗ 

فقذذاي سذذعد بذذّ زٚثٌذذٞ م ٓذذ٘ مل مذذ٘ارٜ . اذذٍ   ،«صلذذ ٖ بعـذذلٍ م »  اهلل 

آ  سعد بّ زٚثٌٞ ميػل أسذعد بذّ ًرارٝ مل بٚاذٕ ف ذا١ بذٕ رلاػذرٝ ٙذدٖ مل        

. ًٗذّ اهذم ًذا ٗقذب بذغل       (1 ٙدٖ ولٔرا  حاٟ اُأٟ بذٕ ميػل بذين عٌذرٗ بذّ عذ٘ا     

سعد بّ ًعاا ًعٍٚ اخلزرا ٗسعد بذّ عبذاةٝ ًعذٍٚ األٗض رؿذٛ اهلل عٌِٔذا      

عوذذٟ أاذر حاةاذٞ اإلفذذم اهذب ٗقعذق بعذذد      بغل ٙذدٜ رسذ٘ي اهلل   ،مل اكلشذ د 

ٗكذاة اهظذر ٙقذب بذغل اهقبٚوذاغل       ،غزٗٝ اكلرٙشٚب ًباطرٝ ٗقبى غزٗٝ اخلِدق

 . (1 تدزى ٗٓدأ اهسرفغل ه٘ال أْ رس٘ي اهلل 

فٌب إُٔ ٙ و  عوٚٔا احل  ٗاكلذ٘ةٝ ٗاإلٙثذار ميال    عالقأٍ باكلٔامرّٙأًا         

      ٞ ٗكذاْ   ،أُٔا خترا عّ ٓ ا اإللذار أحٚاُذا  مياا تٔٚذبت هلذا اهىلذرٗا اكلِاسذب

                                              
 . 12،10أ اهشاباكلرمب  (2 

. ٗاخلذذرب أٗرةٖ   110، 2،119. ٗاهاذذارٙخ اهظذذاًى، عبذذد اهباسذذنل بذذدر   110، 119، 2( ٗفذذا١ اه٘فذذا، اهشذذٌٔ٘ةٜ  1 

 اهشٌٔ٘ةٜ ًّ لرٙأ عبد اهعزٙز بّ عبٚد اهلل بّ عثٌاْ بّ حِٚف ٗم أعثر هٕ عوٟ ترـلٞ .

 ( .1440  1211، 1( . ٗػاٚح ًشوٍ 1212  199، 4ػاٚح اهبمارٜ  (2 
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آزر اهم مل توم اهة:ٝ ًا ٗقب بغل اهسذرفغل مل غذزٗٝ اكلرٙشذٚب حذغل َكَشذَب      

 ُٗذاة٠  ،ؼذارٜ ٙذا ًعظذر األُؼذار    فِذاة٠ األُ  ،أحد اكلٔامرّٙ أحذد األُؼذار  

أبذدع٠٘ اجلآوٚذٞ ٗأُذا    »م  فقاي رس٘ي اهلل  ،ٙاًعظر اكلٔامرّٙ اكلٔامرٜ

 .(2 اٍ أًر باهرحٚى هٚظ ى اهسرفغل عّ اخل٘ل فٌٚا ٗقب ،«بغل أولٔركٍ

كاُق ًثى ٓ ٖ األحداي ُاةرٝ اه٘ق٘  ٗميْ م تلّ آزرٓذا كٌذا م           

ؿذذاٞ مل دلٌذذى احلٚذذاٝ االماٌاعٚذذٞ    ٗٓذذٛ الؽلثذذى ولذذآرٝ ٗا   ،تلذذّ أٗهلذذا 

كةٚال  باهقـا١ عوٚٔذا   اكلشوٌغل بغل ٗكاْ ٗم٘ة رس٘ي اهلل  هوٌشوٌغل،

 مل ًٔدٓا ٗاحلد ًّ آاارٓا .

رغٍ أْ  ،فقد كاُق تقَ٘ عوٟ االساعال١ عوٍٚٔ عالقأٍ باهٚٔ٘ةأًا         

    ٍ ٗكذذاْ   عذذدة ًذذّ اهعذذرب     ،(1 ٗمذذ٘ة اهٚٔذذ٘ة باكلدِٙذذٞ سذذابأ عوذذٟ ٗمذذ٘ةٓ

٘ا ُذذِذذاٌغل ميػل األٗض ٗاخلذذزرا ٗغ ٌٓذذا ًذذّ اهقبا٢ذذى اهعربٚذذٞ األػذذٚوٞ ةا     اكل

أٗ  لذٍ اهِظذبٝ مل    ،أٗبابا  اكلؼآرٝ ٗاهذزٗاا  ،باهٚٔ٘ةٙٞ عّ رغبٞ ًٍِٔ

ٗقد ابق أْ  ،ٗقد كاْ مل اهٚٔ٘ة اهعرب ـلٚب ٓ ٖ األُ٘ا  ،اهب٣ٚٞ اهٚٔ٘ةٙٞ

اهذ ٜ ٙعذرا    اهاامر اهٚٔ٘ةٜ اهلذب  ٗاهظذاعر اكلظذٔ٘ر كعذ  بذّ األطذرا      

فِظذب كعذ  بذّ     ،باهِـرٜ كاْ ًّ قبٚوٞ ل١ٛ تذزٗا أبذٖ٘ مل بذين اهِـذ     

األطرا ٙٔ٘ةٙا  ًااٌشا  ... ٗكاْ بعض ًّ ال ٙعٚع هٕ ٗهد ًّ اهعرب ِٙ ر 

ّ٘ةٖٗ ٗكاْ مل اكلدِٙٞ عدة ًّ اهعرب اهذ ّٙ ةزوذ٘ا    ،مياا ٗهد هٕ ابّ ٗعاغ ٓ

    ٗ ة اهش شذااُٛ بشذِدٖ عذّ    مل اهٚٔ٘ةٙٞ عّ ٓذ ا اهسرٙذأ . ر٠ٗ اإلًذاَ أبذ٘ ةا

ابّ عباض قاي م كاُق اكلرأٝ تلْ٘ ًقالٝ فا عى عوٟ ُةشٔا أْ عذاغ هلذا   

                                              
(. ٗاُىلذذرم 1191  2999، 1( .ٗػذذاٚح ًشذذوٍ  1904،1901  9،110،121( . 1129  1،112اٚح اهبمذذارٜ ػذذ (2 

 َ . 2991 -ٓذ2101، 2، هل99،94اجملاٌب اكلدُٛ  اجلٔاة ؿد اكلظركغل (، أكرَ اهعٌرٜ 

، 292دٜٗ ٗاهش ٝ اهِب٘ٙٞ، أب٘ احلشّ اهِذ  . 12( اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ 1 

 َ .2994 -ٓذ2109اهشع٘ةٙٞ،  –، مدٝ 4ةار اهظرٗق، هل
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ّ٘ةٖ فقذاه٘ا م   األُؼذار  فوٌاأموٚق بِ٘ اهِـ  كاْ فٍٚٔ ًّ أبِذا١  ،ٗهد أْ تٔ

 (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) :فذذبُزي اهلل تعذذاػل ،الُذذد  أبِا١ُذذا

 .(2 (( قاي أب٘ ةاٗة م اكلقالٝ اهب ال ٙعٚع هلا ٗهد

لٍ اهعالقٞ بغل اهسرفغل األحالا اهقدؿلٞ اهب كاُق بٌِٚٔذا  ٗب

ٟ  ،ٗالٙزاي أارٓا ٗاؿذاا  (1 اإلسالَ قبى  َ   حاذ ميال أْ عبذاةٝ بذّ    ،بعذد اإلسذال

ٕ      اهؼاًق ٗتذ٘ػل   ،تربأ ًّ حوةا٢ٕ ٙٔ٘ة بين قِٚقذا  كلذا زذاُ٘ا اهلل ٗرسذ٘ه

اهشذِٞ اهثاُٚذٞ ًذذّ   بذ هم مل   ميمال١ٓذٍ عذّ اكلدِٙذٞ بِةشذٕ كلذا أًذذر اهرسذ٘ي       

مل حذذغل أْ عبذذد اهلل بذذّ أبذذٛ بذذّ سذذو٘ي رأض اكلِذذافقغل ٗٓذذ٘ ًذذّ         ،اهل ذذرٝ

ٗطةب فٍٚٔ عِد  ،ساةات اخلزرا حاٗي ختوٚؼٍٔ ألٍُٔ حوةا١ قًٕ٘ اخلزرا

 .(1 مل أًرٍٓ حاٟ تركٍٔ هٕ  ًٗا ًاي ٙوح عوٟ رس٘ي اهلل ،اهِيب 

            ّ ى غذزٗٝ اخلِذدق ميال بِذ٘    مل اكلدِٙذٞ قبٚذ   اهٚٔذ٘ة  ٗم ٙلّ قذد بقذٛ ًذ

عركٞ ٗحاػرٍٓ عق٘بٞ هلٍ عوٟ زٚاُأٍ اكلبعد  قرٙىلٞ، ٗكلا ت٘مٕ ميهٍٚٔ 

هوٌشذذذوٌغل ُٗقـذذذٍٔ اهعٔذذذد ٗٗقذذذ٘فٍٔ ميػل ماُذذذ  األحذذذزاب زلذذذد أْ بعذذذض    

ميال أْ  فٌا كاْ ًِذٕ   ،حوةا٢ٍٔ ًّ األٗض ٙظةب فٍٚٔ عِد رس٘ي اهلل 

بّ ًعاا  ترن احللٍ فٍٚٔ ميػل سٚد ًّ ساةات األٗض ٓ٘ سعد
 1) . 

ٗال طذذم أْ ولذذرٗا اًةحذذاَ اكلدِٙذذٞ باهشذذلاْ ُاٚ ذذٞ اسذذاٌرار تذذدفأ          

 ،فٚٔذا  ٗض ٗاخلذزرا اكلٔامرّٙ البذد أْ ٙلذْ٘ قذد تذرن بعذض أاذرٖ عوذٟ األ       

                                              
، 1( ًذذّ سذذ٘رٝ اهبقذذرٝ . ٗاحلذذدٙ  مل سذذِّ أبذذٛ ةاٗة 111. ٗا ٙذذٞ رقٌٔذذا   290، 249اهشذذ ٝ اهِب٘ٙذذٞ، اهِذذدٜٗ  (2 

سذذ٘رٙا . ٗقذذد ػذذاإ   –(، بقٚذذأ عذذزت عبٚذذد اهذذدعاض  ٗعذذاةي اهشذذٚد، ةار احلذذدٙ ، فلذذؽ   1191  211

 ( . 1191  19، 1ح سِّ أبٛ ةاٗٗة األهباُٛ مل ػاٚ

   . 214،211( اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل ( ،أكرَ اهعٌرٜ 1 

  . 249، 2.ٗاكل اًٜ،  اه٘اقدٜ  1،11،12( اهش ٝ ،ابّ ٓظاَ 1 

   .  111-119، 1( . ٗاهش ٝ،ابّ ٓظاَ  2419  2199، 1( . ٗػاٚح ًشوٍ 1212  4،141( ػاٚح اهبمارٜ 1 
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 اليهـود

 ٗزاػٞ ًب ٗم٘ة بعض ًّ م ٙدزى مل اإلسالَ ًٍِٔ .

ًٗذذب أْ أحذذ٘اي األُؼذذار اكلعٚظذذٚٞ كاُذذق أحشذذّ حذذاال  عوذذٟ سذذبٚى                 

ٗهلذ ا فقذد    ،اهعٌَ٘ ًّ أح٘اي اكلٔامرّٙ ميال إُٔ كاْ فٍٚٔ بعض اواامغل

أٜ  (2 بعـٍٔ ًّ غِا٢ٍ بين اهِـ  مل اهشِٞ اهرابعٞ هوذٔ رٝ  أعسٟ اهِيب 

أْ  ٗحذذغل أراة أبذذ٘ لواذذٞ األُؼذذارٜ   ،قبذذى اخلِذذدق بشذذِٞ ٗاحذذدٝ تقرٙبذذا   

ُِٚرَحذا١( أًذرٖ اهذِيب      عوذٔا مل بذين عٌذٕ    أْ صل ٙارب  ببح  ًاهٕ ميهٕٚ ٗٓذٛ  َب

 .(1 ٗم ٙبًرٖ أْ صلعؤا مل اكلٔامرّٙ ،ٗأقاربٕ

( أًااهٚٔ٘ة فٌعىلٌٍٔ ًذّ بذين قِٚقذا  ٗبذين اهِـذ       1        

 ٗكاُذذذذق اهعالقذذذذٞ بذذذذغل ٓذذذذ ٖ اهقبا٢ذذذذى    ،(1 ٗبذذذذين قرٙىلذذذذٞ

ٗقد ٙلْ٘ بعـٍٔ حربا  عوٟ بعض ... ٗكاُ٘ا مل اهقااي  ،ًـسربٞ ًا٘ترٝ

ٗاسذاالٍ عذدا١ بذغل بذين قِٚقذا   ًذّ        ،ربأقشٟ عوٟ بين مِشٍٔ ًّ اهع

مٔذذٞ( ٗبذذين اهِـذذ  ٗقرٙىلذذٞ  ًذذّ مٔذذٞ أزذذر٠( معذذى بذذين قِٚقذذا  ٙ:كذذْ٘     

 ٗكاُق بِ٘ اهِـ  أعز ًّ  ،(1 أرؿٍٔ ًٗرعٍٔ ٗٙقاؼرْٗ عوٟ اهؼِاعٞ (

 ٞ فوٌذذا ولٔذذر   ،فلاُذذق تةذذرل عوذذٍٚٔ ةٙذذٞ ًـذذاعةٞ هقاالٓذذا      ،بذذين قرٙىلذذ

   ّ ٗلاهبذق باكلشذاٗاٝ    ،ةفذب اهـذعف   اإلسالَ مل اكلدِٙٞ اًاِعق بِذ٘ قرٙىلذٞ عذ

ٞ   ، ٗاساق٘ٗا عوٟ بين عٌٍٔ باكلشذوٌغل( ،مل اهدٙٞ ے ے ) فِزهذق ا ٙذ

ٗم ٙلذذّ قذذد بقذذٟ ًذذٍِٔ مل اكلدِٙذذٞ مل اهذذم   ،(1 (( (ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

                                              
  . 112، 110، 1.  ٗاهرٗل األُف، اهشٔٚوٛ  101،102، 1( اهشابأ 1 

 ( . 2112  192، 1ػاٚح اهبمارٜ  (1 

 -214، 2. ٗٗفذا١ اه٘فذا، اهشذٌٔ٘ةٜ     241. ٗاهش ٝ اهِب٘ٙٞ، اهِدٜٗ  112، 110، 1( اهرٗل األُف، اهشٔٚوٛ 2 

211 .   

