


 علم السرية النبوية ومؤرخوها يف املدينة املنورة
 نياهلجري والثاني األوليف القرنني 

 د. ياسر أمحد نور

 أهتاف ايتاكٜؽ اإلهالَٞ املٌاكى

 ظاَعيت طٝب١ ٚاملِٓٛك٠

اؿُـ هلل كب ايعاملني ، ٚايِال٠ ٚايوالّ ع٢ً املبعٛخ 

 كمح١ يًعاملني ، هٝـْا قُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ أمجعني ، 

 ... بعـ أَا

 أكٓٗا ؾع٢ً ، ايٓب١ٜٛ ايوري٠ ؿكاهات أٌُ َجًت املٓٛك٠ املـ١ٜٓ إٔ َعًّٛ

  َلٜٚاتٗا ٌُْلت َٚٓٗا ، أسـاثٗا ؿْٚت ٚبٗا ، ٚقا٥عٗا َٔ ايهجري دلت

 يػريِٖ ٚامللدع١ٝ بٌ ، بٗا األعًِ ِٖ َؤكػٖٛا نإ يقا ، ٚاألَِاك ايبًـإ يف

 ألْٗا بٗا أعًِ املـ١ٜٓ ؾأٌٖ »:  ٖع(728)ت ت١ُٝٝ ابٔ ٜكٍٛ فيو ٚعٔ ، ًأْٗا يف

« عٓـِٖ ناْت
(1)

 . 

 َٚؤكػٖٛا ايٓب١ٜٛ ايوري٠ عًِ » بع املٛه١َٛ ايـكاه١ ٖقٙ أ١ُٖٝ تهُٔ ٖٓا َٔ

 ايعٛاٌَ عٔ يًهٌـ « نياألٍٚ ٚايجاْٞ اهلذلٜ ايكلْني يف املٓٛك٠ املـ١ٜٓ يف

 ٖقٙ َاؿ٠ سٝاٍ ٗاَؤكػٝ دٗٛؿ ٚكُـ ، باملـ١ٜٓ ايعًِ ٖقا ٌْأ٠ ع٢ً ايباعج١

 ؾرت٠ ع٢ً فيو نٌ بٝإ يف ْكتِل ٚهٛف،  ٚتِٓٝؿّا ْٚكـّا ٚتٛثٝكّا مجعّا ايوري٠

 َؤكػٞ عطا٤ فك٠ٚ ًٗـت اييت ايؿرت٠ يهْٛٗا ; اهلذلٜني ٚايجاْٞ األٍٚ ايكلْني

 ايٓب١ٜٛ . ايوري٠ فاٍ يف املـ١ٜٓ

                                                           

ؼكٝل : عبـ ايلمحٔ قُـ قاهِ ، : فعُٛع ايؿتا٣ٚ ،  أمحـ بٔ عبـ اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ (1)

 13، ز 1995ّ-ٖع1416،  فعُع املًو ؾٗـ يطباع١ املِعشـ ايٌلٜـ،  ٛك٠املـ١ٜٓ املٓ

 . 23ْ ، ت. ؿ ، اؿٝا٠ َهتب١ ؿاك ، بريٚت ، ايتؿوري أٍُٛ يف َكـ١َ ، 347 ، 346ْ

 : مقدمةةةةةة 
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 : اّاصطالًس لغ٘ الػريٗ تعطٓف

 هري٠ كعٝت٘ يف ايٛايٞ هاك : ٜكاٍ ٚهلقا ، ١()ايطلٜك يػ١ َعاْٝٗا َٔ ايوري٠

 ٚب٘ )اهل١٦ٝ( أٜٔا َعاْٝٗا َٚٔ األٚيني. هري يف ٖٚقا ، ايوري ٚأسؤ ، سو١ٓ

ص21 : طع٘ط ﴾ ڱ ڱ ڱ ﴿ : تعاىل قٛي٘ ؾول
(1)

.  

 اـا١ُ اين١َٝٓ ايؿرت٠ ؾتعين ، يًوري٠ االُطالسٞ ايِعٝـ ع٢ً أَا

بعـٖا أٚ ايبعج١ قبٌ هٛا٤،  ملسو هيلع هللا ىلص ٓيباي عٝا٠ املتعًك١ ايتاكخي١ٝ باألسـاخ
(2)

 . 

 : باملسٓي٘ الػريٗ عله ىؿأٗ علٙ الباعج٘ العْامل

 عًِ ٌْأ٠ ع٢ً ايباعج١ ايعٛاٌَ بٝإب ايـكاه١ ٖقٙ ْبـأ إٔ املِٗ َٔ ٚيعٌ

: اآلتٞ يف سِلٖا ميهٔ ايعٛاٌَ ٖقٙ إٔ االهتكلا٤ َٔ تبني ٚقـ ، املـ١ٜٓ يف ايوري٠

 : ّعلْمُ القطآٌ

ايٓب١ٜٛ ايوري٠ َاؿ٠ سٝاٍ « ايتذلٜـ » َٓٗر يكلإٓا اعتُـ
(3)

 فٖب ٚقـ ، 

)بالًري(
(4)

 ٜعبأ ٚال ، ايتاكخيٞ بايتوًوٌ ايعٓا١ٜ ايكلإٓ غاٜات َٔ يٝى أْ٘ إىل 

 ٌٜٓػٌ أال فيو َٔ اهلـف ٕأ ٚاؿكٝك١، يألسـاخ. ايتِٜٛل١ٜ بايتؿاٌُٝ

 ؼٌِٝ ٚبني ابُٝٓٗ ؼٍٛ قـ ٚدن٥ٝات تؿاٌُٝ إىل ايعكٌ ِٜٚٓلف ايٛدـإ

 ايعرب٠ ايتُاي يف ٚاملتُجٌ ايٓب١ٜٛ ايوري٠ قا٥عٚ علض َٔ امللدٛ ٞايكُٝ اؾاْب

 هلا « ايتأكٜؽ » ايٓب١ٜٛ ايوري٠ عٔ سـٜج٘ ٚكا٤ َٔ ايكلإٓ ٜكِـ مل ٚهلقا ، ٚايعع١

َع٢ٓ َٔ املِطًض ٖقا حيًُ٘ َا سوب
(5)

 . 
                                                           

ت ، . ؿ ، ُاؿك ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، ايعلب يوإ : َٓعٛك بٔ َهلّ بٔ قُـ . )هري( َاؿ٠ (1)

: تاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي ، ايهٜٛت ، ؿاك ، قُـ بٔ قُـ اينبٝـٟ  4/389

 . 12/17ت . اهلـا١ٜ ، ؿ

:  بريٚت ، اؿـٜح َِطًض ؾٕٓٛ يف ايتشـٜح قٛاعـ : ايكامسٞ ايـٜٔ مجاٍ قُـ : اْعل (2)

 . 64،  38ت ، ْ . ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، ؿ

(3) M .Siddiqi, The Quranic Concept Of History, ( Karachi : 1965 ) . p .p . 4 .5 

 . 73ّ ، 1974ْ، ؿاك ايهتاب ايًبٓاْٞ ،  1ايكلإٓ ، تلمج١ : كٓا هعاؿ٠ ، بريٚت ، ط (4)

، دا٥ن٠ ْاٜـ بٔ  1ٜاهل أمحـ ْٛك : َِاؿك ايوري٠ ايٓب١ٜٛ بني احملـثني ٚاملؤكػني ، ط (5)

 . 30ٖع ، 2007ْ-ٖع1428عبـ ايعنٜن آٍ هعٛؿ ، 
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 يف ايوري٠ ملاؿ٠ ايولؿٟ األهًٛب ع٢ً اْعهوت املٓٗر ٖقا آثاكإٔ  ًو ٚال

 ، ايتؿاٌُٝ عٔ فلؿ٠ ف١ًُ َهجؿ١ ايػايب يف بـت سٝح ، ايهلِٜ ايكلإٓ

 بايتؿاٌُٝ ٚؿعُٗا َٛٓٛعاتٗا بٝإ إىل اآلٜات ٖقٙ يتؿوري اؿاد١ ؾاقتٔت

 ايؿهل يـ٣ اهتشح سٝح ، ايـٚك ٖقا بأؿا٤ ايتؿوري ٜٓٗض ٖٚٓا ، ايتاكخي١ٝ

 َاؿ٠ أؿم بعباك٠ أٚ ، َعلؾ١ٝ َاؿ٠ عٔ ٚايتٓكٝب ايبشح ْنع١ باملـ١ٜٓ ايتاكخيٞ

 املتعًل ايتاكخيٞ اؾاْب يف ايكلآْٞ ايّٓ أمجً٘ َا ٚتؿٌِٝ يبٝإ بٗا تٛهٌ تاكخي١ٝ

 : اآلتٞ يف تتُجٌ ، ك٥ٝو١ ٚها٥ٌ ثالخ ػالٍ َٔ فيو ٚدا٤ ، ايوري٠ بأسـاخ

 : اليعّل أغباب معطف٘ - 1

 ٚميهٔ ، يوري٠ا َاؿ٠ عٔ ايبشح بٛاعح أِٖ َٔ ايٓنٍٚ أهباب َعلؾ١عـ ُت

 اهلل كهٍٛ أُشاب َٔ األنابل أينّ نٓت » :  عباي ابٔ قٍٛ يف فيو ًُْى إٔ

 َٔ ْنٍ َٚا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ َػامٟ عٔ ؾأهأهلِ ، ٚاألِْاك املٗادلٜٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص

« فيو يف ايكلإٓ
(1)

 . 

 : ّامليػْر الياغذ معطف٘ - 2

 َٓ٘ عهِ ّاَتكـَ َٓ٘ سهُّا ايٌاكع كؾع بأْ٘ « ٚاملٓوٛؾ ايٓاهؽ » ٜعّلف

َتأػل
(2)

 ايلأٟ ؿٕٚ ٚايتاكٜؽ ايٓكٌ ع٢ً » األٚىل بايـكد١ َعلؾت٘ أهاي ٜٚكّٛ ، 

« ٚاالدتٗاؿ
(3)

 ، ايكلآ١ْٝ اآلٜات يف املٓوٛؾ َٔ ايٓاهؽ ؾتُٝٝن ٖقا ٚع٢ً ، 

 ب٘ اكتبطت ايقٟ ايٓب١ٜٛ ايوري٠ يف ايتاكخيٞ ايعلف عٔ ؿقٝكّا ٚعجّا إملاَّا ٜتطًب

 . اآلٜات ٖقٙ
                                                           

،  ايكاٖل٠ ، ٚآػلٕٚ ايٌٓلتٞ محن٠ : ؼكٝل ، ايهرب٣ ايطبكات : اينٖلٟ هعـ بٔ قُـ (1)

 . 517ْ 2ت ، ز. َطابع األٖلاّ ، ؿ

عجُإ بٔ عبـ ايلمحٔ بٔ ايِالغ : املكـ١َ يف عًّٛ اؿـٜح ، بريٚت ، ؿاك ايؿهل ،  (2)

1988ْ ، ّ163 . 

،  ايجكاؾ١ٝ املهتب١ ، بريٚت ، ايكلإٓ عًّٛ يف اإلتكإ : ايوٝٛطٞ بهل أب٢ بٔ ايلمحٔ عبـ (3)

 . 24ْ 2، زّ 1973
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 : ّاملسىٕ امللٕ القطآٌ عطف٘م - 3

 اٚثّٝك ااكتباّط تلتبط اييت ايعًّٛ َٔ أّٜٔا ٚاملـْٞ املهٞ ايكلإٓ َعلؾ١ تعـ

 اهتكِا٤ ع١ًُٝ ػالٍ َٔ إال اؾاْب ٖقا ع٢ً ايٛقٛف ميهٔ ال سٝح ; بايوري٠

 ابٔ ُٓٝع يف فيو ٜٚتذ٢ً ، ٚاملـ١ْٝ امله١ٝ َلسًتٝٗا يف ٚأسـاثٗا يٛقا٥عٗا ؿقٝل

 ..ٚاألِْاك املٗادلٜٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ أُشاب َٔ األنابل أينّ نٓت » : عباي

 َٔ ْنٍ عُا - ايعًِ يف ايلاهؼني َٔ ٚنإ - َّٜٛا نعب بٔ أب٢ أهأٍ ؾذعًت

« مبه١ ٚها٥لٖا هٛك٠ ٚعٌلٕٚ هبع بٗا ْنٍ : ؾكاٍ ، باملـ١ٜٓ ايكلإٓ
(1)

.  

 : الؿطٓف احلسٓح

 ايهبري أثلٖا هلا نإ ٚاؿـٜح ايوري٠ بني ايع١ٜٛٔ ايعالق١ إٔ ًو َٔ َا

 أهاهّٝا َهّْٛا امللٜٚات ٖقٙتعـ  سٝح ، ايوري٠ َلٜٚات مجع بع١ًُٝ ايٓٗٛض يف

 تكلٜل أٚ ؾعٌ أٚ قٍٛ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٔ أثل َا » أْ٘ اؿـٜح ب٘ ُٜعّلف ؾُُا ، اؿـٜح ملاؿ٠

« بعـٖا أٚ ايبعج١ قبٌ ناْت هٛا٤ هري٠ أٚ ، ُػًُك١ٝ أٚ َػًِك١ٝ ُؿ١ أٚ
(2)

 ٚعٞ ٚنإ ، 

 َٓق ايوري٠ َاؿ٠ ؾُع بِٗ ؿؾعت اييت ايل٥ٝو١ األهباب َٔ بقيو ايِشاب١

  بٝـٙ ؿْٚٗا اييت « ايِاؿق١ » ُشٝؿ١ ؾُجاّل ، اؿـٜح َاؿ٠ ؾُع األٚىل احملاٚالت

املػامٟ َلٜٚات َٔ ايهجري استٛت ،  ايعاْ بٔ عُلٚ بٔ اهلل عبـ
(3)

 غًب ٚإٕ ، 

 نّتاب َٓٗا ٌْٗ اييت امل١ُٗ لايٛثا٥ َٔ ايِشٝؿ١ ٖقٙ ٚتععـ ، كٗٞايؿ ايطابع عًٝٗا

إهشام ابٔ َع اؿاٍ ٖٛ نُا ، ايتاكخي١ٝ َاؿتِٗ باملـ١ٜٓ املػامٟ
(4)

ٚايٛاقـٟ 
(5)

 . 
                                                           

 . 517ْ 2ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

 . 38ايكامسٞ : قٛاعـ ايتشـٜح ْ (2)

ّ ، 1985 -ٖع 1405، املهتب اإلهالَٞ ،  5اْعل أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ، بريٚت ، ط (3)

 . 215،  213،  207،  180،  179ْ 2ز

طؿ٢ ايوكا ٚآػلٕٚ ، اْعل عبـ املًو بٔ ٌٖاّ اؿُريٟ : ايوري٠ ايٓب١ٜٛ ، ؼكٝل : َِ (4)

 . 489،  488،  482،  356ْ 2ت ، ز. ايكاٖل٠ ، َطبع١ َِطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب ، ؿ

 . 1102،  735،  715ْ 2اْعل املػامٟ ز (5)
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 سج١ُ أب٢ بٔ هٌٗ ايِشابٞ ُشٝؿ١ ٚنقا
(1)

 اييت املٛٓٛعات ؾُٔ;  

 يف ٚيـ َٛيٛؿ ٍأٚ عٔ سـٜج٘ ، اؾاْب ٖقا يف « هٌٗ » َلٜٚات إيٝٗا تطلقت

 ٚغن٠ٚ ، قتاؿ٠ بكٝاؿ٠ ػٔل٠ ٚهل١ٜ ، اـٓـم ٚغن٠ٚ ، اهلذل٠ بعـ األِْاك

ػٝرب
(2)

 ٌٜٚري ، اينَين ٚتلتٝبٗا بايػنٚات نا١ًَ إساط١ ع٢ً نإ أْ٘ ٜٚبـٚ .

« غن٠ٚ ٚعٌلٜٔ هتّا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ غنا » : قٛي٘ يف فيو إىل
(3)

 ٖقٙ إٔ ًو ٚال .

 اؿـٜح َٓٗذ١ٝ َٔ - عاّ بٛد٘ - دعًت ، ايعًُني بني ٚايٛثٝك١ ايع١ٜٛٔ ايعالق١

 ايٓب١ٜٛ . ايوري٠ َٓٗذ١ٝ ْؿى ٖٞ ، ٚؿكا١ٜ كٚا١ٜ

 : الفقُ

 اتِاٍ عالق١ أْٗا هٝـكى ، ٚايتاكٜؽ ايؿك٘ بني ايعالق١ طبٝع١ ٜتأٌَ َٔ

 أهبل ناْت ايؿك١ٝٗ ايٓنع١ إٔ املعًّٛ ؾُٔ ، ايعًُني بني َتباؿٍ ٚتؿاعٌ

 عٗـ َٓق بٌ ايِشاب١ عٗـ َٓق املـْٞ ايجكايف ايٛاقع يف ّاظٗٛك املعلؾ١ٝ ايٓنعات

 َٛٓٛعات ؾٝٗا مبا - اؿـٜح َاؿ٠ أيؿت اييت ٖٞ ايٓنع١ ٖٚقٙ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 املػامٟ َاؿ٠ إٔ املعًّٛ َٔ سٝح ، ايؿك٘ أبٛاب ٚؾل ُٚاغتٗا - ٚاملػامٟ ايوري٠

 اييت تاملعاَال فاٍ يف الهُٝا ايؿك١ٝٗ املٛٓٛعات َٔ ايهجري ٢عً ؼتٟٛ

                                                           

ٖٛ ايِشابٞ هٌٗ بٔ أب٢ سج١ُ بٔ هاعـ٠ األِْاكٟ ، َعـٚؿ يف أٌٖ املـ١ٜٓ ، نإ ي٘  (1)

ٚسـخ أّٜٔا عٔ ، إ هٓني ، ٚقـ سـخ عٓ٘ بأساؿٜح هبع أٚ مث ملسو هيلع هللا ىلصعٓـ َٛت ايلهٍٛ 

اْعل ٜٛهـ بٔ عبـ اهلل بٔ .مٜـ بٔ ثابت ٚقُـ بٔ ه١ًُ ، تٛيف يف أٍٚ ػالؾ١ َعا١ٜٚ 

 2ٖع ز1328عبـ ايرب : االهتٝعاب يف َعلؾ١ األُشاب ، بريٚت ، إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ، 

اب١ ، بريٚت ، ؿاك إسٝا٤ ، أمحـ بٔ سذل ايعوكالْٞ : اإلُاب١ يف متٝٝن ايِش 97ْ

 . 86ْ 2ٖع ، ز1328ايرتاخ ، 

قُـ بٔ دلٜل ايطربٟ : تاكٜؽ ايلهٌ ٚاملًٛى ، ؼكٝل : قُـ أبٛ ايؿٌٔ إبلاِٖٝ ،  (2)

، ابٔ عبـ ايرب : االهتٝعاب  401،  355ْ  2ت ، ز. ، ؿاك املعاكف ، ؿ 6ايكاٖل٠ ، ط

 . 777،  446ْ 2ز

 . 153ْ 3ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (3)
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 ايعٗٛؿ : َجٌ ; ٚاؿلب ايوًِ فاٍ يف أعـا٥٘ َع َٚاكهٗا ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ أقلٖا

 تكوِٝ يف ٚهريت٘ ، ايهتاب ٚأٌٖ املٌلنني ٚبني بٝٓ٘ ناْت اييت ٚاملٛاثٝل

 َٔ اؿاٍ بطبٝع١ املٛٓٛعات ٖٚقٙ .. األهل٣ َٚعا١ًَ ٚاـلاز ٚايؿ٤ٞ ايػٓا٥ِ

 ، ايوٝاه١ تكلٜل يف ايؿكٝ٘ ٜورتًـ ٥ٛٓٗا ٢ؾعً ، َٚطايب٘ ايؿك٘ َباسح ُُِٝ

 َٚعا١ًَ ، ايعطا٤ يتٓعِٝ ايؿتٛغ بعـ املوتشـث١ املٌهالت يف عًٝٗا ايكٝاي أٚ

  املؿتٛس١. ايبالؿ يف ايٌعٛب

 يًُؤكؾ ايجكايف ايتهٜٛٔ يف أهاهّا َجًت ايؿك١ٝٗ ايٓنع١ ٖقٙ إٔ ٚالًو

 عباي ابٔ لـ ؾُجاّل ، ايوري٠ َاؿ٠ عٔ يًبشح بٛاعج٘ ُٓٔ ٚناْت ، باملـ١ٜٓ

 يًشـخ ايتاكخي١ٝ ايتؿاٌُٝ داْب إىل ٜٗتِ اؿـٜب١ٝ ًُض عٔ كٚاٜات٘ يف ، 

ٌَِ ؿهِ بٝاْ٘ َجٌ ; ؾك١ٝٗ أسهاّ عًٝٗا هٝرتتب اييت باملاؿ٠  يف ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ َك

ايطٛاف
(1)

ايّٝٛ ٖقا يف يًُكِلٜٔ ثِ يًُشًّكني ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ؿع٠ٛ ٚنقا ، 
(2)

 ، 

 ايكٔاٜا بعض بٌإٔ اؿلٚكٟ عاَل بٔ ٠لـ إىل َلاهالت٘ أّٜٔا فيو ٢عً ٜٚـٍ

املػامٟ بأسـاخ املتعًك١ ايؿك١ٝٗ
(3)

 إهشام ابٔ ٣يـ بٛٓٛغ املٓٗر ٖقا ًُْى نُا.

 ، ٚايتٌلٜع١ٝ ايؿك١ٝٗ باؾٛاْب املتعًك١ املػامٟ َاؿ٠ إبلام ٢عً سلْ ايقٟ

 ٚسهِ ايؿ٤ٞ تكوِٝ : َجٌ أسهاّ َٔ بـك بػن٠ٚ اكتبط َا ٜبني ؾٓذـٙ

٣األهل
(4)

بايلبا تتعًل أسهاّ َٔ أسـ بػن٠ٚ ٜتعًل َا ٚنقا ، 
(5)

 َٚٛاال٠ ، 

ايهؿاك
(6)

ايػًٍٛ ٚسهِ ، 
(7)

 . 
                                                           

 . 297ْ 1: املوٓـ ز أمحـ بٔ سٓبٌ (1)

 . 319ْ 2ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (2)

 . 320،  292،  248،  38ْ 1أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز (3)

 . 676،  672ْ  1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (4)

 . 109ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (5)

 . 113ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (6)

 . 117ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (7)
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 بِال٠ هلِ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أَل َٔ َٚٛقؿِٗ ايِشاب١ الدتٗاؿ بٝاْ٘ أّٜٔا فيو َٚٔ

قلٜع١ بين ؿٜاك يف ايعِل
(1)

.  

 : الْدساىٕ اليفػٕ الباعح

 عًِٝٗ اهلل كٓٛإ ايِشاب١ قب١ ععِٝ ايٛدـاْٞ ايٓؿوٞ بايباعح ْكِـ

 بٗا ٜٓنٍ نإ اييت املٛآع يتتبع بِٗ ؿؾعت اييت ٖٞ احملب١ ٖٚقٙ ، ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب

 فيو ع٢ً ٚايٌٛاٖـ بٗا. ٚايعٓا١ٜ أثاكٙ ٚمجع بٌ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ؾٝٗا ًِٜٚٞ

ْطعّا ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب تبوط ناْت هًِٝ أّ إٔ » :  أْى كٚاٙ َا : َٓٗا نجري٠
(2)

 

 ًٚعلٙ علق٘ َٔ أػقت ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ْاّ ؾإفا : قاٍ ، طعايٓ فيو ع٢ً عٓـٖا ؾٝكٌٝ

 ايٛؾا٠ َايو بٔ أْى سٔل ؾًُا : قاٍ ، هو يف مجعت٘ ثِ قاكٚك٠ يف ؾذُعت٘

سٓٛط٘ يف جيعٌ إٔ إيٞ أ٢ُٚ
(3)

« سٓٛط٘ يف ؾذعٌ:  قاٍ ايوو فيو َٔ 
(4)

.  

 بكـغ ه١ًُ أّ إىل أًٖٞ أكهًين » : قاٍ َٖٛب بٔ اهلل عبـ بٔ عجُإ ٚعٔ

 عني اإلْوإ أُاب إفا ٚنإ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ًعل َٔ ًعل ؾٝ٘ ؾ١ٔ َٔ ... َا٤ َٔ

اؾًذٌ يف ؾاطًعت ، كٔب٘ إيٝٗا بعح ٤ًٞ أٚ
(5)

« محلّا ًعلات ؾلأٜت 
(6)

.  
                                                           

 . 235،  214ْ 2ع٘ زاملِـك ْؿو (1)

ٖع 1408، ؿاك ايٓؿا٥ى ،  2بريٚت : طَعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ ،  . )ايٓطع( ٖٛ ايبواط َٔ اؾًـ (2)

- 1988ْ ، ّ371 . 

قُـ بٔ أبٞ ِْل  . )اؿٓٛط( ٖٛ َا حيٓط ب٘ املٛت٢ ػا١ُ َٔ ايطٝب ٚايهاؾٛك (3)

مبٝـ٠ عبـ ايعنٜن ،  ؼكٝل :اؿُٝـٟ : تؿوري غلٜب َا يف ايِشٝشني ايبؼاكٟ َٚوًِ ، 

 . 218ّ ، 1995ْ-ٖع 1415، َهتب١ ايو١ٓ ،  1ايكاٖل٠ ، ط

يبػا ، بريٚت ، ا ؿٜبقُـ بٔ إمساعٌٝ ايبؼاكٟ : اؾاَع ايِشٝض ، ؼكٝل : َِطؿ٢  (4)

، ٚقـ بٛب َوًِ هلقا  2316ْ 2( ز5925ّ ، )1978 -ٖع 1407، ؿاك ابٔ نجري ،  3ط

:  بٔ اؿذاز ايكٌريٟ َوًِ « ٚايتربى ب٘ ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب باب طٝب علم  »اؿـٜح ؼت عٓٛإ 

 . 81ْ 7ت ، ز. ؿ، بريٚت ، ؿاك اؾٌٝ ،  املوٓـ ايِشٝض

)اؾًذٌ( َا عٌُ َٔ ؾ١ٔ أٚ ماي َوتـٜلّا ؾاكؽ اؾٛف ، ػعٌ ؾٝ٘ سِا٠ أٚ َا  (5)

 . 272ْ اؿُٝـٟ : تؿوري ايػلٜب . ٌٜبٗٗا ؾإفا سلنت أسـثت ُٛتّا

 . 2210ْ 5( ز5557) ايبؼاكٟ : ايِشٝض (6)
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 املاؿ١ٜ باألًٝا٤ ايعٓا١ٜ ع٢ً احملؿن ٖٛ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب قب١ باعح نإ ٚإفا

 ٖقا إٕؾ ، ايوابك١ ايٌٛاٖـ َٔ ٚآض ٖٛ نُا ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ بٌؼ١ِٝ اـا١ُ

 . ٚأػباكٙ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٠هري مجع يف ايهبري أثلٙ كٜب بال ي٘ نإ ايباعح

 : الرتبْٖ الباعح

 ايوري٠ بعًِ ايٓٗٛض يف أهُٗت اييت امل١ُٗ ايعٛاٌَ َٔ ايرتبٟٛ ايباعح ٜعـ

 ع٢ً اي٤ٍٓ تلب١ٝ يف املعليف ايهٝإ ٖقا ّٚظـ سٝح ، باملـ١ٜٓ َاؿتٗا ٚمجع

  ايلَٚٞ ُٗٝب ؾهإ ، عًِٝٗ اهلل كٓٛإ ايِشاب١ عٗـ َٓق ٚاـًل ايكِٝ

« َػامٜٓا عٔ مـثهِ ًُٖٛا » : ٜٚكٍٛ عٓٗا اؿـٜح ٜؤِثل
(1)

 . 

 اهلل كهٍٛ َػامٟ ٜعًُٓا أبٞ نإ » : قاٍ ٚقاْ أب٢ بٔ هعـ بٔ قُـ ؾعٔ

« فنلٖا تٓوٛا ؾال آبا٥هِ ًلف ٖقا : يٓا ٜٚكٍٛ ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 اؿوني بٔ ع٢ً ٚعٔ .

« ايكلإٓ َٔ ايوٛك٠ ُْعَِّ نُا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ امَٟػ ُْعَِّ نٓا » : قاٍ
(3)

 . 

 ظُع ايعٓا١ٜ يف األثل ععِٝ هلا نإ ، فتُع١ ايعٛاٌَ ٖقٙ نٌ إٔ الًو

 ؾإٕ ٖقا ٚع٢ً ، ٚأُٛي٘ قٛاعـٙ ي٘ عًُٞ َٓٗر ٚؾل ُٚٝاغتٗا ايوري٠ َلٜٚات

 ؽايتاكٜ بـاٜات » عٔ سـٜح ٖٛ ، باملـ١ٜٓ ٚايوري٠ املػامٟ ٌْأ٠ عٔ اؿـٜح

« بايعلب١ٝ ايعًُٞ
(4)

الؾٝـا( )ؿٟ فنلٙ َا ٜـسض ٖٚقا ، 
(5)

  ؾهل٠ أٌُ إٔ َٔ 
                                                           

 . 135ْ 2( ز5557املِـك ْؿوع٘ ) (1)

، ؿاك  2ع٢ً بٔ بلٖإ ايـٜٔ اؿًيب : إْوإ ايعٕٝٛ يف هري٠ األَني املإَٔٛ ، بريٚت ، ط (2)

 . 3ٖع ، 1398ْايرتاخ ، 

 3ت ، ز. نجري : ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ، ايكاٖل٠ ، ؿاك ايؿهل ايعلبٞ ، ؿ بٔ إمساعٌٝ بٔ عُل (3)

ْ242 . 

دب : ؿكاهات إهال١َٝ ، تلمج١ : إسوإ عباي ٚآػلٕٚ ، بريٚت ، ؿاك ايعًِ  . ٖع (4)

 . 147ّ ، 1964ْيًُالٜني ، 

 ،  ايٌعب ؿاك ، 2ط ، ايكاٖل٠ ، ايتاهع اجملًـ ، « هري٠ » َاؿ٠ ، اإلهال١َٝ املعاكف ؿا٥ل٠ (5)

1969ْ ، ّ15  ،16 . 



 611ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 ٜعلؾٗا نإ اييت « ايب١ًٜٛٗ املًٛى هري » بع أه٠ٛ دا٤ت َِٚطًشٗا ايوري٠

 ايوا٥ـ نإ « املػامٟ » َِطًض إٔ فيو ٜـعِ ٚمما ، اإلهالّ َطًع يف ايعلب

 ؿعٛت٘ َٚلاسٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب سٝا٠ ع٢ً ي١يًـال ٖع(2-1) ايكلْني يف باملـ١ٜٓ ٚاملتـاٍٚ

 َٔ باملـ١ٜٓ ايوري٠ عًُا٤ َكِٛؿ إٔ هٝتٔض نُا ، « ايوري٠ » َِطًض ٚيٝى

 سلٚب يف ٚاملٓشِل احملـٚؿ ايعاٖل املع٢ٓ يٝى ، املِطًض ٖقا َٔ اهتؼـاّ

 ايـع٠ٛ بٗا َلت اييت األطٛاك نٌ ؿاليت٘ يف ًاٌَ بٌ ، ٚغنٚات٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب

 ٚاملـ١ْٝ . امله١ٝ اَلسًتٝٗ يف اإلهال١َٝ

 : اإلزاضٖ الباعح

 عطا٤ أَل يتٓعِٝ إؿاكّٜا نٝاّْا ٚدعًٗا ايـٚاٜٚٔ ؾهل٠ اعتُاؿ إٔ املعًّٛ َٔ

 ايعطا٤ تٛمٜع يف َٓٗذ٘ ٚنإ،   اـطاب بٔ عُل ٜـ ع٢ً دا٤ت ايؿتٛسات

 األقلب عوب ٜٛمع ايعطا٤ نإ يكلٍٜ ؾبايٓوب١ ، األْواب أهاي ع٢ً ٜكّٛ

ملسو هيلع هللا ىلص يًٓيب ْوبّا
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بلهٍٛ ٚقلابتِٗ أْوابِٗ يف ايكّٛ تواٟٚ ساٍ ٚيف،  

غريِٖ ع٢ً ايوابك١ أٌٖ ُقـّ
(2)

 . 

