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 التفقه في الدين واالندماج في أمة اإلسالم
 عند القبائل العربية المجاورة للمدينة

 في العهد النبوي

 عبذ الشمحَ بَ عم٘ الظٍٗذٙ . د
األطتار املؼاسك بقظي التاسٖخ ظاوعٛ اإلواً ستىذ بَ 

 طعٕد اإلطالوٗٛ بالشٖاض
 

َأ   ْٚسيت باايكر   . مث١ قبا٥ٌ داٚرت املد١ٜٓ يف عؽر ايرشٍٛ 

   َ ار       ًَهِّع اا املصااايو امليةٜاا١ ايٝٗااا  ١ بااكيو رٜاٗااا ٚباةٜوٗااا ٚا  داْااو ؼاا١ً ادتاٛا

ارتبطت تًو ايكبا٥ٌ بعالقات ادوُاع١ٝ َع شهإ املد١ٜٓ ٚحتاياات شٝاش١ٝ َع 

 …قبا٥ًٗا ٚرٚابط اقوؽاة١ٜ ٚجتار١ٜ بصٛم املد١ٜٓ ٚجتارٖا 

ن ألهم املدينة وين حىهلى يب كب يف قٛي٘ تعا   (( سٍٛ املد١ٜٓ ))ٜٚوشدة َؽطًض 
عٓاد بعاا املاصارٜٔ     (( (2) وممن حىنكى ينن األعنساة    ٚيف قٛي٘  )) (1) ين األعساة

بكبا٥اٌ َسٜٓاا١ ٚدٗٝٓاا١ ٚوشااًِ ٚشاااار ٚوظااذع اعوُااةّا عًاا٢ رٚاٜاا١ عاأ اباأ عباااط        

 . (3)ٚزتاٖد

ة قبا٥ااٌ ومار٣ هوااد َراعٝٗااا ٚتكا   َاأ املدٜٓاا١         ياٝض بٛشااعٓا جتاٖاٌ ٚداٛا

ِٝ ٚفااسار٠ ايفطااْٝا١ شاات وٕ تًاو ايكبا٥ااٌ ناْات توشاارى يف      ًَوبرزٖااا ش ا  . ايٓبٜٛا١ 

ِٝ اْوعرت يف َٓطك١ ٚاشع١ تعٌُ َا بني َه١ ٚاملدٜٓا١  ًَزتاٍ دفرايف ٚاشع فص 
                                                                 

 (  101طٕسٚ التٕبٛ اآلٖٛ )  (5)

 (  120طٕسٚ التٕبٛ اآلٖٛ )  (2)

ْ    : صاد املظد    عمدي التيظد     ِدد (  597: عبدذ الدشمحَ بَد عمد٘ )        ابَ ادتٕصٙ (3) ، حمحدذ   ، خدش  حاادٖهْد ٔاققد

: ستىذ بَ حمحذ القدشطيب   ، القشطيب 389،  3/371،  ِد1414،  1، ط ، داس الكتب العمىٗٛ ، ب ٔ  مشع الذَٖ

ُ  ، ادتداو    ِدد (  671)    ٗد   ألاكداً القدش  ٙ    ، حتق ّدذ ِددد   1420،  2، ط ، وكتبٛد الشػدذ   ، الشٖداض  : عبدذ الدشصاا امل

ٙ  . 220، ق  8  ٗددداٞ الدددد ا     ِدددد ( التيظددد  الكددددب     606: ستىدددذ بددَد عىددددش )       . الدددشاص ..  2، ط ، بددد ٔ  داس اا

 . 169،  6/130وج
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بُٝٓاا  ،  ٚودسا٤ َٔ عاي١ٝ صتد ٚنكيو اْوعرت فسار٠ يف َٓاطل سذاز١ٜ ٚصتد١ٜ

ِ   ،  ناْاات املدٜٓاا١  طٔ اذتًاااا٤ بايٓصااب١   ٚ،  ٖااٞ املرنااس ادتاااا  يفاااار ٚوشااً َاٛا

 . ٚشتٙ (1)يكبا٥ٌ َس١ٜٓ ٚوظذع ٚد١ٓٝٗ يف ّٜٛ بعاخ

،  ١َٝاإلشاال  ايدٚيا١  جتااٙ  عدا٥ٝا١  َٛاقف ٚفسار٠ ش ًِٝ فؽا٥ٌ وظٗرت بُٝٓا
 . ٚد١ٓٝٗ ٚوظذع َس١ٜٓ تالٖا ( َبهر ٚقت َٓك ) ايٓب١ٜٛ يًدع٠ٛ ٚشاار وشًِ اشوذابت

١ٓ ٚد١ٓٝٗ ٚوشًِ ٚشاار ٚوظاذع  قرٜغ ٚاألْؽار َٚسٜ ))ٜٚدٍ اذتدٜح ايٓبٟٛ 

   ٘ ي ايٞ يااٝض ماِا َاٛا  ةٕٚ اه ٚرشاٛا عًا٢ وٕ تًااو ايكبا٥ااٌ قااد وؼاابشت يف    (2)(( َٛا

َرس١ً َع١ٓٝ َٔ تارٜخ ايصت٠ ايٓب١ٜٛ دس٤ّا َٔ اذتًك١ األٚ  يف بٓا٤ و١َ اإلشاالّ  

  ٘ ي   ايٓاظ١٦ ٚعٓؽرّا َٔ ايعٓاؼر املعدٚة٠ ـُٔ ةا٥ر٠ وٚيٝا٤ ٚوْؽاار اه ٚرشٛا

٠ يًدٚي١ اإلشاال١َٝ وٚ وْٗاا   كني ال زايت بك١ٝ ايكبا٥ٌ يف مٓدم املعارـ١ ٚاملٓابيف س

ٞ يًدٚي١ ٚبني االشوذاب١ اياع١ًٝ يإلشالّ  يف تساٍ ال  .َرس١ً ْك١ً بني ايٛال٤ ايعهً

َٚع وٕ اشوذاب١ قبا٥ٌ ادتٛار يدٚي١ اإلشاالّ يف املدٜٓا١ ت تهأ َوسآَا١ اال     

ا٤ حتااات راٜااا١ ةٚيااا١ اإلشاااالّ    وٕ تًاااو ايكبا٥اااٌ شااابكت قبا٥اااٌ ناااج    ت٠ يف االْفااٛا

ٚاالرتباط ايعفٟٛ بأ١َ اإلشالّ ايٓاظ١٦ امله١ْٛ وشاشّا َٔ املٗادرٜٔ ٚاألْؽار 

 . يوفاف بكيو زتُٛع١ ددٜد٠ ا  تًو األ١َ
ٍ اه    ا ٚنْٛٗااا قااد ظاافًت   ٕ زتاااٚر٠ ٖااكٙ ايكبا٥ااٌ يًُدٜٓاا١ يف عٗااد رشاٛا

ٍ املدٜٓاا١   ))َٓطكا١   ِ   اياو املؽاطًض    (( َاا سٛا ارة يف ايكارلٕ ايهاارٜ ،  ادتفاارايف ايٛا
ٚهٝسٖا عٔ شتٖا باالشوذاب١ اياع١ًٝ يإلشالّ قبٌ شتٖا ٚشبكٗا قبا٥ٌ ناجت٠  

ٍ    ،  يف االْاادَاز يف وَاا١ اإلشااالّ ايٓاظااا١٦    دااس٤ّا َااأ   ٚعاادٖا َاأ قباااٌ ايرشاٛا

ي٘ ا  داْاو املٗااادرٜٔ َأ قاارٜغ         ٜٔ األشاشاٞ ألٚيٝااا٤ اه ٚوْؽاار رشاٛا ايوهٛا

ٔ اذتدٜح ايكٟ َر بٓا نٌ ايو مما  . األٚط ٚارتسرز ٚاألْؽار َٔ نُا ٜاِٗ َ

ٍ املدٜٓا١    . . ظتعٌ ٖكٙ ايدراش١ تكوؽر ع٢ً ٖكٙ اجملُٛع١ َٔ ايكبا٥ٌ ايكاطٓا١ سٛا

ر٠ عاَاا١ بعااد   -ٕ ايااوفت يف سٝااا٠ ايكبا٥ااٌ  إٖاكا داْااو َٚاأ داْااو لماار فاا    بؽاٛا
                                                                 

 . 680/ق 1ِد  1386، داس ؿادس  ، ب ٔ  تاسٖخ، الكاون   ال ِد ( 630: عم٘ بَ ستىذ )    ، ابَ األث  اٌظش (5)

، باب ركش حطدمي ٔفيداس ٔحػد       ، كتاب املٍاقب : ادتاو  الـحٗح ِد (256: ستىذ بَ امساعٗن )   البخاسٙ (2)

: ادتداو    ( 261، وظدمي بَد اذت دا  )      ، ٌؼدش اطدتٍابٕه املكتبٛد اإلطدالوٗٛ )د،  (     157، ق 4.   ٔوضٍٖٛ ٔجٍّٗٛ

ٛ  ، كتاب الـحٗح ـدحاب ، املكتبٛد اإلطدالوٗٛ    .اطدتٍابٕه، رشكٗدا  1954، ق 4(   2520، ادذٖ  سقدي )    فلاٟن ال

 .   (.) د
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يف ٚشٝاشاٞ جتًا٢ يف   امنا ٖٛ يف املكاّ األٍٚ تفت ةٜين ثكا - ةمٛما يف اإلشالّ

   ٔ ا٤ حتاات راٜاا١ ايدٚياا١   ،  اضتصاار ايٛثٓٝاا١ ٚزٚامااا ٚاْوعااار ايواكاا١ يف اياادٜ ٚاالْفاٛا

مكا فإٕ ايبشح شٛف ٜرنس ع٢ً ظاٖرتني وشاشٝوني يف سٝاا٠ ٖاكٙ   ،  اإلشال١َٝ

 . َٚصت٠ االْدَاز يف و١َ اإلشالّ ايٓاظ١٦،  اْوعار ايواك١ يف ايدٜٔ،  ايكبا٥ٌ

 : ٔوالوح وَ حٔكاعّا،  مىذٍٖٛ وٍاصهلاالقباٟن اجملأسٚ ل

يًهٝاْات ايكب١ًٝ يف َرس١ً ظٗٛر اإلشالّ يف َٓطك١ َا سٍٛ املد١ٜٓ ٚشتٖاا  

َٔ وقايِٝ ادتسٜر٠ ايعرب١ٝ تأثٌت بايغ ع٢ً سٝا٠ األفراة ٚاألشر ايو وٕ ايكب١ًٝ ٖٞ 

٥ر دٖٛر اذتٝا٠ ايصٝاش١ٝ ٖٚٞ املٓع١ُ ايرابطا١ باني زتُٛعا١ َأ األفاراة ٚايععاا      

اإلطااار االدوُاااعٞ ٚايصٝاشااٞ ايااكٟ    وًٜفاااٖٚااٞ ،  ٚفال وعااراف ٚتكايٝااد َوٛارثاا١  

عتدة يًبٝٛت ٚاألفراة َٛاقاِٗ َٔ اآلمرٜٔ َٚأ املاوفتات ٚاألساداخ ايار تطارم      

 . شاس١ ايكب١ًٝ نُا عتدة مِ ايوساَاتِٗ ايدفاع١ٝ ٚسرنوِٗ ضتٛ املراعٞ ٚاملٝاٙ

ٔ  حمل١ عطا٤بإ ايدراش١ تبدو وٕ شراب١ فال ٖٓا َٔ ٌ  ٖاكٙ  عا املدٜٓا١   جتااٚر  ايار  ايكبا٥ا

ٌ  ٚشٛف ( َٚس١ٜٓ ٚشاار ٚد١ٓٝٗ ٚوظذع وشًِ ) ايٓبٟٛ ايعٗد يف  ْصاو  ايًُشا١  ٖاكٙ  تعاُ

 ٌ ٌ      َٓازماا  ٚوباارز قبًٝا١  نا  ٚعالقااات ٖاكٙ ايكبا٥ااٌ باملدٜٓا١ قبااٌ اإلشاالّ يف َراساا

 . ٚايد١ٜٝٓ ١ٜاالقوؽاة وسٛاما َٔ َالَض ثِ،  ٚارتسرز األٚط بني ايدامًٞ ايؽراع

املد١ٜٓ  شر  دٓٛ  ٚبطْٛٗا فؽا٥ًٗا اْوعرت اير ايؽفر٣ ايكبا٥ٌ اسد٣ : حطمي

 (2)ٚظبه١ ظ د خ،  (1)ايع ْرز : َٚٔ َٓازما ايٛارة٠ يف َؽاةر ايصت٠ ايٓب١ٜٛ

ْٔٝ  ٚرة سٝح املد١ٜٓ بٛاةٟ َٔ وشًِ ٚتعد،  (3)ٜٚ 
 بأعرا  يٝصٛا وشًِ إ ))

 . (4)(( ةٜوٓابا وٌٖ ِٖ
                                                                 

(5)   ً ٗدد   : طدد ٚ الددٍيب    ِددد(  218: عبددذ املمد  )      ابَد ِؼددا ٗد  ست ٗددذ رالددذَٖ عبدذ    ٘، حتق ، القدداِشٚ وكتبدٛد    اذتى

ٗدد  )    بد : ستىدذ بدَد طدعذ     ، ابَد طددعذ   108، ق  2الد ا  ) ٔ، (    : الطبقددا  الكدبٝ بدد ٔ  داس     ِدد (  230َ وٍ

 . 310، ق  4 ( ، د.، ) ؿادس

 . 188. ق ، املعامل األث ٚ ، ػشاب كي 113ٖق  جٍٕب املذٍٖٛ عمٜ وظافٛ  : ٔاٍد العش 

ٙ    4/184 : ط ٚ الٍيب ابَ ِؼاً (2) ٛ     ٔعَ َػذخ اٌظش: عدار  الدبالد ٛ  : وع دي وعدامل اذت داص وكد ،  1، ط ، داس وكد

 . 25-5/24،  ِد1400

ٍٛد    45، ِٔ٘ حسض عمٜ الليٛ الٗظشٝ لٕادٙ ومن عمدٜ )   4/309،  : الطبقا  الكبٝ ابَ طعذ (3) ( كدٗال  وَد املذٖ

 . 224، ق  1402،  . داس وكٛ وكٛ، : وع ي املعامل ادتغشافٗٛ   الظ ٚ الٍبٕٖٛ  جٍٕبا  ) عار  البالدٙ

ـددذس الظددداب     ابدَد طدددعذ   (4) ٕ   8/215: امل ـددحٗح    405سٙ )   ، اذتدداكي الٍٗظددداب ، بددد ٔ  داس   ( املظددتذسك عمدددٜ ال

ٖددددشٔٙ اإل  اه اددددذٖ  ؿدددحٗح األطدددٍاد   ٔقددد  4/148املعشفددٛد ) ٔ،   (   وددداً حمحدددذ بظددددٍذٓ اا طدددمىْ بددَد األكدددٕد        ، ٔ

 ٘ ه اا قددداه   األطددمى ِدددن ااكدددشركي        )):  : حُ سطددٕد ِدددن بدددذٌٔا ٔضددَد ح ٌدددتي ح ٗددد  ػدددعٗب     27، ق املظدددٍذ  ((ح ، حتق

 . 86، ق ِد 1420،  ، وؤطظٛ الشطالٛ . ب ٔ  األسٌاؤط ٔابشاِٗي الضٖب 
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 (1)ٚايٓصاابني  املايرمني  ونجار  عٓد األزة ا  تٓوُٞ يًُد١ٜٓ اجملاٚر٠ شًِٚو

يف سااني ٜاار٣ اباأ سااسّ وٕ وشااًِ      ،  َجًااِٗ يف ايااو َجااٌ األٚط ٚارتااسرز    

َٚٓٗا وٕ ايٓيب ،  َصوٓدّا يف ايو ا  بعا األساةٜح . ٚمساع١ َٔ َفر

 ٍارَٛا ٜا باين اااعٝا   : َر ع٢ً قّٛ َٔ وشًِ ٜوٓاـًٕٛ بايصٛم فكا ٌ

ٍ ايآيب      (2)فإٕ وبانِ نإ راَّٝا ألٚي٦او   شت وٕ ابٔ سذار ٜار٣ وٕ قٛا

    ٌ ا باين اااعٝا ٜادٍ عًاا٢ وِْٗا َأ ٚياد اااعٝاٌ َاأ        ال . األشاًُٝني ارَٛا

د١ٗ اآلبا٤ بٌ عتوٌُ وٕ ٜهٕٛ ايو يهِْٛٗ َٔ بين اااعٝاٌ َأ دٗا١    

ٜ ا ،  (3)األَٗات ألٕ ايكشطا١ْٝ ٚايعدْا١ْٝ قد اموًطٛا بايؽٗار٠  ّةر نكيو 

ِ ٜٚر٣ وٕ ايو َٔ ظطشات ابٔ سسّ ( َيْض سصني )  . (4)ايكٍٛ مبفرٜوٗ

ِ َع شاار نكيو ظارنت وشًِ َع بين عُرٚ  . (5)ٚقد حتايات وشً

يف حتاايف وظاارت    بين ٖاظِ وٜاّ عبد املطًاو داد ايآيب    ٚ نيارتساعٝ

 . (6)ايٝ٘ بعا املؽاةر

بٔ رٜح بٔ شطاإ بٔ شعد بٔ  تٓصو ا  وظذع،  َ فر١ِٜ شطاا١ْٝ قب١ًٝ : حػ  

 ٕ َاأ َٓااازمِ املاارٚرا٠ ٚع ْعاار    ٚ،  (7)ٚ ٖاِا َاأ وعاارا  املدٜٓاا١  ،  قاٝض عااٝال

ـ ِ ْٝت ِٚا  . (9)ٚناْٛا ٜٓسيٕٛ يف بعا ايا ات يف ظعو وظذع (8)ٚارُتَب
                                                                 

ٖدذ )       : املددبد  ٔودٍّي  (5) ُ    ِددد ( 285: ستىددذ بدَد ٖض ٛ  : ٌظددب عددذٌاُ ٔقحطدا  - 32، ق  ِددد 1404،  ، قطددش  ، الذٔادد

٘    . اٌظددش  33 ٙ      : ابدَد ا ددش العظددقالٌ ، عىدددش   6/539،  ، داس اليكددش  ، بدد ٔ   : فددتح البددداسٙ بؼددشا ؿددحٗح البخدداس

 . 1/26ِد 1388، ب ٔ   عشب القذميٛ ٔاذتذٖهٛ: وع ي قباٟن ال كحالْ

ّددشٚ حٌظددداب العدددشب    (2) ٗددد   مج ُ    ، حتق ِددداسٔ ٚ  ، عبدددذ الظدددالً  ٔاٌظدددش   235. ق    (.) د 5، ط ، داس املعددداس   ، القددداِش

 . 4/156. باب ٌظبٛ الٗىَ اا امساعٗن  ، كتاب املٍاقب ، ادتاو  الـحٗح اذتذٖ  عٍذ البخاسٙ

 . 6/539فتح الباسٙ ، (3)

 . 53-52، 9ق1408،  1، ط ، الذاس الظعٕدٖٛ ، جذٚ راسٖخ قشٖؽ دساطٛ   راسٖخ حؿغش قبٗمٛ عشبٗٛ (4)

 . 21/163،  1389،  ، داس الكتب ، القاِشٚ : األفاٌ٘ ِد (356: حبٕ اليش  عم٘ بَ اذتظ  )    األؿيّاٌ٘ (5)

.  عدامل   ، بد ٔ   : خٕسػٗذ حمحدذ فداسٔا   ْ، ؿححْ ٔعم  عمٗ ِد ( املٍى  245: ستىذ بَ ابٗب )    ابَ ابٗب (6)

 . 88 - 87، ق ِد1405،    1، ط عامل الكتب

ٗٛد العدشب       685: عمٜ بَ وٕطٜ )    ابَ طعٗذ األٌذلظ٘ (7) ٚ الطدشب   رداسٖخ جاِم ـدش   عبدذ     ِدد( ٌؼٕد ٗد  ٌ ، حتق

 .  1/29،،عىش كحالٛ، وع ي قباٟن العشب  2/580،   (   ، وكتبٛ األقـٜ ) د ، عىاُ الشمحَ

(8)  ٙ ٖددض )         البكدش ٗددذ اا بدَد عبددذ العض ٚ  : وع دي وددا اطددتع ي    ِددد (  487: حبدٕد عب ٍدٛد التدد لٗ       ، القدداِش ، وطبعدٛد دت

ٛ     4/1218،  3/944،  2/487،  1/166،  ِدد  1364،  ٔالٍؼدش  ٍد ٙ  ، ٔرقد  املدشأسٚ ػددشا املذٖ ٗدٛد    ، الدبالد : املعدامل ادتغشاف

ٛ   ، ٔرعدذ ) عؼدش ( ودَد وشاكدض قبٗمٛد حػدد   مشداه        290ق  ٍد ٙ  ػددشا املذٖ ـددذس الظداب     ، البكدش ٔاكددي   3/944: امل

ٗد       ٍدداٚ ٔالعق ٖٛد بطحداُ ٔق ٙ  ٔاد جيىد  حٔد ٛ    ، الدبالد ٗد ٗدٛد )     29، ق  : وع دي املعددامل ادتغشاف ٗد  وداٞ بالعال ٔارتب

 . ( 2/345: وع ي البمذاُ  عالٗٛ جنذ ( رؼ ك فْٗ حػ   ٔعبع ) ٖاقٕ 

ْ   ، اٌظددش  ٖقدد  قددشب ػددعب طددم     ( 9) ٛ    ِددد (  262بددَد ػددبْ )    : عىددش  : ابدَد ػددب ٍدد ٗدْد ٔخدددش      : كتدداب ردداسٖخ املذٖ ، عمدد  عم

 . 1/162،  ِد 1417،  ، داس الكتب العمىٗٛ ، ب ٔ  حاادٖهْ عم٘ ستىذ دٌذه ٖٔاط  طعذ الذَٖ
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 ٛ اة باأ وشااًِ باأ       قبًٝاا١ قفاااع١ٝ  : جٍّٗد تٓصااو ا  دٗٝٓاا١ باأ زٜااد يٝااح باأ شاٛا

اْوعاارت دٗٝٓا١ يف املٓاااطل   ٚ،  (1)تاذتااف باأ قفااع١ باأ َاياو باأ  ا     

ٚاملٛاـااع املكابًاا١ يصااٝف ايبشاار   ،  ايفربٝاا١ ٚايعااُاي١ٝ ايفربٝاا١ َاأ املدٜٓاا١  

املٓااطل   ٜٙٚعٗر وْٗا ايكب١ًٝ اير٥ٝصا١ يف ٖاك  ،  (2)األ ر مما ٜٛاد٘ املد١ٜٓ

 . (6)املر٠ٚ ٚا،  (5)اذتٛرا٤،  (4)ٚبٛاط،  (3)ايكب١ًٝ : َٚٔ َٓازما

 (7)ت٠ تٓوصو ا  ًٌَٝ بٔ ـُر٠ بٔ بهر بٔ عبد َٓا٠ بٔ نٓا١ْقب١ًٝ ؼف : اسَيِف

ٚقاد ر٣ٚ  ،  (10)ٚايؽاارا٤  (9)ٚشٝك١ (8)األبٛا٤ : َٚٔ وبرز وَانِٓٗ (7)نٓا١ْ

ٖٚاٛا يف طرٜكا٘ا ا  باادر اشااوكبٌ ايؽااارا٤      ر٣ٚ اباأ اشااشام وٕ اياآيب   

ٜكاااٍ   : ٖٚااٞ قرٜاا١ بااني داابًني فصااأٍ عاأ دبًٝٗااا َااا واا ُٖااا فكااايٛا        

َ ْصًَض  َ ْخِر٤ٟ ألسدُٖا ٖكا  ٚشأٍ عأ وًٖاُٗا فكاايٛا بٓٛا     ، ٚيآلمر ٖكا 

 . (11)ايٓار ٚبٓٛ س ر ام َٔ شاار

صب١ األّ يكب١ًٝا ايهٓا١ْٝ ـُر٠ ٚتعد َع  حتايف ايكب١ًٝ ٚمكٙ يفاار بآي

(12)ايععت٠ يف ايهٓا١ْٝ َدجل
ايفاُرٟ   عُرٚ بٔ شتعٞ شٝدٖا ٚاةع نُا 

                                                                 

 . 444،  349، ق  : مجّشٚ اٌظاب العشب ابَ اضً( 1)

 . 2/404،  ِد 1378، 3، ط ، داس طٕٖذاُ ٔ ، ب  : راسٖخ األوي ٔاملمٕك ِد ( 310: ستىذ بَ جشٖش)    الطبٙ( 2)

ٗدذ اا   1، ط ٌظاب األػشا ح:  ِد ( 279)    ٜٗ: حمحذ بَ حي البالرسٙ( 3) ٚ  ، حتقٗ  ستىدذ مح ،  1959،  ، القداِش

ّددا                   381، ق  1959 ٍٛد ٍٖٔبد  ودا طداه وٍ ّدا طدشآ ودا بدد  املذٖ ٖددشٝ بعلدّي حٌ ٍٛد ٔ اا٘ اليدش  باملذٖ ٌٕد ٗٛد وَد  القبم

س     ٛ       اا ٍٖبد  مسدٜ الغدٕد ٗدد ٍٛد مسد٘ القبم ٖدٛد املذٖ ّدا اا حٔد ٙ     ٔودا طدداه وٍ ٗد  الددبالد : وع دي وعددامل    ، عدار  بدَد ف

 . 87، ق 7ِد د    1401.  1، ط ، داس وكٛ ،  وكٛ اذت اص

 . 54 ق ٚاألث  املعامل ، ػشاب ستىذ ، سكٕٝ بٍااٗٛ جٍّٗٛ جباه وَ ٔبٕاط ، 2/9 الكبٝ الطبقا  : طعذ ابَ( 4)

 . 105، ق  ، املـذس الظاب  ، ػشاب ، فشكٛ وَ فشض البحش رمقاٞ ٍٖب  1/19الٕاقذٙ املغاصٙ ( 5)

(6 ) ٘ ٝ   ِددد (  458: حمحددذ بدَد اذتظدد  )       البّٗقد ٗدٛد     : الظددٍَ الكددب ٟددشٚ املعدداس  العهىاٌ ٗددذس  بدداد      –: دا  6/149ا

 . 290: وع ي املعامل ادتغشافٗٛ ق ، البالدٙ كي 300ٔرق  رٙ املشٔٚ مشاه املذٍٖٛ عمٜ بعذ 

 . 186، ق  : مجّشٚ حٌظاب العشب ابَ اضً( 7)

(8 )  ٙ ٙ         2/577:  الٕاقددذٙ املغدداص ً ارتشٖبدٛد ) الددبالد ٗدٕد ٖدٛد اذت ددداص ٖظددىٜ ال اٞ ٔادٙ ودَد حٔد : وع ددي املعدددامل    ، ٔاألبدٕد

 . ( 14ادتغشافٗٛ ق 

 . 2/118،  : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 9)

(10 )  ً ـدحٗح     ٙ، اذتداكي الٍٗظدابٕس    2/253: طد ٚ الدٍيب     ابَد ِؼدا ٛ  ، بد ٔ   ، املظدتذسك عمدٜ ال ،  ، داس املعشفد

ه        ٔالـيشاٞ 622، ق  3  ٖٛد اذت داص اليحٕد ّٕد وَد حٔد اد ف : ٔادٙ ٔقشٖٛ ٔالقشٖٛ رظىٜ الًٕٗ ) الٕاططٛ ( حوا الٕد

 . (159: املعامل األث ٚ ق  ) ستىذ ٔػشاب

 . 2/253: املـذس الظاب   ابَ ِؼاً( 11)

 . 2/236املـذس ٌيظْ ( 12)
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عًٝٗاا شاٝد ـاُر٠ يف بادر      ٖٚكٙ املٛاةع١ وند (1)املصًُني يف شس٠ٚ األبٛا٤

 . (2)بدر املٛعد سٝح بدا راشبّا بايوُصو بٗا

ٚ َٔ ايٛاـض وٕ شاار اشوكًت مبٛاقاٗاا ٚوسالفٗاا عأ نٓاْا١ ٚقاد      

َاار بٓااا حتاياٗااا َااع وشااًِ ٖااكا ايوشااايف ايااكٟ وثااار وسااد شاااةات يٝااح         

  : سٝح ٜكٍٛ َعربّا عٔ ايو (3)ايهٓا١ْٝ ٖٚٛ و١َٝ بٔ األشهر
 (4)لٗ  ٖاسالالقذ طبت ٌيظا  عَ وٕا

 (4)ٖاسالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

ـددددددددددددددش   كددددددددددددن ػتددددددددددددددٕٚ     ٍدددددددددددا بالٍ  رعمم

ٍدددددددددددددددددا      فمددددددددددددددٕر ر طدددددددددددددددٍٗا ٔا دددددددددددددددذ سواا
 

ٌددددددددداب الؼدددددددددٕاٟن ٔاذتىلدددددددددددا       ٔ ثدددددددددش  حر

ٗدددددددددددددددددد  سافلدددددددددددددددددا  سفلدددددددددددددددددددا      ٔكددددددددددددددددن سب

ٍددددددا ِرشبددددددا  قلدددددددددا       ًا ذتى  (5)لقددددددذ جددددددشت قددددددٕ
 

ا ُبٗ اٚادٗت تًو ايكبًٝوني ) وشًِ ٚشاار ( سد شتاطر مث١ وٕ ٜٚعٗر

َٔ ايكبا٥ٌ ايهرب٣ يف املٓطك١ نصاًِٝ  نُا وٕ ايوخٛف  . ا  ايوشايف

 . ٚشطاإ َٔ ايعٛاٌَ اير ٦ٖٝت اجملاٍ يكٝاّ ايوشايف املكنٛر

ٞ       : ٍََْٖٛضو  ٜٓوصابٕٛ  ،  َٔ وعرا  املد١ٜٓ ايٓبٜٛا١ نُاا ٜاكنر ابأ شاعٝد األْديصا

ا  عجُاإ ٚوٚط اباين عُاارٚ بأ وة باأ طال٘ا باأ ايٝااط باأ َفار ٚقااد         

َ س ٜٓاا١ ب     َٚاأ َٓاازمِ دباااٍ    (6)ٓات نًاو باأ ٚبار٠   شًاو عًاِٝٗ اشاِا وَِٗا 

٣ ُٚقااْدٌط ٚلر ٠  ٚختااوًط   (9)ٚٚاةٟ ايااارع ،  (8)ٚشااا١ٜ ٚعكٝاال املدٜٓاا١   (7)رـاٛا

 . َٓازٍ ٖكٙ ايكب١ًٝ بدٜار د١ٓٝٗ

                                                                 

 . 2/236: املـذس الظاب   ابَ ِؼاً( 1)

 . 1/388اصٙ غ: امل . الٕاقذٙ 3/222: املـذس ٌيظْ  ابَ ِؼاً( 2)

(3 )     ً ِٕد ػدٗخ كدب  ) ابَد ادض ّدشٚ حٌظداب العدشب    حوٗٛ بَ األطكش ادتٍذع٘ المٗه٘ الؼاعش حدسك اإلطالً ٔ ، ق  : مج

 . 1/116: حطذ الغابٛ  ابَ األث .  183ق 

.  ، كىا طٗىش بٍا راقدا   ، ٔالذ اميا بَ الٛ طٗذ فياس حثٍاٞ قذٔوّي عمٜ الٍيب  ٙسالْ بَ اشبْ الغياس( 4)

 . 1922/ق 4،     ، ادتاو  الـحٗح ،كتاب فلاٟن الـحابٛ ، وظمي 2/173: حطذ الغابٛ  . ابَ األث  راقا 

 . 163، ق  21، ط  : األفاٌ٘ حبٕ اليش  األؿبّاٌ٘( 5)

(6 )   ٘ ٚ الطددشب     ابَد طدعٗذ األٌذلظدد ٗدٛد العدشب    : ٌؼٕد ٙ   1/471،  رداسٖخ جاِم ٖدداقٕ  اذتىٕد : املقتلددب وَد كتدداب     ، 

 . 96، ق  ً 1987،  1، ط ، داس العشبٗٛ لمىٕطٕعا  ، ب ٔ  مجّشٚ الٍظب

(7 ) ٙ ٖدض )         البكدش ٗدذ اا بَد عبدذ العض ٗدد   : وع دي ودا اطدتع ي وَد حمسداٞ الدبالد ٔاملٕاكد         ِدد  487: حبٕد عب :  . حتق

ـدطيٜ الظددقا   ٛ   و ٍدد ٛ   ، وطبعٛد دت ٚ  التد لٗ  ٔال مجدد ٗدٛد رؼددش      ، ٔقددذغ  1/87،  ً 1959،  ، القداِش : طمظدمٛ جبم

ٚ  . ستىذ ستىذ ػشاب ( كٗن 200عمٜ ولٗ  اليش  ٔربعذ جباه  سٚ عَ املذٍٖٛ إال٘ )  ، ق  : املعامل األثد 

15  ،222  . 

