


 
 

 والــــاألح
 كانيةواالقتصادية والسياسيةالساالجتماعية و 

 زابــزوة األحـل غـيـورة قبـة المنـللمدين
 ) القضي الثاٌ٘ (

 علي بن عائش املزيين .د
 

 ..ٔبعد ،اسبىد هلل ٔذدٓ ٔالصالٚ ٔالضالً عمٜ وَ ال ٌيب بعدٓ         

   ٛ ٔالضةااٌٗٛ   فّذا حبث )األذٕاه االجتىاعٗةٛ ٔاالتتصةاةٖٛ ٔالضٗاصةٗ

 لمىدٍٖٛ املٍٕرٚ تبٗن غشٔٚ األذشاب(. 

ذٗث تعترب غشٔٚ األذشاب ذدثًا بارسًا ٔوّىةًا   تةارٖع عصةز الزصةالٛ              

فّة٘ ثثةن ذةدًا فا ةاًل بةل وةزذمتل وةَ وزاذةن الةدعٕٚ           ،  املدٍٖٛ املٍةٕرٚ 

  :اإلصالوٗٛ   تمك الفرتٚ

ٔتضةتّد    ،ذ بشوةاً املبةاةرٚ  ذل كاٌة  تةزٖػ ت  ة    ،وزذمٛ الدفاع         

فٗ  ةةذ املضةةمىُٕ األِبةةٛ ٔاالصةةتعداة لمةةدفاع عةةَ   ،املضةةمىل   عقةةز ةارِةةي

ٔتةةد ثاةةَ املضةةمىُٕ   بعةة     ،كىةةا   بةةدر ٔأذةةد ٔاشبٍةةد    ،أٌفضةةّي

فةةرتاه ِةةذٓ املزذمةةٛ بفنةةن صدةةاٌّي ٔ ةةد  تٕكمةةّي عمةةٜ اهلل ٔثقةةتّي بةةْ        

قتةةةاه امبةةةًا لمٍصةةةز أٔ ٔاصتبضةةةايفي   ال ،ٔعةةةحاعتّي   الصةةةىٕة ٔالةةةدفاع

ٔتعد غشٔٚ األذشاب ِة٘ خ ةز ذمقةٛ وةَ      ،الغّاةٚ وَ ذبقٗق بع  أِدافّي

  .ذمقاه ِذٓ املزذمٛ

ٔتةةد  ،ٔوزذمةةٛ ايفحةةًٕ ٔتةةد بةةدأه ِةةذٓ املزذمةةٛ بعةةد غةةشٔٚ األذةةشاب            

ثٗةةشه ب ٌّةةا ناه ٌأةةا  أٔصةةر ٔصبةةاه أرذةةي وةةَ فةةز  الضةةٗأزٚ ٔبضةة       
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ٔأ برٕا دضةإُ   ،مىل ٔأعتد عٕةِيبعد أُ تٕٖ  عٕكٛ املض ،الٍفٕن

ُ     ،بشوةاً املبةاةرٚ ٔذةدِي    ُ   ،ٖٔقةزرُٔ أٖةَ ٔوتةٜ ٖتحّةٕ ِٔة٘   ،ٔمبةَ ٖبةدنٔ

 .وزذمٛ تٍيبٞ عَ تإٔر األذداث صػبابًٗا لصاحل املضمىل

ٔفةةةرتٚ الدراصةةةٛ يفةةةذا املٕتةةةٕع رمبةةةا ٖتٕتةةةر الةةةبع  أُ تاةةةُٕ األٖةةةاً   

صىل نلةةةةك عٍةةةةٕاُ ٔاألصةةةةابٗر ٔاألعةةةةّز القمٗمةةةةٛ تبٗةةةةن الػةةةةشٔٚ كىةةةةا ٖغةةةة   

صال أٌّةةا تةةد ثتةةد أذٗاٌةةًا لتغةةىن اشبىةةط  ،ِٔ٘ كةةذلك   الػالةةي،البرةةث

 ٛ بضةبي التضمضةن املٕتةٕع٘ ٔالبٍةاٞ      ،صٍل األٔىل وَ عىز الدعٕٚ   املدٍٖة

ذةل ٖرتتةي بعنةّا     ،ٔالتدا ن الذٙ ٖقر بٍّٗةا  ،الٕذدٔٙ لمٕتاٟر ٔاألذداث

ٔيفةةذا  ،أسواٌّةةا لتغةةان ٔذةةدٚ وٕتةةٕعٗٛ ٔاذةةدٚ ٔصُ ا تمفةة  ،عمةةٜ بعةة 

فةة ُ كمىةةب )تبةةن ٔتبٗةةن( ِةة٘ وةةَ األلفةةاع الةةب ٖاثةةز اصةةتعىايفا   ِةةذا   

  .لتعرب عَ األسواُ ناه الصمٛ مبٕتٕع الدراصٛ تزبًا ٔبعدًا ;البرث

كىا أُ التغةزٖر   الغةنُٔ امللتمفةٛ ٔوٍّةا فةزٔع ِةذا البرةث الٖةشاه         

اذةةن العصةةز وضةةتىزًا ٔي ٖاتىةةن بعةةد  ةةا ػبعةةن الفصةةن الدراصةة٘ بةةل وز 

صال أٌةةْ وةةر االتةةأزار صلٗةةْ البةةد وةةَ   ،الٕاذةةد ضبفٕفةةًا بالعقبةةاه ٔ الصةةعاب

أ ةةذ واتبمةةّا ٔبعةةدِا وةةَ أذةةداث التةةارٖع بعةةل االعتبةةار أثٍةةاٞ الدراصةةٛ ٔلةةٕ    

تمىٗرًا، ٔور ِذا ف ٌين ص كتف٘ غالبًا عٍةد صٖةزاة الغةٕاِد التارؽبٗةٛ مبةا      

الٍظةز عىةا صةٕاِا وةَ      كاُ وٍّا  ا ًا بةالفرتٚ وٕتةٕع الدراصةٛ ٔأ ةز     

 .ذقي تارؽبٗٛ

ٔتبن الغزٔع   وٕتٕع ِذا البرث ف ٌ٘ أٌبْ صىل تمٛ العٍاٖٛ بْ ٔمبثمْ 

 ٛ  ،وةةَ املٕتةةٕعاه الفازٖةةٛ ٔالثقافٗةةٛ ٔاسبنةةارٖٛ    الدراصةةاه الت رؽبٗةة

ذٗةةث  ، ةةا ٖشٖةةد وةةَ  ةةعٕبتْ ٔػبعةةن تٍألةةْ بالدراصةةٛ لةةٗط بةةاألوز الضةةّن 

ث ٔالٕتةةةاٟر الضٗاصةةةٗٛ ٔالعضةةةازٖٛ  تزكةةةش تمةةةك الدراصةةةاه عمةةةٜ األذةةةدا  
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 الحالة االقتصادية

ٔوةةَ جّةةٛ أ ةةزٝ فةة ُ ِةةذٓ املٕتةةٕعاه   تمةةك الدراصةةاه   ،بالدرجةةٛ األٔىل

ٔؼبتةاد اصةتظّارِا وةَ بةل صةإٔر تمةك        ،تإُ وتدا مةٛ بعنةّا   بعة    

   ٛ ٛ   ،الٕتاٟر ٔاألذةداث صىل تةزاٞٚ وت ٌٗة ٛ   ،ٔعٍاٖةٛ فاٟقة  ةا   ،ٔوالذظةٛ ةتٗقة

نلةةةك ف ٌٍةةةا ظبةةةد أٌفضةةةٍا أوةةةاً  ٔوةةةر  ،ٖتأمةةةي جّةةةدًا أكةةةرب، ٔٔتتةةةًا أاةةةٕه 

صعةةاالٗٛ البةةد وٍّةةا ِٔةة٘ تاةةزار بعةة  األوثمةةٛ ٔالغةةٕاِد الت رؽبٗةةٛ         

 وٕاتر طبتمفٛ وَ البرث. 

                               

صاٞه أذٕاه املدٍٖٛ االتتصاةٖٛ وٍذ المرظاه 

  ٛ  ،(1)األٔىل الٌتقةةاه املّةةاجزَٖ وةةَ واةةٛ صىل املدٍٖةة

أجةربتّي عمةٜ      عن عزٔ  وعٍٗٛ أوٕايفي مباٛ فىعظي املّاجزَٖ تزكٕا

ٔساة األوةةز صةةًٕٞا أُ وّةةارتّي  ،نلةةك لةةٗط ِةةذا وقةةاً اشبةةٕ     تفا ةةٗمّا 

كاٌ    التحارٚ الب ثزص  بّا تةزٖػ ٔي تاةَ   الشراعةٛ ٔالصةٍاعٛ     

 .(2)المتل تغاالُ أصاصل وّىل   اتتصاةٖاه املدٍٖٛ

لٗي اإلصةالً ٔوةا فزتةْ عمةّٗي وةَ      أوا األٌصار فقد ذبىمٕا مبٕجي تعةا 

فةثثزِٔي عمةٜ أٌفضةّي     ،أ ٕٕٚ ٔتعأُ أعباٞ اصتنافٛ ص ٕاٌّي وَ املّاجزَٖ

وةةر أُ ذةةايفي ي تاةةَ ب ذضةةَ  ،(3)ٔأعةةزكِٕي   املٍّةة  ٔكفةةِٕي العىةةن

                                              
ٔاملدٍٖٛ املٍةٕرٚ   .1987ً -ِة 1407 ،األرةُ –عىاُ  ،ةار الفزتاُ ،10ضبىد بأاٍٖٛ ، ( اسبٗاٚ االتتصاةٖٛ    در اإلصال1ً)      

      .187 ،186الٍدٔٙ  ،. ٔالض ٚ الٍب139ٖٕٛضبىد الضٗد الٕكٗن  ،األٔىل ًعا ىٛ اإلصال

 ،ٔاسبٗةةاٚ االتتصةةاةٖٛ ٔاالجتىاعٗةةٛ   عصةةز الٍبةةٕٚ .89، 73أكةةزً العىةةزٙ  ،....(.( اجملتىةةر املةةدٌ٘ ) صاٟصةة2ْ)

 .31أكزً العىزٙ 

ٛ     ( خ ةٜ الةةٍيب  3)  ،أٔه وقدوةْ املدٍٖةةٛ بةةل املّةاجزَٖ ٔاألٌصةةار ونا ةةاٚ  ا ةٛ عةةالٔٚ عمةةٜ أ ةٕٚ اإلصةةالً العاوةة

ٜ ِذٓ املنا اٚ وَ األذااً صتافٛ صىل التعأُ ٔالرتافد ٔالتثسر أُ ٖةزث األ  أ ةآ ةُٔ نٔٙ   رتبْ تعاىل عمٔ ا

ٔنلةك ذةل    ،ٔأعٗد التٕارث بةل نٔٙ األرذةاً صىل ٔتةعْ األٔه    ،ثي ألػ٘ العىن بّذا اسباي فٗىا بعد ،رمحْ

 ،مٛ   التنرٗٛ ٔاإلٖثارٔتد َتزب األٌصار أرٔع األوث ،ٔأ ذه أذٕاه املّاجزَٖ   الترضَ ،تػ ه الظزٔ 

ٙ  (بل صعد بَ الزبٗر )األٌصارٙ وٍّا أٌْ ملا خ ٜ  صُ لة٘ وةااًل    :تةاه صةعد   (ٔعبد الزمحَ بَ عٕ  )املّةاجز
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 َ ٔكاٌة  اسبةزٔب الأاذٍةٛ الةب  اتةِٕا فٗىةا        ،كث ًا وَ ذاه املّةاجزٖ

صلّٗي خبىط صٍل تد   ٚ الزصٕهبٍّٗي   املات٘ ٔكاُ خ زِا تبن ِحز

ٔكةةاةه تقنةة٘ عمةةٜ  ،فزتةة  ومِةةي ٔتتمةة  صةةزٔاتّي  ٔنِبةة  خبنةةزاّٟي

ذتٜ  ارٔا كث ًا وا ٖضتٕرةُٔ اسببةٕب ٔالةدتٗق وةَ     ،اتتصاة البمد ثاوًا

 .(1)الغاً لٗضدٔا ذاجتّي ٖٔاىمٕا ٌقص ضبا ٗمّي الشراعٗٛ

ٔ ف  ذةاه األٌصةار    ٔلعن تٕه اسبق تبارك ٔتعاىل   خٖٛ صٕرٚ اسبغز  

يبٞ بٕتةةةٕذ عةةةَ ِةةةذا الٕتةةةر      (2)(...ېئ  ېئ  ىئ  ...) :  تٕلةةةْ تعةةةاىل  ٖةةٍة

 .(3)االتتصاةٙ املتدِٕر; صن أ ُ اشبصا ٛ عٍد أِن التفض  ِ٘ اسباجٛ

ٔتتحمةٜ أبةزس    ،(4)ٔكاُ الفقز ِٕ الضىٛ الػالبٛ عمٜ اجملتىر   تمك الفرتٚ

ٔتةةد عةةّده  ،(5)اه ايفحةةزٚوظةةاِزٓ   ذالةٛة أِةةن الصةةفٛ الةةب بةةزسه   بةةداٖ    

ّي   ٔاصةةتىزه صىل فةةرتٚ وتةة  زٚ وةةَ   ،(6)وعزكتةةا بةةدر ٔأذةةد اصتغةةّاة عةةدة وةٍة

الةةذٙ ي ٖضةةمي صال     أُ أبةةا ِزٖةةزٚ  :ذٗةةث تةةذكز الزٔاٖةةاه  ،عصةةز الٍبةةٕٚ

كةاُ ٖصةزع بةل     ،ِٕٔ عزٖف أِن الصفٛ ،العاً الضابر ايفحزٙ بعد فتح  ٗرب

                                                                                                          
فقةاه لةْ عبةد     .ٔل٘ اوزأتاُ فاٌظز أّٖىا أذي صلٗك ف ٌا أامقّا ف نا ذمة  فتشٔجّةا   ،فّٕ بٗين ٔبٍٗك  عأزاُ

ٔتةد صةأز القةزخُ الاةزٖي وٕتةف األٌصةار         ..ةلةٌٕ٘ عمةٜ الضةٕ     ،كبارك اهلل  لك    أِمك ٔوال :الزمحَ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  چ   :تٕلةةةةةْ تعةةةةةاىل 

ٔاٌظةةةةةز  .(9اسبغةةةةةز ) چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

 .80 – 73أكزً العىزٙ ،...(.اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ :فٗىا تقدً

 :. ٔاٌظةةز189الٍةةدٔٙ  ،ٔالضةة ٚ الٍبٕٖةةٛ .139ضبىةةد الضةةٗد الٕكٗةةن   ،( املدٍٖةةٛ املٍةةٕرٚ عا ةةىٛ اإلصةةالً األٔىل 1)

 (.3930 ،3846 ،3777) 310 ،191 ،137/ 7 رٗح البلارٙ ور الفتح 

 .(9( اسبغز )2)

 .4/338  :( تفض  ابَ كث 3)

 .27العىزٙ    أكزً، ( اسبٗاٚ االتتصاةٖٛ ٔاالجتىاعٗٛ   عصز الٍب4ٕٚ)

   .101أكزً العىزٙ  ،..(. صاٟصْ)( اجملتىر املدٌ٘ 5)

 . 96املصدر الضابق  (6)
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 .(1)بْ وَ ازبٕع املٍرب ٔذحزٚ عاٟغٛ رت٘ اهلل عٍّا ملا

