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 تكذِٜ
 

شد يف ايعــش  طًب َين ايضٌَٝ ايذنتٛس صساس ؿذٜل تٛؾٝـل َشادعـ١ دساطـت٘ املٛطـ١َٛ )ايهُـ     
ٍ    -ّ( اييت قذَت اىل ن١ًٝ اٯداب946 -749ٖـ/334 -132ايعباطٞ ) بٗـا   داَع١ ؿـ٬  ايـذٜٔ ْـا

 .1994 ايباسح ػٗاد٠ املادظترل ط١ٓ
ـ١   تأسىاي ٕ ايباسح عـدل عتبـ١ ايذساطـات   ذت با١ بإَعإ ٚٚدقشأت ايذساط سٝاتـ٘   ٝـ١ َٓـز بذٜا

ـات املـ٪سخني يـذعِ دساطـت٘ ٚ    تكـإ اىل َػـض  إٚٚجل ب ايع١ًُٝ بـٛس٠ ؿشٝش١ طـٓادٖا عـٔ   إ٣ سٜٚا
ات َظـتٓذا اىل املبـاد٤٣ بػ  طشٜل اٱ ؿـٍٛ اىل اؿكٝكـ١ ٚ   طتؼٗاد مبا ٚسد يف تًو ايشٜٚا ٖـٛ  ٝـ١ اٛي

 ١ٝ.تأسىاشلذف املٓؼٛد يهٌ دساط١ 

٘  شد١ٜ ْٚؼاطاتِٗ ايظٝاط١ٝ ٚات ايُهشم ايباسح اىل ايؼخـٝتط  ،ايعظهش١ٜ خ٬ٍ ؾـذل٠ دساطـت
ِ اؾبـاٍ ٚاؾضٜـش٠ ٚآرسبٝذـإ ٚؾـاسغ ٚ    ايف إق ؾل٬ عٔ إٖتُاَ٘ باْتؼاسِٖ ع بٝـإ  َـ  ا٭ٖـٛاص ٝي

ِ املزنٛس٠.  َٓاطل تٛادذِٖ يف املذٕ ٚايكش٣ ٚ  ايبًذات كُٔ ا٫قاٝي
٘  ،مل ٜهتـ ايباسح بزيوٚ ٚيـ١ ايعباطـ١ٝ ٚ   ػاس اىل دٚس ايُهأبٌ ْا ايـذ٬ٜٚت  شد يف َ٪طظـات ايذ
ِ      ،يف املؼشم خش١ٝ٣ ا٭اٱط٬َ ـاسات خاؿـ١ بٗـ  ٫ طُٝا َ٪طظ١ اؾٝؽ ثِ لـاسِٗ يف اقاَـ١ َا

ا٥ٌ ايكشٕ   ّ ؼت ظٌ اـ٬ؾ١ ايعباط10.١ٖٝـ/4َٓز ٚا

ادا اىل ِ ايعظــهش١ٜ اطــتْٓٚؼــاطاتٗ ذقــ١ يف ايتعشٜـــ بايؼخـــٝات  تتظــِ ٖــزٙ ايذساطــ١ ب  
ات ــ  تأسىاي ايشٜٚا ٙ أٚ  ش١ٝ ايت٢ ٚسدت يذ٣ امل٪سخني ايزٜٔ ػـٗذٚا ايع نـاْٛا قـشٜبني   أٚ  عاؿـشٚ
ايؿـذل٠ ايضَٓٝـ١    يطٍٛ نجرلا َٔ ٖزٙ ايذساط١ ْعشّا  طتؿاد٠قذ ٫ ٜظتطٝع ايكاس٤٣ ايعادٟ اٱٚ .َٓ٘

ٚيتٗا ٚ س٠ ايعًُٝـ١  ٚسٚد ازلـا٤ ايهـجرل َـٔ ايؼخــٝات إقتلـت ايلـشٚ      سـذاخ ٚ نجش٠ ا٭ايت٢ تٓا
 رنشِٖ.

ٗا دساط١ سا٥ذ٠ يًُختـني ٚ  شد، ؾلـ٬  ايهُـ  تأسٜخبذق١ ع٢ً  ط٬عسغب١ يف اٱأٚ  اّملَٔ ٘ي إْا
اطـتٓادا اىل َـا ٚسد ؾٝٗـا َـٔ َٛكـٛعات       نجـش تؿــ٬ّٝ  أ أخـش٣ ْٗا ؾتشت اجملاٍ يذساطات إَٔ 

 أخـش٣ ات يذساطـ عًُٝـ١ رنشٖـا باهـاص، يتــبد َـاد٠      اقتلت ايلشٚس٠ اي ِٗتأسىعذٜذ٠ ؽف 
 ٗا.  تخشٜٔ دساطآباَهإ باسجني 

نـإ   ، سـني (1994 -1993) ايذساطـ١ٝ ظـ١ٓ  ايٕ ٫ ْٓظ٢ بإ ٖزٙ ايذساطـ١ اعـذت يف   أٜٓبػٞ 
ٚٞي   إقتـاد١ٜ ٚشدطتإ ايعشام ميش بعشٚف إقًِٝ ُن طٝاط١ٝ ؿعب١ ْامج١ عٔ ؾشض اجملتُـع ايـذ

ٕ ْاٖٝـو عـٔ اؿــاس ايـزٟ     مبـا ؾٝـ٘ إقًـِٝ ُنشدطـتا     ،عًـ٢ ايعـشام   اقتــادٜاّ  عكٛبات ٚسـاسّا
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ٌ أٚ  َهإ ايباسح ٕا ٜظاؾش اىل بػذاديزا مل ٜهٔ بإ ،ت٘ اؿه١َٛ ايعشاق١ٝ ع٢ً اٱقًِٝؾشك  املٛؿـ
ذـــ أٚ  طًــع عًــ٢ َـــادس انجــش يف املهتبــات ايعًُٝــ١ يف تًــو املــذٕ.  ا٭ػــشف آي صا٤ تًــو ٚإٝي

يف َهتبـات اٱقًـِٝ َـٔ     يـعب١ مل ٜبل أَاّ ايباسح ط٣ٛ اٱعتُاد ع٢ً َـا ٖـٛ َتـٛؾش   ايعشٚف ا
١ دـذٜش٠  ٝؿٕا ٜهتـب دساطـ١ ٚؿـ   د ايباسح ٕا ٜٛيف املٛكٛع سك٘ ٚ، َع ريو لَٚشادع َـادس
ٗا ٚ    طـتخذاّ املــا  ايعدل٠ ٫ تهُٔ يف نجش٠ إ، ؾبايكشا٠٤ ظٝؿٗـا  تٛدس بـٌ كهـٔ يف نٝؿٝـ١ اطـتخذَا

ؿيتشكٝل اشلذف َٔ ايذساط١ ٚ ظب١ يًذساطاتٖٛ اٛي  ١ٝ.تأسىاي ٍٛ اىل اؿكٝك١ بآي

تعٗـش ػخــ١ٝ ايباسـح بٛكٛـ  يف ثٓاٜـا ٖــزٙ ايذساطـ١ عًـ٢ ايـشغِ َـٔ نْٛٗـا أٍٚ عُــٌ            
ـٛق ٚؾٗٛ ٜعًٌ ا٭ ،نادميٞ ٘يأ بـذ٣  ٜنُا  ،َكاسْتٗاسذاخ ٚ ٜشبطٗا ببعلٗا ٜٚكّٛ بتشًٌٝ آي
٘ نتب عٔ  ،ؾل٬ عٔ نْٛ٘ قاٜذا ،ٜ٘ يف َٛاكٝع عذٜذ٠أس ٘ أؾع٢ً ايشغِ َٔ ْا ؾاْـ٘   ،بٓا٤ دًذتـ

ــادس دٕٚ ٕا ٜـجين عًـ٢    ؼت تاثرل ريو ٚ عشض اؿكا٥ل ايع١ًُٝ نُا ٚسدت يف امل نجرلّامل ٜكع 
تكـذِٖ يف َ  ،شد١ٜايؼخـٝات ايُهايضعُا٤ ٚ ٘ ْا نـادميٞ  طـتٓادا اىل املٓطـل ا٭  إٛاكـٝع عـذ٠   بٌ ْا

 ِٖ ؿؿات ايباسح.تًو ٢ٖ إسذ٣ أٚ

خف يف بـا٭ يًُٓاقؼـ١ ٚ ٕا مل تهـٔ نًـٗا قابًـ١    ٕ َععِ ايذساطات ايعًُٝـ١  إؾ ،َع نٌ َا رنش
٤ دٜٓٝـ١  ؾهـاس َٚبـاد٣  أَا وُـٌ َـٔ   دتُاع١ٝ ٚٓؼأت٘ اٱٖٛ إبٔ ب٦ٝت٘ ٚت امل٪سخؾ ،تأسٜخايسكٌ 

 ريو َـا ميهـٔ ملظـ٘ كـذ ايظـًطات ايـيت اخلـعت        ،ثٓا٤ ايهتاب١ٚطٝاط١ٝ تطؿٛ ؾٛم ايظطد أ
 ٝـ٘ عٓـذ  اطتػًِٗ يف طبٌٝ َـاؿٗا ريـو َـا ميهـٔ ٕا ٜػطـٞ اي    ايُهشد ٚؾشكت عًِٝٗ ايلشا٥ب ٚ

ِٝ ػادنٜٛ٘  بابو يتيف سشنقشا٠٤ اػذلاى ايهشد   رسبٝذإ.آيف اـشَٞ ٚدٜظِ بٔ ابشٖا

ايباسح لد يف اعطا٤ ؿٛس٠ ٚاقعٝـ١ عـٔ   ؾ ،َع ريو ؾإ سظبٓا َٔ ايك٬د٠ َا اساطت بايعٓل
    ٞ ؼـش       اؿٝا٠ ايظٝاط١ٝ يًهشد خ٬ٍ ؾذل٠ دساطت٘ يـزا نُـا ٜبـذٚ يـ ؾـإ ٖـزٙ ايذساطـ١ دـذٜش٠ بآي

 ٠٤.ايكشاٚ
 
 

 أ.د.قُذ ؿاحل طٝب ؿادم
 2015 -2 -7دٖٛى / 
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 :املكذ١َ -

 ١ٝاٱطـ٬َ خـ٬ٍ ايعــٛس ايٛطـط٢    ُٚنشدطتإ ايُهشد  تأسٜخ٠ َٔ ٜذمل تٌٓ سًكات عذ
َشانــض اؾاَعــات ٚايكــذا٢َ ٚمل تًؿــت إيٝٗــا أْعــاس اٱٖتُــاّ ايهــايف َــٔ قبــٌ املــ٪سخني 
ٜهتٓؿٗـا  ؾعًت ػب٘ فٗٛي١ ٚ ،(1)١ٝطتؼشاقاٱ ايذساطاتايذساطات اؿذٜج١ ٚاملعاؿش٠ ٫ٚ 

ـ    ٍايُهشد خ٬ تأسٜخٚ ،تعكٝذايػُٛض ٚاي ٬ؾـ١ ايعباطـ١ٝ طـ١ٓ    اؿكب١ املُتـذ٠ َـٔ قٝـاّ ا
ّ( أسذ٣ اِٖ تًـو  946ٖـ/٢ً334 بػذاد ط١ٓ )ع٤ ايبٜٛٗٝني ٕإطت٬ست٢  ّ(،749ٖـ/132)

سظـني  ٚ طـه٢ َـٔ قبـٌ ف.ف.َٝٓٛس  ٬َٚسعات عابش٠ ١ ؾبإطتجٓا٤ ططٛس قًًٝ اؿًكات،
نتابـات  َٓكٛي١ ْـّا َـٔ   تهٕٛ اييت تهاد ،(2)ٚغرلِٖسٛصْٞ َٛنشٜاْٞ ٚقُذ أَني صنٞ 

ُـ ، ٫ تٛدذ دساط١ ا٭ثرلُظهٜٛ٘ ٚابٔ امل٪سخني املظًُني ن عًُـٞ  عـح  أٚ  ١ع١ًُٝ قه
أِٖ ايتطٛسات ٚا٭سـذاخ  كٛا٤ ع٢ً ًكٞ ا٭ٜٚ بايبشح ٚايتشًٌٖٝزٙ اؿكب١  ٜتٓاٍٚسؿني 

بآخش عًـ٢ ايُهـشد نإسـذ٣ ػـعٛب     أٚ  ٚأثشت بؼهٌٞ اٱط٬َأقايِٝ املؼشم اييت ػٗذتٗا 
عـدل قـشْني َـٔ    بٗا اجملتُع ايُهـشدٟ   ٜٚتابع املشاسٌ ٚاحملطات اييت َشٸ، ٞاٱط٬َايعامل 
مل ٜهـٔ يًُهـشد سذـِ     ٘عتكاد باْاٱٜعض٣ اىل ًب ايعٔ إ اٱُٖاٍ ٚعذّ اٱٖتُاّ ٚاغ ،ايضَٔ

 قٝاطـاّ  ،ايظٝاطٞ ايكا٥ِ يف ايذٚي١ ايعباط١ٝع٢ً ايٛكع  زنشٜ َباػش ثرلأطٝاطٞ ؾعاٍ ٚت
َاسات ُنشدٜـ١ َظـتك١ً ٚػـب٘    أَع دٚسِٖ يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠ اييت ػٗذت ظٗٛس 

١ٝ اٱطـ٬َ خ٬ٍ ايعــٛس  ِٗ ٚػش١ املعًَٛات اييت ؽـ ؾل٬ّ عٔ ق١ً املـادس ،َظتك١ً
َعُكـ١ عـٔ   ١ٚ عًُٝـ١ دـاد٠   أٍٚ قاٚين ٖزٙ دساطيت إعتدلتبايؼ ارا أ، ٚعًٝ٘ ئ املبهش٠
 .احملذد٠ كب١اؿ

                                 
ٚايذساطات ايع١ًُٝ( 1)  .ايكشٕ املاكٞ ايشبع ا٭خرل َٔيف  ٖهزا نإ ٚاقع ا٭عاخ 
ٖـ ؾ، 1367ٚس١َٝ أزلاعٌٝ ؾتا  قاكٞ، إايؿاسط١ٝ، ط٬ّ، ايذلمج١ إ ُنشد دس دا٥ش٠ املعاسف  َٝٓٛسطه٢: ( 2)
ل قُذ عًٞ عْٛٞ، بػذاد   خ٬ؿ١ تأسٜخ :، قُذ أَني صن52ٞ-49ق ، 1961ايُهشد ُٚنشدطتإ، تشمج١ ٚتعًٝ
ْذٚص 131 -128ق ص، 1938، سظني سض٢ْ َٛنشٜا٢ْ: نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، ْؼشٜات صاس٣ نشَال٢، سٚا
 .182-178، 132ٖـ، ق1363ٚ، تٗشإ أٚتأسى٢  وصتطى ٌذادىُكزد ثي :سػٝذ ٜازل٢، 198 -153ٍ
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ّ يف ايٛقـت ْؿظـ٘، ٚؼُـٌ    غرلَـذسٚغ ٖٚـا   ــش ع تأسٜخيف دساط١  ١غبايشٚيف اؿكٝك١ إٕ 
عٓا٤ ايبشح عٓ٘ ٚاـٛض ؾٝ٘، ٚأخز ايُهشد مبؿّٗٛ قَٛٞ ػاٌَ نٛسـذ٠ يًذساطـ١ ٚيـٝع    

ًـ ١ ايذٚاؾتكـ يف طًٝع ،ُنشدطتإ َٔ ب٬دٙ دض٤ أٚ دض٤ّا َٓ٘ إ اختـاس  اىل تين ع اييت مح
ٚبايتـايٞ  يبٝإ ٚتٛكـٝد دٚسٖـِ   نُشاٚي١ أٚي١ٝ  ،خ٬ٍ ٖزٙ اؿكب١ بايزاتِٗ تأسىدساط١ 

  .ٓاتأسىإصاي١ ايػُٛض ع٢ً سًك١ ١َُٗ َٔ سًكات 
ٔ   كـشْني ايكشابـ١  ي اييت كتذ ا٭ٚىلايعـٛس ايعباط١ٝ ناْت  ٛاقعٚيف اي ساؾًـ١   ،َـٔ ايـضَ

ُٖٗـا تٛاؾـذ   أ١ بايتطٛسات ايظٝاط١ٝ ٚايذٜٓٝـ١، يعـٌ َـٔ    جكًّ َٚا٭سذاخ اؾظاايٛقا٥ع ٚب
سهـاّ طـٝطشتِٗ عًـ٢    ٞ نـا٭تشاى ٚايـذًِٜ، ٚبايتـايٞ إ   اٱطـ٬َ عٓاؿش دذٜـذ٠ اىل ايعـامل   
داس١ٜ ٚايعظهش١ٜ يًذٚي١ ايعباط١ٝ، ٚنزيو ظٗٛس دعـٛات  امل٪طظات اٱاملكذسات ايظٝاط١ٝ ٚ

ــ   ٚسشنات طٝاط١ٝ د١ٜٝٓ عذٜـذ٠   ىل داْـب  ، اٛاسز ٚايـذعٛات ايؼـٝع١ٝ  ٚتٓـاَٞ سشنـات ا
ظــِ ايذٚيــ١ املشنضٜــ١ ٫طــُٝا يف اٱقــايِٝ ايؼــشق١ٝ ْؿـــاي١ٝ عــٔ دإطــتؿشاٍ ايٓـــضعات اٱ

بٌ ٚؿًتٗا تأثرلاتٗا  ،ايتطٛساتطتإ مبعضٍ عٔ ٖزٙ ١، ٚبطبٝع١ اؿاٍ مل تهٔ ُنشدؾ٬يًخ
 باػش٠.َغرل أٚ  اىل تأثش ايُهشد بٗا بـٛس٠ َباػش٠ طبٝع١ اؿاٍد٣ بأٖٚزا 

٘  ايـيت ٛبات ٚايعشاقٝـٌ  ايـع ٚيعٌ َٔ أِٖ ٟ    تٛادـ ٗـا  أبًػٚ ايباسـح يف ايتـاسٜخ ايُهـشد
ؾلـ٬ عـٔ قــش    املعًَٛـات  ٚ خبـاس يف ا٭ ٖـٞ ايـٓكف اؿـاد    ،٘عجتأثرلّا ع٢ً َلُٕٛ 

ايجاْٞ َٔ ايكشٕ  خ٬ٍ ايٓــعِٓٗ  ٚسدنٌ َا ؾع٢ً طبٌٝ املجاٍ إ  ،ايتأسى١ٝ ايشٚاٜات
دـا٤ت يف  ٚإػـاسات عـابش٠    َٚكتلـب١   ع٢ً بلع١ سٚاٜات قــرل٠  ـشكت، ٜايجاْٞ اشلذشٟ

 .أخش٣ أسذاخطٝام سذٜح امل٪سخني عٔ 
ًَؿتـ١ يًٓعـش، غـرل إ ػٓـب      تطـٛسات ٚ ٖا١َ ٖٓاى سٛادخ تبني يٞ اْ٘خش آَٚٔ داْب   
ساٍ دٕٚ اطتٓباط اؿكا٥ل  ،ٗاتؿاؿًٝ اـٛض يفاؿذٜح عٓٗا ٚؼاػٞ  ـادس املع١ٝٓامل

ْتبـاٙ  ا ٜظـذلعٞ اٱ ممٚ .ٗا ٚدٚاؾعٗا ٚبٝإ ايٓتا٥ر اييت آيت ايٝٗاأطباب عٔـ عٓٗا ٚايهؼ
ايػايـب  نجـش املٛاكـٝع املتعًكـ١ بـايُهشد دـا٤ت يف      إ َعاؾ١ املـ٪سخني املظـًُني ٭  ٖٛ 
أسذاخ ٚٚقا٥ع اْ٘ ٖٓاى  ،خ٬ٍ مجع َاد٠ ايبشح ٫سعتنُا  ،خش٣ٗٛاَؽ املٛاكٝع ا٭ب

ٌ ايٛدـذت  ، ؾَطًكـاّ ١ٝ اٱطـ٬َ ٗا املـادس تب٘ إيٝمل تٓ ،١ٝ بايػ١تأسى١ُٖٝ رات أ  تؿاؿـٝ
 .اؿذٜج١ٗا يف املـادس ايظشٜا١ْٝ َٚٔ املشادع عٓ
  -يًتعشٜـ بب٬د ايُهشد ا٭ٍٚايبشح َٔ مخظ١ ؾـٍٛ، خـف ايؿـٌ  أيـٜت
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رلّا اىل ا٭قايِٝ اييت قظُت عًٝٗـا َـع   ؼَ ،ا٭ٚىلخ٬ٍ ايعـٛس ايعباط١ٝ بؼشّٜا  ُنشدطتإ
ٛاسٞ اييت طـهٓتٗا غايبٝـ١   ٓاملذٕ ٚايكـبات ٚاي تعٝنيٚبٗا طتٝطاِْٗ ٢ً قذّ إايتأنٝذ ع

إقًِٝ ؾاسغ ايزٟ ٚ خٛصطتإ عٔ ايُهشد يف مت اؿذٜح، ٚيف ْٗا١ٜ ايؿـٌ ُنشد١ٜ يف نٌ إقًِٝ
 . ٬دِٖخاسز ب شلُِع ػندل أؿبد َشنضّا أ

 َـع ايــؿاسٜني  ٚ ايؿـٌ ايجاْٞ ع٬قـات ايُهـشد َـع ايـذع٠ٛ ٚايذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ       ٜٚتٓاٍٚ
َٛكشّا يف َكذ١َ ايؿـٌ ايعضي١ ايظٝاطـ١ٝ ايـيت خُٝـت عًـ٢ ايُهـشد َكاسْـ١        ،ُذاْٝنيٚاؿ

ِ خش٣بايؼعٛب ايؼشق١ٝ ا٭ ْؼـاط  بايـذع٠ٛ ايعباطـ١ٝ ؼـذثت عـٔ      ، ؾؿٞ َٛكٛع ع٬قـتٗ
َـٟٛ، َـع ايذلنٝـض عًـ٢ املظـا٥ٌ املتعًكـ١ بـايُهشد        ٚاخـش ايعــش ا٭  أ يف ايذعا٠ ايعباطٝني

يِٝ اؾبـاٍ  اقـ بأ يعباطـٝني اا٭َٜٛني ٚ ايذا٥ش٠ بنيٚاملٛادٗات دٚسِٖ يف املعاسى ٚب٬دِٖ ٚ
 .ٚاؾضٜش٠ ٚػٗشصٚس

ــتِٗ   ــ١ ايعباطــ١ٝ ٚيف َٛكــٛع ع٬ق ــشٸمت ،بايذٚي ــ٢ ف  ايتع ــ١ يف ايؼخـــٝات ايعً ُهشدٜ
اؾٝؽ ايعباطـٞ  بـ إيتشـاقِٗ  ٚعـٔ  داس١ٜ ٚاملاي١ٝ يًذٚي١ ايعباط١ٝ امل٪طظات ايعظهش١ٜ ٚاٱ

 ١ٝ. اٱط٬َٚسِٖ يف ايذؾاع عٔ ايذٜاس ايٓعاَٞ ٚد
ٚاؿشنـات   ٚاملزاٖب ايذ١ٜٝٓ ايذعٛاتايُهشد بيتٛكٝد إتـاٍ  يحايؿـٌ ايجاٚخـف 

ٚايذع٠ٛ  ٚايكشاَط١ ؼٝع١اـٛاسز ٚاي، نٚع٬قاتِٗ املباػش٠ بٗا ٓاٖل١ يًخ٬ؾ١ ايعباط١ٝامل
يعظــهش١ٜ ٚنــزيو سشنــاتِٗ اْؼــاطاتِٗ ايظــش١ٜ ٚإْلــُاَِٗ اىل ٚ ١اـشَٝــ١ ٚاٱزلاعًٝٝــ

 بابو اـشَٞ. سشن١ ػذلانِٗ ع٢ً ْطام ٚاطع يفإ
كـذ ٠٫ٚ   ٜـ١ ايُهشدايكبا٥ـٌ  سداٍ  ٚ ضعُا٤اي اتإْتؿاكايؿـٌ ايشابع سشنات ٜٚعشض ٚ
يف ايعــٝإ عـٔ ايظـًطات ٚاٱَتٓـاع عـٔ دؾـع        ٚدبا٠ ايذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ ٚاملتُجًـ١   ٚعُاٍ 

ح ٜذنُا ٜظٗب اؿ ،َٚاػاب٘ ريوٚي١ َتُشد ع٢ً ايذ٥ذ تذُع سٍٛ قااـشاز ٚايلشا٥ب ٚاي
َـٔ ُنـشد    سؼذ نـبرل  سٛي٘ يتـٚإيف عـش اـًٝؿ١ املإَٔٛ ايٓب٠ٛ  إدع٢عٔ املٗذٟ ايزٟ 
 .إقًِٝ اؾضٜش٠

يف أٚاخـش ايعــش   ايٛكع ايظٝاطـٞ يًُهـشد ٚب٬دٖـِ     ،ا٭خرلايؿـٌ اـاَع ٚ ٜتٓاٍٚٚ
ٚكـاع  ٚا٭ّ( 946ٖــ/ ١ٓ334 )طـت٤٬ٝ ايبٜٛٗٝـٕٛ عًـ٢ بػـذاد طـ     إقبٌٝ ٚ ايعباطٞ ايجاْٞ

ٚ   أاملظتذذ٠ اييت طادت املٓطك١ ٚسايـ١ ايلـعـ ايـيت     ْؿــاٍ  إؿـابت ايذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ 
 ناْت َٔ ، ٚطتإشدنهٌ ع٢ً ُن ٚتذاعٝاتٗا ٚكاعْعهاطات ٖزٙ ا٭إطشاف عٓٗا، ٚا٭
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ػـب٘  ؿػرل٠ تأطٝع نٝاْات بِٗ قٝاَبايتايٞ ٚ ايضعُا٤ ٚس٩طا٤ ايكبا٥ٌ ظٗٛسْتا٥ذٗا 
ِ دٜظـِ بـٔ   طًط١ ٚ يعٝؼا١ْٝ يف غشبٞ إقًِٝ اؾباٍاٗا اٱَاس٠ ُٖٚأَظتك١ً  بـإقًِٝ   إبـشاٖٝ

 ٍ ٔ تـٛىل َٓــب إَـش٠      آرسبٝذإ، نُا ٜتٓـاٚ َٚـع ايكـ٣ٛ احملًٝـ١     ا٭َـشا٤  إتــا٫تِٗ مبـٳ
 املتٓاصع١ ع٢ً إقًِٝ اؾباٍ.

 :١َٚشادع ايذساط َـادسسٍٛ  -
ــ١ َــٔ   اعتُــذت يف أعــذاد ايبشــح  َٚتٓٛعــ١  ١ؿــًٝا٭ ٝــ١تأسىاي املـــادسعًــ٢ مجً

عـاٜؽ   ،ٖٚٞ غـرل قًًٝـ١   َعاؿش٠ ؿكب١ ايبشحَا ناْت ٗا بٝٓ َٚٔ ،ايتخـف ٚاحملت٣ٛ
ٚميهــٔ إعتبــاس َعًَٛــاتِٗ ٚسٚاٜــاتِٗ مبجابــ١ َؼــاٖذات  عاؿــشٖٚا أٚ  ا٭ســذاخَ٪يؿٖٛــا 
 ػاٖذ عٝإ.٬َٚسعات 

، ّ(840ٖـ/225عًٞ بٔ قُذ املذا٥ين)ت ٭بٞ اؿظٔ  يف ايبذ٤ هذس إٔ ْؼرل اىل إٕ
 خبـاس ٜٚبذٚ َٔ عٓـٛإ ايهتـاب إ امل٪يــ خـــ٘ ٭     ،"ا٭نشاد" ايك٬ع ٚ نتابّا بعٓٛإ
َٔ قبٌ املظًُني، ٖٚزا ايهتاب يٮطـ َؿكٛد  ايُهشدٚايضعُا٤  ا٭َشا٤سـٕٛ ؾتد ق٬ع ٚ

ٕ ٱقتشـاّ  ٕ ، ؾعٓذَا تكذّ ايؿاؼٕٛ املظًُٛ(1)املذا٥ين نُععِ َ٪يؿات  ، ٫قـٛا  ُنشدطـتا
إؽزٖٚا َعك٬  شلِ ٫ طُٝا بؼٗشصٚس، ؾهاْت ٖٓاى ق٬ع ٚسـٕٛ ٠ َٔ أًٖٗاٜذَكا١َٚ ػذ

 َٚشنضّا يًشهِ.
ٚيف  َـٔ أقـذّ املــادس املعتُـذ٠     ّ(854ٖــ/ 240)ت  خًٝؿـ١ بـٔ خٝٸـاط    تأسٜخٜعذ ٚ 

إقًُٝٞ اؾضٜـش٠ ٚأسَٝٓٝـا خـ٬ٍ    طُٝا ؾُٝا ىـف سشنـات اــٛاسز بـ     َٛاكٝع ػت٢، ٫
ٖزٙ ٝات ١َُٗ عٔ امل٪سخ بظشد دض٥ سٝح ٜٓؿشد ،اشلذشٟايٓــ ايجاْٞ َٔ ايكشٕ ايجاْٞ 

 ٜٚشنض ع٢ً ايشٚاٜات امل١ُٗ تاسنّا  اْ٘ ىتاس املٛاكٝع ٖٞات َٓٗذ٘ ضٔ ممٝاؿشنات، َٚ
 .(2)خش٣ايشٚاٜات ا٭

ٚاطط ايكشٕ ايجايـح اشلذـشٟ(،   أايذٚي١ ايعباط١ٝ( مل٪يـ فٍٗٛ ) أخباسٜٚعتدل نتاب )
ُٖٝـ١  سٝح ٜٛسد ؿـاسب٘ سٚاٜـات بايػـ١ ا٭    ٠ٛ ايعباط١ٝ،خرل َـذس عٔ بذا١ٜ ْٚؼ٤ٛ ايذع

                                 
، داس ايػشب اٱط٬َٞدبا٤، ٜاقٛت اؿُٟٛ: َعذِ ا٭ ،116ّ، ق1971ابٔ ايٓذِٜ: ايؿٗشطت، طٗشإ  (1)

 .4/1857ّ، 1993 برلٚت
 .25، ق1970ّ د. ؾاسٚم عُش، طبٝع١ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ، برلٚت (2)
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لـا  دعـٛتِٗ، ؾهـإ    إيف طـبٌٝ  ايعباطـٝني ٚقـاد٠ دٝٛػـِٗ بـايُهشد      طتعا١ْ ايذعا٠إعٔ 
 َـذسْا ايش٥ٝع يف َٛكٛع ايُهشد ٚايذع٠ٛ ايعباط١ٝ.

ٔ      892ـ/ٖـ 279 ٚأٚسد ايب٬رسٟ )ت  ّ( يف نتابـ٘ )ؾتـٛ  ايبًـذإ(، سٚاٜـات َكتلـب١ عـ
 باٍ ٖهاسٟ ٚب٬د داطٔظ َِٗٚعاقً ِٗاىل ق٬عَؼرلّا ٞ اٱط٬َايؿتد عًُٝات ٤ ثٓاأايُهشد 

يف  لـ٬ّ عـٔ ريـو اؾـاد ايبشـح     ، ؾيف ػشقٞ آرسبٝذإ ِٖإْتؼاسػاس اٜلّا اىل ٚػٗشصٚس، ٚأ
 ايشابع. َٔ ايؿـٌ أخش٣َٛاكٝع 

٫  ْٛعٝــ١ ّ(895ٖـــ/282ايطــٛاٍ( يًــذٜٓٛسٟ )ت  خبــاستــاب )ا٭به ١اٱطــتعاْٚناْــت 
ٓٗا طتخ٬ق سكا٥ل نجرل٠ َٓٗا، ْزنش َّا بشٚاٜات ؾشٜذ٠ ١َُٗٚ ميهٔ إسٝاْأؾٝأتٞ  ،١ٝنُ

بٔ  ٚاملاصٜاس اـشَٞ يف طاَشا٤ ظاْب بابو ايذاطين سذٜج٘ عٔ ؿًب دعؿش بٔ َرلخٛؾ
ٖٚـٛ  بعـ  اؿـٛادخ اشلاَـ١    اؿذٜح عـٔ   يف ٛض٘ اـاخز ع٢ً ايذٜٓٛسٟ ػٓبٜٚ٪ ،قاسٕ
عٓـذ ْٗاٜـ١    تأسٜخاي نُا ٫ ٜعشف َػض٣ تٛقؿ٘ عٔ نتاب١ ،ظ٘شلا ٚسمبا ػاٖذٖا بٓؿ َعاؿش

   ، ؾـذلى بـزيو تـذٜٚٔ اؿـٛادخ ايـيت     ّ(842 -833ٖـ/227-218عـش اـًٝؿ١ املعتـِ )
يهٓٗـا  ّٚ اْـ٘ دْٚٗـا   أندل َٔ سٝاتـ٘، ٖـٌ ناْـت ريـو بـذاؾع طٝاطـٞ       عاؿشت ايؼطش ا٭

 .(1)كاعت؟
ٖـِ املــادس ا٭طاطـ١ٝ    َـٔ بـني أ   ٘تأسىّ( يف 905ٖـ/292ٜٚأتٞ ايٝعكٛبٞ )ت بعذ  
ؿ١ًٝ، سغِ قـش سٚاٜات٘ ٚتشنٝضٙ ع٢ً بعـ  اؿـٛادخ ٚػٓبـ٘ اؿـذٜح عـٔ سـٛادخ       ا٭
 رنـش ؾُـج٬ّ ٖـٛ ايٛسٝـذ ايـزٟ      ،١ُٖٝ٘ ْـٛؿّا يف غا١ٜ ا٭تأسىنجرل٠، ؾٛدذت يف  أخش٣
 عـ١ُ أؿٌ ا٭َرل  نزيوسذد بٝذ طاٖش بٔ اؿظني ٚ دًٜٝٛ٘ ايُهشدٟ َٚكتً٘ايكا٥ذ 
 .َشْذ ٚقا٥ذ بابو اـشَٞبًذ٠ ب ؿاس

  ١ٝ املعاؿش٠ َٔ سٝحتأسىاي غ املـادسأايشطٌ ٚاملًٛى( ع٢ً س تأسٜخٜٚبك٢ )
١ ًٝؿـ ّ( ؾٝ٘ طـٌٝ َـٔ ايشٚاٜـات ا٭   923/ٖـ310 )ت١ُٖٝ ٚايؼٍُٛ، سٝح ٜكذّ ايطدلٟا٭

َٛاكـٝع   أغًـب  ؾشؾـذ ّ(،915ٖــ/ 302ععِ َٔ سكب١ ايبشـح ميتـذ اىل طـ١ٓ )   عٔ ايكظِ ا٭
قـذّ  أ ٙسٝـإ ٚميهـٔ عـذ   غًـب ا٭ أ، ٚناْت سٚاٜاتـ٘ ايعاَـ١ َؿــ١ً يف    باملعًَٛات ايبشح

                                 
اْٞ:  (1) ٛسقُذ مجٌٝ ايشٚصٝب ، 1978(، بػذاد 6َٚؼاٖرلٖا، ف١ً اجملُع ايعًُٞ ايُهشدٟ، اجملًذ) دٜٓ
 .578ق
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ع٢ً ايٓـٛق ستٛا٤ّا إنجشٖا أٚ ٌ ٚػب٘ ػاٌَ بايٓظب١ ؿكب١ ايبشحٞ َؿـتأسىَـذس 
 .ي٘ ظهت عٔ طشد أسذاخ غرل ق١ًًٝ َعاؿش٠ٜ َع إْ٘ ،ايؿشٜذ٠

ط١ٝ دٝـذ٠ عـٔ آٍ   ( تػّ( يف نتاب٘ )ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب943ٖـ/331 ٜٚكذّ اؾٗؼاسٟ )ت
، ؾاؾادْا يف بٝـإ ع٬قـتِٗ بايدلاَهـ١ ٚاـًؿـا٤ ايعباطـٝني ٚيف تكًٝـذِٖ يـبع         ٜضداْرلٚص
 .داس١ٜ، ؾهإ اِٖ َـذس يٓا بٗزا اــٛقاملٓاؿب اٱ

ٚثـل املــادس عـٔ    أّ( َـٔ  946ٖــ/ 334املٛؿٌ( يـٮصدٟ )ت   تأسٜخ) ٚميهٔ إعتباس
َٔ ايكشٕ ايجايح اشلذشٜني، سٝح  ا٭ٍٚٞ ٚايشبع املٛؿٌ ٚاؾضٜش٠ خ٬ٍ ايكشٕ ايجاْ تأسٜخ

ِ 1967عـاّ ) إ اؾض٤ ايـزٟ عجـش عًٝـ٘ ٚطبـع بايكـاٖش٠        -101سـٛادخ طـٓٛات )   ّ( ٜلـ
املٛؿـٌ   تأسٜخٌٖ املٛؿٌ، ؾذُع اؿٛادخ املتعًك١ بنإ َٔ أ ا٭صدٟٖـ(، ريو ٫ٕ 224

اكـٝع عـذ٠ َـٔ    ١ ملٛيف ايٛقت اؿاكش، ؾكـذّ تػطٝـ١ ػـاًَ    ٚاؾضٜش٠ َٔ َـادس َؿكٛد٠
ِٖ َـذس يٓا عٔ سشن١ عًٞ بٔ ؿذق١ ٚابٓ٘ صسٜـل  : ايجاْٞ ٚايجايح ٚايشابع، ؾٗٛ أايؿـٍٛ
 .كبا٥ٌ ٚا٭طش ايعشب١ٝ ٚسشناتِٗ اـاسد١ٝاي أخباساْ٘ ٜشنض اؿذٜح عٔ  َعبٔ عًٞ، 
ٚٸ نٌ َا ٜٚعذ ايشاكـٞ بـاو ٚاملتكـٞ     أخباسّ( يف نتاب٘ )947ٖـ/335 تْ٘ ايـٛيٞ )د
َزنشات ػاٖذ عٝإ، ٚممـا ٜضٜـذ   ؿٌ دض٤ّا َٔ نتاب )ا٫ٚسام(، مبجاب١ ٖٛ يف ا٭و( ايزٟ 
٘، أٟ اْـ٘  ١ُٖٝ ايهتاب ٖٛ إ ايـٛيٞ نإ َ٪دب اـًٝؿ١ ايشاكٞ ٚدًٝظ٘ يف خ٬ؾتَٔ أ

جٓـا ؾكـذ   نجش َـٔ غـرلٙ، ٚؾُٝـا ىـف ع    طشاف أنإ عاسؾّا مبذشٜات ا٭َٛس يف بػذاد ٚا٭
 يف ايؿـٌ اـاَع. قذّ ْـٛؿّا ؾشٜذ٠ أؾادت ايبشح

بُهشدطتإ َٔ خـ٬ٍ سس٬تـ٘ ٚد٫ٛتـ٘     ّ( ايزٟ َٳشٸ957ٖـ/346ٚأٚسد املظعٛدٟ )ت 
ٚقابٌ س٩طا٤ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ، قا١ُ٥ بإزلا٤ ٖزٙ ايكبا٥ٌ يف نتابٝـ٘ )ايتٓبٝـ٘ ٚا٭ػـشاف(    

ا ٜٓتؼشٕٚ بٗا. نُ ٜٴكُٕٝٛ أِٚ اييت ٚ)َشٚز ايزٖب(، ٚقا١ُ٥ أخش٣ بإزلا٤ املذٕ ٚا٭قايٝ
أؾادْا نتاب٘ ايجاْٞ يف َٛكـٛعات ػـت٢ ٚيف مجٝـع ؾــٍٛ ايبشـح، ؾعًـ٢ ايـشغِ َـٔ إ         
امل٪يـــ ىــٛض يف ا٭دب ٚا٭طــاطرل ٚايٓــٛادس ٚايتــأسٜخ ٚاملــزنشات، إ٫ إ ايتــأسٜخ ٖــٛ 

 ايػايب ع٢ً يف اؾض٤ ايشابع َٔ نتاب٘.

تـذادّا  َإّ( عل 977ٖـ/366ايطدلٟ( يعشٜب بٔ طعٝذ )ت  تأسٜخنتاب )ؿ١ً  ٜٚعتدل
ؾضٚد ايبشح بٓـٛق (، ٖـ320-290سٛادخ ث٬ثني ط١ٓ )ػطٞ ايطدلٟ، ٜٚ تأسٜخٚته١ًُ ي

هـاص يف طـشد اؿـٛادخ    اٱغرل اْ٘ ع٢ً ايعهع َـٔ ايطـدلٟ ميٝـٌ اىل     ،ؾشٜذ٠ أغؿًٗا غرلٙ
 ٚايذلنٝض ع٢ً بعلٗا.
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ــذس ا٭طـاغ يف   املّ( 1030ٖــ/ 421 َـِ( ملظـهٜٛ٘ )ت  ا٭  نتـاب )ػـاسب  ٜٚؼهٌ  
ِ ـاَع، ؾ٫ًٛٙ ملا عشؾٓا ػ٦ّٝا عٔ دٜظـِ بـٔ   ايؿـٌ ا ٘  إبـشاٖٝ ظٗـٛسٙ  بذاٜـ١  ٚ ػـادنٜٛ
ُٖٝـ١  ٚممـا ٜلـؿٞ ا٭  طـتػٓا٤ عٓـ٘   اٱ ايبٜٛٗٞ تأسٜخيف ايٟ باسح ٫ٚ ميهٔ ٭ ،ايظٝاطٞ
ْـ  نتابع٢ً  َـا قُـذ بـٔ عبـذاملًو اشلُـزاْٞ )ت      ، ا٘ نـإ ْاقـذّا ٚقًـ٬ّ طٝاطـٝاّ    ٘ ٖـٛ ا
اٜات َظهٜٛ٘ يف بع  املٛكـٛعات  يطدلٟ(، ؾٝهشس سٚا تأسٜخّ( يف ته١ًُ )1127ٖـ/521
 .أخش٣ اكٝعتٞ بشٚاٜات دذٜذ٠ َٛدض٠ يف َٜٛٚأ

ّ( ع٢ً 1233/ٖـ630 )ت ا٭ثرلبٔ ( ٱتأسٜخاي ايظؿش ايؿشٜذ َٔ ْٛع٘ )ايهاٌَ يفتٞ ٜٚأ
١ٝ املتأخش٠، ؾع٢ً ايشغِ َٔ اْ٘ ٜٓكـٌ َععـِ قتٜٛـات نتابـ٘ َـٔ      تأسىاي سأغ املـادس

طـٓاد  ، يهٓ٘ وـزف اٱ ٚغرلٙ َِ ملظهٜٛ٘أقٌ َٔ نتاب ػاسب ا٭١ ٚبٓظبايطدلٟ  تأسٜخ
ٞ يف ايتـذٜٚٔ، نُـا اْـ٘ ٜلـٝـ     تـأسى اي طًٛبذ٠ أقشب اىل ا٭ؿٝاغ١ دذٜايشٚا١ٜ  ٜٚـٛؽ

ٖـِ َـٔ   أطـطش قًًٝـ١، ٚا٭  تؿاؿٌٝ ١َُٗ ع٢ً ايشٚاٜات اييت ٜزنشٖا ايطدلٟ َٚظـهٜٛ٘ يف  
٘ َٛدٛد٠  رلغ١َ اٖ أخباسسٛادخ دذٜذ٠ ٚ ؾكذ دٕٚ ،ريو ٫ ػـو  ، ٚعٓذ ايطدلٟ َٚظـهٜٛ

طاغ يف انجش١ٜ َٛاكٝع يف ايٛقت اؿاكش، ؾهإ َـذسْا ا٭إْ٘ ْكًٗا َٔ َـادس َؿكٛد٠ 
  ٠.ا٭خرليػايب١ٝ َٛاكٝع ايؿـٍٛ ا٭سبع١ ـٌ ايشابع، ؾكذّ َٔ نٌ ريو تػط١ٝ ايؿ

)ٚؾٝات  ّ( سغِ نْٛ٘ َ٪سخ طرل٠ ٚتشادِ يف نتاب1282ٖ٘ـ/681 ٚطذٌ ابٔ خًهإ)ت
ٞ  تـأسٜخ اي قًُـا ػـذٖا يف َــادس    ،ا سغِ قًتٗاأخباسْـٛؿا ٚ ،(ا٭عٝإ َٚـٔ   .ايظٝاطـ

بٓـٛق دذٜذ٠، نتاب )ايعٝـٕٛ ٚاؿـذا٥ل    ايبشح ؾادتأاييت  خش٣املـادس املتأخش٠ ا٭
ُٖٝـ١ بعـذ   ٞ يف ا٭يف َعشؾ١ اؿكا٥ل( مل٪يـ فٍٗٛ )ايكـشٕ ايظـادغ اشلذـشٟ( ايـزٟ ٜـأت     

 .ٜختأساي نتاب ايهاٌَ يف
طـُٝا يف  املتـأخش٠، ٫ ىًـٛ اٱعتُـاد عًٝٗـا َـٔ ؾا٥ـذ٠، ٫       ٖٚٓاى عذد َـٔ املــادس  

ٟ  َجـاٍ )املٓـتعِ( ٱ  أب١، كاؾات دذٜـذ٠ ٚتعًٝكـات ؿـا٥   إّا ٚأخباسبعلٗا   )ت بـٔ اؾـٛص
اغ )ايٓـدل شن١ ايكشاَط١، ٚايُهشد ع َذ٣ تأثشعٔ غشٜب١ ٜٛسد َع١ًَٛ  ( ايز1200ّٟٖـ/597
 )صبذ٠ اؿًب ّ( 1235ٖٚـ/633بٔ دس١ٝ )ت باغ( ٱبين ايع ٜخ خًؿا٤يف تأس
ذ٠ عٔ قُذ بٔ مبعًَٛات ؾشٜ ايزٟ ٚاؾاْا ّ(1262ٖـ/660 بٔ ايعذِٜ )تسًب( ٱ تأسٜخيف 

 )تايبؼـش( ٭بـٞ ايؿـذا٤    أخبـاس )املختــش يف  ٚ ٗشصٚسٟ ٚإتــاي٘ با٭خؼـٝذٜني  ٜضداد ايؼ
)ايعدل ٚدٜٛإ املبتذأ ّٚ( 1372ٖـ/774)ت )ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ( ٫بٔ نجرلّٚ( 1332ٖـ/732

ع٢ً ا٭خرل إ٫ إٔ ىتـشإ سٚاٜات ايهاٌَ، ( ُٖٚا1405ّٖـ/808ٚاـدل( ٫بٔ خًذٕٚ )ت 
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سذاخ. ٖزا ؾلـ٬ عـٔ َــادس    ا٭ تذٜٜٚٔتبع املٓٗر املٛكٛعٞ يف  ا٭ثرلايعهع َٔ ابٔ 
 .ايشدٛع ايٝٗا يف قا١ُ٥ املـادس املجبت١ يف آخش ا٭طشٚس١ كاس٤َٟهإ ايبإ أخش٣
عـشف عًـ٢ املـذٕ ٚايبًـذات      ايتنتـب ايبًـذاْٝني ٚايشسايـ١ املظـًُني يف     ع٢ًت عتُذاٚ

ــايِٝ ، ٚتعــٝني ســذٚد ا٭ٚا٭َــانٔ ــ١ ق )ايؿـــٌ  ُنشدطــتإايــيت تلــِ دــض٤ّا َــٔ  اٱداسٜ
 ٝـ١ ٫ ٚدـٛد شلـا يف املــادس    تأسىؾل٬ّ عـٔ ريـو استـٛت بعلـٗا عًـ٢ سٚاٜـات       (،ا٭ٍٚ
 ١ٝ املتٛؾش٠.تأسىاي

 ١ػشاؾٝاؾدس اـَٔ املّ( 893ٖـ/280يو( ٫بٔ خشدارب٘)ت ظايو ٚاملُا)امل ٜعذ نتاب
َٚٛثٛقـ١  دقٝكـ١  عٓٗـا  اتـ٘  ٜذ يف ْـٛاسٞ اؾبـاٍ، ؾُشٜٚ  امل٪يـ ؿاسبّا يًدل عٌُٚ ايكذمي١

ي١ )ايبًذإ(، ؾٝتُٝـض عـٔ غـرلٙ مبظـأ    نتاب ؿاسبإقًِٝ ؾاسغ، أَا ايٝعكٛبٞ ٚعٔ صَّٛ 
 .اٍإقًِٝ اؾبب هاْٞ يًُذٕ اييت صاسٖارنش ايذلنٝب ايظ

ع٬م ّ( يف )ا٭903ٖـ/290)ت ابٔ سٴطت٘ َٔ ايبًذاْٝني:أخباسا ٚسٚاٜات ايبشح ك٢ طتٚا
ّ( يف )كتـش نتاب ايبًذإ( ٚقذاَـ١ بـٔ دعؿـش )ت    951ٖـ/340ايٓؿٝظ١( ٚابٔ ايؿكٝ٘ )ت 

قــايِٝ يف ا٭ َــانٔ طــه٢ٓ ايُهــشدأ ؽــفّ( يف )اـــشاز ٚؿــٓاع١ ايهتابــ١( 949ٖـــ/337
 ١ٜ.داساٱ اييت طايت ايٛسذاتٚايتػٝرلات ات ٱدشا٤ااملختًؿ١ ٚ
تـب  يف َكذَـ١ ايه ّ( 951ٖــ/ 340يٲؿـطخشٟ )ت بعـذ   )َظايو املُايـو(   تٞ نتابٜٚأ

ٔ  ؿٌٝاايتؿإقًِٝ ؾاسغ، ؾؿٝ٘ صَّٛ ٔ عطذًت َعًَٛات دقٝك١  ايبًذا١ْٝ اييت صَـَِٛٗ   عـ
كتــع بٗــا يــيت ناْــت داس٠ ايزاتٝــ١ اٚاٱدتُاعٝــ١ ٚايظٝاطــ١ٝ ٚاٱ قتـــاد١ٜٚأٚكــاعِٗ اٱ
١ٝ رات ايع٬قـ١ بٗـِ ؾلـ٬ّ    تأسىاي عشض بؼ٤ٞ َٔ ايتؿـٌٝ بع  اؿٛادخس٩طا٥ِٗ، ٜٚ

 كبا٥ٌ ايُهشد١ٜ بؼٗشصٚس.ايعٔ  دذٜش٠ باٱٖتُاّعٔ ريو، ٜكذّ َعًَٛات 
َضٜـذ٠ َـٔ نتـاب    ١ ّ( ْظـخ 978ٖــ/ 367بٔ سٛقٌ )ت سض( ٱ)ؿٛس٠ ا٭ ٜٚعذ نتاب

 كاؾٗا ابٔ سٛقٌ عٔأٓا ٖٛ ايتؿاؿٌٝ ايك١ُٝ اييت )َظايو املُايو(، ٚؾُٝا ىف عج
 ؾلـ٬ّ عـٔ عـشض    ،املٛؿٌ ٚآرسبٝذإ أعُاٌٍ ٚٝسبأايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ايكاط١ٓ بؼٗشصٚس ٚ 

ٕ  تأسى أخباس  ايِٝ(قـ سظـٔ ايتكاطـِٝ يف َعشؾـ١ ا٭   نتـاب )أ اَـا   ،١ٝ مل ٜظـذًٗا امل٪سخـٛ
ؿٝـ٘ د٥٫ـٌ ٚإػـاسات اىل    ؾسض، ١ُٖٝ نتاب ؿـٛس٠ ا٭ ّ( ؾأمتٻ أ997ٖـ/387يًُكذطٞ )ت 
ايتؿـــٌٝ كــاؾ١ اىل ، باٱطــًُاغٝــٌ ٚقٓذسٜــ١ ٚبٛس ٚدباٜظــايُهــشد يف َــذٕ دٓذ إطــتكشاس
ّ ايؿـطخشٟ عـٔ   ٘ اٱا قايٚاٱساط١ مب ٚتعـذ )ايشطـاي١ ايجاْٝـ١( ملظـعش بـٔ ًَٗـٌٗ         .ضَـٛ
ٞ  ،قبا٥ٌ ػٗشصٚسساط١ يذ ١ًٝ ٚاشلا١َؿا٭ ٛقـَٔ ايٓ ،ّ(1000ٖـ/390 )تاـضسدٞ   ؾٗـ
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عــٔ َــذٕ  ٝــ١ ٚدػشاؾٝــ١تأسى عبــاس٠ عــٔ َؼــاٖذات ٚإْطباعــات ،ُٗــا ايـــػرلسغــِ سذ
 .خش٣ا٭ ايبًذا١ْٝ يف املـادس بؼٗشصٚس ؾ١شعٳَٴغرل  ٚقـبات

ٝٸٕٛ ٚايشساي١ املتأخشٕٚ َعًَٛات  يف إيكا٤ ايلـ٤ٛ   تظاعذ، كاؾ١ٝ مث١ٓٝإٚقذّ ايبًذاْ
ٜـ سع٢ً إْتؼاس ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ٚتـذعِ   ٝٸٕٛ ا٭ ٚا شٜــ  ٚنـزيو يف ايتع عٓٗـا  ٥ـٌ  ٚاات ايبًـذاْ

يف )املؼـذلى  ّ(1229ٖـ/626)ت ٜاقٛت اؿُٟٛ باملذٕ ٚاملٛاكع اؾػشاؾ١ٝ ٚيف َكذَتِٗ
ايـب٬د   آثـاس يف )ّ(1283ٖــ/ 682ٚكعّا ٚاملؿذلم ؿكعّا( ٚ)َعذِ ايبًـذإ( ٚايكـضٜٚين )ت   

ٟ   أخباسٚ  ١ ايـذٖش( ٚمحـذاو  ّ( يف )نبـ 1327ٖــ/ 727 )تايعباد( ٚػٝخ ايشبـ٠ٛ ا٭ْــاس
ــتٛيف امل ـــ/750)ت ظــ ٟ ّ( يف )1349ْٖــ ــٓذ ــٛعٞ ايكًكؼــ ــٛب( ٚاملٛطــ ــ١ ايكًــ  ت) ضٖــ
ٕ ُنشدايزٟ ٜٓكٌ َععـِ َعًَٛاتـ٘ عـٔ     عؼ٢(يف )ؿبد ا٭ ّ(1418ٖـ/821 ٚايكبا٥ـٌ   طـتا

 .ّ( ٚغرل1348ٖٙـ/749 ايعُشٟ )ت )َظايو ا٫بـاس( يؿلٌ او كطٛطايُهشد١ٜ َٔ 
ػـت٢   أؾهـاس آسا٤ ٚ عـشف ٚايٛقـٛف عًـ٢   ًتي ا٭ٍٚاملعـني   ،املـزاٖب ٚايؿـشم  ؼهٌ نتب ٚت

ايػايـب   يف ْٛٗانسغِ  ،١ ٚايكشاَط١اٱزلاعًٝٝاـٛاسز ٚن ١ٝاٱط٬َايؿشم ٚاملزاٖب ٚايٓشٌ 
)ايؿشم  أُٖٗا نتاب، ٚٚا٥ٌَِٓٗ َٔ ا٭ٕ سٝح ٜٓكٌ املتأخشٚ ،ؼاب١َٗأٚ  َعًَٛات َهشس٠

١ُٖٝ بايػ١ عـٔ ع٬قـ١   ّ( ايزٟ أٚسد َعًَٛات رات أ1037ٖـ/429 بني ايؿشم( يًبػذادٟ )ت
ٛ  ايـزٜٔ إْلـُٛا اىل  ٚا٥ـٌ  ا٭ناْٛا َٔ بـني   ِْٗإ١ٚ اٱزلاعًٝٝايُهشد ب سا٥ـ٘  إٓ ، ا٫ إتِٗدعـ

ٝـ ٜٚتشاٌَ نجرلّا ع٢ً اـشَٝني َٚعتٓكٞ َبـاد٨   ٚسٚاٜات٘ َتشٝضٸ٠  نتـب َـٔ  ، ١ٚاٱزلاعًٝ
َكـا٫ت  ّ( ٚ)934ٖــ/ 322يـشاصٟ )ت  بـٞ سـامت ا  )نتاب ايض١ٜٓ( ٭: خش٣ايؿشم ٚاملزاٖب ا٭

ٚ)ايتبـــرل بايــذٜٔ(   ّ(936ٖـــ/324ت خــت٬ف املـــًني( يٮػــعشٟ )  ٚإٝني اٱطــ٬َ
ٞ 1078ٖـــ/471 طــؿشاٜٝين )تي٬  ّ(1153ٖـــ/548 )ت ّ( ٚ)املًــٌ ٚايٓشــٌ( يًؼٗشطــتاْ

١ٝ( يًهشَـاْٞ )ت  اٱطـ٬َ  ّ( ٚ)ايؿـشم 1177ٖــ/ 573ٚ)اؿٛس ايعني( يٓؼٛإ اؿُـرلٟ)ت  
 ّ(.1384ٖـ/786
ًٗا أغؿًتٖا١َ عٔ أسذاخ تِٗ ايُهشد  أخباسا ،١عشبا١ْٝ املاملـادس ايظشٜطذًت ٚ

١ُٖٝ ع٢ً ٖزٙ املـادس ٖٛ إ َ٪يؿٝٗا ناْٛا ، ٚمما ٜلؿٞ ا٭كاَّا ١ٝاٱط٬َاملـادس 
ِ املٛؿٌ ٚاؾضٜش٠ ايعًٝا أٟ اْٗ هٓا٥ع املظٝش١ٝ املٓتؼش٠ بب٬دَٔ بطاسق١ ٚقظاٚط١ اي
( وزطة)تَٛاغ يتَٛا املشدٞ  تاب ايش٩طا٤(١، َٚٓٗا )ناملٓاطل ايكشٜبناْٛا َٔ ابٓا٤ 
ٌٖ أايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ( يشاٖب فٍٗٛ َٔ  تأسٜخ)ٚ (9ّٖـ/3 ايكشَٕٔ  ا٭ٍٚ)ايٓــ 
ٖا١َ عٔ صسٜل بٔ عًٞ  َعًَٛات ا٭ٍٜٚكذّ ّٚ(، 1234ٖـ/632اٚسؾ١ )ت سٛايٞ  -ايشٖا
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ٜش٠ ٚادٻع٢ ايزٟ ظٗش بني ُنشد إقًِٝ اؾض املٗذٟ قـ١ طٗاب إايجاْٞ ب ٚسشنت٘ ٜٚشٟٚ
َا ابٔ ، ايبرل أبْٛابٌ ا٭ب أيعشب١ٝ َٔ قٕ قذ تشمجا اىل اهتابا، ٚايسظب صعُ٘ ايٓب٠ٛ

ؾإختـش  ،ايذٍٚ ايظشٜاْٞ( تأسٜخ٘ ايظشٜاْٞ )تأسىّ( يف 1287ٖـ/686 ايعدلٟ )ت
سٍٛ سشن١ إْؿشادٙ عذٜح كتـش عٔ  ، ؾل٬ّأكاف ايٝٗا َعًَٛات٘ٚ قـ١  املٗذٟ 
 .ش٠ إبٔ عُشظضٜ َٛط٢ ايُهشدٟ
 خزتٗا َٔ أأغٓت ايبشح نجرلا،  ١ َاد٠ َتٓٛع١قذَت املشادع ايعشب١ٝ ٚاملعشبٚأخرلّا 

ُأَٗات املـادس ايبٝضْط١ٝ ٚايشَٚا١ْٝ َٚٔ ايذساطات اؿذٜج١ مبختًـ ايًػات ا٭ٚسب١ٝ تعزس 
تِ اٱعتُاد عًٝٗا ، ؾإتـاٍ ْـش ايُهشدٟ بايبٝضْطٝني، ٫طُٝا ؾُٝا ىف اؿـٍٛ عًٝٗا

 ٝـ: )ايعشب ٚايشّٚ( يًُظتؼشم ؾاصًٜا٭خز بتش٬ًٝت ٚإطتٓتادات ٚآسا٤ َ٪يؿٝٗا، َٚٓٗاٚ
ايبٝضْطٝــ١( يًظــٝذ ايبــاص ايعــشٜين )ايذٚيــ١ ٚ املذلدــِ اىل ايًػــ١ ايعشبٝــ١ٚ (1953 -1867)

ًباسـح  ٫ ميهٔ ي نُا ٖٓاى نتب ٚدساطات سؿ١ٓٝ طذ سطتِ.يعشب( ٭ٚ)ايشّٚ ٚؿ٬تِٗ با
 ٚٚدٗـات ْعـش سـٍٛ َٛاكـٝع ٚقلـاٜا     سا٤ ٚتعًٝكـات  آَـٔ   ا ؼتٜٛٗـا ملاٱطتػٓا٤ عٓٗا، 

ً ٚأُٖٗا نتـاب )ػـٗشٜاسإ    ،كتًؿ١ ٟ  محـذ ( ٭ُطىٍالا ( بايؿاسطـ١ٝ،  1945 -1890) نظـشٚ
 تــأسٜخ)َــٔ ٚ (1948 -1880) َــني صنــٞايُهــشد ُٚنشدطــتإ( حملُــذ أ تــأسٜخ)خ٬ؿــ١ ٚ

١ اؿُذا١ْٝ( يؿٝـٌ ايظـاَش  )ايذٚي( يًُظتؼشم بٓذيٞ دٛصٟ ٚاٱط٬ّ اؿشنات ايؿهش١ٜ يف
ــذ ٚ)دساطــات يف ايعـــٛس ايعباطــ١ٝ   ــأخش٠( يعب ــذٚسٟ، ٚاملت ــأسٜخ)دساطــات يف ايعضٜض اي  ت

سدطتاْٞ )نٛ( 1966ٚ -1877) بايًػ١ ا٭ْهًٝض١ٜ يًُظتؼشم ف.ف.َٝٓٛسطهٞ قؿكاطٝا(
شاتٝـ١ ٚاملٛؿـٌ( حملُـذ    )اؾضٜـش٠ ايؿ ؿظني سضْٞ َٛنشٜاْٞ، ٚ بايًػ١ ايُهشد١ٜ َٛنشٜإ(

ٚغرلٖـا َـٔ املشادـع    ( يتكـٞ ايـذٜٔ عـاسف ايـذٚسٟ     ا٭َـشا٤ َـش٠  إ)عــش  ٚ اطِ محادٟد
 ْهًٝض١ٜ.ايعشب١ٝ ٚايُهشد١ٜ ٚايؿاسط١ٝ ٚا٭بايًػات 

ٞ، اىل س٥اطـ١  اٱطـ٬َ  تـأسٜخ اي نشطاي١ يٌٓٝ ػٗاد٠ املادظـترل يف  قذَت ٖزٙ ايذساط١
ايذنتٛس سظاّ ايـذٜٔ  أسبٌٝ ؼت إػشاف  -داَع١ ؿ٬  ايذٜٔ به١ًٝ اٯداب/ تأسٜخاي قظِ

 .1994-8-6عًٞ غايب ايٓكؼبٓذٟ ْٚٛقؼت ّٜٛ 
ايـــذٜل قــٞ ايــذٜٔ طــ٘ مب٪طظــ١ ٚأس٣ َــٔ ايٛادــب عًــٞ إٔ أػــهش ا٭خ أخــرلا ٚ