(8 ) ٙ ـدددذس الظدداب    البكددش ٛ  ( كددي   120، ٔطددداٖٛ ٔاد ربعددذ قاعذرددْد )     953،  3/811،  : امل : املشجددد    ، ػدددشاب  مشددداه وكدد

 . 225، ق  الظاب 

ٛ    : البالدٙ اٌظش( 9) ٖد ٗٛد   الظد ٚ الٍبٕ ب    150. ٔاليدش  ٔاٍد ميدش عمدٜ     236، ق  : وع ي املعامل ادتغشاف ٍٕد كدٗال  ج

   ٛ ٍد ٍدذ البعهٛد ملضٖ ْ   جٍٕب املذٍٖٛ ٔكاُ ع ـدذس ٌيظد ٙ  236، ق  ، امل ، ؿدا     1/37،  : وع دي ودا اطدتع ي    . البكدش

 . 187، ق  1410،  1، ط ، وؤطظٛ الشطالٛ . ب ٔ  اذت اص   ؿذس اإلطالً،  حمحذ العم٘
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ٚجتااٚر ٖااكٙ ايكبا٥ااٌ قبا٥اٌ وماار٣ تٓوعاار فؽااا٥ٌ َٓٗاا دٓاٛا  ظاارم املدٜٓاا١        

ا٥ٌ املفر١ٜ املعاٗٛر٠  يعٌ َٔ وبرزٖا ش ًِٝ ٖٚٞ َٔ ايكب،  ٚفُٝا بني َه١ ٚاملد١ٜٓ

   ٕ إ ٚبٓاٛا عؽاا١ٝ    (1)ٚتوااارع ا  زتُٛعاا١ َاأ اياؽااا٥ٌ ٚايبطاٛا ٚبٓاٛا  ،  َٓٗااا اناٛا

 (2)ٚقد ظارى ٖيال٤ يف ايفدر بايكرا٤ يف ب٦ر َعْٛ٘ يف ايص١ٓ ايرابعا١ يًاٗذر٠  ،  رعٌ

بٞ املدٜٓا١ سوا٢  ااٍ َها١            ٚتعٌُ ةٜار بين شاًِٝ َععِا سار٠ اذتذااز َأ دٓٛا

 . (3)دٚهود ظرقّا ا  عاي١ٝ صت

ٔ  بعاا  يف تٓسٍ ؼفت٠ قب١ًٝ زتُٛعات ٚمث١ ٔ  ايكرٜبا١  األَاان نابين   املدٜٓا١  َا

 ، ٚعتوٌُ وٕ ٜهٕٛ ٖايال٤ ستاايإٛ يكبا٥اٌ نارب٣ يف املٓطكا١      (5)بايرٚسا٤ (4)ْٗد

     ٔ  ، نذٗٝٓااا١ وٚ َسٜٓااا١ اياااو وٕ ايٓٗااادٜني ايكفااااعٝني ٜٓوعااارٕٚ يف تٗاَااا١ اياااُٝ
(6)بايعاّ َِٓٗ طا٥ا١ ٚناْت

 َٔ مرٚد٘ وثٓا٤   ايٓيب وٕ املؽاةر عاب يف دا٤ ٚقد 

 . (7)ْٗد بين َٔ وؼراَّا بٗا ٞفًك بايرٚسا٤ َر َه١ ا  اذتدٜب١ٝ عاّ املد١ٜٓ

ٖااكٙ ايوذُعااات ايكبًٝااا١ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓااا١ ت تهاأ َؽااادر ازعاااز ٜاااكنر        

يًُدٜٓاا١ ) ٜجاار  قبااٌ امذاار٠ ( رشاِا وٕ ايكبا٥ااٌ شاات املصااوكر٠ نااجتّا َااا تاااٗدة            

 : فارات ايصرٜع١ ارتاطا١ ٚرمبا ٜعٛة ايو ا  االعوبارات اآلت١ٝسٛاـرٖا باي

وٕ بعا ٖكٙ ايكبا٥ٌ قد ارتبط بوشاياات َع األٚط ٚارتسرز ٚعالقات ٚثٝك١ 

،  فكد حتايات َس١ٜٓ َع األٚط ٚوظذع  ٚدٗٝٓا١ُ َاع ارتاسرز   ،  َع ايبطٕٛ ايٝٗٛة١ٜ
ٚدٗٝٓا١ َاع ارتاسرز     ٚيف ّٜٛ بعاخ ظارنت ٖكٙ ايكبا٥ٌ املوشايا١ بااع١ًٝ وظاذع 

ٚباين  ٚنإ يبعا وعٝإ وظذع رٚابط ٚثٝك١ َاع باين ايٓفات     (8)َٚس١ٜٓ َع األٚط

 . (9)قرٜع١
                                                                 

 . 2/543،  : وع ي قباٟن العشب القذميٛ ٔاذتذٖهٛ عىش كحالٛ( 1)

 .   ،3/185: ط ٚ الٍيب   ابَ ِؼاً( 2)

(3 ) ٙ ٛ    الدبالد ٗد ٛ   ، محدذ ادتاطدش   26، ق  : وع دي املعدامل ادتغشاف ٖد ،  1،   ٛ العددشب . زتمد  ، الشٖداض  : القطداٟ  الٍبٕ

 . 4، ق  ِد 393،  ، سجب 8غ 

 . ( 446، ق  : مجّشٚ حٌظاب العشب بٍٕ ٌّذ بَ صٖذ بطَ وَ قلاعٛ القحطاٌٗٛ ) ابَ اضً( 4)

 . (131، ق  . املعامل األث ٚ ( كٗال  ِٔ٘ ب  املذٍٖٛ ٔبذس ) ستىذ ػشاب 74ربعذ عَ املذٍٖٛ إال٘ ) ( 5)

 . 3/1197،  عشب القذميٛ ٔاذتذٖهٛ: وع ي قباٟن ال عىش كحالْ( 6)

 . 2/574،  : املغاصٙ الٕاقذٙ( 7)

،  ( الكاودن     التداسٖخ   630: عم٘ بَد ستىدذ )      ، ابَ األث  15/159،  : األفاٌ٘ : حبٕ اليش  األؿبّاٌ٘ اٌظش( 8)

، ٖٔظّش  140، ق 4 ،  :امليـن   راسٖخ العشب قبن اإلطالً ،جٕاد عم٘ 680، ق 1ِد،  1385، داس ؿادس ، ب ٔ 

ٍددذ الٕاقددذٙ عمددٜ لظدداُ ٌعددٗي بدَد وظددعٕد                   ٖددذه عمددٜ رلدد  ودا جدداٞ ع ٍدٛد قددذ اددال  األٔغ  حُ بعد  فددشٔ  جّٗ

 . 1/385. املغاصٙ  ((( امياٞ األٔغ وَ  بمٜ ٔجٍّٗٛ ٔف ِي  ٔقذ جتمب الْٗ ) ستىذ   ))الغطياٌ٘ 

 2/480،  198، ق : املغاصٙ : الٕاقذٙ اٌظش( 9)
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نُااا ـاِا زتوُااع ) ٜجاار  ( قبااٌ اإلشااالّ ٚبعاادٙ وعااداةّا ال بااأط بٗااا َاأ            

ٕ     (1)ادتٗٓااااٝني ٚاألظااااذعٝني ٚاملااااسْٝني    نشًاااااا٤ ياااابعا ايعخؽااااٝات ٚايبطااااٛا

َأ شاارات وعارا      تايوشاياات ٚايارٚابط قًًا   ٜٚبدٚ وٕ تًو،  ارتسرد١ٝ ٚاألٚش١ٝ

 . املد١ٜٓ عًٝٗا

ّ  ٚايبصاااتني           توُواع املدٜٓا١ مبُٝاسات دفرافٝا١ ٚطبٝعٝا١ سٝاح اذترتاإ ٚاآلطاا

  . مما ؼعو امذّٛ ع٢ً املد١ٜٓ َٔ قبٌ املفتٜٔ ٚاملعودٜٔ

  ِ ٍ قا٥ًااٗ ٚناااْٛا قااد    (2)(( إ َاادٜٓوٓا عااكرا٤ َااا ُفف اات عًٝٓااا     )) : ٚمااكا ٜكاٛا

 .ا املد١ٜٓ بايبصاتني فٗٞ ناذتؽٔ ٛظبه

          ٕ م املدٜٓا١ مِا سٝاح ظتًبٛا يعٌ زعُا٤ ايكبا٥اٌ ٚوعٝاْٗاا ٜادرنٕٛ وُٖٝا١ شٛا

ناكيو ناإ بعاا    ،  (3)ايٝ٘ شًعِٗ ٚبفا٥عِٗ ايبصٝط١ ٜٚع ٕٚ ايوُر ٚاذتبٛ 

 . (4)وٖايٞ املد١ٜٓ ٜصوأدرٕٚ ابًِٗ يٓكٌ األَوع١ ٚاأل اٍ َٔ املد١ٜٓ ا  ماردٗا

اياو فااإٕ قادرات وٖااٌ املدٜٓا١ ايدفاعٝاا١ يٝصات ـااعٝا١ فِٗا وٖااٌ         اـااف١ ا  

،  ٚمااكا ت تهاأ املدٜٓاا١ َٛـااع طُااع وعرابٗااا يكٛتٗااا       (5)اذتاارٚ  ٚوٖااٌ اذتًكاا١  
َؽاذت١ شطاإ وثٓا٤ اظوداة األز١َ  ٚتأندت ٖكٙ اذتكٝك١ عٓدَا وراة ايٓيب 

فكااٍ زعاِٝ    ع٢ً املصًُني عااّ ارتٓادم َكاباٌ ثًاح مثاار املدٜٓا١ عًا٢ وٕ ٜٓؽارفٛا        

 : األٚط ) شعد بٔ َعاا (
ٜا رشٍٛ اه قد نٓا ضتٔ ٖٚيال٤ ايكّٛ عًا٢ ايعارى بااه ٚعبااة٠ األٚثاإ       ))

ٕ وٕ ٜااأنًٛا َٓٗااا مثاار٠ ٚاسااد٠       َقاار٣ وٚ   الاال ْعبااد اه ٚال ْعرفا٘ا ٖٚاِا ال ٜطُعاٛا

بعا املااٍ يابعا ايسعُاا٤ ايكبًاٝني نعٝٝٓا١ بأ        -ٜجر   -قد تدفع  . (( ظرا٤

ٚيعاٌ اياو َكاباٌ تكادِٜ     ،  اسارٟ ايكٟ ناإ وٖاٌ ٜجار  ٜادفعٕٛ ي٘ا َااالّ      سؽٔ اي

       ّ ٕ باني املدٜٓا١ ٚمٝارب ٚايعاا ةِٖ ِٖٚا ٜوٓكًٛا .. (6)ارتدَات يوذار ٜجر  عربِٗ ٜٚٗٛا

                                                                 

ٛ    بٕطدعٍا حُ جند  ( 1) ـدحاب ٍٛد ٔحػد   اميدداٞ          ذ   كتدب الظد ٚ ٔكتدب ال ٍٛد ٔ وضٖ ـدحابٛ وَد جّٗ ٖددذ وَد ال ، العذ

ُ األٔغ ٔارتدضس     ّدد  ٔبظدبع بدَد عىددشٔ               لدبع  بطدٕد ٍدٛد ( ٔطدٍاُ بدَد ٔبدش ادت ، وهددن والد  بدَد )ٗمٛد ) ودَد وضٖ

 .  2/351  ،3/80  ،4/344: ط ٚ الٍيب   ادتّ  ٔعـٗىٛ األػ ع٘ ابَ ِؼاً

 1/210،  غاصٙ: امل الٕاقذٙ( 2)

 2/16 الغابٛ حطذ : األث  ابَ ، ٖبٗعْ جمب   املذٍٖٛ قذً الزٙ الزٙ األػ ع٘ خاسجٛ بَ اظٗن ٔفادٚ خب اٌظش( 3)

 . املذٍٖٛ وَ لمخشٔ  حػ   وَ بإبن الٍل  بٍٕ اطتعاُ اٗ  368 - 1/367 الظابقٛ املـادس : الٕاقذٙ : ٖشاج ( 4)

 .  2/50: ط ٚ الٍيب   بَ ِؼاً( ا5)

 . 430، ق  3،   : درٟن الٍبٕٚ ٔوعشفٛ حؿٕه ؿااب الؼشٖعٛ ِد ( 458: حمحذ بَ اذتظ  )    البّٗق٘( 6)
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. ٚنإٔ ٜاأتِٝٗ  . وٕ ع١ٓٝٝ بٔ سؽٔ نإ ٜأمك َٔ وٌٖ ٜجر  َبًفّا َٔ املاٍ ٟرٚ

 : مكٙ ايفا١ٜ ٜكٍٛ ايعاعر َعربّا عٔ ايو

ِددي   ٔوا ج٠ ِدن اذت اص ٔركزبددا          تّي ار لت كن ردىش  (1)ٔرظشا   ح

ٞ ايكٜو،  بٔ سؽٔ عٝٝٓ٘ َٚجٌ عالقات  ُاناْت مٔ ْعِٝ بٔ َصعٛة األظذع

ٚاملوٛقع وٕ تهٕٛ تًو ايعالقات  . . ٚنٓاْ٘ بٔ وبٞ اذتكٝل. ٚؼالت ببين قرٜع٘

ٕ ٜكدَٗا ْع نُا تهعف  . (2)ايكِّٛ َصعٛة ٚق١َٛ مٛال٤ َٝرتبط١ لدَات نا

ة عالقااات بااني بعااا رداااٍ      ٠وسااداخ شاار١ٜ ارتاابط ٚوَتٖااا وباٛا عبٝااد    عاأ ٚداٛا

 ٘ ٚشااعد باأ عباااةٙ  ،  دٗٝٓا
ٚنااٌ ٖاكٙ ايعالقااات تااأتٞ يف اطااار ايعالقااات    ،  (3)

 . املؽًش١ٝ ايفرٚر١ٜ ذترن١ ايوذار٠ ٚايٓكٌ بني َدٕ اذتذاز

ايب١٦ٝ اير عاظت فٝٗا َارط وبٓا٤ تًو ايكبا٥ٌ وْعط١ اقوؽاة١ٜ َوٓاشب١ َع 

ٚممارشا١ سرفا١ ايرعااٞ ( ٚقاد تطًااو     ،  ٚيف َكدَا١ تًاو األْعااط١ ) تربٝا١ املاظاا١ٝ    

 . ايو ايوٓكٌ املٛاٞ حبجّا عٔ املا٤ ٚايهأل

ٜٚعت ٚؼف شهإ َا سٍٛ املد١ٜٓ يف ايكرلٕ ايهرِٜ باألعرا  ا  طبٝعا١  

ِ ٚشًب١ سٝا٠ ايوٓكٌ ٚاالرحت االقوؽاة١ٜ سٝاتِٗ اٍ بف١ٝ طًو ايهأل ٚوشًٛ  عٝعٗ

 . ٚايو ـُٔ اجملاٍ ادتفرايف ايكٟ توشرى فٝ٘ ايكب١ًٝ (4)ٚتوبع َصاقط ايفٝح

اة َوٓااثر٠ تعطااٞ          ٚبٛشاع ايادارط وٕ ظتاد يف ثٓاٜااا نواو ايصات ٚاملفااازٟ َٛا

قادرّا َاأ املعًَٛاات عاأ طبٝعا١ شااهإ ايباةٜا١ َٚرانااس ايعُارإ دٓاٛا  ٚشاار          

 . يف ونجر َٔ َٛقف ٚسدخ ٍٛ اه املد١ٜٓ اير َر بٗا املصًُٕٛ َع رش

ا  َها١ عااّ اذتدٜبٝا١ ٜاكنر ايٛاقادٟ وٕ ف٦ا١        فاٞ رٚاٜو٘ ملصات٠ ايآيب   

ّ شاٝار٠      ٜؽاذٕٛ باأرو ِٖٚا    ط األعرا  يف املٓاطل ايٛاقع١ دٓٛ  شار  املدٜٓا١ قٛا

ٕ ايفٝااح     ٜ ِوبعٛا ٌ    ٚانار ،  ص ايفاد باأرو وماار٣   (5)وْٗاِا ورشاًٛا رداااّل ا  فارػ ًَاا
                                                                 

 . 1/291،  ، ٔطعذ بٗاُ . حتقٗ  عمٜ دٌذه . راسٖخ املذٍٖٛ ابَ ػبْ( 1)

 . 1/198،  ، املغاصٙ الٕاقذٙ( 2)

 . 2/775الٕاقذٙ املـذس ٌيظْ ( 3)

ُ    : رّزٖب المغٛ ِد ( 370ىذ بَ حمحذ )   : ست : األصِشٙ اٌظش( 4) ٚ  ، حتقٗ  عبذ الظدالً ِداسُٔ ٔ خدشٔ ،  ، القداِش

 . 361 - 2/360،  ِد 1384،  ، املؤطظٛ املـشٖٛ العاوٛ لمت لٗ  ٔالٍؼش القاِشٚ

ٙ  ( كٗال  41، عمٜ بعذ )  فشؾ ومن ٔاٍد وَ حٔدٖٛ املذٍٖٛ عمٜ طشٖ  وكٛ( 5) : وع دي وعدامل    : عار  بَ فٗ  الدبالد

 . 279، ق  : املعامل األث ٚ /ستىذ ػشاب8/260اص وعامل اذت 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

564  
ٚوْ٘ ومربِٖ وٕ ايعا٠ ظابعت ٚوٕ ايابعت يعاٞ ثكاٝاّل مماا  اع َأ         ٜرتاة ايبالة

 . (1)ر نجت٠ َر١ٜٚد اذتٛو ٚوٕ ايف 

ٜاكنر  ،  ٚتعد وشًِ ٚوظذع يف َكد١َ ايكبا٥ٌ اير عرفت بجرٚتٗاا اذتٝٛاْٝا١  

ٔ قبًٝو٘ يف ستاما بايؽشرا٤ بني َٛاظِٝٗ  برٜد٠ بٔ اذتؽٝو األشًُٞ وٕ دس٤ّا َ

نٓا قَّٛا عربّا ال طتٌ  ))ْعِٝ بٔ َصعٛة األظذعٞ عٔ قَٛ٘  ٜٚكٍٛ،  (2)َٚعاظِٗ

 . (3)(( يٓا ٚال نرّ ٚامنا ضتٔ وٌٖ ظا٠ ٚبعت

َٚاأ املٗاأ ٚاألْعااط١ اياار َارشااٗا وبٓااا٤ ايكبا٥ااٌ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓاا١ ايسراعاا١       

ٚايؽاارا٤ ًٜٚٝاٌ سٝاح     (4)نُاا يف ايععات٠   . ايبصٝط١ بايكر  َٔ ايعٕٝٛ ٚاألٚة١ٜ

 . (5)ٚايبطٝخ ٚاذتٓط١ زراع١ ايٓخٌٝ

        ٌ . فكاد ٚرة عأ   . نُا وٕ ايؽاٝد َأ اذتارف ايار اَوٗٓٗاا وبٓاا٤ تًاو ايكبا٥ا

ش١ًُ بٔ األنٛع األشًُٞ وْ٘ نإ ٜوبع ايؽٝد ٚعٓدَا مارز يًؽاٝد ٚعااة ومارب     

ٍ اه ) وَاا      . و (ْٝا وْ٘ ) ترامت ب٘ ايٛسٛػ سو٢ بًاغ ث   ايٓيب  . ٚقاد قااٍ ي٘ا رشٛا

 . (6)ا  ايعكٝل يعٝعوو ااا مردت ٚتًكٝوو ااا د٦ت ( وْو يٛ ؼدت ٖآٖا ٚوظار

)(6) . 

ٞ  ؛ ا ب ٚايفِّ ، ايٛسع١ٝ اذتُر ٜؽاة ٚمما  وتا٢  اذتدٜبٝا١  ا   ايآيب  َصات  فاا

 . (7)ايعصهر وس١ً َٔ قّٛ فاظ اٖا ، ٜعرـْٛٗا وب ـَْو بجالث١ بايرٚسا٤ األعرا 

يف ،  و ايكبا٥ٌٚارتالؼ١ ،وٕ املد١ٜٓ ت توعرو ألٟ تٗدٜد اٟ باٍ َٔ قبٌ تً

 . سني تٓاَت ايرٚابط االقوؽاة١ٜ ٚاالدوُاع١ٝ بني املد١ٜٓ ٚبٛاةٜٗا اجملاٚر٠

                                                                 

 . 576 - 2/575،  املغاصٙ( 1)

 . 2/800: املـذس ٌيظْ  الٕاقذٙ( 2)

 . 2/480املـذس ٌيظْ ( 3)

 .   ،2/236: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 4)

٘   اٌظدش ( 5) ُ     : كتداب حمسدداٞ جبدداه رّاودٛد ٔطدكاٌّا      : عددشاً الظددمى ِدداسٔ ٗدد  عبددذ الظدالً  ٚ ، ال ، ٔحتق ، وطبعدٛد   قدداِش

 . 9،  8، ق  حو   عبذ الشمحَ

ٛ  رداسٖخ  : ( ِد 262   ) الٍى ٙ ػبْ بَ عىش : ػبْ ابَ( 6) ٍد ٛ  الكتدب  داس ، بد ٔ   ، املذٖ ٗد ،  95ق  ، 1  ، 1417 ، 1ط ، العمى

 . 48. ق  : املعامل األث ٚ ، ستىذ ستىذ ػشاب : جبن ػشق٘ املذٍٖٛ   ؿذس ٔادٙ قٍاٚ . ٔثٗب ٔاطٍادٓ اظَ

 . 2/575، املغاصٙ  : حٙ ممَ مل حيشوٕا ٔاٌظش ارتب عٍذ الٕاقذٙ العظكش ٛحام( 7)
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ٚنُا ٖٛ ايعاإٔ عٓاد َععِا ايكبا٥اٌ ايعربٝا١ شااةت عبااة٠        

فُأ وبارز   ،  األؼٓاّ ٚاألٚثإ ةٜار تًاو ايكبا٥اٌ اجملااٚر٠ يًُدٜٓا١    

 ايو ايؽِٓ (( ِْٗ )) َس١ٜٓ ؼِٓ ايكبا٥ٌ تًو ةٜار يف املعبٛة٠ األؼٓاّ

ِ و ٜٚعٗر (1)( ايكٟ نإ ) مساع٢ بٔ عبد ِْٗ عتذب٘ ناإ َكدشاّا    ٕ ٖكا ايؽآ

ِ  ))ٕ ٖٓاى َٔ األشًُٝني َٔ  ٌ اشِ اعٓد وشًِ وٜفّا سٝح  َٚأ   . (2)(( عبد ْٗا

ع ٖاكٙ ايكبا٥اٌ ؼاآِ َٓاا٠ عًا٢ شاااسٌ ايبشار َأ ْاسٝاا١            ة٠ يف رباٛا األؼآاّ املٛدٛا

اع ٚناْات َسٜٓا١ مما    ،  (3)املعًٌ ِ   ٚشٛا ا  داْاو اياو مثا١     (4)ٔ ٜكادط اياو ايؽآ

ايكٟ ناإ  ،  وؼٓاّ يبعا األفراة وٚ ايععا٥ر نؽِٓ قّٛ عُرٚ بٔ َر٠ ادتٗين

 . (5)ي٘ اٚايدٙ شاةًْ

 ّ املؽاةر املع١ٝٓ بوارٜخ ايعر  قبٌ اإلشالّ تااؼٌٝ ةقٝك١ عٔ َد٣ يٓا ال تكد

ايكبا٥اٌ يواد سوا٢    ماؼا١ ٚوٕ ةٜاار بعاا تًاو     ،  تأثت ايهوابٝني يف تًو ايكبا٥ٌ

ة بعااا األظاخاؿ وظٗارٚا عادّ اقوٓاااعِٗ            باالة ايعااّ ٖٚٓااى َااا ٜادٍ عًا٢ ٚدٛا

 . بوكايٝد ايٛث١ٝٓ ٚطكٛشٗا ٚبايكات يف شاار

َٚجاٌ   (6)ٚايكٟ نإ ال ٜأنٌ َا اباض عًا٢ ايٓؽاو   ،  َجٌ لبٞ ايًشِ ايفاارٟ

ٍ ال  وبٞ ار ايفاارٟ ٚايكٟ نإ قبٌ وٕ ٜصًِ ٜوذ٘ بايؽال٠ ه ٚنإ ٜوأي٘  ٜٚكٛا

ٚيكد ناْت عباة٠ األؼٓاّ ٚاألٚثاإ توطًاو َأ ايكبا٥اٌ ايٓعار ا       ،  (7)اي٘ اال اه

ٚايهعبا١ باعوبارٖاا َرناسّا ْعارت      . قرٜغ باعوبارٖا املصيٚي١ عٔ تًاو ايدٜاْا١  

سٛي٘ قرٜعّا ععرات األؼٓاّ فإٕ بعا وعٝإ ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُدٜٓا١ ٖٚٛا عباد    

ا    ،  بٝوّا اذتٛرا٤ ٜفاٖٞ ب٘ ايهعب١ ايدار بٔ سدٜو شع٢ وٕ ٜبين يهأ قَٛ٘ا وبٛا

 : عًٝ٘ ايو ٚوععُٛٙ ايا اععاّ ٚيف ايو ٜكٍٛ عبد ايدار
                                                                 

 . 113، ق  2،   : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 1)

(2 )       ٛ ٗد ٍداٞ وظد ِي اا اذتذٖب ٗٛد را  اذتٍظدن حث ٗدن املظدمى  اا ثٍ .    عبذ ٌّي األطمى٘ ٔالذ ) عىشٔ عبذ ٌّي ( دل

 . 584، ق  2: املغاصٙ  الٕاقذٙ

ِددن ٖهددشب عمدٜ طدداان البحددش ودَد                 ( 3) ٌددت لدد ٔغ ٔارتدضس  ٔودَد داُ بددذٍّٖي وَد ح ٍددذ العدشب ) ٔكا حقدذً األؿددٍاً ع

ٖدذ وَد الؼدىاه ٔفّٗدا        ، املؼدمن   10/90، طد ٚ الدٍيب ستىدذ      ٌااٗٛ املؼمن بقذٖذ ) ابَ ِؼاً ٗٛد حطدين قذ : ثٍ

 .  298، ق  فٗٛ: وع ي املعامل ادتغشا ، البالدٙ وٍاٚ الطافٗٛ   العّذ ادتاِم٘

 . 316، ق  : احملب ابَ ابٗب( 4)

ٛ   ِدد (  774: امساعٗدن بَد عىدش )     ابَد كده   ( 5) ٖد ٖدٛد ٔالٍّا ٗد   : البذا ، عبدذ اا ال كد٘ بالتعدأُ ود  وشكددض       ، حتق

 . 531 - 3/529،  ِد 1419 1، ط ، القاِشٚ البحٕ  ٔالذساطا  العشبٗٛ ٔاإلطالوٗٛ بذاس ِ ش

 . 1/35،  لغابٛ: حطذ ا ابَ األث ( 6)

 . 4/222،  : الطبقا  الكبٝ ابَ طعذ( 7)

 ديانة القبائل
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    ٛ ٗدددددددددددددددددددد  ٔلقدددددددددددددددددددذ حسد  بددددددددددددددددددد ُ رقددددددددددددددددددددداً بٍ

ا     ٛ فدددددددددددددددد بٜ الددددددددددددددددزَٖ ارا دعدددددددددددددددٕد  عظٗىدددددددددددددددددد
 

ٗددددددددددددددددد    ردددددددددددددددددي      ب حٔ رط  لٗظددددددددددددددددت عدددددددددددددددٕد

   ً د ٌددددددددددددددددددددب قدددددددددددددددددددٕد ا ٔررٔا   جٕا  (1)سافددددددددددددددددددددٕد
 

يف سٝااتِٗ ٚرمباا نااْٛا ٜايةٕٚ     ٜبادٚ وٕ ايٛثٓٝا١ ظًات ستادٚة٠ األثار      َأ ٖٓاا   

طكٛشٗا تكًٝدّا ٚزتارا٠ ٚايو مما شٌٗ ع١ًُٝ اْوعاار اإلشاالّ ٚايواك٘ا يف ايادٜٔ     

ة َايثرات ٚعٛاَاٌ ةامًٝا١     ،  يف ةٜار ٖكٙ ايبٛاةٟ  ناْات  ٖكا ع٢ً ايرشِ َأ ٚدٛا

تكاف يف طرٜاال ظااٝٛع اإلشااالّ َٚٓٗااا األعااراف ايكبًٝاا١ ٚايوكايٝااد املأيٛفاا١ ٚبعااا      

  ٛ ِٕ قرٜعاااّا بٓاٛاٖاااا       ايطباااا٥ع ايصاااً ن١ٝ اـااااف١ ا  املااايثرات ارتاردٝااا١ اياااو َو

  ٟ ٚقااات ـااد اْوعاار اياادع٠ٛ ٚساٚياات ايكفااا٤ عًٝٗااا     ،  ٚشاًطاْٗا األةبااٞ ٚاملعٓاٛا

ٕ َعارـا١ ةامًٝا١         ا فا ٠ َأ اياسَٔ ٜٛادٗٛا اـاف١ ا  وٕ املصًُني يف املد١ٜٓ ظًٛا

 . اٚر٠ٚمارد١ٝ بعهٌ سد َٔ ْعاطِٗ ايدعٟٛ ٚايوجكٝاٞ يف املٓاطل اجمل

ٜاااأتٞ ايواكاا٘ا يف ايااادٜٔ بعاااد ايااادمٍٛ يف اإلشاااالّ ٚاإلقااارار    

بايٛسدا١ْٝ ٚايٓب٠ٛ احملُد١ٜ ٚمما عتكك٘ ايواك٘ يف ايدٜٔ اساطا١  

ٚتسٜٚد املواكٗني ،  ايدامٌ يف اإلشالّ مبصا٥ٌ ايدٜٔ ٚ وسهاَ٘

ُٙ ٚوٚاَر وسهاّ َٔ ِدد  َٚا ايٛسٞ َٔ ْسٍ مبا  وٕ باعوبار ظرع١ٝ ْٚٛا

 وٕ ٚباعوباار  . َوادرداّ  داا٤  ايوعارٜع  ٚوٕ َٓذُااّ  ْسٍ ايهرِٜ ايكرلٕ

فر  ايكبًٝا١  ايوذُعات شتوًف بني ٚاْصٝاب٘ اإلشالّ اْوعار ورـا١ٝ   ٜٛا

ؼاذت١ يإلقباٍ ع٢ً ايواك٘ يف ايدٜٔ ٜٚدفع املصاًُني ادتادة ا    

 . ٚسكا٥ك٘ ةِٜٓٗ ايوعرف ع٢ً ظعا٥ر
ًو٘ا املدْٝا١ ) بعاد ٖذار٠     ظٗدت ايصٓٛات األٚ  َٔ ايعٗد ايٓبٟٛ يف َرسقد ٚ

ٍ   ،  ( اشالّ ايفااارٜٔ ٚاألشاًُٝني   ايٓيب  ٣ ايكَ   وٖٚٛا حتٛا ١ ِٝا ًَب زعار قرٜعاّا ٚايكٛا

ة اشاالّ شااار ا     . اير تعارو ايدع٠ٛ ٚحتااٍٚ ستاؼارتٗا ٚاالْوكااّ َٓٗاا     . ٜٚعٛا

    ٟ ة باكما وبٛا ار ايفااار ٗااد سٝاح وشااًِ يف فا ٠ َوكدَا١ دادّا َأ ايع      -  دٗٛا

ٍ اه    املهاٞ سٝاح ٚفاد    ٘   - عًا٢ رشٛا . ٚناإ مماا قااٍ يا٘ا    . مبهاا١ ٚلَأ با

 . (2)(( عين قَٛو عص٢ اه وٕ ٜٓاعِٗ بو ٜٚأدرى فِٝٗ َبًغ وْت ٌٖ ))اه  رشٍٛ

                                                                 

ً   ( 204: ِؼاً بَ ستىذ )    ابَ الكميب( 1) ٚ  : كتداب األؿدٍا ٛ   ، القداِش ٗد ٗد  45، ق  ً 1964،  ، الدذاس القٕو  ٜ،  حي

 . 184 ق ، 1986ً ، 1ط ، المبٍاٌ٘ اليكش داس ، ب ٔ  ، اإلطالً قبن املعبٕدٚ العشب ٔ هلٛ ادتاِم٘ الؼشك : ػاو٘

ٍددٛد                 ( 2) ٗدٛد الظددقٗا ثددي اٌتقددن اا املذٖ ٌددْد ٔٔافددذِي كدداُ ٖظددكَ فٗقدٛد وددَد ٌاا اميدداٞ بدَد سالدٛد طددٗذ فيدداس   صوا

 . 1/160: اطذ الغابٛ   وعشفٛ الـحابٛ    فاطتٕطٍّا،  ابَ األث 

تشاااااار اإلساااااالم ان
والتفقااه فااي الاادين 
بااااااين التجمعااااااا  

القبلياااة المجاااااورة 

 للمدينة



 التفقه في الدين واالندماج في أمة اإلسالم عند القبائل المجاورة للمدينة في العكد النبوي

 

567 
فأشاًِ ْؽااِٗ ٚناإ     ))ٚيف ؼشٝض َصًِ ٜكٍٛ وبٛ ار بعاد عٛةت٘ا ا  شااار    

ٍ  ،  ٜيَِٗ ايا٤ بٔ رسف٘ ايفاارٟ ٚنإ شٝدِٖ اه  ٚقاٍ ْؽاِٗ ااا قادّ رشٛا

   وشًُٓا فكدّ رشٍٛ اه ٞ(1)(( فأشًِ ْؽاِٗ ايباق . 