 ألٕ ; باملـ١ٜٓ ايوري٠ عًِ ٌْأ٠ يف أهِٗ َُّٗا عاَاّل نإ فيو إٔ الًو

 َاؿ٠ يف ٚتـقٝكّا عجّا ٜتطًب نإ ، اإلهالّ يف ايوابك١ أٌٖ ؼـٜـ ع١ًُٝ

 . ِعًٝٗ يًٛقٛف ٚأػباكٖا ايوري٠

 مجع يف َٓاٖذِٗ ٚبٝإ ، َٚؤكػٝٗا املـ١ٜٓ عًُا٤ دٗٛؿ يلُـ ْتشٍٛ ٚاآلٕ

 ؾرت٠ ع٢ً فيو بٝإ يف ْكتِل ٚهٛف ، ايٓب١ٜٛ ايوري٠ َاؿ٠ ٚتِٓٝـ ٚتـٜٚٔ

 َٞؤكػ عطا٤ فك٠ٚ ايؿرت٠ ٖقٙ ًٗـت سٝح ; اهلذلٜني ٚايجاْٞ األٍٚ ايكلْني

                                                           

٤ ع٢ً األِْاك ؾهاْت تكّٛ ع٢ً األقلب ْوبّا يف تٛمٜع ايعطا أَا آي١ٝ عُل بٔ اـطاب  (1)

ابـؤٚا بلٖط هعـ بٔ َعاف األًًٗٞ ثِ األقلب  »، ٚيف فيو ٜكٍٛ :  يوعـ بٔ َعاف 

 . 224ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز.  «ؾاألقلب بوعـ بٔ َعاف 

 . 225ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)
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 ع٢ً االٖتُاّ ؾِٝٓب ، ِشاب١اي عِل يـٕ َٔ بـأْا ٚإفا اجملاٍ. ٖقا يف املـ١ٜٓ

 اهلل عبـ بٔ ٚدابل ،  عباي بٔ اهلل عبـ : ِٖٚ ايِشاب١ أعالّ َٔ ثالث١ قاٚالت

 ، َايو بٔ ٚأْى  . 

 : ٍـ(68 )ت  عباؽ بً اهلل عبس

  عباي ابٔ إهٗاّ ؽّ ِْْٛ َٔ مجع٘ مت َا ٚاهتكلا٤ ؾشّ ع٢ً بٓا٤

 ايوري٠ ؿكاهات إيٝ٘ ًُٚت َا فك٠ٚ ميجٌ ْ٘إ ايكٍٛ ٜتو٢ٓ ، املػامٟ فاٍ يف ٚدٗٛؿٙ

 . مللٜٚاتٗا ٚاهتٝعابّا مباؿتٗا إساط١ أنجلِٖ نإ سٝح ، ايِشاب١ دٌٝ يف

 ع٢ً تـٍ  عباي ابٔ بٗا متاٜن ػ١ِِٝ إبلام مبهإ األ١ُٖٝ َٔ ٚيعٌ

 ٖقا يف تاكخي١ٝ َاؿ٠ يف أٚكؿٙ َا إٔ يف ٚتتُجٌ ، يـٜ٘ ايتاكخيٞ ايٛعٞ ْٔر

 ًإٔ ، ايوري٠ ألسـاخ ع١ٝٓٝ ٌَاٖـات أٚ ؾع١ًٝ ٌَاكن١ تازْ تهٔ مل اؾاْب

 يف ٚدٗـ ؿأب ْتٝذ١ أغًبٗا نإ بٌ ،  اهلل عبـ بٔ ٚدابل ،  أْى َلٜٚات

 ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ تٛيف ؾكـ ، ِهٓ٘ ؿـاث١ فيو َٚلدع ٚمجعٗا. املػامٟ َاؿ٠ اهتكِا٤

عٌل ثالث١ ابٔ : ٚقٌٝ عاَّا عٌل مخو١ ابٔ ٖٚٛ
(1)

 ايٓيب ٜل مل أْ٘ ٖقا َع٢ٓ ، 

 أينّ نٓت » : قٛيت٘ يف فيو ًُْى إٔ ٚميهٔ ، ايكًٌٝ إال َٓ٘ ٜوُع أٚ ملسو هيلع هللا ىلص

 َػامٟ عٔ ؾأهأهلِ ٚاألِْاك املٗادلٜٔ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ أُشاب َٔ األنابل

« ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ
(2)

 َّٜٛا خيّ نإ بٌ ، اؿـ ٖقا عٓـ اؿاٍ ب٘ ٜكـ ٚمل ، 

يتـكٜوٗا قـؿّا
(3)

  : ٖع(99)ت املـْٞ َوعٛؿ بٔ عتب١ بٔ اهلل عبٝـ عٓ٘ .ٜٚكٍٛ

« يًُػامٟ َّٜٛا ٜؿلؿ نإ »
(4)

 . 

 ،  اهلل عبـ بٔ دابل َٔ ناّل ؾام  عباي ابٔ إٔ ايلٚاٜات ٚتؤنـ

 َٔ ٚنقا ، ٚتؿاًُٝٗا األسـاخ ظن٥ٝات اإلملاّ سٝح َٔ;   َايو بٔ ٚأْى
                                                           

 . 351ْ 2ابٔ عبـ ايرب : االهتٝعاب ز (1)

 . 517ْ 2ايطبكات زابٔ هعـ :  (2)

 . 514،  513ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (3)

 . 514،  513ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (4)
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 يف َُٓٗا ّاتؿٛق أنجل نإ بٌ ، املػامٟ كٚاٜات يف ايؿك١ٝٗ املاؿ٠ إبلام سٝح

 يف ايٌإٔ بٗقا اـا١ُ ايكلآ١ْٝ ٚاآلٜات َاؿتٗا بني ايتاكخي١ٝ ايعالق١ تٛظٝـ

 فاٍ يف يرباعت٘ فيو يف ايوبب ْٚلدع ، « ايٓنٍٚ أهباب » بع ٜعلف َا إطاك

 ؾكط يٝوأهلِ ال ايِشاب١ يهباك ينَٚ٘ يف األَل ٖقا تًُى ٚميهٔ ، ايتأٌٜٚ

« ايكلإٓ َٔ فيو يف ْنٍ َٚا » بٌ املػامٟ عٔ
(1)

 . 

 اعتٓاؤٙ ٖٚٛ ، أػل٣ ما١ٜٚ َٔ  عباي ابٔ يـ٣ ايتاكخيٞ ايٛعٞ ٜربم نُا

 ; بـك غن٠ٚ عٔ مبلٜٚات٘ َجااّل ٚيٓأػق ، األسـاخ ٚتؿاٌُٝ ايٛقا٥ع اتٝدن٥ بهاؾ١

« اؾُعٞ اإلهٓاؿ » ٜعٗل إف
(2)

اينٖلٟ ب٘ ْكٌ ايقٟ 
(3)

 أْ٘ ،  عباي ابٔ عٔ 

 إىل أؿت اييت يًُكـَات بعلٓ٘ ؾبـأ ، املعلن١ ٌتؿاُٝ بهاؾ١ ؿكا١ٜ ع٢ً نإ

 تعلض بٌ ، باملـ١ٜٓ اؿاٍ ٚاقع ػالٍ َٔ بعلٓٗا ؾكط ٜهتـ ٚمل ، ايكتاٍ ٌْٛب
                                                           

 . 517ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (1)

ع٢ً أهاي مجع ايتؿاٌُٝ ٚاؾن٥ٝات ايتاكخي١ٝ « اإلهٓاؿ اؾُعٞ » تكّٛ ؾهل٠ َٓٗر  (2)

بـفٗا يف  اـا١ُ عـخ َا يف ايوري٠ ايٓب١ٜٛ َٔ َِاؿك ٚطلم كتًؿ١ ، ثِ ايكٝاّ

هٝام تاكخيٞ ٚاسـ ، ٜلاع٢ ؾٝ٘ ايتوًوٌ اينَين ٚاملٛٓٛعٞ هلقا اؿـخ ، َع مجع 

نٌ املِاؿك اييت اهتكٝت َٓ٘ تؿاٌُٝ ٚدن٥ٝات ٖقا ايوٝام ٚعلٓٗا يف إهٓاؿ مجاعٞ 

ٚاتٔض َٔ االهتكلا٤ إٔ ٖقا املٓٗر ميجٌ ُٝػ١ َتطٛك٠ ملٓٗر اإلهٓاؿ ايتكًٝـٟ  . ٚاسـ

;  اهتشـاث٘ اؿاد١ اقتٔت سٝح ، ايٓب١ٜٛ يًوري٠ ايتاكخي١ٝ ايهتاب١ اٍف ؼـٜـّا تٓاهب

الهتٝعاب ايرتانِ اهلا٥ٌ يف املاؿ٠ ايتاكخي١ٝ اـا١ُ ببعض أسـاخ ٖقٙ ايوري٠ ، ٚاييت 

ّٗ . ٜتعقك هلؿٖا ٚؾل آي١ٝ اإلهٓاؿ املعتاؿ  يًتكاكب بني َٓٗر  اٚػـك اإلًاك٠ إىل إٔ مث١ ٚد

داْب ايٓكٌ ، ٚبني َا مياكه٘ ايباسجٕٛ احملـثٕٛ سني ٜٛثكٕٛ  يف« اإلهٓاؿ اؾُعٞ » 

َع١ًَٛ تاكخي١ٝ َا ٚكؿت يف أنجل َٔ َِـك ، سٝح غـا َٔ املوتكل عًٝ٘ يف ٖقا ايٌإٔ 

  . فنل ٖقٙ املع١ًَٛ ، ثِ تتبع بقنل املِاؿك اييت ْكًت َٓٗا فتُع١ يف هٝام ٚاسـ

ٓكٌ ٚايتٛثٝل ٚيهٔ ي٘ ُبعـ ْكـٟ َِٗ ، عٓـ سـٚؿ اي« اإلهٓاؿ اؾُعٞ » ٚال ٜكـ ؿٚك 

 . إىل َلس١ً ايٓكـ ٘هٓهٌـ عٓ٘ يف هٝام اؿـٜح عٔ ايٛاقـٟ سٝح ٌُٚ املٓٗر يـٜ

 . 606ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (3)
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 ، املعلن١ بٌإٔ املطًب عبـ بٓت عاته١ كؤ١ٜ ؾقنل ; مبه١ األسـاخ يٛاقع

 أعـاؿ يقنل تعّلض ثِ ، نيٝايكلً ْؿٛي يف ايلؤ١ٜ ٖقٙ أثل ٚاْعهاي

 إكٖاُات تبـٚ ٖٚٓا ، املٌلنني ؾًٍٛ سٝاٍ املعلن١ ػآٛا يقٜٔا املوًُني

 ؿالالت . َٔ بٗا َا إىل ايٓعل يًؿت اإلسِا٤ اهتؼـاّ

 ٖقا ٚدعٌ ، يًِٓل طًبّا ايـعا٤ يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب إؿاغ يقنل تعلض نُا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ تعاىل قٛي٘ يٓنٍٚ هببّا

 . ص9طاألْؿاٍ :  ﴾ ڀ ڀ پ

 ، املؤَٓني يِٓل٠ دربٌٜ بكٝاؿ٠ املال٥ه١ ْنٍٚ يقنل عباي ابٔ تطلم نُا

 بكٛي٘ فيو ٚكبط ، ايِشاب١ ؾٝٗا ٚاهتٌٗـ املٌلنٕٛ ؾٝٗا قتٌ اييت املٌاٖـ ُٚٛك

 ، ايعباي أهل يك١ِ تعلض نُا . ص28 : إبلاِٖٝط ﴾ ک ڑ ڑ ژ ﴿ تعاىل

املعلن١ بعـ ايػٓا٥ِ ٚتٛمٜع ، املٌلنني َٔ األهل٣ يؿـا٤ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚهبٌ
(1)

.  

 َاؿ٠ ُٝاغ١ يف اؿٛيٞ ايرتتٝب اهتؼـّ  عباي ابٔ إٔ ايلٚاٜات ِٗلٚتِع

 اهلل كهٍٛ ٚػلز » : ٜكٍٛ سٝح « ايك١ٝٔ » يػن٠ٚ اينَين ؼـٜـٙ بـيٌٝ ، املػامٟ

« هبع ه١ٓ اؿذ١ فٟ يف ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 ٚفيو»  : ٜكٍٛ َه١ يؿتض ػلٚد٘ عاّ ٚعٔ ، 

« املـ١ٜٓ َكـَ٘ َٔ ِْٚـ هٓني مثإ كأي ع٢ً
(3)

 . 

 ايٛثا٥ل ٚظـ َٔ أٍٚ أْ٘ ٚأسوب ، ايٛثا٥ل ظُع  عباي ابٔ اعت٢ٓ نُا

 بٔ املٓقك إىل ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ نتاب يّٓ هلؿٙ فيو أَج١ً َٚٔ ، املػامٟ ؿكاه١ يف
                                                           

 1، أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز 437،  431ْ 2ٚعٔ ٖقٙ ايلٚاٜات اْعل ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (1)

، ابٔ سذل : ؾتض  634،  633،  607ْ 1ايوري٠ ز ، ابٔ ٌٖاّ : 353،  247،  326ْ

ايباكٟ بٌلغ ُشٝض ايبؼاكٟ ، ؼكٝل : عبـ ايعنٜن بٔ بام ، ايلٜاض ، َهتب١ ايلٜاض 

 . 301ْ 7ت ، ز. اؿـٜج١ ، ؿ

ّ ، 1855قُـ بٔ عُل ايٛاقـٟ : نتاب املػامٟ ، ؼكٝل : ؾٕٛ نلميل ، نًهتا ،  (2)

 . 731ْ 2ز

 . 334ْ 1وٓـ زأمحـ بٔ سٓبٌ : امل (3)
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ها٣ٚ
(1)

ػٝرب أٌٖ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ نتاب ٚنقا ، 
(2)

 أّٜٔا ؿالي١ فيو ٚيف ، 

 . ايتاكخيٞ ٚعٝ٘ ع٢ً

 يف َلٜٚات٘ بإهٓاؿ األسٝإ َٔ نجري يف  عباي ابٔ عٓا١ٜ ايلٚاٜات عٗلُت

 فكٜت٘ يف بايٓب٠ٛ ٖاًِ بٔ املطًب عبـ دـٙ بٌاك٠ ـرب إهٓاؿٙ : َجٌ ، املػامٟ

 املطًب عبـ عٔ عباي بٔ اهلل عبـ عٔ»  ايُٝٔ إىل ايٌتا٤ كس١ً يف ػلز عٓـَا

« قاٍ ٖاًِ بٔ املطًب عبـ عٔ
(3)

 أب٢ بني ؿاك ايقٟ اؿٛاك ـرب إهٓاؿٙ ٚنقا ، 

 ابٔ مسعت»  ٚمشا٥ً٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ُؿات عٔ األػري هأي٘ عٓـَا ، ٖٚلقٌ هؿٝإ

«اـطاب  بٔ عُل سـثين : ٜكٍٛ عباي
(4)

 . 

 ، املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ إطاك يف َاكه٘ آػل مبٓٗر  عباي ابٔ تؿّلؿ نُا

 ايٓيب يوري٠ ايعاّ اإلطاك ؿاػٌ ، ايِشاب١ يبعض َٛدن٠ هري أٚ تلادِ بٓا٤ ٖٚٛ

 ًؼ١ِٝ نٕٛ ; املػامٟ منط مسات أِٖ َٔ إٔ ايبٝإ بله ؾكـ ، َٚػامٜ٘ ملسو هيلع هللا ىلص

 عطا٤ عـ ؾكـ ، ايؿلي ًَٛى هري نٌإٔ مباؿتٗا توتأثل مل ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ

  ، ايتاكخيٞ ايُٓط ٖقا َُٕٔٛ يف أهاهّا أسـاثٗا يف ٚإهٗاَِٗ ايِشاب١

ايؿق٠ ايؿلؿ١ٜ ايتذاكب ع٢ً ايٛقٛف ايوري٠ َطايب َٔ نإ ٚمّلا
(5)

 بـا ؾكـ ; 

  املتؿلؿ٠ ايُٓافز ع٢ً اي٤ٛٔ إيكا٥٘ يف َتُجاّل  عباي ابٔ يـ٣ ٞايٛع ٖقا

 ، ايـٜٔ ٖقا عٔ ايبشح هبٌٝ يف ايتٔشٝات أععِ قـَٛا ايقٜٔ ايِشاب١ َٔ

                                                           

، َهتب١  2قُـ بٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل يف ؾٕٓٛ املػام٣ ٚايوري ، ايكاٖل٠ ، ط (1)

 . 339ْ 2ٖع ، ز1356ايكـهٞ ، 

 . 544ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (2)

عًٞ بٔ اؿؤ بٔ عوانل : تاكٜؽ َـ١ٜٓ ؿٌَل )قوِ ايوري٠ ايٓب١ٜٛ( ؼكٝل : ٌْاط  (3)

 . 339ْ 1ت ، م. ؿهل ايعلبٞ ، ؿغناٟٚ ، ؿٌَل ، ؿاك اي

 . 646ْ 2ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (4)

سوني ؾٛمٟ ايٓذاك : ايتاكٜؽ ٚايوري ، ايكاٖل٠ ، ايـاك املِل١ٜ يًتأيٝـ ٚايرتمج١ ،  (5)

1964ْ ، ّ61 . 
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 ايؿاكهٞ هًُإ إهالّ ق١ِ عٔ إػباكٙ يف فيو ٜٚتذ٢ً
(1)

  فك ٚأبٞ ، 

 ايػؿاكٟ
(2)

 . 

 : ٍـ(74)ت  اهلل عبس بً دابط

 ايِشاب١ أسـ أّٜٔا ُٜٚعـ ، باملـ١ٜٓ َٛتّا ايِشاب١ آػل  اهلل عبـ بٔ دابل ُٜعـ

 َٔ عـٜـ عٓ٘ ْكًٗا ايٌإٔ يف ُشٝؿ١ ي٘ ٚنإ ، اؿـٜح بهتاب١ عٓٛا ايقٜٔ

ِّخ » ؾهإ ٖع(103)ت درب بٔ فاٖـ َِٓٗ ; ايتابعني « دابل ُشٝؿ١ عٔ حي
(3)

 . 

َّ ٝؿ١ُش أٚ نتاب ي٘ نإ  اهلل عبـ بٔ دابل إٔ ايلٚاٜات َٔ ٜٚبـٚ  ؾٝٗا ٕؿ

 ْلنٔ دعًٓا ٚمما ، ايوري٠ ٚقا٥ع عٔ ايِشاب١ َٔ مسع٘ اَ أٚ ، املػامٟ َٔ ًٗـٙ َا

 َٔ أنجل يف عٓٗا ْٚكٌ ، َٓٗا داْب ع٢ً اّطًع إهشام ابٔ نٕٛ;  فيو إىل

« اهلل عبـ بٔ دابل عٔ بًػين » أؿا٥٘ ُٝػ١ يف فيو ٜٚعٗل ، نتاب٘ يف َٛٓع
(4)

 . 

 ٜٚتٔض ، املػامٟ َلٜٚات َٔ ايهجري ايِشٝؿ١ ٖقٙ عٔ َٓب٘ بٔ ٖٚب ك٣ٚ نُا

  : ؾٝكٍٛ َٓب٘ بٔ َعكٌ بٔ اهلل عبـ بٔ إلمساعٌٝ َعني بٔ حي٢ٝ ْكـ َعلض يف فيو

 إيِٝٗ ٚقع نتاب ٖٛ ٚإمنا ، ب٤ٌٞ يٝوت دابل عٔ ٖٚب عٔ ٜلٜٚٗا اييت ٚايِشٝؿ١ »

« ٦ًّٝا دابل َٔ ٖٚب ٜوُع ٚمل
(5)

  اهلل بـع بٔ دابل عٔ ٖٚب سـٜح إٔ أٟ ، 

 ، اإلدام٠ أٚ ايعلض أٚ ايوُاع بطلٜل ٜهٔ ٚمل ، « ايٛداؿ٠ » بطلٜل نإ

املػامٟ أسـاخ َٔ ايهجري غطت  دابل َلٜٚات إٔ فيو إىل أٓـ
(6)

 . 

                                                           

 . 214ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (1)

 . 1401ْ  3( ز3648ايبؼاكٟ : ايِشٝض ) (2)

 . 556ْ 5ابٔ هعـ : ايطبكات ز (3)

 . 309ْ 2ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (4)

 . 1ْ275ابٔ سذل : ايؿتض ز (5)

،  372 ، 367 ، 365 ، 363 ، 361 ، 354 ، 353ْ 3ز املوٓـ : سٓبٌ بٔ أمحـ َجاّل اْعل (6)

375  ،376  ،377  ،380  ،381  ،385 . 
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 امله١ٝ ايبعج١ ؾرت٠ إىل تطلقت  دابل َلٜٚات إٔ ايلٚاٜات بعض َٔ ٜٚبـٚ

باملـ١ٜٓ ايػنٚات َلس١ً داْب إىل
(1)

 ، بايٌٍُٛ اتوِ يًُػامٟ َؿَٗٛ٘ إٔ ٜعين مما ، 

 اهتؼـاَ٘ ،  اهلل عبـ بٔ دابل يـ٣ ايتاكخيٞ ايٛعٞ تٛاؾل َعاٖل َٔ ٚيعٌ

 ُال٠ عٔ َجاّل سـٜج٘ ؾؿٞ ، املػامٟ ألسـاخ اينَين ٚايتشـٜـ اؿٛيٞ يًُٓٗر

 ٚناْت ، اـٛف ُال٠ قبٌ َلات هت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ غنا » : ٜكٍٛ اـٛف

« بع١ايوا ايو١ٓ يف اـٛف ُال٠
(2)

  دابل اٖتُاّ ايلٚاٜات تعٗل نُا ، 

ايتاكخي١ٝ املاؿ٠ يف ايؿكٗٞ اؾاْب بإبلام
(3)

 كبط ع٢ً سلُ٘ داْب إىل ٖقا ، 

بٌأْ٘ ْنيت ايقٟ ايتاكخيٞ بايعلف ايكلآ١ْٝ اآلٜات
(4)

 . 

 : ٍـ(93)ت  مالم بً أىؼ

 نإ سٝح ; باملػامٟ عٓٛا ايقٟ ايِشاب١ ُٓٔ أّٜٔا  َايو بٔ أْى ٜعـ

« ٌَٚاٖـِٖ األِْاك َٓاقب » عٔ بايتشـٜح ًػٛؾّا
(5)

 ي٘ نإ أْ٘ ْلدض بٌ ، 

 : أَلٜٔ إىل فيو يف ْٚوتٓـ ، ايٌإٔ بٗقا تتعًل ُشٝؿ١ أٚ نتاب

اؾاْب ٖقا يف املِاؿك عٓ٘ ْكًتٗا اييت امللٜٚات نجل٠ : أّاًل
(6)

 . 

 عًِ ْعـ ال انّٓ » : قٛي٘ عٓ٘ ُأثل سٝح ايعًِ تـٜٚٔ ع٢ً ايٌـٜـ سلُ٘ : ثاىًٔا

« عًُّا عًُ٘ ٜهتب ال َٔ
(7)

 ايعًِ قّٝـٚا » بإٔ أبٓا٤ٙ ُٜٞٛ ٚنإ ، 
                                                           

 . 377،  295ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (1)

 . 348ْ 3أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز (2)

 . 348ْ 3، أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز 367،  365ْ 3ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (3)

 . 352،  325،  306ْ 3، املِـك ْؿوع٘ ز 372ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 1376ْ  3( ز3565ايبؼاكٟ : ايتِشٝض ) (5)

،  109،  108،  107،  105،  103،  102،  99ْ 3اْعل أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز (6)

110  ،114  ،115  ،121  ،122  ،123  ،124  ،132  ،138  ،148  ،149  ،157  ،

188  ،194  ،201  ،205  ،213  ،243  ،262  ،264  ،275 . 

،  ايو١ٓ إسٝا٤ ؿاك ، 2ط ، بريٚت ، ايعٍ ٜٛهـ : ؼكٝل ، ايعًِ تكٝٝـ : ايبػـاؿٟ اـطٝب (7)

1974ْ ، ّ26 . 



 (04) العدد -المنورة المدونة ودرادات بحوث مركز مجلةى611

« بايهتاب
(1)

 ، « ايِـقات » يف نتابّا ي٘ إٔ ثبت بٌ ؾشوب ٖقا يٝى ، 

أْى بٔ مثا١َ ٚنإ
(2)

عٓ٘ ٟٜلٚ 
(3)

 . 

;  بايٌٍُٛ أّٜٔا اتوِ ، املػامٟ عٔ  أْى َؿّٗٛ إٔ ايلٚاٜات َٔ ٜٚربم

 َلس١ً إىل تطلقت بٌ ، باملـ١ٜٓ ٚايػنٚات ايولاٜا َلس١ً ع٢ً َلٜٚات٘ تكتِل ؾًِ

مبه١ ايبعج١
(4)

 . 

 اتٝٚدن٥ بتؿاٌُٝ اعتٓا٤ّ أنجل نإ  أْوّا إٔ ايلٚاٜات َٔ ٜبـٚ نُا

 غـ١َ الًتػاي٘ نإ كمبا ،  اهلل عبـ بٔ ظابل قٛكٕ َا إفا األسـاخ

 ايؿك١ٝٗ يًذٛاْب تعلّٓا أقٌ ٕنا أْ٘ إالفيو ،  يف أثلٙ َٓ٘ ٚقلب٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ

 اآلٜات كبط سٝح َٔ بُٝٓٗا ٌَرتى مث١ نإ ٚإٕ ،  دابل َٔ املػامٟ َاؿ٠ يف

ألدً٘ ْنيت ايقٟ ايتاكخيٞ بايعلف باملػامٟ اـا١ُ ايكلآ١ْٝ
(5)

 . 

 ٞٚع أُشاب » أِْٗ ٜؤنـ باملػامٟ ايِشاب١ عٓا١ٜ إٔ ٜتبني هبل اٚمم

« تاكخيٞ
(6)

 فلؿ ٜهٔ مل يًُػامٟ ؿََِٗٛٗ إٔ نقيو ٜتأنـ نُا ، 

 يف ايوري٠ َٛٓٛعات يهٌ ًاَاّل تِٛكّا اَتًهٛا بٌ ، سلب١ٝ َقنلات

 ٚاملـ١ْٝ . امله١ٝ َلسًتٝٗا
                                                           

 . 96املِـك ْؿو٘ ْ (1)

قٔا٤ ايبِل٠ ، ٖٚٛ َٔ ؾكٗا٤ األِْاك ،  ٞاألِْاكٟ ، ٚيٖٛ مثا١َ بٔ عبـ اهلل بٔ أْى  (2)

،  ؾالٌُٜٗل : ؼكٝل ، األَِاك عًُا٤ ٌَاٖري : ايبويت سبإ ابٔ اْعل . ٖع118 عاّ تٛيف

، قُـ بٔ أمحـ بٔ عجُإ ايقٖيب :  54ْ 1ّ ، ز1959بريٚت ، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، 

، بريٚت ،  ٞقُـ ْعِٝ ايعلقوٛههري أعالّ ايٓبال٤ ، ؼكٝل : ًعٝب األكْاؤٚط ، ٚ

 . 204ْ 5ٖع ، ز1413، َؤهو١ ايلهاي١ ،  9ط

 . 331ْ ، 1988ّ - ٖع1409 ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، بريٚت ، ايلٚا١ٜ عًِ يف ايهؿا١ٜ : اـطٝب (3)

 . 149،  148،  122ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 262،  243،  125،  124ْ 3اـطٝب : ايهؿا١ٜ ز (5)

،  ايؿٌٔ أبٛ ؾُٗٞ ، سذامٟ ؾُٗٞ قُٛؿ : تلمج١ ، ايعلبٞ ايرتاخ تاكٜؽ : هننني ؾؤاؿ (6)

 . 409ْ 1ّ ، ز1977ايكاٖل٠ : اهل١٦ٝ املِل١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، 



 616ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 ع٢ً ًو بال أهوٛا ؾكـ ، ػًؿِٗ َٚٔ ايتابعني دٌٝ إىل اْتكًٓا إفا أَا

 ع٢ً أػقت إٔ باملـ١ٜٓ املػامٟ ؿكاهات تًبح ٚمل ، ايوابك١ ايِشاب١ ػاكب

 ايكلٕ ْٗا١ٜ ست٢ ٚتِٓٝؿّا ٚتـّٜٚٓا عجّا ؾٝٗا ؾتٛهعٛا ، تطٛكّا أنجل بعـّا ِأٜـٜٗ

 . اآلت١ٝ ايُٓافز يف هٝتٔض نُا اهلذلٟ ايجاْٞ

العبري بً عطّٗ
(1)

 : ٍـ(94)ت 

 ايقٜٔ ايوبع١ ايؿكٗا٤ أسـ بأْ٘ ، ايعًُٞ ايِعٝـ ع٢ً اينبري بٔ عل٠ٚ ٜعلف

 أّٜٔا عل٠ٚ عٔ املعلٚف َٚٔ ، باملـ١ٜٓ ٚاؿـٜح ايؿك٘ ؿكاهات يف امللدع١ٝ َجًٛا

نتب٘ َٚعاك١ٓ ايعًِ تـٜٚٔ ع٢ً سلُ٘
(2)

 ايتِشٝـ أػطا٤ يف يًٛقٛع تالؾّٝا ، 

 ، أ١َٝ بين ػًؿا٤ بعض تواؤالت ع٢ً املـ١ْٚ ٚأدٛبت٘ َلٜٚات٘ ٚتـٍ ، ٚايتشلٜـ

 يف َِّٓؿّا بتأيٝؿ٘ ػنّ ِْْٛ مث١ بٌ ، املػامٟ ؿكاهات يف ٓايعّا نْٛ٘ ع٢ً

ايوؼاٟٚ ٜكٍٛ ، ايٌإٔ ٖقا
(3)

 عٔ األهٛؿ أب٢ عٔ هلٝع١ ابٔ ك٣ٚ » : ٖع(902)ت 

 ايبعض فٖب بٌ ، « اينبري بٔ عل٠ٚ عٔ اينٖلٟ ٚنقا ، املػامٟ اينبري بٔ عل٠ٚ

ايقٖيب ٜكٍٛ ، املػامٟ يف ُّٓـ َٔ أٍٚ أْ٘ إىل
(4)

 ٖٚٛ بايوري٠ عاملّا نإ » : 

 . « املػامٟ ُّٓـ َٔ أٍٚ
                                                           

أبٛ عبـ اهلل عل٠ٚ بٔ اينبري بٔ ايعٛاّ ايكلًٞ ، كأ٣ أباٙ ٚكأ٣ سهِٝ بٔ سناّ ٚمسع َٔ  (1)

،  ٚطا٥ؿ١ كَٚإ بٔ ٜٚنٜـ اينٖلٟ عٓ٘ ك٣ٚ ٚعا١ٌ٥ ًعب١ بٔ ٚاملػري٠ ٖلٜل٠ ٚأب٢ عباي ابٔ

نإ » قاٍ عٓ٘ ابٔ ًٗاب :  . أسـ ايؿكٗا٤ ايوبع١فُع ع٢ً ثكت٘ يف اؿـٜح ، ٖٚٛ 

 6( ز2207ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ) . «عل٠ٚ بٔ اينبري علا ال ٜهـكٙ ايـال٤ 

 . 421ْ 4( ز168، ايقٖيب : ايوري ) 396،  395ْ

 . 237اـطٝب : ايهؿا١ٜ ْ  (2)

اإلعالٕ بايتٛبٝؽ ملٔ فّ ايتاكٜؽ ، ؼكٝل : قُـ عجُإ اـٌت ، ايكاٖل٠ ، َهتب١ ابٔ  (3)

 . 106ت ، ْ . هٝٓا ، ؿ

 . 164ْ 3ّ ، ز1996، ؿاك ايػـ ايعلبٞ ،  1تاكٜؽ اإلهالّ ، ايكاٖل٠ ، ط (4)
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ايـٚكٟ ايعنٜن عبـ أدلاٖا اييت ١ايـكاه ٚتؤنـ ٖقا
(1)

ايطاٖل ٚه٣ًٛ ، 
(2)

 

 ، املػامٟ َاؿ٠ تلتٝب يف َٓٗذّا ميتًو نإ أْ٘ ، ايتاكخي١ٝ عل٠ٚ َلٜٚات ع٢ً

 ًٗاب ابٔ : َجٌ باملـ١ٜٓ املػامٟ نّتاب َٔ بعـٙ دا٤ ملٔ قـ٠ٚ أُبض ست٢

 إهشام . ٚابٔ ، اينٖلٟ

 ػط١ عٓـٙ تهٔ مل عل٠ٚ إٔ َٔ ايـاكهني أسـ معُ٘ ملا ُِٜؤب٘ ال ٖقا ٚع٢ً

املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف ٚآش١
(3)

 . 

 ايكٍٛ ٜتو٢ٓ ، اينبري بٔ عل٠ٚ َػامٟ ِْْٛ َٔ ُدُع َا ؾشّ َٔ ٚاْطالقّا

 ٚاسـ تاكخيٞ هٝام يف باملـ١ٜٓ املػامٟ ٚؾرت٠ مبه١ املبعح ؾرت٠ تٓاٚيت ػطت٘ إٔ

 أسٛاٍ عٔ مبكـ١َ ُاعٓٗ اؿـٜح اهتبل أْ٘ ايلٚاٜات بعض َٔ ٜبـٚ بٌ ، َٚتٌِ

اؾا١ًٖٝ يف ايعلب
(4)

 . 

 ايتاكخيٞ بٛاقعٗا باملػامٟ اـا١ُ ايكلآ١ْٝ اآلٜات كبط ع٢ً سلْ نُا

بوبب٘ ْنيت ايقٟ
(5)

املػامٟ َاؿ٠ يف ايؿكٗٞ اؾاْب إلبلام إٓاؾ١ ، 
(6)

 . 

