


 على جمتنع املدينة من خالل كتب الرحالة هأثراحلج و
 إبان احلكه العثناني للحجاز

 

 آمال رمضان عبد احلنيد صديق

 داَع١ أّ ايكط٣

 ع٢ً غبشاْ٘ اهلل اؾرتنٗا عـي١ُٝ إغ١َٝ٬ ؾعري٠ اؿر

 تػؿط ب٘ ، ايسٜٔ أضنإ َٔ ضنًٓا ٚدعً٘ ، اغيػًُري

 ، عٛاتايس ٚتػتذاب ، ايعربات تػهب ؾٝ٘ٚ ، ايصْٛب

 اؿر ضنب ُٜ٪ثط خ٬ي٘ َٚٔ ، هلِ َٓاؾع ؾٝ٘ ايٓاؽ ٜٚؿٗس

 بطنب اغيس١ٜٓ تأثطت ٚيكس ، سٛي٘ سئ ٜٚتأثط سٛي٘ ؾُٝا

 ، يًشانط تأق٬ًٝ اغيانٞ نإ ٚغيا . ؾٝ٘ ٚأثطت ، اؿر

 ٖصٙ يتاضٜذ ايعًُٞ ايبشح سًكات َٔ سًك١ أغس إٔ أسببت

 أثط»  بـ ت٘عْٓٛ ايصٟ عجٞ خ٬ٍ َٔ ، اغيباضن١ اغيس١ٜٓ

 إبإ ايطساي١ نتب خ٬ٍ َٔ اغيس١ٜٓ فتُع ع٢ً اؿر

 . « يًشذاظ ايعجُاْٞ اؿهِ

 : أَٛض عس٠ إزي اغيٛنٛع أ١ُٖٝ ٚتعٛز

 ايـيطٚف أٚاخطٙ ؼي اختًؿت ايعجُاْٞ ايعكط إٔ : َٓٗا

 ؼ٫ٛت ايعامل ؾٗس ؾكس ; ي٘ ايػابك١ ايعكٛض عٔ نجريًا

 نسخٍٛ ; ايعٜاض٠ ثِ َٚٔ اؿر ضس٬ت ع٢ً أثطت ٚتٛٛضات

 ، ا٭ٚزي ايعاغي١ٝ ٚاؿطب ، اغيس١ٜٓ إزي اؿسٜس ايػه١

 . اؾسٜس٠ أبعازٖا اؿر طس١ًي قاض ٚبايتايٞ

 يًعكط ايٛبٝعٞ ايتاضخيٞ ا٫َتساز ٖٛ ايعجُاْٞ ايعكط إٔ نُا

  ، ايعٗس شيو يعازات اَتساز ٖٞ اٯٕ ايعازات َٔ ؾهجري ٚيصا ; اؿسٜح

 مقدمةةةةة    

 

أهميةةةةةةةة  
 املوضةةةةةو   
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 ، أٜهًا ايعٗس يصاى اَتساز ٖٞ ٚايبٓٝإ ٚاؿهاض٠ ايعُاض٠ َٔ ٚنجري بٌ

 . ٚؼًًٝ٘ ايٛاقع تهٝٝـ ؼي شيو ع٢ً تعتُس اغيعاقط٠ ٚايسضاغات

 اجملتُع ع٢ً اؿر تأثري َعطؾ١ إزي أٜهًا اغيٛنٛع أ١ُٖٝ تطدع نُا

 ؼي شيو تٛقع ؾُٝهٔ ، َٚٛايبِٗ تًٛعاتِٗ تتؿاب٘ ايٓاؽ ٕإ سٝح ; اغيسْٞ

 . ْػبًٝا كتًؿ١ أظ١َٓ

 ؼي اغيس١ٜٓ ؼي ايعا١َ ا٭ٚناع يتدٌٝ ٚاغع١ آؾاقًا ايبشح ٜعٛٞ نصيو

 سًكات َٔ سًك١ ؾٝػس ، ٖـ923 عاّ َٔ ابتسأ ايصٟ ، ايعجُاْٞ ايعٗس

 . اغيعاقط ايتاضخيٞ ايبشح

 اغيٛنٛع اختٝاض أغباب ؾٝٗا تٓاٚيت َكس١َ ع٢ً ايبشح ٜٚؿتٌُ

 : ايتايٞع٢ً ايٓشٛ  َٛايب أضبع١ٚ ، ٚأُٖٝت٘

 . يًُس١ٜٓ ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ ع٢ً اؿر أثط : األّل املطلب

 . اقتكازًٜا اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً اؿر أثط : الجاىٕ املطلب

 . ٚتكايٝسٙ ٚعازات٘ استؿا٫ت٘ ؼي اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً اؿر أثط : الجالح املطلب

 . ثكاؾًٝا اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً اؿر أثط : الزابع املطلب

 إ٫ تٛؾٝكٞ َٚا ، ب٘ ٜٓؿع ٚإٔ ، َين ٖصا ٜتكبٌ إٔ تعازي اهلل ٚأغأٍ

 . ٚغًِ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ً اهلل ٢ٚقً ، باهلل

 : للندٓي٘ الضلاىٔ٘ الرتكٔب٘ علٙ احلج أثز : األّل املطلب

 ا٭َِ غا٥ط َٔ خًٝؽي ؾٗٛ ; ا٭قٍٛ َتعسز اغيػًِ اغيس١ٜٓ فتُع إٕ

 ايكبا٥ٌٚ ا٭ْكاض بكاٜا َٔ ٝريا٭قً غهاْٗا إزي ؾباإلناؾ١ ، اإلغ١َٝ٬

 ٚاؾا٠ٚ ٚايرتى ٚايعطاقٝري ٚاغيكطٜري ايؿاَٝري َٔ نبري عسز ٚدس ، ايعطب١ٝ

 ػتاْٝريهٚايٛاد ٚاهلٓٛز ٚايػٓػاٍ ٚاغيػاضب١ ٚايػٛزاْٝري ٚايعلباضٜري

 ، (1)اإلغ٬ّ ؾعٛب َٔ ٚغريِٖ ٚايطٚؽ ، ٚا٭ؾػإ ٚا٭نطاز ٚاؾطانػ١
                                                           

 . 760ضس١ً إزي اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠، م ( قُس نطز عًٞ: 1)
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 يعٜاض٠ ايؿٛم ٜسؾعِٗ ايبسا١ٜ ؼي ناْٛا ايصٜٔ،  ٤ايػطبا قساغتٗا دصبت ؾكس

 عٛزتِٗ ططٜل ؼي ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً بايػ٬ّ ايتؿطف ثِ َٚٔ ، ايٓبٟٛ اغيػذس

 ، ٚاجملاٚض٠ ايبكا٤ هلِ ٜٛٝب نإ َا غطعإ يهٔ ، أٚطاِْٗ إزي

 ٜٚٓدططٕٛ ، اغيس١ْٝ ٚاؾايٝات ا٭غط َِٓٗ ٚتتهٕٛ ، اغيس١ٜٓ ؼي ؾٝػتكطٕٚ

 اغي١ٝٓ تٛاؾِٝٗ ست٢ ، باجملتُع َٚتأثطٜٔ َ٪ثطٜٔ اغيدتًؿ١ اؿطف اَتٗإ ؼي

 . (1)اغيكسغ١ ايبكاع ؼي شضاضِٜٗ ٚتػتُط ، باغيس١ٜٓ

 اجملتُع ؾ٦ات ايسضاغ١ ؾرت٠ اغيس١ٜٓ ع٢ً ٚؾسٚا ايصٜٔ ايطساي١ ٫سفي ٚقس

 اغيس١ٜٓ غهإ أنجط إٔ بٛضنٗاضت ايطساي١ ٜصنط ُج٬ًؾ ; باغيس١ٜٓ اغيدتًؿ١

 ّ(1815) غ١ٓ ضسًت٘ ظَٔ ؼي ٚأِْٗ ، أدٓب١ٝ أقٍٛ َٔ ٜٔايٛاؾس َٔ ناْٛا

 أتٛا دسز ٚاؾسٕٚ إيِٝٗ ٜٚهاف إ٫ عاّ ضيط ٫ ٚأْ٘ ، خًًٝٛا ناْٛا

 قاؾ١ً تعرب ؾ٬،  اؿر ٖٛ ا٫غتٝٛإ ٖصا غبب إٔ ٜكطضٚ . (2)بٗا يٝػتكطٚا

  ًاعاَ ايبكا٤ ب١ٝٓ ٜتٛقؿٕٛ َػاؾطٜٗا َٔ ق١ً ٚؽًـ إ٫ اغيس١ٜٓ سذٍٝر

 . (3)زا١ُ٥ إقا١َ بٗا ٜكُٕٝٛ َا عاز٠ يهِٓٗ ، ا٭َط بسا١ٜ ؼي ؾكؽي َريعا أٚ

 )أؾطٜكٝا( َٔ ٚغريِٖ ايتهاض١ْ أٚ ايعْٛز نإ اغيجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً

 اْتٗا٤ ٚبعس ، اؿر ؾطٜه١ ٭زا٤ ب٬زِٖ َٔ قازَري َه١ إزي ٜتٛدٕٗٛ

 ٌتـي بُٝٓا ، ا٭قًٞ َٛطِٓٗ إزي عا٥س٠ َِٓٗ قسٚز٠ أعساز تتٛد٘ اغيٛغِ

 َٓٛك١ ؼي اغيسٕ نربٜات ؼي تػتكط - ايعٛز٠ ضس١ً غيؿك١ - َِٓٗ ا٭نجط١ٜ

 . اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ َٓٗا ٚاييت (4)اؿذاظ

 اغيس١ٜٓ ؼي ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ تٓٛع ع٢ً اؿر أثط إزي ٜؿري نً٘ ٖٚصا

 اؿذاز»  اجملاٚضٜٔ َٔ ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي ايػهإ أنجط غسا ست٢
                                                           

 . 474ضس١ً بريتٕٛ إزي َكط ٚاؿذاظ ، م  ، ( بريت1ٕٛ)

 . 342ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، م  ، ( بٛضنٗاضت2)

 . 343ؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، م ضس٬ت ؼي ؾب٘ ا ، ( بٛضنٗاضت3)

 . 141-140، م «  اؿذاظ» ضس١ً ؼي ب٬ز ايعطب  ، ( َٛضٜؼ تاَٝع4ٜ٘)
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 بعض قسضِٖ ٚقس . اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اؾٛاض ِهل طاب ايصٜٔ « ٚايعا٥طٜٔ

 ث٬ث١ إزي ايٓكـ بٓشٛ خطاٯ ٚايبعض ، (1)ايػهإ ْكـ بٓشٛ ايطساي١

 . (2)ايػهإ أضباع

 غها١ْٝ تطنٝب١ ٚدٛز ايطساي١ نتب٘ َا خ٬ٍ َٔ ًْشفي إٔ ٚضيهٔ

 : ؾ٦ات عيؼ ٜتكسَٗا كتًؿ١

 ايطساي١ نتب ؼي اْٛاٚن ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ إزي ٜٓتُٕٛ ايصٜٔ ِٖٚ : األعزاف

 . (3)أغط٠ عؿط٠ بهع

 َٔ ِٖٚ ، ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ قبٌ َٔ اغيس١ٜٓ ُٕٛحيه ايصٜٔ ِٖٚ : احللاو

 ، أتطاى أْكاف أِْٗ بريتٕٛ ايطساي١ ٜٚصنط ، ايرتن١ٝ ا٭غط

 اؾٓؼ ٖصا عسز نجط قس ٚأْ٘ ، عطبٝات ٚأَٗاتِٗ تطى با٩ِٖآؾ

 ضعًا ا٭عُاٍ أنجطٚ اغيٓاقب أضق٢ يؿػٌ خٛٛٛا ٚقس ، اغيدًؽي

 . (4)اغيس١ٜٓ ؼي

 أِْٗ ٜٚعتكس ، ايعباغ١ٝ اـ٬ؾ١ بٝت إزي ٜعٛزٕٚ ايصٜٔ ِٖٚ : اخللٔفٔ٘

 . (5)عباغ١ٝ أقٍٛ َٔ ٕٜٓشسضٚ

 أِْٗ نُا ، اغيس١ٜٓ َٔ بايكطب أٚ ايهٛاسٞ ؼي اغتكطٚا ايصٜٔ ِٖٚ : البدّ

 . (6)ٚعازاتِٗ ٚهلذاتِٗ ايتكًٝسٟ بًباغِٗ استؿـيٛا

                                                           

 . 164، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ( ضٜعؾا1ٕ)

 . 365، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت2)

إزي  ضس١ً بريتٕٛ ، بريتٕٛ ، 341، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت3)

 . 259، م  : ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ; ايبتْٓٛٞ 472، م  َكط ٚاؿذاظ

 . 2/143ضس١ً بريتٕٛ إزي َكط ٚاؿذاظ  ، ( بريت4ٕٛ)

ضس١ً بريتٕٛ إزي  ، بريتٕٛ ، 342، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت5)

 . 472، م  َكط ٚاؿذاظ

بريتٕٛ إزي  ضس١ً ، بريتٕٛ،  ١344 ، م ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطبٝ ، ( بٛضنٗاضت6)

 . 498َكط ٚاؿذاظ ، م 
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 ٭ؾطازٖا اييت ا٫دتُاع١ٝ ايؿ٦ات َٔ ِٖٚ ، (2)الطْاعٔ٘ أّ:  (1)األغْات

 ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ زاخٌ ٚاؿٌ ايعكس ٚهلِ ، ٚايتبذٌٝ ايعا٥س ا٫سرتاّ

 ايٓبٟٛ اؿطّ خس١َ ؼي ٜٚعًُٕٛ ، (3)كتًؿ١ دٓػٝات َٔ ِٖٚ

 ، اؿطّ ؾٝذ ٚؿيٝؿ١ ؾأع٬ِٖ ، ٚضتب زضدات ٚع٢ً ، ايؿطٜـ

 ٚإٕ ، ايباؾا سيذًؼ ؾب١ٗٝ بٛطٜك١ َهٕٛ فًؼ ي٘ نإ ايصٟ

 . (4)عسزًا أقٌ نإ

 ، ايعجُاْٞ ايعكط ؼي اغيس١ٜٓ يػهإ ايػايب١ٝ ا٭نجط١ٜ ِٖٚ : اجملاّرٌّ

 أؾاض ؾكس ، اإلغ٬َٞ ايٛٝـ أيٛإ ناؾ١ َٔ ؾت٢ أخ٬ؾي ِٖٚ

 ، اغيس١ٜٓ غهٓت اييت اإلغ١َٝ٬ اؾٓػٝات َٔ ايعسٜس إزي ايطساي١

 ، ايرتن١ٝ ا٭غط َٔ عسز ٚدس ؾكس ، أًٖٗا َٔ ايٛقت سيطٚض ٚأقبشٛا

 ايُٝٔ إزي أقٛهلِ تطدع بٗا اغيػتكطٜٔ َٔ ايعـي٢ُ ايػايب١ٝ يهٔ

 باإلناؾ١ ، ٚاغيػطب ٚاؾعا٥ط ٚتْٛؼ َٚكط ٚغٛضٜا ، ٚسهطَٛت

 ٚقًٌٝ ايتهاض١ْ َٔ زاٚأعس ٚايساغػتاْٝري ٚا٭ؾػإ ا٭نطاز إزي

 . (5)اؾاٜٚري َٔ
                                                           

، ٚقٌٝ إْٗا َٔ  ، َٚعٓاٙ ايهرب ٚتكسّ ايػٔ : أغُل ، َٔ اغيكسض : ن١ًُ تطن١ٝ ( ا٭غا1)

، ٚتًٛل ع٢ً ايط٥ٝؼ  : أقا، ٚدط٣ ايعطب ع٢ً إناؾ١ تا٤ إيٝٗا إشا ٚقعت َهاؾًا ايؿاضغ١ٝ

أظيس .  زّ اـكٞ ايصٟ ٜ٪شٕ ي٘ بسخٍٛ غطف ايٓػا٤، ٚع٢ً اـا ٚايكا٥س ٚؾٝذ ايكب١ًٝ

 . 17، م  قٌٝ َا ٚضز ؼي تاضٜذ اؾربتٞأ: ت ايػعٝس غًُٝإ

، اْـيط: ابٔ َٓـيٛض يػإ  ، ٚطيعٗا طٛاؾ١ٝ ـكٞا١ُ تًٛل ع٢ً ايعبس ً: ن ( ايٛٛاؾ2ٞ)

بٟٛ ٚأٍٚ َٔ ضتب ا٭غٛات ؼي اغيػذس ايٓ.  3/108; تطتٝب ايكاَٛؽ احملٝؽي  2/109ايعطب 

، ايصٟ أٚقـ عًِٝٗ  ٖٛ ايػًٛإ ْٛض ايسٜٔ ٚتبع٘ ؼي شيو ايػًٛإ ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ

 . 1/468ايػُٗٛزٟ: ٚؾا٤ ايٛؾا٤ .  ؼي بعض قط٣ َكط ًاأٚقاؾ

 . 426، م  َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت3)

 . 318اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ ، ( بٛضنٗات4)

ضس١ً بريتٕٛ إزي  ، بريتٕٛ ، 343، م  ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝضس٬ت ؼي  ، ( بٛضنٗاضت5)

 . 164، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ضٜعؾإ ، 474َكط ٚاؿذاظ ، م 



 (93العدد ) -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 121

 تاد صْق املياخ٘ ، حٔح اع

أٍالٕ املدٓي٘ اخلزّج إلُٔ 

 الصتكبال ّتْدٓع ركب

احلجاج ّٓظَز يف الصْرٗ 

 ُٔفمجال احلجٔج اليت أىاخت 

 

 

تكارب البْٔت يف املدٓي٘ قزب احلزو 

لتْفري أكرب مضاح٘ ليشّل احلجاج 

  فَٔا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ٕ عبُٔ صْرٗ تظَز لباظ أحد العلناٛ يف احلجاس ٍّْ ٓزتدٖ اجلب٘ ّالعنام٘ اليت ٍ

 ٘بلباظ العلناٛ املصزٓني الذٖ كاٌ ميتغزًا فرتٗ الدراص٘ ، ّماسال يف تفاصٔلُ الزٜٔض

 عبًَٔا بلباصَه يف األسٍز الغزٓف
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  : بكٛي٘ اغيس١ٜٓ غهإ َٔ اـًٝؽي ٖصا عٔ ضٜعؾإ ايطساي١ عرب ٚقس

 اييت ايكَٛٝات طيٝع أبٓا٤ َٔ َربقـ خًٝؽي ِٖ ٕٛايسا٥ُ اغيس١ٜٓ ٚغهإ» 

 ث٬ث١ ظٖا٤ ٜ٪يؿٕٛ ايصٜٔ ايعطب احملًٝري ايػهإ ٚعسا ، اإلغ٬ّب تسٜٔ

 اغيايٝعٜري َٔ نبري عسز ٖٓا ٜٛدس ، اإلطيايٞ ايػهإ عسز أعياؽ

 ٚنصيو ، ٚا٭تطاى ا٭ؾاضق١ٚ ٚايعطب ٚاهلٓٛز ٚاغيكطٜري ٚا٭سباف ٚايعْٛز

 نُا ، احملًٝري ايعطب بري َٚٔ ، ِٖريٚغ ٚايكطغٝع ٚايترت ٚايؿطؽ ايػطت

 سيعـيُِٗ ؾِٗ ; ا٭قًٝري ايبًس غهإ إزي قًًٕٝٛ ٜٓتُٞٚ ، يٞ أٚنشٛا

ٝ٘ ٚاغتعطبٛا اـاضز َٔ قازَٕٛ  قػُات تتٓٛع ٚيصيو ، ايعَٔ َط َع انً

َّ ا٭بٝض َٔ ابس٤ّ ا٭يٛإ طيٝع َٔ ٚبؿطتِٗ ، ِٖٗٛٚد  عٓس نُا اشيا

 . (1)« ا٭سباف عٓس نُا ايربْٚعٟ ايسانٔ ست٢ ا٭ٚضٚبٝري

 ؾرت٠ ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي يًُس١ٜٓ ايػهاْٞ ايتعساز ع٢ً اؿر طأث ٚيكس

 ٖـ/1081) عاّ اغيس١ٜٓ ظاض ايصٟ دًيب أٚيٝا ايطساي١ ؾٝصنط ، ايسضاغ١

 ٚإٔ ، اؿذٝر إيٝٗا ٜؿس عٓسَا ايبؿط َٔ عط إزي تتشٍٛ اغيس١ٜٓ إٔ ّ(1671

 ٜٚصنط . (2)ْػ١ُ أيـ عؿط أضبع١ سٛايٞ اؿر أٜاّ خاضز غهاْٗا تعساز

 نإ ّ(1815ٖـ/1231) عاّ ظاضٖا سري اغيس١ٜٓ غهإ عسز إٔ بٛضنٗاضت

 ايطساي١ إيٝ٘ أؾاض غيا َكاضب ٖٚٛ . (3)أيؿًا عؿطٜٔ إزي أيؿًا عؿط غت١ بري َا

 ؼي ايػهإ عسز بًؼ ّ(1819ٖـ/1235) عاّ ؼي أْ٘ شنط سٝح ; غازيري

 ؾكس ، يعسزا ظاز ايكطٕ شاى ْٗا١ٜ َٚع ، (4)ْػ١ُ أيـ عؿط مثا١ْٝ اغيس١ٜٓ

 سٛايٞ ؾٝٗا اغيس١ٜٓ إٔ ّ(1878ٖـ/1296) عاّ نري دٕٛ ايطساي١ قسض

 َٔ ٚفُٛع١ ا٭تطاى َٔ ٕٛٚايباق ايعطب َٔ ثًجاِٖ ، ْػ١ُ أيـ عؿطٜٔ
                                                           

 . 145، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ( ضٜعؾا1ٕ)

 . 140، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( أٚيٝا دًيب2)

 . 365، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت3)

 . 118، م  ضس١ً عرب اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، زيري( غا4)
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ُٓس١ٜ ايب٬ز كتًـ َٔ ايكازَري ايػطبا٤ اغيكُٝري  َٔ عكسٜٔ ٚبعس . (1)احمل

 عاّ اغيس١ٜٓ ظاض يصٟا زٚيتؿري ايطٚغٞ ايطساي١ قسض ، نري ضس١ً َٔ ايعَإ

 ق١ًًٝ غٓٛات ٚبعس ، (2)أيؿًا أضبعري بٓشٛ غهاْٗا عسز ّ(1898ٖـ/1316)

 َطآ٠ » اغيػُا٠ اؿذاظ١ٜ ضسًت٘ ؼي ضؾعت إبطاِٖٝ سسز ، زٚيتؿري إسكا٤ َٔ

(3)ْػ١ُ أيـ (56)بـ ّ(1908ٖـ/1325) عاّ اغيس١ٜٓ غهإ عسز « اؿطَري
 ، 

 ٖـ/1329) عاّ يًُس١ٜٓ ظٜاضت٘ ؼي ايبتْٓٛٞ تكسٜط ايعسز شيو َٔ ٜٚكرتب

 ، (4)ا٭داْب اجملاٚضٜٔ َٔ نجري َِٓٗ ْػ١ُ أيـ بػتري قسضِٖ سٝح ّ(1910

 . غهاْ٘ عسز ؼي اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً اؿر تأثري ق٠ٛ إزي ٜؿري ػيا

 عاّ ٚاؿذاظ ايؿاّ بري اؿسٜس ايػه١ خؽي ٫ؾتتاح نإ نُا

 عسز ؾهإ ; اؿذاز َٔ بري٠ايه ا٭عساز اْتكاٍ ؼي ثطأ ّ(1908ٖـ/1325)

 ثِ ، (5)أيؿًا 60 َٔ أنجط إزي ٜكٌ ٫ ايػه١ اؾتتاح قبٌ اغيس١ٜٓ غهإ

 غه١ غُٗتأ سٝح ْػ١ُ أيـ 80 إزي ايػه١ اؾتتاح بعس ايعسز ٚقٌ

 اغيػاؾات ٚتكطٜب ، باغيس١ٜٓ ا٫قتكاز١ٜ ا٭سٛاٍ إْعاف ؼي اؿذاظ سسٜس

 . (6)ٚايؿاّ َكط ٚبري بٝٓٗا

 ٖـ/1333) غ١ٓ ا٭ٚزي ايعاغي١ٝ اؿطب ْؿٛب َع تٓاقل ايعسز إٔ إ٫

 أز٣ ػيا اؿطب ؾرت٠ أثٓا٤ ٚايعٜاض٠ يًشر ْػيب تٛقـ إزي اؿطب أزت إش ّ(1914

(7)َػتٜٛات٘ أز٢ْ إزي اغيس١ٜٓ غهإ عسز تٓاقل إزي
 غه١ خؽي تٛقـ َٚع ، 

                                                           

 . 198، م  غت١ أؾٗط ؼي اؿذاظ ، ( دٕٛ نري1)

 . 162، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ( ضٜعؾا2ٕ)

 . 1/439 َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت3)

 . 259، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت4ْٞٛٓ)

 . 259ذاظ١ٜ، م ايطس١ً اؿ ، ( ايبت5ْٞٛٓ)

 . 171، م ؼي تاضٜذ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ زضاغات ٚضغا٥ٌ ، طظام عبس ايطظام عٝػ٢( عبس اي6)

 . 94، م  ايطس١ً ايٓذس١ٜ ، ( قُس بٗذ١ ايبٝٛاض7)
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 َٔ اهلذطات يهجط٠ ; ْػ١ُ أيـ 12 إزي ايػهإ عسز ْكل اؿذاظ سسٜس

 . (1)اؿر َٛغِ َع تتعأَ ناْت اييت اغيٛاضز يك١ً ٚشيو ، ١اغيسٜٓ

 ايػهإ عسز ؼي اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً اؿر أثط ق٠ٛ إزي ٜؿري نً٘ ٖٚصا

 . ٚإجيابًا غًبًا

 اغيكطٟ اؿر قٛاؾٌ اَتٓعت ، يًُشٌُ اغيكاسب١ ايبسع ايػًؿٕٝٛ َٓع غيا بٌ

 إيِٝٗ ٜكٌ نإ َا َٚه١ اغيس١ٜٓ أٌٖ عٔ ؾاَتٓع ، اجمل٤ٞ َٔ ٚايؿاَٞ

 ٜعٝؿٕٛ ناْٛا ٚقس ، ايكٛاؾٌ ٖصٙ عرب ٚايكطض ٚايع٥٬ـ ايكسقات َٔ

(2)ٜتؿهٕٛ غٛاْبٍٛإٚ ٚايؿاّ َكط إزي بعا٬٥تِٗ أٚطاِْٗ َٔ ؾدطدٛا ; َٓٗا
 . 

 . ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي اغيس١ٜٓ ع٢ً اؿر غيٛغِ قٟٛ تأثري إزي ٜؿري ٖٚصا

 أؾهاٍ ع٢ً شيو أثط ؾكس ; اغيدت١ًٛ ايػها١ْٝ يًرتنٝب١ ٚتبعًا

 شٚ ٚؾِٝٗ ، ايػٛاز إزي ايهاضب١ ايػُط٠ يِْٛٗ اغيس١ٜٓ أٌٖ ؾأنجط ، اغيسْٝري

(3)ضقٝك١ ٚسٛاؾِٝٗ مٝؿ١ ٚأدػاَِٗ ، ايٓاقع ايبٝاض أٚ اـايك١ ايػُط٠
 . 

 تؿابٗت باغيس١ٜٓ اهلٓس١ٜ اؾاي١ٝ إٔ بٛضنٗاضت شنط اغيجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً

 )بأيػٓتِٗ : ٜتُػهٕٛ ٚأِْٗ ، ا٭دٝاٍ خ٬ٍ َٔ ايعطب َع ٬َقٗا

 ٜتعاٚدٕٛ َا ْٚازضًا ، قػريًا غهاًْٝا ػُعًا ٜٚؿهًٕٛ ، ٚعازاتِٗ ايٛط١ٝٓ

 أقاَٛا ايصٜٔ ا٭َِ كتًـ ٚأؾطاز ، بِٗ خيتًٕٛٛ أٚ اٯخطٜٔ ايػهإ َع

 ؼي عطبًا - َِٓٗ ٚايجايح ايجاْٞ اؾٌٝ حيٌ عٓسَا - طيٝعًا ٜػسٕٚ ٖٓا

 ناغيهٝري يٝػٛا ؾِٗ شيٝٝعِٖ اغيُهٔ ؾُٔ يوش َٚع ، ٚطباعِٗ ٬َقِٗ

 ٚايػٛضٜري اؿذاظٜري بري ٚغًٛا دٓػًا ٜؿهًٕٛ ؾِٗ . نجريًا ايًٕٛ زانين

 ، نجاؾ١ أنجط ٚؿاِٖ ، أعطض ٚدِٖٛٗ ؾكػُات ، ايؿُايٝري
                                                           

 . 172، م  زضاغات ٚضغا٥ٌ ؼي تاضٜذ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ، ( عبس ايطظام عبس ايطظام عٝػ1٢)

 . 393، م  ايطس٬ت اؿذاظ١ٜ ، ( قُس قازم2)

 . 389، م  ايطس٬ت اؿذاظ١ٜ ، م( قُس قاز3)
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 ايعطبٞ ايٛد٘ تط٣ ؾإْ٘ ٖصا َٚع . اغيهٝري َٔ بسا١ْ أنجط ٚأدػاَِٗ

 . (1)هاْري(اغي ن٬ ؼي ٚاغي٬َح ايػُات ْٚؿؼ

 ، اغيس١ٜٓ ؼي ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ ع٢ً بـي٬ي٘ اؿر أنؿ٢ ٚنُا

 ، اغيس١ٜٓ غيػانٔ ٚايعُطا١ْٝ اغيعُاض١ٜ ايرتنٝب١ ؼي ايتٓٛع إزي أز٣ نصيو

  اختًؿت ; ٚايؿكط ٢ايػٓ سٝح َٔ اجملتُع طبكات ٫خت٬ف ؾٓتٝذ١

 غٛاتٚا٭ ناؿهاّ;  َِٓٗ ٚا٭ثطٜا٤ ايكّٛ ١ًٝؾٔع ، َػانِٓٗ أَانٔ

 هلِ ناْت نُا ، ايؿطٜـ اؿطّ َٔ بايكطب غهٓٛا ٚغريِٖ ٚايتذاض

 ؼي ِٖ َٔ بُٝٓا . اغيٛاغِ ؼي إيٝٗا ٜٓتكًٕٛ ، (2)اؾٓٛب١ٝ ايهاس١ٝ ؼي َٓاظٍ

ٍٕ َعٝؿٞ َػت٣ٛ  ؾع٢ً ، اغيس١ٜٓ ٚأططاف ايهٛاسٞ ؼي اغتكطٚا ؾكس َتس

 ايصٜٔ ، ٌايكبا٥ َٔ ايهجري ٜػهٓٗا نإ ايؿُاي١ٝ ايهاس١ٝ اغيجاٍ غبٌٝ

 نإ نُا ، ا٭خط٣ ٚاحملاقٌٝ ايٓدٌٝ َٚعاضع ايعٕٝٛ بٗا ضيتًهٕٛ

 . (3)ايباز١ٜ أٌٖ َٔ ٚاغيٓكٛعري )ا٭ؾاضق١( ايتهاض١ْ غه٢ٓ ؾٝٗا ٜهجط

  َع تؿاٚتًا طٛابكٗا ٚتعسزت اغيٓاظٍ َػاسات اختًؿت نصيو

  ؼي ايٛاقع١ ايبٝٛت أغًب ؾتتكـ ، اؿطّ َٔ بعسٖا أٚ قطبٗا

  ، ا٭زٚاض ٚتعسز اغيػاس١ بكػط باؿطّ ٚاحمل١ٛٝ طنع١ٜاغي اغيٓٛك١

  ؽًٛ تهاز ، ايؿٛاضع نٝك١ ايبٓٝإ َرتاق١ ناْت َا عاز٠ً أْٗا نُا

  اغيٛاغِ ؼي تأدريٖا أقشابٗا اعتاز سٝح ، ٚاغيػاسات اغيٝازٜٔ َٔ

                                                           

 . 343، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت1)

 ،، ٚتؿٌُ ايكط٣ ايعضاع١ٝ اؾٓٛب١ٝ )قبا٤  ( تكع دٓٛبٞ ٚؾطقٞ ايهت١ً ايػه١ٝٓ ايط٥ٝػ2١)

، ٚٚؾط٠ َٛاضزٖا اغيا١ٝ٥ ٚعصٚبتٗا َٚٓاخٗا ا٭قٌ  ٚتؿتٗط بهجط٠ اغيعاضع ٚاؿسا٥ل ،قطبإ 

،  ، َٓٗا َػذس قبا٤ ٚتٛدس بٗا عس٠ َػادس ناْت َعاضًا يًشذاز،  ض٠ ٚضطٛب١سطا

 . 75 م ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ، ضدب ايػٝس : اغيعًَٛات َٔ غيعٜس اْـيط . ٚغريٖا ، اؾُع١ َٚػذس

 . 29، م  ضغاي١ ؼي ٚقـ اغيس١ٜٓ ، ( عًٞ بٔ َٛغ3٢)
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 بايكطب هلِ َػانٔ اؽاش ؼي أٜهًا اؿذاز ٚيطغب١ ، ٚايعا٥طٜٔ يًشذاز

 . (1)اؿطّ َٔ

 ؼي ِْٜٗػهٓٛ دًستِٗ بين َٔ ِٖ َٔ أٚ اؿذاز أقاضب نإ َا ٚعاز٠

 َٓاظٍ هلِ ٜػتأدطٕٚ أٚ ، اغيس١ٜٓ ؼي بكا٥ِٗ ؾرت٠ عًِٝٗ نٝٛؾًا َٓاظهلِ

 ؾايطساي١ ; (2)اؿاٍ َٝػٛضٟ َٔ ناْٛا إٕ اؿطّ َٔ بايكطب يػهٓاِٖ

 ّعا اؿر ؾطٜه١ أزا٥٘ بعس يًعٜاض٠ اغيس١ٜٓ قسّ سري ايهتاْٞ ايعامل

 ٚأَا ، (3)ايتْٛػٞ احملطغٞ ظيسإ بٔ عُط ايؿٝذ بٝت ؼي ْعٍ ٖـ1322

 ، اؿطّ َٔ بايكطب َٓع٫ً اغيدطز غعس ايؿٝذ َهٝؿ٘ َٔ طًب ؾكس ، اي٫ٛتٞ

 . (4)ْؿكت٘ ٚع٢ً يًشطّ ٬َقكًا َٓع٫ً ي٘ ٚاغتأدط طًب٘ ايؿٝذ ؾًب٢

 : اقتصادًٓا املدىٕ اجملتنع علٙ احلج أثز:  الجاىٕ املطلب

 ؾُكازض ، اغيس١ٜٓ ٭ٌٖ اغيعٝؿٞ اغيػت٣ٛ ع٢ً ايبايؼ ا٭ثط يًشر ٕنا

 ؼي ٚايعٜاض٠ اؿر َٛغِ ٕٛاغيسْٝ اغتػٌ يصا ; ْػبًٝا قسٚز٠ اغيس١ٜٓ أٌٖ

 ؾطم َٔ ايهجري ٚتٛؾط ، اقتكازِٖ اْتعاف إزي أز٣ ػيا ، َٛاضزِٖ ت١ُٝٓ

 : ؾكاٍ س١ٜٓاغي أٌٖ اٗاَتٗٓ اييت اغيٗٔ بعض ضؾعت إبطاِٖٝ ٚقـ ؾكس ، ايعٌُ

 أٚقاف َٔ ٜتكانْٛٗا اييت ٚاغيطتبات ايك١ًًٝ ٚايعضاع١ ايتذاض٠ َٔ ٜتعٝؿٕٛ )ِٖ

 ٚنجري ، ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي ب٘ ٜكَٕٛٛ عٌُ ْـيري ؼي ٜأخصْٚٗا أٚ هلِ أضقست

(5)اغيباضن١( ٚايبكع ٚا٭َانٔ اغيأثٛض٠ اغيػادس إزي اإلضؾاز َٔ ٜطتعم َِٓٗ
 . 

                                                           

 ، ضؾعت إبطاِٖٝ ، 2/97 ٚاؿذاظ َكط إزي بريتٕٛ ضس١ً ، بريتٕٛ ، 353 م ، ( بٛضنٗاضت1)

ايعُاض٠ اإلغ١َٝ٬ ؼي اغيس١ٜٓ  ، ; قُس بٔ عبس ايطظئ اؿكري 1/407َطآ٠ اؿطَري

 . 260-257، م  اغيٓٛض٠

 . ١30 ايكسٜل إزي ايبٝت ايعتٝل ، مضسً ، ( قُس قسٜل خا2ٕ)

 . 226،  ايطس١ً ايػا١َٝ ، ( ايهتا3ْٞ)

 . 190م ،  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( اي٫ٛت4ٞ)

 . 1/440 َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت باؾا5)
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 ٓي٘ مً سٖ ْٓضح مالبط حلاو املد

 العزب ، ٍّْ سٖ عزبٕ خالص

 

 

 

 

تكارب البْٔت يف املدٓي٘ قزب احلزو 

لتْفري أكرب مضاح٘ ليشّل احلجاج 

 فَٔا

 

سٖ ْٓضح مالبط الزجل املدٓين ٍّْ 

ٓزتدٖ العنام٘ اللغنريٓ٘ فْق رأصُ ، 

ّكذلم الغال اللغنريٖ الذٖ ٓلفُ 

  حْل خصزِ

 

 

 

 

 طزٓش سٖ بضٔط للنزأٗ املدىٔ٘ ، بدٌّ ت

 لعلُ مما كاىت تزتدُٓ يف امليشل ، ّبني

 أصزتَا أفزاد
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 َعِٗ ٜٚعكسٕٚ ، بٝٛتِٗ إزي اؿذاز ٜسعٕٛ»  ناْٛا اغيسْٝري إٔ نُا

 ؾٝ٘ ؾو ٫ ػيا ٖٚصا ، ايعٜاض٠ َٓاغو َعِٗ ٜٚ٪زٕٚ ، ظي١ُٝ قساقات

 اييت ايكؿكات اغيهاغب ٖصٙ أِٖ َٔ ٚيعٌ (1)« عس٠ َهاغب هلِ حيكل

 ٚبِٝٓٗ»  : دًيب ٜكٍٛ ، َعِٗ ايبها٥ع ؾًب اؿذاز َع اٜعكسْٚٗ ناْٛا

 . (2)« ْٛع نٌ َٔ اؿذاز َع إيِٝٗ ػًب ػاضتِٗ َعتربٕٚ ػاض

 أِٖ ؾُٔ ، اؿر َٛغِ يتٓاغب اؿطف َٔ ايعسٜس اغيسْٕٝٛ طٛع ٚيكس

 أما٤ ناؾ١ َٔ ايٛاؾسٜٔ ساد١ يػس ٚشيو ، ا٭ز٤٫ ١َٓٗ : اغيٗٔ ٖصٙ

 سٛا٥ذِٗ قها٤ ع٢ً ٜعِٝٓٗ ؾُٝا ايؿطٜؿري ؿطَريا ب٬ز إزي اغيعُٛض٠

 ٜٚتكس٣ ، اغيٛاقع بك١ٝ ٚظٜاض٠ ايٓبٟٛ اغيػذس إزي ٜطؾسِٖ َٔ ٚإزي باغيس١ٜٓ

 . (3)ايطظئ نٝٛف َٔ ايٛاؾسٜٔ إزي قطاب١ بك١ً ضيتٕٛ ػئ ْؿط اغي١ٓٗ هلصٙ

 بعضاع١ رياغيسْٝ اٖتُاّ ؾعاز ، ايعضاع١ ١َٓٗ ع٢ً اؿر َٛغِ أثط نُا

 ػيا ، اغيٝاٙ ٚؾري٠ ٚاس١ َسٜٓتِٗ نٕٛ َٔ َػتؿٝسٜٔ . (4)بأْٛاعٗا ضايتُٛ

 يًتُط ايعا٥طٜٔ يؿطا٤ اؿر َٛغِ ؼي غُٝا ٫ ، ايتُٛض ػاض٠ تٓؿٝؽي إزي أز٣

 ٚظيًٗا ايتُٛض ؾطا٤ ع٢ً حيطقٕٛ اؿذٝر نإ إش ; ب٬زِٖ إزي ٚظيً٘

(5)اغيس١ٜٓ َٔ َعِٗ
 ايتُٛض ؼي ذاض٠ايت تكسض إزي ٜؿري َا ايبتْٓٛٞ شنط قسٚ ، 

                                                           

 . 137، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( أٚيٝا دًيب1)

 . 390، م  ايطس٬ت اؿذاظ١ٜ ، (  قُس قازم2)

، ثِ تٛٛض ا٭َط ؼي ايعكط ايعجُاْٞ  َٓص سكب١ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛؼي اغيس١ٜٓ ٤ ٫( ْؿأت ١َٓٗ ا٭ز3)

س١ٜٓ يٛا٥ؿ١ ا٭ز٤٫ ٚشيو بإعٛا٥ِٗ تكاضٜط تٓٝؽي بِٗ ٚسسِٖ عٓسَا مت إغٓاز خس١َ ظٚاض اغي

، ٚنإ هلصٙ اغي١ٓٗ ؾٝذ ٜٓـيِ َٓػٛبٞ اغي١ٓٗ  ات َع١ٓٝ َٔ اؿذازٝخس١َ دٓػ١ٝ أٚ دٓػ

 . 45-43، م  ١٦ٖٝ ا٭ز٤٫ باغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ، : ٜٛغـ أظيس سٛاي١ اْـيط.  ٜٚطاقب أعُاهلِ

، ضغاي١ ؼي  عًٞ بٔ َٛغ٢ ، 273، م  ايعطب١ٝضس٬ت إزي ؾب٘ اؾعٜط٠  ، ( بٛضنٗاضت4)

 . 22-5/21قؿ٠ٛ ا٫عتباض  ، اـاَؼقُس بريّٚ  ، 35، م  ٚقـ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠

عُط ايؿاضٚم ايػٝس  ، 106، م  َكازض تاضٜذ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ؼي تطنٝا ، ( غٌٗٝ قابا5ٕ)

 . 18-17،  14-12، م  اغيسٕ اؿذاظ١ٜ ، ضدب
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 ايتذاضات أنرب ٖٞ ؾٝٗا ايبًح ػاض٠»  ٜكٍٛ إش ; باغيس١ٜٓ اييت ايتذاضات قا١ُ٥

 اؾرتٜٓا ٚيكس ... ، ٚايبػاتري اغيعاضع َٔ نجري ؾٝٗا نٛاسٝٗا ٭ٕ ; ٚأٚغعٗا

 . (1)« باغيٓاخ١ اغيكطٟ ايباب خاضز أقُٝت زنانري َٔ ؾ٦ًٝا َٓٗا

 إٕ سٝح ; ايكريؾ١ ١َٓٗ باؿر ٝكًاٚث اضتباطًا اضتبٛت اييت اغيٗٔ َٚٔ

 اييت ايع٬ُت ؽتًـ ٚبايهطٚض٠ ، عُٝل ؾر نٌ َٔ جيتُعٕٛ اؿذٝر

ٌْ َعِٗ جيًبْٛٗا  ؼي اغيس١ٜٓ ؼي ؾطادت ، َٓ٘ ٜأتٞ ايصٟ ايكٛط سػب ن

 ٚايطٜـاٍ ، (2)اغيايٝعٟ ايبٛضٕٚ : نــ ايع٬ُت َٔ فُٛع١ ايٛقت شيو

 ، ايرتن١ٝ ٚاهل١ًً ، ايطؾازٟ ايطٜـاٍٚ ، اجملٝسٟ ٚايطٜـاٍ ، (3)ايعجُاْٞ

 ايبٓتٛ ٘ٚاؾٓٝ ، - َٛغهٛ إزي ْػب١ - ٚاغيػهٛؼي ، اإللًٝعٟ ٚاؾ١ٝٓ

 َع اغيس١ٜٓ ٚقاضت ، ايع٬ُت َٔ ٚغريٖا ، (4)ايؿطْػٞ ٚايطٜـاٍ ، ايؿطْػٞ

 أغٛام ؾاْتعؿت ، ايع٬ُت كتًـ تسؾل بػبب ضا٥ذ١ غٛقًا ايع٬ُت ٖصٙ

 . ضؾ١ايكٝا ١َٓٗٚ ، ايكطاؾ١

 : ؾٝكٍٛ اؿر َٛغِ إبإ اغيس١ٜٓ ؼي ايكريؾ١ غٗٛي١ إزي ايبتْٓٛٞ ٜٚؿري

 ؼي َٓٗا أغ٢ً ٚأمثاْٗا ، اـاضد١ٝ ٚاضزاتٗا ع٢ً َساضٖا اغيس١ٜٓ ٚػاض٠» 

 ٚغٗٛي١ ايربن١ غبٌٝ ع٢ً هلا اؿذاز ابتٝاع ٚإصيا ، َكط ٚؼي بٌ َه١

 . (5)« اؾٗات ٖصٙ ؼي ايكطف

                                                           

 . 340، م  ١ً اؿذاظ١ٜايطس ، ( ايبت1ْٞٛٓ)

 . 78، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ( ضٜعؾا2ٕ)

 . 441-1/440 َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت3)

ايطٜـاٍ  باغِ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ ؼي ايعا١َ بري تطٜع٠( )َاضٟ ايطٜـاٍ أٚ ايُٓػاٟٚ ايطٜـاٍ ( اؾتٗط4)

٢ً ْٛام ٚاغع يًػا١ٜ ؼي َعـيِ ، ٜٚعس َٔ أِٖ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ اييت اغتدسَت ع ايؿطْػٞ

 . ايًصٜٔ مل ٜتػريا ع٢ً َط ايػٓري ، ٚشيو بػبب ثبات ٚظْٗا ٚعٝاضٖا أضدا٤ اؾعٜط٠

: تٛٛض ايٓكٛز ؼي  اْـيط نتاب ٚغيعطؾ١ اغيعٜس عٔ ايٓكٛز اييت تساٚيت ؼي اغيس١ٜٓ ؾرت٠ ايسضاغ١

 . 19، م  اغيًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

 . 340، م  ١ٜايطس١ً اؿذاظ ، ( ايبت5ْٞٛٓ)
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 ؾاؿذاز ، ػاضتٗا ؾٓؿٛت ايطعٞ ١َٓٗ ع٢ً اؿر َٛغِ أثط نُا