ٍ اه     بعادَا  ،  ٚر٣ٚ ايطرباْٞ بصٓدٙ عٔ وبٞ ار وٕ ايفااارٜني قاايٛا يرشٛا

ٕ وباا ار قاد وعًُٓاا َاا وعًُو٘ا ٚقاد وشآًُا ٚظاٗدْا         ا : ٜا رشٍٛ اه : قدَٛا عًٝ٘

اٜات ايواك٘ يف ايدٜٔ بادو يف  ٜٚعين ايو وٕ اْوعار اإلشالّ ٚبد . (2)وْو رشٍٛ اه

َٚصا٥ًٗا  ايعكٝد٠ بٓعر اتصُت َرس١ً ٖٚٞ ايٓب١ٜٛ يًٗذر٠ شابك١ َرس١ً يف شاار َٓازٍ

 . نجت٠ تعرٜعات فٝ٘ تٓسٍ ت ٚقت يف

ة  عدّ ٜعين ال ايفاارٜني اشالّ إ ِ  َيٜادٜٔ يكارٜغ   ٚدٛا ّ  ٜعاين  ٚال بٝآٗ ف  عاد  ٚقٛا

قارٜغ تاأثرّا مبٛقاف قبًٝا١ ) ـاُر٠ (      ٚ املصاًُني  باني  ايؽاراع  يف اذتٝااة  عًا٢  بعفِٗ

ايفاارٜٕٛ ٚقد ٚاةعت املصًُني مالٍ شس٠ٚ األبٛا٤  ايٝٗا ٜٓوُٞ اير األّ ايكب١ًٝ ٖٚٞ

ٟ   ))نُاا عُاٌ وَجااٍ     (3)) ٚاةٕ ( ٚيف ايععت٠ َع باين َادجل   يف  (( ـُفِا ايفااار

. فكد اشاوأدرٙ وبٛ شااٝإ عٓادَا عًِا لارٚز املصاًُني      . مد١َ بعا قاة٠ قرٜغ

ملالقااا٠ ايكافًااا١ اياار ناااإ ٜكٛةٖاااا ٚطًااو َٓاا٘ا اباااال  قاارٜغ لااارٚز املصاااًُني        

ٜؽرخ ببطٔ  ))الع او ايكاف١ً املكنٛر٠ فخرز ا  َه١ ٚدا٤ ا  قرٜغ َٓكرّا 

ٍ      ،  ايٛاةٟ ٚاقاّا ع٢ً بعتٙ قد ددع بعتٙ ٍ رسً٘ا ٚظال قُٝؽ٘ا ٖٚٛا ٜكٛا ٜاا   : ٚسٛا

 . (4)(( َععر قرٜغ ايَّط١ُٝ ايَّط١ُٝ

ِ  ))ٚوَاا   ّ        (( وشاً سٝااح ،  فكاد ارتابط َٛقاٗاا َاأ اإلشاالّ مبٛقاف شااار ايعاا

٠ اياآيب     ،  دااا٤ يف رٚاٜا١ وبااٞ ار اياار ومردٗاا َصااًِ ٚشااتٙ    ،  جتاٚبات َااع ةعٛا
مٛتٓا ) وٟ شاار ( اٜا رشٍٛ اه  : فكايٛا -بعد اشالّ شاار  -ٚدا٤ت وشًِ  ))

ٍ اه       شاااار شااار اه مااا   ْصاًِ عًاا٢ ايااكٟ وشااًُٛا عًٝا٘ا فأشااًُٛا فكاااٍ رشاٛا

 . (5)(( ٚوشًِ شاملٗا اه

                                                                 

 . 1922، ق  4،   ، كتاب فلاٟن الـحابٛ ادتاو  الـحٗح( 1)

، ق  1ِدد     1405،  1، ط ، الشٖداض ،وكتبٛد املعداس     : املع دي األٔطد    ( 360: طمٗىاُ بَد حمحدذ )      الطباٌ٘( 2)

 . ( 60سقي اذتذٖ  )  29 – 28

 . 224،  234، ق   -  2  –: ط ٚ الٍيب  : عبذ املم  بَ ِؼاً ابَ ِؼاً( 3)

 . 247، ق     ،2: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 4)

 . 4/1922،  ٛ: كتاب فلاٟن الـحاب : ادتاو  الـحٗح وظمي( 5)
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ٍ اه   : وٕ وشااًِ قاايٛا  .. ٚيف ٚراٜا١  ْااا قاد رشبٓااا ٚةمًٓاا فُٝااا ةمااٌ     اٜااا رشٛا

 . (1)وشًِ شاملٗا اه ٚشاار شار اه ما : امٛآْا ٚسًاا ْا فكاٍ رشٍٛ اه 

  ٜ ثٓااا٤  ِ َٓٗااا ظااٝٛع اإلشااالّ ٚاْوعااارٙ بااني وشااًِ و   ٗ ااِاٖٚٓاااى رٚاٜااات وماار٣ 

بٔ اذتؽٝو األشًُٞ وشًِ سني َر ب٘  ٠ٜكنر ابٔ شعد وٕ برٜد . امذر٠ ٚبعدٖا

وثٓاا٤ امذاار٠ ٖٚٛا يف ايطرٜاال ا  املدٜٓا١ سٝااح وشاًِ َٚاأ َع٘ا ٚناااْٛا         ايآيب  

ٜكنر ابٔ قوٝب١ وٕ برٜد٠ بٔ اذتؽٝو وشًِ يف نراع نُا ،  (2)زٖا٤ مثاْني بٝوّا

ا  ايٓيب َرٚر وثٓا٤ ايفُِٝ برٜد٠  قدّ ثِ فأشًُٛا اإلشالّ ا   ايٓيب عاِٖة سٝح ٗب

ٚمث١ رٚا١ٜ ومر٣ تكنر وٕ برٜد٠ بٔ  ، (3)املصذد ٜبين ٖٚٛ املد١ٜٓ  اه رشٍٛ ع٢ً

ة٠ ايآيب    ٕ      (4)َأ بادر   اذتؽٝو امنا وشًِ بعد عٛا ٖٚٓااى َأ ٜصاوبعد وٕ ٜهٛا

 . (5)رت٘بدٜار وشًِ يف طرٜل ٖذ برٜد٠ بٔ اذتؽٝو قد وشًِ وثٓا٤ َرٚر ايٓيب 
ـّا يًوعكو َٔ قبٌ قارٜغ َٚاع اياو فاال ٜصاوبعد وٕ      ِرَع  يكد نإ ايٓيب 

ّ وٕ وشاًِ ٚمساعا   ،  قد ايوك٢ بربٜاد٠ بأ اذتؽاٝو    ٜهٕٛ  نااْٛا عًا٢    ١َٚعًٛا

سًف َٚٛة٠ َع عبد املطًو دد ايرشٍٛ 
(6)  ،ٚ      ٍ ٜيناد ابأ ٖعااّ َارٚر ايرشٛا

       َا ٚؼاف طرٜاال امذاار٠   وثٓاا٤ ٖذرتا٘ا َاع ؼاااسب٘ ايؽادٜل باادٜار وشاًِ فعٓااد

ِ       انر وٕ ايآيب   ّ    (7)َار باايعرز ٖٚٛا َأ ةٜاار وشاً ٍ ابأ ٖعاا ) ثِا ٖابط    : ٜكٛا

) ايديٌٝ ( ايع ْرز ٚقد وبطأ عًُٝٗا بعا ظٗرُٖا فشٌُ رشٍٛ اه ردٌ َأ   بُٗا

 . (8)( وشًِ ٚبعح َع٘ شالَّا ٜكاٍ ي٘ َصعٛة بٔ ٖٓٝد٠

                                                                 

 . 29 – 1/28،  1405،  1، ط ، وكتبٛ املعاس  ، الشٖاض : املع ي األٔط  الطباٌ٘( 1)

٘  4/242: الطبقددا  الكددبٝ    ابَد طددعذ  ( 2) ـدداذت ،  3.    . طددبن اهلددذٝ ٔالشػدداد    ِددد (  942: ستىددذ بدَد ٖٕطدد  )     ، ال

 . 359 – 358، ق  حتقٗ  عبذ العضٖض امى٘

 . 300، ق  2ط ، (   ، د ) القاِشٚ ، عكاػٛ ثشٔ  حتقٗ  املعاس  : ( ِد 276   ) وظمي بَ اا بذع ستىذ حبٕ ، ابَ قتٗبٛ( 3)

ٛ    ِدد (  852: حمحدذ بَد عمدد٘ العظدقالٌ٘ )        ابَد ا دش  ( 4) ـدحاب ٗددض ال ٛ   ، بد ٔ   : اإلؿدابٛ   يٗ ،  ، وؤطظٛد الشطددال

 . 1/146،  ِد 1328،  1ط

 . 531، ق  ِد 1408 1، ط الظعٕدٖٛ ، الذاس ، جذٚ : راسٖخ قشٖؽ اظ  وؤٌع( 5)

ٗدب  ( 6) ٗدب    ابَد اب ٗد  خٕسػدٗذ فدداسٔا    : املٍىد    حخبدداس قدشٖؽ    : ستىدذ بدَد اب ،  1، عدامل الكتددب ط   ، بد ٔ   ، حتق

 . 87. ق  ِد1405

 . 249،  1/147،  : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 7)

،  شٔٚ األطمى٘  ػدّذ املشٖظدٗ  ود  الدٍيب     : فالً ف ٔوظعٕد بَ ٍِٗذٚ 107، ق     ،2: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 8)

  360،  4/359: حطذ  الغابٛ  ، ٔ  سٔاٖٛ حٌْ وٕا حٔغ بَ ا ش األطمى٘ ) ابَ األث . 
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ٚقد ٚرة عٔ َصعٛة بٔ ،  ًَِٚع َرٚر ايسَٔ ومك اإلشالّ ُٜٓٛ يف َٛاطٔ وش

ٍ       ،  ٖٓٝاد٠   : َٚااا ٜاٝاد باْوعااار اإلشاالّ بارتااكٚات اساد٣ َٓااازٍ وشاًِ سٝااح ٜكاٛا
يكد نإ ٚ،  (1)(( سٛيٓا َٔ ٚاٚنجر اإلشالّ يف ايٓاط رشو ٚقد ؼاذتٕٛ ايٓاط ))

ةٜار  يف اإلشالّ منٛ عٛاٌَ َٔ َعٗا املخوًا١ ٚاالرتباطات املد١ٜٓ َٔ ادتفرايف  ْرايُك

 . (2)(( وشًِ يٝصٛا بأعرا  ِٖ وٌٖ باةٜوٓا ٚضتٔ وٌٖ قارٜوِٗ ))ٚقد ٚرة وٕ وشًِ 

وـااف ا  اياااو وٕ ايكبًٝاا١ ت تهااأ َٛايٝاا١ وٚ ةامًااا١ يف حتاياااات قااارٜغ       

ٜٚبادٚ وٕ حتاايف وشاًِ     ، ٚامنا ناْت ؼًوٗا بفاار ٚمساع١،  نشًف األسابٝغ

ّ  َاع شااار َأ ايعٛاَاٌ ايار دعًاات ايكبًٝاوني توخاكإ املٛقاف ْ          ، اص٘ا َأ اإلشااال
نُاا ٜاأتٞ َاأ ـأُ عٛاَاٌ االشااوذاب١ املبهار٠ َأ قبااٌ وشاًِ ٚناكيو شاااار           

وْ٘ ت ٜهٔ يف ايكبًٝوني زعُاا٤ َعاْادٕٚ َوعابجٕٛ بكاِٝ املاـاٞ       . يًدع٠ٛ ايٓب١ٜٛ

 . ادتاًٖٞ حبٝح ٜدفعِٗ ايو ا  فرو َٛقف رافا يإلشالّ ع٢ً ععا٥رِٖ

رسفا١ ) شاٝد شااار ( ٚبرٜاد٠ باأ     ٜٚٛـاض اشاالّ وباٞ ار ايفااارٟ ٚاياا٤ بأ       

ّ داا٤      اذتؽٝو األشًُٞ َٚٔ ٚرا٥ِٗ ايفاارٜٕٛ ٚاألشًُٕٝٛ وٕ اشاالّ وٚي٦او ايكٛا

ٚت ٜأت عٔ طرٜل ـفٛط عصهر١ٜ  اإلشالّ يف سكٝك١ٝ ٚرشب١ ةامًٞ اقوٓاع ْوٝذ١

 . وٚ َاة١ٜ اطالقّا

طٛعاّ  اوشًُو ألُْٗا ، شبل نُا مُا  ايٓيب بدعا٤ ايكبًٝوإ ٖاتإ سعٝت يكد

فدعا  اذتذاز بصرق١ تسٕ تناْ شاار وٕ ايبفٟٛ ٜٚكنر ، (3)انراٙ ٚال قواٍ شت َٔ

 . (4)تًو ايصب١ ٜٚفارٖا مِ ِوٕ يشٛ اه عٓٗ فدعا رشٍٛ اه  

َٚع ايو تعٌ َصأي١ ترشخ ٚتعُل اإلشالّ يف ةٜار وشًِ ٚشاار َر١ْٖٛ ببكٍ 

،  وني ممٔ ت ٜٗادر ا  املد١ْٜٓعر اياك٘ يف ايدٜٔ بني  ٛع ايكبًٝ شبٌٝ يف دٗٛة
ٚبوٛقاف ـاافٛط قاارٜغ ٚاشرا٤اتٗاا املكدَاا١ ماااتني ايكبًٝاوني ٚيفتُٖااا مماأ هاار       

 . قٛافٌ وٌٖ َه١ عرب ةٜارُٖا

                                                                 

 (  107: ق  : املعامل األث ٚ . ) ستىذ ػشاب : وٕك  قشٖب العش  ارتزٔا ( 1)

 . 5/592: حطذ الغابٛ  ٔاٌظش ابَ األث  8/215: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 2)

 . 6/399: امليّي ملا حػكن وَ رمخٗف كتاب وظمي  ِد (656: حمحذ بَ عىش )    القشطيب( 3)

 . 167، ق  7،   ، داس الكتب العمىٗٛ ، ب ٔ  ، حتقٗ  عم٘ وعٕض ٔعاده عبذ املٕجٕد ػشا الظٍٛ( 4)
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وَااا َسٜٓاا١ ٚوظااذع ٚدٗٝٓاا١ فجُاا١ وفااراة َاأ ٖااكٙ ايكبا٥ااٌ وشااًُٛا يف ٚقاات           

ا ٚدادت  نُ،  . يف سني وبطأ اشالّ بعا اياؽا٥ٌ املٓو١ُٝ مكٙ ايكبا٥ٌ. َبهر

 . َعارـ١ يًدع٠ٛ ةامٌ بعا األشر ٚاياؽا٥ٌ

 ٚ ٞ  َؼفُُٔ  ف املسْا ٚدارٜا١ بأ س ُٝاٌ    ،  (1)ف بأْ٘ قدِٜ اإلشالّ عُرٚ بٔ عٛا

ناكيو  ،  (4)َٚعباد بأ ماياد ادتٗاين    ،  (3)ٚشٜٛد بٔ ؼخر ادتٗاين ،  (2)األظذعٞ

،  (5)سعبد ايعسٜ عبد ايعسٜس بٔ بدر بٔ زٜد ادتٗين ٚااٙ ايٓيب  امذر٠ بعد وشًِ
ٜٚادٍ  ،  (6)املدٜٓا١  ٚنكيو عكب١ بٔ عااَر ادتٗاين اياكٟ وشاًِ بعاد قادّٚ ايآيب        

ٍ ؼاااٛإ بأ وَٝاا١ وساد زعُااا٤ قاارٜغ بعاد باادر        رٚا    ))قٛا إ ستُادّا ٚوؼااشاب٘ عاٛا

ٖكا ايكٍٛ ٜاِٗا   (7)(( ٌٖ ايصاسٌ قد ٚاةعِٗ ٚةمٌ عاَوِٗ َعٕ٘ وعًٝٓا َوذرْا ٚو

ة َٛاةعااات بااني املصااًُني ٚاياؽاا     ا٥ٌ ايكبًٝٝاا١ يف َٓطكاا١ ايصاااسٌ   ٜاٗاِا َٓا٘ا ٚداٛا

املٛاد١ٗ يًُد١ٜٓ وزعذت قرٜعّا نُا ٜدٍ ع٢ً تساٜد وعداة ايدامًني يف اإلشاالّ  

 . َٚس١ٜٓ،  (8)بني تًو ايكبا٥ٌ َٚٓٗا د١ٓٝٗ

ِ يف َٓاطل ايكبا٥ٌ فج١ُ  ٍ يًُصًُني يٓعر ةٜٓٗ ٚرشِ وٕ املٛاةعات ت٤ٞٗ اجملا

َٚس١ٜٓ وةت ا  تاأمر اشاالّ بعاا     َا ٜدٍ ع٢ً ٚدٛة َعارـ١ يًدع٠ٛ بني د١ٓٝٗ

 . األسٝا٤ َٔ ايكبًٝوني

 (9)ا  قَٛ٘ا بعاا املعارـا١    فكد ٚاد٘ عُر بٔ َار٠ ادتٗاين ملاا بعج٘ا ايآيب      

 . (10)ٚنكيو يكٞ عبد اه اٚ ايبذاةٜٔ املسْٞ ايوفٝٝل ٚاألا٣ َٔ قَٛ٘ ملا وشًِ

                                                                 

 . 134، ق  4،   : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 1)

 . 378، ق  4  ، : الطبقا  الكبٝ ابَ طعذ( 2)

 . 378، ق  2،   : املـذس الظاب  ابَ األث ( 3)

 . 4/390ابَ األث  املـذس ٌيظْ ( 4)

 . 328: ق  3: حطذ الغابٛ   . ابَ األث  1/333: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 5)

 . 4/344: املـذس الظاب   ابَ طعذ( 6)

 . 1/197،  : املغاصٙ الٕاقذٙ( 7)

ٍدٛد    ( 8) ٙ  قدشب الظداان ) طددٗ  البحدش ( اٌظدش     عَد وٍداط  جّٗ ٖددش )     ، الطددب : رداسٖخ األوددي    ِدد (  310: ستىدذ بَد جش

 . 2/404،   (  ، ) د ، داس طٕٖذاُ ، ب ٔ  ٔاملمٕك

ٛ   ِد (774: امساعٗن بَ عىش )    ابَ كه ( 9) ٖد ٖٛد ٔالٍّا ٘    : البذا ٗد  عبدذ اا ال كد ٚ  ، حتق ،  ، داس ِ دش  ، القداِش

 . 531 - 3/529،  ِد1420، ط  ِ ش

 .  4/183: ط ٚ الٍيب   ابَ ِؼاً( 10)
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إ قاد ٚعاد   ٚتًهأ قّٛ مساع٢ بٔ عبد ِْٗ املسْٞ ملا ةعاِٖ ا  اإلشالّ ٚن

ٚيف رٚا١ٜ ابٔ شاعد وْ٘ا ت ظتادِٖ نُاا     ،  بإٔ ٜأتٞ بكَٛ٘ فأبطأٚا عًٝ٘ ايٓيب 

 : ذتصإ بٔ ثابت اانر مساعّٝا ٚال تٗذ٘ فكاٍ ظٔ فكاٍ ايٓيب 
ٗدددددددددددددددددددددددددا  سطددددددددددددددددددددددددددددٕر      حر حبمدددددددددددددددددددددددددد  خضاع

     ٔ ٌدددددددددد  خددددددددددد  عهىدددددددددداُ بددددددددددَد عىددددددددددددش  ٔح

 ٔباٖعددددددددددددت الشطدددددددددددددٕه ٔكددددددددددددداُ خددددددددددددد ا     
 

     ٞ ْ  الٕفددددددددددددددددددددا  بددددددددددددددددد ُ الدددددددددددددددددددزً ٖغظمدددددددددددددددددد

ِددددددددددددددددددددددا   ٞ  ٔحطٍا ٍددددددددددددددددددددددا  ارا ركددددددددددددددددددددددش الظ

  ٞ ٗددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش ٔحد اك الهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشا  اا خ
 

ِ ظاعر ايردٌ فأْعدنِ اه ّ مساع٢ فكاٍ ٜا قّٛ قد مؽه  : قايٛا،  فكا
فأشًُٛا ٚٚفدٚا ع٢ً ايٓيب  . ٛ عًٝوبوفإْا ال ْ

(1) . 

يف وربعُا٥ا١ ٚاياو يف رداو     ٜٚكنر ابٔ شعد وٕ َس١ٜٓ ٚفادت عًا٢ ايآيب    

وْوِ َٗادرٕٚ سٝاح   : امذر٠ يف ةارِٖ ٚقاٍ ش١ٓ مخض فذعٌ مِ رشٍٛ اه  

 . (2)فاردعٛا ا  وَٛايهِ فردعٛا ا  بالةِٖ . نٓوِ

ٜٚعٗر وٕ فؽا٥ٌ نجت٠ يف د١ٓٝٗ ظًت تعارو ايادع٠ٛ مماا وة٣ ا  تٛدٝ٘ا    

َأ   (3)َجاٌ ايصار١ٜ ايار ورشاًت ا  بطأ اذترقا١       . بعا ايصراٜا ٚايفاسٚات ايٝٗاا  

ٟ     ٚشر١ٜ وبٞ عبٝد٠ ا  (4)د١ٓٝٗ ٚاياو   (5)سٞ َٔ دٗٝٓا١ بايكبًٝا١ يف رٚاٜا١ ايابالار

يف رداو َأ ايصاا١ٓ ايجآَا١ ٚر٣ٚ َصااًِ يف ؼاشٝش١ عاأ داابر باأ عباد اه قاااٍ         

ٍ اه     ٖٚاكٙ ايفااسٚات   (6)قَٛاّا َاأ دٗٝٓا١ فكاااتًٛا قواااّل ظاادٜداّ     شسْٚاا َاع رشاٛا

                                                                 

 . 74، ق  29،    ، ٔقذ جاٞ   املظٍذ اإلػاسٚ اا ابط  قًٕ وضٍٖٛ 1/292: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 1)

 . 1/291الطبقا  الكبٝ ( 2)

(3 ) ٛ ّدد  ) ابدَد ا ددش        اذتشقدد ّددٗؽ بدَد عدداوش ثعمبدٛد ادت ـددد    ( 7/517: فددتح البدداسٙ    : ج ،  حٗح. البخدداسٙ ادتدداو  ال

 . 8/36،  كتاب الذٖا 

 . 2/774،  املغاصٙ( 4)

ِدزٓ      1/381حٌظاب اإلػشا  ( 5) ٖٔشٝ ؿا  العم٘ حُ جٍّٗٛ كاٌت اتٜ حٔاط  الظٍٛ الهاوٍٛ فد  وظدمىٛ بدذلٗن 

ٍٛد كمدّا          ِزٓ الظشٖٛ املعشٔفٛ بظشٖٛ ارتب  ٍٛد ر جّٗ ٗدا  وَد جّٗ ـدذ  ا ِدزٓ الظدشٖٛ رق ، ثدي ٍِداك وَد     ، لكَد 

ّددا قبددن رلدد     ٍدٛد           ٖدشٝ ٔقٕع ـددذ  عدد ا  لقددشٖؽ ر جّٗ ٖددذه عمددٜ حُ الظدشٖٛ رق ـددحٗح     التداسٖخ ألُ وددا   ال

    ٛ ٗد ُ قبدن ؿدمح اذتذٖب ٘   ٔرل  ٖع  حُ راسٖخ الظشٖٛ ٍٖبغ٘ حُ ٖكٕد ه     ، ؿدا  العمد ّدذ الشطٕد ،  : الذٔلٛد   ع

٘  بغذاد ٙ   287، ق  1988ً،  ، اجملى  العم٘ العشاقد ٛ    ، حكدشً العىدش ـدحٗح ٖٛد ال ٛ  ، : الظد ٚ الٍبٕ ٍد ، وكتبٛد   املذٖ

ـدمح ود  املظدمى      2/433العمًٕ ٔاذتكي  ، ٔاذتقٗقٛد اُ رد خش    ِٕٔ ٖشٝ حُ جٍّٗٛ قذ حطمىت وبكشا  ٔالتضودت بال

ـدداٟن ر ٍٖظددحب عمددٜ زتىدٕد  القبٗمدٛد ٔالؼدد٘ٞ ٌيظدْد ٖقدداه عدَد رقددذً اطددالً بعدد  األفددشاد                 اطدالً بعدد  الي

 . كَ وتعذدٚٔاجملىٕعا  ر طٗىا حُ القبٗمٛ وٕصعٛ جغشافٗا  عمٜ حوا

 . 1/575(  308، اذٖ  سقي )  باب ؿالٚ ارتٕ ( 6)
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ٚوٕ  ٚايصراٜا تدٍ ع٢ً ٚدٛة َعارـ١ سكٝك١ٝ يًدع٠ٛ عٓد بعا اياؽا٥ٌ ادت١ٝٓٗ

 . تًو املعارـ١ ظًت َصوُر٠ سو٢ فوض َه١

ٍ اه       و املدٜٓا١ دا٤ت٘ا    َا َا ٜرة يف بعاا ايرٚاٜاات وٕ دٗٝٓا١ ملاا قادّ رشٛا

 (1)فكايٛا يٛ وْو ْسيت بني وظٗرْا فأٚثل يٓا سو٢ ْأتٝو ٚتيَٓا فأٚثل مِ فأشًُٛا

ٍ بأْٗاا   فال َٓااؿ َأ   ،  (2)- باعوبارٖا مربّا تارغتّٝا -فإاا قبًٓا ايرٚا١ٜ  ايكٛا

 . توعًل مبذُٛع١ َٔ ادتٗٓٝني ٜٓسيٕٛ قر  املد١ٜٓ نُا ٜاِٗ َٔ ايرٚا١ٜ

ّ بعا ادتٗٓٝني ٚيعٌ ايو نإ َدماّل ،  ٚقد َر بٓا اإلظار٠ ا  تكدّ اشال

إلشالّ  اعات وٚ فؽا٥ٌ َٔ دٗٝٓا١ يف َرسًا١ َاا قباٌ شاس٠ٚ ارتٓادم ٚقاد ر٣ٚ        

ايعسٜااس باأ باادر َاأ بااين ايربعاا١       ٚفااد ايٝا٘ا عبااد    اباأ شااعد وْا٘ا ملااا قاادّ اياآيب      