 . 292، 241اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، اهِدٜٗ  (1 

َ . ٗاهشذذذ ٝ 2991-ٓذذذذ 2121هبِذذذاْ،  –، بذذذ ٗت 2(، ًتسشذذذٞ اهرسذذذاهٞ، هل 1111 102، 1(  ًشذذذِد أفلذذذد  1 
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 ٞ أًذذا بِذذ٘ قِٚقذذا  ٗاهِـذذ  فقذذد مت لذذرةٍٓ ًِٔذذا ًذذّ    ،اه٘قذذق ميال بِذذ٘ قرٙىلذذ

 . (2 قبى

ًذذب األٗض ٗاخلذذزرا قبذذى اإلسذذالَ ٗقذذد كذذاْ عاًذذٞ اهٚٔذذ٘ة ٙرتبسذذْ٘           

ٞ  ،ببحالا ًٗ٘ااٚأ ًعرٗفٞ ٗبِذ٘   ،حوةذا١ هذألٗض   ٗاهِـذ   ٗكاْ بِ٘ قرٙىلذ

 .  (1 قِٚقا   حوةا١ هومزرا

حذذالا ٗميؾلذذا أقرٓذذا ٗمعوذذٔا تِـذذٜ٘ األ ٗكلذذا مذذا١ اإلسذذالَ م ٙوذذ  توذذم        

 اهذِيب  عقذدٓا بق تظرٙعاتٕ ٗتِىلٌٚاتٕ ٗاهم ًّ زالي ٗاٚقٞ اكل٘اةعٞ اهذب  

          ًعٍٔ ٗكذاْ األٗض ٗاخلذزرا اهذ ّٙ أػذبا٘ا ٙعرفذْ٘  باألُؼذار( لرفذا

ّ  ،فٚٔذذا ٗقذذد أػذذبا٘ا ـلٚعذذا  لرفذذا  ٗاحذذدا  ًقابذذى       ،ميؿذذافٞ ميػل اكلٔذذامرٙ

 ،ٗقد مرت ٓ ٖ اكل٘اةعٞ مل اهعاَ اهل ذرٜ األٗي  ،اهسرا ا زر ٍٗٓ اهٚٔ٘ة

 ،ٗاهازاًذذا  أطذذد ،ٗقذذد أكشذذبق ٓذذ ٖ اه٘اٚقذذٞ توذذم األحذذالا أٌٓٚذذٞ أكذذرب   

كذذاْ ًذذّ  ،ميؿذذافٞ ميػل ًاتـذذٌِإ ًذذّ تِىلٌٚذذات مدٙذذدٝ ،ًٗشذذتٗهٚٞ أعىلذذٍ

ٞ      برًٓاأ عذ:اا هلذٍ   االٗ ،كةاهٞ احلرٙذٞ اهدِٙٚذٞ هوسا٢ةذٞ اهٚٔ٘ةٙذٞ مل اكلدِٙذ

 ٞ ٗعذذذدَ  ،ٗميهذذذزاَ اكلشذذذوٌغل ؼلعذذذاًوأٍ بذذذاكلعرٗا ٗاهعذذذدي   ،(1  ذذذأ اكل٘الِذذذ

 ٍ ْ بذ ٗٓذ ا اإلهذزاَ ميؾلذا أهذزَ      ،(1 اهاارٙض عوٍٚٔ ٗميٙذ ا٢ٔ أُةشذٍٔ   ٕ اكلشذوٌ٘

ٗاٚقذٞ اكلتازذاٝ اهذب كاب٘ٓذا فٌٚذا       ًذّ زذالي   ٗاهذم  ،ٗم ٙوزًٍٔ بٕ اهٚٔذ٘ة 

                                                                                                          
َ  . ٗا ٙذذٞ 2991 -ٓذذذ 2121، ًلابذذٞ اهعوذذَ٘ ٗاحللذذٍ، اكلدِٙذذٞ اكلِذذ٘رٝ، 2،192اهؼذذاٚاٞ،أكرَ اهعٌذذرٜ 

 ( ًّ س٘رٝ اكلا٢دٝ .11رقٌٔا  

 .  299، 10، 1( اهش ٝ البّ ٓظاَ  1 

، ب ذداة،  2، ًِظذ٘رات اهظذرٙف اهرؿذٛ، هل   111، 111، 1سالَ، مذ٘اة عوذٛ   ( اكلةؼى مل تارٙخ اهعرب قبى اإل2 

. ٗاجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل(، أكرَ اهعٌذرٜ   292،241ٓذ . ٗاهش ٝ اهِب٘ٙٞ، اهِدٜٗ 2190

12 ،211  .  

 . 214،219،219اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل(، أكرَ اهعٌرٜ  (1 

 . 211اهشابأ  (1 
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ٜ  ،بٚذذٍِٔ زاػذذٞ فٌٚذذا بعذذد   ٗم ٙسوذذ  ًذذّ اهٚٔذذ٘ة   ،مل اهعذذاَ اهثذذاُٛ اهل ذذر

ػل اه٘فذذا١ بٔذذ ا اهعٔذذد أكثذذر ًذذّ االطذذ:ان ميػل ماُذذ    ميًقابذذى اهذذم ميؿذذافٞ 

   ٞ مل حذغل أْ   ،مٛمياا تعرؿذق هعذدٗاْ زذار    (2 اكلشوٌغل مل اهذدفا  عذّ اكلدِٙذ

 . (1 اهٚٔ٘ة أهزً٘ا أُةشٍٔ  بدفب قشنل ًّ ُةقات احلرب عّ اكلدِٙٞ

بغل اكلٔذامرّٙ ٗاألُؼذار،    ؼاعدميال أْ اهٚٔ٘ة ٍٗٓ ٙراقبْ٘ اه٘فاق اكلا        

ٕ   مل حغل أٍُٔ م ٙشاسٚع٘ا مل اكلاؿٛ أْ ضلقق٘ا بٍِٚٔ ٗهذ٘ حذدا     ،أةُذٟ ًِذ

ٍ بشذب  تةذرقٍٔ ٗتظذاق     ٍٗٓ مل احلاؿذر أع ذز   رغذٍ أسذبقٚأٍ مل    ،مشوذٔ

ٗرغٍ احلرٗب اهساحِذٞ   ،ٗكثرٝ عدةٍٓ ٗعدتٍٔ ٗأً٘اهلٍ ،سلِٟ اكلدِٙٞ

ْ   ،اهب كاُق بغل زؼًٍ٘ٔ ًّ األٗض ٗاخلزرا مل اكلاؿٛ هلذٍ   ٗاهذب كذا

كوٌا زبق ُارٓا ًّ زالي أحالفٔذٍ   ٗاساٌرارٓا مياكا٢ٔااهٚد اهس٘ػل مل 

ًٗذذب اهذذم ػذذارت  ،اهرمذذايٗميًذذداةٍٓ بذذاألً٘اي ٗاهشذذالح ٗ ،(1 ًذذب اهسذذرفغل

   ٍ ٍ     ،اهلوٌٞ اهعوٚذا مل اكلدِٙذٞ هلذ فقذد أزذ ٗا ٗٓذٍ     ،ٗبقذٛ اهٚٔذ٘ة عوذٟ حذاهل

 ،ٙراقبْ٘ ٓ ا اه٘ؿب ٙعٌوْ٘ مل اخلةا١ عوٟ اهلٚد ٗاهاذمًر عوذٟ اكلشذوٌغل   

  ٍ ٗاهقبٚوذٞ توذ٘    ،ٗأزذ ٗا اكلذرٝ توذ٘ األزذر٠     ،رغٍ اهعٔ٘ة ٗاكل٘ااٚأ اكلربًذٞ ًعٔذ

ٗم ٙلذّ ًذا صلذرٜ عوذٟ أسذالفٍٔ       ،كل٘ااٚذأ اهقبٚوٞ ِٙقـْ٘ توذم اهعٔذ٘ة ٗا  

رغٍ أْ اكلشوٌغل م ٙلُ٘٘ا ٙتاز ٍُٗٔ ًذّ اكلذرٝ    ،ً٘عىلٞ هوٌابزرّٙ ًٍِٔ

ٍ    ،األٗػل ٍ  ،ٗميؾلذذا كذذاُ٘ا ٙعةذذْ٘ عذذِٔ ٘  ،ٗٙؼذذسربْٗ عوذذٚٔ  ٗٙاذذبٗهْ٘ اهعةذذ

عِذد رغبذأٍ اكلذرٝ توذ٘      ٗؿلٔوٍُ٘ٔ ٗصلدةْٗ توم اهعٔذ٘ة ًعٔذٍ ُذزٗال    ،(1 عٍِٔ

ٞ  ،نل اكلشذذوٌغل ٗغـذذبٍٔللاعرؿذذٍٔ هشذذم،األزر٠  ،فسذذرةٍٗٓ ًذذّ اكلدِٙذذ

                                              
 .211اهشابأ  (2 

 .211اهشابأ  (1 

 .  249(اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، اهِدٜٗ 1 

 ( . 1111  9،49( ػاٚح اهبمارٜ 1 
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 ٗم ؽلض اهشِ٘ات اخلٌص األٗػل بعد اهل رٝ ٗباكلدِٙٞ ًٍِٔ أحد .

ٗكذذذاْ اباذذذدا١ اهذذذم زذذذرٗا بعذذذض بذذذين قِٚقذذذا  مل ميحذذذد٠ اكل ذذذاًٜ                

ٗكذذذاْ اهباعذذذ  عوذذذٟ ٓذذذ ا  ،(2 ميػل ماُذذذ  اكلشذذذوٌغل هوٌظذذذاركٞ مل اهقاذذذاي

ٗال  ف ُٕ م ٙسوذ  ًذٍِٔ اهذِيب     ،اخلرٗا فٌٚا ٙبدٗ توم األحالا اهقدؿلٞ

فٌذا   ،اهذم كٌا م تلوةٍٔ ٗاٚقٞ اكل٘اةعٞ بظ١ٛ ًّ  ،اكلظاركٞاكلشوٌْ٘ 

ميال أْ قسب عوٍٚٔ اهسرٙأ ٗرفض ًعُ٘أٍ ًذا ةاًذ٘ا عوذٟ     كاْ ًّ اهِيب 

 .(1 اهلةر

ٗعوٟ ميار اُاؼار اكلشوٌغل عوٟ اكلظركغل مل ًعركٞ بدر مل رًـاْ         

اهل رٜ أولٔر بِ٘ قِٚقا  رٗحا  عدا٢ٚٞ ؿذد اكلشذوٌغل اُأذق    ًّ اهعاَ اهثاُٛ 

ب زالهلٍ باألًّ ةازى اكلدِٙٞ للا أة٠ ميػل ميمال٢ٍٔ عِٔا مل طذ٘اي ًذّ اهعذاَ    

 . (1 اهثاُٛ اهل رٜ

 ،ٗٓذ٘ ًذّ بذين اهِـذ  بٔ ذا١ اهذِيب        ،اٍ قٚذاَ كعذ  بذّ األطذرا            

برٙـذذذٍٔ عوذذذٟ ٗراذذذا١ قذذذاالٍٓ ٗ ،ٗميولٔذذذار اهاعذذذالف ًذذذب أعذذذدا١ اكلشذذذوٌغل 

 .(1 ٗٓ٘ ًا أة٠ ميػل ًقاوٕ،هوعٔد ٗاكلٚثاق ػرضلا  للاٙعارب ُقـا ،اكلشوٌغل

جتدٙذذد  (1 اهِـذذ  عوذٟ مياذذر ًقاذى أحذذد قذاةتٍٔ بعذذد بذدر     ٘اذٍ لوذذ  بِذ           

ف ذدة   ،(1 هاذزاَ باهعقداهشذابأ  هالّ اهعقد ز٘فا  ًذّ اكلشذوٌغل ٗهذٚص تبكٚذدا    

                                              
(، بقٚذذذأ ًؼذذذسةٟ عبذذذد اهقذذذاةر عسذذذا، ةار اهلاذذذ        1111، 1111  1،211،211( اكلشذذذادرن، احلذذذاكٍ  2 

 َ . 2990 -ٓذ 2122هبِاْ،  –، ب ٗت 2اهعوٌٚٞ، هل

 . 214، 211ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ ( اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا1٢ 

 . 219، 219. ٗاجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل(،أكرَ اهعٌرٜ  10، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

 212. ٗاجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼذٕ ٗتِىلٌٚاتذٕ األٗػل(، أكذرَ اهعٌذرٜ      12 – 11، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

– 211 . 

 ( . قاي اهظٚخ األهباُٛ م ػاٚح اإلسِاة .1000  101، 1( سِّ أبٛ ةاٗة 2 

 . 211( اجملاٌب اكلدُٛ  زؼا٢ؼٕ ٗتِىلٌٚاتٕ األٗػل (، أكرَ اهعٌرٜ 1 
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ميال أُٔذٍ حرؿذ٘ا    ،ٝ أحد قاةتٍٔٗم ٙتاز ٍٓ ررٙر ،اهعقد ًعٍٔ اهِيب 

فلذذاْ اهذذم أحذذد األسذذباب اهذذب ةفعذذق  ،(2 اكلظذذركغل عوذذٟ قاذذاي اكلشذذوٌغل 

 ،اكلظركغل هقااي اكلشوٌغل مل ط٘اي ًّ ُةص ٓذ ٖ اهشذِٞ مل ًعركذٞ أحذد    

قبذى ميسذالًٕ مل ميغارتذٕ عوذٟ ألذراا اكلدِٙذٞ مل        كٌا أعاُ٘ا أبذا سذةٚاْ   

ٗكذاْ   ، (1 عذرا ب ذزٗٝ اهشذ٘ٙأ   اٜ احل ٞ ًّ اهعذاَ اهثذاُٛ اهل ذرٜ مل ًذا     

للا تسو  ًّ اكلشوٌغل ٗؿذب حذد هلذ ٖ    ،(  1آزر اهم ذلاٗهأٍ قاى اهِيب 

فلاْ ميمال ٓذٍ عذّ اكلدِٙذٞ مل ربٚذب األٗي ًذّ اهعذاَ        ،اها اًٗات اكلالررٝ

 .  (1 اهرابب اهل رٜ

أًا بِ٘ قرٙىلذٞ فقذد مذدةت اكلعآذدٝ ًذب اكلشذوٌغل زذالي حؼذار بذين                   

حاذذٟ ،(1 ٗأولٔذذرت رغبأذذا مل اوافىلذذٞ عوذذٟ اهعٔذذد ،بذذى ميمال٢ٔذذٍاهِـذذ  ٗق

ُقـذق قرٙىلذٞ    (1 كاُق غزٗٝ األحزاب مل ط٘اي ًّ اهعاَ اخلاًص اهل رٜ

اهعٔد اه ٜ بٍِٚٔ ٗبغل اهِيب 
ٗاُـٌق مل ً٘قةٔا ميػل ـلذ٘  األحذزاب    ،(4 

 ،(9 األحذذزاب حذذ٘ي اكلدِٙذذٞ ًذذّ قذذرٙع ٗاألحذذابٚع ٗاهٚٔذذ٘ة ٗقبا٢ذذى اهعذذرب        

اه ٜ كاْ  ،(9 د باارٙض ًّ حٚٛ بّ أزس  اهِـرٜ ٗكاْ ُقـٍٔ هوعٔ

                                              
 َ .2991 -ٓذ 2104، اهقآرٝ، 2(، ةار اهرٙاْ، هل1011  191، 4( فاح اهبارٜ 1 

 .  14، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

 –، بذ ٗت  1(، بقٚأ حبٚ  اهرفلّ األعىلٌٛ، اكللا  اإلسذالًٛ، هل 9411 110، 1عبد اهرًاق  ( اكلؼِف،1 

 باب حدٙ  بين اهِـ (. ٗاهش ٝ ، ابذّ ٓظذاَ    191، 4َ . ٗفاح اهبارٜ، ابّ ح ر 2991 -ٓذ 2101هبِاْ، 

1 ،299 ،100  . 