 باغيٛاؾٞ ا٫ػاض ؾـيٗط ، ٚايًشّٛ ايػصا١ٝ٥ اغيٛاز ا٭غٛام َٔ ٜؿرتٕٚ

 ٚغ١ًٝ نإ ٚاإلبٌ اـٍٝٛ َٔ هٌؾ ، اـٌٝ إزي إناؾ١ ، ٚايػِٓ ناإلبٌ

 ؼي اغيٛدٛز٠ ايػًع بري َٔ ٚدسْا ٚيصا . اغيسٕ بري يًتٓكٌ ايػايب١ اغيٛاق٬ت

 . (1)ٚاـٌٝ( ٚايػِٓ اإلبٌ) : اغيسٜين ايػٛم

 غ٢ٓ ٫ٚ ٚزق١ َٗاض٠ إزي ؼتاز ٫ اييت اغيٗٔ تًو اؿطف َٔ ْؿؽي بٌ

 ٚا٭ؾاضق١ اهلٓٛز َٔ ًانجري إٕؾ ، اؿر سيٛغِ أٜهًا تأثطتؾ ، عٓٗا يًٓاؽ

 ٜهٝؿٕٛ ناْٛا ، اغيس١ٜٓ ؼي ايبكا٤ ؾهًٛا ايصٜٔ ٚايتهاض١ْ( )ايعْٛز

 ٚسؿط ، ايبها٥ع نشٌُ ، (2)ا٭عُاٍٚ اغيٗٔ ٖصٙ َجٌ ػياضغ١ ع٢ً أْؿػِٗ

 . ٚغريٖا ، اغيٛاؾٞ ٚشبح اٯباض

 ٚتأثطًا ضٚادًا اغيٗٔ أنجط ناْت ايتذاض٠ ١َٓٗ ؾإٕ اؾ١ًُ ؼي ٚيهٔ

 ، اؿر َٛغِ ؼي اغيس١ٜٓ ؼي اؿذاز ٚدٛز إزي ؾٓـيطًا ، اغيس١ٜٓ ؼي اؿر سيٛغِ

 ت٪دٌ أٚ ُٚتعٌٛ ، ٛغِاغي ؼي يتذاض٠ا إزي اٜتٛدٗٛ إٔ يًُسْٝري زاؾعًا نإ ٖصا ؾإٕ

 أؾٗط عس٠ دًؼ ايصٟ ٖٚٛ ، َؿاٖست٘ ايعٝاؾٞ غذٌ ٚقس ، ا٭خط٣ ا٭َٛض

 أٌٖ عٓس اغيٛغِ ٚأٜاّ»  : ٜكٍٛ ، قطب عٔ أًٖٗا ساٍ ٚخرب ، باغيس١ٜٓ

 أسس ٜتؿطؽ ؾ٬ ، َعاؾِٗ أَٛض غايب جيُعٕٛ ؾٝٗا ايؿطٜؿري اؿطَري

 ايطنبإ ٚشٖبت اغيٛغِ أٜاّ اْكهت ؾإشا ، بس ٫ َا إ٫ عباز٠ ٫ٚ يتسضٜؼ

 ؼي ساهلا َعتاز إزي ضدعٛا أًٖٗا إ٫ باؿطَري ٜبل ٚمل ، اٯؾام َٔ ايٛاضز٠

 ايؿ٬س١ َٔ ٚايس١ْٜٛٝ ، ازاتبايع ٚأْٛاع ٚايتسضٜؼ ايكطا٠٤ ؼي ايس١ٜٝٓ ا٭َٛض

 . (3)« ٚاغيٛاظٜٔ اغيهاٌٜٝ ٚتكشٝح ا٭غٛام ؼي ٚايتػعري
                                                           

ضس٬ت ؼي ؾب٘ دعٜط٠  ، بٛضنٗاضت ، 441-1/440 َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت1)

 . 346-345، م  ايعطب

 . 141-140، م «  اؿذاظ» ضس١ً ؼي ب٬ز ايعطب  ، ( َٛضٜؼ تاَٝع2ٜ٘)

 . 197، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ3ٞ)
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ٗ املدىٔ٘ حني خزّجَا مً امليشل ، ٍّْ عبارٗ عً عباٛٗ صْداٛ ، طْٓل٘ ، ّقد لباظ املزأالٔنني : 

غطت ّجََا بربقع ابٔض طْٓل ، ٍّْ عبُٔ بلباظ أٍل مصز فرتٗ الدراص٘ كنا ٍْ مبني يف 

 الغلل الٔضار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعض مً األثْاب اليت كاىت تزتدَٓا العزّظ لٔل٘ الشفاف ، ّٓظَز فَٔا كجزٗ التطزٓش 

متٔشت لٔل٘ الغنزٗ بيكػ احليا ، كنا  غم ، ٍّْ ما اعتَزت بُ األسٓاٛ ّاألقنغ٘ اهليدّٓ٘ال

 رجل العزّص٘ ، بطزٓك٘ مجٔل٘ ٍٕ أقزب ليكػ اهليْدأعلٙ أٓدٖ ّ
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 ٚإٔ ، اؿر َٛغِ ٖٛ عٝسِٖ اغيس١ٜٓ أٌٖ إٔ إزي دًيب أٚيٝا ٜٚؿري

 اغيس١ٜٓ ٚأبٛاب ، اض٠بايتذ ٜعًُٕٛ ٚا٭ٖايٞ»  : ٜكٍٛ ، تٓاّ ٫ س٦ٓٝص اغيس١ٜٓ

 ، ٚضَهإ ٚؾعبإ ضدب أؾٗط طٛاٍ ْٚٗاضًا ي٬ًٝ َؿتٛس١ ٚق٬تٗا

 اؿكٝكٞ ايعٝس ٚيهٔ ، ايكٓازٌٜ َٔ ا٭يٛف سي٦ات ي٬ًٝ اغيس١ٜٓ ٜٚه٦ٕٝٛ

 ٚايكط٠ ، احملٌُ َعِٗ ٢أتٜ سٝح ; اغيػًُري اؿذاز ف٤ٞ ٖٛ يٮٖايٞ

 . (1)« ثٝاب َٔ عٓسِٖ َا أؾدط ا٭ٖايٞ ؾريتسٟ ، ٚا٭عٛٝات ٚاهلساٜا

 ا٭غٛام ناْت ، اؿذاز ٫غتكباٍ اغيس١ٜٓ ؼي ا٫غتٓؿاض ٖصا ٚ٭دٌ

 . ْٚػا٤ّ ضدا٫ً ٚاؿذاز اغيس١ٜٓ أٌٖ ؾٝٗا بايبٝع ٜٚكّٛ ٚتػتُط تكّٛ ايتذاض١ٜ

 ٚسسِٖ احملًٕٝٛ ايػهإ ٜتعاط٢ ٫ ، اؿر أثٓا٤»  أْ٘ ضظٜؿإ قطض ؾكس

  . (2)« نجريٕٚ ازَٕٛق ػاض نصيو ٜتعاطاٖا بٌ ايتذاض٠

 ضغِ قتؿ١ُ ناْت اغيس١ْٝ اغيطأ٠ إٔ ٖٗٓا ٜػذٌ إٔ ٜٓبػٞ ػيا أْ٘ إ٫

 قذب١ باعتباضٖا ايطساي١ إعذاب قٌ ٚناْت ، ٚايؿطا٤ يًبٝع خطٚدٗا

 نُا ايعطب عٓس ايٓػا٤»  : ضٜعؾإ ٜكٍٛ ، ٚايؿطا٤ ايبٝع عط١ٜ َتُتع١ٚ

 بكسض ٜتُتعٔ ٚيهٓٗٔ ، باؿذا ٜطتسٜٔ ا٭خط٣ اإلغ١َٝ٬ ايؿعٛب عٓس

 عسٜسات ْػا٤ ٖٚٓاى... ، ايترت عٓس ػيا َج٬ً بهجري أنرب اؿط١ٜ َٔ

 . (3)« باغيؿطم ايتذاض٠ ايؿٛاضع ؼي ٜتعاطري

 ا٭غٛام اَتاظت ؾكس ، ككك١ أغٛام ؼي تتِ اغيس١ٜٓ ػاض٠ ناْت

 إناؾ١ ، بعض َٔ بعهٗا ٚبكطب ايؿطٜـ اؿطّ َٔ بايكطب ايتذاض١ٜ

 غًع َٔ ٜطٜسٙ َا ؾطا٤ اؿاز خاق١ اغيؿرتٟ ع٢ً ٜػٌٗ نٞ ، يتدككٗا
                                                           

 . 137، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( أٚيٝا دًيب1)

 . 150اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، م  ، عؾإ( ض2ٜ)

تعٛز  يًتذاض٠ خطدٔ اي٬تٞ ايٓػا٤ ٖ٪٤٫ إٔ ْٚعتكس.  146 م ، غ١ٓ ١٦َ قبٌ اؿر ، ( ضٜعؾا3ٕ)

،  قٛهلٔ إزي بعض اؾايٝات اإلغ١َٝ٬ اييت غهٓت اغيس١ٜٓ نا٭ؾاضق١ ٚاؾا٠ٚ ٚغريِٖأ

 ١ ؼي َٛغِ اؿر ٚايعُط٠ .ٚتـيٗط دًٝ،  ٫ٚ تعاٍ ٖصٙ ايعاز٠ َػتُط٠ إزي ٚقتٓا اؿانط
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 ؾكس ، يؿطا٥ٗا غطبٗا زيإ اغيس١ٜٓ ؾطم َٔ ايتٓكٌ أٚ ، عٓٗا ايبشح عٓا٤ زٕٚ

 ٚغٛم ، ٚايتُٛض يًدهط١ٜ ٚغٛم ، ي٬ًُبؼ ٚغٛم ، يًعٛاضٜٔ غٛم ٚدست

 َهإ ايبتْٓٛٞ سسز ٚقس ، (1)بعض بكطب تكع طيٝعٗا ٚناْت ، يًشّٛ

 اؿطّ إزي اغيكطٟ ايباب َٔ ٜبتس٨ اغيس١ٜٓ ٚغٛم»  : ؾكاٍ ، غٛاما٭

 ، بعهُٗا َع ؾٝ٘ طيًري تكابٌ اغياض٠ ع٢ً ٜكٛع٘ ، نٝل ؾاضع ؼي ايؿطٜـ

 َٛغِ ٖٚٛ ، ايطديب ٚاغيٛغِ ، اؿر َس٠ ؼي تٓشكط تهاز ؾٝ٘ ٚاؿطن١

 . (2)« ايعطب ب٬ز ؼي ايطمس١ٝ ايعٜاض٠

 َٔ أنجط اؿذاز عًٝٗا محيط بها٥ع مث١ ناْت ; ا٭غٛام بٗصٙٚ

 غؿطِٖ ع٢ً تسٍ اييت ، ٚ٭قسقا٥ِٗ هلِ ايتصناض١ٜ اهلساٜا تكسضٖات ، غريٖا

 أزٚات ٜعسْٚٗا اييت ايبها٥ع ؾطا٤ اؿذاز ٝؿهٌؾ...  اغيكسغ١ ا٭ضانٞ إزي

 ٚايّٝٛ ، اـهطا٤ ايعُا١َ ٜؿرتٕٚ ناْٛا ٚقسضيًا ، بًساِْٗ ؼي يًع١ٜٓ

 بايًٕٛ اغيعضنـ اغيٓػٛز غري اهلٓسٟ ؿطٜطا َٔ اغيكٓٛع١ ايعُا٥ِ ٜؿهًٕٛ

 ٜكعب اييت ايعُا١َ ٖصٙ ٜطتسٕٚ زٜاضِٖ إزي ايعٛز٠ ٚعٓس ، ا٭قؿط

 ع١َ٬ حيًُٕٛ أْؿػِٗ اؿذاز جيس ٚبصيو ، بًساِْٗ ؼي عًٝٗا اؿكٍٛ

 . (3)غريِٖ َٔ شيٝعِٖ

 غري ، ايبًسإ َٔ غريٖا أغعاضب َكاض١ْ ايجُٔ غايٞ َٓٗا ايهجري ٚنإ

 اغيس١ٜٓ بها٥ع عٔ ايبتْٓٛٞ ٜكٍٛ ، ايربن١ غبٌٝ ع٢ً ٜؿرتْٚٗا اْٛان أِْٗ

 هلا اؿذاز ابتٝاع ٚإصيا ، َكط ٚؼي بٌ َه١ ؼي َٓٗا أغ٢ً أمثاْٗا»  : بإٔ

 . (4)« ايربن١ غبٌٝ ع٢ً

                                                           

ٚأَانٔ  أغٛام عٔ اغيعٜس غيعطؾ١ ، 661-4/660 ايؿطٜؿري اؿطَري َٛغٛع١ ، قربٟ ( أٜٛب1)

 . عُطإ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ٚخٛٛٗا ، : َٗا غعٝس ايٝعٜسٟ تٛادسٖا ؾرت٠ ايسضاغ١ اْـيط

 . 340، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت2ْٞٛٓ)

 . 340، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت3ْٞٛٓ)

 . 340ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، م  ، ( ايبت4ْٞٛٓ)
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 ناْت بٌ ، احملًٞ ايػٛم َٔ اغيعطٚنات ع٢ً اغيس١ٜٓ غٛم ٜكتكط ٚمل

 )َعطض سيجاب١ اغيس١ٜٓ ْتنا ؾكس ; ايعامل أما٤ نٌ َٔ تعطض ايػًع

 اٯثاض ؾُٔ ، ايعامل أما٤ ؾت٢ َٔ ٚبها٥ع َعطٚنات ؾٝ٘ ٜباع ، زٚيٞ(

 جيس بٌ ، اغيس١ْٝ ايتذاض١ٜ اغيٓتذات ؾكؽي جيس ٫ يًُس١ٜٓ ايعا٥ط إٔ اغيًُٛغ١

 ايسْٝا أقايِٝ َٔ ٜؿسٕٚ ايصٜٔ ايتذاض ؾٝعطض ... ايسْٝا نٌ َٔ ايبها٥ع

 . (1)اغيس١ٜٓ ؼي بها٥عِٗ ، ايػبع١

 َا ع٢ً َعتُس٠ ػاضتٗا ٚيهٔ ، بايهجري٠ يٝػت اغيس١ٜٓ َٚٓتذات

 ع٢ً َساضٖا اغيس١ٜٓ ٚػاض٠»  : ايبتْٓٛٞ ٜكٍٛ ، اؿذٝر عرب إيٝٗا ٜأتٞ

 اـكٛم ٚع٢ً ، ٚايؿاّ ٚاهلٓس داٚٙ ٚاضزات غُٝا ٫ ، اـاضد١ٝ ٚاضزاتٗا

 ٚاؿٓا٤ بٝضا٭ ٚايًٝـ ٚايػبح ٚاؿطٜط١ٜ ٚايكٛؾ١ٝ ايك١ٝٓٛ ا٭قُؿ١ ؼي

 . (2)« ٚا٭ْانٛي١ٝ ٚاغيػطب١ٝ ٚاهلٓس١ٜ ايعذ١ُٝ ٚاؿٓابٌ ٚايػذادٝس ٚايبػؽي

 شيت٧ً»  : اؿر َٛغِ خ٬ٍ اغيس١ٜٓ ؼي أْ٘ ضسًت٘ ؼي ايعٝاؾٞ ٜٚصنط

 ناـهط أْٛاعٗا ظُٝع ايػصا١ٝ٥ اغي٪ٕ َٓٗا ، ٚايػًع ايبها٥ع بهاؾ١ ا٭غٛام

 َٚٓتذاتُٗا ٚايػِٓ ناإلبٌ ٚايًشّٛ ، ٚايتُٛض ٚايتؿاح ايعٓب َجٌ ; ٚايؿٛان٘

 ٚاؿبٛب ايعػٌ : إزي إناؾ١ ، نايبٝض ٚغريٙ ، ٚمسٔ ٚأدبإ أيبإ َٔ

 . (3)« اغيٛبٛخ١ ٚايًشّٛ ، ٚاـبع ايؿٍٛ اغيأن٫ٛت َٚٔ ، ٚا٭ضظ نايؿعري

 : اغيسٜين ايػٛم ؼي اغيٛدٛز٠ ايػًع هلصٙ ايتٛضٜس َٓؿأ ضؾعت إبطاِٖٝ ٜٚبري

 ٚشض٠ ٚظيل ٚؾٍٛ ٚؾعري قُح َٔ ٚاؿبٛب ايٓشٌ ٌعػ»  : َٓٗا ؾصنط

 ٚايػُٔ ، ٚاهلٓس ٚايؿاّ َكط َٔ أنجطٖا ٜطز ، ٚأضظ ٚعسؽ ٚتطَؼ

 ٚايكٛؾ١ٝ ايك١ٝٓٛ ٚايجٝاب ٚاؿطٜط...  ، ٚايبٛازٟ ا٭عطاب َٔ ٚاؾدي
                                                           

 . 137، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( أٚيٝا دًيب1)

 . 340، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت2ْٞٛٓ)

 . 2/107ايطس١ً ايٓاقط١ٜ  ، ايسضعٞ ، 226، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ3ٞ)
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 َٔ أتٜٞٚ ، ايػذاز ؼي ٜٚتذطٕٚ ، ٚاهلٓس َٚكط تطنٝا َٔ إيٝٗا ٚتأتٞ

 مثٔ خيتًـ اييت ايعبا٤ات ا٭خريتري َٔ ٜأتٞٚ ، ٚايبكط٠ ٚبػساز ؾاضؽ

 ؾاضؽ َٔ (ا٭ن١ًُ) ا٭بػ١ٛ ٚتأتٞ ، عؿطٜٔ إزي ٘دٓٝ ْكـ َٔ ايٛاسس٠

 . (1)« َكط َٔ ٜطز ٚايٓشاؽ ، ٚبػساز ٚتطنٝا

 ، غكٛق٘ ايؿاَٞ ايطنب جيًب٘ َا ع٢ً ايعٝاؾٞ ْل نُا

 ، ا٭غٛام اخ٬هل تٓكب ، أٜاّ عؿط٠ ٜبك٢ سٝح ، َٓ٘ اغيس١ٜٓ أٌٖ ٚاغتؿاز٠

 ، ايؿاّ بأٌٖ اْتؿاعِٗ بطنٕب اغيس١ٜٓ أٌٖ ٜٓتؿع ؾ٬ ٚباؾ١ًُ»  : ٜكٍٛ

 عٓس اغيس١ٜٓ ؼي ٜبٝعْٛٗا ٚأؾطب١ ٚطعاّ نجري٠ بتذاضات ٜكسَٕٛ ؾإِْٗ

 . (2)« باغيس١ٜٓ شيو نٌ ؾٝبٝعٕٛ ، اإلٜاب إزي بكٞ َا ٜٚسخطٕٚ ، قسَِٚٗ

 : ّتكالٔدِ ّعاداتُ احتفاالتُ يف املدىٕ اجملتنع علٙ احلج أثز : الجالح املطلب

 ٚا٭سٛاٍ اغيدتًؿ١ اٯثاض بري ا٭بطظ ٖٛ اؿر يطس١ً ا٫دتُاعٞ ا٭ثط يعٌ

 ؾٝٗا يًبكا٤ ٚايعا٥طٜٔ اؿذٝر إيٝٗا ػصب ؾاغيس١ٜٓ . اغيسْٞ يًُذتُع ايعا١َ

 ؼي ٜ٪ثط ايصٟ ا٫دتُاعٞ ايتُاظز َٔ ْٛع حيكٌ عٝح ، نبري٠ َس٠

 اؿر َٓاغو هلِ تِت ست٢ ؾٗٛضًا اغيس١ٜٓ ؼي اؿذاز ٜبك٢ ؾطسيا ، ايٛطؾري

 اإلقا١َ شيتس ٚضسيا ، ْػهِٗ أزا٤ بعس ب٬زِٖ إزي يًػؿط ايتأٖب أٚ ، َه١ ؼي

 ؾٝصنط ; باغيس١ٜٓ ؾٗٛضًا ايطساي١ َٔ ايعسٜس بكٞ ٚقس،  زا١ُ٥ ؾتهٕٛ

 . (3)بٗا ٚتأثط ؾٝٗا أثط ايؿٗط ْٚكـ أؾٗط غبع١ باغيس١ٜٓ َهح أْ٘ ايعٝاؾٞ

 ١َٓٗ سيُاضغ١ خ٬هلا قاّ ، أؾٗط أضبع١ باغيس١ٜٓ اي٫ٛتٞ َهح انُ

 . (4)ايؿطٜـ سيػذسٖا ايتسضٜؼ

                                                           

 . 1/441 ( إبطاِٖٝ ضؾعت: َطآ٠ اؿطَري1)

 . 103، م  ( ايعٝاؾ2ٞ)

 . 175، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ3ٞ)

 . 196، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( اي٫ٛت4ٞ)
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 ، ا٭دٓاؽ كتًؽي يًُس١ٜٓ ايبؿطٟ ايٓػٝر نإ نٝـ تكسّ ٚقس

 شيو أثط ؾكس ، ٚغريِٖ ٚاهلٓٛز ٚاغيكطٜٕٛ ٚايٓذسٜٕٛ ٚاغيػاضب١ ايرتى ُِٓٗؾ

 تًو ٚتكايٝس عازات ريب اخت٬ؾي سسخ سٝح;  أًٖٗا ٚتكايٝس عازات ع٢ً

 بٝٓٗا ايؿٛاضم ٚأقبشت ، تبًٛضٖا إزي أز٣ احملًٝري ٚايػهإ ايؿعٛب

 ٖصٙ َٚٔ ، ٚايتكايٝس ايعازات بتًو ٜتُٝعٕٚ اؾُٝع ٚقاض تسضجيًٝا بػ١ٛٝ

 اييت ايػعٝس٠ اغيٓاغبات َٔ ٚغريٖا با٭عٝاز ا٫ستؿا٫ت ٚايتكايٝس ايعازات

 : ًٜٞ َا َٓٗا

 - ايػابل ؼي - اغيس١ٜٓ أٌٖ اعتاز ؾًكس ، جاحلجٔ بزكب االحتفال

 ؾٝصنط ، ٚايرتسٝب باؿب ٚايعٜاض٠ اؿر َٛغِ ؼي ا٭ضناب اغتكباٍ

 ، ا٭ضناب اغتكباٍ ع٢ً اعتازٚا اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ أٌٖ إٔ ضسًت٘ ؼي ايٓابًػٞ

 ٜكتكط ٫ٚ ، ٚقٛهلِ ٫ْتـياض غًع دبٌ ططف ع٢ً خٝاَِٗ ٕٜٛٓكب ؾهاْٛا

(1)ٚا٭غٛات اؿطّ ؾٝذ طيًتِٗ َٔ ٜهٕٛ بٌ ايٓاؽ ا١َع ع٢ً ا٫غتكباٍ ٖصا
 ، 

 ي٬ًٝ ايٓبٟٛ اغيػذس أبٛاب ٜػًكٕٛ ٫ اغيس١ٜٓ أٖايٞ ؾإٕ ، ايطنب ضسٌٝ ٚقبٌ

 اؾُٝع يٝتُهٔ ، اؿر ضنب ضسٌٝ تػبل اييت ايج٬خ ايًٝايٞ ؼي ٚخاق١

 ايطنب إٔ ايعٝاؾٞ ؾٝصنط ، ػيهٔ ٚقت أنرب ؾٝ٘ اغيهٛخ َٔ

ٛٓز ٚايؿاَٞ اغيكطٟ  اغيس١ٜٓ أٌٖ ٚنربا٤ ٩ٙأَطا جيتُع إٔ ضسًٝ٘ ي١ًٝ تع

 ايٓاؽ ٜٚٓتـيِ ، مشٛع٘ أٚقست إٔ بعس ، ي٬ًٝ اغيػذس قشٔ ؼي ٚا٭غٛات

ٌٙ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ع٢ً ٜٚكًٕٛ ، ايٓب١ٜٛ اغيسا٥ح ٜٓؿسٕٚ ، سًل ١٦ٖٝ ع٢ً  ن

 ، ٚا٭ظٖاض ٚايػهط ايًٛظ عًِٝٗ ٜٓجط ٖصا ٚنعِٗ ؼي ِٖٚ ، ب٬زٙ عطف سػب

 اجملاَط تٓتؿط نُا ، ايٛٝب أْٛاع َٔ ٚغريٙ ٚايعٖط ايٛضز سيا٤ ٕٜٚطؾٛ

 إزي ٚا٭ؾطب١ اؿ٣ًٛ أْٛاع عًِٝٗ ٚتٛظع ، ٚايعٛز ايٓس ضا٥ش١ َٓٗا تؿٛح اييت

                                                           

 . 436م ،  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ، ( ايٓابًػ1ٞ)
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 ضنب يتٛزٜع ا٭ٖايٞ خيطز ايتايٞ ايّٝٛ ٚؼي ، (1)ايًٌٝ َٔ دع٤ ضيهٞ إٔ

 ٚاؾٓس طّاؿ ؾٝذ اؿذاز يٛزاع خيطز ؾهإ ، ب٘ اغتكبٌ َا سيجٌ اؿر

 ايٛقٍٛ بػ١َ٬ هلِ زاعري ٚقػاضًا نباضًا ايٓاؽ َٔ ٚنجري اغيس١ٜٓ ٚعًُا٤

 . (2)زٜاضِٖ إزي

 ، باحملنل االحتفال احلاج لزكب املصاحب٘ املدٓي٘ أٍل احتفاالت ّمً

 ، ٚايكسقات ٚاـريات ٚايبها٥ع ٚا٭ظٚاز باؿذاز ١ًُاحمل هبري٠اي كاؾ١ًاي ٖٚٛ

 اـؿب َٔ َكٓٛع ناهلٛزز ٖٚٛ ، حملٌُا عًٝ٘ عـيِٝ طيٌ ٜتكسَٗا

 ٖٚصا . عػهطٟ قا٥س أٚ أَري احملٌُ ٖصا ٜٚكٛز ، ايع١ٜٓ بأس٢ً َٚعٜٔ

 ؾتًٛل با٫ستؿا٫ت قٛبٌ اغيس١ٜٓ إزي ٚقٌ ؾإشا ; ٚأعطاف تكايٝس ي٘ ، احملٌُ

 ، اغيٛغٝك٢ ٚتععف ، ٚا٭عٝإ اؿطّ ٚؾٝذ اغيس١ٜٓ قاؾفي ٜٚػتكبً٘ ، اغيساؾع

 . (3)أٜهًا ٚزاع٘ عٓس ػياثٌ سؿٌ ي٘ ٜٚٓـيِ ، َهاْ٘ كٌٜ إٔ إزي ٜٚعف

 ؾاضى ٚاييت ، ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي باغيس١ٜٓ ناْت اييت ا٫ستؿا٫ت َٚٔ