٘   (3)ادتٕٗٓٝٛ ٜٚبادٚ وْ٘ا بكادر َاا ناْات ٖٓااى عٛاَاٌ        ،  ٚيعٌ َٛقا٘ يجاٌ ععاتت

وشاُٗت يف ةعاِا َصاات٠ قبا٥اٌ دٗٝٓاا١ َٚسٜٓاا١ ٚوظااذع ضتٛا اإلشااالّ َجااٌ ايكاار         

ار ٚايعالقاات االقوؽاااة١ٜ          ادتفارايف ٚايؽاالت ايوارغتٝا١ َاع املدٜٓا١ ٚرٚاباط ادتٛا

ٚايو وٕ ايوأمر  . ًبّا ع٢ً َٛقف بعا اياؽا٥ٌ َٔ اإلشالّفج١ُ عٛاٌَ وثرت ش

ٚاإلبطا٤ عٔ ايدمٍٛ يف اإلشالّ َٔ قبٌ بعا ايسعُا٤ ٚاياؽا٥ٌ ٜردع يف داْو 

 . َٓ٘ ا  ايعرٚف ايصٝاش١ٝ يف َٓطك١ ٚشط ٚ اٍ اذتذاز

ت ٜهٔ ايؽراع بني املصًُني  ارتٓدم شس٠ٚ قبٌ َا َرس١ً يف

 ِ َٚٓٗااا  ٠شطاااإ بارٚعٗااا ايهااجت  نُااا وٕ،  ٚقاارٜغ قااد س َصاا

ِ  ناْت وظذع ٟ املصًُني ثِ دا٤ت َعارن١ وظذع ٚحبه تعاة

(4)ارتٓدم شس٠ٚ يف شطااْٝوٗا
هاةٟ ٖكٙ ايكب١ًٝ ايارع١ٝ  عٔ يوعرب 

 . ايارع١ٝ يف املٛقف ايفطااْٞ املعاةٟ يًدع٠ٛ

 ظارم املدٜٓا١ ٚايار هواد َٓازماا ا  عايٝا١ صتاد        يفنُا وٕ ايكبا٥ٌ املفر١ٜ 

ٌ ٚاـض يف ساةث١ ب٦ر  ناْت عاَر ٚبين نص ًِٝ تعارو ايدع٠ٛ نُا ظٗر بعه

                                                                 

 . 119،  118، ق  ، حتقٗ  ػعٗب األسٌؤط ٔعاده وشػذ 3،   ، املظٍذ اإلواً حمحذ( 1)

ّددا اسطدداه           ( 2) ِدٕد كددعٗ  ٔفٗ ٖدٛد كددعٗيٛ فيدد٘ اطددٍادِا زتالددذ بدَد طددعٗذ ٔ ،  ، ٔقددذ كددع  احملققدداُ اطدددٍادِا     الشٔا

 . 3/118، املظٍذ  اٌظش

 . 98 - 2/97، الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 3)

 .   ،3/230: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 4)

الظااااااااااااااااااارو  
السياساااااية فااااااي 
منطقاااااة وسااااااط 

 وشمال الحجاز :
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  ٟ  : َع١ْٛ سٝح قوٌ ايكرا٤ ٚايدعا٠ ع٢ً ٜد فؽا٥ٌ َٔ شًِٝ بوشرٜا َأ ايعااَر

   ٌ ٖٚاكٙ املعارـا١ َأ قباٌ بعاا ايكبا٥اٌ ايكٜٛا١ رمباا ظاذعت          ،  (1)عااَر بأ ايطاٝا

ي بؾ ٚاالْوعار زعُا٤ َٔ َس١ٜٓ ٚوظذع ٚد١ٓٝٗ ع٢ً عدّ ايدمٍٛ يف اإلشالّ ٚا

 . ا  سني

ٚمماا ٜعهااض املٛاقاف املاا ةة٠ َٛقااف اياسعِٝ ادتٗااين ) زتادٟ باأ عُاارٚ (        

ايااكٟ ٚاةع نااال ايااارٜكني ) املصااًُني ٚقاارٜغ ( ممااا ٜاادٍ عًاا٢ تاارةة ٚسٝاااة ازا٤      

ع األسااسا  يف شاااس٠ٚ ارتٓااادم عًُٝااا١ اْوعاااار       (2)ايؽااراع  ٚقاااد وعطاااٞ فعاااٌ  ااٛا

ٚيعاٌ َأ وبارز َاا حتكال يف ٖاكا       ،  ١ٜٓ َسٜدّا َأ ايٓذاا   بني ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد

املٝدإ ٚفٛة اسد٣ عٓاؼر حتايف األسسا  ٖٚٞ وظذع ايفطاا١ْٝ اير ٚفاد عًا٢   

دا٤ يف وساد ايرٚاٜاات وِْٗا قادَٛا      . املد١ٜٓ فٛاةعِٗ املصًُٕٛ ثِ وشًُٛا بعد ايو

 . (3)َٔ شس٠ٚ بين قرٜع١ بعد َا فر  رشٍٛ اه  

ايطاع١  بني َفطربّا ظٌ ٚايكٟ ايدع٠ٛ َٔ َٛقاٗا ايكب١ًٝ كٖٙ سصُت ٖٚهكا

 (4)( املطاع األ ل ) سؽٔ بٔ نع١ٓٝٝ يًدع٠ٛ املعارـ١ ايفطاا١ْٝ يًكٝاةات ٚايوأٜٝٝد

     ّ ٚبني عالقاتٗا االقوؽاة١ٜ ٚايوارغت١ٝ َع املد١ٜٓ سٝح ناْات سًٝاا١ يًخاسرز ٜٛا

د٦ٓاى يكار    )) ِ قايٛا يًٓيب وْٗ ))فكد دا٤ يف بعا األمبار ايوارغت١ٝ  (5)بعاخ

ٚيعٌ مما َٗد يكدّٚ األظذعٝني  (6)(( ةٜارْا فٝو ٚنرٖٓا سر  قَٛٓا يكًوٓا فِٝٗ

األظاذعٝني ٚاشاالَِٗ اياادٚر اياكٟ قااّ با٘ا ) ْعاِٝ بأ َصااعٛة ( اياكٟ وشاًِ وثٓااا٤           

سؽار ارتٓدم ايو ايادٚر اياكٟ هجاٌ يف ايوارقا١ باني األساسا  ٚاثاار٠ ايعاهٛى         

ايعٛاٌَ ايصٝاش١ٝ ٚايوطٛرات اير هجًت يف ايٛاقع ايصٝاشٞ َٚع و١ُٖٝ ،  (7)بِٝٓٗ

ٞ ادتدٜد يف اذتذاز  اياؽا٥ٌ بعا حتٍٛ يف ارتٓدم شس٠ٚ عكو ْعأ ايكٟ ايصٝاش

                                                                 

 . 185، ق     ،3: ط ٚ الٍيب  ، ابَ ِؼاً 5/38،  ، كتاب املغاصٙ : ادتاو  الـحٗح البخاسٙ( 1)

 .   ،2/230: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 2)

 . 6/414ذٝ ٔالشػاد : طبن اهل ، الـاذت٘ 2/71: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 3)

 . 455،  453، ق  10: فتح الباسٙ   : ابَ ا ش اٌظش( 4)

 . 1/680: الكاون   التاسٖخ  : ابَ األث  اٌظش( 5)

 . 162، ق  1،   ، ٖٔاط  طعذ الذَٖ بٗاُ ، حتقٗ  عم٘ ستىذ دٌذه : راسٖخ املذٍٖٛ املٍٕسٚ ابَ ػبْ( 6)

(7 )  ً ٟدددذ      ٔاٌظدددش  .   ،3/247: طددد ٚ الدددٍيب    ابدَد ِؼدددا ه القا د ػدددٗت خطددداب الشطددٕد  5، بددد ٔ  داس اليكدددش ط   : ستىددٕد

 . 233، ق  1394
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ٜٓبفٞ اُٖاٍ سكٝك١ ـعف تأثت عباة٠ األؼٓاّ يف ال اال وْ٘ ، ا  اإلشالّ  ايكب١ًٝ

 . سٝا٠ تًو ايكبا٥ٌ ٚوةرنِٗ يسٜاٗا ٚفصاةٖا

ا  َه١ عاّ اذتدٜبٝا١ اَوشاْاّا ملاد٣ ٚال٤ بعاا      يب ٚقد دا٤ت َصت٠ ايٓ

ٍ اه    .. ايوذُعات ايكب١ًٝ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ يًدٚي١ اإلشال١َٝ  يكد اشاوٓار رشٛا

   ٟ اة ٘   (1)ايعر  َٚٔ سٛي٘ا َأ ايبٛا ا َعا فأبطاأ عًٝ٘ا ناجت َأ األعارا       ،  يٝخردٛا

 (2)(رداال   70( ٚيف رٚاٜا١ )  رداٌ   100ف٦ًٔ ظارنت وعاداٌة َأ وشاًِ تؽاٌ ا  )     

اةٟ َسٜٓا١ ٚشااار ٚوشاًِ ٚدٗٝٓا١            ِٖٚا  ،  فكاد ختًاف عأ املعاارن١ وعارا  َأ بٛا

 . نُا شُٝر بٓا (3)ايكٜٔ ٚؼاٛا باملخًاني َٔ األعرا  عٓد بعا املاصرٜٔ

وسداخ اذتدٜب١ٝ اذتاد١ ا  بكٍ َسٜد َٔ ادتٗد ي شٝخ اياك٘  نعات اإ

ا   (4)ٖكا اياك٘ا اياكٟ وظاارت اآلٜاات     . وخًاني (يف ايدٜٔ بني وٚي٦و األعرا  ) امُل

ِ َٓ٘ ،َٚع ايو فإٕ َعاٖد٠ اذتدٜب١ٝ ببٓٛةٖا ايوؽاذت١ٝ  مًٛ عكٛمِ ٚممارشاتٗ

وشُٗت ٚبعهٌ شت َباظر يف ةعِ اْوعار اإلشاالّ يف ٚشاط ٚ ااٍ    ،  ايص١ًُٝ

 ٗاا تأاذتذاز فإثر ؼًض اذتدٜب١ٝ ظٗرت زتُٛع١ َٔ األساداخ ٚاذتكاا٥ل ايار ٖٝ   

سٝااح اْهصاارت  ،  اْوعااار وٚشاع يإلشااالّ يف َٓاااطل قبا٥اٌ املدٜٓاا١    اجملااٍ وَاااّ  

ظٛن١ قرٜغ ٚتكًؽت وْعاطوٗا ايعصاهر١ٜ ٚاألَٓٝا١ يف املٓطكا١ ٚزايات امُٝٓا١       

 . ايكرظ١ٝ ع٢ً َععِ ايوذُعات ايكب١ًٝ بني َه١ ٚاملد١ٜٓ

ٝؾ ٚاٟ املار٠ٚ ( زتُٛعا١   بارزت يف ) ورو دٗٝٓا١ باني ايَعا     .. َٔ داْو لمار 

ة        َأ ايؽاشاب١ امل   هاٝني ) املصوفاعاني يف َها١ ( سٝاح إ ايواساّ املصاًُني ببٓٛا

ٍ املدٜٓاا١ ماايال٤ نااأبٞ بؽاات        ٍ  ،  (5)ؼااًض اذتدٜبٝاا١ َٓااع َاأ قباٛا ،  (6)ٚوبااٞ دٓااد
                                                                 

 .  3/355: ط ٚ الٍيب  : ابَ ِؼاً اٌظش( 1)

(2 ) ٙ َ        2/574: املغددداصٙ   الٕاقددذ ّدداجشٖ ٌدددت  ددَد امل ٗددٛد كا ً اذتذٖب ٖدٕد ـدددحٗح حُ حطدددمي  ، فدددتح   . ابددَد ا دددش   ، ٔ  ال

 . ( 4155اذٖ  سقي )  7/443،  . كتاب املغاصٙ الباسٙ

 . 229، ق  16: ادتاو  ألاكاً القش ُ   ، القشطيب 26/49،  11، جاو  البٗاُ ق  ابَ جشٖش( 3)

 . ( 15: اآلٖٛ )  طٕسٚ اليتح( 4)

ٗٛد ٔملدا طالبدت قدشٖؽ بْد  ٕجدب       ،  ٚ: عتبٛ بَ حطٗذ امٗ  بٍٗ٘ صِش حبٕ بـ ( 5) ذت  باملظمى  بعذ ؿمح اذتذٖب

ٌتد        ا : ، قاه الدٍيب    ٕجب ؿمح اذتذٖبٗٛ ً ؿداذتٌٕا عمدٜ ودا قدذ عمىدت ٔح ِدؤرٞ القٕد غدذس فخدش  اتدٜ    ٌا ر ُ 

 . ( 150 - 5/149: حطذ الغابٛ  ٌضه بالعٗف ) ابَ األث 

(6 )            ٛ ٗد ، ٔ ٕجدب ػدشٔط    حبٕ جٍذه بَد طدّٗن بَد عىدشٔ العداوشٙ ادأه المحداا باملظدمى  بعدذ كتابٛد ؿدمح اذتذٖب

 (  5/160: حطذ الغابٛ  املظمى  ) ابَ األث الـمح مل ٖكَ باطتطاعٛ حب٘ جٍذه ارٌتقاه اا 
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ٚاْفاِا ايااِٝٗ ْااط َاأ شاااار ٚوشاًِ ٚدٗٝٓاا١ نُااا يف      ،  فأقااَٛا يف تًااو املٓطكا١  

 . (1)رٚا١ٜ َٛش٢ بٔ عكب١

ٟ   ٚشاتٙ َا   (2)شاشام اٚااا ناْات رٚاٜا١ ابأ     ،  ٔ رٚاٜاات نواا  ايصات ٚاملفاااز
ربز ةٚر ٖاايال٤ يف ايوعارو يكٛافااٌ قاارٜغ حبهِا وْٗاِا شات ًَوااسَني بأسهاااّ       ت ا 

ة ٖاايال٤ ايؽااشاب١ املهااٝني بااني ٖااكٙ     ،  ؼااًض اذتدٜبٝاا١  ٕ يٛداٛا فاااملوٛقع وٕ ٜهاٛا

َٔ شاار ٚوشًِ ٚد١ٓٝٗ وثٌر اظتاابٞ عًا٢ ٚاقاع ايادع٠ٛ ٚايوعًاِٝ ايادٜين يف        ادتُٛع

 . َٛا بٗااألَانٔ اير قا

ههاأ  ٚناكيو ٜاأتٞ َأ اذتكااا٥ل ٚاألساداخ ايار وعكباات ؼاًض اذتدٜبٝا١        

ا عًاا٢          ٣ اات ايٓااٛا املصااًُني َاأ تصاادٜد ـااربات تأةٜبٝاا١ ياابعا ايكبا٥ااٌ ٚايكاٛا

ٜٚٗٛة مٝرب  (4)شًِٝ ٚبين ، (3)ايفطااْٝني فسار٠ نبين يًُد١ٜٓ اجملاٚر ايكبًٞ احملٝط

ا٤ َأ دٗٝٓا١ نايصار١ٜ ايار     مٝرب ٚيف اياا ٠ ْاصاٗا ٚدٗات بعاا ايصاراٜا ألسٝا      

نُاا   (6)ٚشار١ٜ وباٞ عبٝاد٠ ا  دٗٝٓا١ ايكبًٝا١      (5)ٚدٗت ا  سٞ اذترق١ َٔ د١ٓٝٗ

 . َر بٓا

قٛـت االجتاٖاات املعارـا١   ،  ٖٚكٙ ايفربات ايوأةٜب١ٝ َٔ شسٚات وٚ شراٜا

يًاادع٠ٛ ٚشااط ايكبا٥ااٌ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓاا١ ٚحبهاِا وٕ ْعاار اإلشااالّ ٚاياادع٠ٛ َاأ        

ٞ  ايفاٜااات األشاشاااٝ  فكاااد ٚفااارت ٖاااكٙ ايفاااسٚات   ،  ١ يف سرنااا١ ادتٗااااة اإلشااالَ

 . ٚايصراٜا َع١ً و١َٝٓ يٓعر اإلشالّ بني ايكبا٥ٌ

ٍ ا  اإلشااالّ َاادعا٠ يًواكا٘ا يف اياادٜٔ يف دٛاْااو ايعكٝااد٠      ي كااد نااإ ايوشاٛا

ٕ عباااة٠ اه َبٓٝا١ عًاا٢ عًاِا ٚبؽات٠      ٚتعااد امذاار٠ ا  املدٜٓاا١  ،  ٚايعارٜع١ يوهاٛا

َٔ ارتطٛات اير َهٓت ايؽشاب١  ٚايًكا٤ برشٍٛ اه بكؽد اإلقا١َ ايدا١ُ٥ 

ِ ايعرعٞ ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ َٔ سٝاز٠ قدر َٔ ايعً اا ترتو ع٢ً  .. َٔ وبٓا٤ ايكبا٥

                                                                 

 . 4/173،  : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘( 1)

٘  7/460: فدتح البداسٙ    ، ٔاٌظدش ابَد ا دش      ،3/367: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 2) ٚ    ، البّٗقد  - 4/174: درٟدن الٍبٕد

 . 625، ق  2.   . الٕاقذٙ 175

ـددحٗح   وظددمي ( 3) ّدداد ٔال   : ادتدداو  ال ٚ ، كتدداب ادت ٗددن اددذٖ  سقددي )      ظدد  ( ٔبدداب فددضٔٚ رٙ قدددشد     1755، بددداب التٍي

 . 1432،  1375( ق  1806اذٖ  ) 

 . 4/341: درٟن الٍبٕٚ  ، البّٗق٘ طشٖٛ ابَ حب٘ العٕجاٞ الظمى٘( 4)

 . 4/297: درٟن الٍبٕٚ  ، البّٗق٘ 7/517: الـحٗح و  اليتح  البخاسٙ( 5)

 . 1/381: حٌظاب األػشا   البالرسٙ( 6)
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اةٟ املدٜٓا١ ٚوعرابٗاا ايًكاا٤ باايٓيب         ٚاااع وقٛاي٘ا    ٖذر٠ َٔ ٖادر َأ وبٓاا٤ بٛا

األؼا١ًٝ يًصا١ٓ   ٚبٛشاعٓا وٕ صتاد يف املؽااةر    ، ٚمطب٘ َٚالسع١ شاًٛن٘ ٖٚدٜ٘ا   

       ٍ ٕ ٚشااارٜٕٛ ْصاوطٝع ايكٛا ٚايصت٠ ٚيف نوو َعرف١ ايؽاشاب١ وشإًُٝٛ ٚدٗٓٝٛا

مماا وتاا  مِا اياوعًِ َٓ٘ا ٚايعاار بٛؼااٜاٙ         اِْٗ نااْٛا قارٜبني َأ املؽاطا٢      

 : ٚتعًُٝات٘ َٚٔ ٖيال٤

( ٚر٣ٚ عٓا٘ا وْ٘ا نااإ    ربٝعا١ بأ نعااو األشاًُٞ ) ٖٚٛا مماأ مادّ ايآيب        

ٛ ٜبٝت َع رشٍٛ اه ف ـ٥ٛ٘ ٚسادو٘ ر٣ٚ اإلَاّ و د عٓ٘ا وْ٘ا قااٍ نٓات     ٝأتٝ٘ ب

ٍ اه     ّ ياا٘ا يف سٛا٥ذاا٘ا ْٗاااارٟ و اااع      ومااادّ رشااٛا ٚر٣ٚ اذتااااانِ ،  (1)ٚوقااٛا

ٙ اَاارو٠       ايٓٝصاابٛرٟ يف املصاودرى وٕ ايآيب     ّ َأ األْؽاار يٝسٚدٛا ٚدٗ٘ا ا  قاٛا

 ٙ ،  َٚاأ ٖاايال٤ وٜفاّا واااا٤ باأ سارثا٘ا األشاًُٞ َاأ وٖااٌ ايؽااا١       (2)َآِٗ فسٚداٛا
 . (3)ال ٜربسإ باب٘ ٚنإ َع ومٝ٘ ٖٓد َٔ املكربني ا  ايٓيب 

ّ باملد١ٜٓ ا  داْو ايٓيب  عاَر بٔ عكب١ ٚنكيو ٜعد َٔ ٚ ادتٗين ايكٟ وقا

 بأْ٘ ٜٛؼف سٝح املد١ٜٓ بٛاةٟ َٔ مردٛا ايكٜٔ ايؽشاب١ بني َٔ ٚايعًُا٤ اياكٗا٤ وبرز

 . (4)( ايًصإ فؽاس١ َع ٚاياك٘ بايارا٥ا عات ٚوْ٘ ، بايكرلٕ ؼٛتّا ايٓاط وسصٔ َٔ )

َٚٔ فكٗا٤ ايؽشاب١ َٔ وبٓا٤ ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ وبٛ ار ايفاارٟ ٚقد َر 

بٓا حملات َٔ ومبارٙ ٚاتفض يٓا وثرٙ يف اْوعار اإلشالّ باني قَٛ٘ا ٚفكٗ٘ا ايراشاخ     

 ٘ ٓااا١ ار َاأ ايؽاااشاب١ اٟٚ املهاْاا١ ٚاملٓسيااا١ يف زتوُااع املدٜ     ٜٛعااد وبااا ٚ،  ٚشااابكو

َا وظًت ارتفرا٤ ٚال وقًت ايفربا٤ ع٢ً ردٌ وؼادم   ))فٝ٘  ٚسصبٓا قٍٛ ايٓيب 

 . (5)(( مذ١ َٔ وبٞ ار

مبٗااّ   (7)ٚوباٞ ار  (6)يكد ُنًف بعا َٔ ٖيال٤ ايؽشاب١ نأاا٤ بٔ سارثا١ 

ٚةع١ٜٛ يكَِٛٗ ٚناكيو نًاف شتِٖا مبجاٌ ٖاكٙ املٗااّ نعُارٚ بأ َار٠           ١تبًٝفٝ

 . (1)ادتٗين

                                                                 

 . 309،  308، ق  8،   : البذاٖٛ ٔالٍّاٖٛ ابَ كه ( 1)

(2 )2/172 - 173 . 

 . 304 - 8/303،  : البذاٖٛ ٔالٍّاٖٛ ابَ كه ( 3)

 . 2/489،  : اإلؿابٛ   يٗٗض الـحابٛ ابَ ا ش( 4)

 . 3/342 : املظتذسك عمٜ الـحٗح  اذتاكي الٍٗظابٕسٙ( 5)

 . 304، ق  8،   : البذاٖٛ ٔالٍّاٖٛ ابَ كه ( 6)

 . 4/1922، كتاب فلاٟن الـحابٛ  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 7)



 التفقه في الدين واالندماج في أمة اإلسالم عند القبائل المجاورة للمدينة في العكد النبوي

 

577 
يف ؼال٠ ايًٌٝ عٓد ايؽشابٞ زٜد بٔ  ع٢ً توبع ٖد٣ ايٓيب  اذترؿ ٜٚوذ٢ً

ر٣ٚ َصاًِ وْ٘ا قااٍ     مايد ادتٗاين سٝاح سارؿ عًا٢ َالسعا١ َاا ٜاعً٘ا ايآيب         
ٍ اه   )) ٚقااد تااابع ٖااكا    )) - وٟ ألطااًٝٔ ايٓعاار  -ايًًٝاا١  ألرَكاأ ؼااال٠ رشاٛا

 . (2)يف ؼال٠ ايًٌٝ ْٚكٌ ٖد١ٜ يف ايو ايؽشابٞ ادتٗين ايٓيب 

ٕ ا  تًاو ايكبا٥اٌ يف ةٜآِٗ عًا٢ ٜاد           يكد تاك٘ عدة َأ ايؽاشاب١ ممأ ٜٓوُٛا

وبٓا٤ دًدتِٗ ممٔ ظًٛا يف ايؽشرا٤ وٚ يف ايباة١ٜ ع٢ً فربزٚا بكيو  رشٍٛ اه 
ٚبٝاْات٘ ايعاف١ٝ ٚتأةٜب٘ نٝف  يٛعغ رشٍٛ اه   َعاٖدّا ص٢ٚوَ وؼبض َٚٔ ))

ٔ ت ٜيثر ٖكا ارتت ٚت ٜصُع مربٙ َصاّٜٚا ٜهٕٛ ٚمبا وْ٘ وؼبض ميال٤ ،  (3)(( ؟ مل

ني َٓسي١ يف زتوُاع األَا١ ايٓاظا١٦ فاإٕ اياو مماا ياات وْعاار وبٓاا٤ ايباةٜا١           ٗاملواك

ازٟ ْبٛش٘ا       ،  اآلمرٜٔ ِٖٚ ت ٜوعٛةٚا اال ع٢ً َعاٜت قبًٝا١ ال تعطاٞ ايفرٜاو َاا ٜٛا

ٌ         ،  َاأ املٓسياا١   ٚعًاا٢ نااٌ فااإٕ ٖاايال٤ ايؽااشاب١ ٚحبهاِا اْوُااا٥ِٗ مااكٙ ايكبا٥اا

ٍ ةٕٚ         وا يف وٕ تفاال ظاو    أثر قبا٥ًاِٗ بِٗا مماا شااعد عًا٢ ازايا١ ايعٛا٥ال ايار حتاٛا

انُاٍ ع١ًُٝ اْوعار اإلشالّ بني ايكبا٥ٌ ٚازاي١ دٝٛ  املعارـ١ ٚايٓاام نُا وٕ 

 . َا ٜٓعرْٚ٘ َٔ فك٘ ٚعًِ ٜصِٗ يف رفع َصو٣ٛ ايٛعٞ ايدٜين يوًو ايكبا٥ٌ

َأ وبٓاا٤ تًاو ايكبا٥اٌ      ٚاياوعًِ َٓ٘ا فجُا١ ْاارٌ     ٚا  داْو ايكر  َأ ايآيب   

نعباد اه بأ َفااٌ املسْاٞ سٝاح      ،  ومك ايعًِ َٔ بعاا ايؽاشاب١ اٟٚ ايصاابك١   

ٍ      ،  ٜر٣ٚ عٓ٘ وٕ ايآيب   نٓات وشادٚا عًٝ٘ا     )) : ٚناٌ ب٘ا ردااّل َأ األْؽاار ٜكٛا

شوكر٥٘ ايكرلٕ ٚوشأي٘ أفأدًض بباب٘ سو٢ غترز فإاا مرز ترةةت َع٘ سٛا٥ذ٘ ف

 . (4)(( يف ايدٜٔ

ايكرلٕ ٚشٓٔ اإلشالّ فكااٍ   ُرٚ بٔ َر٠ ادتٗين َٔ َعاا بٔ دبٌ ٚتعًِ ع

 : يف ايو
    ٜ ٌددددددد٘ ػددددددددشعت اآلُ   اددددددددٕض التقدددددددد  ا

 ٔلبظددددددددت حثددددددددٕاب اذتمددددددددٗي ف ؿدددددددددبحت    
 

ٗددددددداٚ طددددددددمٗىا         ٔخشجدددددددت وددددددَد عقدددددددذ اذت

ٖددددددددددد  ِدددددددددددٕاٙ عقٗىددددددددددددددا     ٛحً الغٕا  (5)ودددددددددددَد 
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نُا ارتبط بعفِٗ َع ؼشاب١ اٟٚ شابك١ ٚففٌ وثٓا٤ بعا ايفسٚات فااٞ  

ة فرشاّا      املرٜصٝع ن إ دٗذاٙ بٔ قٝض ايفاارٟ ودتّا عٓد عُار بأ ارتطاا  ٜكٛا

 . (2)طًش١ بٔ عبٝد اه،  بٔ األنٛع األشًُٞ ١ٚيف اذتدٜب١ٝ الزّ شًُ،  (1)ي٘
٘  ِٖ مبٔ ٖيال٤ ٕ ارتباطا ِ  وفكا ٔ  َآٗ ٌ  ايصاابك١  اٟٚ َا ٔ  ٚايافاا٥  ٚإ ايؽاشاب١  َا

 . ايدٜين ٚٚعِٝٗ ِٗٗفك سزٜع نإ االرتباط ايو وٕ اال ارتد١َ األشاشٞ ٖدف٘ نإ

ٚا  داْو ايو فج١ُ قٓٛات ٚعٛاٌَ وشُٗت يف ْعار ايادٜٔ ٚايواك٘ا فٝ٘ا باني      

املعارن١ يف وعُاٍ ايفسٚات ٚايصراٜا سٝح وشُٗت يف  : َٚٔ ايو . وبٓا٤ ايكبا٥ٌ

ٜكٍٛ ، عٓد املعارنني َٔ وبٓا٤ بٛاةٟ املد١ٜٓ ٚشتِٖ  ايدٜٔ يف ايواك٘ َصو٣ٛ رفع

ٚتٝصتٙ  َ٘ٔ رمؽ فروٜت نجت شسٚ يف  اه رشٍٛ ؼشبت قد ًُٞاألش برز٠ وبٛ

بدٜار ايكبا٥ٌ بني َه١ ٚاملد١ٜٓ عاَاٌ ي٘ا    نُا وٕ َرٚر ايٓيب  (3)فأمكت بكيو

طرم  َٚعًّٛ وٕ ايٓيب ،  وثرٙ يف انوصا  وبٓا٤ ايباة١ٜ قدرّا َٔ اياك٘ يف ايدٜٔ

َه١ عاّ اذتدٜب١ٝ ٚيف عُار٠   ثِ وثٓا٤ َصتٙ ا ،  بعا ٖكٙ ايدٜار وثٓا٤ امذر٠

ٚعٓادَا قؽاد َها١ يف ايعااّ ايعاظار ألةا٤      ،  ايكفا٤ ٚوثٓا٤ مرٚد٘ا يااوض َها١   

 . سذ١ ايٛةاع

فكد مردت َٔ املد١ٜٓ ،  نكيو ايبعٛخ ايدع١ٜٛ املرش١ً ا  َٓاطل ايكبا٥ٌٚ

بعٛخ ةع١ٜٛ يبعا ايكبا٥ٌ َٚٓٗا قبا٥ٌ بعٝد٠ عٔ املد١ٜٓ ٜعٔ يف وًٖٗا عدّ ايٛفا٤ 

،  فهٝف بكبا٥ٌ ادتٛار . (5)ٚعفٌ ٚايكار٠ ) َٔ امٕٛ بٔ مسي١ ( (4)ين عاَرنب
ار وَاار   كااد ر٣ٚ َصااًِ َااا ٜاٝااد وٕ اياآيب     ف،  ٚسًاااا٤ األٚط ٚارتااسرز ؟ ،  ادتاٛا

 : ظبٝب١ وقاَٛا عٓدٙ ععرٜٔ ي١ًٝ وٕ ٜردعٛا ا  وًِٖٝٗ قا٥اّل مِ

                                                                 

 . 2/357: حطذ الغابٛ  ابَ األث ( 1)

 . 1434، ق  3،   . كتاب ادتّاد ٔالظ  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 2)
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بع  وعٍدا سجدار    ا: حُ  فقالٕا ) جاٞ حٌاغ اا الٍيب  ، عٍذ وظمي   ،3/184 - 185: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 4)