 . 111، 2. ٗاكل اًٜ، اه٘اقدٜ  299، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

 ( ٗقاي األهباُٛ م ػاٚح اإلسِاة.1001  101، 1( . ٗسِّ أبٛ ةاٗة 9411  110، 1( اكلؼِف، عبد اهرًاق 4 

 . 111، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 9 

 .  111، 112، 1( اهشابأ 9 

 . 111 – 110، 111، 1( اهشابأ 2 

 . 112، 1( اهشابأ 1 
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كاْ هٕ ةٗر بارً ًّ قبذى مل تبهٚذ  قذرٙع ٗـلذ٘  األحذزاب ؿذد اكلشذوٌغل        

ميػل ماُذذذ  عـذذذّ٘ٙ  ،ٗبرٙـذذذٍٔ عوذذذٟ ًٔاـلذذذٞ اكلدِٙذذذٞ مل غذذذزٗٝ اخلِذذذدق

 ،آزذذرّٙ ًذذّ ًعٌذذا١ بذذين اهِـذذ  اكل٘تذذ٘رّٙ اكرتٌٔذذا بعذذض ًؼذذاةر اهشذذ ٝ

 .(2 ٗكِاُٞ بّ أبٛ احلقٚأ اهِـرٜ  ،ٌٓا سالَ بّ أبٛ احلقٚأ اهِـرٜ

ٗقذذد مذذا١ ُقذذض بذذين قرٙىلذذٞ هوعٔذذد مل ٗقذذق عؼذذٚ  عوذذٟ اكلشذذوٌغل ؛           

ٗهلذ ا ف ُذذٕ كلذذا   ،(1 حٚذ  كذذاْ ضلاػذرٍٓ عظذذرٝ آالا ًقاتذذى ًذّ األحذذزاب   

 ٍ ميػل بذذين قرٙىلذذٞ  ت٘مذذٕ ،ٓذذزَ اهلل ـلذذ٘  األحذذزاب ٗفذذرقٍٔ ٗطذذاق مشؤ

  ٗ ٗاُـذذٌأًٍ ميػل ػذذة٘ا   ،اكلٚثذذاقكلعذذاقبأٍ عوذذٟ زٚذذاُأٍ اهعىلٌذذٟ هوعٔذذد 

 ،بدال  عّ اكلظذاركٞ مل اهذدفا  عذّ اكلدِٙذٞ ميػل ماُذ  اكلشذوٌغل      ،اكلظركغل

فااػذذرٍٓ ميػل أْ ُزهذذ٘ا عوذذٟ  ،كٌذذا تقاـذذٕٚ بِذذ٘ة اكلعآذذدٝ بذذغل اهسذذرفغل 

 ،سٚد األٗض ٗحوٚف بين قرٙىلٞ ،فاّلٍ فٍٚٔ سعد بّ ًعاا  ،حلٌٕ

ّٟ ًٍِٔ  لٌٕ فٍٚٔ هواوف اه ٜ بِٚ فالٍ فٍٚٔ بذبْ تقاذى    ،ٍٔعوٟ رؿ

ٞ  ،اكلقاتوذذٞ  ،فذذبقرٖ رسذذ٘ي اهلل  ،ٗتقشذذٍ األًذذ٘اي ،ٗتشذذبٟ اهِشذذا١ ٗاه رٙذذ

 .  (1 «قـٚق  لٍ اهلل  » :ٗقاي 

قاي ابّ عٌذر م   ،ٗب هم أسدي اهشاار عوٟ اه٘م٘ة اهٚٔ٘ةٜ مل اكلدِٙٞ         

ٗكذذذذى ٙٔذذذذ٘ةٜ كذذذذاْ  000ٙٔذذذذ٘ة اكلدِٙذذذذٞ كوذذذذٍٔ   ٗأموذذذذٟ رسذذذذ٘ي اهلل 

ٗمت اهذذذاموؽ ًذذذّ للارسذذذات كذذذث ٝ ًذذذّ اخلٚاُذذذٞ ٗاه ذذذدر        ،(1 ((باكلدِٙذذذٞ

ٗسذذارت اكلدِٙذذٞ   ،ٗاكلراٗغذذٞ ولوذذق بلذذٍ عالقذذاتٍٔ االماٌاعٚذذٞ باكلشذذوٌغل   

 زس٘ٝ ًاقدًٞ سل٘ االساقرار االماٌاعٛ . 

                                              
 .  111، 111، 1( اهشابأ 1 

 . 1،110( اهشابأ 1 

 .   21( اُىلر فٌٚا تقدَ ؾ1 

 (  . 2411  1،2199( ػاٚح ًشوٍ 2 
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ٗال ٙظلى عوٟ ٓ ا ًاٗرة مل ػاٚح اهبمارٜ ٗغ ٖ ًّ أْ اهِيب   

 ٜاهٚٔ٘ةٜ م ٙلّ ًّ ميحذد٠  ؛ ف ْ ٓ ا (2 ًات ٗةرعٕ ًرُٓ٘ٞ عِد ٙٔ٘ة

ٗميؾلا كاْ عربٚا  ًأذ٘ةا  ًذّ بذين ولةذر      ،اهقبا٢ى اهٚٔ٘ةٙٞ اهثالي اكل ك٘رٝ

ٍ    ،ًذذّ األٗض ًٗذذب اهذذم فذذ ُٛ ال أسذذابعد أْ    ،(1 انذذٕ ٗكِٚاذذٕ أبذذ٘ اهظذذا

ٙلْ٘ باكلدِٙٞ بقاٙا ًّ اهٚٔ٘ة ولو٘ا بعد اهعاَ اخلذاًص اهل ذرٜ ًذّ اهشذيب     

  ٗزالفٕ .

ٟ  ٍٗٓ أزال ،( اكلِافق1ْ٘    ،هل ًّ قبا٢ذى طذا

 ،ًّٗ بعض اكلأ٘ةّٙ ًّ اهعرب ،ًّ األٗض ٗاخلزرا

ًٗذذّ بعذذض األعذذراب حذذ٘ي     ،ًٗذذّ رمذذاي بعذذض اهبسذذْ٘ اهٚٔ٘ةٙذذٞ اهؼذذ  ٝ     

 ،؛ فذذذ ٍُٔ ًذذذّ اهلةذذذر فذذذرٗا (1 اقذذذذذذرّٙ ُةذذذذذ. ٗم ٙلذذذّ مل اكلٔام(1 اكلدِٙذذذٞ

 . (1 اق أٗػلرٗا ًّ اهِةذذذفألْ ٙة ، ابذذذذقٞ ٗاهعذذذذٗبٌو٘ا ًا بٌوٖ٘ ًّ اكلظ

ٗم ٙلذّ قبذى    ،ٗٙع٘ة ولٔ٘ر اهِةاق مل اكلدِٙٞ ميػل ًا بعذد غذزٗٝ بذدر            

ميؾلا كاْ فٚٔا ميسذالَ ػذرٙح أٗ    ،كٌا م ٙلّ مل ًلٞ ُةاق ،بدر ُةاق

ُٗؼذر مِذدٖ    ،ٕذز ةِٙذ ذٗأعذ  ،درذذذذ ر اهلل كوٌإ مل بذكةر ػرٙح، فوٌا أولٔ

        ٘ مذٕ . فذبولٔر اهذدز٘ي مل      قاي عبذداهلل بذّ أبذٛ بذّ سذو٘ي م ٓذ ا أًذر قذد ت

ٗةزى ًعٕ ل٘ا٢ف للّ ٍٓ عوٟ لرٙقإ ٗسلوإ ٗآزذرْٗ ًذّ أٓذى     ،اإلسالَ

 . (1 اهلااب، فٌّ اٍ ٗمد اهِةاق مل أٓى اكلدِٙٞ ًّٗ ح٘هلا ًّ األعراب((

                                              
   ( . 1921  1،221( ػاٚح اهبمارٜ 2 

 (  . 1109  1،214( فاح اهبارٜ، ابّ ح ر  1 

 َ.2999، ةار اإلعاؼاَ، اهقآرٝ، 111، 111، األعىلٌٛ ( دلاٌب اكلدِٙٞ مل عٔد اهرس٘ي 1 

 َ .2990 -ٓذ 2100هبِاْ،  –، ب ٗت ، ةار اكلعرف14ٞ، 2( تةش  ابّ كث  1 

حغل أحّل مل سذتاي ح ٙةذٞ بذّ اهٌٚذاْ زظذٚٞ أْ       ( ٗهعى ًّ أبرً ًا ٙشادي بٕ عوٟ اهم زرب عٌر بّ اخلساب 1 

 .  191، 1. اُىلر م تةش  ابّ كث   ٙلْ٘ مل اكلِافقغل اه ّٙ نآٍ هٕ رس٘ي اهلل 

 –، اكللابذذٞ اهعؼذذرٙٞ،  ػذذذٚدا   41، 1ًقابشذذٞ ًذذذّ اهقذذرآْ(، ةرًٗٝ      ػذذ٘ر  . ٗسذذذ ٝ اهرسذذ٘ي   14، 2تةشذذ  ابذذّ كذذث     ( 1 

 المـنافقــون
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أبذرً   –ٗٓذ٘ أحذد ًعٌذا١ اخلذزرا      – عبد اهلل بّ أبٛ بذّ سذو٘ي  ٗٙعد          

ٗٙرمذذب سذذب  ُةاقذذٕ ميػل احلشذذد    ،ر ٗض اهِةذذاق مل اكلدِٙذذٞ مل اهذذم اه٘قذذق  

؛ حٚ  كاُق اكلدِٙٞ تأٚب هاا٘صلٕ ًولذا   اه ٜ ًأل قوبٕ عوٟ رس٘ي اهلل 

ميػل  ٗاُاقذذى اهذذِيب  ،فوٌذذا مذذا١ اهلل باإلسذذالَ ،عوٚٔذذا قبذذى ًقذذدَ اهذذِيب  

ّٛ طذ١ٛ   ،ٗػار ميهٕٚ األًر كوٕ ،اكلدِٙٞ ٗػذار اهذم    ،م ٙبأ هعبد اهلل بذّ أبذ

فاشدٖ ألمى  ،ٔٚب هٕ ٗاُازا  اكلوم ًّ بغل ٙدٕٙسببا  مل اساالب ًا كاْ ٙا

 .  (2 ٗأولٔر اإلسالَ ،ٗأبسّ عداٗتٕ ،اهم

ٗاهِةاق ًذّ أبذرً اكلظذاكى اهذب ٗامٔذق اجملاٌذب اإلسذالًٛ مل اهذم                  

ٗبقٚذق تذترق اكلشذوٌغل لذ٘اي      ،ٗكاُق تشاعؼذٛ عوذٟ احلذى ةا٢ٌذا      ،اه٘قق

ا حال  م رٙا  ٙقـٛ عوٚٔذا،  ٗم ٙشاسٚع٘ا أْ صلدٗا هل ،ف:ٝ عؼر اهرساهٞ

ٗٓذذٍ ًعٔذذٍ  ،ْ مل ػذذة٘ا اكلشذذوٌغل٘ٗتعذذ٘ة زس٘رتٔذذا ميػل أْ أتباعٔذذا ًِدسذذ

ٞ   ،ٗمل اكلشذ د  ،أٌِٙا كاُ٘ا،مل احلـذر ٗاهشذةر   ٗمل  ،ٗمل اجملذاهص اهعاًذ

ًٗذب أْ اهذ٘حٛ    ،ٍٗٓ ًعذدٗةّٙ ًذّ أػذاابٕ     ،ٗمل كى ًلاْ ،اجلٔاة

 (1 فٍٔ مل حلذّ اهقذ٘ي  ٙعذر  ٗكاْ اهرسذ٘ي   ،(1 كاْ ٙةـأٍ عوٟ اهدٗاَ

ٗهذذ هم م ٙاعذذرل هلذذٍ باهقاذذاي أٗ     ،(1 ميال أُذذٕ م ٙعاذذربٍٓ أعذذدا١ّ ذلذذاربغل   

كذى اهذم كذٛ ال ٙااذدي اهِذاض أْ ذلٌذدا         ،اجلال١ كٌا فعى ًب اهٚٔذ٘ة 

فذذذ ٍُٔ  ،ٗكذذذاْ ٙلذذذى أًذذذرٍٓ ميػل اكلشذذذوٌغل ًذذذّ قبا٢وذذذٍٔ ،ٙقاذذذى أػذذذاابٕ

                                                                                                          
 . ب ٗت 

 هبِاْ .    –، ب ٗت 1، ةار ميحٚا١ اه:اي اهعربٛ، هل219، 21. ٗطرح اهِٜ٘ٗ عوٟ ًشوٍ 14، 2( تةش  ابّ كث  2 

اهقذذرآْ(،   ػذذ٘ر ًقابشذٞ ًذّ   . ٗسذ ٝ اهرسذ٘ي    114 – 119، األعىلٌذٛ  ( دلاٌذب اكلدِٙذٞ مل عٔذد اهرسذذ٘ي    1 

.ًّٗ أبرً اهش٘ر اهقرآُٚٞ اه٘ارةٝ مل فـأٍ س٘رٝ  برا١ٝ( ٗهل ا ف ْ ًذّ أنا٢ٔذا    اهةاؿذاٞ( .    41، 1ةرًٗٝ 

 . 119 – 1،129. ٗاُىلر أنا١ بعـٍٔ مل اهش ٝ اهِب٘ٙٞ،ابّ ٓظاَ  290، 1اُىلر م تةش  ابّ كث  

 . 290، 1( تةش  ابّ كث  1 

 .  49 – 44، 1ٞ ًّ اهقرآْ(، ةرًٗٝ  ػ٘ر ًقابش ( س ٝ اهرس٘ي 1 
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 ٛ ًّ أًثوٞ . ٗٓ٘ ًا سِواىلٕ مل بعض ًا ٙبت ،سٚالةوْ٘ بٍٔ غاهبا 

ٗقد ًاة ًّ زسرٍٓ اهاعاْٗ اه٘اٚأ بٍِٚٔ ٗبغل اهٚٔذ٘ة مل اكلدِٙذٞ للذا             

سِواىلٕ مل اهبعض ا زر ًّ األًثوٞ. ٗٙىلٔر األار اهش١ٛ هل ٖ اهة٣ٞ ٗاؿاا  

 عوٟ اجملاٌب اإلسالًٛ مل توم اهة:ٝ ًّ زالي اه٘قا٢ب اهابرطلٚٞ اهااهٚٞ م 

 م أْ اهذذِيب  ًذذّ لرٙذذأ أسذذاًٞ بذذّ ًٙذذد   ر٠ٗ ًشذذوٍ مل ػذذاٚإ         

ٞ    ،عوٕٚ ميكذاا  ،رك  فلارا   ،ٗأرةا ٗرا١ٖ أسذاًٞ  ،باذٕ قسٚةذٞ فدكٚذ

 ،ٗاهذم قبذى ٗقعذٞ بذدر     ،ٗٓ٘ ٙع٘ة سعد بّ عباةٝ مل بين احلاري بّ اخلزرا

ْ  ،حاذذٟ ًذذر ؼل وذذص فٚذذٕ أزذذالهل ًذذّ اكلشذذوٌغل    ،ٗاكلظذذركغل عبذذدٝ األٗاذذا

ّٛ  ،ٗاهٚٔذذ٘ة ٞ ٗ ،فذذٍٚٔ عبذذد اهلل بذذّ أبذذ فوٌذذا  ،مل اجملوذذص عبذذد اهلل بذذّ رٗاحذذ

ّٛ أُةٕ برةا٢ٕ اذٍ قذاي م ال    غظٚق اجملوص ع امٞ اهدابٞ قّلر عبد اهلل بّ أب

ٗقذرأ عوذٍٚٔ    ،فذدعآٍ ميػل اهلل  ،اذٍ ٗقذف فِذزي    ت ّبرٗاعوِٚا. فشوٍ اهِيب 

   ّٛ ميْ كذاْ   ،م أٙٔذا اكلذر١ ال ال أحشذّ ًذّ ٓذ ا     (2 اهقرآْ. فقاي عبذد اهلل بذّ أبذ

فٌذذّ مذذا١ن ًِذذا  ،ٗارمذذب ميػل رحوذذم ،فذذال تتاُذذا مل دلاهشذذِاحقذذا  ًذذا تقذذ٘ي 

ف ُذا سلذ     ،فاقؼؽ عوٕٚ . فقذاي عبذد اهلل بذّ رٗاحذٞم اغظذِا مل دلاهشذِا      

  ْ ٌّذذذذ٘ا أْ ،ٗاهٚٔ٘ة،ٗاكلظذذذذركْ٘ ،اهذذذذم . قذذذذاي م فاسذذذذا  اكلشذذذذوٌ٘ حاٟ ٓ

 طلّةـٍٔ .  فوٍ ٙزي اهِيب ،ٙا٘ااب٘ا

أٜ سذعد ال  ». فقذاي م   اٍ رك  ةابإ حاذٟ ةزذى عوذٟ سذعد بذّ عبذاةٝ               

ّٛ( قذاي ك اٗكذ ا     ،«أم تشٌب ميػل ًا قاي أب٘ حباب  ٙرٙد عبد اهلل بّ أبذ

قذذذاي م اعذذذف عِذذذٕ ٙارسذذذ٘ي اهلل ٗاػذذذةح . فذذذ٘اهلل ال هقذذذد أعسذذذان اهلل اهذذذ ٜ 

ّ٘مذٖ٘   اٗهقد  ،أعسان ِٚذرٝ أْ ٙا َُٚعّؼذُبٖ٘ باهعؼذابٞ   ،ػسوح أٓى ٓذ ٖ اهُبَا  ،َف

                                              
ّٛ اهم  حغل كاْ كافرا  قبى أْ ٙدزى مل اإلسالَ ُةاقا  . اُىلر طذرح اهِذٜ٘ٗ عوذٟ ػذاٚح     2  ( قاي عبد اهلل بّ أب

 . 219، 21ًشوٍ 
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  .ف هم فعى بٕ ًا رأٙق ،طََِرَق ب هم فوٌا رة اهلل اهم باحلأ اه ٜ أعساكٕ

فعةا عِٕ اهِيب 
 2)  . 