ٔرمبةةا كاٌةة  تمةةٛ   ،ٔكاٌةة  الدٔلةةٛ الٍاعةة٠ٛ تعةةاٌ٘ وةةَ عةةح   املةةٕارة  

ِٔة٘ غ ))تةاةرٚ    ،(2)املٕارة صببًا لعدً عّٕر بٗ  سبفظ املاه   تمةك الفةرتٚ  

ٕٛ ،عمٜ تٕف  وتأمباه الدٔلٛ ففة٘ غةشٔٚ    ،ٔاجملتىر ٔازبّاة صال  بصعٕبٛ بالػ

 ًا وةر أُ عةدةِي ٖشٖةد عمةٜ ثال اٟةٛ      بدر ي ٖنٓوَ لمىقاتمل صٕٝ صبعل بع

ٔكاُ فقزاٞ املّاجزَٖ وَ أِن الصةفٛ ٖغةتإُ وةَ عةدً تةٕافز       ،(3)وقاتن

ٔكةث ًا وةاعّزه خثةار ازبةٕع عمةٜ       ،(4)اعاً غ  التىز الةذٙ أذةز  بأةٌّٕي   

   .(5)ٔأ رابْ(( الزصٕه 

سخرر جسولررهلل س  س) :تةةاه ي ٔغةة ٓ وةةَ ذةةدٖث أبةة٘ ِزٖةةزٚ  ةمةةةرٔٝ وض
أخ جولررر سمررركسبيهللذولررر سهررر  سسمررر س:هللسبررر بكسبوررر سوالررر س  ررر  رإذ سهررررأوسليلررر س رررذ تسيرررهلل س

وأنررر سو لررر  سندسررركسبيرررذ س خ ج ررركس لررر  سس: ررر  س. لجرررهللاسي ولرررهلل س  س: لسررر ا اس ررر ا
     .(6)(..أخ جول 

 .(7)ٔكاُ كث  وَ املقاتمل ػبّشُٔ أٌفضّي وَ أوٕايفي اشبا ٛ

                                              
 .99 ،91أكزً العىزٙ  ،....(.ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ (.6452) 286/  11(  رٗح البلارٙ 1)

 .68أكزً العىزٙ  ،( اسبٗاٚ االتتصاة2ٖٛ)

 .187َ صةرٖط عبد اهلل ب ،( صبتىر املدٍٖٛ   عّد الزصٕه 3)

 .187عبد اهلل بَ صةرٖط  ،ٔصبتىر املدٍٖٛ .105-89أكزً العىزٙ  ،( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ....(4)

 .73ضبىد بأاٍٖٛ  ،( اسبٗاٚ االتتصاة5ٖٛ)

ٛ  ،(1689) 515املٕاةة   بزٔاٖةةٛ ؼبٗةةٜ المٗثةة٘     :ٔاٌظةةز .(2038) 1609/ 3(  ةةرٗح وضةةمي  6)  ،ةار الاتةةي العمىٗةة

فةذِي الةبع  صىل أٌّةا ٔتعة  بعةد       ،د ا تمف الٍاظ   الٕت  الذٙ ٔتع  فْٗ ِذٓ اسباةثٛٔت .لبٍاُ –ب ٔه 

ٔنِةي الةبع  ار ةز     ،فتح  ٗرب صٍٛ صبر وَ ايفحزٚ اصتٍاةًا صىل أُ رأٙ اسبدٖث ي ٖضمي صال بعد فةتح  ٗةرب  

أٔ  ّةا وةَ الةٍيب    فمعمةْ عع  ،ٔال ٖمشً وَ كُٕ رأٙ اسبدٖث تةد أةركّةا   ،صىل أٌّا ٔتع  تبن ِذا التارٖع

ٔعمٜ فز  أُ تإُ اسباةثٛ ٔتع  بعد فةتح   :تم  .211/ 13اٌظز: عزذ الٍٕٔٙ عمٜ  رٗح وضمي  .وَ غ ٓ

 . ٗرب ف ُ الفرتٚ الضابقٛ يفا صتإُ ذتىًا أصٕأ ذااًل وٍّا

 .70أكزً العىزٙ ،( اسبٗاٚ االتتصاة7ٖٛ)
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وةةةر ٌةةةشٔه  (1)درػبًٗأوةةر أُ األذةةةٕاه االتتصةةةاةٖٛ خ ةةةذٚ   الترضةةةَ تةةة 

  :تغزٖعاه تنوَ لمدٔلٛ وٕارة والٗٛ جدٖدٚ وثن

  ٙ ٔسكةاٚ الفأةز وةر     ،تغزٖر أ ذ سكاٚ األوٕاه   العاً الثةاٌ٘ ايفحةز

  ْ ٔتةد عةان ِةذاُ املةٕرةاُ وصةدر       ،(2)فز   ٗاً روناُ وَ العةاً ٌفضة

صال أٌةةْ  ،ٖشٖةةد ٖٔةةٍقص حبضةةي عةةزٔ  الز ةةاٞ ٔازبةةدب  ،ة ةةن صةةٍٕٙ ثابةة 

اسبالةٛ االتتصةاةٖٛ العاوةٛ   تمةك الفةرتٚ ف ٌٍةا ٌتٕتةر أال ٖاةُٕ         ٌظزًا لرتةٙ 

 ،االتتصةاةٙ   نلةك الٕتة     بالٕتةر يفذَٖ املةٕرةَٖ ةٔر كةب    الٍّةٕ     

   .ٔأُ صصّاوّىا فْٗ كاُ ضبدٔةًا

ٔوثةن تغةزٖر أ ةذ الػٍةةاٟي ٔالفة٘ٞ ٔاشبىةط وةةَ املعةارك الةب ؽبٕتةةّا        

ضةمىُٕ بةدُٔ تتةاه ٌتٗحةٛ ِةزٔب      أٔ الةب ؼبٕسِةا امل   ،املضمىُٕ وةر أعةداّٟي  

أٔ ٌتٗحةٛ جةالٞ أِمةّا عٍّةا عقٕبةٛ يفةي عمةٜ         ،أِمّا عٍّا فزارًا وةَ املضةمىل  

ٔكةةاُ ابتةةداٞ نلةةك وٍةةذ العةةاً الثةةاٌ٘    ،جةةزاٟي ارتابِٕةةا   ذةةق املضةةمىل 

ِٔذٓ األوٕاه تةد تاةُٕ والٗةٛ ٔتةد تاةُٕ       ،(3)ايفحزٙ أٖنًا بعد غشٔٚ بدر

 .وٍقٕلٛ أذٗاًٌا ٔتد تإُ وٍقٕلٛ أٔ غ  ،عٍٗٗٛ

فقد ذاس املضمىُٕ   العاً الثاٌ٘ ايفحزٙ ٌتٗحٛ اجالٞ ّٖٕة بين تٍٗقاع 

  ّٞ ٔكةاُ كةث  وةٍّي     ،الذَٖ عزفٕا ب ٌّي أعحر ّٖٕة املدٍٖٛ ٔأكثةزِي ثةزا

  ٛ كاٌةة   (ٔصةةٕتّي )صةةٕ  بةةين تٍٗقةةاع   ،(4)ٖعىةةن    ةةٗاغٛ الةةذِي ٔالفنةة

وٍّي صةالذًا كةث ًا ٔخاله   ذاس املضمىُٕ  ،وغّٕرٚ   املدٍٖٛ   نلك الٕت 

ٔذةةٕال٘ صةةبعىاٟٛ ةار ز تٕسٖعّةةا بةةل املّةةاجزَٖ  ا ةةٛ الةةذَٖ ي     ، ةةٗاغٛ

                                              
 .27،68( الضابق 1)

 .56( الضابق  2)

 .56 ،55أكزً العىزٙ  ،...(.)ازبّاة  ( اجملتىر املد3ٌ٘)

 .187الٍدٔٙ  ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ .139أكزً العىزٙ ،( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ....(4)
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           .(1)ٖإٌةةةةٕا دتماةةةةُٕ ةٔرًا ٔكةةةةإٌا ٍٖشلةةةةُٕ تةةةةٕٗفًا عمةةةةٜ ةٔر األٌصةةةةار 

أوةةا ّٖةةٕة بةةين الٍنةة  الةةذَٖ أجمةةٕا   العةةاً الزابةةر ايفحةةزٙ فقةةد كاٌةة           

ذٗةث كاٌة  وٍةاسيفي تقةر بعٗةدًا       ;ي ضبدٔةٚاالصتفاةٚ  ا  م فٕٓ بعد رذٗمّ

ٔوةةر نلةةك  ،عمةةٜ تةةفا  ٔاةٙ وةةذٍٖٗي   جٍةةٕب عةةز  املدٍٖةةٛ ،عةةَ املدٍٖةةٛ

بع  أرتّي ٌفزًا وَ أ رابْ وَ املّاجزَٖ ٔاألٌصةار،   فقد أتأر الٍيب 

ً    ،ٔعبةد الةزمحَ بةَ عةٕ      ،أبا باةز  :وٍّي ٔعةاك بةَ    ،ٔالةشب  بةَ العةٕا

أوةٕايفي ٔغبمةّي    ٔاصتصفٜ لٍفضْ  ،ٍٗفٔصّن بَ ذ ، زعٛ )أبٕ ةجاٌٛ(

ٔجعمّا ذبضًا لٍٕاٟبْ )فااُ ٍٖفق وٍّا عمٜ أِمْ ٌفقٛ صٍٛ ثي ػبعةن وةابق٘   

 .(2)  الضالذ ٔالازاع عدٚ   صبٗن اهلل(

الػٍةاٟي الةب ذصةن عمّٗةا      (3)ٔتد تٓدر أذد الباذثل   ةراصٛ صذصاٟٗٛ

   :لفرتٚ وٕتٕع الدراصٛٔص نكز وٍّا واٖتعمق با ،املضمىُٕ   عصز الٍبٕٚ

فف٘ صزٖٛ عبد اهلل بَ جرػ صىل غبمٛ الب كاٌ    رجةي وةَ العةاً    

 .بمػ  الػٍاٟي فّٗا ذٕال٘ ألف٘ ةرِي (4)الثاٌ٘ ايفحزٙ

  ٙ  (5) أوا غٍاٟي غشٔٚ بدر الب كاٌ    روناُ وَ العاً الثةاٌ٘ ايفحةز

 .فبمػ  ذٕال٘ واٟٛ ٔصتُٕ ألف ةرِي

اع الةةب كاٌةة    عةةٕاه وةةَ العةةاً الثةةاٌ٘    أوةةا غٍةةاٟي غةةشٔٚ بةةين تٍٗقةة   

                                              
 .60أكزً العىزٙ  ،ٔاسبٗاٚ االتتصاةٖٛ .3/51،52ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍب1ٖٕٛ)

.(، .) صاٟصةةْٔاجملتىةةر املةةدٌ٘   .71، 69أكةةزً العىةةزٙ   ،ٔاسبٗةةاٚ االتتصةةاةٖٛ  (.2904) 6/110 ةةرٗح البلةةارٙ   (2)

ٔالٍّاٖةةٛ   غزٖةةي   (.7221) 223/ 13فةةتح البةةارٙ   :اٌظةةز .ِةة٘ اشبٗةةن :ٔالاةةزاع .150 ،149أكةةزً العىةةزٙ  

 . 4ط ،املاتبٛ العمىٗٛ ،ذبقٗق عاِز أمحد الشأٙ ٔضبىٕة الأٍاذ٘ ،165/ 4ابَ األث   ،اسبدٖث

 .63 ،62ىزٙ أكزً الع ،اسبٗاٚ االتتصاةٖٛ :( ٌقالًّ عَ كتاب3)

ٙ    ،48الذِيب  ،(( تارٖع اإلصالً )املػاس4ٙ) ٘   ،ذبقٗق عىز عبةد الضةالً تةدوز  ،بة ٔه ،1ط ،ةار الاتةاب العزبة

بزٖك العىةزٙ   ،ٔالضزاٖا ٔالبعٕث الٍبٕٖٛ .29أكزً العىزٙ  ،..(.ٔاجملتىر املدٌ٘ )ازبّاة ً.1987-ِة  1407

 ً. 1996 -ة 1417ِ ،الضعٕةٖٛ –، الدواً 1ط ،ةار ابَ ازبٕسٙ ،95

 .612/ 2ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 5)
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 .فبمؼ  َ األصمرٛ فق  فّٗا ذٕال٘ مخضُٕ ألف ةرِي (1)ايفحزٙ

  ذةةل بمػةة  غٍةةاٟي غةةشٔٚ الا ةةِدر الةةب كاٌةة    ا ةةزً وةةَ الضةةٍٛ    

  .وابل ألفل ٔصبعٛ خال  ةرِي (2)الثالثٛ لمّحزٚ

 َ الضةٍٛ الثالثةٛ    أوا غٍاٟي صزٖٛ الَقَزَةٚ الب كاٌ    مجاةٝ ار زٚ وة

أوةا  ،(4).فبمػ  واٟٛ ألف ةرِي كىا  ةزذ  بةذلك املصةاةر األٔىل    (3)لمّحزٚ

       ٙ فبمػة    (5)غٍاٟي صزٖٛ َتَأَ الةب كاٌة    ا ةزً وةَ العةاً الزابةر ايفحةز

  .ذٕال٘ صثٍاُ ٔمخضُٕ ألفًا ٔأربعىاٟٛ ةرِي

ب ٔتعةة    ربٗةةر ٔبمةةؼ  ةةَ األصةةمرٛ فقةة    غةةشٔٚ بةةين الٍنةة  الةة                        

أوةا األوةٕاه    ،ذٕال٘ عغةزٚ خال  ةرِةي   (6)األٔه وَ الضٍٛ الزابعٛ وَ ايفحزٚ

ٛ      فقد عح يفي   ،ب  ذِا كىا عح يفي باصةتٗفاٞ ةٖةٌّٕي وةَ أِةن املدٍٖة

ٔالةةةدٔر ٔالقةةةالع ٔاسبصةةةُٕ فىةةةَ  ،ٔذقةةةٕه الشراعةةةٛ ،أوةةةا بضةةةاتل الٍلٗةةةن

بةاع تأعةٛ أر  كةاُ    الصعي تقدٖز أ اٌّا، ٔلاَ عبد الزمحَ بَ عٕ  

تد ثماّا وٍّا مببمؼ أربعل ألف ةرِي عمٜ عثىاُ بَ عفاُ رت٘ اهلل عَ 

  .أوا  َ األرات٘ فٗقدر حبٕال٘ ثال اٟٛ ألف ةرِي .ازبىٗر

أوةةا غٍةةاٟي غةةشٔٚ ةٔوةةةٛ ازبٍةةده الةةب ٔتعةةة    ربٗةةر األٔه وةةَ العةةةاً        

                                              
   .137أكزً العىزٙ  ،...( .ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ .1/176الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 1)

وّةةدٙ رس  اهلل أمحةةد  ،ٔالضةة ٚ الٍبٕٖةةٛ  .154الةةذِيب  ،(.ٔتةةارٖع اإلصةةالً )املػةةاس1/182ٙالٕاتةةدٙ  ،( املػةةاس2ٙ)

373  ٕ ٛ  –، الزٖةا   1ط ،ث ٔالدراصةاه اإلصةالوٗٛ  ، وزكش املمك فٗصةن لمبرة  .1992ً -ِةة 1412 ،الضةعٕةٖ

  .31/ 2ابَ صعد  ،الأبقاه  :اٌظز .ٔتذكز املصاةر األٔىل أُ غٍاٟي غشٔٚ الادر كاٌ  مخضىاٟٛ بع 

   .377وّدٙ رس  اهلل أمحد  ،الض ٚ الٍبٕٖٛ  .1/197الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 3)

 .36/  2ابَ صعد  ،( الأبقاه 4)

   .409وّدٙ رس  اهلل  أمحد  ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ .2/50ابَ صعد  ،. ٔالأبقاه 1/340الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 5)

.ٔاجملتىةةر املةةدٌ٘ 2/57ابةةَ صةةعد ،.ٔالأبقةةاه 1/362الٕتةةدٙ  ،. ٔاملػةةاسٙ 3/199،200ابةةَ ِغةةاً  ،( الضةة ٚ 6)