عًـ٢ ْؼـش ايذساطـ١     َٓـز طـٓٛات  ٚ َـشاساّ  يزٟ ػذعين، ابأسبٌَٝٛنشٜاْٞ يًطباع١ ٚايٓؼش 
خطا٤ املطبع١ٝ كٝتٗا َٔ ا٭كُت مبشادع١ ػا١ًَ يًشطاي١ ٚتٓ، ؾبطبعٗا بامل٪طظ١ٚٚعذْٞ 

 ,تذٍ ع٢ً املبايػ١ ٚايتعــب  اييت ١ٝ ٚسزف ايضٜادات ٚايعباساتتأسىاي ٚايًػ١ٜٛ ٚاشلؿٛات
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يف نـٌ ايؿــٍٛ ٚإكـاؾ١ َــادس      ٚؾكـشات غـرل قًًٝـ١   غ١ ٚتشنٝب مجٌ انزيو أعاد٠ ؿٝٚ
 .َٚعًَٛات دذٜذ٠ مل تهٔ َتٛؾش٠ ٚقت نتاب١ ايشطاي١

 
 

 ُنشدطتإ ايعشام -دٖٛى                                                         
19-9-2018  
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 ا٭ٍٚايؿـٌ 

 يف ايعـش ايعباطٞ ٚايتكظُٝات اٱداس١ٜ طتإُنشد
 

 ايٛطــط٢ َعشٚؾــ١ َٓــز ايكــذّ ٚخــ٬ٍ ايعـــٛس  ،نُــا ٖــٛ َعًــّٛ  طــتإُنشدمل تهــٔ 
قـايِٝ  ٤ ا٭زلـا ناْـت َعشٚؾـ١ بإ   ، ٚإمنـا (1)دـاَع ٱدضا٥ٗـا  ١ٝ  باطِ خاق َٛسذ ٚاٱط٬َ

ٚتعـض٣ ريـو    -طٛا٤ نإ ٖـزا اؾـض٤ نـبرلّا اّ ؿـػرلاّ     –ٗا٤ َٓاٱداس١ٜ اييت ناْت تلِ دض
ٚٚاطـع١ كتـذ    بـ٬د نـبرل٠   َٓٗـا اْٗـا   ،ٚدػشاؾٝـ١  ٝـ١ تأسىعذ٠  ٭طباب ،بٓا٤ٶ ع٢ً َاْشاٙ
ٍ  ػشم قـ٢ سلاٍ َٔ أبـٛس٠ تكشٜب١ٝ  طـ٫ّٛ،   تإُٚيشٸطـ  اؾضٜش٠ اىل دٓٛب إقًـِٝ اؾبـا

، ٚاْٗـا رات طـابع   (2)عشكـاّ  أٚسَٝـ١ َٚٔ ايظاسٌ ايؼشقٞ يٓٗش دد١ً يف اؾٓٛب اىل عـرل٠  
مل تٛسـذٖا طـًط١   ا٭ٖـِ َـٔ نـٌ ريـو     ، َٚتبأٜ يف أدضا٥ٗا املختًؿـ١ ٚطٛبٛغشايف دػشايف 
هٔ عًـ٢  إٕ اٱدشا٤ات ٚايتكظُٝات اٱداس١ٜ اٱط١َٝ٬ مل ت ، ؾل٬ عٔتأسٜخاي ١ٝ عدلطٝاط
ٌ طًكت َـٔ قبـ  ناْت قذ أ ،١ٝ َٓاطب١تأسىا٤ زلت أدذٚ، ٚيف ايٛقت ْؿظ٘ عشقٞأطاغ 
ٚ عًـ٢ أدـضا٤ َٓٗـا: ن   َٓز ايكـذّ   أخش٣ػعٛب  ٕ ؼـٗشصٚس  ٕ  -نٖٛظـتا  َٚٝـذٜا (3)قٖٛظـتا
 غرلٖا.اؾضٜش٠ ٚٚآتشٚباتهإ ٚ

ّ َٔ دٜاس دض٤ّا ٚاؿبشت  (4)طتإُنشد ؾتدكت عًُٝات ٚ اٱط٬ّٚعٓذَا ظٗش  ، اٱطـ٬
بعـ    ذٚدايـشغِ َـٔ أسـذاخ تػـرلات تتعًـل عـ      عًـ٢   ،ا٤زلـ اد عًـ٢ ٖـزا ا٭  عتُبكٞ اٱ
نـاؾضٜش٠   ايُهـشد،  دـضا٤ َـٔ بـ٬د   ٭قـايِٝ سلًـت أ   أخـش٣ زلـا٤  ، ٚاطتشذثت أ(5)قايِٝا٭

                                 
، 1961بػذاد  ،تشمج١ ٚتعًٝل قُذ عًٞ عْٛٞ ،قُذ أَني صنٞ: خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد ُٚنشدطتإ (1)
 .355ق
 .٫سكا ْٚتشذخ عٓ٘ٚغرل دقٝل عاّ ٖزا ايتشذٜذ ٖٛ ؼذٜذ  (2)
. اىل ب٬د اؾباٍ ٚإقًِٝ اؾباٍ عشبت" كويَضتلاُايُهشد١ٜ " قٖٛظتإ بايؿاسط١ٝ " نٖٛظتإ" ٚب (3)

 .64، 1988ٍ لَيٍةاييَلي سولاٌةااٌى دةربلارةى ويَذااى الَلاتي كوردةاارى، بةغزاليَلؤمجاٍ سػٝذ: 
 .58 -54ق . ٜٓعش:11ّ/ٖـ5ايكشٕ  أسذاخ يفٚسد ٭ٍٚ َشٸ٠  (4)
 .1/656، َاد٠ أس١َٝٓٝدا٥ش٠ املعاسف اٱط١َٝ٬، ى: رلػت (5)
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َـذٕ َٚٓـاطل َـٔ    دخـاٍ  ٚمثـ١ طـبب آخـش ٖـٛ إ ايلـشٚس٠ اٱداسٜـ١ إقتلـت إ        ،اؾباٍٚ
 .(1)قايِٝ املختًؿ١اىل ا٭ طتإُنشد

ــش  ــ١ ٚيف أٚاخـ ــش اـ٬ؾـ ــٝايععــ ٟ  - ١باطـ ــش ــابع اشلذـ ــشٕ ايظـ ــط ايكـ ــح /أٚاطـ ايجايـ
ا٭دـضا٤ اؾٓٛبٝـ١   ؾكـط  ؼٌُ داس١ٜ عشؾت بإطِ ُنشدطتإ تإ ُأطتشذخ ١ٜ٫ٚ،عؼشامل٬ٝدٟ
طت  تكُٚ (2)ػٗشصٚس ٚخؿتٝإ َكاطع١أٟ غشبٞ إقًِٝ اؾباٍ  ٚ ب٬د ايُهشد ٚايؼشق١ٝ َٔ
سٌطاى،  س، خٴؿتٝإ، دسبٓذ تاز خاتٕٛ، دسبٓـذ  ٖٚٞ: آ٫ْٞ، أيٝؼذل، بٗا َذ١ٜٓ ٚبًذ٠ عؼش٠

قشَظني، نشْذ ٚخٛػـإ،   -ػٗشصٚس، نشَاْؼاٖإضىضىلاه،  طًطإ آباددسبين، الزيٍور، 
  .(3)عاؿُتٗا قًع١ بٗاسَاٖٝذػت، ٖشطني، ٚ، كٍطور

                                 
 .7خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد، ق( 1)
ٚ" ُنشدطتإ" مبؿَٗٛ٘  قًِٝ اؾباٍ إظتٛيف بني" ُنشدطتإ" ن١ٜ٫ٛ َٓؿـ١ً عٔ ميٝض محذ او امل (2)

ٚيف ايـؿش١  –ٖٚٞ دض٤ َٔ اقًِٝ اؾضٜش٠ –ُنشدطتإ" ٖزا ٜتشادد َع دٜاسبهشٝكٍٛ إ "ؾايكَٛٞ، 
عٓذَا وذد سذٚد ( 177ٚيف ايـؿش١ ) شدطتإ(،  ٜكٍٛ إ َٝاٙ طًُاغ تٓشذس َٔ دباٍ ُن97)

ؿٝذ إ سذٚد ت ا٭قٛاٍ ٙٛب ٖٚزُنشدطتإ َٔ د١ٗ اؾٓ قًِٝ َشتبط عذٚدٜزنش إ اٱايهدل٣،  أسَٝٓٝا
،  ػٗشصٚس ٚسًٛإ ٚخؿٝتإ َكاطع١ٚ غشبٞ اقًِٝ اؾباٍ ٚطع بهجرل َٔإقًِٝ" ُنشدطتإ" نإ أ

يف ايٛقت ٚا٭قظاّ اؾب١ًٝ َٔ قاؾع١ اسبٌٝ  َٔ اقًِٝ آرسبٝذإايضا١ٜٚ اؾٓٛب١ٝ ايػشب١ٝ ؾٝؼتٌُ أٜلا 
ّٝا املكـٛد ب٘ ايب٬د اييت ٜظهٓٗا ايُهشد، َاؿاكش. َٔ د١ٗ أخش٣ اؽز اطِ ُنشدطتإ َؿَّٗٛا قٛ

 َج٬ يِٝ ايذٚي١ اٱط١َٝ٬، ؾُذ١ٜٓ طًُاغاسذ٣ اق١ٜ٫ٚ ُنشدطتإ املظتشذث١ نإُٚنشدطتإ ٖٓا ٖٞ غرل 
 ٚاٱداسٟ ٚامنا تكع يف اقًِٝ آرسبٝذإ،  تكع يف غشبٞ اقًِٝ اؾباٍ أٟ ُنشدطتإ ط١ً عًٝٗا ٫ٚاؾباٍ امل

١ٜ٫ٚ َٔ ممايو أٚ   نًُُه١ُنشدطتإ  -ناسدطتإ  ّ(1723-1254طايٞ َاسنٛ بٛيٛ )عذ ايشساي١ اٱٜ
 .Travels of Marco Polo, London 1927, P 52 .خ٬ٍ ايعٗذ املػٛيٞ ايجُا١ْٝ إٜشإ
ٓعش . 35ٜٚ-34، ق1971طؿشْاَ٘ َاسنٛبٛيٛ، تشمج٘: سبٝب او ؿشٝشٞ، تٗشإ ايذلمج١ ايؿاسط١ٝ: ٚ

 . 87، ق1984: دساطات ُنشد١ٜ يف ب٬د طٛباستٛ، بػذاد أمحذ مجاٍ سػٝذ
، 1958: ْض١ٖ ايكًٛب يف املظايو ٚاملُايو، ؼكٝل قُذ دبرل طاقٞ، طٗشإ محذاو َظتٛؾ٢( 3)
 .129-127ق
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ٞ اي ايعــش إداسٜـّا خـ٬ٍ    بـ٬د ايُهـشد   ٚقظُت  ،ٚػـٗشصٚس  ٍقـايِٝ: اؾبـا  أبـني   ،عباطـ
َٓز ايعــش   ندل ػُع ُنشدٟ، نُا اؿبد إقًِٝ ؾاسغ َشنضّا ٭سَٝٓٝاأ ،آرسبٝذإ ،٠اؾضٜش

 .(1)ل٬ عٔ إقًِٝ خٛصطتإ، ؾٚإبإ ايكشٕٚ ا٭ٚيٞ يًٗذش٠ ايظاطاْٞ
ٍ اٞ يف غشبٞ إقـ ظهاْاي ذلنٝباي يف تعج طابك١ ساطات أنادمي١َٝع إ دٚ  (2)يِٝ اؾبـا
٫ آْـا إكاَـّا   ، اايُهـشد بٗـا   طإإطـتٝ ٚأنذت ع٢ً قـذّ   (4)اؾضٜش٠ ٚػٗشصٚسٚ (3)آرسبٝذإٚ

 ِٖ ٚإطـتٝطاِْٗ  ٚدـٛد أَـانٔ   َٚٔ أدٌ ايتعشٸف ع٢ً تًو ايذساطاتنُا٫ّ ييؿا٥ذ٠ ايبشح ٚإ
ٕ  ؿاسغأخش٣ نيِٝ اقأ يف ٕ  ٚخٛصطـتا  ٚدـذْا اْـ٘ َـٔ َظـتًضَات ايبشـح      ،ٚأسَٝٓٝـا ٚأسٸا

آسا٤ ٚٓــٛق  تٝـإ ب ، َـع ا٭ َظتؿٝل١ يٮساطـ١ ايتاَـ١ باملٛكـٛع    ٣آخش دساط١ إدشا٤
 ،ب٬دِٖ خ٬ٍ ايعــٛس ايٛطـط٢ اٱطـ١َٝ٬   يف بٝإ ٚسطِ  ِٖ اات دذٜذ٠ ٖا١َ تظَٚعًَٛ

ِ   عـشف بٗـا  ايـيت   ٚأؿـٌ أزلا٤ٖـا   قـايِٝ املعٓٝـ١  تشذٜذ اؾػشايف يٮْٚهتؿٞ باي  نـٌ إقًـٝ
 ٚطٛا٥ؿِٗ ا٥ًِٗقب ٚرنش أيـ ايُهشد غايب١ٝ طهاْٗا، اييتٚاملذٕ ٚايبًذات  ٜذ املٓاطل ذٚؼ

 .طاي١ ٚايتهشاسٕ اـٛض يف ايتؿاؿٌٝ ػٓبّا يٲدٚإ ٚدذت، 
 
 
 

                                 
دذ ايُهشد يف اقًِٝ ؾاسغ بهجش٠ ٚبؼهٌ ؼايؿات قبا٥ٌ سع١ٜٛ َٓتع١ُ يف ايضَّٛ، ٜٚؼٗذ اغًب ٚ( 1)

 .قًِٝ َٓز ايكذّا٭ ١ٓطهِٖٚ َٔ ايبًذاْٝني ٚايشساي١ املظًُني ع٢ً ريو، 
ايشابع ٚاـاَع  نيسظاّ ايذٜٔ ع٢ً غايب ايٓكؼبٓذٟ: ايُهشد يف ايذٜٓٛس ٚػٗشصٚس خ٬ٍ ايكشْ (2)

، 1975ّي١ َادظترل َطبٛع١ باٯي١ ايهاتب١ َٚكذ١َ اىل ن١ًٝ اٯداب ظاَع١ بػذاد، بػذاد اشلذشٜني، سطا
خ٬ٍ ايعـش  ٚطبع ايهتاب بعٓٛإ: ايُهشد يف ُيشٸطتإ ايـػش٣)ايؼُاي١ٝ( ٚػٗشصٚس .ا٭ٍٚايؿـٌ 

 ّ.2011، ايظًُٝا١ْٝ ذيَ ايٛطٝط، َ٪طظ١

١ طٝاط١ٝ سلاس١ٜ، سطاي١ دنتٛساٙ َطبٛع١ سظاّ ايذٜٔ عًٞ غايب ايٓكؼبٓذٟ آرسبٝذإ: دساط (3)
 .124 –108ق، 1984ّباٯي١ ايهاتب١، َكذ١َ اىل ن١ًٝ اٯداب ظاَع١ بػذاد، بػذاد 

ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايُهشد يف إقًِٝ اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚػٗشصٚس ؿذس اٱط٬ّ، سطاي١ َادظترل َطبٛع١ ( 4)
، ٚطبعت َ٪خشّا يف 61-31، ق1991ّسبٌٝ أ  ايذٜٔ، باٯي١ ايهاتب١، َكذ١َ اىل ن١ًٝ اٯداب ظاَع١ ؿ٬

 َطبع١ خاْٞ بذٖٛى.
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 إقميي اجلبلاه: -1
ايػايب عًٝٗا "هْٛٗا ي ،ٍااؾبب٬د أٚ  اٍإقًِٝ اؾبَٔ ُنشدطتإ بأدضا٤ ٚاطع١  عشؾت

 َٓـز  ؼا٥ع١نٖٛظتإ" اي -"قٖٛظتإ، ٖٚٞ ايذلمج١ اؿشؾ١ٝ يـ(1)اؾباٍ ايؼاٖك١ ايعاي١ٝ"
 ا٤زلـ أٞ نأسـذ  اٱطـ٬َ يف ايعــش   ِ نٖٛظـتإ َتـذا٫ٚ  ٚبكٞ إط ،(2)اٱط٬َّا قبٌ  ذٗع

 .(3)اٱقًِٝ اؾبًٞ
 أٜلـا  تظ١ُٝ َٝـذٜا بطٌ ت مل، ٚ(4)َٝذٜا ايهدل٣أٚ  ٝذٜامب اؾباٍب٬د ايْٝٛإ  ٚزل٢

اشلُذاْٞ ٚبٓٝـاَني  بع  ايبًذاْٝني ٚايشساي١ نيذ٣  قذٚدْطام  ٚيٛ ع٢ً ٚبكٝت َتذاٚي١ 
ايـذٜٓٛس ْٚٗاْٚـذ ُٖٚـزإ    ٚناْت تلِ  (5)إقًِٝ ؾاسغظاْب  ا٭ٍٚايتطًٝٞ، سٝح رنشٖا 

ٚ   ( 7)، اَا ايجاْٞ ؾذْٚٗا بؼهٌ َادٟ(6)اسٛشلَٚا نـإ  دٕٚ إ ٜؼـرل اىل سـذٚدٖا ايذقٝكـ١، 
َٔ ابٔ نُا عشؾت بب٬د ايبًٜٗٛني عٓذ نٌ  ،(8)آخش َذ١ٜٓ ُٖزإ ؾكط بٗا يف َٛكع ٜكـذ
ــ٘ خشدار ـــ/280)ت ب ــ٘ )ت 893ٖ ــٔ ايؿكٝ ـــ/340 ّ( ٚاب ــٞ )ت951ّٖ ـــ387 ( ٚاملكذط ٖ 
 املـادس ايؿاسط١ٝيف  املعشٚؾ١ ايب١ًٜٛٗأًٖٗا يػ١ ؾًٗ٘ ٚ  -بًٗ٘ب٬د ْظب١ اىل  (9)ّ(997/

                                 
 .315ّ، ق1979برلٚت  ،ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض( 1)
 َذٕ َٚٓاطل أخش٣ نجرل٠.ايٛاطع اؾباٍ  إقًِٝ نُا كُت (2)

د، داس آثاس ايب٬د ٚأخباس ايعبا : ، ايكضٜٚين4/121َعذِ ايبًذإ، داس ؿادس، برلٚت،  :ٜاقٛت اؿُٟٛ (3)
 .341ق ،ؿادس، برلٚت

ٛٸاد، بػذاد  (4) ّ، 1954نٞ يظذلْر: بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، تعشٜب بؼرل ؾشْظٝع ٚنٛسنٝع ع
 .221ق
 .79ّ، ق1983 ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ؿٓعا٤( 5)
 .72ّ. ٕ، ق (6)
 .158ّ، ق1945سس١ً بٓٝاَني، تشمج١ عضسا سذاد، بػذاد  (7)
  .133ّ. ٕ، ق (8)
ٖـ، 1302 يٝذٕ -، كتـش نتاب ايبًذإ، بش57ٌّٜ، ق1889يٝذٕ   -ُايو، بشٌٜاملظايو ٚامل (9)
 .386ّ، ق1906قايِٝ، يٝذٕ أسظٔ ايتكاطِٝ يف َعشؾ١ ا٭ ،209ق
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 . (1)بايبًٜٗٛات 
ِ  ( ا1933ٕ -1854) ٜش٣ يظـذلْر ٚ ٌ "اؾبـاٍ" قـذ أ   إطـ ايعٗـذ  خـ٬ٍ  ٘ طـتعُاي إ بطـ

يو كٝٝـضّا يـ٘   بـز إقًِٝ اؾباٍ "ايعشام ايعذُٞ" ٚقذ زلٸٞ  ايظًذٛقٞ ٚسًت قً٘ تظ١ُٝ
ّ  (2)عٔ ايعشام ايعشبٞ ايعذُـٞ ٖٚـٞ   ايعـشام  تظـ١ُٝ   ٜٚكٍٛ ٜاقٛت إ عا١َ ايٓاغ تظـتخذ

 . (3)١٦خاط اْٗا َعيف أٜاَ٘ ي١ ذاٚتامل

اؾباٍ أنجشٖـا تـذا٫ّٚ   إطِ  كٞاٱقًِٝ، ب بٗا شفٚع٢ً ايشغِ َٔ نجش٠ ايتظُٝات اييت ع
 زل١ٝ.امل٪طظات ٚاملهاتبات ايشٚٚاطتعُا٫ّ يف ايذٚاٜٚٔ 

ٱقًِٝ اؾبـاٍ، ؾهـٌ َـِٓٗ يـ٘      ثابتؼذٜذ دقٝل ٚ ع٢ًمل ٜتؿل ايبًذإْٝٛ املظًُٕٛ 
ذٚد َٔ اؾٗات ا٭سبعـ١، ٫ طـُٝا اؿـ    ٚتعٝني ا٫قايِٝ املتآمخ١ ي٘ سذٚدٜٙ٘ اـاق يف أس

َٚٔ ثِ ٚإخشاز  يالُط -نايذًِٜ ٚد٬ٕٝ خش٣قايِٝ اؾب١ًٝ ا٭ايؼُاي١ٝ املتـ١ً عذٚد ا٭
، ؾايبًذإْٝٛ ا٫ٚا٥ـٌ انتؿـٛا بـزنش املـذٕ ايتابعـ١ يٲقًـِٝ ٚأنـذٚا إ        ذٚد١ٜ َٓ٘املذٕ اؿ

، ٚميهـٔ  (4)ع تٓظب اىل اؾبـاٍ ٚيٝظـت َٓٗـا   َبع  املذٕ اؿذٚد١ٜ نايشٟ ٚقضٜٚٔ ٚقٛ
عتبـاس وـذ اٱقًـِٝ    َٔ د١ٗ ايؼُاٍ، ٚع٢ً ٖـزا اٱ عتباس ٖزٙ املذٕ مبجاب١ ْكاط سذٚد١ٜ إ

، ٖٚزا ايتشذٜذ ؿشٝد ْٛعّا َـا  (5)٬ٕ َٚٓطك١ غشبٞ عش اـضسايذًِٜ ٚدٝ ب٬دَٔ ايؼُاٍ 
 ٚا٥ــٌ، ٚمل ٜلــٝؿٛا ػــ٦ّٝامــ٢ ايبًــذإْٝٛ املتــأخشٕٚ َــٓد ا٭عًــ٢ ايــشغِ َــٔ دقتــ٘، ٚ

 .(6)دذٜذّا

                                 
(، آب 255مبذ١ً )ساَإ(، ايعذد) عٔ بًٗ٘ ٚايًػ١ ايب١ًٜٛٗ، ٜٓعش دساط١ يٓا بايًػ١ ايهشد١ٜ َٓؼٛس٠  (1)

 .65-59، ق2018
 .220ايؼشق١ٝ، قبًذإ اـ٬ؾ١  (2)
 .2/99َعذِ ايبًذإ،  (3)
 .209، ابٔ ايؿكٝ٘: كتـش نتاب ايبًذإ، ق106ّ، ق1891ابٔ سطت٘: ا٭ع٬م ايٓؿٝظ١، يٝذٕ( 4)
 .304ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق ،195ّ، ق1927اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، يٝذٕ  (5)
 ، ايكًكؼٓذٟ:408ّ، ق1840إ، باسٜع ، ابٛ ايؿذا٤: تكِٜٛ ايبًذ341ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق (6)

 .4/365، 1987ّبرلٚت ، ؿبد ا٭عؼ٢
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تؿـام ٜهـاد ٜهـٕٛ تاَـّا     إٚوذ اٱقًِٝ َٔ اؾٓٛب إقًِٝ خٛصطتإ ٚػ٤ٞ َٔ ايعـشام ب 
تبـع  اؾبـاٍ ٚناْـت ت   سـذٚد طتإ كُٔ شٸُي -ايًٛسٸذخٌ ب٬د ت ٚٚؾل ريو، (1)بني ايبًذاْٝني

ٕ "ايػايـب عًٝـ٘ ٖـٛا٤    ، ٚريـو ٭ (2)ؿكـت باؾبـاٍ ؾُٝـا بعـذ    ؾأإقًِٝ خٛصطـتإ طـابكّا،   
عـ١ يًذبـاٍ،   ايــػش٣ ناْـت تاب   شٸ، ٜٚكٍٛ يظذلْر إ ب٬د ايًُ(4)ا"بٗ ٚ"ٱتـاي٘ (3)اؾبٌ"
ب٘ خـ٬ٍ ايعٗـٛد    ايتكظِٝ مل ٜعٌُ، غرل إ ٖزا (5)خٛصطتإ أعُاٍايهدل٣ ناْت َٔ  شٸٚايًُ
ٙ  ،أَـا َـٔ دٗـيت ايؼـشم ٚايػـشب      .ٚقـت َتـأخش  يف   بٌ أسذخا٭ٚىل١ٝ َاٱط٬ َـٔ   ؾتشـذ

 .(6)ايؼشم خشاطإ ٚؾاسغ ٚأؿؿٗإ َٚٔ ايػشب طٍٗٛ ايعشام ٚاؾضٜش٠ ٚآرسبٝذإ
َـانٔ املٓظـٛب١ إىل   ؾٝلـعٗا ابـٔ سطـت٘ يف عـذاد ا٭     ،ػٗشصٚس َكاطع١ ٚؾُٝا ٜكاٍ عٔ

َعـذٚد٠ َـٔ   ، ٚيف اؿكٝكـ١ ناْـت ػـٗشصٚس َٚلـاؾاتٗا     (7)ٍ دٕٚ إٔ تهٕٛ تابع١ شلـا اؾبا
 إىل إ أؾـشدت عٓٗـا يف أٜـاّ اـًٝؿـ١ ٖـاسٕٚ ايشػـٝذ      قاعذ٠ إقًِٝ اؾضٜش٠ املٛؿٌ  أعُاٍ
 .(9)ٜٚبذٚ اْٗا كُت إىل إقًِٝ اؾباٍ ؾُٝا بعذ، (8)ّ(808 -786ٖـ/193 -170)
ــٛإ   ٚاي  ايٛاقعــ١ َــابني إقًُٝــٞ ايعــشام  (10)ٗاسطــاتٝكٚؼــ٤ٞ ْؿظــ٘ ٜكــاٍ عــٔ َذٜٓــ١ سً

 .(11)اؾباٍ أعُاٍكٝؿت إىل ناْت تابع١ يٮٍٚ ثِ ؾـًٓت عٓ٘، ٚأ
                                 

، 404، تكِٜٛ ايبًذإ، ق341، آثاس ايب٬د، ق304، ؿٛس٠ ا٭سض، ق395َظايو املُايو: ق( 1)
 .4/365، ا٭عؼ٢ؿبد 
 .232، ؿٛس٠ ا٭سض، ق94َظايو املُايو، ق( 2)
 .232ؿٛس٠ ا٭سض، ق (3)
 .5/25َعذِ ايبًذإ،  (4)
 .235بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق (5)
 .28قُيشٸطتإ ايـػش٣ يف ايُهشد  ، ايٓكؼبٓذٟ:304، ؿٛس٠ ا٭سض، ق195َظايو املُايو، ق (6)
 .106ا٭ع٬م ايٓؿٝظ١، ق (7)
 .175ّ، ق1981قذا١َ بٔ دعؿش: اـشاز ٚؿٓاع١ ايهتاب١، بػذاد (8)
 .127: ْض١ٖ ايكًٛب، قاو َظتٛؾ٢محذ  ،413، تكِٜٛ ايبًذإ، ق3/375َعذِ ايبًذإ،  ( 9)
نٌ َٛكع ؾٝ٘ تعين ٖٞ أؿػش َٔ ايهٛس٠ ٚ سٚطتا ايؿاسط١ٝ ٚ  -ٙ ؾظتاسٚد َٔ َعشٸب١  ايشطتام: (10)

 .1/38َعذِ ايبًذإ، . َضاسع ٚقش٣
 .173اـشاز ٚؿٓاع١ ايهتاب١، ق( 11)
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طتٛطٓت طًظ١ً دباٍ صانشٚغ إ سني طهٔ ايُهشد اٱقًِٝ َٓز عـٛس َٛغ١ً يف ايكذّ،
ِ    ػعٛب ٚ ٕ     ، نقبا٥ٌ عـذٸ٠ رات ؿـ١ً ٚثٝكـ١ بٗـ ذ نأسـ  اْـت آخـشِٖ املٝـذٜني ايـزٜٔ ٜعـذٚ

 . (1)ط٬ف ايؼعب ايُهشدٟأ

 ثٓـا٤ عًُٝـات ايؿـتد   أايعشب ٚٚقا٥عِٗ َع ُنشد اؾباٍ  أخباس ٞ لذاٱط٬َٚيف ايعـش 

شبٝـ١ َٓٗـا، ٚعـاؾ    نجش١ٜ طهإ اؾٗـات ايٛطـط٢ ٚايػ  ، سٝح ػٓهًٛا أ(2)ٚبعذٖا ٞاٱط٬َ
َتٓكًـ١ بـني    يبـذا٠ٚ ٚايذلسـاٍ عًـ٢ ػـهٌ فُٛعـات     عـٝؽ ا ٚسمبـا غـايبٝتِٗ   ِ قظُّا َٓٗ

يف  اشلِ تًـو س، ٚقذ عدل ابٔ سٛقٌ عٔ عجّا ٚسا٤ ايهٮ ٚاملشاعَٞٛزلٝا  اؾباٍظٍٗٛ ٚاي
ٍ ٚطـط  ععِ َـٔ  ، ار عذٸ ايكظِ ا٭طت٘خاس ـ "ى اؾبـا ، ٚيف (3)"َِٗٚؼـاتٝ  ا٭نـشاد  َــاٜ

مبذ١ٜٓ بػذاد،  اؾباٍ ب٬دٕ ؾايٝعكٛبٞ عٓذَا قاسٸ ،زلِٗبإقذلٕ إطِ اؾباٍ إ ،٘ايٛقت رات
، (5)اؾبًٝـٕٛ"  ا٭نشاد"ٚزلاٖا ٜاقٛت ب٬د (4)ايػًٝعٞ ا٭نباد" ا٭نشاد داسٚؿؿٗا باْٗا "
ّ  ّ(: " ٚإرا زلعتُـْٛٞ أ 869ٖــ/ 255)ت ٜٚكٍٛ اؾاسغ  ٛٸا ؾـاْٞ يظـت أعـين     ،رنـش ايعـ
يف اؾباٍ ٚطهإ اؾضا٥ـش   ا٭نشاد عين أٜلّاأايـٓٸاع ٚايباع١ ٚيظت ٚ ٠ ايؿ٬سني ٚاؿؼٛ
 .(6)يف ايبشاس"

ٔ ٖــزا ٫ ٜعــين عــذّ ُنــشد إقًــِٝ اؾبــاٍ نــاْٛا َــٔ ايشســٌ، يهــَــٔ  رنشْــا إ قظــُا
َٓـز  ٚريـو   (7)ايـذٜٓٛس َٚٓٗا َذ١ٜٓ ط اؾباٍ ٚغشبٗا، طٚبًذات ٚقش٣ َٚذٕ ِٖ يف طتكشاسإ

ٟ ايكشٕ ا خ٬ٍٚ (8)ٞ شلااٱط٬َايؿتد  َـٔ   تـأيـ طـهاْٗا   املـ٬ٝدٟ،  ايتاطـع /يجايح اشلذـش
                                 

ف١ً اجملُع ايعًُٞ تشمج١ ٚتعًٝل د. نُاٍ َعٗش أمحذ،  ؿاد املٝذٜني،ا٭نشاد اسَٝٓٛسطهٞ:  (1)
 َٚا بعذٖا. 553ّ، ق1973، بػذاد ا٭ٍٚايُهشدٟ، اجملًذ 

 .329، 319قّ، 1978برلٚت ، ؾتٛ  ايبًذإ، 5/45ّ، 1936ْظاب ا٫ػشاف، ايكذغ ايب٬رسٟ: أ( 2)
 (.4قًِٝ اؾباٍ ٚاملًشل)خاسط١ إؿٛس٠ ا٭سض،  (3)

 .6ّ، ق1957ػشف ايٓذـ ا٭، 3ايبًذإ، ط( 4)
 . 1/33بًذإ، َعذِ اي (5)

 .1/130 ،ٖـ1423 داس َٚهتب١ اشل٬ٍ، برلٚت ايبٝإ ٚايتبٝني،( 6)
تكع ايذٜٓٛس ع٢ً بعذ َتظاٚ بني نٓهٛس ٚنشَٓؼاٙ، ٚتبعذ عٔ نٌ ٚاسذ٠ َُٓٗا غُظ١ ٚعؼشٜٔ  (7)
 ٚتكع خشا٥بٗا بايكشب َٔ َذ١ٜٓ ؿش١ٓ. .224بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق .٬َّٝ

 .5/45ػشاف، ايب٬رسٟ: أْظاب ا٭( 8)
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ٕ ٜٖٛذإ ٚايدلصٗا ايؼَٔ أِٖ قبا٥ً، ٚ(1)ايُهشد ٚايؿشغ ٚايعشب طـط  ٚايف أ ، ٚاؿـبشت (2)هـا
ؾهاْت يف عذاد املذٕ أَا َذ١ٜٓ ْٗاْٚذ  .(3)اؿظ١ٜٝٗٛٓايكشٕ ايشابع اشلذشٟ عاؿ١ُ اٱَاس٠ 

ٟ ٚاملٛاكع اييت أعـذ  ِ  ٚمحـذ او املظـتٛيف   ( 4)ٖا املظـعٛد ٜٚعٗـش اْٗـِ َـٔ    ( 5)َٛطٓـا شلـ
ايكاطٓـ١   خـش٣  وهـِ عًـ٢ ايكبا٥ـٌ ا٭   َـرل أ ا٭ٚىل، ٚنإ يًكب١ًٝ ٍةالشٌطي١ٝ ٚالالطقبًٝيت 
 .(6)ملذ١ٜٓأطشاف اب

ٙ  -قشَاطني ٚناْت أنجـش أًٖـٗا ايعذـِ َـٔ ايؿـشغ      "ٚ َضدٖـش٠ عـاَش٠  َذٜٓـ١   نشَٓؼـا
ٕ  ايشغِ َـٔ قًـ١ ٚسٚد أخباسٖـا خـ٬ٍ أسـذاخ      ع٢ً ،(7)"ٚا٭نشاد يف ٚا٭ٚىل  اشلذشٜـ١  ايكـشٚ
 .(8)ُنشدطتإ ١ٜ٫ٚ أعُاٍايعـش ايعباطٞ غذت َٔ  أٚاخش

 ٚتذٍ إطِ طٝظش ع٢ً ُنشدٜتٗا ٚايزٟ تعين"ث٬ثني سأطّا" ٚعشؾت بٗزا اٱطِ" ٱْٗا   
 ٚمبا إ ايبًذ٠ قذ ػٝذت يف َٓطك١ خـب١ ٚ  (9)يف إنؿاض َٔ ا٭سض بني آناّ ث٬ثني "
 . (10)َِٝٗشاعّٝا ملٛاػ ٚؾرل٠ املٝاٙ، ؾإؽزٖا ايشعا٠ ا٭نشاد

ػرل٠ ٚاقع١ يف اقــ٢ دٓـٛب   ، َذ١ٜٓ ؿ(2)َٗشداْهذى (1)٠ قـب١ نٛس ٚناْت ايـُٝش٠
ٛٸٕ ايُهشد أسذ اِٖ عٓاؿش طهاْٗا ، ٚ(3)ٚقشٜب١ َٔ خٛصطتإ اٱقًِٝ ٚأًٖٗا أخ٬ط َـٔ  "ن

                                 
ٗا خًٝط أًٖاػاس ايٝعكٛبٞ اىل ٚدٛد ايعشب يف عذد َٔ َذٕ غشبٞ إقًِٝ اؾباٍ"  .35ايبًذإ، ق (1)

ؾذٚا ًٛا قظُّا َٔ طهإ ايب٬د املؿتٛس١ ٚناْٛا ؾ١٦ ق١ًًٝ سان١ُ ٚػه اِْٗ ٫ٚػو .َٔ ايعشب ٚايعذِ"
 ْتٗا٤ عًُٝات ايؿتد.إ بٗا عكب ٚإطتكشٚا ٝٗاإي

 .2/135، 1986شٚز ايزٖب، برلٚت املظعٛدٟ: َ (2)
 .200-144ق ،ُيشٸطتإيف ايُهشد ايٓكؼبٓذٟ:  يًُضٜذ ٜٓعش: (3)
بهش بٔ ايٓطا ،  ػعشبهش بٔ ايٓطا :  ،2/135ّ، َشٚز ايزٖب، 1981ايتٓبٝ٘ ٚا٭ػشاف، برلٚت ( 4)
 .37ق
  .83ْض١ٖ ايكًٛب، ق (5)
 .4/373، ا٭عؼ٢ايكًكؼٓذٟ: ؿبد ( 6)
 .35ذإ، قايبًايٝعكٛبٞ:  (7)
 .128ْض١ٖ ايكًٛب، ق (8)
 .240كتـش نتاب ايبًذإ، قابٔ ايؿكٝ٘: ( 9)
 .239، كتـش نتاب ايبًذإ، ق307ؾتٛ  ايبًذإ، ق (10)
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بـب٬د   إَذ١ٜٓ َاطـبذ املظعٛدٟ  ٚادسز، (4)"ايٓاغ َٔ ايعشب ٚايعذِ َٔ ايؿشغ ٚا٭نشاد
ْت طابكّا نٛس٠ َظـتك١ً ثـِ   ؾها ،طتإشٸيُ -شٸاَا ايًُ، (5)كُٔ املذٕ اييت طهٖٓٛا ايظرلٚإ

 اؾباٍ.، ٚأخرلا ؾـًت عٓٗا ٚاؿكت باؿكت بإقًِٝ خٛصطتإ
ٕ شٸُي٬ٜٚسغ إ  َٓـز ايؿـتد   قًـِٝ إنتعاظـا بايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١     َـٔ انجـش َٓـاطل اٱ    طـتا

ٌ         أؿٌ ٕٞ شلا، ست٢ إاٱط٬َ ًُـ  تظـ١ُٝ ُيشطـتإ دـا٤ت َـٔ اطـِ طـانٓٝٗا َـٔ قبا٥ـ ش اي
ٚػـابٛس  (7). َٚٔ أٖـِ َـذْٗا إٜـزز   (6)طتإ"شٸٜٚكاٍ شلا ُي شٸايًُ "ؾتعشف تًو ايٓٛاسٞ بـب٬د

 . (8)خٛاطت

  أٌٖ إٜزز ٚ أستذ" سني ،(9)١ٝاٱط٬َأٜاّ ايؿتٛسات َٓز  طتإبًُشٸايُهشد  أخباس ٚسدت    
 – ٜاّ ابٔ سٛقٌأ، ٚيف (10) خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عؿإ يف ايظ١ٓ ايجايج١ َٔ اٱط٬ّعٔ " ا٭نشاد

                                                                           
احملاؾع١ ٜؼٌُ ع٢ً عذ٠ قش٣ ٫ٚبذ يتًو ايكش٣ قـب١  -ٖٚٛ دض٤ َٔ ا٭طتإنٛس٠: ؾاسطٞ َعشب ( 1)

 .1/37َعذِ ايبًذإ،  .أٚ َذ١ٜٓ أٚ ْٗش
: َعذِ اؿُٟٛ ٜاقٛت .ٚ ُيشٸطتإ، ٖٚٞ قـب١ َٗشداْكزم ا٭ٖٛاصيـُٝش٠: َذ١ٜٓ ؿػرل٠ بني ا (2)

 . 2/86ّ، 1954ط٬ع، طبع١ ذادٟ: َشاؿذ اٱ، ايبػ3/493ايبًذإ، 

 .2/255ابٔ ا٭ثرل: ايًباب يف تٗزٜب ا٫ْظاب، داس ؿادس، برلٚت، ( 3)
 .34ايبًذإ، ق (4)
إ َذ١ٜٓ َؼٗٛس٠، ناْت ػاٚس َذ١ٜٓ ايظرلٚإ، اَتاصت مبٛقعٗا طبذَٚا. 94ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، ق (5)

عٔ َذٕ ٚقـبات ايـُٝش٠ َٚٗشداْهذى َٚاطبذإ ٚ .394اؿـني. املكذطٞ: أسظٔ ايتكاطِٝ، ق
 .54-50، قايـػش٣ ايٓكؼبٓذٟ: ايُهشد يف ُيشٸطتإٜٓعش: ، ٚايظرلٚإ

 .5/16َعذِ ايبًذإ، ( 6)
ٜاقٛت اؿُٟٛ: املؼذلى ٚكعّا  .ٗإ ٚتكع يف َٓطك١ دب١ًٝ نجرل٠ ايجًٛزؿؿٚأ ا٭ٖٛاصٜزز: بني إ (7)

 ٖٚٞ أٜزٙ قاعذ٠ ُيشطتإ. .1/288َعذِ ايبًذإ،  ،31ّ، ق1846ٚاملؿذلم ؿكعّا، نٛتٓهٔ 

نًَٝٛذلّا، ٖٚٞ َذ١ٜٓ  142سٛايٞ ْٗاْٚذ باثٓتني ٚعؼشٜٔ ؾشطخّا/ ػابٛس خٛاطت: ٜكع يف دٓٛب (8)
 .2/167َعذِ ايبًذإ،  .ٚقًع١
 .385، قذا١َ بٔ دعؿش: اـشاز، ق375قايب٬رسٟ: ؾتٛ  ايبًذإ، ( 9)
 .2/604تأسٜخ ايطدلٟ،  (10)
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خش٠، أ، ٚيف ايعــٛس ايعباطـ١ٝ املتـ   (1)"ا٭نـشاد "ايػايب عًٝٗا  نإ - اشلذشٟايكشٕ ايشابع  
ٔ    ٜؼهًٕٛ غايب١ٝ طهاْ ظًٛا  ايًُـشٸ َـٔ   (2)"ا٭نـشاد  ٗا، سٝح نإ ٜكطٓٗـا "خًـل ععـِٝ َـ
ؼٌُ ب٬د ايًشـ يتٚإَتذ ب٬دِٖ اىل اؾاْب ايعشاقٞ َٔ اؿذٚد  ،(3)أخش٣ قبا٥ٌ ٚطٛا٥ـٚ

ٕ ًُشٸــ١ً ب ايتابع١ ٱقًـِٝ ايعـشام ٚاملت   َٓذيٞ -ٝذنيٚأطشاف ايبٓذْ ٚقًع١ املاٖهٞ  ،(4)طـتا
 .(6)شدايُه َّٔ 10ٖـ/4خ٬ٍ ايكشٕ ٚطهاْٗا  ٚػب٘ َعشٚؾ١ بًذ٠ ؿػرل٠ناْت  (5)اؾبٌٚ
، ؾٗٞ آخش َذٜٓـ١  (7)اؾباٍ أعُاٍايعشام ثِ اكٝؿت إىل  أعُاٍسًٛإ كُٔ ٚؿاست  

دـا٤ت  ٚ ،يٓخٝـٌ ٚتظـكط عًٝٗـا ايجًـٛز    ، ؾتُٓٛا بٗا أػذاس اتابع١ يًذباٍ َٔ د١ٗ ايعشام
ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً اِْٗ طهٖٓٛا َٓز  ،(8)اشلذشٟ ا٭ٍَٚٓز ايكشٕ  سًٛإُنشد ؼشنات    أخباس
ٚؿــ  ، ٚ(9)طـهاْٗا  ط٬ّ، ٚيف ايكشٕ ايجايح اشلذشٟ نْٛٛا إسـذ٣ عٓاؿـش  طابك١ ي٬عٗٛد 
ٔ     املؼشؾ١ ع٢ً   باٍاؾطت٘ ابٔ سٴ ٛٸف َـ ، ٚعـشف  (10)"ا٭نـشاد  سًـٛإ بإْٗـا "َٛكـع كـ

ُ  -أٟ اؾٛسقإ  (11)اؾباسق١" ا٭نشاد "أسذ٣ سطاتٝل نٛس٠ ػادؾرلٚص أٟ سًٛإ بـ  طاؤرا

                                 
 .232ؿٛس٠ ا٭سض، ق( 1)
 .4/443، ا٭عؼ٢، ؿبد 313ابٛ ايؿذا٤: تكِٜٛ ايبًذإ، ق (2)
 .179ّ، ق1923ػٝخ ايشب٠ٛ ا٫ْـاسٟ: نب١ ايذٖش يف عذا٥ب ايدل ٚايبشش، ٫ٜبضى ( 3)
 .41/74، 36-40/35، ايزٖيب: تأسٜخ اٱط٬ّ، 9/317أسٜخ ايطدلٟ، ت( 4)
ٓٸعُا١ْٝ ٚٚاطط يف اؾاْب ايؼشقٞ، ناْت َذ١ٜٓ( 5)  .عٓذَا صاسٖا ٜاقٛت قش١ٜ نبرل٠ ٚؿاست بًٝذ٠ بني اي

 .2/100َعذِ ايبًذإ، 
 .115َ٪يـ فٍٗٛ: سذٚد ايعامل، ق( 6)
 .173اـشاز ٚؿٓاع١ ايهتاب١، ق (7)
 ٖـ(.66)سٛداخ ط١ٓ 3/164ّ، 1968ثرل: ايهاٌَ يف ايتأسٜخ، برلٚت ابٔ ا٭ (8)

 .35ايٝعكٛبٞ: ايبًذإ، ق (9)
 .165ا٭ع٬م ايٓؿٝظ١، ق (10)
 .14ظايو املُايو، قامل: بٔ خشدارب٘، 211كتـش نتاب ايبًذإ، قبٔ ايؿكٝ٘: ا (11)
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ٗـ  لإبـني ايؼـاد  ، َٚـٔ  (2)اًٛإ ٚدباشليف ايظهٔ ع (1)لإايؼاد تػاسن اييت أبـٞ   شظ
ٓٸاص ِٖٚ  ٞٚاب ٚأبٓ٘ املعشٚف بإبٔ أبٞ ايؼٛى  ايؼٛى اٱَـاس٠   َـٔ أَـشا٤  ايؿتد قُذ بٔ ع
ٓٸا ٍ  ٖـا أخباس، اَا اؾٛسقإ ؾ(3)، ؾذعًٛا َٔ سًٛإ َكشا شلِص١ٜايع سًـٛإ َتٛاؿـ١ً    ظبـا
 .(4)ايعباطٞ ايعـش ط١ًٝ

عذٜذ٠  عاَش٠ طهٓتٗا قبا٥ٌ ٚطٛا٥ـ ٚناْت ُٖذإ َذ١ٜٓ نبرل٠ ٚشلا سطاتٝل ٚأعُاٍ 
، ٜٚعٗش إ قبا٥ٌ أخش٣ طهٓتٗا ؾُٝا بعـذ، ؾكـذ اػـاس ابـٔ ؾلـٌ او      (5)َٚٓٗا ايؼٖٛذإ

ٟ   -ُشٟايع ٕ   الشٌطٍاة إىل قبًٝـ١   -ٜٚٓكٌ َٓـ٘ ايكًكؼـٓذ ٚيف أٚاخـش ايعــش    (6)ظبـاٍ ُٖـذا
 .(7)قًع١ بٗاس ايٛاقع١ سلايٞ ُٖذإ عاؿ١ُ ي١ٜ٫ٛ ُنشدطتإ املظتشذث١ ايعباطٞ أؽزت

 -ايٛاقعـ١ بـني قشَظـني    (8)كٍطالاار  -مبذ١ٜٓ نٓهـٛس  طزداَُاٙ  -ٚطهٓت قب١ًٝ املادشدإ 
ت املذ١ٜٓ بكـش ايًـٛق َـٔ قبـٌ ايؿـاؼني املظـًُني، ٚيف     ٚزلٝ( 9)ُٖٚذإ نشَاْؼاٙ
قبا٥ـٌ ُنشدٜـ١ أخـش٣    ايعباطٞ ؾلـ٬ عـٔ املـادشدإ، طـهٓتٗا ٚطـهٓت اطشاؾٗـا       ايعـش 
 .(10)االشٌطٍة ي١ٝكلالطال
 ٚتبظط طٝطشتٗاٌ يتـ إْتؼشت ايكبا٥ٌ ٚايطٛا٥ـ ايهشد١ٜ، ؾاَا َٔ د١ٗ ايؼشم     

                                 
إ ٚ دي١ اييت تجبت سأٜ٘ا٭ ٜٚٛسد، سقإ ٚ ايهٛسإ اؿايٝنياؾٛ ٜشبط املظتؼشم َٝٓٛسطهٞ بني (1)

، ايظ١ٓ (ذطةالايَف١ً )، تشمج٘ اىل ايُهشد١ٜ د. ْادٞ عباغ، طؤراُ( ) .مجٝع ايكشا٥ٔ ت٪نذ ريو
 .7-1( كٛص، ق7)ٚايعذد ،10-1( سضٜشإ، ق6)ايعذد ّ،1944اـاَظ١، بػذاد 

 .7/237، ايهاٌَ، 2/135َشٚز ايزٖب،  (2)
 .254-205ق ،يف ُيشٸطتإ يًُضٜذ ٜٓعش: ايٓكؼبٓذٟ: ايُهشد (3)
 .1/307، ابٔ ا٭ثرل: ايًباب، 2/184َعذِ ايبًذإ، ، 2/135َشٚز ايزٖب،  (4)
 .94، ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، ق2/135َشٚز ايزٖب،  (5)
 .4/373ؿبد ا٭عؼ٢،  (6)
 .127، قبمحذاو َظتٛؾ٢: ْض١ٖ ايكًٛ( 7)
 ؼاٙ.نشَاْ -تكع نٓهٛس بني أطذآباد ٚؿش١ٓ ع٢ً طشٜل ُٖذإ (8)

 .2/135َشٚز ايزٖب، ( 9)
 .4/373ؿبد ا٭عؼ٢،  (10)
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ؾأْـاخ عًٝٗـا ا٭نـشاد ٚعًـ٢     "ذ١ٜٓ ا٭ٚىل ناْت د١ًًٝ ؾامل ،(1)ٗشٚسدطٴَذٜٓت٢ أبٗش ٚع٢ً  
أبٛ ايٓذٝـب  ايٛاعغ املعشٚف ٜٚٓتُٞ  .(3)٢ طٴٗشٚسدعً ناْٛا ايػايب نُا ،(2)"تًو ايٓٛاس٢

ٟ       عبذ   اىل ّ(1167-1097ٖــ/ 563 -490) ايكاٖش بٔ عبـذاو بـٔ قُـذ بـٔ عُٜٛـ٘ ايُهـشد
 .(4)ٗشٚسدٟأػتٗش بايظٴٓظب إيٝٗا ٚٗشٚسد، ؾطٴ
َـ أسذ ١ٜايُهشدايكبا٥ٌ  تػهًٚ     ٕ ُيشٸٔ ٣ عٓاؿش طهإ املٓطك١ املُتذ٠  سـذٚد  اىل  طـتا

 َشٸ، ٚ(6)َؼٗٛس٠ ٚسشٚبِٗ َع آٍ أبٞ ديـ( 5)أبٞ ديـ نشزَذٜٓيت ايدلز ٚ َٚٓٗاأؿؿٗإ، 
شد ٚاـشَٝـ١ ٚأخـ٬ط َـٔ    ٚطهاُْٗا َٔ ايهُـ  ذإ ٚؾُٗإايكاَٞ ايبًذاْٞ بشطتاقٞ ايٝعكٛب
  .(7)ايعذِ
ٗـا  ب تخـش َٓطكـ١ إْتؼـش   آأؿـؿٗإ ناْـت    إ اؾٗات ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ َٔ نـٛس٠  ٜٚبذٚ   

باصلــإ تشنــت دٜاسٖــا بضَــّٛ ؾــاسغ اي صٴَّــٔ  ٜــزنش اٱؿــطخشٟ إٕ طٛا٥ـــٚقبا٥ًــِٗ 
عبـذاو بـٔ   عــا   ّ(908ٖــ/ 295) ط١ٓ ٚيف ،(8)أؿؿٗإ ٍا٫ ٚإطتكشت بأعُات سلٚؼشن
يتــ سٛيـ٘   إٚإىل قش١ٜ قشٜب١ َٔ أؿؿٗإ  ٚخشز ظًطات ايعباط١ٝاملظُعٞ ع٢ً اي إبشاِٖٝ

 .(9)مٛ عؼش٠ آ٫ف ُنشدٟ
 

                                 
. َعذِ ايبًذإ، صلإ -اىل اؾٓٛب َٔ صلإ ع٢ً ميني طشٜل أبٗش تكعَذ١ٜٓ ؿػرل٠  طٗشٚسد: (1)
 أٟ اؿذش٠ اؿُشا٤. صورةبةرد -صورةاةردشد١ٜ ٚطٗشٚسد بايُه .3/288

  .307ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق (2)
، 415تكِٜٛ ايبًذإ، قأبٛ ايؿذا٤: ، 314، ق، ؿٛس٠ ا٭سض200املُايو، قَظايو اٱؿطخشٟ:  (3)

 .4/367، ا٭عؼ٢ؿبد  ايكًكؼٓذٟ:
اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ أبٞ  اىل ـٌ ب٘ت ْظب أتباع٘ ػذش٠  ٚأْتشٌ ي٘ .39/167ط٬ّ، تأسٜخ اٱ ايزٖيب: (4)

 بهش ايـذٜل.
  .94ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، ق (5)

 .133ق ٜٓعش: ايؿـٌ ايشابع، (6)
 .39ايبًذإ، ق( 7)
 .99َظايو املُايو، ق (8)
 .154ق، ايؿـٌ ايشابع، 6/120ٚ، 5/274رل: ايهاٌَ، ، ابٔ ا٭ث10/137، 9/149تأسٜخ ايطدلٟ، ( 9)
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 ٗشصٚس:ػ -
٠ يف إٓ ٚاسـذ،  نـٛس٠ ٚبًـذ  ٖٞ  امل٪سخني إ ػٗشصٚسأقٛاٍ ت ايبًذاْٝني ٜٚتبني َٔ ػٗادا 

تطابل سايٝا قاؾع١ ايظًُٝا١ْٝ ٚقطع١ َٔ  ١ٕ ١ٜ٫ٚ ٚاطعسٝاغًب ا٭ٚاملكـٛد َٓٗا يف أ
ٕٸ َٔ خ٬ٍ َتابع١ ؿذ ٚاكددٛد ؼذٜذ ، َٚع عذّ ٚقاؾع١ نشنٛى ٖا، أخباسٚدٖا، إ٫ٓ إ

ٍ  ٔميه اْٗـا عًـ٢ ٚدـ٘ ايتكشٜـب ٖـٞ املٓطكـ١ ايٛاقعـ١ بـني سًـٛإ ٚخـاْكني ٚنـشخ             ايكـٛ
( املؼـشف عًٝٗـا   عًـ٢ ا٭سدـد  )دبٌ ٫ٖٝذإ  ٌ سلا٫ّ، ٚدبٌ ايظًلٝسبٚأ دٓٛبّا(1)دذإ

 .(2)غشبّا( كزكوك اطزويلاُ) ٛس٠ بادشَٞٚن ػشقّا، ٚداقٛم
ظًظ١ً َٔ ايهٛاسخ ايطبٝعٝـ١ ٚايبؼـش١ٜ ممـا أدت اىل    يتعشكت  بًذ٠ ػٗشٚصس ايتأسى١ٝ    

، ٜٚعتكذ ايٓكؼـبٓذٟ  (3)ٗاسٍٛ تؼخٝف خشا٥ب ٯثاسعًُا٤ اآسا٤  تتبأٜٖذشٖا ٚخشابٗا، ٚ
 .(4)اؿاي١ٝ، ٖٞ بكاٜا َٛكع ػٗشصٚس ايكذمي١ (ربطولعٍ) خٛسَاٍ خشا٥ب بإ
  َٔٚ، (5)ذٕ ٚقـبات عذ٠، ؾهاْت عباس٠ عٔ "َذٜٓات ٚقش٣"ػٗشصٚس َ هٛس٠ بٚدذت  

ٕ  تٞ داسأقذَٗا بًـذ  ٕ  -آبـاد ٚايــاَػا ، ٚنـزيو  (6)ػـٗشصٚس  ُٗـا َـع  ؾتش ايًـتني مت   -صَهـا
 مل لـذ يهـٌ ٖـزٙ ايبًـذات ٚايكــبات     ، ٚ(7)دصدإ ٚدًُٜظتإ ٚغرلٖـا قٓا ٚبرل ٚ قـبات
طــِ إإ أٚ  ،أُٖٝــ١ ثاْٜٛــ١رات ؿـػرل٠  َظــتٛطٓات ٗــا اْ ا تظــتشل ايــزنش، ٜٚبـذٚ أخبـاس 

                                 
ٖٚٞ اؿذ بني اقًِٝ ايعشام  –إ اؿاي١ٝ ٚيعًٓٗا قشٙ خ –٠ قشٜب١ َٔ خاْكني نشخ دذٸإ: َذ١ٜٓ ؿػرل( 1)

 .4/449 َعذِ ايبًذإ، .َٚٓطك١ ػٗشصٚس
 .4/449، 3/375، َعذِ ايبًذإ، 59-58ّ، ق1970ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ايكاٖش٠  :َظعش بٔ ًٌَٗٗ (2)

 .71-70ُيشٸطتإ، قٜٚكاسٕ َع ؼذٜذ ايٓكؼبٓذٟ: ايُهشد يف 
 ،420-13/419ػٗشصٚس، ، َاد٠ املعاسف اٱط١َٝ٬  : دا٥ش٠َٝٓٛسطهٞ: ٜشادع سٍٛ ٖزٙ اٯسا٤( 3)

 .98 -88ق ،يف ُيشٸطتإايُهشد 
 .91ايُهشد يف ُيشٸطتإ، ق (4)
 .398، ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق58ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق (5)
 .3/19، ايهاٌَ، 5/47تأسٜخ ايطدلٟ،  (6)
يًُضٜذ عٓٗا،  .376 -3/375، 2/544، َعذِ ايبًذإ، 59-58ايشطاي١ ايجا١ْٝ، قَظعش بٔ ًٌَٗٗ:  (7)

 102 -98ٜٓطش: ايُهشد يف ُيشٸطتإ ايـػش٣، ق
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اطـِ  طـذًت ب ت ؾٝٗـا  ا، عٝح إ مجٝع ا٭سذاخ ايـيت دـشٸ  ػٗشصٚس قذ طػ٢ ع٢ً أزلا٥ٗ
 ػٗشصٚس.