ه٘أتٚذق عبذد    مقٚذى هوذِيب    مٗر٠ٗ أٙـا  ًّ لرٙأ أُص بّ ًاهذم           

اهلل بذّ أبذٛ   قذاي م فذذاُسوأ ميهٚذٕ . ٗركذ  فلذذارا  ٗاُسوذأ اكلشذوٌْ٘ . ٗٓذذٛ        

ٛ ُذذعل ميهٚذم عذذين . فذ٘اهلل ال هقذذد آااُذ    قذذايم أرل سذبمٞ . فوٌذا أتذذاٖ اهذِيب    

ألٚذ    فلارن . قايم فقذاي رمذى ًذّ األُؼذارم ٗاهلل ال حلٌذار رسذ٘ي اهلل       

قايم ف ـ  هلى ٗاحد ،رضلا  ًِم . قاي م ف ـ  هعبد اهلل رمى ًّ قًٕ٘

 .  (1 ًٌِٔا أػاابٕ . ٗقايم فلاْ بٍِٚٔ ؿرب باجلرٙد ٗباألٙدٜ ٗباهِعاي

 احلذأ  اهَٚ٘ اهذ ٜ فذرق اهلل فٚذٕ بذغل    ،َٙ٘ اهةرقاْ،ٗمل ًعركٞ بدر 

كذذذاْ اُاؼذذذار اكلشذذذوٌغل فٚٔذذذا غؼذذذٞ َطذذذر َق بٔذذذا أعذذذدا ٍٓ ٗم     ،ٗاهبالذذذى

ٙشاسٚع٘ا تؼدٙأ ٗاساٚعاب زرب ُؼر اكلشوٌغل ٗٓزؿلٞ قذرٙع ؛ هقوذٞ عذدة    

   ٞ ًّٗ مٔذٞ أزذذر٠ فذ ْ قرٙظذذا    ،اكلشذوٌغل ٗكثذذرٝ أعذداة اكلظذذركغل ًذّ مٔذذ

فبػاب بعذض  ،ٗأٓى احلرَ،ٗأطراا اهِاض ٗساةاتٍٔ،كاُ٘ا ًو٘ن اهعرب

ٗأز تٍٔ سلرٝ ًذّ ٓذ٘ي اهؼذدًٞ ٗٗقذب     ،ِافقغل ٗاهٚٔ٘ة ًاٙظبٕ اجلِْ٘اكل

ٗأز  بعـٍٔ ع٘ؿا  عّ اكلٔاةُٞ ٗاهاؼرا  لٌٞ تال٢ٍ ولرٗا  ،اكلةامبٝ

اهِؼر اه ٜ أحذرًٖ اكلشذوٌْ٘ ٙٔذ ٜ بلذالَ ٙقوذ  فٚذٕ احلقذا٢أ رأسذا  عوذٟ          

ٙاٌِٟ ه٘ ٙشاسٚب أْ ٙرة ُاٚ ٞ  ،كاه ٜ ٙامبسٕ اهظٚساْ ًّ اكلص ،عق 

عركٞ هؼاحل قرٙع ٓزؿلٞ عوٟ اكلشوٌغل، للا عرؿذٍٔ هِقٌذٞ اكلشذوٌغل    اكل

قذاي اه٘اقذدٜ م    فوٌذا     ،ٗٓ ا ًّ ز الْ اهلل هلٍ ًٗلرٖ بٍٔ ،(1 ٗغـبٍٔ

ٗم ٙبذأ   ،قدَ باألسر٠ أاي اهلل ب هم رقذاب اكلظذركغل ٗاكلِذافقغل ٗاهٚٔذ٘ة    

                                              
 .( . ٗقاي اوقأ م اهُبَا ٝ أػؤا اهقرٙٞ ٗاكلراة بٔا ِٓا ًدِٙٞ اهِيب 2499  2111، 1( ػاٚح ًشوٍ 2 

 (.2499 1،2111شابأ ( اه1 

  .  19، 14( اجملاٌب اكلدُٛ   اجلٔاة ؿد اكلظركغل (، أكرَ اهعٌرٜ 2 
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 .(2 باكلدِٙٞ ٙٔ٘ةٜ ٗال ًِافأ ميال زـد عِقٕ ه٘قعٞ بدر((

ٗر٠ٗ اهذذبالارٜ أُذذٕ كلذذا مذذا١ ًٙذذد بذذّ حاراذذٞ ميػل أٓذذى اكلدِٙذذٞ ٙبظذذرٍٓ            

قذاي رمذى ًذّ اكلِذافقغل ألسذاًٞ      ،بِؼر اكلشوٌغل مل اكلعركٞ ٗٓزؿلذٞ قرٙع 

قد زوةٕ ًب عثٌاْ بّ عةاْ باكلدِٙذٞ هاٌذرٙض    ٗكاْ رس٘ي اهلل ،بّ ًٙد

بذٛ  قاي م قاى ػاحبلٍ ًّٗ ًعٕ . ٗقاي آزذر ًذٍِٔ أل  ،رقٚٞ رؿٛ اهلل عِٔا

ٗقاذذى  ،هبابذذٞ بذذّ عبذذد اكلِذذ رم قذذد تةذذرق أػذذاابلٍ تةرقذذا  الصلاٌعذذْ٘ بعذذدٖ 

ٗٓذذ ا ًٙذذد الٙذذدرٜ ًذذاٙق٘ي ًذذّ اهرعذذ  . قذذاي     ،ذلٌذذد ٗٓذذ ٖ ُاقاذذٕ ُعرفٔذذا 

 . (1 فل ب ق٘ي اكلِافقغل . ٗقدَ طقراْ باألسر٠ ،أساًٞ م فبتٚق أبٛ

ٗقذدَ ًٙذد بذّ حاراذٞ ميػل      ،ٗقاي ابّ اسااقم كلا أػٚ  أػااب بدر

ّ  ،اهشذذافوٞ أٓذى  بعثٌٔا رسذذ٘ي ،ٗعبذذد اهلل بذذّ رٗاحذٞ ميػل أٓذذى اهعاهٚذذٞ بظذذ ٙ

ٕ     اهلل  ٗقاى ًذّ قاذى   ،ميػل ًّ باكلدِٙٞ ًّ اكلشوٌغل بةذاح اهلل عذز ٗمذى عوٚذ

ًّ اكلظركغل ... قاي كعذ  بذّ األطذرا ... حذغل بو ذٕ اخلذرب م أحذأ ٓذ ا           

١ أطذراا  أترْٗ ذلٌدا  قاى ٓتال١ اهذ ّٙ ٙشذٌٛ ٓذ اْ اهذرمالْ  ال ... فٔذتال     

ٗاهلل هذذ٣ّ كذذاْ ذلٌذذد أػذذاب ٓذذتال١ اهقذذَ٘ هذذبسّ     ،اهعذذرب ًٗوذذ٘ن اهِذذاض 

 . (1 األرل ز  ًّ ولٔرٓا

ٗمذدٗا   ،هلٍِٔ كلذا أفذاق٘ا ًذّ سذلرتٍٔ ٗتلظذةق هلذٍ احلقذا٢أ       

 ،أُةشٍٔ أًذاَ احلقٚقذٞ اكلذرٝ اكلتكلذٞ ًذرغٌغل عوذٟ االعذ:اا ٗاهاؼذدٙأ بٔذا         

ةز٘هذٕ فلاٙذٞ كلؼذاحلٞ    ٗبعـذٍٔ كذاْ    ،فدزى ُةر كث  ًٍِٔ مل اإلسالَ

٘ ْ ٓذذتال١ مبٔذذٞ اكلِذذافقغل مل    ،بعذذد أْ طذذعر برماذذاْ كةذذٞ اكلشذذوٌغل   فلذذ

                                              
 .2،212( اكل اًٜ، اه٘اقدٜ  1 

 .2،111.ٗاهش ٝ، ابّ ٓظاَ   191( أُشاب األطراا   بقٚأ ذلٌد فلٚد اهلل (، اهبالارٜ  1 

 . 11، 11، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 2 
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ّٛ بّ سو٘ي ،اكلدِٙٞ  .  (2 ٗعوٟ رأسٍٔ عبد اهلل بّ أب

ميػل ميمذال١ بذين قِٚقذا  مل أعقذاب ًعركٞذ بذدر ًذّ اهعذاَ          ٗكلا ت٘مذٕ  

پ پ ڀ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) : اهثاُٛ اهل رٜ ُٗزي ق٘هذٕ تعذاػل  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

عبذد اهلل بذّ    رفض ،(2)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ّٛ أْ ٙاربأ ًّ ٗالٙاذٕ هٚٔذ٘ة ٗقذد كذاُ٘ا ً٘اهٚذٕ قبذى اإلسذالَ،ٗاعا ر عذّ          أب

 .  (1 ال أبرأ ًّ ٗالٙٞ ً٘اهٛ،اهم بق٘هٕ م ميُٛ رمى أزاا اهدٗا٢ر

بذذذاةر ،اهؼذذذاًق اهذذذ ٜ أطذذذرب قوبذذذٕ باإلؿلاْ مل حذذذغل أْ عبذذذاةٝ بذذذّ

ميْ هذٛ ًذ٘اهٛ ًذّ     ،ًشرعا  ميػل اهذربا١ٝ ًذّ ٗالٙذٞ ٙٔذ٘ة قذا٢ال  م ٙذا رسذ٘ي اهلل       

ٙٔ٘ة كث  عذدةٍٓ، ٗميُذٛ أبذرأ ميػل اهلل ٗرسذ٘هٕ ًذّ ٗالٙذٞ ٙٔذ٘ة ٗأتذ٘ػل اهلل         

 . (1 ٗرس٘هٕ

تظ  ٓذ ٖ اه٘اقعذٞ ميػل اهاعذاْٗ اه٘اٚذأ اهذ ٜ أزذ  ٙابوذ٘ر بذغل اهٚٔذ٘ة          

 ٚذذ  ،،ٗٓذذ٘ ًذذاؿللّ اسذذاثٌارٖ مل اكلشذذاقبى بظذذلى أكرب  (1 ِذذافقغلٗاكل

 ، ٗٓ٘ ًا مت باهةعى .(1 طلدَ األٓداا اكلظ:كٞ هوسرفغل

                                              
. ٗدلاٌذب اكلدِٙذٞ مل عٔذد اهرسذ٘ي،  األعىلٌذٛ       19ُٛ  اجلٔذاة ؿذد اكلظذركغل(، أكذرَ اهعٌذرٜ      ( اجملاٌب اكلد1 

114   . 

 (.11 -12( اكلا٢دٝ  1 

، تعوٚذذأ ذلٌذذ٘ة طذذاكر، ةار ميحٚذذا١   119، 119، 1. ٗتةشذذ  اهسذذربٜ   1،12،11( اهشذذ ٝ اهِب٘ٙذذٞ، ابذذّ ٓظذذاَ   1 

. ٗاجملاٌذب اكلذدُٛ   19، 1،19تةشذ  ابذّ كذث     َ . 1002ٗ -ٓذذ  2112هبِذاْ،   –، ب ٗت 2اه:اي اهعربٛ، هل

 .110،112. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ ،األعىلٌٛ  210،212 زؼا٢ؼٕ....(، أكرَ اهعٌرٜ  

 ( اهشابأ .1 

 .  91، 41، 41، 1 ػ٘ر ًقابشٞ ًّ اهقرآْ (، ةرًٗٝ  ( س ٝ اهرس٘ي1 

 . 110، 111، 111( دلاٌب اكلدِٙٞ، األعىلٌٛ 1 
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اُشذذا  عبذذد  ؛ٗأاِا١ اها٘مذذٕ ميػل أرل اكلعركٞ،ٗمل ًعركذذٞ أحذذد 

ٗرمب ميػل اكلدِٙذٞ بثالمثا٢ذٞ ًقاتذى    ،اهلل بّ أبٛ بّ سو٘ي ًذّ مذٚع اكلشذوٌغل   

ًاذ رعا  بق٘هذٕ م ألذاعٍٔ ٗعؼذاُٛ . ميطذارٝ ميػل       ؿلثوْ٘ اوذ  مذٚع اكلشذوٌغل   

ٗتذرن رأٜ ابذّ أبذٛ رغذٍ سذِٕ       ،هذرأٜ األكثرٙذٞ بعذد اكلظذ٘رٝ     اّتبا  اهِيب 

ٗم تةوذذح  ،كذذاْ ً٘افقذذا  هذذرأٜ ابذذّ أبذذٛ ًذذب أْ رأٜ اهرسذذ٘ي  ،ًٗلاُاذذٕ

 .(2 ذلاٗالت بعض اكلشوٌغل  اين ابّ أبٛ هو:امب عّ قرار االُشااب

ٗقد  ،قرار ةقٞ اها٘قٚق اه ٜ ازاارٖ الختااٖٗللا ٙوايل عوٟ ٓ ا اه

كذذاْ هدٙذذٕ ًاشذذب قبذذى ٓذذ ا اها٘قٚذذق ؛ هٚـذذب اكلشذذوٌغل بذذ هم أًذذاَ األًذذر       

ٛ  ،اه٘اقذذب الٙشذذاسٚعْ٘ ًعذذٕ أْ   ،ًٗ٘قذذف ذلذذرا عؼذذٚ   ،مل ًذذبًق حقٚقذذ

 ٙقدً٘ا أٗ ٙتزرٗا، ٗٓ٘ مز١ ًّ ًلر اكلِافقغل اكلعرٗا . 