 إهالّ قِّ فنلع٢ً  َػامٜ٘ يف عل٠ٚ سلْ  عباي ابٔ ٚنشاٍ

 ، ايٓب١ٜٛ ايوري٠ أسـاخ يف باكم ٚإهٗاّ ؿٚك ِهل نإ ايقٜٔ ، ايِشاب١ َٔ عـؿ

 ايِـٜل بهل أب٢ إهالّ ق١ِ : َجٌ
(7)

 األكت بٔ ٚػباب ، 
(8)

 . 
                                                           

 . 64:  74ّ ، 1983ْريٚت ، ؿاك املٌلم ، عح يف ٌْأ٠ عًِ ايتاكٜؽ عٓـ ايعلب ، ب (1)

 . 48 : 57ْ ، 1995ّ ، ٚايٌٓل يًـكاهات ايعلب١ٝ املؤهو١ ، 1ط ، بريٚت ، اينبري بٔ عل٠ٚ (2)

 . 153ْ 1ز ، 1993ّ ، يًُالٜني ايعًِ ، ؿاك 5ط ، بريٚت ، ٚاملؤكػٕٛ ايتاكٜؽ : َِطؿ٢ ًانل (3)

، ؿاك  1ؼكٝل : هٌٗٝ فناك ، بريٚت ، ط اْعل قُـ بٔ إهشام : ايوري ٚاملػامٟ ، (4)

 . 97،  95ّ ، 1978ْ-ٖع1398ايؿهل ، 

 8، ز 333،  332ْ 1، ابٔ هعـ : ايطبكات ز 269اْعل ابٔ إهشام : ايوري ٚاملػامٟ ْ (5)

ْ12  ،16  ،201 . 

 . 605ْ 1ز ايوري٠ : ٌٖاّ ابٔ ، 672 ، 342 ، 340ْ 2ز ْؿوع٘ك املِـ ، 36ْ ْؿوع٘ املِـك (6)

 . 63ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز (7)

 . 53ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (8)



 611ىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونىعلمىالدورةىالنبووةىومؤرخوها

ايٌعل كٚا٠ َٔ عل٠ٚ نٕٛ َٔ ٚبأثل
(1)

 ع٢ً األسٝإ بعض يف حيلْ ؾهإ 

ـّا ايطربٟ فنلٙ َا : فيو َجاٍ ; ايتاكخيٞ اـرب هٝام ُٓٔ ايٌعل ٜٛكؿ إٔ  َوٓ

ٍِ َٔ كأ٣ سني املوًُني َٔ قا٥ٌ قاٍ : اٍق » عل٠ٚ إىل (2)« كأ٣ َا ُٚدقاّ َيؼ
 . 

 َٔ املعاكى يف ٚاهتٌٗـ ًاكى َٔ بأمسا٤ قٛا٥ِ بإعـاؿ عل٠ٚ ُعين نُا

 َولؿ فلؿ أْٗا ع٢ً ايكٛا٥ِ ٖقٙ َع ٜتعاٌَ مل أْ٘ ايٛآض َٚٔ ، املوًُني

 ع٢ً ؾٝٗا ٜكتِل مل َٛدن٠ تلادِ ػالٍ َٔ األمسا٤ ٖقٙ أٚكؿ بٌ ، يألمسا٤

 اييت املعاكى الهُٝا ايؿتٛغ فاٍ يف عطا٥ِٗ إىل تطلم بٌ ، املػامٟ يف عطا٥ِٗ

 بٔ عُلٚ بٌإٔ َػامٜ٘ عٔ سذل ابٔ ْكً٘ مبا فيو ع٢ً ْـيٌ ؾٝٗا. اهتٌٗـٚا

 ٚػلز ، ٚتبٛى ٚايطا٥ـ ٚسّٓٝٓا ايؿتض عُلٚ ًٗـ » : ؾٝكٍٛ  ايعاْ بٔ هعٝـ

 عٔ األهٛؿ أبٛ قاٍ ٚنقا بهل.. أب٢ ١ػالؾ يف بأدٓاؿٜٔ ؾاهتٌٗـ ايٌاّ إىل

« عل٠ٚ
(3)

 َٓ٘ اهتك٢ أهاهّٝا َٛكؿّا بُٛؿ٘ ايٛاقـٟ عًٝ٘ اعتُـ فيو ألدٌ ، 

طبكات٘ تلادِ يف َاؿت٘
(4)

 . 

ِٗل  نإ بٌ ، َِاؿكٙ ٚبٝإ َلٜٚات٘ بإهٓاؿ عل٠ٚ عٓا١ٜ ايلٚاٜات ُٚتع

 ٖا١َ ْكً٘ لع ٜعـ ايقٟ ، « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر اهتشـاخ يف ايوبل ُاسب

  )نٝتاْٞ( إٔ غري ، املبهل طٛكٖا يف ايتاكخي١ٝ ايـكاهات ُعٝـ ع٢ً

()اًربلل ٚ
(5)

 َكتبوات يهٕٛ ، َطًكّا َلٜٚات٘ بإهٓاؿ ٜعٔ مل عل٠ٚ إٔ معُا 

 بٔ املًو عبـ إىل عل٠ٚ نتابات إٔ عٔ ؾٔاّل ، يإلهٓاؿ أثل ؾٝٗا يٝى عٓ٘ ايطربٟ

 . األهاْٝـ َٔ ػاي١ٝ دا٤ت َلٚإ
                                                           

 . 226ْ 4ز (168) ايوري . « عل٠ٚ َٔ يًٌعل أك٣ٚ كأٜت َا » : قٛي٘ اينْاؿ أبٞ عٔ ايقٖيب أٚكؿ (1)

 . 571ْ 3ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (2)

 . 593ْ 2ابٔ سذل : اإلُاب١ ز (3)

 . 543ْ 2ابٔ هعـ : ايطبكات ز (4)

(5) J,Robson, The Isnad In Muslim Tradition, Glasgow University Oriental Society . 

. Transactions, VOL . XV ، 1955, P18-19 . 
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 ع٢ً ، ايطربٟ بتاكٜؽ املػامٟ قوِ يف ؾكط ُعِجل ؾكـ ، ْعل ؾٝ٘ معِ أْ٘ إال

األ١ًُٝ َِاؿكٖا إىل عل٠ٚ أهٓـٖا كٚا١ٜ عٌل أكبع١
(1)

 عٓ٘ ٚكؿ عُا ْاٖٝو ، 

 عٓ٘ ٚكؿ َا أَا هعـ. البٔ ايطبكات نتاب الهُٝا األػل٣ املِاؿك يف َوٓـّا

 ، األًُٞ َِّٓؿ٘ ؾكـإ ظٌ يف عل٠ٚ ُٓٝع َٔ بأْ٘ ايكطع ْوتطٝع ؾال َلهاّل

 خيّ َا أَا املتأػلٜٔ. َٔ نتاب٘ عٔ اقتبى َٔ تِلف ْتاز فيو نإ ؾلمبا

َلٚإ بٔ املًو يعبـ َلاهالت٘
(2)

 خيّ األَل إٔ اؿوبإ عٔ ٜػٝب أال ؾٝذب ، 

 مماث١ً. كهاي١ يف عًٝٗا ايلؿ ًٜنّ نإ ، املػامٟ أسـاخ َٔ ب٤ٌٞ َتعًك١ ؾت٣ٛ

 اؿاٍ ٜكت٢ٔ بٌ ، ايتؿاٌُٝ يف ٚاهتطلاؿّا يألهاْٝـ بٝاّْا تٌُحي ال ؾاملكاّ إفٕ

  ؾعاّل. عل٠ٚ ْٗذ٘ َا ٖٚقا َُْٔٛٗا يف ًاؾ١ٝ َٛدن٠ إدابت٘ تهٕٛ إٔ

 ؿكاهات٘ يف ٚتٛظٝؿٗا ايٛثا٥ل ظُع اٖتُاَ٘ ، أّٜٔا عل٠ٚ َلٜٚات َٔ اتٔض نُا

 َعاف َع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أكهً٘ ايقٟ « ايِـقات » نتاب يّٓ نلٚاٜت٘ ، املػامٟ عٔ

ايُٝٔ أٌٖ إىل
(3)

بايبشلٜٔ « ٖذل » ألٌٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ نتاب ّْ ٚنقا ، 
(4)

.  

عفاٌ بً عجناٌ بً أباٌ
(5)

 : ٍـ(105 أّ 95)ت 

 ايؿك٘ بـكاه١ عٓاٜت٘ عجُإ بٔ أبإ ًؼ١ِٝ يف ايعاٖل املعليف اؾاْب يعٌ

 بٔ عُلٚ عٓ٘ قاٍ ست٢ ، ايباكمٜٔ ايعٌل٠ املـ١ٜٓ ؾكٗا٤ ُٓٔ ؾُعـ ، ٚاؿـٜح

« أبإ َٔ أؾك٘ ٚال عـٜح أعًِ أسـّا كأٜت َا » : ًعٝب
(6)

 . 
                                                           

ـّثني ، كهاي١  (1) كادع ٜاهل ْٛك : ايتأثري املٓٗذٞ يعًّٛ اؿـٜح يف َٓاٖر املؤكػني احمل

 . 84ّ ، 1999َْادوتري غري ٌَٓٛك٠ ، داَع١ املِٓٛك٠ ، ن١ًٝ اآلؿاب ، 

 . 421:  424،  328ْ 2اْعل ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (2)

أمحـ بٔ حي٢ٝ بٔ دابل ايبالفكٟ : ؾتٛغ ايبًـإ ، ؼكٝل : ط٘ عبـ ايل٤ٚف ، ٚعُلٚ  (3)

 . 95ت ، ْ. عط٠ٛ ، اإلههٓـك١ٜ ، ؿاك ابٔ ػًـٕٚ ، ؿ

 . 106املِـك ْؿوع٘ ْ (4)

ّٝا ع٢ً املـ١ٜٓ َٔ قبٌ عبـ املًو بٔ ٖٛ ابٔ اـًٝؿ١ ايلاًـ عجُإ بٔ عؿإ ، نإ ٚاي (5)

َلٚإ ، ٚظٌ ؾٝٗا هبع هٓني إىل إٔ عني٘ ٚٚالٖا ٌٖاّ بٔ إمساعٌٝ ، قاٍ عٓ٘ ايٛاقـٟ : 

 . 181ْ 5ابٔ هعـ : ايطبكات ز . نإ ثك١ قًٌٝ اؿـٜح

 . 353ْ 4، ايوري ز 19ْ 3ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (6)
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 ّْ ػالٍ َٔ إال عًٝ٘ ْكـ ؾًِ ، املػامٟ فاٍ يف ايتاكخيٞ عطا٥٘ عٔ أَا

 ، ساكخ بٔ ايلمحٔ عبـ بٔ يًُػري٠ تلمجت٘ هٝام يف علّٓا هعـ ابٔ أٚكؿٙ

عٓ٘ ؾٝكٍٛ
(1)

 َٔ أػقٖا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ َػامٟ إال اؿـٜح قًٌٝ ثك١ نإ » : 

 « . بتعًُٝٗا ٜٚأَل عًٝ٘ تكلأ َا نجريّا ٚنإ ، عجُإ بٔ أبإ

 ، تأيٝؿ٘ َٔ ايهتاب ٖقا إٔ ايـاكهني َٔ عـؿ معِ ايّٓ هلقا ٚاهتٓاؿّا

املػامٟ فاٍ يف ايتِٓٝـ كٚاؿ َٔ فيو ألدٌ ٚعـٚٙ
(2)

 ايتواؤٍ ٜعٌ ٚيهٔ،  

 ؟ ػامٟامل يف َِٓؿّا بايؿعٌ عجُإ بٔ أبإ أّيـ ٌٖ :َطلٚسّا.

 مما عًٝ٘ ايٛقٛف تو٢ٓ ، َِٗ تاكخيٞ نٌـ أَاّ مٔ األَل سكٝك١ يف 

  ٖع 82 ه١ٓ املـ١ٜٓ قـّ املًو عبـ بٔ هًُٝإ إٔ َٔ ، بهاك بٔ اينبري فنلٙ

 ٖٞ : أبإ ؾكاٍ َٚػامٜ٘. ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب هري ي٘ ٜهتب إٔ عجُإ بٔ أبإ أَل » ؾع

« بٓوؼٗا ؾأَل ب٘ أثل ممٔ َِشش١ أػقتٗا قـ عٓـٟ
(3)

 . 

 عجُإ بٔ أبإ عٛم٠ ناْت اييت املػامٟ ْوؼ١ إٔ ايّٓ ٖقا َٔ ٚايعاٖل

 اييت األ١ًُٝ ايٓوؼ١ ع٢ً َِٚشش١ َكاب١ً ْوؼ١ ٖٞ بٌ ، تِٓٝؿ٘ َٔ تهٔ مل

 كدض ٚقـ عجُإ. بٔ أبإ غري آػل ًؼّ بايطبع ٖٛ ٚايقٟ ، َؤيؿٗا بٝـ نتبت

 عٛم٠ ناْت اييت ػامٟامل ْوؼ١ إٔ ايكلا٥ٔ َٔ عـؿ ع٢ً بٓا٤ ايـاكهني أسـ
                                                           

 . 254ْ 5املِـك ْؿوع٘ ز (1)

، َِطؿٞ األععُٞ :  446ْ 2ٌ املجاٍ : هننني : تاكٜؽ ايرتاخ زَِٓٗ ع٢ً هبٝ (2)

، ًلن١ ايطباع١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ،  3ؿكاهات يف اؿـٜح ايٌلٜـ ، ايلٜاض ، ط

، قاهِ عبـٙ قاهِ : ايلؤ١ٜ اؿٔاك١ٜ يًتاكٜؽ ، ايكاٖل٠ ،  143ْ 1ّ ، ز1981-ٖع1401

ٚا١ٜ ايتاكخي١ٝ ببالؿ ايٌاّ يف ، سوني عطٛإ : ايل 90ت ، ْ. ، ؿاك املعاكف ، ؿ 2ط

 . 99ّ ، 1983ْايعِل األَٟٛ ، بريٚت ، ؿاك ايؿهل ، 

اينبري بٔ بهاك : األػباك املٛؾكٝات ، ؼكٝل : هاَٞ َهٞ ايعاْٞ ، بػـاؿ ، َطبع١  (3)

 . 332ّ ، ْ 1972ايعاْٞ ، 
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« املٓاٚي١ » بطلٜل عٓ٘ تًكاٖا اينبري بٔ عل٠ٚ تِٓٝـ َٔ أبإ
(1)

 إٔ املؤنـ َٚٔ .

 أبإ عٔ " ايعلض " بطلٜل ايلمحٔ عبـ بٔ املػري٠ كٚاٖا اييت ٖٞ ايٓوؼ١ ٖقٙ

 . فنل سوبُا

 )ايطلم( ايلٚا٠ أسـ نْٛ٘ عٔ ٜلق٢ ال ، املػامٟ فاٍ يف أبإ ؾـٚك إفٕ

 أب٢ ًإٔ َجاّل فيو يف ًأْ٘ ، )اجملٍٗٛ( اؿكٝكٞ َؤيؿٗا عٔ كًٖٛاْ ايقٜٔ

 عجُإ بٔ أبإ ٜوتبعـ ٖقا ٚع٢ً ، عل٠ٚ َػامٟ سٝاٍ عل٠ٚ بٔ ٌٖٚاّ األهٛؿ

 . ٚايوري٠ املػامٟ َؤكػٞ عـاؿ َٔ

)ايـٚكٟ( ؾري٣ ، املَِّـ ٖقا طبٝع١ عٔ أَا
(2)

 بعض فيو ع٢ً ٚتبع٘ 

ايـاكهني
(3)

 ٚؿكاه١ اؿـٜح ؿكاه١ بني اْتكاٍ َلس١ً جٌمي » ايهتاب ٖقا إٔ 

 « . املػامٟ

 ، بهاك بٔ اينبري ّْ باقٞ اهتعلٓٓا يٛ إف ، ْعل ؾٝ٘ ايلأٟ ٖقا ٚيهٔ

 فنل ؾٝٗا ؾإفا » املػامٟ ٖقٙ يف ْعل املًو عبـ بٔ هًُٝإ إٔ ٜقنل لـٙ

 . « بـك يف األِْاك ٚفنل ، ايعكبتني يف األِْاك

 املًو عبـ بٔ هًُٝإ تأًَٗا اييت املاؿ٠ إٔ ، ايكٍٛ ٢ٜٓتو ايّٓ يف ايٓعل ٚبإعُاٍ

 سوب َتوًوٌ تاكخيٞ هٝام يف هلؿت تاكخي١ٝ َاؿ٠ ٖٞ ، ايهتاب ٖقا َٔ

 إٔ ٜعين ايقٟ األَل ، اؿـٜح َٚٛٓٛعات ايؿك٘ أبٛاب سوب ال ، املػامٟ أبٛاب

 ، قش١ تاكخي١ٝ َعاؾ١ ػالٍ َٔ نإ املِٓـ ٖقا يف املػامٟ أسـاخ تٓاٍٚ
                                                           

ف١ً َلنن ٜاهل أمحـ ْٛك : َِٓـ أبإ بٔ عجُإ يف املػامٟ بني ايِٖٛ ٚاؿكٝك١ ،  (1)

 . 202ّ ، 2009ْ-ٖع1430( ، 29عٛخ ٚؿكاهات املـ١ٜٓ ، ايعـؿ )

 . 20ْ،  ٌْأ٠ عًِ ايتاكٜؽ (2)

 ، 1987ّ ، اؾاَع١ ًباب َؤهو١ : اإلههٓـك١ٜ ، ايعلب ٚاملؤكػٕٛ ايتاكٜؽ : هامل ايعنٜن عبـ (3)

 ايهتب ؿاك ، بريٚت ، ايعلب عٓـ ٚايتاكٜؽ املؤكػٕٛ ٚايتاكٜؽ املؤكػٕٛ : تلسٝين قُـ ، 55ْ

 املؤكػني عٓـ ايتاكخيٞ ايٓكـ َٓاٖر : هٝـ ؾؤاؿ أمئ ، 43ْ ، 1991ّ -ٖع1411 ، ايع١ًُٝ

 . 7ْ ، 199 ، 32ايعـؿ ، إهال١َٝ سٛيٝات ف١ً ، ايؿلْوٞ امللنن ، املوًُني



 611ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 ٚؿكاه١ اؿـٜح ؿكاه١ بني اْتكاٍ َلس١ً ايهتاب ٖقا بإٔ ؾاينعِ ٖقا ع٢ًٚ

 . عًٝ٘ ؿيٌٝ ال ظٔ ٖٛ املػامٟ

 يٝوت املػامٟ ٖقٙ إٔ َٔ ، ايـاكهني بعض معُ٘ َا أّٜٔا ُٜوتبعـ نُا

ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٝا٠ املتعًك١ املٛاؿ َٔ فُٛع١ ٖٞ ٚإمنا ، ايـقٝل باملع٢ٓ نتابّا
(1)

 ، 

 بأْ٘ عباكات َٔ ايّٓ يف ٚكؿ َا بعض ٌٜري بٌ ، أّٜٔا وفي ع٢ً ؿيٌٝ ال سٝح

 : أّٜٔا ٚقٛي٘ ، «َِشش١. عٓـٟ ٖٞ » أبإ نعباك٠ ، املػامٟ يف َِّٓـ بايؿعٌ

«كم. يف ؾهتبٖٛا ايهّتاب َٔ عٌل٠ ؾٝٗا إىّل أيك٢ ، بٓوؼٗا ؾأَل »
(2)

 األَل ، 

 . ملسو هيلع هللا ىلص ٓيباي عٝا٠ تتعًل املـْٚات َٔ فُٛع١ فلؿ يٝوت أْٗا ٜعين ايقٟ

ـّخ ايلمحٔ عبـ بٔ املػري٠ ٜهٕٛ إٔ ٚحيتٌُ ٖقا  بايٌاّ ايٓوؼ١ بٗقٙ س

تعًُٝٗا ع٢ً ؿلُ٘ اهتٓاؿّا بٗا َلابطّا نإ سني
(3)

 . 

 ، عٓٗا ْٚكٌ ايٓوؼ١ ٖقٙ ع٢ً ٚقـ إهشام ابٔ ٜهٕٛ إٔ أّٜٔا امللدض َٚٔ

املػري٠ تالَٝق أسـ نإ سٝح
(4) 

. 

 ع٢ً بٓا٤ املػامٟ يف اتِّٓٝؿ عجُإ بٔ أبإ ٚٓع اهتبعـْا قـ نٓا ٚإفا

 ٚأسـاثٗا بايوري٠ نبري٠ ؿكا١ٜ ع٢ً نإ أْ٘ ايٛآض ؾُٔ ، ايوابك١ املعطٝات

 ٚقا٥ع ًٗـت اييت باملٛاقع املـ١ٜٓ مٚاك يتعلٜـ ُٜكِـ نإ سٝح ، باملـ١ٜٓ ػا١ُ

 املـ١ٜٓ ماك عٓـَا املًو عبـ بٔ يوًُٝإ اُطشاب٘ فيو ع٢ً ٌٜٚٗـ ، ايوري٠

بٗا دلت اييت ايػنٚات َٚٛآع ، ايٓب١ٜٛ ٚاآلثاك اـطط مبعامل يتعلٜؿ٘
(5)

 . 
                                                           

، َهتب١  1ٖٛكؾتى : املػامٟ األٍٚ َٚؤيؿٖٛا ، تلمج١ : سوني ِْاك ، ايكاٖل٠ ، ط (1)

، سوني ِْاك : ٌْأ٠ ايهتاب١ ايؿ١ٝٓ يف األؿب  6ّ ، 1949ْ-ٖع1396ٞ اؿًيب ، ايباب

 . 194،  193ّ ، 1966ْ، َهتب١ اي١ٔٗٓ املِل١ٜ ،  2ايعلبٞ ، ايكاٖل٠ ، ط

 . 332ابٔ بهاك : األػباك املٛؾكٝات ْ (2)

ٚت ، ، عبـ ايلمحٔ بٔ أب٢ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ، بري 253ْ 5ابٔ هعـ : ايطبكات ز (3)

 . 225ْ 8ّ ، ز1952، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ،  1ط

 . 225ْ 8ابٔ أب٢ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ز (4)

 . 332اينبري بٔ بهاك : األػباك املٛؾكٝات ْ (5)
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عباؽ ابً مْىل علطم٘
(1)

 : (105)ت 

 ًٗلت٘ إٔ ٜٚبـٚ ، املػامٟ بـكاه١ عٓٛا ايقٜٔ ايتابعني َٔ أّٜٔا عهل١َ ٜعـ

 تلًـ ساٍ أ١ٜ ع٢ً املػامٟ. فاٍ يف ايتاكخيٞ تهٜٛٓ٘ سذبت ايتؿوري فاٍ يف

 : ٖع(128 )ت قتاؿ٠ ؾقنل ، اجملاٍ ٖقا يف ٚتبشلٙ عًُ٘ هع١ إىل ايلٚاٜات بعض

« ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب بوري٠ أعًُِٗ » بأْ٘ َِٓٗ عهل١َ اػتّ أكبع١ ايتابعني أعًِ إٔ
(2)

 ، 

ِّخ عٓـَا عهل١َ ُٚـ بٌ  نٝـ عًِٝٗ ٌَلف نأْ٘ » املػامٟ عٔ حي

« ٜٚكتتًٕٛ ِٜٓعٕٛ
(3)

 . ثٗاأسـا ٚدن٦ٜات بتؿاٌُٝ إملاَ٘ ع٢ً ؿالي١ فيو ٚيف ، 

« هننني » َٓٗر ٚبإدلا٤
(4)

 َا نجل٠ َٔ نقيو ٚاْطالقّا ، أهاْٝـٙ ع٢ً 

 ػاْ َِّٓـ يـٜ٘ نإ بأْ٘ ٜتأنـ ، اؾاْب ٖقا يف َلٜٚات َٔ عٓ٘ ْكٌ

                                                           

عهل١َ َٛىل ابٔ عباي ، أسـ أٚع١ٝ ايعًِ ، مسع ابٔ عباي ٚابٔ عُلٚ أبا هعٝـ  (1)

ٔ أبٞ سامت ٚابٔ َعني ٚاعتُـٙ ايبؼاكٟ ، اــكٟ ٚأبا ٖلٜل٠ ٚعا١ٌ٥ ، ٚثك٘ مجاع١ ناب

ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ  . أَا َٔ تهًِ ؾٝ٘ يلأٜ٘ ال ؿؿع٘ ، سٝح اتِٗ بلأٟ اـٛاكز

 . 93ْ 3( ز5716، ايقٖيب : املٝنإ ) 9-7ْ 7( ز3ٚايتعـٌٜ )

،  96،  95ْ 1ت ، ز. ايقٖيب : تقنل٠ اؿؿاظ ، بريٚت ، ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ ، ؿ (2)

 . 288ْ 3ّ ، ز1996، ؿاك ايػـ ايعلبٞ ،  1تاكٜؽ اإلهالّ ، ايكاٖل٠ ، ط

،  ٖع1405 ، ايعلبٞ ايهتاب ؿاك ، ط ، بريٚت ، األُؿٝا٤ ٚطبكات األٚيٝا٤ س١ًٝ : ْعِٝ أبٞ (3)

،  1، املنٟ : تٗقٜب ايهُاٍ ، ؼكٝل : بٌاك عٛاؿ ، بريٚت ، ط 328،  327ْ 3ز

 . 72ْ 2، زّ 1980-ٖع1400َؤهو١ ايلهاي١ ، 

ٜٓوب إىل ايباسح ؾؤاؿ هننني ، ألْ٘ ٖٛ ايقٟ اهتٓبط آيٝات٘ ٚسـؿ « هننني » َٓٗر  (4)

طلٜك١ أؿا٥٘ ، ٚفيو بٗـف ايهٌـ عٔ املِّٓؿات ٚاملؤيؿات املؿكٛؿ٠ يف ًت٢ ؾلٚع 

ٚتكّٛ طلٜك١ أؿا٤ ٖقا املٓٗر ع٢ً مجع نٌ أهاْٝـ ايهتاب ايقٟ  . املعلؾ١ اإلهال١َٝ

ملباًل٠ يف دنامات ، ٚتلتب ٖقٙ اؾنامات ٚؾل أمسا٤ أسـخ ايلٚا٠ ، ْبشح َِاؿكٙ ا

ْٚٓطًل َٔ االهِ األٍٚ املٌرتى ، باسجني عٔ األؾلاؿ اآلػلٜٔ َٓكبني عٔ َنٜـ َٔ 

ٖٛ اهِ  -أٟ املٌرتن١ بني األهاْٝـ املؼتًؿ١  -األمسا٤ املٌرتن١ ، ٚآػل ٖقٙ األمسا٤ 

 ، = ٖقا بعـ ؽتًـ ثِ األٍٚ االهِ يف تتؿل ايلٚا٠ أمسا٤ ناْت إفا مبع٢ٓ ، ايهتاب َؤِيـ



 611ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 بايِٓٝب سعٞ  عباي ابٔ إٔ َلٜٚات٘ ؾشّ بعـ ٚآشّا بـا ٚقـ . باملػامٟ

 أسـ نإ عهل١َ إٔ و٢ْٓ ؾال ، املٛاكؿ َٔ غريٙ ؿٕٚ ملاؿت٘ نُٛكؿ األٚؾ٢

 ايٌلع١ٝ ايعًّٛ فاٍ يف املعليف إكث٘ إيِٝٗ اْتكٌ ايقٜٔ  عباي ابٔ تالَٝق أِٖ

 ابٔ طلم أسـ ٖٛ عهل١َ َِّٓـ بإٔ يًكٍٛ ٜـعٛ ايقٟ األَل ، املػامٟ ؾٝٗا مبا

 ابٔ َٓٗر عٔ َالسعات َٔ ُأبـٟ ؾُا ٚبايتايٞ ، املػامٟ فاٍ يف  عباي

 . عهل١َ ع٢ً بـٚكٖا وشبهتٓ املػامٟ يف  عباي

 ايتاكخيٞ ٚعج٘ إهٗاَ٘ ي٘ نإ عهل١َ بإٔ ايكٍٛ َٔ ميٓع ال فيو إٔ إال

 تٓكٝب٘ قاٚي١ يف فيو َٔ ٤ًٞ ع٢ً ايٛقٛف ٚميهٔ ، ايٌإٔ ٖقا يف اـاْ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ﴿ تعاىل اهلل بكٍٛ املعين ايِشابٞ اهِ عٔ

 ، ص100:  ايٓوا٤ط ﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

« ٚدـت٘ ست٢ ه١ٓ عٌل أكبع١ ايلدٌ ٖقا اهِ طًبت » : فيو عٔ عهل١َ ٜكٍٛ
(1)

 . 

 ٚايٌٗل٠ باالْتٌاك حيغ مل املػامٟ يف عهل١َ َِّٓـ إٔ ٜبـٚ ساٍ أٟ ع٢ً

« اـٛاكز كأ٣ ٜل٣ » يهْٛ٘ فيو َلدع ٚيعٌ ، امللد٠ٛ
(2)

 ، ايِؿل١ٜ طا٥ؿ١ تبع ْ٘إ : ٚقٌٝ ، 

عاَل بٔ ٠لـ كأ٣ اتبع ْ٘إ : ٚقٌٝ ، إبآّٝا نإ ْ٘إ : ٚقٌٝ
(3)

 ٚدـْا ٚيقا ، 

« عٓ٘ ٜل٣ٚ إٔ ٜل٣ ٚال عهل١َ ٜقنل إٔ ٜهلٙ » َايو ناإلَاّ ٚاسـّا
(4)

 . 
                                                                                                                                        

ؾٗقا األٍٚ ٖٛ َؤيـ املِـك املوتؼـّ ، ٚإفا ناْت أمسا٤ ايلٚا٠ تتؿل يف االهِ األٍٚ   =

ٚايجاْٞ ، ؾٗقا ٜعين إٔ االهِ املٌرتى يف اؿًك١ األٚىل كاٟٚ ، ٚاالهِ املٌرتى يف اؿًك١ 

 . 117ْ 1هننني : تاكٜؽ ايرتاخ زاْعل ؾؤاؿ  . ايجا١ْٝ ٖٛ اهِ َؤيـ املِـك

،  ايعلبٞ ايػـ ؿاك ، 1ط ، ايكاٖل٠ ، ايكلإٓ ألسهاّ اؾاَع : ايكلطيب بهل أب٢ بٔ قُـ (1)

ٖٚقا ؿيٌٝ » ٜٚعًل ايكلطيب ع٢ً ُٓٝع عهل١َ بكٛي٘ :  . 210ْ 2ّ ، ز1989-ٖع1409

 . «ؾ١ ب٘ ؾٌٔ قـميا بإٔ االعتٓا٤ ب٘ سؤ ٚاملعل -أٟ املػامٟ  -ع٢ً ًلف ٖقا ايعًِ 

 . 351ْ 5ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 278،  277ْ 2، املنٟ : تٗقٜب ايهُاٍ ز 290ْ 3ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (3)

 . 290ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (4)
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املسىٕ غعس بً ؾطسبٔل
(1)

 : ٍـ(113)ت 

 ، املػامٟ بـكاهات عٓٛا ايقٜٔ ايتابعني طبك١ ُٓٔ هعـ بٔ ًلسبٌٝ ُِّٜٓـ

 ٜهٔ مل » : ٖع(198 )ت ع١ٓٝٝ ابٔ ٍقا ، اجملاٍ ٖقا يف ايتِٓٝـ كٚاؿ أسـ ٜعـ بٌ

« َٓ٘ ٚايبـكٜني باملػامٟ أعًِ أسـ
(2)

 . 

 إهشام ابٔ : َجٌ باملـ١ٜٓ املػامٟ أقطاب بعض ايعًِ عٓ٘ تًك٢ ممٔ نإ

عكب١ بٔ َٚٛه٢
(3)

 املػامٟ َِّٓؿات يف َلٜٚات ع٢ً ي٘ ايعجٛك ٜٓـك أْ٘ غري ، 

 ٚدـْا بٌ ؾشوب ٖقا يٝى ، ١ٓاملـٜ َؤكػٞ بعض َِّٓؿات هُٝا ٚال ، ًُٚتٓا اييت

 ٟٜلٚ ال » بأْ٘ ُّلغ يهٓ٘ ، َٓ٘ مساع٘ َٔ ايلغِ ع٢ً ، إهشام نابٔ ٚاسـّا

« ٦ًّٝا عٓ٘
(4)

 . 