 إ ايػايبٝـ١  عًـ٢  ،ػـٗشصٚس ي٫ٜٛـ١  ايذلنٝـب ايظـهاْٞ    تتؿل املـادس اييت أػاست اىل 
ذِٖ ٚرٖـب أسـ   ،(1)ٞ ناْٛا َٔ ايُهشداٱط٬َ تأسٜخاي ايعع٢ُ َٔ طهاْٗا ٚيف مجٝع عـٛس

، كتعٛا ؾٝٗا عهـِ ػـب٘ َظـتكٌ عًٝٗـا، ؾًـِ      (2)ًٖٗا "نًِٗ انشاد"أبعذ َٔ ريو ؾاعتدل أ
، َٚٔ ايطبٝعٞ ناْٛا َٔ قبا٥ٌ (3)ٜهٔ بٗا أَرل ٫ٚ عاٌَ َٔ قبٌ ايظًطات ٖٚٞ يف أٜذِٜٗ

، (4)ايظــــٛي١ٝايباسطــــٝإ،  -: اؾ٬يٝــــ١، ايباطــــٝإَٓٗــــا شفكتًؿــــ١، ْعــــٚبطــــٕٛ 
 .(6)١ٜريثالبلا ،١ٜٝٓاي٬ٚ، (5))؟(ايؼُشدي١ٝ
 :إقًِٝ اؾضٜش٠ -2
، سٝـح إ  (7)يٛقٛعٗا بني ْٗشٟ دد١ً ٚايؿشات باؾضٜش٠ ب٬د َابني ايٓٗشٜٔ ايعًٝا شفع

 ، (8)تًو ايظٍٗٛ ايٛاطع١ املٓبظط١ ؼٝط بٗا َٝاٙ ايٓٗشٜٔ ٚايشٚاؾذ اييت تـب ؾُٝٗا
 .(9)يتؿاف ْٗش ايؿشات يف َٓابع٘ قذ ٜدلس ريوٚايٛاقع إ إ
ٖا ٚأػــٗش ،ٚيــٛ بـــٛس٠ دض٥ٝـ١ ٚقــذٚد٠  أخـش٣ عــشف إقًـِٝ اؾضٜــش٠ بازلــا٤   نُـا  

ٕ (2)ؾكـط  ا٭خـرل ، ٚ"أبٛس" يذ٣ (1)"آقٛس" يذ٣ املكذطٞ ٜٚاقٛت ٗا نًُـ١  أؿـً  ، ٜٚعٗـش إ
                                 

ؿٛس٠   ، ابٔ سٛقٌ:200، اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، ق247اشلُزاْٞ: ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ق (1)
 .4/373، ا٭عؼ٢، ايكًكؼٓذٟ: ؿبد 128، ْض١ٖ ايكًٛب، ق58، ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق315ا٭سض، ق

 .2/822ايبػذادٟ: َشاؿذ اٱط٬ع، ، 3/357َعذِ ايبًذإ،  (2)
 .314، ؿٛس٠ ا٭سض، ق200َظايو املُايو، ق (3)
 .3/357، َعذِ ايبًذإ، 57ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق (4)
 .6/36ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ، ( 5)
 ٚؾٝ٘ ؿشـ اطِ اي١ٜٝٓٚ٬ ٚايبابرل١ٜ اىل ايًٛط١ ٚايباطش١ٜ. .374-4/373ؿبد ا٭عؼ٢، ( 6)

ّ، 1947طتعذِ، ايكاٖش٠ َعذِ َا أ ، ايبهشٟ: 189، ؿٛس٠ ا٭سض، ق71َظايو املُايو، ق (7)
يف تٗزٜب  ابٔ ا٭ثرل: ايًباب  ،2/134، َعذِ ايبًذإ، 103، قٚكعا ، ٜاقٛت اؿُٟٛ: املؼذلى2/381

 .351، ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق1/227، ا٭ْظاب
 .17بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق (8)
 .35ّ، ق1977ؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، بػذاد قُذ داطِ محادٟ: اؾضٜش٠ اي( 9)
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، (3)اْٗـا ا٭طـِ ايكـذِٜ يًذضٜـش٠    أٚ  -آثـٛس أٚ  ٚيعًٗا قشٸؾ١ عـٔ آػـٛس   -ٚاسذ٠ غرل ٚاكش١
بني يٛاطـع ايـيت ٜكـع يف سلـايٞ بـ٬د َـا      ذِٜ يًظٌٗ اطِ ايكٜٚعتكذ يظذلْر إ آقٛس ٖٛ اٱ

 .(4)ايٓٗشٜٔ
  ِ ُٝا ؾُٝـا ىـف   ٫ طـ  ،مل تتؿل ايبًذاْٝني سٍٛ ؼذٜذ دقٝل يًذضٜش٠ ٚتبآٜـت آسا٥ٗـ

تؿام ػـب٘ تـاّ سـٍٛ سـذٖا ايؼـشقٞ ٚايػشبـٞ، ار ٜؼـهٌ        سذٖا َٔ ايؼُاٍ، سٝح ٖٓو إ
ؾُذ١ٜٓ تهشٜت ع٢ً دد١ً ٖٞ آخش َا يف اؾٓٛب ، ا(5) ٞٚايػشب ٞايؼشق ٖادد١ً ٚايؿشات سذ
، ٚعًٝ٘ ؾإ اـط (6)ٚايؼ٤ٞ ْؿظ٘ غـٛق َذ١ٜٓ ٖٝت ع٢ً ايؿشات َذ١ٜٓ تابع١ يًذضٜش٠

٠ ٚايؿاؿـٌ بٝٓٗـا يف ايؼـُاٍ    ايُٖٛٞ ايـزٟ ٜٛؿـٌ املـذٜٓتني ٖـٛ اؿـذ اؾٓـٛبٞ يًذضٜـش       
سذٚدٜـ١  َٚذٕ  (8)، أَا سذٖا ايؼُايٞ ؾٝهُٔ اـ٬ف يف إدخاٍ ثػٛس(7)ايعشام يف اؾٓٛبٚ

ّ إخشادٗا َٓٗا، ٚنإ ملٛقع اؾضٜش٠ ايكا٥ِ بـني دٜـاس   أٚ  يف سذٚد اؾضٜش٠ ٚايذٚيـ١   اٱطـ٬
عـذّ  ايـزٟ أدٸ٣  ا٭َـش  ايبٝضْط١ٝ تأثرلّا نبرلّا يف تكًف ٚتٛطع سذٚدٖا َٔ د١ٗ ايؼـُاٍ،  

يف سطِ سذٚد دقٝك١ ٚٚاكش١ شلا، َٚـٔ داْـب آخـش، ادخًـت بعـ  َـذٕ ػـشقٞ         اٱتؿام
ؿشات عٓذ َٓابعُٗـا ايؼـُاي١ٝ يف سـذٚد اؾضٜـش٠، عًـ٢ ايـشغِ َـٔ إ ٖـزٙ         دد١ً ٚغشبٞ اي

املذٕ خاسدـ١ عٓٗـا، ٚيعـٌ قـشب ٖـزٙ املـذٕ َـٔ اؾضٜـش٠ طـبب آخـش يف إؿاقٗـا مبـذٕ             
، خـش٣ . اَا غـٛق ايتشذٜذ اٱقًُٝٞ يًذضٜش٠، َٚٛقعٗـا بايٓظـب١ ي٬قـايِٝ ا٭   (9)اؾضٜش٠

                                                                           
 .2/134، َعذِ ايبًذإ، 101، قٚكعا ، املؼذلى136، قأسظٔ ايتكاطِٝ (1)
 .103، قٚكعا املؼذلى (2)
 .103قُٛد ػٝت خطاب: ب٬د اؾضٜش٠ قبٌ ايؿتد اٱط٬َٞ ٚيف أٜاَ٘، ف١ً اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، ق( 3)
 .193بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق (4)
 .39اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق (5)
 .289، ابٛ ايؿذا٤: تكِٜٛ ايبًذإ، ق72ق املُايو،َظايو ( 6)
 .41اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق( 7)
َٔ ٚتؼشٔ بايعظانش ، قًع١ ٚاقع١ ع٢ً اؿذٚد بني داس اٱط٬ّ ٚدٜاس ايهؿشأٚ  أ١ٜ َذ١ٜٓ :ايجػش( 8)

 .اجملاٖذٜٔ يًذٗاد ٚايتـذٟ يًعذٚاملتطٛع١ ٚ
 .95، 71شٟ: َظايو املُايو، قاٱؿطخ، 107-106ابٔ سطت٘: ا٭ع٬م ايٓؿٝظ١، ق (9)
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يػشب ب٬د ايؼاّ، َٚٔ اؾٓـٛب ايعـشام، َٚـٔ    ؾٝشذٖا َٔ ايؼشم آرسبٝذإ ٚاؾباٍ، َٚٔ ا
 .(1)ايؼُاٍ أسَٝٓٝا ٚب٬د ايشّٚ

 طهٓت اؾضٜش٠ َٓز ايكذّ اقٛاَّا ٚػعٛبّا ػت٢، نايُهشد ٚا٭سَٔ ٚايشّٚ ٚنزيو ايعشب 
ّ       اٱطـ٬َ  خـٛؿا  بعذ عًُٝات ايؿتد  ٞ، ٜٚـأتٞ ايُهـشد اىل داْـب ا٭سَـٔ َـٔ سٝـح قـذ

ايؼُايٞ َٓٗا ايزٟ عشف يف ايعـٛس ايـيت طـبكت ظٗـٛس     طتكشاس ؾٝٗا، ٫طُٝا يف ايكظِاٱ
   ٕ ٫سكـ١   سكـب  ، ٚيف(2)املظٝش١ٝ بهاسدٚخٝا أٟ ب٬د ايُهشدٚخٝني َٔ قبـٌ َـ٪سخٞ ايْٝٛـا

تطــابل كاَــّا َــع ا٫دــضا٤ ايؼــُاي١ٝ َــٔ   ٚايــيت سد٥ٚٝين َــٔ قبــٌ ايشَٚــإهــٛب عشؾــت
)قــشدٚ( يف املـــادس أٚ   يًُــ٬ٝد ب)نــاسدٚ(ا٭ٚىلايكــشٕٚ  خــ٬ٍ تعشؾــنُــا ، (3)اؾضٜــش٠
.ٚيف (5)١ٝاٱطـ٬َ طِ بـٝػ١ )قشد٣( ٚ)قشدٚ( إىل املـادس ايعشبٝـ١  ، ٚاْتكٌ اٱ(4)ايظشٜا١ْٝ

اؿكٝك١ إٕ إط٬م ٖزٙ ايتظُٝات املؼاب١ٗ َٔ اطِ "ايُهشد" ع٢ً سلاٍ اؾضٜـش٠ يف سكـب   
ٜٚكـٍٛ أسـذ    ،طـهاْٗا َـٔ   ادـض٤  ِٗيًتأنٝذ ٚايذ٫ي١ ع٢ً نـْٛ  إ١ٝ٫ٓ كتًؿ١، مل ٜأتٹ تأسى

بٗــزا ايـــذد، ٜعٗــش إ ايكظــِ ايؼــُايٞ َــٔ اؾضٜــش٠ َٛطٓــّا قــذميّا دــذّا    املظتؼــشقني

                                 
ٜٚكٍٛ  .45، اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق120، ْض١ٖ ايكًٛب، ق72-71َظايو املُايو، ق( 1)

ايظٝذ ايباص ايعشٜين عٔ اؿذٚد ايكا١ُ٥ بني ايذٚي١ ايعباط١ٝ ٚايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ: " ؾاملعشٚف إ سذٚد 
كش بني سـٔ َٓـٛس ٚصبطش٠ ٚؾٛم اؿذخ ايذٚيتني تبذأ َٔ ْكط١ ع٢ً ايؿشات تكع ؾٛم زلٝظاط ٚ

َٚشعؽ ٚقذ اتبعت طًظيت دباٍ طٛسٚغ ست٢ قًٝك١ٝ ْٚٗش اي٬َع، ٚاػٗت َٔ ٖزٙ ايٓاس١ٝ مٛ 
 .418ّ، ق1965ّ(، ايكاٖش٠ 1081-323ايذٚي١ٝ ايبٝضْط١ٝ ) .ايؼُاٍ اىل ػشقٞ زلٝظاط ؾاسَٝٓٝا"

، أْٛس 31ّ، ق1984ؾ٪اد مح٘ خٛسػٝذ، بػذاد ز. س. داسٜؿش: ايُهشد يف املـادس ايكذمي١، تشمج١  (2)
 .21، ق1960املا٥ٞ: ا٭نشاد يف بٗذٜٓإ، املٛؿٌ 

 .66، مجاٍ سػٝذ: دساطات ُنشد١ٜ، ق31ايُهشد يف املـادس ايكذمي١، ق (3)
، َٝذشطٕٛ: سس١ً َتٓهش إىل ب٬د َا بني ايٓٗشٜٔ ُٚنشدطتإ، 31ايُهشد يف املـادس ايكذمي١، ق (4)

 .2/247 ّ،1971بػذاد 
 .1ّ، ق1960، ايذٜٓٛسٟ: ا٭خباس ايطٛاٍ، ايكاٖش٠ 180قؾتٛ  ايبًذإ، ايب٬رسٟ:  (5)
 .277ققُذ اَني صنٞ: خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد،  (6)
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ٕ ٜٚ٪ٜذٙ يف ريو َٝ ِ ٖٚـٞ كـُٔ    - ٓٛسطهٞ ٜٚعتكذ إ َكاطع١ بٗتـا ٖـٞ   -اؾضٜـش٠   إقًـٝ
 .(1) ١ٝتأسىايايٛطٔ ا٭ّ يًُهشد ع٢ً طٍٛ اؿكب 

ٓـشّا ٖاَّا َٔ طـهإ اؾضٜـش٠، بـايشغِ َـٔ     ٞ، ٜؼهًٕٛ عاٱط٬َظٌ ايُهشد يف ايعـش 
ظـتذٍ َـٔ   ، ٜٚ(2)تٛاؾذ املضٜذ َٔ ا٭طش ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ ايٝٗا بعذ عًُٝات ايؿـتد َباػـش٠  

أٟ سلـايٞ   -أسَٝٓٝـا طك١ ايٛاقعـ١ خًــ دبـٌ اؾـٛدٟ إىل     سذٜح اشلُذاْٞ إ طهإ املٓ
 .(3)َٔ ايُهشد ٚسذِٖ -اؾضٜش٠
ناْت املٓطك١ املُتذ٠ َٔ ػـٗشصٚس إىل آَـذ َظـه١ْٛ     يف َظتٌٗ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ،ٚ

َـٔ   املشٚاْٝـ١  -إؼـز أَـشا٤ اٱَـاس٠ ايذٚطـته١ٝ    ، ٚ(4)َٚأٖٛيـ١ بايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ املختًؿـ١    
 .(5)، ٚنإ ٖٓاى ايُهشد ايؼا١َٝ ظباٍ َٝاؾاسقني١ُ شلِعاؿ َٝاؾاسقني
 أَــشا٤ٜٚٓتُــٞ  سغتٝــ١ ٚغرلٖــا،قبًٝــ١ اؾٗاٗا تطــهٓ أخــش٣َذٜٓــ١  (6)ٖٝــضإ -ٚخٝــضإ
ــ١ امل امل ــزٙ ايكبًٝ ــ١ إىل ٖ ــشٚاْٝ ٕ  ١ بكُٝ ــذ ــضإ َٚع ــش٣ خٝ ٚدــا٤ يف تشمجــ١   ،(1)إســذ٣ ق

                                 
 .14ّ، ق1968ا٭نشاد، تشمج١ د. َعشٚف خضْذاس، بػذاد  (1)
، ٚب٢ٓ ايكاد٠ 170-160ق ٜٓعش: اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ،طش ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝعٔ إطتكشاس ا٭( 2)

قـشنجرل، قـش عُشٚ، َشز أبٞ  ، َٓٗا:بُهشدطتإ  ٚصعُا٤ ايكبا٥ٌ ايٛاؾذ٠ ايعذٜذ َٔ ايكش٣ ٚايكـٛس
ابٔ  ...أخل.عبٝذ٠، قش١ٜ أبا أٜٛب، قًع١ َارسإ، قٓطش٠ ايٓعُإ، ايضبـٝذ١ٜ، قـش ٜضٜذ، دضٜش٠ إبٔ عُش

نتاب كتـش أبٔ ايؿكٝ٘: ، 151ع٬م ايٓؿٝظ١، قا٭ :ابٔ سطت٘، 32املظايو ٚاملُايو، ق :خشدارب١
، َعذِ 306ؿٛس٠ ا٭سض، ق: ، ابٔ سٛق115ٌاملُايو، قيو َظا :، اٱؿطخش40ٟايبًذإ، ق
 .4/6، 2/469ايبًذإ، 

 .247ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ق( 3)
ّ، 1975، اؿُرلٟ: ايشٚض املعطاس يف خدل ا٫قطاس، برلٚت 315ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق (4)
 .447ق
قًِٝ اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٓعش: ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايُهشد يف إٜ ،، ٚعٔ ايُهشد ايؼا3/263١ََٝعذِ ايبًذإ،  (5)

 .56ٚػٗشصٚس، ق
، ٖٚٞ َذ١ٜٓ ٖٝضإ 2/321َعذِ ايبًذإ،  .خٝضإ: بًذ٠ قشٜب١ َٔ اطعشت )طعشت( ايتابع١ يذٜاسبهش (6)

 اؿاي١ٝ.
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أطـعشد َـٔ بـ٬د ايُهـشد     قش١ٜ  إْ٘"دخٌ ،ّ(1031ه/422 :)ت عبذايٖٛاب بٔ ْـش املايهٞ
 .(2)عٓذ دبٌ اؾٛدٟ"

ٝـ ٚناْت  ٞ   -١اؾٛب َـٔ قبا٥ـٌ سلـايٞ     نـجرل٠ اـًـل"   "ٖٚـِ قبًٝـ١    -بـاؾِٝ ايؿاسطـ
بؼـٓٛ ٚغـت ناْـا طـًٌٝ      -ا٭خٜٛٔ ظٓٛ اٜات ايؼشؾٓاَ٘، إسذ٣ سٚإٚؾل ٚ، (3) ؾضٜش٠ا

 ٮٍٚيـ  ب ا٭َـش ١، ؾإطتتبُٝٓٗا سٍٛ ايظًط ، ؾٓؼب ايٓضاعبٖٛتإ -سهاّ دضٜش٠ ابٔ عُش
 تٓشذس َٔسظب سٚا١ٜ ثا١ْٝ ا٭١َ ايُهشد١ٜ ٚإٕ  ،ْٚض  ايجاْٞ فدلا اىل سـٓهٝؿا ٖتإٛبب

ْٗا يف ايٛقت ْؿظ٘ ديٌٝ ع٢ً قذّ ؾا ،ب١ ايطابع ا٭ططٛسٟ ع٢ً ايشٚا١ٜٚسغِ غً (4)ا٭خٜٛٔ
، (5)طٕٛ إ طهإ سـٔ نٝؿا ناْٛا َٔ ايُهشد دَٚـا ّ. ، ٜٚكٍٛ مبذٕ اؾضٜش٠ طاِْٗٝطتإ

ٜٚش٣ َٝٓٛسطهٞ اْٗـا  ، (6)ٖتإ( َشنضا يًتذُع ايُهشدٟ َٓز ايكذّٛدضٜش٠ ابٔ عُش )بٚتعذ 
 درايظاز االاصايمي  ، ٜٚ٪ٜـذٙ يف ريـو نـٌ َـٔ     (7)تٛصعـٛا  َـ١ ايُهشدٜـ١ َٚٓٗـا   َٗذ يعٗٛس ا٭

أٚ  ايـتػًيب  اؿظٔ بٔ عُـش  ٜٓضشلإ قبٌ أٚٞ اٱط٬َ ، ٚناْت تعشف َٓز ايؿتد(8)هٝتنيْٝ
، بــ  ٜٚب٢ٓ بٗا بٝٛتا ٚقــٛسا  أٚاطط ايكشٕ ايجايح اشلذشٟب عبذايعضٜض بٔ عُش ايدلقعٝذٟ 

ٜٓتابْٛٗـا ٜٚٓتذعْٛٗـا يكلـا٤    جرلّا َا "ننُا ٜكٍٛ ابٔ ػذاد: ،ٚريو ٱٕ"دضٜش٠ ا٭نشاد" 
 .(9)أٚتاسِٖ"

                                                                           
، عبذايشقٝب ٜٛطـ: ايذٚي١ يذٚطته١ٝ يف ُنشدطتإ 49ّ، ق1959ايؿاسقٞ: تأسٜخ ايؿاسقٞ: ايكاٖش٠ ( 1)

 .35ّ، ق1972، بػذاد 1ايٛطط٢، ز
 .115-114نتاب ايػ١ٝٓ، ق :ايكاكٞ عٝاض( 2)
 .1/304ايًباب،  :أبٔ ا٭ثرل( 3)
 .179ّ، ق1953، بػذاد راذبةيلاٌىايبذيٝظٞ: ايؼشؾٓاَ٘، تشمج١ مجٌٝ بٓذٟ  (4)
 .1/106سس١ً َتٓهش، ( 5)
 .65ٍ، لَيٍةاةيةكى سولاٌةااٌىليَلؤاٍ سػٝذ، مج (6)
 .11ا٭نشاد، ق (7)
ؾ، 1366تٗشإ قُذ قاكٞ، تشمج٘: ، ُنشد ُٚنشدطتإ، 27ايُهشد يف املـادس ايكذمي١، ق (8)
 .106ق
 .3/123ّ، 1978ابٔ ػذاد: ا٭ع٬م اـطرل٠ يف رنش أَشا٤ ايؼاّ ٚاؾضٜش٠ )قظِ اؾضٜش٠(، دَؼل  (9)
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ٞ       ٚظٌ ايُهشد ، َـٔ قبـًٝيت ايبختٝـ١    (1)ٜؼـهًٕٛ غايبٝـ١ طـهاْٗا طًٝـ١ ايعــش ايعباطـ
ًعـ١  نكًعـ١ سضدقٝـٌ ٚق  ، ٚســٕٛ نـجرل٠  ق٬ع ٚدباشلا  ٚشلِ بأعُاشلا ،ٚايبؼ١ٜٛٓ ٚغرلُٖا

  .(2)ٟؾٓو اييت ناْت َعكٌ صعُا٤ ايبؼ١ٜٛٓ َٓز ايكشٕ ايشابع اشلذش
ايٛطط٢  طشاؾٗاأ سلٌايعًٝا ؾشظب، بٌ  أما٤ اؾضٜش٠ ع٢ًايُهشد  مل ٜكتـش إطتكشاس

، ؾعٓذَا صاس ابٔ بطٛط١ َذ١ٜٓ طٓذاس ٚدذ أًٖٗا "أنـشاد ٚشلـِ   ٚايؼشق١ٝ ْٚٛاسٞ املٛؿٌ
ٍ اؾ، ٜٚؼـرل ايشسايـ١ اٯخـش ابـٔ دـبرل اىل إْتؼـاسِٖ ب      (3)ػذاع١ ٚنـشّ"    املطًـ١ عًـ٢   بـا
ٚتعـذٸ اؾٗـات ايؼـُاي١ٝ    ، (4)٠ ٚاملظاؾشٜٔؿٌ ْٚـٝبني ٚتعشكِٗ يًُاسٸبني املٛطٍٗٛ َا

ٛٸٕ ايُهــشد غايبٝــ١ طــهاْٗا اؿظــ١ٝٓ )صاخــٛ( ؾ ،ٚايؼــشق١ٝ يًُٛؿــٌ َــٔ املٓــاطل ايــيت نــ
ُ  ،سٛشلاَٚا ٟ      ٖٛٞ َٔ ايك٬ع ٚاؿـٕٛ ايـيت سه ، (5)ٖـا َٓـز أٚاخـش ايكـشٕ ايجايـح اشلذـش

ٕ  ٚسذد َٛطٔ  ٚ  ب (6)ٛسإ()نـ  قبًٝيت ايٝعكٛب١ٝ ٚاؾٛسقـا طـشاف دبـٌ   أؼـُايٞ املٛؿـٌ 
 "داش"َعاقٌ ا٭نٚاؿٌ املظًُٕٛ تكذَِٗ ػشقا، ؾٛادٗٛا  املٛؿٌ ، ٚبعذ ؾتد(7)اؾٛدٟ
بٓـا٤ اؿــٕٛ ٚاملعاقـٌ    ، ٚ(8)ناملشز ٚباعزسا ٚباْٗزسا ٚداطٔ ٚسبتٕٛ ٚغرلٖا ،ٚؾتشٖٛا
  اشلذباْٝـ١ َـٔ   ٚعبطٕٛ ٚؾش إطتكشت٘، نُا هِ ؾٝٗا يف َهإ َا ٜعين قذّ اٱطتكشاس بٚاؿ
بل ٖزا ايكٍٛ ، ٜٚٓط(10)ا اىل اؾٓب َع ايٓـاس٣بدٓ عضٸ٣ٚنؿش (9) ٚسض٠ ٌٝأسب ٚقش٣ بًذات

                                 
 .48/93، ايزٖيب، تأسٜخ اٱط٬ّ، 35، قٚكعا ذلىاملؼ :ٜاقٛت( 1)
 .432آثاس ايب٬د، ق :ايكضٜٚين( 2)
 .182، قٖـ 1417 ايشباطسس١ً ابٔ بطٛط١،  (3)
 .171سس١ً ابٔ دبرل، برلٚت، )د. ت(، ق (4)
 .6/77ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ،  (5)
 تعين أٜلا ايشع١ٝ، ايعا١َ، أٌٖ ايكش٣. -باؾِٝ ايؿاسطٞ -نٛسإ (6)

 .2/135املظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب،  (7)
 .128، ابٔ ايؿكٝ٘: كتـش نتاب ايبًذإ، ق327قايب٬رسٟ: ؾتٛ  ايبًذإ،  (8)
، ٖٚٞ قش١ٜ عٳض٠ 2/256َعذِ ايبًذإ،  .أسبٌٝ َٔ د١ٗ املٛؿٌ -سض٠: َذ١ٜٓ ؿػرل٠ قشٜب١ َٔ أسبٌ (9)

  .اؿاي١ٝ املتآمخ١ ملذ١ٜٓ أسبٌٝ
َعذِ  .ٚنؿش عض٣ تابع١ ٭سبٌٝ بٝٓٗا ٚبني ايضاب ا٭طؿٌ. 196ؿٛس٠ ا٭سض، ق: ابٔ سٛقٌ( 10)

 ع٢ً ا٭سدد.   صؤربةش عوسيَزٖٚٞ قش١ٜ  .4/470ايبًذإ، 
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، (1)ٜكاٍ شلِ ايذاط١ٝٓ" ا٭نشاد ٗا "خًل ععِٝ َٔ طٛا٥ـهإ بؾ ،ع٢ً دباٍ داطٔ أٜلا
ِ   قــ٢ ػـشم اؾضٜـش٠   ٖهاسٟ ايٛاقعـ١ يف أ  دباٍ اَا آرسبٝذـإ، ؾهاْـت    ٚاملتآمخـ١ ٱقًـٝ
اييت عشؾٛا بإطـِ َٓطكـتِٗ ٚناْـت شلـِ ؾٝٗـا       (2)ًطٛا٥ـ ٚايكبا٥ٌ اشلهاس١ٜي طٓا َٚعك٬َٛ

   ٟ ــع اشلذــش ــشٕ ايشاب ــ١ يف َظــتٌٗ ايك ــ١ يف ، ٚ(3)قــ٬ع ٚســـٕٛ َٓٝع ظــٛاسِٖ اؾٛملرلنٝ
عشؾـت بعكـش   ؾ، املعشٚؾـ١  اؿُٝذٜـ١  كبًٝـ١ ي َعك٬، ٚناْت عكش٠ (4)طةاةرِ  -دٛملرلى ٚنٛاس
، ٚػـهًت  (6)ٚقشاٖا ٚطٛادٖا ؾهاْت ٜظهٓٗا ايُهشد بــٛس٠ اغًبٝـ١   ٌٝسبأ، اَا (5)اؿُٝذ١ٜ
 .(7)يٮعشاب ؿّاَٚـاٜ اشلذبا١ْٝ بطٕٛ ايشساي١ ََٔا بني ايضابني َؼاتّٝا يًطٍٗٛ 
ٚداقـٛم ايظـاق١ٝ    (8)"ب٬د ايهشخٝينٞ إقًِٝ اؾضٜش٠، ؾكذ اعذ ايعُشٟؾُٝا ىفٸ دٓٛبٚ  

 هؼـــ عــٔدٕٚ إ ٜ، (9)"ِ أَــرلا ىـــِ...ٚإٕ شلــا٭نــشاد َــٔ َٛاكــع دبــاٍ -داقــٛم
َا ، اايٝٗٛد ٚايٓـاس٣ غايب١ٝ طهإ قًع١ ايهشخٝينأيـ  ،ٚخ٬ٍ ايعـش ايعباطٞ ،قبا٥ًِٗ
ٔ  ٛا غايبا١ ٚايك٬ع اجملاٚس٠ شلا، ؾهاّْ ايكًعاسه ٛ  ٚناْـت  ،(10)ايُهـشد  ا٭َـشا٤  َـ  -خٛسَـات

 . (11)َٔ ْٛاسٞ ُنشدطتإ -خاْٝذاس قذميا

                                 
 .2/472َعذِ ايبًذإ، ( 1)
 .5/408، 2/184 ،، َعذِ ايبًذا55ٕايؿاسقٞ: تأسٜخ ايؿاسقٞ، ق (2)
 .7/102ايهاٌَ، ( 3)
 .4/377، ا٭عؼ٢ايكًكؼٓذٟ: ؿبد  (4)
 .146، 4/136َعذِ ايبًذإ، ، 6/2601َعذِ ا٭دبا٤،  اؿُٟٛ: ٜاقٛت( 5)
 .181، قٚكعا ، املؼذلى1/138ّ. ٕ،  (6)
 .205ؿٛس٠ ا٭سض، ق( 7)
 ٖٚٞ َذ١ٜٓ نشنٛى اؿاي١ٝ.. 4/305َعذِ ايبًذإ،  .نشخٝين: قًع١ سظ١ٓ سـ١ٓٝ بني داقٛم ٚاسبٌ (8)

 داقٛم ايٓاق١)!(. ٚؾٝ٘ ؿشـ داقٛم ايظاق١ٝ اىل .4/374، ا٭عؼ٢ؿبد ( 9)

 .256 –252قنتاب اٱعتباس،  :أطا١َ بٔ َٓكز (10)
نتابؿشٚػ٢ خٝـاّ،   ،َع٢ٓٝ ايتٛساٜخَٓتخب  ،ّ(1414ٖـ/817 ١ْطٓـض٣ )طٓ ايذٜٔ: َعني ٜٓعش (11)

 .360ق، ؾ1336تٗشإ 
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َٸـا )دبـٌ محـ      خرلّا طهٔ ايُهـشد ب ٚأ ٙ شٜٔ(، ستـ٢  هجـش٠ يف اطـشاف دبـٌ باس بـٔ  ا زلـا
َٸا ٖٛ ْٗا١ٜ  ٜٚبذٚ ا (1)"ا٭نشاد دبٌ"ب خًذٕٚ َٔ د١ٗ دٓٛب غشب  طتإُنشدٕ دبٌ باس

٘  ٚدـذِٖ بـ   جبـت ب٬دِٖ، ار مل ت ، ٚبايتـايٞ ؾـإ ٖـزا اؾبـٌ ٖـٛ اؿـذ       ايطشف ايػشبـٞ َٓـ
 د ايُهشد َٔ د١ٗ اؾٓٛب ايػشبٞ.ايطبٝعٞ يب٬

 

 ِ آرسبٝذإ:إقًٝ -3
 املــادس  ١ٝ ٱطـِ"آتشٚباتهإ" ايـزٟ ٚسد يف  اٱطـ٬َ آرسبٝذإ "ٖٛ ايـٝاغ١ ايعشب١ٝ 

ع٢ً اؾض٤ ايؼُايٞ  ٚقذ اطًل (3)ايْٝٛاْٞهٌ املتطٛس َٔ "آتشٚباتني"، ٖٚٛ ايؼ(2)١ٝسَٓا٭
ى اْ٘ ٫ ٜظتبعذ إ ٜهـٕٛ  رلتاملظتؼشم ػَٔ إقًِٝ َٝذٜا ايتابع يًذٚي١ ا٫مخ١ٝٓٝ، ٜٚش٣ 

َـٔ ايكـشٕ ايجايـح     ا٭ٍٚاطًـل عًـ٢ اؾـض٤ ايؼـُايٞ ايػشبـٞ َـٔ اٜـشإ َٓـز ايٓـــ           قذ
 .(4)امل٬ٝدٟ

آتشٚبـات"، ايـزٟ اطـتكٌ عهـِ َٝـذٜا      املـطًد قذ أخز َٔ اطـِ ايكا٥ـذ "   ٜٚعٗش إ
م.ّ( يف اعكاب طكٛط ايذٚي١ ا٫مخ١ٝٓٝ ع٢ً ٜذ ا٫طهٓذس املكـذْٚٞ،   328ايـػش٣ ط١ٓ )

٢ اؿـبد آرسبادنـإ، ثـِ عـشٸب ٚاطـتعٌُ َـٔ قبـٌ املـ٪سخني         ثِ تطٛس مبشٚس ايـضَٔ ستـ  
 طِ ايزٟ َا ٜضاٍ تعشف ب٘ املٓطك١ يف ، ٖٚٛ اٱ(5)ٚايبًذاْٝني املظًُني بـٝػ١ آرسبٝذإ

 .(6)ايٛقت اؿاكش

                                 
 .74املكذ١َ، برلٚت )د. ت(، ق (1)
ٓعش: ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، سطاي١ َٜعٓاٖا ٚتطٛس ايـٝؼ املختًؿ١ شلا، عٔ تظ١ُٝ آرسبٝذإ ٚ (2)

 .37-34دنتٛساٙ، ق
 .18بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق يظذلْر: (3)
 .564-1/563دا٥ش٠ املعاسف اٱط١َٝ٬، َاد٠ آرسبٝذإ، ( 4)
 .37آرسبٝذإ، ق :ايٓكؼبٓذٟ (5)
ْٗش  ييت ٜؼهٌايػشب١ٝ ٚايؼشق١ٝ ا آرسبٝذإ اؾعيتآرسبٝذإ يف ايعٗذ اٱط٬َٞ تطابل سايّٝا َع ق (6)

اقًِٝ َع ؾاْٗا تطابل  ٚاؾُٗٛس١ٜ املظتك١ً سايّٝا، ١ طابكّااساغ سذٖا ايؼُايٞ، اَا آرسبٝذإ ايظٛؾٝتٝ
 ٖٓا آرسبٝذإ ا٫ٜشا١ْٝ ؾكط. إ ٚاملكـٛدايشٸ
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١ٝ َٓز اٱط٬َٞ، اطًل آرسبٝذإ ع٢ً أسذ ا٫قايِٝ ايؼشق١ٝ يًذٚي١ اٱط٬َٚيف ايعـش  
يٝع ٖٓاى اتؿام تاّ بني ايبًذاْٝني يف تعٝني سذٚدٙ َـٔ اؾٗـات   ٞ، إ٫ٓ اْ٘ اٱط٬َايؿتد 

، ؾابٔ ايؿكٝ٘ اعتدل سذٚدٙ َٔ سذ بشرع١ إىل سـذ  خش٣ا٭سبع، ػأْ٘ ػإٔ اغًب ا٫قايِٝ ا٭
ٚٚؿؿ٘ ايكضٜٚين باْ٘ ايـب٬د ايٛاقعـ١ بـني قٖٛظـتإ      أخش٣، دٕٚ اعطا٤ تؿاؿٌ (1)صلإ

، ٚنشسٸ ٜاقٛت قٍٛ ابـٔ ايؿكٝـ٘ ثـِ اكـاف باْـ٘ ايـب٬د       (2)إأسٸ -إ)إقًِٝ اؾباٍ( ٚب٬د ايشٸ
٫ ٜتؿـل   ا٭خـرل ، ٖٚزا ايتشذٜذ (3)اييت تتـٌ بب٬د ايطشّ )تاسّ( ٚاؾبٌ َٔ د١ٗ ايؼُاٍ

 .(4)خشٜٔ يَ٘ع ؼذٜذ اٯ
َظتٛيف أقشب٘ إىل ايـش١، سٝح اْ٘ يذٜ٘ ٖـٛ ا٭ساكـٞ   ٚميهٔ إ ٜعذٸ ؼذٜذ محذاو  

ٕ اييت ٜٴشذٸٖا ايعشام ايعذ دٛسدٝـا( سلـا٫ّ    -ُٞ ُٚنشدطتإ دٓٛبّا، ٚب٬د ايُهشز )نشدظـتا
سا٤ املختًؿـ١ ٚاملتلـاسب١   ٚٚؾـل ايٓكؼـبٓذٟ بـني اٯ    (5)ٚإقًِٝ َٛقإ ػشقّا ٚأسَٝٓٝا غشبّا

أسٝاّْا، ؾؿٞ ايعـش ايعباطٞ نإ ؼذٙ َٔ ايؼشم بـ٬د ايـذًِٜ ٚاؾٝـٌ )نـ٬ٕٝ( ٚغشبـٞ      
اؾضٜـش٠ َٚـٔ اؾٓـٛب اؾبـاٍ، اَـا َـٔ دٗـ١        عش اــضس، َٚـٔ ايػـشب أسَٝٓٝـا ٚسلـايٞ      

ايؼُاٍ، ؾهإ ْٗش ايشغ )آساغ( ٖٛ اؿذ ايطبٝعـٞ ايؿاؿـٌ بـني آرسبٝذـإ َـٔ اؾٓـٛب       
 ٍ ٚايـشإ   . ٚعـشف آرسبٝذـإ َـع إقًُٝـٞ أسَٝٓٝـا     (6)ٚب٬د آسإ)ايشإ( ٚػرلٚإ َٔ ايؼـُا

ٌ     ايشٸساب "طِ ؼت إ علـِٗ بـبع    ستبـاط ب ٚريـو ٱ  (7)" يـذ٣ بعـ  ايبًـذاْٝني ا٭ٚا٥ـ
 .(8)ٚتذاخٌ أساكِٝٗ

                                 
 .285كتـش نتاب ايبًذإ، ق (1)
 .189آثاس ايب٬د، ق (2)
 .1/128َعذِ ايبًذإ، ( 3)
 .38، قآرسبٝذإايٓكؼبٓذٟ:  (4)
 .85ْض١ٖ ايكًٛب، قمحذ او َظتٛؾ٢:  (5)
 .37آرسبٝذإ، ق (6)
، املكذطٞ: أسظٔ 285، ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق181اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، ق (7)

 .374ايتكاطِٝ، ق
 .38آرسبٝذإ، ق( 8)
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خـٛؿــّا يف اؾٗــات اؾٓٛبٝــ١  ؿــًٝني،يُهــشد اٱقًــِٝ، ٖٚــِ َــٔ ايظــهإ ا٭ طــهٔ ا
يف اؾٗـات ايؼـشق١ٝ    ، غـرل اْٗـِ تٛادـذٚا   أٚسَٝـ١ ببشرل٠  ٚايؼشق١ٝ َٓ٘ ٚاملٓاطل احملٝط١

إ ٌٗ ايب٬ػــذإ )ب٬ػــهإ( َٚٝــإ سٚدٞ يًُٓطكــ١، يف طــاٱطــ٬َيٲقًــِٝ اثٓــا٤ ايؿــتد 
ميهٔ ايكٍٛ، ٚ، (1)اٱط٬ّٚطاتشٚدإ ٚدبٌ طب٬ٕ، سٝح ساسبِٖٛ املظًُٕٛ ٚدعِٖٛ إىل 

ٍ ذٕ ٚقـش٣ ػـشم اٱقًـِٝ،     ٜهْٛٛا َٔ ايظهإ املظـتكشٜٔ مبـ  ملاِْٗ  ايشٚاٜـ١  َـٔ   ٜٚظـتذ
ٗـ      نـاْٛا قبا٥ـٌ سعٜٛـ١ سسايـ١ هٛبـٕٛ       ِ"انشاد طـٌٗ ايب٬ػـذإ" ٚ "دبـٌ طـب٬ٕ"، اْ

ٛ   ايظٍٗٛ ٚاؾباٍ يف ايؼتا٤ ٚاي ْـٛا َـٔ طـه١ٓ    ـٝـ طًبّا يًُشعـ٢ ٚايهـٮ ٚبايتـايٞ مل ٜه
ِ  آرسبٝذإ ايؼشق١ٝ املظتكش  ٜني، َٚٔ احملتٌُ إ ٜهْٛٛا قذ ْضسٛا ايٝٗا َٔ غشبـٞ اٱقًـٝ

ٝـ   أخباسؿًٞ، ٚايػشٜب إ ا٭ سٝح َٛطِٓٗ َباػـش٠،   ايؿـتد  اتِٖ تٓكطع بعـذ اْتٗـا٤ عًُ
ِ طـش ٚقبا٥ـٌ عشبٝـ١ نـجرل٠ اىل اٱق    أتٛاؾـذ  إٕ ٜٚعتكذ  ، ادت بػـايبٝتِٗ ٖٚـِ يف سايـ١    (2)ًـٝ
نُا أدت إدتٝا  دشاؾٌ  ،(3)َاّْاأانجش  أخش٣ا٠ٚ إىل تشى املٓطك١ ٚايتشٍٛ إىل َٛاكع ايبذ

َظـتٌٗ ايكـشٕ اــاَع اشلذـشٟ اىل اقـت٬ع       ايػض ايظ٬دك١ ٭قُٝـٞ اؾبـاٍ ٚآرسبٝذـإ يف   
سٌ ٚاملظـتكشٜٔ يف طـٌٗ   ٚخ٬ؿ١ ايكٍٛ إ ايُهشد َٔ ايش ،(4)ؿ١ًٝا٭ بكاٜاِٖ َٔ َٛاطِٓٗ

قذ أكُشٌ عذدِٖ بعذ ؾتشٗـا، ٚاْٗـ٢ ايػـض ايظـ٬دك١ تٛادـذِٖ ؾٝٗـا        ايٛاطعايب٬ػذإ 
 . (5)ايٓــ ايجاْٞ َٔ ايكشٕ اـاَع اشلذشٟ خ٬ٍ

ؾهإ ايُهشد َٔ ايظهإ ا٭ؿـًٝني ٚإطـتكشٚا    ،َٔ اٱق١ًِٝ ايػشبٝ ١ٗ١ٝ اؾٓٛباؾإَا يف 
عٔ َضاٚي١ سٝا٠ ايشعٞ ٚايبذا٠ٚ، ست٢ إٕ بع  دٗاتٗـا،   يف مبذْٗا ٚبًذاتٗا ٚقشاٖا، ؾل٬ّ

                                 
بٔ دعؿش: ، قذا١َ 293، ابٔ ايؿكٝ٘: كتـش نتاب ايبًذإ، ق321، ق  ايبًذإٛؾت ايب٬رسٟ:  (1)

 . 3/44، ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ، 1/129، َعذِ ايبًذإ، 378اـشاز ٚؿٓاع١ ايهتاب١، ق

 .107-85سٍٛ تٛاؾذ ا٫طش ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ إىل آرسبٝذإ ٜٓعش: ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، ق( 2)
ناْت دَّٚا َٔ ناْت ٖذشات ايُهشد يف ايعـٛس ايكذمي١، نُا ٜزنش يٓا ريو ايتأسٜخ ٚايكشا٥ٔ ايهجرل٠،  (3)

د١ٗ ايؼشم إىل ايػشب، أٟ عهع َا ْزٖب ايٝ٘، إ٫ٓ إ ٖزا ٫ ميٓع َٔ سـٍٛ ٖذشات َعانظ١ )َٔ 
 ايػشب إىل ايؼشم( ٫طُٝا َٔ قبٌ ايكبا٥ٌ ايشسٌ سظب املتطًبات اييت تؿشكٗا سٝا٠ ايشعٞ.

تٗشإ طىٍلاً، إ ٜٓعش: أمحذ نظش٣ٚ: ػٗشٜاس ،سٍٛ ٖذشات قبا٥ٌ ايػض ايظ٬دك١ إىل آرسبٝذإ (4)
 .205-183، قؾ1385
 .109آرسبٝذإ، ق( 5)
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، نُا طهٓٛا باملٓـاطل ايٛاقعـ١   (1)امل٬ٝدٟ ا٭ٍٚعشؾت يذ٣ ا٭سَٔ بهٛسػٝا خ٬ٍ ايكشٕ 
اْتؼاس ايُهشد يف آرسبٝذإ قـذِٜ دـذّا    تأسٜخ، ٜٚش٣ َٝٓٛسطهٞ إ (2)أٚس١َٝدٓٛبٞ عرل٠ 

خش إ امل٪سخ ا٭سَين َٛط٢ اـٛسٜين )ايكشٕ آ ، ٜٚ٪نذ يف َٛكع(3)ٚإِْٗ عدلٚا ْٗش آساغ
ٟ ايُهــشد يف ايًػــ١ ، اايظــادغ املــ٬ٝدٟ( زلــ٢ طــهإ َذٜٓــ١ َــانٛ َٚاسٛشلــا ب"َــاس" 

 .(4)س١َٝٓ ايكذمي١ا٭
ٞ  ، ٜٚعٗش َٔ طـٝام  (5) "ا٭نشاد "أسذثٗابًذ٠ ؿػرل٠  قٓذس١ٜناْت  ٚ  ٚؿــ املكذطـ
عـاَش٠ ٚطـط اؾبـاٍ    ٖٞ بًـذ٠ ؿـػرل٠   ٚ (7) ٚايذػت، (6)اْٗا ٚاقع١ بني طًُاغ َٚشْذشلا 

ع٢ً اؾباٍ املط١ً عًـ٢  بٓا  نُا َشٸظتٛيف املٚأطًل محذاو  (8)نإ " أًٖٗا نًِٗ أنشاد"
ّ( 892 -870ٖــ/ 279-256)، ٚيف عـش اـًٝؿ١ املعتُذ(9)َذ١ٜٓ طًُاغ دباٍ ُنشدطتإ

ــاس٣ غايبٝـ١   ايُهشد َـع ايٓ  ػهٌ، ٚ(10)ا٭نشاد عًٟٛ بآرسبٝذإ ٚإدتُع سٛي٘ خشز داعٞ
ٟ  أٚس١َٝطهإ  اؿظـني بـٔ ٜضداْٝـاس     ايــٛيف أبـٛبهش  ٚنـإ   (11)خ٬ٍ ايكشٕ ايشابع اشلذـش
 .(12)ؾٓظب إيٝٗا ،أٚس١ََٝٔ أٌٖ  ّ(945ٖـ/333 )ت ايهشدٟ

      ٕ بطـٕٛ ٚؾـشٚع ايكبًٝـ١     ،َٚٔ أِٖ ايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ ايـيت طـهٓت ٚإطـتكشت بآرسبٝذـا
ٝطاْٗا ع٢ً َذ١ٜٓ ٚأسذ٠ بٌ سلٌ انجش َذٕ ٚ ٚمل ٜكتـش اطت ،ايٛاطع١ اٱْتؼاس اشلذبا١ْٝ

                                 
 .108ؾاطًٝٞ ْٝهٝتني: ُنشد ُٚنشدطتإ، ق (1)
 .108ّ. ٕ، ق( 2)

(1) V. V. Minorisky: Studies of Caucasian History, P 113. 
(4) Ibid, P 127539، ق1، ا٭نشاد أسؿاد املٝذٜني، ف١ً اجملُع ايعًُٞ ايُهشدٟ، َر. 
 .377ٔ ايتكاطِٝ، قأسظ (5)
 .5/110َعذِ ايبًذإ، . ٚس١َٝسبٝذإ ٚاقع١ يف سلاٍ عش أآرب َشْذ: َذ١ٜٓ َؼٗٛس٠ ( 6)
 .ايتابع١ ٭ٚطتإ آرسبٝذإ ايػشب١ٝايذػت: ٚؾل ٚؿـ ٜاقٛت شلا ٖٞ َذ١ٜٓ طشدػت  (7)
 .2/456َعذِ ايبًذإ،  (8)
 .97ْض١ٖ ايكًٛب، ق( 9)
 .6/125ّ، 1919 ٜعاملكذطٞ: ايبذ٤ ٚايتأسٜخ، باس( 10)
 .1/674ٚس١َٝ، َاد٠ أَٝٓٛسطهٞ: دا٥ش٠ املعشف اٱط١َٝ٬،  (11)
 .124-2/121، خٝاسبشاس ٚقاطٔ ا٭َٓاقب ا٭ :ابٔ مخٝع املٛؿًٞ( 12)
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ٚيف ْٗا١ٜ ايكشٕ ايجايح اشلذـشٟ، تٛاؾـذت مجاعـ١     .أٚس١َٝقش٣ ايظٌٗ املُتذ غشبٞ عرل٠ 
ــ 293) عاِّٗ ثش ؾؼٌ عـٝاْ، ع٢ً أأسبٌَِٝٓٗ إىل آرسبٝذإ قادَّا َٔ ْٛاسٞ  ٖ /905)ّ 
ٕ اقذّ ْف َتٛؾش ست٢ اٯ ٝذإ، ٖٚزااشلشب إىل آرسب كذ اؿُذاْٝني، ؾتُهٔ قظُّا َِٓٗ

يف آرسبٝذإ بعذ ٖذشتِٗ ايٝٗا، غرل إ ٖـزا ٫ ٜعـين عـذّ تٛادـذِٖ      اشلذبا١ْٜٝ٪نذ ٚدٛد 
، ؾبعذ سٛايٞ أسبعني عاَّا ع٢ً ٖذشتِٗ ٖزٙ، لـذ اْٗـِ قـذ تػًبـٛا     تأسٜخاي ؾٝٗا قبٌ ٖزا

ذٕ ايـيت  ٚدٓٛبٗا، ؾُذٜٓـ١ طـًُاغ َـٔ املـ     أٚس١َٝع٢ً اِٖ املذٕ ايٛاقع١ يف غشب عرل٠ 
ٛٸٕ دٝؼـّا َـٔ "مجـاٖرل         اشلذبا١ْٝطهٓتٗا  نُـا   ،(1)"اشلذباْٝـ١ ٚتـٛىل أَرلٖـِ سهُٗـا ٚنـ
ٜكٍٛ إبـٔ سٛقٌ"أػـ١ٓ ٖٚـ٢ أٜلـا َذٜٓـ١ نـجرل٠       ، ٚسهِ َذ١ٜٓ اػٜٓٛ٘ )ػٓٛ(إطتًُت 

غضٜش٠ ايؼذش ٚاـلش ٚاـرلات ٚايؿٛان٘ ٚاــب ٚا٭عٓاب ٚاملٝاٙ اؾاس١ٜ َتٛٓؾش٠ ايكظِ 
ـٸت ب٘ أٚس١َٝايكظط َٔ طا٥ش َ ٚاملشاغ١ َٔ سؾل بادٜتٗا ٚايتؿاف اــرلات بٗـا َـٔ     ا خ
ٕ ٚبٗا ٜـٝؿٕٛ ٚإٜٸ اشلذبا١ْٝد١ٗ أنشادٖا  ، ٚتػًبـت  (2)"اٖا ٜٓتذعٕٛ ٚبٗا مجٝع َا ميًهـٛ
، اَـــا يف دٓـــٛبٞ عـــرل٠ (3)اىل طـــًُاغ أٚسَٝـــ١عًـــ٢ املٓطكـــ١ املُتـــذ٠ َـــٔ أٜلـــّا 
 . (5)اشلذشٟ ايشابعيشدٜين ايعشب يف بذا١ٜ ايكشٕ َٔ قب١ًٝ آٍ ا (4)٠ ْشٜضؾإْتضعت بًذ،أٚس١َٝ

آرسبٝذـإ ٚاْٗـا اْتؼـشت يف املٓطكـ١     بقذ ػٓهًت غايب١ٝ ايُهشد  اشلذبا١ْٖٝٚهزا لذ إ 
ايعـش ايعباطٞ، ط١ًٝ  ؾٝ٘ أخش٣ذ قبا٥ٌ ُاغ إىل ْشٜض، ست٢ إْٓا قًُا لاملُتذ٠ َٔ طً

بذأ َٔ يف آرسبٝذإ ٜ اشلذبا١ْٝطتكشاس إ إ ٫ ْتؿل َع ايشأٟ ايكا٥ٌ بإٖٚزا َا وًُٓا اىل 
 .(6)ٚاخش ايكشٕ ايجايح اشلذشٟأ

ٔ بـ٬ٍ  صعُِٝٗ قُـذ بـ  كشٸد املؼاسن١ يف  اشلذبا١ْٝطش ٚاؾذٜش بايزنش إ عذدّا َٔ ا٭
٤ اؿُـذاْٞ عـٔ   اشلٝذـا قذ ٖادشٚا َٔ ْٛاسٞ اسبٌٝ ٚتٛدٗـٛا مـٛ آرسبٝذـإ، ٚعؿـا أبـٛ      

                                 
 .2/66، 1914ػاسب ا٭َِ، َطبع١ ػشن١ ايتُذٸٕ ايـٓاع١ٝ، َـش ( 1)
 .289ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق (2)
 .377أسظٔ ايتكاطِٝ، ق( 3)
ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ٖاَؽ  .ٕ َذ١ٜٓ طًذسٚصٚؼٌ قًٗا اٯْشٜض: َذ١ٜٓ ؿػرل٠ يف دٓٛب عرل٠ اٚس١َٝ،  (4)
 .57ق
 .59ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق (5)
 . 110ٜٓعش: ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، ق ،عٔ ٖزا ايشأٟ (6)
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ٍ   ِ، ٚطـًِ  أَٛاشلٌ ٚسدٻ عًِٝٗ ٝشٜب١ َٔ أسببًذ٠ سضٸ٠ ايكغايبٝتِٗ ٚاطهِٓٗ   قُـذ بـٔ بـ٬
    ٌ إىل  اصسـ١ ايٓ اشلذباْٝـ١ طـش  ؾـارا قاسْـا عـذد ا٭    (1)ْؿظ٘ إىل أبـٞ اشلٝذـا٤ ٚاقـاّ باملٛؿـ

ٚاْتؼاسِٖ ايٛاطـع ؾٝٗـا بعـذ سكبـ١ قــرل٠ َـٔ ايـضَٔ،         اشلذبا١ْٝآرسبٝذإ َع نجش٠ عذد 
، (2)ني ٫ ٜتذاٚص ْــ قشٕتأسىاي  بنيايٝ٘، ؾايؿشم ايضَينتشطخ يذٜٓا اسدش١ٝ َا ْزٖب 

َٔ املظتبعذ إ تظتكش أطش ٖزبا١ْٝ ِٖٚ َٔ أٌٖ ٚقشاب١ بعلِٗ ايـبع    أخش٣َٚٔ د١ٗ 
ٔ ملذٕ املتباعذ٠ ٚإ ٜٓتؼشٚا ؾٛم أيف تًو ا ايكـ٠ٛ إىل دسدـ١    ساض ٚاطع١، ثِ ٜـبشٛا َـ

إٕ َذ٠ ْــ قشٕ  عْٔاٖٝو  ،ايعشب ْتضاع َذ١ٜٓ ْشٜض َٔ ٜذ آٍ ايشدٜيناييت كهِٓٗ َٔ إ
املتٛد١ٗ سلا٫ّ مٛ طـًُاغ يٝتُهٓـٛا َـٔ خ٬شلـا      اشلذبا١ْٝيٝظت ناؾ١ٝ باملشٸ٠ يٮطش٠ 

٘  ١ٓ، َٚٔ ثِ إطتك٬ٍ صعـُِٝٗ دعؿـش   ايظٝطش٠ ع٢ً املذٜ بـاؿهِ ؾٝٗـا    ضالو  -بـٔ ػـهٜٛ
 . (3)طتعذاد يًذؾاع عٓٗاٚتهٜٛٔ دٝؽ نجرل ايعذد َٔ ابٓا٤ قبًٝت٘ ٚاٱ

ٜـ   يف آرسبٝذـإ، غــرل إٕ ايهؼــ عــٔ أزلا٥ٗـا تعــٛد اىل     أخــش١٣ ٚطـهٓت قبا٥ــٌ ُنشد
ٞ  وةرطاةاةرِ طـٌٗ   - نطا٥ؿ١ أنشاد َشنٛإ ،ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠ املتآمخـ١   -اؿـاي

ٚ     ٚطهٓت ايضسصاس١ٜ َذ١ٜٓ آػ١ٓ ٚأطشاؾٗ (4)ٚس١َٝ٭ بًـؼ  ا، ٚناْـت شلـا قـ٬ع ٚكـٝاع ؾٝٗـا، 
ٚطهٔ آرسبٝذإ اؾشاد َٔ  ،(5)ٔ اشلذشٟتعذادِٖ سٛايٞ مخظ١ آ٫ف يف َظتٌٗ ايكشٕ ايجاَ

 .(6)أؿ٬ّ ُٖٚا َٔ قبا٥ٌ ػٗشصٚس ٚايظًٛي١ٝ ناؾ٬ي١ٝ أخش٣قبا٥ٌ ُنشد١ٜ 
 
 
 
 

                                 
 .154-152ايؿـٌ ايشابع، قٚ.6/112ايهاٌَ،  (1)
اؿذٜح عٔ اشلذبا١ْٝ يف آرسبٝذإ ٚتػًبٗا ع٢ً ْشٜض، ٜٚش٣ قككٛا  أطٗب ايشساي١ َظعش بٔ ًٌَٗٗ يف (2)

 ّ(.952ٖـ/341ايشطاي١ ايجا١ْٝ اْ٘ نتبٗا بعٝذ٠ ط١ٓ )

 .2/32: ػاسب ا٭َِ، َظهٜٛ٘ (3)
 .104، ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، ق4/377، ا٭عؼ٢ؿبد  (4)
 .4/376، ا٭عؼ٢ؿبد  (5)
 .123-121ٜٓعش عِٓٗ: ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، ق( 6)
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 إقًِٝ أسَٝٓٝا: -4
ايـيت  ، بأسَٝٓٝـا يف ايتكظـُٝات اٱداسٜـ١    آرسبٝذإ ٚاؾضٜش٠سلاٍ عشؾت ايب٬د ايٛاقع١ 

ؾًِ تهٔ شلـا   ،بايتٓاٚبعًٝٗا ش٠ ٚغذت ايظٝط ايبٝضْطٞ -ايعباطٞ ـشاعاؿبشت َٝذاّْا يً
ٓـ ٤ اسااٯَـٔ املُهـٔ ايتٛؾٝـل بـني     ٚ ،تػٝرلدَّٚا يًعشك١ َناْت بٌ ، ا ثابت١سذٚد ١ ملتباٜ
إ ػشقّا، ٚب٬د أسٸسطِ سذٚد تكشٜب١ٝ شلا، ؾهاْت يف ايعـش ايعباطٞ، تكع بني آرسبٝذإ ٚٚ

يًذضٜـش٠ دٓٛبـّا، ٚدبـاٍ    ايشّٚ ٚسلـايٞ اؾضٜـش٠ غشبـّا، ٚاؾبـاٍ ٫ٜٚٚـ١ دٜـاسبهش ايتابعـ١        
 .(2)ٚب٬د ايهشز ٚايًهض سلا٫ّ(1)ايكبل

 عـش َاقبٌ َٓز أسَٝٓٝا شبٛع ايشساي١ سلا٫ ٚإْتؼشت بشد١ٜ ايكبا٥ٌ ايُه تٛغًت
ٔ    (3)"ا٭نـشاد  "ْٗـش  أٜاّ ايؿتٛسات اٱط١َٝ٬ ٖٓاى تٚناْ ،اٱط٬ّ ٌ  عًـ٢ َكشبـ١ َـ  -دبٝـ

 .(4)مبشز دبٌْٝٚضٍ  ظ١ًُ ايؿٗشٟسبٝب بٔ َا أدتاصٖ، دٜٚٔ إسذ٣ قٛاعذ أسَٝٓٝا
 ٗاٜــؿ ، ٚٚبكٝت دبٌٝ نأسذ َشانـض ايتذُـع ايُهـشدٟ بأسَٝٓٝـا خـ٬ٍ ايعٗـٛد اي٬سكـ١       

اؾاَع ع٢ً ساب١ٝ نبرل٠ اىل دٓب٘ نٓٝظـ١   ...بًذ دًٌٝ عًٝ٘ سـٔ َٓٝع" بأْٗا املكذطٞ
 .(1)"ا٭نشاد ٜلبط٘

                                 
 قؿكاطٝا. –ٖٚٛ دباٍ ايكٛقاص  (1)

ْض١ٖ  :محذاو َظتٛؾ٢ ،495، ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق286ابٔ ايؿكٝ٘: كتـش نتاب ايبًذإ ق (2)
 .117ايكًٛب، ق

ف١ً  .، ٖٛ ْٗش ايهش اؿايٞخباس ايؿتٛساتأ ا٭نشاد املزنٛس يفٜعتكذ د. أمحذ عجُإ ابٛبهش إ ْٗش  (3)
ٜٚزٖب ايٓكؼبٓذٟ إىل غرل ريو  .371ّ، ق1985، بػذاد 13ايعشاقٞ، اشل١٦ٝ ايُهشد١ٜ، َر اجملُع ايعًُٞ 
سذ سٚاؾذ ْٗش آساغ ٜٚكع يف غشب َذ١ٜٓ دبٌٝ )دٜٚٔ( نُا دا٤ يف سٚا١ٜ ا٭نشاد ٖٛ أٜٚش٣ إ ْٗش 

 .ذ٠اَا ْٗش ايهش ؾٝكع يف ػشم املذ١ٜٓ مبظاؾ١ بعٝ. س١َٝٓرسٟ ٖٚٛ ْٗش ناسْٞ يف املـادس ا٭ايب٬
٬ْٚسغ َٔ خاسط١ يظذلْر ساؾذ ؿػرل ٜٓبع َٔ اؾٗات ايػشب١ٝ يبشرل٠ )نٛنذ١( . 35-34آرسبٝذإ، ق

 ا٭نشاد.ٓٗش ٜٚعٗش اْ٘ ٖٛ ايزٟ عشف بٚهشٟ غشب دبٌٝ ٜٚـب يف ْٗش آساغ عٓذ دٓٛب غشب املذ١ٜٓ، 
 .114بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، خاسط١ ق

ٚدبٌٝ: يف اقـ٢ ػشم اس١َٝٓٝ ٚع٢ً اؿذٚد َع  .1/146، َعذِ ايبًذإ، 203ؾتٛ  ايبًذإ، ق( 4)
نِ َٔ ٜشٜؿإ عاؿ١ُ مجٗٛس١ٜ 35ع٢ً بعذ مٛ  دٜٚٔ ٚتكع آثاس .2/394َعذِ ايبًذإ،  .إاقًِٝ ايشٸ
 .أسَٝٓٝا
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 طهإ أسَٝٓٝا خـٛؿّا ِٖ عٓاؿش ٔ أٞ ػهٌ ايُهشد بعذ ا٭سَاٱط٬َٚخ٬ٍ ايعـش 
ايـيت أؿـبشت مبـشٚس ايٛقـت     آرسبٝذإ قًِٝ ١ ٭ٚاملتآمخ احملٝط١ ببشرل٠ ٚإيف املٓاطل 

ٍ  ،رات أغًب١ٝ ُنشد١ٜ ٟ قـٍٛ ا َـٔ   ٜٚظـتذ ٞ   أنتـب اىل   ":يـذٜٓٛس  ٚاىل ؿـشاب تًـو ايٓـٛاس
اِْٗ  ،(3)"ا٭نشادسَٔ ٚ"ًَٛى أسَٝٓٝا َٔ ا٭ا٭ثرلٚقٍٛ ابٔ ( 2)"ٚايبطاسق٘ بإس١َٝٓٝ ا٭نشاد
 .(4)ٚناْت شلِ بٗا ق٬ع ٚسـٕٛ ٞ،ا٭ٚيٕٚ اشلذش١ٜ ايكش طه١ٓ أسَٝٓٝا َٓز َٔ

يٝع ذٜٓـ١ بـذ  أسَٝٓٝـا، ٫ طـُٝا مب  بايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ  ندلَٔ أ -رؤذةكي -ايشٚصن١ٝٚتعذ 
ٚ  ٜٚشٟٚ، َٔ اؾٓٛب  بشرل٠ ٚإب ْٚٛاسٝٗا ٚيف املٓاطل احملٝط١ ٖـٛ  ػشؾخإ ايبذيٝظـٞ 

ايشٚصنٞ تٛد٘ مٛ َذ١ٜٓ بذيٝع  ؼاد ايكبًٖٞا، إ اٱأخباسع بَتلًبٓا٤ ايشٚصن١ٝ ٚأَٔ 
املذٜٓـ١  ػـ٪ٕٚ   ٜذٜشٕٚ ايشٚصن١ٝ أدذادٙ َٔ سداٍ ، ٚإ(5)ْتضعٗا َٔ ٜذ قب١ًٝ ايُهشدنٞٚإ
-سغِ َـا ؾٝٗـا َـٔ املبايػـ١     -ٚتذٍ ايشٚا١ٜ، طشاؾٗا َٓز طبع١٦ُ ٚطتني عاَّاٚأ

إ عًـ٢  ( 6)
 اْٗا َعاؿشَ٪سخ ٜٚش٣  ،ٝع قبٌ إ تظٝطش عًٝٗا ايشٚصن١ٝبذي ايُهشدنٞ ناْت تٴذٜش قب١ًٝ

 .(7)َٔ بكاٜا ايُهشدٚخٝني
، (8)ٜاّ ايبذيٝظٞب١ٝ َٔ طهإ َذ١ٜٓ بذيٝع ست٢ يف أسَٔ يف اؿكٝك١، ايػايػٖهٌ ا٭

ٚ ٚؿـ ابٔ ايُهشد ظاْبِٗ ٚيف اطشاف املذ١ٜٓ َٓز ايكذّ  غرل إ ٖزا ٫ ميٓع َٔ اطتكشاس
 بًذ بأْٗا " ايكشٜب١ َٔ بذيٝع بًذ٠ ٚططإ ّ(1338ٖـ/739)ت  ٟعبذ اؿل ايبػذاد

                                                                           
 .377املكذطٞ: أسظٔ ايتكاطِٝ، ق (1)
 .406ا٭خباس ايطٛاٍ، ق (2)
 .7/18ايهاٌَ، ( 3)
، ايبػذادٟ: َشاؿذ ا٫ط٬ع، 159-3/158، 1/429عش: َعذِ ايبًذإ، ٜٓ ،عٔ ٖزٙ ايك٬ع ٚاؿـٕٛ (4)
1/2 ،152 ،2/676. 
 .387ايؼشؾٓاَ٘، ق (5)
، أٟ إٕ ٚؿٍٛ ايشٚصن١ٝ إىل بذيٝع ّ(1597ّ/1005ٞ نتاب٘ يف ط١ٓ )ايـ ايبذيٝظ. 391ّ. ٕ، ق( 6)

 ّ( ٖٚزا أَش َظتبعذ.836ٖـ/222ٜـادف ط١ٓ )
 .87 ب٬د طٛباستٛ، قمجاٍ سػٝذ: دساطات ُنشد١ٜ يف (7)
 .370ايؼشؾٓاَ٘، ق( 8)
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يف املٓطك١ املُتذ٠ َٔ دٓٛبٞ بذيٝع إىل سذٚد  ٚإطتكشت قب١ًٝ اؿاسغت١ٝ ،(1)نشاد"يٮ
 .(2)اؾضٜش٠
 ايتابع١ (3)اؾب١ًٝ ٓطك١ ايضٚصإمبك٬ع ٚسـٕٛ عذ٠ٖ ب خت١ٝ ٚايبؼ١ٜٛٓايبٴ ٚؼهِ سداٍ 
طتك٬ٍ راتٞ، نكًعيت بشق١ ، سٝح كتعٛا بإ(4)ا٭سَٔايشعاٜا َٔ  يب١ٝاغنٕٛ ع سَٝٓٝا َ٭