 ،ةاغل ًذذّ اكلشذذوٌغل  ٗقذذد أاذذر ً٘قذذف اكلِذذافقغل ٓذذ ا مل ُةذذ٘ض لذذا٢

  ٞ ٍ  ،فةلذذذرٗا بذذذاهع٘ةٝ ميػل اكلدِٙذذذ  ،ٗهلٍِٔ غذذذاهب٘ا اهـذذذعف اهذذذ ٜ أّم بٔذذذ

    ّ فثباذ٘ا  ،ٗاُاؼرٗا عوٟ أُةشٍٔ بعد أْ تذ٘الٍٓ اهلل تعذاػل فذدفب عذٍِٔ اه٘ٓ

 .(1 ٗبِ٘ حاراٞ ًّ األٗض (( ،ٌٗٓا بِ٘ سوٌٞ ًّ اخلزرا ،ًب اكلتًِغل

راحذذات ٗاوِذذٞ  ٗبعذذد اكلعركذذٞ اُأذذز اكلِذذافقْ٘ فرػذذٞ اهقاذذى ٗاجل    

ٗٙثبسذذ٘ا  ،ٗاالبذذاال١ اهذذ ٜ أػذذاب اكلشذذوٌغل مل اكلعركذذٞ ه مةذذ٘ا باكلشذذوٌغل  

، ٗميْ (1 ٗع٘اق  ًؼارعٞ األق٘ٙا١ ،ٗضل رٍٗٓ ًّ رلالر اهقااي ،عزا٢ٌٍٔ

 ٞ ميال أْ ا ٙذذات اهقرآُٚذذٞ اهااهٚذذٞ   ،ٗميْ م ٙلذذّ هذذدِٙا عوذذٟ اهذذم ٗقذذا٢ب ًعِٚذذ

ڍ ڍ ڌ ):ٗاهذذذم مل ق٘هذذذٕ تعذذذاػل ،تؼذذذ٘ر هِذذذا ٓذذذ ا اجلذذذ٘ ب٘ؿذذذ٘ح

                                              
 .  40 – 14اة.....(، أكرَ اهعٌرٜ ( اجملاٌب اكلدُٛ  اجل2ٔ 

  . 40( اهشابأ 2 

 . 111( دلاٌب اكلدِٙٞ، األعىلٌٛ 1 
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ژ ژ ڑ ڑ )  :فذذذذذذذذذرة اهلل عوذذذذذذذذذٍٚٔ بق٘هذذذذذذذذذٕ  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .(1) (ک ک ک ک گ 

ٗمل غزٗٝ اكلرٙشٚب    كظف اكلِافقْ٘ عذّ احلقذد اهذ ٜ ٙـذٌرُٕٗ     

فلوٌا أحرً اإلسالَ ُؼرا  مدٙدا  اًةاةٗا غٚىلذا  عوذٟ    ،هإلسالَ ٗاكلشوٌغل

ًذذّ ٗقوذذ٘بٍٔ تاسوذذب ميػل اهٚذذَ٘ اهذذ ٜ ٙٔذذزَ فٚذذٕ اكلشذذوٌْ٘ هاظذذاةٟ      ،غذذٚىلٍٔ

اه ى، فوٌا اُاؼر اكلشذوٌْ٘ مل اكلرٙشذٚب سذعٟ اكلِذافقْ٘ ميػل مياذارٝ اهعؼذبٚٞ       

ٗاهم حغل ؿرب رمى ًّ اكلٔامرّٙ رمال  ًّ  ،(1 بغل اكلٔامرّٙ ٗاألُؼار((

األُؼذذار فقذذاي األُؼذذارٜ م ٙذذا هألُؼذذار. ٗقذذاي اكلٔذذامرٜ م ٙذذا هؤٌذذامرّٙ .      

ٓ  »فقاي م  فشٌب ب هم رس٘ي اهلل  وٚذٞ   ةع٘ٓذا ف ُٔذا    ًا باي ةعذ٠٘ اجلا

فشٌب ب هم عبد اهلل بّ أبٛ فقذاي م فعو٘ٓذا   أًذا ٗاهلل هذ٣ّ رمعِذا       .«ًِاِٞ 

فقذاي م ٙذا    فقاَ عٌر ميػل اكلدِٙٞ هٚمرمّ األعز ًِٔا األاي . فبو  اهِيب 

ال  ،ةعذذٕ »م  ةعذذين أؿذذرب عِذذأ ٓذذ ا اكلِذذافأ. فقذذاي اهذذِيب      ،رسذذ٘ي اهلل

    ٕ اذذٍ أًذذر اجلذذٚع باهرحٚذذى     ،(1 «ٙااذذدي اهِذذاض أْ ذلٌذذدا  ٙقاذذى أػذذااب

 . (1 هٚظ ؤٍ عّ احلدٙ  مل اهةاِٞ

   ٕ فلذاُ٘ا   ،  ٗقد ؿعف ًركز عبد اهلل بّ أبٛ بذّ سذو٘ي مل قً٘ذ

مل  . بى ميْ ابِٕ عبد اهلل اسذاباْ اهرسذ٘ي   (1 ٙعِّةُٕ٘ ٗٙوًُٕ٘٘ كوٌا أزسب

ٕ عّ اهم . اٍ ٗقف مل ٗمٕ أبٕٚ عوٟ أب٘اب اكلدِٙذٞ ًِٗعذ  (1 فِٔاٖ(( ،قاى أبٕٚ

                                              
 ( .219( آي عٌراْ  1 

 .94( اجملاٌب اكلدُٛ  اجلٔاة ....(، أكرَ اهعٌرٜ 1 

 ( .1191  2999، 1(، ٗػاٚح ًشوٍ 1901  121، 9( ٗ 1129  112، 1( ػاٚح اهبمارٜ 2 

 . 99، 94.....(، أكرَ اهعٌرٜ  ( اجملاٌب اكلدُٛ  اجلٔاة1 

 . 101، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

 ( اهشابأ .1 
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باهذدز٘ي ؛ ًذربرا  ػذِٚعٕ ٓذ ا بق٘هذٕ م       ًّ ةز٘هلا حاٟ أاْ هٕ رس٘ي اهلل 

 .  (2 ٓ٘ األعز ٗإُٔ ٓ٘ األاي هٚعوٍ أْ رس٘ي اهلل 

ُٗذزي مل   ،أزةقق ذلاٗهٞ اكلِافقغل مل اكلرٝ األٗػل عِد ًا١ اكلرٙشٚب

طبٍُٔ س٘رٝ كاًوذٞ ًذّ اهقذرآْ عرفذق باسذٍ سذ٘رٝ  اكلِذافقْ٘( ٗٓذٛ ق٘هذٕ          

ميال أُذذذٕ بعذذذد اهعذذذ٘ةٝ ميػل اكلدِٙذذذٞ ٗتذذذبزر أَ      ،(ک ک گ ) متعذذذاػل 

اٍ دل٣ٚٔا بعد اهذم   ،اكلتًِغل عا٢ظٞ رؿٛ اهلل عِٔا عّ اهقدَٗ ًب اجلٚع

سذذِاق اهةرػذذٞ هوقذذَ٘ هواِةذذٚص عذذّ      ًذذب ػذذة٘اْ بذذّ اكلعسذذى اهشذذوٌٛ     

ٗةفعٔذذٍ اه ـذذ  ميػل رًذذٛ أَ اكلذذتًِغل ًٗرا  ٗبٔااُذذا  باإلفذذم ميٙذذ ا١ّ  ،أحقذذاةٍٓ

ٗقد ؽللِ٘ا ًّ َمّر بعض اكلشوٌغل هوم٘ل  ،ى بٚإ ٗاكلشوٌغلٗأٓ هوِيب 

 ًعٍٔ مل حدٙ  اإلفم. 

ارعا  بدعاٙات اكلِافقغل ٗػّرح ب هم هوٌشوٌغل    ٗؿاق اهرس٘ي 

ٕ  ،ٗٓذذٍ دلاٌعذذْ٘ مل اكلشذذ د  ٗباهؼذذاابٛ ػذذة٘اْ بذذّ   ،ًعوِذذا  اقاذذٕ بزٗمذذ

ّٗا اهذم   ميْ كذاْ ًذّ   اكلعّسى . ٗقد أبد٠ سعد بّ ًعاا اساعداةٖ هقاى ًّ ٙر

حاٟ كذذاةت تقذذب  ،فذذبولٔر سذذعدبّ عبذذاةٝ ًعارؿذذإ هشذذعدبّ ًعذذاا   ،األٗض

 ٓدأٍٓ . ه٘ال أْ رس٘ي اهلل  ،اهةاِٞ بغل األٗض ٗاخلزرا

مل اهذ ٓاب   فاسذاباُق اهذِيب   ،ًٗرؿق أَ اكلتًِغل رؿٛ اهلل عِٔا

اٍ عوٌق خبرب اإلفم فلاُق   ال ٙرقب هلذا ةًذب ٗال   ،فباْ هلا،ميػل بٚق أبٚٔا

ٗقذد   ،بربا١تٔا بر ٙا ػاةقٞ ٗٓٛ تِاىلر أْ ٙعوٍ اهلل ُبٕٚ ،تلااى بَِ٘((

فقذذذد لعِذذذٕ  ،أطذذذد اكلعاُذذذاٝ اُقسذذب اهذذذ٘حٛ طذذذٔرا  عذذذاُٟ زالهذذذٕ اهرسذذذ٘ي  

ٗال طم إُٔ كاْ ٙاسوب ميػل اه٘حٛ ٗٓ٘  ،اكلِافقْ٘ مل عرؿٕ ٗآاٖٗ مل ًٗمٕ

                                              
، ًؼذر،  1(، بقٚأ أفلد طاكر، ًسبعٞ ًؼسةٟ اهبابٛ احلوذيب ٗأٗالةٖ، هل 1121  129، 1( سِّ اه:ً ٜ 1 

 َ .  2949 -ٓذ 2199
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ٗطلرض أهشِٞ اكلِافقغل، ٗٙذ ب عذّ    ،مٞ ميهٕٚ هاس٣ٌّ ُةشٕ مل أطد احلا

 ٗأبٚٔا اه ٜ كاْ أح  اهِاض ميهٕٚ . اٍ ُزي اهذ٘حٛ بق٘هذٕ تعذاػل م   ،ًٗمٕ احلبٚبٞ

ٿ   ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )

ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ چ   ڃ ڃ  ڃ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ

ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

﮴ ڭ   ے ے ۓ  ھ ھ  ھ ہ ھ   ہ ہ ہ  ۀ ﮳  ﮲  ۓ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

       .(خبمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

اهعؼذبٚٞ ًذّ مدٙذد بذغل        ٗاحلأ أْ حاةاٞ اإلفم كاةت تظذعى ُذار   

 ،حٚذذ  جتذذاةي ًعٌذذا ٍٓ ب ـذذ  مل اكلشذذ د     ،األٗض ٗاخلذذزرا ٓذذ ٖ اكلذذرٝ  

ًٗعزعذذٞ اقذذأٍ  ،ٗكذذاْ ٓذذ ا ٓذذ٘ ًقؼذذد اكلِذذافقغل م تٔذذدٍٙ ٗحذذدٝ اكلشذذوٌغل 

 ٘ي ذذذذ ٗؽللّ اهرس ،ٗهلّ اهلل سوٍ ،ٗميطعاي ُار اهةاِٞ بٍِٚٔ ،بقٚاةتٍٔ

ٗاخلذذرٗا ًذذّ االًااذذاْ    ،ٝٗاحلةذذاول عوذذٟ اه٘حذذد   ،بذذذذذذذذٞ اجلٌٚذذذذذد٢ذذًذذّ تٔ

  . (2 اهؼع  بِ اح((

                                              
 -1219،  1( . ٗػذاٚح ًشذذوٍ    1212  199 - 191، 4( اُىلذر تةاػذٚى حاةاذٞ اإلفذم مل م ػذاٚح اهبمذارٜ       2 

( ًذّ  10-22. ٗا ٙات رقٌٔا 202، 200(. ٗاُىلر م اجملاٌب اكلدُٛ   اجلٔاة... (، أكرَ اهعٌرٜ 1440 1219
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ُٗؼى ميػل غزٗٝ اخلِدق هِر٠ ً٘اقف اكلِافقغل تالرر فٚٔذا ًذرٝ   

فةٛ ًرحوٞ حةر اخلِذدق اهذب سذبقق اكلعركذٞ      ،أزر٠ عوٟ ُةص اه٘ت ٝ

ّ   زلد أْ اهِيب   ،ٙبظر أػاابٕ أاِا١ احلةر بةاح اهظاَ ٗاهعذراق ٗاهذٌٚ

ٗاهعذذدٗ  ،ٗاهعٌذذى اهظذذاق  ،اهقذذارض ٗاهذذربة ،رغذذٍ ولذذرٗا اجلذذ٘  اهظذذدٙد  

ۀ ۀ ہ  ) فقذذاه٘ام،ٗٓذذ٘ ًذذا أاذذار سذذمرٙٞ ٗتٔلذذٍ اكلِافقغل   ،اكلرتقذذ 

ٗختذذذذ ٙال    ،ًٗذذذا ًذذذ٘قةٍٔ اهذذذذم ميال تِ٘ٓٚذذذا  هوقذذذ٠٘     ،(1)(ہ ہ ہ

ٗبثذذذا  هوظذذذم ٗاهرٙبذذذٞ مل ٗعذذذداهلل   ،ٗمبِذذذا  مل ً٘امٔذذذٞ اهعذذذدٗ ،هوٌذذذتًِغل

 .(  1 ٗرس٘هٕ

ِذافقغل   ٙشذاباُْ٘ اهرسذ٘ي    ٗمل ًرحوٞ الحقٞ ًّ احلةر زلذد أْ اكل 

 ًٞاعٌذذغل أْ بٚذذ٘تٍٔ  ،هالُؼذذراا عذذّ ًٚذذداْ اهعٌذذى ٗاهقاذذاي   ذذ  ٗآٚذذ

ٍ   ،ًلظذذ٘فٞ هألعذذدا١  ،ٗميؾلذذا ٙقؼذذدْٗ اهةذذرار ًذذّ اكلذذ٘ت هـذذعف ًعاقذذدٓ

بذى ٗضلثذْ٘ ا زذرّٙ عوذٟ تذرن ًذ٘اقعٍٔ ٗاهرمذ٘          ،ٗهوم٘ا اكلشٚسر عوٍٚٔ

. قذذذاي تعذذذاػل مل   (1 َ ((ٗم ٙراع٘اعقذذذداإلؿلاْ ٗعٔذذذ٘ة اإلسذذذال  ،ميػل بٚذذذ٘تٍٔ

  ﮳﮴   ۓ﮲    ۓ    ے ے  ھ ھ ھ) :حلاٙذذذذٞ اهذذذذم عذذذذٍِٔ  

ېې   ې    ې  ۉ ۉ   ۅ   ۅ    ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ۇ ۇ 

    ۈئ ېئ   ۆئ ۈئ      ۆئ        ۇئ     ۇئ    وئ       وئ  ەئ    ەئ       ائ    ىى ائ

ٱ            جب    يئ ىئ     مئ      حئ   ی جئ     ی ی     ی    ىئ    ىئ     ىئ     ېئ  ېئ

                                                                                                          
 س٘رٝ اهِ٘ر.