هعـ ابٔ قٍٛ يف ٜربمإ يعاًَني فيو يف ايوبب ٜٚلدع
(5)

 آػل إىل ٞ.ٚبك» : 

 أْ٘ » اػتالط٘ ْتٝذ١ َٔ ؾهإ، «  ًـٜـ٠ ساد١ ٚاستاز ، اػتًط ست٢ اينَإ

« َِٓٗ ٜهٔ مل َٔ أسـ ّٜٛ قتٌ ٚؾُٝٔ ، بـكّا ٌٜٗـ مل َٔ َِٓٗ ٜـػٌ
(6)

  أَا ، 

 إىل دا٤ إفا خياؾٕٛ ٚناْٛا » ايٓاي يـ٣ َهاْت٘ أهكطت ؾكـ ٚسادت٘ ؾاقت٘

« بـكّا أبٛى ٌٜٗـ مل : ٜكٍٛ إٔ ، ٜعط٘ ؾًِ ٦ًّٝا َٓ٘ ٜطًب ايلدٌ
(7)

  األَل ، 
                                                           

 ٞأبٛ هعـ ٖٛ ًلسبٌٝ بٔ هعـ اـطُٞ َٛالِٖ األِْاكٟ ، ك٣ٚ عٔ مٜـ بٔ ثابت ٚأب (1)

ٓعٝـ اؿـٜح ، : قاٍ عٓ٘ أبٛ سامت  . لٖلٜل٠ ٚابٔ عباي ٚداب ٞهعٝـ اــكٟ ٚأب

 4ز (1486) ٚايتعـٌٜ اؾلغ : سامت أبٞ ابٔ . يني ؾٝ٘ َـٜين : ؾكاٍ مكع١ أبٛ ٚه٦ٌ عٓ٘

كٝل : عًٞ قُـ ايبذاٟٚ ، ، ؼ َٝنإ االعتـاٍ يف ْكـ ايلداٍ، ايقٖيب :  339ْ

 . 266ْ 2( ز3682)ت . بريٚت ، ؿاك املعلؾ١ يًطباع١ ٚايٌٓل ، ؿ

 . 500ْ 3ِـك ْؿوع٘ زامل (2)

 . 500ْ 3، ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز 338ْ 4ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ز (3)

 . 338ْ 4املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 336ْ 5ايطبكات ز (5)

 . 322ْ 10ابٔ سذل : ايتٗقٜب ز (6)

 . 500ْ 3، ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز 339،  338ْ 4ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ز (7)
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 َٔ ايتاكخيٞ اجملاٍ ٜطلم ألٕ ؿؾعّا ٚؿؾع٘ ، ١عكب بٔ َٛه٢ اْنعاز إىل أؿ٣ ايقٟ

 إىل ٖادل َٚٔ ٚأسـّا بـكّا ًٗـ َٔ ٚقٝـ ، ايؤ نرب ع٢ً ؾـب » املػامٟ باب

« فيو ٚنتب ٚاملـ١ٜٓ اؿب١ٌ
(1)

 . 

 يـٜ٘ نإ أْ٘ ، هعـ بٔ ًلسبٌٝ عٔ املِاؿك سـٜح َٔ ٜبـٚ ساٍ أٟ ع٢ً

 يًُػامٟ َٓعٛكٙ إٔ ايٛآض َٚٔ ،.ايػنٚات يف اًرتنٛا ايقٜٔ ايِشاب١ بأمسا٤ قٛا٥ِ

 األسـاخ تٓاٍٚ إىل تتطلم إف ; ايعوهلٟ اؾاْب ع٢ً قاُلّا ٚيٝى مشٛيّٝا نإ

 ايلهٍٛ ٖذل٠ عٔ هعـ ابٔ كٚاٙ ايقٟ ايّٓ فيو ع٢ً ٜٚـٍ ، املػامٟ هبكت اييت

املـ١ٜٓ إىل ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

اؿـٜب١ٝ بّٝٛ ػاْ آػل ّْ ع٢ً ٚقؿٓا ٚقـ ٖقا ، 
(3)

 ٜـٍ ، 

 املػامٟ . َلٜٚات يف ايؿك١ٝٗ املاؿ٠ بإبلام ُٜع٢ٓ نإ هعـ بٔ ًلسبٌٝ إٔ ع٢ً

القطظٕ كعب بً حمنس
(4)

 : ٍـ(120 أ119ّ )ت 

 بعـ تأنـ ٚقـ ، باملـ١ٜٓ امللَٛقني املػامٟ عًُا٤ َٔ أّٜٔا ايكلظٞ ٜعـ

 ايهجري غطت اييت َلٜٚات٘ عٔ ؾٔاّل ، « هننني » َٓٗر ٚؾل أهاْٝـٙ ؾشّ

 قلا٠٤ ٤ٛٓ ٚيف ، املػامٟ يف َِّٓـ ٜ٘يـ نإ أْ٘ ، املٛٓٛع ٖقا دٛاْب َٔ

 : اآلتٞ تبني ايتاكخي١ٝ ٚاملِاؿك املعإ َٔ مجعٗا مت اييت ايلٚاٜات

 ايبعج١ ؾرت٠ َلٜٚات٘ تٓاٚيت سٝح ، بايٌُٛي١ٝ يًُػامٟ ايكلظٞ َٓعٛك اتوِ

 ع٢ً ؾكط تكتِل ٚمل ، باملـ١ٜٓ املػامٟ ؾرت٠ عاؾت نُا ، مبه١ ايٓب١ٜٛ

                                                           

 . 322ْ 10ٔ سذل : ايؿتض زاب (1)

 . 334ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 380ْ 3أمحـ بٔ سٓبٌ : املوٓـ ز (3)

أبٛ محن٠ قُـ بٔ نعب بٔ سٝإ بٔ هًِٝ ايكلظٞ املـْٞ ، َٔ سًؿا٤ األٚي ، ٚنإ  (4)

أبٛٙ نعب َٔ هيب بين قلٜع١ ، ههٔ ايهٛؾ١ ، ثِ املـ١ٜٓ ، سـخ عٔ أبٞ أٜٛب 

أبٛ مكع١ ه٦ٌ عٓ٘ ،  ... يٞ ٖلٜل٠ ، َٚعا١ٜٚ ، ٚمٜـ بٔ أكقِ ، ٚابٔ عبااألِْاكٟ ، ٚأب

، ايقٖيب : ايوري  67ْ 8( ز303ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ) . ؾكاٍ : َـٜين ثك١

 . 65ْ 5( ز23)
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 نٞ  يًلهٍٛ قلٍٜ َوا١َٚ عٔ سـٜج٘ فيو ٜؤنـ ، ايعوهلٟ اؾاْب

مبه١ ٖٚٛ ؿٜٓ٘ عٔ ٜتؼ٢ً
(1)

ايِٓل٠ ٜطًب ثكٝـ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ٞٚهع ، 
(2)

 ، 

املـ١ٜٓ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ٖذلت٘ َٚكـَات
(3)

 . 

 عٔ ؿكاهات٘ يف ٚتٛظٝؿٗا ايٛثا٥ل ظُع ايكلظٞ عٓا١ٜ أّٜٔا اتٔض نُا

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أبلَ٘ ايقٟ ٛاؿع١امل نتاب بٓٛؿ يبعض كٚاٜت٘ قيوي ٌٜٚٗـ ، املػامٟ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ قـّ ملا » : ؾٝكٍٛ ، املـ١ٜٓ إىل ٖذلت٘ بعـ ٚايٝٗٛؿ املوًُني بني

 ، ًلٚطّا عًِٝٗ ًٚلط نتابّا ٚبِٝٓٗ بٓٝ٘ ٚنتب : نًٗا ايٝٗٛؿ ٚاؿعت٘ ، املـ١ٜٓ

ـّ عًٝ٘ ٜعاٖلٚا أال عًِٝٗ ًلط ؾُٝا ؾهإ « اأس
(4)

 . 

 ايِشٝؿ١ ٖقٙ عٔ ؼـثٛا ايقٜٔ ٠ايوري عًُا٤ أقـّ ايكلظٞ ٜعـ ٚبقيو

 ايتؿٌِٝ. ٚد٘ ع٢ً املعاٖـ٠ ٖقٙ بٓٛؿ ببٝإ األػري اَتام ٚإ ، إهشام ابٔ ٚيٝى

 ، ايٛثٝك١ هلقٙ ْكً٘ َِـك ع٢ً ٜطًعٓا مل إهشام ابٔ نٕٛ َٔ ايلغِ ٚع٢ً

 ْوؼ١ ع٢ً أطًع٘ ؾلمبا ، ايٌإٔ ٖقا يف َِـكٙ ايكلظٞ ٜهٕٛ إٔ ايعٔ ؾأغًب

 . املػامٟ فاٍ يف إهشام ابٔ ًٝٛؾ َٔ يهْٛ٘ هتٓاؿّاا ايٛثٝك١ ٖقٙ َٔ

 ملٛاقع املٝـاْٞ ايتشكٝل ملٓٗر ايكلظٞ مماكه١ ايلٚاٜات بعض َٔ ٜبـٚ نُا

 سؿلٙ ايقٟ اـٓـم ملٛقع ؼـٜـٙ يف فيو ٜٚعٗل ، ٚاملػامٟ ايوري٠ أسـاخ

 ايلهٍٛ ػٓـم ايقٟ اـٓـم ٚنإ » : ٜكٍٛ سٝح األسناب غن٠ٚ يف املوًُٕٛ

« كاتر إىل عبٝـ بين دبٌ بني اَ ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

 . ايتاكخيٞ ٚعٝ٘ ْٔر ع٢ً ٜـٍ َا ٖٚٛ ، 

 اإلهال١َٝ املِاؿك ع٢ً ٜكتِل مل نْٛ٘ يف أّٜٔا ايٛعٞ ٖقا ٜربم نُا

 قلٜع١ بين بٝٗٛؿ قلابت٘ عاٌَ ٜوتجُل لـٙ بٌ ، املػامٟ أسـاخ كٚا١ٜ يف ؾكط
                                                           

 . 294،  293ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (1)

 . 419ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (2)

 . 483 1املِـك ْؿوع٘ ز (3)

 . 176ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 451ْ 2ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (5)
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 ، غريٙ عًٝٗا يٝطًعٓا نإ َا املوًُني ٓـ تـابري َٔ اؽقٚٙ َا ع٢ً يٝطًعٓا

 ؼـٜـ بٌإٔ ، ايٝٗٛؿ معُا٤ بني هل١ٜ أساؿٜح َٔ ؿاك َا ع٢ً ٚقٛؾ٘ : فيو َجاٍ

األسناب غن٠ٚ يف َٛقؿِٗ
(1) 

. 

اإلهٓاؿ ع٢ً ايكلظٞ عٍٛ ٚقـ
(2)

 َٓٗا داْبّا إٔ إال ، املػامٟ َلٜٚات ْكٌ يف 

 أْ٘ ٜبـٚ نُا عٓ٘. اقتبى ممٔ بتِلف فيو ٜهٕٛ إٔ ٜوتبعـ ٚال ، َلهاّل ٚكؿ

 : قٛي٘ يف ٜتٔض فيو ٚيعٌ ، املػامٟ أسـاخ تلتٝب ئبط اؿٛيٞ باملٓٗر اهتعإ

« توع ه١ٓ املٛهِ ع٢ً أَريا بهل أبا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ بعح »
(3)

 . 

 ٚاقعٗا إطاك يف باملػامٟ اـا١ُ ايكلآ١ْٝ اآلٜات بلبط ايكلظٞ ينُع نُا

ايتاكخيٞ
(4)

 فيو . يف أثلٙ ي٘ نإ ايتأٌٜٚ داْب يف بلٚمٙ ٚيعٌ ، 

األىصاضٖ قتازٗ بً عنط بً عاصه
(5)

 : ٍـ(120 أّ 119)ت 

 ، باملـ١ٜٓ ايباكمٜٔ املػامٟ عًُا٤ َٔ أّٜٔا قتاؿ٠ بٔ عُل بٔ عاُِ ُِّٜٓـ

« ٚغريٖا ايوري٠ عًُا٤ َٔ نإ » : ايكـاغ ابٔ عٓ٘ قاٍ
(6)

 . 

قتٝب١ ابٔ ْٚعت٘
(7)

 ايعنٜن عبـ بٔ عُل أَلٙ ٚقـ ، « ٚاملػامٟ ايوري٠ ُاسب » بأْ٘ 

املػامٟ ايٓاي ٜٚعًِ ؿٌَل مبوذـ جيًى إٔ
(8)

 . 
                                                           

 . 455:  499 2املِـك ْؿوع٘ ز (1)

 . 634ْ 2، ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز 524ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (2)

 . 123ْ 3ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (3)

، ابٔ ٌٖاّ :  362،  361،  346ْ 1اْعل ع٢ً هبٌٝ املجاٍ : ابٔ هعـ : ايطبكات ز (4)

 . 96ْ  2ز ايوري٠

بٔ  أْى عٔ ك٣ٚ ، ايتابعني عًُا٤ أسـ ، املـْٞ ايعؿلٟ ايٓعُإ بٔ قتاؿ٠ بٔ عُل بٔ عاُِ (5)

ابٔ  . األِْاك َٔ ثك١ َـٜين : مكع١ أبٛ عٓ٘ ٚقاٍ ، َعني بٔ حي٢ٝ ٚثك٘ ، يبٝـ بٔ ٚقُٛؿ َايو

 . 355ْ 2( ز4059، ايقٖيب : املٝنإ ) 246ْ 6( ز1913أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ )

 . 430ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز (6)

، اهل١٦ٝ املِل١ٜ ايعا١َ  6ابٔ قتٝب١ : املعاكف ، ؼكٝل : ثلٚت عها١ً ، ايكاٖل٠ ، ط (7)

 . 466ّ ، 1992ْيًهتاب ، 

،  2ابٔ هعـ : ايطبكات )ايكوِ املتُِ( ، ؼكٝل : مٜاؿ َِٓٛك ، املـ١ٜٓ املٓٛك٠ ، ط (8)

 . 128ْ 1ٖع ، ز1408َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ ، 
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 نإ أْ٘ « هننني » َٓٗر سوب ؾشِت اييت َلٜٚات٘ نجل٠ ٚتٌٗـ ٖقا

 . املػامٟ يف ـَِّٓ يـٜ٘

 إٔ يف األثل بايؼ هلا نإ عُل بٔ بعاُِ أساطت اييت ايب١٦ٝ إٔ املؤنـ َٔ

 بٝٛتات أسـ إىل ٜٓتُٞ ؾٗٛ ، اجملاٍ ٖقا يف ايتِٓٝـ كٚاؿ أسـ بُٛؿ٘ ٜٓٗض

 اييت َٛاكؿٙ أِٖ َٔ ناْٛا ؾكـ ، األٚي َٔ ظؿل ٛبٓ ِٖٚ ايٌٗري٠ األِْاك

 كداٍ عٔ » : َجٌ أهاْٝـٙ َٔ فيو ٜتٔض نُا ، ايوري٠ يف َاؿت٘ عِٓٗ اهتك٢

« قَٛ٘ َٔ
(1)

« قَٛ٘ َٔ أًٝاؾ عٔ » ٚ ، 
(2)

 بٔ قُٛؿ َِٓٗ حيـؿ َا ٚغايبّا ، 

األِْاكٟ يبٝـ
(3)

 املػامٟ . كٚا١ٜ يف اإلطالم ع٢ً َِاؿكٙ أِٖ أسـ ، 

 ع٢ً َلٜٚات٘ تكتِل مل عٝح ، يـٜ٘ املػامٟ َؿّٗٛ اتواع اتٔض نُا

 ثِ ، ايبعج١ قبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أسٛاٍ ملعاؾ١ تطلقت ٚيهٓٗا ، ؾكط ايػنٚات داْب

مبه١ ايبعج١ بعـ هريت٘ تٓاٍٚ يف أؾاض
(4)

 . 

 ، اؿٛيٞ املٓٗر ػالٍ َٔ ػامٟامل يف َاؿت٘ بِٝاغ١ عين أْ٘ ايعاٖل َٚٔ

 عُل٠ إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ػلز » : قٛي٘ َجٌ ، ايلٚاٜات َٔ ايعـٜـ فيو ع٢ً ٜٚـٍ

« اهلذل٠ َٔ هبع ه١ٓ ايكعـ٠ فٟ يف ايك١ٝٔ
(5)

 بأّ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب مٚاز ه١ٓ ٚعٔ ، 

« اهلذل٠ َٔ هبع ه١ٓ ٚفيو هؿٝإ أب٢ بٓت سبٝب١
(6)

 َات » : أّٜٔا ٚقٛي٘ ، 

                                                           

 . 211ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (1)

 . 425ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز  (2)

عٓ٘  قاٍ ، ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب عٗـ يف ٚيـ ، ايِشاب١ أٚالؿ َٔ ، األِْاكٟ عكب١ بٔ يبٝـ بٔ قُٛؿ ٖٛ (3)

 . 91 ، 90ْ 5ز ايطبكات : هعـ ابٔ . ٖع96 عاّ تٛيف ، اؿـٜح قًٌٝ ثك١ نإ : هعـ ابٔ

،  234،  224ْ 1، ابٔ هعـ : ايطبكات ز 214،  1ْ211ٌٖاّ : ايوري٠ ز اْعل ابٔ (4)

291  ،301 . 

 . 532ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز (5)

 . 113ْ 8املِـك ْؿوع٘ ز (6)
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« ٜٔٚعٌل ثالخ ه١ٓ إايٓعُ بٔ قتاؿ٠
(1)

 . 

ِٗل  - اينبري بٔ ٚعل٠ٚ عباي ابٔ نٌإٔ - عٓاٜت٘ أّٜٔا ايلٚاٜات ُٚتع
 َٔ ٚفيو ، يًُػامٟ ايعاّ اإلطاك ؿاػٌ ايِشاب١ ٚهري تلادِ َٔ ايهجري بِٝاغ١

أسـاثٗا يف ًاكنٛا َٔ بأمسا٤ قٛا٥ِ َٔ أعـٙ َا ػالٍ
(2)

 َٔ نإ ٚهلقا ، 

 ايِشاب١ طبكات َاؿ٠ إقا١َ يف ايٛاقـٟ ًٝٗاع عٍٛ اييت ايل٥ٝو١ املٛاكؿ

ٚتلامجِٗ
(3)

 . 

 ٚيٛسغ ، نبري٠ بـكد١ َِاؿكٙ ببٝإ ٚاٖتِ اإلهٓاؿ ع٢ً عاُِ عٍٛ ٚقـ

 ٚيهٓٗا ، َِاؿكٙ َٔ ايٓكٌ عٔ أؿا٥٘ يف « ايعٓع١ٓ » يؿغ ٜوتؼـّ َا غايبّا أْ٘

 َب١ُٗ ؿكَِٙا تهٕٛ َا ٚأسٝاّْا ، بايتـيٝى اًتٗاكٙ يعـّ االتِاٍ ع٢ً قُٛي١

« ِٗتأ ال َٔ سـثين » قٛي٘ َجٌ
(4)

 . 

 « ايٝٗٛؿ » ع٢ً عُل بٔ عاُِ اعتُـ ايكلظٞ نعب بٔ قُـ ٚنشاٍ

  ، األسـاخ تؿاٌُٝ بهاؾ١ يإلملاّ طًبّا املػامٟ َاؿ٠ َٓ٘ اهتك٢ نُٛكؿ

 َٔ ًٝؽ عٔ » : قٛي٘ فيو ٜٚؤنـ ، يـٜ٘ ايتاكخيٞ ايٛعٞ ٞكق ع٢ً ٜؤًل مما

« قلٜع١ بين
(5)

 . 

 اآلٜات بتٛظٝـ عُل بٔ عاُِ عين ايوري٠ عًُا٤ َٔ هبك٘ َٔ نٓٗرٚ

  عٔ َجاّل نشـٜج٘ ، ايتاكخيٞ ٚاقعٗا إطاك يف باملػامٟ اـا١ُ ايكلآ١ْٝ

  ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ تعاىل قٛي٘ ْنٍٚ هبب

 . ص89طايبكل٠ : 
                                                           

 . 431ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (1)

 . 685،  670،  603،  602،  601،  543ْ  2، ز 259ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 543ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (3)

 . 231ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 213ْ 1اْعل ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (5)
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العٍطٖ ؾَاب بً حمنس
(1)

 : ٍـ(124 أّ ٍـ123)ت 

 قلٍٜ ٚأػباك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ مبػامٟ ايعًِ يف َكـَّا » اينٖلٟ ًٗاب ابٔ نإ

« ٚأُشاب٘ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ألػباك كا١ٜٚ ، ٚاألِْاك
(2)

 ايعالَات َٔ ٜعـ هلقا ، 

اجملاٍ ٖقا يف املِّٓؿني كٚاؿ َٚٔ ، باملـ١ٜٓ املػامٟ ؿكاهات يف ايباكم٠
(3)

 بٌ ، 

َطًكّا اجملاٍ ٖقا يف ُّٓـ َٔ أٍٚ أْ٘ إىل ايبعض فٖب
(4)

 ، ْعل ؾٝ٘ معِ ٖٚٛ ، 

 . ايٌإٔ ٖقا يف بايتِٓٝـ هبكت٘ منافز َٔ ُقـّ َا أَاّ ُشت٘ تتٗا٣ٚ سٝح

 تلبٟٛ َٓعٛك َٔ َٓطًكّا نإ املػامٟ بـكاه١ اينٖلٟ اٖتُاّ إٔ ٜٚبـٚ

 يف يًؼري طًبّا ، ايؿلؿ أػالم تكِٜٛ يف ايتاكخي١ٝ يًُعلؾ١ ايععِٝ باألثل ٜؤَٔ

 ايـْٝا ػري املػامٟ عًِ يف » : قٛي٘ ايٌإٔ ٖقا يف عٓ٘ ؾُأثٛك ، ٚآػلت٘ سٝات٘

« ٚاآلػل٠
(5)

 ٚنٝاْٗا ػُِٛٝتٗا هلا نإ املػامٟ ؿكاهات إٔ ٜعين َا ٖٚٛ ، 

 . ايـ١ٜٝٓ ايعًّٛ بني َتٓامع١ كتًط١ َاؿ٠ فلؿ ٚيٝوت ، املوتكٌ

                                                           

اإلَاّ ايجك١ ساؾغ مَاْ٘ ، أبٛ بهل قُـ بٔ َوًِ بٔ عبٝـ اهلل بٔ عبـ اهلل بٔ ًٗاب  (1)

اينٖلٟ ايكلًٞ ، املـْٞ ْنٌٜ ايٌاّ ، ك٣ٚ عٔ أْى بٔ َايو ٚهٌٗ بٔ هعـ ٚقُٛؿ بٔ 

ٚقاٍ هؿٝإ :  . : بك٢ ابٔ ًٗاب َٚاي٘ يف ايـْٝا ْعري َايوقاٍ عٓ٘ . . ايلبٝع ٚغريِٖ

ٚقاٍ عٓ٘ ايًٝح بٔ هعـ : َا كأٜت عاملا قط أمجع َٔ  . نإ اينٖلٟ أعًِ أٌٖ املـ١ٜٓ

،  ٚاألْواب ايعلب عٔ سـخ ٚإٕ ، ٖقا إال حيؤ ال : ؾتكٍٛ ، ايرتغٝب يف حيـخ ، ًٗاب ابٔ

ابٔ أبٞ سامت :  . كلإٓ ٚايو١ٓ ، نإ سـٜج٘قًت : ال حيؤ إال ٖقا ، ٚإٕ سـخ عٔ اي

 . 350-326ْ  5( ز160، ايقٖيب : ايوري) 74-71ْ 8( ز318اؾلغ ٚايتعـٌٜ )

ايطربٟ : املٓتؼب َٔ ايقٌٜ املقٌٜ َٔ تاكٜؽ ايِشاب١ ٚايتابعني ، ؼكٝل : قُـ أبٛ  (2)

 . 645ت ، ْ. ، ؿاك املعاكف ، ؿ 3ايؿٌٔ إبلاِٖٝ ، ايكاٖل٠ ، ط

 2ّ ، ز1992-ٖع1413اد٢ ػًٝؿ١ : نٌـ ايعٕٓٛ ، بريٚت ، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، س (3)

ْ1746 . 

،  بريٚت ، هعـ ايل٤ٚف عبـ ط٘ : ؼكٝل ، األْـ ايلٚض : ايوًٗٝٞ ، 3ْ ايوري٠ : اؿًيب (4)

 . 214ْ 1ت ، ز. ؿاك ايؿهل ، ؿ

 . 3اؿًيب : ايوري٠ ْ (5)
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 نٌإٔ - املػامٟ عٔ َؿَٗٛ٘ إٔ ٜتبني ، اينٖلٟ َلٜٚات يف ايٓعل ٚبإعُاٍ

 تعلض بٌ ، ايوٛا٤ ع٢ً ٚاملـ١ٜٓ مبه١ ايـع٠ٛ لاسٌَ ناؾ١ ٌٌُٜ - هبك٘ َٔ

ايبعج١ قبٌٝ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ؿٝا٠
(1)

 . 

 ، ايوري٠ أسـاخ ٚدن٥ٝات تؿاٌُٝ اهتكِا٤ ع٢ً علُ٘ ٜتُٝن نُا

 : َجٌ ، ايوابكني يـ٣ ٜبـٚ ؾُٝا َعٗٛؿ٠ تهٔ مل ملٛٓٛعات يٛدُ٘ٚ ٚنقا

ٚػامت٘ ، ٚيباه٘ ، اـًك١ٝ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ُؿات
(2)

 . 

 ايتاكخي١ٝ ايلٚا١ٜ بٓا٤ متاهو ع٢ً سلُ٘ أّٜٔا اينٖلٟ ب٘ ٜتُٝن ٚمما

 توًوً٘ علض َٚع بـاٜت٘ َٔ اؿـخ بقنل غايبّا اٖتِ سٝح ، باملػامٟ اـا١ُ

 َٔ ايهجري يـ٣ َالسغ ٖٛ نُا ، باألهاْٝـ هٝاق٘ ٜكطع إٔ ؿٕٚ ْٗاٜت٘ ست٢

ايتاكخيٞ ٚعٝ٘ ْٔر ع٢ً ٜـٍ َا ٖٚٛ ، املػامٟ نّتاب
(3)

 . 

 املٓٗر ػالٍ َٔ َاؿت٘ علض ع٢ً اينٖلٟ سلْ ايلٚاٜات بعض تعٗل نُا

اؿٛيٞ
(4) . 

ايـٚكٟ ٚمعِ
(5)

  ايكٍٛ ٖقا إٔ غري ، « إهٓاؿٙ بك٠ٛ اًتٗل » اينٖلٟ إٔ 

 ٌٜٛب َا ؾهجريّا ، اينٖلٟ َلٜٚات مجٝع ع٢ً َطًل بٌهٌ ٜٓوشب ال

ٚاإلكهاٍ االْكطاع أهاْٝـٙ
(6)

 . 
                                                           

ٓـ ، ؼكٝل : سبٝب ايلمحٔ األععُٞ ، بريٚت ، عبـ ايلمام بٔ ُٖاّ ايِٓعاْٞ : املِ (1)

 . 313ْ 5( ز9718ٖع ، )1403، املهتب اإلهالَٞ ،  2ط

،  605ْ 2، ز 696،  649،  630،  601،  594،  535ْ 1اْعل ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

611 . 

 اْعل ع٢ً هبٌٝ املجاٍ سـٜج٘ عٔ بـاٜات ْنٍٚ ايٛسٞ َٚا تالٙ َٔ أسـخ ست٢ دٗل ايٓيب (3)

 . 348ْ  5( ز9719عبـ ايلمام : املِٓـ ) . بايـع٠ٛ ملسو هيلع هللا ىلص

 . 363ْ 3( ز9735( املِـك ْؿو٘ )4)

 . 24ٌْأ٠ عًِ ايتاكٜؽ ْ  (5)

 . 105ْ 2، ز 315ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (6)
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 اإلهٓاؿ » َٓٗر اهتشـخ َٔ أٍٚ اينبري بٔ عل٠ٚ نٕٛ َٔ ايلغِ ٚع٢ً

 ، ٚاالنتُاٍ ايٓٔر َٔ نبري٠ ؿكد١ إيٞ ب٘ ٌُٚ اينٖلٟ ؾإٕ ، « اؾُعٞ

« اإلؾو » ؿاؿخ إهٓاؿٙ بقيو ٌٜٗـ
(1)

 . 

 ايكلآ١ْٝ اآلٜات كبط ع٢ً َلٜٚات٘ ػالٍ َٔ سلِّٜا اينٖلٟ نإ نُا

ايتاكخيٞ بايٛاقع ْنٚهلا ٚأهباب
(2)

 . 

املػامٟ َلٜٚات املت١ُٓٔ ايؿك١ٝٗ املاؿ٠ ببٝإ أّٜٔا عين نُا
(3)

 . 

 يف ٚأثلٖا ايوري٠ أسـاخ بعض أ١ُٖٝ يبٝإ باإلسِا٤ أّٜٔا اينٖلٟ ٚاٖتِ

اؿـٜب١ٝ يًِض تٓاٚي٘ يف بٛٓٛغ فيو ٜٚعٗل ، ايـع٠ٛ َوري٠ ؼٍٛ
(4)

 . 

املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف َاؿتٗا ٚتٛظٝـ ايٛثا٥ل ظُع نقيو عين نُا
(5)

 ، 

 فيو تؤنـ اييت األَج١ً َٚٔ ، اجملاٍ ٖقا يف ؿكاهات٘ يف لايٛثا٥ َٔ أؾاؿ ؾكـ

  . اـٌؼاَ بٔ ٚقٝى ملايو ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نتاب يّٓ كٚاٜت٘

قٛي٘ َٔ فيو ٜعٗل نُا ايهتاب ٖقا ّْ ٢عً سذل ابٔ اطًع ٚقـ
(6)

  : 

 « . ًٗاب ابٔ نتاب َٔ َعتُـ٠ ْوؼ١ يف ٚكأٜت٘» 

 ٞتعط » بهْٛٗا ػرياأل ايتشًٌٝ يف اينٖلٟ َلٜٚات تتوِ ساٍ أ١ٜ ع٢ً

 ٚايبواط١ بايِلا١َ ٜتِـ بأهًٛب ، اؿٛاؿخ عٔ َتن١ْ ٚاقع١ٝ َعًَٛات

« املبايػ١ أٚ ايتؿؼِٝ قاٚالت ؾٝٗا ٚتكٌ ، ٚايرتنٝن
(7)

 . 
                                                           

 . 5/410( 9748، عبـ ايلمام : املِٓـ ) 297ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (1)

 . 320ْ 2، ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز 255ْ 4، ز 274ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 340،  356ْ 2، ز 605ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (3)

 . 344،  308ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 401،  400،  399،  398ْ 1اْعل ابٔ هعـ : ايطبكات ز (5)

 . 2ْ443ابٔ سذل : اإلُاب١ ز (6)

 . 146ايـٚكٟ : ٌْأ٠ عًِ ايتاكٜؽ ْ (7)
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املسىٕ ضّماٌ بً ٓعٓس
(1)

 : ٍـ(130)ت 

 نإ » سٝح ، أّٜٔا باملـ١ٜٓ ايباكمٜٔ املػامٟ عًُا٤ َٔ كَٚإ بٔ ٜنٜـ ٜعـ

« ثك١ ٚنإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ٟمبػام عاملّا
(2)

 املباًل٠ ًُت٘ إٔ املؤنـ َٚٔ ، 

 نإ ؾكـ ، اجملاٍ بٗقا عٓاٜت٘ أهباب َٔ عَُّٛا اينبري ٚبآٍ اينبري بٔ بعل٠ٚ

ايعٛاّ بٔ اينبري َٛايٞ أسـ كَٚإ بٔ ٜنٜـ
(3)

 املعطٝات بٗقٙ ٚاهرتًاؿّا ، 

 ابٔ إٔ تبني ، « نيهنن » َٓٗر سوب َلٜٚات٘ أهاْٝـ َٔ ؾشِ٘ مت ملا ٚاهتٓاؿّا

 َٚػامٜ٘ . ملسو هيلع هللا ىلص ًٓيبي بايتأكٜؽ ؾٝ٘ عين َِّٓـ يـٜ٘ نإ كَٚإ

 إف ; بايٌٍُٛ أّٜٔا اتوِ يًُػامٟ َٓعٛكٙ إٔ ٜتٔض امللٜٚات ٖقٙ ٤ٛٓ ٚيف

 ايبعج١ بؿرت٠ أّٜٔا أساطت بٌ ، ؾكط ايعوهلٟ اؾاْب ع٢ً َلٜٚات٘ تكتِل مل

 ايعكب١ ببٝع١ َجاّل تتعًل َلٜٚات َٔ عٓ٘ ْكٌ َا فيو ع٢ً ٜـيٌ ، مبه١ ايٓب١ٜٛ

ايجا١ْٝ
(4)

مبه١ اؿر َٛاهِ يف يًكبا٥ٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ٚؿع٠ٛ ، 
(5)

 . 

 تلادِ بِٝاغ١ كَٚإ ابٔ اٖتِ ، اجملاٍ ٖقا يف هبكٛٙ َٔ ٚنٌإٔ

يًُػامٟ ايعاّ اإلطاك ؿاػٌ ايِشاب١
(6)

 َٔ نٛاسـ ايٛاقـٟ عًٝ٘ عٍٛ يقا ; 

ايِشاب١ ٚطبكات برتادِ اـا١ُ تَ٘اؿ َٓٗا اهتك٢ اييت األهاه١ٝ َٛاكؿٙ
(7)

 . 

                                                           

ٔ كَٚإ املـْٞ َٛىل آٍ اينبري ، ك٣ٚ عٔ أب٢ ٖلٜل٠ ، ٚابٔ اينبري ، غ ٜنٜـ بٚكٖٛ أبٛ  (1)

ٚعل٠ٚ ٚغريِٖ ، ك٣ٚ عٓ٘ دلٜل بٔ سامّ ٚابٔ إهشام ٚطا٥ؿ١ ، قاٍ عٓ٘ ابٔ هعـ : ثك١ 

،  260ْ 9ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ز . نجري اؿـٜح ، ٚنقا ٚثك٘ ابٔ َعني

 . 431ْ 3ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز

 . 648: املٓتؼب ْايطربٟ  (2)

 . 260ْ 9، ز 395ْ 6ابٔ أبٞ سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ ز (3)

 . 301ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (4)

 . 302ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (5)

 . 650،  610،  605ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (6)

 . 543ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (7)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودرادات بحوث مركز مجلةى111

 ٜأتٞ ٚاييت َِاؿكٙ عٔ ٚاإلؾِاغ َلٜٚات٘ إهٓاؿ ع٢ً نقيو سلْ نُا

اينبري بٔ عل٠ٚ كأهٗا ع٢ً
(1)

 . 

 ، املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف باإلسِا٤ كَٚإ ابٔ عٓا١ٜ أّٜٔا ٜبـٚ نُا

بـك غن٠ٚ يف املٌلنني َٔ تٌُق َٔ عـؿ بإسِا٤ َجاّل ناٖتُاَ٘
(2)

 ـٜـٚؼ ، 

املعلن١ ٖقٙ غٓا٥ِ يف بوِٗ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ هلِ لبَٓ َٔ عـؿ
(3)

 . 

 األٜاّ تلاخ غلاك ع٢ً ايتاكخي١ٝ املاؿ٠ يف ايٌعل بتٛظٝـ أّٜٔا ع٢ٓ نُا

 بٔ نعب بني ٌْبت اييت ايٌعل١ٜ يًُوادالت كٚاٜت٘ يف َجاّل فيو ٜٚتٔض

ثابت بٔ ٚسوإ األًلف
(4)

 . 

  آٜات بلبط كَٚإ بٔ ٜنٜـ اٖتُاّ نقيو ايلٚاٜات َٔ عٗلٜ نُا

ايتاكخيٞ بٛاقعٗا املػامٟ
(5)

  أثل هلا نإ بايتؿوري عٓاٜت٘ إٔ املؤنـ َٚٔ ، 

 . فيو يف

 ، ايٌإٔ ٖقا يف ي٘ ايوابكني ع٢ً كَٚإ بٔ يٝنٜـ تؿلؿّا مث١ إٔ يٛسغ ٚقـ ٖقا

 َٔ بٗا أمل َا ٚتتبع ٌْأتٗا سٝح َٔ ايعٛاٖل بعض « تاكخي١ٝ » يع كُـٙ يف ٜتُجٌ

 بقيو ٌٜٗـ ، املػامٟ ملٛٓٛع ايتاكخيٞ ايٓطام عٔ ايلُـ ٖقا ػلز ٚإٕ ست٢ تطٛك

 تِلٜـ َٔ ايِـقات ٖقٙ ع٢ً دل٣ َا تتبع إف « ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ُطعِ » عٔ سـٜج٘

عِلٙ ست٢ اـًؿا٤
(6)

 . 
                                                           

 . 638،  616،  612،  607،  606،  605ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (1)

 . 151ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (2)

 . 153،  152ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (3)

 . 186،  185ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (4)

  2، ز 605ْ 1، ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز 382:  383،  184ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (5)

ْ206 . 

 . 697ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (6)
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سعو بً عنطّ بً حمنس بلط أبٙ بً اهلل عبس
(1)

 : ٍـ(135)ت 

 املػامٟ بـكاه١ عٓٛا يقٜٔا أبلم َٔ أّٜٔا سنّ بٔ بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ ٜعـ

ايقٖيب ُٚؿ٘ ٚهلقا ، باملـ١ٜٓ
(2)

 . « املػامٟ ُاسب » : بكٛي٘ 

 سنّ بٔ عُلٚ بٔ قُـ بهل أبٞ ٚايـٙ َٔ بأثل دا٤ فيو إٔ املؤنـ َٚٔ

األِْاكٟ
(3)

 فيو ٜؤنـ ، ايوري٠ فاٍ يف امل١ُٗ امللادع أسـ نإ سٝح ; 

 عٔ يٞ ؾشّا إٔ » َٓ٘ طايبّا ٜنايعن عبـ بٔ عُل إيٝ٘ بٗا بعح اييت ايلهاي١

« َٚٛايٝ٘ ٚايٓوا٤ ايلداٍ َٔ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ػـّ أمسا٤
(4)

 . 

 عٓ٘ ْكًتٗا اييت ايلٚاٜات َٔ يًعـٜـ ٚاهتٓاؿّا ، « هننني » ملٓٗر ٚإعُااّل

 ، املػامٟ يف َؤيؿّا ُّٓـ بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ إٔ ٜتٔض ، ايٌإٔ ٖقا يف املِاؿك

ـّخ نإ ، ٖع(177)ت بهل أب٢ بٔ قُـ بٔ املًو بـع أػٝ٘ ابٔ إٔ فيو ٜٚؤنـ  حي

 - املًو عبـ أٟ - بػـاؿ عًٝٓا قـّ » : ْعُإ بٔ رهلٜ ٜكٍٛ ، املِّٓـ ٖقا عٔ
« بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ عُ٘ عٔ املػامٟ عٓ٘ ٚنتبٓا ، بٗا ؾأقاّ

(5)
 . 

                                                           

قُـ بٔ عُلٚ بٔ سنّ األِْاكٟ ،  عبـ اهلل بٔ أب٢ بهلاإلَاّ اؿاؾغ أبٛ قُـ  (1)

ٚطا٥ؿ١ ، ٜٚلهٌ . . سـخ عٔ أْى بٔ َايو ، ٚعباؿ بٔ متِٝ ، ٚعل٠ٚ بٔ اينبري ، ٚعُل٠

قاٍ عٓ٘ َايو : نإ كدٌ ُـم ، نجري اؿـٜح ، ٚقاٍ ابٔ هعـ : نإ ثك١  . نجريا

 . 314ْ 5( ز151ايقٖيب : ايوري ) . عاملا نجري اؿـٜح

 . 314ْ 5( ز151ايقٖيب : ايوري ) (2)

أبٛ بهل قُـ بٔ عُلٚ بٔ سنّ األِْاكٟ ، ٚىل قٔا٤ املـ١ٜٓ ٚإَاكتٗا ، ٚمل ٜهٔ  (3)

عًٝٗا أَري أِْاكٟ غريٙ ، نإ أعًِ مَاْ٘ بكٔا٤ َٔ هبكٛٙ ، نإ آ١ٜ يف اينٖـ ٚثك١ 

بٔ  ٜعكٛب . ٚطا٥ؿ١ ٜنٜـ بٔ ٚايوا٥ب ايلمحٔ عبـ بٓت عُل٠ ػايت٘ عٔ ك٣ٚ ، اؿـٜح يف

،  2ٕ ايؿوٟٛ : املعلؾ١ ٚايتاكٜؽ ، ؼكٝل : أنلّ ٓٝا٤ ايعُلٟ ، بريٚت ، طهؿٝا

 . 35ْ 3، ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز 643ْ 1ّ ، ز1981َؤهو١ ايلهاي١ ، 

 . 682ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (4)

 . 409ْ 10اـطٝب : تاكٜؽ بػـاؿ ز (5)
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 َٔ ايبعض ع٢ً ػؿٝت اييت تؿاًُٝٗا بأؿم ؿكا١ٜ ع٢ً نإ بأْ٘ متٝن بٌ

 توع١ عاّ « ايؿًى » غن٠ٚ بٌإٔ أسـِٖ َع ْكاً٘ فيو ٜٚعٗل ، يعًِا أٌٖ

ٖذل١ٜ
(1)

 . 

 ، املػامٟ ملٛٓٛع ايٓعل٠ مشٛيٞ بهْٛ٘ اتوِ ٘أْ ايلٚاٜات َٔ ٜٚتٔض ٖقا

باملـ١ٜٓ ٚاملػامٟ مبه١ املبعح ؾرت٠ َٛٓٛعات َاؿت٘ تُٔٓت ؾكـ
(2)

 ٜعٗل نُا .

 األسـاخ يف ًاكنٛا َٔ بأمسا٤ قٛا٥ِ بإعـاؿ عين بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ إٔ

 سًٛا َٔ ٚع٢ً ، املـ١ٜٓ إىل املٗادلٜٔ أمسا٤ بلُـ ناٖتُاَ٘ ، يًُػامٟ امل١ُٗ

األِْاك بٝٛت َٔ بٗا
(3)

 تلادِ ػالٍ َٔ ايكٛا٥ِ ٖقٙ ؽِٜٛ إٔ ساٍٚ أْ٘ ٜٚبـٚ ، 

 مبا ، ًٗـٖٚا اييت ٚايػنٚات ايٛقا٥ع بلُـ ؾٝٗا اٖتِ ، يًِشاب١ َِػل٠ ٚهري

ايلاًـٜٔ مَٔ ؾٝٗا َععُِٗ ًاكى اييت ٛغايؿت َعاكى ؾٝٗا
(4)

 . 

َِاؿكٖا ٚبٝإ َلٜٚات٘ بإهٓاؿ عٓاٜت٘ بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ أٚىل نُا
(5)

 ، 

 . نتاب٘ عٔ اقتبى َٔ بؿعٌ فيو نإ ٚكمبا ، َوٓـ٠ غري ٜٛكؿٖا َا أسٝاّْا ٚيهٓ٘

 اأْٗ امللدض َٚٔ ، ًُلٜٚاتي أؿا٥٘ يف « ايعٓع١ٓ » أسٝاّْا اهتؼـّ نُا

 أهاْٝـ ػالٍ َٔ ٜٚبـٚ ٖقا . ايتـيٝى مماكه١ عٔ يبعـٙ االتِاٍ ع٢ً قُٛي١

 ٜعتُـ لـٙ إف ; يًُػامٟ ١ٜٚاك بُٛؿٗا امللأ٠ ظٗٛك ٢ٖٚ ، ١َُٗ َٝن٠ بهل أب٢ ابٔ

ايلمحٔ عبـ بٓت عُل٠ ع٢ً أهاهٞ بٌهٌ
(6)

 . اجملاٍ ٖقا يف ملاؿت٘ نُٛكؿ 

                                                           

 . 984ْ 3ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (1)

 . 37ْ 3، ز 690،  611ْ 2، ز 193،  164ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 187،  106،  105،  104ْ 8املِـك ْؿوع٘ ز (3)

 . 404،  353،  348،  245،  241،  37ْ 3، ز 690،  611ْ 2املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 645،  507،  204،  1ْ203ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (5)

عا١ٌ٥ ٚأّ ه١ًُ ، ك٣ٚ عٓٗا ٖٞ عُل٠ بٓت عبـ ايلمحٔ بٔ أهعـ بٔ مكاك٠ ، كٚت عٔ  (6)

 8ابٔ هعـ : ايطبكات ز . اينٖلٟ ، ٚعبـ اهلل بٔ أب٢ بهل ٚطا٥ؿ١ ، ٚناْت عامل١

ْ524  ،525 . 
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 َٓٗر اتباع٘ يف بهل أب٢ ابٔ يـ٣ ايتاكخيٞ ايٛعٞ ْٔر ٜتذ٢ً نُا

 : َٓٗا ايٌٛاٖـ َٔ ايعـٜـ فيو ٜؤنـ ، املػامٟ ملاؿ٠ ُٝاغت٘ يف اؿٛيٞ ايرتتٝب

مَّٓٝا ٚتلتٝبٗا ٚايولاٜا ايػنٚات َٔ ألعـاؿ سِلٙ
(1)

 ٖع8 عاّ أسـاخ ؾؿٞ ، 

ايطربٟ ٜكٍٛ
(2)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ اب١ٓ مٜٓب - ايٛاقـٟ معِ ؾُٝا - تٛؾٝت ؾؿٝٗا » : 

  .« بهل أب٢ ابٔ اهلل عبـ عٔ قتاؿ٠ أب٢ عٔ

 بعح : قاٍ بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ عٔ » : إهشام ابٔ قٍٛ أّٜٔا فيو َٚٔ

 َٔ األٍٚ مجاؿ٣ أٍٚ يف أٚ - األػل كبٝع ًٗل يف ايٛيٝـ بٔ ػايـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ

« بٓذلإ نعب بٔ ساكخ بين إىل عٌل ه١ٓ
(3)

 ايقٟ ٖٛ أْ٘ ٜعين ال فيو ٚيهٔ.  

)ٖٛكؾتى( معِ سوب يًشٛاؿخ اؿٛيٞ ايرتتٝب َٓٗر ابتهل
(4)

 بٝٓا ؾشوبُا ، 

 . املٓٗر ٖقا مماكه١ يف املؤكػني َٔ ايعـٜـ هبك٘ ؾكـ

 عٓاٜت٘ يف ، بهل أب٢ بٔ اهلل عبـ يـ٣ أّٜٔا ايتاكخيٞ ايٛعٞ ٜٚتذ٢ً ٖقا

 ،  سنّ بٔ عُلٚ ايِشابٞ دـٙ إىل ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب أكهًٗا اييت ايٛثا٥ل عؿغ ايبايػ١

 املػامٟ . عٔ ؿكاهات٘ يف َٓٗا يًهجري ٚتٛظٝؿ٘

املسىٕ عقب٘ بً مْغٙ
(5)

 : ٍـ(141)ت 

 ، باملـ١ٜٓ ٚاملػامٟ ايوري٠ فاٍ يف ايباكم٠ ايعالَات َٔ عكب١ بٔ َٛه٢ ٜعـ
                                                           

 . 155،  154،  153ْ  3ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز (1)

 . 32ْ 8، ابٔ هعـ : ايطبكات ز 27ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (2)

 . 126ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (3)

،  اؿًيب ايبابٞ َهتب١ ، 1ط ، ايكاٖل٠ ، ِْاك سوني : تلمج١ ، َؤيؿٖٛاٚ األٍٚ املػام٣ (4)

 . 43ّ ، 1949ْ-ٖع1396

أبٛ قُـ َٛه٢ بٔ عكب١ املـْٞ ، َٔ ُػاك ايتابعني ، أؿكى ابٔ عُل ٚكأ٣ هٌٗ بٔ هعـ  (5)

ك٣ٚ عٔ أَ٘ اب١ٓ ػايـ بٔ َعـإ ٚأّ ػايـ اب١ٓ ػايـ بٔ هعٝـ بٔ ايعاْ ، ٚثك٘ أبٛ سامت 

ابٔ أبٞ سامت  . ـ بٔ سٓبٌ ، ٚقاٍ عٓ٘ حي٢ٝ بٔ َعني : َٛه٢ بٔ عكب١ َـٜين ثك١ٚأمح

 . 214ْ 4( ز8897، ايقٖيب : املٝنإ ) 154ْ 8( ز693)
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ايٌإٔ ٖقا يف َؤيؿّا ُّٓـ عكب١ بٔ َٛه٢ بإٔ ايلٚاٜات ٚتؤنـ
(1)

 ؾهإ ، 

 عكب١ بٔ َٛه٢ مبػامٟ عًٝهِ : قاٍ ؟ ْهتب َٔ َػامٟ » : ي٘ قٌٝ إفا َايو

 ، عكب١ بٔ َٛه٢ ايِاحل ايلدٌ مبػامٟ عًٝو » : أّٜٔا ٜكٍٛ ٚنإ « ثك١ ؾإْ٘

« املػامٟ أُض ؾإْٗا
(2)

 . 

  مبػامٟ عًٝهِ » : ؾٝكٍٛ مبػامٜ٘ ُٜٛٞ سٓبٌ بٔ أمحـ نإ نُا

« ثك١ ؾإْ٘ عكب١ بٔ َٛه٢
(3)

 . 

 ؾعٌ كؿ٠ دا٤ ايهتاب هلقا تِٓٝؿ٘ إٔإىل  قبٌ َٔ أًلْا ساٍ أ١ٜ ع٢ً

 . فانلت٘ ٚٓعـ ؾاقت٘ ْتٝذ١ املػامٟ مباؿ٠ هعـ بٔ ًلسبٌٝ عبح جملاب١ٗ

 عٔ عكب١ بٔ َٛه٢ َؿّٗٛ إٔ ٜتٔض ِْْٛ َٔ املِاؿك يف املتاغ ٤ٛٓ ٚيف

 ع٢ً ٚاملػامٟ املبعح يؿرت٠ َعاؾت٘ دا٤ت سٝح ; ٚايٌٍُٛ باالتواع اتوِ املػامٟ

ايوٛا٤
(4)

ايبعج١ هبكت اييت اؾا١ًٖٝ أسـاخ عٔ باؿـٜح تطلم نُا ، 
(5)

.  

 ٚيعٌ ، ايتؿاٌُٝ يف ٚاإلجيام االقتٔاب إىل اجملٌُ يف ْنع أْ٘ ٜبـٚ ٚيهٔ

 ع٢ً « ُػري فًـ » ١٦ٖٝ ع٢ً ؾذا٤ اؿذِ سٝح َٔ َِّٓؿ٘ ُػل ٜؿول َا ٖقا

ايقٖيب ُٚـ سوب
(6)

 . 

                                                           

،  ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ غنٚات يف ُُّٓـ َؤيـ أٍٚ عكب١ بٔ َٛه٢ َػامٟ إٔ إىل )بلٚنًُإ( فٖب (1)

تاكٜؽ األؿب ايعلبٞ ،  . نتٖٚقا معِ غري ُشٝض ؾكـ ُهِبل إىل فيو نُا تبني يف امل

، قاهِ  10ْ 3ت ، ز. ، ؿاك املعاكف ، ؿ 5تلمج١ : عبـ اؿًِٝ ايٓذاك ، ايكاٖل٠ ، ط

 . 94عبـٙ قاهِ : ايلؤ١ٜ اؿٔاك١ٜ يًتاكٜؽ ْ

 . 115ْ 6( ز31ايقٖيب : ايوري ) (2)

 . 148ْ  1ايقٖيب : ايتقنل٠ ز (3)

،  عكب١ بٔ ملٛه٢ املػامٟ ٜلادع ، عكب١ بٔ َٛه٢ َػامٟ َٛٓٛعات عٔ ايتؿٌِٝ َٔ ٚملنٜـ (4)

 . ٖع1994مجع ٚؿكاه١ ٚؽلٜر قُـ باقٌٍٝ ، املػلب ، داَع١ ابٔ مٖل ، 

 . 302،  300،  240،  239،  238،  157ْ 2ابٔ نجري : ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ز (5)

 . 281ْ 4ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (6)
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 َٔ ايلغِ ع٢ً ، َلٜٚات٘ ْكٌ يف اإلهٓاؿ ع٢ً عكب١ بٔ َٛه٢ عٍٛ ٚقـ

« ايعٓع١ٓ » مماكهت٘
(1)

 اًتٗاكٙ يعـّ االتِاٍ ع٢ً قُٛي١ أْٗا إال ، أؿا٥٘ يف 

 يٝى ٚيهٓ٘ ، املػامٟ يف ملاؿت٘ ايل٥ٝى املٛكؿ اينٖلٟ ًٗاب ابٔ ٜٚعـ بايتـيٝى.

« ًاػت » معِ نُا ايٌإٔ ٖقا يف األٚسـ املِـك
(2)

 عٔ َاؿت٘ ٢اهتك ؾكـ ، 

األػل٣ املِاؿك َٔ ايعـٜـ
(3)

 . 

 َٔ ًاكى َٔ بأمسا٤ قٛا٥ِ بإعـاؿ ػا١ُ ١عٓاٜ عكب١ بٔ َٛه٢ أٚىل نُا

 ، اإلسِا٤ َاكي اإلطاك ٖقا ؿاػٌ َٚٔ ، امل١ُٗ ٚايٛقا٥ع ايػنٚات يف ايِشاب١

 املوًُني َٔ قتٌ َٔ عـؿ إٔ » : ؾٝكٍٛ املوًُني َٔ بـك يف قتٌ ملٔ نإسِا٥٘

« كداّل ٚأكبعني توع١ املٌلنني َٔ ٚقتٌ  .األِْاك َٔ ٚمثا١ْٝ ، قلٍٜ َٔ هت١
(4)

 . 

 بٔ ًلسبٌٝ ب٘ قاّ َا يتكِٜٛ قاٚيت٘ إطاك يف دا٤ اؾاْب بٗقا اعتٓا٤ٙ ٚيعٌ

ِٗل ، ايكٛا٥ِ ٖقٙ سٝاٍ عبح َٔ هعـ  يـ٣ ْكـ١ٜ ْنع١ تٛادـ ايلٚاٜات بعض ُٚتع

ايرب عبـ ابٔ ؾٝكٍٛ ، َلٜٚات٘ بعض سٝاٍ عكب١ بٔ َٛه٢
(5)

 تلمجت٘ َعلض يف 

 . « ؾٝ٘ ٌْو : ٚقاٍ ، بـكّا ًٗـ ٔؾُٝ عكب١ بٔ َٛه٢ فنلٙ » : كبٝع١ بٔ يجابت

 ٚقاٚي١ ، يًٛثا٥ل مجع٘ يف عكب١ ابٔ يـ٣ ايتاكخيٞ ايٛعٞ ٜٚتذ٢ً ٖقا

 نتاب يّٓ كٚاٜت٘ فيو ع٢ً ٜـيٌ ، املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف َاؿتٗا تٛظٝـ

ها٣ٚ بٔ يًُٓقك ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ
(6)

  ٚثا٥ل َٔ اؾاْب ٖقا يف أؾاؿ أْ٘ ًو ٚال ، 

                                                           

 . 18ْ 7ز، ابٔ سذل : ايؿتض  32ْ 3ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

(2) J, Schacht, On Musa Bin Uqba,s ,, Kitab Al Maghazi ,, Acta Orientalia (Vol . 

XXi .1953) p .p . 288 : 300 . 

، ابٔ سذل :  32ْ 3، ابٔ هعـ : ايطبكات ز 850،  849ْ 2اْعل ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (3)

 . 18ْ 7ايؿتض ز

 . 329ْ 1ز، اْعل نقيو  290ْ 1ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (4)

 . 196ْ 1ابٔ عبـ ايرب : االهتٝعاب ز (5)

 . 107،  106ايبالفكٟ : ايؿتٛغ ْ (6)
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 ابٔ َٛىل نلٜب إٜاٖا أٚؿع٘ ٚاييت ، مت٘عٛ ناْت اييت  عباي ابٔ

عباي
(1)

 يبعض يًتؿوري قاٚالت إبـا٤ يف ايٛعٞ ٖقا أّٜٔا ٜبـٚ نُا،  

 ّٜٛ ٚنإ » : ٜكٍٛ « ايؿلقإ » بع بـك ّٜٛ تو١ُٝ هبب ؾعٔ ; ايتاكخي١ٝ األسـاخ

« ٚاإلميإ ايٌلى بني اهلل ؾلم ، ايؿلقإ
(2)

 . 

ٓػاض بً إغشاق بً حمنس
(3)

 : ٍـ(152 ّأ 151)ت 

 فاٍ يف باملـ١ٜٓ ايتاكخي١ٝ ايهتاب١ إيٝ٘ ًُٚت َا فك٠ٚ إهشام ابٔ ميجٌ

 ايوري٠ نتاب َٔ ػًؿ٘ َٔ يهٌ ٚاملجاٍ ٚاأله٠ٛ امللدع أٓش٢ يقا ، املػامٟ

 ، « إهشام بابٔ ؾعًٝ٘ املػامٟ أكاؿ َٔ » : اينٖلٟ ًٗاب ابٔ عٓ٘ ٜكٍٛ ، ٚاملػامٟ

 ابٔ ع٢ً عٝاٍ ؾٗٛ املػامٟ يف ٜتبشل إٔ أكاؿ َٔ » : ٖع(204)ت ايٌاؾعٞ ٜٚكٍٛ

« إهشام
(4)

ايقٖيب عٓ٘ ٜٚكٍٛ . 
(5)

 إيٝ٘ إهشام ابٔ إٔ ايعٌُ عًٝ٘ تكلك ٚايقٟ » : 

 . « ايٓب١ٜٛ ٚاألٜاّ املػامٟ يف امللدع

 ٖٛ ظٌ ، املػامٟ َاؿ٠ أبٛاب تلتٝب يف َٓٗذ٘ إٔ إهشام ابٔ ب٘ ٜتؿلؿ ٚمما

 ع٢ً ْكـ ٚيعًٓا ، ايعِٛك عرب ٚاملػامٟ ايوري٠ بنّتا َععِ يـ٣ ٚاملجاٍ األه٠ٛ

                                                           

 . 352ْ 5ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

 . 289ْ 1ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (2)

بٔ  أْى كأ٣ ، بهل أبٛ ايكلًٞ كل١َ بٔ قٝى َٛىل ٜواك بٔ إهشام بٔ قُـ بهل أبٛ (3)

ٚفٖب  ، تٛثٝك٘ إىل بعِٔٗ ؾقٖب ، اؿـٜح أٌٖ بني ٚكؿ أػق فاٍ نُشـخ تَ٘ٚٓني ، َايو

ٚيهٔ  ، بايهقب ٚاتُٗ٘ عـايت٘ يف ؾكـغ بعِٔٗ غاىل بٌ ، ب٘ االستذاز عـّ إىل آػل ؾلٜل

ايقٟ عًٝ٘ مجٗٛك أٌٖ اؿـٜح إٔ ابٔ إهشام َٛثٛم اؿـٜح ، إال أْ٘ مل ٜهٔ بقيو 

اْعل ابٔ أبٞ  . ؿكد١ اؿؤاملتكٔ يف سـٜج٘ ؾامطت َلتب١ سـٜج٘ َٔ ؿكد١ ايِش١ إىل 

 . 486-475ْ 1، ايقٖيب : املٝنإ ز 194-191ْ  7( ز1087سامت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ )

 4ت ، ز. ابٔ ػًهإ : ٚؾٝات األعٝإ ، ؼكٝل : كؤٚف عباي ، بريٚت ، ؿاك ايجكاؾ١ ، ؿ (4)

ْ276 . 

 . 17ْ 3ايقٖيب : ايتقنل٠ ز (5)
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 ، ٚاملػامٟ ايوري٠ نتاب َٔ املتأػلٜٔ َكٛالت بعض ػالٍ َٔ اؿكٝك١ ٖقٙ

ايرب عبـ ابٔ ٜكٍٛ
(1)

 . « إهشام ابٔ كمس٘ َا ع٢ً نً٘ ايٓول ٕإ » : 

ايهالعٞ ٜٚكٍٛ
(2)

 ع٢ً األٍٚ اـاطل عهِ املعٍٛ ععِ ٚيهٔ » : 

 . « دلٜت تلتٝب٘ ٚع٢ً أكؿت.. إٜاٙ إهشام ابٔ نتاب

ايٓاي هٝـ ابٔ ٜٚكٍٛ
(3)

 « . ٚيػريْا يٓا ايباب ٖقا يف ايعُـ٠ ٖٛ إف » : 

 عٓٛاْ٘ إًهاي١ٝ َٓاق١ٌ َٔ ، نتاب٘ عٔ اؿـٜح إٔ املوتشؤ َٔ ٚيعٌ

ايٓـِٜ ابٔ ٜكٍٛ ، ايعا١َ ٚبٓٝت٘
(4)

 ايوري٠ نتاب » ي٘ إٔ : إهشام ابٔ نتب عٔ 

 . « ٚايٓؿًٝٞ هعـ بٔ إبلاِٖٝ عٓ٘ اكٚاٖ ٚاملػامٟ ٚاملبتـأ

يًوؼاٟٚ تٛدٗٓا ٚإفا
(5)

 ٚاملػامٟ املبتـأ ٟٜلٚ » : ايٌإٔ ٖقا يف ٜكٍٛ لـٙ 

 قُـ بٔ ٚحي٢ٝ سامّ بٔ دلٜل َٔ نٌ ٚاملػامٟ ، ايلامٟ ايؿٌٔ بٔ ١هًُ عٓ٘

 . « ٖاْٞ بٔ عباؿٚ

 أمسا٤ ٖٞ ٚاملػامٟ ، ٚاملبتـأ ، ايوري٠ إٔ ايِٓني ٖقٜٔ َٔ ٜبـٚ ؾايقٟ إفٕ

 إٔ إال بقات٘. قا٥ِ بتِٓٝـ َوتكٌ َٓٗا نٌ إهشام البٔ تاكخي١ٝ ملِّٓؿات

 َوُٝات اهتبل قـ لـٙ ايٓـِٜ ابٔ َكٛي١ تأًَٓا ؾًٛ ، فيو ػالف ع٢ً اؿكٝك١

 ، ٚاسـ َِّٓـ أْ٘ ٜع٢ٓ مما « عٓ٘ كٚاٙ » بعباك٠ ٚأتبعٗا ، « نتاب » به١ًُ نتب٘

 . املِّٓـ ٖقا قٛاّ ًهًت ك٥ٝو١ أقواّ يجالث١ عٓاٜٚٔ ٖٞ املوُٝات ٖقٙ ٚإٔ

                                                           

، ؿاك املعاكف ،  3، ؼكٝل : ًٛقٞ ٓٝـ ، ايكاٖل٠ ، ط ايـكك يف اػتِاك املػامٟ ٚايوري (1)

 . 27ت ، ْ . ؿ

االنتؿا٤ يف َػامٟ ايٓيب ٚايجالث١ اـًؿا٤ ، ؼكٝل : َِطؿٞ عبـ ايٛاسـ ، ايكاٖل٠ ،  (2)

 . 4ْ 1ّ ، ز1968-ٖع1387َطبع١ اـالٞ ، 

 . 12ْ 1عٕٝٛ األثل ز (3)

 . 136ّ ، 1978ْ -ٖع1398بريٚت ، ؿاك املعلؾ١ ، ايؿٗلهت ،  (4)

 . 106،  105اإلعالٕ ْ  (5)
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  مبه١. املبعح ؾرت٠ « ايوري٠ » مبِطًض ٜكِـ ايٓـِٜ ابٔ إٔ املؤنـ َٚٔ

ٌُّ َٔ ٖٓاى أْ٘ ع٢ً ؾُتشٌُ ، ايوؼاٟٚ عباك٠ أَا  بعّٔا إهشام ابٔ عٔ ؼ

 تكوُٝ٘ يف ٜلؿ مل ٚإٕ ، مجٝع٘ ٚيٝى ايهتاب هلقا ايل٥ٝو١ األقواّ ٖقٙ َٔ

 ابٔ ًٝؼ٘ ْٗر َجًُا « املبتـأ » َو٢ُ ؼت أؿػً٘ ؾلمبا ، « املبعح » َو٢ُ

 ساؿخ : َجٌ ، املبعح ؾرت٠ ؽّ أسـاثّا املبتـأ ؾرت٠ إيٞ ٜٚعن نإ ايقٟ سذل

ٚاملعلاز اإلهلا٤ كس١ً يف ايربام ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب كنٛب
(1)

 أسٝاّْا أطًل أْ٘ ٜعين مما ، 

 َعّا . « تـأاملب » ٚ « ايبعج١»  ؾرت٠ ع٢ً يًـالي١ « املبتـأ » َو٢ُ

 تاكخي١ٝ ألقواّ عٓاٜٚٔ املوُٝات ٖقٙ نٕٛ سكٝك١ ع٢ً ْكـ إٔ ٚميهٔ

 ايبها٥ٞ بلٚا١ٜ إهشام ابٔ هري٠ َٛٓٛعات تأًَٓا إفا ، ٚاسـ َِّٓـ ؿاػٌ

 ػالٍ َٔ اْتعُت ايّٓ ٖقا َاؿ٠ إٔ هًُٝشغ سٝح ، ٌٖاّ ابٔ تٗقٜب ْاهلا اييت

 أسـ فنلٙ ؾُا ٖقا ٚع٢ً املػامٟ.ٚ ، ٚاملبعح ، املبتـأ : ايجالث١ األقواّ ٖقٙ

َٓؿًِني َِّٓؿني « املػامٟ » ٚ « املبتـأ » : نتابٞ نٕٛ َٔ ايـاكهني
(2)

 ؾٗٛ ، 

 . ْعل ؾٝ٘ معِ

 نٕٛ َٔ بٝاْ٘ هبل مبا ؾاهرتًاؿّا ، يًهتاب األٌُٝ املو٢ُ عٔ أَا

 داَعّا َِطًشّا بُٛؿ٘ ، « املػامٟ » يؿغ اهتؼـَٛا إهشام ابٔ ع٢ً ايوابكني

 ، ايوٛا٤ ع٢ً ٚاملـ١ٜٓ مبه١ اإلهال١َٝ ايـع٠ٛ بٗا َلت اييت امللاسٌ ع٢ً الي١يًـ

 تًُٝقٙ إٔ فيو ٜـعِ ٚمما ، اإلطاك ٖقا عٔ خيلز مل إهشام ابٔ إٔ املؤنـ ؾُٔ

 يف سـٜح أيـ عٌل هبع١ مٛ إهشام ابٔ عٔ » عٓـٙ نإ هعـ بٔ إبلاِٖٝ

« املػامٟ ه٣ٛ األسهاّ
(3)

 ايٓـِٜ ابٔ َكٛي١ يف ػل٣أ َل٠ ايٓعل ٚبإعُاٍ ، 

ٌُّ هعـ بٔ إبلاِٖٝ إٔ هٓذـ ايوابك١  ، املبتـأ : ايل٥ٝو١ أقواّ ايجالث١ عٓ٘ ؼ

                                                           

 . 207ْ 7ابٔ سذل : ايؿتض ز (1)

 . 13ْ 1ط٘ عبـ ايلؤٚف هعـ : َكـ١َ نتاب ايوًٗٝٞ : ايلٚض األْـ ز (2)

 . 35ْ 1ايقٖيب : املٝنإ ز (3)
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  املـ١ٜٓ يف َعّْٓٛا نإ إهشام ابٔ َو٢ُ إٔ ٜعين مما ، ٚاملػامٟ ، ٚاملبعح

  أٚ ، « ايوري٠ » : َجٌ املو٢ُ هلقا َلاؿؾات َٔ عًٝ٘ دل٣ َا ٚإٔ ، « باملػامٟ »

 . املـ١ٜٓ ػاكز املتأػلٜٔ ُٓٝع َٔ ٖٞ غريٖا أٚ ، « ايهرب٣ ايوري٠ »

 يف اإلهٓاؿ ع٢ً ؾاعتُـ ، ايوري٠ َلٜٚات ْكٌ يف إهشام ابٔ َٓٗر عٔ أَا

 ؼـٜـ ػالهلا َٔ ْوتطٝع أؿا٥٘ يف َِطًشات ثالث١ اهتؼـّ ٚقـ ، َلٜٚات٘ ْكٌ

 ٖٚقا ، « سـثين » َِطًض ؾٗٓاى ، َلٜٚات٘ ْكٌ يف بٗا تٛهٌ اييت ايطلم

  « ايوُاع » ع٢ً يًـالي١ ب٘ ايتعبري ميهٔ املـ١ٜٓ عًُا٤ َٓعٛك سوب املِطًض

 . ايوٛا٤ ع٢ً « اإلدام٠ » ٚ « ايعلض » ٚ

 أَاكات َٔ اؿـٜح أٌٖ بعض ؾعـٖا ، « ايعٓع١ٓ » ٖٚٛ ايجاْٞ املِطًض أَا

بايتـيٝى يٌٗلت٘ االْكطاع ع٢ً محًٖٛا يهِْٛٗ ; إهشام ابٔ كٚا١ٜ يف ائعـ
(1)

. 