ٍدٛد لمؼدددّٗذ              ِي ( كتددداب اإلودداسٚ بدداب ثبددٕد  ادت ا هلدددي فقتمدٕد ٍددا القددش ُ ٔالظدددٍٛ ٔ  اذتددذٖ  ) فعشكدٕد ،  ٖعمىٌٕ

3/1551 

 2/55: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 5)
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دنِ وقُٝٛا فِٝٗ ٚعًُِٖٛ َٚرِٖٚ فإاا سفرت ايؽال٠ فًٝيإ يهِ وسا  ))

قاد شًاو عًا٢ شاهاْٗا     ،  ٚمبا وٕ قبا٥ٌ ادتٛار تًو،  (1)(( ثِ يٝيَهِ ونربنِ

 ٞ ا فكاد   . ايبدا٠ٚ ٚايوٓكٌ بني املراعٞ ـُٔ زتاٍ ستدة ٚفكّا يدٚر٠ ايوذٛاٍ املٛا

ٍ       نإ ٖٓاى َٔ ٜاد ا  ايٓيب  ٜٚصأي٘ َصاا٥ٌ ةٜٓٝا١ ٜوشكال بٛاشاطوٗا سؽٛا

 . اك٘ يف ايدٜٔوايصا٥ٌ ع٢ً قدر َٔ اي

َصا٥ٌ يف ايدٜٔ َٚع وٕ  باة١ٜ ااتٗا نإ ٜاد َٓٗا رداٍ ٜصأيٕٛ ايٓيب فاي

ا َاأ       ايرٚاٜااات ال حتاادة قبا٥ااٌ وٚي٦ااو األعاارا  ايٛافاادٜٔ اال وْا٘ا ٜفًااو وٕ ٜهْٛاٛا

 . ايب٦ٝات ايبد١ٜٚ اير ال تبعد عٔ املد١ٜٓ

ٜعذاابِٗ وٕ ظتا٤ٞ ايرداٌ َأ وٖااٌ     ناإ   وٕ ايؽاشاب١   كاد ر٣ٚ وْاض   ف

ٜكنر ايٟٓٛٚ ،  (2) وش٦ًو٘ يرشٍٛ اه فٝصُع ؼشاب١ ايٓيب  ، ايباة١ٜ ايعاقٌ

ٍ اه  ر اياادٜٔ ٚنااإ      ٥َاااض يًطااارِ  وٕ رشاٛا ني َاأ األعاارا  بايصااياٍ عاأ وَاٛا

٠    ٚمما ٚؼف ب٘ ايٓيب  (3)وٚي٦و ٜعكرٕٚ ٚعتوًُٕٛ وْ٘ ٜؽرب يًفرٜو عًا٢ ادتاٛا

 . (4)سو٢ وٕ وؼشاب٘ يٝصوذًبِْٛٗ،  َٚصأيو٘ ٘يف َٓطك

َٚٔ ايو َا  نوو ايص١ٓ نجتّا َٔ َصا٥ٌ وٌٖ ايباة١ٜ يًٓيب  يكد شذًت

ٔ َايو قاٍ دا٤ ردٌ َٔ وٌٖ ايباة١ٜ فكاٍ ِ بصٓدٙ عٔ وْض ب ٜا ستُد  : رٚاٙ َصً

فُٔ مًل  : قاٍ (( ؼدم ))فسعِ يٓا وْو تسعِ وٕ اه ورشًو ؟ قاٍ  . وتاْا رشٛيو

ٍ  . فُأ مًاال األرو ؟ قاااٍ اه   : قاااٍ . ايصاُا٤ ؟ قاااٍ اه  فُاأ ْؽااو ٖااكٙ   : قاا

ٌ  َا فٝٗا ٚدعٌ ، ادتباٍ ٍ  . دعا ٍ  ، اه قاا ٟ  : قاا مًال ايصاُا٤ ٚمًال األرو     فباياك

ِ  لْٚؽو ٖكٙ ادتباٍ  ٍ ،  ه ورشًو ؟ قااٍ ْعا يو وٕ عًٝٓاا مخاض      : قاا ٚزعِا رشٛا

ه وَرَى بٗكا ؟ ل . فبايكٟ ورشًو : قاٍ ،  (( ؼدم ))قاٍ  . ٚيًٝوٓا ؼًٛات يف َٜٛٓا

 . قاٍ ؼادم  . آ َوٓ ٚزعِ رشٛيو وٕ عًٝٓا ؼّٛ ظٗر رَفإ يف ش  : قاٍ . قاٍ ْعِ
ٚزعِ رشٛيو وٕ عًٝٓا سر  : قاٍ (( ْعِ )) قاٍ ؟ بٗكا َرىو هل . ورشًو فبايكٟ : قاٍ

                                                                 

 . 1/466: كتاب املظاجذ ٔوٕاك  الـالٚ  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 1)
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 . 16/346،  ػشا الٍٕٔٙ عمٜ وظمي( 3)
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ٚايكٟ بعجو باذتل  : قاٍ . ٚ  ثِ ، قاٍ (( ؼدم )) قاٍ . شبٝال ايٝ٘ اشوطاع َٔ ايبٝت

ٝ  )) فكاٍ ايٓيب  . ال وزٜد عًٝٗٔ ٚال وْكؾ  َٓٗٔ  . (1)(( ادت١ٓ ًَِٔم ْدي٦ٔ ؼدم ي

بهًُاات داَعا١    ٜٚصأٍ وٚي٦و األعرا  وش١ً٦ عا١َ فٝذٝاو عًٝٗاا ايآيب    

شا٥اّل اٜااٙ   توفُٔ اداب١ ٚاف١ٝ شتوؽر٠ َٚٔ ايو األعرابٞ ايكٟ عرو يًٓيب 

ّ ْاقو٘ قا٥اّل ٞ مبا ٜكربين َٔ ادت١ٓ َٚا ٜباعدْٞ  . ٚقد ومك بسَا َٔ ايٓار ؟ ومربْ

) تعبد اه ال تعارى ب٘ا ظا٦ّٝا ٚتكاِٝ      : ثِ ْعر يف وؼشاب٘ ثِ قاٍ فهف ايٓيب 

 . (2)( ايؽال٠ ٚتيت٢ ايسنا٠ ٚتؽٌ ايرسِ

ٚاملعهالت  ايكفاٜا بعا ٚوسهاّ األطع١ُ يف َصا٥ٌ األعرا  وش١ً٦ ٚتوفُٔ

عأ سهِا وناٌ ايفاو اياكٟ انار        اير ْسيت بِٗ نكيو ايكٟ شا٦ٌ ايآيب   

٘   وْ٘ا عا  ٘   َٚجاٌ األعرابااٞ اياكٟ داا٤ ا  ايآيب      . (3)َا١ طعااّ وًٖا اقااا  : ٚقااٍ يا

بٝٓٓاا بهواا  اه ثِا انار وٕ ابٓ٘ا ناإ ) عصاٝاّا ( عًا٢ ٖاكا ) ٜعاين مؽاُ٘ (            

ّ     (4)َروتاا٘اافسْاا٢ ب  عات عااأ ايؽاااٝا ،  (5)نُاااا  ًاات تصاااا الت األعااارا  َٛـاٛا
ٔ   (7)ٚوسهاّ ايوُِٝ ٚاملصض ع٢ً ارتااني  (6)ٚايصاع١ عات ايار    ٚشتُٖاا َا املٛـٛا

  ِ ٘      ،  هاض سٝااتٗ ٚيكاد تًكاا٢  ،  َرٜادٜٔ باكيو تطبٝال وسهااّ اه ٚايواك٘ا يف ةٜٓا

 . وٚي٦و ايصا٥ًٕٛ َعًَٛات َٛدس٠ يهٓٗا ١َُٗ ٚـرٚر١ٜ مِ

ٚمث١ َٛاقف سدثت يبعا ايؽشاب١ ايكاةَني َٔ ايباة١ٜ درت حبفر٠ ايٓيب 

 اه ٚقااد ْبا٘ا ر ،  ر عاأ قًاا١ ايواكا٘ا يف اياادٜٔ ٚادتاااا٤  تعبِّاا ٍ ا  مطأٖااا   شاٛا

فسٚة وٚي٦و ايكٟ سؽًت مِا تًاو املٛاقاف بوعاايِٝ َٓاشاب١ يًُٛقاف اياكٟ سؽاٌ         

. َٚٔ ايو َاا سؽاٌ َأ َعاٜٚا١ بأ      . َِٓٗ مما وشِٗ يف رفع شعا٠ٚ ادتٌٗ عِٓٗ

إ ٖااكٙ ايؽااال٠ ال   )) ُا٘ا اياآيب  اذتهِا ايصااًُٞ عٓاادَا تهًاِا يف ايؽااال٠ فعَّ   

 . (8)(( امنا ٖٛ ايوصبٝض ٚايوهبت ٚقرا٠٤ ايكرلٕٜؽًض فٝٗا ظ٤ٞ َٔ نالّ ايٓاط 

                                                                 

 . ( 12، اذٖ  سقي )  43 - 1/42، كتاب اإلمياُ  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 1)

 . ( 13، اذٖ  )  1/42اُ : كتاب اإلمي : ادتاو  الـحٗح وظمي( 2)

 . 3/1546، باب ابااٛ اللب  . كتاب الـٗذ ٔالزباٟح وظمي ادتاو  الـحٗح( 3)

 . 139،  137، ق  12،   : فتح الباسٙ ابَ ا ش :: حٙ حج ا  اٌظش  عظٗيا ( 4)

 . 300، ق  4،   : الظٍَ الكبٝ البّٗق٘( 5)

 . 1/21، كتاب العمي  : ادتاو  الـحٗح البخاسٙ( 6)

 . 227، ق  1،   : الظٍَ الكبٝ البّٗق٘( 7)

 . ( 537، اذٖ  سقي )  1/382: كتاب املظاجذ  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 8)
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 اذتهِ بٔ َعا١ٜٚ عٔ اذتدٜح يف ٚدا٤

 (( وسصٔ َٓ٘ بعدٙ ٚال قبً٘ َعًُّا روٜت َا ))

ٚشاًٝو ايفطاااْٞ اياكٟ     . (1)َٚجٌ األعرابٞ ايكٟ باٍ يف املصاذد  . ٜعين رشٍٛ اه

 . (2)غتطو فذًض ٚت ٜرنع رنعوني ٚايٓيب ةمٌ املصذد ّٜٛ ادتُع١ 

   ٌ ِٜ    ٚقااااد رافاااال ْعاااار اياكااا٘ا يف اياااادٜٔ بااااني ايكبا٥اااا ة اشااااوٗدفت تكاااٛا دٗاااٛا

بعاااا ايعااااةات   سٝاااح ٚاداا٘ا ايااآيب   ،  ايصاااًٛنٝات ٚازايااا١ ايعٛا٥اااد ارتاط٦ااا١  

ٔ  رداااّل وٕ ايااو وَجًا١  َٚاأ ، ٚايصاًٛنٝات  ٍ  ا  دااا٤ شاااار َا هُٝاا١  ٚعًٝا٘ا  اه رشٛا

 . (3)بٌ ااو عبد اه بٝدٙ ٚقاٍ َا ااو قاٍ ايصا٥و قاٍ فكطعٗا رشٍٛ اه 

 . (3)اه

َٔ ايعٛا٥د عٛا٥د األناٌ عٓاد بعاا وعارا  املدٜٓا١ فكاد        ٚمما قَٛ٘ ايٓيب 

ٍ     وبؽار اياآيب   نااٌ  : بعاار باأ راعااٞ ايعات ) األظااذعٞ ( ٜأنااٌ بعااُاي٘ فكااا

َا َٓع٘ اال  ))،  (4)ال اشوطعت قاٍ فُا ٚؼًت ٜدٙ فٝ٘ : بُٝٝٓو قاٍ ال وشوطٝع قاٍ

ٍ ٚعاأ رافااع باأ    ، (( اال ايهاارب نٓاات ورَااٞ طتاااّل يألْؽااار     : عُاارٚ ايفاااارٟ قااا

. فكاٍ ٜا رافع ت . فكايٛا ٖكا ٜرَٞ طتًٓا فأمكْٚٞ فكٖبٛا بٞ ا  رشٍٛ اه  

ع      ٍ اه ادتاٛا فكاااٍ ال تاارّ ٚنااٌ ممااا وظاابعو اه       . ترَااٞ طتًااِٗ قًاات ٜااا رشاٛا

 . (5)ٚرٚاى

  ٟ ٍ اه      وْ٘ا شاا ِ  ،  ٚدا٤ عٔ وباٞ ار ايفااار فكااٍ  ،  ردااّل عًا٢ عٗاد رشٛا

ٚعٓااد اباأ شاعد وٕ وبااا ار قاااٍ يف ساادثإ    ،  (6)اْااو اَاار  فٝاو داًٖٝاا١   : ايآيب  

 . (7)؟ َا اٖبت وعرابٝوو بعد : فكاٍ ايٓيب ،  ٜا ابٔ األ١َ : اشالَ٘ البٔ عُ٘

                                                                 

 . 1/236: باب ٔجٕب فظن البٕه  : كتاب الطّاسٚ ، وظمي 1/61، كتاب الٕكٕٞ  : ادتاو  الـحٗح البخاسٙ( 1)

 . 597 - 2/596،  لتحٗٛ ٔاإلواً خيطب، باب ا : كتاب ادتىعٛ : ادتاو  الـحٗح وظمي( 2)

 . 2/256: حطذ الغابٛ  ابَ األث ( 3)

(4) ٘ ٝ   البّٗقدد ـددذاا   277، ق  7،   : الظددٍَ الكددب : اإلؿددابٛ   ، ابدَد ا ددش   ، بدداب  داب الطعدداً ٔالؼددشاب    . كتدداب ال

ٍددذ وظدددمي دُٔ رظددىٗٛ      1/148 ٛ   ((بؼددش بددَد ساعدد٘ العدد       ))، ٔاذتددذٖ  ع ،  ( 2021، اددذٖ  سقدددي )    كتددداب األػددشب

3/1599   ٙ ٔ ٍٕد ٘       . ٔ  ػدشا ال ٔحػداس اا حُ زتددشد    13/192،    7، وددج   ، بظددش ) بالظد  ( بدَد ساعد٘ العدد  األػد ع

 . الكب ٔاملخاليٛ ر ٖقتل٘ الٍياا ٔالكيش لكٍْ وعـٗٛ

 . 2، ق  10،   : الظٍَ الكبٝ ، البّٗق٘ 3/444،  : املظتذسك عمٜ الـحٗح  اذتاكي( 5)

ُ   ٙاٌظدددش البخددداس  ( 6) ٛ      : كتدددداب اإلميدددا ٗدددد : ادتدددداو    ٔوظدددمي  1/84، فدددتح البدددداسٙ    . بدددداب املعاؿددد٘ ودددَد حودددش ادتاِم

 . 1282، ق  3،    ( 1661، اذٖ  سقي )  طعاً املمٕك مما ٖ كنا. باب  : كتاب اإلمياُ الـحٗح

 . 4/225: الطبقا  الكبٝ  ابَ طعذ( 7)
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ٜٚاٗاِا َاأ ايااو ايوعاآٝع عًااا٢ مؽاااٍ ادتاًٖٝاا١ املارقاا١ يًُذوُااع املكٖبااا١          

 ٚتًو األاا٤ اه يفت ايوعبٝد حتٌُ اير األاا٤ بعا  ايٓيب رشِٝ نُا . يٛسدت٘

ِ َٚأ اياو وْ٘ا شِٝا    ،  اجملاف١ٝ يًكٚم ٚايار ة ر ز  ادتااًٖٕٝٛ عًا٢ ايوصاُٞ بٗاا       ر اشا

 . (2)ٚبٓٛ شٝإ ادتٕٗٓٝٛ ا  بين رظدإ (1)) عبد ايعس٣ ادتٗين ( ا  عبد ايعسٜس

ع١ ايعدٚإ َٚٔ ايصًٛنٝات املصواش١ً يف َٓاطل ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ ْس

ٔ ٚاذتذاز ٚومك وَٛامِ ٜٚردع تأؼٌ ،  بٗدف ايصًو ٚايٓٗو ٚايوعرو يًُصافرٜ

ع           ٖكٙ ايٓسعا١ ا  زتُٛعا١ َأ ايعٛاَاٌ َٓٗاا األزَاات االقوؽااة١ٜ ارتاْكا١ ٚادتٛا

ِّ   االعودا٤ ع٢ً شت وبٓا٤ ايكبًٝا١ ٚداا٤ يف بعاا ايرٚاٜاات     ٚقِٝ ادتا١ًٖٝ اير تص

ٕ   (3)بصرق١ اذتذااز  ١٢ ناْت ترَوٕ قبا٥ٌ شاار ٚوشًِ َٚسٜٓ  (4)ٚاظاوٗر ايفااارٜٛ

    ّ ٍ اه مِا يواسٍٚ      ٚ . بكيو ٚعرف عِٓٗ عادّ اسا اّ األظاٗر اذتار ماكا ةعاا رشٛا

 . اك٘ يف ايدٜٔوايكٟ وزٌٜ بٓعر اإلشالّ ٚاي . (5)عِٓٗ تًو ايصب١ ٚايو ايعار

ٔ  نيِؽا َي ةعا  اه رشٍٛ وٕ ٚرة كدي ِ  َا (6)رنٛبا١  يف وشاً
  ٕ ْ ا ٗ امُل ) باا  ٜعرفاا إ ( ا

فكااٍ   فعرو عًُٝٗا اإلشالّ فأشًُا ثِ شأمُا عٔ واا٥ُٗا فكاال ضتٔ املٗاْإ
 . (7)ٚوَرُٖا وٕ ٜكدَا عًٝ٘ املد١ٜٓ (( إَ ر ِهبٌ وْوِ امُل ))

 فكَٛات  يكد ٚادٗت ع١ًُٝ ايواك٘ا يف ايادٜٔ ويْٛاّا َأ ايعااةات ٚايصاًٛنٝات      

عًا٢ وعُااٍ ارتات ٚمؽااٍ املاار ٠      ٤ٞ فوبكا بايوٗاكٜو ٚاي ظاٝد وٚ باإلزايا١ ٚاإليفاا    

ٚتسٌٜ املااِٖٝ ادتا١ًٖٝ يف اجملوُعات ايكبًٝا١ ماؼا١ َااُٖٝٗاا ايعباةٜا١ ايكا٥ُا١      

عًا٢ تكاادٜض األؼآاّ ٚاألٚثااإ َٚااُٖٝٗاا ايصٝاشاا١ٝ املوعؽاب١ اياار تعبا٧ وفااراة        

                                                                 

 . 329 - 3/327: حطذ الغابٛ  : ابَ األث  اٌظش( 1)

 . 2/319: حطذ الغابٛ  ابَ األث  (2)

 . 4/1956،  ، كتاب فـاٟن الـحابٛ : ادتاو  الـحٗح وظمي( 3)

 . 4/223: الطبقا  الكبٝ  ، ابَ طعذ 3/194،  : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘( 4)

 . 6/545،  : فتح الباسٙ ، ابَ ا ش 7/167،  : ػشا الظٍٛ حتقٗ  عم٘ ستىذ وعٕض ٔعاده عبذ املٕجٕد البغٕٝ( 5)

6/545 . 

(6 ) ٛ ٍٛد ؿددعبٛ طدمكّا الددٍيب          سكٕبد ٗٛد بدد  وكٛد ٔاملذٖ ٖد  الغداٟش ( ستىددذ ػدشاب        : ثٍ ً بددد ) س ٕٗد : املعددامل   . رعدش  ال

 . 129، ق  األث ٚ

ٗد  عبدذ اا ال كد٘       : اٌيدشد بْد حمحدذ    . ٔقداه ابَد كده     27/238: املظدٍذ   اإلوداً حمحدذ  ( 7) ٖٛد حتق ٖٛد ٔالٍّا . البذا

    ٕ ٗدٛد بددذاس ِ دددش    بالتعددأُ ودد  وشكددض البحددد ٚ    ٔالذساطددا  العشب ، ٔقددذ كدددع     4/484،  ِددد  1417،  1، ط ، القدداِش

 . 27/240،  اطٍادٓ ستق  املظٍذ
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ايكب١ًٝ ـد اآلمرٜٔ َٔ شت قبًٝوِٗ ٚتدَر وٚي٦او يف وعُااٍ داًٖٝا١ حتات ْسعا١      

 . يٛال٤ األع٢ُ يًكٝاةات ايطا٥ع١ا

اكا٘ا يف اياادٜٔ بااني ايكبا٥ااٌ اجملاااٚر٠ ال     وٚمثاا١ ْوااا٥ر اظتابٝاا١ سككٗااا ظااٝٛع اي   

      ٞ َٚأ  ،  تكوؽر ع٢ً ادتاْو ايوعًُٝٞ ٚايادٜين باٌ هواد يوعاٌُ ادتاْاو ايصٝاشا

 . ٚايكٝاة٠ ايصٝاش١ٝ ايٛادب١ ايطاع١،  ايو اظاع١ فهر٠ األ١َ ايٛاسد٠

١َ اإلشالّ ايٓاظ١٦ ايدمٍٛ ـُٔ  اع١ ٜعين االْدَاز يف و

ٚتفًٝو َاّٗٛ األَا١ املصا١ًُ    . املصًُني ايٓاظ١٦ يف املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ

ّ ايكبًٝاا١ ٜٚكوفااٞ اياااو ايوخًااٞ عاأ اياارٚ  ايكبًٝااا١          عًاا٢ َاٗاٛا

املوعؽااب١ ٚجتاااٚز رٚابااط اياادّ ا  رٚابااط ايعكٝااد٠ ٚاإليااإ ٚرة       

ي٘    ر ا  اه ٚرشاٛا هٗٓاا١ ٚظاااٝٛخ  باااداّل َاأ ايصاااد١ْ ٚاي   األَاٛا

 . ايكبا٥ٌ

يكد نإ اْوعار ايواك٘ يف ايدٜٔ ٚشط ايكبا٥ٌ اجملااٚر٠ يًُدٜٓا١ ايٓبٜٛا١ َٚاا     

ٟ ظاعٛر االرتبااط بأَا١            ٜ تو عًٝ٘ا َأ ٚعاٞ ٚتفات يف املادرنات ٚاياكٖٓٝات ٜكٛا

اك٘ يف ايادٜٔ  ونكيو فإٕ اْوعار اي،  اإلشالّ ايٓاظ١٦ باملد١ٜٓ ٚقا٥دٖا ستُد 

وفااراة وٚ زتُٛعااات ٚاعٝاا١ َاأ ةامااٌ ايكبا٥ااٌ توااعااٌ َااع     ممااا ٜاآذِ عٓا٘ا اظتاااة   

َاااِٖٝ اإلشاالّ َٚااا اظاوٌُ عًٝا٘ا َأ تٛدٝٗااات شادٜد٠ تاارفا املاااِٖٝ ايكبًٝاا١         

 . املوعؽب١

إ اْدَاز ايبٛاةٟ ايكرٜب١ َٔ املد١ٜٓ يف زتوُع املصًُني ت ٜوِ بني ّٜٛ ٚيًٝا١  

ٜعاين   ١ ايعٗاد املادْٞ ال  ٚإ زترة ةمٍٛ وفراة وٚ فؽاا٥ٌ َأ تًاو ايكبا٥اٌ يف بداٜا     

ٚال ٜعين عدّ ٚدٛة اجتاٖات بني ايكبا٥ٌ ،  ٠اْوعار اإلشالّ بٝٓٗا يف ظرٚف ٚدٝس

ٌ ،  تصوبطٔ املعارـ١ ٚايوُرة  . َٔ دٝٛ  املعارـ١ ٚايٓاام فاملد١ٜٓ ااتٗا ت خت

ّ وٕ اإلشاالّ ٖٛا ايٛظاٝذ١ ايار تيٖاٌ األفاراة ٚادتُاعاات يًاادمٍٛ يف          َٚعًٛا

 . ايٓاظ١٦ فًو و١َ اإلشالّ

دس٤ُ َٔ وبٓا٤ ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ مط٠ٛ َُٗا١ ٦ٖٝات اجملااٍ     ٚتعد ٖذر٠ُ

 يًادمٍٛ يف بٓاا٤ اجملوُاع اإلشاالَٞ باملدٜٓا١ ٚاالرتبااط       ٠وَاّ وبٓا٤ ايكبا٥ٌ املٗادر

إنّ انرين أينىا وهبجسوا وجبهدوا بأيىاهلى وأنفسهى يف سبيم   : ب٘ نُا قاٍ تعا  اياعًٞ

القبائال المجااورة 
للمدينة واالندماج 
فاي أمااة اإلسااالم 

 الناشئة :
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ين ءَاووا ونصسوا أونئك بعضهى أونيبء بعض وانرين آينىا ومل يهبجسوا يبنكى ين واليتهى ين اهلل وانر

 . (1) حتى يهبجسوا يءش

يكد نإ َٔ ْوا٥ر اشالّ ٖكٙ ايكبا٥ٌ وٕ ٖادر قصِ َأ فؽاا٥ًٗا ٚبطْٛٗاا    

ا  ةار اإلشاالّ ) املدٜٓا١ ايٓبٜٛا١ ( اياو وٕ ايوبعٝا١ يألَا١ املصا١ًُ ايٓاظا١٦ ٜوطًاو          

ٚقااد  ،  فأؼاابض ماايال٤ املٗااادرٜٔ َصااانٔ يف َٓاااطل َعٝٓاا١ َاأ املدٜٓاا١     .. ايااو

وٚرةت بعا املؽاةر َٓازٍ املٗادرٜٔ ا  املد١ٜٓ َِٚٓٗ ايفاارٜٕٛ ايكٜٔ وقطع مِ 

ا َاع    . ٢قطٝع١ بٗدف ايصهٓ ايٓيب  ٚنكيو األشًُٕٝٛ ٚادتٕٗٓٝٛ ايكٜٔ ْسيٛا

 . (2)ايبًٜٛني يف َٓطك١ ٚاسدٙ

ٕ وٚ اياؽااا٥ٌ وٚ بعااا األفااراة َاأ تًااو ايكبا٥ااٌ      يهاأ ٖذاار٠ بعااا ايب   طاٛا

ٚشتٖاا ال ٜعاين ساادٚخ ْاسٚ  شااهاْٞ نجٝاف َاأ َٓاازٍ ايكبا٥ااٌ اجملااٚر٠ ضتاٛا         

ٍ املدٜٓاا١ فجُاا١        املدٜٓا١ بعااهٌ وة٣ ا  اْافااو َرانااس ايوذُعاات ايكبًٝاا١ سٛا

اةٟ         زتُٛعاا١ َاأ ايٛقااا٥ع ٚامليظاارات تاادٍ عًاا٢ بكااا٤ قصاِا ناابت َاأ وبٓااا٤ ايباٛا

 : َٚٓٗا . ملد١ٜٓ يف َٓوذعاتِٗ َٚرانسِٖاحملٝط١ با

ٕ ا         وْ٘ يف وثٓا٤ َصات ايآيب    ا  َها١ عااّ اذتدٜبٝا١ َار باأعرا  ٜٓوُٛا

ٚقبٌٝ شس٠ٚ فاوض َها١   ،  (4)نُا َر باألبٛا٤ ٚبٗا بعا ايفاارٜني (3)َس١ٜٓ ٚد١ٓٝٗ

ْٔ سٍٛ املد١ٜٓ َٔ قبا٥اٌ وشاًِ ٚشااار َٚسٜٓا١      َه١ بعح رشٍٛ اه   َ َصوٓارّا 

 . (5)١ ٚوظذع ٚشًِٝٚدٗٝٓ

                                                                 

 (  72طٕسٚ األٌياه اآلٖٛ )( 1)

 161 - 159 ق ، 1  ب ٔ  ، العمىٗٛ الكتب داس بٗاُ ٖٔاط  دٌذه عمٜ : حتقٗ  ) املذٍٖٛ راسٖخ : ػبْ ابَ عىش : اٌظش( 2)

 . 2/574: املغاصٙ  الٕاقذٙ( 3)

 20/577: املغاصٙ  الٕاقذٙ( 4)

ٍٛد ٔالبحددش     ٔالعددٗف  135-2/134: الطبقددا  الكدبٝ    . ابدَد طدعذ   اٌظدش ( 5) ٍٛد بدد  املذٖ . ٖبعدذ عدَد ٍٖبدد      : ٔاد دتّٗ

 204، ق : املعامل األث ٚ ، ستىذ ستىذ ػشاب ( كٗال  مشار 150)
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وبا بؽت ٚوبا دٓدٍ َٔ ايعٝؾ ا  املد١ٜٓ بعد اذتدٜب١ٝ  ملا اشودع٢ ايٓيب 

) َِٚٓٗ دٕٗٓٝٛ ٚشاارٜٕٛ ٚوشًُٕٝٛ (  املصًُني َٔ تبعُٗاا َٔ وَر ؼشابٝإ ُٖٚا

 . (1)وٕ ٜردعٛا ا  بالةِٖ ٚوًِٖٝٗ

ٍ اه     وْاوِ   ))َصا١  قااٍ يٛفاد َسٜٓا١ يف ايصا١ٓ ارتا     ٚر٣ٚ ابأ شاعد وٕ رشٛا

 . (2)(( ردعٛا ا  وَٛايهِ فردعٛا ا  بالةِٖاَٗادرٕٚ سٝح نٓوِ ف

       ٞ ع األشاًُ اْااٞ اعاات   : ٚداا٤ يف َصاآد اإلَااّ و ااد عأ شاا١ًُ بأ األناٛا

ٚ      : رشٍٛ اه ٜكٍٛ ْاا  ا : شاهٓٛا ايعاعا  فكاايٛا   اابادٚا ٜاا وشاًِ فوٓصاُٛا ايرٜاا  

 . (3)نٓوِ سٝح َٗادرٕٚ وْوِ : قاٍ ٖذرتٓا يف ايو ٜفرْا وٕ اه رشٍٛ ٜا طتاف

ٕ َأ اٟٚ املٓسيا١ ٚاملهاْا١ عٓااد          ٖٚٓااى ؼاشاب١ وشإًُٝٛ ٚشااارٜٕٛ ٚدٗٓٝاٛا

ٍ اه    ٞ      رشاٛا ع األشااًُ ٚدشاااغ  (4)وقاااَٛا ماااارز املدٜٓاا١ نصااا١ًُ باأ األنااٛا

ٚايكٟ نإ ٜٓسٍ ي١ًٝ ثاالخ ٚععارٜٔ َأ     (6)ٚعبد اه بٔ وْٝض ادتٗين (5)ادتٗين

ثااِا غتااارز ا  وًٖاا٘ا ٚناااإ َٓسيااا١      ،  ١َااأ رَفاااإ فٝصاااهٔ املصاااذد ٚايؽاااا    

ِ ،  املد١ٜٓ (8)ادو٣ٛ ٚر٣ٚ وٕ وبا ار ،  (7)بأعراف ٚٚرة ،  فأَر ي٘ ايٓيب بكٚة ٚشآ

،  وٟ ناإ ٜصات يف ايؽاشرا٤ بعٝادّا عأ املدٜٓا١       (9)ٚٚرة وْ٘ا ناإ ٜعاس  عأ املاا٤     
 . (10)ا  يكاس٘ بايفاب١ ٚعٓد ايٛاقدٟ وْ٘ اشوأإ ايٓيب 