 .9،221. ٗطرح اهِٜ٘ٗ عوٟ ػاٚح ًشوٍ   111، 4( . ٗاُىلر تةاػٚى اهم مل  م فاح اهبارٜ  21( األحزاب  2 

 . 119. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، األعىلٌٛ  224- 221ة .... (، أكرَ اهعٌرٜ ( اجملاٌب اكلدُٛ  اجلٔا1 

 .111، 4. ٗاُىلر م فاح اهبارٜ   224( اجملاٌب اكلدُٛ   اجلٔاة.... (، أكرَ اهعٌرٜ  1 
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ٺ    ٺ    ڀ ٺ ٺ       ڀ      ڀ   ڀ      پ     پ پ       پ      ٻ   ٻ    ٻ  ٻ 

      ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     ڤ  ڤ    ڤ      ڤ      ٹ     ٹ       ٹ       ٹ    ٿ   ٿ    ٿ ٿ

  ڍ   ڍ  ڇ        ڇ    ڇ     ڇ    چ    چ چ چ    ڃ    ڃ     ڃ      ڃ      ڄ

  گ        گ    ڑ ڑ ک ک ک ک گ     ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

     ڻ       ڻ    ں   ں       ڱ ڱ    ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ      ڳ      گ

   ۓ ۓ﮲      ے   ھ ے  ھ      ھ     ہ ہ ہ ہ ھ  ۀ    ڻ ڻ ۀ 

ۅ       ۅ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۇ    ڭ   ﮳﮴ 

  . (1) ( ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ٗاجلذذظل مل   ،  ٗا ٙذذات تظذذ  ميػل اهِةذذاق ًٗذذا ٙ٘هذذدٖ ًذذّ اهقوذذأ مل اهِةذذ٘ض       

ٗاجلذذرأٝ عوذذٟ اهلل تعذذاػل  ،اهقوذذ٘ب ٗاُعذذداَ اهثقذذٞ بذذاهلل عِذذد تعذذاولٍ اخلسذذ٘ب

ٗال ٙقف األًر عِد االعاقاة بى ٙابعذٕ اهعٌذى    ،بدي اهو ١٘ ميهٕٚ عِد االًاااْ

 .(1 اكلمّ ي اكلرمف((

    ٞ االماٌاعٚذٞ مل توذم اهةذ:ٝ مل حاهذٞ ًذذّ      ٓلذ ا بذدت أحذ٘اي اكلدِٙذ

اه:قذذ  ٗاهقوذذأ ٗعذذدَ االسذذاقرار مل ولذذى ٗمذذ٘ة زوذذٚنل ًذذّ اكلشذذوٌغل ٗغذذ         

  ٞ ميال أْ ٓذ ا اه٘ؿذب سٚظذٔد بشذِا  ًوا٘ولذا  مل       ،اكلشوٌغل ٙشذلِْ٘ اكلدِٙذ

اهة:ٝ اهالحقٞ عوٟ ميار اهاموؽ ًّ آزر اجلٚ٘ب اهٚٔ٘ةٙٞ مل اكلدِٙٞ مل ُٔاٙٞ 

 ٞ اظذٔدٖ اهعالقذذٞ بذذغل اكلشذذوٌغل ًذّ ؾلذذ٘ ًـذذسرة ٗتسذذ٘ر   ًٗذذا س ،ٓذ ٖ اكلرحوذذ

ٞ     ،ًشاٌر ٗبذغل األٗض   ،عوٟ ػعٚد اهعالقٞ بذغل اكلٔذامرّٙ ٗاألُؼذار ًذّ مٔذ

                                              
 ( .10-21( األحزاب  2 

 .224، 221( اجملاٌب اكلدُٛ  اجلٔاة .....(، أكرَ اهعٌرٜ  1 
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 السكانية حالةال   

ميال أْ ٗمذ٘ة اهِةذاق ٗاكلِذافقغل مل اجملاٌذب اكلذدُٛ       ،ٗاخلزرا ًذّ مٔذٞ أزذر٠   

 ساىلى اكلظلوٞ األبرً اهب تترق اكلشوٌغل ٗتعلر ػة٘ ٗحدتٍٔ . 

      

حذذذ٘اي اكلدِٙذذذٞ اهشذذذلاُٚٞ قبذذذى غذذذزٗٝ كاُذذذق أ    

 ،ًزةٗمذذذا  سذذذلاُٚا  اخلِذذذدق قذذذد طذذذٔدت تسذذذ٘را  

حٚذذ  تـذذاعةق أعذذداة اكلشذذوٌغل فٚٔذذا بظذذلى ًـذذسرة ًِذذ  اهعذذاَ األٗي       

مل  ،ميهٚٔذا  بشب  ً٘مات اهل رٝ اكلا٘اهٚٞ قبى ٗبعد ٓ رٝ اهذِيب   ،اهل رٜ

عذد غذزٗٝ   ًِذ  اهعذاَ اهثذاُٛ اهل ذرٜ ميػل ًاب     ،حغل تِاقؼق أعداة اهٚٔ٘ة بٔا

ٚٔذذذا أعذذذداة اكلٔذذذامرّٙ ميه مياّل أْ،اخلِذذذدق بقوٚذذذى مل اهعذذذاَ اخلذذذاًص اهل ذذذرٜ

 تة٘ق أعداة اهِاًحغل ًِٔا عوٟ سبٚى اإلـلاي. كاُق

حغل اخت  اكلش د مل اكللاْ اهذ ٜ اختذ ٖ فٚذٕ قذد      ٗكاْ اهِيب 

   ٍ ٗكاُذق   ،أقسب اكلٔامرّٙ األراؿٛ اوٚسٞ بٕ هٚام ٗا فٚٔذا ًشذاكّ هلذ

ٗبعـذذٔا   ،بذذارٝ عذذّ عةذذا١ ًذذّ األرل غذذ  للو٘كذذٞ ألحذذد  ٓذذ ٖ األراؿذذٛ ع

ٗػذذار اكلشذذ د ٗاكلِسقذذٞ اوٚسذذٞ بذذٕ ًركذذز اكلدِٙذذٞ    ،(2 ٗٓبٔذذا هذذٕ األُؼذذار 

ٞ      ،ا اهِابضٔٗقوب اهذب   (1 ٗأػباق تعرا ببذالّ اكلدِٙذٞ ًقابذى ولذآر اكلدِٙذ

ٗتامووذذٔا بعذذض بٚذذ٘ت   ،قبا٢ذذى األٗض ٗاخلذذزرا ٗاهٚٔذذ٘ة  ًعىلذذٍ تِاظذذر فٚٔذذا 

 اِاارٝ بٍِٚٔ كٌا س ة ًةؼال  بعد قوٚى .اكلٔامرّٙ اكل

ٓٛ ،ذلٚسذذٞ باكلشذذ د ًذذّ اذذالي مٔذذات   ٗكاُذذق بٚذذ٘ت أًٗامذذٕ  

 ،(1 الحقذذا  عذذدة ُشذذا٢ٕ  ة فاهظذذٌاهٚٞ كلذذا ًا  ،اذذٍ اهظذذرقٚٞ  ،اجلِ٘بٚذذٞ أٗال 

                                              
 . 1،429( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ 2 

 .   219. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، عبد اهلل بّ ميةرٙص    2،111( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ  1 

، 12- 21. ٗبٚذ٘ت اهؼذاابٞ رؿذٛ اهلل عٍِٔ،ذلٌذد ميهٚذاض       240، 219( دلاٌب اكلدِٙٞ، عبد اهلل بذّ ميةرٙذص   2 

 . 19َ .ٗاهدر اهثٌغل، غاهٛ اهظِقٚسٛ 2994 -ٓذ 2124، اكلدِٙٞ اكلِ٘رٝ، 2هل
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، ٗكذاْ بٚذق   (2 مل اهة:ٝ ً٘ؿ٘  اهدراسٞ سذق ُشذ٘ٝ   ٗكاْ عدة ُشا٢ٕ 

ّ  بٚذذذذ٘ت اهذذذِيب  عوذذذٛ ٗفالٌذذذٞ رؿذذذذٛ اهلل عٌِٔذذذا ًالػذذذقٞ ه      اجلٔذذذذٞ ًذذذ

 .  (1 اهظرقٚٞ

ٗقد  ،مشاهٛ اكلش د هعبد اهرفلّ بّ ع٘ا  قسب اهِيب أٗقد 

حاذٟ أػذباق ةٗر    ،جتٌب ح٘ي ةار عبد اهذرفلّ بقٚذٞ قً٘ذٕ ًذّ بذين ًٓذرٝ      

بين ًٓرٝ أٗ زسأٍ تظ ى بعض األراؿٛ اهظٌاهٚٞ هوٌشذ د، ٗقذد تِعسذف    

ّ ع٘ا ٓٛ أٗي ةار بِآذا  ٗةار عبد اهرفلّ ب ،عوٟ اكلش د ًّ مٔٞ اه رب

 أبذا سذوٌٞ بذّ عبذد األسذد اكلمزًٗذٛ        ٗكلا أقسب اهرسذ٘ي   . (1 اكلٔامرْٗ

ٗكاُذذق ةٗر بذذين عذذدٜ    . (1 معذذى ةارٖ عِذذد ةار بذذين عبذذد اهعذذز٠ اهزٓذذرٙغل    

ٗقد ؽلاد ةٗرٓذٍ ميػل   ،أطٔرٓا ةار آي عٌر بّ اخلساب  ،مِ٘ب اكلش د

بين تذٍٚ مل اجلٔذٞ اجلِ٘بٚذٞ اه ربٚذٞ      .  ٗةٗر (1 اهبقٚب طرقا  ٗميػل اهش٘ق غربا 

َ ٗ ،(  1ًذذّ أطذذٔرٓا ةار أبذذٛ بلذذر اهؼذذدٙأ     ،هوٌشذذ د  ةٗر بذذين رلذذزٗ

ٗمِذ٘ب ةٗر بذين    ،(4 مل أٗي مٔذٞ اكلظذرق للذا ٙوذٛ اهظذٌاي      ذلٚسٞ باكلش د

كٌذذا أقسذذب عبذذد اهلل ٗعابذذٞ ابذذين  . (  9رلذذزَٗ تقذذب ةار عثٌذذاْ بذذّ عةذذاْ 

                                              
، بقٚأ كٌاي احل٘ت، ًتسشٞ اهلاذ   11 -11ٗأٗالةٖ، أب٘ عبٚدٝ ًعٌر بّ اكلثِٟ  أًٗاا اهِيب ( تشٌٚٞ  1 

 َ .2991 -ٓذ 2101هبِاْ،  –، ب ٗت 2اهثقافٚٞ ًٗركز اخلدًات ٗاأل اي اهثقافٚٞ، هل

ٞ   240. ٗ دلاٌذب اكلدِٙذٞ، عبذد اهلل بذّ ميةرٙذص       140، 1،119( ٗفا١ اه٘فذا، اهشذٌٔ٘ةٜ   1  ،ذلٌد . ٗبٚذ٘ت اهؼذااب

 . 10، 19ٗاهدر اهثٌغل، غاهٛ اهظِقٚسٛ  .  91، 91ميهٚاض 

ِٙٞ، عبد اهلل بّ ميةرٙص  419، 429، 1ٗٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ  . 211، 1اهسبقات، ابّ سعد  ( 1  دلاٌب اكلد  ٗ.242 . 

 .  242. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، عبد اهلل بّ ميةرٙص   110، 1( اهسبقات، ابّ سعد 1 

 . 241. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، عبد اهلل بّ ميةرٙص   410، 429، 1شٌٔ٘ةٜ ( ٗفا١ اه٘فا، اه2 

. ٗآاذار اكلدِٙذٞ، عبذد اهقذدٗض      241. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، ابذّ ميةرٙذص    414، 411، 1،429( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ 1 

 َ  .2991 -ٓذ 2101، اكلدِٙٞ اكلِ٘رٝ، 1، اكللابٞ اهعوٌٚٞ، هل11األُؼارٜ 

 .   241. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، ابّ ميةرٙص   410، 1،419 ( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ة1ٜ 

 . 241. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، ابّ ميةرٙص   411، 1( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ 1 
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   ٍ ٕ   ًشذذع٘ة اهلذذ هٚغل اخلسذذٞ اكلظذذٔ٘رٝ بٔذذ ٗأقسذذب  ،عِذذد اكلشذذ د مل ًتزرتذذ

ًٗذب   .(2 ٗمعى هسواٞ بّ عبٚذداهلل ً٘ؿذب ةٗرٖ  ،اهزب  بّ اهع٘اَ بقٚعا  ٗاسعا 

مل ميقسا  اكلٔامرّٙ زوف ًِذاًي   اساٌر اهِيب ؛(1 اساٌرار تدفأ اكلٔامرّٙ

ٗٓذذٛ ًِذذاًي أبعذذد ًذذّ   ،(1  دبىلذذآر اكلشذذ الحقذذا  ًِذذاًي أٗه٣ذذم فٌٚذذا عذذرا 

 األٗػل . 

ًّ ٗم٘ة ةٗر هذبعض    بالّ اكلدِٙٞ( ٞ اكلركزٙٞٓ ٖ اكلِسق ٗم ختُى

 ٗزاػٞ ًّ بذين سذاعدٝ ٗبذين اهِ ذار أزذ٘اي اهذِيب        ،األُؼار ًّ اخلزرا

حٚذذ  كاُذذق ةٗرٓذذٍ تظذذلى ًاٙظذذبٕ اهسذذ٘ق   ، أزذذ٘اي مذذدٖ عبذذد اكلسوذذ (

حذذغل اُاقذذى ًذذّ قبذذا١ ميػل   ، ًٗذذّ اكلعوذذَ٘ أْ اهذذِيب (1 حذذ٘ي اكلشذذ د اهِبذذٜ٘

ٜ    اكلدِٙٞ ُزي عِد أز٘اهٕ بذين   زاهذد بذّ     اهِ ذار، مل ةار أبذٛ أٙذ٘ب األُؼذار

ح ذر    ًش دٖ ٗينُب حاٟٗبقٛ عِدٖ  ،( ًٙد بّ كوٚ  بّ اعوبٞ اهِ ارٜ

أًٗامذذٕ 
ٗكذذاْ هسواذذٞ بذذّ أبذذٛ لواذذٞ األُؼذذارٜ حظذذا   شلذذى ػذذ ار     ،(1 

 .  (1 الٙشقٟ( كاْ ِٙعسف عوٟ اكلش د ًّ مٔٞ اهظٌاي

نل األُؼذذار بعاهٚذذٞ   وذذ٘ا ُذذاًهغل مل زسذذ   ولعوذذٟ أْ ًعىلذذٍ اكلٔذذامرّٙ   

فاكلقذذداة بذذّ عٌذذرٗ ٗزبذذاب بذذّ   ،(4 اكلدِٙذذٞ ٗبقبذذا١ كذذى عوذذٟ ًذذّ ُذذزي عِذذدٖ 

ٗم ٙربحذا ًِزهذٕ حاذٟ     ،األرت كاُا ُذاًهغل عوذٟ كوثذَ٘ بذّ اهلذدَ مل قبذا١      

                                              
 . 429، 1( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ 1 

 . 199، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 1 

 . 241( دلاٌب اكلدِٙٞ، ابّ ميةرٙص  4 

ٓذذ.  2191هبِذاْ،  –،ةار ػاةر ًٗتسشٞ طعباْ هوِظر ٗاهاً٘ٙذب، بذ ٗت   1،112( تارٙخ اخلٌٚص، اهدٙار بلرٜ 9 

 . 219ٗدلاٌب اكلدِٙٞ،ابّ ميةرٙص  

  . 199 – 191، 1( اهش ٝ اهِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ 2 

 .   241، 241. ٗدلاٌب اكلدِٙٞ، ابّ ميةرٙص    1،414( ٗفا١ اه٘فا، اهشٌٔ٘ةٜ 1 

 . 191، 149- 1،144ِب٘ٙٞ، ابّ ٓظاَ  ( اُىلر ًِاًي بعض ًّ كاْ ِٓان مل اهش ٝ اه1 
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فوذٍ ٙذزاال عِذدٖ حاذٟ      ،اذٍ ُذزال عوذٟ سذعد بذّ عبذاةٝ       ،ت٘مل قبذى بذدر بٚشذ    

ارمذذٞ بذذّ ًٙذذد باهشذذِح ٗكذذاْ أبذذ٘ بلذذر ُذذاًال  عوذذٟ ز ،(2 فااذذق بِذذ٘ قرٙىلذذٞ

ٗم ٙزي فٍٚٔ حاٟ ت٘مل رس٘ي اهلل  ،ٗتزٗا ابِإ ،بعاهٚٞ اكلدِٙٞ
 1) . 