 ايػايب يف يٝوت إهشام ابٔ َػامٟ يف « ايعٓعٓات » ٕإ ايكٍٛ اإلِْاف َٔ ٚيهٔ

 َكاك١ْ إدلا٤ عٓـ فيو ع٢ً ٚقؿٓا ٚقـ ، عٓ٘ ْكًٛا َٔ ُٓٝع َٔ بٌ ، ُٓٝع٘ َٔ

املػامٟ عٓ٘ ْكًت اييت ايطلم ِْْٛ بني
(2)

 . 

  ، « فنل » ٚ ، « قاٍ » : ٢ٖٚ أيؿاظ عـ٠ ؾُٝجً٘ ايجايح املِطًض أَا

 ع٢ً يًـالي١ أؿا٥٘ يف بُٗا عّبل كمبا إهشام ابٔ إٔ قبٌ َٔ تبني ٚقـ ، « بًػين » ٚ

 . ٚايٛداؿات ايٛثا٥ل عٔ ايٓكٌ

                                                           

ابٔ سذل : تعلٜـ أٌٖ ايتكـٜى باملُٛٛؾني بايتـيٝى ، ؼكٝل : عبـ ايػؿاك هًُٝإ  (1)

-ٖع1405، ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ،  1، قُـ أمحـ عبـ ايعنٜن ، بريٚت طايبٓـاكٟ 
1984ْ ، ّ132  ،133 . 

ؾُجاّل عٓـ املكاك١ْ بني َلٜٚات نٌ َٔ طلٜل" ايبها٥ٞ " أٚثل طلم ابٔ إهشام ، ٚطلٜل  (2)

ٜٓكٌ عٔ « ايبها٥ٞ » بٌإٔ إسـ٣ َلٜٚات غن٠ٚ بين قٝٓكاع ، هٓذـ « ه١ًُ بٔ ايؿٌٔ » 

ؾٝٓكٌ عٔ املِـك « ه١ًُ » ، أَا « سـثين عاُِ بٔ عُل بٔ قتاؿ٠ » ػ١ : املِـك بِٝ

، ايطربٟ : ايتاكٜؽ  47ْ 2ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز . «عٔ عاُِ بٔ عُل بٔ قتاؿ٠ » بِٝػ١ 

 . 497ْ 2ز
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 « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر تلهٝؽ يف أهُٗٛا ايقٜٔ أسـ إهشام ابٔ ٜٚعـ

 دٛاْب َٔ فيو اؿـٜح عًُا٤ بعض عـ ٚقـ ، املػامٟ ؿكاهات يف ٚتٛظؿٝ٘

 يف اي١ٔٗٓ َعاٖل َٔ فيو نٕٛ َٔ ايلغِ ع٢ً ، هشامإ ابٔ كٚا١ٜ يف ايكِٛك

ـّخ أْ٘ » سٓبٌبٔ  أمحـ عًٝ٘ أػق ؾكـ ، باملـ١ٜٓ ايتاكخي١ٝ ايهتاب١  عٔ حي

« فا نالّ َٔ فا نالّ ٜؿٌِ ٚال ايٛاسـ باؿـٜح مجاع١
(1)

 . 

 َٔ اْتعُت « ؾوٝؿوا٤ » بع أًب٘ ؾذا٤ت ، إهشام ابٔ َٛاكؿ تكِٜٛ عٔ أَا

ـّثني َٔ;  آْقاى بايعًّٛ نياملٌتػً ؾ٦ات ػالهلا  ، ّْٚواب١ ، ٚإػباكٜني ، ق

 إيٝ٘ جيتقب يًُػامٟ ؾلٜـّا ِّْا خيلز إٔ ٜلٜـ ٚنأْ٘ ، يًٌعل ٚكٚا٠ ، ٚقِاْ

 ، ايعًِ أٌٖ َٔ ايِؿ٠ٛ اهتشوإ ٜٓاٍ إٔ ع٢ً ايٛقت فات يف سلُ٘ َع ، ايعا١َ

 ائعـ عٔ قلك ّْ إىل بايٍُٛٛ تعبأ إهشام ابٔ كؤ١ٜ تهٔ مل ٖٓا َٚٔ

 تهٜٛٓ٘ عهِ فيو ؾعٌ َكـٚكٙ يف نإ ٚإٕ ، اؿـٜح أٌٖ َٓعٛك سوب

ـّخ  دقاب،  أهًٛب٘ يف ًا٥ل ّْ إىل ايٍُٛٛ يف تهُٔ غاٜت٘ ٚيهٔ ، نُش

 ايوٛا٤ . ع٢ً ٚاـاْ ايعاّ سٛي٘ جيتُع َاؿت٘ يف

 حيغ مل أْ٘ بـيٌٝ ، أنًٗا آتت قـ املٓعٛك ٖقا مثاك إٔ َٔ ايلغِ ٚع٢ً

 ، إهشام ابٔ َِّٓـ سعٞ َجًُا االْتٌاك ٚهع١ بايكبٍٛ ٟاملػام يف َِّٓـ

 ٖقٙ عُل ٜؿك٘ مل ايبعض إٔ غري ، املها١ْ بعًٛ ٚايـاْٞ ايكاُٞ ي٘ ًٚٗـ

 ، ؾٝ٘ ٚظؿت ايقٟ ايعاّ اإلطاك عٔ بعٝـّا اؾن٥ٝات بٓكـ اٌْػًٛا سٝح ، ايلؤ١ٜ

 بٌؾك َٓ٘.. غجا٤ نٌ ٚمحٌ ٖٚذٓ٘ ايٌعل أؾوـ » أْ٘ عًٝ٘ ُأػق مما ؾهإ

 ب٘ أٚتٝٓا بايٌعل يٞ عًِ ال : ٜٚكٍٛ عٓٗا ٜعتقك ٚنإ ، األًعاك عٓ٘ ايٓاي

« ؾأمحً٘
(2)

 . 

                                                           

 . 16ْ 1ابٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل ز (1)

ؿ ًانل ، ايكاٖل٠ قُـ بٔ هالّ اؾُشٞ : طبكات ؾشٍٛ ايٌعلا٤ ، ؼكٝل : قُٛ (2)

 . 8،  7ْ 1ت ، ز. ، َطبع١ املـْٞ ، ؿ 1ط
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 ايـاكهني َٔ ايعـٜـ بني دـٍ َواك ناْت ايك١ٝٔ ٖقٙ ٕأ ٚاؿكٝك١

ـَثني احمل
(1)

 مل إهشام ابٔ إٔ ، اآلكا٤ ٖقٙ َٔ إيٝ٘ اـًْٛ ْٛؿ ايقٟ ٚيهٔ ، 

 َٔ » ٖٚٛ ايٌعل َلٜٚات سٝاٍ يوًب١ٝٚا ايػؿ١ً َٔ ايكـك ٖقا إىل يٌِٝ ٜهٔ

 نٌ يف َكـَّا ألًعاكِٖ.. كا١ٜٚ،  ٚأْوابِٗ ٚأػباكِٖ ايعلب بأٜاّايعًِ  أٌٖ

« ثك١ فيو
(2)

 األًعاك ٖقٙ َجٌ َِّٓؿ٘ يف إٔ املوتبعـ ؾُٔ ٖقا ٚع٢ً ، 

 إٔ بـ ؾال ; نقيو األَل نإ ٚإفا بكُٝتٗا. عًِ ع٢ً ٜهٕٛ إٔ ؿٕٚ املٛٓٛع١

ُّٔ إٔ إهشام ابٔ ٜكبٌ ملافا ٖٚٛ.. َِٗ تواؤٍ ٜتباؿك  األًعاك ٖقٙ َجٌ نتاب٘ ٜٔ

 يًٛقٛف ايك١ٝٔ ٖقٙ يف ايٓعل ْكًب إٔ إىل عاد١ ؾٓشٔ إفٕ .. ؟ عاهلا عًُ٘ َع

 . هلا َٓطكٞ تؿوري ع٢ً

 اإلطاك عٔ فتن٥ّا ايٌعل َٔ إهشام ابٔ َٛقـ ؾِٗ ميهٔ ال األَل ٚاقع يف

 تٓاٚيٓا ؾإفا ، إيٝٗا اإلًاك٠ هبل ٚاييت تِٓٝـاي ٖقا ع٢ً ايباعج١ يلؤٜت٘ ايعاّ

 ناْت إف ، يقات٘ َكِٛؿّا ٜهٔ مل أْ٘ هٓذـ ، اإلطاك ٖقا يف ايٌعل داْب

 إلؿكان٘ ، عًٝٗا ؿيٝاّل أٚ ايك١ِ أٚ اـرب بٗا ٜنٜٔ نش١ًٝ ب٘ ايتٛهٌ َٓ٘ غاٜت٘

 عـّ ٜؿول ٖقا ٚيعٌ ، ٚايكاك٥ني ايواَعني ْؿٛي يف يًٌعل ايؿاعٌ باألثل

 ايٌعل . َاؿ٠ سٝاٍ ايٓكـ بإدلا٤ إهشام ابٔ ٓطالعا

 أبعاؿ ؾإلؿكاى ، ايٝٗٛؿ عٔ ايوري٠ ألسـاخ بٓكً٘ اتٗاَ٘ ق١ٝٔ عٔ أَا

 إطاك يف أٟ ، ايتاكخيٞ إطاكٖا يف َٓاقٌتٗا املوتشؤ ؾُٔ ، ايٓٗر ٖقا سكٝك١ٝ

 ٚقعت ٌَٗٛك ٖٛ ؾهُا ، َايو ٚاإلَاّ إهشام ابٔ بني ٌْب ايقٟ ايٓناع َالبوات

 ، َأُبض فٟ َٛاىل َٔ َايهّا إٔ ٜنعِ نإ إهشام ابٔ إٔ َبعجٗا ، َٓاؾل٠ بُٝٓٗا

                                                           

، ؿاك ايٓٗل ،  3اْعل ع٢ً هبٌٝ املجاٍ : ط٘ سوني : يف ايٌعل اؾاًٖٞ ، ايكاٖل٠ ، ط (1)

، لٝب ايبٗبٝيت : األؿب ٚايتاكٜؽ ايعلبٝني ، ايـاك ايبٝٔا٤ ، ؿاك  125ّ ، 1996ْ

 . 165ت ، ْ . ايجكاؾ١ ، ؿ

 . 654ٓتؼب ْايطربٟ : امل (2)
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َِْؿِوٗا َٔ أْ٘ ٜنعِ َايو ٚنإ  إهشام ابٔ اؿعاٙ َا ْؿو٘ يف أهل أْ٘ ٜٚبـٚ ، أ

 عٓ٘ قاٍ املٛطأ َايو ُّٓـ ملا أْ٘ تِعٝـّا األَل ماؿ ٚمما ، ايٌإٔ ٖقا يف عًٝ٘

 ابٔ ًإٔ يف ؾكاٍ ، َايو يإلَاّ فيو ؾُِٓكٌ ، طاكٙبٝ ؾأْا ب٘ ا٥تْٛٞ : إهشام ابٔ

 . « ايٝٗٛؿ عٔ ٟٜلٚ ايـداد١ً َٔ ؿداٍ ٖقا » : إهشام

 ، ٦َ٘ٚٛطَّ ْوب٘ َٔ إهشام ابٔ يٌٓٝ ْتٝذ١ َايو عٔ ُـك ايلأٟ ؾٗقا إفٕ

 ٜعلف َا عٔ األػري ايتشًٌٝ يف ٜعـٚ ال ػالف َٔ بُٝٓٗا َا ؾُذٌُ ٖقا ٚع٢ً

« األقلإ ًٗاؿ٠ » اؿـٜح أٌٖ عٓـ
(1)

 يف َعًّٛ ٖٛ نُا عًٝٗا ٜعٍٛ ال ٖٚٞ ، 

 . َٛٓٛع١ٝ قلا٥ٔ إىل اهتٓـت إفا إال بايتذلٜض اؿهِ

 ابٔ ألٕ ; ايِش١ عٔ ايٌإٔ ٖقا يف إهشام البٔ َايو ْكـ ٜتذلؿ ٖقا ٚع٢ً

 ؿٕٚ املػامٟ أسـاخ يف ايٝٗٛؿ ؽّ اييت ايتؿاٌُٝ ايٝٗٛؿ عٔ ٜٓكٌ نإ إهشام

 ، يًشـخ ايهاٌَ ايتِٛك ع٢ً املتًكٞ ُِٜٛقـ إٔ ُبػ١ٝ ٚفيو ، فيو يف بِٗ حيتر إٔ

 إيٝ٘ هبك٘ ؾكـ ، إهشام ابٔ ِقَبٌ َٔ بـعّا ٜهٔ مل ايٓٗر ٖقا إٔ فيو إىل أٓـ

 ، ايكلظٞ نعب بٔ قُـ : أَجاٍ املػامٟ نّتاب َٔ ًٝٛػ٘ بعض ، بٝٓا نُا

 ابٔ يـ٣ ْكـّٜا تٛدّٗا ايلٚاٜات بعض ٚتعٗل ٖقا قتاؿ٠. بٔ عُل بٔ ٚعاُِ

 ، َاؿت٘ اػتٝاك يف إهشام ابٔ ؾلؤ١ٜ ساٍ أ١ٜ ع٢ً ، ايلٚاٜات ٖقٙ سٝاٍ إهشام

 يف تِٓ ، ايٌإٔ ٖقا يف َآػق َٔ عًٝ٘ ُأِػق َٚا ، َٚٛاكؿٙ أهاْٝـٙ سٝاٍ َٚٓٗذ٘

  .ٞٚايلق ايٓٔر َٔ عاي١ٝ ؿكد١ ع٢ً يـٜ٘ تاكخيٞ ٞٚع سٔٛك عٔ األػري ايتشًٌٝ

 ، ايوري٠ يف َلٜٚات٘ بعض سٝاٍ ايٓكـ ملُاكه١ ٛد٘ت إهشام ابٔ يـ٣ بـا ٚقـ ٖقا

« املـ١ٜٓ أٌٖ َٔ ثك١ سـثين » : قٛي٘ : َٓٗا أؿا٥٘ ُٝؼ بعض فيو ع٢ً ٜٚـٍ
(2)

 . 
                                                           

كأ٣ إٔ أٌٖ ايعًِ ال ٜكبٌ اؾلغ ؾِٝٗ إال ببٝإ ٚآض ، ؾإٕ أِْ  »( ٜكٍٛ ايوؼاٟٚ : 1)

،  1. ؾتض املػٝح ًلغ أيؿ١ٝ اؿـٜح ، بريٚت ، ط «يقيو عـا٠ٚ ؾٗٛ أٚىل بعـّ ايكبٍٛ ... 

 . 262ْ  3ٖع ، ز1403ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ ، 

 . 95ابٔ إهشام : ايوري ٚاملػامٟ ْ (2)
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« أُشابٓا َٔ أتِٗ ال َٔ سـثين » : ٚقٛي٘
(1)

« ثك١ عٓٗا ٚنٌ.» : ٚقٛي٘ ، 
(2)

 . 

 اييت ػامٟامل آٜات بلبط نبريّا اٖتُاَّا إهشام ابٔ أظٗل أػل٣ ْاس١ٝ َٚٔ

 ُش١ ع٢ً ٚتأنٝـّا ، يٓنٚهلا هببّا بُٛؿ٘ ايتاكخيٞ بٛاقعٗا ايكلإٓ يف ٚكؿت

 اتوع بهْٛ٘ اؾاْب ٖقا يف هابكٝ٘ عٔ تؿلؿ إهشام ابٔ إٔ إال ، ٚقٛعٗا

 ايوٛك بعض ْنٍٚ بأهباب ْٗض أْ٘ يـكد١ ، املػامٟ َاؿ٠ يف ايتٛد٘ ٖقا مبواس١

١ِٝٓ يف بقاتٗا قا١ُ٥ نأبٛاب ايكلآ١ْٝ  ْنٍ َا » : قٛي٘ فيو أَج١ً َٚٔ ، َِّٓؿ١ ب

« ٚايٝٗٛؿ املٓاؾكني يف ايبكل٠ َٔ
(3)

« األْؿاٍ هٛك٠ ْنٍٚ » ٚ ، 
(4)

 . 

 ٚايتٌلٜع١ٝ ايؿك١ٝٗ اؾٛاْب إظٗاك ع٢ً أّٜٔا إهشام ابٔ سلْ نُا

 ٚاملػامٟ . ايوري٠ مباؿ٠ ٚكبطٗا

 ؿٚك ِهل نإ ايقٜٔ يًِشاب١ تلادِ بإعـاؿ نقيو إهشام ابٔ اٖتِ نُا

 ٜٚؤنـ ، باالقتٔاب بعٔٗا اتوِ ٚإٕ َٚػامٜ٘ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ هري٠ أسـاخ يف باكم

 بٔ ٚمٜـ ،  طايب أب٢ بٔ ٚع٢ً ،  ايؿاكهٞ هًُإ إهالّ يك١ِ كٚاٜت٘فيو 

 ايِـٜل بهل ٚأبٛ ،  ساكث١
(5)

 . 

 عًٝٗا دل٣ َٚا تاكخيّٝا ُبعـّا ايعٛاٖل يبعض ٜٞعط َا أسٝاّْا إهشام ابٔ إٔ ٜٚبـٚ

 عِلٙ ست٢ « مَنّ » هكا١ٜ ٞٚي عُٔ سـٜج٘ يف َجاّل ؾٓلاٙ ، عِلٙ ست٢ ٛكتط َٔ

 بٔ ايعباي بعـٙ عًٝٗا ايوكا١ٜ مَاّ ٚىل ، ٖاًِ بٔ املطًب عبـ ًٖو ؾًُا » : ٜكٍٛ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ ؾأقلٖا ، بٝـٙ ٢ٖٚ اإلهالّ قاّ ست٢ إيٝ٘ نٍت ؾًُا . املطًب عبـ

« ايّٝٛ إىل إٜاٖا ايعباي بٛال١ٜ يايعبا آٍ إىل ؾٗٞ ، ٚالٜت٘ َٔ ٢َٔ َا ع٢ً
(6)

 . 
                                                           

 . 480ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (1)

 . 297ْ  2املِـك ْؿوع٘ ز (2)

 . 530ْ 1ابٔ ٌٖاّ : ايوري٠ ز (3)

 . 601:  605ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (4)

 . 249،  247،  245،  214ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (5)

 . 179،  178ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (6)
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 ايعٗـ ٚثا٥ل َٔ أتٝض َا مجع ع٢ً إهشام ابٔ سلْ ايلٚاٜات ٚتعٗل ٖقا

 ٚيعٌ ، املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف ٚتٛظٝؿٗا ، َعاٖـات أٚ َهاتبات هٛا٤ ايٓبٟٛ

« املـ١ٜٓ ُشٝؿ١ » يع ايهاٌَ ايّٓ بلٚا١ٜ تؿلؿٙ فيو ع٢ً ايٌاٖـ
(1)

 . 

 ، املـ١ٜٓ ٚػاكز ؿاػٌ ٚاملػامٟ ايوري٠ نتابات يف هشامإ ابٔ أثل عٔ أَا

 االْتٌاك ٚهع١ باالهتشوإ املػامٟ يف نتاب حيغ مل أْ٘ قبٌ َٔ أًلْا ؾكـ

 األق٣ٛ ٖٛ نإ األثل ٖقا سٔٛك إٔ يٛسغ ٚقـ إهشام. ابٔ نتاب سعٞ َجًُا

 ١ٓاملـٜ َٔ إهشام البٔ املبهل يًؼلٚز فيو َٚلدع ، ؿاػًٗا َٔ املـ١ٜٓ ػاكز

 َايو . اإلَاّ ٚبني بٝٓ٘ ٌْبت اييت املٓاؾل٠ إثل بايعلام ب٘ املكاّ ٚاهتكلاك

املسىٕ الػيسٖ معؿط أبْ
(2)

 : ٍـ(170)ت

 ايعًِ أٌٖ ي٘ ًٗـ ، ٖاًِ بين َٛىل ، املـْٞ ايوٓـٟ ايلمحٔ عبـ بٔ لٝض ٖٛ

« باملػامٟ بِريّا نإ » : سٓبٌ بٔ أمحـ عٓ٘ قاٍ ، باملػامٟ َعلؾت٘ بوع١
(3)

.  

ايقٖيب ي٘ ًٚٗـ
(4)

 َٔ ٚايٛآض .« ٚاملػامٟ ٚاألٜاّ ايعًِ أٚع١ٝ أسـ » بهْٛ٘ 

 بٗا َلت اييت امللاسٌ مجٝع يٌٌُٝ اتوع ، يـٜ٘ املػامٟ َؿّٗٛ إٔ ايلٚاٜات

 . املـ١ٜٓ يف أٚ مبه١ هٛا٤ اإلهال١َٝ ايـع٠ٛ

 عاّاي ايتاكٜؽ ْول ع٢ً َػامٜ٘ جيعٌ إٔ أكاؿ أْ٘ َعٌل أبٞ َلٜٚات َٔ ٜٚبـٚ

ايبعج١ قبٌ ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ٚهري٠ ، اـًل َبـأ عٔ يًشـٜح َلٜٚات٘ تطلقت إف
(5)

.  
                                                           

 . 501ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (1)

ػامٟ لٝض بٔ عبـ ايلمحٔ ايوٓـٟ ، ثِ املـْٞ ، َٛىل بين ( اإلَاّ احملـخ ُاسب امل2)

،  ؾعتل ؾأؿ٣ كن١َٝٚ الَلأ٠ َهاتبّا نإ ، اؿـٜح أٌٖ عٓـ تٛثٝك٘ يف كتًـ ، ٖاًِ

ٜٚكاٍ : أًُ٘ محريٟ ، كأ٣ أبا أَا١َ بٔ هٌٗ بٔ سٓٝـ ، ٚقـ اُطشب٘ اـًٝؿ١ املٗـٟ 

َُٝؿكِّٖع ، 160َع٘ إىل بػـاؿ ، ٚفيو ه١ٓ ٖع . 170٘ َٔ سٛي٘ ، ٚبكٞ ؾٝٗا إىل ٚؾات٘ ه١ٓ ي

 . 436،  435ْ 7( ز165ايقٖيب : ايوري )

 . 66ْ 5، ايتاكٜؽ ز 234ْ 1ايقٖيب : ايتقنل٠ ز (3)

 . 65ْ 5ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (4)

 . 55،  47،  44ْ 1، ايطربٟ : ايتاكٜؽ ز 97ابٔ إهشام : ايوري ٚاملػامٟ ْ (5)
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 ؿال٥ٌ مبٛٓٛعات يالٖتُاّ تٛد٘ يـٜ٘ نإ أْ٘ َلٜٚات٘ َٔ ٜعٗل نُا

ايٓب٠ٛ
(1)

.  

 ينٖـ نُٛؿ٘ ايوري٠ ألسـاخ ايـقٝك١ بايتؿاٌُٝ اٖتُاَ٘ أّٜٔا ًُٜٚشغ

َٚأنً٘ ٚؾلاً٘ َٔذع٘ ساٍ ٚكق١ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب
(2)

 أّٜٔا َعٌل ٛأب سلْ ُان . 

ايتاكخيٞ إطاكٖا ػالٍ َٔ املػامٟ آٜات بٝإ ع٢ً
(3)

 اٖتُاَّا ٚأبـ٣ ، 

باإلسِا٤
(4)

املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف ايٛثا٥ل تٛظٝـ ٚنقا ، 
(5)

.  

 عٔ ؾٔاّل ٖقا ، َِاؿكٙ ٚبٝإ اإلهٓاؿ ع٢ً سلُ٘ ايلٚاٜات تعٗل نُا

 أب٢ عٔ » : اإلهٓاؿ ٖقا َٔ ٜعٗل نُا ، « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » ملٓٗر مماكهت٘

  ٚغريٖا غن١ٜ بٔ عُاك٠ بٔ ٚقُـ ، اينبري بٔ دعؿل بٔ قُـ عٔ َعٌل

« قايٛا
(6)

 . 

الْاقسٖ عنط بً حمنس
(7)

 : ٍـ(207)ت 

 ، ٖع(2-1) ايكلْني يف باملـ١ٜٓ املػامٟ ؿكاهات يف ايتطٛك َلاسٌ ػلآ ايٛاقـٟ ٜعـ

ـّ َهاْت٘ سٍٛ ايعًُا٤ بني ػالف مث١ نإ إفا  أقلٚا ايعًِ أٌٖ إٔ إال ، خنُش

 . املػامٟ الهُٝا ايتاكخي١ٝ املعلؾ١ ُٓٛف َٔ ايعـٜـ يف باع٘ ٚهع١ بإَاَت٘

                                                           

 . 264،  263،  23ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

 . 644،  639،  563،  553،  544،  541ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (2)

 . 275،  231،  230ابٔ إهشام : ايوري ٚاملػامٟ ْ (3)

 . 152،  149ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (4)

 . 398ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (5)

 . 230، ٚنقيو ْ 398ْ 1املِـك ْؿوع٘ ز (6)

 قُـ بٔ عُل بٔ قُـ ايٛاقـٟ األهًُٞ ، َٛىل يب٢ٓ هِٗ ، َهاْت٘ ع٢ً ( أبٛ عبـ اهلل7)

ُعٝـ اؿـٜح بني أػق ٚكؿ ، ؾإفا نإ ايقٖيب قـ اعتقك عٔ إؿكاز تلمجت٘ ُٓٔ 

، إال إٔ ابٔ هٝـ ايٓاي ْاؾض عٓ٘ ٚؾٓـ  «التؿاقِٗ ع٢ً تلى سـٜج٘  »طبكات سؿاظ٘ 

،  20ْ 8( ز92امت : اؾلغ ٚايتعـٌٜ )ابٔ أبٞ س . َععِ َا أيِل ب٘ َٔ قـغ ٚػلٜض

 . 348ْ 1، ايتقنل٠ ز 23:  27ْ 1عٕٝٛ األثل ز
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هعـ ابٔ تًُٝقٙ عٓ٘ ؾٝكٍٛ
(1)

 ، « ٚايؿتٛغ ٚايوري٠ باملػامٟ عاملا نإ » : 

ايقٖيب عٓ٘ ٜٚكٍٛ
(2)

 ٖقا يف تٛثٝكّا ٚنؿاٙ ، « ٚايوري املػامٟ يف كأي ٖٛ » : 

 أَٛك َٔ أَل عًٝ٘ اهتٌهٌ إفا إيٝ٘ ٜلدع نإ اَايّه َاّاإل إٔ ايٌإٔ

املػامٟ
(3)

 . 

 ابٔ ؾٓذـ ، املكاّ ٖقا يف ٜعٓٝٓا َا ٖٚٛ املػامٟ يف ايٛاقـٟ َِّٓـ عٔ أَا

ايٓـِٜ
(4)

 : ٢ٖٚ ايٓب١ٜٛ ايوري٠ يؿرت٠ تؤكؾ يهتب َوُٝات ثالث١ إيٝ٘ ٜٓوب 

 ألٕ ٜـعْٛا يقٟا األَل ايوري٠. ٚنتاب ، املػامٟ ٚنتاب ، املبعح نتاب

 يف َؤيؿات ثالث١ بتِٓٝـ ايٛاقـٟ قٝاّ عٔ املوُٝات ٖقٙ تعرب ٌٖ...  ْتوا٤ٍ

 يجالث١ عٓاٜٚٔ متجٌ مجٝعّا أْٗا أّ ؟ اآلػل عٔ َوتكٌ َٓٗا نٌ ٚايوري٠ املػامٟ

 ؟ ٚاسـ َِّٓـ ُٓٔ تاكخي١ٝ أقواّ

 « بايوري٠ » املو٢ُ ايهتاب إٔ ، ايِـؿ ٖقا يف يـٜٓا امللدض إٕ اؿكٝك١ يف

 ، « املػامٟ » ٚ ، « املبعح » : ُٖٚا ك٥ٝوني قوُني تُٔٔ داَع ملِّٓـ عٓٛإ ٖٛ

 ُٓٝع َٔ ٖٛ بٌ ايٛاقـٟ اػتاكٙ ايقٟ اؿكٝكٞ املو٢ُ يٝى « ايوري٠ » يؿغ ٚإٔ

 تًو يف باملـ١ٜٓ ًا٥عّا ٜهٔ مل املِطًض ٖقا إٔ إىل فيو يف ْٚوتٓـ ، املتأػلٜٔ

 نُا - ب٘ عربٚا ٚقـ ، َؤكػٝٗا بني املتـاٍٚ ٖٛ « املػامٟ » َِطًض نإ بٌ ، ايؿرت٠

 أٓـ . ٚاملـْٞ املهٞ بٌكٝ٘ ايلهاي١ تاكٜؽ عٔ يًـالي١ داَع نُِطًض - بٝٓا

 َِّٓؿات ثالث١ ٚدٛؿ دـاّل اؾرتٓٓا إفا أْ٘ ٖٚٞ ، ١َُٗ َٓطك١ٝ قل١ٜٓ فيو إىل

 ؾرت٠ عٔ َوتكاّل َِّٓؿّا ايٛاقـٟ ٜؿلؿ إٔ ايـاعٞ ٖٛ ؾُا ، املٛٓٛع ٖقا يف ي٘

 ؼت ثايح َِّٓـ يف بُٝٓٗا ٚجيُع ٜعٛؿ ثِ ، املػامٟ ؾرت٠ عٔ ٚآػل ، املبعح

                                                           

 . 508ْ  5ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

 . 348ْ 1ايقٖيب : ايتقنل٠ ز (2)

 . 25ْ 1ابٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل ز (3)

 . 144ايؿٗلهت ْ (4)
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 ْلبأ ٚايقٟ املربك غري املهلٚك اؾٗـ باب َٔ كٜب ال ؾٗقا ، ؟ « ايوري٠ » َو٢ُ

 ٖقا ٜهٕٛ إٔ ايعٔ ْػًّب ٚهلقا ، ؾٝ٘ ٜكع إٔ نايٛاقـٟ سِٝـ مبؤكؾ

 َٔ هلا أٚكؿٙ َا عوب َؿلق١ واّأق ًهٌ يف ايٓـِٜ البٔ ٌُٚ ايهتاب

 َؤيؿات ثالث١ أْٗا ٚاُّٖا ؾعٔ ، املػامٟ قوِ إال َٓ٘ ًِٜٓا مل َجًُا ، َوُٝات

 َع اؿاٍ ٖٛ نُا ، ٚاسـ ملِّٓـ مجاع األَل ٚاقع يف ٖٚٞ ، يًٛاقـٟ َوتك١ً

ًِّٓا سوبُا إهشام ابٔ َػامٟ  « املػامٟ » َو٢ُ إٔ ْلدض ٖقا ٚع٢ً . ْؿّاآ ؾ

  َو٢ُ ٚإٔ ، « ايوري٠ » ٚيٝى اؾاَع املِّٓـ هلقا األًُٞ عٓٛإاي ٖٛ نإ

 ٖقا َاؿ٠ ػالهلُا َٔ اْتعُت ك٥ٝوإ قوُإ ُٖا « املػامٟ » ، « املبعح »

 . املِّٓـ

)دب( ٜٚقٖب ٖقا 
(1)

 ايوري٠ تاكٜؽ ع٢ً تكتِل مل ايٛاقـٟ َػامٟ إٔ إىل 

 ايعٗٛؿ ٚقا٥ع َٔ نجريّا تتٓاٚي بٌ ، « املػامٟ » ٚ « املبعح » بٌكٝٗا ايٓب١ٜٛ

 املػامٟ ملؿّٗٛ كايؿّا دا٤ بٌ ، عًٝ٘ ؿيٌٝ ال معِ ٖقا إٔ إال ، ايتاي١ٝ اإلهال١َٝ

 . ٖع(2-1) ايكلْني يف باملـ١ٜٓ تاكخيّٝا عًٝ٘ املتعاكف

َػامٜ٘ ُّٓـ ايٛاقـٟ إٔ إىل تٌري ِْْٛ ٚمث١
(2)