َٞ ٚايعٚاض اؿذٝر ؾٝٗا  اليبْٖ املضجد بليط االحتفال اغيس١ٜٓ أٖاي

 ؼي استؿا٫ت َٔ حيسخ نإ َا ايطساي١ ٚقـ ؾكس ، الغزٓف٘ ّاحلجزٗ

;  ّ(1694 ٜٛيٝٛ 10/ ٖـ1105 ايكعس٠ شٚ 17) ّٜٛ قبٝش١ ٖٚٛ ، ايّٝٛ شيو

 ايؿطٜـ ايٓبٟٛ اؿطّ ؼي جيتُعٕٛ اغيس١ٜٓ أٌٖ ٚغايب ٚأنابط أعٝإ نإ إش

 ( ا٭غٛات ) ايٛٛاؾٞ ؾٝدطز ، ايهٓٝؼ ٜٓتـيطٕٚ ، ايكبح ق٠٬ بعس

 ايطٚن١ َٔ اغيكاسـ ٜٚٓكًٕٛ ايؿطٜـ اؿطّ ٚخساّ ايؿطٜؿ١ اؿذط٠ خٓساّ

 قًٗا يتشٌ ، اغيؿطٚؾ١ ايبػؽي ٜٚطؾعٕٛ ، اغيٛٗط٠ اؿذط٠ إزي ايؿطٜؿ١

 إزي اغيس١ٜٓ ٚقان٢ ايٛٛاؾ١ٝ طياع١ َع اؿطّ ؾٝذ ٜكعس ثِ ، اؿكط
                                                           

 . 183،  169م ،  بًٛؽ اغيطاّ ، ايعبازٟ ، 102-101َا٤ اغيٛا٥س، م  ، ( ايعٝاؾ1ٞ)

ايطس١ً  ، أبٛ َسٜٔ ، 392م  َا٤ اغيٛا٥س ، ايعٝاؾٞ ، 96م  أْؼ ايػاضٟ ، ( ايكٝػ2ٞ)

 . 172م ، اؿذاظ١ٜ 

 . 196ايطس١ً اؿذاظ١ٜ، م  ، ايبتْٓٛٞ ، 1/478َطآ٠ اؿطَري  ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت3)
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 ، ٚاؿذط٠ ٚايكب١ ايػٛح نٓؼ ؼي ٜبس٩ٕٚ ثِ ، ايؿطٜـ اؿطّ غٛح

 ٖصٙ ٚناْت ، ٚاؿذاز ايعٚاض َٔ سفي ي٘ َٚٔ شيو ؼي ايعا١َ تؿاضنِٗ

 يًٓاؽ ُٜٗس٣ ثِ ، عاّ نٌ َٔ اغيٓاغب١ هلصٙ تكٓع ١ٚطيًٝ َصٖب١ اغيهاْؼ

 ؾطسري ؾًٝتكْٛٛ٘ ٚا٭قطام ايهعو ٚا٭غٛات اؿطّ ؾٝذ قبٌ َٔ

 ٜكؿًٕٛ ؾؿٝ٘ ايعٝس نّٝٛ اغيس١ٜٓ أٌٖ عٓس ايّٝٛ شيو ٜٚعترب . َػطٚضٜٔ

 ٚنإ ، بعهًا بعهِٗ ٧ٜٚٗٓ ، ٬َبػِٗ أسػٔ ؾٝ٘ ًٜٚبػٕٛ ، ا٭غٛام

 ٜصٖبٛا إٔ ، ايهٓؼ َٔ ؾطاغِٗ ٚبعس ايّٝٛ ٖصا ؼي اغيس١ٜٓ أٌٖ عاز٠ َٔ

 ايٓػا٤ َٚعِٗ ٚا٫ْبػاؾي ا٫ْؿطاح هلِ ٚحيكٌ ، ٚاغيتٓعٖات اؿسا٥ل إزي

 باغيػذس اغيػطب يك٠٬ ٜطدعٕٛ سٝح ، ايٓٗاض آخط إزي ٜٚبكٕٛ ، ٚا٭طؿاٍ

  . (1)َٓاظهلِ إزي ٜصٖبٕٛ ثِ ، ايؿطٜـ ايٓبٟٛ

 ؾٗط ٚقٝاَِٗ قٝاَِٗ ١اغيسٜٓ أٌٖ ٚايعٚاض اؿذاز ؾاضى نصيو

 ، الفضٔل الغَز طٔل٘ اليبْٖ املضجد يف اإلفطار علٙ اعتادّا فكد ، ضَهإ

 أسطم ايعٚاض إٔ أتٛقع يهٔ ، أٜهًا ايعٚاض ٚعاز٠ اغيس١ٜٓ أٌٖ عاز٠ ٖٚصٙ

  نجريًا ايٓبٟٛ باغيػذس ٜطتبؽي ايعا٥ط ٭ٕ ; ابتس٩ٖٚا َٔ ِٖ أٚ ، عًٝٗا

 ؾؿٞ ، إيِٝٗ ٚايٓاظٍ اغيس١ٜٓ أٌٖ عاز٠ ٖٙص قاضت ثِ ، ضَهإ ؼي غُٝا ٫ٚ

 ايسضٚؽ نجط٠ َٔ ايٓشٌ ند١ًٝ ايٓبٟٛ اؿطّ ٜكبح اغيباضن١ ا٭ٜاّ ٖصٙ

 ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي جيتُعٕٛ اإلؾٛاض َٛعس ٜكرتب ٚعٓسَا ، ايكطإٓ ٚت٠ٚ٬

 َٔ ٚبعض ايتُٛض َٔ ٜتهٕٛ ، خؿٝؿًا ؾٛٛضًا ٜٚتٓاٚيٕٛ ، اغيػطب أشإ بعس

 ايؿٛٛض يٝتٓاٚيٛا بٝٛتِٗ إزي ٜٚصٖبٕٛ ، اغيػطب ٜكًٕٛ ثِ ، ٚايؿٛري ايعٜتٕٛ

(2)ايرتاٜٚح ٚق٠٬ ايعؿا٤ يك٠٬ اغيػذس إزي حيهطٕٚ شيو ٚبعس ، ايهاٌَ
 . 

                                                           

.  ٚاْـيط 197، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ايعٝاؾٞ ، 431-430، م  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ، ( ايٓابًػ1ٞ)

اغيهط١َ  َه١ َٛغٛع١ ، 145-144 م اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي ػاضب١اغي ، بَٝٛٞ قُس : نصيو

 93ٚاغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠  م 

 . 140 م ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اغيػاضب١ ، بَٝٛٞ قُس ، 1/444 اؿطَري َطآ٠ ، ضؾعت ( إبطا2ِٖٝ)
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 صْرٗ تْضح خزّج املزأٗ املدىٔ٘ إىل األصْاق ٍّٕ يف غآ٘ االحتغاو

 

 

 

 

 

اجملتنع املدىٕ عرب احلجاج البخارٓني  امليتْ ّالفزمْسا مً األطعن٘ البخارٓ٘ اليت اىتكلت إىل

،  سالت ّما الدراص٘ سمً املدٓي٘ يف اىتغزت اليت احللْٚ بعضّ ، للشٓارٗ املدٓي٘ إىل قدّمَه أثياٛ

ٍّٕ يف أصْهلا تعْد إىل اهليْد الذًٓ قدمْا إىل ،  ٍّٕ عبارٗ عً الضنضنٔ٘ ّاللبئ٘ ّالدّ

 احلجاس سمً احلج ّاصتكزّا بَا

 
ْر ٍّٕ عبارٗ عً حله مفزّو مع بَارات أكل٘ املبغ

ٓغْٚ ّٓكدو مع األرس ّاللنب الزاب . ٍّٕ مً األكالت 

اهليدٓ٘ اليت اىتكلت إىل املدٓي٘ مً احلجاج اهليْد
  

 

 

 

 ٌخبش التنٔط ّالذٖ اىتكل إىل املدٓي٘ عً األفغا 
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 ; ايؿٛط بعٝس اغيس١ٜٓ ؼي اغيػًُٕٛ حيتؿٌ ضَهإ ؾٗط اْتٗا٤ ٚبعس

 بعس ، ايعٜاض٠ ثِ ايعٝس ق٠٬ ٭زا٤ بايٓاؽ ايؿطٜـ ايٓبٟٛ اغيػذس ؾٝهتفي

 يًعا٥طٜٔ ايبٝٛت أقشاب ٜٚكسّ ، بايعٝس يًت١٦ٓٗ ٚا٭قاضب ا٭ٌٖ ٜتعاٚض شيو

 اغيأن٫ٛت َٔ ٚايهجري ٚايػهط باتاٚايؿط اؿًٜٛات أْٛاع ؾت٢

 أٌٖ ؾاضنٛا قس ٚايعٚاض اؿذاز إٔ ؾٝ٘ ؾو ٫ ٚػيا ، (1)ٚاغيؿطٚبات

 . (2)ايؿٛط بعٝس ؾطستِٗ س١ٜٓاغي

 ايصٟ ايّٝٛب با٫ستؿاٍ ، اغيس١ٜٓ أٖايٞ ٚايعٚاض اؿذاز ؾاضى نُا

 ، (4)ا٭ٍٚ ضبٝع ؾٗط َٔ عؿط ايجاْٞ ايّٝٛ ؼي (3)ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ َٛيس ٜـيْٓٛ٘

 اغيكابٝح ُٚتعًل ، ايٓبٟٛ اؿطّ ٜٓـيـ بأٜاّ ا٫ستؿاٍ ٜكاّ إٔ ؾكبٌ

 ٚتبػؽي ، اغيػذس قشٔ ؼي تٛنع ِث ، ايؿُٛع ؾٝٗا ُٚتٛنع ، ٚايكٓازٌٜ

 ؼي اغيس١ٜٓ أٌٖ ٚاؿذاز ايعٚاض ٜؿاضى َا ٚعاز٠ ، سٛهلا اؾ١ًُٝ ايبػؽي

 ٖصٙ اغيسْٝري ايعٝاؾٞ ؾاضى اغيجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً ; ايؿطٜـ اؿطّ تٓـيٝـ

 َٔ نُٔ َٔ إٔ ٚشنط ، قًّٗا ؼي ايبػؽي ؾطف ي٘ تػ٢ٓ ؾكس ، اغيٓاغب١

 ؼي غاعس ؾكس ، باؾا إبطاِٖٝ غيكطٟا اؿاز أَري اغيػذس تٓـيٝـ ؼي ؾاضى

ـٖ ايؿطٜؿ١ اؿذط٠ َٔ ايهتب قٓازٜل إخطاز  ; اغيػذس قب١ً ؼي ٔيُتك
                                                           

 . 430، م  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ، ايٓابًػٞ ، 268، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت1ْٞٛٓ)

 . 142م ، اغيٓٛض٠  اغيػاضب١ ؼي اغيس١ٜٓ ، ( قُس ب2َٞٛٝ)

بسع١ قسث١ ؾ٢ ايسٜٔ مل ٜؿعًٗا ايطغٍٛ ايهطِٜ ٫ٚ خًؿا٩ٙ  ملسو هيلع هللا ىلص( ا٫ستؿاٍ سيٛيس ايطغٍٛ 3)

ؾت٣ٛ َؿك١ً ؼي  -ضظي١ اهلل  -َٔ بعسٙ ، ٚيػُاس١ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ عبساهلل بٔ باظ 

ؾتا٤ . طيع اْـيطٖا ؼي: ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإل،  سهِ ا٫ستؿاٍ باغيٛيس

 . 31-3/2ٚتطتٝب . أظيس بٔ عبس ايطاظم ايسٜٚـ 

( نإ ايبٜٕٛٗٝٛ ايؿٝع١ ايصٜٔ غٝٛطٚا ع٢ً بػساز ؼي ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ / ايعاؾط 4)

، ثِ قٛاٙ ٚثبت٘ ؼي ا٭شٖإ ايعبٝسٜٕٛ ؾ٢ َكط ست٢  اغي٬ٝزٟ أٍٚ َٔ أبطظ ٖصا ا٫ستؿاٍ

،  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ،اْـيط : ايبتْٓٛٞ .  اإلغ٬َٞ قاض تكًٝسًا َتبعًا ؼي بعض َٓاطل ايعامل

   1/206َطآ٠ اؿطَري  ،إبطاِٖٝ ضؾعت  ، 52م 
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 ؼي إ٫ ُتعاز ٫ٚ ، َٓٗا ؾا٩ٚا َا ٚا٭١ُ٥ ايعًُا٤ ٜٚكطأ ، ايٓاؽ َٓٗا يٝػتعري

 ي١ًٝ ٚؼي ، اؿر غيٛغِ ي٬غتعساز ; ايكعس٠ شٟ ؾٗط َٔ عؿط ايػابع ايّٝٛ

 ، ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي ايٓاؽ ٚجيتُع ، اغيؿاعٌ تٛقس اغيػطب ق٠٬ ٚبعس اغيٛيس

 جيًؼ ايعؿا٤ ق٠٬ ٚبعس ملسو هيلع هللا ىلص ايطغٍٛ غري٠ يكطا٠٤ ا٭ضبع١ ا٭١ُ٥ ٚحيهط

 خ١ُٝ ُٚتهطب ، ضتبت٘ سػب ي٘ اغيعس َهاْ٘ ؼي اؿهٛض َٔ ٚاسس نٌ

 ، ٚاؿ٣ًٛ ٚا٭ؾطب١ ا٭طع١ُ أْٛاع ؾٝٗا ُتٛنع ايٓػا٤ باب َٔ بايكطب نبري٠

 ا٭طع١ُ ُتٛظع ثِ ، ايهطِٜ ايطغٍٛ َسح ؼي قكا٥س اغيٓؿسٕٚ ٜٚٓؿس

 . (1)اؿانطٜٔ ع٢ً ٚاؿ٣ًٛ ٚا٭ؾطب١

  ٚاغيعطاز اإلغطا٤ ب١ًًٝ با٫ستؿاٍ اغيس١ٜٓ أٖايٞ اؿذاز ؾاضى نُا

 ايػابع ايّٝٛ ؼي عاز٠ ا٫ستؿاٍ ٖصا ٜٚهٕٛ ، (2)بـ)ايطدب١ٝ( عطف َا أٚ

 اغيٛيس بّٝٛ ا٫ستؿاٍ ٜؿب٘ ٖٚٛ ، عاّ نٌ َٔ ضدب ؾٗط َٔ ٚايعؿطٜٔ

 ٚتٛظع . ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي (3)اغيعطاز قك١ قطا٠٤ اي١ًًٝ ٖصٙ ؼي ؾٝتِ ، ايٓبٟٛ

 ، اغي١ُٗ ايؿدكٝات ع٢ً قٛاضٜط ؼي ايػهط ؾطاب ايػًٛا١ْٝ اـع١ٜٓ

 ، ايػهط بؿطاب ٠ػي٤ًٛ قطب طي١ً ؾٝٗا خ١ُٝ اؿانطٜٔ يبك١ٝ ٜٚٓكب

 ؼي ّٜٛ أٍٚ َٓص ايٓاؽ إٔ يعٝاؾٞا شنط ٚقس ، (4)ٝن٪ٚغِٗ َٓ٘ ٕٚ٪ضيً

                                                           

 . 199-194َا٤ اغيٛا٥س، م  ، ( ايعٝاؾ1ٞ)

( ا٫ستؿاٍ ب١ًًٝ اإلغطا٤ ٚاغيعطاز بسع١ يٝػت َٔ اإلغ٬ّ ؼي ؾ٤ٞ، ٚمل ٜأت ؼي ا٭سازٜح 2)

 يٮ١َ بايكٍٛ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ًا َؿطٚعًا يػٓ٘ ايطغٍٛ ايكشٝش١ تعٝٝٓٗا ، ٚيٛ نإ ا٫ستؿاٍ بٗا ؾٝ

، ٚيٛ نإ تعـيِٝ ٖصٙ اي١ًًٝ َٔ زٜٔ  ، ٚيٛ ٚقع ؾ٤ٞ َٔ شيو يٓكً٘ ايكشاب١ إيٝٓا أٚ ايؿعٌ

.  ٙ ا٭١َ زٜٓٗا ٚأمت عًٝٗا ايٓع١ُايصٟ أنٌُ اهلل ب٘ هلص ملسو هيلع هللا ىلصاإلغ٬ّ يؿعً٘ ايٓيب ايهطِٜ 

ؼي ا٫ستؿاٍ ب١ًًٝ اإلغطا٤  -ضظي٘ اهلل  -اْـيط ؾت٣ٛ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل ابٔ باظ 

 . 46-45، م  ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ ،ٚاغيعطاز 

:  اْـيط.  ( ٖٚٛ َٔ ا٫ستؿا٫ت اييت تؿابٗت عٓس اغيكطٜري ٚاؿذاظٜري ع٢ً سس غٛا3٤)

 . 433م ، ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ  ، ظيػا٤ ايسٚغط٣

 . 432، م ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ ،( ظيػا٤ ايسٚغط٣ 4)
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 ا٫ستؿاٍ يؿٗٛز ٚلس ايُٝٔ َٚٔ اؿذاظ أقٛاض َٔ ٜكسَٕٛ ناْٛا ضدب

 إٔ ؾصنط ، ايطدب١ٝ ّٜٛ سهط قس ٖٛ ٚنإ ، اغيس١ٜٓ أٌٖ َع بايطدب١ٝ

 سيٓٛك١ ، أسس دبٌ غؿح إزي جيتُعٕٛ ناْٛا ، ٚايعٚاض اغيس١ٜٓ أٌٖ

 ايّٝٛ ٖصا ؼي ٚحيسخ . ؾ١عط بّٝٛ أؾب٘ اغيهإ ٜكبح ست٢ ، ايؿٗسا٤

 ايًٛكات ؾٝ٘ ٚتًٛل ، ٚاغيؿاضب اغيآنٌ ؼي ٚايتٛغع ٚايػطٚض ايؿػش١

 . (1)ايٓاض١ٜ

 عؿفي ا٫ٖتُاّ َٔ اؿذٝر َع ٚؾس سيا اغيسْٞ اجملتُع تأثط نُا

 استؿاٍ ي٘ أقِٝ سؿـي٘ أمت إشا ؾإْ٘ ; ب٘ ٚا٫ستؿاٍ ، ايهطِٜ ايكطإٓ ايٛايب

 ، ايٝهتاب َعًِ إزي باإلناؾ١ ، ا٭قسقا٤ٚ ٚا٭قاضب ا٭ٌٖ حيهطٙ نبري

 ٜٚهتب ، اغيعخطف اهلٓسٟ اـؿب َٔ يٛسًا اؿؿٌ قسَٚ٘ قبٌ ٜٔعٜٚ ايصٟ

 ػيتس ٚاسس قـ ؼي ت٬َٝصٙ َع خيطز ثِ ، ايكطآ١ْٝ اٯٜات بعض عًٝ٘

 ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؾٛاضع ٜكٛع نبري َٛنب ؼي اؿاؾفي ايٛؿٌ ٜتكسَِٗ

 ايصنط آٜات بعض ايٛؿٌ ٖصا ؾٝكطأ ، ب٘ تؿٌاحمل ايٛؿٌ زاض إزي ٜكٌ ست٢

 . (2)قطا٤ت٘ إزي اؿانطٕٚ يٝػتُع ، اغيعخطف ايًٛح ؼي اغيهتٛب اؿهِٝ

 ؾًعٌ ، ٚغريٖا ٚاغيػطب ٚايؿاّ ، َكط ؼي َٓتؿط٠ ناْت اغيـياٖط ٖٚصٙ

 . اؿذاز َٔ اقتبػٖٛا اغيس١ٜٓ أٌٖ

 باغيس١ٜٓ ايعٚاز سؿ٬ت بري ايتؿاب٘ يٛسفي ؾكس ; ايعٚاز سؿ٬ت ٚأَا

 . (3)ؾٝٗا ايٛانح ايتأثط ع٢ً ٜسٍ ػيا اإلغ٬َٞ ايعامل أما٤ ؼي ٚغريٖا

 باغيس١ٜٓ ا٭غط ؾذُٝع ايبعض بعهٗا ا٭غط بري ٚقٌ عاٌَ ايعٚازٚ

  اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي ايعٚاز ٚعازات ، َرتاب١ٛ ٚاسس٠ أغط٠ عٔ عباض٠ اغيٓٛض٠
                                                           

 . 239-238َا٤ اغيٛا٥س، م  ، ؾٞ( ايعٝا1)

 ٚاؿذاظ َكط بري ايع٬قات ، اؿًٛاْٞ بسٜط غعس ، 1/205 اؿطَري َطآ٠ ، ضؾعت ( إبطا2ِٖٝ)

 . 425 م ٚاؿذاظ َكط بري ايع٬قات ، ايسٚغط٣ ظيػا٤ ، 204 م ، عؿط ايتاغع ايكطٕ ؼي ٚلس

 . 436م ، ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ  ، ٚغط٣( ظيػا٤ ايس3)
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 ايعطٜؼ قطٜبات س٣إس تكّٛ سٝح ; اإلغ٬ّ زٜاض ؼي غريٖا عٔ ؽتًـ ٫

 أخ٬قٗا ع٢ً ٬َسـياتٗا ٚتبس٣ عًٝٗا ٚايتعطف ايعطٚؽ أٌٖ بعٜاض٠

 ؼي َٛدٛز٠ ايؿاب ٜطٜسٖا اييت ايكؿات ناْت ؾإشا ، اؾُاي١ٝ ٚقؿاتٗا

 َٗط تػًِٝ ٜٚتِ ، ا٭غط٠ ٖصٙ َع اغيكاٖط٠ ؾ٢ ايطغب١ ايكطٜب١ أعًٓت ايؿاب١

 يًعٚد١ اؿطٜط١ٜ ٬بؼاغي اغيٗط َع ٜٚكسّ ، ؾه١ َٔ قٓسٚم ؼي يعطٚغ١ا

(1)ٚايُتٌ بايؿه١ َؿػٛي١
 ، ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي ايٓهاح عكس ٜهٕٛ َا ٚعاز٠ . 

 ٜؿطع ايصٟ اـٛٝب بإظا٤ قؿري ؾٝذًػٕٛ ، ايعطٚغري أٌٖ عهٛض ٚشيو

 ٜصنط ثِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ ٚع٢ً أًٖ٘ ٖٛ سيا اهلل ع٢ً ؾٝج٢ٓ اـٛب١ ؼي

 بري ٚتٛنع ايطٜاسري بأطبام ٜ٪ت٢ ثِ ، بصيو ٜٚطنٝإ إيُٝٗا ٜٚؿري اغيتعاقسٜٔ

 اغيٓؿس ٜٚكّٛ ، اؿانطٜٔ ع٢ً تؿطم ٚايػهط ايًٛظ َٔ ٚأطبام ، ايكؿري

 اؿانطٕٚ ٜٚكّٛ اجملًؼ ؾٝؿرتم ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب َسح ؼي قكٝستري أٚ قكٝس٠ ٜٓؿس

(2)٦ُْٜٓٗٚٛٗا اغيتعاقسٜٔ إزي
 باغيس١ٜٓ َكاَ٘ أثٓا٤ ايعٝاؾٞ ايطساي١ ؾاضى ٚقس . 