ايضٚصإ بنُا ٚدذ ،(5)يًبخت١ٝ قٌٝ ٚآتٌٝ ٚعًٛغ ٚباص اؿُشا٤دٚبؼرل يًبؼ١ٜٛٓ، ٚق٬ع سض
 .(6)شلِ ١ٜ٫ٚ" ا٭نشاد اِْٗ طا٥ؿ١ َٔقٛت اؿُٟٛ عٓٗا "قب١ًٝ صَٚإ اييت قاٍ ٜا

 أخش٣ ٛاكعإْتؼشت ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ مبٚإ،ببشرل٠  كاؾ١ إىل املٓاطل احملٝط١باٱ
أسذ  عشفؾؿٞ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ ،(7)اغرل َتـ١ً بأساكٞ ب٬دٖٚ أسَٝٓٝا٠ بذَتباع

 .(9)سذا٭ّ اٜأنٌ  ٜٚكّٛ عٓذٙ طٛم ايهشنٞ "ا٭نشاد باب"بـ  (8)أبٛاب َذ١ٜٓ بشرع١
 

 
 
 
 

                                 
 .3/1437َشاؿذ اٱط٬ع،  (1)
 .36-35، عبذايشقٝب ٜٛطـ: ايذٚي١ ايذٚطته١ٝ، ق51-49ايؿاسقٞ: تأسٜخ ايؿاسقٞ، ق (2)
ٜٚكٍٛ ٜاقٛت اْٗا نٛس٠ ، ١ٜ تعين ايب٬د ايباسد٠ )نٜٛظتإ( أٟ َـاٜـ ايشٴسٌايضٚصإ: ن١ًُ ُنشد (3)

َعذِ ايبًذإ،  .خ٬ط ٚآرسبٝذإ ٚدٜاسبهش ٚاملٛؿٌ، ٚؾٝٗا ق٬ع نجرل٠ سـ١١ٓٝ ٚإسَٝٓٝبني دباٍ أ
3/158. 
(4 ) ،ٕ .ّ3/158. 
 .1/200ط٬ع، ايبػذادٟ: َشاؿذ اٱ ،3/158، 1/429ّ. ٕ،  (5)
 .3/159َعذِ ايبًذإ،  (6)
ْؼشٖا ، سٜخ ايباب ٚػشٚإأؾـٍٛ َٔ ت :ّ(1104ٖـ/498يـ نتاب٘ سٛايٞ عاّ أ) َ٪يـ فٍٗٛ (7)
 .25-24 ،12، ق(1958 )ناَدلٜر: َٝٓٛسطهٞف. 
 .78أسٸإ. اؿُرلٟ: ايشٚض املعطاس، ق -بشرع١: َذ١ٜٓ نبرل٠ سـ١ٓٝ ٖٚٞ قـب١ إقًِٝ ايشإ (8)
 ..291، ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق183اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، ق (9)
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   ٚخٛصطتإ: ايُهشد يف إقًُٝٞ ؾاسغ -5
 

ــز   ــشد َٓ ــهٔ ايُه ــط ــ٬َ ع ايعـــشَطً ــ١ ا٭ٚىل اٱط ــشٕٚ اشلذشٜ ــ٬ٍ ايك ــ ٞ ٚخ إقًِٝ ب
عٔ إْتؼاسِٖ بأقايِٝ خٴشاطإ ٚنشَإ ٚب٬د ايؼاّ َٚٓـاطل ايجػـٛس ٚأسٸإ   ؾل٬ ،(1)ؾاسغ
 ٚايباب
ٝـ ايقُذ مجٝـٌ   تظؿشٜظ، ٚ(2)بٛاب ٚايبًٝكإ ٚغرلٖاٚا٭ ِ دٚاؾـع  عـٔ  اْٞ شٚصب إىل  ٖذـشتٗ

 .(3)إقًِٝ ؾاسغ

 يف َكا١َٚ ايؿاؼني بؼهٌ ؾعاٍشد إقًِٝ ؾاسغ ُن ٞ، طاِٖاٱط٬َخ٬ٍ عًُٝات ايؿتد ٚ   
ْـ    ،ٚادِٖٗٛ َٛاد١ٗ ػذٜذ٠ٚ املظًُني ِٝ ايـز٥ًٞ َـذٜٓيت ْظـا    ؾعٓذَا قـذ طـاس١ٜ بـٔ ص
ّ( ٚقاتــٌ اؾــٝؽ ايظاطــاْٞ املــشابط 644ٖـــ/23طــ١ٓ ) - َــٔ َــذٕ ؾــاسغ -ظــشداٚداس

ٛ   (4)يِٝٗ أنشاد ؾاسغ"إٖٓاى،"ػُعت   ا٭ٖٛاصاؾـذ إىل َذٜٓـ١ بـرلٚر بـ    ٚيف ايظـ١ٓ ْؿظـٗا ت
  .(5)املظًُنييٓذذ٠ أٌٖ املذ١ٜٓ ٚايهٝذ ب"ا٭نشادؾاسغ ٚ "أٌٖ

إ دـٝؽ ؾـاسغ ٜتـأيـ َـٔ     نـ  ّ( بٗزا ايـذد"1106ٖـ/500ابٔ ايبًخٞ )ط١ٓ ٜٚشٟٚ 
ِ   ، ٚناْٛا ميتًهٕٛ ط٬سّا ٚأ٫َّٛا٭نشاد أٚي٦و سـتؿِٗ   ٚخ٫ّٛٝ ٚدٚابّا نجرل٠، ٚيكـٞ أنجـشٖ

ٞ، ٚتؿشم ايباقٕٛ ٚتؼتت سلًـِٗ،  اٱط٬َعًُٝات ايؿتد  بإا ايذا٥ش٠ عاسىيف اؿشٚب ٚامل
ؾاسغ ِٖ َٔ ب٬د نشاد ٚأ اٱط٬ّعتٓل ، ؾإورثٜٓر َِٓٗ ط٣ٛ سدٌ ٚاسذ ٜذع٢ عًو  ٚمل
 ْتٗا٤ عًُٝاتإ بعذبؿاسغ  َع ريو ت٪نذ امل٪ػشات ٚايٓـٛق ع٢ً بكا٥ِٗٚ .(6)"ْظً٘

                                 
ٗإ َٚؿاص٠ خشاطإ َٚٔ اؾٓٛب ؿؿَٚٔ ايؼُاٍ أَٔ ايؼشم خٛصطتإ َٚٔ ايػشب نشَإ  وذٙ (1)

َعذِ ايبًذإ،  .اظشددإ ٚأسدػرل خش٠ ٚإؿطخش ٚداسسٸذْٗا ػرلاص ٚأعش ؾاسغ )اـًٝر(، َٚٔ اِٖ َ
4/266. 
 .370، 296، ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق94ػشاف، ق: ايتٓبٝ٘ ٚا٭املظعٛدٟ (2)
 .99قّ، 1985آراس (، 30َاس٠ ايؼٛاْهاسٙ، ف١ً ناسٚإ، ايعذد )إ (3)
 .3/21ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ،  (4)
(5 ) ،ٕ .ّ3/24. 
 .(بايؿاسط١ٝ) 240( ؾاسطٓاَ٘، ق6)
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 . (1)يًٗذش٠ ا٭ٚىلايكشٕٚ ا٭سبع١  ط١ًٝٚ ايؿتد

ٍٚ بًذاْٞ ؼذخ عٔ نجـش٠ ايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ يف    ّ( أ893/ٖـ280ت ) ابٔ خشدارب٘ ٜٚعذ
 ِ ّ ٖٚــٞ صٴٚســذد بعــذٖا عــٔ ػــرلاص بايؿشاطــخ  ا٭سبعــ١  (2)ؾــاسغ، سٝــح ٚؿـــ صَــَٛٗ

طٗب يف ، اَا اٱؿطخشٟ، ؾأ(3)ّ ايظٛسإّ ايهٛسٜإ ٚصٴّ بٔ دٛاْاٙ ٚصٴّ اسداايباصلإ ٚصٴ
 دتُاع١ٝ ٚطبٝع١ ع٬قـتِٗ َـع  قتـاد١ٜ ٚاٱٚنزيو تٓعُٝاتِٗ اٱ ،ٝا٥ِٗٚؿـ صََِٛٗ ٚاس

ث٬ث١ ٚث٬ثـني سٝـّا    ؾاسغ ٚأؿؿٗإ، ٚأسـ٢ايذٚي١ ايعباط١ٝ ٚاػذلانِٗ يف أسذاخ إقًِٝ 
غ ٜكـاٍ اْٗـِ   ســا٤، غـرل اْٗـِ ظُٝـع ؾـاس     " اَـا أسٝـا٥ِٗ ؾتهجـش عـٔ اٱ    :ِٓٗ، ٜٚكٍَٛ

ـ عذعٕٛ املشاعـٞ يف املؼـت٢ ٚامل  ٜٓت (4)عشيـ بٝت ػٳٜهجشٕٚ عٔ مخظ١ ١٦َ أ عًـ٢   ــٝ
سباب ٚا٫دشا٤ ٚايشعا٤ ٚاتباعِٗ َا بني ٚاسذ اىل َزاٖب ايعشب ٚىشز َٔ بٝت ٚاسذ َٔ ا٭

ٕ اســا٥ِٗ إ٫ٓ يف  اَهـ ، ٚناْٛا َٔ ايهجش٠ إىل سذ يٝع باٱ(5)"عؼش٠ َٔ ايشداٍ ٚمٛ ريو
ِ      ٚعذ  .(6)دٜٛإ ايـذقات "ايهشَاْٝـ١، ايشاَاْٝـ١،   :إبٔ سٛقـٌ أنجـش َـٔ ث٬ثـني سٝـّا َـٓٗ

     ٔ إطـشام، ايــباس١ٝ،    َذٜٔ، سٞ قُذ بٔ بؼش، ايبكًٝٝـ١، ايبٓذادَٗشٜـ١، سـٞ قُـذ بـ
رسنا١ْٝ، ايظٗشن١ٝ، ايطُاد١ٖٝٓ، ايضٜاد١ٜ، ايؼٗش١ٜٚ، ايبٓذادق١ٝ، اـظش١ٜٚ، اٱطشاق١ٝ، اٯ

يؿشاتٝـ١،  ١، اايضل١ٝ، ايـؿش١ٜ، ايؼـٗشٜاس١ٜ، املٗشنٝـ١، املباسنٝـ١، ا٫طـتاَٗش١ٜ، ايؼـاٖٜٛ     
                                 

، اٱؿطخشٟ: َظايو 5/274، 4/306، 4/87، ايهاٌَ، 9/140، 7/327ٜٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ،  (1)
 .145، 99املُايو، ق

عٓذ  -مجع سٞ -سٝا٤صَّٛ: َؿشدٖا صٴّ، ٖٚٞ قاٍ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ يف َـاٜؿِٗ َٚؼاتِٝٗ، ٚا٫ (2)
ٚبكٝت ٖزٙ  .3/71، َعذِ ايبًذإ 221ٜاقٛت اؿُٟٛ: املؼذلى، ق .ايعشب مبع٢ٓ ايضَّٛ عٓذ ا٭نشاد

يف املع٢ٓ، ؾًهٌ قب١ًٝ سساي١  )ِةاار(يف ايًػ١ ايُهشد١ٜ بٓؿع املع٢ٓ )صّٚ( ٚتشادؾٗا ن١ًُ  َتذاٚي١ ايه١ًُ
 ول يػرلٖا دخٛشلا.َشاعٞ خاؿ١ ٚسـش١ٜ شلا يف َؼاتٝٗا َٚـاٜؿٗا ٫ٚ 

، ٜٚكٍٛ ايشٚصبٝاْٞ: يعٌ ايهٛسٜإ ٖٞ قب١ًٝ ايهٛسإ ٚايظٛسإ ٖٞ 47املظايو ٚاملُايو، ق (3)
 .99َاس٠ ايؼٛاْهاسٙ، قإ .ايظٗشا١ْٝ )ايظٛسا١ْٝ(

يف ؾاسغ ًَٕٝٛ  ، ؾٝهٕٛ فُٛعِٗؾشادمخظ١ أ َٔ –يف املتٛطط  – ارا نإ نٌ بٝت َٓٗا ٜتهٕٛ( 4)
 .ٛقت ْؿظ٘ ديٌٝ ع٢ً نجشتِٖٗٚزا َبايؼ ؾٝ٘ ب٬ ػو، غرل إ يف اي ْٚــ ًَٕٝٛ ْظ١ُ،

 .145 -144، 99َظايو املُايو، ق( 5)
 .236ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق، 99املـذس ْؿظ٘، ق (6)
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اي٬سٜـ١، ايدلاصدختٝـ١، ايؼـاٖها١ْٝ،    صاددٴخت١ٝ، املطًب١ٝ، املُاي١ٝ،ايظ١ًُْٝٛ، ايـرل١ٜ، اٯ
 .(1)اؾ١ًًٝٝ"
ٟ   ٬ٜٚسغ ايبًذاْٝـ١   هتـب اي، ؾإ املـادس ٫ تزنش ػ٦ّٝا عِٓٗ بعذ ايكشٕ ايشابـع اشلذـش

ايـزٟ ٜـٛسٞ   ا٭َش  ،ٌٚا٥ا٭ تهشاس َا قاي٘ٚتهتؿٞ بعِٓٗ املتأخش٠ ٫ تلٝـ ػ٦ّٝا دذٜذّا 
قظـُّا َـِٓٗ   ٫ ٜظـتبعذ إ  ٚؿـطخشٟ ٚغـرلٙ،   هجش٠ ايـيت ٚؿـؿٗا ا٭  ايبايؼو يف بكا٥ِٗ بـ 

بـع اشلذـشٟ، ؾكبًٝـ١    ؾعـ٬ّ يف ايكـشٕ ايشا  ٖذش٠ سذثت  ، ٚقذأخش٣ٖادشٚا ؾاسغ إىل َٓاطل 
 . (2)ؿاسغّ ايباصلإ بؿٌ ؾشعّا َٔ صٴا٭ ؿبٗإ، ناْت يفأعُاٍ أايباصلإ املك١ُٝ ب

 خ٬ٍ ؾاسغإكُش٬ٍ ْظب١ ايُهشد بإقًِٝ  طبب د.قظٔ قُذ سظني عضٟٜٚ    
َٚؼـٖك١،   مخـاد ْاسٖـا إىل دٗـذ   استـاز إ  قـذ  قٝاَِٗ بجٛسات،إستُاٍ إىل  ايعـٛس املتأخش٠
ٌ  ريو قذ بكٛا بـٛس٠ أ عَٚ ،(3)ٚتشسًَِٝٗٚٔ ثِ تٗذرلِٖ  ٌ  ،قٌ َـٔ قبـ أطـش٠   أقاَـت  بـ

ايظًذٛقٞ ٚعشؾت  ؿاست َعشٚؾ١ خ٬ٍ ايعٗذ َاس٠إ ِ يف اٚاطط ايكشٕ اـاَع اشلذشَٟٓٗ
قـذ أدٻت   فٗٛيـ١  أخش٣ؿؿ٠ٛ ايكٍٛ إ عاٌَ اشلذش٠، ؾل٬ّ عٔ عٛاٌَ ٚ. (4)بايؼٛاْهاسٙ

ٟ   ٤ّابتذاإىل إكُش٬ٍ أعذادِٖ يف إقًِٝ ؾاسغ تذسهّٝا، إ اطـتُش  ، َٚٔ ايكشٕ ايشابـع اشلذـش
ٚادتٝـاسِٗ   ايػضٚ املػٛيٞ دشا٤ٛدِٖ ْت٢ٗ ٚدؾأ ىل َظتٌٗ ايكشٕ ايظابع اشلذشٟ،بكا٥ِٗ إ
 .(5)بادتِٗ طٝٛف ايتذل مبا سهِ عًِٝٗ َٛجل ايًٌٝ يف ايٓٗاس"أٞ، ار "اٱط٬َيًعامل 

ؾٗٛ إقًِٝ ؿػرل ٚرٚ سذٚد ٚاكش١ املعامل، ٚيٝع ٖٓاى خـ٬ف ٜـزنش    ،أَا خٛصطتإ
ٙٸ إقًِٝ ؾاسغ ٚأؿؿٗإ، َٚٔ ايػـش نيبني ايبًذاْٝ ب نـٛس٠   سٍٛ سذٚدٙ، ؾُٔ ايؼشم وذ

ٚاطط ايتابع١ ٱقًِٝ ايعشام، َٚٔ ايؼُاٍ نٛستٞ ايـُٝش٠ ٚايًٛس ايتابعتني يٲقًِٝ اؾباٍ، 

                                 
 .240( ؿٛس٠ ا٭سض، ق1)
 .99َظايو املُايو، ق( 2)
 .139ّ، ق1984اًٍٜٛ  (،24ايُهشد ٚبع  َـادس تأسىِٗ اٱط٬َٞ، ف١ً ناسٚإ، ايعذد ) (3)
َاس٠ ايؼٛاْهاسٙ ايُهشد١ٜ ٜٓعش: طتاًْٞ يني بٍٛ: ايذٚي١ اٱط١َٝ٬، تشمج١ قُذ ؿبشٞ، سٍٛ إ (4)

ػٛاْهاسٙ بايُهشد١ٜ تعين سشؾّٝا "َٔ . 107ٚ-98، ايشٚصبٝاْٞ: اَاس٠ ايؼٛاْهاسٙ، ق387دَؼل، ق
 ٜعٌُ ساعٝا" أٟ سعا٠ ايػِٓ.

 .140، ايُهشد ٚبع  َـادس تأسىِٗ اٱط٬َٞ، ق179يذٖش، قْـاسٟ: نب١ اػٝخ ايشب٠ٛ ا٭ (5)
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َٚٔ اؾٓٛب اـط ايُٖٛٞ املُتذ َٔ ٚاطط إىل عبادإ، َٚٓٗـا إىل عـش ؾـاسغ )اـًـٝر(     
 ،ا٭ٖٛاصَٚٔ أِٖ َذٕ اٱقًِٝ  (1)َٚٓ٘ إىل َذ١ٜٓ َٗشٚبإ ايٛاقع١ بني خٛصطتإ ٚؾاسغ

 .(5)ٚساَٗشَض (4)ٚبرلٚر (3)ٜظابٛسدٓذٚ (2)تظذل
 طهٔ ايُهشد اؾٗات ايؼُاي١ٝ َٔ خٛصطتإ أٟ تًو ايكشٜب١ َٔ إقًِٝ اؾباٍ َٓز 

ٞ، بٌ ناْٛا َٔ أْؼط ايعٓاؿش ايـيت قاَٚـت ايؿـاؼني املظـًُني،     اٱط٬َبذاٜات ايعـش 
ٌ   ٚدٓذ بـرلٚر ًٛا غايبٝـ١ ايظـهإ يف   ٜٚعٗش اِْٗ ػـهٓ  إىل  املظـًُني  ٜظـابٛس، ؾعٓـذَا ٚؿـ
ٔ  ا٭ٚىل١ أبٛاب املذٜٓ ، (6)املكاَٚـ١ " ٚإدتُعـٛا عًـ٢   ا٭نـشاد   تـذٸ٣ شلِ "خًل ععـِٝ َـ

ؼشنت ا٭نـشاد ظبـاٍ   "، ّ(720ٖـ/101ٚأثٓا٤ سشن١ ٜضٜذ بٔ املًٗب بٔ أبٞ ؿؿش٠ عاّ )
غايبٝــ١ طــهإ َذٜٓــ١ دٓذٜظــابٛس ظًــٛا ٜؼــٓهًٕٛ يف ايكــشٕ ايشابــع اشلذــشٟ ٚ( 7" )ا٭ٖــٛاص
 .(9اٖاكشناْٛا ٜكُٕٝٛ بَٔ سادث١ ٜشٜٚٗا ابٔ اؾٛصٟ إ ايُهشد  ، ٜٚظتذٍ(8)اَٚاسٛشل
ٟ     ٜـ١ ُنشدرات أغًبٝـ١  َذٜٓـ١  ٚأطشاؾٗا ٚناْت ساَٗشَض     ،(10) خـ٬ٍ يف ايكـشٕ ايشابـع اشلذـش

١ٝ اٱط٬َساَٗشَض ست٢ ايعـٛس سعاتِٗ بظٍٗٛ ٚؿشاسٟ ٚخٝاّ ٚإْتؼشت قشاِٖ َٚشاع٢ 
 .(1)املتأخش٠

                                 
، ابٛ ايؿذا٤: تكِٜٛ ايبًذإ، 125، ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق225ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق (1)
 .4/388، ا٭عؼ٢، ايكًكؼٓذٟ: ؿبد 311ق
 .2/29ذإ، َعذِ ايبً .تظذل: تكع يف اقـ٢ دٓٛب يٛسطتإ، ٜٚعتدلٖا ٜاقٛت َٔ أعُاٍ خٛصطتإ (2)
 .2/130 .َعذِ ايبًذإ .َذ١ٜٓ غٛصطتإ، بٓاٖا طابٛس بٔ اسدػرل ؾٓظب ايٝ٘ :دٓذٜظابٛس (3)
َعذِ  .َٚذ١ٜٓ ايطٝب، زلٝت بايبـش٠ ايـعش٣ يهجش٠ نًٝٗا ا٭ٖٛاصبرلٚر: َذ١ٜٓ ؿػرل٠ بني ( 4)

 .1/526ايبًذإ، 
، ٚعٔ املذٕ ايج٬خ ٜٓعش 3/16عذِ ايبًذإ َ .ايعا١َ ٜظُْٛٗا ساَضٚساَٗشَض: ْاس١ٝ تابع١ يٮٖٛاص  (5)

 خاسط١ يظذلْر يف نتاب بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ. 

 .2/131، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 3/24ايهاٌَ،  (6)
 .8/281ايب٬رسٟ: أْظاب ا٭ػشاف،  (7)
 .2/482، َعذِ ايبًذإ، 408املكذطٞ: أسظٔ ايتكاطِٝ، ق (8)
 .110رنٝا٤، برلٚت )د. ت(، قا٭( 9)
 .2/121َظهٜٛ٘: ػاسب ا٭َِ،  (10)
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"انشاد ايذاسبإ" ّ(،879ٖـ/266طدلٟ يف سٛادخ ط١ٓ )رنش اي ،َا طبل با٫كاؾ١ إىل
غـرلٙ َٛكـع ايـذاسبإ ٜٚعٗـش َـٔ طـٝام ا٭سـذاخ اْٗـا قشٜبـ١ َـٔ           ٫ ٜاقٛت ٜٚعشف  ٚمل

ا عًـ٢ ْٗـش   أقاَٛ، َٚٔ خ٬ٍ سذخ آخش ْكً٘ اغًب امل٪سخٕٛ، لذ إ ايُهشد قذ (2) ا٭ٖٛاص
  خ٬ٍ عشام١ يًٓٛاسٞ َذ١ٜٓ ٚاطط ايتابعب ٌ عدلٚا ايٓٗش ٚإْتؼشٚا بهجش٠، ب(3)دٛس

 .(4)بذاٜات ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ
 :شدطتإطِ ُنظٗٛس إ -6 

ــذْٚات ايعـــٛس    ــات َٚ ــشد اطــِ نشدطــتإ يف َ٪يؿ ــا٭ٚىل١ٝ اٱطــ٬َمل ٜ شف ، ٚمل تع
ؾُٝـع أدضا٥ٗـا، ٚامنـا     ٚداَع اٌَٗا ايهشد باطِ ٚاسذ ػاي٫ٜٛات ٚاملٓاطل اييت اطتكش ب

ٝٸ ،داس١ٜ اييت ناْت تتٛصع عًٝٗاا٭قايِٝ اٱعشؾت بإطِ   .ٓا يف بذا١ٜ ايؿـٌنُا ب
ٜظـُٕٛ   ،بآطٝا ايــػش٣ ٚبـ٬د اؾضٜـش٠    خش٣ٚنإ ايظشٜإ ٚاؾُاعات املظٝش١ٝ ا٭

ناييت ٚسدت يف بعـ    ،َٓز ايكذّ بـٝؼ طشٜا١ْٝ تعطٞ َع٢ٓ نشدطتإ ْؿظٗا ب٬د ايُهشد
ّ( 708ٖــ/ 89ايٛطط٢، ؾٝعكـٛب ايشٖـاٟٚ )ت:  املـادس ايظشٜا١ْٝ امل٪يؿ١ خ٬ٍ ايعـٛس 

     ٘  أخـش٣ طـشٜا١ْٝ   ، ٚٚسدت يف َــادس (5)رنـش "أسعـا د قشدٚاٜـٞ"أٟ أسض ايهـشد يف نتابـ
أٚاخـش ايعـــش  .ٚيف (6)مماثًـ١ ٚعبــاسات َؼـاب١ٗ، تعطــٞ يف مجًتٗـا املعٓـ٢ ْؿظــٗا     ؿـٝؼ 

                                                                           
 .146-145سس١ً ابٔ بطٛط١، ق (1)
 .6/23، ايهاٌَ 455-9/454تأسٜخ ايطدلٟ،  (2)
/ 1، ابٔ ايٛسدٟ: تأسٜخ ابٔ ايٛسدٟ )د. ت(، 6/279، ايهاٌَ، 11-2/9َظهٜٛ٘: ػاسب ا٭َِ،  (3)

 .5/319َٚٝظإ، َعذِ ايبًذإ،  ا٭ٖٛاصْٚٗش دٛس هشٟ بني  .273
، ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، 128 -127ّ، ق1977ب بٔ طعٝذ: ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ايكاٖش٠ عشٜ( 4)
 .220ق
َٔ  112، ق1982ّ(، ؼكٝل ٚتشمج١ ٚتعًٝل ٜٛطـ سيب، بػذاد 9-7( تٛاسٜخ طشٜا١ْٝ َٔ ايكشٕ )5)

 َٔ ايٓف ايعشبٞ. 180ايٓف ايظشٜاْٞ، ق
، ايشٖاٟٚ 33، ق1966يعشب١ٝ، املٛؿٌ ّ(: نتاب ايش٩طا٤، ايذلمج١ ا9ٖـ/3تَٛا املشدٞ )م  (6)

، ابٔ ايعدلٟ: 40، ق1986ّ(: تأسٜخ ايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ، ايذلمج١ ايعشب١ٝ، بػذاد 13ٖـ/7م اجملٍٗٛ )
، ٚيف ايٓف ايظشٜاْٞ، باسٜع 321، 72، 35، 27، ق1991تأسٜخ ايضَإ، ايذلمج١ ايعشب١ٝ، برلٚت 

 .144، ق1894
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ّ  –ّ 13ٖــ/ 7اٚاطـط ايكـشٕ    -ايعباطٞ ٞ   أطـتخذ ٘   ،بؼـهٌ سزلـ ٚسـذ٠ إداسٜـ١    يٝظـ٢ُ بـ
َ    ٍ سٝـح ػـهٌ ايُهـشد غايبٝـ١      ،ٚػـٗشصٚس  ظتشذث١ تؼٌُ ايكظِ ايػشبـٞ َـٔ إقًـِٝ اؾبـا

 .(1)ايظٴهإ
إ إطــِ  ،٠ا٭خــرل ظــٓٛاتستــ٢ اييف ايٛطــط ايجكــايف ايُهــشدٟ  اٱعتكــاد ايظــا٥ذإ نــٚ

ٗـ تـأخش  ٚ اـ٬ؾـ١ ا٭طـ١َٝ٬   ٚاٱطتخذاّ خ٬ٍ عٗـٛد  ٜعٗش اىل ايٛدٛدُنشدطتإ مل  ٛسٙ ظ
ٚٚسد ٭ٍٚ َشٸ٠ يف  ؾًِ ٜزنشٙ أسذا َٔ امل٪سخني ٚايبًذاْٝني املظًُني، ٞ ايعٗذ املػٛيٞاي

ــ 750: نتاب )ْض١ٖ ايكًٛب( يًُ٪سخ ٚايبًذاْٞ محذاو املظتٛؾ٢ ايكضٜٚين )ت ٖ /1349 )ّ
، إطــتشذاخ ٫ٜٚــ١  نشدطــتإ بعــذ إٔ متّ(، 1339ٖـــ/740ايؿاسطــ١ٝ طــ١ٓ )يؿــ٘ بايــزٟ أ
إطـِ   ظٗـٛس  إتـبني َـ٪خشا   ، ذٜجّاسـ ذلمجـ١  املايهتب املٓؼٛس٠ ٚ ـادسامل تٛؾش بؿلٌٚ

ٚإٕ ْــٛق أسَٓٝـ١   ٘ بـأنجش َـٔ ايكـشْني،    ٫ٜٚـ١ بـ  إطـتشذاخ ٚتظـ١ُٝ   ٜظـبل   نشدطتإ
 .ٕ بٗزا اــٛقاملظتٛيف بكشٚتظبل نتاب محذاو  ٚطشٜا١ْٝ عذ٠ ؾاسط١ٝٚ

َيت ايشٖاٟٚ، ٖٚـٛ   -إٕ امل٪سخ ا٭سَين َادتٝٛغ أٚسٖاٜتظٖٞٛ اٯٕ املعًّٛ ست٢ ٚ
ــ 6 -5) سخٞ ايكـشْني َٔ َ٪ ٖ/11- 12       ٞ ، ّ( رنـش ُنشدطـتإ ٭نجـش َـش٠ َـٔ نتابـ٘ اؿـٛي
ٙ   ،(2)ّ(1031-1030ٖــ/ 422) عاّٚاقع١ تعٛد اىل  ؽفسذاٖا ا ايؼـاعش اؿهـِٝ    نُـا رنـش

٘   ،املذعٛ)دٳٓت٢ بٝا( ايزٟ عاؾ بب٬د َاٚسا٤ ايٓٗش أٚاخش ايعـش ايظًذٛقٞ  يف قــٝذ٠ يـ
 : بايؿاسط١ٝ
 

           لةيلالب دلرب بآسد  ضو
 لالةثيكٍز لعمش ثز أس شلز          

   تو طوئي أس صزاحي كزدصتلاٌي
 يلالةث آرسثز  آبجبلاوي            

    سِي أس علط رخضلارت طزفتة
                                 

 .127ق: ْض١ٖ ايكًٛب، ظتٛؾ٢محذ او َ (1)
(2) Bibliotheque Historique Armenienne,Chronique de Matthieu D'Edesse(962- 

1156), par M. Edouard Dulaurier (Paris:1852), p47.       
٬ؾ١ ايعباط١ٝ، ق ا٭نشاد :اسػاى ب٫ٛدٜإ  .188يف سكب١ ـا
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 .(1)يلالةث أمحزفزاغ اللةء           
ٛ ٜطايٞ ايشساي١ اٱنٌ َٔ  يونزٚ  ّ( 1323ٖــ/ 723ت ( )Marco Poloبٛيـٛ )  َـاسن

ٌ َ٪سخ املػٍٛ سػٝذ ايذٜٔ ؾلٚ (2)ّ(1271ٖـ/670قايِٝ املؼشم ط١ٓ )أ ايزٟ بذأ بضٜاس٠
، ؾؿٞ سٛادخ بذاٜات ايعـش املػٛيٞ، ٜزنش يف "ُٖـزإ  ّ(1318ٖـ/718او اشلُذاْٞ )ت 

عـاّ  خ اذأسـ  يف ٜؼـرل ، ٚ(3)شدطتإ"بايكشب َٔ خاْ٘ آباد اييت ٖٞ عباس٠ عٔ َشع٢ َٔ ُن
 .(4)ٕشدطتاٖهاس بُهاىل دبٌ ّ( 1286ٖـ/685)

 نٌ  خش، يذ٣إداسٜا انجش َٔ أٟ َؿّٗٛ آؿَّٗٛا خزت َارا ناْت تظ١ُٝ نشدطتإ قذ أٚ
خزت َؿَّٗٛا قَّٛٝا يـذ٣ سػـٝذ ايـذٜٔ ؾلـٌ     ؾاْٗا أ ،ٛيٛب َٔ محذ او املظتٛيف َٚاسنٛ

خاسدـ١  شد، ٚتؼٌُ َٓاطل ايُه عٓذٙ تعين ايشقع١ اؾػشاؾ١ٝ اييت ٖٞ َٛطٔاو، ؾايتظ١ُٝ 
َـا   محـذ او املظـتٛيف  ا ٚسد يف نتاب ، نُث١شدطتإ املظتشذُن ١ٜ٫ٛاس١ٜ يدعٔ اؿذٚد اٱ

شدطتإ ، ٚبني ُنشدطتإ نإسذ٣ ٫ٜٚات اؿه١َٛ املػٛي١ُٝن ٜذٍ ع٢ً إ امل٪يـ ميٝض بني
ٕ   شد ٚنتظ١ُٝ ق١َٝٛ تعين بٗا ٚطٔ ايُه هاْٗا، غايبٝـ١ طـ   تعشف بٗا املٓطكـ١ ايـيت ٜؼـهًٛ
 .(5)شدطتإ"ٕ، ٜزنش "كاَت ُنٜشاؾؿٞ َظتٌٗ سذٜج٘ عٔ ب٬د إ

ٕ ٚا٥ٌ امل٪سخني ايعـشب ايـزٜٔ رنـشٚا نُ   أّ(َٔ 1333ٖـ/733 ت) ٜٚعذ ايٜٓٛشٟ  شدطـتا

 ايزٜٔ ناْٛا رٚ أٚ  عذ١ُٝ غرل َؿ١َٛٗ كاَّا يذ٣ امل٪سخني ايعشب، ٚمبا اْٗا يؿع١ أ(6)
ٗا يف ٝٛع، بايشغِ َٔ ػ(1)تِٖٗٛا يف نتابا، ظًت غشٜب١ يذِٜٗ، ؾًِ ٜظتخذَعشب١ٝثكاؾ١ 

ـــادس ايؿاسطــ١ٝ املع  ــِ، إ املــ ــش٠ ٚسٚداؿــش٠ شل ــاٍ ٫ إ نج ــشاد "دب " يف املـــادس ا٭ن

                                 
َٛط٢ قُذ خلش َؼهٛسّا بٛدٛد ٖزا  ، أخدلْٞ ا٭خ ايذنتٛس2/395تزنشٙ يباب ا٭يباب،  : قُذ عٛؾ٢( 1)

 ايؼعش.

 .35-34ق ،طؿشْاَ٘ َاسنٛبٛيٛ (2)
 .2/1/261ت(، ايكاٖش٠ )د. داَع ايتٛاسٜخ، ايذلمج١ ايعشب١ٝ،  (3)
 .812ؾ، ق1362تٗشإ ايٓف ايؿاسطٞ، ٚ، 2/2/135املـذس ْؿظ٘،  (4)
 .23ْض١ٖ ايكًٛب، ق (5)
 .33/192، 2004ّ دب، برلٚتيف ؾٕٓٛ ا٭ْٗا١ٜ ا٫سب ( 6)



- 47 - 

طتعُاشلا اىل دسد١ طتإ يف املـادس ايؿاسط١ٝ، ٚػاع إنشد ، تتضأَ َع ظٗٛس(2)املًُٛن١ٝ
ٛسٞ بإ املكـٛد بٗا نشدطتإ مبؿَٗٛٗـا ايكـَٛٞ، ٜٚؼـرل ابـٔ ؾلـٌ او ايعُـشٟ )ت       ٜ

ٍ   ـشاس١ اىل ريوّ( ب1348ٖـ/749 شدطـتإ  ُنا٭نشاد" ٜٚكطع ايؼو يف اْ٘ ٜكــذ بــ"دبا
  .(3)ْؿظٗا
قـذّ ْـف بايًػـ١    ػـعاسِٖ ٚقــا٥ذِٖ ٚتػٓـٛا بٗـا، ٚأ    شد يف أرنشٖا ايؼعشا٤ ايهُـ ُا ن 
( ايكـشٕ  واةالى ةاةسيزى  اؾضٜشٟ ) أمحذامل٬ ٚسد ؾٝ٘ اطِ ُنشدطتإ ٖٛ قـا٥ذ  شد١ٜايُه
 ّ( ٜكٍٛ يف إسذاٖا:16ٖـ/10)

 حةق ٌطةِزارىَ تةبى َععِشةٍِشلاِى  ئةى
 ا واالادارىَ تااةبى "دارالا فتخٍاالاٌّاصاااورةتىَ "إ

............................................... 
 ٌةتٍىَ تةبزيش اكوردصتلاُ ه بةر حوكىىَ تةبَ

  .(4)فةراارىَ تةبى صااةد اةكى شلاِىَ خوراصلاٌىَ د
 

هٕٛ اؿـل تعـاىل سـاؾغ يـو َـٔ نـٌ َهـشٚٙ ٚإ        دعٛ إ ٜ، أاملععِ املًٛى )ٜا ًَو 
تهٕٛ طٛس٠ "اْا ؾتشٓا" سٛايٝو ٚقٝط١ بو، يٝع تدلٜض ٚنشدطـتإ ٚسـذُٖا إ تهْٛـا    

 و(.يف خذَتؼت سهُو، بٌ ؾًٝهٔ ١٦َ ًَو َجٌ ًَو خشاطإ 
 

 خش:ٜٚكٍٛ يف ػعش آ
                                                                           

ّ( َٔ املـادس ايك١ًًٝ 1486ٖـ/891بعذ  ٜعذ ايتأسٜخ ايػٝاثٞ يعبذ او بٔ ؾتد او ايبػذادٟ )ت (1)
شدطتإ مبؿَٗٛ٘ ايكَٛٞ. تأسٜخ ايػٝاثٞ، ؼكٝل ُن إطِ املذ١ْٚ بايًػ١ ايعشب١ٝ يف ايعشام اييت ٚسد ؾٝٗا

 .336، 183، ق1975طاسم ْاؾع اؿُذاْٞ، بػذاد 
، ابٔ خًذٕٚ: املكذ١َ، برلٚت 115، ق1923خ ايشب٠ٛ ا٫ْـاسٟ: نب١ ايذٖش، ٫ٜبضى ٜٓعش: ػٝ (2)

، ابٔ تػشٟ بشدٟ: ايٓذّٛ ايضاٖش٠، 7/306، 4/353، ايكًكؼٓذٟ: ؿبد ا٭عؼ٢ ،74، 63، ق1978
 .9/371، 1969ايكاٖش٠ 

 .379-4/373، ا٭عؼ٢ٜٚٓكٌ َٓ٘ ايكًكؼٓذٟ يف ؿبد  (3)

 .418-416، ه1977ئلاويز ، بةغزا  بٗا٤ايذٜٔويذاٌزٌلا صلادق ( ديواٌلا وةاليى ةشيزى، ت4)
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 شةب ضزاغىَ شةبىَ كوردصتلامن    رً(ىَ بوِتلامناوىلَ بلاغىَ )إطااا
)دضٜش٠ ابٔ عُش( ايـيت ٖـٞ مبٓــضي١ إسّ رات ايعُـاد، ٚاْـٞ       د٠ عذٜك١ بٖٛتإ)اْٞ ٚس
 .(1) شدطتإ(طشاز يٌٝ ُن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
ْكًت  قظُا َٔ ٖزا املٛكٛع ٭ُٖٝت٘ َٔ نتابٞ: نشدطتإ يف ايعٗذ . 509ديواٌلا وةاليى ةشيزى، ه (1)

َع إدشا٤ ايتعذ٬ٜت عًٝٗا ٚإغٓا٥ٗا  28 -23ّ، ق2009، َطبع١ داَع١ دٖٛى، دٖٛى 2اؾ٥٬شٟ، ط
 بٓـٛق دذٜذ٠.
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 ايؿـٌ ايجاْٞ
 ١ٝاٱط٬َٚاٱَاسات  ايذٚي١ ايعباط١ٝايُهشد ٚ

 
 شد ٚايذٚي١ ايعباط١ٝ:ايُه -أ٫ّٚ 
َكاس١ْ بايؼعٛب  ،َٟٛا٭ نُا يف ايعـش (1)ا٭ٚىلايعـٛس ايعباط١ٝ  خ٬ٍ ٜهٔ يًُهشد مل
يف  ٚسلٛسّا ممٝـضاّ ؾعا٫ّ  ٞ نايُؿشغ ٚايتٴشى ٚايذًِٜ، دٚسّااٱط٬َؼشم يف امل خش٣ٚاُ٭َِ ا٭
ِ ٚايظٝاط١ٝ  ذاخسا٭ َ٪طظـات  ٚناْـت ع٬قـتِٗ َـع     ،ايتكًبات اييت ػٗذتٗا أْع١ُ اؿهـ

ٖـ  خش٣ايذٚي١ قذٚد٠، ؾؿٞ ايٛقت ايزٟ ؽطت اُ٭َِ ا٭َٚشاؾل  ا ٚإنشطـت يف  سذٚد ب٬د
كظو ايُهشد عٝاتِٗ اـاؿ١  ،ٞاٱط٬َعامل ٖا ايٗذا٭سذاخ ٚايتطٛسات ايظٝاط١ٝ اييت ػ

 .(2)ايعاؿ١ُ َٔ بػذاد ٗايف ب٬دِٖ رات ايطابع اؾبًٞ ع٢ً ايشغِ َٔ قشب
ٞ  را يُهشدٚيف ايٛاقع مل ٜهٔ ا ٚدٚس َـ٪ثش ٚاكـد ايعـامل يف تًـو اؿكبـ١،       ٜـزنش  ػإٔ طٝاطـ

 ٜٚظـهٕٓٛ يف بـ٬د ػاطـع١    ٞ اٱطـ٬َ ِٖ ػعٛب ايؼـشم  أُٓا اِْٗ ٜؼهًٕٛ أسذ ٫طُٝا ارا عً
َعشٚؾـ١  ُنشدٜـ١  ١ ػخــٝ  ًبشـح، مل لـذ  ياؿكبـ١ ايضَٓٝـ١    ١ٞ، ؾطًٝاٱط٬َتكع يف قًب ايعامل 

َـا ػـاب٘ ريـو َـٔ     ٚعُـاٍ اي٫ٜٛـات   ٚ ا٭َـشا٤ بني ٖزا ايعذد اشلا٥ٌ َٔ ايكـٛاد ٚايـ٠٫ٛ ٚ  َٚ٪ثش٠ 
نُـا إ   ،َٔ ايؼخـٝات ايجا١ْٜٛ َٔ اٱداسٜني ٚاملٛظؿنيعذد ك٦ٌٝ  ط٣ٛ املٓاؿب ايشؾٝع١،
نذعؿـش   ،زلِٗإ رنش٫تتذاٚص  ٚقذ ،ػشٝش١ يًػا١ٜ ٫تتعذ٣ أسٝاّْا سٚا١ٜ ٚاسذ٠ ِٗاملعًَٛات عٓ
 .(3)9ّٖـ/3أٚاطط ايكشٕ ُٖٚا َٔ سداٍ  ايُهشدٟ ٚساصّ  ايهشدٟ

ٚطـاُٖت يف تشنٝبٗـا    ٞٚتؼـه٬ٝت اؾـٝؽ ايعباطـ   َٚٔ داْب آخش، ؾكذ تعذدت ؾشم 
ػاسبـ١ ٚايدلبــش  عشاب ٚاملٞ ٚغشبـ٘، نــا٭ اٱطــ١َ٬ َـٔ ػــشم ايعـامل   ػـعٛب ٚؾ٦ـات كتًؿــ  

ُٸذ ايكـاد٠   إ ٚا٭تشاى مبختًـ ؾشقِٗ ٚغرلٖا.ٚايظٛد َٚٓز اٚاطط ايكشٕ ايجايح اشلذشٟ، ع
خاؿ١ بٗـِ َـٔ ايػًُـإ ٚاؿاػـ١ٝ،     عظهش١ٜ ٚنباس سداٍ ايب٬ط ايعباطٞ إىل تهٜٛٔ ؾشم 

                                 
ّ( َٔ تأسٜخ ايذٚي١ 946-749ٖـ/334-132، اؿكب١ ايض١َٝٓ )ا٭ٚىلبايعـٛس ايعباط١ٝ  املكـٛد (1)

 ايبشح.ٛي١ بؼُأٟ اؿكب١ املايعباط١ٝ، 
 .186-1/185ّ، 1956عبذاؾباس اؾَٛشد: ٖاسٕٚ ايشػٝذ، برلٚت  (2)
 .528، 9/410( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
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هاْــت ٖٓــاى ايؿشاغٓــ١ ٚا٭ػشٚطــ١ٓ ٚايػًُــإ اؿذشٜــ١ ٚايظــاد١ٝ ٚايؼــانش١ٜ ٚايٓاصٚنٝــ١ ؾ
ؾايٓــٛق   ،، يف سني مل لذ أٟ ديٌٝ ع٢ً ٚدٛد ؾشق١ عظـهش١ٜ ؽـف ايُهـشد   (1)ٚغرلٖا

اييت تؼرل إىل ٚدٛدِٖ يف تؼه٬ٝت اؾٝؽ ايٓعاَٞ يًذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ قًًٝـ١ ٫ تـذٍ عًـ٢      
عتكـاد بـإ اػـذلانِٗ نـإ     تع١ُ َٚذسٚط١، ٚامنا تذؾع إىل اٱإِْٗ اْلُٛا إيٝٗا بـٛس٠ َٓ

دشدـٞ صٜـذإ    َـانٔ املختًؿـ١ َـٔ ب٬دٖـِ، ٜٚعًـل     ٔ اؾٝٛؾ احمل١ًٝ املشابط١ يف ا٭كُ
مل تظـتخذَِٗ   ،بايبذا٠ٚ ٚاـؼ١ْٛ ا٭نشاد " ْعشّا يتُظو:ع٢ً ريو بكٛي٘ (1914 -1861)

١ ٚأٖـٌ ايظٝاطـ   داس٠ املظـتك١ً ذ َٔ سدـاٍ اٱ ، ؾًِ ٜٓبؼ َِٓٗ أسايذٚي١ ايعباط١ٝ إ٫ٓ ق٬ًّٝ
، إ٫ٓ إ َع ريو، نإ ٖٓـاى عـذد َـٔ    (2)ٚايتذبرل، إ٫ٓ بعذ دٖش طٌٜٛ َٔ عٗذ ريو ايتُذٕ"

  ايؼخـٝات ايُهشد١ٜ تكًذٚا َٓاؿب إداس١ٜ ٚعظهش١ٜ يف َ٪طظات ايذٚي١ ايعباط١ٝ.
ٛٸٕ َ٪طظٗا ٜعكـٛب  اس١ٜ ٚق١ ٚتعإٚ َع اٱَاس٠ ايـؿايضعُا٤ ايُهشد ع٬قات ؿذا نُا ن

ا٭سـذاخ  بػـذلاى ايؿعًـٞ   ايكـشٕ ايجايـح اشلذـشٟ، عًـ٢ إ اٱ     بٔ ايًٝح ايـؿاس يف أٚاطـط 
َـٔ ايكـشٕ ايشابـع     ا٭ٍٚناْـت خـ٬ٍ ايٓـــ    ١ يًُهـشد  ٚتهٜٛٔ ع٬قات ايــذاق  ايظٝاط١ٝ
ٌ ٝأسبب٬د ٖهاسٟ ْٚٛاسٞ اىل ْؿٛرٖا اييت أَتذت باملٛؿٌ َع ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ اشلذشٟ ٚ

 عهـِ عٛاَـٌ   ْٚؼأ ْٛع َٔ ايتشايـ ٚايتعإٚ ايعظـهشٟ بـني اؾـاْبني   ، دضٜش٠ إبٔ عُشٚ
 .املـاٖش٠ ٚاجملاٚس٠

 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

-215ّ، ق1956ذ١ٜ يف ايذٚي١ ايعباط١ٝ، بػذاد ٜٓعش: ْعُإ ثابت: اؾٓ ،عٔ ٖزٙ ايؿشق١ ايعظهش١ٜ (1)
 .279-273، تكٞ ايذٜٔ عاسف ايذٚسٟ: عـش اَش٠ ا٭َشا٤، ق217
 .474، ق3، ز2تأسٜخ ايتُذٕ اٱط٬َٞ، برلٚت )د. ت(، َر (2)
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 يعباط١ٝ:ايذع٠ٛ اٚايُهشد  -1
تبذأ ع٬قات ايُهشد بايعباطٝني َٓز أٜـاّ ايـذع٠ٛ ايعباطـ١ٝ ٚإعـ٬ٕ ايتشـشى ايعظـهشٟ       

ِ سني إتـٌ دٴ ،٭طكاط اؿهِ اُ٭َٟٛ ٚإطـتعاْٛا بٗـِ يف َٛاؿـ١ً تكـذَِٗ      ا٭نشادبـ  عـاتٗ
 مٛ ايعشام.

ٚقاَت ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ إثش دع٠ٛ طش١ٜ داَت أنجش َٔ سبع قشٕ، إطتػٌ دعاتٗا طخط 
 أسـذ ٚدٖٛٗـا بتؿلـٌٝ ايعـشب     املتُجًـ١ يف  ايظٝاط١ ايػرل ايظـ١ًُٝ يٮَـٜٛني   املٛايٞ َٔ
دتُاع١ٝ ٚاٱقتـاد١ٜ اٱٚؾشض كشا٥ب ثك١ًٝ ع٢ً ناًِٖٗ ٚسشَاِْٗ عٔ اٱَتٝاصات  عًِٝٗ

عًــ٢  –ٖٚــِ مبجــٌ ٖــزٙ اؿايــ١ –ايذٚيــ١، ٚنــإ املــٛايٞٚاملٓاؿــب اٱداسٜــ١ ٚايعظــهش١ٜ ب
ٜٛ  دٚيـتِٗ ٚبايتـايٞ   تتٛعذِٖ بتكـ َٜٛني ٚدع٠ٛ تٓاٖ  ا٭أٚ  يتكبٌ ا١ٜ ؾهش٠ إطتعذاد

 ْكارِٖ َٔ سايتِٗ املضس١ٜ، ٚناْـت ٖـزٙ مبجابـ١ ايبـزٚس اشلذٸاَـ١ ايهآَـ١ يف دظـِ ايذٚيـ١        إ
َشٚإ عًـ٢ ايعـشام،    ا٭١َٜٛ َٓز صَٔ اؿذاز بٔ ٜٛطـ ايجكؿٞ ٚايٞ اـًٝؿ١ عبذاملًو بٔ

ػاٙ املٛايٞ، ٚمنت ٖزٙ ايبزٚس يذ٣ املـٛايٞ مبـشٚس ايـضَٔ     ايزٟ اػتٗش بؼذت٘ ٚقظاٚت٘
املضٜـذ َــٔ ايكـ٠ٛ، ٚتٗٝـأت شلــا ايعـشٚف املٓاطـب١ املتُجًــ١ بلـعـ اـًؿــا٤       ٚإنتظـبت  

 .(1)ـش ْعشِٖا٭َٜٛني املتأخشٜٔ ٚق
ٖا، ع٢ً عـشض أؾهـاس   ٚدأب ايذعا٠ ايعباطٕٝٛ نأْـاس أ١ٜ دع٠ٛ ثٛس١ٜ يف بذا١ٜ ْؼ٤ٛ

ايٝٗـا، ٚاظٗـشٚا بشاعـ١ سا٥ـذ٠ ٚمحاطـّا ػـذٜذّا يف نظـب         نظـب ايٓـاغ  ٚ ٗاغشاكايذع٠ٛ ٚأ
ؿذـاز،  ايعٓاؿش ايظاخط١، ؾهاْٛا هٛبٕٛ ايبًذإ َذ١ٜٓ َذ١ٜٓ ٜٚتٓهشٕٚ بـضٟ ايتذـاس ٚا  

طـٛأ ايــٛس، ٜٚتُٗـِْٛٗ بـاِْٗ ٫ ٜضايـٕٛ ٜبطٓـٕٛ       ٕ إطتبذاد ا٭َٜٛني بأٚاخزٚا ٜـٛسٚ
 .(2)اٱط٬ّبايهؿش ٜٚتعاٖشٕٚ 

ّ( سطـً٘ ٚدعاتـ٘ إىل دٗـات املٛؿـٌ،     748ٖـ/131ٚقذ بعح أبٛ ط١ًُ اـ٬ٍ ط١ٓ ) 
ٚايػٓـا٥ِ   َٛاٍ"ؾذبٸٛا ؾِٝٗ ٚدعِٖٛ إىل ايٓٗٛض"، يٓؼش ايذع٠ٛ بني طهاْٗا ٚإغشا٥ِٗ بـا٭ 

                                 
 .6-5، بػذاد )د. ت(، قا٭ٍٚعبذايعضٜض ايذٚسٟ: ايعـش ايعباطٞ  (1)
 .49ّ، ق١ٝ1975 يف ايذٚي١ ايعشب١ٝ اٱط١َٝ٬، ايكاٖش٠ قُذ مجاٍ ايذٜٔ طشٚس: اؿٝا٠ ايظٝاط (2)
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ِ ، ؾإطتذاب َٛط٢ بٔ ايظشٸٟ ا٭(1) َظاُٖتِٗ يف ايجٛس٠يف ساي١  ؾخـشز عًـٛإ    ،سٍٛ شلـ
ٛٸ  .(4)غاْكني(3)ٚٚكع َظاؿ٘ (2)دٚطٝطش عًٝٗا ْٚؿ٢ عاًَٗا ٚط

ٌ ٜعذ أبٛ َظًِ اـشاطاْٞ أسذ ٚ دٚسّا طًٝعٝـّا يف بـح أؾهـاس     ًعـب ، ؾأِٖ ايذعا٠ ا٭ٚا٥ـ
َـٔ  ا٭َـش  ٚخشاطـإ، ٚنـإ يف بـاد٨    َٚباد٨ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ يف أقايِٝ: اؾباٍ ٚؾـاسغ  

ايظشاز، ٜتعًِ َٓـ٘ ايظـشاد١ ٚىذَـ٘ ٜٚتذـٍٛ َعـ٘       إبشاِٖٝغًُإ أبٞ َٛط٢ عٝظ٢ بٔ 
غرل  ، ٖٚٓاى سٚاٜات(5)ؿبٗإ ٚاؾباٍ ٚآَذ ٚايشق١ ْٚـٝبنيأيًُتادش٠ بايظشٚز يف ْٛاسٞ 

  ٍ ٘ أؿـً  َظتٓذ٠ ع٢ً د٥٫ٌ َٛثٛقـ١ سـٛ ٘ يطعـٔ يف ػخــٝت  ُيؿكـت َـٔ أدـٌ ا    ،٘ ْٚؼـأت
، اَـا  (6)٘ َٔ خشاطإ ٚقٝـٌ اْـ٘ َـٔ ايعـشب    أؿً كٌٝ إ، ؾٚايٌٓٝ َٓ٘ ٚايتكًٌٝ َٔ ػأْ٘

طٝظـتإ   تـأسٜخ ُنشدٟ، ؾٝعذٸٙ امل٪يـ اجملٍٗٛ ؿـاسب   أؿٌ قٌٝ اْ٘ َٔغـٛق َا 
٭بـٞ   ش، ٖٚٛ َعاؿـ يف أبٝات َٔ ايؼعش( 8)ايؼاعش أبٛ د١َ٫ إيِٝٗ نُا ٜٓظب٘ ،(7)َٔ ايُهشد

                                 
، ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايُهشد يف اقًِٝ 355ّ، ق1971َ٪يـ فٍٗٛ: أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، برلٚت ( 1)

 .131اؾضٜش٠، ق
باطٝني ٚريو ٭ٕ سا١ٜ ايشطٍٛ )ق( ناْت طٛدا٤ اٱَاّ ايعباطٞ ايظٛاد ػعاسّا يًع إبشاِٖٝاختاس  (2)

سا١ٜ ع٢ً بٔ ابٞ طايب أٜلّا طٛدا٤ يف بع  سشٚب٘، يزيو نإ اتباع ايعباطٝني  ٚ ؾتد َه١أثٓا٤ 
ٛٸد٠ ٛٸد٠ ٚايذٚي١ ايعباط١ٝ بايذٚي١ املظ  .161ؾاسٚم عُش: طبٝع١ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ، ق .ٜظُٕٛ باملظ

: يظإ ابٔ َٓعٛس .َظاحل: َؿشدٖا َظًشٞ، ِٖٚ قّٛ يف عذٸ٠ مبٛكع سؿذ قذ ٚنًٛا ب٘ بإصا٤ ثػش (3)
 .2/487ايعشب، برلٚت )د. ت(، 

 .355أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (4)
 .4/252، ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ، 254ّ. ٕ، ق( 5) 
 .253عٔ ٖزٙ ايشٚاٜات ٜٓعش: أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (6)
، ْك٬ّ عٔ َ٪يـ 179ؾ، ق1363تٗشإ ، اأٌذادى اتأرخيى تطى ثيويضاُكزد سػٝذ ٜازل٢، ( 7) 

 .136تأسٜخ طٝظتإ، ق فٍٗٛ:
١َٝ ٚمل ٜهٔ ي٘ أدسى آخش أٜاّ بين أابٛ د١َ٫: صْذ بٔ دٕٛ، عبذ نٛيف أطٛد َٔ َٛايٞ بين اطذ،  (8)

يف أٜاَِٗ ْبا١ٖ، ْٚبؼ يف أٜاّ بين ايعباغ، ٚاْكطع إىل ايظؿا  ٚاملٓـٛس ٚاملٗذٟ، ؾهاْٛا ٜظتطٝبٕٛ 
، ابٛ ايؿشز ا٫ؿؿٗاْٞ: ا٫غاْٞ، 2/660ت )د. ت(، ابٔ قتٝب١: ايؼعش ٚايؼعشا٤، برلٚ .فايظت٘ ْٚٛادسٙ

 .10/247ّ، 1975برلٚت 
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١ٝ يف أعكاب قٝاّ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ، بٌ اٱط٬َييت ػٗذتٗا ايذٚي١ ٚعاٜؽ ايتطٛسات ا َظًِ
شٜات ا٭سذاخ ٚػاٖذ عٝإ يًشادث١ اييت دعت٘ إ ٜكٍٛ ػعشّا يف رّ أبٞ فنإ قشٜبّا َٔ 

 َظًِ:
 ع٢ً عبذٙ ست٢ ٜػرلٖا ايعـٳـبذٴ    أبـــا فشّٳ َـاغـــرلاو ْـع١ُ 

 .(1)ٕ أٌٖ ايػٳذس آبا٩ى ايـُهشدإ٫ إ  أيف دٳٚي١ املَٓـٛس ساٚيت غـٳذسٙ
ٝـ١، يتـبينٸ اٯسا٤ عًـ٢ كـ٥ٛ٘ ٚقٝـاغ      تأسىإٕ ايؼعش ٫ ميهٔ إ ٜعاَـٌ نٛثٝكـ١    َع

ايكشٕ ايظادغ  -َتأخشا عٔ ا٭سذاخ عاؾطٝظتإ  تأسٜخاؿكا٥ل مبعٝاسٙ، ٚإ ؿاسب 
َكـشٸب  ٘ ٚغرل آْا ٫ ْظتبعذ إْتُا٥٘ اىل ايُهشد، ؾًُارا ٜٓظـب٘ ػـاعش َعاؿـش يـ     ،-اشلذشٟ

ٕ   َٓ٘ إيِٝٗ؟ ٖٚٛ َٔ أٖـٌ أ  ، ٚقـذ أطـتٛطٔ ايُهـشد بهجـش٠ يف قشاٖـا      (2)سـذ٣ قـش٣ اؿـبٗا
 .(3)ْٚٛاسٝٗا َٓز خ٬ٍ ايعـش ايعباطٞ

 خٍٛ اؾٝؽ ايعباطٞ إىل اؾباٍ ٚػٗشصٚس:د -
َٔ ُٖزإ إىل غشبٞ إقًـِٝ   أسطٌ ايكا٥ذ ايعباطٞ قشطب١ بٔ ػبٝب ايطا٥ٞ ابٓ٘ اؿظٔ

 سٛايٞ ؾعظهش اؿظٔ ع٢ً بعذ أسبع١ ؾشاطخ/َٟٛ املٗضّٚ، ٭اؾباٍ مل٬سك١ اؾٝؽ ا
 .(4)أخش٣ٚأَذٸٙ أبٛٙ بك٠ٛ  بعّا ٚعؼشٜٔ نًَٝٛذلّا َٔ ْٗاْٚذأس

 ٌَ ا٭َٜٛني ع٢ً ْٗاْٚذ َٚٔ نإ َع٘ َٔ ايؼاَٝني ادِٖ، عؼـٔ َايو بٔ أ
ـٓـام  ؾظاس قشطب١ بٓؿظ٘ َظشعّا إىل ْٗاْٚـذ يتلـٝٝل ا   ،ٚأبٛا ا٭طتظ٬ّٚاـشاطاْٝني 

ا اجملـاْٝل يؿـتد املذٜٓـ١،    ، أطـتعٌُ خ٬شلـ  َايو، ؾشاؿش املذ١ٜٓ ط١ًٝ ث٬ثـ١ أػـٗش  ع٢ً 
ٖـٌ  عًـِ أ دٕٚ ٖـٌ ايؼـاّ   َـإ يٓؿظـ٘ ٚ٭  ؾأؾ٢ٓ أنجش َٔ ؾٝٗا ٚأسغِ َايو عًـ٢ طًـب ا٭  

                                 
، ابٔ خًهإ: ٚؾٝات 2/622، ايؼعش ٚايؼعشا٤، 256َ٪يـ فٍٗٛ: أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (1)

ّ، 1871، َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ؼكٝل د٣ غ١ٜٛ، يٝذٕ 3/155، 1977، برلٚت ا٭عٝإ
3/184. 
 .258-257ذٚي١ ايعباط١ٝ، قأخباس اي (2)
 .154ٜٚٓعش: ق .6/120، ايهاٌَ يف ايتأسٜخ، 10/137تأسٜخ ايطدلٟ،  (3)
، تأسٜخ 2/343ّ، 1960، ايٝعكٛبٞ: تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، برلٚت 336-335أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (4)

 .116ق ّ،1967، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ايكاٖش٠ 7/405ايطدلٟ، 
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، ؾًِ ٜٓر َـِٓٗ إ٫ٓ  ٝنيشاطاْاـٚٚكع ايظٝـ يف خشاطإ با٭َش، ؾاعطاِٖ قشطب١ ا٭َإ 
 .(1)ايكًٌٝ
مبهاتبـ١  ٖٛ  ػشعٚ (2)ؾشؽ قشطب١ َٔ أَش ْٗاْٚذ، ٚدٸ٘ ابٓ٘ اؿظٔ إىل َشز ايكًع١ٚملا 

١ٝ، ٜـذعِٖٛ إىل تـشى ؿــ َـشٚإ     َؿ١ َشٚإ بٔ قُذ آخش خًؿا٤ بين أعُاٍ ٠٫ٚٚ اـًٝ
ـًٝؿـ١ َـشٚإ عًـ٢    عاَـٌ ا ، ؾهتب إىل إطشام بٔ َظًِ شنب اؾٝؽ ايعباطٞيتشام بٚاٱ

ايهتـاب  ٚمحٌ ايشطٍٛ ايُهشدٟ  ،دّٜاشٛي٘ إىل إطشام سد٬ّ ُنٚنإ سط (3)أسَٝٓٝا ٚآرسبٝذإ
ظؿـش بـ٘ َظـاحل اـًٝؿـ١      ،٭دا٤ ايٛادب (4)ٚبُٝٓا نإ يف طشٜك٘ عٓذ َذ١ٜٓ ٖٝتٚأخؿاٙ، 
هؼؿٛا أَشٙ ٚٚدذٚا ايهتاب يف طٞ عُاَت٘، ثِ قٝـذٚٙ ٚبعجـٛا بـ٘ إىل    ، ؾؾتؼٛٙا٭َٟٛ ٚ