 املـ١ٜٓ َٔ ػلٚد٘ قبٌ 

  : ٜكٍٛ سٝح ٖع(236)ت املوٝيب يكٍٛ فيو يف ْٚوتٓـ ، بعـٖا ٚيٝى ٖع180عاّ

 ٤ًٞ أٟ : ي٘ ؾكًٓا ، ٜـّكي ٖٚٛ املـ١ٜٓ َوذـ إىل دايوّا َّٜٛا ايٛاقـٟ كأٜت »

« املػامٟ َٔ دن٤ : ؾكاٍ ، ؟ تـكي
(3)

 يف ٜوري نإ أْ٘ أّٜٔا ٜعين َا ٖٚٛ ، 

  . قـؿ َٓٗر ٚؾل باملـ١ٜٓ يًُػامٟ تـكٜو٘

                                                           

ؿاك ايٌعب ،  ، 1، اجملًـ ايتاهع ، ايكاٖل٠ ط «تاكٜؽ  »ؿا٥ل٠ املعاكف اإلهال١َٝ ، َاؿ٠  (1)

 . 128ْ 9ّ ، ز1969

ملنٜـ َٔ ايتؿاٌُٝ عٔ َٓٗر ايٛاقـٟ يف نتاب املػامٟ ٜٓعل عبـ ايعنٜن ايوًَٛٞ :  (2)

  . ٖع2004 -ٖع1425 ، اإلهال١َٝ اؾاَع١ ، 1ط ، املٓٛك٠ املـ١ٜٓ ، املػامٟ ٚنتاب٘ ايٛاقـٟ

 . 24ْ 1، ابٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل ز 134ْ 6ايقٖيب : ايتاكٜؽ ز (3)
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 يـ٣ املعتُـ املعتاؿ باإلهٓاؿ اهتعاْت٘ َٔ ِؾبايلغ ، ايٓكٌ يف َٓٗذ٘ عٔ أَا

 يف األهاي يـٜ٘ َّجٌ « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » إٔ إال ، َلٜٚات٘ ْكٌ يف اؿـٜح أٌٖ

 أهًٛب ػالٍ َٔ لـٙ إف ، ًُٚٓا ايقٟ املػامٟ قوِ يف الهُٝا ، ايٓكٌ ع١ًُٝ

« مجعٞ » بإهٓاؿ ايكوِ ٖقا ٜوتٌٗ ، َوبٛم غري َبتهل
(1)

 ػالي٘ َٔ علض 

 تهاؿ ؾال ، ايكوِ ٖقا َاؿ٠ دٌ ْكٌ يف أهاهٞ بٌهٌ عًٝٗا عٍٛ اييت ٛاكؿٙمل

 ايٛاقـٟ عٓ٘ أؿ٣ ٚايقٟ ، « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » هلقا إساي١ ٚبٗا إال ٚكق١ تتِؿض

  . « قايٛا » بًؿغ

  أْ٘ هًُٝض ، اإلهٓاؿ هلقا ايٛاقـٟ مماكه١ أهًٛب يف ايٓعل ُٜعٌُ َٚٔ

 ايعاّ ايتٓاٍٚ ُعٝـ ع٢ً هٛا٤ ايكوِ قاهل ايعاّ اإلطاك تٌهٌٝ يف ب٘ ْٗض

 ٣أػل يطلم اجملاٍ تلى ثِ ، ٠سـ ع٢ً غن٠ٚ نٌ َوت٣ٛ ع٢ً أٚ املػامٟ ؾُٝع

 ايطلم ٖقٙ ٗاتوتٛؾ مل اييت ٚايتؿاٌُٝ اؾن٥ٝات مباؿتٗا يٝوتهٌُ ؾلع١ٝ

 . ايل٥ٝو١

« اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر إطاك يف أّٜٔا ايٛاقـٟ تؿلؿ نُا
(2)

 آػل بأهًٛب 

 ٖقا َاؿ٠ ػالهلا َٔ هٝتٓاٍٚ اييت ـطت٘ عاّ علض تكـِٜ يف ٜتذوـ ، بتهلَ

 توًوٌ ػالٍ َٚٔ َٛدن بٌهٌ ؾٝٗا علض مبكـ١َ فيو يف َتٛهاّل ، ايكوِ

ملسو هيلع هللا ىلص ايلهٍٛ ٚهلاٜا يػنٚات ، تاكخيٞ
(3)

 . بعـ ؾُٝا تؿِٝاّل هٝتٓاٚهلا اييت 

 يف « اؾُعٞ ؿاإلهٓا » َٓٗر عٔ باؿـٜح ْتٛهع إٔ املوتشؤ َٔ بـا ٚقـ 

 َٔ اتٔض سٝح ، عًُ٘ ٚآي١ٝ َكاُـٙ عٔ َهتٌُ تِٛك يتكـِٜ املكاّ ٖقا

 ؼـٜـّا تٓاهب املعتاؿ اإلهٓاؿ ملٓٗر َتطٛك٠ ُٝػ١ ٖٛ املٓٗر ٖقا إٔ االهتكلا٤

 ; اهتشـاث٘ اؿاد١ اقتٔت سٝح ، ايٓب١ٜٛ يًوري٠ ايتاكخي١ٝ ايهتاب١ فاٍ

                                                           

 . 2،  1ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (1)

 ( .6باؿا١ًٝ كقِ ) 9كادع بٝإ ؾهل٠ اإلهٓاؿ اؾُعٞ يف داْب ايٓكٌ ْ (2)

 . 2:  7ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (3)
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 ، ايوري٠ ٖقٙ أسـاخ ببعض اـا١ُ ايتاكخي١ٝ ؿ٠املا يف اهلا٥ٌ ايرتانِ الهتٝعاب

  . املعتاؿ اإلهٓاؿ آي١ٝ ٚؾل هلؿٖا ٜتعقك ٚاييت

١ِٝٓ ُعٝـ ع٢ً ْٛع١ٝ ْك١ً مث١ إٔ ٜعين ٖٚقا  َٔ يًهجري ايتاكخي١ٝ ايلٚا١ٜ ب

 كٚا١ٜ عٔ ايتاكخي١ٝ ايلٚا١ٜ ًهٌ متاٜن بـا١ٜ ع٢ً ٜـٍ يهْٛ٘ ، األسـاخ

 يف يًوري٠ ايتاكخي١ٝ ايلٚا١ٜ إٔ فيو ; ايعلضٚ ايولؿ طلٜك١ سٝح َٔ اؿـٜح

 ع٢ً،  ْٚٗا١ٜ بـا١ٜ ي٘ َتوًوٌ تاكخيٞ بوٝام تتوِ « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َع١ٝ

 أٚ تكطٝع إىل ػٓض ٚاييت ، املعتاؿ اإلهٓاؿ ساٍ يف ايلٚا١ٜ هلؿ طلٜك١ ػالف

 إٔ املعًّٛ َٔ سٝح ، َٓ٘ ٞاهتك ايقٟ املِـك إىل ٚتعنٚٙ ، ايّٓ ب١ٝٓ تؿهٝو

 املِـك إىل اؿـخ َٛٓٛعات َٔ دن٤ نٌ عنٚ ع٢ً تكّٛ املعتاؿ اإلهٓاؿ هل٠ؾ

 . غريٙ عٔ َوتكٌ بٌهٌ ٜلٜٚ٘ َٚا كاٚ نٌ ٚتكِٜٛ ه١اكؿ يٝتو٢ٓ ، َٓ٘ ْكٌ ايقٟ

 ايعـٜـ مللٜٚات اهلا٥ٌ ايرتانِ ٖقا ٜوتٛعب َٓٗذّا ٜتطًب األَل أٓش٢ إفٕ

 دٛاْب ناؾ١ تػطٞ ٝاتٚدن٥ تؿاٌُٝ َٔ ؼٜٛ٘ َا بهٌ ، ايوري٠ أسـاخ َٔ

 ٚع٢ً ، ايلٚاٜات ٖقٙ َِاؿك بٝإ ايٛقت ْؿى يف ٜلاع٢ إٔ ع٢ً ، خااألسـ ٖقٙ

 ، ايـٚك ٖقا ألؿا٤ « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر َٔ أؾٌٔ هبٌٝ َٔ ٜهٔ مل ٖقا

ايتاكخي١ٝ ايٛد١ٗ َٔ إبـاعّٝا عُاّل املٓٗر ٖقا عـ ٖقا ٚع٢ً
(1)

 . 

                                                           

ٚقـ بعض أٌٖ اؿـٜح َٛقؿّا َٓأّٖا يًلٚا١ٜ سوب َٓٗر اإلهٓاؿ اؾُعٞ ; سٝح عـٚٙ  (1)

 ايٛاقـٟ  ٢ابط ْعل١ٜ اإلهٓاؿ ، ؾع٢ً هبٌٝ املجاٍ أْهل أمحـ بٔ سٓبٌ عًػلقّا ئٛ

 بٌ اْتكـٚا ع٢ً اينٖلٟ ْؿو٘ يلٚاٜت٘ ؿاؿخ  . «مجع٘ األهاْٝـ ٚف٦ٝ٘ باملنت ٚاسـّا  »

ٜكٍٛ ايكآٞ  . املٓٗر ْٚكًٗا عٓ٘ ايبؼاكٟ يف ايِشٝض ، ٚعـٚا فيو تًؿٝكّا بٗقا «اإلؾو  »

اينٖلٟ َا ُٓع٘ َٔ كٚاٜت٘ هلقا اؿـٜح ًَؿكّا عٔ ٖؤال٤ األكبع١  اْتكـٚا ع٢ً »عٝاض : 

ٜٓعل : ايبؼاكٟ :  . «ٚقايٛا : نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿلؿ سـٜح نٌ ٚاسـ َِٓٗ عٔ اآلػل 

،  ت. ؿ ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، بريٚت ، بػـاؿ تاكٜؽ : اـطٝب ، 2/932 (2494) ايِشٝض

 . 456ْ 8، ابٔ سذل : ؾتض ايباكٟ ز 15ْ 3ز
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 ٖقا يف ايٛاقـٟ يتذلب١ ْعلض ٓٗذٞامل اإلبـاع ٖقا أ١ُٖٝ ع٢ً ْكـ ٚيهٞ

  َٓٗر ٚؾل « أسـ » يػن٠ٚ كٚاٜت٘ تالَقت٘ بعض ٜوتوؼ مل ؾعٓـَا ; ايٌإٔ

 ؾأدابِٗ ، املعتاؿ اإلهٓاؿ َٓٗر سوب كٚاٜتٗا َٓ٘ ؾطًبٛا ، « اؾُعٞ اإلهٓاؿ »

 ٚيف ، « دًـّا عٌلٜٔ » يف اؿـخ ٖقا عٔ مجعٗا اييت ايتاكخي١ٝ باملاؿ٠ ٚأتاِٖ

« دًـ٠ ١َا٥ » ل٣أػ كٚا١ٜ
(1)

 املاؿ٠ َٔ اهلا٥ٌ ايهِ اهتٝعاب عًِٝٗ ؾٌل ، 

« األٍٚ األَل إىل كؿْا » : ي٘ ؾكايٛا ، املعتاؿ اإلهٓاؿ َٓٗر كٚا١ٜ ٚؾل ايتاكخي١ٝ
(2)

 ، 

 . « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر سوب ايلٚا١ٜ أٟ

 األسـاخ يلٚا١ٜ املٓٗر ٖقا بأؾ١ًٝٔ َِٓٗ ٚإقلاك اعرتاف فيو إٔ كٜب ٚال

 أؿا٤ انتٓؿت اييت ٚايلتاب١ املٌك١ ٣َـ أؿكنٛا يهِْٛٗ ; أسـ يػن٠ٚ ايتاكخي١ٝ

 ألٕ ; ايرتانِ ٖقا َعاؾ١ يف املعتاؿ اإلهٓاؿ َٓٗر سوب كٚاٜت٘ ساٍ ايٛاقـٟ

 . ٚتٌلفَٗا تؿلقٗا عٓـ ال ادتُاعٗا عٓـ كؤٜتٗا تتٔض األًٝا٤

 ٖقا يف « ُعٞاؾ اإلهٓاؿ » َٓٗر بني ايتكاكب ٚد٘ إىل اإلًاك٠ ٚػـك

 َا تاكخي١ٝ َع١ًَٛ ٜٛثكٕٛ سني احملـثٕٛ ايباسجٕٛ مياكه٘ َا ٚبني ، اؾاْب

 فنل ايٌإٔ ٖقا يف عًٝ٘ املوتكل َٔ غـا سٝح ، َِـك َٔ أنجل يف ٚكؿت

  . ٚاسـ هٝام يف فتُع١ َٓٗا ْكًت اييت املِاؿك بقنل تتبع ثِ ، املع١ًَٛ ٖقٙ

 ، « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » َٓٗر عًٝ٘ طٟٜٛٓ ايقٟ ايٓكـٟ بايبعـ ٜتعًل ٚؾُٝا 

 مللٜٚات اهلا٥ٌ ايرتانِ اهتٝعاب يف ؾكط تٓشِل ال َكاُـٙ إٔ اتٔض ؾكـ

 اإلهٓاؿ َٓٗر ٚؾل ْٚكًٗا علٓٗا ٜتعقك ٚاييت ، ايٓب١ٜٛ ايوري٠ أسـاخ َٔ ايعـٜـ

 . املنت بٓكـ ٜتٌِ األ١ُٖٝ يف غا١ٜ آػل ؿٚك ي٘ بٌ ، املعتاؿ

 ; ايٛاقـٟ ػلب١ ػالٍ َٔ عًٝ٘ ايٛقٛف ؾُٝهٔ كايـٚ ٖقا طبٝع١ عٔ أَا

 اـطٛات َٔ فُٛع١ ع٢ً ؼتٟٛ أْٗا ، اؾُع١ٝ أهاْٝـٙ اهتكلا٤ َٔ اتٔض إف
                                                           

 . 25ْ 1ابٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل ز (1) 

 . 25ْ 1املِـك ْؿو٘ ز (2)



 116ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 ػطٛات َٔ ايلأٖ ايٛقت يف مياكي عُا دٖٛلٖا يف نجريّا ؽتًـ ال اييت املٓٗذ١ٝ

 : ٖٞ أهاه١ٝ سٌاَل ثالخ ع٢ً تكّٛ أْٗا فيو ، ايتاكخي١ٝ ايبشٛخ نتاب١ يف

 : األّىل املطسل٘

 ٚاملِاؿك املعإ َٔ َا عـخ اـا١ُ ايتاكخي١ٝ املاؿ٠ ظُع ؾٝٗا ُٜٚع٢ٓ

ـّثِٗ إٔ َٓ٘ ايٛاقـٟ تالَٝق طًب عٓـَا فيو ًُْٚى ، املؼتًؿ١   غن٠ٚ عٔ حي

 مجعٗا اييت ايتاكخي١ٝ باملاؿ٠ ؾأتاِٖ ، املعتاؿ اإلهٓاؿ َٓٗر بٛاهط١ ، « أسـ »

 . « دًـ٠ ١َا٥ » أػل٣ كٚا١ٜ ٚيف ، « دًـّا ٔعٌلٜ » يف اؿـخ ٖقا عٔ

 َعليف َوض بع١ًُٝ قاّ اهلا٥ٌ ايهِ ٖقا َٔ ٚآض ٖٛ نُا ؾايٛاقـٟ إفٕ

 . ايػن٠ٚ بٗقٙ ػا١ُ أػباك َٔ كٟٚ َا يهٌ

 : الجاىٔ٘ املطسل٘

 ؾلمٖا ثِ ، اجملُٛع١ ايتاكخي١ٝ املاؿ٠ يف ايٓعل إعُاٍ ع٢ً ؾهلتٗا ٚتكّٛ

  : ـؾنيٖ يتشكٝل طًبّا ْٚكـٖا

 فيو ع٢ً ٚايٌاٖـ ، املِاؿك نٌ يـ٣ عًٝ٘ امُلذُع املُٕٔٛ ؼـٜـ : األّل

 ايقٟ ؾهإ ... » بعباك٠ اؾُعٞ إهٓاؿٙ عٔ اينبري بٔ عل٠ٚ أؿا٤

« قايٛا عًٝ٘ يٓا ادتُعٛا
(1)

ًّ ااتؿاّق مث١ إٔ ٢عً تـٍ سٝح ;   سٍٛ اعا

 اؾ١ن بٌإٔ اتؿاقُٗا بائلٚك٠ تعين ال ناْت ٚإٕ ، ايلٚا١ٜ َُٕٔٛ

  . اؿـخ تؿاٌُٝ

 َٚٔ ، اآلػل عٔ َِـك نٌ بٗا ٜتؿلؿ اييت ات٥ٝاؾن ؼـٜـ : الجاىٕ

 قـ ؾهٌ » : اؾُعٞ إهٓاؿٙ يف ايٛاقـٟ عباك٠ عًٝٗا ايـاي١ ايكلا٥ٔ

« ... بطا٥ؿ١ سـثين
(2)

 اآلػل عٔ طلٜل نٌ تؿلؿ ٢عً ؿالي١ ٖٚٞ ، 

 َٔ ايلٚا١ٜ ٜهتٓـ َا درب يف بٗا اهتعإ اينٜاؿات ٖٚقٙ ، بنٜاؿات

 . ايتاكخيٞ اؿـخ ُٛك النتُاٍ طًبّا ايتؿاٌُٝ يف ْكّ

                                                           

 . 1/184ايٛاقـٟ : املػامٟ  (1)

 . 1/184املِـك ْؿو٘  (2)
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 : الجالج٘ املطسل٘

 ٜلتبط ايّٓ ٖقا ٚبٓا٤ ، « ايتاكخيٞ ايّٓ بٓا٤ » مبلس١ً توُٝتٗا ٚميهٔ

 ؼـٜـ ٚنقا ، ايلٚاٜات عًٝ٘ أمجعت ايقٟ املُٕٔٛ بتشـٜـ َباًلّا اكتباطّا

 باملُٕٔٛ ٜٓٗض إْ٘ سٝح ; لاآلػ عٔ َِـك نٌ بٗا ٜتؿلؿ اييت اؾن٥ٝات

 ٖقا ألٕ ; ايتاكخيٞ ايّٓ بٓا٤ يف َلس١ً أِٖ ٖٞ ٖٚقٙ،  نأٌُ عًٝ٘ اجملُع

 َِاؿك بٝٓٗا نإ ٚإٕ ست٢ - املؼتًؿ١ املِاؿك عًٝ٘ أمجعت ايقٟ املُٕٔٛ

 . ُشٝشّا أُاّل املُٕٔٛ هلقا إٔ ع٢ً تـٍ - ٓعٝؿ١

 أهاه٘ ع٢ً ٜوتبعـ سٝح ، ْكـٟ نُعٝاك املُٕٔٛ ٖقا ٜٓٗض ٖٚٓا

 . َع٘ تتعاكض اييت ايٌاف٠ ايتؿاٌُٝ أٚ ايلٚاٜات

 اينٜاؿات باب َٔ ؾٗٞ ، اآلػل عٔ َِـك نٌ بٗا ٜتؿلؿ اييت اؾن٥ٝات أَا

 ايلٚاٜات بعهى َع٘ تتعاكض ال أْٗا ؾٝٗا ٚاملؿرتض ، عًٝ٘ اجملُع األٌُ ع٢ً

 عًٝ٘ اجملُع املُٕٔٛ بٗا ُٜطّعِ إٔ ميهٔ سٝح ، إيٝ٘ تٔٝـ إٔ ميهٔ بٌ ، ايٌاف٠

 ، ايتاكخي١ٝ ايتؿاٌُٝ يف تعرتٜ٘ اييت ايٓكّ دٛاْب اهتهُاٍ بٗـف ( األٌُ )

 . « اؾُعٞ اإلهٓاؿ » ملٓٗر ايٛاقـٟ مماكهات يف ظال٤ تتٔض اـطٛات ٖٚقٙ

 اْتكا٤ يف املج٢ً ايِٛك٠ ايٛاقـٟ ًٜتنّ ؾًِ ، املعتاؿ اإلهٓاؿ ُعٝـ ع٢ً أَا

ٍّٛ مل أْ٘ مبع٢ٓ ، أهاْٝـٙ  َٔ نجري ؾؿٞ ، ايك١ٜٛ املت١ًِ األهاْٝـ ع٢ً ؾكط ٜع

 : نكٛي٘ ايلٚا٠ ًؼ١ِٝ ؼـٜـ سٝاٍ ٚاإلبٗاّ باالْكطاع أهاْٝـٙ اتوُت األسٝإ

« املطًب عبـ إٔ ُٚأػِبلت »
(1)

« ايعًِ أٌٖ َٔ كدٌ هعٝـ أبٛ سـثين » ٚ ، 
(2)

. 

 ع٢ً ١بـق اإلهٓاؿ اهتعٌُ ايٛاقـٟ نٕٛ َٔ ايـاكهني أسـ معِ ٜٓؿٞ َا ٖٚقا

ـّثني طلٜك١ احمل
(3)

 . 

                                                           

 . 146ْ 1ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

 . 189ْ 1املِـك ْؿو٘ ز (2)

 . 165ْ 1ًانل َِطؿٞ : ايتاكٜؽ ٚاملؤكػٕٛ ز (3)
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 « اجلنعٕ اإلغياز » ميَر عنل آلٔ٘ ٓبني تْضٔشٕ ضغه

 
 إغياز مجعٕ ٓؿنل

 ز -ب  -الططق أ 

 إغياز الطّآ٘ )أ( إغياز الطّآ٘ )ز( إغياز الطّآ٘ )ب(

مطنٌْ الطّآ٘

 

مطنٌْ الطّآ٘

 

مطنٌْ الطّآ٘

 

 الص املطنٌْمطسل٘ اغتد
املتفق علُٔ مً مطّٓات 

 ز -ب -الطـطق أ
 

 مطسل٘ تطعٔـه اليص املتفـق علٔـُ بالتفاصٔل
 اليت تفطزت بَا كل ضّآ٘
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  َِطًض ٜوتؼـّ األعِ ايػايب يف لـٙ ، أهاْٝـٙ َِطًشات يف ٚبايٓعل

 َـكه١ َٓٗر ٚسوب ، « أػربْٞ » َِطًض أسٝاّْا اهتؼـّ نُا ، « سـثين »

 ايتشٌُ ع٢ً يًـالي١ ايوٛا٤ ع٢ً بُٗا عرب املِطًشإ ؾٗقإ ، باملـ١ٜٓ اؿـٜح

  بأْٛاعٗا. اإلدام٠ أٚ ايعلض أٚ ايوُاع بطلٜل

 ايٓكٌ ع٢ً يًـالي١ ب٘ يٝعرب ٚكمبا ، « بًػين » َِطًض أّٜٔا اهتؼـّ نُا

 ٚايٛداؿات . ايٛثا٥ل عٔ

ِٗل ٖقا  َٔ ; َػامٜ٘ يف اؾػلاؾ١ٝ بايتؿاٌُٝ ايٛاقـٟ اٖتُاّ ايلٚاٜات ٚتع

 سٝاٍ ٚبٛاط » : ؾٝكٍٛ « بٛاط » غن٠ٚ ب٘ نإ ايقٟ املٛقع عٔ سـٜج٘ َجاّل فيو

« بلؿ ثالث١ ٚاملـ١ٜٓ بٛاط ٚبني ، ػٌب فٟ ْاس١ٝ َٔ ٓب١
(1)

.  

 ًُٚٓا ايقٟ املػامٟ بكوِ بـأْا ؾًٛ ، ايهتاب ملُٕٔٛ اْتكًٓا إفا أَا

 ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٚهلاٜا َػامٟ ؾُٝع َٛدن ببٝإ ابتـأٙ أْ٘ أًلْا ؾكـ ، ناَاّل

 يف ايبايػ١ ايـق١ اؾاْب ٖقا يف ايٛاقـٟ ع٢ً ٜالسغ َا ٚأِٖ ، مَّٓٝا ٚتلتٝبٗا

 باملـ١ٜٓ املػامٟ َؤكػٞ َٔ غريٙ يـ٣ َوبٛم غري بٌهٌ املػامٟ ألسـاخ ايتأكٜؽ

)دْٛى( ٜٓتكـ ايِـؿ ٖقا ٚيف ، ْؿو٘ إهشام ابٔ ؾِٝٗ مبا
(2)

 يٛقٛع٘ ايٛاقـٟ 

 ٜتأٌَ َٔ ٕأ ٚايٛاقع ، األسـاخ بعض تٛاكٜؽ سٝاٍ ٚاالٓطلاب ايتؼبط يف

 ، اينعِ ٖقا يف ايٓعل ٜعٝـ ٚإٔ بـ ال ، َاؿت٘ ٚاْتكا٤ اهتكِا٤ يف ايٛاقـٟ َٓٗذ١ٝ

 ٖقا هبب ُْلدع إٔ ميهٔ ٚهلقا ، ايبّٝٔ ايتؼبط ٖقا َجٌ يف كعٜ إٔ ب٘ ٜٚلبأ

 عٓ٘ ْكًٛا ايقٜٔ ايلٚا٠ أسـ عـاي١ أٚ ٓبط يف ـًٌ أٚ ، ايّٓواؾ ُٓٝع إىل االٓطلاب

ٚايهقب بايٛٓع اتِٗ ايقٟ ٖع(266)ت ايجًذٞ ًذاع بٔ قُـ : َجٌ
(3)

 . 

                                                           

 . 13،  12ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ ز (1)

 . 32ْ 1املػامٟ )املكـ١َ( ز (2)

ْ  9ّ ، ز1984-ٖع1404اْعل ابٔ سذل : تٗقٜب ايتٗقٜب ، بريٚت ، ط ، ؿاك ايؿهل ،  (3)

195 . 



 111ىورةىالنبووةىومؤرخوهاىفيىالمدونةىالمنورةىفيىالقرنونىاألولىوالثانيىالهجروونعلمىالد

 َلٜٚات َٔ يًعـٜـ تكٛمي٘ يف ايٛاقـٟ يـ٣ ايكٟٛ ايٓكـٟ ايٛعٞ ٜٚربم

 أَج١ً َٚٔ ، هعـ ابٔ تًُٝقٙ ِقبٌ َٔ بٌأْٗا ٜوأٍ نإ اييت ػا١ُ ، ايوري٠

 يف ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب باٜع َٔ أٍٚ األهـٟ هٓإ أبا إٔ َٔ ٟكٚ عُا ي٘ األػري هؤاٍ فيو

 بين سِاك يف قتٌ األهـٟ هٓإ أبٛ ٌٖٚ ٖقا ".. : ايٛاقـٟ ؾكاٍ ايلٓٛإ بٝع١

األهـٟ هٓإ بٔ هٓإ اؿـٜب١ٝ ّٜٛ باٜع٘ ٚايقٟ اؿـٜب١ٝ قبٌ قلٜع١
(1)

 . 

 غ١ِِٝ باملـ١ٜٓ ايوري٠ عًُا٤ َٔ غريٙ عٔ ايٛاقـٟ ٜتؿلؿ ايٓكـ هٝام ٚيف

« املـ١ٜٓ أٌٖ عٌُ » بع املعلٚف ايؿكٗٞ األٌُ تٛظٝـ ٖٚٞ ، أػل٣
(2)

 ْكـ يف 

 ثِ َٚٔ ، غريِٖ َٔ بٛقا٥عٗا أعًِ املـ١ٜٓ أٌٖ ألٕ ااهتٓاّؿ ; ايوري٠ َلٜٚات

  غريٙ. ع٢ً املكـّ ؾٗٛ ؾٝٗا أَل ع٢ً جيُعٕٛ عٓـَا

 إٔ َٔ َلسب أبٞ عٔ ايٌعيب كٚاٙ ملا ْكـٙ : فيو ع٢ً ايـاي١ األَج١ً َٚٔ

 ٖٚقا » : ؾٝكٍٛ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٍٛكه قرب يف أكبع١ كابع نإ عٛف بٔ ايلمحٔ عبـ

 َا بًـْا أٌٖ ٚعٓـ عٓـْا ٚايجبت ، َلسب أبٛ ٜعلف ٚال عٓـْا ٜعلف ال اؿـٜح

« املوٝب بٔ هعٝـ عٔ اينٖلٟ عٔ َعُل سـثين
(3)

.  

 ٖٚٛ » : ايٛاقـٟ ٜكٍٛ اإلهالّ يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ عكـٙ يٛا٤ أٍٚ ؼـٜـ ٚبٌإٔ

« املطًب عبـ بٔ ؿُن٠ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ عكـٙ يٛا٤ أٍٚ إٕ : عٓـْا عًٝ٘ اجملُع اـرب
(4)

.  
                                                           

 . 134ْ 2ابٔ هعـ : ايطبكات ز (1)

ٖٚقا اآلَل  »َٔ ُٛك ايِٝؼ اييت نإ ٜعرب بٗا اإلَاّ َايو عٔ ٖقا املبـأ ايؿكٗٞ قٛي٘ :  (2)

،  «ايو١ٓ اييت ال اػتالف ؾٝٗا عٓـْا  »،  «ايٓاي ، ٚأٌٖ ايعًِ ببًـْا ايقٟ أؿكنت عًٝ٘ 

َايو بٔ اْعل .  «ٚايقٟ أؿكنت عًٝ٘ أٌٖ ايعًِ ببًـْا  »،  « األَل اجملتُع عًٝ٘ عٓـْا »

املٛطأ ، ؼكٝل : ؾؤاؿ عبـ ايباقٞ ، ايكاٖل٠ ، ؿاك إسٝا٤ ايهتب ايعلب١ٝ ، :  أْى

 . 503،  506ْ 2ز 246،  152،  111،  13ْ  1، ز ٖع1370

،  11ْ 3، ز 53ْ  1، ٜٓعل نقيو َػامٟ ايٛاقـٟ ز 59ْ 6ابٔ هعـ : ايطبكات ز (3)

17  ،45 . 

 . 10ْ 3املِـك ْؿو٘ ز (4)



 (04) العدد -المنورة المدونة ودرادات بحوث مركز مجلةى111

 َٓٗر مماكه١ إكٖاُات يـٜ٘ ظٗلت قـ ايكلظٞ نعب بٔ قُـ نإ ٚإفا

ـّ املٓٗر ٖقا أػق ؾكـ ، املػامٟ أسـاخ ملٛاقع املٝـاْٞ ايتشكٝل  اتطّٛك أنجل ابع

 أؿكنت َا » : َكٛيت٘ يف ظال٤ فيو ٜٚعٗل،  ايٛاقـٟ عٓـ اٚكهّٛػ اّْٚٔذ

 مسعت ٌٖ : هأيت٘ إال هلِ َٛىل ٚال ، ايٌٗـا٤ ٚأبٓا٤ ايِشاب١ ٓا٤أب َٔ كداّل

 املٛٓع إىل َٔٝت أعًُين ؾإفا ؟ قتٌ ٚأٜٔ ٌَٗـٙ عٔ خيربى أًٖو َٔ أسـّا

« أعآٜ٘ ست٢ املٛٓع إىل َٔٝت إال غنا٠ عًُت َٚا ٘..ٓؾأعاٜ
(1)

 ٜكتِل ٚمل ، 

 ٜكٍٛ ، أّٜٔا ػاكدٗا ٌْبت اييت بٌ ، ؾكط باملـ١ٜٓ ايػنٚات َٛاقع ع٢ً اٖتُاَ٘

 ؟ تلٜـ أٜٔ ؾكًت كن٠ٛ َٚع٘ مبه١ ايٛاقـٟ كأٜت » : ٖع(252)ت ايؿلٟٚ ٖاكٕٚ

« ٚايٛاقع١ املٛٓع أك٣ ست٢ سٓني إىل أ٢َٔ إٔ أكٜـ : قاٍ
(2)

.  

 ٜهاؿ ست٢ ، ايتاكخي١ٝ َاؿت٘ يف أهاهّا يًٛاقـٟ بايٓوب١ ايٌعل ٚميجٌ ٖقا

 األػري عًٝ٘ تؿٛم ٚإٕ ، ايٌإٔ ٖقا يف إهشام ابٔ اٖتُاّ ْؿى اٖتُاَ٘ ٜٔاكع

 تعٗل ساٍ أٟ ع٢ً ايعلب. ٚأٜاّ اؾاًٖٞ بايرتاخ املتعًل ايٌعل يف َٓامع٘ ؿٕٚ

 ع٢ً ٜكتِل مل نْٛ٘ سٝح َٔ ايٌعل ملاؿ٠ هلؿٙ يف نُؤكؾ ايٛاقـٟ َٛٓٛع١ٝ

 ، يًٌُلنني ٖٚذا٥ِٗ ؾٝٗا اْتِلٚا اييت غنٚاتِٗ يف املوًُني ًعلا٤ َكٛالت

املوًُني ٖذا٤ يف ْعُٖٛا اييت املٌلنني أًعاك بقنل اعت٢ٓ بٌ
(3)

 . 