ٔ ايؽشاب١ َٔ تًو ايكبا٥ٌ وقاَٛا مارز املد١ٜٓ ٚيف داْو عدة لمر َ ا  ٖكا

 َٚٔ امليند وٕ تًو ايعاٖر٠ ال تعرب عٔ ساالت فرة١ٜ ستدٚة٠ سؽٌ،  (11)بٛاةٜٗا
                                                                 

 بَ عقبٛوَ سٔاٖٛ وٕطٜ  4/175: درٟن الٍبٕٚ  البّٗق٘( 1)

ّدداجشُٔ    ، ألطدمي  ، كىدا حٔسد ابدَد طددعذ كتابدا  ) بددذُٔ اطدٍاد ( ودَد الددٍيب          1/291الطبقدا  الكددبٝ   ( 2) ّددي و ، حٌ

 27/84. وظٍذ  1/271، املـذس ٌيظْ  اٗ  كإٌا

 . ) اذٖ  اظَ ( 85-27/84، حتقٗ  ػعٗب األسٌاؤط ٔابشاِٗي الضٖب   املظٍذ( 3)

 (  1862، اذٖ  سقي )  1486، ق  3،    األواسٚ، كتاب  : ادتاو  الـحٗح وظمي( 4)

 373، ق  1،   : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 5)

 . 2/5 الظعادٚ  داس ، القاِشٚ ، األؿيٗاٞ ٔطبقا  األٔلٗاٞ اٗمٛ : األؿبّاٌ٘ ٌعٗي حبٕ ، 280 ق ، املعاس  : قتٗبٛ ابَ( 6)

 . 31، ق  ، املعامل األث ٚ : ستىذ ستىذ ػشاب . ساج  : عمٜ بشٖذ وَ املذٍٖٛ حعشا ( 7)

 . 1641، ق  : القاوٕغ احملٗ  : حٙ كشٓ ) الي ٔص  بادٙ اجتٕٝ( 8)

 . 1/217،  : الظٍَ الكبٝ البّٗق٘( 9)

 . 207، ق  : املعامل األث ٚ : ستىذ ستىذ ػشاب : وٕك  ٖق  مشاه فشب املذٍٖٛ ، ٔالغابٛ 2/538:  املغاصٙ( 10)

ِدش بَد ادشاً األػد     ( 11) ٘  : اٌظدش   ع٘وهدن صا ٝ   : البّٗقد ٍددضه       6/169،  : الظدٍَ الكدب ، ٔحبدٜ المحدي الغيداسٙ ٔكداُ ٖ

 . 3/622،  : املظتذسك عمٜ الـحٗح  : اٌظش اذتاكي الٍٗظابٕسٙ . اٌظش الـيشاٞ
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ٔ ايرشٍٛ  ٙ ٜٓذِ َع اتصاع ةار اإلشالّ،  وؼشابٗا ع٢ً اإ َ ٚيف  . بٌ ٖٛ اجتا

ٍٕ امذر٠ ا  املد١ٜٓ ناْت فرـّا وٍٚ اإلشال ،  ّ يك١ً املصًُنيروٟ بعا ايعًُا٤ و
إ امذر٠ وٍٚ اإلشالّ ناْت َطًٛبا١ ثِا اف ـات ملاا      : ٌ عٔ ارتطابٞ قٛيَ٘كْٜٓٚ 

٘    ٖادر ايآيب   ٔ    . ا  املدٜٓا١ يًكوااٍ َعا نُاا رو٣ عًُاا٤    . (1)ٚتعًِا ظارا٥ع ايادٜ

 لمرٕٚ وٕ ٖذر٠ شات وٖاٌ َها١ َأ املٓادٚ  ال ايٛاداو ٜٚصاودٍ ياكيو بكٛي٘ا          

فٗاٌ ياو َأ    ،  يف امذر٠ فكاٍ ٚعتو إ ظاأْٗا ايعادٜد   يألعرابٞ ايكٟ اشوعارٙ

 ٍ ٍ  : اباٌ قااا ِ  : . قاااٍ. فٗاٌ تاايةٟ ؼاادقوٗا   : ْعاِا فكااا فاعُااٌ َاأ ٚرا٤   : قاااٍ . ْعا

ٔ عًُو ظ٦ّٝا ٔ ٜ ى َ ِٕ اه ي ٔ ايعًُا٤ َٔ  (3)ٜٚكنر ايكرطيب،  (2)ايبشار فإ وٕ َ

حتاات  ياا٦ال ٜبكاا٢ ،  َأ سؽاار ٚداٛا  امذاار٠ عًا٢ َاأ ت ٜصااًِ  ٝااع وٖاٌ بًاادٙ      

 . وسهاّ ايعرى ٚغتاف اياو١ٓ ع٢ً ةٜٓ٘

ٜٚار٣ بعااا ايباااسجني وٕ بعاد ارتٓاادم ت تعااد ايدٚيا١ اإلشااال١َٝ حباداا١ ا        

ّ نُاا           َٗادرٜٔ ددة فكاد تفاتت مطا١ ايدٚيا١ اإلشاال١َٝ َأ ايادفاع ا  امذٛا

ٔ َٚا عتوادْٛ٘ َٔ ايٛقت ٚاملصهٔ ٚمكا طًو  ـاقت املد١ٜٓ بصهاْٗا املوساٜدٜ

ة٠ ا  ةٜاارِٖ ااا ت تعاد ٖٓااى          ، ايٓيب  َٔ بعاا املٗاادرٜٔ بعاد ارتٓادم ايعٛا

ساد١ إلقااَوِٗ باملدٜٓا١ باٌ ؼاار بكاا ِٖ يف قبا٥ًاِٗ وداد٣ يكٝااَِٗ بايادع٠ٛ ا           

 . (4)اإلشالّ فٝٗا

َٚٔ املعًّٛ وٕ يًُؽاحل املوٛما٠ ٚايعرٚف املصوذد٠ وثرٖا يف األسهاّ اات 

اْت ٖٓاى ظرٚف ٚٚقا٥ع دعًت َٔ امذر٠ ٚااا ن،  ايطابع اذترنٞ ٚايوٓعُٝٞ

ا  املدٜٓاا١ وَااار ٚادباااّا فجُااا١ ظرٚفاااّا اشاااوذدت َٚؽااااحل َوٛماااا٠ دعاااٌ ايدٚيااا١      

ٍ ناٌ املٗااادرٜٔ َاأ وبٓاا٤ ايباةٜاا١ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓاا١        اإلشاال١َٝ ال توٛشااع يف قباٛا

                                                                 

 . 7/229،  : فتح الباسٙ ابَ ا ش( 1)

 . : القشٝ ٔالبحاس 3/1488،  : ادتاو  الـحٗح ، وظمي 3/316، كتاب الضكاٚ  ، الـحٗح وَ اليتح البخاسٙ( 2)

 . القشٝ

 . 4/69.  ِد 1417،  1، ط ، داس ابَ كه  ، ب ٔ  امليّي ملا حػكن وَ رمخٗف وظمي( 3)

 . 238، ق  1:   : الظ ٚ الٍبٕٖٛ الـحٗحٛ العىشٙ( 4)
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ا انرْاٙ َٔ عٛاٌَ ملٚشتٖا َٔ األَانٔ َٚٔ ٖكٙ ايعرٚف ٚايعٛاٌَ باإلـاف١ 

 : اقوؽاة١ٜ َا ًٜٞشٝاش١ٝ ٚ

وْ٘ ت ٜعد ٖٓاى مٛف َٔ اياو١ٓ يف ايدٜٔ ْوٝذ١ اْوعار اإلشالّ بني ايكبا٥ٌ 

نُا وٕ بكا٤ ٖكٙ ايكبا٥ٌ يف وَانٓٗا َٚراعٝٗا نباة١ٜ ٚرٜف يًُد١ٜٓ ،  اجملاٚر٠

ٜسٚةٖا بايصًع ايبصٝط١ ٚايدٚا  َصأي١ س١ٜٛٝ يدار اإلشالّ فج١ُ لثار تٛـاض يٓاا   

وٕ  ٓب١ٜٛ ناْت تواِٗ ٚظٝا١ ايباة١ٜ تًو فكد ٚرة عٔ ايٓيب نٝف وٕ ايكٝاة٠ اي

وشًِ يٝصٛا بأعرا  ِٖ وٖاٌ باةٜوٓاا ٚضتأ وٖاٌ قاارٜوِٗ ااا ةعْٛااِٖ وداابٛا ٚإ        

(1)ْؽرْٚا اشوٓؽرْاِٖ
وْوِ  ) : قاٍ  اه رشٍٛ وٕ األشًُٞ األنٛع بٔ ش١ًُ ٚر٣ٚ 

 . (2)( وٌٖ بدْٚا ٚضتٔ وٌٖ سفرنِ

وْوِ باةٜر ٚوْا ساـرتهِ ٚعًٝهِ وٕ  ))١ٓ ٚبين نعو نُا ٚرة قٛي٘ ملسٜ

 . (3)(( جتٝبْٛٞ ااا ةعٛتهِ

ٚر٣ٚ ايبٝٗكٞ بصٓدٙ عٔ وْض وٕ رداّل َٔ ايباة١ٜ نإ اا٘ زاٖر بٔ ساراّ  

ٍ اه      ) األظاذعٞ ( ناإ ٜٗاادٟ ايآيب     ااا  امدٜا١ َاأ ايباةٜا١ فٝذٗاسٙ رشاٛا

 . (4)(( باةٜوٓا ٚضتٔ ساـرٚٙ اإ زاًٖر )) : وراة وٕ غترز فكاٍ ايٓيب  

ٚرمبا وة٣ بكا٤ َصًُٞ األعرا  يف ب٦ٝاتِٗ ا  تأثر لمرٜٔ شت َصاًُني بِٗا   

ٍ َاأ املٛقاف اياادفاعٞ ا          ٚمماا غتاادّ اشا اتٝذ١ٝ ايدٚياا١ اإلشاال١َٝ بعااد ايوشٛا

َٞ وٕ تبكاا٢ ايكبا٥ااٌ املصاا١ًُ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓاا١ وٚ تًااو اياار وماااك           املٛقااف امذاٛا

ٗ  اإلشااالّ ٜٓوعاار   يف وَانٓٗااا ٚةٜارٖااا يوشُااٞ ساادٚة ةار   ا بااني بطْٛٗااا ٚفؽااا٥ً

َٚأ زاٜٚا١ ومار٣ فااإٕ    ،  ٚيوصاِٗ يف َراقبا١ حترناات قاارٜغ ٚشتٖاا    ، اإلشاالّ  

املرانس ايكب١ًٝ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ ٚاملراعٞ ارتؽب١ اير تُٗٝٔ عًٝٗا َس١ٜٓ ٚوشاًِ  

دٜٓا١ ٚباةٜوٗاا   ٚد١ٓٝٗ ٚشتٖا َأ ايكبا٥اٌ تًاو املراعاٞ ٚاملراناس تعاهٌ رٜاف امل       

اير هٕٛ شٛم املد١ٜٓ باملاظ١ٝ ٚايدٚا  ٚبعا ايصًع األمر٣ فًاٝض َأ املؽاًش١    
                                                                 

ٗد  ػدعٗب األسٌداؤط ٔ خدشُٔ      : املظدٍذ  اإلوداً حمحدذ  ( 1) قددا   ، الطب ، ابَد طدعذ   ( 25010ادذٖ  سقدي )    41/468، حتق

 . 8/215الكبٝ 

 . طٍادٓ اظَا، ٔركش احملققُٕ حُ اذتذٖ  ؿحٗح لغ ٓ ٔ 27/86:  املظٍذ( 2)

 . 1/56،  : راسٖخ املذٍٖٛ ابَ ػبْ( 3)

 . 6/169،  الظٍَ الكبٝ( 4)
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ٔ َااشد ٚلثار شًب١ٝ  ٛوٕ ختً ٔ نٌ شهاْٗا ملا ٜ تو ع٢ً ايو َ تًو ايبٛاةٟ َ

 . تٓعهض ع٢ً ؤَ املد١ٜٓ ٚاقوؽاةٖا

باني  ٚقد نعات األز١َ اير وعكبت ساةث١ املرٜصٝع ٚاير در٣ فٝٗا ماالف  

عٔ وٕ (1)شاارٟ ٚدٗين وسدُٖا ودت ألسد املٗادرٜٔ ٚاآلمر سًٝف ألسد األْؽار

احمل١ًٝ ايفٝك١ نعبد اه بٔ  ةعا٠ ساٝع١ ٜجت .. نبت٠ وعداة اشوٝعا  يف ايوٛشع

ٚقد ٜٛيد عٛاٌَ شاًب١ٝ بايفا١ ايواأثت عًا٢ َعارٚع بٓاا٤ األَا١ ايٛاساد٠ اياكٟ          ،  وبٞ

 . يكب١ًٝ امٛدا٤ٜصُٛ فٛم ايعؽبٝات ٚاملعاعر ا

نُا ت بني بعا املؽاةر وٕ ٖٓاى َٔ ٜكبٌ ع٢ً املد١ٜٓ َدعّٝا اإلشاالّ ْعارّا   

 ملااا سااٌ بٗاِا َاأ ادتٗااد ٚايااقاا١ ٖٚاِا ناااابٕٛ ففااٝكٛا عًاا٢ وؼااشا  اياآيب        

ٍ اه    ِ    ٚودٗادِٖٚ فاارةِٖ رشاٛا ا فعًااٗ َِٗ وٕ ٜاعًاٛا  (2)ا  ععااا٥رِٖ ٚساكر قاٛا

يف اشوٝعا  تًو األعاداة ايهابت٠ املٓوُٝا١    ٜٚاِٗ َٔ ٖكا وٕ ايوٛشع شت املدرٚط 

 . ا  عؽبٝات َوٓٛع١ ي٘ شتاطرٙ األ١َٝٓ ٚاْعهاشات٘ ايصًب١ٝ اير ال ختا٢

ٕ عًُٝا١ اْوعاار اإلشاالّ فٝٗاا     اٖكا ٚبايٓصب١ يًكبا٥ٌ احملٝط١ باملد١ٜٓ فشٝح 

    ِ َٚاأ ثاِا فااإٕ اْوعااار   ،  هاات قبااٌ فااوض َهاا١ ٚوَٓاات اياوٓاا١ يف اياادٜٔ يف ةٜااارٖ

ر ةٜارٖاا ةار اشاالّ َٚأ ثِا فاال      ّ بٝٓٗا ٚارتباطٗاا بايدٚيا١ اإلشاال١َٝ ؼاِٝ    اإلشال

ٚاياكٟ داا٤ بعاد     (( ال ٖذار٠ بعاد ايااوض    )). ٚايكٟ ٜدٍ عًٝ٘ سدٜح . َع٢ٓ ملفاةرتٗا

 . (3)اإلشالّ ةار َٔ ٜٚؽبض املصًُٕٛ ٜاوش٘ بًد ع٢ً ٚادب١ ٖذر٠ ال وْ٘ ، َه١ فوض

ٛ   ٚع٢ً نٌٍّ فإٕ ٖذر٠ َٔ ٖاادر َأ ايؽا    فاد٠  اشاب١ َأ ايكبا٥اٌ اجملااٚر٠ ٚاي

ٍ اه   ات       عًا٢ رشاٛا ع مطاٛا ة٠ ٚايرداٛا قبااٌ ايااوض ٚنااكيو امذاار٠ بكؽاد ايعاٛا

 . وشُٗت يف تك١ٜٛ تٝار االْدَاز ٚاالرتباط بايدٚي١ اإلشال١َٝ

ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ املعا١ًَ اذتص١ٓ اير ًٜكاٖا  ٚمما شاعد ع٢ً اْؽٗار ايكبا٥

ٍ اه    ايٛافدٕٚ ٚايكاةَٕٛ ا  ا سٝاح ناإ ٜهارّ نارِٜ      ملد١ٜٓ َأ يادٕ رشٛا

  ِ ّ ٜٚٛيٝا٘ا عًااٝٗ ٚونااد عًٝا٘ا ايؽااال٠ ٚايصااالّ عًاا٢ اسصااإ َعاًَاا١     ،  (4)نااٌ قاٛا

                                                                 

 .  3/334: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 1)

 . 50، ق  11،    7، وج  : جاو  البٗاُ الطبٙ( 2)

 . 6/190، فتح الباسٙ  ، باب ر ِ شٚ بعذ اليتح ، كتاب ادتّاد ، فتح الباسٙ   الـحٗح: ادتاو البخاسٙ( 3)

 . 1/289،  : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘( 4)
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ايٛافدٜٔ ع٢ً شٛم املدٜٓا١ ٚعادّ تعرٜفاِٗ يًفارر ٚاإلـارار سٝاح ْٗا٢ عأ تًكاٞ          

م   ا ايصاٛا ٔ  ،  ايرنبااإ قبااٌ وٕ ٜبًفاٛا ازٜ ممااا وة٣ بااح   (1)ٚمت ـاابط املهاٜٝااٌ ٚاملاٛا

م املدٜٓااا١ نُاااا وٕ املعاااهالت املاةٜااا١      ايطُأ فر ايصاااُع١ ادتٝاااد٠ يصااٛا ْٝٓااا١ ٚتااٛا

ومارز  ،  ٚاالقوؽاة١ٜ اير توعرو ما ٖكٙ ايبٛاةٟ جتد اٖوُاَّا َٔ قبٌ ايآيب  

ِٖٚ ع٢ً ساٍ َأ   وٕ قَّٛا َٔ َفر دا ٚا ا  رشٍٛ اه  )) شَ٘صًِ يف ؼشٝ

ثِا مطاو ٚةعاا ا  ايؽادق١     ملا بِٗ َأ ايااقا١    اياكر ٚايااق١ فوُعر ٚد٘ ايٓيب 

ٍ اه      ((عًِٝٗ  ٤ ساامِ قاد      ٚيف رٚا١ٜ دا٤ ْااط َأ األعارا  ا  رشٛا فارو٣ شٛا

 . (2)ثِ مطو ٚةعا ا  ايؽدق١،  وؼابوِٗ ساد١

ٍ اه       ّ ادتُعا١ فكااٍ ٜااا     ٚر٣ٚ وٕ وعرابٝاّا َأ وٖاٌ ايباادٚ داا٤ ا  رشٛا ٜاٛا

ٍ ،  (3)رشٍٛ اه ًٖهت املاظ١ٝ ًٖٚو ايعٝاٍ ألشاًِ ملاا دٗادِٖ     اه  ٚةعا رشٛا

ع ٚايفااعف   ٍ اه      (4)َاأ ادتاٛا دااد    ٚنااجتّا َااا اظااوه٢ األعاارا  ا  رشاٛا

ٚمما عسز َٔ ارتباط قبا٥ٌ ادتٛار باملد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ َآض   (5)بالةِٖ ٖٚالى َاظٝوِٗ

بعااا األعٝااإ ٚايسعُااا٤ ايكبًااٝني اقطاعااات يف األراـااٞ املوامخاا١ يًُدٜٓاا١ ٚتًااو      

ػ اإلشاال١َٝ         األَانٔ ايٛاقع١ بايك ر  َأ ايطارم ٚاملصاايو ايار هار بٗاا ادتٝٛا

َعكاٌ بأ شآإ املسْاٞ َاا باني َصار  شُٓ٘ا َأ           فع٢ً شبٌٝ املجاٍ وقطاع ايآيب   

 . (6)ايؽشرا٤ ا  عٝٓو

ٕ    نُاا وقطااع ايآيب     (1()8)ايكبًٝا١ ٚايعكٝاال  (7)بااالٍ بأ اذتااارخ املسْاٞ َعاااة

ٚوعطاا٢ اذتؽااني باأ وٚط    (2)ٚوقطااع ْفاا١ً باأ عُاارٚ ايفاااارٟ ورـااّا بايؽااارا٤     
                                                                 

 30،    12: جاو  البٗاُ وج . الطبٙ 8/696،  4/375: فتح الباسٙ  : ابَ ا ش اٌظش( 1)

 . 705 – 2/704(  1017، كتاب الضكاٚ اذٖ  سقي )  ادتاو  الـحٗح( 2)

 . 2/516،  : فتح الباسٙ اٌظش ابَ ا ش( 3)

 . 4/223: درٟن الٍبٕٚ ٔوعشفٛ حإاه ؿااب الؼشٖعٛ  البّٗق٘( 4)

 . 143، ق  6،   : درٟن الٍبٕٚ : البّٗق٘ اٌظش عمٜ طبٗن املهاه( 5)

.  204ظدٍٛ ٔالظد ٚ ق   : املعامل األثد ٚ   ال  ، اٌظش ستىذ ستىذ ػشاب 197، ق  4،   : وع ي البمذاُ ٖاقٕ ( 6)

 . عَ وٕك  ) عٍٗب (  204

 . 1567، ق  : القاوٕغ احملٗ  : وٍبت ادتٕاِش وَ رِب ٔضٕٓ ) الي ٔص  بادٙ املعذُ( 7)

ٖدذ               ( 8) ِدْد وَد قددشب ٔادٙ اليدش  ثددي ٍٖحدذس مشددار  لمىض ٍدٛد ٖ خدز عمددٜ وظداق  وٗا ٖٛد املذٖ ٗد  ودَد حٔد : ستىددذ   العق

 . دٙ، البال 195، ق  : املعامل األث ٚ ػشاب



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

591  
(3)وععاػ ٚاات ايارشني األشًُٞ

(4)ثبت ٚوقطع 
ٚاقطع عٛشذ١ بٔ  ، (5)املسْٞ يعرٜض 

ٕ     (6)سر١ًَ َا بني بًهع٘ ا  املؽٓع١ ا  ادتاالت  (7)ٚوقطاع باين رفاعا١ ادتٗٓٝٛا

 . اٟ املر٠ٚ

ا ايدٚيا١ اإلشاال١َٝ فاإٕ       ٜادٍ  اقطااع ٖايال٤ ٚشتِٖا     فإاا نإ ٠ ْٚاٛا عًا٢ قٛا

 : َٓٗا . اإلقطاعات حتكل زتُٛع١ َٔ األٖدافتًو 

اةٟ ايكرٜبااا١ َااأ املدٜٓاا١ بايكٝااااة٠ ايٓبٜٛاا١ ايااار َٓشاااوِٗ         تعسٜااس ارتبااااط ايباٛا

َعاارٚع١ٝ اإلقاَاا١ ٚايعُااٌ يف تًااو األراـااٞ ٚظااذعوِٗ عًاا٢ حتكٝاال االشاااوكرار         

ملٛادٗا١ ايٓاسٚع ا  ايبادا٠ٚ اياو ايٓاسٚع اياكٟ ٜايةٟ        ،  ٚايصهٔ يف َٓاطل ستدة٠

 . ْكطاع عٔ ايوعًِ ٚاالتؽاٍ بايدٚي١ اإلشال١َٝا  اال

 ٜ ر االْدَاز وٕ تعاٌَ اإلشالّ َع ايٛاقاع ايكبًاٞ داا٤ ٖاة٥اّا َٚوادردّا      ِصٚمما 

ات اير٥اشا١ٝ يعاٝٛخ ايكبا٥اٌ ٚت ٜعُاد     َطًُسٝاح ت ٜوادمٌ املصإًُٛ يف ظاإٔ ايّصا     

    ٚ بأْا٘ا   ف َؼاااملصاإًُٛ ا  تفااٝت ايسعاَااات ايكبًٝاا١ ااا اشااوذابت يًاادع٠ٛ فكااد 

      ِ ّ ٜٚٛيٝا٘ا عًاٝٗ َٚأ ٖدٜ٘ا وْ٘ا ال ٜاأَر يف قبًٝاا١     ،  (8)ناإ ٜهارّ نارِٜ ناٌ قٛا

ر طباااع ايعاار  وٕ عتهاِا يف ايكبًٝاا١ وسااٌد َاأ      ،  بااأَر فٝٗااا اال يردااٌ َٓٗااا   يٓااٛا

بٌ وشٓد ا  بعا ايسعاَات ايكدي١ ظ٦ّٝا َٔ املٗاّ ٚايٛادبات نذُاع   (9)شتٖا

 . ايؽدقات ٚ ٌ ايراٜات

                                                                                                                                                         

ٙ   اٌظدش ( 1) ٘  517، ق  3،   ، املظددتذسك  : اذتدداكي الٍٗظدابٕس ٙ  145، ق  6: الظدٍَ الكددبٝ     ، البّٗقدد :  ، الددبالرس

 . 27، ق  ِد 1403،  ، داس الكتب العمىٗٛ ، ب ٔ  : فتٕا البمذاُ ِد ( 279)    ٜذ بَ حيٗمححبٕ اذتظَ ح

 . 35، ق  5،   : حطذ الغابٛ ابَ األث ( 2)

ٖٔزكش البكشٙ حُ ) فشعاُ ( جبن ب  املذٍٖٛ ٔرٙ خؼب ) عمٜ وشامٛد وَد    267، ق  1،   : الطبقا  عذابَ ط( 3)

ٍدٛد وع ددي وددا اطددتع ي      ٙ         3/1021املذٖ ٍدٛد الددبالد اا٘ املذٖ ٌدٕد ٗدد  ودَد  ٖدٛد العق : وع ددي وعدددامل    ٔرٔ العددؽ ودَد حٔد

 . 6/105اذت اص 

 . 77، ق  ث ٚ: املعامل األ : ػشاب ، اٌظش : وٕك    دٖاس وضٍٖٛ ثب ( 4)

 . 274، ق  2،   : وع ي البمذاُ ٖاقٕ ( 5)

 . 90،  54: املشج  الظاب  ق  : ػشاب : اٌظش ٔعَ ِزٓ املٕاك  271، ق  1،   : الطبقا  ابَ طعذ( 6)

 . 6/149،  : الظٍَ الكبٝ البّٗق٘( 7)

 . 1/289: درٟن الٍبٕٚ  البّٗق٘( 8)

 . 1/136: حطذ الغابٛ  ابَ األث ( 9)
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يو نإ تفٝت ايعاةات ٚاالْوكاٍ ا  تطبٝل األسهااّ ايعارع١ٝ   اـاف١ ا  ا

     ٔ ر٠ تدرظتٝاا١ تعارب عاأ ٚاقعٝاا١ ٖاكا اياادٜ ٚت ٜهاأ اياو االْوكاااٍ ٜااوِ   ،  ٜاوِ بؽاٛا

  ٚ ر٠ فٛرٜا١  ّ   ال بؽٛا ايكصار٣ ٚتؽاا١ٝ ايعٓاؼار املا ةة٠ مماا ٜصار        َأ ماالٍ اإلياسا

 . اإلشالّ االْدَاز ايصٝاشٞ ٚايجكايف َٔ داْو ٖكٙ ايكبا٥ٌ يف بٛتك١ و١َ

ٚمماا ٜعارب عأ اْادَاز تًاو ايكبا٥اٌ َاع  اعا١ املٗاادرٜٔ ٚاألْؽاار ٚظتصاد            

ٟ ـااااد          تااعًاااٗا َاااع وٖاااداف ايدٚيااا١ اإلشااااال١َٝ َعاااارنوٗا يف ادتٗااااة ايٓبااٛا

٠ وعاارا  املدٜٓاا١ املصااخر٠ ألشااراو        ّ اياادع٠ٛ سٝااح حتٛياات قٛا املعارنني ٚمؽاٛا

عا١ْٚ َع اجملاٖد يٓؽر٠ ايفارات ٚايصًو ٚايٓٗو قبٌ اشالَٗا ا  ق٠ٛ زتاٖد٠ َو

َٚٔ اشوكرا٥ٓا ملؽاةر ايصت٠ ٚاملفازٟ ًْشغ وٕ تًو املعارن١ وماكت  ،  اإلشالّ

اير هجٌ سدّا فاؼاّل بني َارسًوني يف  ،  يف ايوؽاعد ٚاالزةٜاة َٓك شس٠ٚ ارتٓدم

 . تارٜخ ادتس٤ املدْٞ َٔ ايعٗد ايٓبٟٛ

ػ    . ر ٚوساد فُٓك ايفسٚات ٚايصراٜا األٚ  ٚيف وثٓا٤ َعارى بد ًْشاغ وٕ دٝٛا

ٕ ا  ايكبا٥اٌ اجملااٚر٠ يًُدٜٓا١     قاد  ،  املصًُني ٚشراٜاِٖ ال ختًٛ َٔ َكاتًني ٜٓوُٛا

ٕ دااس٤ َاآِٗ قااد اشااوٛطٔ املدٜٓاا١ قبااٌ امذاار٠ ثاِا تساٜاادت َعااارن١ تًااو          ٜهاٛا

ٚتكٛةْا قرا٠٤ األٚـاع ايكب١ًٝ يف  اٍ اذتذاز ٚظرم  . ايكبا٥ٌ بعد شس٠ٚ ارتٓدم

٠ تًاو ايكبا٥اٌ ايعصاهر١ٜ ماؼا١ وشاًِ ٚشااار )            املدٜٓا١ ا  سكٝكا١ َيةاٖاا وٕ قٛا

اقوني ا  اإلشالّ ( َوٛاـع١ اإلَهاْات قٝاشّا ا  شطاإ ٚشًِٝ ع٢ً وْٗا ِبايِص

َٓاك ْعَٛا١ وظاافرِٖ    هٝست بايرٚ  ايكوايٝا١ ايار تربا٢ عًٝٗاا وفاراة تًاو ايكبا٥اٌ        

ٚؼكًٗا ادتٛ املعشٕٛ بايعدٚات ٚايفارات ايو ادتٛ ايكٟ دعاٌ ردااٍ ايكبا٥اٌ يف    

فكاد   ٚعًا٢ ناٌٍّ   . ساي١ تأٖو ٚحتاس َصوُر يًدفاع عٔ ظرف ايكب١ًٝ ٚنراَوٗا

         ٟ وشٓدت َٗاّ عدٜاد٠ قوايٝا١ ٚشتٖاا ألبٓاا٤ ايكبا٥اٌ املعاارنني يف ادتاٝغ ايٓبٛا

ّ ةاليا١ ادتاٝغ عًا٢ ايطارم َأ وبارز األعُااٍ ايار         ٚتعاد وعُااٍ االشاوطالع َٚٗاا    

ٚال ظاو وٕ ايهااا٠٤ ٚايكادر٠ عًا٢ وةا٤     ،  ْٗا بٗا وبٓا٤ ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُدٜٓا١ 

ايعٌُ َع املعرف١ بأسٛاٍ األرو َٚصانٓٗا ٚجتُعاتٗا َٔ ايعٛاٌَ اير َهٓات  

اباأ وٚي٦ااو ايؽااشاب١ ايهااراّ َاأ ايكٝاااّ بٗااكٙ املٗاااّ فعًاا٢ شاابٌٝ املجاااٍ ٜااكنر      
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ٍ اه    وثٓاا٤ َصاتٙ ا  بادر ورشاٌ َأ ايؽاارا٤ عادٟ بأ وبااٞ          اشاشام وٕ رشٛا