 ،ٓ ا فٌٚا طلؽ اكلِسقٞ اكلركزٙٞ ٗٓٛ ًِسقٞ اكلش د ًٗذا ح٘هلذا  

فقد كاُق ًّ أكثر اكلِالأ ختومال  سلاُٚا  ٗقدرٝ عوذٟ اسذاٚعاب ُذزال١    

 . (1 مدة

    ٗ األقذذذى قذذذدرٝ عوذذذٟ   أًذذذا اكلِذذذالأ األكثذذذر اكاىلاولذذذا  باهشذذذلاْ 

اساٚعاب ُزال١ مدة فٔٛ اكلِالأ اه٘اقعٞ مل ألراا اكلدِٙٞ ٗخباػذٞ ًِذالأ   

قبذا١ ٗاهعؼذبٞ ٗاهعاهٚذذٞ؛ ٗاهذم هذذ٘فرٝ اكلٚذاٖ بٔذذا بشذب  اهظذذبلٞ اجلٚذدٝ ًذذّ       

ٗٗاةٜ ًذذ ِٙٚ  ًذذّ   ،ًثذذى ٗاةٜ ًٔذذزٗر ًذذّ اهظذذرق    ،األٗةٙذذٞ اهذذب تامووذذٔا  

 ٛ ْ ٗمذذز ،ٗٗاةٜ راُُ٘ذذا١ ًذذّ اجلِذذ٘ب  ،اجلِذذ٘ب اهظذذرق  ،١ ًذذّ ٗاةٜ بساذذا

       ٞ ٗتعذد   ،(1 حٚ  ٙواقٛ باوذم األٗةٙذٞ مل اجتآذٕ سلذ٘ اهظذٌاي اه ربذٛ هوٌدِٙذ

ًِٗسقذٞ اهعؼذبٞ    ،ًِسقٞ قبا١ اًاداةا  كلِسقٞ اهعاهٚٞ ٗالختاوف عِٔا كذث ا  

كٌا أْ اكلِسقٞ اه٘اقعٞ مل سذافوٞ اكلدِٙذٞ    .(1 اًاداةا  كلِسقٞ قبا١ سل٘ اه رب

٘اةٜ بساذذاْ ٗٗاةٜ قِذذاٝ ٓذذٛ ًذذّ أكثذذر بذذقٚذذأ اهذذب ٙواقذذٛ عِذذدٓا ٗاةٜ اهع

 .  (1 قر٠ اكلدِٙٞ مل ٗفرٝ اكلٚاٖ ٗزؼ٘بٞ األرل

ًٗل   ،ُزي أٗي ًقدًٕ اكلدِٙٞ مل ًِسقٞ قبا١  ٛذٗهل ا ف ْ اهِب
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 األوس

بذ٘ي   ،ساٚعاب ُذزال١ مذدة  ال ًال٢ٍ اٍ كلا رأ٠ أْ اكللاْ غ  ،(2  ًدٝفٚٔا 

 ٞ  ٗأقسب بعذذذض،شذذذا٢ٕحٚ  بِذذذٟ ًشذذذ دٖ ٗح ذذذر ُ ،عِذذذٕ ميػل بذذذالّ اكلدِٙذذذ

. مل حذغل أْ أغوذ  األُؼذار     (1 أػاابٕ اكلٔامربّ أرال فـا١ ح٘ي اكلش د

عوذٟ أْ بعـذٍٔ    ،(1 بق٘ا مل زسسٍٔ ًِٗاًهلٍ اهب كاُ٘ا فٚٔا قبذى اهل ذرٝ  

رغ  مل اهقرب ًّ اكلش د فاا٘ي قرٙبا  ًِٕ . ًّٗ زسنل األُؼذار اكلعرٗفذٞ   

 مل توم اهة:ٝ م

كلدِٙذذذٞ رذذذ٘ار ٙٔذذذ٘ة بذذذين كذذذاْ األٗض ِٙزهذذذْ٘ عاهٚذذذٞ ا

قرٙىلٞ عوٟ ٗاةٜ ًٔزٗر ٗٙٔ٘ة بين اهِـذ  عوذٟ ٗاةٜ ًذ ِٙٚ     

ٞ  ،قبذذى ميمال٢ٔذذٍ ـلٚعذذا   ٗٓذذٛ ًذذّ أفـذذى ًِذذالأ    ،مل طذذرق ٗمِذذ٘ب اكلدِٙذذ

 ًّٗ قبا٢ؤٍ م  ،(1 اكلدِٙٞ مل غزارٝ اكلٚاٖ ٗزؼ٘بٞ األرل

ٗكاُذق ٓذ ٖ اهقبا٢ذى     ،بِ٘ حاراٞ ٗبِ٘ عبد األطٔى ٗبِ٘ ولةر -2

ِٙزي  ،ىلٍ اهسرا اه ربٛ حلرٝ اكلدِٙٞ اهظرقٚٞ اكلعرٗفٞ  رٝ ٗاقٍتظ ى ًع

ٍٗٓ  ٗبِ٘ ولةر ،ٗبِ٘ حاراٞ لرفٕ اهظٌاهٛ ،بِ٘ عبد األطٔى لرفٕ اجلِ٘بٛ

ٗؽلاد ًِاًهلٍ ميػل اجلٔات اه ربٚٞ كلِاًي بين عبد  ،أكربٍٓ ةارا  مل اه٘سنل

 .  (1 األطٔى

عبذد األطذٔى ٗبذين    ٗتقب ًِاًهلٍ غربٛ ًِذاًي بذين    ،بِ٘ ًعاٗٙٞ -1

ٗفٚٔذذا ًشذذ دٍٓ   ًشذذ د بذذين ًعاٗٙذذٞ ( اكلعذذرٗا حاهٚذذا  ؼلشذذ د         ،ولةذذر

 .   (1 ٗاه٘اقب مشاهٛ اهبقٚب ،اإلمابٞ
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 زرجـــالخ

بِذ٘ ٗاقذذف ٗبِذ٘ اهشذذوٍ ٗبِذذ٘ ٗا٢ذى ٗبِذذ٘ أًٚذذٞ ٗبِذ٘ عسٚذذٞ ٗبِذذ٘      -1

ٗبدٙذدا    ،ٗتقب ًِاًهلٍ ميػل اجلِ٘ب ًّ ًِاًي ًّ تقذدَ ًذّ األٗض   ،زسٌٞ

طذرقٛ اكلشذ د اكلعذرٗا حاهٚذا  ؼلشذ د       ،مٔٞ اهظرقمل ألراا اهعاهٚٞ ًّ 

ٗقذد ُسذٌٛ بٔذ ا االسذٍ الرتةذا  ً٘قعذٕ        ،اهةـٚخ اكلعذرٗا ؼلشذ د اهظذٌص   

  مياّل أُِا م ُشاسب بدٙد ًِاًهلٍ بدقذٞ   ،ٗلو٘  اهظٌص عوٕٚ أٗي طرٗقٔا

 .  (2 أكرب، ميال أْ توم اهِ٘احٛ كؤا ةٙار األٗض((

ٍ   ،بِ٘ عٌذرٗ بذّ عذ٘ا    -1  ،بدٙذدا  مل ًِسقذٞ قبذا١    ٗتقذب ًِذاًهل

 ،تس٘قٔذذا عذذدٝ أٗةٙذذٞ م ًذذ ِٙٚ  ًذذّ اهظذذرق      ،ٗٓذذٛ كذذث ٝ اكلٚذذاٖ ٗاهذذزرٗ    

 .  (1 ٗراُُ٘ا١ ًّ اه رب ،ٗبسااْ ًّ اهظٌاي

ٗقد كاُ٘ا ٙشلِْ٘ ًِسقٞ قبا١ ًب بين عٌذرٗ   ،بِ٘ ما با -1

ميػل أْ ٗقعق بغل اهسرفغل زؼً٘ٞ اُاقى عوٟ ميارٓذا بِذ٘ ما بذا     ،بّ ع٘ا

 ،ًِٗسقٞ اهعؼبٞ تعارب اًاداةا  كلِسقذٞ قبذا١ سلذ٘ اه ذرب     ،ؼبٞفشلِ٘ا اهع

 .(1 ٗٓٛ غِٚٞ باكلزار  ٗا بار كشا٢ر ًِسقٞ قبا١

  ٞ  ،كاُذذق ًِذذالأ اخلذذزرا ت سذذٛ بذذالّ اكلدِٙذذ

    ٍ أٗ فٌٚذا ٙعذرا    ،ر٘ار ٙٔ٘ة بذين قِٚقذا  قبذى ميمال٢ٔذ

ٟ        ،بشافوٞ اكلدِٙٞ  ًقابى عاهٚٞ اكلدِٙذٞ اهذب تقذدَ اكرٓذا عِذد احلذدٙ  عوذ

ٞ       ،ًِاًي األٗض  ،ٗؽلاد ًِذالقٍٔ ميػل اجلٔذات اهظذٌاهٚٞ ٗاه ربٚذٞ ًذّ اكلدِٙذ

مياّل  ،ٗتعذذد ًِذذالأ اخلذذزرا أقذذى زؼذذ٘بٞ ًذذّ اكلِذذالأ اهذذب ٙشذذلِٔا األٗض   

لرا احلرٝ اه ربٚٞ اكلعرٗفٞ  رٝ اه٘برٝ ًّ مٔذٞ اه ذرب حٚذ  ٙواقذٛ ٗاةٜ     
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 ًّٗ قبا٢ؤٍ م  ،(2 اهعقٚأ ب٘اةٜ بسااْ ٗٗاةٜ قِاٝ ف ُٔا اات ٗفرٝ مل اكلٚاٖ

2-        ٟ أًذا بِ٘سذذام   ،بِذ٘ احلذاري ٗبِذ٘ سذام ٗبِذ٘غٍِ ٗبِذ٘ احلبوذ

مل احلرٝ اه٘اقعٞ مِ٘ب ٗغذرب قوعذٞ    ،ٗبِ٘ غٍِ فٌِاًهلٍ غربٛ ٗاةٜ راُُ٘ا١

اجلٌعذٞ   ٗبِ٘ سام ٍٓ اه ّٙ ػوٟ فذٍٚٔ رسذ٘ي اهلل    ،قبا١ اكلعرٗفٞ حاهٚا 

أًذذا ةار بذذين  ،اكلدِٙذذٞحذذغل أةركاذذٕ اهؼذذالٝ مل لرٙذذأ ٓ رتذذٕ ًذذّ قبذذا١ ميػل  

ْ  ،احلبوذذذٟ ف ذذذ  بعٚذذذدٝ ًذذذّ ةار بذذذين سذذذام    ،ميػل اه ذذذرب ًذذذّ ٗاةٜ بساذذذا

 ،بذغل قبذا١ ٗبذغل ةار بذين احلذاري      ،ًٗادازوٞ مل ًِذاًي بذين سذام بذّ عذ٘ا     

ٗفٍٚٔ كاْ ُاًال  أب٘  ،ٗةار بين احلاري طرقٛ ٗاةٜ بسااْ ٗتشٌٟ اهشِح

بلر اهؼدٙأ 
 1)  . 

ِذذذ٘ حبٚذذذ  ٗبِ٘عذذذ ارٝ ٗبِذذذ٘ اهوذذذغل بِذذذ٘ بٚاؿذذذٞ ٗبِذذذ٘ ًرٙذذذأ ٗب -1

ٗةار بين بٚاؿٞ  ،ٗاهعدة ٗاهعدٝ كاُق مل بين بٚاؿٞ ٗبين ًرٙأ ،ٗبِ٘أمد 

أٜ مشاي قوعٞ قبا١ احلاهٚذٞ ًٗذا ٙوٚٔذا ًذّ      ،مل مشاي ةار بين سام بّ ع٘ا

ٞ     ،مِ٘ب ةار بين ًاًْ بّ اهِ ار ،اهظرق  ،ٗةار بين ًذاًْ مِذ٘ب ب٣ذر اهُبؼَ ذ

أًذذا بِذذ٘ ًرٙذذأ  ،هبقٚذذب عوذذٟ ٙشذذار اهشذذاهم ميػل قبذذا١ ٗب٣ذذر اهبؼذذٞ قرٙبذذٞ ًذذّ ا 

فٚظذذ وْ٘ اجلٔذذات اه ربٚذذٞ كلِذذاًي بذذين ًذذاًْ ٗاجلٔذذات اهظذذٌاهٚٞ كلِذذاًي بذذين    

 .  (1 بٚاؿٞ

ٗتقذذب ةٗرٓذذٍ مل ًركذذز اه٘سذذنل أٗ    ،بِ٘سذذاعدٝ ٗبِذذ٘ اهِ ذذار  -1

 .  (1 حٚ  تظلى ًاٙظبٕ اهس٘ق ح٘ي اكلش د اهِبٜ٘ ،بالّ اكلدِٙٞ

اد ًِاًهلٍ ًّ اجلٔذٞ اهظذٌاهٚٞ اه ربٚذٞ جلبذى     ٗؽل ،وٌٞذذذذذبِ٘ س -1
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ٗت سٛ مل ًعىلٌٔذا   ،سوب ميػل أْ تِأٛ بسرا احلرٝ اه ربٚٞ ًّ مٔٞ اه رب

 . (2 ٗكاُق تعد ًّ أٍٓ قر٠ اكلدِٙٞ ،اجلٔات اكلعرٗفٞ قدؿلا  باسٍ ٙثرب

ٗٓلذذ ا    فذذ ْ زسذذنل األُؼذذار م ٙسذذرأ عوٚٔذذا ت ذذٚ  مذذ رٜ بعذذد   

ب  ُذذزٗي اكلٔذذامرّٙ عوذذٍٚٔ مل بذذالّ اكلدِٙذذٞ     اهل ذذرٝ مياّل تعذذدٙى لةٚذذف بشذذ   

زاػٞ ًٗا أحدإ اهم ًّ تِىلٍٚ اخلسنل ٗب٘ٙذى فعاهٚذٞ اهِظذاهل اهعذاَ ميػل     

   ٗم تلذذّ ًِذذاًي اهقبا٢ذذى ختـذذب حلذذدٗة ًرسذذً٘ٞ      .(1 ًركذذز اكلدِٙذذٞ(( 

 ،ميا أْ األًذذذر كذذذاْ طلـذذذب هقوذذذٞ ٗكثذذذرٝ تزاٙذذذد اهقبٚوذذذٞ ،بذذذاكلعِٟ اكلةٔذذذَ٘

ٞ      فلوٌا اًةاةت ح ٌا   ثذق   ٗاهذم   ،هلذا عذّ ًاشذب ًذّ األرل بذبٜ ٗسذٚو

أٗ عوذذٟ األقذذى ميحالذذٞ    ،ٙعذذين ميًلاُٚذذٞ تذذدازى ًِذذاًي اهقبا٢ذذى ًذذب بعـذذٔا     

 . (1 بعـٔا ببعض ًّ مٔٞ أٗ أكثر ((

  كٌذذا أْ اهقبا٢ذذى اهقالِذذٞ مل بذذالّ اكلدِٙذذٞ قذذد ٙلذذْ٘ هبعـذذٔا       

  ٞ ٗقذذد تلذذْ٘ توذم األًذذ٘اي ةازذذى ةٗر   ،أًذ٘اي ٗبؼذذِٚات مل ألذذراا اكلدِٙذ

ٞ أزذذر٠، ٗزؼ٘ػذذا  أْ اهقبا٢ذذى حذذغل اان كاُذذق تاعاًذذى باحلؼذذْ٘      قبٚوذذ

فقد جتعى ةٙذٞ اهقاٚذى ًذّ اهقبٚوذٞ األزذر٠       ،ٗكاُق أطٚا١ّ ًِق٘هٞ ،ٗا لاَ

 .(1 ألٌا  مل ًِاًهلا ((

ٙقسذذب بعذذض اكلٔذذامرّٙ مل زسذذنل األُؼذذار ...     ٗكذذاْ اهرسذذ٘ي 

م  اهلل  ٗهل ا ؿللّ اهق٘ي أْ زسنل اهقبا٢ى مل اكلدِٙٞ عوذٟ عٔذد رسذ٘ي   

فقذد   ،ؼلعِذٟ أْ اخلسذٞ الٙشذلِٔا ميال اهقبٚوذٞ ُةشذٔا      ،تلّ قبوٚٞ زاهؼٞ

ُذذزي كذذث  ًذذّ اكلٔذذامرّٙ مل زسذذنل األُؼذذار... ٗهذذ هم ًذذّ اهِذذاةر أْ ٙقذذاي    
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أٗ حذٛ   ،حٚ  كاْ ًّ اهظا٢ب أْ ٙقاي ًثال  م ةار آي عٌر ،زسٞ بين فالْ