ٚبًٓػ٘ "إ ؿاسب ٖٝت، أؿـاب َـع سدـٌ    اـًٝؿ١ َشٚإ، ؾهتب َشٚإ إىل عاًَ٘ إطشام 
ٚعُٛد ايل٬ي١، قشطب١ ٜـذعٛى إىل دعٛتـ٘ ٜٚـضٜٔ يـو      نتابّا َٔ سأغ اـط١٦ٝ ا٭نشاد َٔ

 .(5)ك٬يت٘"
اؿظٔ بٔ قشطب١ َـشز ايكًعـ١ بظـٗٛي١، ثـِ أسطـٌ خـاصّ بـٔ         ، أخلعأخش٣َٔ د١ٗ 

 ، اَـا قشطبـ١  (6)خ٬ٖاخضمي١ إىل سًٛإ، ٚنإ بٗا عبذاو بٔ ايع٤٬ ايهٓذٟ، ؾٗشب َٓٗا ٚا
إىل سًٛإ َٚٓٗا إىل  ثِ تكذّ ،ٓؼاٙ( ٚدخًٗا دٕٚ َكا١َٚؾتٛد٘ مٛ قشَظني )نشَ ْؿظ٘
 .(7)خاْكني

                                 
، ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ، 2/343، تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 370ّ، ق1969اسف، ايكاٖش٠ ابٔ قتٝب١: املع( 1)
4/314. 
 نِ.60تكع َشز ايكًع١ يف ػشقٞ سًٛإ مبظاؾ١ عؼش٠ ؾشاطخ/سٛايٞ (2)

 .8/145ّ، 1975عجِ: نتاب ايؿتٛ ، برلٚت أابٔ  (3)
ؾهُا ٖٛ َعًّٛ  .5/421، َعذِ ايبًذإ .ْباس ٖٚٞ فاٚس٠ يًدل١ٜايؿشات ؾٛم ا٭ ٖٝت بًذ٠ ع٢ً ْٗش (4)

طِ يف املٓاطل قش١ٜ بٗزا اٱأٚ  ، ٫ٚ تٛدذ بًذ٠اؾباٍٚبني  ٘بٝٓ ٫ٚإ َذ١ٜٓ ٖٝت ٫ تكع يف آرسبٝذإ 
 ايشطٍٛ مبذ١ٜٓ ٖٝت. َشٸ ايُهشد١ٜ، ؾ٬ ٜعًِ ملارا

عش ، 178ٜٓٚ، ؾا٥ض٠ قُذ عضت، ايُهشد يف إقًِٝ اؾضٜش٠، ق356-355أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (5)
 (.1املًشل سقِ )

  .8/174عجِ: ايؿتٛ ، أابٔ ، 409-7/408تأسٜخ ايطدلٟ،  (6)
 .7/410، تأسٜخ ايطدلٟ، 357أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (7)
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َـٔ ػـأْٗا إ   دٕٚ عشاقٌٝ تـزنش،   إ تكذّ اؾٝؽ ايعباطٞ عدل َذٕ غشبٞ إقًِٝ اؾباٍ 
 ملظاعذ٠ شلا. تؿظش ٌَٝ طهاْٗا يًذع٠ٛ ايعباط١ٝ، ٚسمبا قٝاَِٗ بتظٌٗٝ َُٗتٗا ٚتكذِٜ ا

 ٘ ٚايعـضّ عًـ٢ َٛاؿـ١ً     ايظـشٜع، املضٜـذ َـٔ ايجكـ١ بـايٓؿع      أنتظب قشطب١ َٔ تكذَـ
ايظــرل، ؾٛدٸــ٘ ابــا عــٕٛ عبــذاملًو بــٔ ٜضٜــذ َٚايــو بــٔ طشٜـــ يف أسبعــ١ آ٫ف سدــٌ اىل   

َٓٗـا، ٚنـإ بٗـا     انًٝـَٛذل ( ٥12ـذإ عًـ٢ بعـذ ؾشطـخني/ سـٛايٞ)     ، ؾٓـضٍ ايكا (1)ػٗشصٚس
َٟٛ، ؾذش٣ قتـاٍ ػـذٜذ يف رٟ اؿذـ١    اؾٝؽ ا٭سأغ  ع٢ً (2)سٝٓزاى عجُإ بٔ طؿٝإ

 عظهشاملّ(، قتٌ ؾٝ٘ عجُإ بٔ طؿٝإ َع أنجش َٔ أؿشاب٘ ٚاطتبٝد 739ٖـ/131ط١ٓ )
 .(3)ا٭َٟٛ

 ٬ؾيف اؾٝٛؾ ايعباط١ٝ قبٌ ٚؿٛشلا ػٗشصٚس،  ا٭ٖايٞػذلاى ٫ ٜعًِ ػ٦ّٝا عٔ َذ٣ إ
طـتٓاد اىل  تبذٚ ٚاكش١ بعذ ريو، ؾباٱظأي١ تضٚدْا املـادس بؼ٧ َٔ ٖزا ايكبٌٝ، يهٔ امل

قـذ اْعُـٛا اىل اؾـٝؽ ايعباطـٞ بايؿعـٌ،       ٜنيؼـٗشصٚس ايايكـٍٛ إ   ميهٔ، ايٛاسد٠ ايشٚاٜات
سض ب٬دِٖ، ؾبعذ إ مت ايٓـش ٭بٞ عـٕٛ يف  أ ع٢ًٚػاسنٛا يف املعاسى اييت داست سساٖا 

ٛ    أخـش٣ ػٗشصٚس، أَذٙ قشطب١ بكـٛات   اَـ٘ ث٬ثـني أيــ    ، ؾـادتُع اىل أبـٞ عـٕٛ دـٝؽ ق
 .ٌٖ ػٗشصٚسعٔ إ قظُّا َٔ ٖ٪٤٫، ناْٛا َٔ أ، ٚاغًب اي(4)سدٌ
مخظـ١   ّ( ٚبًؼ عذد اتباع٘ م749ٖٛـ/132ست٢ بذا١ٜ ط١ٓ ) أبٛ عٕٛ بؼٗشصٚس َهح    
خـ٬ٍ َـذ٠   ايؼٗشصٚسٜني قذ اْعُٛا إىل دٝؼـ٘  َٔ  أخش٣، ٬ٜٚسغ إ اعذادّا (5)٫ف سدٌآ

قبٌٝ ٚقـٛع َعشنـ١ ايـضاب اؿازلـ١ ٚيف      أخش٣ٝٛؾ عباط١ٝ َهٛث٘ بٗا، نُا اْعُٛا إىل د
أثٓا٥ٗــا، ؾعٓــذَا تٛدــ٘ أبــٛ عــٕٛ َــٔ ػــٗضٚس إىل ايــضاب "امــاص أٖــٌ املٛؿــٌ ٚأٖــٌ    

 ٙ ْـ    (6)ايتخَٛات" إىل عظـهش ٚسدٙ ذا٤ اـًٝؿـ١ َـشٚإ بـٔ قُـذ ايـز٣ أ     ، ٜٚتـبني يٓـا َـٔ 
نـ١ ايـضاب نـاْٛا َـٔ     َعش ؾـٝؽ ايعباطـٞ احملتؼـذ عؼـ١ٝ    ؾشاد اأ، إ ايػايب١ٝ َٔ ا٭صدٟ

                                 
 .8/174ايؿتٛ ،  ، ابٔ أعجِ:358-357أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (1)
 عجُإ بٔ صٜاد.( 2/343تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، )يف  (2)
 .107ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق، 8/174ايؿتٛ ، ، 7/409تأسٜخ ايطدلٟ،  (3)
 .4/319ايهاٌَ،  (4)
 .4/320، ايهاٌَ، 7/409تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)
 .359أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق (6)
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بـين   تأٖب ايطشؾإ يًكتاٍ، ْاد٣ اـًٝؿ١ َشٚإ أؿشاب٘ قـا٬ّ٥: "ٜـا   شنيايؼٗشصٚسٜني، ؾ
ٚس ٚيٝع َعِٗ َٔ أٌٖ خشاطإ َٔ ٌٖ ػٗشصأؾاِْٗ سؼذ َٔ  ،عًُٛا ع٢ً ٖ٪٤٫أا٭سشاس 
ٚتكـذٜشٙ يذلنٝـب اؾـٝؽ    ، ع٢ً ايشغِ َـٔ َبايػـ١ َـشٚإ يف ْذا٥ـ٘     (1)ٌٖ ايبـا٥ش نجرل"أ
ْ٘ ديٌٝ ع٢ً نجش٠ ُنشد ػٗشصٚس يف اؾٝؽ ايعباطٞ، ٚنـإ َـشٚإ ٜٓـٟٛ َـٔ     عباطٞ، ؾإاي

 ٠ محاغ أؿشاب٘ ٚايتكًٌٝ َٔ ػإٔ اؾٝؽ املعادٟ.آثاسْذا٥٘ 
غرلِٖ َٔ ايُهـشد  إْلُاّ  ػٗشصٚس إىل اؾٝؽ ايعباطٞ، سمبا ٫ ٜٓؿٞأٌٖ  ْلُاّ إإ 
ٕ  ، اخش يًـشاعاٯ إىل ايطشف . ؾُـٔ  (2)ٟ ناْـت ٚايذتـ٘ ُنشدٜـ١   ايـز  بـٔ قُـذ   ـًٝؿـ١ َـشٚا

ــذ إطــتعإ بأ  ــ٘ ق ــ٘ )  املــشدد اْ ــذ٠ خ٬ؾت ــاّ يف َ ــح نــإ ايٛكــع ايع ــ٘، سٝ  -127خٛاي
ِ أٚ   بأٖـٌ أٜـ١ َذٜٓـ١   قذ ؾشض عًٝ٘ إ ٜظتعني ّ(،749-744ٖـ/132 طـُٝا إْـ٘   ٫ ،إقًـٝ

 ٚ ،(3)نإ عا٬َّ يًخًٝؿ١ ٖؼاّ بٔ عبذاملًو ع٢ً أسَٝٓٝا ٚآرسبٝذإ قبٌ إ ٜتٛىل اـ٬ؾـ١ 
اؾضٜش٠ ٚايؼاّ، ؾعٓذَا ؼــٔ عًـ٢   ايٞ َٖٔ أ ٚ أنجش دٓذٙ ،(4)نإ ي٘ َٛايٞ َٔ ايعذِ

ْٗش ايضاب ا٭ع٢ً ملٓاصي١ اؾٝؽ ايعباطٞ ايضاسـ، نإ َع٘ ٦َـ١ ٚعؼـشٜٔ ايؿـّا َـٔ دٓـذ      
 .(5)املٛؿٌ ٚايؼاٌّٖٚ اؾضٜش٠ أ

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .178يف إقًِٝ اؾضٜش٠، قايُهشد ، 40، ؾاسٚم عُش: طبٝع١ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ، ق128تأسٜخ املٛؿٌ، ق (1)
، ابٔ 105ّ، ق1970، ابٔ ايهاصسْٚٞ: كتـش ايتأسٜخ، بػذاد 5/186ػشاف، ايب٬رسٟ: اْظاب ا٫ (2)

 .47ّ، ق1964، ا٫سبًٞ: خ٬ؿ١ ايزٖب املظبٛى، بػذاد 1/192ايٛسدٟ: تأسٜخ ابٔ ايٛسدٟ، 
 .179، 7/90تأسٜخ ايطدلٟ،  (3)
 .3/296املظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب،  (4)
 .117، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق437، 7/409ّ. ٕ،  (5)
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 :داس١ٜهش١ٜ ٚاٱايكاد٠ ٚاي٠٫ٓٛ ايُهشد يف امل٪طظات ايعظ -2
 
 :آٍ ٜضداْرلٚص -

ٚاملكشٸب١ َٔ ايدلاَهـ١،   ش ايُهشد١ٜ يف ب٬ط ٖاسٕٚ ايشػٝذناْت أطش٠ ٜضداْرلٚص َٔ ا٭ط 
تكًـذٚا َٓاؿـب   َٛط٢ بٔ عٝظ٢ ٚعًٞ بٔ عٝظ٢، ؾْبؼ َٓٗا عٝظ٢ بٔ ٜضداْرلٚص ٚإبٓٝ٘ 

٫ ٜعـشف عـِٓٗ    خـش٣ إداس١ٜ ٖا١َ بايذٚي١ ايعباط١ٝ، ٚساشلِ نشاٍ ايؼخـٝات ايُهشدٜـ١ ا٭ 
 ِٖ ببػذاد.أخباسْبز٠ َٔ  ّ(943ٖـ/331)ت:اؾٗؼٝاسٟ ايؼ٧ ايهجرل، ٚأٚسد

 أٜاّ طط٠ٛ ايدلاَه١، ٚملا ٚيٞ ٖاسٕٚ  (1)عٝظ٢ بٔ ٜضداْرلٚص دٜٛإ ايطشاص تٛىل   
٘ أَٛايـ عضٍ إبـٔ ٜـضداْرلٚص عـٔ َٓــب٘ ٚؿـادس مجٝـع        ،ايشػٝذ اـ٬ؾ١ ْٚهب بايدلاَه١

. نُـا عُـٌ عٝظـ٢ ابـٔ     (2)٘أَٛايـ د إيٝـ٘  ىل َٓـب٘ ٚسٸيهْٛ٘ َٔ املكشٻبني شلِ، ثِ أعادٙ إ
َـٔ  (3)ٖٚٛ أٍٚ َٔ يبع ايؼاػـ١ٝ  ناتبّا يًٛصٜش ايؿلٌ بٔ ايشبٝع ٜضداْرلٚص يف ايٛقت ْؿظ٘

 .(4)ايُهتاب
ٚعبذاو بٔ أبٞ ْعِٝ،  َع داٚد بٔ بظطاّ هإ، ؾ(5)أَا إبٓ٘ َٛط٢ بٔ عٝظ٢ ايُهشدٟ

ٚسخ امل١ٓٗ َٔ أبٝ٘، ٚنإ با٫كاؾ١ إىل َٓـب٘ أ ٜٚعٗش اْ٘ (1)َٔ نتٸاب ايؿلٌ بٔ ايشبٝع
 .(2)ٖزا، أسذ ايٓك١ً َٔ ايؿاسط١ٝ إىل ايعشب١ٝ أٜاّ طط٠ٛ ايدلاَه١

                                 
املٛكع ايزٟ تٓظر ؾٝ٘ ايجٝاب اؾٝاد، أٚ  ايطشاص: ؾاسطٞ َعشٸب ٖٚٛ َا ٜٓظر َٔ ايجٝاب يًظًطإ،( 1)

 ، ٚدٜٛإ ايطشاص ٜكّٛ باْتاز ا٫صٜا٤ ايشزل١ٝ ٚا٫ع٬ّ ٚػاسات ايذٚي١ َٚاػاب٘ ريو.5/368يظإ ايعشب، 

 .209ّ، ق1938 ، ايكاٖش٠اؾٗؼٝاسٟ: ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب (2)
تٛكع عًٝ٘ ايكًٓظ٠ٛ، ٚناْت تـٓع َٔ أٚ  اػ١ٝ: َا ٜٛكع ع٢ً ايشاغ ٚتًـ عًٝ٘ ايعُا١َايؼ (3)

٫ٜٚضاٍ  .(1ٖاَؽ ) 43ّ، ق1964ٚسا٤ ايٓٗش، ايـاب٤٢: سطّٛ داس اـ٬ؾ١، بػذاد ايؼاؾ َٔ دٜاس َا
 ايُهشد ٜظتعًُ٘ ٜٚػط٢ ب٘ سأط٘ ٜٚذع٢ ػاػه٢.

 .210ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب، ق (4)
ّ، 1871بـٛس٠ َٛط٢ بٔ عٝظ٢ ايُهشدٟ، نُا يف طبع١ ؾًٛدٌ  ِ ازل٘ يف ايؿٗشطتدٕٚ ابٔ ايٓذٜ( 5)

، ٚاْضٍ يكب ايُهشدٟ اىل اؿاػ١ٝ ٚ ٚكع قً٘ ايهشٟٚ يف طبع١ 342ٚطبع١ املطبع١ ايشمحا١ْٝ، َـش، ق
، َٚٔ ايطشٜـ إ ايهشٟٚ سشٸف إىل ايهظشٟٚ يف نتاب ربٝد او ؿؿا: تأسٜخ أدبٝات 305طٗشإ، ق
 .، ٚايكـذ ٚاكد َٔ ٖزا ايتششٜـ ٫ٚ وتاز إىل ايتعًٝل356ق إٜشإ،
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ٛ   ،ٜٚٴعذ إبٓ٘ اٯخش عًٞ بٔ عٝظ٢ إ وٝـ٢  ػخـ١ٝ َعشٚؾ١ َٔ آٍ ٜضداْرلٚص َٚـٔ أعـ
دعؿش ابٔ قُـذ  ٫ٓ يج٬ث١، إ خايذّا ٜكٍٛ دَّٚا "َا أسٜذ ايذْٝا إ بٔ خايذ ايدلَهٞ، ٜٚش٣ٚ

، ٚنإ ي٘ كٝاع يف بػذاد، دخـٌ َـٔ   (3)ػعح ٚعًٞ بٔ ٜضداْرلٚص َٚٓـٛس بٔ صٜاد"بٔ ا٭
 .(4)بٔ املذبش، ؾهاْت بُٝٓٗا عذا٠ٚ َؼٗٛس٠ أمحذأدًٗا يف ؿشاع َشٜش َع 

ّ(، ٚعـني عًـٞ بـٔ عٝظـ٢ عًـ٢ خـشاز       802ٖــ/ 187ؽًف ايشػٝذ َٔ ايدلان١ ط١ٓ )
، ٬ٜٚسـغ إ عًٝـّا بكـٞ عـا٬َّ يًخـشاز ستـ٢ أٜـاّ        (5)ِأؿشابَٗٔ ْ٘ سغِ نٛإقًِٝ ؾاسغ 

ٜـزنش ايٝعكـٛبٞ إ عًـٞ بـٔ عٝظـ٢ نـإ       ّٚ( 860 -847ٖـ/247-232اـًٝؿ١ املتٛنٌ )
ٍ ايزٟ نإ ي٘  إبشاِٖٝناتبّا ع٢ً اـشاز ٱطشام بٔ  ايظـٛاد   (6)اــشاز يف طظاطـٝر   أعُـا

قُـذ   قشٸ ابٓ٘أ ،ّ(850ـ/235ٖ، ٚسُٝٓا تٛيف إطشام ط١ٓ )(7)س٠ دد١ً ٚغرلٖاَٚـش ٚنٛ
ِٗ عًٞ بٔ عٝظـ٢، ٚتـٛيف قُـذ بـٔ إطـشام يف      بٔ إطشام عُاٍ أبٝ٘ ع٢ً َٓاؿبِٗ َٚٓ
٫ٓٚٚٙ  ، عًٞ بـٔ عٝظـ٢ عًـ٢ طظاطـٝر ايظـٛاد     ايظ١ٓ ايتاي١ٝ، ؾاقشٸ ابٓ٘ عبذاو بٔ قُذ

 .(8)ععِ بٗا، ؾبك٢ عًٞ ع٢ً َٓـب٘ ملذ٠ ػٗشٜٔ، ثِ عضٍ عٓ٘دٜٛإ اـشاز ا٭
 
 

                                                                           
 .236ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب، ق (1)
 .162، ق3، دًذ 2، دشدٞ صٜذإ: تأسٜخ ايتُذٕ اٱط٬َٞ، َر305ايؿٗشطت، ق (2)
 .149ايٛصاس٤ ٚايهتٸاب، ق (3)
 .204ّ. ٕ، ق (4)
مل ٜعًُٛا َعِٗ، ؾكٌٝ ي٘ ٫ ػذ اسذّا مل  ملا ْهب ايشػٝذ بايدلاَه١ قاٍ: " اسٜذ إ اطتعٌُ قَّٛا( 5)

 .204ٜهٔ ىذَِٗ... ؾكًٓذ عًٞ بٔ عٝظ٢ خشاز ؾاسغ ٚكٝاعٗا"، ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب، ق
ايكش٣ ايضساع١ٝ، اطتعًُت أٚ  طظاطٝر: َؿشدٖا طظٛز، ٖٚٛ دض٤ َٔ ايهٛس٠، ٚنإ مبجاب١ ايٓاس١ٝ( 6)

 .1/38اسٝاّْا يف تكظُٝات اقًِٝ ايظٛاد، َعذِ ايبًذإ، 
 .2/487تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، ( 7)
 .2/488، املـذس ْؿظ٘( 8)
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 :(1)ٜ٘ ايُهشدٟدًٝٛ -
باطٞ إ٫ٓ ػـ٦ّٝا ٜظـرلّا،   اؾٝؽ ايعايتشاق٘ ب٫ٚ عٔ نٝؿ١ٝ  (2)٫٘ ْعشف عٔ ١ٜٖٛ دًٜٝٛ

بـٔ  ّ( َع قُذ بٔ ٜضٜذ 812ٖـ/196ط١ٓ )َكتً٘ ط٣ٛ ٙ أخباساملـادس  سٝح مل تظذٌ
أثٓـا٤   ريـو ، ٚا٭ٖٛاصّ( ع٢ً 814 -809ٖـ/198 -193)سامت املًٗيب عاٌَ اـًٝؿ١ ا٭َني

بني اييت دشت ايٛقٛف ع٢ً املعاسى ، ٚعٓذ (3)َني ٚاملإَٔٛبني ا٭ايذا٥ش٠ ١ًٖٝ ٭ب ااؿشٚ
طاٖش بٔ اؿظني قا٥ذ املإَٔٛ ٚقُذ بٔ ٜضٜذ املًٗيب، ميهٔ ايكٍٛ إ دًٜٝٛـ٘ ايُهـشدٟ   

ٚظًٛا َع٘ ست٢ َكتً٘، ؾشُٝٓـا ْـضٍ اؾـٝؽ اـشاطـاْٞ      ُٛا إىل املًٗيباتباع٘ قذ إْلٚ
طـتُٞ  إ، بعح طاٖش اؿظني بـٔ عُـش ايشٴ  ػإ ايكشٜب١ َٔ سًٛؼت قٝاد٠ طاٖش قش١ٜ ػ٬

 ا٭ٖٛاصاملًٗيب بزيو ٚدٗٸض دٝؼّا نبرلّا ٚطاس إىل دٓذٜظابٛس يٝشُٞ إبٔ ، ؾعًِ ا٭ٖٛاصإىل 
 ٖ ش إ ٜشطـٌ تعضٜـضات إىل   ٚميٓع َٔ أساد دخٛشلا َٔ دٓٛد طاٖش بٔ اؿظني، ؾاكطش طـا

يهـٞ ٜهـٕٛ قشٜبـّا َـٔ      ا٭ٖـٛاص بٓؿظ٘ إىل  ثِ تٛد٘ ،طتُٞ ؼت قٝاد٠ قشٜؽ بٔ ػبٌايش
َٝذإ املعشنـ١، ثـِ أسطـٌ دٝؼـّا ثايجـّا بكٝـاد٠ اؿظـني ابـٔ عًـٞ املـأَْٛٞ، ؾًُـا سأ٣            
أؿشاب ابٔ املًٗيب ٖزا اؿؼذ ايهبرل َٔ ايعظانش، ؾاؼٛا قا٥ذِٖ ٚطًبـٛا َٓـ٘ ايشدـٛع    

بٗا قبٌ إ ٜــًٗا   ٚايتشـٔ بٗا، إ٫ٓ إ قشٜؽ بٔ ػبٌ دخٌ املذ١ٜٓ ٚؼـٔ ا٭ٖٛاصإىل 
ا٭َش ايزٟ ادٸ٣ إىل تشى ايهجرل َٔ دٓـٛدٙ ؿـؿٛف دٝؼـ٘ ٚمل ٜبـل َعـ٘       ،(4)ابٔ املًٗيب

ط٣ٛ ايكًٌٝ َٔ املٛايٞ ايزٜٔ قاتًٛا َع٘ ست٢ سٴظِ املعشن١ اييت اْتٗت مبكتً٘ َـع عـذد   
ٔ ٘ ناْٛا َٔ بني املٛايٞ ايزٜٔ قتًـٛا َـع ابـ   ٫ػو يف إ دًٜٝٛ٘ ٚأؿشاب، ٚ(5)َٔ أؿشاب٘
 املًٗيب.

                                 
ِ يف املـادس، نذًٜٝٛ٘ ٚؾارٜٚ٘ َٔ ايزٜٔ تشد أخباسٖ املًشك١ بأزلا٤ ا٭ع٬ّ ( ٫سك١ )ٜٚ٘( ايؿاسط١ٝ 1)
 ةيمؤ، فلادؤ، شلادكؤ، ضلؤ.(: ؤػادنٜٛ٘ ٚدهٜٛ٘...أخل، ٖٞ يف ا٭ؿٌ ٚبايهشد١ٜ ) -ػارنٜٛ٘ٚ
 بًُشطتإ أٟ دبٌكوِطيموية ٫ٜٚضاٍ ٖٓاى دبٌ  -باؾِٝ ايؿاسطٞ -طيموية١ٝ ٚايؿاسط دًٜٝٛ٘( 2)

 طيموية.

 .2/440، تأسٜخ ايٝعكٛبٞ (3)
 .5/153، ايهاٌَ، 8/344تأسٜخ ايطدلٟ، ( 4)
، تأسٜخ 2/440، تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 467ّ، ق1977خًٝؿ١ بٔ خٝاط: تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، برلٚت ( 5)

 .8/434ايطدلٟ، 
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ؾاسغ، بـذيٌٝ   َا إ ٜهٕٛ َٔ ُنشد إقًِٝأُٝهٔ ايكٍٛ دًٜٝٛ٘، ؾ أؿٌ ٚؾُٝا ٜكاٍ عٔ
٘  يف ؾاسغ إ أسذ٣ صََِٛٗ ًٓـ  ناْت تعشف بضّ دًٜٝٛ٘، ٚاْـ ب عًـ٢ ايـضٴّ ستـ٢ عـشف     تػ

٘ نإ أسـذ س٩طـا٤   اْأٚ  ،(1)ست٢ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟأطشت٘  بٝذّ ضٴاي س٥اط١ زل٘ ٚبكٞبإ
اثٓا٤ تؿاقِ ايٛكع ايذاخًٞ أٚ  ، قذ اْلِ َع اتباع٘ إىل ٜضٜذ املًٗيب، قبٌٝاصا٭ٖٛايُهشد ب

 يف ايذٚي١ ايعباط١ٝ.
 
 خايذ بٔ دًٜٝٛ٘: - 
٫ ٜظتبعذ إ ٜهٕٛ خايذّا ٖزا ٖٛ ابٔ ؾًٜٝٛ٘ ايُهشدٟ نُـا ٜبـذٚ َـٔ إزلـ٘، ٚسايـ٘       

يف عــش   َايٝـاّ  ٜٚعٗش اْ٘ نـإ َظـ٪٫ّٚ   ،ٙ ط٣ٛ يف سٚا١ٜ ٚسٝذ٠أخباسٜشد  نشاٍ أبٝ٘ مل
 َني.اـًٝؿ١ ا٭
بـأَع اؿادـ١ إىل   نـإ   ،ّ(814ٖـ/198بػذاد ط١ٓ ) ساؿش طاٖش بٔ اؿظنيُا سٝٓٚ

شٸد عًٝـ٘ املـإَٔٛ بـإ    ، ؾـ املاٍ يتػط١ٝ أسصام دٓذٙ، ؾهتب إىل املإَٔٛ ٜطًب َٓـ٘ ريـو  
ايـذ  تٛؾرل املاٍ اي٬صّ، ؾكاّ طاٖش بـزيو، ٚيهـٔ خ   ٜ٘زٖب إىل خايذ بٔ دًٜٝٛ٘ ٜٚطًب َٓ
َـٔ  ايُهـشدٟ  نذًٜٝٛـ٘  ، َٚـٔ َٛقؿـ٘ ٖـزا ْؿٗـِ اْـ٘      (2)سؾ  طًب طاٖش ٚإَتٓع عٔ ايذؾع

 َني.ـًٝؿ١ ا٭ا أْـاس
بـدلٸ خايـذ تدلٜـش    ؾ ،قت١ً" ٚملا دخٌ طاٖش بػذاد، اسلش خايذ ٚقاٍ ي٘:" ٭قتًٓو ػشٸ

٘  بًـؼ  امل ذؾعَٛقؿ٘ ٚتعٗذ ب ، إ٫ٓ إ طـاٖش سؾـ  إطـت٬ّ املـاٍ ٚعؿـا عٓـ٘       املطًـٛب إيٝـ
 .(3)طبًٝ٘ ٢خًٓأٚ

 
 :بٔ دًٜٝٛ٘قُذ بٔ اؿظٔ  -

َٓٗـا   عـذ٠  ؾـشاد ش ايُهشد١ٜ املعشٚؾ١، تكًٓذ أطَٔ ا٭ناْت  طش٠ دًٜٝٛ٘أإ  ميهٔ ايكٍٛ
شدد َٔ املـ ، ٚٚاخش ايكشٕ ايجاْٞ اشلذشٟأداس١ٜ ٚعظهش١ٜ يف ايذٚي١ ايعباط١ٝ َٓز إَٓاؿب 
ريـو،  ملـذ٠ ايضَٓٝـ١ بُٝٓٗـا ػٝـض     ٚاا سؿٝذّا ؾًٜٝٛ٘ ايُهـشدٟ  إ قُذ بٔ اؿظٔ ٖزدذا 

                                 
 .145-144و املُايو، قَظاي (1)
 .2/519، ا٭عٝإابٔ خًهإ: ٚؾٝات  (2)
(3 ) ،ٕ .ّ2/520. 
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ّ ضٴب -847ّٖـ/232أيـ نتاب٘ ط١ٓ  -أٜاّ ابٔ خشدارب٘ بإقًِٝ ؾاسغ ٚزلٞ صٴّ ايباصلإ
 َٚٔ امل٪نذ ٖٛ ٚايذ قُذ بٔ اؿظٔ.  (1)اؿظٔ بٔ دًٜٝٛ٘

 -248يف عــش اـًٝؿـ١ املظـتعني )   ( 3)عهـدلا٤  (2)ٜتٛىل َعْٛـ١  بٔ اؿظٔ ٚنإ قُذ
سدـٌ  ٚنـإ   ايـشاع بني املظتعني ٚاملعتض تؿاقِثٓا٤ أبشص دٚسٙ ّ(، 866 -862ٖـ/252

ٍ  ؾـ  ،(4)عًـ٢ ايـشارإ )ايشاراْـات(   َٔ املػاسب١ َٔ َٓاؿشٟ املعتـض عـا٬َّ     اَتٓع عـٔ اسطـا
عض، ؾظاس ايٝـ٘ قُـذ بـٔ اؿظـٔ ٚدعـاٙ إىل اسطـاٍ       عإىل اـ٬ؾ١ بتششٜ  َٔ امل َٛاٍا٭

ٚاطتٛىل ع٢ً  ، ؾشاسب٘ قُذ ٚاطشٸٙيًُٛاد١ٗعٓذٙ، ؾاب٢ املػشبٞ ٚاطتعذ  املاٍ املهذٸغ
٘ إىل قُذ أَٛايعؼش ايـ دٜٓاس ٚث٬ثني ايـ دسِٖ، ٚبعح باملػشبٞ َع  ٘ ايبايػ١ اثٓاأَٛاي
ٙ قُذ بٔ عبٝذاو َٚٓش٘ عؼش٠ ا٫ف دسِٖ يكـا٤  ، ؾهاؾأنيبٔ طاٖش بٔ اؿظبٝذاو بٔ ع
 .(5)عًُ٘
 
 :بٔ ايًٝح أمحذ -
بعذ إٔ طاِٖ ، ٚعشف نكا٥ذ َؼٗٛس ِٝ ؾاسغًشدٟ َٔ أَشا٤ اقبٔ ايًٝح ايُه أمحذنإ 

إقًُٝٞ ؾاسغ ٚنشَـإ، ؾؿـٞ طـ١ٓ    ايُهشد، يف ايتـذٟ يًـؿاسٜني ب َع دٝؼ٘ امل٪يـ َٔ
، ٚنتـب  (6)ّ( تٛد٘ ٜعكٛب ايـؿاس َٔ طذظتإ إىل نشَإ ي٬طت٤٬ٝ عًٝٗا869ٖـ/255)

١ٜ٫ٚ إقًِٝ ؾاسغ ٚطـشد عًـٞ   ّ( ٜطًب َٓ٘ 869 -866ٖـ/255 -252إىل اـًٝؿ١ املعتض )
                                 

 .47ابٔ خشدارب٘: املظايو ٚاملُايو، ق( 1)
عاٌَ املع١ْٛ، ٖٚٛ املشتب أٚ  ْاظش املع١ْٛأٚ  ٚايٞ املع١ْٛأٚ  املع١ْٛ: ايكا٥ِ بٗا ٜعشف باملعإٚ (2)

ايعامل، ٚاملع١ْٛ َا ٜعٗش قبٌ ايعٛاّ ؽًٝـّا شلِ َٔ يتكِٜٛ اَٛس ايعا١َ، ؾهأْ٘ َعني املعًّٛ ع٢ً 
 (.3، ٖاَؽ)9ايـاب٧: سطّٛ داس اـ٬ؾ١، ق .احملٔ ٚايب٬ٜا

َعذِ ايبًذإ،  .نًَٝٛذلا 60عهدلا٤: بًذ٠ َٔ ْٛاسٞ ايذدٌٝ بٝٓٗا ٚبني بػذاد عؼش٠ ؾشاطخ/  (3)
4/142. 
َعذِ ايبًذإ،  .ذاد تؼت٬ُٕ ع٢ً قش٣ نجرل٠ع٢ً، نٛستإ بظٛاد بػرإ ا٭طؿٌ ٚسارإ ا٭سارإ: سا( 4)
3/12. 
 .9/289تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)
 .5/360، ايهاٌَ، 9/474ّ. ٕ، ( 6)
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عًٞ بٔ اؿظني يف  ْعشا يتباط٪ع٢ً طًب٘  عاٌَ اـًٝؿ١ عًٝٗا، ؾٛاؾل اـًٝؿ١بٔ اؿظني 
ٚ     محٌ خشاز ؾاسغ إىل اـ٬ؾ١، ؾاساد بـزيو ا  ن٬ُٖـا  يـتخًف َـٔ أسـذِٖ بٛاطـط١ اٯخـش 

ٝـ     ، ؾ(1)عًِ بزيوع٢ً  ١ٖٛ شلا ٜٚعٗش طاع١ ٫ سكٝك ح إىل أسطٌ ٜعكـٛب اخـاٙ عًـٞ ابـٔ ايً
بـٔ ايًٝـح ايُهـشدٟ،     أمحـذ آْزاى ايعباغ بٔ اؿظني ٚ ٗاايظرلدإ قـب١ نشَإ، ٚنإ ب

ؾـُذٚا اَاّ دٝؽ عًٞ بٔ ايًٝح ٚأَذٸِٖ عًٞ بٔ اؿظني َٔ ؾاسغ بطٛم بـٔ املػًـع   
ٜكـاع ظُاعـ١   بٔ ايًٝح َـٔ اٱ  أمحذؾتُهٔ  (2)يف دٝؽ َٔ ايُهشد قٛاَ٘ مخظ١ آ٫ف سدٌ

ايــؿاس ٚاطـش عـذدّا َـِٓٗ، ٚأسطـٌ س٩ٚغ ايكتًـ٢ إىل عًـٞ بـٔ          َٔ اتباع عًٞ بـٔ ايًٝـح  
سذٸت ٖزٙ اشلضمي١ بٝعكٛب، ايكٝاّ بٓؿظ٘ مب١ُٗ ا٫طت٤٬ٝ عًـ٢ ؾـاسغ، ؾكـاد     .(3)اؿظني
ٕ    د ؾتػًٓـب عًـ٢ طـٛم بـٔ املػًـع ٚأطـشٸٙ َـع أيــ َـٔ           ،ٝؼّا دـشاسّا ٚطـاس مـٛ نشَـا
أ ٜؿهش مبٗامج١ إقًِٝ ؾاسغ بٗذف بذاملضٜذ َٔ ايك٠ٛ ٚايجك١ بايٓؿع ٚ تظبانؾ ،(4)تباع٘أ

 .(5)ّ( م869ٖٙٛـ/255ا٫طت٤٬ٝ عًٝ٘، ٚمل ٜذلٜح ط٬ّٜٛ، ؾتششى يف ط١ٓ )
ِ       تعذ عًٞ بٔ اؿظني ملكاَٚـ١ ٜعكـٛب  اط َـٔ   ٚدٗـض دٝؼـّا نـبرلّا َـٔ ايُهـشد ٚغرلٖـ

بـٔ ايًٝـح    أمحـذ  سؼـذ يؿـّا بـني ؾـاسغ ٚسادـٌ، نُـا      املٛايٞ بًؼ عذدِٖ مخظـ١ عؼـش أ  
ايطشؾـإ يًكـا٤ ٜعكـٛب، ٚنـإ ٜعكـٛب       ٝأإىل دٝؽ عًٞ بٔ اؿظني، ؾتٗأؿشاب٘ ٚاْلِ 

آْزاى قذ ٚؿٌ إىل َؼاسف ػرلاص، ؾايتك٢ ايطشؾـإ ٚناْـت ايػًبـ١ يٝعكـٛب، سٝـح اؿـل       
 بٔ  أمحذ٫ف ٚاطش عًٞ بٔ اؿظني، اَا آبُٗا ٖضمي١ ْهشا٤، ٚقتٌ َٔ أؿشابُٗا مخظ١ 

 .(6)ايًٝح ؾعاد َٓٗضَّا إىل ؾاسغ
 
 
 

                                 
 .5/340، ايهاٌَ، 9/382تأسٜخ ايطدلٟ،  (1)
 .6/405، ا٭عٝإابٔ خًهإ: ٚؾٝات ( 2)
(3)  ،ٕ .ّ6/405. 
 .6/405، ا٭عٝإ، ٚؾٝات 5/340، ايهاٌَ، 9/384تأسٜخ ايطدلٟ، ( 4)
 .5/341، ايهاٌَ، 9/384تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)
 ٜٓعش ايؿـٌ ايشابع. (6)
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    :ؼُشدبٔ ُن ٕع٬ٓ -
أٚاخش ايكـشٕ ايجايـح اشلذـشٟ/     اؾٝؽ ايعباطٞ يفقا٥ذ ُنشدٟ آخش ب (1)بٔ نؼُشدع٬ٕٓ 
يف املعاسى ايذا٥ش٠ بني ايذٚي١ ايعباط١ٝ ٚايكشاَط١  ١ ايكشٕ ايعاػش امل٬ٝدٟ، ٚي٘ سلٛسبذاٜ
٘   (2)ّ(907ٖـ/294ط١ٓ ) عـٔ   ، ؾؿٞ ٖزٙ ايظ١ٓ اسؼٌ ايذاعٞ ايكشَطٞ رنشٜٚـ٘ بـٔ َٗشٜٚـ

، ؾأسطٌ اـًٝؿ١ املهتؿٞ (3)ْٚضٍ مبٛكع قشٜب َٔ ٚاقـ١ املٛكع املعشٚف بٓٗش املج١ٝٓ
ّ( ايٝ٘، ع٬ٕٓ بٔ نؼُشد ع٢ً ساغ ؾشق١ َـٔ ؾشطـإ اؾـٝؽ،    908 -902ٖـ/295 -289)

ــِ رنش  ــا    ٚملــا عً ــزيو، َلــ٢ مــٛ ٚاقـــ١ ْٚضشل ــ٘ ب ــ١ اؿــاز   ٜٚ ــا قاؾً ــذ إ ادتاصٖ بع
ِ، ٚتؿـشم  أَـٛاشل طشٜكِٗ ٚؾتو بٗـِ ٚاخـز مجٝـع     ٚاعذلض ؾ٬سكِٗ صنشٜٚ٘اـشاطاْٝني، 
ٌٸ بِٗ ع٢ً ٜـذ ايكشاَطـ١ ٚادسى عـ٬ٕٓ اْـ٘ يـٝع       ع٬ٕٓأطتػاثٛا بايٓادٕٛ ٚ ٚاخدلٚٙ مبا س

ٚاَـش أؿـشاب٘    د١ٗ صنشٜٚ٘، ؾشدع إىل َٔ سٝـح أتـ٢  يذٜ٘ ايك٠ٛ ايهاؾ١ٝ يٓذذ٠ اؿاز َٚٛا
 .(4)ْظشابباٱ

٫ ٜشد رنـشٙ  ٚ ٓٛاسٞ ايهٛؾ١ب طٞ املشابط شدٟ يف اؾٝؽ ايعباع٬ٕٓ ايُه أخباستٓكطع 
  .ذٚي١ ايعباط١ٝ ٚايكشاَط١يف املعاسى ايذا١َٝ اييت دشت يف اٚا٥ٌ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ بني اي

 
 بٔ قُذ بٔ نؼُشد: محذأ -
، (5)بٔ قُذ بٔ نؼُشد ٜشتبط بع٬ٕٓ بٔ نؼُشد بشابطـ١ ايكشابـ١   أمحذَٔ املشدد إٕ  
 ٚطشٜل ايؿشات، ٚبشص دٚسٙ  (6)ع٢ً ايشسب١ خ٬ؾ١عا٬َّ يًّ( 904ٖـ/291يف ط١ٓ ) نإٚ

                                 
ٖٚٛ إطِ أعذُٞ ٜٚعٔ ايظُعاْٞ إ  خٛسلرلد أٟ ايشدٌ ايٓبٌٝ، اؾٛاد. -ؼُشد: سٴمبا خٛسلشدُن( 1)

 .10/109ا٭ْظاب،  .نؼُشد مبختًـ اؿشنات، اطِ يبع  أدذاد املٓتظب ايٝ٘
، 32-31ّ، ق1971ش٠ ايـاب٤٢: تأسٜخ أخباس ايكشاَط١، برلٚت ، ابٔ ق10/130تأسٜخ ايطدلٟ، ( 2)

 .6/115ايهاٌَ، 
 .5/354َعذِ ايبًذإ،  .ٚاقـ١: َٓضٍ بطشٜل َه١ بعذ ايكشعا٤( 3)
 .32، تأسٜخ أخباس ايكشاَط١، ق133، 10/131تأسٜخ ايطدلٟ،  (4)
 .١ ص١َٝٓ ٚاسذ٠زلني باؿشنات ْؿظ٘ " ُنؼُشٵد ٚتأتٞ أخباسُٖا يف سكبدٕٚ ايطدلٟ اٱ( 5)
 .3/33َعذِ ايبًذإ،  .ايشسب١: قـب١ قشٜب١ َٔ ايكادط١ٝ ع٢ً ٜظاس طشٜل اؿذاز يف باد١ٜ ايهٛؾ١( 6)
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ػتذاد ٖذُات ايكشاَط١ ع٢ً طٛاد ايهٛؾ١ ٚتـذ٣ ايذٚي١ ايعباط١ٝ شلِ ٜٚؿٛم دٚسٙ اثٓا٤ إ
ايكب  ع٢ً ايذاعٞ ايكشَطٞ اؿظني بـٔ   ب دٚس ع٬ٕٓ ايُهشدٟ، سٝح ٚؾل يفَٔ ٖزا اؾاْ
َٸ١" صنشٜٚ٘  .(2)ٚا إىل ْاسٝتَ٘ا ؾش٘ عٓذؿشابٚأ (1)املعشٚف بـ "ؿاسب ايؼا
بـٔ  قذ أسطٌ دٝٛؾ عذٸ٠ إىل محف ٚمحا٠ ي٬ٜكاع باؿظـني  ًٝؿ١ املهتؿٞ ٚنإ اـ 

ٚاؿكت ٖزٙ اؾٝٛؾ ٖضا٥ِ َتٛاي١ٝ ب٘، إ٫ٓ اْ٘ كهٔ َـٔ  ّ( 903ٖـ/290صنشٜٚ٘ َٓز ط١ٓ )
 ٍأعُـا َـٔ  (3)تـذع٢ ايذايٝـ١   َٔ أؿـشاب٘ ببًـذ٠   ٢ َع ث١ًختؿأَٚٔ قبل١ اؾٝؽ ؾ٬ت اٱ

يكـٞ ايكـب    َـٔ نؼــ أَـشِٖ ٚأ    بٔ قُذ ابٔ نؼُشد أمحذهٔ ْا٥ب طشٜل ايؿشات، ٚك
ٝٸذِٖعًِٝٗ  ٚبعح بٗـِ إىل املهتؿـٞ ٖٚـٛ بايشٓقـ١ ٚريـو طـ١ٓ        ٚبعح بِٗ إىل ابٔ نؼُشد، ؾك
 .(4)ّ(904ٖـ/291)

ٚأسذ نؼُشدإبٔ  ٚقٛعنجش َٔ عؼشٜٔ عاَّا، تعٛد املـادس ٚتزنش ٭بعذ إْكطاع ٜذّٚ 
ّ(، 924ٖــ/ 312ْٝطت بِٗ محا١ٜ قاؾ١ً اؿذـاز طـ١ٓ )  مجاع١ َٔ ايكٛٓاد ايزٜٔ أ ا٥٘ َعبٓأ

 .(5)أبٛ طاٖش اؾٓابٞ ايكشَطٞ يف أطش
بٔ قُذ بٔ نؼُشد نإ َٔ أؿشاب أبـٞ اشلٝذـا٤ عبـذاو ابـٔ محـذإ،       أمحذٜعٗش إ ٚ

 .(6)ؾبعذ إ أطًل ايكشَطٞ طشاس٘، ايتشل بأبٞ اشلٝذا٤ ٚعادا َعّا اىل بػذاد
 
 
 

                                 
َٸ١" ٫ٕ ظٗشت ايؼا١َ يف ٚدٗ٘ رنش اْٗا آٜت٘ (1) تأسٜخ  .عشف اؿظني بٔ صنشٜٚ٘ بـ "ؿاسب ايؼا

 .10/109ايطدلٟ، 
(2 ) ،ٕ .ّ10/109. 
 .2/433َعذِ ايبًذإ، . ٢ً ايؼاط٧ ايػشبٞ يٓٗش ايؿشات، بني عا١ْ ٚايشسب١ايذاي١ٝ: َذ١ٜٓ ؿػرل٠ ع( 3)
، ابٔ ايعذِٜ: تأسٜخ أخباس ايكشاَط١، ٖٚٛ دض٤ َٔ نتاب بػ١ٝ ايطًب يف تأسٜخ 10/19تأسٜخ ايطدلٟ، ( 4)

 .78-77سًب، َطبٛع يف رٌٜ تأسٜخ أخباس ايكشاَط١ ٫بٔ قش٠ ايـاب٧، ق
 .6/177ايهاٌَ، ، 103ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (5)
ٜٓعش:  ،سٍٛ تؿاؿٌٝ قـ١ خشٚز أمحذ بٔ قُذ بٔ نؼُشد َٔ طذٔ ابٞ طاٖش ايكشَطٞ( 6)

 .306 -2/303، 1978ّ، برلٚت ٠ايتٓٛخٞ: ايؿشز بعذ ايؼذٸ
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 :ٚايٞ املٛؿٌ عًٞ بٔ داٚد بٔ سٴٖضاد -
 
شدٜـ١ يف  َـٔ أبـشص ٚأػـٗش ايؼخــٝات ايهُ     (1)ٖٚـضاد بـٔ سٴ  عًـٞ بـٔ داٚد  أبٛ قُذ  ٜعذ

خـ٬ٍ ايٓـــ    املٛؿٌ ب١ٜ٫ٛٚاملعشٚؾ١ املتٓؿز٠  ٛدَٛٙٚٔ ايَ٪طظات ايذٚي١ ايعباط١ٝ 
 ٟ ٚسأ٣  ،(2)ثـرل ا٭ؾٗـٛ "قا٥ـذ نـبرل" عًـ٢ سـذ قـٍٛ ابـٔ         ،ايجاْٞ َٔ ايكشٕ ايجايح اشلذـش

، ٚيف خـدل  (3)خـابٛس اؿظـ١ٝٓ  ْٗـش خـابٛس ددًـ١ أٟ     كؿاف ع٢ًقـٛسٙ  آثاساملظعٛدٟ 
دا٤"ٚنإ َعٓا ابٔ خـاٍ أبـٞ    ،ّ(969ٖـ/358)ت:  ٜعٛد اىل أٜاّ ْاؿش ايذٚي١ اؿُذاْٞ

 .(4)"ايهشدٟ -ٖضادسٴ -بٔ داٚد بٔ ٖٚضاد قُذ عًٞ
ٌ ام بٔ نٓـذاز عًـ٢   ٱطش (5)يف بذا١ٜ أَشٙ كاطبّاٖضاد إبٔ سٴٚنإ  املٛؿـٌ طـ١ٓ    أٖـ

ػا سٍٛ تٛيٞ بٔ َٛط٢ بٔ بٴ أمحذّ(، ٚسذخ إٔ ْؼب خ٬ف بني إطشام 880ٖٚـ/266)
إرٕ ٚإطتؼاس٠ ٚيٞ عًٞ بٔ َٛط٢ بٔ أتاَؽ عًٝٗا َٔ دٕٚ  إبٔ بٴػإ ١ٜ٫ٚ دٜاس سبٝع١، ٱ

ثـِ  ، (6)ٚطـاس َـع اتباعـ٘ مـٛ بًـذ      إبـٔ بٴػـا  ٚتـشى دـٝؽ    َٔ إطشام، ؾاْهش إطشام ريو
 .(7)اْعطـ مٛ املٛؿٌ، ؾـاؿ٘ اًٖٗا ع٢ً َبًؼ َٔ املاٍ

                                 
( أٟ ايؼُع اىل سٖٚـ ٚ سٴٖضاد إطِ  ) راذىؿـ ،ايهشَال١ٝ ايؼُاي١ٝيف راذساد اٖضاد ؽؿٝـ سٴ( 1)

 بٔ ايؼُع، طًٌٝ ايؼُع.ُنشدٟ صسادػيت ٜعين ا

 .6/24ايهاٌَ،  (2)
، ٚخابٛس اؿظ١ٝٓ، ٜٓبع َٔ دباٍ ايضٚصإ ٜٚـب يف ْٗش دد١ً عٓذ بًذ٠ 97ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، ق (3)

 .2/335َعذِ ايبًذإ  .اؿظ١ٝٓ )صاخٛ(
 .5/2435بػ١ٝ ايطًب يف تأسٜخ سًب،  :ابٔ ايعذِٜ (4)
ابٔ َٓعٛس: يظإ ايعشب،  .دتُاع يًؿنتـشٚز ٚاٱطب يًٓاغ ٚوجِٗ ع٢ً ااملخاطب: ايزٟ ى (5)
1/361. 
نِ ٚبُٝٓٗا ٚبني ْـٝبني 42سٛايٞ بُٝٓٗا طبع ؾشاطخ/بًذ: َذ١ٜٓ قذمي١ ع٢ً دد١ً ؾٛم املٛؿٌ، ( 6)

، ٖٚٞ غرل َذ١ٜٓ بًذ اؿاي١ٝ ايٛاقع١ بني 1/481َعذِ ايبًذإ،  .ن138ِث٬ث١ ٚعؼشٜٔ ؾشطخّا / سٛايٞ 
 بػذاد ٚاملٛؿٌ.

 .6/24ايهاٌَ، ( 7)
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 ، ؾًُا بًؼ باـدل(2)، ؾظاس ايٝ٘ إطشام(1)َايتا -آْزاى مبعًجاٜا ٚنإ ع٢ً بٔ داٚد 
سسٌ عٓٗا َع أؿشاب٘ ٚعدل دد١ً بـشب١ محذإ بٔ محذٕٚ، ثِ َلـٛا إىل إطـشام    
ؾادتُع سأٟ ا٭طشاف ايـج٬خ عًـ٢    املعإٚ بذٜاس سبٝع١، أعُاٍَتكًذ  (3)ٜٛب ايعذٟٚأبٔ 

 .(4)ٚبًؼ عذد دٝؼِٗ مٛ مخظ١ عؼش٠ ايؿا ،سشب إطشام بٔ نٓذاز
٫ف، ٚايتكـ٢ بٗـِ   آثـ٬خ   مٛعًِ إطشام بتذُع خـَٛ٘، ؾعدل ْٗش دد١ً إيِٝٗ َٚع٘ 

ٖضمي١، ؾؿش إطـشام بـٔ اٜـٛب اىل ْــٝبني،      ، ؾٗضّ ايتشايـ ايج٬ثٞ ػشٸ(5)عٓذ قش١ٜ نشاثا
، ثـِ ٫سـل   (6)املط١ً عًـ٢ َعًجاٜـا   ْٝظابٛسقًع١ ٚمحذإ بٔ محذٕٚ إىل  ضادٖإبٔ سٴٖٚشب 

 ،بعٝظ٢ بٔ ايؼـٝخ ايؼـٝباْٞ ؿـاسب آَـذ     ا٭خرلطتٓذذ إبٔ نٓذاز إطشام بٔ اٜٛب، ؾإ
ؾشدـــع ابـــٔ نٓـــذاز ٚاقـــشٸٙ اـًٝؿـــ١ املعتُـــذ عًـــ٢ ٫ٜٚـــ١ املٛؿـــٌ ٚأسَٝٓٝـــا ٚدٜـــاس 

                                 
 ولالَتلا -مبلالَتلايلا ٚتعشف  ،5/158َعذِ ايبًذإ،  .َعًجاٜا: عشؾت بأْٗا بًٝذ٠ َٔ أعُاٍ املٛؿٌ (1)

 ٚؿاست بًذ٠ َتآمخ١ ملذ١ٜٓ دٖٛى ٖٚٞ اٯٕ َٔ أسٝا٥ٗا.

 . ابٔ نٓذاز ٚعًٞ بٔ داٚد بٔ سٖضاد٫ ٜزنش ابٔ ا٭ثرل طبب اـ٬ؾات بني (2)
ٖـ(، ؾٝكٍٛ: " 129عٓذ ا٭صدٟ، ٚتأتٞ يف غرل ٚقتٗا ار ٜزنشٖا يف سٛادخ )ٜهتٓـ ايشٚا١ٜ ايػُٛض  (3)

بٔ  ثِ تكًذ املٛؿٌ اطشام بٔ اٜٛب ايعذ٣ٚ، ؾظاس إىل املٛؿٌ يف سداٍ تػًب َٚع٘ محذإ بٔ محذٕٚ
. ٚايـشٝد نُا يف ايهاٌَ: "َٚع٘ محذإ بٔ 88يف سداي٘"، تأسٜخ املٛؿٌ، قعًٞ بٔ داٚد بٔ سٖضاد 

 بٔ داٚد". محذٕٚ ٚعًٞ
 .6/25ايهاٌَ،  (4)
نشاثا: قش١ٜ تابع١ يًُٛؿٌ بٝٓٗا ٚبني دضٜش٠ ابٔ عُش ٚتعشف َٓز أٜاّ ابٔ ا٭ثرل ٚست٢ ايٛقت  (5)

 .4/442َعذِ ايبًذإ  .اؿاكش بتٌ َٛط٢
١ ع٢ً دبٌ عاٍ َطٌ ع٢ً َذ١ٜٓ بٌ ٖٞ قًعاقًِٝ خشاطإ، ٖٞ غرل َذ١ٜٓ ْٝظابٛس ايؼٗرل٠ بٖزٙ ( 6)

. 2017-1-17عُش صستٗا بشؾك١ عذد َٔ ايض٤٬َ ّٜٛ  ثري -ثريؤوةرتذع٢ اٯٕ ٚ َٗذٛس٠ٖٚٞ  دٖٛى 
للاٌى: كةال ثريؤوةرا )ٌيشلاثوارا كورداُ(، ه ريَلازش كى: ِيَٜٓعش .ثري عىز -يًُضٜذ عٔ قًع١ ْٝظابٛس

 .20-18، 2017ٍب : ٥اةشردةرِ، ب٘(120) طؤالارى خلاسر، ذ، اةشلارتىْاس ٚديزؤكةكلا كةا
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إ ٜظـُد ـــَٛ٘    عًـ٢  ابٔ نٓذاز أددل ،غرلٙٚٚبلػط َٔ عٝظ٢ بٔ ايؼٝخ ،(1)سبٝع١
 .(2)ِأعُاشلَانِٓٗ ٚإ ٜكشِٖ ع٢ً بايعٛد٠ إىل أ ايج٬خ
ناْت َذ١ٜٓ املٛؿٌ يف أٚاخش عـش اـًٝؿ١ املعتُذ تعاْٞ َـٔ اٱكـطشابات ٚايؿـنت    ٚ

ْتٝذ١ اؿشٚب ايذا٥ش٠ بـني ٖـاسٕٚ بـٔ عبـذاو ايؼـاسٟ ٚأٖـٌ املٛؿـٌ ٚايكبا٥ـٌ ايبذٜٚـ١          
َـ     املٓتؼش٠ يف اطشاؾٗـا،   بظـبب ممـا٠٫ بعلـِٗ إىل     ّاٚنـإ ٠٫ٚ ايذٚيـ١ عًٝٗـا ٜتبـذٸيٕٛ دٚ
 ِ اٯخـش، ؾًـِ ٜتُهٓـٛا َـٔ إعـاد٠ ا٭َـٔ ٚاٱطـتكشاس إىل املذٜٓـ١،          اـٛاسز ٚكعـ بعلـٗ

طٝاطــ١ ايــٛايٞ قُــذ بــٔ إطــشام بــٔ نٓــذاز بايكظــ٠ٛ ٚايعًــِ ػــاٙ ا٭ٖــايٞ   ٚإتظــُت
ؿؼٌ بذٚسٙ يف كـبط ا٭َـٛس   ؾٚ ، ؾطشدٚٙ، ٚٚىل اـًٝؿ١ َهاْ٘ قُذ بٔ و٢ٝ بٔ اجملش

 .(3)ٖضاد ايُهشدٟبٔ سٴإؾعضي٘ املعتُذ بعذ َذ٠ قـرل٠ ٚٚيٞ َهاْ٘  ،ٚايظٝطش٠ ع٢ً ايٛكع
عـذّ ايشكـا ٚسؿٝعـ١     آثـاس ٜٚعٗش إ تٛيٞ ػخـ١ٝ ُنشد١ٜ إداس٠ َذ١ٜٓ املٛؿـٌ، قـذ   

 عدل ػاعش ٜكاٍ ي٘ ايعذٝين ع٢ً ريو بكٛي٘:ٚ ،املذ١ٜٓاؾٗات املع١ٝٓ ب
ٓٻاغٴ يٹٗٳزٳا اٍَٳا سٳأَ َٴزٵ نَاْٴٛا ػٳبٹٝٗٳا     ٣ اي ٖٵشٔ   دٻ
ٌٴ سٳتٻ٢  ٛٵؿٹ َِّشٳ        رٳٖيتٹ اِيُٳ  .(4)ؾٹٝٗٳا ا٭نشاد ُأ
ٜٚبذٚ اْ٘ عـضٍ بعـذ َـذ٠ ٚدٝـض٠، بـذيٌٝ       ،ٚايّٝا ٖضادإبٔ سٴ٫ ٜٴعشف نِ َٔ ايضَٔ بك٢  

-892ٖــ/ 289-279ٙ يف سـٛادخ املٛؿـٌ يف عــش اـًٝؿـ١ املعتلـذ)     أخباسعذّ ٚسٚد 
، (5)ّ(894ٖــ/ 281اطتخًـ عًـٞ املٛؿـٌ ْــش ايكؼـٛسٟ طـ١ٓ )      ا٭خرلّ(، ثِ إ 902
ٝك١ ، ٚيف اؿك(6)إ إطشام بٔ أٜٛب ايعذٟٚ تكًٓذ ١ٜ٫ٚ املٛؿٌ يف تًو اٯ١ْٚ ا٭صدٟٜٚزنش 

ؾلـ٬ عـٔ   يًُٛؿٌ ٚطٝطش٠ اـٛاسز عًـ٢ ايٛكـع ؾٝٗـا،    ٚكاع ايذاخ١ًٝ إ إكطشاب ا٭
 ٖضاد يٝبك٢ ٚايٝـاّ هٔ يف ؿاحل ابٔ سٴتمل  ،َٔ إٔ ٜتٛىل أَشِٖ ُنشدٟ ذ١ٜٓملٚدٗا٤ اإطتٝا٤ 

 .ع٢ً املذ١ٜٓ
                                 

 .6/25، ايهاٌَ، 9/552ايطدلٟ،  تأسٜخ( 1)
 .6/25ايهاٌَ،  (2)
 .3/373، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/73ايهاٌَ،  (3)
 .74ّ، ق1982، طعٝذ ايذٜٛدٞ: تأسٜخ املٛؿٌ، بػذاد 6/73ايهاٌَ، ( 4)
 .6/79ايهاٌَ،  (5)
 .88تأسٜخ املٛؿٌ، ق ا٭صدٟ:( 6)
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 عًٞ بٔ خايذ ايُهشدٟ: -
     ٘ ، ٚإطـٓاد  (1)ّ(914ٖــ/ 301ٚيـٞ سًـٛإ طـ١ٓ )    نٌ َا ٜعشف عٓ٘ ٖـٛ اْـ٘ خًـع عًٝـ

بط ايـشا ع٢ً ايطشٜل ايـذٚيٞ   ١قعٚٚا بػذاد ايعاؿ١ُ  ١ٜ٫ٚ ٖا١َ ٚسظاط١ ٭َٔسًٛإ ٖٚٞ 
 خشاطــإ اىل ُنــشدٟ، ٜتــضأَ َــع تٓــاَٞ ْؼــاطات ايضعُــا٤ ايُهــشد املٓا٥ٚــ١   بٝٓٗــا ٚبــني

٫ٚػو إ اـ٬ؾـ١ أسادت َـٔ ٖـزا اٱدـشا٤      .يًظًطات ٚتعشكِ يكٛاؾٌ ايتذاس ٚاملظاؾشٜٔ
 تٗذ٥تِٗ ٚاؿذ َٔ خطٛستِٗ ٚتٗذٜذاتِٗ.