 قسّ ٖٓسٟ ضدٌ ابٔ قطإ عكس ايجعاييب ؾٝد٘ َع ؾٗس ؾكس اغيسْٝري أؾطاح

 . (3)اهلٓس ّػاض نباض َٔ آخط ضدٌ اب١ٓ ع٢ً اغيهط١َ َه١ َٔ

 َٔ تكطٜبًا أغبٛع ؾكبٌ ، ايعٚد١ٝ بٝت تأغٝؼ ٜتِ ايكطإ عكس ٚبعس 

 ؼي نبري َٛنب ؼي ايعطٜؼ بٝت إزي ايعطٚؽ دٗاظ ْكٌ ٜتِ ، ايعطؽ ي١ًٝ

 (ايسخ١ً) عًٝٗا ًٜٛل نُا أٚ ايعطؽ ي١ًٝ ٚؼي ، (4)ٗذ١ٚايب ايتٓـيِٝ َٔ غا١ٜ

 اغيهإ ؼي ايبٝت خاضز ايطداٍ ٚجيًؼ ، ْٚػا٤ّ ضدا٫ً ٚا٭قسقا٤ ا٭ٌٖ زع٠ٛ ٜتِ

 ٚاسس٠ َط٠ طيٝعًا عًٝ٘ جيًػٕٛ طٌٜٛ مساؾي ايعؿا٤ ؼي هلِ ٚضيس ، هلِ اغيعس

 ع١ايكا باب ؼي ؾٝذسٕ ايبٝت ؾٝسخًٔ ايٓػا٤ أَا ، ٜٚٓكطؾٕٛ ؾٝأنًٕٛ
                                                           

 . 1/443 َطآ٠ اؿطَري ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت1)

 . 510-509ْع١ٖ ا٭ْـياض ؼي ؾهٌ عًِ ايتاضٜذ ٚا٭خباض، م  ، ( ايٛضث2ْٞ٬ٝ)

 . 442 م ، اؿذاظ تاضٜذ َكازض َٔ َكسض ا٭قك٢ اغيػطب ؼي ايطس٬ت نتب ، ْٛاب ( عٛاطـ3)

 . 1/445طآ٠ اؿطَري َ ، ( إبطاِٖٝ ضؾعت4)
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 َٓٗا اغيطأ٠ ؾتكبؼ ، اؿٓا٤ سيعذٕٛ ػي٠٤ًٛ نبري٠ قكع١ ؾٝٗا جيًػٔ اييت

 اؾايػات َع ػًؼ ايػ٬ّ ٚبعس اؾًٛؽ قاع١ إزي تسخٌ ثِ ٜسٜٗا إسس٣

 إزي ايعطٚؽ ٔؿؾعٜ شاى ٚإش ايًٌٝ َٓتكـ ست٢ اؿسٜح أططاف ٜتذاشبٔ

 ٚإشا . ؿٌاي ظٖط َٔ بعكٛز عٓكٗا ٜٛٛقٔ إٔ بعس بٝٛتٗٔ إزي ٜعسٕ ثِ بعًٗا

 ٚإشا ، ايعكٝك١ ٚتػ٢ُ ؾا٠ ي٘ ٚتصبح ، تػُٝت٘ ؾتتِ ، سيٛيٛز ا٭غط٠ ضظقت

 . (1)ايٓبٟٛ اغيػذس إزي ٚقطٜبات٘ أَ٘ ب٘ شٖبت ًَٜٛا أضبعري ايٛؿٌ أمت َا

 سيٛغِ نجريًا تأثطت ؾكس اغيسْٞ اجملتُع ؼي ٚا٭ؾطب١ ا٭طع١ُ ٚأَا

 ٚاؾايٝات ا٭دٓاؽ بتٓٛع ٠اغيٓٛض اغيس١ٜٓ ؼي اغيأن٫ٛت تتٓٛع ؾكس ; اؿر

 ؾطٜك١ٝٚاإل ٚاغيػطب١ٝ ايرتن١ٝ اغيأن٫ٛت ؾٗٓاى ، تكٛٓٗا اييت اإلغ١َٝ٬

 . ٚغريٖا ، ٚاؾا١ٜٚ ٚا٭ؾػا١ْٝ ٚايبداض١ٜ ٚايؿا١َٝ ٚاغيكط١ٜ ٚاهلٓس١ٜ

 ٜػتًص ٫ ايٓاؽ َٔ ؾهجري ، اؿذٝر َٔ اغيس١ٜٓ ع٢ً ايٛاؾسٜٔ ٚبػبب

 ؼي باغيس١ٜٓ ُتكسّ اغيدتًؿ١ ا٭ن٬ت ضتؾكا ، ا٭طع١ُ َٔ ٜعطؾ٘ سيا إ٫

 َٛاز إٔ اغيدتًؿ١ ا٭طع١ُ اْتؿاض ع٢ً غاعس ٚػيا ، تكطٜبًا ايعٗٛز نٌ

 ظٜاضتِٗ عٓس اؿذاز ؾٝأتٞ ، باغيس١ٜٓ َٚتٛؾط٠ بػ١ٛٝ ناْت ٚآ٫ت٘ ايٛعاّ

 قاض ايٛقت َطٚض َٚع ، ٜٓتؿط ثِ َٚٔ ، اعتازٚٙ َا ٜٚٛبدٕٛ ، اغيس١ٜٓ

 بـ اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ أٌٖ يس٣ اغيعطٚف ناـبع ، ٝع٠ػي َأن٫ٛت يًُس١ٜٓ

 قسَٛا ايصٜٔ ا٭ؾػإ اؿذٝر خ٬ٍ َٔ اغيس١ٜٓ أٌٖ عطؾ٘ ؾكس (ايتُٝع)

 . (2)ٚخبعٙ قٓاعت٘ جيٝسٕٚ ناْٛا إِْٗ سٝح ; ؾٝٗا اٚٚاغتكط اغيس١ٜٓ

 َع اؿذاظ إزي زخًت اييت اؿذاظ١ٜ ا٭طع١ُ َٔ ٖٚٛ ، اغيبؿٛض نصيو

 . بايهاضٟ ا٭ضظ ٚأٜهًا . (3)ٚاهلٓس ايػٓس ب٬ز َٔ ذازاؿ أٚ اغيٗادطٜٔ

                                                           

،  1/205َطآ٠ اؿطَري  ، إبطاِٖٝ ضؾعت ، 293، م  َطآ٠ دعٜط٠ ايعطب ، ( أٜٛب قرب1ٟ)

 . 50، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ايبتْٓٛٞ ، 445

 . 159، م  ف١ً اؾُع١ٝ ايتاضخي١ٝ ايػعٛز١ٜ ،( ٖٝا ايبابٛري 2)

 . 185 ، م دس٠ ؼي ؾصضات ايػعاٟٚ ، ( عسْإ عبس ايبسٜع ايٝاؼي3)
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 َٔ نإ ٚأْ٘ ، يًشر ضسًت٘ ثٓا٤أ نري دٕٛ ايطساي١ ً٘ٝع ْب٘ ٚقس

 نإ»  : ٜكٍٛ سٝح ، تٓاٚهلا ع٢ً اعتاز اييت ايط٥ٝػ١ ايٛدبات نُٔ

 ًَٜٛٝا ٚايهاضٟ ا٭ضظ َٔ ٚدبتإ : اهلٓس ؼي احملًٞ ايػصا٤ عٔ عباض٠ طعاَٞ

 . (1)« ايؿاٟ أٚ ايؿان١ٗ أٚ اؿًٜٛات بعض ٚتسعُٗا ، ا٤َٚػ قباسًا

 َٔ ٜٚكٓع ايبـ اؿذاز عرب إيٝٗا اْتكًت اييت اغيس١ٜٓ أطع١ُ َٚٔ

 إزي باإلناؾ١ ، ٚايتٛابٌ ايبٝض ٚقٛع بايًشِ احملؿٛ اـؿٝـ ايعذري

 . (2)ٚايػهط ٚايػُٔ ا٭مسط ايسقٝل َٔ طعاّ ٢ٖٚ ايعطٜه١

 ، أغاغٞ بؿهٌ بايتُٛض اغيسْٝري اٖتُاّ ع٢ً ْب٘ ايطساي١ بعض إٔ إ٫

 يػايب١ٝ غصا١ٝ٥ َاز٠ ايتُط ٜٚؿهٌ»  : بكٛي٘ ٖصا بٛضنٗاضت ؾٝكـ

 ، ؾسٜس بؿٛم ايتُط دين َٛغِ ايٓاؽ ٜٚرتقب ، اغيس١ٜٓ ؼي ايؿكري٠ ايٛبكات

 ، ايعٓب سيشكٍٛ أٚضٚبا دٓٛب أٌٖ ابتٗاز عٔ ٜكٌ ٫ بابتٗاز ٜٚػتكبًْٛ٘

 ايٓدٌٝ إْتاز ٜهٕٛ َا ؾٓازضًا - ٖصا حيسخ َا يبًاٚغا - احملكٍٛ ؾؿٌ ٚإشا

 اْتؿط ; اؾطاز ايتُٗ٘ َا إشا أٚ ، َتتايٝات غٓٛات أضبع أٚ ث٬خ خ٬ٍ ٚؾريًا

 . (3)« ادتاستِٗ قس فاع١ إٔ يٛ نُا ، اؿعٕ ٚعُِٗ ايٓاؽ بري ٚايػِ اهلِ

 ايعطب ٜٚكسّ»  : عٓٗا ؾٝكٍٛ ايتُط َٔ اغيكس١َ ا٭طع١ُ أؾهاٍ ٚأَا

 أٚ ، ايعبس َع ٜػدْٓٛ٘ أٚ ، اؿًٝب ؼي ٜػًْٛ٘ ؾكس . كتًؿ١ بٛطا٥ل يتُطا

 عػٌ ؾٛم ٜٚكبْٛ٘ اغيا٤ ؼي بػًٝ٘ (ايكٛاّ غًٝفي) مسٝو عذري إزي حيًْٝٛ٘

 ؾٗط غيس٠ ًَٜٛٝا ظٚدٗا تٓعـ ايٓادش١ ايبٝت ضب١ إٕ : ايعطب ٜٚكٍٛ ، ايٓشٌ

 ايؿكري٠ ايٛبكات إٔ ٜٚصنط . (4)« كتًؿ١ بٛطا٥ل أعست اييت ايتُط بأطبام

 . (5)ايط٥ٝػٞ ٩ِٖغصا ٖٛ ايتُط ٚإٔ ، غٛاٙ آخط ؾ٦ًٝا تأنٌ ٫
                                                           

 . 24، م  غت١ أؾٗط ؼي اؿذاظ ، ( دٕٛ نري1)

 . 157، م  ف١ً اؾُع١ٝ ايتاضخي١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ( ٖٝا ايبابٛري2)

 . 331، م  ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت3)

 . 331، م ضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بٛضنٗاضت4)

 . 348، م  طب١ٝضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط٠ ايع ، ( بٛضنٗاضت5)
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 ايصٟ (ايتُط ْكٝع) ٚايؿطاب ايٛعاّ ؼي ايعازات ؾُٔ اغيكابٌ ٚبايتأثري

 اغيا٤ ؼي ٜٓكع سٝح ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ غ١ٓ أْ٘ ع٢ً اغيس١ٜٓ أٌٖ عٔ اغيػاضب١ أخصٙ

 . (1)شٛضايػ ؼي اغيس١ٜٓ قاطٓٛ يٝتٓاٚي٘ ايعؿا٤ ٚقت َٔ

 إزي بٗا ٚايعٛز٠ ايتُٛض ؾطا٤ ع٢ً ٚايعٚاض اؿذاز سطم ؾكس ٚعًٝ٘

 بعٜاز٠ اغيسْٝري ع٢ً اغيكابٌ ؼي أثط ػيا ، دسًا ايتُط ػاض٠ ؾطادت ، ب٬زِٖ

 أنرب ٖٞ ؾٝٗا ايبًح ػاض٠»  ٚإٔ ، تكسّ نُا بٓدً٘ ٚا٫ٖتُاّ ظضاعت٘

 . (2)« ٚأٚغعٗا ايتذاضات

 تساٍٚ ; اغيس١ٜٓ فتُع ؼي اغيػطبٞ اؿاز تأثري َس٣ ع٢ً ا٭زي١ َٚٔ

 ا٭خهط ايؿاٟ ٚاغتدساّ ، ايهػهػ٢ ٚأؾٗطٖا اغيػطب١ٝ ا٭ن٬ت

 . (3)ايعطبٞ اغيػطب َٓاطل ؼي َٓتؿط ؾطاب ٖٚٛ ، ايٓعٓاع إيٝ٘ اغيهاف

 ٚايػُو ا٭ضظ إٔ : اغيكطٟ باؿاز اغيسْٞ اجملتُع تأثط َـياٖط َٚٔ

 ، غٛا٤ سس ع٢ً ٚاؿذاظٜري طٜرياغيك يس٣ اغيؿه١ً ا٭طع١ُ َٔ ناْت

 ع٢ً ايعذري ببػؽي ٜعٌُ ايصٟ ٚاـبع ٚايعػٌ ٚايػُٔ ايًشِ نصيو

 س٣ًٛ اؾتٗطت نُا ، ٜٓهر ست٢ ٜٚرتى ؼتٗا َٔ قُا٠ زا٥ط١ٜ سسٜس٠

 ُتباع نُا َكط ؼي ايؿعب١ٝ ا٭سٝا٤ ؼي تباع ؾهاْت ايبًسٜٔ بري (اغٝيَؿبو)

 . (4)اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ أسٝا٤ ؼي

 ، ٚاغيكطٜري ايؿٛاّ اؿذاز خ٬ٍ َٔ ايبكػُاؾي اغيسْٕٝٛ عطف نُا

 َٓ٘ نبري٠ نُٝات ػًب ٚايؿاَٞ اغيكطٟ اؿر قاؾ١ً ناْت ؾكس

 . (5)اؿر أثٓا٤ هلِ نٛعاّ يًشذاز
                                                           

 . 370، م  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ؼي ايطس١ً إزي َكط ٚايؿاّ ٚاؿذاظ ، ( عبس ايػين ايٓابًػ1ٞ)

 . 340، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت2ْٞٛٓ)

 . 299، م  ايك٬ت اؿهاض١ٜ بري تْٛؼ ٚاؿذاظ ، ( ْٛض٠ اؿاَس3)

 . 445م ، ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ  ، ( ظيػا٤ ايسٚغط4٣)

 . 2/303َطآ٠ اؿطَري  ، (  إبطاِٖٝ ضؾعت5)
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 ع٢ً ايٛاؾس اؿذٝر عرب اغيسْٞ اجملتُع إزي ٚضزت أخط٣ أن٬ت ٚمث١

 اغيؿٗٛض٠ ْسْٚٝػ١ٝا٭ اؿ٣ًٛ َٔ ْٛع ٖٚٞ )ا٭قط( س٣ًٛ : َٚٓٗا ، اغيس١ٜٓ

 اؿر ٭زا٤ اغيكسغ١ بايبكاع ا٭ْسْٚٝػٝري بكا٤ ؾرت٠ ناْت ؾكس ، بب٬زِٖ

 باغيس١ٜٓ عًٝٗا ؾٝٓاز٣ اؿ٣ًٛ ٖصٙ خ٬هلا ٜبٝعٕٛ ، أؾٗط ايػت١ تتذاٚظ قس

 َع١ٓٝ بٛطٜك١ تٛبذ ايٓؿا َاز٠ عٔ عباض٠ ٖٚٞ ، سًٛ أقط ٜعين َٓٝؼ( )أقط

 ، يصٜصًا ٚطعًُا طي٬ًٝ ضْٚكًا ًٝٗاع يتهؿٞ ا٭يٛإ بعض إيٝٗا ٜٚهاف

 عُٝل قػري قشٔ ؼي تٛنع ثِ بايكٛع١ َٓ٘ ٜٚباع نبري٠ قٛإ ؼي ٜٚكـ

 . (1)باغيًعك١ ٜٚ٪نٌ ، ٢قً ايٛضز بًٕٛ ؾطاب إيٝ٘ ٜٚهاف

 أن٬ت ٖٚٞ ٚايػُبٛغ١( ٚايؿطَٛظا )اغيٓتٛ ايبداض١ٜ ا٭ن٬ت َٚٔ

 . (2)ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي ٜٔٚاجملاٚض اؿذاز قبٌ َٔ اؿذاظ إزي دا٤ت غاض١ٜ

 أِْٗ إ٫ ، اؿر سيٛغِ نجريًا تأثطت ؾكس اغيسْٞ اجملتُع ؼي اغي٬بؼ ٚأَا

 ، ٚزْٚٛٙ اغيس١ٜٓ ع٢ً ايٛاؾسٕٚ ايطساي١ شيو غيح ، اغي٬بؼ ؼي بايطؾا١ٖٝ شيٝعٚا

 . (3)« ٬َبػِٗ ع٢ً ببصر ٜٓؿكٕٛ إِْٗ»  : ؾكاٍ بٛضنٗاضت شيو غيح ؾكس

 ، ٚيبػٗا ايؿاخط٠ اغي٬بؼ اقتٓا٤ ؼي اغيػا٠٫ إزي ايعٝاؾ٢ أؾاض ٚنصا

 . بِٗ ٚاخت٬طِٗ ا٭عادِ غهٔ يهجط٠ ٚشيو ، ا٭عادِ ظ٣ ٚيبؼ

 ، ؼٓهطٚا بايعُّٛ أًٖٗا إٕ»  : ٚقاٍ شيو َٔ ايعٝاؾ٢ تعذب ٚقس 

 ؼي بِٗ ٚتؿبٗٛا ، ٚإغطاؾِٗ ضؾاٖٝتِٗ ؼي ا٭عادِ طابع عًِٝٗ ٚغًب

 . (4)« أسٛاهلِ ٚغايب ًَبػِٗ

 إيٝ٘ أؾاض نُا ا٭عادِ طابع ايطؾا١ٖٝ ٖصٙ غبب ٜهٔ مل ٚيهٔ

 نإ ؾتأْكِٗ ، احملٌُ بكسّٚ ابتٗادًا نإ أْ٘ ايـياٖط بٌ ، ايعٝاؾٞ
                                                           

 . 340، م  قٛض َٔ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ باغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ، ( ٜاغري أظيس ٜاغري اـٝاض1ٟ)

(2 )http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=11704 . 

 . 353م  ، ( بٛضنٗاضت3)

 . 227، م  ، اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ؼي ضس١ً ايعٝاؾٞ ( ايعٝاؾ4ٞ)
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 ٖٛ يٮٖايٞ اؿكٝكٞ ايعٝس ٚيهٔ»  : دًيب أٚيٝا ٜكٍٛ ٚيصا ، يصيو اَكاضّْ

 ٚاهلساٜا ٚايكط٠ ، احملٌُ َعِٗ تٜٞأ سٝح ، اغيػًُري اؿذاز ف٤ٞ

 . (1)« ثٝاب َٔ عٓسِٖ َا أؾدط ا٭ٖايٞ ؾريتسٟ ، عٛٝاتٚا٭

 نٌ إٔ ايعجُاْٝري ٚقت ٬َبؼ َٔ اغيسْٞ اجملتُع ؼي شيٝع ايصٟ يهٔ

  ؾايٓاؽ ، ٬َبػ٘ ب١ٜٛٗ َا ْٛعًا استؿفي ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ َٔ دٓؼ

 أؾطاز ٜتسثط سٝح ايؿتا٤ ٚقت ؼي خاق١ ٚطين يباؽ باضتسا٤ ًٜتعَٕٛ ٫

 ، ظٖٝس بجُٔ عًٝٗا اؿكٍٛ ضيهِٓٗ اغي٬بؼ َٔ أْٛاع بأٟ ايسْٝا ايٛبكات

 أضبع١ أٚ بًسإ ث٬ث١ إزي تعٛز ٬َبؼ اضتس٣ ٚقس ضد٬ً تط٣ إٔ غطٜبًا ٚيٝؼ

 قسضٙ ؾٛم ايرتى نايعػهط ًٜٚبؼ ، خكطٙ ست٢ نايعطب ؾًٝبؼ

 . (2)ا٭غٓٝا٤ ٟظ ًٜبؼ نُا ٚنتؿٝ٘

 ا٭يبػ١ ٖصٙ ؼي غهان١ جيس مل اغيس١ٜٓ ْعٍ غيا نري ؾذٕٛ ٚيصا

 ٚؾٝ٘ ، ٚايرتنٞ اهلٓسٟ بري َعجيًا نإ اتبعت٘ ايصٟ إٕ»  : قاٍ ، اغيتٓٛع١

 قسَاٟ ؼي ٚاْتعًت ، تطنًٝا ططبٛؾًا ضأغٞ ع٢ً ٚنعت ، أٜهًا عطب١ٝ حمل١

 دًس٠ بٛاغ١ٛ ٚتجبت ايكسّ ناٌَ ؼُٞ دًس١ٜ قٛع١ ٖٚٛ ، ٖٓسًٜا قٓس٫ً

 ، ايكسّ أقابع ٚباقٞ هبرياي ا٭قبع بري تؿكٌ ا٭َا١َٝ اؾ١ٗ َٔ تٛنع

 َٚؿسٚز٠ ، اـكط سٍٛ أقساّ أضبع١ طٛهلا ، ٖٓس١ٜ ظا١َ اضتسٜت نُا

 سعاّ هلا ، ْؿػ٘ ايكُاف َٔ قكري٠ غرت٠ ع٢ً باإلناؾ١ ، ايهاسٌ ع٢ً

 . (3)« َتعسز٠ طٝات ي٘ قٛين َٓسٌٜ عٔ عباض٠

 ض٩ٚغِٗ ع٢ً ٜهعٕٛ ناْٛا اغيس١ٜٓ أٌٖ ضداٍ إٔ ايكؿكاؼي ٚشنط

 . (4)ايبٝها٤ ايعُا١َ أٚ ايهؿُري٣ ايؿاٍ ٚؾٛقٗا ، ؾا١َٝ طاق١ٝ
                                                           

 . 137، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( أٚيٝا دًيب1)

 . 370، م  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ؼي ايطس١ً ع٢ً َكط ٚايؿاّ ٚاؿذاظ ، ( عبس ايػين ايٓابًػ2ٞ)

 . 17، م  غت١ أؾٗط ؼي اؿذاظ ، ( دٕٛ نري3)

 . 146ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، م  ، ( ايكؿكاؾ٢ اغيطغ4٢)
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 نتابات ٚشنطتٗا اغيس١ٜٓ ؼي اظزٖطت اييت ايعطبٞ اغيػطب أظٜا٤ َٚٔ

 ٚأٌٖ»  : قا٬ً٥ شيو بٛضنٗاضت ؾٝكـ ، ٚايعبا٤ات ايٛطابٝـ ايطساي١

 ، َه١ اؾٓٛبٝري درياِْٗ َٔ بايرتى أيبػتِٗ ؼي ؾبًٗا أنجط اغيس١ٜٓ

 ، أنُاّ هلا يٝؼ اييت ايعطب١ٝ ايعبا٠٤ أٚ ايبسٕ ٜطتسٕٚ َِٓٗ دسًا ؾكًًٕٝٛ

  دب١ َع ط٬ًٜٛ َعٛؿًا ٟٜطتس َٔ َِٓٗ ايٓاؽ أؾكط َٔ ست٢ نإ ٚإٕ

 ، اؿُطا٤ ايتْٛػ١ٝ ايٛطابٝـ اغتدساّ ٜٚهجط...  ؾٛق١ٝ أخط٣ عبا٠٤ أٚ

 . (1)« ٚقٓازٍ بٝض طٛاقٞ ايسْٝا ايٛبكات أؾطاز ٜٚطتس٣

 ، اغيس١ْٝ اغيطأ٠ يباؽ ؼي أثطٙ ايسٜين يًعاٌَ ؾهإ ; ايٓػا٤ ٬َبؼ أَا

 تأثط أٜهًا يهٓ٘ طٌٜٛ بطزا٤ ، ايؿطع١ٝ ايهٛابؽي ٚؾل يباغٗا ؾذا٤

 َٔ اـطٚز أضازت إشا ؾإْٗا...  ، ٚايعٚاض اؿذاز ًٜبػٗا نإ اييت باغي٬بؼ

 ٚايرتن١ٝ ايػٛض١ٜ ٚاغي١ٜ٬ اهلٓس١ٜ (2)ٚاؾا١َ ايػٛي١ َاٜػ٢ُ ؾتًبؼ اغيٓعٍ

 . (3)ؾ٤ٞ َٓٗا ٜـيٗط ٫ ٝحع

 باؿاز أنجط اغي٬بؼ ؼي اغيسْٞ اجملتُع تأثط نإ اؾ١ًُ ؼي يهٔ

 عًِٝٗ نإ ايعجُاْٞ ايعكط طٛاٍ اغيكطٟ اؿر أَطا٤ إٕ إش ; اغيكطٟ

 اؿر زضب ٭عطاب ٖساٜا غ١ٓ نٌ ؼي اغي٬بؼ َٔ نبري٠ َكازٜط ظيٌ

 ٚقس . ٚأعٝاْ٘ اؿذاظ عًُا٤ ٚنباض ، ٚاغيس١ٜٓ َه١ ٚ٭ؾطاف ، اغيكطٟ

 . (4)ايبًسٜٔ ؼي اغي٬بؼ ؾهٌ تؿاب٘ ؼي أثطٙ شيو تطى
                                                           

اغيػاضب١ ؼي  ، قُس بَٝٛٞ ، 343، م ٠ ايعطب١ٝضس٬ت ؼي ؾب٘ اؾعٜط ، ( بٛضنٗاضت1)