 .422 ،421هلل أمحد وّدٙ رس  ا ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ  .144 ،143أكزً العىزٙ   ،...(.) صاٟصْ
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  .فبمػ  ذٕال٘ عغزٚ خال  ةرِي (1)اشباوط ايفحزٙ

غشٔٚ بين املصأمق )املزٖضٗر( الب ٔتع    ععباُ وَ العةاً   أوا غٍاٟي

فبمػ  ذةٕال٘ أربعةٛ ٔعغةزُٔ ألةف ةرِةي ِٔةٕ وةا ٖعةاةه          (2)اشباوط ايفحزٙ

ٔأوةا القٗىةٛ اإلمجالٗةٛ     ،(3)فدٖٛ الضتىاٟٛ رجن وةَ األصةزٝ الةذَٖ ز عةتقّي    

صةزٝ  ور العمي أُ واٟٛ عاٟمةٛ وةَ األ   ،لمػٍاٟي فتقدر حبٕال٘ واٟب ألف ةرِي

   ٞ وةَ جٕٖزٖةٛ بٍة  اسبةارث      بعةد سٔاد الةٍيب    ،أامق صةزاذّي وٍٓةًا ةُٔ فةدا

  .رت٘ اهلل عٍّىا

كاٌ  ِذٓ الػٍاٟي الب ذاسِا املضمىُٕ   تمك الفرتٚ رغي وا ٖبدٔ وَ 

تةةلاوتّا تعةةد تةة٠ٗمٛ ٔضبةةدٔةٚ بةةالٍظز صىل ذاجةةٛ املضةةمىل املتٍاوٗةةٛ وةةر         

  .(4)اإلتباه املتشاٖد عمٜ صاٍٜ املدٍٖٛ

ٔوةر أُ اإلتبةاه املتشاٖةد عمةةٜ صةاٍٜ املدٍٖةٛ تةةد أفةاة   تٕصةٗر ةاٟةةزٚ        

 ٙ  ةا أةٝ صىل وةٕ    ،ٔكثةزٚ الأمةي عمةٜ الضةمر ٔالبنةاٟر      ،الٍغاط التحةار

ٕٓع اسبةز    ،ٔاسةٖةاة ذحةي صةٕ  العىةن     ،ذزكٛ البٗر ٔالغةزاٞ  ٔتةٕافز   ،ٔتٍة

  عةةةن ٌةةةشٔه تغةةةزٖعاه جدٖةةةدٚ تٕاكةةةي ِةةةذا التأةةةٕر   ،(5)األٖةةةدٙ العاومةةةٛ

ٔذبةذرٓ   ،فترثْ تارٚ عمةٜ العىةن ٔاإلٌتةاد    ،ب  أٌغأٛ اجملتىر التحارٖٛٔتن

                                              
(1 ) ٚ ً  ،الض  غا  َِ ٙ 224/ 3اب املػاس  ٔ.، ٙ َ صعد ،ٔالأبقاه  .1/402الٕاتد ٔتارٖع اإلصالً)املػاسٙ(2/62اب  .257الذِيب ،. 

٘ )ازبّاة.....(  ٙ  ،ٔاجملتىر املدٌ ً العىز ٛ  .91أكز ٖٕ ب ٚ اٍل ٙ رس  اهلل أمحد  ،ٔالض     .429وّد

ٙ   2/63ابةةةةَ صةةةةعد   ،لأبقةةةةاه  . ٔا1/404الٕاتةةةةدٙ  ،( املػةةةةاسٙ 2)    .     258الةةةةذِيب   ، (. ٔتةةةةارٖع اإلصةةةةالً )املػةةةةاس

 .432وّدٙ رس  اهلل أمحد  ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ  .95أكزً العىزٙ  ،....( .ٔاجملتىر املدٌ٘ )ازبّاة

َٓ عمةٜ و٠ةٛ وةٍّي بعة      ،( ِذا اصتٍاةًا صىل الزٔاٖٛ القاٟمٛ ب ُ عدة األصزٝ وٍّي كاُ أكثز وَ صبعىا3ٟٛ) د سٔاد ُوة

ٔصةتىاٟٛ أامةق    ،وَ ابٍٛ صٗدِي اسبارث بةَ أبة٘ تةزار ِٔة٘ أً املةنوٍل جٕٖزٖةٛ بٍة  اسبةارث         رصٕه  اهلل 

 .97، 96أكةةزً العىةةزٙ  ،...( .اٌظةةز اجملتىةةر املةةدٌ٘ )ازبّةةاة  ،ٔتتةةن بعنةةّي ِٔةةي عغةةزٚ  ،صةةزاذّي بالفةةداٞ

   .433وّدٙ رس  اهلل أمحد  ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ 

 .33أكزً العىزٙ  ،ٛ ( اسبٗاٚ االتتصاة4ٖ)

   .215عبد اهلل بَ صةرٖط  ، ( صبتىر املدٍٖٛ   عّد الزصٕه 5)



 46 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

تارٚ وَ البأالٛ ٔالتضٕه ٔالػةػ ٔاالذتاةار أٔ بٗةر ا زوةاه أٔ أ ةذ الزبةا       

الذٙ كاُ وٍتغزًا   صبتىر املدٍٖٛ عمٜ أٖدٙ الّٗةٕة الةذَٖ الٖشالةُٕ ذتةٜ     

عمةٜ جةشٞ    نلك الٕت  ٖغامُٕ عزؼبٛ كب ٚ وَ اجملتىر فّٗا ٖٔضٗأزُٔ

ّٞ فّٗا ،(1)كب  وَ اتتصاةِا   ،ٔعمٜ األ ةص بٍةٕ تٍٗقةاع    ،ِٔي األكثز ثزا

ذٗث كاٌ  بٕٗتّي ذبتٕٙ عمٜ األوٕاه الأاٟمٛ ٔاسبم٘ الاث ٚ وَ الفنٛ 

ٛ       ،ٔالذِي صال أُ ثةزاِٞي نلةك    ،ور أٌّةي كةإٌا أتةن الّٗةٕة عةدةًا   املدٍٖة

ن ار ةزَٖ املنةأزَٖ   ٖااة ٖقتصز ٌفعْ عمّٗي ٔذدِي بٍٗىةا ٖثقمةُٕ كاِة   

  .(2)لالترتا  وٍّي بالفٕاٟد الزبٕٖٛ املرتاكىٛ عرب الضٍل

كىا أةٝ صىل اٌتغار إٌٔاع طبتمفٛ وَ اسبةز  ٔالصةٍاعاه   اجملتىةر    

 ،ٔالصةةةٍاعٛ ،الشراعةةةٛ :وٍّةةةا عمةةةٜ صةةةبٗن املثةةةاه    ،املةةةدٌ٘   تمةةةك الفةةةرتٚ  

 ،ٔالدباغةةٛ ،ٔالصةةٗاغٛ ،ٔاسبةةداةٚ ،ٔالٍحةةارٚ ،ٔالبٍةةاٞ ،ٔالزعةة٘ ،ٔالتحةةارٚ

   .(3)ٔاشبٕا ٛ ،ٔاشبزاسٚ ،ٔاشبٗااٛ

فتإُ وٕجةٕةٚ   سوةَ    ،ِٔذٓ اسبز  الربنر   رأٖ٘ لعاون الشوَ

     ٛ ٔذٗثىةةا ٔجةةد   ،ٔال تاةةُٕ وٕجةةٕةٚ   خ ةةز، ٔصوةةا ربنةةر ملعٗةةار اسباجةة

 ٛ تةد تشٖةد    ،اإلٌضاُ ٔجدٚ وعْ  اسباجٛ صىل ِذٓ اسبز  عمٜ ةرجاه وتفأتة

ٔوةةةَ ٍِةةةا  ،تةةةاجل صلّٗةةةا ٔتةةةٍقص بٍقصةةةّئتةةةد تةةةٍقص، تشٖةةةد بشٖةةةاةٚ ا 

داٍٍا القٕه ب ُ ِذٓ اسبز  كاٌ  وتٕافزٚ بةدرجاه وتفأتةٛ   صبتىةر    

                                              
 ،ٔاجملتىةةر املةةدٌ٘ ) صاٟصةةْ....(     .43 – 34 ،32 ،28 ،27 ،12-9أكةةزً العىةةزٙ    ،( اسبٗةةاٚ االتتصةةاةٖٛ  1)

صبتىةةر ٔ .146 -140ضبىةةد الضةةٗد الٕكٗةةن     ،ٔاملدٍٖةةٛ عا ةةىٛ اإلصةةالً األٔىل    .60 ،59أكةةزً العىةةزٙ  

  .212، 211عبد اهلل بَ صةرٖط  ،املدٍٖٛ 

 .189 ،187 ،178- 176الٍدٔٙ  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 2)

ٔاسبةةز   .225 – 219عبةةد اهلل بةةَ صةرٖةةط  ،ٔصبتىةةر املدٍٖةةٛ  .55 – 41أكةةزً العىةةزٙ  ،( اسبٗةةاٚ االتتصةةاةٖٛ 3)

ٔ  .1985ً-ِةة 1405، 1ط ،348 – 344عبةد العشٖةش العىةزٙ     ، ٔالصٍاعاه   اسبحاس   عصةز الزصةٕه   

  .لبٍاُ –ب ٔه  ،، ةار الاتاب العزب166٘ -2/ 2الاتاٌ٘  ،الرتاتٗي اإلةارٖٛ 
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  .املدٍٖٛ   تمك الفرتٚ ٌظزًا لتٕافز الٍاظ بّا

صال أُ اسباجٛ التشاه أكةرب وةَ اإلوااٌةاه املتاذةٛ، صن ي تاةَ تمةك       

لٍّةٕ  باتتصةاةِي   أٔ ا ،اإلوااٌاه بالقةدر الاةا  لضةد ذاجةٛ املضةمىل     

  .بغان ومرٕع

فقةةد  ،ففةة٘ غةةشٔٚ اشبٍةةد  ٌفضةةّا تظّةةز ِةةذٓ اسباجةةٛ بغةةان ٔاتةةح   

كةةاُ املضةةمىُٕ ٖعىمةةُٕ   ذفةةز اشبٍةةد  اصةةتعداةًا لمىعزكةةٛ ِٔةةي ٖغةةدُٔ   

اسبحارٚ عمٜ بإٌّٔي وَ ازبٕع  مبا   نلك رصٕه اهلل 
))فقةد أ ةاب   ،(1)

عةاً ازبةٗػ تمٗةن وةَ     ٔكةاُ ا  ،املدٍٖٛ   نلك العاً صباعٛ وةر بةزة تةارظ   

   ْ ٖأةبع فٗ كمٌٕةْ رغةي اعىةْ      ،الغع  ؽبم  بدَِ تدٖي تةد تػة ه راٟرتة

ٔتةد   ،ٔأذٗاٌةًا الػبةدُٔ صةٕٝ التىةز     ،الازْٖ ٔراٟرتْ املٍتٍةٛ لفةزط ازبةٕع   

ٔلاةةَ ذةةزارٚ اإلدةةاُ اػةة  عمةةٜ خثةةار  ،ٖمبثةةُٕ ثالثةةٛ أٖةةاً الٖةةذٔتُٕ اعاوةةًا

ٔؼبىمةةةُٕ الةةةرتاب عمةةةٜ  فاةةةإٌا ٖعىمةةةُٕ بقةةةٕٚ   ،الةةةربة ٔازبةةةٕع القار ةةةل 

ِٔةةةي   غاٖةةةٛ  ،ٔتةةةد اصةةةتٕٔا مجٗعةةةًا   اسبفةةةز ٔمحةةةن األتزبةةةٛ ،أكتةةةافّي

ؼبفةز وعّةي ٍٖٔقةن الةرتاب      ٔالزصٕه  ،اسبىاظ ٖزةةُٔ األِاسٖخ ٔاألرجاس

ٔكةةاُ الصةةرابٛ ٖمحةةنُٔ صلٗةةْ صنا  ،ذتةةٜ اغةةرب بأٍةةْ ٔٔارٝ الةةرتاب جمةةدٓ 

 .(2)صلزٚ((عزت  يفي الصلزٚ الاب ٚ فٗ  ذ املعٕه ٖٔفت  ال

وةَ   واأ ةاب الزصةٕه    )الذظ الصةراب٘ جةابز بةَ عبةداهلل       ٔتد

 ،ازبةةٕع الغةةدٖد أثٍةةاٞ ذفةةز اشبٍةةد  فأمةةي وةةَ سٔجتةةْ أُ تصةةٍر لةةْ اعاوةةاً  

صىل  ٔنِةةي جةةابز فةةدعا الةةٍيب      ،فصةةٍع  عةة٠ًٗا الٖافةة٘ صال  لٍفةةز تمٗةةن     

ً   ،الأعةةاً باملضةةمىل ٔةعةةاِي صىل   فصةةاذ الةةٍيب   ،ٔصةةآرٓ باىٗةةٛ الأعةةا

                                              
 .73أكزً العىزٙ  ،( اسبٗاٚ االتتصاةٖٛ 1)

( ٔاٌظةةز 4101) 456/ 7 ةةرٗح البلةةارٙ  :ٔاٌظةز  .بتصةةز  113أكةزً العىةةزٙ   ،..( .ازبّةةاة)( اجملتىةر املةةدٌ٘  2)

 .459 ،458/ 7وعْ الفتح 
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 لاةَ الةٍيب    ،ٔأ صق    ٖد جابز ٔأِمْ ،فرنز وٍّي ألف ،عاً جابزا

 ٛ  ،ف كةن وٍّةا ازبىٗةر ذتةٜ عةبعٕا ٔتزكةٕا فّٗةا الاةث          ،بارك   الربوة

 .(1)ف كن وٍْ أِن جابز ٔأِدٔا وٍْ(

 :أ   الٍعىاُ بَ بغة  تالة    ،ٔرٔٝ ابَ صصرا :أُ ابٍٛ لبغ  بَ صعد

أٙ  :ذفٍةٛة وةةَ ثةةز   ثةةٕب٘ ثةةي تالةة   ةعةةتين أوة٘ة َعِىةةزٚ بٍةة  رٔاذةٛة فةة عأتين 

 ٛ تالةة : ف  ةةذتّا،  .انِةةيب صىل أبٗةةك ٔ الةةك عبةةد اهلل بةَ رٔاذةٛة بػةةداّٟىا  ،بٍٗة

٘  فىةةزره بزصةةٕه اهلل  ،فاٌأمقةة  بّةةا ذعرر لكسس»فقةةاه: ;ٔأٌةةا ألةةتىط أبة٘ة ٔ ةةال
ِةذا ثةز، بعثةتين بةْ أو٘ة صىل       ،ٖارصةٕه اهلل  :فقمة   :تال  «م ه  سمعكساسس،ي ب ي 

ْ     ،صعدأب٘ بغ  بَ   :تالة   «ه ذير سس»تةاه:   ،ٔ ال٘ عبةد اهلل بةَ رٔاذٛة ٖتػدٖاٌة

ثي ةذةا   ،فىا ومتّىا، ثي أوز بثٕب فبض   لْ فصببتْ   كف٘ رصٕه اهلل 

س: صر  س ركسأهرلس لق رذ » :ثي تةاه إلٌضةاُ عٍةدٓ    ،فتبدة فٕ  الثٕب ،بالتىز عمْٗ
ْ   .«أنسهلر سللراس لاررذ  س ٕ  ،فةاجتىر أِةةن اشبٍةد  عمٗةة ٔجعةةن  ،ُ وٍةةْفحعمةةٕا ٖة كم