ايسشبااا٤ ٚب ْصااب ض باأ عُاارٚ ادتٗااين ا  باادر ٜوشصصااإ األمبااار عاأ قافًاا١ وبااٞ          

 . (1)شاٝإ

ٌ  يجالثا١ ْاار َأ وشاًِ َُٗا١ اشاوطالع١ٝ         ٜٚكنر ايٛاقدٟ وٕ ايٓيب  َْٚنا َو

شاًُٞ مبُٗاا١ اشاوطالع١ٝ قبٝاٌ شااس٠ٚ     ٚبعاح برٜااد٠ بأ اذتؽاٝو األ   ،  (2)بعاد وساد  

 . (4)ٚنكيو عبد اه بٔ وبٞ سدرة ٚاألشًُٞ قبٌ شس٠ٚ سٓني،  (3)املرٜصٝع

ّ ٚستاٚيا١ ـار       ابال  ايآيب   ًٜٚشل باملٗاّ االشوطالع١ٝ باأسٛاٍ ارتؽٛا

ٚممٔ قاّ بكيو وبٛ هِٝ األشًُٞ قبٌٝ وسد سٝاح ورشاٌ شالَ٘ا    ،  بعفِٗ ببعا

 . (5)غتربٙ بكدّٚ قرٜغ ٚاقباما ع٢ً املد١َٜٓٔ ايعرز ا  املد١ٜٓ 

ّ وثٓاا٤ شاس٠ٚ      ،  األساسا   ٚقاّ ْعِٝ بٔ َصعٛة األظذعٞ بايصاعٞ باني ارتؽٛا
ٚناإ دتٗادٙ األثار ايٛاـاض يف تارٜال نًُا١       ،  (6)حبٝح وزاٍ ايجكا١ باني األساسا    

 . (7)فًُا تارقت نًُوِٗ وماكٛا يف َصعاِٖ . األسسا 

ضتٛ َه١ يف ايعااّ   ٙغ ايٓبٟٛ يف وثٓا٤ َصتٚظارى يف اٜفا  ايطرٜل يًذٝ

ٚعٓااد املصاات ا  مٝاارب اشااوعإ املصاإًُٛ      ،  (8)ايصاااةط زتُٛعاا١ َاأ األشااًُٝني    

،  (9)حبصاٌٝ األظااذعٞ ٚعبااد اه باأ ْعاِٝ األظااذعٞ نااديًٝني يًذااٝغ ا  مٝاارب     
         ٞ ٌْٝ بأ مارد٘ا األظاذع قاااٍ ،  ر٣ٚ وبٛا ْعاِٝ يف َعرفا١ ايؽاشاب١ بصآدٙ ا  س ص ا

٘ فُأقدَت امل ٞ ا  رشٍٛ اه  َتٞد١ٜٓ يف دًو وبٝع ٌْٝ ٌٖ يو وٕ  : فكاٍ ب ٜا س ص 

                                                                 

 .   ،2/252 - 253: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 1)

 . 1/337املغاصٙ ( 2)

 . 63، ق  2: الطبقا  الكبٝ   ابَ طعذ( 3)

 . 4/68،  : املـذس الظاب  ابَ ِؼاً( 4)

 . 4/310،  : املـذس الظاب  ابَ طعذ( 5)

 .  3/247 – 249: ط ٚ الٍيب   ابَ ِؼاً( 6)

 . 238، ق  3ذ   : الشطٕه القاٟ ت خطابٗستىٕد ػ( 7)

 . 2/584: املغاصٙ  الٕاقذٙ( 8)

 . 639، ق  2املـذس ٌيظْ  ( 9)
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وعطٝاو ععاارٜٔ ؼااعّا َاأ هار عًاا٢ وٕ تادٍ وؼااشابٞ ٖايال٤ عًاا٢ طرٜال مٝاارب          

 . (1)فًُا قدّ رشٍٛ اه مٝرب وتٝو٘ فأعطاْٞ ععرٜٔ ؼاعّا َٔ هر،  فاعًت

ِ  كنر ٜٚ عاا ايؽاشاب١ َأ    اشاوخًف ب  وٕ ايآيب  ،  ُنِوا  املفازٟ ٚشتٖا

عًا٢ وَأ    ١بٗادف احملافعا   . شاار ع٢ً املد١ٜٓ وثٓا٤ مرٚد٘ا يًذٗااة ماارز املدٜٓا١    

ٟ ٚ اإلظااراف عًاا٢ ارشاااٍ         املدٜٓاا١ ٚاَاَاا١ ايٓاااط بايؽااال٠ ٚاشاآاة ادتااٝغ ايٓباٛا

 . اإلَداة ي٘

فصباع بٔ عرفط٘ ايفاارٟ اشوخًا٘ ايٓيب ع٢ً املد١ٜٓ وثٓا٤ مرٚد٘ا ا  مٝارب   

سٝاح  ،  (2)سوا٢ قادَٛا مٝارب    ا  املد١ٜٓ َِٚٓٗ وبٛ ٖرٜر٠  فذٗس بعا ايكاةَني

وبا ار عٓاد مرٚد٘ا يفاس٠ٚ      نإ ادتٝغ اإلشالَٞ ٖٓاى ٚاشوخًف رشٍٛ اه

ٟ   ٚعٓد مرٚد٘ ياوض َها١ اشاوخًف وباا   ،  (3)اات ايرقاع ٜٚاكنر  ،  (4)رِٖا ايفااار

      ٌ  ٜٚكنر نوا  املفازٟ ٚايصراٜا زتُٛعا١ َأ ايؽاشاب١ املٓاوُني ا  تًاو ايكبا٥ا

 . اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ وشٓد ايِٝٗ قٝاة٠ بعا ايصراٜا ايٓب١ٜٛ

       ّ  (5)َٚآِٗ نعااو بأ عُاات ايفااارٟ قا٥ااد شار١ٜ اات وطااال  َأ ورو ايعااا

 . (8)ٚبالٍ املسْٞ،  (7)سدرة األشًُٞ ٛٚوب،  (6)ٚ س٠ بٔ عُرٚ األشًُٞ

                                                                 

 . 2/890 1419،  1، ط ، داس الٕطَ ، الشٖاض وعشفٛ الـحابٛ( 1)

 . 199 – 4/198،  : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘( 2)

(3 )  ً ٍددٛد      ا حُ الدددٍيب   ))، كىددا سٔٝ ابددَد ِؼددداً وعمقددا         ،3  ،214: طدد ٚ الدددٍيب    ابدَد ِؼدددا طددتخميْ عمدددٜ املذٖ

ِددا وددا جدداٞ   اذتددذٖ               ( 3/333)  (( املشٖظدٗ   ٙ سد ٗدٛد كدعٗيٛ ٔس ددا  ٖقدٕد ٗدٛد اذتذٖه ٖددا  ودَد الٍاا ِددزٓ الشٔا ٔ ،

ر ر وشُ عمدٜ اثدٍ  ٔر    ٖ٘ا حبا رس اٌ٘ حسك كعٗيا  ٔاٌ٘ حاب ل  وا حاب  لٍيظ ))الزٙ حخشجْ وظمي ٔف ٓ 

( ٔ  اذٖ   خش عَ حب٘  1826، اذٖ  سقي )  1458/ق 3ب اإلواسٚ ، كتا ادتاو  الـحٗح((  رٕل  واه ٖتٗي

: فقاه اٌ  كعٗ  ٔاٌّا حواٌٛ ٔاٌّا ًٖٕ القٗاوٛ خضٙ ٌٔذاوٛد ار وَد    : قمت ٖا سطٕه اا حر رظتعىم  رس قاه

 . ( 1825، اذٖ  سقي )  3/1457،  ، كتاب اإلواسٚ حخز عقّا ٔحدٝ الزٙ عمْٗ فّٗا املـذس ٌيظْ

 . 5/20،  : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘   ،4/17: ط ٚ الٍيب  َ ِؼاًاب( 4)

ٝ  ، ٔرا  حطالا 4/296: ط ٚ الٍيب ؿمٜ اا عمظْ ٔطمي  ابَ ِؼاً( 5) ٖدزكش الدبالدٙ    : وٕك  ٔساٞ ٔادٙ القدش ٔ ،

ُ   البالدٙ حُ الؼاً عٍذِي ) كتاب الظ ٚ ( وا جتدأص رٗىداٞ مشدار  ) ٖداقٕ        ، ( 218، ق  1،   : وع دي البمدذا

 . 31، ق  املعامل ادتغشافٗٛ   الظ ٚ الٍبٕٖٛ

 . 38،  9: الظٍَ الكبٝ   البّٗق٘( 6)

 . 303، ق  4،   : درٟن الٍبٕٚ ٔوعشفٛ حإاه ؿااب الؼشٖعٛ البّٗق٘( 7)

ٛ   ابَ األث ( 8) ٗدب   ٔاٌظدش  309، ق  1،   : حطدذ الغابد ٗدب )       : ابَد اب ،  ،  بد ٔ   : احملدب  ِدد (  245: ستىدذ بَد اب

 . 120، املكتب الت اسٙ ق  ب ٔ 
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 (1)ٚنُا َر بٓا فاإٕ وشاًِ ٚشااار ناْواا شاباقوني ا  املعاارن١ يف ادتاٝغ       

( رداٌ   100ٚةعُ٘ باملكاتًني اجملاٖدٜٔ فااٞ اذتدٜبٝا١ ظاارى َأ وشاًِ )       بٟٛايٓ

ناإ وؼاشا     ))ٚقٌٝ شبعٕٛ ٚومرز ايبخاارٟ بصآدٙ عأ عباد اه بأ وباٞ وٚيف       

 . (2)(( ايعذر٠ وياّا ٚثالمثا١٥ ٚناْت وشًِ مثٔ املٗادرٜٔ

ٟٛ ٚيف مٝارب ناْات وشاًِ َاع سًٝاوٗاا شااار فؽاٝاّل ر٥ٝصاّٝا يف ادتاٝغ ايٓبا          

 : ٚا  ايو ٜعت ايعاعر ابٔ يكِٝ ايعبصٞ عٓدَا ٜكٍٛ يف فوض مٝرب
ٚق وددددددددَد الشطدددددددددٕه  بيٗمددددددددد        ٗددددددددْت ٌطدددددددددا  س و

ٗ عدددددددددددددددتْ      ٔاطدددددددددددددتٗقٍت بالددددددددددددددزه  ملددددددددددددددا ػ 
 

ََٔفقَددددددددددددددددددددداس     َٞ راِ  وٍاكددددددددددددددددددددٍب  َّْبا  ػَددددددددددددددددددد

 (3)ٔسجدددددددددددداه  حطْدددددددددددددَمَي ٔطْددددددددددددَطَّا ِٔفيددددددددددددداس    
 

 ًا١  ناْت ٖكٙ ايكبا٥ٌ  ٝعٗا داٖس٠ يًُعارن١ يف  .. ٚقبٌٝ فوض َه١

ِٗا وشاًِ ٚشااار    ُّا  َٔ سٛي٘ َٔ ايعر  فذ  بعح ايٓيب  : قاٍ ابٔ شعد . اياوض

  ِ . فُااآِٗ َااأ ٚافااااٙ باملدٜٓااا١ َٚااآِٗ َااأ ذتااال     . َٚسٜٓااا١ ٚدٗٝٓاا٘ا ٚوظاااذع ٚشاااًٝ

 . (4)بايطرٜل

وَادت ٖاكٙ ايكبا٥اٌ داٝغ فاوض َها١ بأعاداة نابت٠ َأ املكااتًني تٛـااشٗا           

 : ايكا١ُ٥ اآلت١ٝ

 . (ردٌ  400وشًِ ) 

 . (ردٌ  300وظذع ) 

 . (ردٌ  800د١ٓٝٗ ) 

 . (ردٌ  300شاار ) 

 . (5)(ردٌ  1000َس١ٜٓ ) 

                                                                 

 . 574، ق  2،   : املغاصٙ الٕاقذٙ( 1)

 . 443، ق  7(   4155، اذٖ  سقي )  الـحٗح و  فتح الباسٙ ،كتاب املغاصٙ( 2)

 . 394 – 393، ق     ،3: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 3)

 . 135 – 134، ق  2،   الطبقا  الكبٝ( 4)

ٍٛد ٔحطدمي          820،  819،  2/800: املغاصٙ  الٕاقذٙ( 5) ٟدن وضٖ ، ٔقذ حٔسد ابَ اطدحاا رقذٖشارْد لعدذد املؼداسك  وَد قبا

ٖددذ عددذد الغيداسٖ  اا )          ِد٘ ر ختتمدد  عىدا حٔسدٓ الٕاقددذٙ بٍٗىدا ٖض ٔ400   ً .   4/42: طدد ٚ الددٍيب    ( ابدَد ِؼدا

ّد    ً ادٍ  حليدا     ٍِٔاك سٔاٖٛ عٍذ الـاذت٘ ٔسد فّٗا حُ كن قبٗمٛ وَ القباٟن اجملأسٚ لمىذٍٖٛ قدذ ػداسك وٍ ٖٕد ا 

حػ   ( ٔ  ِزا وبالغٛ فمي ٖكَ ب  فتح وكٛد  ٔفدضٔٚ ادٍ  وظدافٛ      –فياس  –وَ الشجاه/ ا   رل  ) حطمي 
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ٚتبني ٖكٙ ايكا٥ُا١ وٕ ايكبا٥اٌ احملٝطا١ باملدٜٓا١ وَادت داٝغ ايااوض مباا ٜسٜاد          

ٌ  10.000ع٢ً ربع املكاتًني يف ايو ادتٝغ اياكٟ بًاغ تعاداةٙ )     ٚعًا٢ ناٌ   ،  ( ردا

ٌٍ      فٝعاد اشاٗاّ تًاو ايكبا٥اٌ مبجاٌ تًاو       ٌِ  األعاداة َعاارن١ شات َصابٛق١ ٚحتٛا  َٗا

ا٤ ايعاهًٞ ا  ايوااعاٌ َاع ايدٚيا١ اإلشااال١َٝ           ٜٓبا٧ عأ جتاٚزٖاا َرسًا١ االْفٛا

 . ٚاالشوذاب١ اياع١ًٝ ه ٚرشٛي٘

ٚمث١ َعٛقات نإ ما بعا ايوأثت ع٢ً َصت٠ ٖكٙ ايكبا٥ٌ ضتٛ االْدَاز يف 

يكبا٥ٌ بأ١َ اإلشالّ ببعا فكد اؼطدَت ع١ًُٝ ربط ٖكٙ ا . نٝإ و١َ اإلشالّ

اةٟ          ايٓسعات ٚايطبا٥ع ايصًٛن١ٝ ٚايٓاصا١ٝ ايار شًبات عًا٢ ناجت َأ وبٓاا٤ ايبٛا

ظو يف ٚدٛة زتُٛع١ َٔ ارتؽا٥ؾ اإلظتابٝا١ نصاال١َ    الٚ،  احملٝط١ باملد١ٜٓ

اياطر٠ ٚعدّ اإلٜفااٍ يف ايا ف ٚاالضتاالٍ ٚايٓسعا١ ضتٛا بعاا ارتاالٍ ايهريا١         

 . ٚاذتر١ٜ نايٛفا٤ بايعٗد ٚايعا١

ٚااا َا قٛرْت تًو ايكبا٥اٌ اجملااٚر٠ بابعا ايكبا٥اٌ يف  ااٍ اذتذااز ٚظارم        

املدٜٓاا١ اياار وبااادت اياارفا ٚاملٓاباااك٠ يًاادع٠ٛ صتااد وٕ املٓاااوُني يًكبا٥ااٌ اجملااااٚر٠         

يًُد١ٜٓ ممٔ اموار طرٜل اي ةة ٚاملٓابك٠ ت ٜٓشدرٚا يف َٛاقاِٗ ا  ساد اإلقاداّ   

َجًُا فعًت قبا٥ٌ رعٌ ٚانٛإ ٚعؽا١ٝ ٚذتٝاإ    . ع٢ً ممارشات ة١٦ْٝ ٚادرا١َٝ

ٍ اه        وعٓد زعُٛا وِْٗ   شًُٛا نُا يف رٚاٜا١ وْاض بأ َاياو ثِا اشاوُدٚا رشٛا

 . (1)ففدرٚا بِٗ،  فأَدِٖ بصبعني َٔ األْؽار

ع٢ً نٌٍّ ت تهٔ َصت٠ ٖكٙ ايكبا٥ٌ ٖٚٞ يف َرس١ً ْكًا١ بعاد اشاالَٗا ت    

اير قاّ بٗا بعاٌا َأ وفاراة تًاو ايكبا٥اٌ       تهٔ ماي١ٝ َٔ بعا املعاٖر ايصًب١ٝ

 . زتصدٜٔ بكيو تًو ايٓسعات ٚايطبا٥ع اير وظرْا ايٝٗا

ّ َٚٔ ايو  ٍ َصت٠ ٖكٙ ايكبا٥ٌ َع و١َ اإلشال فج١ُ َعاٖر برزت وسٝاْاّ مال

ايكٟ ال ٜصوذٝو ؼاسب٘ اال ااا ارتبطت االشوذاب١ مبفِٓ ٚقد ٜعورب املعارن١ يف 

                                                                                                                                                         

وّي           ٖداسِي لٗظددتٍيشٔا قٕد ا اا د ٗٛد كدب ٚ كىدا حُ املظدمى  بعددذ اليدتح مل ٖشجعٕد . ٔاألعدذاد   الدع عب٠ددت     صوٍ

 . 5/464. طبن اهلذٝ ٔالشػاد    الّٗي حلي  وَ حِن وكٛ ليتح وكٛ ِ٘ ٌيظّا الع قارمت ًٖٕ اٍ  ولافا 

 . 120 – 19/119: املظٍذ  اإلواً حمحذ 5/42، كتاب املغاصٙ  : ادتاو  الـحٗح البخاسٙ( 1)
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َٚأ اياو ايوٗار  َأ طاعا١ قٝااة٠ األَا١        ،  شتاٚف َوٛقعا١ ادتٗاة َفرَّا َٚع١ٓ 

 . ٚعدّ االيوساّ بٓدا٤تٗا

ٚقاد باارز اياو عٓاادَا ختًاف قصاِا َأ وعاارا  ايكبا٥اٌ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓا١ عاأ          

ٖاكا ايكصِا ِٖا َأ دار٣      ،  ا  َه١ املهرَا١ عااّ اذتدٜبٝا١    املصت َع ايٓيب 

قااٍ زتاٖاد    : (1)قااٍ ايكارطيب  ٚؼاِٗ يف ايكرلٕ ايهرِٜ باامُلخ َّاني َأ األعارا     

ٜعين وعرا  شاار َٚس١ٜٓ ٚدٗٝٓ٘ ٚوشًِ ٚوظذع ٚايدٌٜ ِٖٚ األعرا   : عباط ٚابٔ

 . (2)ختًاٛا عٔ رشٍٛ اه سني وراة ايصار ا  َه١ٚايكٜٔ ناْٛا سٍٛ املد١ٜٓ 

ِْٗ ٚعاادّ ثكااوِٗ باْوؽااار ةٜاأ اه      .ٚاعوكاادٚا وٕ املصااًُني  . ٚقااد باارزت ظٓاٛا

 ٠فًُاا عااة املصإًُٛ َأ اذتدٜبٝا١ ٚٚعادٚا مبفاا  ناجت        ،  ًبٕٛفشٛف ٜ كٗرٕٚ ٜٚ 

ٚرا٤ٙ  ٞٚملعادت١ ٖكا املٛقف َٚاا غتاا  . ارْٚا ْوبعهِ  : ٚعذٌ اه مِ مٝرب قايٛا

ة عأ ْؽار٠       َٔ شًٛنٝات ٚوٖٛا٤ دا٤ يف ايكرلٕ ايهرِٜ ايوٓدٜاد حبااالت ايكعٛا

اطٔ ٖٚاٛا َااٚقع َأ قصِا َاأ وعارا  املد        ايآيب   ٜٓا١ ٚنااكيو ٚرة  يف بعاا املٛا

 . (3)ايوٓبٝ٘ ا  ٚدٛة وؼشا  شًٛنٝات ْااق١ٝ بِٝٓٗ

ا بأْاصِٗ عٔ املعارن١ أَٚٚٔ اإلدرا٤ات اير اختكت ـد املوخًاني ايكٟ ْ

َٚآعِٗ َأ اتباااع   ،  (4)سرَااِْٗ َأ ايفُٓٝا١ ٚاياا٤ٞ     . يف ايادفاع عأ نٝاإ األَا١    

ن١ فٝٗااا طُعااّا يف  املصااًُني ااا شااارٚا ا  مٝاارب ٚناااْٛا سرٜؽااني عًاا٢ املعااار    

 : قاٍ تعا  (5)عٓا٥ُٗا

                                                                 

ٔقذ ٔسد   املـذس ٌيظْ حٌّي ختميٕا عاً اليتح ٔالـٕاب عاً  اذتذٖبٗٛ  229، ق  16ادتاو  ألاكاً القش ُ  ( 1)

 . َ القباٟن املزكٕسٚ مل ٖتخم  عَ فتح وكٛ كىا حُ اآلٖا  ا)ا ٌضلت   اذتذٖبٗٛارا حُ حاذا  و

ٙ  اا وكٛ ) اٌظدش ودهال    ٔرل    عاً اذتذٖبٗٛ حثٍاٞ ط  الٍيب ( 2) ُ   ، الطدب (  26/49،  11،  ودج   : جداو  البٗدا

 0185– 184، ق     ،4: ط ٚ الٍيب  ، ابَ ِؼاً ، اٌظش ٔكزل    ربٕك

(3 ) ٞ ٍٛد ٔحطدمي ٔفيدداس       قداه القدشطيب    وممنن حنىنكى ينن األعننساة يننب  ىن       : رلد    قٕلْد رعداا    جدا ٍٛد ٔجّٗ : ٖعد  وضٖ

ُ    ٔحػد    ٙ ،  ٔحٌظدش  220، ق  8،   ، ادتداو  ألاكداً القددش  ٙ  الٕاقدذ سٚ التٕبد  ، .1075،ق 3،    : املغدداص ٖدد  ٛطٕد  ٛاآل

 (101) .. 

ُ وهدن حعدشاب املظدمى  جيدشٙ عمدّٗي اكدي         .. فد  ))جاٞ رل    اذٖ  بشٖذٚ األطمى٘ ٔفْٗ ( 4) ٌٕد ّدي ٖكٕ اعمىّي حٌ

ِددذٔا ود  املظددمى               ـدٗب ار حُ جيا ُ هلدي   اليدد٘ٞ ٔالغٍٗىٛد ٌ  (( اا الدزٙ كداُ جيددشٙ عمدٜ املدؤوٍ  ٔر ٖكدٕد

 ، كتاب ادتّاد ٔالظ  15، ق  9،   :  ادتاو  الـحٗح وظمي

 . 4/192: ريظ  القش ُ العظٗي  ابَ كه ( 5)
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  سي ىل نك املخهفىن إذا انطه تى إىل يغبمن نتأخروهب ذزونب نتبعكى يسيدون أن يبدنىا كالو

 . (1) اهلل قم نن تتبعىنب كرنكى قبل اهلل ين قبم  سي ىنىن بم حتسدوننب بم كبنىا ال يف هىن إال قهيالً

ا     اقاِٗ املوخااياا١ ٚيعاٌ َاأ وٖااداف املٓااع وٕ ٜرادعٛا ا عا٥كااّا يف   . َاٛا ٚوال ٜكااٛا

ٚقاد داا٤ يف اآلٜاات َاا ٜعات      ، طرٜل و١َ اإلشالّ ٖٚٞ تكّٛ باالْوعار ٚاالَواداة  

ا  ق١ً فكِٗٗ ٜٚعين ايو عٓد بعا املاصرٜٔ وِْٗ ال ٜاكٕٗٛ عٔ اه َاا مِا َٚاا    

ٜادعِٖٛ ا    ٚيعاٌ يف ٖاكٙ اإلظاارات َاا    ،  (2)عًِٝٗ َٔ وَٛر ايدٜٔ اال قًاٝاّل ٜصاتاّ  

ٍ ةٕٚ           ف ٜسٜاٌ عاآِٗ َاا عتاٛا اإلقبااٍ عًا٢ ايواكا٘ا يف ايادٜٔ ايااو ايواك٘ا اياكٟ شاٛا

ٜٚأتٞ ْكاد َصاًو ٖايال٤ األعارا      ،  ْؽرتِٗ مكا ايدٜٔ َٔ طبا٥ع ٚوَسد١ َوكًب١

نُا يف شٛر٠ اياوض مط٠ٛ يف شبٌٝ ازاي١ َعٛقاات االْادَاز   ،  يف ايكرلٕ ايهرِٜ

  ّ ٚيوؽاابض  اااٖت تًااو ايكبا٥ااٌ  ٝعٗااا َٗٝااأ٠      ٚااليوشاااّ يف بٛتكاا١ وَاا١ اإلشااال

ٕ فٝ٘ا راٜا١ ايادٜٔ ٜٚصابكٕٛ شتِٖا َأ ايكبا٥اٌ           يالْوكاٍ ا  ظرف تاارغتٞ عتًُٛا

 . األمر٣ يف ْؽرتِٗ يإلشالّ

ٜٚدٍ تٓاٍٚ ايكرلٕ ايهارِٜ يعااٖر٠ ايوخًاف َأ قباٌ بعاا املٓاوُني يًكبا٥اٌ         

ف ٚرا٥ٗاا َأ شاًٛنٝات    اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ وٚ ْكدٖا ع٢ً وٕ ٖاكٙ ايعااٖر٠ َٚاا ٜكا    

ع ٖاكٙ ايكبا٥اٌ ضتٛا              م شات  ٛا َٚاا عترنٗاا َأ اعوكااةات ٚبٛاعاح َصاأي١ تعٛا

 . االْدَاز يف و١َ اإلشالّ ايٓاظ١٦

ٜٚبدٚ وٕ بعا ايكٝاةات ايكب١ًٝ يف ايباة١ٜ ٚوٌٖ ايروٟ ٚوؼشا  ايه١ًُ ِٖ 

ٍ احملرنٕٛ يبعا ايٓسعات ايصًب١ٝ ٚاحملرـٕٛ ع٢ً ايوخًف عٔ ادتٗاة َع رشٛ

ياأ ٜردااع  ،  امنااا ستُااد ٚوؼااشاب٘ ونًاا١ دااسٚر   : فٗاِا وؼااشا  َكٛياا١  )) اه 

ٖٚيال٤ رمبا روٚا وٕ اْادَادِٗ يف األَا١    (3)(( ستُد ٚوؼشاب٘ َٔ شارِٖ ٖكا وبدا

بعفاّا َأ اَوٝاازاتِٗ اير٥اشا١ٝ ٚايصاًط١ٜٛ ٚرمباا        ِ نكااة٠ُ ٖ د َكِااإلشال١َٝ وٌَر ٜ 

ٕ عًا٢ ايكبا٥ا      ّ ٜرآٖاٛا ٌ ايهاارب٣ نفطااإ ٚشاًِٝ ٜٚااإًَٔٛ يف    ناإ وٚي٦او ايكٛا

 . تاٛقٗا ع٢ً املصًُني
                                                                 

 . ( 15ٚ اليتح اآلٖٛ ) طٕس( 1)

 . 51، ق  26،   11: جاو  البٗاُ وج الطبٙ( 2)

: طدبن  اهلدذٝ    . الـاذت٘ ٔوعٍٜ ) حكمٛ جضٔس ( حٙ حٌّي قمٗن ٖؼبعّي جضٔس ٔااذ 2/575،  : املغاصٙ الٕاقذٙ( 3)

 . 219، ق  4،   ، حتقٗ  ابشاِٗي ال صٙ ٔعبذ الكشٖي الغشبأٙ 4،   ٔالشػاد
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ساٚياات اقاَاا١ جتُعااات َاأ ايكبا٥ااٌ حملارباا١       ،  ٚقااد ظٗاارت زعاَااات قبًٝاا١   

. َجٌ ) رفاع١ بأ قاٝض ( اياكٟ    . املصًُني ٚاعاق١ َصت٠ اإلشالّ فُٝا سٍٛ املد١ٜٓ

ْٕ ظتُاع ايكبا٥اٌ ايكٝصا١ٝ عًا       ٍ   ْسٍ بايفاب١  اٍ شر  املدٜٓا١ ٜرٜاد  َو ٢ سار  رشٛا

اه 
يهٔ ٖكا ايسعِٝ ت ًٜل وٜا١ اشاوذاب١ َأ قبا٥اٌ املٓطكا١ ثِا صتاض وبٛا         ،  (1)

 . (2)سرنو٘ سدرة األشًُٞ يف قوً٘ ٚافعاٍ

      ٚ ٌ ايدٚياا١  ب اا ت َاأ قَ ٗ اا دِّنُااا دااا٤ت ايفاافٛط ايعصااهر١ٜ املهجااا١ اياار 

ت ظإٔ اإلشال١َٝ يك٣ٛ قب١ًٝ وٚ اق١ًُٝٝ ماؼ١ بعد اذتدٜب١ٝ ٚاير طايت قبا٥ٌ اا

َٚرانس سفر١ٜ ظًت ٚيا ٠ بير٠ تٗدٜد يًُصًُني وبرزٖاا   (4)ٚشطاإ (3)ًِٝنص 

مٝرب ٖٚكٙ ايففٛط ٚايفربات وـعات مٝارات ايسعاَات اير تصوبطٔ ايوُارة  

ـاا١ يًاادع٠ٛ ساادٜح  م وٟ قبًٝاا١ نارب٣ َعارِ َِّٛاااٚاملعارـا١ ٚدعًاات املرآٖاا١ عًا٢ ت    

اةٟ احملٝطا١ باملدٜٓا١ ٚبٝٓٗاا     بصارا  ٚباكيو وةرنات  اعاات ا     امراف١ ٚتعًّك يبٛا

عٗااد باإلشاالّ وْا٘ا ال َاار َاأ االْادَاز يف نٝااإ ةٚيا١ املصااًُني        فؽاا٥ٌ سدٜجا١ُ  

ايٓاظاا١٦ بعااد وٕ نااإ دااس٤ٌ َٓٗااا ٜٓعاار يًُصااًُني بعااني ٚيكاارٜغ ٚشطاااإ بعااني      

 . ومر٣
٣ ارتاردٝاا١ ٚايسعاَاااات َاأ مااارز املٓطكااا١          ٚعًاا٢ نااٌ فااإٕ تاااأثتات ايكاٛا

٢ َصت٠ ٖكٙ ايكبا٥ٌ ضتٛ االْدَاز يف و١َ اإلشالّ رمبا برزت اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ عً