 . 146م ، اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ 

، ٚؾتح ػاٙ ايعٕٝٛ بؿتش١ ؾٝٗا ؽطضي١  : ضزا٤ ٚاغع َجٌ ايهٝؼ إ٫ إٔ ي٘ طاق١ٝ ( اؾا2١َ)

اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ عازاتٗا  ، ، عبس اهلل اـعضدٞ ، تط٣ َٓٗا اغيطآ٠ ططٜكٗا َٔ اؿطٜط َؿبه١

 . 17، م  ٚتكايٝسٖا

 . 95، م  اؿر قبٌ ١٦َ غ١ٓ ، ( ضٜعؾا3ٕ)

 . 439م ، ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ  ، ( ظيػا٤ ايسٚغط4٣)
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 اؿذاظ ؼي ايٓػا٤ ٬َبؼ بري تؿابًٗا (بازٜا) ا٭غباْٞ ايطساي١ ؿفي ٚقس

 ؾٝ٘ بكُاف ٚدٖٛٗٔ ايٓػا٤ تػٛٞ»  : قاٍ ، اإلغهٓسض١ٜ ٚبا٭خل َٚكط

 َٔ ْٛعًا تسٜٜٔط ايٓػا٤ ٚنٌ...  ، َكط ؼي اؿاٍ ٖٛ نُا ، يًعري ؾتشتإ

 ٖٛ نُا ٚعطن٘ طٛي٘ ع٢ً ٚا٭بٝض با٭ظضم اغيد١ٛٛ ، ايهاؾ١ٝ ا٭ضز١ٜ

 ٚأٜازٜٗٔ...  ، سػًٓا تكًُُٝا َك١ُُ ٖٚٞ ، اإلغهٓسض١ٜ ؼي َٛدٛز

 . (1)... « ٚا٭قؿط ا٭ظضم بايًٕٛ أٚ بايػٛاز خهابًا ؼٌُ ٚٚدٖٛٗٔ

 اْتؾه ، اغيسْٞ اجملتُع ؼي اهلٓس١ٜ اغي٬بؼ أٜهًا ؿيٗطت نُا

 تطتسٟ ايكُٝل ٚؾٛم ... ، كًٛٛا ٖٓسًٜا قُاؾًا ٜطتسٜٔ اؿاٍ َٝػٛضات

 . (2)اهلٓسٟ ايكؿٛإ اغيٛغطات

 ، اإلغ٬َٞ ايعامل بًسإ ؼي ؾتـيٗط اغيس١ٜٓ ؼي تباع ؾهاْت ايعُا٥ِ ٚأَا

 اهلٓس١ٜ ٚايعُا٥ِ ، اـهطا٤ ايعُا١َ ٜؿرتٕٚ ناْٛا أِْٗ ايبتْٓٛٞ ؾصنط

 . (3)بًساِْٗ ؼي عًٝٗا اؿكٍٛ ٜكعب اييت ايعُا٥ِ ٖٚٞ ، ايكؿطا٤

 ، إؾطٜك١ٝ مشاٍ ؼي اؿذاز ع٢ً ضآٖا أْ٘ ٜصنط تًُٕٛضنٛ لس ثِ

 اهلٓس١ٜ ايعُا١َ ٖٚطإ إقًِٝ ؼي ٚخكٛقًا اؾعا٥ط ؼي اؿذاز ٜطتسٟ » : قاٍ

 اؿذاز ؾريتسٟ غٛض١ٜ ؼي ٚأَا ، ا٭قؿط بايًٕٛ اغيعضنؿ١ اغيٓػٛد١ غري

 ايطداٍ طيٝع لس دطب١ ؼي ٚخاق١ تْٛؼ ٚؼي ... ، ًاأسٝاْ اـهطا٤ ايعُا١َ

 . (4)... « اـهطا٤ ايعُا١َ ٜطتسٕٚ

 : ثكافًٔا املدىٕ اجملتنع علٙ احلج أثز:  الزابع املطلب

 دٗات َٔ دًًٝا ٚانشًا نإ اغيسْٞ اجملتُع ع٢ً يًشر ايجكاؼي ا٭ثط

 ع٢ً ٚحيطقٕٛ إ٫ بًسًا ٜٓعيٕٛ ٫ ٚايعًُا٤ ، أًٖ٘ بري ضسِ ؾايعًِ ، نجري٠

 . ب٘ ٜٓعٍ ايصٟ ايبًس ؼي ببجٗا ٜكّٛ َٔ َِٚٓٗ ، ي٬غتعاز٠ ايعًّٛ عٔ ايبشح
                                                           

 . 244، م  ضساي١ أغباْٞ ؼي اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بازٜا1)

 . 245، م  ضساي١ أغباْٞ ؼي اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ، ( بازٜا2)

 . 340، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايبت3ْٞٛٓ)

 . 103-102، م  ضسًيت إزي َه١ ، ًُٕٛ( نٛضت4)
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 ٚايؿت٣ٛ ايتسضٜؼ َاضغٛا عًُا٤ عاّ نٌ اؿذٝر قٛاؾٌ ظيًت ٚقس

 قاّ بإٔ بعهِٗ ْؿاؾي ٚاَتس ، غيس١ٜٓا زيإ ٚقٛي٘ ٚقبٌ ، ايطنب غري أثٓا٤

 ؾرت٠ ايعًُا٤ اؿذاز َٔ ؾايهجري . (1)باغيس١ٜٓ ٚدٛزٙ أثٓا٤ ايعًّٛ ببح

 ، ايٓبٟٛ باغيػذس ايؿطع١ٝ ايعًّٛ بتسضٜؼ هلِ ٜػُح نإ باغيس١ٜٓ ٚدٛزِٖ

 . ايعطب١ٝ ٚايًػ١ ، ايٓب١ٜٛ ٚايػري٠

 (ايكعٜٚين غٓٔ) بتسضٜؼ ايٓابًػٞ اهلل عبس ايعامل قاّ اغيجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً

 ٌاغيػا٥ عًٝ٘ تطز ناْت نُا ، يًشر بطسًت٘ قاّ سري ايٓبٟٛ باغيػذس

 . (2)عًٝٗا بايطز ؾٝكّٛ اؿذاز قبٌ َٔ ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ

 ضسًت٘ ؼي شيو زٕٚ ٚقس ، اي٫ٛتٞ ايٓبٟٛ باغيػذس بايتسضٜؼ قاّ نُا

 ؽْسٚض ،  (َايو َٛطأ) ايؿطٜـ باؿطّ إقاَتٓا َس٠ ؼي ٚزٖضغٓا»  : ؾكاٍ

 ؼي (ايٛضقات) َٔ ْٚكابًا ، (اؾُإ عكٛز) َٔ ْٚكابًا (اغيٛطأ) َٔ ْكابًا

 ٚايعؿا٤ اغيػطب بري (اؾُإ عكٛز) َٔ ْكابًا ْٚسضؽ ، نش٢ ّٜٛ نٌ

 . (3)« يًًٛب١ ٚايبٝإ اغيعاْٞ عًِ أشيُٓا ست٢ ي١ًٝ نٌ

 َٔ يٝػتعٜسٚا عامل قسّٚ ٜٓتـيط ػئ ٕٛاغيسْٝ ايعًِ طًب١ نإ ٚضسيا

 أؾأْٞ قؿط َٔ ؾٗط أٍٚ نإ ٚغيا»  : ايعٝاؾٞ ٜكٍٛ ; ايؿطعٞ ايعًِ

...  ، َايو ؾك٘ ؼي (خًٌٝ كتكط) هلِ أقطأ إٔ اغيٓٛض٠ باغيس١ٜٓ يه١ٝاغيا أقشابٓا

 ٚػيا»  : ٚقاٍ . (4)« َٓ٘ ايػطبٞ باؾاْب اغيػذس َ٪خط ؼي قطا٤ت٘ ؾابتسأْا

 نًؿين ايػٝٛطٞ (ْكا١ٜ)ٚ ، ايػٓٛغٞ ايؿٝذ (َكٓسَات) أٜهًا باغيس١ٜٓ أقطأت٘

 . (5)« بكطا٤تٗا ايػٛزإ أٌٖ َٔ أقشابٓا بعض
                                                           

 . 86،  2/53ايطس١ً ايٓاقط١ٜ  ، ايسضعٞ ، 355َا٤ اغيٛا٥س، م  ، ( ايعٝاؾ1ٞ)

 . 150،  71، م ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( ايٓابًػ2ٞ)

 . 196، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ ، ( اي٫ٛت3ٞ) 

 . 181، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ4ٞ)

 . 186م  ، َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ5ٞ)
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 بًػاتِٗ ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي زضٚؽ تكاّ ناْت ا٭عادِ يًشذاز ٚتػ٬ًٝٗ

 إٔ ايعٝاؾٞ شنط ؾكس ; ٚغريٖا ٚايرتن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚاؾا١ٜٚ ضز١ٜٚنا٭

 زضٚغًا ًٜكٞ ٚنإ ، اغيس١ٜٓ فاٚضٟ َٔ نإ ايعذُٞ ْاؾع اغي٬ ايؿٝذ

 ثطتأ ا٭َط شات ؼي ٖٚصا ، (1)ٚايؿاضغ١ٝ ايرتن١ٝ بايًػتري ايٓبٟٛ باغيػذس

 . ٚاجملاٚضٜٔ اؿذاز إؾاز٠ ع٢ً سطمٚ ، اؿر سيٛغِ قٟٛ

 اْؿاًط اؿر َٛغِ ٜعٜسٖا اييت اغيس١ٜٓ ؼي ايع١ًُٝ اؿطن١ ٚ٭دٌ

 َٔ ايعًِ ٚطًب١ يًعًُا٤ أبٛابٗا تؿتح ٚاـاق١ ايعا١َ اغيهتبات ناْت

 عٓس ايعًُا٤ أْـياض قؽي سهُت( )عاضف َهتب١ ؾهاْت ، (2)ايٛاؾسٜٔ

 ، ايؿطٜـ ايٓبٟٛ اؿطّ َٔ قطٜب١ ناْت أْٗا غُٝا ٫ٚ ، اغيس١ٜٓ ْعٚهلِ

 . ايعًُا٤ ايطساي١ ٜعٚضٖا نإ ٚن٬ُٖا ، احملُٛز١ٜ اغيهتب١ ٚنصا

 عاّ يًعٜاض٠ اغيس١ٜٓ قسّ سري ايسَؿكٞ ايكامسٞ ايسٜٔ طياٍ ٚايؿٝذ

 اغيٛدٛز٠ ايهتب ْؿا٥ؼ ْٚػذ اغيس١ٜٓ َهتبات بري ايتٓكٌ ع٢ً سطم ، ٖـ1328

 ، سهُت عاضف اإلغ٬ّ ؾٝذ َهتب١ ؾٗاضؽ ع٢ً ط٬ع٫با اّق نُا ، بٗا

 ٚاؿرب ايكًِ عًِ ؼي ضغاي١ َٓٗا ، ْٚػدٗا غيٛايعتٗا ايهتب ْؿا٥ؼ ٚاْتدب

 ، ؾٗاضغٗا ٚطايع ، احملُٛز١ٜ اغيهتب١ ظاض نُا ، ايبٛاب ٫بٔ ، ٚايٛضم ٚايهتاب١

 . (3)أدعا٤ مثا١ْٝ ٚايبايؼ سعّ ٫بٔ احمل٢ً نتاب َٔ أدعا٤ ْػذ نُا

 غٛم ؾطادت ; ايهتب اقتٓا٤ ع٢ً اؿذاز سطم اغيسْٕٝٛ عطف ٚقس

 غبٌٝ ؾع٢ً ، ايهتب بٝع غًع١ تْؿٛٚ ، اؿر َٛغِ ؼي باغيس١ٜٓ ايهتب١ٝ

 يًػُٗٛزٟ ايٛؾا ٚؾا٤ نتاب ايكامسٞ ايطساي١ ايعامل اؾرت٣ اغيجاٍ

 . (4)انجرّي ب٘ غط ٚقس ، سيذٝسٜري
                                                           

 . 370، م َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ1ٞ)

ايهتاتٝب ؼي  ، : عبس ايًٛٝـ بٔ زٖٝـ غيعطؾ١ اغيعٜس عٔ اغيهتبات ؾرت٠ ايسضاغ١ اْـيط( 2)

 . ؿطَري ايؿطٜؿري َٚا سٛهلُاا

 . 32،  27م ،  ضسًيت إزي اغيس١ٜٓ ، ( ايكامس3ٞ)

 . 38، م  ضسًيت إزي اغيس١ٜٓ ، ( ايكامس4ٞ)



 (93العدد ) -مجلة مركز بحوث ودرادات المدينة المنورة 152

 ايعًُا٤ ريب اغيؿٗٛض٠ ا٭َٛض َٔ ٚتبازهلا ايهتب َٔ ا٫غتؿاز٠ ٚناْت

 اغيٓاٟٚ ؾطح) نتاب ايعٝاؾٞ اغتعاض ؾكس ، اؿذاز َع ٚايٛاؾسٜٔ اغيسْٝري

 ايصٟ ايسضؽ ع٢ً يٝعٝٓ٘ ، (2)اـًًٝٞ ٜاغري ايؿٝذ َٔ (1)(ايؿُا٥ٌ ع٢ً

 . ايٓبٟٛ اؿطّ ؼي ب٘ ٜكّٛ نإ

 عًُِٗ َٔ ٚاغتؿاز اغيس١ٜٓ عًُا٤ َٔ بعسز ضسًت٘ ؼي ايػٓاَٞ ٚايتك٢

 ، عٓ٘ ٚأخص ٫ظَ٘ ؾكس ; ايؿاغٞ ايطظئ عبس بٔ قُس اهلل عبس أبٛ َِٓٗ

 ٜٓكش٘ َٚا نتب َٔ ؾٝٗا ٜٛدس َٚا ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ أسٛاٍ عٔ ٚغأي٘

 . (3)بكطا٤ت٘

 ٚاط٬عِٗ ، اغيس١ٜٓ بعًُا٤ اـاق١ اغيهتبات إزي ايطساي١ أؾاض نُا

 اجملاٚض بايؿٝذ اؾٞايعٝ يتك٢ا ؾكس;  (4)بٗا اغيٛدٛز٠ ايهتب ْؿا٥ؼ ع٢ً

 ٜط مل بأْ٘ ٚقاٍ ، ايعاَط٠ َهتبت٘ ع٢ً اطًع ٚقس ، ايسَؿكٞ ايؿاَٞ َطظا

 . (5)ٚغطٜب١ ْازض٠ نتب َٔ ؼٜٛ٘ َا ٚيهجط٠ يهربٖا ; شيو قبٌ َجًٗا

 ْػذ إٖسا٤ ع٢ً اإلغ١َٝ٬ ا٭قٛاض طيٝع ؼي ايهتب َ٪يؿٛ اعتاز نُا

 ايتأثط َـياٖط أِٖ َٔ ٖصا ٚنإ ، ايٓبٟٛ اغيػذس إزي ٚنتبِٗ َ٪يؿاتِٗ َٔ

 ، تتٛقـ مل باغيس١ٜٓ ايع١ًُٝ اؿطن١ ؾإٕ ، اؿر سيٛغِ اغيسْٞ يًُذتُع ايعًُٞ

 . ايعًِ يًٛب١ ًَُٗا نإ ايٓبٟٛ يًُػذس تؿس اييت ايهتب ٖصٙ ٚٚدٛز

                                                           

ً٘ َٔ ؾًػٛري عاف باغيس١ٜٓ ٚتٛزي ٖأ، قُس اـًًٝٞ غطؽ ايسٜٔ  ٔغري ب( ايؿٝذ ٜا1)

 . 4/493 احمليب.  ٖـ1086، تٛؼي عاّ  ايتسضٜؼ ٚاـٛاب١ ٚاإلَا١َ عطَٗا

 . 103، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ2ٞ)

 ،  نجري خًل َٓ٘ ؾاغتؿاز ، ايٓاؽ ِٝيتعً ٚدًؼ ، ؾذاٚض اؿطَري ع٢ً ٚؾس ، قٌا٭ ( ؾاغ3ٞ)

ايتكاؾي ايسضض  ، ايكازضٟ.  ايػٝٛطٞ ١: ؾطح أيؿٝ ٘ ايعسٜس َٔ اغي٪يؿات ايع١ًُٝ َٓٗاي

 . 356، م  َٚػتؿاز اغيٛاعفي ٚايعرب

 ، ، ايػٓاَٞ 2/8ايطس١ً ايٓاقط١ٜ  ، ايسضعٞ ، 545،  335، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ4ٞ)

 . 6، م  ضس١ً ايكاقسٜٔ

 . 387، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ5ٞ)
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 َ٪يؿاتِٗ إلٖسا٤ اؿر ؾطق١ ٜػتػًٕٛ اإلغ١َٝ٬ ايب٬ز َٔ ايعًُا٤ ٚنإ

 ٚاإلقباٍ ايتربى ضدا٤ أْ٘ ايعٌُ ٖصا ايػٓاَٞ ساي١ايط عًٌ ٚقس ، ايٓبٟٛ يًُػذس

  نٌ ؼي ايهتب َٔ هجرياي ايٓبٟٛ اغيػذس ١خعاْ ؼي ٚدس يصا ، عًٝٗا

 . (1)ايعًِ ؾٕٓٛ

 ٚاؿكٍٛ اغيس١ٜٓ بعًُا٤ ا٫يتكا٤ ع٢ً اؿذاز ايعًُا٤ سطم نصيو

 قطا٠٤ ؼي إداظ٠ ع٢ً ايعٝاؾٞ ؼكٌ ؾكس ; ايع١ًُٝ اإلداظات ع٢ً َِٓٗ

 أبٞ ايؿٝذ َٔ ، (2)اغيهٞ نجري بٔ اهلل عبس اإلَاّ بكطا٠٤ ايهطِٜ ايكطإٓ

 ايتك٢ نُا ، (4)باغيس١ٜٓ اجملاٚض (3)ايعبٝسٟ عُط بٔ قُس بٔ عًٞ اؿػٔ

 ؼي إداظ٠ َٓ٘ ْٚاٍ ، (5)ايػٓسٟ إبطاِٖٝ بٔ سٝا٠ قُس بايؿٝذ ايعبازٟ

 بعامل َسٜٔ أبٛ ايتك٢ٚ . (6)َٚ٪يؿات٘ َطٜٚات٘ َٔ ٚغريٖا ايػت١ ايهتب

 إداظ٠ ع٢ً َٓ٘ ٚسكٌ ، (7)اغيسْٞ ا٭ْكاضٟ ٜٛغـ بٔ ايهطِٜ عبس اغيس١ٜٓ

 إداظ٠ ع٢ً ايهتاْٞ ٚؼكٌ . (8)غٛ٘ اإلداظ٠ ي٘ ٚنتب َطٜٚات٘ ظُٝع

                                                           

 .43، م 2; ايسضعٞ: ايطس١ً ايٓاقط١ٜ، ز7ايػٓاَٞ: ضس١ً ايكاقسٜٔ، م (1)

، ٚيس سيه١ عاّ  ، أبٛ َعبس أسس ايكطا٤ ايػبع١ ( عبس اهلل بٔ نجري ايساضٟ اغيه2ٞ)

 . 4/115ا٭ع٬ّ  ، ، خري ايسٜٔ ايعضنًٞ.  (737ٖـ/129غ١ٓ )، ٚتٛؼي بٗا  665ّٖـ/45

خ٬ق١  ، احمليب( . 1663ّٖـ/1073)تٛؼي عاّ  ، َٔ نباض عًُا٤ ايكطا٤ات ٚاؿسٜح( 3)

 . 3/193ا٭ثط 

 . 319،  233-232َا٤ اغيٛا٥س، م  ، ( ايعٝاؾ4ٞ)

، نإ  ، تٛزي ايتسضٜؼ باغيػذس ايٓبٟٛ ( ٖادط إزي اغيس١ٜٓ َٔ َٛطٓ٘ ا٭قًٞ ب٬ز ايػٓس5)

 ، اْٞايهت ، 4/34غًو ايسضض  ، اغيطازٟ،  ّ(1749ٖـ/1163، تٛؼي غ١ٓ ) ٚضعًا تكًٝا

 . 1/356ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ 

 . 185-184، م  بًٛؽ اغيطاّ ، ( ايعباز6ٟ)

، تٛؼي  ، ي٘ عٓا١ٜ بايتاضٜذ ( نإ أسس خٛبا٤ اغيػذس ايٓبٟٛ َٚسضغًا بايطٚن١ ايؿطٜؿ7١)

 . 50، م  تطادِ أعٝإ اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ ، َ٪يـ فٍٗٛ.  (1748ّٖـ/1162غ١ٓ )سيه١ 

 ، ، ايػٓاَٞ 2/8ايطس١ً ايٓاقط١ٜ  ، ايسضعٞ ، 545،  335، م  َا٤ اغيٛا٥س ، ( ايعٝاؾ8ٞ)

 . 6، م  ضس١ً ايكاقسٜٔ
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 : ٚاغيػُا٠ ، ايعذ١ًْٝٛ ا٭ٚا٥ٌ قطا٠٤ ؼي (1)ايٛتطٟ ؿياٖط بٔ عًٞ ايؿٝذ غؽي

(2)(سسٜجًا أضبعري ؼي ايجُري اؾٖٛط عكس)
 ايسضعٞ ايطساي١ ايعامل تبازٍ نُا . 