 . (2)الثٕبٔصٌْ لٗضق  وَ أازا   ،ذتٜ  در أِن اشبٍد  عٍْ ،ٖشٖد

 ،(3)ٔملةةا ذبةةٓشب األذةةشاب وةةَ تةةزٖػ ٔاألذةةابٗػ ٔتباٟةةن العةةزب ٔالّٗةةٕة 

رغي عزٔ  ازبٕع -ٔةٌٕا وَ املدٍٖٛ ٔذا زِٔا كاُ املضمىُٕ وضتعدَٖ 

ك أُ ٖنةةرٕا بغةةأز  ةةز املدٍٖةةٛ   صةةبٗن فةة    -ٔالةةربة ٔاشبةةٕ  ٔالٍَصةةي   

                                              
 :اٌظةةز ،ٔأ ةةن القصةةٛ   الصةةرٗرل ٔغ ِىةةا  .بتصةةز  114أكةةزً العىةةزٙ  ،...( .( اجملتىةةر املةةدٌ٘ )ازبّةةاة1)

 .(2039) 1611، 3/1610ٔ رٗح وضمي  (.4102) 457/ 7 رٗح البلارٙ 

ذبقٗةةةق ضبىةةةد رٔاظ  ،(431) 499،500/ 2أبةةةٕ ٌعةةةٗي ،ٔةالٟةةةن الٍبةةةٕٚ .229 ،228/ 3ابةةةَ ِغةةةاً  ،( الضةةة ٚ 2)

 .ً. ٔتةاه ضبققةآ: اإلصةٍاة وٍقأةر    1986-ِةة   1406 ،بة ٔه  ،2ط ،ةار الٍفةاٟط ،د الةرب عبةاظ  تمعتحة٘ ٔعبة  

 .286، 285الذِيب   ، (ٔتارٖع اإلصالً )املػاسٙ

ٔالضةةة ٚ  .111 ،110أكةةةزً العىةةةزٙ   ،....( .ٔاجملتىةةةر املةةةدٌ٘ )ازبّةةةاة .225،226/  3ابةةةَ ِغةةةاً   ،( الضةةة ٚ 3)

 .445، 444وّدٙ رس  اهلل أمحد ،الٍبٕٖٛ
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 .(1)اسبصار عَ املدٍٖٛ ٔتفزٖق مجٕع األذشاب

تمةك الظةزٔ  بٍةٕع خ ةز وةَ اإلجةزاٞاه صتةافٛ صىل         ٔتد ٔاجةْ الةٍيب   

ٔتغزٖر أ ذ الػٍاٟي  ،واصبق نكزٓ وَ ٌشٔه تغزٖر سكاٚ األوٕاه ٔسكاٚ الفأز

َ عمّٗا ،ٔاشبىط ٔالف٘ٞ ٚ الٕافدٖ ٛ ور كثز  ،صىل جاٌي رٔاد صٕ  العىن   املدٍٖ

ى   ِةةةذٓ اإلجةةةزاٞاه صبتىعةةٛة   التلفٗةةةف وةةَة ٔاةةة ٚ تمةةةك الظةةةزٔ  ٔتةةةد أصةةّة

 الػز : يفذا  ٔوَ اإلجزاٞاه األ زٝ الب اربذِا الٍيب  ،ٔاألٔتاع

 ،ٔاألغٍٗةاٞ عمةٜ البةذه ٔاإلٌفةا      ،ذث الفقزاٞ عمٜ الصةرب ٔاإلذتضةاب  

    ٛ ٔيفةذا فقةةد جةاٞ   الضةةٍٛ    ،(2)ٔالٕعةد بةاألجز العظةةٗي عمةٜ نلةةك ٖةًٕ القٗاوةة

 :وةَ وثةن تٕلةْ     ،ا  ٔتة  اسباجةٛ عمةٜ اإلٌفةا    ذةاه الٗضةز      فنن اإلٌف

ٙٓ الصةدتٛ أعظةي ق تةاه    : ٔذل صة٠ن  .(3)«أ ضلس لصذ  سجهذس لل رل» أنس» :أ
مر أايكسأدرذس» :. ٔتةاه  (4)«ذصذ سوأنتسصحيحسشحيحسذقشاس لد  سوذ ملس لا ا

  .(5)«مكساي  سخي سوأولعسمكس لصب 

ٛ عمةةٜ صةةبٗن املثةةاه ؼبنةةُٕ بعٍاٖةةٛ اُ أِةةن الصٓٓةةف ةةةةذا فقةةد كةةةةةةةٔوةةر ِ

كةةاُ ٖضتنةةٗف ٔذةةدٓ  ةةاٌل     فضةةعد بةةَ عبةةاةٚ    ،ٔأ ةةرابْ الةةٍيب 

ْ  ٔكةةةث ًا واكةةةاُ الةةةٍيب   ،(6)وةةةٍّي ، (7)ٖةةةدعِٕي صىل تٍةةةأه الأعةةةاً وعةةة

                                              
 .3/234 ابَ ِغاً  ،( الض 1ٚ)

 .106عبد اهلل بَ صةرٖط  ،ٔصبتىر املدٍٖٛ  .101 -98أكزً العىزٙ  ، صاٟصْ.....( )( اجملتىر املدٌ٘ 2)

ُ  –بة ٔه   ،، ةار املعزف475ٛ/ 3املٍأٙ  ،ٔفٗ  القدٖز .338/ 4( تفض  ابَ كث  3) ابةَ   ،املػةين   :ٔاٌظةز  .لبٍةا

ِة 1412 ،، القاِز2ٚط ،ِحز لمأباعٛ ٔالٍغز ،هلل الرتك٘ ٔعبد الفتاذ اسبمٕذبقٗق عبد ا ،320/ 4تداوٛ 

 ،، بةةة ٔه ٔةوغةةةق4ط ،املاتةةةي اإلصةةةالو٘ ،(566) 105/ 2األلبةةةاٌ٘  ،ٔالضمضةةةمٛ الصةةةرٗرٛ  .1992ً -

 .1985ً -ِة 1405

 (.1419) 334/ 3ذٗح البلارٙ ور الفتح ( 4)

 (.1053) 729/ 2ذٗح وضمي ( 5)

 .92أكزً العىزٙ  ،ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ.....( .القاِزٚ ،، ةار أً القز341ٝ/ 1ٌعٗي أبٕ  ،اسبمٗٛ  (6)

 .100 ،98أكزً العىزٙ  ،...( .. ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ(6452)286/  11 رٗح البلارٙ (7)
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مركسس» :ٖٔقةٕه  ،ٔأذٗاًٌا ٖٕسعّي بل أ رابْ بعد  الٚ العغةاٞ لٗتعغةٕا وعّةي   
فٗ  ةةةةذ  «أوبررررعس قرررر مسسأوسلرررر   كرررر نسا ررررذ سيعرررر  س ب رررريكس ليرررر ه سب  لرررر سولنس

صىل ةارٓ فٗتعغةةةُٕ  الصةةةرابٛ بعنةةةّي ٔوةةةَ بقةةة٘ وةةةٍّي ٖصةةةربّي الةةةٍيب   

 .(2)، ٔكاُ أغٍٗاٞ تزٖػ ٖبعثُٕ بالأعاً صلّٗي(1)وعْ

))ٔتد اصتثاره ذالٛ أِن الٓصف ٛ صبعل وَ األٌصار ٖقةاه يفةي )القةزاٞ(    

 -(3)ايفحةزٚ( ِٔي الذَٖ اصتغّدٔا ًٖٕ ب٠ز وعٌٕٛ )صٍٛ ثالث أٔ أربر وةَ  -

ٔكإٌا بالٍّار ػب٠ُٕٗ  ،فاإٌا ٖقزنُٔ القزخُ ٖٔتدارصُٕ بالمٗن ٖٔتعمىُٕ

باملةةاٞ فٗنةةعٌْٕ باملضةةحد ٔؼبتأبةةُٕ فٗبٗعٌٕةةْ ٖٔغةةرتُٔ بةةْ الأعةةاً ألِةةن         

 .(4)الصٓٓف ٛ ٔالفقزاٞ

يب    ةٔت  د اترتذ ضبىد بَ وضمىٛ األٌصارٙ ٔخ زُٔ وَ األٌصةار عمةٜ الٍة

   ٕ ّي تٍةة ًا وةةَ بضةةتاٌْ ذةةل ٍٖنةةخ التىةةز ألِةةن الٓصةةف ٛ     أُ ؽبةةزد كةةن ٔاذةةد وةٍة

ف  ذ الٍةاظ   ،ٔٔتر   املضحد ذباًل بل صارٖتل ،فٕافق عمٜ نلك ،ٔالفقزاٞ

فزمبا اجتىع  عغةزُٔ تٍةًٕا ٔأكثةز، ٔكةاُ وعةان       ،ٖعمقُٕ األتٍاٞ عمٜ اسببن

يب   .ٖقًٕ عمٜ ذزاصٛة األتٍةاٞ   بَ جبن  ق تٍةٕاًّ  ةةةةةةن عمة  عمةٜ رج  .. ٔأٌاةز الٍة

 .(5)((ذغف ٔأراة أُ ٖإُ التصد  ب اٗي وَ نلكفْٗ 

ٔعمةةةٜ كةةةن ذةةةاه فقةةةد ٔتةةةر األٌصةةةار كةةةن صوااٌٗةةةاتّي    دوةةةٛ    

                                              
جملتىةةر ٔا .256 ،1/255ابةةَ صةةعد   ،ٔالأبقةةاه  .341/ 1أبةةٕ ٌعةةٗي   ،(. ٔاسبمٗةةٛ 602) 90/ 2ذةةٗح البلةةارٙ  ( 1)

 .100أكزً العىزٙ  ،املدٌ٘) صاٟصْ...( 

 .100أكزً العىزٙ  ، صاٟصْ....( )ٔاجملتىر املدٌ٘  .378/ 1أبٕ ٌعٗي  ،سبمٗٛ ( 2)

ٔوزٓة ِذا اال تال  صىل ا تالفّي   ذبدٖةد   .2/51ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .193/ 3ابَ ِغاً  ،الض ٚ الٍبٕٖٛ (3)

ْ )ٔاجملتىر املةدٌ٘   .94 ،93/ 4ابَ كث   ،ٖٛ ٔالٍّاٖٛ البدا :أٌظز.بداٖٛ الت رٖع ايفحزٙ أكةزً   ،..( . صاٟصة

 . 109...( .ٔ)ازبّاة .152، 151العىزٙ 

 (.147) 1511/ 3(  رٗح وضمي 4)

 ،ٔٔفةةةةاٞ الٕفةةةةا  .1992ً-ِةةةةة1412 ،لبٍةةةةاُ –، بةةةة ٔه 2ط ،، ةار املعزفةةةةٛ(2492) 46/  5( صةةةةٍَ الٍضةةةةاٟ٘ 5)

 .101أكزً العىزٙ   ،...( . صاٟصْ)املدٌ٘  ٔاجملتىر .458 ،457/ 2الضىّٕةٙ 
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بةةةل  ٔتربعةةةٕا بةةةبع  والةةةدّٖي وةةةَ أرا يب فقضةةةىّا الةةةٍيب      (1)املّةةةاجزَٖ

ٔذةةثّي عمةةٜ   ،(2)املّةةاجزَٖ وةةر أرا يب أ ةةزٝ فنةةاٞ لٗضةة   مٕكةةٛ ألذةةد    

 .(3)بٍاّٟا ٔالضاَ فّٗا

أٖنًا تغزٖر ٌظاً املنا ةاٚ بةل املّةاجزَٖ ٔاألٌصةار     ٔوَ تمك اإلجزاٞه 

الذٙ أ بح مبٕجبْ لشاوًا عمٜ األ  أُ ٍٖصةز أ ةآ    (4)  العاً الثاٌ٘ ايفحزٙ

ْ  ،ٖٔناسرٓ ٖٔعٍْٗ لشٔوًا عزعًٗا الوٍٓٛ فْٗ  ،بن ٖٔزث األ  أ آ ةُٔ نٔٙ رمحة

ة صىل ٔتةعْ  صال أُ التٕارث أبأن فٗىا بعد ملا سال  األصباب الداعٗٛ صلْٗ ٔعا

لاةةَ املةةناسرٚ ٔاإلعاٌةةٛ ٔالٍصةةزٚ بقٗةة  عمةةٜ  ،األٔه بةةل نٔٙ األرذةةاً فقةة 

ٔوةَ الصةٕر العىمٗةٛ     ،(5)ذايفا، ِٔ٘ باتٗٛ بل صاٟز املنوٍل صىل ًٖٕ القٗاوٛ

عمةٜ ِةةذٓ الٍصةزٚ ٔاملةةناسرٚ الةب ثةة  بةةل املّةاجزَٖ ٔاألٌصةةار وةا ٔتةةر بةةل      

ٙ صةعد بةَ عبةاةٚ األٌصةةارٙ ٔعبةد الةزمحَ بةَ عةة       ذٗةث كةةاُ   ،ٕ  املّةاجز

فعز  صعد عمةٜ عبةد الةزمحَ عةأز      ،االثٍاُ أ َٕٖ مبٕجي ٌظاً املنا اٚ

فقاه عبةد   ،والْ ٔأُ ٍٖظز صىل أذي سٔجتْٗ صلْٗ لٗأمقّا فٗتشٔجّا صنا ذم  

  .(6)بارك اهلل لك   أِمك ٔوالك، ٔامي أُ ٖدلْ عمٜ الضٕ  :الزمحَ

ٔأصّى    عدً تفةاتي   ٍيب ٔلعن وَ التداب  األ زٝ الب اربذِا ال

ّٞ اربذه يفذا الػةز  تصةدًا أٔ ي تتلةذ لةْ ِةٕ أُ الةٍيب        ،املغامٛ  صٕا

رأٝ أفنةمٗٛ اسبةد وةَ تةدفق املّةاجزَٖ عمةٜ املدٍٖةٛ فقةد كةاُ ٖأمةي  ةَ            

ٖ تٗةةْ وّةةاجزًا ٖٔزٖةةد اإلتاوةةٛ باملدٍٖةةٛ أُ ٖعةةٕة صىل بةةالةٓ ُٖٔاتةةي لةةْ أجةةز        

                                              
 .89أكزً العىزٙ  ،..( . صاٟصْ)( اجملتىر املدٌ٘ 1)

 .  14أكزً العىزٙ   ،ٔاجملتىر اإلصالو٘  .270البالنرٙ  ، (بترقٗق ضبىد محٗد اهلل)( أٌضاب األعزا  2)

 .105عبد اهلل بَ صةرٖط   ،( صبتىر املدٍٖٛ 3)

   .112أكزً العىزٙ  ،..( .ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ .501/ 1غاً ابَ ِ ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 4)

   .80 – 71أكزً العىزٙ  ،..( .( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟص5ْ)

  .(3937) 317/ 7(  رٗح البلارٙ 6)
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ّٞ وةةةَ عةةّز رجةةةي وةةةَ العةةةاً  ٔن ،املّةةاجز ٔوٍشلتةةةْ ِٔةةةٕ   بةةالةٓ   لةةةك ابتةةةدا

ٔاصةةتىز   ِةةذا اإلجةةزاٞ صىل واتبةةن فةةتح  ،(1)اشبةةاوط ايفحةةزٙ تبةةن اشبٍةةد 

   ٙ ٔيفةذا   ،لاةَ ةُٔ أُ ٖعةشً عمةّٗي بةذلك     ،(2)واٛ وَ العةاً الثةاوَ ايفحةز

ٔي ٖتٕتةف   ،فقد اصتىز تدفق املّاجزَٖ عمٜ املدٍٖٛ ذتٜ بعةد ِةذا التة رٖع   

اهج ةس» :ايفحزٙ بعد فتح واٛ ذل تاه الٍيب رعًٗا صال   العاً الثاوَ 
 .(3)«بعذس لدتحسولوكسجه  سوني 