 
  ايُهشد يف اؾٝؽ ايعباطٞ: -3

ٌ ــٌ،  ؿيف بذاٜـ١ اي  نُا رنش  يف امل٪طظـ١ ايعظـهش١ٜ  طاطـّٝا  أعٓــشّا   ايُهـشد  مل ٜؼـه
اؾـٝؽ املتعـذد٠   ٚتؼـه٬ٝت  ١ٜ ؾشقـ١ َـٔ ؾـشم    أ، ٚمل تعشف ا٭ٚىلايعباط١ٝ يف عـٛسٖا 

ظـو ايُهـشد   ك ْعـشاّ َش طبٝعّٝا ايُهشد١ٜ، ٜٚبذٚ ا٭ ايكبا٥ٌأٚ  ِ أسذ٣ املذٕطبإأٚ  زلِٗإب
ِ  رات ايطابع اؾبًٞ ، نُا إ ايطبٝع١ اؾػشاؾ١ِٝٗبعضيت ٚتأثرلٖـا  ، مل ٜهـٔ دٚسٖـا   يـب٬دٖ

 .(2)سٝاّْا دٕٚ تٛسط ايُهشد يف ا٭سذاخ اؾاس١ٜ خاسدٗاق٬ًّٝ يف ٖزا اؾاْب، ؾشايت أ
ــ  تأسىاي ؾع٢ً طٍٛ اؿكب١ ادس املتـٛؾش٠  ١ٝ اييت مٔ بـذد دساطتٗا، مل لـذ يف امل
باطـتجٓا٤  د ايُهشد يف ؿـؿٛف اؾـٝؽ ايٓعـاَٞ يًذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ،      ٛدْـٛؿّا تؼرل إىل ٚ

ــف ــذ أٚ  ْ ــش ٜ٪ن ــذِٖ بـــٛس٠ عشكــ١ٝ  أنج ــذ   ،تٛاد ــٞ اؿذٜ ــٔ أب ــٍٛ اب )ت:  ؾشظــب ق
ٛٸؾـل َذٜٓـ١ املختـاس٠ طـ١ٓ )     ّ(1258ٖـ/656 بـإ  إّ( 881ٖــ/ 267اْ٘ عٓذَا ساؿش امل

                                 
 .99-93ش: ايـاب٦ٞ: سطّٛ داس اـ٬ؾ١، قٚعٔ نٝؿ١ٝ خًع ايتكًٝذ ٜٓع .44ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق( 1)
ٚاتباعِٗ طٝاط١ ٫َشنض١ٜ يف اؿهِ، ٚيعٌ  عكب ف٤ٞ ايبٜٛٗٝني إىل بػذاد اشلِايُهشد ع٢ً س عٌمل ٜ (2)

ّ( ٖٞ اْتٗا٤ ساي١ ايعضي١ 1055-946ٖـ/447-334اٍٚ ظاٖش٠ ػًب ا٫ْتباٙ َع بذ٤ ايعـش ايبٜٛٗٞ)
شاؾ١ٝ يب٬دِٖ مل ٜعذ شلا تأثرل ناؿكب ايظابك١، ؾٝعذ ايعـش ايظٝاط١ٝ يًُهشد، نُا إ طبٝع١ اؾػ

َاسات ا ايعـش ظٗشت َا ٫ ٜكٌ عٔ مخع إايبٜٛٗٞ عل مبجاب١ بذا١ٜ ايعـش ايزٖيب يًُهشد، ؾخ٬ٍ ٖز
 ُنشد١ٜ يف كتًـ اما٤ ُنشدطتإ.
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، غـرل إ ايطـدلٟ ٫ ٜ٪ٜـذ ريـو     (1)َـٔ ايُهـشد   ّاثٛس٠ ايضْر، نإ يف دٝؽ ٫َٛٙ ساػذ غًُاْ
ـَـ   ٔ ا٭تــشاى ٚاـــضس ٚايـشّٚ ٚايذٜاملــ١ ٚايطدلٜــ١ ٚاملػاسبــ١  ٜٚـزنش إ غًُــإ ساػــذ نـاْٛا 

ٛ (2)ٚايضْر ٖـٛ يف دـٝؽ بـذس غـ٬ّ      –سظـب َـا تٓكًـ٘ املــادس     –د ايٛسٝـذ ارٕ  ٛد، ؾـاي
ثٓـا٤ ؿـشاع٘ َـع    مجع غؿرل َٔ ايُهشد ٚأٌٖ اؾباٍ أنإ َع٘  ، سٝح(3)اـًٝؿ١ املعتلذ

ــذس    ــذاو، ٚنــإ ب ــٔ عبٝ ــٛصٜش ايكاطــِ ب ــ١ املهتؿــٞ ٚاي ؿــاسب دــٝؽ املعتلــذ   اـًٝؿ
 .(4)َشٙٚاملظتٛيٞ ع٢ً أ

ٝـٛؾ احملًٝـ١   ْلُاّ ايُهشد إىل اؾٝؽ ايعباطٞ، اقتـش عًـ٢ اؾ إخ٬ؿ١ ايكٍٛ إ ٚ
 .قذٚد٠ املختًؿ١ َٔ ب٬دِٖ، ٚمل ٜتذاٚص ٖزا اؿذ إ٫ٓ يف سا٫ت املشابط١ يف ا٭ما٤

 
 ١ٝ:اٱط٬َايُهشد ٚاٱَاسات  - ثاْٝاّٶ
 :اٱَاس٠ ايـؿاس١ٜ -1

ٝٸٝٓا َٔ قبٌ إ ٜعكٛب بـٔ ايًٝـح ايــؿاس مل ًٜـل أٟ عـٕٛ ٚتأٜٝـذ َـٔ نُـ         شد إقًـِٝ  ب
ذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ عًـ٢    ٛا يف دٝؽ عًٞ بٔ اؿظني عاَـٌ اي شطٗ٘ ٚانؾاسغ، بٌ ٚقؿٛا بٛد
 ٛ ثـٛس٠ ايـضْر ظٓـٛب     ْؼـٛب ػـذع  .(5)٘م بـٔ املػًـع ٱٜكـاف تٛطـعات    ؾاسغ ٚقا٥ذٙ طـ

ــشام ــذَّا يف   ،ايع ــؿاس يُٝلــٞ ق ــٛب ايـ ــل  ٜعك ــع  ؼكٝ ــٔ ايتٛط ــذ َ ــ١ٓ  املضٜ ــاد ط ، ؾع
ـــ/257) ــا 871ٖ ــاسغ ٚاطــتٛىل عًٝٗ ــضْر  (6)ّ( إىل ؾ ــذلب اي ــٔ، ٚملــا اق ــٛاص َ ــ١ٓ  ا٭ٖ ط
 ا٭ٖـٛاص ، ٚبٛؿـٛي٘ إىل  ٖٛاًظٝطش٠ عًٝٗـا قبـٌ إ ٜــً   ّ(، طاسع ٜعكٛب ي876ٖـ/262)

 .(7)تبذأ ع٬قت٘ املباػش٠ َع ايُهشد

                                 
 .3/49ػش  ْٗر ايب٬غ١، برلٚت )د. ت(،  (1)
 .9/858تأسٜخ ايطدلٟ،  (2)
(3) ،ٕ .ّ 10/91. 
 .6/102، ايهاٌَ، 10/89ّ. ٕ، ( 4)
 .6/405، ا٭عٝإ، ٚؾٝات 5/340، ايهاٌَ، 9/384تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)
 .5/363ايهاٌَ، ( 6)
 .6/9، ايهاٌَ، 9/527تأسٜخ ايطدلٟ،  (7)



- 81 - 

  ا٭ٖٛاصاؿهاّ احملًٝني يف نٛس٠  َٔ ،(1)صادَشد ايُهشدٟآنإ قُذ بٔ عبٝذاو بٔ ٚ
 َٓـز بـٔ قُـذ   يٌٝ َشاط٬ت٘ َع ؿاسب ايضْر عًٞ قبٌ إ وتًٗا ٜعكٛب ايـؿاس، بذ

َشد صادآ، ٚدذ ابٔ ا٭ٖٛاص، ٚميهٔ ايكٍٛ اْ٘ عٓذَا اقبٌ ٜعكٛب ايـؿاس إىل (2)ظٗٛسٙبذا١ٜ 
، ؾـأقشٙ ٜعكـٛب   ا٭ٖٛاص ٚطًِ ايٝ٘ؾاتـٌ ب٘  خش٣طشاف ا٭ايُهشدٟ اْ٘ ٖٛ ا٭ق٣ٛ َٔ ا٭

 .(3)عا٬َّ ي٘ عًٝٗا ْٚـب٘
صادَـشد ايُهـشدٟ ٜٚعكـٛب ايــؿاس، عٓـذَا ععـِ اَـش ايـضْر يف         آطا٤ت ايع٬ق١ بني ابٔ 

 .(4)صادَشد بذٍ ٤٫ٚٙ ٚؼايـ َع ؿاسب ايضْر كذ ٜعكٛبآ، ٚريو ٫ٕ ابٔ ا٭ٖٛاص
ؾهـإ ٜٓـٟٛ    ايـضْر، صادَشد كًـّا يف ٥٫ٚ٘ يٝعكٛب ايـؿاس ٫ٚ يـاسب آمل ٜهٔ ابٔ 

ايتايٞ اكعاف ايطشؾني، خش ٚبق٣ٛ يلشب اٯَٔ ٖزٙ ايتشايؿات، اٱطتؿاد٠ َٔ ايطشف ا٭
، ٚمل ٜتػرل َٛقؿ٘ ػاُٖٗا ست٢ ْٗا١ٜ املطاف، مما سذ٣ ا٭ٖٛاصطتك٬ٍ عهِ َٚٔ ثِ اٱ

ــ ا ٜعكٛب يف سهِ ايـؿاس ايزٟ خًـ اخاٙبعُشٚ بٔ ايًٝح  ، اسطـاٍ قا٥ـذ يـ٘ إىل    ؿاسٜنيي
طــ١ٓ  ٝــ٘ ٚمحًــ٘ إىل عُــشٚ ايـــؿاس ٚريــوطــشٙ، ؾــايك٢ ايكا٥ــذ ايكــب  عًصادَــشد ٱبــٔ آا
 .عٓ٘ ػ٦ّٝا شدمل ٜعذ ٜ، ٚ(5)ّ(882ٖـ/268)

ِٸ زل٘ إْلِ َع أؿـشاب٘ إىل ٜعكـٛب ايــؿاس يف    إخش مل ٜهؼـ ايطدلٟ عٔ آُنشدٟ  ٚث
بـٔ  بني ٱ، ٚوتٌُ اْ٘ َـٔ املكـش  (6)ٚنإ َكُّٝا بذٚسم ّ(877/ٖـ263َا قبٌ ط١ٓ ) ؾذل٠
 .أصادَشد
بني ٜعكٛب ايـؿاس املعاسى ايذا٥ش٠  خ٬ٍٚقتٌ عذد َٔ أؿشاب٘  ايُهشدٟ املزنٛس أطش
 . (1)ّ(877ٖـ/263ط١ٓ ) أبإ املًٗيب قا٥ذ ؿاسب ايضْر بٔٚعًٞ 

                                 
ٚسد اطِ دذ قُذ )اصادَشد( بـٝؼ كتًؿ١ )اصارَشد، اراَشد، اصاسَشد( يف تأسٜخ ايطدلٟ أٟ ايشدٌ ( 1)
ايشدٌ ايؼذاع، ٚٚسد ا٫طِ يف ايهاٌَ ٫بٔ ا٭ثرل )ٖضاسَشد(، أٟ ايشدٌ ايزٟ مبجاب١ أيـ سدٌ، أٚ  شاؿ
 .145ؿطخشٟ، قصادَشد يف نتاب َظايو املُايو يٲٚسد اطِ أٚ
 .6/9 ايهاٌَ، ٜٓعش: ،عٔ ع٬ق١ ابٔ أصادَشد بجٛس٠ ايضْر( 2)
 .6/9، ايهاٌَ 9/527تأسٜخ ايطدلٟ،  (3)
 .6/9، ايهاٌَ 9/527ٟ، تأسٜخ ايطدل (4)
 .35/334 ،، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل6/40، ايهاٌَ، 9/611تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)
 .2/483َعذِ ايبًذإ،  .دٚسم: بًذ٠ غٛصطتإ ع٢ً َكشب١ َٔ ساَٗشَض (6)
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 ُذ بٔ ايًٝح ايُهشدٟ:ق -
َـــاس٠ ايــــؿاس١ٜ بعـــذ ٚؾـــا٠ عُـــشٚ بـــٔ ايًٝـــح يف طـــذٔ املعتلـــذ طـــ١ٓ  تـــٛىل اٱ

اْــشف إىل سٝـا٠ ايًـٗٛ ٚايعبـح     ٔ قُذ بـٔ عُـشٚ، ؾ  اٖش بسؿٝذٙ ط (2)ّ(901ٖت/288)
ؾًـِ ميـ  ٚقـت طٜٛـٌ ستـ٢       ،ٌُٖ ػ٪ٕٚ ٫ٜٚتَ٘ٚل٢ إىل طذظتإ يًـٝذ ٚايٓض١ٖ ٚأ

 غًب عًٞ بٔ ايًٝح ايـؿاس ٚطبهشٟ َٛىل عُشٚ بٔ ايًٝح ع٢ً خشاطإ ٚاسغُا طاٖشّا ع٢ً 
 ٝح ايُهشدٟ.، ٚنإ َع ايًٝح بٔ عًٞ، قُذ بٔ ايً(3)َػادستٗا

نإ يعُشٚ بت ايًٝح ايـؿاس عا٬َّ ع٢ً إقًِٝ ؾـاسغ ازلـ٘ قُـذ بـٔ ايًٝـح، كـشد       ٚ
ؿـطخش ٚظؿـش بـ٘    إّ( ٚؼـٔ بإؿطخش، ؾظاس ايٝ٘ عُشٚ ٚدخٌ 882ٖـ/268عًٝ٘ ط١ٓ )

َٚٔ املشدد إ ٜهٕٛ قُذ ٖزا ٖٛ قُذ بٔ ايًٝح ايُهـشدٟ    ،(4)ٚأطشٙ ٚأطتبا  عظهشٙ
أخـّا ٭محـذ بـٔ ايًٝـح ايُهـشدٟ،      ٖزا  ٕ قُذ بٔ ايًٝح ايُهشدْٟؿظ٘، نُا وتٌُ إ ٜهٛ

ستُاٍ ؾل٬ عٔ ايتؼاب٘ بني أزلُٗـا، نـإ نًُٝٗـا َـٔ ُنـشد اقًـِٝ ؾـاسغ        ٜٚعضص ٖزا اٱ
 ٚبشصا يف سكب١ ص١َٝٓ َتكاسب١. 

ّ( بــني اـ٬ؾــ١   910ٖـــ/ 297) ٚأطــش قُــذ بــٔ ايًٝــح ايُهــشدٟ يف َعــاسى طــ١ٓ      
 .(6)طًل طشاس٘ ٚخًع عًٝ٘اىل إٔ ُأ ،مخع طٓٛاتٛايٞ سايظذٔ بٚيبح ( 5)ٚايـؿاسٜني

 ّ(:999-906ٖـ/389-293) اؿُذا١ْٝايذٚي١  -
 ٜشتبط قٝاّ ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ بايٛكع ايذاخًٞ امللطشب يًخ٬ؾ١ ايعباط١ٝ يف اٚاخش 

ػـتذاد  ايظٝاطٞ يف إقًِٝ اؾضٜش٠ اٜاّ إ ٜبذأ ظٗٛسِٖ ع٢ً املظش ٚايكشٕ ايجايح اشلذشٟ، 
 .(7)اأعُاشلاسٕٚ بٔ عبذاو ايؼاسٟ يف املٛؿٌ ٚسشن١ ٖ

                                                                           
 .9/532تأسٜخ ايطدلٟ، ( 1)
 .6/101، ايهاٌَ، 10/88ّ. ٕ، ( 2)
 .10/121تأسٜخ ايطدلٟ،  (3)
 .40-9/39، ايهاٌَ، 9/601تأسٜخ ايطدلٟ،  (4)
 .49، 36، ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق10/143تأسٜخ ايطدلٟ، ( 5)
 .49ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (6)
 .106ق ٜٓعش: ايؿـٌ ايجايح، (7)
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ٖاسٕٚ بٔ عبذاو ايؼاسٟ ٚؼـايؿٛا َعـ٘ يف   َشِٖ إىل داْب أٚقـ اؿُذإْٝٛ يف بذا١ٜ 
َٴكاتًٝٗع٬قتِٗ بايُهشد َٔ خ٬ٍ سشن١ ٖاسٕٚ اييت  شطختٚت ،١َٓاٖل١ اـ٬ؾ ا ٚدذ بني 

داٚد بٔ  َع عًٞ بٔ نيدذ اؿُذاْٝمحذإ بٔ محذٕٚ  ذادّا غؿرل٠ َٔ ايُهشد، نُا ؼايـاع
إطشام بٔ نٓذاز ايزٟ عٝٸٓ٘ املعتُـذ عًـ٢ ٫ٜٚـ١ املٛؿـٌ     ملٛاد١ٗ  سٴٖضاد ايُهشدٟ ٚغرلٙ

ٕٛ بــايُهشد بشابطــ١ ستـبط اؿُــذاْٝ إٖــِ ٖٚــٞ ا٭ أخــش٣َــٔ دٗـ١   .ّ(880ٖـــ/266طـ١ٓ ) 
 .(1)اشلٝذا٤ عبذاو َٔ إَشأ٠ ُنشد١ٜ، ؾٛيذت ي٘ ابااملـاٖش٠، ؾتضٚز محذإ 

َٔ اــذَات   اٚملا قذََٖٛٔ الاصات عظهش١ٜ  ااؿُذاْٝني ملا سككٖٛ ٬ؾ١اـ تناؾأ
 ،ّ(905ٖـ/292ا ط١ٓ )أعُاشلني ابا اشلٝذا٤ عبذاو بٔ محذإ ع٢ً املٛؿٌ ٚٝعتِ تؾ ،شلا

 .(2)تأسٜخاي ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ ٜبذأ َٔ ٖزا تأسٜخٚيف ايٛاقع ؾإ 
إبٓـ٘  أبٝ٘ ٚتضٚز َٔ أَشأ٠ ُنشد١ٜ، ٖٚـٞ ٚايـذ٠    ذا٤ عبذاو بٔ محذإ سزٚاشلٝسزا أبٛ

 أمحـذ ، نُا تضٚز ْاؿش ايذٚي١ اؿظٔ بٔ عبذاو َٔ ؾاط١ُ بٓـت  (3)طٝـ ايذٚي١ اؿُذاْٞ
  .(4)د ايُهشدٟ ٖٚٞ أّ أبٞ تػًب ٚأبٞ ايدلنات ٚمج١ًٝبٔ ٖضاسَرل
 ،خٛاشلِ ايُهــشدع٬قــات اؿُــذاْٝني بــأعــضصت ٖــزٙ املـــاٖشات املتتايٝــ١  ٫ػــو إٕ

  ِتٛطٝذ سهُٗٚيف بٓا٤ دٝؼِٗ عًٝٗا يف  ٚااييت اعتُذطاط١ٝ ا٭ايعٓاؿش  َٔ ٚاـاسؾ
ٜذِٜٗ بأٜذٟ ايذلى ٚايُهـشد  أإ اؿُذاْٝني ٚكعٛا  ؾٝـٌ ايظاَش، ٜٚكٍٛ ٚتجبٝت أقذاَِٗ

ْؿظـِٗ  بٗـِ بشابطـ١ اـ٪ٚيـ١، ؾـاصايٛا عـٔ أ     ستبطـٛا  إٜٔ ٚبزيو ا٭خرلٚتـاٖشٚا َع ٖ٪٤٫ 
 .(5)ؿّا َٔ د١ٗ ثا١ْٝٝزِٖٚ عّْٛا شلِ ٚسًخطٛستِٗ َٔ د١ٗ ٚاؽ

ُٔ ايطٛيْٛٞ، ثِ عـضٍ  ٚقًٓذ َهاْ٘ ٜٴّ( 914ٖـ/301ط١ٓ )ضٍ ابا اشلٝذا٤ عٔ املٛؿٌ عٴ
ٝذا٤ إىل أبٞ اشل، ا٭َش ايزٟ دؾع (1)مئ يف ايظ١ٓ ْؿظٗا ٚٚيٞ مشٜش اـادّ ايـػرل َهاْ٘

                                 
، ا٭ٍٚ، ؾٝـٌ ايظاَش: ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ يف املٛؿٌ ٚسًب، اؾض٤ 44ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (1)

 .186بػذاد، ق
ّ، 1923، طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ، َـش 3/356خًذٚإ: ايعدل، ، ابٔ 6/111ايهاٌَ، ( 2)

 .203، ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق28ّ، ق1959َـطؿ٢ ايؼعه١: طٝـ ايذٚي١ اؿُذاْٞ، ايكاٖش٠ 
 .(ْهًٝض١ٜباٱ)565قْك٬ّ عٔ ؾًٝٝب سيت: تأسٜخ طٛسٜا،  .186، ق١ْٝذاُايذٚي١ اؿ (3)
 .3/22ّ، 1971ايتٓٛخٞ: ْؼٛاس احملاكش٠، برلٚت  (4)
 .41، 4ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق (5)
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ظـاس  ؾخٛايـ٘ ايُهـشد،   أَٔ  ١ ايعباط١ٝ باملٛؿٌ ٚنإ َذعَّٛاػل عـا ايطاع١ عٔ ايظًط
  .(2)َش عًِٝٗ ناـايع يًطاع١"أٚت"إيِٝٗ

تـٛىل أبـٛ اشلٝذـا٤    ؾًُا  ،نُا خذّ ايهشٴد يف دٝؽ اؿظني بٔ محذإ ٚايٞ دٜاس سبٝع١
 ع٢ً  ذ٠ذٜؼمل ىـ اؿظني َعاسكت٘ ايّ(، 915ٖـ/302ثا١ْٝ ط١ٓ )١ٜ٫ٚ املٛؿٌ 
، ٚنـإ  (3)ظ١ عؼش ايؿا َٔ ايُهشد ٚايعشبع٘ سٛايٞ مخٚأعًٔ كشدٙ ٚنإ َ إدشا٤ اـ٬ؾ١

اٍ دٜاس سبٝعـ١  َٛأسطاٍ ٛ إ ايٛصٜش عًٞ بٔ عٝظ٢ طايب٘ بإني ٖظخش يتُشد اؿب اٯايظب
َشٙ ايٛصٜش بتظًِٝ دٜاس سبٝع١ إىل عُـاٍ ايذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ    أ اؿظني، أباطإىل بػذاد، ٚملا ت

 .(4)ؾاَتٓع
ٕ   َ٪ْع اـادّ أخـرلّا َـٔ إْٗـا٤ كـشد اؿ    ٚكهٔ   اىل ا٭خـرل  ؾٗـشب  ،ظـني بـٔ محـذا
ٚطـًِ ايهـجرل َـٔ اؾٓـذ     ٙ ٚتؿـشم عظـانش  تباعـ٘،  ١ َـٔ أ ٫ٚدٙ ٚمجاعٚأ ًٖ٘أسَٝٓٝا َع أ
ٚ  ست٢  ت٬٘سكَ٪ْع أنجش تـُُّٝا ع٢ً َ ، ٚأؿبد(5)٪ْعاْؿظِٗ مل طـشٙ ٖـٛ   أظؿـش بـ٘ 

اد ؾًُا سا٣ ا٭نش: "، ٜٚكٍٛ ؿاسب ايـ١ً(6)نجش َٔ َع٘ٚابٓ٘ عبذايٖٛاب ٚمجٝع أًٖ٘ ٚأ
 .(7)"ٖزا عطؿٛا ع٢ً ايعظهش ؾٓٗبٛٙ

ٚاخـش ايكـشٕ ايشابـع اشلذـشٟ     أتذّٚ ع٬قـ١ ايُهـشد بايذٚيـ١ اؿُذاْٝـ١ ستـ٢ طـكٛطٗا يف       
ٍ ايكٍٛ إ مجٝـع ايؿعايٝـات ايعظـهش١ٜ يًذٚيـ١ اؿُذاْٝـ١ قـذ ػـاسى ؾٝٗـا          باٱَهإٚ  سدـا

 .(8)١ٜايُهشدايكبا٥ٌ 

                                                                           
 .59َـطؿ٢ ايؼعه١: طٝـ ايذٚي١ اؿُذاْٞ، ق، 6/151ايهاٌَ،  (1)
 .44ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (2)
 .55، قاملـذس ْؿظ٘ (3)
 .6/151ايهاٌَ،  (4)
 .6/151، ايهاٌَ، 55ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (5)
 .6/151ايهاٌَ،  (6)
 .55ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (7)
ٜٓعش: ؾٝـٌ ايظاَش: ايذٚي١ اؿُذا١ٜٓ يف املٛؿٌ  ،يًُضٜذ َٔ ايتؿاؿٌٝ عٔ تأسٜخ ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ (8)

 ّ.1970، بػذاد ا٭ٍٚٚسًب، اؾض٤ 
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 ايؿـٌ ايجايح
 املعاسك١ ايظٝاط١ٝ ٚايذ١ٜٝٓ اتايُهشد ٚسشن

 

ٚكهٓٛا َـٔ اطـتكطاب    لد ايذٴعا٠ ايعباطٕٝٛ يف َظعاِٖ يًكلا٤ ع٢ً ايذٚي١ ا٭١َٜٛ
ٚخطـتِٗ ناْـت تكلـٞ بذلسٝـب أٜـ١ ؾهـش٠        ،املٛايٞ ٚنظبِٗ اىل داْب ايذع٠ٛ ايعباطـ١ٝ 

طكـ١  َٓأٜـ١  َٜٛـ١ يف  ٠ ا٫كـطشابات كـذ ايذٚيـ١ ا٭   آثـاس ٚأ١ٜ نت١ً َعاسك١، ٚنـزيو  دذٜذ٠ 
بعذ إ ٚعذٚا املٛايٞ بٓبز طٝاط١  ،خش٣ا٭ اتذعٛاي، ٚٚؾكٛا يف ريو أنجش َٔ (1)اطتطاعٛا

ــايٞ ؼ  ــ١ ٚبايت ــا ايذٚي ــني سعاٜ ــ١كٝــل املظــاٚا٠ ٚؼظــني أٚكــاعِٗ اٱ ايتُٝٝــض ب  دتُاعٝ
 أخـش٣ َٔ د١ٗ ، (2)قتـاد١ٜ ٚإؽار ايكشإٓ ايهشِٜ ٚايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ قاّْْٛا بني املظًُنيٚاٱ

، ٖٚزا َهـِٓٗ َـٔ إسكـا٤ ايعًـٜٛني احملكـني      "ٖٛ ايشكا َٔ آٍ قُذ"ايذع٠ٛ نإ ػعاس 
اـ٬ؾـ١  غ٬ؾ١ املظًُني أنجش َـٔ غرلٖـِ، ٚأخـرلا مت ؼكٝـل ايٓــش يًعباطـٝني ٚسًـت        

١َٜٛ، غرل إ ايزٟ سـٌ، نإ عًـ٢ خـ٬ف َـا تٛقعـ٘ املـٛايٞ      ايعباط١ٝ قٌ اـ٬ؾ١ ا٭
 ،١َُٝأقطعٖٛا يًذٗات ايظاخط١ ع٢ً طٝاط١ بين  ٚعٛدِٖ اييتهٌ ب ٚايعًٜٕٛٛ، ؾًِ ٜٛؾٛا

 يزا نإ َٔ ايطبٝعٞ إ ٜـبد ايعـش ايعباطٞ َٓز بذاٜت٘ إَتذادّا يًعـش اُ٭َٟٛ ٚعـشّا
ٚأتباعٗـا َـٔ قبـٌ     ٚثٛسات كـذ ايظـًط١ اؾذٜـذ٠    كطشابات، ؾؼٗذ سشناتيًؿٛك٢ ٚاٱ

ؾًـِ ٜطـشأ تػـٝرل عًـ٢      ،طشاف املطايب١ عكٗا ٚايظاع١ٝ اىل ؼكٝـل ػـعا٥شٖا َٚباد٥ٗـا   ا٭
َٛقـ اـٛاسز َج٬ ػاٙ ايذٚي١ اؾذٜذ٠، ٚناْت ْعشتِٗ اىل اـًؿا٤ ايعباطـٝني نٓعـشتِٗ   

١َٝ ٖٚـٞ إ إختٝـاسِٖ مل ٜهـٔ إختٝـاسا ػـشعّٝا ؿـشٝشّا،       ُأاىل َٔ طبكِٗ َٔ خًؿا٤ بين 

                                 
 . 223ّ، ق1970( ؾاسٚم عُش: طبٝع١ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ، برلٚت 1)

 .10( عبذ ايعضٜض ايذٚسٟ: دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠، )د. ت(، ق2)
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 ِ ز ، ٚمل ٜػـرلٚا َـٔ ْٗذٗـِ يف َٓاٖلـ١ ايظـًط١ ٚإطـتُشٸٚا اــشٚ       (1)ؾٝٛدب اـشٚز عًـٝٗ
 .ا٭ٚىلٚاؾضٜش٠ ٚػٗشصٚس ط١ًٝ ايعـٛس ايعباط١ٝ  ايعشامب

طـٓٛات  إ٫ ؾًـِ كـ     ،يف دٚي١ أبٓا٤ عَُٛتِٗ نُا خابت آَاٍ آٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب
 ،(2)يًؼــٝع١تني تــ٢ ػــٗذت املذٜٓــ١ ٚايبـــش٠ ثــٛسقًًٝــ١ عًــ٢ قٝــاّ ايذٚيــ١ ايعباطــ١ٝ، س

، نُا ػـٗذت بذاٜـ١ ايعــش    ش٣أخَتؿشق١ يف أَانٔ  أخش٣ثٛسات ع١ًٜٛ ٚ سشنات أعكبتُٗا
ٝـ ع١ًٜٛ، ٖٚٞ اؿشنـ١  ايعباطٞ ظٗٛس بٛادس سشن١ طش١ٜ رات دزٚس  ( ١ )ايباطٓٝـ١ اٱزلاعًٝ

    ٛ ٠ ايعباطـ١ٝ ْؿظـٗا عًـ٢    اييت مل ٜهٔ خطشٖا ع٢ً اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ أقـٌ َـٔ خطـش ايـذع
ايٛدـ٘  ايكشاَط١ ـ ٖٚـٞ   ٚعدلت اؿشن١ ايع١ًٜٛ عٔ ْضعتٗا َٔ خ٬ٍ سشن١  ،١َٜٛاـ٬ؾ١ ا٭
ٟ    ١ٝ ـ اييت ػػًت باٍ اـ٬ؾ١ َٓز أٚاخش زلاعًٝايعظهشٟ يٲ ٚغـذت   ايكـشٕ ايجايـح اشلذـش

 .(3)َٔ أيذ اعذا٤ اـ٬ؾ١ ٚأنجشٖا خطٛس٠ عًٝٗا
ٞ     ،ايُهشد ٚغرلِٖأَا املٛايٞ َٔ ايؿشغ ٚ َظـًِ اـشاطـاْٞ ايـز٣     ؾكـذ نـإ َكتـٌ ابـ

 ،(755ّٖــ/ 137طـ١ٓ ) (4)"ٚؿاسب ايذع٠ٛ ٚع٢ً ٜذٙ نإ ايؿـتد سدٌ ايذٚي١ "بإْ٘ ٚؿـ
اٱٜؿـا٤  ١ٜ اؿهاّ اؾذد يف عذّ دذشلِ يف ع٬قاتِٗ َع آٍ ايعباغ ٚأثبت  قذ أسذخ ػشخّا

ٟ اٱإؿ٬  ٚؼظني ايٛكع ٚ بٛعٛدِٖ ٚايعٌُ ع٢ً إصاي١ ايؿٛاسم ايطبك١ٝ ٚايعشق١ٝ  قتــاد
تعـبرل  اي إسذ٣ ٚدٛٙ، نؿؿٛؾٗاضاب املعاسك١ ٚاْلُٛا اىل سا٭ ذعُٛاؾ ،شلِ دتُاعٞٚاٱ
ٌ    ؾبعـذ أ  ،سؾلِٗ ٚإطتٝا٥ِٗ َٔ طٝاط١ اـ٬ؾ١ عٔ ِ   ػـٗش قًًٝـ١ َـٔ َكتـ ثـاس   ابـٞ َظـً

     ٘ عذٜـذ٠  ثـٛسات ٚسشنـات    تٛاؿـًت بعـذٖا  ٚ، (5)طٓبار ايـزٟ نـإ َـٔ أؿـشاب٘ ٚؿـٓا٥ع
ٟ      تٚناْ ،يًُٛايٞ َجًـت   ايـيت  أخطشٖا سشن١ بابو اـشَـٞ يف بذاٜـ١ ايكـشٕ ايجايـح اشلذـش

 ٕ ايظــًط١ ايعشبٝــ١  كــذَــٔ املــٛايٞ بــاٍ ٚآرسبٝذــإ إقًُٝــٞ اؾ أقــ٣ٛ سد ؾعــٌ يظــها
 .١ٝاٱط٬َ

                                 
 . 3/337َني: كش٢ اٱط٬ّ، ايكاٖش٠ )د، ت(، أ ( أمحذ1)

بايبـش٠، ٜٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ،  إبشاِٖٝ( عٔ سشنيت قُذ ايٓؿع ايضن١ٝ باملذ١ٜٓ ٚسشن١ أخٝ٘ 2)
 .17-5/2، ايهاٌَ، 7/522-571
 .165بٓذىل دٛصٟ: َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش١ٜ يف اٱط٬ّ، ق( 3)
 .108ّ، ق1962داب ايظًطا١ْٝ، ايكاٖش٠ ؿخشٟ يف اٯاي ابٔ طباطبا ايطكطكٞ: (4)
 .136ّ. ٕ، ق (5)
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ٚاطط ايكشٕ ايجايح اشلذشٟ ثـٛس٠ نـبرل٠ يًـضْد يف دٓـٛبٞ ايعـشام ايـيت ؾاقـت        أٚػٗذ 
 .سشن١ بابو ع٢ً اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ خطٛس٠ ،خطٛستٗا

ًـٝع َـٔ ايػشٜـب إ    ؾ ،اييت تذخٌ كُٔ طبك١ املٛايٞ ٚنإ ايُهشد بـؿتِٗ َٔ اُ٭َِ
بكـذس تؼـاب٘    ،ا َؼاسن١ ؾعايـ١ يف اغًـب اؿشنـات ٚايجـٛسات ايعكا٥ذٜـ١ ٚايظٝاطـ١ٝ      ٜؼاسنٛ

يف بعلــٗا ٜٚتــٛىل  قٛسٜــّا ٚإٔ ًٜعبــٛا دٚسّا ،ٚقــشب أٖــذاف ٖــزٙ اؿشنــات َــٔ اٖــذاؾِٗ
 اؾشادِٖ َٓاؿب قٝاد١ٜ سؾٝع١ بٗا.

 
 :١عؼٝايَع  -أ٫ّٚ
ٍ   ي٘ٚآ (اـًٝؿ١ ايشابع عًٞ بٔ ابٞ طايب)سض ايؼٝع١ َٔ أتباع بكٞ  تـأسٜخ اي عًـ٢ طـٛ
ٚنـاْٛا ٜعتكـذٕٚ إٕ آٍ    ،ايعكا٥ذ١ٜ َٔ أبشص ا٭سضاب املعاسك١ ،نُا ٖٛ َعشٚف ،ٞاٱط٬َ

ٚإ ايعباطٝني اغتـبٛا إَـاس٠   ،ايبٝت أنجش إطتشكاقّا َٔ آٍ ايعباغ َٚٔ غرلِٖ باـ٬ؾ١
خشادٗـا  ؾهاؾشٛا نؿاسّا َشٜشّا ٚبؼـت٢ ايظـبٌ يًٓٝـٗا ٚإ    ،املظًُني ٚخ٬ؾ١ امل٪َٓني َِٓٗ

 . ا٭ٚىل١ٝ ايعباطـٛس ايع ط١ًٝ ِٗتإْتؿاكاٚ ِٗثٛساتؾًِ تتٛقـ  ،َٔ ايبٝت ايعباطٞ
تهـٔ شلـِ    ٚمل ،ايذع٠ٛ ايع١ًٜٛ "" ايؼٝع١ ٚاىل  مل٬سغ إ ايُهشد قًُا َايٛا اىلَٔ اٚ  

 ،ات ايع١ًٜٛذ إ ريو ٜعض٣ اىل نٕٛ غايب١ٝ ايجٛس١، ٜٚعتكيف ثٛساتٗا املتٛاؿً َؼاسن١ تزنش
ت يف اَـانٔ  ظٗـش  ٗـا نُا إ َععُ ،بعذّ تٓعُٝٗا ٚإؾتكاسٖا اىل بشْاَر ثٛسٟ عًُٞ ضتٝك

ٕ َتباعذ٠ ٚبعٝـذ٠ عـٔ     ايُهـشد َٳـٔ نـاْٛا نـاـٛاسز     لـذ بـني   ،ٚأنجـش َـٔ ريـو    ،ُنشدطـتا
َٳٔ " سأِٜٗ سأٟ اـٛاسز ٚايدلا٠٤ َـٔ عجُـإ ٚعًـٞ    َِٓٗ ، ٖٚٓاى (1)عًٞاٱَاّ ٜبػلٕٛ 

، ٚنإ أٌٖ دضٜـش٠  (3)ْادس"أٚ  َعذّٚ ا٭نشاد قٌٝ:"ايشؾ  يفست٢  ،(2)سكٞ او عُٓٗا"
ٟ       ،ا٭نـشاد  ِٖٚ َٔابٔ عُش   (1253ًه/651ت:) ٜهشٖـٕٛ ايؼـاعش محـذ بـٔ قُـذ اؾـضس

 .(4ٶ)يهْٛ٘ ػٝعّٝا َػايٝا
  ؾبعلِٗ قذ تؼٝع ؾع٬ّ ،ٟايُهشد عُّٛ أؾشاد ايؼعبؼٌُ تمل ٜٚعٗش إ ٖزٙ ايكاعذ٠  

                                 
 .6/286ايهاٌَ،  ابٔ ا٭ثرل:( 1) 
 .2/135َشٚز ايزٖب،  :املظعٛدٟ (2)
 .4/198رٌٜ طبكات اؿٓاب١ً،  :ابٔ سدب( 3)
 .162-13/161، ايـؿذٟ، ايٛايف بايٛؾٝات، 48/93تأسٜخ اٱط٬ّ، ايزٖيب: ( 4)
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َٴشيب َٚ٪ٜذٟ آٍ ع  ًٞ بٔ ابٞ طايب، ٫طُٝا بعذ ٖشٚب أؾشاد َٔ ايبٝت ٚؿاس َٔ 
ٕ بني  ٚاٱختؿا٤ ايعًٟٛ اىل املٓاطل ايُهشد١ٜ نايؿلـٌ بـٔ قُـذ بـٔ عبـذ او بـٔ        ،ايظـها

ايعباغ بٔ اؿظٔ بٔ عبٝذ او بٔ ايعباغ بـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ طايـب ايـزٟ نـإ يف خذَـ١         
 (1)طدلطتإؿاسب  ّ(884-864/ه 270-250) اؿظٔ بٔ صٜذ ايعًٟٛ ا٭َرل

ٙ    ، ؾأساد اؿظٔ قتً٘ ٭ٕ ايؿلٌ نـإ ػـاعشاّ   ٚ  ، ؾٜهجـش َـٔ ٖذـٛ  ا٭َـرل آٚاٙ ٗـشب َٓـ٘ 
ايزٟ ٫ ْعًِ َـٔ أَـشٙ   ايُهشدٟ  فلادؤأٚ  ٜٚ٘رؾا  –ؾاصٜٚ٘نإ ٚ ،(2)َٛط٢ بٔ َٗشإ ايُهشدٟ

َٚـٔ أؿـشاب    (3)ّ(874/ه260 َاّ اؿظٔ ايعظـهشٟ )ت: يٲ املكشبنيػٝاع ا٭َٔ  ،ػ٦ٝا
ٓٴـرل١ٜسأ (884ًه/270 ت:)ُذ بٔ ْٴـرل٬َٚصَٞ ق   .(4)غ ؾشق١ اي

١ تظـًًٛا اىل  تًؿٕ دعا٠ ٚأْـاس ْؼطا٤ َٔ ؾشم ػٝع١ٝ ك، اأخش٣ٚامل٬سغ َٔ د١ٗ 
، ؾؿٞ ايكـشٕ  (5)بني ايظهإ ّا ٚقاَٛا بٓؼش َباد٨ ؾشقِٗدباٍ ػٗشصٚس ايٓا١ٝ٥ ْٚؼطٛا طشٸ

طـًُٛا عًـ٢   أٝع١ ايـاؿ١ٝ ايضٜذ١ٜ ايشابع اشلذشٟ نإ أٌٖ َذ١ٜٓ )برل( يف ػٗشصٚس َٔ ايؼ
عًـٞ ٜـذ دٴعاتـ٘    أطًُٛا ٚا٭ؿد  ،بٔ اؿظني سظب قٍٛ َظعش بٔ ًٌَٗٗ ٜذ صٜذ بٔ عًٞ

، (6)ّ( َ٪طـع ؾشقـ١ ايــاؿ١ٝ ايضٜذٜـ١    784/ه168 :)ت اؿظٔ بٔ ؿاحل بٔ سٞ َِٚٓٗ
ٌ  ،ناْٛا ع٢ً املزٖب ايؼٝعٞ عًـ٢ ا٭سدـد   ها١ٜٝٗ١ْٝ ايدلصظٜٓٛأَشا٤ اؿنُا إ  إ  بـذيٝ
(، دؾٔ يف 1014ًه/405) ط١ٓ لطوراُبٝذ سداٍ َٔ قب١ًٝ املا قتٌ  بذس بٔ سظٜٓٛ٘ ا٭َرل

                                 
ّ( ٚإؽز َٔ 864ٖـ/250، ٚاٱَاس٠ ايضٜذ١ٜ اطظٗا اؿظٔ بٔ صٜذ ايعًٟٛ ط١ٓ )196-6/195( ايهاٌَ، 1)

 َذ١ٜٓ آٌَ عاؿ١ُ ي٘.

 .1/67ْظاب ايعشب، مجٗش٠ أ :ابٔ سضّ (2)
 .330، 2/347ايظكٝؿ١ ٚؾذى،  :اؾٖٛشٟ (3)
 .338اشلذا١ٜ ايهدل٣، ق :( اــٝيب4)
ػ١ ايُهشٜشادع نتاب ، عٔ ٖزا املٛكٛع( 5) ا باًي ٚايؼبو، َٔ َٓؼٛسات ايهانا١ٝ٥   –أٌٖ اؿل  د١ٜ عٔ ؾشق١ ا ٓي

 .ؿش١ؿ134(، 2020)أسبٌٝ:  ا٭نادمي١ٝ ايُهشد١ٜ
بٔ عًٞ بٔ ابٞ ، ٚصٜذ بٔ عًٞ ٖٛ صٜذ بٔ عًٞ بٔ اؿظني 59( َظعش بٔ ًٌَٗٗ: ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق6)

ملًو ٚقتٌ يف ّ بٔ عبذ اّ (، ثاس بايهٛؾ١ يف خ٬ؾ١ ٖؼا739ـ  699ٖـ/ 121-80 طايب ) صٜذ ايؼٗٝذ:
ٜٓعش عٓ٘: ايهاٌَ،  ا.َظتبعذ ا( ٚف٦ٝ٘ اىل ػٗشصٚس أَش740ّٖـ/ 122ط١ٓ )أٚ  (739ّٖـ/ 121ط١ٓ )
 . 248ـ  4/240
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ٌ    ، ٫ٚ(1)َاّ عًٞ بٔ ابٞ طايب بايهٛؾ١َؼٗذ اٱ إقًـِٝ اؾبـاٍ    ٜظتبعذ نـٕٛ بعـ  قبا٥ـ
ٚ  نكبًٝـ١  ،(2)ؾايشع١ٝ ع٢ً دٜـٔ ًَٛنٗـا   ،ع٢ً َزٖب أَشا٥ِٗ ٌ ايٖـٞ َـٔ أٖـِ    دـاٚإ   كبا٥ـ

، ثِ ٖادشت مٛ ايعشام ٚتؼـٝعت ٚؼايؿـت َـع قبًٝـ١     (3)ايشابع اشلذشٟ َٓز ايكشٕ ايهشد١ٜ
، ٚخـ٬ٍ  (4)َاَٝـ١ ا٫ثٓـ٢ عؼـش١ٜ   ٚظًت ع٢ً َـزٖب اٱ ٚا٭َشا٤ املضٜذ١ٜ   بين أطذ ايعشب١ٝ

 .(5)ايعٗذ املػٛيٞ نإ طهإ َذ١ٜٓ ْٗاْٚذ َٔ ايؼٝع١ ا٫ث٢ٓ عؼش١ٜ
 ٖٚــِ ايًــٛسٸ ،ٖب ايؼــٝع٬ْٚٞســغ يف ايٛقــت اؿاكــش إ قظــُا َــٔ ايُهــشد عًــ٢ املــز

ايكـشٕ ايشابـع    َٓـز عًـ٢ ٖـزا املـزٖب    قظُا َِٓٗ نـاْٛا   ٚميهٔ إ ٜهٕٛٚايهًٗٛسٸ ٚغرلِٖ 
َـ    ٜجبـت  أٚ ديٌٝ ع٢ً ايشغِ َٔ عذّ ٚدٛد ْف ،اشلذشٟ ٔ املعـشٚف إ  تؼـٝعِٗ آْـزاى ٚ
 .١َٗٝاس٠ اؿظٜٓٛخلعت يٲ ب٬د ايًٛسٸ

ٚمل  ٜبـذٚ ع٢ً ْطام كٝل عًـ٢ َـا    هاْتؾ ،املظًش١ بُهشدطتإ ؼٝع١ٝاَا اؿشنات اي
ٟ    ؿٞ عـش اـًٝؿ١ املعتُـذ ؾ ،سا٫ت قذٚد٠ تتذاٚص بآرسبٝذـإ ٚيكـب    خـشز سدـٌ عًـٛ
   .(6)"ا٭نشاد نُا ٜكٍٛ املكذطٞ "إطتػٛاٙأٚ  ،ايشاؾع باو ايعًٟٛ ٚػُع ايُهشد سٛي٘ب
 ايعـاٖش ٚ ،ٝـ١ عٓيف املـادس املايع١ًٜٛ شن١ ؽف ٖزٙ اؿ أخش٣ أخباسأ١ٜ مل ْعجش ع٢ً    

 ع٢ً ايذٚي١ ايعباط١ٝ.ٜزنش مل تؼهٌ خطشا ، ١ٚؼخـ١ٝ ع١ًٜٛ قًٝؿػرل٠ ي اْٗا سشن١

 
 
 

 

                                 
 .354/ 11، ابٔ نجرل: ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 7/267( ايهاٌَ، 1)
 . 2/54(، ايكاٖش٠ )د. ت( ايؼٗشطتاْٞ: املًٌ ٚايٓشٌ، َطبع١ اؿذاص٣، 2)

ايكب١ًٝ   ٜٓعش: َـطؿ٢ دٛاد: داٚإيًُضٜذ عٔ قب١ًٝ اؾاٚإ،  .2/135ظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب، ( امل3)
، داس 2نتابٓا: ايكبا٥ٌ ٚايضعاَات ايكب١ًٝ ايُهشد١ٜ يف ايعـش ايٛطٝط، طٚ ،1973ّايهشد١ٜ املٓظ١ٝ، بػذاد 

 .84 -75(، ق2016ايضَإ )دَؼل: 
  .168سس١ً ابٔ بطٛط١، ق ( ابٔ بطٛط١:4)
 .83ْض١ٖ ايكًٛب، ق محذاو َظتٛؾ٢:( 5)
 .6/125( ايبذ٤ ٚايتأسٜخ، 6)
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 :()ايباط١ٝٓ ١اٱزلاعًٝٝايذع٠ٛ َع  -ثاّْٝا
سـذ٣ اقـ٣ٛ   إن ،يف أٚاطـط ايكـشٕ ايجـاْٞ اشلذـش٣    ايؼـٝع١ٝ  ١ اٱزلاعًٝٝايذع٠ٛ  شتظٗ

ُـ ٚايظٝاط١ٝ  - ايتٓعُٝات ايذ١ٜٝٓ ع ٚايتٛؾٝـل بـني كتًــ ايتٝـاسات     كهٔ دعاتٗا َٔ اؾ
ٚيًتعبرل عٔ ػـعا٥شٖا   ،ؽزت اػها٫ ٚؿٛسا َتعذد٠ يف ْعشٜاتٗاإ، ٚ(1)ايؿًظؿ١ٝ ٚاملزٖب١ٝ

سا٤ دذٜــذ٠ اىل آؾهاْــت دا٥بــ١ عًــ٢ كــِ ؾــشم دذٜــذ٠ اىل ؿــؿٛؾٗا ٚاكــاؾ١  ،َٚعتكــذاتٗا
ــ 148)ت:  ٚتعٛد دزٚسٖا ايبعٝذ٠ اىل عٗذ اٱَاّ دعؿـش ايــادم   .(2)َباد٥ٗا ٖ/764)ّ(3) ،

ٚتبٓت ْعش١ٜ إْتكاٍ اٱَا١َ َٓ٘ اىل ابٓ٘ ا٭ندل ازلاعٌٝ ٚإدعت إ دعؿشا ْف ع٢ً ريـو  
 . (4)بٓؿظ٘، ٚإ ازلاعٌٝ مل ميت يف سٝا٠ ابٝ٘

ٖـٞ اؿؿـاظ عًـ٢ ايظـش١ٜ ايتاَـ١      ات تٓع١ُٝ عٔ غرلٖا َٔ اياٱزلاعًِٖٝٝ َاميٝض أإ 
ا٫ ٝٗـا  سـذ ايٛقـٛف عً  ، ؾـ٬ ميهـٔ ٭  ٜٔؾـاسٗا يٰخـش ٚعذّ إ ١ٚبشافٗا ايذعٜٛ باد٥ٗامل

 عًتؾ ،، ٚنزيو عذّ ايًذ٤ٛ اىل اـٝاس ايعظهشٟ املظًد(5)ؾهاسٖاأٚقاد٠  قًٕٛصعُا٩ٖا ا٭
 .(6)ّاطًُٝ ّاطشٜتٓعُّٝا  ا٭ٚىليف ايعـٛس ايعباط١ٝ 
ٔ   ، ٚايـزنا٤ ٚ ١ؿطٓدعاتِٗ اي ٚعشف عٔ ٚ   َـِٓٗ َـٳ ِ نـإ ٜتذـٍٛ يف صٟ املتــٛؾ١   ٜكـٝ
بني َٔ اؾباٍ  ب٬دإ تـبد  ّاغشٜبًٝع ٖٚهزا ؾ .(7)اؾباٍ ٚخشاطإ ٕبني طهاَتٓهشّا 

                                 
 َٚا بعذٖا. 1/377زلاع١ًٝٝ، َاد٠ اٱ( ٖٝٛاست: دا٥ش٠ املعاسف اٱط١َٝ٬، 1)

 .126( ايذٚسٟ: دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠، ق2)
ّ( 765-699ٖـ/148-80( دعؿشايـادم: دعؿش بٔ قُذ ايباقش بٔ صٜٔ ايعابذٜٔ عًٞ بٔ اؿظني )3)

 . 2/126طادغ ا٭١ُ٥ ا٫ث٢ٓ ايعؼش١ٜ عٓذ اٱَا١َٝ. خرل ايذٜٔ ايضسنًٞ: ا٫ع٬ّ، 

، ا٫طؿشاٜٝين: ايتبـرل يف ايذٜٔ، ايكاٖش٠ 1/26ّ، 1929( ا٭ػعشٟ: َكا٫ت اٱط٬َٝني، اطتاْبٍٛ 4)
، 1972ني، طٗشإ ، ْؼٛإ اؿُرلٟ، اؿٛس ايع1/278، ايؼٗشطتاْٞ: املًٌ ٚايٓشٌ، 23قّ، 1940
 .62ق
 .121( بٓذيٞ دٛصٟ: َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش١ٜ يف اٱط٬ّ، ق5)
زلاع١ًٝٝ رات طًط١ طٝاط١ٝ يف ايعـش ايظًذٛقٞ، ٚاَتًهت ق٬عّا ٚسـّْٛا عذ٠ ت اٱؿبشأ( 6)

 ٚدخًت يف ؿشاع َشٜش َع ايظ٬دك١.

 .20، ق1938ّٚبط٬ْ٘، اطتاْبٍٛ  بٝإ َزٖب ايباط١ٝٓايذًُٜٞ:  (7)
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ِ   بـح ي، (1)عٗذ َبهـش ١ َٓز اٱزلاعًْٝٝؼط بٗا دعا٠ َانٔ اييت ا٭  بـني  أؾهـاسِٖ َٚبـاد٥ٗ
قـذّ اىل ْـٛاسٞ ايـش٣     َـٔ بـين ايكـذا     س٬دـاّ  ابـٔ ايٓـذِٜ إ سدـ٬ّ   نُـا ٜـشٟٚ   ، ايظهإ
ٛ ْؼش َبـاد٨ ا يف  ؼشع، ؾيف طٛس ايٓؼ٤ٛ ١عًٝٝاٱزلاايذع٠ٛ طدلطتإ ٚآرسبٝذإ ٚٚ ٠ يـذع
أٖـٌ   ٫ٚ ػو يف إ ُنـشد إقًـِٝ اؾبـاٍ َـع    ، (2)ٚبعذ َٛت٘ خًؿ٘ ابٓ٘ يف َُٗت٘ ا٭ٖايٞبني 

١ اٱزلاعًٝٝايذع٠ٛ بٚا ط٥٬ع َٳٔ تأثشَٔ ناْٛا  -دبٌ بآرسبٝذإ -ذٜٔاؾبٌ املعشٚف بايب
 . (3)ٚا٥ٌا٭ ٖ٪٤٫ ايذعا٠ ظٗٛدٚاعتٓكٛا َباد٥ٗا 

ــذٚ إ ا٭ٚ ــ ٜب ــش طبٝعٝ ــ  ّاَ ــب١ يًُه ــ١ ا٭  شدبايٓظ ــِ اٱٜشاْٝ ــش٣ٚا٭َ ــا إ خ ، ارا عًُٓ
ٚتعٛد يف بع  أؾهاسٖا َٚباد٥ٗا اىل  ،ايكذمي١ ١ْٜٝشابايذٜاْات اٱ تأثشت نجرلّا ١اٱزلاعًٝٝ
ٜٚ٪نـذ َـا   ":بٗزا ايـذدّ(  1037ٖـ/429)ت: ٜكٍٛ ايبػذادٟ، ٚصسادػت١َٝ١ٝ ٚخشٸ أؿٍٛ

ا٫ ٖٚـٛ   سض فٛطـٝاّ ْٓـا ٫ لـذ عًـ٢ ظٗـش ا٭    اجملٛغ، إ ٌ ايباط١ٝٓ اىل دٜٔقًٓا َٔ َٝ
ٝـ ، ثِ إ (4)"ٜعٕٓٛ إَٔ املًو ٜعٛد ايِٝٗ ع٢ً ايذٜاس َٛاد شلِ َٓتعش يعٗٛسِٖ ١ اٱزلاعًٝ

بـني ؿـؿٛؾٗا    ٚدـذ بـٌ   ،٠ عا١َ ػا١ًَ مل تكتـش ع٢ً قّٛ َعـني ٚؾ٦ـ١ َعٝٓـ١   ناْت دعٛ
 . (5)طهإ ايذٚي١ ايعباط١ٝ َٚٔ بِٝٓٗ ايُهشدقٛاّ اييت ػهًت ٝع ا٭ممجًٛا مج

أمـا٤  ٚمل تًك٢ ايٓذا  يف مجٝع  شؼ١ٓ مل تاٱزلاعًٝٝإ اْتؼاس ايذع٠ٛ هٔ ايكٍٛ ميٚ
بٌ اقتـش ع٢ً املٓاطل ايتابع١ ٱقًُٝـٞ اؾبـاٍ ٚآرسبٝذـإ ايكشٜبـ١ َـٔ بـ٬د        ،طتإشدُن

ٝـ تًل ايـذع٠ٛ  ايؿشغ، اَا اؾضٜش٠ ؾهإ ايػايب عًٝٗا َبذأ اـٛاسز ٚمل  ١ لاسـّا  اٱزلاعًٝ
                                 

ٚكهٓٛا َٔ تٓعِٝ طشٜك١  َباد٨ ايذع٠ٛ بني كتًـ ايطبكات ٚايؼعٛب زلاعًٕٝٝٛايذعا٠ اٱ( بح 1)
سا٥ع١ َٔ اسق٢ َا عشؾ٘ ايعامل اٱط٬َٞ َٔ ايطشم، ؾهاْٛا ٜشطًٕٛ َٔ املشانض اـؿ١ٝ اييت اعتضيٛا ؾٝٗا 

سهاّ ٚاييت يف غا١ٜ ايذق١ ٚاٱ ت ٖزٙ ايٛطا٥ٌما٤ ايعامل اٱط٬َٞ يٓؼش عكٝذتِٗ، ؾهاْأدعا٠ اىل مجٝع 
قُذ عبذ ايؿتا   .دساى عُٝل يٓؿظٝات ايؼعٛب ٚع٢ً ؾِٗ دقٝل ملـادس ايتزَش عٓذِٖإتذٍ ع٢ً 

، دا٥ش٠ 148، دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠، ق19ّ، ق1970عًٝإ: قشاَط١ ايعشام، ايكاٖش٠ 
 . 1/377املعاسف اٱط١َٝ٬، 

  .239( ايؿٗشطت، ق2)

 .250ايؿشم بني ايؿشم، ق( 3)
 .254، قاملـذس ْؿظ٘ (4)
 .120( بٓذيٞ دٛصٟ: َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش١ٜ، ق5)



- 91 - 

بــٛس٠ عاَـ١ َـٔ     "٫ٚد اجملـٛغ أٚ ا٭نشادٜعـذ" ٜعُـِ ٚ ظتشل ايـزنش، ا٫ إ ايبػـذادٟ   ٜ
ٝـ بكٞ إقًِٝ اؾباٍ ناسذ َعاقـٌ  ٚ .(1)ايؿ٦ات ٚايؼعٛب املظتذٝب١ شلا ػـاس  ١، ٚااٱزلاعًٝ
 .(2)ٗاابٔ ايٓذِٜ اىل نجش٠ عذدِٖ ب

 
 ايكشاَط١:َع  -ثايجّا
ـ ايجـاْٞ َـٔ ايكـشٕ ايجايـح     ظٗشت طٛاد ايهٛؾ١ يف ايٓـ أخش٣ ػٝع١ٝ ١ؾشق ايكشاَط١
ٚتٓظب اىل  ،(3)١اٱزلاعًَٝٝٔ  ّ( ٖٚٞ ؾشق١ َٓؼك891١ٖـ/278ايتشذٜذ ط١ٓ )ٚب اشلذشٟ

نـش٠ ايهٛؾـ١، ؾؿـٞ ايٛقـت ايـزٟ ناْـت       أَٔ (4)ػعح ايكشَط ايزٟ نإ أناسا محذإ بٔ ا٭
ــ١ ايعباطــ١ٝ َٓؼــػ١ً بايكلــا٤ عًــ  ــٛس٠ ايذٚي ــض ٢ ث ــضْر يف دٓــٛب ايعــشام، إْتٗ ــذعا٠  اي اي

ٟ اىل طـٛاد ايهٛؾـ١ ٚقابـٌ    ا٭ٖـٛاص املذعٛ اؿظـني   ِٖسذأٚتٛد٘  ٕٛ ايؿشؿ١اٱزلاعًٝٝ
 ١، ٚدعاِٖ ايٝٗااٱزلاعًٝٝؿٍٛ ايذع٠ٛ أكشَط ٚيكِٓٗ ايايهجرلٜٔ ٚع٢ً سأطِٗ محذإ 

 . (5)ايباط١ٝٓٚخؿاٜا طشاس أٟ ؾاطًع٘ ع٢ً مجٝع ا٭ٖٛاصكشَط َٛكع ثك١ ايٚنإ محذإ  
ٚ   إؽزت  ٔ   بادٜـ١ ايكشاَطـ١ طـٛاد ايهٛؾـ١  ؿعايٝاتٗـا ايعظـهش١ٜ   ي َٝـذاْاّ  ايؼـاّ ٚايبشـشٜ

 عًـ٢  ا٭ٚىلَٚٗامج١ دٝٛؾ ايذٚي١ ٚقٛاؾٌ اؿذاز، ٚاعتُذت يف تهٜٛٔ دٝؼـٗا بايذسدـ١   
 .(6)سداٍ ايكبا٥ٌ ايبذ١ٜٚ
ــ١ َــٔٝــ١ ٚايعكايف املظــا٥ٌ ايذٜٓ قــٌ تطشؾــّاأناْــت ايكشاَطــ١  أخــش٣َٚــٔ دٗــ١   ٥ذٜ
 .(7) أختاسٚا ايهؿا  ايعظهشٟ يف ؿشاعِٗ َع ايذٚي١ ايعباط١ٝٚ ،١اٱزلاعًٝٝ

                                 
 .266( ايؿشم بني ايؿشم، ق1)
 .240( ايؿٗشطت، ق2)
، ايؼٗشطتاْٞ: املًٌ ٚايٓشٌ، 266، ايؿشم بٔ ايؿشم، ق1/26ػعشٟ: َكا٫ت اٱط٬َٝني، ا٭ (3)
 .159، َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش١ٜ، ق49ّ، ق١ٝ1973، بػذاد ، ايهشَاْٞ: ايؿشم اٱط1/335َ٬
 .4/26نش٠ ٖٚٛ اُؿشاخ، ايضٴساع. ابٔ َٓعٛس: يظإ ايعشب، أناس: مجع٘ ا٭ (4)
قشاَط١  :، قُذ عبذ ايؿتا  عًٝا156ٕ، ايذٚسٟ: دساطات يف ايعـٛس، ق10/24( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)

 . 21ايعشام، ق

 .159ق ( َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش4١ٜ)
 . 159( ّ. ٕ، ق5)
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ع٢ً ايشغِ  ،َظًشِٝٗ ٚإيتشل بـؿٛف ًكشاَط١ٚايعاٖش إٕ ٖٓاى َٔ ايُهشد َٳٔ إْلِ  ي
ؿٓاف ا٭ كُٔابٔ اؾٛصٟ  ِٗسٝح أدسد ،عذ ُنشدطتإ عٔ قٝط ايٓؼاط ايكشَطَٞٔ ب

، ار ٚؿـاست َـٔ أتباعٗـا    ٚإْلـٛت ؼـت يٛا٤ٖـا    ايكشاَطـ١  يذع٠ٛ ٚايؿ٦ات اييت إطتذابت
ُِٓٗ قّٛ كعؿت عكـٛشلِ ٚقًـت بــا٥شِٖ ٚغًبـت عًـِٝٗ      ، ؾؿٓافأتباعِٗ إٔ ا" ٜكٍٛ:

ٚ       ،)!(ايب٬د٠ ٚايب١ً عـادِ  ٚدؿـا٠ ا٭  ا٭نـشاد ٚمل ٜعشؾـٛا ػـ٦ّٝا َـٔ ايعًـّٛ نأٖـٌ ايظـٛاد 
ٖٚٛ َٔ ايكـاد٠ املٝـذاْٝني    محٝذ ايُهشدٟ دعؿش بَِٔٓٗ ْعشف ٚ .(1)سذاخ..."ٚطؿٗا٤ ا٭

  يف دب١ٗ ايؼاّ. ١املكاتً ١ايكشَطٝ كٛاتباي
 ،ُاَ٘ اىل ؿـؿٛف ايكشاَطـ١  ْلإ دٚاؾعٚ دعؿش بٔ محٝذ١ٜٖٛٚ عًِ ػ٦ّٝا عٔ َٓؼأ ْ ٫

اؿظـني بـٔ صنشٜٚـ٘    عشف عٓ٘ ٖٛ اْ٘ نإ َـٔ عُـاٍ ايـذاعٞ ايكشَطـٞ ايؼـٗرل      ٚنٌ َا ٜ
ايٞ بـ٬د   اطتٛىل عًٝٗـا ايكشاَطـ١ يف سلـ   ـاسب ايؼا١َ ع٢ً اسذ٣ املذٕ اييتاملعشٚف ب
ايشطاي١ اييت بعجٗـا ايٝـ٘ ؿـاسب ايؼـا١َ     ؾكط يف  ٙٚسد رنشٚ -سمبا َذ١ٜٓ محف -ايؼاّ 
يتشـام بـاؾٝؽ ايـزٟ اسطـً٘ ٖـٛ بكٝـاد٠       ٝٗا َٓ٘ ػٗٝض دٝؽ َـٔ أؿـشاب٘ ٚاٱ  َطايبا ؾ

ٝـ   ابٗـ١ ايكـٛات  ايذاعٞ ايكشَطـٞ عطـرل جمل   املـذٕ ايـيت    املتٛدٗـ١ اىل  ١ايعباطـ١ٝ ٚايطٛيْٛ
ْاسٝتـ٘   أخباسٜلا إ ٜشطٌ ايٝ٘ أ، ٜٚطًب َٓ٘ (2)ّ(903ٖـ/ 290طٝطشٚا عًٝٗا يف ط١ٓ )

 .َٚا ٜتذذد ؾٝٗا
إ دعؿـش بـٔ محٝـذ نـإ     ٖـٛ   ،َلُٕٛ ايشطـاي١ ٚنٌ َا ميهٔ ؾُٗ٘ ٚإطتخ٬ؿ٘ َٔ 

كت ايـيت طـب   ظـٓٛات اي خ٬ٍ داستٚػاسى يف املعاسى اييت  ،اَط١كشيً َٝذاّْٝا داعّٝا ٚقا٥ذّا
٘   ،نتاب١ ايشطاي١ : "َٚـا ؾعًـٛٙ بٓاسٝتـو ٚاظٗـشٚٙ َـٔ      ٜٚعٗش َٔ قٍٛ ؿاسب ايؼـا١َ يـ
َظ٪٫ّ عٔ اؾبٗـ١ ايؼـا١َٝ   ٜظتبعذ إ ٜهٕٛ  ، باْ٘ ٫(3)"سضح ٚايؿظاد يف ا٭ٝايعًِ ٚايع

                                 
 . 29، قشاَط١ ايعشام، ق5/118( املٓتعِ، 1)

 .6/105، ايهاٌَ، 10/100( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
 (.3، ٚاملًشل سقِ)10/105( عٔ ْف ايشطاي١ ٜٓعش:تأسٜخ ايطدل٣، 3)
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ذ "ٜٓبػٞ إ تؼَٔ ايشطاي١: أخش٣، ٚدا٤ يف ؾكش٠ (1)"ٝا٤ا٭ٚييًكشاَط١ ٜٚكٛد مجاع١ َٔ "
 .(2)"ٚيٝا٥ٓاأَعو َٔ قًبو ٚقًٛب َٔ 

 

 :اخلوارجوع  -رابعلًا

ث١ً َـٔ   عٓذَا سؾ  ،اـٛاسز َٔ أقذّ ايؿشم ايذ١ٜٝٓ ٚظٗشت يف أٚاخش ايعٗذ ايشاػذٟ
ٚخشدٛا َٔ عٓذٙ ٚنؿشٚا  َٚعا١ٜٚ بٔ ابٞ طؿٝإ ٘ايتشهِٝ بٝٓأؿشاب عًٞ بٔ ابٞ طايب 

)اـ٬ؾـ١( دـا٥ض٠ يف مجٝـع    َاَـ١  ٚإ اٱ (3)ٜٚتًخف َبذأِٖ يف إ ٫ سهـِ ا٫ و  ،ايطشؾني
  .(4)ايؼٛس٣ أٌٖمجاع إايٓاغ ٫ٚؽف قَّٛا دٕٚ قّٛ ٚامنا تظتشل بايؿلٌ ٚايطًب ٚ

 َش ا٭ ،تعذدت ؾشم اـٛاسز ٚبًػت سٛايٞ عؼشٜٔ ؾشق١ َتٓاسش٠ َتشاسب١ ؾُٝا بٝٓٗا
يكابــا عــذ٠ ٚأنجشٖــا َــٔ قبــٌ  ا ٚأزلــا٤أٚاطًكــت عًــ٢ ؾــشقِٗ  ،ايــزٟ اد٣ اىل اكــعاؾٗا

ْٗـِ سظـب قـٛشلِ "ػـشٚا     اَا اــٛاسز ؾـاطًكٛا عًـ٢ أْؿظـِٗ إطـِ ايؼـشا٠ ٱ       ،(5)عذا٥ِٗأ
ِٵ    ا ،(6)"اْؿظِٗ َٔ او باؾٗاد ٗٴ ْٵُؿظٳـ ُٴـ٪ٵَٹٓٹنيٳ أَ ٔٳ اِي ٕٻ ايًٖ٘ٳ اػٵتٳشٳ٣ َـٹ طتٓادّا اىل قٛي٘ تعاىل )إٔ

ٓٻ١َ ٜٴكَاتٹًُٕٛٳ ؾٹأَٛاشُلٚٳ ِٴ اِيذٳ ٗٴ ٕٻ يَ  (.111()طٛس٠ ايتٛب١/ًُٕٛٳٞ طٳبٹٌٝٔ ايًٖ٘ٹ ؾَٝٳِكتٴِٵ بٹأَ

ِ       اقًِٝ اؾبـاٍ ٚػـٗشصٚس  بذأت ع٬ق١   ،َـع اــٛاسز ٚسشنـاتِٗ املتعـذد٠ َٓـز ظٗـٛسٖ
ؾشُٝٓا تشى اـٛاسز ؿؿٛف دٝؽ عًٞ بٔ ابٞ طايب يف ٚاقع١ ؿـؿني ٚادتُعـٛا يف بٝـت    

                                 
٘ ٚاؾشاد ( نُا ٫ٜظتبعذ إ ٜهٕٛ صعُٝا ٫سذ٣ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ املك١ُٝ بب٬د ايؼاّ ٚايتشل َع أؿشاب1)

ايتٓبٝ٘  َانٔ ٚدٛد ٚإْتؼاس ا٭نشاد،ٚأعذ املظعٛدٟ ب٬د ايؼاّ َٔ أقبًٝت٘ عشن١ ايكشاَط١، 
 .94ػشاف، قٚا٭
 .10/105( تأسٜخ ايطدل٣، 5)
، عبذاو طًّٛ 201، ْؼٛإ اؿُرلٟ: اؿٛس ايعني، ق1/175( ايؼٗشطتاْٞ: املًٌ ٚايٓشٌ، 1)

 . 112ّ، ق1972اؿلاس٠ اٱط١َٝ٬، بػذاد ايظاَشا٥ٞ: ايػًٛ ٚايؿشم ايػاي١ٝ يف 

 .152( اؿٛس ايعني، ق2)
( عٔ ازلا٤ ٚايكاب اـٛاسز ٚؾشقِٗ، ٜٓعش: ايشاصٟ: نتاب ايض١ٜٓ، َطبٛع يف رٌٜ نتاب ايػًٛ ٚايؿشم 3)

، ايهشَاْٞ: ايؿشم 125-86ػعشٟ: َكا٫ت اٱط٬َٝني، قا٭، 282 -276ايػاي١ٝ يًظاَشا٥ٞ، ق
 .686 -682اٱط١َٝ٬، ق

 .200اؿٛس ايعني، قْؼٛإ اؿُرلٟ: ، 280نتاب ايض١ٜٓ، قايشاصٟ:  (6)
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 ،عٔ املٓهش ِٖٗاَشِٖ باملعشٚف ْٚأٚ ايشاطيبخاطبِٗ  ،س٥ٝظِٗ عبذ او بٔ ٖٚب ايشاطيب
ٍ   أًَٖٔ ٖزٙ ايكش١ٜ ايعامل إخٛآْا اخشدٛا بٓا ؾقاٍ شلِ:"  ثِ أٚ  ٗا اىل بعـ  نـٛس اؾبـا

، ؾًـٝع غشٜبـّا إ تــبد دبـاٍ     (1)اىل بع  ٖزٙ املذا٥ٔ َٓهشٜٔ شلـزٙ ايبـذع امللـ١ً"   
ٜـٛا٤  إؾهإ  ،َت٢ َا ػعشٚا بايلٝل ٚامل٬سك١ ايًخٛاسز ًٜذإٔٚ ايٝٗ ّاآَٓ ّا٬َر طتإُنشد

 َ مبـا ؾٝٗـا َـٔ اؾبـاٍ ايـٛعش٠      إ دػشاؾٝـ١ ب٬دٖـِ    ، ٚيف ايٛاقـع (2)ؼـٗٛساّ ايُهشد يًخـٛاسز 
 ٚاملتؼعب١ قذ تدلس ريو.