 بٔ ايهطِٜ عبس ايؿٝذ ايٓبٟٛ اغيػذس ٚخٛٝب إَاّ َع ايع١ًُٝ اإلداظات

 . (3)ايعباغٞ اـًٝؿيت اهلل عبس

 ناْت َا ثكاؾًٝا اؿر سيٛغِ اغيسْٞ اجملتُع ؼي ايتأثط َـياٖط أِٖ َٚٔ

 ب١ٝايعط ايًػ١ ا٭عذ١ُٝ ا٭يؿاؿي غعت ؾكس ، اغيسْٞ اجملتُع ؼي ايًػ١ عًٝ٘

 إزي ايٛاؾسٜٔ قاٚي١ : َٓٗا أغباب يعس٠ شيو ٜٚعٛز ، اؿذاظ ٭ٌٖ ايكاؾ١ٝ

 تعًُِٗ ٜهٔ مل يهٔ ، ايعطب١ٝ ايًػ١ تعًِ ايعطب غري اغيػًُري َٔ اؿذاظ

 ا٭غباب َٚٔ ، ايعطب١ٝ يٮيؿاؿي دع٥ٞ ؼطٜـ شيو عٔ ٓترؾ ، َتكًٓا

 ايًػ١ إٔ ٚفاغيعط َٚٔ ، ايعجُا١ْٝ ايػٝٛط٠ ؼت اؿذاظ ٚقٛع : نصيو

 ؾع٬ً ٚاقع١ أعذ١ُٝ أيؿاؿي مث١ ؾهاْت ، ايرتن١ٝ ايًػ١ ٖٞ يًسٚي١ ايطمس١ٝ

 اجملتُع إٔ غبل َا إزي ٚأنـ ، غريٖا زخٍٛ َٗس ػيا ، ايَٝٛٞ ايتعاٌَ ؼي

 ، ٚاغيػاضب١ ٚاغيكطٜري ٚايؿٛاّ ايعطاقٝري َٔ ايعطب َٔ ايعسٜس ب٘ نإ اغيسْٞ

 ، ٚهلذت٘ اؿذاظ أٌٖ يػ١ ؼي أٖثط طيٝعًا شيو نٌ ، اغيدتًؿ١( )بًٗذاتِٗ

 . شيو عٔ سيٓأ٣ اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ تهٔ ٚمل

  ؾٗٞ، ...  شياًَا ْك١ٝ يٝػت اغيس١ٜٓ أٌٖ يػ١»  إٔ ايطساي١ غذٌ ٚقس

  ٖٓا اغتكطٚا ايصٜٔ ايػٛضٜري إٔ نُا ، َكط أٌٖ يًػ١ نجريًا أقطب يػ١

 ايب٬ز أٌٖ تػُع إٔ ايؿا٥ع َٚٔ ، هلذتِٗ َٔ سيػش١ استؿـيٛا أدٝاٍ يعس٠
                                                           

، َٔ عًُا٤  ، اغيسْٞ اؿٓؿٞ ( ٖٛ ايع١َ٬ احملسخ ا٭زٜب أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ ؿياٖط ايٛتط1ٟ)

، تٛؼي  ، ٚأداظ يهجري َٔ عًُا٤ ايعامل اإلغ٬َٞ اغيس١ٜٓ ، ض٣ٚ عٔ عسز َٔ ع٬ّ اؿذاظ

 . 480،  1/479 : ؾٗطؽ ايؿٗاضؽ يًهتاْٞ اْـيط تططيت٘ـ . 1322ٖباغيس١ٜٓ غ١ٓ 

 . 195،  ايطس١ً ايػا١َٝ ، ( ايهتا2ْٞ)

، ي٘ ايعسٜس َٔ  ، ٚاـًٝؿيت عطف بايؿهٌ ٚايعًِ 43-2/42 ايطس١ً ايٓاقط١ٜ ، ( ايسضع3ٞ)

ؼؿ١  ، ا٭ْكاضٟ.  (1720ّٖـ/1133غ١ٓ )، تٛؼي باغيس١ٜٓ  اغي٪يؿات ؼي ايعًّٛ ايؿطع١ٝ

 . 201م ، احملبري 
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 ايهًُات َٔ ق٬ًًٝ ن٬َِٗ بري ٜٓجطٕٚ ا٭قٌ ع٢ً أٚ ايرتن١ٝ ٜتشسثٕٛ

 . (1)« ايرتن١ٝ

 إ٫ ، ضسًت٘ ؼي اؿذاظ أٌٖ يػ١ ؼي ا٭ثط ٖصا ايبتْٓٛٞ ايطساي١ زٕٚ نُا

 ٖصا إٔ ي٘ ٜ٪غـ ٚايصٟ»  : قاٍ ، ايعطب١ٝ ايًػ١ ؼي اـًؽي عًِٝٗ ْع٢ أْ٘

 اؿؿٛ ؾٝ٘ ٜهجط بًػ١ ايػايب ؼي ٜتهًُٕٛ اِٖؾرت ; يػتِٗ إزي ٚقٌ اـًؽي

 . (2)« غريٖا أٚ تطن١ٝ أٚ ، ؾاضغ١ٝ أٚ ، َؿ١ٖٛ عطب١ٝ نًُات َٔ

 : َٓٗا نًُات بعض يػتِٗ ع٢ً زخ٬ًٝ أقبح ٚػيا

 ٖٙص : َج٬ً ؾ٬ٕ سل ؼي ؾٝكٛيٕٛ اغيهاف ع٢ً ايٕٓٛ سطف ٜهٝؿٕٛ أِْٗ -

ُّ ايكاف إبساٍ َع ، ؾ٬ٕ ٕٛسك  . َكط١ٜ ادٝ

 : ؾٝكٍٛ يًذُٝع ا٭َط قٝػ١ ؼي ايؿعٌ ع٢ً ايٕٓٛ سطف ٜهٝـ َٔ َِٓٗٚ -

 . ايؿاٖٞ ؾطبٕٛٚا ، ٚاضنبٕٛ ، اغيػطب قًٕٛ ٖٝا

 . ايؿاٖٞ : ايؿاٟ ٚؼي . بؿتشٗا اؿبٌ ٚؼي ، ايبا٤ بهػط ٔبٌ : اإلبٌ ؼي ٜٚكٛيٕٛ -

ٓٓا) : ٜٚكٛيٕٛ - ُٓ  ؼي (قابيتاٚ) ٜٚكٛيٕٛ ، (خًكٓا) ، نًُٓا أٟ (ٔن

 . ايُٝٔ ؼي (ٚائًُّ) ، يتٚاَكٝب

 (ؾ٬ٕ اظِٖ)ٚ ، اؿري ٖصا ؼي (َزٔسري) : قٛهلِ َِٓٗ مساع٘ ٜهجط ٚػيا -

 . ؾ٬ٕ ازع ؼي

 . (أٚازّ) ع٢ً ايطدٌ ٚجيُعٕٛ ، (ظغي١) بًؿفي ايطدٌ عٔ ٜٚعربٕٚ -

 ٜٚكٛيٕٛ ، نصا اعٌُ أٟ (نصا ٚقٌ) ، انطب٘ أٟ (ظّنٓ٘) ٕٜٛٚكٛي -

 ٜعين (اػعُل)ٚ ، أتكٔ أٚ قٓٓع ؼي (غٓٓع)ٚ ، ي٬غتشػإ (أبٝض)

 . ْعًو اخًع أٟ (ٔسساى ؾكذ)ٚ ، ادًؼ

ِٕ)ٚ ، أدطٟ (اَطح)ٚ ، ٛإؿيًك (ؾا١ٜ)ٚ ، يًعبا٠٤ (َِٔؿًح) ٜٚكٛيٕٛ - ََٛز  (اي

 أنس أٟ (عًٝ٘ ظّنٔ)ٚ ، يًهٛؾ١ٝ (ايٗكُاز٠)ٚ ، ا٭ضض َٔ يًؿسإ
                                                           

 . 358م  ، ( بٛضنٗاضت1)

 . 45، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ، ( ايبتْٓٛٞ 2)
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ٍِ)ٚ ، عًٝ٘  ، ْعِ سيع٢ٓ (إ٫)ٚ ، خطزا سيع٢ٓ (اُْسض)ٚ ، َط سيع٢ٓ (ِظ

 . ضح سيع٢ٓ (اغس)ٚ

 ٖصا ٕٛؾٝكٛي ، اؿػٔ َٔ ايتؿهٌٝ ٭ؾعٌ (أؾهٌ) : قٛهلِ ٜٚػتعًُٕٛ -

 . َٓ٘ أسػٔ ٜعين ٖصا َٔ أؾهٌ ايؿ٤ٞ

 ٜعين ، (ٖصا َٔ أؾهٌ ٖصا) : ؾٝكٛيٕٛ يًهجط٠ أسٝاًْا ػتعًُْٛٗاٜٚ -

 ضإبع أٚ ؾ٬ٕ بعٚض٠) : ؾٝكٛيٕٛ ، بـايبعٚض٠ ا٭٫ٚز ٜٚػُٕٛ ، أنجط

 . أ٫ٚزٙ أٟ (ؾ٬ٕ

 َا أٟ ، (ٖطدت٘ َا) ؾٝكٛيٕٛ ، نًِ َع٢ٓ ؼي (ٖٓطز) يؿفي ٜٚػتعًُٕٛ -

 ، ٚايتٓبٝ٘ ي٬سرتاؽ ١ٝنايرت (قاقٔ) يؿفي ٜٚػتعًُٕٛ ، نًُت٘

 . يًبٛٝذ (قطبٛظ)ٚ

 (ضٚؾٔ) َجٌ ٚايؿاضغ١ٝ ايرتن١ٝ ايهًُات َٔ شيو غري ٜٚػتعًُٕٛ -

 اغِ ٖٚٛ ، (باظإ) بٝسٙظ عري فط٣ سٝاض عٔ ٜٚكٛيٕٛ ، يًؿباى

 . (1)اؿٝاض ٖصٙ بعُاض٠ قاّ أعذُٞ يطدٌ

 بعس اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي نجري٠ أيؿاؿيًا ايًػ١ ٖصٙ َٔ شيو بعس اغتعًُٛا نُا -

 ايػه١ يتصنط٠ (ايبًٝٝت) ؾٝكٛيٕٛ:  إيٝٗا اؿسٜس١ٜ ايػه١ ٚقٍٛ

 ١يًػه (مشاْسؾري)ٚ،  (station) يًُش١ٛ (اغتاغٕٝٛ)ٚ (billet) اؿسٜس

 ايربغٌْٛٝ()ٚ،  (wagon) يًعطب١ ٚايؿادٕٛ،  (chemin de fer) اؿسٜس

 . ايؿطْػ١ٝ ايًػ١ َٔ َعٓطب١ ٚنًّٗا.  (personnel) يًُػتدسَري

 نٞ كتًؿ١ بًػات ٜتهًُٕٛ َه١ أٌٖ غايب إٔ ايبتْٓٛٞ شنط ٚقس

 سيٓأ٣ ناْت اغيس١ٜٓ إٔ ْـئ ٫ٚ ، ٚاغيعتُطٜٔ اؿذاز َع ايتعاٌَ هلِ ٜتػ٢ٓ

 ، بايرتن١ٝ ٜتهًُٕٛ َه١ أٌٖ غايب » : ؾٝكٍٛ ، يتؿابُٗٗا ; شيو عٔ

 ١ٚاؾاٜٚ ضز١ٜٚٚا٭ ناهلٓس١ٜ كتًؿ١ بًػات ٜتهًِ َٔ اغيٛٛؾري َٚٔ

                                                           

 . 57،  44 -43( ايبتْٓٛٞ ايطس١ً اؿذاظ١ٜ، م 1)
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 ْؿُٗٗا ْهاز ٫ قطؾ١ عطب١ٝ ؾًػتِٗ ايباز١ٜ أٌٖ أَا ، ٚايك١ٝٓٝ ٚايؿاضغ١ٝ

 ؼي ؽتًـ ككٛق١ يػ١ َِٓٗ قّٛ ٚيهٌ ، بٗا ٜتهًُٕٛ مسعٓاِٖ إشا

ّٜ ايكاف ٜكًب َٔ ؾُِٓٗ ، ايكبا٥ٌ باخت٬ف ٗايؿـي  ، قطب١ ؼي (ظضب١) ؾٝكٍٛ اظا

 ؼي (غبس)ٚ ، نٛانب ؼي (غٛاغب) ؾٝكٛيٕٛ اغّٝٓ ايهاف تكًب ٚعتٝب١

ُّ بايكاف ؾٝٓٛكٕٛ ؾٝبإ بٓٛ أَا ، نبس  قطب١ ؼي ؾٝكٛيٕٛ ؾاضغ١ٝ ادٝ

 ٜكًب َٔ َِٚٓٗ َكط١ٜ دُٝا ًٜؿـيْٛٗا بٌ بايكاف ٜٓٛكٕٛ ٫ ٚايعطب (دطب١)

ِٖ) ؾٝكٛيٕٛ ؾا٤ ايجا٤ ٜكًب َٔ َِٚٓٗ ، َه١ ؼي به١ نكٛهلِ با٤ اغيِٝ  (ٝؾ

 ، اٜؿر بري : اؿذاظ نكٍٛ ايه١ًُ ؼي اؿطنات ٜػري َٔ َِٚٓٗ ، ثِ ؼي

 . (1)« أؿر : لس ٚقٍٛ

 ناْت ٕإٚ ، قطؾ١ عطب١ٝ يػتِٗ ع٢ً ساؾـيٛا ؾكس ايباز١ٜ أٌٖ أَا

 اؿذاظ ؼي ايرتن١ٝ ايًػ١ اْتؿاض ٚظاز،  ايكبا٥ٌ باخت٬ف يؿـيٗا ؼي ؽتًـ

 ػيا أنجط بكٛض٠ اغي٬ٝزٟ ايعؿطٜٔ / اهلذطٟ عؿط ايطابع ايكطٕ أٚا٥ٌ ؼي

 اغيساضؽ ؼي ايرتن١ٝ بايًػ١ ايتسضٜؼ بػبب ايػابل ؼي عًٝ٘ ناْت

 . (3)اؿذاظ أٌٖ يػ١ إزي اغيكط١ٜ ا٭يؿاؿي َٔ نجري اْتكًت ٚقس (2)اؿه١َٝٛ

                                                           

 . 45، م  ايطس١ً اؿذاظ١ٜ، ( ايبتْٓٛٞ 1)

 . 258، م  ايك٬ت اؿهاض١ٜ بري تْٛؼ ٚاؿذاظ ،ْٛض٠ اؿاَس  .ز (2)

، )ناْت سيػت٣ٛ اغيطس١ً  ؼي َه١ ٚاغيس١ٜٓ (ايطؾٝس١ٜ)ضؽ أْؿأ ايعجُإْٝٛ اغيسايكس 

مت  1318، ٚؼي عاّ  ، باإلناؾ١ إزي اغيساضؽ ايتشهري١ٜ ٚاغيساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ اغيتٛغ١ٛ(

، ٚناْت بباب اجملٝسٟ مشاٍ  تأغٝؼ اغيسضغ١ اإلعساز١ٜ ٖٚٞ سيػت٣ٛ اغيساضؽ ايجا١ْٜٛ

تطاى زاضًا يًُعًُري ٚناْت يػ١ ايسضاغ١ ٖـ أْؿا ا٭1327، ٚؼي عاّ  ؾطقٞ اغيػذس ايٓبٟٛ

، بُٝٓا ناْت ؼي اغيساضؽ  ؼي ٖصٙ اغيساضؽ ؼي اغيطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ ٚايتشهري١ٜ ايرتن١ٝ

قٛض  ، ٜاغري أظيس ٜاغري.  اإلعساز١ٜ ٚزاض اغيعًُري ػُع بري ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايًػ١ ايرتن١ٝ

يكطٕ ايطابع عؿط اهلذطٟ ٚست٢ ايعكس ، َٓص بسا١ٜ ا َٔ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ باغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠

 . 178، م  ّ، زاض ايعًِ، دس٠(1995ـ/1415ٖ، 2، )ؾي ايجأَ َٓ٘

 . 443م، ايع٬قات بري َكط ٚاؿذاظ  ، ( ظيػا٤ ايسٚغط3٣)
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 حضيَا اهلل ىضأل،  اخلامت٘

 ... ايكاؿات تتِ بٓعُت٘ ايصٟ هلل اؿُس

 ، ٚا٭زب١ٝ ايتاضخي١ٝ ; ٚايعًّٛ ايؿٕٓٛ َٔ أْٛاع بري ٖصا عجٞ ؼي تٓكًت

 أثط نإ ٚنٝـ،  اؿبٝب١ اغيس١ٜٓ سٍٛ ايه٬ّ ؼي اغيانٞ عبري أتٓؿل

 خ٬ٍ َٔ ايعجُاْٞ ايعكط ؼي اغيس١ٜٓ فتُع ع٢ً )اؿر( ايعـي١ُٝ ايعباز٠

 : أُٖٗا َٔ يعٌ ايٓتا٥ر َٔ عسز إزي تٛقًت ٚقس ، ايطساي١ نتب

 أنجط غسا ست٢ اغيس١ٜٓ ؼي ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ تٓٛع ع٢ً اؿر أثط -

 اؿذاز) اجملاٚضٜٔ َٔ ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي أنجط( أٚ )ايٓكـ ايػهإ

 . اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اؾٛاض هلِ طاب ايصٜٔ (ٚايعا٥طٜٔ

 ، ايسضاغ١ ؾرت٠ ايعجُاْٞ ايعٗس ؼي يًُس١ٜٓ ايػهاْٞ ايتعساز ع٢ً اؿر أثطٚ -

 80ؾـ أيؿًا 60 إزي أيؿًا 20 إزي أيؿًا 14 َٔ ايٛاؾسٜٔ قسّٚ َع ٜتعاٜس كاضؾ

 . ايعجُاْٞ ايعٗس ْٗا١ٜ ؼي أيؿًا

;  ّ(1914ٖـ/1333) غ١ٓ ا٭ٚزي ايعاغي١ٝ اؿطب ْؿٛب َع ايعسز ٚتٓاقل -

 أز٣ ػيا اؿطب ؾرت٠ ٤أثٓا ٚايعٜاض٠ يًشر ْػيب تٛقـ إزي اؿطب أزت إش

 اهلذطات تٚنجط ، َػتٜٛات٘ أز٢ْ إزي اغيس١ٜٓ غهإ عسز تٓاقل إزي

 . اؿر َٛغِ َع تتعأَ ناْت اييت اغيٛاضز يك١ً اغيس١ٜٓ َٔ

 ٚاؾايٝات ، ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ يتٓٛع تبعًا اغيسْٝري أؾهاٍ تأثطت -

 . ا٭دٝاٍ خ٬ٍ َٔ ايعطب َع ٬َقٗا تؿابٗت

 َػاسات اختًؿتٚ ، اغيس١ٜٓ أٌٖ َػانٔ أَانٔ تٓٛع إزي اؿر ٚأز٣ -

 سٝح ; اؿطّ َٔ بعسٖا أٚ قطبٗا َع تؿاٚتًا طٛابكٗا ٚتعسزت اغيٓاظٍ

 . ٚايعا٥طٜٔ يًشذاز اغيٛاغِ ؼي تأدريٖا أقشابٗا اعتاز

 ، اغيس١ٜٓ ٭ٌٖ اغيعٝؿٞ اغيػت٣ٛ ع٢ً ؿرا أثط تبري ; ا٫قتكازٟ اغيًٛب ٚؼي -

 اؿر َٛغِ ٕٛاغيسْٝ اغتػٌ يصا ، ْػبًٝا قسٚز٠ ١ٜٓاغيس أٌٖ ؾُكازض

 . َٛاضزِٖ ت١ُٝٓ ؼي ٚايعٜاض٠
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 ، اؿر َٛغِ يتٓاغب اؿطف َٔ ايعسٜسب اٖتُٛا رياغيسْٝ إٔ ؿيٗط نُا -

 ناؾ١ َٔ ايٛاؾسٜٔ ساد١ يػس ٚشيو ، ا٭ز٤٫ ١َٓٗ : اغيٗٔ ٖصٙ أِٖ ؾُٔ

 َٔ إزي اؿذاز ١ؿادٚ ، ايؿطٜؿري اؿطَري ب٬ز إزي اغيعُٛض٠ أما٤

 . اغيٛاقع بك١ٝ ٚظٜاض٠ ايٓبٟٛ اغيػذس إزي ٜطؾسِٖ

 ؾاغيسْٕٝٛ ; ايعضاع١ ١َٓٗ ع٢ً أثط اؿر َٛغِ إٔ ايبشح خ٬ٍ َٔ ؿيٗط -

 ع٢ً اؿذٝر ؿطم يًتُط ايعا٥طٜٔ يؿطا٤ بأْٛاعٗا ايٓدٌٝ بعضاع١ اٖتُٛا

 . أٚغعٗاٚ ايتذاضات أنرب ايتُٛض ػاض٠ دعٌ ػيا َعِٗ ٚظيًٗا ايتُٛض ؾطا٤

 ٚثٝكًا اضتباطًا اضتبٛت اييت اغيٗٔ َٔ ايكريؾ١ ١َٓٗ إٔ ايبشح أٚنحٚ -

 بػبب يًكطاؾ١ ضا٥ذ١ غٛقًا ايع٬ُت ٖصٙ َع اغيس١ٜٓ ٚقاضت باؿر

 . ايع٬ُت كتًـ تسؾل

 اؿطف ٚنصا ، ػاضتٗا ؾٓؿٛت ايطعٞ ١َٓٗ ع٢ً اؿر َٛغِ أثط نُا -

 . عٓٗا يًٓاؽ غ٢ٓ ٫ٚ ٚزق١ َٗاض٠ إزي ؼتاز ٫ اييت

 ضٚادًا اغيٗٔ أنجط ناْت ايتذاض٠ ١َٓٗ إٔ إزي ايبشح خ٬ٍ َٔ ٚتٛقًت -

 أٚ ُتعٌٛ اغيٛغِ إبإ ناْت إْ٘ ست٢ ، اغيس١ٜٓ ؼي اؿر سيٛغِ ٚتأثطًا

 هاْتؾ ، اؿكٝكٞ ايعٝس اؿر َٛغِ نإ بٌ ، ا٭خط٣ ا٭َٛض ت٪دٌ

 . ٚاؿذاز اغيس١ٜٓ أٌٖ ؾٝٗا بايبٝع ٜٚكّٛ ٚتػتُط تكّٛ ايتذاض١ٜ ا٭غٛام

 ايؿطٜـ اؿطّ َٔ بايكطب ، ككك١ أغٛام ؼي تتِ اغيس١ٜٓ ػاض٠ ناْتٚ -

 . عٓٗا ايبشح عٓا٤ زٕٚ غًع َٔ ٜطٜسٙ َا ؾطا٤ اؿاز ع٢ً ٜػٌٗ نٞ

 َٔ أنجط اؿذاز عًٝٗا حيطم بها٥ع مث١ إٔ ايتتبع خ٬ٍ َٔ ٚؿيٗط -

 ع٢ً اغيس١ٜٓ غٛم ٜكتكط مل ٚأْ٘ ، ايتصناض١ٜ اهلساٜا ٜتكسضٖا ، غريٖا

 أما٤ نٌ َٔ تعطض ايػًع ناْت بٌ ، احملًٞ ايػٛم َٔ اغيعطٚنات

 . زٚيٞ( )َعطض سيجاب١ ، ايعامل

 ٖٛ اؿر يطس١ً ا٫دتُاعٞ ا٭ثط إٔ يٞ تبري ; ا٫دتُاعٞ اغيًٛب ٚؼي -

 . اغيسْٞ يًُذتُع ايعا١َ ٚا٭سٛاٍ اغيدتًؿ١ اٯثاض بري ا٭ؿيٗط
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 ، باحملٌُ ا٫ستؿاٍٚ ، اؿذٝر بطنب ٍا٫ستؿا ِٗعازات َٔ ٚنإ -

 ؾٗط ٚقٝاَِٗ قٝاَِٗ اغيس١ٜٓ أٌٖ ٚايعٚاض اؿذاز ؾاضى نصيو

 ايؿٗط ط١ًٝ ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي اإلؾٛاض ع٢ً اعتازٚا ؾكس ; ضَهإ

 بعضب با٫ستؿاٍ اغيس١ٜٓ أٖايٞ ٚايعٚاض اؿذاز ؾاضى نُا ، ايؿهٌٝ

 ايٛايب عؿفي ستؿاٍٚا٫ ، ايطدب١ٝٚ ناغيٛيس ; ا٭خط٣ ا٫ستؿا٫ت

 . ايعٚاز ٚسؿ٬ت ، ايهطِٜ ايكطإٓ

 ا٭دٓاؽ بتٓٛع اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اغيأن٫ٛت تتٓٛع قس أْ٘ ايبشح ٚأثبت -

 ٚاغيػطب١ٝ ايرتن١ٝ اغيأن٫ٛت ؾٗٓاى ، تكٛٓٗا اييت اإلغ١َٝ٬ ٚاؾايٝات

 ، ٚاؾا١ٜٚ ٚا٭ؾػا١ْٝ ٚايبداض١ٜ ٚايؿا١َٝ ٚاغيكط١ٜ ٚاهلٓس١ٜ ؾطٜك١ٝٚاإل

 . ٚغريٖا

 أِْٗ إ٫ ; اؿر سيٛغِ نجريًا تأثطت ؾكس اغيسْٞ اجملتُع ؼي اغي٬بؼ ٚأَا -

 ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ َٔ دٓؼ نٌٚ ، اغي٬بؼ ؼي بايطؾا١ٖٝ شيٝعٚا