كاٌ  ِذٓ أبزس والوح الٕتر االتتصاةٙ لمىدٍٖٛة تبٗةن غةشٔٚ األذةشاب،     

 ،ٔتد عّد ِذا الٕتر ذبضًٍا ومرٕعًا   الضٍٕاه الب أعقب  غةشٔٚ األذةشاب  

ٛ صةةبر    ٛ  ةة   ،(4)ٔخبا ةٛة بعةةد فةةتح  ٗةةرب صةٍة ٔغةةشٔٚ  ،(5)اُ ٔفةةز  ازبشٖةٛة صةٍة

))فااٌ  العأاٖا العٍٗٗٛ تٕسع عمٜ صااُ املدٍٖٛة     ،صٍٛ  اُ أٖنًا (6)ذٍل

ٕاه الةةةب أعقبةةة  فةةتح  ٗةةةرب   ٔثاةةةَ املضةةمىُٕ وةةةَ صجةةةاسٚ الٕفةةةٕة   ،  الضةٍة

ٛ تضةر((    ًا     (7)بازبٕاٟش ٔاصتنافتّي ودٚ صتاوتّي   املدٍٖٛة صٍة صال أٌةْ عةن ذبضٍة

ٖٔةةةتػ  بةةةتػ  الظةةةزٔ     ،ٔاالصةةةتىزارٖفتقةةةد صىل الثبةةةاه ٔالددٕوةةٛة    ،ٌضةةةبًٗا

 .ور األٖأًاألذٕاه، ٔال ٖاف٘ لضد ذاجاه الدٔلٛ ٔاجملتىر املتشاٖدٚ 

                                              
  .107عبد اهلل بَ صةرٖط  ،ٔصبتىر املدٍٖٛ  .291/ 1ابَ صعد  ،( الأبقاه1)

 .2/782الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 2)

  (.2825 ،2783) 45 ،6/ 6البلارٙ (  رٗح 3)

 :( ٔبٍرةٕٓ عةَ ابةَ عىةز اٌظةز     ())وا عبعٍا وَ التىز ذتٜ فتر   ٗرب :( تال  أً املنوٍل عاٟغٛ رت٘ اهلل عٍّا4)

ْ    .(5383)  عةزذْ لمرةدٖث رتةي     438/ 9فتح البارٙ  . 171أكةزً العىةزٙ    ،...( .ٔاجملتىةر املةدٌ٘ ) صاٟصة

 .73ىزٙ أكزً الع ،ٔاسبٗاٚ االتتصاةٖٛ 

 ،ٔاسبٗةاٚ االتتصةاةٖٛ    .66أكةزً العىةزٙ    ،اسبٗةاٚ االتتصةاةٖٛ    :اٌظةز  .ٔتٗن   صٍٛ صةبر  ،( ٔتٗن   صٍٛ ص 5)

   .17 ،16ضبىد بأاٍٖٛ 

ِٔة٘ تقةدر   الدراصةاه املعا ةزٚ وةا بةل        ،( ٔصبي نكز ذٍل  ا ةٛ أٌةْ كاٌة  وةَ أكثةز الػةشٔاه غٍةاٟي       6)

 .205،206أكةزً العىةزٙ    ،....( .اجملتىةر املةدٌ٘ )ازبّةاة    :اٌظةز  .ِةي ومُٕٗ ٔمخضةىاٟٛ ألةف ٔثالثةٛ والٖةل ةر    

   .65أكزً العىزٙ  ،ٔاسبٗاٚ االتتصاةٖٛ 

  .73أكزً العىزٙ   ،( اسبٗاٚ االتتصاةٖٛ 7)
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   ٙ ك الةةب كاٌةة    العةةاً التاصةةر ايفحةةز ٔي ٖاةَة بٍّٗةةا  ،ففة٘ة غةةشٔٚ تبةٕة

ق    ز فقةةة  أ ةةةاب املضةةةمىل ٔتتّةةةا تةةٗة ال٘ صةةةتٛ أعةةّة ل صال ذةةٕة ٔبةةةل غةةةشٔٚ ذةةٍة

زخُ ةةةة ار القةةةةةة ٔتةد أع  ،زٚةةةةةةة شٔٚ العضةةةبػ ضّاةةاتتصاةٙ ذتٜ عٗ  غشٔٚ تبٕك ٌف

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ  :زٖي صىل ِةةذٓ اسبالةٛة فقةةاه تعةةاىلةةةةةةةالا

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ              ۉ    ۅ   ۅ    ۋ 

ٔفّٗا كةاُ الةزجالُ ٖغةقاُ     ،(1)   چۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۇئەئ  وئ   وئەئ     

ّي   ٔكاُ الٍفز ،التىزٚ بٍّٗىا ا ِةذا ثةي ٖغةزب عمّٗةا       ،ٖتٍألُٕ التىةزٚ بٍٗة دصّة

ٔالٌةدرٙ صُ كاٌة  األسوٛة االتتصةاةٖٛ      ،ثي دصّا ِذا ٖٔغزب عمّٗةا املةاٞ   ،املاٞ

  .(2)تمك تزجر صىل تٕتٗ  اسبىمٛ تبن جين الثىار أً أٌّا تزجر صىل عٕاون أ زٝ 

فة بٕ   ،ٔكاٌ  وعاٌةاٚ بعة  أِةن الٓصةف ٛ التةشاه تاٟىٛة ذتٜة بعةد فةتح  ٗةرب          

بةل   الذٙ ي ٖضمي صال بعد فترّا كاُ ٖصزع   وضحد رصٕه اهلل  ِزٖزٚ 

 .(3)املٍرب ٔذحزٚ عاٟغٛ رت٘ اهلل عٍّا ملا بْ وَ ازبٕع كىا تقدً

ٔصنايفي عَ    اعرتا  أب٘ باز ثي عىز ثي رصٕه اهلل  ٔتصتْ 

ٕع خٖٛ وَ كتاب اهلل رجاٞ أُ ٖضتنةٗفْ أذةدِي لةٗأعي وعةْ ملةا بةْ وةَ ازبة        

  .(4)وغّٕرٚ

))ي ٖةةشه ٖتقمةةي   الٗضةةار ٔالقمةةٛ ذتةةٜ    ٔكةةذلك كةةاُ رصةةٕه اهلل 

فتةةارٚ ٖٕصةةز ٔتةةارٚ ٍٖفةةد واعٍةةدٓ كىةةا ثبةة    الصةةرٗح عةةَ أبةة٘    ،تةةٕ  

                                              
 .117 : ( التٕب1ٛ)

أكةةزً   ،...( .ٔاجملتىةةر املةةدٌ٘ )ازبّةةاة   .67/ 11(. ٔتفضةة  الأةةربٙ   326) 419/ 2أبةةٕ ٌعةةٗي   ،(  ةالٟةةن الٍبةةٕٚ  2)

( 117ٔارٖةٛ الازدةٛ رتىّةا )    .73أكةزً العىةزٙ    ،ٔاسبٗاٚ االتتصةاةٖٛ   .بتصز  230  ،229 ،227العىزٙ 

 .وَ صٕرٚ التٕبٛ

 .38اٌظز فٗىا تقدً ص  ( 3)

 (.329) 422،423/ 2أبٕ ٌعٗي  ،ٔةالٟن الٍبٕٚ (.6452) 11/286(  رٗح البلارٙ 4)
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 الحالة السياسية

ٔعةةَ  .(1)(مرركس لررذني سولرر سيشرربعسمرركسخبرر س لشررعي سخرر جسولررهلل س  س) :ِزٖةةزٚ 

مرركسيعرر  سبرر ثسم رر س ررذ س للذي رر سسم شرربعس  سمحلررذس) :عاٟغةةٛ رتةة٘ اهلل عٍّةةا
ٔةرعةةةْ وزٌِٕةةةٛ عمةةةٜ عةةةع  اصةةةتداٌْ     ٔتةةةٕ   ،(2)(ليررر  سذب اررر سدتررراس رررب 

  ٔت  ٖٕصز ثي بعد تمٗن ٍٖفةد واعٍةدٓ إل زاجةْ     .. فااُ الٍيب .(3)ألِمْ

ٔدبّٗةش   ،ٔتةٗافٛ الأةارتل   ،  ااعٛ اهلل وَ ٔجٕٓ الرب، ٔصٖثار ا تةاجل 

                                            .(4)((ٔغ  نلك ،الضزاٖا

 

باملدٍٖٛ تبةن اإلصةالً ٌظةاً صٗاصة٘      ي ٖاَ

أٔ ٍٖنةةٕٙ ذبتةةْ   ،داةةَ أُ ٍٖةةاسع عمةةٜ الضةةمأٛ  

باصةةةتثٍاٞ الّٗةةةٕة الةةةذَٖ تةةةمٕا     ،وةةةَ ي ٖضةةةمي

  .(5)ٔتدب  عنٌّٔي ب ٌفضّي ٔبشعاواتّي الدٍٖٗٛ ،دبىعاتّي اشبا ٛ

بقمٗةن وةَ    جز الةٍيب  شً أِن املدٍٖٛ تبةن وّةا  ةاُ وَ عةك المّي صال  وا

٘ٓ وما    ٕ  ،ًا عمةّٗي ةةةةتتةٕٖخ عبةد اهلل بةةَ أبة األوةةز الةذٙ ذةةاه ةٌٔةْ صبةة٘ٞ    ِٔة

 ةةا كةةاُ لةْ أكةةرب األثةةز     ،ٔتضةمىْ وقالٗةةد األوةةٕر بّةا   ،صلّٗةةا الةٍيب  

٘ٓ عمٜ الزصٕه  ٔة ٕلةْ   اإلصةالً ٌفاتةًا بعةد الٍصةز       ،صٖػار  در ابَ أب

وةةاه عمةةٜ نلةةك ٌضةة ه اهلل العافٗةةٛ   الةةذٙ أذةةزسٓ املضةةمىُٕ   بةةدر، صىل أُ   

 .(6)ٔذضَ اشبتاً

صىل املدٍٖٛ أ بح لمىدٍٖٛ كٗاًٌا صٗاصًٗا ٖقًٕ عمةٜ   ٔذل تدً الٍيب 

                                              
 (.5414) 460/  9 (  رٗح البلار1ٙ)

 (.2970) 4/2281ٔ رٗح وضمي  (.5416) 460/ 9البلارٙ (  رٗح 2)

 (.2916) 116/  9(  رٗح البلارٙ 3)

 .211/  13( عزذ الٍٕٔٙ عمٜ  رٗح وضمي 4)

  .219/ 1عبد الباص  بدر  ،( التارٖع الغاون 5)

 (.1798) 1422/ 3ٔ رٗح وضمي  (.6207) 607/  10(  رٗح البلارٙ 6)
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 ،تٗةةاً الدٔلةةٛ اإلصةةالوٗٛ ألٔه وةةزٚ   التةةارٖع    :عةةدٚ اعتبةةاراه وةةَ أبزسِةةا  

القاٟةةد العةةاً يفةةذٓ الدٔلةةٛ ِٔةةٕ املزجةةر الٕذٗةةد   كةةن        ٔاعتبةةار الةةٍيب  

 ،وضةةمىُٕ ٔغةة  وضةةمىل    ،ر لضةةمأتْ فّٗةةا كةةن أِمةةّا   ٔؽبنةة ،عةةنٌّٔا

 ،وصةةدر التغةةزٖر الٕذٗةةد يفةةا   ٔاعتبةةار القةةزخُ الاةةزٖي ٔصةةٍٛ الزصةةٕه   

   ٛ ٔضبة  أٌظةار القباٟةن العزبٗةٛ ٔالةدٔه       ،ٔاعتبار املدٍٖٛ عا ةىٛ ِةذٓ الدٔلة

  .ٔوزكشًا لصٍر األذداث ٔالقزاراه ايفاوٛ ،اجملأرٚ

بضةَ األٌظىةٛ    ً الزصةٕه القاٟةد   ٔ  صبٗن التىال يفةذٓ الدٔلةٛ تةا   

 .عمٜ الصعٗدَٖ الدا م٘ ٔاشبارج٘ ،ٔاربان اإلجزاٞاه الالسوٛ

فعمٜ الصعٗد اشبارج٘ تبةدٔ والوةح اسبالةٛ الضٗاصةٗٛ بٕتةٕذ   تمةك       

    ً  ،الفةةرتٚ وةةَ  ةةاله صرصةةاه اسبىةةاله ازبّاةٖةةٛ ذةةٕه املدٍٖةةٛ لٍغةةز اإلصةةال

 ،ٔبضة  ٌفٕنِةا   ،وٗٛٔفز  صٗأزٚ الدٔلةٛ اإلصةال   ،ٔالتىال يفذا الدَٖ

  .ٔمحاٖٛ ذدٔةِا

ٔتد اصترٕنه خٖاه ازبّاة عمٜ وا ٖقزب وَ ٌصف وا ٌشه وَ القزخُ 

  .(1)  العّد املدٌ٘

     ٛ  ،ٔكاٌ  تزٖػ ثثن ضبٕر االرتااس الةذٙ تةدٔر عمٗةْ ِةذٓ الضٗاصة

ٖٔقةف   ،ٖٔرتبةص بّةي الةدٔاٟز    ،باعتبارِا العدٔ األٔه الذٙ ٍٖأٙٞ املضمىل

 .  ازٖق ةعٕتّي

ٔتد بدأه تمك اسبىاله بداٖٛ بضٗأٛ فااٌ  أعداة املغاركل فّٗا 

ٔاتتصزه املغاركٛ فّٗا   أٔه األوز عمٜ املّاجزَٖ  ،  أٔه ايفحزٚ تمٗمٛ

ٔتةةد  ،ثةةي عةةارك األٌصةةار صىل جاٌةةي املّةةاجزَٖ فّٗةةا فٗىةةا بعةةد  ،(2)ٔذةةدِي

                                              
  .273/ 2ضبىد عشٚ ةرٔسٚ  ،وَ القزخُ(  ٕر وقتبضٛ )( ص ٚ الزصٕه 1)

 .43أكزً العىزٙ  ،)ازبّاة.....( ( اجملتىر املد2ٌ٘)
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ٕ  ٔي تاةَ ذبةزص عمةٜ  ة     ،اصتّدف  تمك اسبىاله القباٟن ذٕه باملدٍٖٛ

ّٞ بقةةدر ذز ةةّا عمةةٜ ةعةةٕتّي ل صةةالً ٔعقةةد           القتةةاه وةةر تمةةك القباٟةةن ابتةةدا

    ٛ ٔلنةىاُ   ،األذال  ٔاملعاِداه وعّي لت ول ذدٔة الدٔلٛة اإلصةالوٗٛ وةَ جّة

 ٝ ِةةذا صنا ي ؽبتةةارٔا  ،ذٗةةاةِي   املٕاجّةٛة املزتقبةٛة وةةر تةةزٖػ وةةَ جّةٛة أ ةةز

ي تتعةةز  املدٍٖةٛة  صن ،ٔلقةةد ختةة  ِةةذٓ األذةةال  أ ك َمّةةا ،الةةد ٕه   اإلصةةالً

كىةةا أٌّةةا بقٗةة  عمةةٜ ذٗاةِةةا      ،ألٙ غةةارٚ وةةَ تمةةك القباٟةةن الةةب ٔاةعِٕةةا  