 بتٛظٝؿٗا ٚاْتٗا٤ّ مجعٗا َٔ بـ٤ّا ، بايٛثا٥ل بايػّا اٖتُاَّا ايٛاقـٟ ٜبـٟ نُا

 ، يًٛثا٥ل ايتاكخي١ٝ بايك١ُٝ ٚعٝ٘ سٔٛك ع٢ً ْكـ ٚيعًٓا ، املػامٟ عٔ ؿكاهات٘ يف

 ، بٝـٙ ُٛك٠ َٓٗا ؽٜٓو نإ ، ايٛثا٥ل ٖٙق ألٍُٛ اقتٓا٥٘ تعقك ساٍ يف بأْ٘

« أفكغ نتاب ْوؼت » : ٜكٍٛ إف أفكغ ألٌٖ ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب نتاب َع نشاي٘
(4)

 . 

                                                           

 . 18ْ 1، ابٔ هٝـ ايٓاي : عٕٝٛ األثل ز 6ْ 3اـطٝب : تاكٜؽ بػـاؿ ز (1)

 . 18ْ 1، املِـك ْؿوع٘ ز 6ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (2)

 . 175،  172ْ 1ايٛاقـٟ : املػامٟ زل ع٢ً هبٌٝ املجاٍ اْع (3)

 . 1032ْ 3املِـك ْؿوع٘ ز (4)
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 اـا١ُ ايكلآ١ْٝ اآلٜات بلبط - ايٛاقـٟ عينأ - هبكٛٙ َٔ ٚنٌإٔ

 َع١ْٛٓ بقاتٗا قا١ُ٥ َباسح ٚمث١ ، نتاب٘ يف نأٌُ ايتاكخيٞ بٛاقعٗا باملػامٟ

 َٔ ْنٍ َا »،  « األْؿاٍ هٛك٠ فنل » : َجٌ املٛٓٛع بٗقا امللتبط١ ايوٛك بأمسا٤

« أسـ يف ايكلإٓ
(1)

« ايٓٔري بين يف ايكلإٓ ْنٍ َا » ، 
(2)

 اٖتُاّ إٔ ًو ٚال ، 

ايتؿوري فاٍ يف ٚتِٓٝؿ٘ عٓاٜت٘ إىل َٓ٘ داْب يف كادع بٗقا ايٛاقـٟ
(3)

.  

ِٗل نُا  ػالٍ َٔ ايؿك١ٝٗ املاؿ٠ إبلام ع٢ً ايٛاقـٟ سلْ ايلٚاٜات تع

« اإلؾو » ساؿخ يف ايتُِٝ آ١ٜ يٓنٍٚ نبٝاْ٘ ، ٟاملػام َلٜٚات
(4)

 ٚفنلٙ ، 

ايلقاع فات غن٠ٚ يف أؿا٥ٗا ٚنٝؿ١ٝ « اـٛف » يِال٠
(5)

.  

 فُٛعات إىل ِٜٓٔ ايٓاس١ٝ ٖقٙ يف ايٛاقـٟ َِّٓـ إٔ ٜعين ال فيو يهٔ

)ٖٛكؾتى( معِ سوب اؿـٜح
(6)

 َٚٛٓٛعات املػامٟ َِّٓؿات ١بٓٝ إٔ فيو ، 

 ساٍ يف ست٢ ، اؿـٜح نتب َُٕٚٔٛ ١بٓٝ عٔ اؿاٍ بطبٝع١ ؽتًـ أبٛابٗا

 ٜع٢ٓ ؾال ، ؾكّٗٝا ؿكاهتٗا َلس١ً يف اؿـٜح َٛٓٛعات ُٓٔ املػامٟ اعتُاؿ

 ٚايتٌلٜع . ايؿك٘ يف أسهاّ عًٝٗا هٝرتتب اييت باملاؿ٠ إال َٓٗا

 : اآلتٔ٘ اليتائر إىل السضاغ٘ خلصت فقس غبق ما علٙ ّتأغٔػًا

 ايعاٌَ إىل إٓاؾ١ ايـ١ٜٝٓ ايعًّٛ يف ممج١ً املـ١ْٝ ايب١٦ٝ َعطٝات ٕأ تبني : أّاًل

 ُٚٝاغ١ ٌْأ٠ ٚكا٤ ايل٥ٝى ايباعح ناْت ، ٚاإلؿاكٟ ٚايرتبٟٛ ايٓؿوٞ

 بإٔ يًنعِ ُش١ ال ٚأْ٘ ، ٖع(2-1) ايكلْني يف املٓٛك٠ باملـ١ٜٓ ايوري٠ عًِ

  .« ١ٜايبًٗٛ املًٛى هري » بع أه٠ٛ دا٤ت َِٚطًشٗا ايوري٠ ؾهل٠ أٌُ
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 ث١ً أٜـٟ ع٢ً بـأت باملـ١ٜٓ ايوري٠ بعًِ ايعٓا١ٜ بـا١ٜ إٔ ايـكاه١ أٚٓشت : ثاىًٔا

 َٚٔ ايتابعني عًُا٤ َعٗا تٛاٌُ ثِ ، عًِٝٗ اهلل كٓٛإ ايِشاب١ َٔ

 َٚلٚكّا اينبري بٔ عل٠ٚ َٔ ابـ٤ّ اهلذلٟ ايجاْٞ ايكلٕ ْٗا١ٜ ست٢ تالِٖ

 بٔ اهلل ٚعبـ املـْٞ َإكٚ بٔ ٜٚنٜـ اينٖلٟ ًٗاب ٚابٔ هعـ بٔ بٌلسبٌٝ

 ، ايٛاقـٟ عُل بٔ مبشُـ ٚاْتٗا٤.إهشام ٚابٔ عكب١ بٔ َٚٛه٢ سنّ بٔ بهل أب٢

 َٚلٜٚاتٗا . ايوري٠ َاؿ٠ ػالهلا َٔ ُاغٛا َٓٗذ١ٝ َٓع١َٛ قـَٛا سٝح

 يف اإلهٓاؿ َٓٗر اعتُـٚا باملـ١ٜٓ ايوري٠ عًُا٤ إٔ ايعلض ػالٍ َٔ تبني : ثالجًا

 َٔ اّْاأسٝ ًاب٘ مما ايلغِ ٚع٢ً ، أػباكٖا ْٚكٌ ٠ايوري َاؿ٠ مجع ع١ًُٝ

 املٓٗذ١ٝ َٔ عاي١ٝ ؿكد١ املٓٗر بٗقا سككٛا أِْٗ إال ، اْكطاع أٚ ٓعـ

 األٚكبٞ ايتاكٜؽ ػا١ُ املؼتًؿ١ ايتاكٜؽ سكب إيٝ٘ تؿتكل َا ٖٚٛ ، ايع١ًُٝ

ٚايٛهٝط ايكـِٜ
(1)

 . 

 « املٝـاْٞ املٓٗر » بع توُٝت٘ ميهٔ َا املـ١ٜٓ َؤكػٛ اهتشـخ نُا : ضابعًا

 عٓـ املٓٗر ٖقا اهتؼـاّ إكٖاُات بـت ٚقـ ، ايوري٠ أػباك يتشكٝل

 املٓٗر ٖقا ٚظـ سٝح ، ايٛاقـٟ يـ٣ ايٓٔر َلس١ً إىل ًُٚٚت ايكلظٞ

 ًٗـ ايقٟ املٝـاْٞ املٛقع ع٢ً علٓٗا ػالٍ َٔ ايوري٠ أػباك يتُشّٝ

 . املٛقع ٖقا طٝاتملع األػباك ٖقٙ َٛا١َ٤ َـ٣ َٔ يًتأنـ ، اؿـخ فلٜات

 قِب هلِ نإ املـ١ٜٓ َؤكػٞ إٔ ، ايٌٛاٖـ َٔ عـؿ ػالٍ َٔ تبني : خامػًا

 ؾكـ ، اؿٛيٞ ايرتتٝب َٓٗر ٚؾل ايتاكخي١ٝ األسـاخ ُٝاغ١ يف ايوبل
                                                           

ال ميهٔ ايٌو  ... »لدًٝٛخ( بٗقٙ اؿكٝك١ عٓـَا قاٍ عٔ ْعل١ٜ اإلهٓاؿ : ٚقـ ًٗـ )َ (1)

ٚيف  . يف قُٝتٗا يف ُٓإ ايِش١ ، ٚاملوًُٕٛ ع٢ً سل يف ؾؼلِٖ بعًِ اؿـٜح

ْٔطل إىل األػق  - أٟ يف نتب ايتاكٜؽ ايكـمي١ غري ايعلب١ٝ -ايوذالت ايكـمي١ األػل٣ 

ايٓاؿك إٔ خيربْا املؤكؾ اإلغلٜكٞ أٚ ايلَٚاْٞ  مبا ٜل٣ٚ يٓا ع٢ً َوؤٚي١ٝ املؤيـ ، ؾُٔ

ظ تلمج١ : سوني ِْاك ، بريٚت ، ؿاك  ؿكاهات عٔ املؤكػني ايعلب . «مبِـك َعًَٛات٘ 

 . 32 ، 31ت ، ْ. ايجكاؾ١ظ ؿ
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 ، ايِشاب١ عٗـ يف بـأ املٓٗر ٖقا مبُاكه١ ايٛعٞ ظٗٛك إكٖاُات إٔ اتٔض

 ثِ ،  عباي ٚابٔ  اهلل عبـ بٔ دابل َلٜٚات بعض يف فيو ٚظٗل

  . ايٛاقـٟ يـ٣ ْٚٔذ٘ فكٚت٘ بًؼ إٔ إىل ايتطٛك يف أػق

 يف ٚتٛظٝؿٗا ايٛثا٥ل ظُع ايٛعٞ سٔٛك إٔ عٔ ايـكاه١ نٌؿت نُا : غازغًا

 ٖقا إكٖاُات إٔ ٚتبني ، ٖع(2-1) ايكلْني يف باملـ١ٜٓ بـأ ايوري٠ ؿكاه١

 أػقت ثِ ،  ايعب بٔ اهلل عبـ ٜـ ع٢ً بـأت اؾاْب ٖقا يف ايٛعٞ

 بابٔ ٚاْتٗا٤ ، اينبري بٔ عل٠ٚ َٔ ابـ٤ّ ايوري٠ عًُا٤ َٓاٖر يف تلهؽ

  . ٚايٛاقـٟ إهشام

 سٝاٍ ايتاكخيٞ ايٓكـ مماكهات إٔ نقيو ايـكاه١ ػالٍ َٔ تبني : غابعًا

 بٌ ؾشوب ٖقا يٝى ، ايٛاقـٟ عٓـ ْٚٔر بك٠ٛ ظٗلت ايوري٠ َلٜٚات

 أٌٖ عٌُ » بع املعلٚف املبـأ ٚظـ ٟايق املـ١ٜٓ َؤكػٞ َٔ ايٛسٝـ ٜعـ

 ايوري٠ َلٜٚات تكِٜٛ يف ٚيهٔ ، ؾكط ايؿكٗٞ اؾاْب يف يٝى « املـ١ٜٓ

 اهلذل٠ ؿاك بإَاّ ايٛاقـٟ ١ًُ إىل ٜعٛؿ فيو يف ايوبب ٚيعٌ ، ْٚكـٖا

 َلٜٚات ع٢ً اطالع٘ عٔ ؾٔاّل ٖقا ، تالَٝقٙ أسـ بُٛؿ٘ َايو اإلَاّ

 عًٝ٘ نإ َا َٓٗا نجري يف ؽايـ ْتنا اييت املػامٟ يف ايعلام أٌٖ

 . ايٌإٔ ٖقا يف املـ١ٜٓ أٌٖ عًُا٤

 بٔ أبإ إٔ َٔ ايـاكهٕٛ عًٝ٘ أمجع َا ُش١ عـّ ع٢ً ايـكاه١ بلٖٓت : ثاميًا

 اييت ايٓوؼ١ إٔ ثبت سٝح ، املػامٟ يف نتابّا ُّٓـ عؿإ بٔ عجُإ

 « ٍٛفٗ » آػل ًؼّ تِٓٝـ َٔ بٌ ، تأيٝؿ٘ َٔ تهٔ مل عٛمت٘ ناْت

  . هلا كاٚ فلؿ عٔ ٜلم مل ايٌإٔ ٖقا يف أبإ ؿٚك ٚإٔ ، اينبري بٔ عل٠ٚ أْ٘ تلدض

 

* * * 
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ى
ىوالمراجعىالمصادرىقائمة

 ٍـ(152)ت ٓػاض بً إغشاق بً حمنس : إغشاق ابً ●

 ، ايؿهل ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، فناك هٌٗٝ : ؼكٝل ، ٚاملػامٟ ايوري -

 1978ّ-ٖع1398

 ٍـ(256)ت البداضٖ إمساعٔل بً حمنس : البداضٖ ●

 ابٔ ؿاك ، 3ط ، بريٚت ، يبػاا ؿٜب َِطؿ٢ : ؼكٝل ، ايِشٝض اؾاَع -

 1978ّ - ٖع1407 ، نجري

 ٍـ(256)ت األغسٖ اهلل عبس بً بلاض بً العبري : بلاض ابً ●

 ، ايعاْٞ َطبع١ ، بػـاؿ ، ايعاْٞ َهٞ هاَٞ : ؼكٝل ، املٛؾكٝات األػباك -

1972ّ 

 ٍـ(279)ت دابط بً حئٙ بً أمحس : البالشضٖ ●

 ؿاك ، اإلههٓـك١ٜ ، عط٠ٛ ٚعُلٚ ، ايل٤ٚف عبـ ط٘ : ؼكٝل ، ايبًـإ ؾتٛغ -

 ؿ.ت ، ػًـٕٚ ابٔ

  ٍـ(728)ت احللٔه عبس بً أمحس السًٓ تقٕ : تٔنُٔ ابً ●

 فعُع ، املٓٛك٠ املـ١ٜٓ ، قاهِ قُـ ايلمحٔ عبـ : ؼكٝل ، ايؿتا٣ٚ فعُٛع -

 1995ّ-ٖع1416 ، ايٌلٜـ املِعشـ يطباع١ ؾٗـ املًو

 ؿ.ت ، اؿٝا٠ َهتب١ ؿاك ، بريٚت ، ايتؿوري أٍُٛ يف َكـ١َ -

 ٍـ(1067)ت القػطيطٔين اهلل عبس بً مصطفٙ : خلٔف٘ سادٙ ●

 1992ّ-ٖع1413 ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، بريٚت ، ايعٕٓٛ نٌـ -

 ٍـ(354)ت يتالبػ أمحس بً سباٌ بً حمنس : سباٌ ابً ●

 ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، بريٚت ، ؾالٌُٜٗل : ؼكٝل ، األَِاك عًُا٤ ٌَاٖري -

1959ّ 
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 ٍـ(582)ت العػقالىٕ سذط بً أمحس : سذط ابً ●

  ٖع1328 ، ايرتاخ إسٝا٤ ؿاك ، بريٚت ، ايِشاب١ متٝٝن يف اإلُاب١ -

 هًُٝإ كايػؿا عبـ : ؼكٝل ، بايتـيٝى باملُٛٛؾني ايتكـٜى أٌٖ تعلٜـ -

 ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، 1ط بريٚت ، ايعنٜن عبـ أمحـ قُـ ، ايبٓـاكٟ

 1984ّ-ٖع1405

 1984ّ-ٖع1404 ، ايؿهل ؿاك ، ط ، بريٚت ، ايتٗقٜب تٗقٜب -

 ، ايلٜاض ، بام بٔ ايعنٜن عبـ : ؼكٝل ، ايبؼاكٟ ُشٝض بٌلغ ايباكٟ ؾتض -

 ؿ.ت ، اؿـٜج١ ايلٜاض َهتب١

 ٍـ(1044)ت احلليب السًٓ بطٍاٌ إبطأٍه بً علٙ : احلليب ●

 ع1398ٖ ، ايرتاخ ؿاك ، 2ط ، بريٚت ، املإَٔٛ األَني هري٠ يف ايعٕٝٛ إْوإ -

 ٍـ(488)ت احلنٔسٖ ىصط أبٕ بً حمنس : احلنٔسٖ ●

 ، ايعنٜن عبـ مبٝـ٠ : ؼكٝل ، َٚوًِ ايبؼاكٟ ايِشٝشني يف َا غلٜب تؿوري -

 1995ّ-ٖع1415 ، ايو١ٓ َهتب١ ، 1ط ، ايكاٖل٠

 ٍـ(241)ت الؿٔباىٕ سيبل بً أمحس : سيبل ابً ●

 1985ّ-ٖع1405 ، اإلهالَٞ املهتب ، 5ط ، بريٚت ، املوٓـ -

  ٍـ(463)ت ثابت علٙ بً أمحس بلط أبْ : البغسازٖ اخلطٔب ●

 ؿ.ت ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، بريٚت ، بػـاؿ تاكٜؽ -

 1988ّ – ٖع1409 ، ايع١ًُٝ هتباي ؿاك ، بريٚت ، ايلٚا١ٜ عًِ يف ايهؿا١ٜ -

  ٍـ(681)ت بلط أبٙ بً حمنس أبٙ بً أمحس : خللاٌ ابً ●

 ؿ.ت ، ايجكاؾ١ ؿاك ، بريٚت ، عباي كؤٚف : ؼكٝل ، األعٝإ ٚؾٝات -

  ٍـ(748)ت عجناٌ بً أمحس بً حمنس : الصٍيب ●

 1996ّ ، ايعلبٞ ايػـ ؿاك ، 1ط ، ايكاٖل٠ ، اإلهالّ تاكٜؽ -

 ؿ.ت ، ايعلبٞ ايرتاخ إسٝا٤ ؿاك ، بريٚت ، ؿاظاؿ تقنل٠ -
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 ، ايعلقوٛه٢ ْعِٝ ٚقُـ ، األكْاؤٚط ًعٝب : ؼكٝل ، ايٓبال٤ أعالّ هري -

 ٖع1413 ، ايلهاي١ َؤهو١ ، 9ط ، بريٚت

 ؿاك ، بريٚت ، ايبذاٟٚ قُـ عًٞ : كٝلؼ ، ايلداٍ ْكـ يف االعتـاٍ َٝنإ -

 ؿ.ت ، ٚايٌٓل يًطباع١ املعلؾ١

 ٍـ(327)ت سامت أبٙ بً الطمحً عبس : اظٖالط ●

 1952ّ ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، ٚايتعـٌٜ اؾلغ -

 ٍـ(1205)ت العبٔسٖ حمنس بً حمنس : العبٔسٖ ●

 ؿ.ت ، اهلـا١ٜ ؿاك ، ايهٜٛت ، ايكاَٛي دٛاٖل َٔ ايعلٚي تاز -

 ٍـ(902)ت الػداّٖ الطمحً عبس بً حمنس : الػداّٖ ●

 ، ايكاٖل٠ ، اـٌت عجُإ قُـ : ؼكٝل ، ايتاكٜؽ فّ ملٔ بايتٛبٝؽ اإلعالٕ -

 ؿ.ت ، هٝٓا ابٔ َهتب١

 ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، اؿـٜح أيؿ١ٝ ًلغ املػٝح ؾتض -

 ٖع1403

 ٍـ(320)ت العٍطٖ مئع بً غعس بً حمنس : غعس ابً ●

 َطابع ، اٖل٠ايك ، ٚآػلٕٚ ايٌٓلتٞ محن٠ : ؼكٝل ، ايهرب٣ ايطبكات -

 ؿ.ت( ، األٖلاّ

 ، 2ط ، املٓٛك٠ املـ١ٜٓ ، َِٓٛك مٜاؿ : ؼكٝل ، املتُِ( )ايكوِ ايطبكات -

 ع1408ٖ ، ٚاؿهِ ايعًّٛ َهتب١

 ٍـ(231)ت اجلنشٕ غالو بً حمنس : غالو ابً ●

 َطبع١ ، 1ط ايكاٖل٠ ، ًانل قُٛؿ : ؼكٝل ، ايٌعلا٤ ؾشٍٛ طبكات -

 ؿ.ت ، املـْٞ

 ٍـ(581)ت أمحس بً اهلل عبس بً الطمحً عبس : الػَٔلٕ ●

 ؿ.ت ، ايؿهل ؿاك ، بريٚت ، هعـ ايل٤ٚف عبـ ط٘ : ؼكٝل ، األْـ ايلٚض -
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 ٍـ(734)ت الياؽ غٔس بً حمنس : الياؽ غٔس ابً ●

 ٖع1356 ، ايكـهٞ َهتب١ ، 2ط ، ايكاٖل٠ ، ٚايوري املػام٣ ؾٕٓٛ يف األثل عٕٝٛ -

 ٍـ(911)ت بلط أبٙ بً الطمحً عبس : الػْٔطٕ ●

 1973ّ ، ايجكاؾ١ٝ املهتب١ ، بريٚت ، ايكلإٓ عًّٛ يف اإلتكإ -

 ٍـ(643)ت الؿَطظّضٖ الطمحً عبس بً عجناٌ : الصالح ابً ●

 1988ّ ، ايؿهل ؿاك ، بريٚت ، اؿـٜح عًّٛ يف املكـ١َ -

 ٍـ(211)ت الصيعاىٕ ٍناو بً الطظاق عبس : الصيعاىٕ ●

 املهتب ، 2ط ، بريٚت ، األععُٞ ايلمحٔ بسبٝ : ؼكٝل ، املِٓـ -

 ٖع1403 ، اإلهالَٞ

 ٍـ(310)ت الطربٖ دطٓط بً حمنس : الطربٖ ●

 ، 6ط ، ايكاٖل٠ ، إبلاِٖٝ ايؿٌٔ أبٛ قُـ : ؼكٝل ، ٚاملًٛى ايلهٌ تاكٜؽ -

 ؿ.ت ، املعاكف ؿاك

 بٛأ قُـ : ؼكٝل ، ٚايتابعني ايِشاب١ تاكٜؽ َٔ املقٌٜ ايقٌٜ َٔ املٓتؼب -

 ؿ.ت ، املعاكف ؿاك ، 3ط ، ايكاٖل٠ ، إبلاِٖٝ ايؿٌٔ

 ٍـ(463)ت القططيب اهلل عبس بً ْٓغف : الرب عبس ابً ●

 ٖع1328 ، ايعلبٞ ايرتاخ إسٝا٤ ، بريٚت ، األُشاب َعلؾ١ يف االهتٝعاب -

 ، 3ط ، ايكاٖل٠ ، ٓٝـ ًٛقٞ : ؼكٝل ، ٚايوري املػامٟ اػتِاك يف ايـكك -

 تؿ. ، املعاكف ؿاك

 ٍـ(571)ت اهلل ٍب٘ بً احلػً بً علٙ : عػاكط ابً ●

 ؿاك ، ؿٌَل ، غناٟٚ ٌْاط : ؼكٝل ايٓب١ٜٛ( ايوري٠ )قوِ ؿٌَل َـ١ٜٓ تاكٜؽ -

 ؿ.ت ، ايعلبٞ ايؿهل

 ٍـ(277)ت غفٔاٌ بً ٓعقْب : الفػْٖ ●

 َؤهو١ ، 2ط ، بريٚت ، ايعُلٟ ٓٝا٤ أنلّ : ؼكٝل ، ٚايتاكٜؽ املعلؾ١ -

 1981ّ ، ايلهاي١
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 ٍـ(276)ت مػله بً اهلل عبس : قتٔب٘ ابً●

 ايعا١َ املِل١ٜ اهل١٦ٝ ، 6ط ، ايكاٖل٠ ، عها١ً ثلٚت : ؼكٝل ، املعاكف -

 1992ّ ، يًهتاب

 ٍـ(671)ت القططيب بلط أبٙ بً حمنس : القططيب ●

 1989ّ-ٖع1409 ، ايعلبٞ ايػـ ؿاك ، 1ط ، ايكاٖل٠ ، ايكلإٓ ألسهاّ اؾاَع -

 ٍـ(774)ت القطؾٕ عنط بً إمساعٔل : كجري ابً ●

 ؿ.ت ، ايعلبٞ ايؿهل ؿاك ، ايكاٖل٠ ، ٚايٓٗا١ٜ ايبـا١ٜ -

 ٍـ(634)ت األىسلػٕ مْغٙ بً غلٔناٌ : اللالعٕ ●

 ، ايٛاسـ عبـ َِطؿٞ : ؼكٝل ، اـًؿا٤ ٚايجالث١ ايٓيب َػامٟ يف االنتؿا٤ -

 1968ّ-ٖع1387 ، اـالٞ َطبع١ ، ايكاٖل٠

 ٍـ(179)ت أىؼ بً مالم اإلماو : مالم ●

 ، ايعلب١ٝ ايهتب إسٝا٤ ؿاك ، ايكاٖل٠ ، ايباقٞ عبـ ؾؤاؿ : ؼكٝل ، املٛطأ -

 ٖع1370

 ٍـ(420)ت املعٖ العكٕ بً ْٓغف : املعٖ ●

 ، ايلهاي١ َؤهو١ ، 1ط ، بريٚت ، عٛاؿ بٌاك : ؼكٝل ، ايهُاٍ تٗقٜب -

 1980ّ-ٖع1400

 ٍـ(261ت) لقؿريٖا احلذاز بً مػله احلػني أبْ : مػله ●

 ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كهٍٛ عٔ ايعـٍ عٔ ايعـٍ بٓكٌ ايوٓٔ َٔ املؼتِل ايِشٝض املوٓـ -

  ؿ.ت ، اؾٌٝ ؿاك ، بريٚت

 ٍـ(711)ت ميظْض بً ملطو بً حمنس : ميظْض ابً ●

  ؿ.ت. ، ُاؿك ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، ايعلب يوإ -

 ٍـ(385)ت إغشاق بً حمنس الفطز أبْ : اليسٓه ابً ●

 1978ّ -ٖع1398 ، املعلؾ١ ؿاك ، بريٚت ، هتايؿٗل -
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 ٍـ(430)ت األصفَاىٕ اهلل عبس بً أمحس : ىعٔه أبْ ●

 ٖع1405 ، ايعلبٞ ايهتاب ؿاك ، ط ، بريٚت ، األُؿٝا٤ ٚطبكات األٚيٝا٤ س١ًٝ -

  ٍـ(218)ت احلنريٖ ٍؿاو بً امللم عبس : ٍؿاو ابً ●

 َِطؿ٢ َطبع١ ، ايكاٖل٠ ، ٕٚآػلٚ ايوكا َِطؿ٢ : ؼكٝل ، ايٓب١ٜٛ ايوري٠ -

 ؿ.ت ، اؿًيب ايبابٞ

 ٍـ(207)ت الْاقسٖ عنط بً حمنس : الْاقسٖ ●

 1855ّ ، نًهتا ، نلميل ؾٕٛ : ؼكٝل ، املػامٟ -

 العطبٔ٘ املطادع

 األعظنٕ مصطفٙ حمنس : األعظنٕ ●

 ايعلب١ٝ ايطباع١ ًلن١ ، 3ط ، ايلٜاض ، ايٌلٜـ اؿـٜح يف ؿكاهات -

  1981ّ-ٖع1401 ، ايوعٛؿ١ٜ

 البَبٔيت جنٔب : البَبٔيت ●

 ؿ.ت ، ايجكاؾ١ ؿاك ، ايبٝٔا٤ ايـاك ، ايعلبٝني ٚايتاكٜؽ األؿب -

 سػني طُ : سػني ●

 1996ّ ، ايٓٗل ؿاك ، 3ط ، ايكاٖل٠ ، اؾاًٖٞ ايٌعل يف -

 السّضٖ الععٓع عبس : السّضٖ ●

 1983ّ ، ماملٌل ؿاك ، بريٚت ، ايعلب عٓـ ايتاكٜؽ عًِ ٌْأ٠ يف عح -

 غامل الععٓع عبس : غامل ●

 1987ّ ، اؾاَع١ ًباب َؤهو١ : اإلههٓـك١ٜ ، ايعلب ٚاملؤكػٕٛ ايتاكٜؽ -

 الطاٍط غلْٚ : الطاٍط ●

 1995ّ ، ٚايٌٓل يًـكاهات ايعلب١ٝ املؤهو١ ، 1ط ، بريٚت ، اينبري بٔ عل٠ٚ -

 عطْاٌ سػني : عطْاٌ ●

 1983ّ ، ايؿهل ؿاك ، بريٚت ، األَٟٛ عِلاي يف ايٌاّ ببالؿ ايتاكخي١ٝ ايلٚا١ٜ -
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 قاغه عبسِ قاغه : قاغه ●

 ؿ.ت ، املعاكف ؿاك ، 2ط ، ايكاٖل٠ ، يًتاكٜؽ اؿٔاك١ٜ ايلؤ١ٜ -

 القامسٕ السًٓ مجال حمنس : القامسٕ ●

 ؿ.ت ، ايع١ًُٝ ايهتب ؿاك : بريٚت ، اؿـٜح َِطًض ؾٕٓٛ يف ايتشـٜح قٛاعـ -

 قئيب صازق سامس - دٕ قلعُ ضّاؽ حمنس : قئيب - دٕ قلعُ ●

 1988ّ - ٖع1408 ، ايٓؿا٥ى ؿاك ، 2ط : بريٚت ، ايؿكٗا٤ يػ١ َعذِ -

 مصطفٙ ؾاكط : مصطفٙ ●

  1993ّ ، يًُالٜني ايعًِ ؿاك ، 5ط ، بريٚت ، ٚاملؤكػٕٛ ايتاكٜؽ -

 اليذاض فْظٖ سػني : اليذاض ●

 يًتأيٝـ املِل١ٜ ـاكاي ، ايكاٖل٠ ، ٚايوري ايتاكٜؽ : ايٓذاك ؾٛمٟ سوني -

 1964ّ ، ٚايرتمج١

 ىصاض سػني : ىصاض ●

 اي١ٔٗٓ َهتب١ ، 2ط ، ايكاٖل٠ ، ايعلبٞ األؿب يف ايؿ١ٝٓ ايهتاب١ ٌْأ٠ -

  1966ّ ، املِل١ٜ

 ىْض أمحس ٓاغط : ىْض ●

ـّثني املؤكػني َٓاٖر يف اؿـٜح يعًّٛ املٓٗذٞ ايتأثري -  َادوتري كهاي١ ، احمل

 1999ّ ، اآلؿاب ن١ًٝ ، املِٓٛك٠ داَع١ ، ٌَٓٛك٠ غري

 ايعنٜن عبـ بٔ ْاٜـ دا٥ن٠ ، 1ط ، ٚاملؤكػني احملـثني بني ايٓب١ٜٛ ايوري٠ َِاؿك -

 ٖع2007-ٖع1428 ، هعٛؿ آٍ

 عٛخ َلنن ف١ً ، ٚاؿكٝك١ ايِٖٛ بني املػامٟ يف عجُإ بٔ أبإ َِٓـ -

 2009ّ-ٖع1430 ، (29) ايعـؿ ، املـ١ٜٓ ٚؿكاهات

 رتمج٘امل املطادع

 بطّكلناٌ كاضل : بطّكلناٌ ●

 ؿاك ، 5ط ، ايكاٖل٠ ، ايٓذاك اؿًِٝ عبـ : تلمج١ ، ايعلبٞ األؿب تاكٜؽ -

 ؿ.ت ، املعاكف
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 بالؾري ضجيٕ : بالؾري ●

 1974ّ ، ايًبٓاْٞ ايهتاب ؿاك ، 1ط ، بريٚت ، هعاؿ٠ كٓا : تلمج١ ، ايكلإٓ -

 دب ٍاملتٌْ : دب ●

 ؿاك ، 1ط ايكاٖل٠ ، ايتاهع اجملًـ ، « تاكٜؽ » َاؿ٠ ، اإلهال١َٝ املعاكف ؿا٥ل٠ -

 1969ّ ، ايٌعب

 ايعًِ ؿاك ، بريٚت ، ٚآػلٕٚ عباي إسوإ : تلمج١ ، إهال١َٝ ؿكاهات -

 1964ّ ، يًُالٜني

 فٔسا زال لٔفٕ : فٔسا زال ●

 ، 2ط ، ايكاٖل٠ ، ايتاهع اجملًـ ، « هري٠»  َاؿ٠ ، اإلهال١َٝ املعاكف ؿا٥ل٠ -

 1969ّ ، يٌعبا ؿاك

 غعكني فؤاز : غعكني ●

 ، ايؿٌٔ أبٛ ؾُٗٞ ، سذامٟ ؾُٗٞ قُٛؿ : تلمج١ ، ايعلبٞ ايرتاخ تاكٜؽ -

 1977ّ ، يًهتاب ايعا١َ املِل١ٜ اهل١٦ٝ : ايكاٖل٠

 ماضدلْٔخ صنْٓل ٔسفزٓ : ماضدلْٔخ ●

 ؿ.ت ايجكاؾ١ظ ؿاك ، بريٚت ، ِْاك سوني : تلمج١ ايعلبظ املؤكػني عٔ ؿكاهات -

 ٍْضفتؼ دْظٓف : ٍْضفتؼ ●

 َهتب١ ، 1ط ، ايكاٖل٠ ، ِْاك سوني : تلمج١ ، َٚؤيؿٖٛا األٍٚ املػام٣ -

 1949ّ-ٖع1396 ، اؿًيب ايبابٞ

 األديبٔ٘ املطادع

● M.Siddiqi, 

- The Quranic Concept of History (Karachi, 1965) 
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● J.Robson,  

- The Isnad in Muslim Tradition, (Glasgow University 

Oriental Society Transactions, (VOL. XV, 1955)  

● J. Schacht, 

- On Musa Bin Uqba  ، s ,, Kitab Al- Maghazi ,, Acta 

Orientalia (Vol. Xxi, 1953)  
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