يف َرس١ً َا قبٌ اذتدٜبٝا١ وَاا بعاد اياو فكاد ٚـاض يًعٝاإ َاد٣ َاا ٚؼاًت ايٝ٘ا            

 . ايدٚي١ اإلشال١َٝ َٔ ق٠ٛ ٖٚٝب١

ٔ قبٌ بعا  ادتٝغ يف املعارن١ عٔ ايوخًف تهرر ٚقد بٓا٤ ايكبا٥ٌ وايٓبٟٛ َ

وجبء املعرزون   : تعا  بكٛي٘ املكؽٛة وٕ ملاصرٜٔا بعا انر فكد ، تبٛى شس٠ٚ يف
 . (1)ْار َٔ شاار (5) ين األعساة نيؤذن هلى

                                                                 

 . وَ سٔاٖٛ ابَ اطحاا 4/303درٟن الٍبٕٚ  : البّٗق٘( 1)

..  ) ابَد   : قٗن امسْ طدالوْ بَد عىدش بَد ابد٘ طدالوْ بَد طدعذ         ، ٔحبٕ اذسد األطمى٘ 304 – 4/303املـذس ٌيظْ ( 2)

 . ( 5/169: حطذ الغابٛ  األث 

(3 )        ٙ ِدا الٕاقدذٙ   املغداص ٛ     ، ٔاػداس  2/741،  وهن طشٖٛ ابَد حبد٘ العٕجداٞ اا طدمٗي ٔقدذ حٔسد .  الّٗدا وٕطدٜ بَد عقبد

 . 341، ق  4،   : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘

 . ( 1375، باب التٍيٗن ق  ، كتاب ادتّاد ٔالظ  : ادتاو  الـحٗح كظشٖٛ حب٘ بكش اا ب  فضاسٚ ) وظمي( 4)

 ( 90، اآلٖٛ ) طٕسٚ التٕبٛ( 5)
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ٍ اه      ّ باأ    ٍ وباااأٜصا   نُاا ختًااف ْااٌر َاأ وشاًِ نااإ رشاٛا رِٖا نًجاٛا

َاآَع وساد َأ وٚي٦او ساني ختًاف وٕ عتُاٌ         )) اذتؽني ايفاارٟ عِٓٗ ثِ قاٍ 

إ وعااس وًٖااٞ وٕ ٜوخًااف عااين    ،  ٌٝ اهعًاا٢ بعاات َاأ ابًا٘ا وَاارا٤ً ْعااٝطّا يف شااب     

 . (2)(( املٗادرٕٚ َٔ قرٜغ ٚاألْؽار ٚشاار ٚوشًِ

ٖكا ٚااا ناْت ايباةٜا١ تاارز ومناطاّا َأ ايعخؽاٝات املعارـا١ ٚاملوكًبا١ يف        

َٛاقاٗا َٔ ايدع٠ٛ فج١ُ ؼٛر َفاة٠ تبني ٚدٛة عدة قًٌٝ َٔ وبٓا٤ ايباةٜا١ ممأ   

ي٘ ٚاالْادَاز يف دٗااد ادتُاعا١ امليَٓاا١     تعُال يادِٜٗ اإليااإ ايراشاخ باااه      ٚبرشٛا

 ايراَٞ ا  ايدفاع عأ ةٜأ اه فكاد ٚرة وٕ ردااّل َأ األعارا  داا٤ ا  ايآيب         

وٖادر َعو فأٚؼا٢ ب٘ا ايآيب بعاا وؼاشاب٘ فًُاا ناْات         : فكاٍ،  تبع٘أَ ٚآف

ٍ اه فكصِا ٚقصِا ي٘ا فاأعط٢ وؼاشاب٘ َاا قُ         ِ ي٘ا ٚناإ   َصا شس٠ٚ مٝرب شآِ رشٛا

ِ قصاُ٘ ياو فأماكٙ    ْصَق : َاٖكا ؟ قايٛا : رِٖ فًُا دا٤ ةفعٛا ايٝ٘ فكاٍٜرع٢ ظٗ

ٍ      . َاا ٖاكا ٜاا ستُاد     : فكاٍ فذا٤ ب٘ ايٓيب  َاا عًا٢    : قااٍ قصِا قصاُو٘ ياو قاا

ٖآٖا ) ٚوظار ا  سًك١ ( بصِٗ فأَٛت  َ ٢ْرٖكا اتبعوو ٚيهين اتبعوو ع٢ً وٕ ُو

 . (3)إ تؽدم اه ٜؽدقو : فأةمٌ ادت١ٓ فكاٍ

٣ٚ َصًِ وٕ فو٢ َٔ وشًِ قاٍ ٜا رشٍٛ اه اْٞ ورٜاد ايفاسٚ ٚياٝض َعاٞ َاا      ر

إ رشٍٛ اه ٜكر٥و  : قاٍ ا٥ت فالّْا فإْ٘ قد جتٗس َٚرو فأتاٙ فكاٍ،  وجتٗس ب٘

وعطٝ٘ ايكٟ جتٗست ب٘ ٚال  ١ٜا فالْ : قاٍ،  ايصالّ ٜٚكٍٛ وعطين ايكٟ جتٗست ب٘

 . (4)ّا فٝبارى اه فٝ٘حتبصٞ عٓ٘ ظ٦ّٝا فٛاه ال حتبصٞ َٓ٘ ظ٦ٝ

ٛا بايبهااا٥ٝني وثٓااا٤  ُفاا ِرٜٚعااد عبااد اه باأ َفاااٌ املسْااٞ يف َكدَاا١ ايااكٜٔ ع     

شوعداة يوبٛى وٚي٦و ايكٜٔ ت ظتدٚا راس١ً ٚال زاةّا عتًُِٗ يًذٗاة ٚملا قاٍ مِ اال

 . (5)ال ودد َا و ًهِ عًٝ٘ تٛيٛا ٚوعِٝٓٗ تاٝا َٔ ايدَع : ايٓيب 

                                                                                                                                                         

  4/173 : ط ٚ الٍيب ، ابَ ِؼاً 144، ق 10،   6: جاو  البٗاُ وج  الطبٙ( 1)

 . 4/184،  : املـذس الظاب  ابَ ِؼاً( 2)

(3 ) ٘ ٚ   البّٗقد ٘  ، ٔاطدٍادٓ ؿدحٗح   4/222،  : درٟدن الٍبٕد ٖٛد داس الٍيدداٟع     : ابدشاِٗي  ، ) العمد ،  : ؿدحٗح الظد ٚ الٍبٕ

 . 346، ق1416،  األسدُ

 . 1506، ق  1894، اذٖ   3، باب فلن اعاٌٛ الغاصٙ   ، كتاب اإلواسٚ ادتاو  الـحٗح( 4)

 172/ق    ،4: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 5)
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ز يف وَا١ اإلشااالّ ايٓاظا١٦ عاداٚات ادتاًٖٝا١ ٚاالصتااكا       َٚأ عٛا٥ال االْادَا   

ٞ شر١ٜ وبٞ قواة٠ ا  اـِ يك وفراة ايصر١ٜ عاَر بٔ األـبط  ٞضتٛ ممارشوٗا فا

َ ش ِِّ بٔ دجا١َ ايًٝجٞ يع٤ٞ نإ بُٝٓٗا يف ادتاًٖٝا١  نُاا  ،  (1)األظذعٞ فكوً٘ 

ع اماكيٞ يكوً٘ا و ار بأشاا األشاً       ُٞ ماالٍ عًُٝاات   ُقوٌ مراػ بٔ و١َٝ ابٔ األثٛا

َٚٔ ؼٛر االصتكا  ضتٛ ممارشات ادتا١ًٖٝ اير تباٝض وماك املااٍ بفات     ،  (2)َه١

 . (3)سل َا ٚرة يف بعا ايرٚاٜات وٕ رداّل َٔ وظذع قد شٌ َٔ شٓا٥ِ مٝرب
ٖكا ٚإ نٓا قد اشوعرـٓا داْبّا َٔ املعٛقاات ايار ومارت عًُٝا١ االْادَاز      

ا٥ااٌ اجملاااٚر٠ يًُدٜٓاا١ فااال ْٓصاا٢ زتُٛعاا١      يف بٛتكاا١ وَاا١ اإلشااالّ عٓااد تًااو ايكب    

سٝاح ايوعاراّ ادتفارايف يًاؽاا٥ٌ     ،  ايعٛاٌَ ادتفراف١ٝ اير حتٝط حبٝا٠ ايباة١ٜ

. ٚايعسي١ عٔ اذتٛاـر اير جتصادٖا سٝاا٠   . ايكب١ًٝ ٚايوٛزع ع٢ً املٓازٍ ٚاألَه١ٓ

 . ايباة١ٜ بعهٌ عاّ

ٔ ايفًب١ يف ايٓٗا١ٜ ناْت يؽاحل االْفٛا٤ حتت يٛا٤  األ١َ سٝح ـعات يه

   ّ ٚامواااات ايصاااًٛنٝات  ،  املاااااِٖٝ ايكبًٝااا١ ايكا٥ُااا١ عًااا٢ ايوعؽاااو يرابطااا١ اياااد

         ٟ ٠ اإلياْٝا١ ٚاالرتبااط ايعفٛا ٕ ايبادٌٜ األمٛا االْوٗاز١ٜ ٚعادٚات ادتاًٖٝا١ يٝهٛا

 . بأ١َ اإلشالّ

ٍ اه       قٝاشااّا ا  قبا٥اٌ ومار٣ فُاأ     ٚياكيو عًات َٓسيا١ ايكبا٥ااٌ عٓاد رشٛا

ات بعٝاد٠     اك٘وْوا٥ر اْوعار اي يف ايدٜٔ بني ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ ٚشاتٖا مطٛا

يف االْدَاز يف بٛتك١ و١َ اإلشالّ ايٓاظ١٦ وٕ عًت َٓسيا١ شات قًٝاٌ َأ وبٓاا٤ ٖاكٙ       

ٚوؼبشت ٖكٙ ايكبا٥ٌ بعهٌ عاّ دس٤ّا َٔ ايكاعد٠ ،  ايكبا٥ٌ عٓد رشٍٛ اه 

٥ٌ اذتذاز األمر٣ ٚقبا٥ٌ األشاش١ٝ مكا ايدٜٔ ايكٟ اتصع ْاٛاٙ ٚاَود يٝعٌُ قبا

 .. عرب١ٝ َٔ وضتا٤ ادتسٜر٠

قرٜغ  ))ٚيعٌ اذتدٜح ايٓبٟٛ ايعرٜف ) ايكٟ َر بٓا يف بدا١ٜ ٖكٙ ايدراش١ ( 

ايٞ يااٝض ماِا َاٛا  ةٕٚ اه        ٚاألْؽااار َٚسٜٓاا١ ٚدٗٝٓاا١ ٚوشااًِ ٚشاااار ٚوظااذع َاٛا

                                                                 

 . 305، ق  4،   : درٟن الٍبٕٚ البّٗق٘( 1)

 . 34 – 33، ق     ،4: ط ٚ الٍيب  ابَ ِؼاً( 2)

 . 10 – 36/9، ق  : املظٍذ اإلواً حمحذ( 3)
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ي٘  غٜٛـاااض  اااال٤ وٕ تًاااو اجملُٛعااا١ َااأ ايكبا٥اااٌ املفااااف١ ا  قااارٜ      (1)(( ٚرشااٛا

) األٚط ٚارتااسرز ( وؼاابشت دااس٤ّا وشاشااّٝا َاأ نٝااإ     ) املٗااادرٜٔ ( ٚاألْؽااار 

ّا يف اذتًكااا١ األٚ  يف َعااارٚع بٓاااا٤ ايدٚيااا١ اإلشاااال١َٝ يف دسٜاااار٠         األَااا١ ٚعفااٛا

. ٚقد وتا  ما ايو شبكٗا يإلشالّ ٚتاك٘ وبٓا٥ٗاا يف ايادٜٔ ٚاْادَادٗا يف    . ايعر 

ٍ ايكاارطيب    ظارس٘ يبااا  ففاا٥ٌ َسٜٓاا١ ٚدٗٝٓاا١    يف  : نٝاإ األَاا١ اإلشاال١َٝ ٜكاٛا

ٖايال٤   ))َٔ نواا  ففاا٥ٌ ايؽاشاب١ َأ ؼاشٝض َصاًِ       ،  ٚوظذع ٚبين عبد اه

ا     ،  ايكبا٥ٌ ٚوشًِ ٚشاار َٚٔ نإ ضتِٖٛ نااْٛا بادتاًٖٝا١ مااًَني ٚت ٜهْٛٛا

َٔ شاةات ايعار  ٚال َأ ر شاا٥ٗا نُاا ناْات بٓٛا هاِٝ ٚبٓٛا عااَر ٚبٓٛا وشاد            

) امناا باٜعاو شارام اذتذاٝر      ألقرع بٔ ساابض يًآيب   ا  قٍٛ ا ٣تر الوٚشطاإ 

 . َٔ وشًِ ٚشاار َٚس١ٜٓ ٚد١ٓٝٗ(

يهٔ ٖيال٤ ايكبا٥ٌ شبكٛا يإلشالّ ٚسصأ بال ِٖا فٝ٘ا فعارفِٗ اه تعاا       

 ًِٗ عًا٢ َأ ياٝض مبائَ َأ شااةات ايعار  باإلشاالّ فااٞ قٛي٘ا           ٚفِفا ،  ٘فٝا 

د اه دربّا مِ َٔ نصارِٖ  َس١ٜٓ ٚد١ٓٝٗ ٚشاار ٚوظذع َٚٔ نإ َٔ بين عب ))

ٚتٜٓٛ٘ بِٗ َٔ مخٛمِ ٚتاخِٝ ألَر اإلشالّ ٚوًٖ٘ ٚحتكت ألٌٖ ايعرى ٚملٔ ةماٌ  

ٔ سابض ّ ٚت غتًؾ فٝ٘ ناألقرع ب ٚشتٙ ممٔ نإ ع٢ً َجٌ ساي٘  (( يف اإلشال

ٖٚااكا ايوافااٌٝ ٚايوٜٓٛا٘ا امنااا ٚرة دٛابااّا ملاأ اسوكاار ٖااكٙ ايكبا٥ااٌ بعااد اشااالَٗا           

ٚاـاف١ ا  عًٛ َٓسي١ تًو ايكبا٥اٌ بصابو   ،  (2)(( ا١ًٖٝ ٚطفٝاْٗاٚهصو باخر ادت

عٞ يف     ،  تكدّ اشالَٗا ايٓصيب فكد وثبوت األساداخ وٕ اشاالَٗا ٚاْادَادٗا ايطٛا

ة ةَار          بٛتك١ و١َ اإلشالّ دعًٗا يف َٓأ٣ عأ تٝاارات ايارة٠ فكاد ٚـاض تاأثت دٗٛا

ظ١٦ وثٓا٤ وساداخ ايارة٠ بعاد    تًو ايكبا٥ٌ اجملاٚر٠ يًُد١ٜٓ يف بٓا٤ و١َ اإلشالّ ايٓا

سٝح هصهت قبا٥ٌ شاار ٚوشاًِ َٚسٜٓا١ ٚدٗٝٓا١ باإلشاالّ ٚسوا٢       ٚفا٠ ايٓيب 

                                                                 

 . وَ ِزا البح  156 ، ق اٌظش( 1)

ّدي ملدا    ِددد (  656: حمحدذ بدَد عىدش )       القدشطيب ( 2) ، داس ابَد كدده      ، بدد ٔ   حػددكن وَد رمخددٗف كتداب وظدمي     . املي

 .  474 – 473، ق  6،   ِد 1417،  1ط
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وظذع ايفطاا١ْٝ سٝح ْأت بٓاصٗا عٔ َٛقف زعا١َ شطاإ ايكٟ َجً٘ عٝٝٓ٘ بٔ 

 . (1)سؽٔ اياسارٟ ٚايكٟ نإ ؼرعتّا يف رةت٘

                                                                 

ك   ِد ( 310الطبٙ ستىذ بَ جشٖش )   ( 1) ُ  ، بد ٔ   : راسٖخ الطبٙ ) راسٖخ األودي ٔاملمٕد ٖذا ،  3/242،    ، داس طٕد

257 . 
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ٔ  : تٓاٚياات ٖاااكٙ ايدراشااا١    وَااا١ ٚاالْااادَاز يف،  ايواكا٘ا يف ايااادٜ

ٟ عٓااد ايكبا٥ااٌ اجملااااٚر٠ يًُدٜٓاا١        ٚبٓااا٤ عًااا٢  ،  اإلشااالّ ايٓاظاا١٦ يف ايعٗااد ايٓبااٛا

فااإٕ ايكبا٥اٌ ستااٌ ايدراشا١ ٖااٞ زتُٛعا١ قبا٥ااٌ )      ،  ايبشاح  ت يفَعطٝاات ٚـااش 

َس١ٜٓ ٚد١ٓٝٗ ٚوشًِ ٚشااار ٚوظاذع ( ٚقاد وباْات ٖاكٙ ايدراشا١ عأ زتُٛعا١ َأ          

 : وبرزٖا اآلتٞ،  اذتكا٥ل

ٌ   اْوعاار اياك٘ا يف ايا    - ات    ،  دٜٔ يف ةٜاار تًاو ايكبا٥ا  : َٓٗااا،  َأ ماالٍ عاد٠ قٓٛا
         ٍ ٚقاربِٗ َٓا٘ا  ،  ٖذار٠ بعاا وبٓاا٤ ايكبا٥اٌ ا  املدٜٓا١ ٚايٛفااة٠ عًا٢ ايرشٛا

 . عًٝ٘ ايؽال٠ ٚايصالّ َٚٔ ؼشابو٘ رـٛإ اه عًِٝٗ

-  َ ٚاياو العوباارات    ؛ ١ ايبٛاةٟ احملٝط باملد١ٜٓ يف َصانُِٓٗ ًَْصظٌ قصِ َٔ 

 . ا ةٚي١ اإلشالّ باملد١َٜٓٚٓافع روتٗ

ٍٛت ايرٚابط بني املد١ٜٓ ٚباةٜوٗا - ٔ ايو،  ٖٓاى عٛاٌَ ق ايٛفاة٠ ع٢ً رشٍٛ  : َٚ

ا  داْو تعاٌَ اإلشالّ َع ايٛاقع ايكبًٞ ،  ٚؼًوٗا املصوُر٠ باملد١ٜٓ،  اه 

 . َٚا ٜرتبط ب٘ َٔ قِٝ ٚعاةات بٗد٤ٚ ٚتدرز

ٚظاارنت بااعًٝا١ يف   ،  باملدٜٓا١  وشُٗت قبا٥ٌ ادتٛار يف ةعِ دٗاة املصاًُني  -

َٗاّ االشوطالع  : َٚٔ وبرز املٗاّ اير وٚنًت ا  وبٓا٥ٗا،  ايفسٚات ٚايصراٜا

 . ٚقٝاة٠ بعا ايصراٜا،  ٚةالي١ ادتٝغ

َٔ ٖاكٙ ايكبا٥اٌ ضتٛا االْادَاز يف نٝاإ       بعامث١ َعٛقات وثرت ع٢ً َصت٠  -

ٚات اٚعاد ،  ١ االْوٗازٜا١ ايٓساعات ٚايطبا٥ع ايصًٛنٝ : َٚٔ ايو،  و١َ اإلشالّ

،  اـاف١ ا  بعا ايعٛاٌَ ادتفراف١ٝ احملٝط١ حبٝا٠ ايباة١ٜ،  ادتا١ًٖٝ ٚثاراتٗا
  . يهٔ ايفًب١ يف ايٓٗا١ٜ ناْت يؽاحل االْفٛا٤ حتت يٛا٤ األ١َ

 الخاتمة
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 املـادس ٔاملشاج 

 : املـددادس -ح 
 : ٖا (630عس ايدٜٔ عًٞ بٔ ستُد ) ت  : ابٔ األثت -

 َ ،  ةار ؼاااةر،  باتٚت ) ة ت ( ايهاَااٌ يف ايوااارٜخ  ،  ْعاار املهوباا١ اإلشااال١َٝ ،  عرفاا١ ايؽاشاب١ وشاد ايفاباا١ يف 
  . ٖا1385بتٚت 

  : ٖا (356وبٛ ايارز عًٞ بٔ اذتصني ) ت  : األؼاٗاْٞ -

ر٠،  ةار ايهوو،  األشاْٞ   . 1930ّ،  ايكٖا

  : ٖا (256اإلَاّ ستُد بٔ اااعٌٝ ) ت  : ايبخارٟ -

 ت ( ،  ترنٝا ) ة،  عر املهوب١ اإلشال١َْٝ،  ؼشٝض ايبخارٟ

  : ٖا (487عبٝد اه بٔ عبد ايعسٜس ) ت وبٛ  : ايبهرٟ -

َطبعا١ دتٓاا١ ايوااأيٝف ٚاي  اا١   ،  َؽااطا٢ ايصااكا ،  حتكٝال ،  َعذاِ َااا اشااوعذِ َأ واااا٤ اياابالة ٚاملٛاـااع    

ر٠،  ٚايٓعر   . 1364،  ايكٖا

  : ٖا (279و د بٔ عت٢ٝ ) ت  : ايبالارٟ -

ر٠ ،  حتكٝاال ستُاد  ٝااد اه  ،  1ز،  األظاراف وْصاا    ٕ  1959،  ايكاٖا إ ستُااد   ،  ّ فواٛا  ايبًادا حتكٝاال رـٛا

١ٝ،  بتٚت،  رـٛإ   . ٖا1403،  ةار ايهوو ايعًُ

   : ٖا (458و د بٔ اذتصني ) ت  : ايبٝٗكٞ -

اٍ ؼاااسو ايعاارٜع١      ٠ َٚعرفاا١ وساٛا ٞ    ،  ةال٥ااٌ ايٓباٛا ٔ  ،  ٖااا 1405،  بااتٚت ،  حتكٝاال عبااد املعطااٞ قًعذاا ايصآا

  . ٖا1344    ،  ةا٥ر٠ املعارف ايعجُا١ْٝ،  امٓد،  سٝدر لباة : ايهرب٣

   : ٖا (597عبد اير ٔ بٔ عًٞ ) ت  : ابٔ ادتٛزٟ -

ٔ   ،  زاة املصات يف عًااِ ايواصاات   ٝاا١ ،  بااتٚت،  ماارز وساةٜجا٘ا ٚسككا٘ا و ااد  ااض اياادٜ ،  1ط،  ةار ايهوااو ايعًُ
  . ٖا1414

   : ٖا (245ستُد بٔ سبٝو ) ت  : ابٔ سبٝو -

باعوٓااا٤  : احملاارب . ٖااا 1405،  عااات ايهوااو ،  بااتٚت،  1ط،  حتكٝاال مٛرظااٝد و ااد ،  املُٓال يف ومبااار قاارٜغ  

  . ٖا1361،  سٝدر لباة،  اًٜسٙ ظوٝ ،  ايدنوٛر٠

  : ٖا (851ٞ ) ت و د بٔ عًٞ ايعصكالْ : ابٔ سذر -

  . ت (،  ) ة،  بتٚت،  طبع٘ ةار اياهر،  فوض ايبارٟ بعر  ؼشٝض ايبخارٟ

   : ٖا (456ًٞ بٔ و د بٔ شعٝد بٔ سسّ ) ع : ابٔ سسّ -

ارٕٚ : حتكٝل،   ٗر٠ وْصا  ايعر  -    . ت (،  ) ة    ،  5ط،  َؽر ةار املعارف،  عبد ايصالّٖ 

  : ٖا (241) ت اإلَاّ و د بٔ سٓبٌ  : ابٔ سٓبٌ -

     ٘ د اإلَاااّ و ااد باأ سٓباٌ وظاارف عًاا٢ حتكٝكاا ،  َيشصاا١ ايرشاااي١ ،  بااتٚت،  رٕٚظااعٝو األرْايٚط ٚلماا  ،  َصٓا
  . ٖا 1420،  2ط

  : ٖا (622ٜاقٛت بٔ عبد اه )  : اذتُٟٛ -

 ٕ ٝا١  ،  باتٚت ،  َعذِ ايبًادا ،  باتٚت ،  املكوفاو َأ نواا   ٗار٠ ايٓصاو      . ٖاا  1410،  1ط،  ةار ايهواو ايعًُ
ٛشٛعات   . 1987ّ،  1ط،  ةار ايعرب١ٝ يًُ
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  : ٖا (230ستُد بٔ شعد بٔ َٓٝع ) ت  : ابٔ شعد -

  . ٖا1377بتٚت ،  ةار ؼاةر . ايطبكات ايهرب٣

   : ٖا (685عًٞ بٔ َٛش٢ ) ت  : ابٔ شعٝد -

١ًٝ ايعر    . ٖا1402،  َهوب١ األقؽ٢،  األرةٕ،  ْؽرت عبد اير ٔ : حتكٝل،  ْع٠ٛ ايطر  يف تارٜخ دٖا

  : ٖا (262عُر بٔ ظب٘ ايُٓتٟ ) ت  : ابٔ ظب٘ -

ر٠    ٕ       عًاا،  تاارٜخ املدٜٓا١ املٓٛا ٝاا١ ،  باتٚت  ،  ل عًٝ٘ا ٚمارز وساةٜج٘ا عًااٞ ةْادٍ ٚشاعد ايادٜٔ بٝااا ،  ةار ايهواو ايعًُ
  . ٖا1417،  1ط

 : ٖا (942ستُد بٔ ٜٛشف )  : ايؽاذتٞ -

ر٠،  2ْعر اجملًض األع٢ً يًع٦ٕٛ اإلشال١َٝ ط : شبٌ امد٣ ٚايرظاة يف شت٠ مت ايعباة   . ٖا1407،  ايكٖا

 : ٖا (310ت ستُد بٔ درٜر ايطربٟ )  : ايطربٟ -

ى   ِ  ،  حتكٝاال ،  تااارٜخ األَااِ ٚاملًاٛا ٝ ٜدإ بااتٚت ) ة  ،  وباٛا ايافااٌ اباارٖا داااَع ايبٝااإ يف    . ت ( ،  ْعاار ةار شاٛا

  . ٖا1398،  3ط،  ةار املعرف١،  بتٚت،  تاصت ايكرلٕ

ِٝ ) ت  : ايكرطيب -   : ( 656و د بٔ عُر بٔ ابرٖا

      ِ ٕ  حتكٝاال ستاٞ  ،  املاٗاِ ملاا وظااهٌ َأ تًخااٝؾ نواا  َصاً ،  ةار ابأ نااجت ،  ةَعاال،  اياادٜٔ َصاوٛ ٚلمارٚ
  . ٖا1417،  1ط

 : ٖا (671ٔ و د األْؽارٟ ايكرطيب ) ت ستُد ب : ايكرطيب -

  ٕ ٟ     ،  ادتااَع ألسهااّ ايكاارل ،  2ط،  َهوبا١ ايرظااد  : ايرٜااو ،  ) تاصات ايكارطيب ( حتكٝاال عباد ايارزام املٗااد
  . ٖا1420

   : ٖا (276عبد اه بٔ َصًِ ) ت  : ابٔ قوٝب١ -

ر٠،  ثرٚت عهاظ١ : املعارف حتكٝل   . ت (،  ) ة،  ةار املعارف،  ايكٖا

  : ٖا (774ة ايدٜٔ اااعٌٝ بٔ نجت ) ت عُا : ابٔ نجت -

خ ٚايدراشااات ايعربٝاا١ ٚاإلشااال١َٝ      ،  ايبداٜاا١ ٚايٓٗاٜاا١  ،  حتكٝاال عبااد اه اي نااٞ بايوعااإٚ َااع َرنااس ايبشاٛا
ر٠ ذر،  ايكٖا   . 1419،  1ط،  ةارٖ 

  : ٖا (285ستُد بٔ ٜسٜد ) ت  : ةاملرب -

  . ٖا1404قطر ،  ايدٚس١،  حتكٝل عبد ايعسٜس املُٝين،  ْصو عدْإ ٚقشطإ

  : ٖا (261) ت ،  َصًِ بٔ اذتذاز : ايٓٝصابٛرٟ -

  . ت (،  ) ة،  اشواْبٍٛ،  ترنٝا،  ْعر املهوب١ اإلشال١َٝ،  ادتاَع ايؽشٝض

عاّ - عاّ ) ت  : ابٖٔ    : ا (218ٖعبد املًو بٖٔ 

ر٠    ) ة،  ةار اي اخ،  ايدٜٔ ٝٞحتكٝل ستُد ست،  شت٠ ايٓيب    . ت (،  ايكٖا

  : ٖا (207ستُد بٔ عُر ) ت  : ايٛاقدٟ -

  . ٖا1404،  بتٚت،  3ط،  حتكٝل َار شدٕ دْٛض،  املفازٟ

  : املشاجدددد  -ب 
   : عاتل بٔ شٝح ايبالةٟ : ايبالةٟ -

َعذااِ َعااات   . ٖااا 1402      ،  1ط،  ةار َهاا١ يًٓعاار ٚايوٛزٜااع  ،  ٠ ايٓبٜٛاا١َعذااِ املعااات ادتفرافٝاا١ يف ايصاات  

  . ٖا1402،  ايطبع١ األٚ ،  ةار َه١،  اذتذاز
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  :  د : ادتاشر -

  . 8،  1ؿ   ،  ٖا1393،  ردو،  1ز،  8ط ،  زت١ً ايعر ،  ايرٜاو،  ايكطا٥ع ايٓب١ٜٛ

  : ستُٛة ظٝت : مطا  -

  . ٖا1394،  5ط،  اياهر ةار،  بتٚت،  ايرشٍٛ ايكا٥د

   . َٗدٟ رزم اه و د : رزم اه -

خ ٚايدراشاات اإلشاال١َٝ       ،  ايرٜااو ،  ايصت٠ ايٓب١ٜٛ يف ـ٤ٛ املؽاةر األؼ١ًٝ ،  ْعار َيشصا١ املًاو فٝؽاٌ يًبشٛا
  . ٖا1412،  1ط

   : ستُد ستُد سصٔ : ظرا  -

   . ٖا1411،  ايدار ايعا١َٝ،  بتٚت،  املعات األثر١ٜ يف ايص١ٓ ٚايصت٠

  : ؼاحل و د : ايعًٞ -

  ٍ ٞ ،  بفااداة،  ايدٚياا١ يف عٗااد ايرشاٛا ااٞ ايعراقاا  . ٖااا 1410،  1ط،  /   1،  بااتٚت  ،  1988ّ،  اجملُااع ايعًُ
   . ةراشات يف وسٛاي٘ ايعُرا١ْٝ ٚاإلةار١ٜ -اذتذاز يف ؼدر اإلشالّ 

   : ونرّ ـٝا٤ : ايعُرٟ -

 . ٖا 1412،  ًّٛ ٚاذتهَِهوب١ ايع،  املد١ٜٓ،  ايصت٠ ايٓب١ٜٛ ايؽشٝش١

  : عُر رـا : نشاي١ -

  . ٖا1414     ،  7ط،  َيشص١ ايرشاي١،  بتٚت،  َعذِ قبا٥ٌ ايعر  ايكدي١ ٚاذتدٜج١

  : سصني : َيْض -

  . ٖا1408،  1ط،  ايدار ايصعٛة١ٜ،  دد٠،  تارٜخ قرٜغ ةراش١ يف تارٜخ وؼفر قب١ًٝ عرب١ٝ
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