  .(1)لمقزعٗلذزب املضمىل ور تزٖػ ٔي تقدً أٙ ٌٕع وَ إٌٔاع الدعي 

      ٛ  :ٔوةةَ األذةةال  الةةب عقةةده وةةر القباٟةةن   الفةةرتٚ وٕتةةٕع الدراصةة

وَ الضٍٛ الثاٌٗةٛ وةَ   وٕاةعٛ بين تىزٚ وَ كٍاٌٛ   غشٔٚ األبٕاٞ    فز 

ايفحةةزٚ، ٔوٕاةعةةٛ بةةين وةةد    غةةشٔٚ العغةة ٚ   عةةّز مجةةاةٝ األٔىل وةةَ  

ٔوٕاةعةٛ عٍٗٗةٛ بةَ ذصةَ الفةشارٙ   غةشٔٚ        ،(2)الضٍٛ الثاٌٗٛ لمّحزٚ أٖنًا 

 .(3)ةٔوٛ ازبٍده   ربٗر األٔه وَ الضٍٛ اشباوضٛ لمّحزٚ

فااٌ  تٍأٙٞ  ،صال أُ بع  القباٟن ي تغ  الد ٕه   تمك األذال 

فااُ البد وَ ت ةٖبّي  ،ٔتغان  أزًا ٖتّدةِي ،ٔترتبص بّي ،املضمىل

ٔتةةد  ،ٔتٕجٗةةْ تةةزباه اصةةتباتٗٛ ٔتاٟٗةةٛ تةةدِي بعةةد أُ عّةةزه عةةدأتّي     

ٖٔقابمٍا  ،اصتىزه ِذٓ اسبىاله الت ةٖبٗٛ صىل ٔت  وت  ز وَ عصز الض ٚ

بٍفضْ  ةِا الٍيب غشٔٚ بدر األٔىل الب تا :وٍّا   الفرتٚ وٕتٕع الدراصٛ

  وأةةارةٚ كةةزس بةةَ جةةابز الفّةةزٙ الةةذٙ أغةةار عمةةٜ أاةةزا  املدٍٖةةٛ ٌّٔةةي   

                                              
  .27،28( الضابق 1)

ٙ  ،57 ،56ٔتةةارٖع  مٗفةةٛ بةةَ  ٗةةاط   .599، 591/ 2ابةةَ ِغةةاً  ،( الضةة ٚ الٍبٕٖةةٛ 2) ةار  ،ذبقٗةةق أكةةزً العىةةز

   .1985ً -ِة1405 ،الضعٕةٖٛ –، الزٖا  2ط ،اٗبٛ

 ،255،256/ 3ابةَ القةٗي    ،ٔساة املعاة  .63 ،62/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .224/ 3ابَ ِغاً ،الٍبٕٖٛ  ( الض 3ٚ)

 .1985ً -ِة 1405 ،لبٍاُ –، ب ٔه 8ط ،ونصضٛ الزصالٛ ،ذبقٗق ععٗي ٔعبد القاةر األرٌنٔط



 57 )القضي الثاٌ٘( زوة األحزابـاالقتصادية والسياسية في المدينة قبيل غاالجتماعية والسكانية وألحوال ا

   ُ ٔنلةك     ،وةَ ٌةٕاذ٘ بةدر    (بع  صبن املضمىل ٔواعٗتّي ذتةٜ بمةؼ )صةفٕا

  .(1)مجاةٝ ار زٚ وَ الضٍٛ الثاٌٗٛ لمّحزٚ

محمٛ وغابّٛ تد مجةٕع بةين    ٔ  ا زً وَ الضٍٛ الثالثٛ تاة الٍيب 

 . (2)غأفاُ الذَٖ دبىعٕا ل غارٚ عمٜ املدٍٖٛصمٗي ٔ

محمةةٛ  اثمةةٛ تةةد    ٔ  ربٗةةر األٔه وةةَ الضةةٍٛ ٌفضةةّا تةةاة الزصةةٕه     

 .(3)مجٕع غأفاُ الب تزٖد اإلغارٚ عمٜ املدٍٖٛ

صةزٖٛ بقٗةاةٚ أبة٘ صةمىٛ بةَ       ٔ  ا زً وَ الضٍٛ الزابعٛ بعث الةٍيب  

 غةةارٚ عمةةٜ املدٍٖةةٛ   عبةةد األصةةد امللشٔوةة٘ صىل بةةين أصةةد الةةذَٖ دبىعةةٕا ل     

  .(4)ٔعمّٗي امٗرٛ األصدٙ

كىا بعث   الٕتة  ٌفضةْ عبةد اهلل بةَ أٌةٗط ازبّةين صىل بةين ِةذٖن         

  .(5)الذَٖ دبىعٕا ل غارٚ عمٜ املدٍٖٛ ٖقٕةِي  الد بَ صفٗاُ ايفذل٘

بٍفضةْ صةزٖٛ لت ةٖةي بةين      ٔ  مجاةٝ األٔىل وَ صٍٛ أربر تاة الٍيب 

 .(6)  الزجٗر سبٗاُ الذَٖ تتمٕا القزاٞ

بٍفضةةْ صةةزٖٛ صىل ةٔوةةٛ   ٔ  ربٗةةر األٔه وةةَ صةةٍٛ مخةةط تةةاة الةةٍيب    

ازبٍةةةده، ٔتةةةد بمػةةةْ ٔجةةةٕة دبىةةةر لمىغةةةزكل بّةةةا ٖزٖةةةدُٔ اإلغةةةارٚ عمةةةٜ  

 .(7)املدٍٖٛ

                                              
  .57ٔتارٖع  مٗفٛ  .601/ 2ابَ ِغاً  ،الض ٚ الٍبٕٖٛ  (1)

 .31/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه .182 /1الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 2)

  .2/34ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .193/ 1الٕاتدٙ  ،ٔاملػاسٙ  .49/ 3ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 3)

   .50/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه   .340/ 1الٕاتدٙ  ،ٔاملػاسٙ  .260/ 4ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 4)

 ،ٔساة املعةاة   .50/ 2ابةَ صةعد    ،الأبقاه  ٔ .531/ 2الٕاتدٙ  ،ػاسٙ ٔامل .267/ 4ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 5)

   .243/ 3ابَ القٗي 

  .81/ 4ابَ كث   ،ٔالبداٖٛ ٔالٍّاٖٛ  .77تارٖع  مٗفٛ بَ  ٗاط  (6)

 .255،256/ 3ابَ القٗي  ،ٔساة املعاة  .63 ،62/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .224/ 3ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 7)
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صةةزٖٛ بقٗةةاةٚ أبةة٘ عبٗةةدٚ بةةَ     ٔ  ِةةذٓ الضةةٍٛ ٌفضةةّا أٖنةةًا أرصةةن    

 .(1)صىل مجٕع ا٘ٞ ٔأصد ازبزاذ 

ٔاعةرتا    ،أٖنا تزب اتتصةاة تةزٖػ   كىا اصتّدف  تمك اسبىاله

     َ ٔوأارةتّةا كمىةا زبة ه     ،تٕافمّا القاةوةٛ وةَ ٔصىل الغةاً ٔالعةزا  ٔالةٗى

ٔجعمةّي   ،ِٔةٕ وةا أثةار ذفٗظةٛ القزعةٗل      ،صىل املزأغٛ ٔتػةٗ   ة  صة ِا   

ّٞ وةَ بةدر ٔأذةد ٔاشبٍةد       ،ٖعدُٔ العدٚ لٕتر ذد لتمةك األعىةاه   صال  ،ابتةدا

ٔعّز عمّٗي   أعقةاب اشبٍةد  اإلعٗةاٞ     ،نأُ جّٕةِي باٞه مجٗعّا بالفغ

  ذةةل أصةةفزه اشبٍةةد  عةةَ تةةدرٚ املضةةمىل  ،ٔالتعةةي ٔالعحةةش ٔتمةةٛ اسبٗمةةٛ

ٔتةةد  ،(2)ٔمحاٖةةٛ كٗةةاٌّي أوةةاً تةةٕٝ األذةةشاب    ،عمةةٜ الةةدفاع عةةَ أٌفضةةّي  

 ،ور ٌبن ِدفّي ،اصتىز املضمىُٕ   وأارةتّي ٔاعرتا  تٕافمّي التحارٖٛ

ذتةةٜ ٔ ةةمٕا صىل عقةةز  ،ٔعمةةٕ ِىةةتّي ،ٔعظةةٗي وقصةةدِي ،ٔعةةز  غةةاٖتّي

    ُ صىل أُ  ،ةارِةةي )واةةةٛ( كىةةا   اسبدٖبٗةةةٛ صةةٍٛ صةةة  ٔالفةةتح صةةةٍٛ  ةةةا

 ،فرقٍةة  ةواِٞةةا  ،ٔأعمٍةة  صصةةالوّا  ،ٔأنعٍةة  لمرةةق  ،اصتضةةمى  تةةزٖػ 

ٔالترقةة  بصةةفٕ  املضةةمىل، ٔاتتةةدٝ بّةةا وعظةةي تباٟةةن    ،ٔأذةةزسه أوٕايفةةا

     ً ٔ ةزٖح   ،اٚ البٗة  ٔمحة  ،العزب   ازبشٖةزٚ العزبٗةٛ، لاةٌّٕي أِةن اسبةز

 ً ّٞ وةةَ العةةاً الثةةاوَ   ،ٔلةةد صعاعٗةةن بةةَ صبةةزاِٗي عمّٗىةةا الضةةال ٔنلةةك ابتةةدا

 صىل وا بعد العاً العاعز ايفحزٙ.ايفحزٙ عقي الفتح 

يفةةذا الػةةز    الفةةرتٚ وٕتةةٕع     ٔوةةَ الضةةزاٖا الةةب أرصةةمّا الةةٍيب     

صزٖٛ صعد بةَ أبة٘ ٔتةاص صىل اشبةٓزار عمةٜ رأظ تضةعٛ أعةّز وةَ          :الدراصٛ

ٔصزٖٛ عبٗدٚ بَ اسبارث صىل رابؼ   ربٗر األٔه عمٜ رأظ  اٌٗةٛ   ،(3)حزٚايف

                                              
 .78تارٖع  مٗفٛ بَ  ٗاط ( 1)

 .69أكزً العىزٙ  ،....( .( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟص2ْ)

 .7/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .11/ 1الٕاتدٙ  ،ٔاملػاسٙ  .600/ 2ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 3)



 59 )القضي الثاٌ٘( زوة األحزابـاالقتصادية والسياسية في المدينة قبيل غاالجتماعية والسكانية وألحوال ا

ٔصزٖٛ محشٚ بَ عبد املأمي صىل ٔصٗف البرز عمٜ رأظ  ،(1)أعّز وَ ايفحزٚ

  ربٗةةر  ،بٍفضةةْ ٔغةةشٔٚ بةةٕاط  تاةِةةا  ،(2)رأظ صةةبعٛ أعةةّز وةةَ ايفحةةزٚ 

َ   ،(3)األٔه عمٜ رأظ ثالثٛ عغز عّزًا وَ ايفحزٚ جرةػ   ٔصزٖٛ عبةد اهلل بة

، ٔغشٔٚ ُبِرزاُ وَ ٌاذٗٛ الف زع (4)صىل غبمٛ   رجي وَ الضٍٛ الثاٌٗٛ لمّحزٚ

، (5)بٍفضةةْ ٔتاةِةةا الةةٍيب   ،  مجةةاةٝ األٔىل وةةَ الضةةٍٛ الثالثةةٛ لمةةّحزٚ    

ٔصزٖٛ الَقَزَةٚ   مجاةٝ ار زٚ وَ ٌفط الضٍٛ بقٗاةٚ سٖد بَ ذارثٛ 
(6) . 

صتقأاب املّاجزَٖ صىل كىا تاو  عمٜ الصعٗد اشبارج٘ أٖنًا عمٜ ا

ٔاملغةاركٛ     ،ٔتقمٗةن صةٕاة املغةزكل    ،لتاث  صةٕاة املضةمىل   ;املدٍٖٛ

 ،ٔمحاٖةةٛ ذةةدٔةِا ،ٔتٕاٗةةد ةعاٟىّةةا ،بٍةةاٞ الدٔلةةٛ الٍاعةة٠ٛ ٔالةةتىال يفةةا

 ٔالٕتةةٕ  صىل جاٌةةي الةةٍيب  ،ٔاسبةةاله ٔاسبةةزاً ،ٔوعزفةةٛ عةةزاٟر اإلصةةالً

الةةةذَٖ  ،باملضةةةمىل الةةةدٔاٟز  ةةةفًا ٔاذةةةدًا لةةةزة عةةةدٔاُ املعتةةةدَٖ املرتبصةةةل 

     ٜ وةةابل األعةةزاب ذةةٕه    ،أ ةةبرٕا   املدٍٖةةٛ إٌٔاعةةًا طبتمفةةٛ ٔ ةةٍٕفًا عةةت

ٔاملٍافقل  َ ي ٖضمي وَ األٔظ ٔاشبشرد ةا ن  ،ٔالّٕٗة ةا مّا  ،املدٍٖٛ

  ذةل أٌّةي كةإٌا       ،املدٍٖٛ أٖنًا، صتافٛ صىل تزٖػ عدِٔي التقمٗدٙ

  .واٛ الٖٕاجُّٕ صال عدًٔا ٔاذدًا فق  ِٕٔ تزٖػ

صال أٌةةْ جةةزٝ تعةةدٖن عمةةٜ ِةةذٓ الضٗاصةةٛ وٍةةذ أٔا ةةز العةةاً اشبةةاوط          

                                              
ابةَ   ،ة املعةاة  ٔسا .7/ 2ابَ صعد  ،ٔالأبقاه  .10/ 1الٕاتدٙ  ،ٔاملػاسٙ  .591/ 2ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 1)

   .163/ 3القٗي 

ابةَ   ،ٔساة املعةاة   .6/ 2ابةَ صةعد    ،ٔالأبقةاه   .9/ 1الٕاتةدٙ   ،ٔاملػاسٙ  .595/ 2ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 2)

 .163/ 3القٗي 

 .2/10ابَ صعد،.ٔالأبقاه 1/13الٕاتدٙ  ،. ٔاملػاسٙ 2/601ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 3)

 .2/8ابَ صعد،. ٔالأبقاه 1/12الٕاتدٙ  ،ٔاملػاسٙ  .598/ 2َ ِغاً  اب ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 4)

 .2/35ابَ صعد ،. ٔالأبقاه 1/196الٕاتدٙ  ،. ٔاملػاسٙ 3/50ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 5)

 .2/36ابَ صعد ،.ٔالأبقاه 1/197الٕاتدٙ  ،. ٔاملػاسٙ 3/53ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 6)
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ٔرأٝ  ،ايفحزٙ ذل عّز عحةش املدٍٖٛة اتتصةاةًٖا عةَ اصةتٗعاب وّةاجزَٖ جةدة       

يب  ٛ  الةٍة رّي فنةةٗمٛ ،أفنةةمٗٛ اسبةةد وةةَ تةةدفق املّةةاجزَٖ عمةةٜ املدٍٖةة  وةةر وةٍة

ّي       ،ايفحزٚ ٔوٍشلتّا ِٔي   بالةِي ور بقاٞ اسباجٛة صلةّٗي ٔعةدً االصةتػٍاٞ عٍة

 ،كىةا جةزٝ لةْ   اسبدٖبٗٛة ٔالفةتح ٔتبةٕك       ،  املػاسٙ الاب ٚ  ارد املدٍٖٛ

 .ذل كاُ ٖأمي وَ القباٟن أُ تمرق بْ   الأزٖق

وٍةةذ تدٔوةةْ   أوةةا عمةةٜ الصةةعٗد الةةدا م٘ فقةةد تاوةة  صٗاصةةٛ الةةٍيب     

تقًٕ ٔذدتّا عمٜ الدَٖ ٔلٗط عمٜ  ،اعتبار املضمىل أوٛ ٔاذدٚ املدٍٖٛ عمٜ

ٔلذا ف ٌةْ الؼبةق ملةنوَ أُ     ،ٔٔالٞ املضمىل فّٗا لمدٔلٛ ٔلٗط لمقبٗمٛ ،القًٕ

ْ     ،ٍٖصز كافزًا عمٜ ونوَ ٔتةد   ،كىا الؼبن لةْ أُ ٍٖصةز ضبةدثًا أٔ ٖنٖٔة

وزٔرًا  ،ْ عن ِذا االعتبار وأبقًا وٍذ العاً األٔه ايفحزٙ صىل وابعد ٔفات

 ٛ ٔكةةةاُ وةةةَ أبةةةزس أصةةةباب الٍصةةةز   وٕاجّةةةٛ    ،بةةةالفرتٚ وٕتةةةٕع الدراصةةة