 .(2 ًّ أحٚا١ اهعرب((

أٗ زسأذا كذاْ ٙبذدأ عوذٟ طذلى      ٗٙبدٗ أْ تلذّ٘ٙ ةار اهقبٚوذٞ      

حٚ  تا ٌذب ح٘هلذا ةٗر بقٚذٞ اهِذاض      ،قسٚعٞ فرةٙٞ ألحد اهِابٔغل مل اهقبٚوٞ

 .(1 ًّ اهقبٚوٞ ٗحوةا٢ٔا ((

ًٗذذّ ِٓذذا ؿللِِذذا اهقذذ٘ي أْ اهبِذذا١ مل اهةذذ:ٝ ً٘ؿذذ٘  اهدراسذذٞ بقذذٛ  

ًِاظذذرا  مل اهعاهٚذذٞ ٗقبذذا١ ٗاهعؼذذبٞ ٗٙثذذرب اهقدؿلذذٞ عوذذٟ ًاكذذاْ عوٚذذٕ قبذذى   

ٜ  ٗ ،اهل ذذرٝ ًذذّ  ،(1 اُاظذذر بعذذد اهل ذذرٝ مل األمذذزا١ اوٚسذذٞ باكلشذذ د اهِبذذ٘

ٗٓذذ٘  ،بِةشذذٕ اهذذ ٜ ازاسذذٕ اهذذِيب  ،اهبقٚذذب طذذرقا  ميػل سذذ٘ق اكلدِٙذذٞ غربذذا  

، ٗٙبذذدٗ أْ ًلابذذٞ اكلوذذم عبذذد اهعزٙذذز حاهٚذذا  ًٗذذا  (1 اكلعذذرٗا حاهٚذذا  باكلِازذذٞ

ًذذّ ٗ ،كذذاْ عوذذٟ نأذذا مشذذاال  ٗمِ٘بذذا  ٓذذٛ اهٚذذَ٘ مل ً٘قذذب اهشذذ٘ق قذذدؿلا    

ٗٓذٛ اهٚذَ٘ مل ًِسقذٞ اهعٌذراْ اجلدٙذد اه٘اقعذٞ        ،سقٚةٞ بذين سذاعدٝ مشذاال    

بذذذغل احلذذذرَ اهِبذذذٜ٘ ٗاهسرٙذذذأ اهذذذدا٢رٜ األٗي اوذذذٚنل  باكلشذذذ د ًذذذّ مٔذذذٞ    

    َ ميػل بداٙذذذٞ قبذذذا١  ،اهظذذٌاي،غرب لرٙذذذأ اكلوذذم فٔذذذد ًٗذذا سذذذاًإ ميػل احلذذر

 .  (1 ٗاهعاهٚٞ مِ٘با 

                                              
 باؼرا . 242( اهشابأ 1 

 ( اهشابأ  .1 

 .  241( اهشابأ 2 

 . 210، 219األُؼارٜ  ( آاار اكلدِٙٞ،1 

. ٗٙذذر٠ اكلتهذذف أْ ٓذذ ٖ احلذذدٗة كاُذذق مل اهعذذاَ اهعاطذذر    110، 119، 2( اهاذذارٙخ اهظذذاًى، عبذذد اهباسذذنل بذذدر  1 

اهل رٜ، ٗأر٠ أُٔا كاُق قرٙبا  ًّ اهم ًِ  اهعاَ اخلاًص اهل ذرٜ ؛ بشذب  اسلشذار ًذد اهل ذرٝ اباذدا١ّ ًذّ        

با٢ى اهب تةد عوٟ اكلدِٙٞ هوبٚعٞ عوٟ اهع٘ةٝ ميػل ةٙارٓا ًب ضل  اهق اهعاَ اخلاًص اهل رٜ حغل كاْ اهِيب 

الٓ رٝ بعد  » ؽلاعٔا بةـٚوٞ اهل رٝ، ميػل أْ مت ٗقف اهل رٝ رنٚا  مل اهعاَ اهثاًّ اهل رٜ حغل قاي اهِيب 

، عوٌا  ببْ ًابغل غزٗٝ اخلِدق ٗفذاح ًلذٞ االاذٞ ٗعظذرْٗ طذٔرا  فقنل،ٗٓذ ا ٙعذين        «اهةاح ٗهلّ مٔاة ُٗٚٞ 

تدفأ اكلٔامرّٙ عوٟ اكلدِٙٞ ميؾلا كاْ ٙاٍ ًعىلٌٕ مل توم اهة:ٝ قبى اكلِب ، ٗالٙعين اهذم أْ اكلدِٙذٞ ت٘قةذق     أْ
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ٗا  لذّذ اهبِذذا١  هعٌذذراْ فٚٔذذا ًِاظذذرا  بظذذلوٕ  ميال أْ أمذذزا١ّ ًذّذ اكلدِٙذٞذ مٙ 

٘اسب ّ حرات ٗمباي ٗبشاتغل(2 اه ٝ ع ٘اؿب عبار ّ ٓ ٖ اكل ٗٓٛ تظلى  ،، ٗكث  ً

ي اكلِسقٞذ اكلركزٙٞذ  اكلشذ د         ِات اهسبٚعٚٞذ ح٘ذ ّذ اهااؼٚذ ًب ةٗر اكلدِٙٞ طبلًٞ 

ٗاهظذذرقٚٞ ٗألذذراا ًذّذ اه ربٚذٞذ  ( ٗخباػذٞذ ًذّذ اجلٔذذات اجلِ٘بٚذٞذ  ٜ ًٗذذا ح٘هذٕذ اهِبذ٘ذ

ّذ           ٗبقٚذق  ،(1 ٗاهظٌاهٚٞ ص بٔذا أحذدً  فٞ مل مشذاي غذرب اكلدِٙٞذ هٚذ لظ٘ذ  ً ًِسقٞذ

 ،ًّٗ اهشٔ٘هٞ ةز٘ي األعدا١ ًِٔا ه زٗ اكلدِٙذٞ  ،كٌا أُٔا غ  ذلؼِٞ ،اهشلاْ

ٜ م    بعد كث ا  عّ اخلسٞ اكلعٌ٘رٝ ح٘ي اكلشذ د اهِب٘ذ لّٙ  ف بى سوب اه ٜ مٙ 

ٗاهعٌذذراْ قبذذى غذذزٗٝ اخلِذذدق    ٜ  ،ٙلذّذ قذذد ٗػذذى ميهٚذٕذ اهبِذذا١  ٘ار  ٗكذذاْ بعذذض مذذ

   ٕ شذرحّ ببغِذذأًّ مل ألرافذ ٗهلذ ا جلذذب اكلشذوٌْ٘ مل اهعذاَ اخلذذاًص     ،(1 األُؼذارٙ 

فو٘ذ م تلّذ    ،اهل رٜ ميػل حةر اخلِدق هشد توم اهث رٝ ٗميكٌاي بؼغل اكلدِٙذٞ 

فٞ هألعذذدا١ كلذذا احاامذذق ميػل      ِات ًٗلظذ٘ذ ٗاهااؼذٚذ اكلِسقذٞذ زاهٚذٞذ ًذّذ اهشذذلاْ 

٘    ،ميقةاهلذذا باخلِذذدق  ي اكلشذذ د كاُذذق ً وقذٞذ   مل حذذغل أْ بذذاقٛ مٔذذات اكلدِٙذٞذ حذذ

عذذين أْ      ٗاهبشذذاتغل، للذذاٙ  ٗاجلبذذاي  ٗاحلذذرات  ٞ باألبِٚذٞذ اكلاظذذابلٞ ح٘هذٕذ  ٗذلؼذِذ

ٙٛو اخلِدق ميؾلا ما١ت بعد ٓ ا اهاارٙخ  . (1 زسنل اهقبا٢ى مل ٓ ٖ اجلٔات للا 
   

ٗال ٙ٘مد ميحؼا١ ةقٚأ هعدة اهشلاْ 

مل اكلدِٙذذٞ مل توذذم اهةذذ:ٝ ميال أْ عذذدة اكلشذذوٌغل 

                                                                                                          
عّ اساقباي ًٔامرّٙ مدة زالي توم اهة:ٝ، ٗميؾلا تقوؼق أعداةٍٓ بعدٓا بظلى ًواذ٘ول، أًذا عذّ تزاٙذد     

فٔذذتال١ كذذاُ٘ا ٙوااقذذْ٘ بذذاجلٚع    مل اهةذذ:ٝ اهالحقذذٞ   أعذذداة اكلظذذاركغل مل اكلعذذارن ميػل ماُذذ  اهرسذذ٘ي     

 اإلسالًٛ ًّ اهب٘اةٜ ال أٍُٔ كاُ٘ا ٙقٌْٚ٘ مل اكلدِٙٞ .  

 . 241( دلاٌب اكلدِٙٞ، ابّ ميةرٙص 1 

 .  110، 2،119( اهاارٙخ اهظاًى، عبد اهباسنل بدر 2 

 . 241، 241( دلاٌب اكلدِٙٞ،  ابّ ميةرٙص 1 

 . 241( اهشابأ  1 
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ميؿافٞ ميػل ح٘اهٛ تشعٌا٢ٞ ًقاتى ًّ  ،(2 االاٞ آالا ًقاتى مل اخلِدق كاْ

 .(1 ٙٔ٘ة بين قرٙىلٞ ٍٓ آزر ًّ بقٛ ًّ ٙٔ٘ة اكلدِٙٞ

ٗاساِاةا  ميػل ةراسٞ تقدر أعداة اهشلاْ مل اكلدِٙٞ عِد ٗفذاٝ اهذِيب   

    ٗةراسذٞ أزذر٠ تقذدر عذدة اكلشذاكّ فٚٔذا مل اهعذاَ         ،(1 بِا٘ االاذغل أهةذا

ؿللِِا تقدٙرعذدة   ،(1 هةغل ٗأهةغل ٗقلشٌا٢ٞ ًِزياهعاطر اهل رٜ ًابغل أ

أٜ ؼلعذدي عذا٢واغل    ،أفراة كى ًِزي بِا٘ ااين عظذر فذرةا  هوٌِذزي اه٘احذد    

 فراة فقنل . أمل كى ًِزي مياا اعاربُا ًا٘سنل أعداة كى عا٢وٞ ساٞ 

ٗعوٕٚ ف ُِا ُا٘قب أْ أعداة اهشذلاْ ةازذى اكلدِٙذٞ ٗمل ألرافٔذا مل     

كاُق ت:اٗح ًابغل قلشذٞ عظذر ٗقلشذٞ ٗعظذرّٙ     اهة:ٝ ً٘ؿ٘  اهدراسٞ 

ميال أْ ٓذذذ ٖ األعذذذداة تىلذذذى تقرٙبٚذذذٞ تةاقذذذر ميػل اهدقذذذٞ ٗاهثقذذذٞ     أهذذذف ُشذذذٌٞ.

ميال أْ احلقذا٢أ اهذب التقبذى اهظذم ٓذٛ أْ أعذداة األُؼذار مل توذم          ،اكلسوقٞ

اهة:ٝ كاُق تة٘ق أعداة اكلٔامرّٙ قاي اهؼاابٛ اجلوٚى مابر بّ عبذداهلل  

دٙثٕ عّ غزٗٝ اكلرٙشذٚب اهذب م ٙلذّ بِٚٔذا ٗبذغل غذزٗٝ       مل ح األُؼارٜ 

اخلِذذدق مل اهعذذاَ اخلذذاًص اهل ذذرٜ ميال طذذٔراْ م   ٗكاُذذق األُؼذذار أكثذذر 

، (1 ًذذّ اكلٔذذذامرّٙ حذذذغل قذذذدً٘ا اكلدِٙذذٞ، اذذذٍ ميْ اكلٔذذذامرّٙ كثذذذرٗا بعذذذد ((  

ميال أْ ٓذ ٖ اكلعاةهذٞ    ،ٗكاُق أعداة اخلزرا ًّ األُؼار تة٘ق أعداة األٗض

 اهة:ٝ اهالحقٞ ًب اسذاٌرار تذدفأ اكلٔذامرّٙ عوذٟ اكلدِٙذٞ رغذٍ       قد ت  ت مل

حاٟ فاقق أعذداة اكلٔذامرّٙ    ذلاٗالت احلد ًِٔا اهب كاْ ٙب هلا اهِيب 

مل اكلدِٙذذٞ أعذذداة اهشذذلاْ األػذذوٚغل مل ُٔاٙذذٞ عؼذذر اهشذذ ٝ كٌذذا تذذ كر  

                                              
 . 1،112، ابّ ٓظاَ ٞ( اهش ٝ اهِب1ٙ٘ 

 . 111، 1( اهشابأ 1 

 . 111، 111، 2( اهاارٙخ اهظاًى، عبد اهباسنل بدر 2 

 . 112، 2( اهشابأ  1 

 ( .1901 124، 9(ػاٚح اهبمارٜ 1 
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 . (2 ميحد٠ اهدراسات

ق عبذارٝ  ٗٓل ا بدت أحذ٘اي اكلدِٙذٞ اهشذلاُٚٞ قبٚذى غذزٗٝ اخلِذد       

تِاظذر عوذٟ رقعذذٞ    ،عذّ أزذالهل ًذّ اكلٔذذامرّٙ ٗاألُؼذار ٗاهٚٔذ٘ة ٗاكلِذذافقغل     

ٗاسعٞ ًّ األرل، ٗتظلى كاال  عٌراُٚٞ ًاباعدٝ مل ألذراا اكلدِٙذٞ ٗمل   

ٗمل قبذذا١  ،ٗسذذسٔا مل احلذذرٝ اه ربٚذذٞ  اهذذ٘برٝ ( حٚذذ  اخلذذزرا ًذذّ األُؼذذار   

األُؼذذار ٗبِذذ٘ حٚذذ  األٗض ًذذّ  ،ٗاهعؼذذبٞ ٗاهعاهٚذذٞ مل مِذذ٘ب ٗطذذرق اكلدِٙذذٞ

أًا مل ٗسنل اكلدِٙٞ حٚذ  اكلشذ د اهِبذٜ٘ فاِاظذر ح٘هذٕ       ،قرٙىلٞ ًّ اهٚٔ٘ة

 بٚ٘ت اكلٔامرّٙ  ٗبعض بٚ٘ت اخلزرا ًّ األُؼار . 

ٗم تلّ ٓ ٖ اهلاى اهعٌراُٚٞ بٜ٘ ف٣ٞ زاهؼٞ ةْٗ أزر٠ ٗميؾلا 

ٗكاْ ٙةؼى بذغل   ،ٙلْ٘ بِٚٔا أفراة أٗ دلٌ٘عات ػ  ٝ ًّ ف٣ات أزر٠

اهعٌراُٚٞ أرال فـذا١ أٗ بٚذ٘ت ًٔ ذ٘رٝ تركٔذا أٓوذٔا كذبين       ٓ ٖ اهلاى 

ٗكاُذق كاوذٞ اكلشذ د     ،قِٚقا  ٗبين اهِـذ  أٗ حذرات أٗ بشذاتغل أٗ مبذاي    

ٗؽلاد حدٗة ٓ ٖ اهلاوٞ مل اهةذ:ٝ ً٘ؿذ٘     ،اهِبٜ٘ ًّ أكثر اهلاى ؾل٘ا 

اهدراسٞ ًّ ألراا اهبقٚب طرقا  ميػل ألراا س٘ق اكلدِٙٞ غربا  ًّٗ ألذراا  

ٗكاُذق أعذداة اهشذلاْ     ،عدٝ مشاال  ميػل بداٙٞ قبا١ ٗاهعاهٚذٞ مِ٘بذا   بين سا

تذذذ:اٗح ًذذذا بذذذغل قلشذذذٞ عظذذذر ميػل قلذذذص ٗعظذذذرّٙ أهذذذف ُشذذذٌٞ  مل بعذذذض  

 اهاقدٙرات .      

                     

 
 

                                              
 . 111، 2( اهشابأ 1 