 يًعاٌَ ؾهإ : ايٓػا٤ ٬َبؼ أَا ، ٬َبػ٘ ب١ٜٛٗ َا ْٛعًا استؿفي

 ، ايؿطع١ٝ ايهٛابؽي ٚؾل يباغٗا ؾذا٤ ، اغيس١ْٝ اغيطأ٠ يباؽ ؼي أثطٙ ايسٜين

 ، اغيكطٟ باؿاز أنجط اغي٬بؼ ؼي اغيسْٞ اجملتُع تأثط نُا ، طٌٜٛ بطزا٤

 . اغيسْٞ اجملتُع ؼي اهلٓس١ٜ اغي٬بؼ أٜهًا ؿيٗطت نُا

 ، ٚايعٚاض باؿذٝر اغيسْٞ اجملتُع تأثط دًًٝا ٚانشًا نإ الجكايف املطلب ٚؼي -

 هلِ ٜػُح نإ س١ٜٓباغي ٚدٛزِٖ ؾرت٠ ايعًُا٤ اؿذاز َٔ ؾايهجري

 . ايعطب١ٝ ٚايًػ١ ، ايٓب١ٜٛ ٚايػري٠ ، ايٓبٟٛ باغيػذس ايؿطع١ٝ ايعًّٛ بتسضٜؼ

 زضٚؽ تكاّ ناْت ا٭عادِ ؿذازا ع٢ً تػٌٗٝيً أْ٘ ايبشح َٔ ؿيٗطٚ -

 . ٚغريٖا ٚايرتن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚاؾا١ٜٚ ضز١ٜٚنا٭ بًػاتِٗ ايٓبٟٛ اغيػذس ؼي

 يًعًُا٤ أبٛابٗا تؿتح ناْت ٚاـاق١ ا١َايع اغيهتبات إٔ ايبشح ٚأبإ -

 عطف نُا ، سهُت( )عاضف نُهتب١ ايٛاؾسٜٔ َٔ ايعًِ ٚطًب١



 161 خالل كتب الرحالة في العصر العثمانيالحج وأثره على مجتمع المدينة من 

 باغيس١ٜٓ ايهتب١ٝ غٛم ؾطادت ; ايهتب اقتٓا٤ ع٢ً اؿذاز سطم اغيسْٕٝٛ

 ايعًُا٤ ريب َؿٗٛضًا ٚتبازهلا ايهتب َٔ ا٫غتؿاز٠ ناْتٚ ، اؿر َٛغِ ؼي

 ا٭قٛاض طيٝع ؼي ايهتب َ٪يؿٛ اعتازٚ ، اؿذاز َع ٚايٛاؾسٜٔ اغيسْٝري

 . ايٓبٟٛ اغيػذس إزي ٚنتبِٗ َ٪يؿاتِٗ َٔ ْػذ إٖسا٤ ع٢ً اإلغ١َٝ٬

 اغيس١ٜٓ بعًُا٤ ا٫يتكا٤ ع٢ً حيطقٕٛ ايعًُا٤ َٔ ٚايعٚاض اؿذاز ٚنإ -

 . ايع١ًُٝ اإلداظات ع٢ً َِٓٗ ٚاؿكٍٛ

 ا٭يؿاؿي تغع ؾكس ، اغيسْٞ اجملتُع ؼي ايًػ١ تأثط ايبشح َٔ ٚؿيٗط -

 قاٚي١ إزي شيو ٜٚعٛز ، اؿذاظ ٭ٌٖ ايكاؾ١ٝ ايعطب١ٝ ايًػ١ ا٭عذ١ُٝ

 يهٔ ، ايعطب١ٝ ايًػ١ تعًِ ايعطب غري اغيػًُري َٔ اؿذاظ إزي ايٛاؾسٜٔ

 َع ، ايعجُا١ْٝ ايػٝٛط٠ ؼت اؿذاظ ٚيٛقٛع ، َتكًٓا تعًُِٗ ٜهٔ مل

 ايعطب َٔ اغيدتًؿ١ ايػها١ْٝ ايرتنٝب١ َٔ اجملتُع ب٘ استؿفي َا

 . اغيدتًؿ١ بًٗذاتِٗ ، ٚاغيػاضب١ ٚاغيكطٜري ٚايؿٛاّ ايعطاقٝري

 ْبٝٓا ع٢ً اهلل ٢ٚقً ، ايٓتا٥ر َٔ إيٝ٘ تٛقًت َا أِٖ ٖصٙ ناْت

 . ٚغًِ ٚقشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس
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 ّاملزاجع املصادر فَزظ

 

 اؿذاظ١ٜ ايطس٬ت) اؿطَري َطآ٠ : ّ(1935ٖـ/1354 )ت ضؾعت إبطاِٖٝ -1

 َهتب١،  (ايؿُػ١ٝ ايكٛض سي٦ات ٠ق٬ ايس١ٜٝٓ عطَٙٚؿا ٚاؿر

 . ايكاٖط٠،  اإلغ١َٝ٬ ايجكاؾ١

،  قازض زاض،  1ؾي،  ايعطب يػإ:  َهطّ بٔ قُس،  َٓـيٛض ابٔ -2

 . بريٚت

،  ايسخٌٝ َٔ اؾربتٞ تاضٜذ ؼي ٚضز َا تأقٌٝ:  غًُٝإ ايػعٝس أظيس -3

 . 1978ّ،  ايكاٖط٠ اغيعاضف زاض

 . ايؿا١ًَ( )اغيهتب١ ، ٚايػ١ٓ اؿسٜح عٔ زؾاع : ايسٜٔ ْاقط ، ا٭يباْٞ -4

 يًُسْٝري َا َعطؾ١ ؼي ٚا٭قشاب احملبري ؼؿ١ : ايطظئ عبس ، ا٭ْكاضٟ -5

 اغيهتب١،  تْٛؼ،  اغيٟٛٛ ايعُطٚغٞ قُس:  ؼكٝل،  ا٭ْػاب َٔ

 . 1970ّ،  ايعتٝك١

 شا٭غتا:  هلا ٚقسّ ايرتن١ٝ عٔ تططيٗا،  اؿذاظ١ٜ ايطس١ً:  دًيب أٚيٝا -6

،  ايكاٖط٠،  ايعطب١ٝ ا٭ؾام زاض،  اغيطغٞ أظيس ايكؿكاؼي ايسنتٛض

1999ّ . 

،  ايؿطٜؿري اؿطَري َٛغٛع١:  ّ(1890ٖـ/1290)ت باؾا قربٟ أٜٛب -7

 ا٭ؾام زاض،  سطب قُس:  تططيتٗا ع٢ً أؾطف،  (ايعطب ٚدعٜط٠)

 . 2004ّٖـ/1424،  ايكاٖط٠،  ايعطب١ٝ

 يٛيٞ اؿذاظ١ٜ ايطس١ً:  ّ(1938ٖـ/1357)ت يبٝب قُس،  ايبتْٓٛٞ -8

 َهتب١،  3ؾي،  َكط خسٜٟٛ ايجاْٞ باؾا سًُٞ عباؽ اؿاز ايٓعِ

 . اغيعاضف
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،  قٛب عًٞ قُس ٚنبؽي َطادع١،  ايكشٝح اؾاَع:  ايبداضٟ -9

 . بريٚت ، قٝسا ، ٖـ1418 ، 2ؾي ، ايعكط١ٜ اغيهتب١ ، ايبداضٟ ٖٚؿاّ

:  ٚتعًٝل تططي١ ، اظٚاؿذ َكط إزي بريتٕٛ ضس١ً : ف ضتؿاضز ، بريتٕٛ -11

 . 1995ّ ، يًهتاب ايعا١َ اغيكط١ٜ اهل١٦ٝ ، ايؿٝذ اهلل عبس ايطظئ عبس

 . ايؿا١ًَ( )اغيهتب١ احملٝؽي ايكاَٛؽ تطتٝب -11

 ايعطبٞ ايٓكس َ٪غػ١،  ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ اغيًُه١ ؼي ايٓكٛز تٛٛض -12

 . ايطٜاض،  ايع٬ُت َتشـ،  ايػعٛزٟ

 ضسًيت:  ٖـ(1328 عاّ ايطس١ًب )قاّ ايسَؿكٞ ايكامسٞ ايسٜٔ طياٍ -13

 زاض،  1ؾي،  ايعذُٞ ْاقط قُس:  ؼكٝل،  اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ إزي

 . 2008ّٖـ/1429،  بريٚت،  اإلغ١َٝ٬ ايبؿا٥ط

 ٚاغيس١ٜٓ َه١ إزي ضس٬ت)،  اؿذاظ ؼي أؾٗط غت١:  نري دٕٛ -14

 . ايطاؾسٜٔ َٛبع١،  ٖازٟ غاض٠:  تططي١،  (1877-1878ّ

- ٖـ1230 عاّ) ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ إزي ٬تضس : بٛضنٗاضت يٜٛؼ دٕٛ -15

 ايطظئ ٚعبس،  اهل٬بٞ قاحل بٔ ايععٜع عبس:  تططي١.  (ٖـ1231

 . 1992ّٖـ/1413 ، بريٚت ، ايطغاي١ َ٪غػ١ ، 1ؾي ، ايؿٝذ اهلل عبس

-923) ٚاؿذاظ َكط بري ايع٬قات : ايسٚغط٣ سبٝـ بٓت ظيػا٤ -16

 . ٖـ1431،  ايطٜاض،  ايععٜع عبس اغيًو زاض٠ (1594ّ-1517ٖـ/1003

 . ٖـ1208 ٚادب دٛايٞ زؾرت،  ايطٚظْا١َ غذ٬ت ، ايٛثا٥ل زاض -17

 ايطس١ً:  ّ(1715ٖـ/1128 )ت ْاقط بٔ قُس بٔ أظيس،  ايسضعٞ -18

 . اؿذط١ٜ( )ايٛبع١،  ايٓاقط١ٜ

 بازٜا زَٓذٛ ضس١ً) ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؼي أغباْٞ ضساي١:  بازٜا زَٚٓذٛ -19

،  (1807ّٖـ/1231) غ١ٓ غيهط١َا َه١ إزي ايعباغٞ( باٟ )عًٞ

 . ٖـ1429 ، ايععٜع عبس اغيًو زاض٠ ، ايػٓٝسٟ قُس بٔ قاحل : تططي١
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 زاض،  3ؾي،  (1899ّ-1898) غ١ٓ ١٦َ قبٌ اؿر:  ٜػِٝ،  ضٜعؾإ -21

 . 1999ّٖـ/1419،  بريٚت،  اإلغ١َٝ٬ اغيصاٖب بري ايتكطٜب

 بًٛؽ:  ّ(1750ٖـ/1163 )ت اغيٓايٞ عًٞ بٔ اجملٝس عبس،  ايعبازٟ -21

 . يًٓؿط ايجكاؾ١ٝ ايساض،  1ؾي.  اؿطاّ اهلل بٝت إزي بايطس١ً اغيطاّ

،  7ؾي ، ي٬ًُٜري ايعًِ زاض ، بريٚت ، ا٭ع٬ّ : ايسٜٔ خري ، ايعضنًٞ -22

1986ّ . 

 عاّ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ عرب ضس١ً:  ؾٛضغرت.  ز.  ايهابذي،  غازيري -23

،  ايعذُٞ غامن غعٛز:  ؼكٝل،  ايطؾاعٞ أْؼ:  تططي١،  1819ّ

 . 2005ّٖـ/1426،  ايهٜٛت،  ايكؿا٠،  2ؾي

 ايٛؾا٤ ٚؾا٤:  ّ(1506ٙ/911 )ت أظيس بٔ عًٞ ايسٜٔ ْٛض،  ايػُٗٛزٟ -24

 . ٖـ1326،  ايكاٖط٠،  اٯزاب َٛبع١،  اغيكٛؿ٢ زاض بأخباض

 َهتب١،  تطنٝا ؼي ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ تاضٜذ َكازض:  قابإ غٌٗٝ -25

 . 2002ّـ/1423ٖ،  ايطٜاض،  ايٛط١ٝٓ ؾٗس اغيًو

 ايتاغع ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ ؼي اؿذاظ إزي ضس١ً:  زٜسٜٝ٘ ؾاضز -26

 خري قُس:  عًٝٗا ٚعًل هلا ٚقسّ تططيٗا،  (1854ّ) اغي٬ٝزٟ عؿط

 . 2001ّٖـ/1422،  ايجكاؾ١ٝ ايؿٝكٌ زاض،  ايبكاعٞ

 اغيس١ٜٓ تاضٜذ ؼي ٚضغا٥ٌ زضاغات:  عٝػ٢ ايطظام عبس ايطظام عبس -27

 . 2009ّ،  ايكاٖط٠ اضز،  1ؾي،  اغيٓٛض٠

 ٚايؿاّ َكط ع٢ً ايطس١ً ؼي ٚاجملاظ اؿكٝك١:  ايٓابًػٞ ايػين عبس -28

 ايعا١َ اغيكط١ٜ اهل١٦ٝ،  ٖطٜسٟ أظيس قُس:  تعًٝل،  ٚاؿذاظ

 . 1986ّ،  ايكاٖط٠،  يًهتاب

 ايؿطٜؿري اؿطَري ؼي ايهتاتٝب : زٖٝـ بٔ اهلل عبس بٔ ايًٛٝـ عبس -29

 . ٖـ1418،  بريٚت،  خهط زاض،  3ؾي،  سٛهلُا َٚا
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،  1ؾي،  ايػعاٟٚ ؾصضات ؼي دس٠:  ايٝاؼي ايبسٜع عبس عسْإ -31

 . 2010ّٖـ/1431

 ؼي ضغاي١:  ّ(1902ٖـ/1320 عاّ بعس )ت ا٭ؾٓسٟ َٛغ٢ بٔ عًٞ -31

 ظيس:  ْٚؿط ؼكٝل،  1885ّٖـ/1303 عاّ اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ٚقـ

 . ايطٜاض،  ايُٝا١َ زاض،  اؾاغط

 ايعا١َ اغيكط١ٜ اهل١٦ٝ،  اؿذاظ١ٜ اغيسٕ:  ضدب ايػٝس ايؿاضٚم عُط -32

 . 1981ّ،  ايكاٖط٠،  يًهتاب

 ايػهإ ، اغيهإ اقتكازٜات) اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ : ضدب ايػٝس ايؿاضٚم عُط -33

 . 1979ّٖـ/1399،  ايؿطٚم زاض،  دس٠،  1ؾي،  اغيٛضؾٛيٛد١ٝ

 ا٭قك٢ اغيػطب ؼي ايطس٬ت نتب:  ْٛاب ٜٛغـ قُس بٓت عٛاطـ -34

 عؿط ٚايجاْٞ عؿط اؿازٟ ايكطْري ؼي اؿذاظ تاضٜذ َكازض َٔ َكسض

،  ايععٜع عبس اغيًو زاض٠،  (َكاض١ْ ْكس١ٜ ؼ١ًًٝٝ زضاغ١)،  اهلذطٜري

 . 2008ّٖـ/129،  ايطٜاض

،  اغيٛا٥س َا٤:  ّ(1679ٖـ/1090 )ت اهلل عبس غامل أبٛ،  ايعٝاؾٞ -35

 َع١ْٛٓ،  أقعٕٚ قُس:  ؼكٝل أخط٣ ْٚػد١،  اؿذط١ٜ( )ايٛبع١

،  ايهٜٛت،  ا٭ضقِ زاض،  1ؾي.  ( ايعٝاؾٞ ضس١ً ؼي اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ) بـ

1988ّ . 

 سًٝا نإ،  ايعَعَٞ ايؿاٟٚ ايكاغِ أبٞ بٔ ايطظئ عبس،  ايػٓاَٞ -36

 كٛٛؾي،  ايعا٥طٜٔ ٚضغب١ ايكاقسٜٔ ضس١ً:  ّ(1728ٖـ/1141) عاّ

 . 5656 ضقِ،  بايطباؾي اغيًه١ٝ باغيهتب١

 بٔ أظيس . ٚتطتٝب طيع . ٚاإلؾتا٤ ايع١ًُٝ بشٛخيً ايسا١ُ٥ ايًذ١ٓ ؾتا٣ٚ -37

 ٖـ1411 غ١ٓ،  اي٢ٗٓ أٚزي زاض:  ايطٜاض،  1طـ.  ايسٜٚـ ايطاظم عبس

 . )ايعكٝس٠( 3 َر،  ّ( 1991 )عاّ
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 ايسضض ايتكاؾي:  ّ(1773ٖـ/1187)ت ايٛٝب بٔ قُس،  ايكازضٟ -38

،  عؿط ٚايجا١ْٝ اؿاز١ٜ اغي١٦ ٚأعٝإ أخباض ؼي ٚايعرب اغيٛاعفي َٚػتؿاز

،  اؾسٜس٠ اٯؾام زاض َٓؿٛضات،  بريٚت،  ايكامسٞ ايعًٟٛ:  ؼكٝل

 . 1983ّٖـ/1403،  1ؾي

:  ّ(1953ٖـ/1345 )ت اؿػين دعؿط بٔ قُس اهلل عبس ٛأب ، ايهتاْٞ -39

،  ايؿا١َٝ ٚايب٬ز ٚاؿذاظ َٚكط اإلغهٓسض١ٜ إزي ايػا١َٝ ايطس١ً

 . 2005ّٖـ/1426 ، ٝها٤ايب ايساض ، اغيػطبٞ ايجكاؼي ايرتاخ َطنع ، 1ؾي

 ؾٗطؽ:  ّ(1962ٖـ/1382 )ت ايهبري عبس بٔ اؿٞ عبس،  ايهتاْٞ -41

:  اعتٓا٤،  ٚاغيػًػ٬ت ٚاغيؿٝدات اغيعادِ َٚعذِ ٚاإلثبات ايؿٗاضؽ

 . 1982ّٖـ/1402 ، 2ؾي ، اإلغ٬َٞ ايػطب زاض ، بريٚت ، عباؽ إسػإ

،  ١َه إزي ضسًيت:  ّ(1931ٖـ/1350 )ت دطؾٝ٘ دٌٝ،  نٛضتًُٕٛ -41

،  ايطٜاض،  ايرتاخ َ٪غػ١،  1ؾي،  اؿٓاف قُس:  تططي١

 . 2002ّٖـ/1423

 ايكطٕ أعٝإ ؼي ا٭ثط خ٬ق١:  ّ(1699ٖـ/1111)ت قُس،  احمليب -42

 . بريٚت،  قازض زاض،  عؿط اؿازٟ

،  اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اإلغ١َٝ٬ ايعُاض٠ : اؿكري ايطظئ عبس بٔ قُس -43

 أنتٛبط /1415 ، ٚا٭خط ا٭ٚزي طياز٣ ، 519 ع ، 56 ّ ، اغيٌٓٗ ف١ً

 . 1994ّ ْٛؾُرب

 . ايباز١ٜ سٝا٠ َٔ قٛض،  ايٓذس١ٜ ايطس١ً:  ايبٝٛاض بٗذ١ قُس -44

،  ٚا٭قٛاض ا٭َكاض سيػتٛزع ا٫عتباض قؿ٠ٛ:  اـاَؼ بريّ قُس -45

 . بريٚت،  قازض زاض

:  ٚؼطٜط إعساز ، اؿذاظ١ٜ ايطس٬ت : ّ(1902ٖـ/1320 )ت قازم قُس -46

 . 1999ّ،  بريٚت،  بسض َٛبع١،  1ؾي،  ؾهطٟ ُٖاّ قُس
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 ٖـ/1286-1285) ايعتٝل ايبٝت إزي ايكسٜل ضس١ً : خإ قسٜل قُس -47

 زاض،  1ؾي،  سذاظٟ أضئ:  هلا ٚقسّ سطضٖا،  ّ(1868-1869

 . 2009ّ،  ؿييب أبٛ،  ٚايتٛظٜع يًٓؿط ايػٜٛسٟ

 ايجاْٞ ايكطٕ إبإ اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ ؼي اغيػاضب١:  بَٝٛٞ ؾِٗٝ عًٞ قُس -48

،  ايكاٖط٠ ، ايكاٖط٠ زاض ، 1ؾي ، اغي٬ٝزٟ عؿط ايجأَ اهلذطٟ/ عؿط

2006ّ . 

،  7 فًس ، اغيكتبؼ ف١ً ، اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ إزي ضس١ً : عًٞ نطز قُس -49

 . 1912ّٖـ/1330

 ايسضض غًو:  ّ(1791ٖـ/1206 )ت عًٞ بٔ خًٌٝ بٔ قُس،  اغيطازٟ -51

 . اإلغ٬َٞ ايهتاب زاض،  ٖط٠ايكا،  عؿط ايجاْٞ ايكطٕ أعٝإ ؼي

 زاض،  ٖـ1414،  1ؾي،  ايكشٝح اؾاَع:  ايٓٝػابٛضٟ سذاز بٔ َػًِ -51

 . زَؿل،  بريٚت،  اـري

 ايجاْٞ ايٓكـ ؼي ٚخٛٛٗا اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ عُطإ:  ايٝعٜسٟ غعٝس َٗا -52

 ،  اغي٬ٝزٟ عؿط ايتاغع،  اهلذطٟ عؿط ايجايح ايكطٕ َٔ

  َادػتري ضغاي١ (1882ّ-1834ٖـ/1300-1250) سهاض١ٜ زضاغ١

،  ايتاضٜذ قػِ،  اإلغ١َٝ٬ ٚايسضاغات ايؿطٜع١ ن١ًٝ،  َٛبٛع١ غري

 . 2011ّٙ/1432،  َه١،  ايكط٣ أّ داَع١

:  ٚتعًٝل تططي١،  (اؿذاظ) ايعطب ب٬ز ؼي ضس١ً:  تاَٝعٜ٘ َٛضٜؼ -53

،  ٚايتٛظٜع يًٓؿط،  ايعطب ب٬ز زاض،  ظيؿ١ آٍ اهلل عبس بٔ قُس

 . 2001ّٖـ/1421،  ايطٜاض

 أعٝإ تطادِ:  (اهلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ أٌٖ َٔ) فٍٗٛ َ٪يـ -54

،  ايؿطٚم زاض،  1ؾي،  ايتٛلٞ قُس:  )ؼكٝل،  اغيٓٛض٠ اغيس١ٜٓ

 . 1984ّٖـ/1404
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 ؼي ا٭ْػ١ٝ ٚايطٜاض اؿذاظ١ٜ ايطس١ً:  ايكسَٚٞ اهلل عبس،  ايٓابًػٞ -55

 . ايطن١ٜٛ اغيٛبع١،  ايع١ًُٝ ٚاغيػا٥ٌ اؿٛازخ

 ٚاؿذاظ تْٛؼ بري اؿهاض١ٜ ايك٬ت:  اؿاَس غعٝس َعذب ْٛض٠ -56

،  (ٖـ1326-1256 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايجكاؾ١ٝ ايٓٛاسٞ ؼي زضاغ١)

 . 2003ّ ايطٜاض،،  ايعا١َ ايععٜع عبس اغيًو َهتب١

:  ّ(1912ٖـ/1330 )ت اغيدتاض قُس بٔ حي٢ٝ قُس،  اي٫ٛتٞ -57

 ايػطب زاض،  سذٞ قُس:  ٚتعًٝل ؽطٜر،  اؿذاظ١ٜ ايطس١ً

 . 1990ّ،  1ؾي،  ايطباؾي،  اإلغ٬َٞ

 باغيس١ٜٓ ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ َٔ قٛض:  اـٝاضٟ ٜاغري أظيس ٜاغري -58

،  َٓ٘ ايجأَ ايعكس ٚست٢ اهلذطٟ عؿط ايطابع ايكطٕ بسا١ٜ َٓص اغيٓٛض٠

 . 1995ّٖـ/1415،  دس٠،  يًكشاؾ١ اغيس١ٜٓ َ٪غػ١،  2ؾي

 اغي١ٓٗ ؾطف،  اغيٓٛض٠ باغيس١ٜٓ ا٭ز٤٫ ١٦ٖٝ:  سٛاي١ أظيس ٜٛغـ -59

 ا٭ٚزي طياز٣،  12ٚ 11ع،  54ؽ،  اؿر ف١ً،  اـس١َ ١ٚعطاق

 .  1999ّ ٚأنتٛبط أغػٛؼ ٖـ/1420،  ٚاٯخط٠
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 . اغيٓٛض٠( اغيس١ٜٓ دٓاح ؼي َٜٛٝات،  اؾٓازض١ٜ عٔ )تكطٜط -61
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