 .(1)ٔوٍّا ذاةثٛ غشٔٚ األذشاب ،األذداث الب كاٌ  تعصف باألوٛ

بعةةد  ٔيفةةذا كةةاُ وةةَ أِةةي القةةزاراه الضٗاصةةٗٛ الةةب اربةةذِا الةةٍيب  

ا ةاٚ بةل   ٔعقةد املن  ،تدٔوْ املدٍٖٛ صبزاً املعاِدٚ بٍْٗ ٔبل الّٕٗة   املدٍٖٛ

فىةةةر ا ةةةتال  أاٗةةةا  اجملتىةةةر   املدٍٖةةةٛ تبقةةةٜ    ،(2)املّةةةاجزَٖ ٔاألٌصةةةار

 ٛ َ    ،اذتىااله ٔتٕع اشبال  ٔالغز بٍّٗي تاٟىة ٖٔصةز    ، ةا ٖشعةشع  األوة

ٔالبةةد  ،جّةةٕة املضةةمىل عةةَ الػاٖةةٛ العظىةةٜ الةةب ٍٖتظةةز وةةٍّي القٗةةاً بّةةا      

 ٛ لأزٖةق عمةٜ   وةَ تأةر ا   ،ٔذضةي وةاةٚ الغةز    ،ٔاسبالٛ ِذٓ لقأر ةابز الفتٍة

فحاٞ عقد ِةذٓ املعاِةدٚ بةل املضةمىل ٔالّٗةٕة       ،كن صبي تد ٖفن٘ صلّٗا

                                              
، واتبةةٛ 139ذضةةَ ٔعمةة٘ صبةةزاِٗي ذضةةَ   ،ٔالةةٍظي اإلصةةالوٗٛ  .140اهلل بةةَ صةرٖةةط عبةةد  ،( صبتىةةر املدٍٖةةٛ 1)

، 7ط ،194/ 1ذضةةةَ صبةةةزاِٗي ذضةةةَ  ،ٔتةةةارٖع اإلصةةةالً  .2002ً -ِةةةة1423 ،القةةةاِزٚ ،الٍّنةةةٛ املصةةةزٖٛ

 .80 -71أكزً العىزٙ   ،....( .ٔاجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ .1964ً

 .136-107العىزٙ  أكزً  ،....( . صاٟصْ)( اجملتىر املدٌ٘ 2)
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ذٗةةةث ٔتةةةر ازبىٗةةةر   وٕاجّةةةٛ ذقةةةٕتّي ٔٔاجبةةةاتّي  ;تاٟىةةةًا بّةةةذا الةةةدٔر

ٔوضةةةنلٗاتّي دبةةةآ الأةةةز  ار ةةةز الةةةذٙ  ٖغةةةاركي اإلتاوةةةٛ   املدٍٖةةةٛ،      

تةد اصةتىز   ٔ ،ٔبالتال٘ ذبىن العٕاتي املرتتبٛ عمةٜ اإل ةاله بة ٙ وةَ بٍٕةِةا     

ذةةل ٌقنةة  تزٖظةةٛ  ،العىةةن بّةةذٓ املعاِةةدٓ صىل وابعةةد غةةشٔٚ اشبٍةةد  بقمٗةةن 

ٛ     ،(1)املعاِدٚ ٔكةاُ ّٖةٕة بةين     ،ٔكإٌا خ ز وَ تبقةٜ وةَ الّٗةٕة   املدٍٖة

    ٛ فاةاُ ٌقة     ،تٍٗقاع ِي أٔه وَ ٌق  املعاِدٚ ثي بةين الٍنة  ثةي تزٖظة

ِةةدٚ صةةببًا وا ةةَ  ٔ ةةاره ِةةذٓ املعا ،تزٖظةةٛ يفةةا صٖةةذاًٌا باٌتّةةاٞ العىةةن بّةةا  

    ُ  ،املضمىل وَ تأّ  املدٍٖٛ وَ ةٌط الّٕٗة بأزٖقةٛ العمةي فّٗةا ٔال عةدٔا

 .بعٗدٚ عَ أةبٗاه التثوز الب ٖتبعّا الّٕٗة أٌفضّي عاةٚ

كىةةا كةةاُ صبةةزاً ٔثٗقةةٛ املنا ةةاٚ بةةل املّةةاجزَٖ ٔاألٌصةةار وةةَ أِةةي        

ار  بل ذٗث صٓزع  أصباب التع القزاراه الضٗاصٗٛ الب اربذِا الٍيب 

ٛ    ،ٔأنابةةة  الفةةةٕار  بٍّٗىةةةا   ،الأةةةزفل  ،ٔأسالةةة  أصةةةباب الٕذغةةةٛ ٔالػزبةةة

ٔصاِى    تإَٖ ٌضٗخ اجتىاع٘ ٖشةاة ور األٖاً ثاصاًا لٗتىاَ وَ 

عةالٔٚ عمةةٜ واتدوتةةْ وةةَ   ،الٕتةٕ    ٔجةةْ األذةةداث ازبضةاً الةةب تٍتظةةزٓ  

 عةاٌٜ  عالد صزٖر ٔفٓعاه لمىغاكن االجتىاعٗٓٛ ٔاالتتصاةٖٓٛ ٔالصةرٗٛ الةب  

  ٛ  ،ٔتةةد اصةةتىز العىةةن بّةةذٓ الٕثٗقةةٛ صىل ٔفاتةةْ       ،وٍّةةا املّةةاجزُٔ  ا ةة

ٔكاٌ  صببًا رٟٗضةًٗا   ٔتةٕ  املضةمىل  ةفًا ٔاذةدًا ٖٔةدًا ٔاذةدٚ   ٔجةْ         

    .األذداث الب كاٌ  تعصف بّي

أِىٗةةٛ اربةةان العىةةاه  الةةب ٖعمىّةةا أ ةةرابْ  ٔكةةاُ وةةَ صٗاصةةتْ 

   ٕ ٔ  الضةةةةمي   ،  اسبنةةةةز ٔالضةةةةفز  ،ابٔالةةةةٕالٚ ٔالقةةةةٕاة ٔاألوةةةةزاٞ ٔالٍةةةة

                                              
 .233-231/  3ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 1)
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 ،ِٔةةذا وةةَ عةة ٌْ أُ ٖعةةٕةِي الٍظةةاً ٔاملضةةنٔلٗٛ ٔاالٌنةةباط       ،(1)ٔاسبةةزب

ف نا  ةزد وةَ املدٍٖٛة لػةشٔ أٔغة ٓ ٔلةٕ كةاُ  زٔجةْ          ;ٔكاُ ٖأبق ِذا عىمًٗا

       ْ ٖةدٖز   ،تزٖبًا ي ؽبزد ذتٜ ٖعل عمّٗا وةَ ٍٖةٕب عٍةْ وةَ أ ةرابْ فةرتٚ غٗابة

كىا فعن    زٔجةْ   ،ٖٔقٗي يفي الصالٚ ،الٍاظٖٔزعٜ أذٕاه  ،عنُٔ الدٔلٛ

زٔجْ ةةة ن  ةتبة ذٗث اصتلمف عمٜ املدٍٖٛة    ،صىل بين تزٖظٛ رغي تزبّا الغدٖد

ا عبد اهلل بةَ أً واتةًٕ   ةةوٍّ
وةَ تبةن    ٔكةذلك فعةن    زٔجةْ     ،(2)

صىل بدر ذٗث عل عمٜ املدٍٖٛ فرتٚ غٗابْ عٍّا أبا لبابٛ بَ عبد املٍذر
(3)، 

صىل أذةةد عةةل عبةةد اهلل بةةَ أً واتةةًٕ  ٔ   زٔجةةْ 
ٔذةةل  ةةزد صىل  ،(4)

  ُ ٔذةل  ةزد صىل    ،(5)بٕاط اصتعىن عمٜ املدٍٖٛ الضاٟي بَ عثىاُ بةَ وظعةٕ

 ٔكةةاُ  (6)د امللشٔوةة٘ةةةةالعغةة ٚ اصةةتعىن عمّٗةةا أبةةا صةةمىٛ بةةَ عبةةد األص   

َ   ،ٔالعمةي  ،ٔالتقٕٝ،ٖتلٗٓز عىالْ  ةَ اعةتّز بالصةالذ      ،(7)ٔالفقةْ   الةدٖ

 ،بنزٔرٚ اربان أو  يفي ٔلٕ كاُ عةدةِي تمةٗالً   ْاُ ٖ وز أ رابكىا ك

 .  (8)«لذ سخ جسب ب س كسلد س ليؤم و سأدذه س» :فٗقٕه 

عمةةةةٜ اعتبةةةةار الغةةةةٕرٝ أصاصةةةةًا   اربةةةةان   كىةةةةا تاوةةةة  صٗاصةةةةتْ 

ٔ ا ًٛ   القنةاٖا املصة ٖٛ الةب تّةي األوةٛ صبتىعةٛ كقنةاٖا         ،القزاراه

 .اسبزب ٔالضمي

                                              
 .41أكزً العىزٙ  ،..( .( اجملتىر املدٌ٘ )ازبّاة1)

 .3/245ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 2)

 .3/260ابَ كث   ،ٔالبداٖٛ ٔالٍّاٖٛ  .612/ 2ابَ ِغاً ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 3)

 .199/ 1الٕاتدٙ  ،( املػاسٙ 4)

 .2/598ابَ ِغاً  ،ٚ الٍبٕٖٛ ( الض 5)

 .( الضابق6)

 .140ذضَ ٔعم٘ صبزاِٗي ذضَ  ،ٔالٍظي اإلصالوٗٛ  .224/ 1عبد الباص  بدر  ،( التارٖع الغاون 7)

املاتةةةي ،(500) 1/148ٔ ةةةررْ األلبةةةاٌ٘    ةةةرٗح ازبةةةاور    (.2609 ،2608) 82، 3/81( صةةةٍَ أبةةة٘ ةأة 8)

 .1986ً -ِة 1406 ،،ب ٔه ٔةوغق2ط ،اإلصالو٘
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 ًا وةةا ٖضتغةة  أ ةةرابْ   بعةة  أوةةٕر الضةةٗاةٚ الةةب كةةث كةةاُ  بةةن

ٔلاةةَ لٗغةةٗر  ،وةةر أٌةةْ ونٖةةد بةةٕذ٘ وةةَ اهلل  ،ٖتصةةز  فّٗةةا القاٟةةد عةةاةٚ 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   چ  الغةةةٕرٝ بٗةةةٍّي تأبٗقةةةًا لةٖةةةٛ الازدةةةٛ     

 . (1) چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

فقةةةد ةعةةةاِي  ،(2)((ٖغةةةأر أ ةةةرابْ صبةةةتىعل ٔوٍفةةةزةَٖ ))ٔكةةةاُ 

، ٔاصتغار أبا باز (3)ٔعمٜ ٔجْ اشبصٕص األٌصار ،ٔٚ بدرلمغٕرٝ   غش

    ٛ ٔاصتغةةار أ ةةرابْ   اشبةةزٔد    ،(4)باةةز ٔعىةةز   األصةةزٝ بعةةد املعزكةة

ٔاصتغار صعد بةَ عبةاةٚ   وٕتةف عبةد اهلل      ،(5)ملالتاٚ املغزكل ًٖٕ أذد

٘ٓ ٔضبألتْ تفزٖةق مجةر املضةمىل       وةَ أ ةرابْ     ٔعةأرعدةاً  ،(6)بَ أب

ٔعأر سعىاٞ األٌصار   ةفر عأز  ز  ،(7)ٗن غشٔٚ اشبٍد ذاةثٛ اإلفك تب

   ٛ ، (8) ةةةز املدٍٖةةةٛ لػأفةةةاُ   وعزكةةةٛ اشبٍةةةد  لفةةةك اسبصةةةار عةةةَ املدٍٖةةة

 .(9)ٔعأرِي   كٗفٗٛ صٖذاُ الٍاظ بالصالٚ

ْ   ))ٔكةةث ًا واكةةاُ الزصةةٕه    .. .ٖضتغةة  أ ةةرابْ فٗىةةا الٔذةة٘ فٗةة

                                              
 .38 : ( الغٕر1ٝ)

  .53أكزً العىزٙ  ،اجملتىر اإلصالو٘  (2)

 .2/615ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 3)

 ،ذبقٗق ععباُ ضبىد صعاعٗةن  ،(48) 121/ 4ابَ ذحز  ،ٔتملٗص اسبب   .(1763) 1385/ 3(  رٗح وضمي 4)

 ،253فقةةْ الضةة ٚ لمػشالةة٘   ٔ ةةررْ األلبةةاٌ٘   .1979ً -ِةةة 1399القةةاِزٚ  ،واتبةةٛ الامٗةةاه األسِزٖةةٛ

 .1976ً ،، القاِز7ٚط ،، ةار الاتي اسبدٖث254ٛ

   .68 ،67/ 3ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 5)

 (.4566) 79 ،8/78(  رٗح البلارٙ 6)

   .314 ،313/ 3ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 7)

   .234/ 3ابَ ِغاً  ،( الض ٚ الٍبٕٖٛ 8)

ٔٙ      .(604) 93/ 2 رٗح البلارٙ ( 9) ، ط   75،76/ 4ٔ ةرٗح وضةمي بغةزذ الٍٕة  –، بة ٔه  3، ةار صذٗةاٞ الةرتاث العزب٘ة

 .  54، 53أكزً العىزٙ  ،ٔاجملتىر اإلصالو٘  .224/ 1عبد الباص  بدر  ،التارٖع الغاون  :ٔاٌظز .لبٍاُ
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  ٛ عمةةٜ تةةزبٗتّي عمةةٜ   ٔذز ةةًا ،تعٕٖةةدًا يفةةي عمةةٜ الةةتفا  باملغةةاكن العاوةة

  ٝ ٔتعٕٖةةد األوةةٛ  ،الغةةعٕر باملضةةنٔلٗٛ ٔرغبةةٛ   تأبٗةةق األوةةز اإليفةة٘ بالغةةٕر

 .(1)عمٜ  ارصتّا((

 ً  ;ٔبذلك عّد صبتىر املدٍٖٛ ))أٔه تأبٗق لمغٕرٝ الضٗاصٗٛ   اإلصةال

 .(2)((صن كاٌ  الغٕرٝ   واٛ تقتصز عمٜ املىارصاه الفزةٖٛ

زٖٛ الدٍٖٗٛ لمتمٗةٛ الّٕٗةٖةٛ     عمٜ كفالٛ اسب كىا تاو  صٗاصتْ 

ً   (3)املدٍٖٛ ٔوعةاومتّي بةاملعزٔ     ،، ٔعدً صكزاِّي عمةٜ الةد ٕه   اإلصةال

وقابةةةن اعرتافّةةةي بضةةةمأٛ  ،(4)ٔالعةةةده، ٔوٍةةةر الترةةةزٖ  عمةةةّٗي أٔ صٖةةةذاّٟي

 ٛ ٔاعةةةرتاكّي   الةةةدفاع عٍّةةةا صنا   ،ٔ نةةةٕعّي يفةةةا  ،املضةةةمىل   املدٍٖةةة

 ٘ ٔاملضةمىل ٖةْد ٔاذةدٚ عمةٜ وةَ أراة       كىةا أٌّةي   ،(5)تعزت  لعدٔاُ  ةارج

   .(6)فتٍٛ ةا ن املدٍٖٛ

ٔالٕفةةةاٞ بالػةةةدر ٔاشبٗاٌةةةٛ،   ،صال أُ الّٗةةةٕة تةةةابمٕا اإلذضةةةاُ باإلصةةةاٞٚ  

 ةةا أةٝ صىل اةةزةِي وةةَ املدٍٖةةٛ     ،ٔاملعةةزٔ  بةةاملٍاز، ٔازبىٗةةن بةةالقبٗح   