ِ     إيٝٗـا  تظًٌ اييت ٠ املٓاطلؿذاستأتٞ ػٗشصٚس يف ٚ   ،(3)اــٛاسز َٓـز بذاٜـ١ ظٗـٛسٖ
بًذات اسذ٣  ٚؿـ ، ٚأؿاب َظعش بٔ ًٌَٗٗ اؿكٝك١ سني(4)ٚريو بظبب َٛقعٗا ايعـٞ

صعُا٤ اــٛاسز   ْضٍٚٚنإ  ،(5)٣ٚ نٌ راعش َٚظهٔ نٌ ؿاسب غاس٠"" َأبأْٗا  ػٗشصٚس
ؾل٬ عٔ ريـو ناْـت    ،بٗا آسا٤ َباد٤ٟ اـٛاسز تاييت اْتؼش ٛطا٥ٌاسذ٣ اي بٗا ٚبػرلٖا
٫طـُٝا   ،ش٠ اــٛاسز ؾهإىل  دعًت َٔ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ إ كٌٝ ،أخش٣ػت٢  أطباب ٖٓاى

ايذاع١ٝ اىل ٚايذميكشاط١ٝ اييت بؼش بٗا اـٛاسز  َٓٗا ايٓضع١ ،املٛؿٌ ٚاؾضٜش٠يف ػٗشصٚس ٚ
ٚاعذـاب املـٛايٞ بـشأِٜٗ يف َظـأي١ خ٬ؾـ١       ،ؼكٝل املظاٚا٠ بني مجٝع ايؼـعٛب ٚايؿ٦ـات  

ٖٚـزا َـا دعًـِٗ     ،ؾًٝع َٔ ايلشٚسٟ إ ٜهٕٛ اـًٝؿ١ َٔ قشٜؽ َٚٔ ايعـشب  ،املظًُني
٫ْٗا تٓظذِ  ،بني ايكبا٥ٌ ، نُا إ اـٛاسز عًُٛا ع٢ً بح دعٛتِٗ(6)ٜٓلُٕٛ اىل اـٛاسز

  .(7)َع تطًعاتِٗ يف عذّ اـلٛع يًشهِ املشنضٟ
قذ  ،املٛؿٌ ٚاؾضٜش٠ ٚتعذد اْتُا٤اتٗا َٚٝٛشلا ٚاٖذاؾٗا إ نجش٠ ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ بب٬د

ٌ نـبين ػـٝبإ   تشنت تأثرلّا ع٢ً ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ايكاط١ٓ ظـٛاسِٖ، ؾـبع  ٖـزٙ ايكبا٥ـ    
                                 

 .3/188، ٜٚٓعش: املـذس ْؿظ٘، 3/169( ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ، 1)
 .123، قٌذاد اثيوصتطى( سػٝذ ٜازلٞ: ُنشد 2)
 .3/188( ايهاٌَ، 3)
 .13/420دا٥ش٠ املعاسف اٱط١َٝ٬، َاد٠ ػٗشصٚس،  :( َٝٓٛسطه4ٞ)
 .3/375، َعذِ ايبًذإ، 59طاي١ ايجا١ْٝ، ق( ايش5)
 .64ّ، ق1978( ثٛسات يف اٱط٬ّ، برلٚت 10( عًٞ سظين اـشبٛطًٞ: )6)
، ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايهشد يف اقًِٝ 458( قُذ داطِ محادٟ: اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق7)

 .161اؾضٜش٠ ٚػٗشصٚس، ق
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َـٔ داْـب آخـش ناْـت      ،اْـت َعشٚؾـ١ بهجـش٠ سشناتٗـا اـاسدٝـ١     صد نٚبين تػًب ٚبين ا٭
سٝح أطتٛطٓت٘ أَِ نجرل٠ نـايُهشد   ،دتُاعٞقًُٝا خاؿا يف تهٜٛٓ٘ ايبؼشٟ ٚاٱاؾضٜش٠ إ

 ِ سا٤ ؾُـٔ ايطبٝعـٞ إ ىًـل ؾٝٗـا دـٛ َلـطشب بايٓضعـات ٚاٯ        ،ٚايعشب ٚا٭سَٔ ٚغرلٖـ
، (1)نإيعـٝإ كذ ْعاّ اٟ سهِ سأٟ ٜذعٛ اىل ايتُشد ٚاأٚ  ٜكبٌ نٌ ؾهش٠ ،ٚاملعتكذات
ػُـع  انـض  أنـدل َش َـٔ   ،ٖٚٞ َعكٌ ايُهشد ٚايعشب ٚغرلُٖا ،ت اؾضٜش٠ؿاس ا٭طبابشلزٙ 
، ٚناْٛا َـٔ ايهجـش٠ بـبع  أطـشاف     (2)بٗا اسزسشنات اـٛؾهاْت َعشٚؾ١ بهجش٠  ،اـٛاسز

ًخـٛاسز  قعـ١ ي َٛ، ٜٚعٗـش إٕ  (3")ب٬د ايؼشا٠"املٛؿٌ اىل اؿذ ايزٟ أطًل اشلُذاْٞ عًٝٗا 
ِ       داقٛم ايتابع١ يًذضٜش٠ ١ٚ دشت عٓذ َذٜٓ ، ار ٜـٛسد  قتـٌ َـٔ دشا٥ٗـا ايهـجرل َـٔ ػـبابٗ
 : ًذعذٟ بٔ ابٞ ؿُاّ ايزًٖٞ ٜشثِٜٝٗاقٛت ػعشّا ي

 ٚنًِٗ ػاسٔٹ ىاف ٜٚطُع        ػباب أطاعٛا او ست٢ أسبٸِٗ
ٛٸٚا َٔ دقٛقا مبٓضٍ  ٛاملٝعاد إخٛإ تذاعٛا ؾأمجع          ؾًُا تب

ٝٸٓٛا  ك٬يتِٗ، ٚاو رٚ ايعشؾ ٜظُع     دعٛا خـُِٗ باحملهُات ٚب
 ٚقذ قطعت َٓٗا س٩ٚغ ٚأرسع      بٓؿظٞ قت٢ً يف دقٛقا٤ غٛدست
 .(4)ٚيف دٕٚ َا ٫قني َبٓه٢ ٚفضع           يتبو ْظا٤ املظًُني عًِٝٗ

نـبع    خـش٣ أبٌ تعـذاٙ اىل اَـانٔ    ،مل ٜكتـش اْتؼاس َزٖب اـٛاسز يف اؾضٜش٠ ؾكط 
 ٕ ؾاملظـعٛدٟ   ،يهـٔ يـٝع بايذسدـ١ ايـيت ٚؿـًتٗا اؾضٜـش٠       ،َٓاطل إقًِٝ اؾباٍ ٚآرسبٝذـا

    ٙ ــرل ــاٍ ٚغ ــِٝ اؾب ــ١ يف إقً ــٌ ايُهشدٜ ــذد ايكبا٥ ــا ع ــ٘ سأٟ بعلــ  ،سُٝٓ ــذ أْ ـــان سأٟ "ِٗ ن
 .(5)"اـٛاسز
اَـا   ،(6)ٚيف ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ ناْت أنجش١ٜ طهإ َذ١ٜٓ طٗشٚسد ع٢ً َزٖب اــٛاسز  

                                 
، ؾٝـٌ ايظاَش: 8، ايذٚسٟ: دساطات يف ايعـٛس، ق400/  2( عبذ اؾباس اؾَٛشد: ٖاسٕٚ ايشػٝذ، 1)

 .62ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق
 .                   202، ْؼٛإ اؿُرلٟ: اؿٛس ايعني، ق1/128ػعشٟ: َكا٫ت اٱط٬َٝني، ( ا٭2)

 .247( ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ق3)
 .69ق، ُيشٸطتإ، ايٓكؼبٓذٟ: ايهشد يف 459/ 2( َعذِ ايبًذإ، 4)
 .2/135ز ايزٖب، ( َش5ٚ)
 . 214( ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق6)
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ْعـشّا   بشرل٠ ايؼـشا٠ ؾظـُٝت بـ   ،أٚس١َٝعرل٠  ؾذلنض ْؼاط اـٛاسز سٍٛ ،إقًِٝ آرسبٝذإ يف
ٟ ٝعـ ؾ ،إ غـايبٝتِٗ نـاْٛا َـٔ ايُهـشد     ، ٜٚعٗـش (1)اـٛاسز ع٢ً ػٛاط٦ٗا ْتؼاسٱ  ذ املظـعٛد

ٕ  إطتكشتشد١ٜ )ايؼشا٠( قب١ًٝ ُن ِ ، نُـا إ دٜظـِ بـٔ    (2)بآرسبٝذـا ٘  إبـشاٖٝ ؿـاسب   ػـادنٜٛ
 . (3)اـٛاسز نإ ع٢ً َزٖب ،َٔ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ ا٭ٍٚـ آرسبٝذإ يف ايٓـ

اــٛاسز عًـ٢ َعتكـذات     قـايِٝ ايـيت تؼـتٗش بػًبـ١ َـزٖب     ٚاخرلّا ٜٛسد ابـٔ ايٓـذِٜ ا٭  
-ٞ ايظٔ ٚايبٛاصٜر ٚنـشخ دـذإ   " عُإ ٚطذظتإ ٚب٬د آرسبٝذإ ْٚٛاسطهاْٗا ٖٚٞ: 

 . (4)سصٌٚ( ٚػٗشٝسبأ)قشب دل٠ ٚسض٠ ٚتٌ عه -إ اؿاي١ٝقَشٳخ

 بٌ ،ٜٔ َِٜٓٗٛا٥ِٗ يًؿاسٸٚإ َزٖبِٗإعتٓام مل تكـ ع٬ق١ ايُهشد باـٛاسز عٔ سذ 
 َٚٛادٗاتِٗ ػذلاى ايؿعًٞ يف ايهجرل َٔ سشناتِٗ ايعظهش١ٜ ٚيف َعاسنِٗ تعذت اىل اٱ 
    .(5)ًَٟٛط١ املشنض١ٜ َٓز بذا١ٜ ايعـش ا٭دٝٛؾ ايظ َع

ٚاصدادت  ،(6)ظُٛع نجرل٠ ٚسؼٛد ععُٝـ١  اصدادت سشنات اـٛاسز يف ايعـش ايعباطٞ
بـٌ قـاَٛا عشنـات خاسدٝـ١ خاؿـ١       ،ؾًِ ٜهتؿٛا بذٚس املؼاسى ؾكط ،َؼاسن١ ايُهشد ؾٝٗا

ْٚـٛسد ٖٓـا    ،ايهـجرل َـٔ سشنـات اــٛاسز    ٓؼـاطات  ّا يَٝـذاْ ت َذٕ اؾضٜـش٠  نُا غذ ،بِٗ
 . تٗا ايعظهش١ٜدِٖ َٝذاّْا يٓؼاطااؿبشت ب٬أٚ  سشنات اـٛاسز اييت ػاسى ؾٝٗا ايُهشد

 
 ّ(:789ٖـ/173) ١ ايؿلٌ ايؼٝباْٞشنس - 

خشز ايؿلٌ ايؼٝباْٞ عٔ طاع١ ايذٚي١ َٚع٘ عؼشٕٚ ؾاسطّا َٔ أؿشاب٘ ٚاتـ٢ َذٜٓـ١   
ثِ طاس اىل ْــٝبني ٚعٓـذٖا ٚؿـٌ عـذد      ،ٌٖ املذ١ٜٓ ع٢ً ١٦َ ايـ دسِٖؾـاؿ٘ أ ،بًذ

                                 
 .194، يظذلْر: بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ، ق181( اٱؿطخشٟ، َظايو املُايو، ق1)
 .2/135( َشٚز ايزٖب، 2)
 .6/286، ايهاٌَ، 2/32( َظهٜٛ٘: ػاسب ا٫َِ، 3)
 .295( ايؿٗشطت، ق4)
َٟٛ: ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايهشد يف اقًِٝ اؾضٜش٠ عشنات اـٛاسز يف ايعـش ا٫( ٜٓعش عٔ ع٬قتِٗ 5)

 .164-150ٚػٗشصٚس، ق
 . 10( ابٔ طباطبا ايطكطكٞ: ايؿخشٟ يف اٯداب ايظًطا١ْٝ، ق6)
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، ثـِ طـاس اىل   (1)٠ ٖٓاىٓتؼشطتُاي١ سداٍ ايكبا٥ٌ املإ ار كهٔ َٔ ،أؿشاب٘ اىل مخظُا١٥
 ،َذ َٚٝاؾاسقنيآًٖٗا ع٢ً مخظ١ ا٫ف دٜٓاس َٚٓٗا سسٌ سلا٫ّ مٛ ٚؿاحل أ (2)َذ١ٜٓ داسا
 ،َإ يف اؾضٜـش٠ ٜٚبذٚ اْ٘ ػعش بعذّ ا٭ ،ٌٖ نٌ َذ١ٜٓ َٓٗا ع٢ً َكذاس َٔ املاٍأٚؿاحل 

اّ َـذ٠ يف  سٝح غادسٖا بعذ إ سكل بعـ  ا٫ْتــاسات ؾٝٗـا َتٛدٗـّا مـٛ أسَٝٓٝـا ؾاقـ       
 . (3)َذ١ٜٓ اخ٬ط، ثِ امذس دٓٛبّا مٛ ْـٝبني يف ٦َيت سدٌ

قا٫ّٚ ايكلا٤ عًٝ٘ يف ٚقت َبهـش ٚقبـٌ إ    ،أدسنت اـ٬ؾ١ كشٚس٠ ايتـذٟ يًؿلٌ
ؾٛد٘ ايٝ٘ َعُش بـٔ عٝظـ٢ ايعبـذٟ يف     ،ٜتا  ي٘ إ ٜٛطع سشنت٘ ست٢ ٫ ،ٜظتؿشٌ اَشٙ

ٛ   ،اثين عؼش ايؿّا َٔ اؾٓذ  ،عًـ٢ املٛؿـٌ ٚاطـتكش عًـ٢ ْٗـش ايـضاب ا٭      ؾظاس ايؿلـٌ مـ
 . (4)ؾ٬سك٘ َعُش ٚقتً٘ ٚقل٢ ع٢ً سشنت٘

 

 : (795ّ-794/ٖـ179–178اسٟ)شن١ ايٛيٝذ بٔ طشٜـ ايؼس -

ناْـت اقٛاٖـا    ،ػٗذت اؾضٜش٠ يف عـش اـًٝؿ١ ٖاسٕٚ ايشػـٝذ سشنـات خاسدٝـ١ عـذ٠    
٣ اىل كـعـ طـٝطش٠   ٚميهٔ ايكٍٛ إ ٖزٙ ايعـاٖش٠ تعـض   ،سشن١ ايٛيٝذ بٔ طشٜـ ايؼاسٟ

سٝح مل تهٔ يذٜٗا ق٠ٛ عظهش١ٜ َٗٝأ٠ يشدع ٖزٙ اؿشنات اييت تعٗش بؼهٌ  ،ايذٚي١ عًٝٗا
ثِ تتظع ٜٚـضداد   ،باعتباس إ اغًبٗا ناْت سشنات ؾشد١ٜ ؿػرل٠ يف بذا١ٜ ظٗٛسٖا ،َؿاد٧

ست٢ تـبد خطشّا نبرلّا قذ تعذـض   ،خطشٖا ع٢ً ايذٚي١ َظتػ١ً كعؿٗا ٚتهجش عذد اتباعٗا
ؾعٓـذ   ،، ؾششن١ ايٛيٝذ ناْت اسذ٣ ٖزٙ اؿشنات(5)ظٗٛد َل١ٝٓإ٫ يذٚي١ ايكلا٤ عًٝٗا ا

ــ  خشٚد٘ بشأغ ايعني مل ٜتذاٚص عذد أتباع٘  ، ثـِ اخـزت سشنتـ٘ بايتٛطـع     ّاث٬ثـني ػخ

                                 
 . 272، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق454( خًٝؿ١ بٔ خٝاط: تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق1)

ٝت باطِ داسا ا٫مخٝين ايزٟ ْضشلا، ( داسا: بًذ٠ بني َذٜٓيت ْـٝبني َٚاسدٜٔ، ٜٚكٍٛ ٜاقٛت اْٗا زل1)
 .2/418َعذِ ايبًذإ، 

 .454( تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق2)
 

 .454( املـذس ْؿظ٘، ق3)
 .574( قُذ داطِ محادٟ: اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق4)
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٘  ،ٚبعذ طًظ١ً َـٔ ا٫ْتــاسات ايعظـهش١ٜ    نػـرلٙ َـٔ قـاد٠ اــٛاسز مـٛ اؾضٜـش٠        تٛدـ
 . (1)ٚأسَٝٓٝا

 دٜـاس ناْت بذا١ٜ ظٗٛسٖـا يف   ،عش إ أنجش اؿشنات اـاسد١ٝ يف اؾضٜش٠َٚٔ اي٬ؾت يًٓ
، غرل اْٗـِ َـا يبجـٛا إ    ناْٛا َٔ اؾشاد تًو ايكبا٥ٌ صعُا٤ٖاٚاغًب  ايبذ١ٜٚ ايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ

تٛدٗٛا مٛ ايؼُاٍ سٝح املٓاطل اؾب١ًٝ ايٛعش٠ اييت ٜتـٛؾش   ،بِٗادسنٛا اـطش احملذم 
 ،ٖـا اؿشنـات ٜٚـضداد عـذد أؾشاد    ٚؾٝٗـا ٜتٛطـع ْؿـٛر تًـو     ،بٝعٞؾٝٗا ايذعِ ايبؼشٟ ٚايط

 ،خذلاقٗـا إؾل٬ّ عٔ بعذ املٓطك١ ٚٚعٛس٠ َظايهٗا اييت تــعب عًـ٢ اؾٝـٛؾ ايٓعاَٝـ١     
َـذ،  آشسٌ سلا٫ّ ست٢ ٚؿـٌ َذٜٓـ١   ؾ ،يكاعذ٠ ع٢ً ايٛيٝذ ايؼاسٟ ٚسشنت٘ٚتٓطبل ٖزٙ ا

ؿـذاٖا  ؾثـِ طـاس اىل َٝاؾـاسقني     ،عـ١ُ بٔ عاؿِ اَرل املذ١ٜٓ بعؼشٜٔ ايـ دٜٓاسؾؿذاٖا 
َٚٓٗـا تٛدـ٘ اىل اسصٕ ٚساؿـشٖا اىل إ ؾـذاٖا طـهاْٗا       ،ٜلـاّ أًٖٗا بعؼشٜٔ ايـ دٜٓـاس  أ

، ٚبعذ ٖـزٙ املهاطـب املادٜـ١ تٛدـ٘ مـٛ أسَٝٓٝـا ٚساؿـش َذٜٓـ١         (2)بعؼشٜٔ ايـ نزيو
ظرلت٘ اىل ٚاؿٌ ايٛيٝذ َ، ٚ(3)ؾؿذاٖا طهاْٗا بج٬ثني ايـ دٜٓاس ،اخ٬ط ملذ٠ عؼشٜٔ َّٜٛا

 . (4)اٍ اىل إ ٚؿٌ َذ١ٜٓ سًٛإَٚٓٗا تٛد٘ دٓٛبّا مٛ إقًِٝ اؾب ،آرسبٝذإ
مت ايكلـا٤ عًـ٢    ،ٛ ٖٝـت ٚبعـذ َعـاسى طاسٓـ١    طاس مـ  َٚٓٗااىل ْـٝبني  عاد ايٛيٝذ
إ اـًٝؿ١ ٖاسٕٚ ايشػٝذ اعتُش يف ػٗش سَلإ َٔ ٜش٣ٚ ٚ ،ّ(795 /ٖـ179سشنت٘ ط١ٓ )

 . (5)َا اب٬ٙ َٔ ايٛيٝذ ايؼاسٟ" ٖزٙ ايظ١ٓ "ػهشّا و ع٢ً
 
 ّ(:797-796 /ٖـ181-180)ا٭صدٟ شن١ دشاػ١ بٔ ػٝبإ س -

ــٔ ػــٝبإ    ــذ ايؼــاسٟ مبــذ٠     ا٭صدٟخــشز دشاػــ١ ب ــ١ ايٛيٝ ــ٢ سشن ــذ ايكلــا٤ عً بع
 ا٭خــرلؾبعــذ َكتــٌ  ،ٚميهٔ ايكــٍٛ إ سشنــ١ دشاػــ١ ٖــٞ اَتــذاد ؿشنــ١ ايٛيٝــذ،قـــرل٠
 . (1)دتُعت طا٥ؿ١ َٔ أؿشاب٘ َع دشاػ١إ

                                 
 .280، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق451( تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق5)
 .454( تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق1)
 .281( تأسٜخ املٛؿٌ، ق2)
 . 5/97، ايهاٌَ، 281ق ،ٕ. ( 3ّ)
 .101، 5/97، ايهاٌَ، 282، تأسٜخ املٛؿٌ، ق8/261، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/410( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 4)
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٘  ٜعـشف ٍٚ َـا  أٚ ،٫تزنش املـادس اطِ املٛكع ايزٟ خشز ؾٝ٘ دشاػ١ اْـ٘ اتـ٢    ،عٓـ
امـذس دٓٛبـّا ؿـٛب     ٗاثِ تٛد٘ مٛ ايذٜٓٛس َٚٓيظٛاد ْٚضٍ ايبٓذْٝذني )َٓذيٞ( إقًِٝ ا
 دبـا٠ كـشا٥ب  سطـٌ  أَٚٓٗا ػٗشصٚس ٚأؽزٖا َٝذاّْا سسبّا يٓؼاطات٘ طاس مٛ ثِ  ،سًٛإ

ٜٚبـذٚ اْـ٘ ايتــ سٛيـ٘ سدـاٍ       ،خز ايلـشا٥ب َـٔ طـهاْٗا   باٍ ٭اىل َذٕ غشبٞ إقًِٝ اؾ
 ،(2)١٦ ٚمثاْني سد٬ّ نإ َع٘ َ يًذٝؽ ايعباطٞ تـذ٣ؾعٓذَا  ،ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ بؼٗشصٚس

 خز ٜتذٍٛ بني َذٕ قشَظني َٚشز ايكًع١ ٚنٓهٛسأٚ ،طاس اىل قـش ايًـٛق )نٓهٛس( ثِ
 .(3)ح مل ٜبل َع٘ ط٣ٛ طتني سد٬ّسٝ ،َٔ سداي٘ ايعؼشاتؾكذ  ٜٚبذٚ إْ٘ ،ٚػٗشصٚس

ؾكتً٘  ،غادس دشاػ١ ػٗشصٚس ؼت ايلػط ٚامل٬سك١ املتٛاؿ١ً ٚعدل دد١ً مٛ ا٫ْباس
 .(4)ايكا٥ذ ايعباطٞ َظًِ بٔ بهاس عٓذ َذ١ٜٓ ٖٝت

 
 :ّ(800ٖـ/184)شن١ ابٛ عُشٚ ايؼاسٟ بؼٗشصٚسس - 

عتـدل اسـذ ايبـاسجني    ٜٚ ،ؿـػرل٠  بؼٗشصٚس ٚقاد سشن١ خاسد١ٝ عُشٚ ايؼاسٟ ٛابخشز  
 . (5)شنضت يف ػٗشصٚس اٜلّاسشن١ دشاػ١ اييت كمخاد عُشٚ مبجاب١ سدٚد ؾعٌ ٭خشٚز ابٛ 

تُهٔ إيٝـ٘ ٚقـت خشٚدـ٘، ؾـ     ٘ صٖرل ايكـابٝٛدت ؾتِ ،ط٬ّٜٛمل تذّ سشن١ ابٛ عُشٚ 
 .(6)َٔ ايكلا٤ عًٝ٘ ٚع٢ً سشنت٘

  
 ّ(: 862ٖـ/248) ٛد ايجعًيبشن١ ابٛ ايعُس -

ــ   ــٛ ايعُ ــل اب ــجعًيبػ ــتػًيبأٚ  ٛد اي ــ١ٓ      اي ــ١ٝ ط ــ١ ايعباط ــ٢ ايذٚي ــ١ عً ــا ايطاع عـ
ٚأطشاف املٛؿٌ، ؾأػـتذ أَـشٙ ٚنجـش مجعـ٘ َـٔ       ّ( ٚطٝطش ع٢ً ايبٛاصٜر862ٖـ/248)

                                                                           
 .2/411( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 5)
 .454( تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق2)
 .455( ّ. ٕ، ق3)
 .5/103ٌ، ، ايها8/266َ، تأسٜخ ايطدلٟ، 456( ّ. ٕ، ق4)
 .490( قُذ داطِ محادٟ: اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، ق4)
 .299، ا٭صدٟ، تأسٜخ املٛؿٌ، ق8/272( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
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سٝـح ٚدـ٘    ،غرل إ سشنت٘ ناْت قـرل٠ ا٭َذ ع٢ً َاٜبـذٚ  ،(1)ا٭نشادبين سبٝع١ ايعشب ٚ
ِ  ( ايٝ٘ دٝؼا 862ّ -861ٖـ/248 -747اـًٝؿ١ املٓتـش ) أخـت٬ف   يًكلا٤ عًٝـ٘، ٚثٳـ

  ٟ ٚطـُٝا ايذلنـٞ    (2)سٍٛ اطِ ايكا٥ذ ايعباطٞ املٛد٘ ايٝ٘ ؾٗٛ أْٛدٛ ايذلنٞ يـذ٣ ايطـدل
ايطـدلٟ إ اْٛدـٛ    ؾٝزنش ،ابا ايعُٛد ايجعًيب خت٬ف آخش سٍٛ َـرليذ٣ املظعٛدٟ، ٚإ
 يف سني ٜزنش املظعٛدٟ إ طُٝا ايذلنٞ أطشٙ ٚبعح ب٘ (3)هؿشتٛثاايذلنٞ قتً٘ ب

 . (4)ٚأخ٢ً طبًٝ٘ ؾعؿا عٓ٘ اـًٝؿ١ ، طاَشا٤اىل
 
 ّ(: 896-866ٖـ/283-252) شن١ َظاٚس بٔ عبذ اؿُٝذ ايؼاسٟس -

املٛؿـٌ   بـب٬د سشنـات اــٛاسز    قـ٣ٛ أ َٔاؿُٝذ ايؼاس٣  َظاٚس بٔ عبذ سشن١ ذتع
ٞ ٚاؾضٜش٠  ٚأطٛشلـا َـذ٠ ٚأنجشٖـا ؾعايٝـ١ يف اؿـام اشلـضا٥ِ بايذٚيـ١         خ٬ٍ ايعـش ايعباطـ
، (5)اطتػٌ َظاٚس ايـزٟ نـإ َـٔ اــٛاسز ايــؿش١ٜ     ، ٚباط١ٝ ست٢ باتت خطشا ٜٗذدٖاايع
 .باط١ٝ عكب َكتٌ اـًٝؿ١ املظتعنيٚكاع املذلد١ٜ اييت ػٗذتٗا ايذٚي١ ايعا٭

 ، ٜٚٓظب٘(6)َٔ أٌٖ ايبٛاصٜرٚ -س٩طا٤ ايكش٣أٟ َٔ  -ّاْكادٖيف بذا١ٜ أَشٙ  َظاٚسنإ 
٘  ا٭ثـرل ني ًٜشل ابٔ ، يف س(7)بين ػٝبإ اىلايٝعكٛبٞ  ، اَـا املظـعٛدٟ   (8))ايبذًٞ(بازلـ

 . (9") "َٛىل ظ١ًٝؾٝ٪نذ ع٢ً اْ٘

                                 
 .4/156( املظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب، 1)
 .5/312، ايهاٌَ، 9/258( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
اٍ اؾضٜش٠ ٚاقع١ بني داسا ٚنؿش تٛثا قش١ٜ نبرل٠ َٔ أعُ .5/312، ايهاٌَ، 9/258( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)

 .4/468َعذِ ايبًذإ،  .ٚسأغ ايعني
 .4/157( َشٚز ايزٖب، 4)
 .94ايؿشم بني ايؿشم، ق . ايبػذادٟ:( ِٖٚ أتباع صٜاد بٔ ا٭ؿؿش، ؾعشؾٛا بايـؿش١ٜ ْظب١ إي5٘ٝ)
 .9/375( تأسٜخ ايطدلٟ، 6)
 .2/502( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 7)
 .5/334( ايهاٌَ، 8)
 .333ػشاف، ق٭ايتٓبٝ٘ ٚا (9)
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اىل مبظــاٚس ٚإْلــُٛا ا إتـــًَٛــٔ بــني ا٭ٚا٥ــٌ ايــزٜٔ  ٚنــإ سدــاٍ ايكبا٥ــٌ ايُهشدٜــ١
ٔ  ، نُا إٕ(1)سشنت٘  ،يظـٝطشت٘ ناْـت رات أغًبٝـ١ ُنشدٜـ١     املٓـاطل ايـيت خلـعت    دضّأ َـ

َٴذٕ طٓذاس ٚايبٛاصٜرسٝح طٝطش ع٢ً ا٭طشاف ايؼش  ْٚـٝبني  ق١ٝ يًُٛؿٌ، ٚنزيو 
ٚعًٝـ٘ ميهـٔ إعتبـاس سشنتـ٘ سشنـ١ خاسدٝـ١        ،(2)ٚسًٛإ ٚنشخ دذإ ٚػٗشصٚس ٚاؿذٜجـ١ 

غـرل إٕ ايُهـشد ػـهًٛا    ، (3)يًُهشد ٚايعشب َعّا خـٛؿّا أعشاب تهشٜت ٚاملٛؿٌ ٚاؿذٜجـ١  
ٔ  ٜايػايب١ٝ َٔ أتباع٘ نُا  "ؾٝٗـا طـ١ٓ    :ّ(1045ٖــ/ 437)ت  ًٜٝـا بشػـٓاٜا  قـٍٛ أ  بـذٚ َـ

ٜٔ ايـز  ا٭نـشاد  َٛاٖـ؟( َات َظاٚس بٔ عبذ اؿُٝـذ ايؼـاسٟ يف ػـٗش سَلـإ ٚاقـا     266)
ٕ َعــ٘ عٛكــ٘ سدــٌ َــٔ بــين تػًــب ٚقتــٌ ٚايــزٜٔ نــاٜــذعٕٛ اٜعاقبــ١ َــع ايٛســأٜ )؟(

 . (4)"تؿشقٛا

ــ   ا٭ثرلٜٚٛسد ابٔ  ،سشن١ َظاٚس َٔ َذ١ٜٓ ايبٛاصٜر تكاْطً  ّٝا تاؾٗـّا دؾـع  طـببّا ػخ
طـا٠٤  ٖٚٛ قٝاّ أسذ سداٍ ايؼشط١ عـبع ابٓـ٘ سـٛثش٠ باؿذٜجـ١ ٚاٱ     ،مبظاٚس اىل ايتُشد

، ٜٚش٣ ؾٝـٌ ايظاَش إ تعذ٬ٜ هب إ ٜٴذش٣ ع٢ً ٖزٙ ايشٚا١ٜ، ٖٚٛ إ طبب (5)ايٝ٘ ي٬ّٝ
ْ٘ خاسدّٝا ٖٛ ٚأبٛٙ، ٚإ ٖزا ايعٌُ إقذلف عك٘ سبع سٛثش٠ ٚاٱطا٠٤ ايٝ٘، امنا نإ ٭

 .(6)بْٝ٘ها١ٜ ب٘ ٚبأ
اييت دؾعت َظاٚس اىل ايكٝاّ عشنتـ٘، ناْـت نآَـ١ يف ايٛكـع      ا٭طبابٚيف ايٛاقع إ 

ايظٝاطٞ املذلدٟ املتُجٌ بايـشاع ايذا٥ش بني ايكاد٠ ا٭تشاى ٚاملػاسب١ ٚغرلِٖ عكب َكتٌ 
طخط أٖـٌ املٛؿـٌ ٚاؾضٜـش٠ عاَـ١ َـٔ ايـ٠٫ٛ ايعباطـٝني         اـًٝؿ١ املظتعني، ؾل٬ عٔ

 .(7)ع٬ٕ اؿشن١شاز، ؾٛدذ َظاٚس إ اؾٛ َٗٝأ ٱعظؿ١ٝ يف طًب اـٚطٝاطتِٗ ايت
                                 

، طعٝذ ايذٜٛٙ 1/79، طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ، 3/292، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 5/334( ايهاٌَ، 1)
 .72دٞ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق

 . 367، 5/334، ايهاٌَ، 9/490( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)

 .5/367، ايهاٌَ، 9/490( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .172-171( تأسٜخ اًٜٝا بشػٓاٜا، ق4)
 .5/334ش تؿاؿٌٝ ايكـ١ يف ايهاٌَ، ( ٜٓع5)
 .68( ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق6)
 .265( ؾاسٚم عُش: ايعشام يف عـٛس اـ٬ؾ١ ايعشب١ٝ اٱط١َٝ٬، ق7)
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ّ( مٛ اؿذٜج١ َٚع٘ أؿشاب٘ َٔ ايُهـشد  866ٖـ/252تٛد٘ َظاٚس َٔ ايبٛاصٜر ط١ٓ )
     ٔ ِ طـاس سلـا٫ّ مـٛ املٛؿـٌ     ثـ  ،ٚايعشب، ؾظٝطش عًٝٗا ٚأخـشز ابٓـ٘ سـٛثش٠ َـٔ ايظـذ

 اؾاْب ايػشبٞ ٚأسطٌ سدًنيذ١ٜٓ بأَرل املاْبٗا ايؼشقٞ، ْٚضٍ عكب١ بٔ قُذ ٚعظهش ظ
 . (1)قتًُٗايف َظاٚسّا ؾًِ ٜذلدد املٛؿٌ اىل َظاٚس ملٗادْت٘،  أٌَٖٔ  

ٌ  أعُاٍي٘ ايظٝطش٠ ع٢ً أنجش  تؿاس َظاٚس بعذ إٔ ك َـٔ ايكـ٠ٛ عٝـح ٫     ،املٛؿـ
ٜظتٗإ ب٘، ؾهإ ع٢ً ؿاسب املٛؿٌ اؿظٔ بٔ أٜٛب ايعذٟٚ ايزٟ نـإ خًٝؿـ١ ٭بٝـ٘    

دٕٚ ؼكٝكـ٘ املضٜـذ َـٔ     يٛكع سذ يٓؼاطات َظاٚس ٚاؿًٝٛي١ كٝاّ بعٌُ َلادعًٝٗا، اي
اؿُذا١ْٝ ٚغرلٙ ٚطاس اىل  ا٭َشا٤ؾكاد دٝؼاّٶ نبرلاّٶ ؾٝ٘ محذإ بٔ محذٕٚ دذ  ،املهاطب

ايـضاب ا٫عًـ٢، اَـا َظـاٚس ؾـادسى خطـٛس٠ املٛقــ ٚأساد إ ىتـاس َهاْـا          َظاٚس عـابشّا  
ٚنــإ  (2)سعـ١ دـٝؽ املٛؿـٌ، ؾعظـهش يف ٚادٟ ايشاٜـات     َٓاطـبّا يٓؿظـ٘ يٝـتُهٔ َـٔ َكا    

تـاٍ ػـذٜذ َـٔ نظـب املعشنـ١      اؿظٔ ٬ٜسك٘، ؾذشت َعشن١ بُٝٓٗا، ٚكهٔ َظاٚس بعذ ق
ؾإْظـشب َـع ثٴًـ١ َـٔ      ،َـٔ أؿـشاب اؿظـٔ بـٔ اٜـٛب      ٚؼكٝل إْتـاس آخش ٚ قتٌ عذدّا
 .(3)ٌٝأؿشاب٘ اىل بًذ٠ سض٠ ايتابع١ ٭سب

ٕ   تٌّ( ُق874ٖـ/260) ٚيف ط١ٓ َشا٤، ا٘ اىل طـ طشٜكـ يف ٖٚـٛ  ايشبٝعـٞ   قُذ بـٔ ٖـاسٚ
٘    ،قتً٘ "سدٌ َٔ أنشاد َظاٚس ايؼـاسٟ"  َظـشٚس   اسطـًت اـ٬ؾـ١  ، ؾؾطايبـت سبٝعـ١ بذَـ

 .(4)اىل قتاٍ َظاٚس ٚقطع ايطشٜل عًٝ٘غرلٙ ايبًخٞ ٚ
 
 
 

                                 
 .5/334( ايهاٌَ، 1)
أسبٌٝ ٖٚٞ ساٜات ْؿظٗا ايكشٜب١  -( ٚادٟ ساٜات: ٜبذٚ َٔ طٝام ا٫سذاخ اْ٘ ٚاد قشٜب َٔ بًذ٠ سض2٠)

نتاب٘: ق٥٬ذ يف بـٝػ١ )ايشا١ٜ(  ّ(1256/ٖـ654)ت: ايؼعاس املٛؿًٞابٔ َٔ ساز عُشإ، ٚرنشٖا 
 . 2/268 (،2005)برلٚت:  اؾُإ يف ؾشا٥ذ ػعشا٤ ٖزا ايضَإ، داس ايهتب ايع١ًُٝ

 .3/292ايعدل، ابٔ خًذٕٚ: ، 5/339( ايهاٌَ، 3)
َؼاسن١ ايهشد ؾٝٗا ْشنض ٖٓا ع٢ً ا٭سذاخ اييت تأنذ  .5/372 ايهاٌَ،، 9/508( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)

 . عاسى ٚٚقا٥ع نجرل٠ ٜطٍٛ ػشسٗاٚيًُظاٚس َ
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 ايُهشدٟ َٚٓاؾظٝ٘ ع٢ً س٥اط١ اـٛاسز: خٴشصاديـشاع بني قُذ بٔ ا -
 

ّ( بـايبٛاصٜر أثٓـا٤ اطـتعذادٙ ملٛادٗـ١ دـٝؽ      877ٖــ/ ١ٓ263 )تٛيف َظاٚس ؾذأ٠ ط
 (2)خٴشصادإٔ ٜباٜعٛا قُذ بٔ قبٌ ٚؾات٘ أٚؿ٢ أؿشاب٘ ٚ، (1)ايذٚي١ ايعباط١ٝ املٛد٘ ايٝ٘

ِ  ٥٘ كاّ أؿشاب٘ باطتذعا، ؾأَرلّا عًِٝٗ شؾ  طًـبِٗ  ، ؾـ (3)ٖٚٛ بؼٗشصٚس يٝتـٛىل س٥اطـتٗ
 طشعإ َـا  خٴشصادا٫ إ ابٔ  ،ا شلِ ٚباٜعٛٙبذًٞ س٥ٝظؾاختاسٚا أٜٛب بٔ سٝإ اي ،َتٓعٚإ

ْـ٘ ٫ٜظـع٘   ٚنتب ايِٝٗ َـٔ ػـٗشصٚس بإ  ا٭َش تٛيٞ إٔ ٜ ٚقبٌ ٚؽ٢ً عٔ إَتٓاع٘ غرل سأٜ٘
خـشٕٚ  ؾباٜع٘ قظِ َِٓٗ ٚاَتٓع اٯ ،عًِٝٗ إٔ ىًؿ٘ٱٕ َظاٚسا تعٗذ ايٝ٘  إُٖاٍ ايتهًٝـ

ايِٝٗ ٚقاتًِٗ  خٴشصادظاس ابٔ ، ؾ(4)عٔ َباٜعت٘ ٚقايٛا ي٘"قذ باٜعٓا ٖزا ايشدٌ ٫ٚ ْػذس ب٘"
، ٜلـا ستؿ٘ إ ًكٞؾ ،كتٌ اٜٛب بٔ سٝإ ٚباٜع أؿشاب٘ قُذ بٔ عبذ او ايٛاسقٞ، ؾبؼذ٠
بـاٜعٛا بعـذ َكتـٌ ايـٛاسقٞ،     ، ؾخٴـشصاد ٚا ع٢ً عذّ َباٜعـ١ ابـٔ   ؿشٸٜبذٚ إ اـٛاسز قذ أٚ

٠ َـٔ تٛسٝـذ ؿـؿٛف    ٠ قـرلكهٔ يف َذ باسعّا ٖاسٕٚ بٔ عبذ او ايبذًٞ ايزٟ نإ سد٬ّ
 .(5)ْظشب اىل ػٗشصٚسؾإ خٴشصادَا ابٔ ، ااملٛؿٌ أعُاٍعاد٠ ايظٝطش٠ ع٢ً اـٛاسز ٚإ

ٜـذٟ  مل ٜكــ َهتـٛف ا٭   خٴـشصاد سـذاخ، إ ابـٔ   طـتٓاد اىل طـٝام ا٭  ميهٔ ايكـٍٛ باٱ 
أؾهاس ٚبشاَر اـٛاسز بني ايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ ٖٓـاى َٚـاسغ     ٚتشٜٚر بٌ بذأ بٓؼش  ،بؼٗشصٚس
مل ات ايعظـهش١ٜ كـذ ايذٚيـ١ ٚباملكابـٌ     ًِ ٜعُذ اىل ايكٝاّ بايعًُٝ، ؾٛس٠ ط١ًُٝسهُ٘ بـ

، ؾهـإ  عظـهشٜاّ  دٜٓٝـّا أنجـش َـٔ نْٛـ٘ خاسدٝـاّ      نُا نإ سدـ٬ّ  ،تًذأ ايذٚي١ اىل قاسبت٘
َٔ ايكتاٍ ًٜٚبع ايـٛف ايػًٝغ ٜٚشقع ثٝابـ٘ ٚنـإ نـجرل ايعبـاد٠      "ٜشنب ايبكش ي٬٦ ٜؿشٸ

 .(6")ٚبٝٓ٘ سا٥ٌض يٝع بٝٓٗا سايٓظو ٚهًع ع٢ً ا٭ٚ

                                 
 .11/36ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، إبٔ نجرل: ، 6/15( ايهاٌَ، 1)
 ٖضاد.نإطِ سٴ ، ٚيٝذ ايؼُعإطِ ُنشدٟ ٚؾاسطٞ ٜعين إبٔ ايؼُع خٴشصاد( 2)

 .َشتبط١ بٗاأٚ  سؼٗشصٚس تابع١ ؿشن١ َظاٚنإ ٜكٛد ؾشق١ َٔ اـٛاسز ب خٴشصاد( ٜبذٚ إ قُذ بٔ 3)
 .6/15( ايهاٌَ، 4)
(5 ،ٕ .ّ )6/15. 
 .36-6/35( ايهاٌَ، 6)
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اْـ٘ يذٜـ٘ َـٔ     أنـذ سـني ت  ،ّ(881ٖــ/ 267ست٢ طـ١ٓ )  ايظشٸٜعٌُ يف  خٴشصادبكٞ ابٔ 
تهؿٝ٘ حملاسب١ َٓاؾظ٘ ٚإصاست٘ ع٢ً س٥اطـ١ اــٛاسز، ؾذُـع أؿـشاب٘ ٚطـاس اىل       ايك٠ٛ َا

اٯٕ َايتا اييت ؿـاست   -ٚنإ ٖاسٕٚ سٝٓزاى مبعًجاٜا ،قشٜب َٓٗا املٛؿٌ ْٚضٍ مبٛكع
ًُا زلع بٓضٚي٘ عٓذ املٛؿٌ ، ؾخٴشصادٜظتعذ بذٚسٙ ملٛاد١ٗ ابٔ  -دض٤ّا َٔ َذ١ٜٓ دٖٛى
تــذع٢ ؾٛقعــت َعشنــ١ طاسٓــ١ بُٝٓٗــا عٓــذ قشٜــ١  ،مــٛٙ خٴــشصادتٛدــ٘ ايٝــ٘ ٚسســٌ ابــٔ 

ٞ طتعًُت ؾٝٗا املباسص٠ ٚاْتٗت بٗضمي١ ٖـاسٕٚ َٚكتـٌ مـٛ َـ٦يت     ، ا(1)سلشخ َـٔ   خـاسد
عدل ٖاسٕٚ ْٗش دد١ً َٓٗضَا ٚقــذ بـين تػًـب طايبـّا     ٚ ،أؿشاب٘ بِٝٓٗ عذد َٔ ايؿشطإ

دتُعٛا سٛي٘ ٚإطـتػٌ ٖـاسٕٚ قـ٠ٛ سدـاٍ بـين تػًـب يف       أعاْٛٙ ٚإ، ؾَِٓٗ ايعٕٛ ٚايتأٜٝذ
ثـِ   ،تبـاع اؿذٜج١ ٚمجع سٛي٘ املضٜـذ َـٔ ا٭   عاد اىل، ؾخٴشصادَع ابٔ  أخش٣خٛض دٛي١ 

طـ٣ٛ   خٴـشصاد مل ٜبل َع ابـٔ  أتاٙ ايهجرلٕٚ َِٓٗ ٚ، ؾطتُاشلِٚإ خٴشصادناتب أؿشاب ابٔ 
 .(2)أؾشاد قبًٝت٘ ايؼُشدي١ٝ

ِ     يف  خٴشصادقُذ بٔ  ٖٚهزا مل ٜؿًد  ٛا نـ شٚت اؿؿاظ عًـ٢ ٚد أتباعـ٘، ؾػـذس بـ٘ أغًـبٗ
ّ     (3)ٱْ٘ نـإ "خؼـٔ ايعـٝؽ"    ،ؿؿٛؾ٘ ٜٚهظـب   ، ٚبـذ٫ َـٔ إ ٬ٜسـل َٓاؾظـ٘ املٓٗـض

ٜــذ سدــاٍ ايكبًٝــ١ ؾًكــٞ ستؿــ٘ ٖٓــاى عًــ٢ س، عــاد َظــشعا اىل ػــٗشصٚ ،ايٓـــش ايٓٗــا٥ٞ
 .بش٥اط١ اـٛاسز ؾإْؿشد ٖاسٕٚ بٔ عبذ او أَا ،(4)اؾ٬ي١ٝ
طتؿاد َٔ أخطـا٤  إ ،ّاقٓهسد٬ّ طٝاطّٝا  -خٴشصادابٔ ايٓكٝ  َٔ  ع٢ً - نإ ٖاسٕٚٚ

ٌ   َٓاؾظ٘ ٚاطتعاد قٛاٙ ٚسدع عشن١ َظاٚس اىل َا ؾبعـذ إ ؽًـف    ،ناْت عًٝ٘ َـٔ قبـ
ٍ إعاد٠ ايظٝطش٠ عًـ٢  بذأ ب ،ٛاسزٚإْؿشد بش٥اط١ اـ خٴشصادَٔ ابٔ  ٌ  أعُـا ٔ ٚ املٛؿـ  كـُ

ؾٛكع ع٢ً ْٗش دد١ً ْكاط تؿتٝؽ ٭خز ايضنـا٠ ٚاملهـٛغ    ،يٓؿظ٘ َٛاٍَـادس تٛؾرل ا٭
شا٥ب اىل قـش٣ املٓطكـ١ يٝأخـزٚا    نُـا أسطـٌ ْـٛاب ٚدبـا٠ كـ      ،َٔ ايظًع ايتذاس١ٜ املـاس٠ 

                                 
 قاؾع١ دٖٛى. -ولاٌطيَش( قش١ٜ سلشخ عاَش٠ ست٢ اٯٕ ٚتتبع ْاس١ٝ 1)

عؼرل٠ ايؼُشدي١ٝ يف نتب أٚ  طِ قب١ًٝمل ٜشد رنش ٱ .3/229، ابٔ خًذٕٚ ايعدل، 6/36( ايهاٌَ 2)
ؾُٔ املشدد  ،ذٖا ٜٚؼرل ابٔ ا٭ثرل بٛكٛ  اىل عؼرلت٘ َٔ ايؼُشدي١ٝبعأٚ  ايبًذاْٝني خ٬ٍ ٖزٙ اؿكب١

 اْٗا ناْت قب١ًٝ ؿػرل٠ ق١ًًٝ ايؼإٔ. 