ٔصجالّٟي عٍّا، ٔي ٖاَ تد تبقٜ وٍّي فّٗا تبٗةن غةشٔٚ األذةشاب صال بٍةٕ     

اُ املضةةمىُٕ ٖتٕتعةةُٕ وةةٍّي وثةةن ٔكةة ،(7)ِٔةةي أكثةةز الّٗةةٕة عةةدةًا ،تزٖظةةٛ

كاُ وةَ بةين تٍٗقةاع ٔالٍنة ، لاةَ ي ٖإٌةٕا لٗبةدنِي بقتةاه ذتةٜ          وا

صىل أُ  ،ٔي ٖإٌٕا لٗنا ذِٔي جبزٖةزٚ أصةالفّي   ،ٖزٔ وٍّي أوزًا وٍازًا

                                              
 .46أكزً العىزٙ  ،...(.ازبّاة)( اجملتىر املدٌ٘ 1)

 .53أكزً العىزٙ  ،( اجملتىر اإلصالو٘ 2)

 .127( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟصْ....( 3)

 .135، 123( الضابق4)

   .128 ،126 ،123( الضابق 5)

 .122 ،121( الضابق 6)

 .172الٍدٔٙ  ،ٔالض ٚ الٍبٕٖٛ  .59( الضابق 7)
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ٔاٌنةىٕا   ،ٌٔقنٕا العّد الذٙ بٗةٍّي ٔبةل املضةمىل    ،جاٞه غشٔٚ األذشاب

 ،ٔفةٓز  مجعّةي   ،، فمىا ِشً اهلل األذةشاب (1)مجٕع األذشاب   وٕتفّي صىل

 كةاُ أٔه عىةن بةدأ بةْ الةٍيب       ،ٔرة كٗدِي   عبةٕرِي  ،ٔعت  مشمّي

بعةةد املعزكةةٛ التٕجةةْ صىل بةةين تزٖظةةٛ  اصةةبتّي عمةةٜ غةةدرِي ٔ ٗةةاٌتّي        

ًٛ ذتةٜ ٌشلةٕا        ،لمىضمىل   أذمك الظةزٔ   فرا ةزِي مخضةًا ٔعغةزَٖ لٗمة

 ،فةةّٗي ذمةةٗفّي صةةعد بةةَ وعةةان  ، ثةةي ذا ةةي رصةةٕه اهلل عمةةٜ ذاىةةْ

ٛ   ،صةةٗد وةةَ صةةاةاه األٔظ  ٔتضةةبٜ الٍضةةاٞ   ،فراةةي فةةّٗي أُ تقتةةن املقاتمةة

 .(2)ٔتقضي األوٕاه ،ٔالذرٖٛ

كىا تاوة  عمةٜ صتةزار التٍظٗىةاه العغةاٟزٖٛ الةب كاٌة  تاٟىةٛ تبةن          

   ْ لاةةةَ ذبةةة  صعةةةزا  الدٔلةةةٛ    ،اإلصةةةالً عمةةةٜ ذايفةةةا الةةةذٙ كاٌةةة  عمٗةةة

ً     ،وٗٛ املباعةز اإلصال بعٗةدًا عةَ العصةبٗاه     ،ٔٔفةق أٌظىةٛ ٔتةٕاب  اإلصةال

ٔاالصةتفاةٚ وةَ تمةك التٍظٗىةاه        ،القبمٗٛ الب كاٌ  صاٟدٚ   ازباِمٗٛ

 . (3)ٔذبقٗق التاافن االجتىاع٘ بٍّٗي ،ٔتعمٗي الٍاظ ،ٌغز اإلصالً

بٍفضةْ أٔ   اُ لاةن عغة ٚ   املدٍٖةٛ رٟةٗط ٖعٍٗةْ الزصةٕه       ةةة ٔتد ك

ّٞ ٔتةةد ٖقةةز الةةزٟٗط الضةةابق عمةةٜ رٟاصةةتْ صنا كةةاُ   ،عمةةٜ تزعةةٗح تٕوةةْ بٍةةا

عمةةٜ بةةين صةةمىٛ ازبعةةد األبةةٗ  ٔاعةةْ    د عةةل ةةةةةفق ،ٕوْةةةةةةوزتةةًٗا   ت

داًل عةَ ازبةد بةَ تةٗط ألٌةْ      ةةة ز بَ الرباٞ عٍٗةْ ب ةةٕذ ٔتٗن بغةةعىزٔ بَ ازبى

 .(4)كاُ خبٗاًل

                                              
 .233 -3/231ابَ ِغاً   ، ٛ( الض ٚ الٍب1ٖٕ)

 .15( تقدً ربزػبْ   ص 2)

 .140عبد اهلل بَ صةرٖط ،ٔصبتىر املدٍٖٛ  .133-129العىزٙ أكزً ،...( .( اجملتىر املدٌ٘ ) صاٟص3ْ)

 ،لبٍةةاُ –، بةة ٔه 3ط ،ونصضةةٛ الزصةةالٛ ،، ذبقٗةةق عةةعٗي األرٌةةنٔط 254/ 1الةةذِيب ،( صةة  أعةةالً الٍةةبالٞ  4)

 .362/ 2ٔتفض  ابَ كث   .1985ً  -ِة 1405
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     ْ  ،تفقةد أذةٕايفي  ٔ ،ٔكاُ وَ وّاً رٟةٗط القبٗمةٛ رعاٖةٛ أفةزاة عغة ت

 ٛ ِٔةٕ ذمقةٛ الٕ ةن بةل      ،ٔمجر عغ تْ ذب  راٖٛ ٔاذدٚ أثٍاٞ التعب٠ٛ العاوة

، ٖةبمػّي مبةا ٖضةتحد     عغ تْ ٔاسبإوٛ املزكشٖةٛ الةب ٖزأصةّا الةٍيب     

 .  (1)ٔوا ٖصدر وَ أٌظىٛ ٔتزاراه ،وَ تغزٖعاه

ل ٔتد ٌُٓص   ٔثٗقٛ املنا اٚ بل املّاجزَٖ ٔاألٌصةار ٔٔثٗقةٛ املٕاةعةٛ بة    

املضمىل ٔالّٕٗة عمةٜ أعةاٞ كةث  وةَ العغةاٟز الةب كاٌة    املدٍٖةٛ           

 ;أوا املّاجزُٔ  فاعتربٔا كتمٛ عغةاٟزٖٛ ٔاذةدٚ لقمةٛ  عةدةِي     ،نلك الٕت 

 .(2)ذٗث كإٌا أ الاًا وَ تباٟن عتٜ أكثزِي وَ تزٖػ

  صةد   :ٔتد كاُ يفذا التٍظٗي أثز كب    تٍافط القباٟن فٗىا بٍّٗا

ٔاأل ةذ عمةٜ    ،ٔ  ذفةظ األوةَ بةل أفزاةِةا     ،زاه الب تةد تظّةز فّٗةا   الثػ

ٔ  اسبةةةزص عمةةةٜ أال ٖةةةنتٜ اإلصةةةالً وةةةَ تبمةةةّا   أر   ،أٖةةةدٙ صةةةفّاّٟا

 ،(3)ٔكاٌةةة  القباٟةةةن تتٍةةةأب   اشبةةةزٔد   الضةةةزاٖا ٔالبعةةةٕث    ،املعزكةةةٛ

لاٍّةةا ذبةةزص مجٗعةةًا عمةةٜ املغةةاركٛ   املػةةاسٙ الاةةب ٚ الةةب ٖقٕةِةةا     

 ٍفضْ. ب الٍيب 

عمٜ  ٔكاُ اربان املضحد الٍبٕٙ وَ أبزس الٕصاٟن الب أعاٌ  الٍيب 

فّٕ صىل جاٌةي كٌٕةْ ةارًا ثةارظ فٗةْ      ،تٍفٗذ صٗاصتْ الدا مٗٛ ٔاشبارجٗٛ

ٖٔعمىّةي القةزخُ    ،إٌٔاع طبتمفٛ وَ العباةٚ كاُ وقةزًا ٖمتقة٘ فٗةْ باملضةمىل    

ٔوٍةةْ ٖةةدٖز عةةنُٔ    ،ٖٔبةةاةيفي الةةزأٙ ٔاملغةةٕرٚ   ،ٖٔتفقةةد أذةةٕايفي  ،ٔالضةةٍٛ

ٔفٗةةةْ تعقةةةد  ،ٖٔضةةةتقبن الضةةةفزاٞ ٔالٕفةةةٕة ،ٖٔتمقةةةٜ فّٗةةةا األ بةةةار ،الدٔلةةةٛ

                                              
 .140ذضَ ٔعم٘ صبزاِٗي ذضَ  ،ٔالٍظي اإلصالوٗٛ  .129 ،128عبد اهلل بَ صةرٖط  ،( صبتىر املدٍٖٛ 1)

 .130 ،122 -119أكزً العىزٙ ، صاٟصْ....( )( اجملتىر املدٌ٘ 2)

 .134( الضابق 3)
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ذتةةةٜ غةةةدا املضةةةحد   ،(1)ٖٔعةةةل الةةةٕالٚ ٔالعىةةةاه  ،ٖٔعمةةةَ ازبّةةةاة  ،الزاٖةةةاه

ٔكةاُ أعةبْ بةاملقز الزعةة٘     ،(2)))وزكةش اسبٗةاٚ الضٗاصةٗٛ ٔاالجتىاعٗةةٛ((   

  .(3)لزٟٗط الدٔلٛ ٔذإوتْ   العصز اسباتز

ٞ     بن ت صٗط وضحدٓ ٔكاُ ت املضةحد الةذٙ    ،تةد أصةط وضةحد تبةا

ٔأ ةذ ؼبةث القباٟةن عمةٜ اربةان املضةاجد        ،(4)أصط عمٜ التقٕٝ وَ أٔه ًٖٕ

ُ        ،(5)  وٍةةاسيفي  ،(6)ٔوضةةحد بةةين ُسَرٖةةق ِةةٕ أٔه وضةةحد تةةزٙٞ فٗةةْ القةةزخ

ٔوضحد بين صمىٛ ِٕ املضحد الذٙ عّد ذبٕٖن القبمٛ وَ بٗة  املقةدظ صىل   

املدٍٖةةٛ  ، بعةةد صةةتٛ عغةةز عةةّزًا وةةَ وقةةدً الةةٍيب     (7)ٚواةةٛ أثٍةةاٞ الصةةال 

ٔتةةد  ،ٔتةد عةةز  فٗىةا بعةد مبضةةحد القبمةتل     ،(8)ٔ ةالتْ صىل بٗة  املقةةدظ  

فاةةاُ ٖصةةم٘ وعةةْ  ،صوةةاً تٕوةةْ   ذٗةةاٚ الةةٍيب  كةةاُ وعةةان بةةَ جبةةن 

يفةةي  ،ثةةي ٍٖصةةز  صىل تٕوةةْ فٗصةةم٘ بّةةي صواوةةًا   ِةةذا املضةةحد      ،العغةةاٞ

 .(9)فزٖنٛ ٔلْ ٌافمٛ

ٝ   ٔتد  وضةحد بةين عبةد األعةّن،      :وٍّةا  ،بٍٗ    املدٍٖةٛ وضةاجد أ ةز

ٔوضةحد بةين    ،ٔوضةحد بةين  ةدرٚ    ،ٔوضحد بين صاي ،ٔوضحد بين واسُ

                                              
ظي ( 1) ٔاملدٍٖةٛة  .1987ً -ِةةة 1407الضةةعٕةٖٛ،  –، جةةدٚ 4، الةةدار الضةةعٕةٖٛ، ط260،261فترٗةٛة الٍةةربأٙ  ،تةةارٖع الةٍة

 .  143،144ذضَ ٔعم٘ صبزاِٗي ذضَ  ،وٗٛ ٔالٍظي اإلصال .28ضبىد الٕكٗن  ،عا ىٛ اإلصالً األٔىل 

 .143ذضَ ٔعم٘ صبزاِٗي ذضَ  ،( الٍظي اإلصالوٗٛ 2)

   .524 ،523/ 1ذضَ صبزاِٗي ذضَ  ،ٔتارٖع اإلصالً  .144( الضابق 3)

 .390 ،389/ 2( تفض  ابَ كث  4)

 .124عبد اهلل بَ صةرٖط  ،( صبتىر املدٍٖٛ 5)

 .الضعٕةٖٛ –جدٚ  ،ةار األ فّاٌ٘ ،ذبقٗق فّٗي عمتٕه ،77عىز بَ عبٛ  ،( تارٖع املدٍٖٛ 6)

 .78( الضابق 7)

  .64( تارٖع  مٗفٛ 8)

ٛ    ،ذبقٗق صعٗد أعزاب ،368/ 24ابَ عبد الرب  ،( التىّٗد 9)  .1992ً -ِةة  1412 ،تٕسٖر واتبةٛ الػزبةاٞ األثزٖة

ُ    ،235غةال٘ الغةٍقٗأ٘    ،ٔالةدر الةثىل     -ِةةة 1411 ،جةدٚ ٔةوغةق  ، 3ط ،ةار القبمةٛ ٔونصضةةٛ عمةًٕ القةزخ

  .ٔ ررْ األلباٌ٘ .1991ً
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       .(1)ذزاً

ِٔاذا عّده املدٍٖٛ املٍٕرٚ ٔألٔه وزٚ   تارؽبّا ٌغ ٚ ٌظاً صٗاص٘ 

ِٔةةٕ ٔصُ كةةاُ الٖةةشاه    ،ٖقةةًٕ عمةةٜ تعةةالٗي ٔوبةةاةٙٞ اإلصةةالً ،وتااوةةن

ٕر الٍىةةٕ ٔي ٖبمةةؼ وةةدآ بعةةد وةةَ االصةةتقزار; بضةةبي عةةزٔ  القتةةاه الةةذٙ   اةة

       ٛ ٔعةدً اصةتقزار الٕتةر     ،الٖشاه وضةتىزًا وةر تةزٖػ ٔتباٟةن العةزب وةَ جّة

  ٝ كىةا   ،األوين   املدٍٖٛ ٌتٗحٛ ٔجٕة املٍافقل ٔبقاٖا الّٕٗة وَ جّةٛ أ ةز

ٔالٕذ٘ أُ التغزٖر الذٙ ٖضّي   رصي  ٕرٚ ِذٓ الضٗاصٛ الٖشاه وضتىزًا 

ذةةل  ،صال أُ أٌةةْ ٖضةة  خبأةةٜ ثابتةةٛ ٔوتشٌةةٛ عبةةٕ االصةةتقزار     ،ٍٖةةشه تباعةةاً 

 ٛ ٔتةةنً ٔفةةٕة  ،ٔتعمةةَ تةةزٖػ صصةةالوّا  ،تتٕتةةف تمةةك اسبةةزٔب   فةةرتٚ الذقةة

ً   العزب املدٍٖةٛ لتعأة٘ البٗعةٛ لزصةٕه اهلل      ٔلتةنةٙ فةزٔ     ،عمةٜ اإلصةال

ٔتصةبح   ،الًالأاعٛ ٔالٕالٞ لمدٔلةٛ اإلصةالوٗٛ، ٔتةدَٖ جشٖةزٚ العةزب باإلصة      

 .ٔوااٌٛ أعظي ،ٌٔفٕن أتٕٝ ،الدٔلٛ اإلصالوٗٛ ناه وضاذٛ أكرب

 

 

 
 

                                              
، 1ط ،واتبةٛ ةار الةرتاث   ،259ضبىةد بأاٍٖةٛ    ،ٔاسبٗةاٚ االجتىاعٗةٛ    .76 – 57عىز بَ عةبٛ   ،( تارٖع املدٍٖٛ 1)

  .1988ً -ِة 1409 ،املدٍٖٛ املٍٕرٚ