 .6/36( ايهاٌَ، 3)
 .3/329، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/36( ّ. ٕ، 4)



- 015 - 

يعٌ أٖـِ ْــش شلـاسٕٚ ٖـٛ     ٚ، طتؿاد٠ َٓٗا يتٌُٜٛ اؿشن١يػشض اٱ (1)عؼاس َٔ غ٬تٗاا٭
نظب محذإ بٔ محذٕٚ ايتػًيب اىل داْب٘ ٖٚـٛ َـٔ س٩طـا٤ ايكبا٥ـٌ املتٓؿـز٠      ٘ يف لاس

 دخــٍٛ املٛؿــٌ مبظــاعذ٠ َباػــش٠ َٓــ٘ َٚــٔ ثــِ ،اؿُــذاْٝني ا٭َــشا٤ٚدــذ  باملٛؿــٌ
 .(2)ّ(885ٖـ/272ط١ٓ)

ٍ أقًكتـ٘ ا٭  ،ّ(892ٖــ/ 279ٚيٞ املعتلذ اـ٬ؾ١ ط١ٓ )ٚملا  شلـاسٕٚ  ايتٛطـع١ٝ   عُـا
 ٕ ّ( اىل املٛؿـٌ قاؿـذا محـذإ    894ٖــ/ 281ؾخـشز طـ١ٓ )   ،ايؼاسٟ ٚمحذإ بٔ محـذٚ

ًُا عًِ ايُهـشد ٚايعـشب   ، ؾٖاسٕٚ ايؼاسٟ حملاسبت٘ ٚايكلا٤ ع٢ً ايتشايـ ايكا٥ِ بٝٓ٘ ٚبني
ػُعٛا ٚعبأٚا عظانشِٖ ٚ"ؼايؿٛا اِْٗ  ،تباع ٖاسٕٚ ٚمحذإ بتٛد٘ املعتلذ إيَِٝٗٔ أ

، ؾظاس ايِٝٗ املعتلـذ ٖٚـٛ يف طشٜكـ٘ اىل املٛؿـٌ عًـ٢ سأغ      (3)سذ"ٜكاتًٕٛ ع٢ً دّ ٚا
شم عذد آخش َِٓٗ يف ْٗش ايـضاب  دٝؽ نبرل، ؾأٚقع بِٗ عٓذ نشخ دذإ ٚقتٌ عذد َِٓٗ ٚغ

ثِ طاس اىل  ،(4)ْتـاسٜبؼشٙ باٱ ؾبعح املعتلذ بهتاب اىل لا  اؿشَٞ اـادّ ،طؿٌا٭
ٗشب محذإ ٚإطتخًـ بٗا ابٓـ٘ عبـذ   ، ؾمحذإاملٛؿٌ َٚٓٗا اىل قًع١ َاسدٜٔ َعكٌ بين 

او بٔ محذإ ؾإطتٛىل عًٝٗا املعتلذ ٚأَش بتٗذميٗا ثِ ظؿش بعبذ او ٚأطشٙ ٚبعذ ؾشاغ٘ 
 .(5)يُهشداسٛشلا ٖٚذّ َا ٚدذ بٗا َٔ ق٬ع اَٚ  -صاخٛ -َٔ أَش محذإ طاس اىل اؿظ١ٝٓ

 

 

 

 

 

 
                                 

  .3/329 ،، ايعدل6/36( ايهاٌَ، 1)
  .11/56، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 6/60، ايهاٌَ، 10/9( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
 .141، ق1م ،4ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز :، َ٪يـ ف6/77ٍٛٗ، ايهاٌَ، 37/ 10( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 (.3) ٜٚٓعش املًشل سقِ 10/37( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)

، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 141، ق1م ،4، ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز6/77 ،، ايها38ٌَ/ 10( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
11/70. 
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 :اىل آرسبٝذإ ٜٖ٘شٚب إبشاِٖٝ ػادنٛٚ أسدَؼت ؿاسبكتٌ دعؿش ايُهشدٟ َ -

ٖذاف ايـيت دـا٤ َـٔ أدًـٗا ٚإطـتخًـ عًـ٢       املعتلذ اىل بػذاد بعذ إ سكل ا٭عاد  
ا ٚتعـٝني عُـاٍ اــشاز عًٝٗـا، ؾاسطـٌ ْــش أسـذ        أَٛاشلاملٛؿٌ ْـش ايكؼٛس٣ ؾبا١ٜ 

ٔ    ب٘ اىل َعًجاٜا ؾبا١ٜ خشادٗا، ؾإعُاي٘ َع ث١ً َٔ أؿشا  ؿطذّ عاَـٌ ْــش ظُاعـ١ َـ
ٌ    ٖـاسٕٚ ايؼـاسٟ ٚإطـتُش   اـٛاسز َٔ أؿـشاب   ستبـو عاَـٌ ْــش    إ، ؾايكتـاٍ ستـ٢ ايًٝـ
ٖٚٛ َـٔ أػـٗش    ؿاسب قًع١ أسدَؼتايُهشدٟ  ٚقتٌ َٔ اـٛاسز دعؿش ،ٚأؿشاب٘ ٚتؿشقٛا
 قتاٍ ْـش  ٛاؿ١ًَش اـٛاسز مبعًِ ٖاسٕٚ مبكتً٘ تأثش نجرلّا ٚأ ًُا، ؾقاد٠ ٖاسٕٚ

 .(1)ْتكاّ َٓ٘ٚاٱ
 قًع١  ٌٖأإ  اؿُٟٜٛاقٛت  كٍٜٛٚعٔ دعؿش،  أخش٣َعًَٛات  ا٭ثرلابٔ  ٫ ٜلٝـ 
شٖا ؾكــذٖا املعتلـذ بٓؿظـ٘ ٚساؿـ     ،سدَؼت قذ عـٛا ع٢ً املعتلذ ٚؼـٓٛا بٗـا أ

 .(2)ٗذَٗاأَش بؾ ،ًٖٗا اىل تظًُٝٗا ايٝ٘ؾإكطش أ
ٌ  سدَؼـت أقًع١  ؿاسب إ دعؿشسٝح  ،َهإ اؾُع ٚايتٛؾٝل بني ايشٚاٜتنيٚباٱ  دخـ
ّ( ٚسهـِ يف قًعـ١   894ٖـ/281ط١ٓ ) ٖاسٕٚ ايؼاسٟ قبٌطاع١  يف ايُهشد ا٭َشا٤نػرلٙ َٔ 

 ،شلذَٗا ٚايكلا٤ عًـ٢ أؿـشابٗا   أسدَؼتمٛ ت سًٝؿا ي٘ ٚسُٝٓا تكذّ املعتلذ سدَؼأ
ّ  ٌ ايكًعـ١ ع ٖ أُأددلٚ كًع١ قبٌ إ ٜـًٗا املعتلذايٖشب دعؿش َٔ  ٞ ، ًٚـ٢ اٱطتظـ٬  يكـ

َـ   ٔ اتبـاع ٖـاسٕٚ ايؼـاسٟ ٚأؿـشاب     دعؿش ايُهشدٟ ستؿ٘ يف املعاسى ايذا٥ش٠ بني اــٛاسز 
 ّ(.895ٖـ/282ْـش ايكؼٛسٟ ط١ٓ )

ْتكـاّ َـٔ   اسٕٚ ـ نُا اطًؿٓا ـ ؾـُِ عًـ٢ اٱ    تشى َكتٌ دعؿش تأثرلا عُٝكا يف ْؿع ٖ
ٙ  ،ْـش ايكؼٛسٟ ٚاطتعذ يكتاي٘ ٖٚـذدٙ بكـشب اـًٝؿـ١     ؾهتب ايٝ٘ ْـش يًعذٍٚ عٔ قـشاس

ؾشد ع٢ً نتاب  ،ٔ َا ؿُِ بتشكٝك٘املعتلذ عٓ٘، غرل إ تٗذٜذات ْـش مل تجٔ ٖاسٕٚ ع
أٟ  -، ٚسد ؾٝ٘ "َٚا غشى ا٫ َا اؿبت ب٘ ؿاسبٓا ٚايٛعٝذ ؾٝ٘ ْدل٠ ايتٗذٜذْـش بهتاب 
 إ او َٔ ٚسا٥ـو ٚاخـز   ن٬ ،إ ٚتشٙ َذلٚى يوأٚ  ؾعٓٓت إ دَ٘ َطًٍٛ -دعؿش ايُهشدٟ
 .(3)"، َٚعني ع٢ً ادساى اؿل َٓوبٓاؿٝتو

                                 
 .6/79( ايهاٌَ، 1)
 .1/146إ، ( َعذِ ايبًذ2)
 .6/79( ايهاٌَ، 3)
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 إطـٓاد ٫ٜٚـ١   ؾكشس اـًٝؿـ١ ؾـٛساّ   ،اـًٝؿ١ املعتلذ عشض ْـش ايكؼٛسٟ ايهتاب ع٢ً
قتـاٍ ٖـاسٕٚ ٚاَـش قـاد٠ اؾـٝؽ      لـشٚس٠  ٚؿاٙ بأٚاؿظٔ بٔ عًٞ  اىل اأعُاشلاملٛؿٌ ٚ

٘  ،ٛايٞ اؾذٜذاي املٛؿٌ با٫ْـٝاع اىل طاع١ ب١ٜ٫ٛ ا٭َشا٤ٚ . ؾظـاس  ؾادتُع اؾُٝع سٛيـ
 ،ك٢ بِٗ يف َٛكع قشٜب َٔ املػ١ًؾايت ،ع٢ً اىل اـٛاسزنبرل ٚعدل ايضاب ا٭ اؿظٔ عؼذ
بات اؿظٔ ٚسدـٛع  غرل إ ثٴ ،ٚناْت ايػًب١ ؿضب ٖاسٕٚ يف بذا١ٜ ايكتاٍ ؾٛقع قتاٍ ػذٜذ
 َٔ خرل٠ دٜا اىل اْٗضاّ ٖاسٕٚ َٚكتٌ عذد نجرل َٔ أعٛاْ٘، نُا ٖشب عذد أؿشاب٘ ايٝ٘ أ

 .(2)آرسبٝذإ ؿاسب ػادنٜٛ٘ ايُهشدٟ ٚايذ دٜظِ إبشاِٖٝ َِٚٓٗ، (1)اىل آرسبٝذإ ؾشطاْ٘
ٍ ٖـزٙ ايٛاقعـ١ يف َشسًـ١ ايلـعـ ٚاٱ     دخًت سشنـ١ ٖـاسٕٚ بعـذ    ٚؾكـذت خـرل٠    ،مـ٬

ا ٚاملٛؿـٌ  رل يف اَشٙ ٚبذأ ٜتٓكٌ بني َعًجاَٜا ٖاسٕٚ ْؿظ٘ ؾتش، اعٓاؿشٖا َٔ ايؿشطإ
أنجـش أؿـشاب٘ قـ٠ٛ اـًٝؿـ١ املعتلـذ       ملـا سأ٣  َٔ داْب اخش ،ٚسض٠ خٛؾا َٔ ٬َسكت٘
ؾًـِ ٜبـل    ،َِٓٗ اـًٝؿ١آناتبٛٙ ٚطًبٛا ا٫َإ َٓ٘ ؾ ،ٖاسٕٚع٢ً  ايتاّ ٚتـُُٝ٘ ايكلا٤
ع٢ً  تػًباىل إ كهٔ اؿظني بٔ محذإ ايتػًيب َٔ اي ،َٔ أؿشاب٘ ث١ًَع ٖاسٕٚ ط٣ٛ 

)٫سهِ إ٫ و ٚيٛ  ، ؾًُا ؿًب ْاد٣ بأع٢ً ؿٛت٘(3)اىل بػذاد َكٝذّا ٘ٙ ٚاسطًٚأطش ٖاسٕٚ
 . (4)نشٙ املؼشنٕٛ(

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .6/79، املـذس ْؿظ٘ (1)
 .3/348، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/286، ايهاٌَ، 2/31( َظهٜٛ٘: ػاسب ا٫َِ، 2)
، ايزٖيب: دٍٚ اٱط٬ّ، سٝذس اباد 177، تأسٜخ اًٜٝا بشػٓاٜا، ق44-43/ 10( تأسٜخ ايطدلٟ: 3)

 .١ٜ11/73، ، ابٔ نجرل: ايبذا١ٜ ٚايٓٗا1/124ٖـ، 1364ايذنٔ، 
 .6/79( ايهاٌَ، 4)
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 ّ(:886-872ٖـ/273-258) ايٝعكٛب١ٝ شن١ قب١ًٝس
ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ايظان١ٓ يف املشز ػشقٞ املٛؿـٌ ٚيـٝع شلـا ع٬قـ١      ٖٞ َٔايٝعكٛب١ٝ 

مبـزٖب اــٛاسز    خـش٣ ؾشادٖا أنجش َـٔ تـأثش اؾـشاد ايكبا٥ـٌ ا٭    ايٝعاقب١ ايٓـاس٣، تأثش أب
بِٗ داَت سٛايٞ مخظـ١ عؼـش    ْتؼاس يف َٓطكتِٗ ٚقاَٛا عشن١ خاسد١ٝ خاؿ١ايٛاطع اٱ
 .(1)"ايٝعكٛب١ٝ ايؼشا٠"ٚيٝع غشٜبا إ ٜطًل عًِٝٗ ،عاَّا
٫ٜعــين اْٗــِ ؼٛيــٛا يًُــزٖب  ،طــ٬م ٖــزا ايًكــب عًــِٝٗإايظــاَش إ ؾٝـــٌ  ٜــش٣ ٚ

ٚامنا ٖٛديٌٝ ع٢ً َعاسكتِٗ يًظًط١ املشنض١ٜ اييت عدل اـٛاسز تعبرلا ساصَـا   ،اـاسدٞ
 .(2)ع٢ً عذا٥ِٗ شلا
قاتًـِٗ ايكا٥ـذ    عٓـذَا  ،ّ(872ٖــ/ 258ٍ خدل اىل ايٝعكٛبٝـ١ ايؼـشا٠ اىل طـ١ٓ )   ٜعٛد أٚ
ٔ إ سـشنتِٗ  بـ  ٜؿٝذٖٚزا  ،(3)َظشٚس ايبًخٞ ٖٚضَِٗ ٚقتٌ عذدا َِٓٗايعباطٞ  َـع   تتـضاَ

، ٜٚش٣ اسذ ايبـاسجني إ ايٝعكٛبٝـ١ نـاْٛا َـٔ بـني اؾُاعـات ايـيت        سشن١ َظاٚس ايؼاسٟ
ٟ ٚقؿ إ َظـشٚس ايبًخـٞ نـإ عًـ٢ سأغ اؿًُـ١ ايـيت        ٌبـذيٝ  ،ت اىل داْب َظاٚس ايؼـاس

 .(4)٫ِْٗ َٔ أؿشاب٘ ٜلّاأيٝعكٛب١ٝ اؾأٚقع َظشٚس ب ،اسطًٗا املعتُذ يكتاٍ َظاٚس
ٟ  سشن١ َظـاٚس َٔ ؾشعّا  هٕٛيف ايٛاقع ٫ ٜظتبعذ إ تٚ ـ   ايؼـاس ايذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ    َٚٛقـ

 .(5)بكٞ قظِ َٔ ايٝعكٛب١ٝ َع َظاٚس ست٢ ٚؾات٘، ٚت٪نذ ريوَٓٗا 
ٗـا خـ٬ٍ ٖـزٙ    تأسىّ( ٜٚبكـ٢  880ٖـ/266سشن١ ايٝعكٛب١ٝ ست٢ ط١ٓ ) أخباستٓكطع 
ِ ٜٚعٛد ايطدلٟ ٜٚزنش إ ايكا ،٠ ف٫ٛٗايؿذل ٖٚـضَِٗ   ٥ذ ايذلنٞ إطشام بٔ نٓذاز اٚقع بٗـ
، ّ(886ٖـ/273لذ اِْٗ ٜكُٕٝٛ باملشز ط١ٓ ) ،طبع طٓٛات مٛ، ٚبعذ (6)ِأَٛاشلْٚٗب 
اسطـٌ   ،ٗا َٔ ٜذ إطشام بٔ نٓـذاز از ع٢ً املٛؿٌ ٚأْتضعايظ ًُا اطتٛىل قُذ بٔ ابٞؾ

                                 
 .6/61( املـذس ْؿظ٘، 1)
 .84( ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق2)
 .5/367، ايهاٌَ، 9/490( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
داَع١ ايبـش٠،  -دابف١ً ن١ًٝ اٯٖـ(، 263 -218سشنات اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ) :( ناٌَ عبذ ايًطٝـ4)

  .148، ق1979(، ط١ٓ 15) ايعذد
 .172ػٓاٜا ق( تأسٜخ إًٜٝا بش5)
 .6/24، ايهاٌَ، 9/551( تأسٜخ ايطدلٟ، 6)
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ؾظـاس ايٝٗـا ٚايٝعكٛبٝـ١     ،يـ َٔ أؿشاب٘ اىل املشز ؾبا١ٜ خشادٗـا غ٬َ٘ املذعٛ ؾتد يف أ
ميهح  نذ شلِ باْ٘ ٫ؾشاٍٚ ؾتد تٗذ٥تِٗ ٚأ ،ًُٛاد١ٗؾادتُعٛا ٚاطتعذٚا ي ،ٗاَتشـٕٓٛ ب

ٙ  (1)سذشقٛا ٚتٛد٘ بعلِٗ اىل طٛم ا٭ٚتؿ ؾظهٓٛا اىل قٛي٘ملذ٠ ط١ًٜٛ يف املشز،   ،ْٚضيـٛ
ِ أَـٛاشل ايّٝٛ ايتايٞ ٚساؿشِٖ ْٚٗب  طششِٗ يف باغتعٗذٙ َعِٗ ٚب مل ًٜتضّغرل إ ؾتشا 
ؾـاتؿكٛا   ،سـذ اس اىل أؿـشابِٗ ايٓـاصيني بظـٛم ا٭   ؾ٬ر سداٍ ايٝعكٛبٝـ١ بـايؿش   ،ٚممتًهاتِٗ

( !) ٛٙ ٚقتًٛا قشابـ١ مثامن٦ـ١  ًٝ٘ ٖٚضَٚعادٚا اىل قتاٍ ؾتد "ٚمحًٛا مح١ً سدٌ ٚاسذ" ع
 ٚ ٖٛ َع ١٦َ سدٌ  بكٛا َع٘ ٚتؿـشم امل٦ـ١ ا٭خـش٣ يف ايكـش٣ ٚاختؿـٛا       ٚؾشٸ ،َٔ أؿشاب٘

 .(2)ادسادِٗ اىل املٛؿٌ عاد
سِٖ يف املـشز  ٜٚبذٚ اِْٗ قذ تشنـٛا دٜـا   ،ْتـاسِٖ ٖزاٜشد ػ٦ٝا عٔ ايٝعكٛب١ٝ بعذ إمل 

ٛ اْٗـِ تٛدٗـٛا سلـا٫   ٚ ازبـٞ ايظـ  إبٔ أخؼ١ٝ َٔ ثأس  طـشاف دبـٌ اؾـٛدٟ ٚبـذأٚا     أ  مـ
ٞ ب٬د ًمما ٜٚسذد املظعٛدٟ دٜاسِٖ ب" ،طتكشاس ؾٝٗا َع بذاٜات ايكشٕ ايشابع اشلذشٟباٱ

ٕ دٓبّا  "املٛؿٌ ٚدبٌ اؾٛدٟ َؼـرلّا اىل نـِْٛٗ َـٔ ايُهـشد      اىل دٓب َع قب١ًٝ اؾٛسقـا
 .(3)ايٓـاس٣
 

 (:838ّ-817ٖـ/223–201ايُهشد ٚسشن١ بابو اـشَٞ) -خاَظّا
عـدلٚا   ،ٞاٱطـ٬َ ُجٌ سشن١ بابو اـشَٞ أندل سد ؾعٌ يًُٛايٞ ػاٙ اؿهِ ايعشبـٞ  تٴ 

إطتٝا٥ِٗ َٔ طٝاط١ ايكٛاد ٚاي٠٫ٛ ايعباطـٝني ٚعـٔ تٛدٗـاتِٗ ايذٜٓٝـ١     تزَشِٖ ٚؾٝٗا عٔ 
بظـعتٗا ٚبشاعـ١    خـش٣ ، ٚكٝضت عٔ اؿشنات ا٭(4)طٝاط١ٝ -ؾٗٞ سشن١ د١ٜٝٓ ،ٚايظٝاط١ٝ

 .(5)ٝذ خططٗا ٚبإتـاشلا ايظٝاطٞايكٝاد٠ ؾٝٗا ٚبتٛس
                                 

ٚؽتؿٞ يف ايكشٕٚ ايتاي١ٝ، ؾًِ ٜعشٸؾ٘  : َٛكع تشد أخباسٙ خ٬ٍ ايكشْني ايجايح ٚايشابع( طٛم ا٭سذ1)
 .قاؾع١ دٖٛى -قلا٤ ايؼٝخإ -ٜاقٛت اؿُٟٛ ٜٚكع آثاسٙ قشب قش١ٜ َشٜبا

 .5/367( ايهاٌَ، 2)
، ٚسٍٛ قٍٛ املظعٛدٟ يف إ ايٝعكٛب١ٝ ٚاؾٛسقإ ناْٛا َٔ 2/135ب، ( املظعٛدٟ: َشٚز ايز3ٖ)

 .57، قايهشد يف ُيشٸطتإ ايـػش٣ ٚػٗشصٚس ٜٓعش: ايٓكؼبٓذٟ: ،ايٓـاس٣
(2) Grunebaum , MedievaI Isalm ,p 205. 

 .230( ايذٚسٟ: دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ، ق5)
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ٚبعـذ ٚؾـا٠    نإ بابو يف بذاٜـ١ أَـشٙ َـٔ أؿـشاب داٜٚـذإ بـٔ طـٌٗ ؿـاسب ايبـز          
ٚقاَت عشنـات   أخش٣اـش١َٝ ٭نجش َٔ َشٸ٠  ثاستٚ ،داٜٚذإ إْتكًت صعا١َ اـش١َٝ ايٝ٘

 .(1)قُعت ؾٛس قٝاَٗا ،8ّٖـ/2َٔ ايكشٕ  خ٬ٍ ايٓــ ايجاْٞٚقـرل٠ ا٭َذ  ؿػرل٠
ٖٛ إ سامت بـٔ ٖشمثـ١    –تشٜٚ٘ املـادس سظب َا –ايظبب املباػش يكٝاّ سشن١ بابوإ   

ب َكتـٌ  ّ( قذ كشد بظـب 817ٖـ/201ايزٟ عٝٓ٘ اـًٝؿ١ املإَٔٛ ٚايٝا ع٢ً أسَٝٓٝا ط١ٓ )
بذأ ٜعذ ايعذ٠ يًعــٝإ ٚناتـب   ، ؾّ(816ٖـ/200املإَٔٛ ط١ٓ ) أبٝ٘ ٖشمث١ بٔ أعني بأَش
ايعباط١ٝ ٖٕٚٛ أَش  ١ ٚا٭سشاس ٚدعاِٖ اىل اـشٚز عٔ طاع١ ايذٚي١ بابو ٚاـش١َٝ ٚايبطاسق
 .(2)ؾإطتػٌ بابو ايؿشؿ١ ٱع٬ٕ سشنت٘ ،املظًُني عٓذِٖ

ْٚظتذٍ َٔ سذٜح املـادس ايظشٜا١ْٝ  ،بابو ايعشقٞ أؿٌ ١ٝتأسىاي شٚاٜاتاي ؼظِ ٫
ٜـزنش   خ يٝـٛ ا٭سَـين  ، نُا إ املـ٪س (3)اْ٘ نإ َٔ ايُهشد ،نايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ ٚابٔ ايعدلٟ

(4)بإٕ طهإ ايبز
ٛ  -َعكٌ ايبابه١ٝ  - ٜٚـشبط يٝـٛ ٖـزٙ ايتظـ١ُٝ      ،ٜظـُٕٛ بـايُهشدٚى   انـاْ

ٜلـا ايـشبط بــني   ، ٚباٱَهـإ أ (5)٢ ريـو شد ٜٚٛاؾكـ٘ د.سظـني قاطـِ ايعضٜــض ؾـ    بهًُـ١ ايهُـ  
ؿـشم  ايهًُتني )ايُهشدٚى ٚايُهشد( ٚبني ؾشق١ )ايُهشدن١ٝ( اييت ٚايًٛدػا١ٖٝ ناْتا َـٔ أٖـِ اي  

    ٟ ايٝعكـٛبٞ إ اـشَٝـ١   ٜٚكـٍٛ   ،(6)اـش١َٝ َُٚٓٗا َععِ اـشَٝـ١ يف ايكـشٕ ايشابـع اشلذـش
ــٔ            ــ٬ط َ ــشد ٚأخ ــٔ ايُه ــهاْٗا َ ــإ ط ــيت ن ــذإ اي ــ١( ايكاَ ــتام )قشٜ ــٔ سط ــت َ خشد

َٚـٔ بـني ايبـاسجني     ذ إ ٜهٕٛ بابو ُنشدٜـاّ كشا٥ٔ، ٫ ٜظتبعايٖزٙ ٚبا٫طتٓاد اىل ،(7)ايعذِ
 ٖٓاى َٔ ٜعتكذ ريو.

                                 
 .5/62اٌَ، ، ايه339، 266، 8/143ٜٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ،  (1)
 . 462/ 2، تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 389ّ، ق1969( ابٔ قتٝب١: املعاسف، ؼكٝل ثشٚت عهاػ١، ايكاٖش٠ 2)

 .144، تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ، ق41( تأسٜخ ايشٖا٣ٚ اجملٍٗٛ، ق3)
َعذِ ايبًذإ،  .( ايبز: بًذ٠ بني آرسبٝذإ ٚأسإ ع٢ً َكشب١ َٔ ْٗش اساغ ٜٚظُٝٗا ٜاقٛت َذ١ٜٓ بابو4)
1/361. 
(، ايظ١ٓ ايجا١ْٝ، 1) ( ٬ََد َٔ ْلاٍ ايؼعب ايهشدٟ يف ايكشٕ ايتاطع، ف١ً سلع ُنشدطتإ، ايعذد5)

 .2/426ّ، 1947، ْك٬ عٔ يٝٛ: تأسٜخ أسَٝٓٝا )با٭س١َٝٓ(، ٜشٜؿإ 7ّ، ق1972بػذاد 
 .359/ 3( َشٚز ايزٖب، 6)
 .39( ايبًذإ، ق7)
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ؿـش  اايعَٓٔ ْٛا َِٚٓٗ ايُهشد ايزٜٔ نا ،١ٝ اـش١َٝبابهاي ْلُت عذ٠ أَِ ٚقَٛٝات إىلإ
ٍ  ، (1)، ؾإػذلانِٗ ؾٝٗا ٜهاد ٜهٕٛ عاَااييت أعتُذ بابو عًٝٗا ١ٝطاطا٭  نُا ٫ميهـٔ إغؿـا

اَـا ا٭سَـٔ ؾكًُـا اْلـُٛا اىل سشنـ١       ،نايؿشغ ٚاٯرس ٚايـذلى  خش٣َِ ا٭ا٭دٚس َٚؼاسن١ 
ٕ اؾبـاٍ ٚ  ت ؿـاس  أخـش٣ َٔ د١ٗ ، (2)ا٫ ؾ١٦ ق١ًًٝ َِٓٗ بابو ٚمل ت٪ٜذٙ َٝـذاّْا   آرسبٝذـا

ٜٚش٣ املٝذش طٕٛ إ ايُهشد ايؼُايٝني ايزٜٔ دعُٛا بابو مل ٜهْٛـٛا قـذ ؼٛيـٛا     ،يٛقا٥عٗا
يـزيو نـاْٛا عًـ٢ إطـتعذاد تـاّ يًٝكـٛا بجكـٌ         ،أؿـ٬  َٔ ايضسادػت١ٝ اييت ناْٛا ٜعتٓكْٛٗا
 ٶ.(3)دّٜٓا دذٜذاأٚ  عًِٝٗ سهاَّا دذدّاط٬سِٗ إصا٤ أ١ٜ دٚي١ تؿشض 

باـشَٝــ١ أْـــاس سشنــ١ تِٗ امل٪سخــٕٛ املظــًُٕٛ ايعذٜــذ َــٔ اٱػــاعات ٚايــ لايـــ
ــذ    (4)بابــو ، َــٔ إباســ١ ايٓظــا٤ ٚاحملشَــات ٚقتــٌ ا٭طــش٣ ٚايؿتــو با٭ٖــايٞ ٚنــٌ ايعكا٥

عـشٚف  ؾُـٔ امل  ،، ؾٗٞ إدعا٤ات ٫تًٝل ٚأٖذاف اؿشنات ايجٛس١ٜ(5)املظتهش١ٖ املظتٗذ١ٓ
ٔ     َٔ ػايب١ٝ ايإ  قبـٌ إ   ،امل٪سخني املظًُني إ مل ْكٌ مجـٝعِٗ نـاْٛا َـٔ سدـاٍ ايـذٜ

ٞ ظاْـب َعـاؾتِٗ   اٱطـ٬َ ايؿٛا يف عًّٛ ايكـشإٓ ٚاؿـذٜح ٚايؿكـ٘     ،تأسٜخُنتابا يًٜهْٛٛا 
 ،١ٝ َعدل٠ عٔ ٚد١ٗ ْعشِٖ نُظـًُني تأسىاي يٮسذاخ َٚعاؾتِٗ تِْٗعشؾتأتٞ  ،تأسٜخيً

أَا ؾُٝا ىف املظا٥ٌ ايذ١ٜٝٓ ٚايعكا٥ذ١ٜ اييت كـع   ،ٛادخ ايظٝاط١ٝ ايبشت١ٖزا عٔ اؿ
ؾٝٓبػٞ إ ٫ْتٛقـع َـِٓٗ    ،ٚتظ٤ٞ اىل ايظًط١ ايض١َٝٓ املتُج١ً باـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ اٱط٬ّ

                                 
 .١ٜ83، ق( بٓذيٞ دٛصٟ:َٔ تأسٜخ اؿشنات ايؿهش1)
 .266، ػانش َـطؿ٢: يف ايتأسٜخ ايعباطٞ، ق234، قا٭ٍٚ( ايذٚسٟ: ايعـش ايعباطٞ 2)
ٜتلد َٔ قٍٛ ابٔ ايٓذِٜ ٚايبػذادٟ إ . 2/135( سس١ً َتٓهش اىل ب٬د َابني ايٓٗشٜٔ ُٚنشدطتإ، 3)

 .َزٖبِٗ "ؿٌ ثِ سذخ "اِْٗ ناْٛا َٔ اجملٛغ يف ا٭ ا٭ٍٚاـش١َٝ مل ٜعتٓكٛا اٱط٬ّ، ٜٚكٍٛ 
دِٜٓٗ اىل اَرل نإ شلِ يف اؾا١ًٖٝ  أؿٌ ٚايبابه١ٝ ٜٓظبٕٜٛٚلٝـ ايبػذادٟ "، 406ايؿٗشطت، ق

ازل٘ ػشٜٚٔ... ٜٚضعُٕٛ إ ػشٜٚٔ أؾلٌ َٔ قُذ ٚطا٥ش ا٫ْبٝا٤... ِٖٚ ٜعًُٕٛ ا٫ٚدِٖ ايكشإٓ 
 .240ق،شم بني ايؿشمايؿ.يهِٓٗ ٫ٜـًٕٛ يف ايظش ٫ٚ ٜـَٕٛٛ يف ػٗش سَلإ ٫ٜٚشٕٚ دٗاد ايهؿش٠ "

( َج٬ ٜكٍٛ ايبػذادٟ: ٚيًبابه١ٝ يف دبًِٗ ي١ًٝ عٝذ شلِ هتُعٕٛ ؾٝٗا ع٢ً اـُش ٚايضَش ٚؽتًط ؾٝٗا 4)
ايؿشم بني  ." ...ع٢ً تكذٜش طؿ٦ت طشدِٗ ْٚرلاِْٗ إؾت  ؾٝٗا ايشداٍ ٚايٓظا٤ؾإرا أسداشلِ ْٚظا٩ِٖ، 

 .5/184ابٔ ا٭ثرل: ايهاٌَ،  ،406. ٜٚٓعش: ابٔ ايٓذِٜ: ايؿٗشطت، ق240ايؿشم، ق
 .2/135( سس١ً َتٓهش إىل ب٬د َابني ايٓٗشٜٔ ٚنشدطتإ، 5)
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ٚنإ ْــٝب سشنـ١ بابـو     ،غرل إيـام ايتِٗ بأؿشاب َٚعتٓكٞ تًو املزاٖب ٚاملعتكذات
 ،عٔ ثـٛس٠ ايـضْر   (2017 -1936)عًيب أمحذ، ٚيعٌ َا قاي٘ َٔ ٖزٙ ايتِٗ أنجش َٔ غرلٖا
... ٚصعضعـ١ّ  املٓطـل ايظـا٥ذ   أيٝظت ايجٛس٠ خشٚدـّا عًـ٢   ٜٓطبل ع٢ً سشن١ بابو اٜلا: "

تٓٗـاٍ مبطشقتٗـا عًـِٝٗ إٔ    ؾهٝـ ْٓتعش َـٔ ايـزٜٔ دـا٤ٚا ي    ،دتُاعٞ املُٗٝٔٶيًٓعاّ اٱ
ٚتُّٗا غرلٖا ٫ؼـ٢ قـذ أيــكت   ... ٚإ ايزبد ٚاٱغتـاب ٚايتٓهٌٝ ٚايتُجٌٝ ٜٓـؿٖٛا

يزيو ؾإٔ َعشؾ١ َزٖب بابو بـٛس٠ ؿشٝش١ ٭َش ٜهاد ٜهٕٛ  ،(1)بايجٛسات قذميّا ٚسذٜجّا"
غـرل إ   .(2)َظتش٬ّٝ ٚريو ٫ٕ نٌ َا يذٜٓا عٓ٘ ٖٛ سٚاٜات امل٪سخني املظًُني املتشٝـض٠ 
بع  اؿكا٥ل  بإَهإ ايباسح َٔ خ٬ٍ اٱَعإ يف قشا٠٤ ايٓـٛق ٚايشٚاٜات إ ٜظتؼـ

طش٣ املظـًُني يف سـني   ا٭َٔ ثٓاٜاٖا، ؾُج٬ّ رنشٚا إ بابو ٚاـش١َٝ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بكتٌ 
، (3)غؿـرل٠ َـٔ ا٭طـش٣    الذ اِْٗ عاًَِٖٛ َعا١ًَ سظ١ٓ، ؾعٓذَا ؾتد ايبز نإ بٗا أعذاد

 ،نُا اِْٗ مل ميٓعِٖٛ َٔ ايكٝاّ مبُاسط١ ػعا٥شِٖ ايذٜٓٝـ١ َـٔ ايــّٛ ٚايــ٠٬ ٚغرلٖـا     
ٜٚكٍٛ ابٔ ايٓذِٜ:" َٚع ٖزٙ اؿاٍ، ؾرلٕٚ أعُاٍ اـرل ٚتـشى ايكتـٌ ٚإدخـاٍ اٯ٫ّ عًـ٢     

  .(5)ايبػذادٟ إ ايبابه١ٝ "بٓٛا يف دبًِٗ َظادذ يًُظًُني" ٜٚلٝـ (4)ايٓؿٛغ"

ٝٗـا،  اسٖكت سشن١ بابو ايذٚي١ ايعباط١ٝ نجرلّا ٚاطتٓضؾت قٛاٖا ست٢ اؿبشت خطشّا عً
ٛ  ٚيٛ َٚـٔ بعـذٙ اـًٝؿـ١ املعتــِ     ّ( 833 -814ٖــ/ 218 -198) ٫ٕ ق٠ٛ اـًٝؿـ١ املـأَ
ٔ 842 -833ٖـ/227 -218) املُهـٔ إ ؼكـل    ّ( ٚتـُُٝ٘ ع٢ً ايكلا٤ عًٝٗا، يهإ َـ

ٖذاؾٗا ايظٝاط١ٝ، ؾاـًٝؿ١ املإَٔٛ نإ ٜشطٌ دٝؼّا تًٛ اٯخش يكتـاٍ  اؿشن١ بعلا َٔ أ
ّ( 819ٖــ/  204يٝ٘ يف ط١ٓ )ؾاسطٌ ا ،بابو دٕٚ إ وكل ْـشّا سازلّا عًٝ٘ طٛاٍ سهُ٘

ٚيف ايظ١ٓ ايتاي١ٝ ٚىل  ،(6)و٢ٝ بٔ َعار، ؾٛقعت َعشن١ بُٝٓٗا ٚمل وظِ املٛقـ ٫سذُٖا
عٝظ٢ بٔ قُذ بٔ ابٞ خايذ أسَٝٓٝا ٚآرسبٝذإ حملاسب١ بابو ٚٚىل بعذٙ صسٜل بٔ عًٞ بٔ 

                                 
 .102ّ، ق1985( ثٛس٠ ايعبٝذ يف اٱط٬ّ، برلٚت 1)
 .2/135( طٕٛ: سس١ً َتٓهش، 2)
 .5/245، ايهاٌَ، 55/ 9، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/474( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 3)
 .406( ايؿٗشطت، ق4)
 .240ؿشم، ق( ايؿشم بني اي5)
 . 5/196، ايهاٌَ، 353، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق8/576( تأسٜخ ايطدلٟ، 6)
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ْـ   (1)ػٓب ٬َقـا٠ بابـو ٚتٛدـ٘ مـٛ أسَٝٓٝـا      ا٭خرلؿذق١، غرل إ  ٛع َـٔ  ، بـٌ ســٌ 
قُذ بٔ محٝذ ايطٛطٞ اىل املٛؿٌ ٚآرسبٝذإ املإَٔٛ اسطٌ ؾ ،ايتعإٚ بٝٓ٘ ٚبني بابو
ٚنُـٔ شلـِ    ، ؾاطتعذ بابو يًُكا١َٖٚؼتادطش ٚبًؼ ايطٛطٞ ظٝؽ نبرل ، (2)ؿشب صسٜل ٚبابو

سدا٘ي ؼت نٌ ؿخش٠، ؾأٚقعٛا بِٗ ٚقتًٛا عذدا نجرلا َِٓٗ َٔ بِٝٓٗ قُذ بٔ محٝـذ ايطٛطـٞ   
 .(3)ْؿظ٘

ٚادسى اـًٝؿـ١   ،بايتٛطـع  تبا٤ت مجٝع قا٫ٚت املإَٔٛ بايؿؼٌ، ٚسشن١ بابـو اخـز  
خٝ٘ ابٞ إطشام املعتـِ، ٚنتب ٚؿ١ٝ ي٘ أٖزٙ اؿكٝك١ ٖٚٛ َشٜ ، ؾتعٗذ باـ٬ؾ١ اىل 

سٝـح دـا٤ ؾٝٗـا "...     ،بني ؾٝٗا خطش سشن١ بابـو عًـ٢ ايذٚيـ١ ٚكـشٚس٠ ايكلـا٤ عًٝٗـا      
َٔ ايؿشطـإ   ٚاؾٓٛدٚايظ٬   َٛاٍا١َ ٚدًذ ٚانٓؿ٘ با٭١َ ٚؿشاٚاـش١َٝ، ؾاغضِٖ را سض

 .(4)ؾتذشد شلِ َٔ َعو َٔ اْـاسى ٚأٚيٝا٥و" ،، ؾإ طايت َذتِٗٚايشداي١
ؿلـ٬  ؾٚدخًت سشن١ بابـو َشسًـ١ خطـرل٠،     ّ(833ٖـ/218تٛىل املعتـِ اـ٬ؾ١ ط١ٓ ) 

إ اىل اؿشن١ ٠ َٚاطبذس ُٖٚزإ ْٚٗاْٚذ ٚايـُٝشطهإ ايذٜٓٛاٯ٫ف َٔ ْلِ إ ،عٔ آرسبٝذإ
بتٓؿٝـز َـا أٚؿـ٢ بـ٘ املـإَٔٛ َـٔ        عًـ٢ ايكٝـاّ   ؾـُِ اـًٝؿـ١ اؾذٜـذ    ،(5)ٚػُعٛا بُٗزإ

ؾـ٬ غـشٚ إ ٜــبد    باـش١َٝ ٚتؼتٝت ؿؿٛؾِٗ، ٫طُٝا بعذ دخٍٛ طهإ إقًِٝ اؾباٍ ايٝٗا، 
ؿُت٘ َٔ بػـذاد اىل  اييت ادت ب٘ إ ٜٓكٌ عا ا٭طباباسذ  ،ْتؼاس اـش١َٝخٛف املعتـِ َٔ إ

 .(6)يهٞ ٜهٕٛ ؾٛقِٗ ٜٚشاقب ؼشناتِٗ عٔ نجب ،َشا٤اط

                                 
 .5/208، ايهاٌَ، 356، تأسٜخ املٛؿٌ، ق473( تأسٜخ خًٝؿ١ بٔ خٝاط، ق1)
 .5/214، ايهاٌَ، 378( تأسٜخ املٛؿٌ، ق2)
، 6/462سبا٫َِ، ػا: ، َظه2/463ٜ٘ٛ، تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 403( ايذٜٓٛسٟ: ا٭خباس ايطٛاٍ، ق7) 

ٜٚعٗش َٔ سذٜح ايطدلٟ إ ٖؼتادطش ْاس١ٝ بايكشب َٔ ايبز، ٜٚبذٚ اْٗا ناْت يف . 5/218ايهاٌَ، 
 .44، 28، 9/23َهإ َشتؿع ًٜٝٗا ٚاد. تأسٜخ ايطدلٟ، 

 .5/227، ايهاٌَ، 649/ 8( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .1/373، ايزٖيب: ايعدل يف خدل َٔ غدل، 471/ 2( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 4)
 .5/236، ايهاٌَ، 9/17( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
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     ٕ بكٝـاد٠ ٖاػـِ بـٔ     ،اسطٌ املعتـِ خـرل٠ دٝٛػـ٘ اىل اـشَٝـ١ املـتذُعني يف ُٖـزا
ٚاؿش املعتـِ ع٢ً اسطاٍ املضٜـذ   ،(1)ؾهاْت بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ ٚقع١ ٖضّ ؾٝٗا ٖاػِ ،باتٝذٛس

ٙ  ٟ بٗزا َٔ اؾٝٛؾ ايِٝٗ، ٜٚكٍٛ ايذٜٓٛس سٝـح اسطـٌ    ،(2)"ايـذد " مل تهٔ ُٖتـ٘ غـرل
ِ بعذ ٖاػِ قاد٠ّ آخشٜٔ، نإ آخـشِٖ إطـشام بـٔ     ايـزٟ تػًـب عًـِٝٗ ٚقتـٌ َـِٓٗ       إبـشاٖٝ

 ّ ٜكـٛدِٖ   ،(3)سٛايٞ طتني ايؿا سظبُا تزنش املـادس، ٖٚشب ايٓادٕٛ َِٓٗ اىل ب٬د ايـشٚ
 .(4))ثٝٛؾٛب(ْـش ايُهشدٟ

 

 بابو:ـ١ُ ايُهشدٟ َٔ قاد٠ ع -

ايٛاقعـ١ سلـايٞ عـرل٠     ١ أسذ صعُا٤ ايُهشد بآرسبٝذإ ٚؿاسب َذ١ٜٓ َشْذنإ عـُ 
اؿشنـ١   ّ( ٚأؿـبد َـٔ قـاد٠   835ٖــ/ 220) ، إْلِ إىل بابو يف سكب١ َـا قبـٌ طـ١ٓ   أٚس١َٝ
ٞ آَرلّا ، ٚنإ قُذ بٔ ايبعٝح أ(5) اـش١َٝ ، (6)خش بآرسبٝذإ ٚؿاسب تدلٜض ٚ قًع١ ػـاٖ
ٚٚعذٙ بإْ٘ ٜكذّ امل٪ٕ اىل طشاٜاٙ عٓـذ َشٚسٖـا    ي٘ طتُاٍ بذٚسٙ اىل بابو ٚاؿبد سًٝؿاإ

بلٝاع٘، ؾاسطٌ بابو ٚؾل عٗذ ابٔ ايبعٝح ي٘ طش١ٜ عظهش١ٜ ؼت قٝاد٠ عــ١ُ ايُهـشدٟ   
    ٞ ثٓـا٤ إ  ٚسـذخ يف ٖـزٙ ا٭   ،(7)ايٝ٘، ؾٓضٍ عـ١ُ بظشٜت٘ عٓذ ابـٔ ايبعٝـح بكًعـ١ ػـاٖ

ش بٔ إبشاِٖٝ اىل ابٔ ايبعٝح، ٚآخش بكٝاد٠ طاٖ ا٭ؾؼنيأسطٌ املعتـِ دٝؼّا نبرلّا بكٝاد٠ 
                                 

 .2/471( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 6)
 .403( ا٭خباس ايطٛاٍ، ق2)
 .5/231، ايهاٌَ، 8/668( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
، َٛكٛع ْـش ايُهشدٟ )ثٝٛؾٛب(، ٜٓعش: ايؿـٌ ايشابع. ٚعٔ ْـش113( ؾاصًٜٝـ: ايعشب ٚايشّٚ، ق4)

 .ٚايتشايـ َع ايبٝضْطٝني
 .5/234، ايهاٌَ، 9/12، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/473ايٝعكٛبٞ،  ( تأسٜخ5)
نِ، تأسٜخ  12( قًع١ ػاٖٞ: تكع دضٜش٠ ػاٖٞ يف ٚطط عرل٠ اٚس١َٝ ٚعشكٗا مٛ ؾشطخني/سٛايٞ 6)

، ٚتكع قًع١ ػاٖٞ يف دضٜش٠ ػاٖٞ َٚاتضاٍ ايكًع١ ٚاؾضٜش٠ ؼ٬ُٕ ا٫طِ ايكذِٜ 164، 9/12ايطدلٟ، 
 . 92، 44ٕ، قايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذا .ػاٖٞ

، ايٓكؼبٓذٟ: آرسبٝذإ، 3/208، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 5/234، ايهاٌَ، 2/473( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ: 7)
 . 104ق
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٘ ا٭ ؾهتـب   ،َش ايزٟ دعٌ َٔ ابٔ ايبعٝح ايتخًٞ عٔ بابو ٜٚٓك  عٗذٙ َع٘ ٜٚٓكًب عًٝـ
 ،إطـتعطاؾا اىل املعتـــِ ٚاعًــٔ طاعتـ٘ يــ٘ ٚابــذ٣ اطـتعذادٙ يف قاسبــ١ بابــو ٚاـشَٝــ١   

طـتذسد٘ اىل َٓضيـ٘، ثـِ أيكـ٢     َـٔ عــُت ايُهـشدٟ ٚتــاٖش َعـ٘ ٚإ     ظٗاس ريو تكـشب  ٚٱ
َٚظـايو   ، ؾ٬طؿ٘ املعتــِ ٚطـأي٘ عـٔ طـشم    (1)كب  عًٝ٘ ٚأسطً٘ َكٝذّا اىل املعتـِاي

َعًَٛـات َؿــ١ً عٓٗـا، ثـِ ادخـٌ يف       ع٢ً ؾاطًع٘ عـ١ُ ،بابوَٚعاقٌ ايب٬د اـاكع١ ي
، ٚبزيو طعٔ (2)ّ(847 -842ٖـ/ 232 -227) ٚبكٞ ب٘ ست٢ عـش اـًٝؿ١ ايٛاثل ،ايظذٔ

 ٜعٛض، سٝح ؾكذ أسظٔ أعٛاْ٘ ٚأسذّا َٔ قاد٠  بابو َٔ اـًـ ٚاؿل ب٘ كشسّا ٫
 .(3)طشاٜاٙ، ؾل٬ عٔ إط٬ع املعتـِ ع٢ً خؿاٜا ب٬د آرسبٝذإ

ــ  223 -220) داَت اؿشٚب بني بابو ٚدٝٛؾ ايذٚي١ ايعباط١ٝ ملـذ٠ ثـ٬خ طـٓٛات        ٖ/ 
ٞ ايٓعـاَٞ،  ٚنإ يف اؿكٝك١ سشبّا كشٚطّا ٚؿعبّا عًـ٢ اؾـٝؽ ايعباطـ    ،ّ(838 -835
قـذ ؼــٓٛا بـايك٬ع ٚاؿــٕٛ اؾبًٝـ١ ايعايٝـ١ املٓٝعـ١، ٚشلـِ َعشؾـ١           و ٫ٕ اـشَٝـ١ ري

بطشقٗا َٚظايهٗا ٚأَـانٔ اؿـشب ؾٝٗـا ٚبشعـٛا يف اؿـشٚب اؾبًٝـ١ ٚاطـتخذَٛا ايهُـا٥ٔ         
، غرل إ ايدلاعـ١  (4)"مل ٜش َجًٗا ػذ٠"ؾتُٓهٛا َٔ قٗش دٝٛؾ عباط١ٝ عذ٠، ؾهاْت سشبا 

ؾل٬ عٔ نجـش٠   ،ٚتـُُٝ٘ ع٢ً ايكلا٤ ع٢ً سشن١ بابو ا٭ؾؼنيايعظهش١ٜ يًكا٥ذ ايذلنٞ 
 عذد اؾشاد دٝؼ٘، اد٣ بايٓٗا١ٜ اىل ايتػًب عًِٝٗ ٚإست٬ٍ ايبز املعكٌ ايش٥ٝظٞ

 .(5)شلِ
ٚناتـب ًَـو ايـشّٚ ثٝٛؾٝـٌ ابـٔ       (6)ٚؾـأ اىل أسَٝٓٝـا   ا٭ؾؼـني أؾًت بابو َٔ قبل١  

يف  ا٭ؾؼـني ، ٚناتـب  (7)١ٝاٱطـ٬َ  ( ٚدعـاٙ اىل َٗامجـ١ ايـذٜاس   Theophiliusَٝخا٥ٌٝ )
                                 

 .9/12، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/473( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 6)
 .5/234، ايهاٌَ، 9/12( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
كذ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ، برلٚت  إْتؿاك١ ايؼعب اٯرسبٝذاْٞأٚ  ( د. سظني قاطِ ايعضٜض: ايبابه1١ٝ)

 .211ّ، ق1966
 .404( ا٭خباس ايطٛاٍ، ق2)
  .5/240، ايهاٌَ، 9/31( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .5/244، ايهاٌَ، 9/47( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
 .5/247، ايهاٌَ، 9/56( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
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ايٛقت ْؿظ٘ ايُهشد َٔ طهإ أسَٝٓٝا ٚايبطاسق١ بإعذلاض ايطشٜل ع٢ً بابو يف ساي١ ؾ٥ٛ٘ 
، ا٫ إ طـٌٗ بـٔ طـٓباط ٖٚـٛ َـٔ      ا٭ؾؼني، ٜٚعٗش إ ايُهشد مل ٜظتذٝبٛا يذع٠ٛ (1)ايِٝٗ

ٚبعـح بـ٘ اىل    نيا٭ؾؼـ طـشٙ  أ، ؾع٢ً َهـإ اختؿـا٤ بابـو    ا٭ؾؼنيطًع ، ابطاسق١ أسَٝٓٝا
 ّ( ٚمبكتً٘ مت ايكلا٤ ع٢ً 838ٖـ/223ب٘ ٚؿًب بظاَشا٤ ط١ٓ ) ؾٓهٌ ،املعتـِ
بعذ٠ َٓاطل إقًـِٝ اؾبـاٍ خـ٬ٍ ايكـشْني ايجايـح      ْؼطا٤ أتباع اـش١َٝ بكٛا  ، يهٔسشنت٘
 .(2)يًٗذش٠ ٚايشابع

 

 ّ(:884-869ٖـ/270-255ايضْر ) ايُهشد ٚثٛس٠ -طادطا
ٓطك١ ايٛاقع١ بني َـب دد١ً )ػـط ايعـشب اؿـايٞ( ٚٚاطـط     يف امل إْذيعت ثٛس٠ ايضْر

ٚؿُذت سٛايٞ أسبع١ عؼش عاَّا بٛد٘ ايذٚي١ ايعباط١ٝ  (3)سٝح تهجش ا٭ٖٛاس ٚاملظتٓكعات
 (5)بًـ١ ستـٌ ايـضْر َـذٕ ا٭   إإْـذ٫عٗا ستـ٢    ، ؾًِ ك  طـ١ٓ عًـ٢  (4)ٖٚذدتٗا َٔ ايـُِٝ

ّ( طــكطت 871ٖـــ/١ٓ257 )طــٚيف  ،(6)ٖٚضَــٛا دٝــٛؾ عباطــ١ٝ عــذ٠ ا٭ٖــٛاصعبــادإ ٚٚ
 ّ( اؿبشت776ٖـ/262ٚيف ط١ٓ ) ،(7)ًٖٗاايبـش٠ بإٜذِٜٗ بعذ قتاٍ داّ َع أ

 . (8)ٚٚاطط يف سٛصتِٗ ا٭ٖٛاصاملٓطك١ ايٛاقع١ بني ايبـش٠ ٚ 

تـب قُـذ بـٔ    سُٝٓـا نا  ،ِٖايُهشد بكـاد٠ ايـضْر اىل بذاٜـ١ ظٗـٛس     ا٭َشا٤تـاٍ إٜشدع 
ــاسب ايـضْر ٚدعـاٙ اىل ايتشـايـ     املعـشٚف ب ٔ قُذ ايُهشدٟ ع٢ً بصادَشد آعبٝذاو بٔ 

                                 
 .5/244، ايهاٌَ، 9/47، تأسٜخ ايطدلٟ، 405( ا٭خباس ايطٛاٍ، ق6)
 .406، ابٔ ايٓذِٜ: ايؿٗشطت، ق3/359: َشٚز ايزٖب، دٟاملظعٛ( 7)
 .95، ثٛس٠ ايضْر، ق80( دساطات يف ايعـٛس، ق3)
 .87ّ، ق1971( أمحذ عًيب: ثٛس٠ ايضْر ٚقا٥ذٖا عًٞ بٔ قُذ، برلٚت 4)
زٟ ٜذخٌ اىل َذ١ٜٓ ايبـش٠ ٖٚٞ ( ا٭ب١ً: بًذ٠ ع٢ً ػاط٤ٞ دد١ً ايبـش٠ ايعع٢ُ يف صا١ٜٚ اـًٝر اي5)
 .1/77، َعذِ ايبًذإ، 1/98ايبهشٟ: َعذِ َا اطتعذِ،  .ذّ َٔ ايبـش٠قا٭
 .3/24، ابٔ ابٞ اؿذٜذ: ػش  ْٗر ايب٬غ١، 472 -9/471( تأسٜخ ايطدلٟ، 6)
 .3/21، ػش  ْٗر ايب٬غ١، 5/362، ايهاٌَ، 2/509( تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، 7)
 . 101( ثٛس٠ ايضْر ٚقا٥ذٖا عًٞ بٔ قُذ، ق8)
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 يٮَـرل  ا٭ٚىلع٢ً املهاتبـات   ا٭خرل، ٫ٜٚعشف سد َٚٛقـ (1)أخش٣ٚاعكبت ريو َهاتبات 
ؼايؿُٗــا يف  أخبــاسٜٚعٗــش اْٗــا قٛبًــت بــايشؾ  َــٔ قبًــ٘ بــذيٌٝ عــذّ ٚسٚد   ،ايُهــشدٟ
َٓاٖلـ١   أخـش٣  َٚٔ املعشٚف إ ؿـاسب ايـضْر مل وبـز ايتشـايـ َـع قـ٣ٛ       ،املـادس

 ١ٜ ٖٚٞ إسذ٣ ْكاط كعؿ٘ َٚٔ أِٖيًذٚي١ ايعباط١ٝ نٝعكٛب ايـؿاس ٚايُهشد ٚايؼٝع١ ايعًٛ
 ،ؾًٛ قاّ ايتشايـ املتني بني ٖزٙ ايك٣ٛ املعاسك١ ،املطاف ؾؼٌ ثٛست٘ يف ْٗا١ٜ أطباب

 . (2)يهإ نؿ٬ّٝ بايكلا٤ ع٢ً ايذٚي١ ايعباط١ٝ

ْؿظـ٘ ٚانـذ    ّ( يًػشض876/ٖـ262ط١ٓ ) أخش٣َشد ؿاسب ايضْر َش٠ ناتب ابٔ آصاد
ؾٛاؾل  ،َش ؾٝٗاسب ٜعكٛب ايـؿاس ست٢ ٜظتٟٛ ي٘ ا٭ٚوا ا٭ٖٛاصي٘ اْ٘ طٝتٛىل ي٘ نٛس٠ 

ٟ  ا٭َـرل سٝح اغشتـ٘ ٚعـٛد    ،أخرلّاؿاسب ايضْر  ٕ   ػـشط إ ٜتـٛىل    ،ايُهـشد  عًـٞ بـٔ أبـا
 . (3)ْا٥بّا ي٘ ٖٜٛٚـبد  ا٭ٖٛاص، نٛس٠ املًٗيب ٖٚٛ َٔ انابش قٛادٙ

تؿام اخا٤ اـًٌٝ بٔ ابـإ يف دـٝؽ َـٔ ايـضْر اىل     املًٗيب ٚؾل اٱ عًٞ بٔ أبإطٌ اس
ٚاتؿـل   ،َشد ظٝؽ آخش َٔ أؿشاب٘ بكٝاد٠ ابٞ داٚد ايــعًٛى ، ٚاَذٙ ابٔ آصاد(4)ايظٛغ
اسطـٌ ايكا٥ـذ ايعباطـٞ َظـشٚس     ؾ ،ٕ ع٢ً سـشب اؾـٝؽ ايعباطـٞ املذلابـط ٖٓـاى     اؾاْبا
-ايُهشدٟتشايـ ايدٝؽ نبرل اىل ايظٛغ يًكلا٤ ع٢ً بٔ يٝجٜٛ٘ ع٢ً سأغ  أمحذ ايبًخٞ
ايطشٜـل   ٗا اـًٝـٌ ٚابـٛ داٚد ايــعًٛى ٚإعـذلض    ؾٛؿٌ ايظـٛغ قبـٌ إ ٜــً    ،ٞايضل

٘  ،ا٭ٖٛاصٛد٘ اىل ت بزيو عًٞ بٔ أبإًِ ؾًُا ع ،عًُٝٗا ٖٚضَُٗا ػش ٖضمي١ ابـٔ   ؾاطـتكبً
ابـٔ   طـاس ، ثـِ  (5)عظهش َهشّ ؾظاسٚا َعّا اىل إ ٚاؾٝا ،ٔ َع٘ َٔ س٩طا٤ ايُهشدآصادَشد مب
 إْ٘ بيتبًٝػ٘  عًٞ بٔ أبإَشد مٛ ساَٗشَض ٚبعح ايكاطِ بٔ عًٞ ٚساصّ ايُهشدٟ اىل آصاد

 . (6)ؿاسب ايضْر يف طاع١

                                 
 .6/9، ايهاٌَ، 9/527ٟ، ( تأسٜخ ايطدل1)
 .120( ثٛس٠ ايضْر ٚقا٥ذٖا، ق2)
 .6/9، ايهاٌَ، 9/527( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .281-3/280َعذِ ايبًذإ،  .( ايظٛغ: تعشٜب ايؼٛؾ ٖٚٞ بًذ٠ غٛصطتإ قشٜب١ َٔ تظذل4)
شذثٗا ( عظهش َهشّ: بًذ٠ غٛصطتإ َٓظٛب١ اىل َهشّ بٔ َعضا٤ اؿاسثٞ، ٖٚٞ َٔ املذٕ اييت اطت5)

 .4/123َعذِ ايبًذإ،  .املظًُٕٛ
 .9/528( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
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ٕ   ٚطاس اىل تظذل ٚدخًٗا بارٕ َٔ  ،بشاَٗشَض نجرلّا َشدصادآمل ٜظتكش ابٔ   عًـٞ بـٔ أبـا
ؿـش١  َٔ  عًٞ بٔ أبإيهٞ ٜتأنذ ٚ ،ػشط إ ىطب يـاسب ايضْر ع٢ً َٓابش َظادذٖا

 اـطٝـب ؾظُع  ،ُع١ش ؿ٠٬ اؾيٝشل اىل تظذل بٗبٛر املذعٛسطٌ أ ايُهشدٟ ا٭َرل إدعا٤
مل ، َكٛكّا بزيو ؼايؿ٘ َـع ؿـاسب ايـضْر ايـزٟ     (1)َشديًُعتُذ ٚايـؿاس ٚابٔ آصاد ٜذعٛا

 ٜهـٔ ساغبـّا   مل ٗٛؾ .(2)ٖذافٜهٔ ٜٓطٟٛ َٓز ايبذا١ٜ ع٢ً اٱخ٬ق ٱخت٬ف املباد٨ ٚا٭
 ،ايــؿاس ٚؿـاسب ايـضْر َعـاّ     ٚيعً٘ اساد َٔ ريو َشاٚغـ١ ٜعكـٛب   ،ؿاسب ايضْريف إطاع١ 

 . ا٭ٖٛاصيهٞ ٜظتكِٝ ي٘ ايٛكع ب

ؾهـإ قـذ    ،املـدلّ بُٝٓٗـا   َشد ي٘ ْٚهج٘ باٱتؿـام خذاع ابٔ آصاد عًٞ بٔ أبإ ٜٓع مل
َـ غـ ٫ّٚ أ طايب٘ؾ ،(3)استذٔ ع٢ً قُذ كػّٓا يف ْؿظ٘ ؾٛدـذ   ،َتٓـع إب٢ ٚأ، ؾـ ضشاز ساَٗش

َـٔ   ، ؾظـاس مـٛ ساَٗشَـض ٚدخًـٗا ٚاطـتٛىل عًـ٢ َـا ؾٝٗـا        غاس٠ عًَٝ٘دلسّا يٲ قا٥ذ ايضْر
اكـطش اىل قبـٍٛ   ٚ ،ٚؼـٔ مبعاقً٘ ايبعٝذ٠ يف اسبل ٚايبًِٝايُهشدٟ  ا٭َرلؾٗشب  ،َٛاٍا٭

  .(4)ت٘هـ عٔ َلاٜكسب ايضْر َكابٌ اياىل ؿا ار أسطٌ ٦َيت ايـ دسِٖ ،َطايب٘
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
 .6/10، ايهاٌَ، 9/528( ّ. ٕ، 2)
 .118( ايظاَش: ثٛس٠ ايضْر، ق3)
 .6/23، ايهاٌَ، 554/ 9( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
 .6/23 ،، ايها9/554ٌَ( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
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 : ّ(880/ٖـ266ايذاسبإ ٚايضْر ) شدَشد ُٚنابٔ آصاد-

 ا٭ٖـٛاص ٚبايتـايٞ اٱْؿـشاد   َشد عٔ اٖذاؾ٘ ايشا١َٝ اىل ابعـاد ايـضْر عـٔ    مل ٜتخٌ ابٔ آصاد
ظـاعذ٠ ايعظـهش١ٜ ايٝـ٘    طايبـ٘ باسطـاٍ امل   ،ؾبعذ إ اسطـٌ املـاٍ املطًـٛب    ،باؿهِ ؾٝٗا
٘ ؼ دعٌ ايػٓا٥ِ اييتٚأطُع٘ بإٔ  "د ايذاسبإاشي٬ٜكاع ب"أن ، (1)ـٌ عًٝٗا ي٘ ٚ٭ؿـشاب
ؾأبـذ٣ ؿـاسب    ،اىل ؿاسب ايضْر يٝظتأرٕ َٓ٘ ايكٝاّ بٗـزٙ املُٗـ١   عًٞ بٔ أبإؾهتب 

ع٢ً إ ٫ ٜزٖب بٓؿظ٘ ٫ٜٚشطٌ اؾٝٛؾ ايٝ٘ ست٢ ٜتٛثل  ،ايضْر سغبت٘ ٚٚاؾل ع٢ً طًب٘
َشد، ؾعشكـا عًٝـ٘   ابٔ آصاد اخاٙ اـًٌٝ ٚبٗبٛر اىلؾٛد٘ ابٔ ابإ  ،َٓ٘ بايُٝني ٚايشٖا٥ٔ

 ،َـإ ٚايعٗـٛد  ٚاعطاُٖـا ا٭  ا٭ٍَٚـشد عًـ٢ ايؼـشط    ؾٛاؾل ابٔ آصاد ،شٚط ؿاسب ايضْرػ
 ٜكـاع بٗـِ،  ط٦ُٓاْ٘ َـٔ ايـضْر ٚسغبتـ٘ يف اٱ   إٖزا ٜذٍ ع٢ً عذّ ، ٚ(2)إٜذاع ايشٖا٥ٔٚسؾ  
ؾخــشز ايــِٝٗ ايُهــشد  ،إَــشد ستــ٢ ٚاؾــٛا ايــذاسبطــاس دــٝؽ ايــضْر َٚعٗــِ أؿــشاب آصادٚ
إ أؿشاب ابٔ غرل  ،ٚناْت ايػًب١ يف ايبذا١ٜ يًضْر ؾٓؼب ايكتاٍ بني ايطشؾني ،عاسكِٖٛٚ
ؿام اشلضميـ١ بـايضْر   ؾتُهٔ ايطشؾإ َٔ إ ،ْلُٛا اىل ُنشد ايذاسبإَشد خزيٛا ايضْر ٚإآصاد

 أخـش٣ ِ مجاعـ١  ، اَا ايؿاسٕٚ ؾٛقعٛا يف ايهُني ايزٟ ْـبت٘ شلـ (3)ٚقتًٛا عذدّا نجرلّا َِٓٗ
ٚسدع َٔ لا َٔ ايـضْر   ،ٚقعٛا بِٗ ٚاخزٚا دٚابِٗأؾعاسكِٖٛ ٚ ،َشداب ابٔ آصادَٔ أؿش
 . (4)طٛأ ساٍبأ ا٭ٖٛاصاىل 

اب٘ ايـضْر  شٚأؿـ مبا ْاي٘  ؾهتب اىل ؿاسب ايضْر ،بإأٚؿٌ خدل ٖضمي١ ايضْر اىل ابٔ 
٘     ؾػلب ؿاسب ايـضْر غلـباّ   ،ايُهشدٝذ ب "قـذ نٓـت   ػـذٜذّا ٚسد بهتـاب عٓٝــ دـا٤ ؾٝ

ؾذلنـت  ،ٝو ا٫ تشنٔ اىل قُذ بٔ عبٝذ او ٚإ ػعٌ ايٛثٝك١ بٝٓو ٚبٝٓ٘ ايشٖا٥ٔيإتكذَت 
َـشد با٫ْتكـاّ   ٖذد ابـٔ آصاد نُا . (5)ؾزاى ايزٟ اسداى ٚاسد٣ دٝؼو" ،َشٟ ٚاتبعت ٖٛاىأ

                                 
 .6/23، ايهاٌَ، 9/554( تأسٜخ ايطدلٟ، 6)
 .3/319، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/23، ايهاٌَ، 9/555ٟ، ( تأسٜخ ايطدل1)
 .3/42، ابٔ تػشٟ بشدٟ: ايٓذّٛ ايضاٖش٠، 89، ق1، م4( ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز2)
 .6/23، ايهاٌَ، 9/555( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .9/555( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
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ٚئ تعذّ اؾضا٤ ع٢ً َا  ،عًٞ بٔ أبإَٓ٘ ٚانذ ي٘ اْ٘ "مل ىـ عًٞ تذبرلى ع٢ً دٝؽ 
 .(1)نإ َٓو"

٘ ايهتــاب َــٔ ؿــاسب ايــضْر استبــو َــٔ اـــٛف ٚادابــ٘ َعًٓــا ايتلــشع  ؾًُــا ٚؿــً
ٍ ٚاـلٛع ي٘ ٚاسداع مجٝع َا غُٓ٘ َٔ ا٭ ٘   َـٛا ٚادعـ٢ اْـ٘ قاتـٌ ايُهـشد      ،ٚايـذٚاب ايٝـ

 . (2)ايذاسبإ ٚاخز َِٓٗ مجٝع َا غُٓٛٙ َٔ َتاع ايضْر
ٖٚـذدٙ   ،٘ ايظـابك١ عُايـ َـشد ٚتدلٜشاتـ٘ ٭  ٓع ؿـاسب ايـضْر بادعـا٤ات ابـٔ آصاد    مل ٜكت
َــشد اىل اغــشا٤ بٗبــٛر ٚقُــذ بــٔ وٝــ٢ ؾاكــطش ابــٔ آصاد ،ٝؽ نــبرل يكتايــ٘بتٛدٝــ٘ دــ

 . (3)ايهشَاْٞ مببًؼ َٔ املاٍ يهٞ ٜكَٛا بذٚس ايٛطاط١ بٝٓ٘ ٚبني ؿاسب ايضْر

عذّ َٗامج١ ساَٗشَض َكابٌ ب عًٞ بٔ أبإٚاقٓعا ؿاسب ايضْر ٚ ايتٛططثٓإ بقاّ ا٭
َـشد َـٔ   ادصآٚابـذ٣   ،َشداملذٕ اـاكع١ يظٝطش٠ ابٔ آصادذ اـطب١ شلُا ع٢ً َٓابش َظاد

 . (4)ؾذعٌ ٜشاٚؽ يف ايذعا٤ ي٘ ع٢ً املٓابش ،دٗت٘ املٛاؾك١ ع٢ً ػشٚط ؿاسب ايضْر

ٚنـإ عًٝـ٘ إ ٜٓتعـش     ،َشد َتأنذّا َٔ سظٔ ١ْٝ ؿاسب ايضْر ػاٖ٘آصادمل ٜهٔ ابٔ 
ؾؿـٞ   ،ِ ٜطٌ اْتعاسٙ نـجرلاّ ؾً ،َٔ ايضْر تطٗرلٖاي ا٭ٖٛاصٚؿٍٛ دٝؽ املٛؾل طًش١ اىل 

ٍ يـرلٚز اسطـاٍ ا٭   ا٭ٖٛاصّ( اسطٌ املٛؾل عُا٫ّ ي٘ اىل َذٕ نٛس٠ 881ٖـ/267ط١ٓ )  َـٛا
ايٝـ٘   أمحـذ ؾظاس  ،َشدبٔ ابٞ ا٫ؿبؼ اىل ابٔ آصاد أمحذؾاسطٌ  ،ايٝ٘ كٗٝذّا يًتٛد٘ ايٝٗا

ٍ اسطـاٍ  ٚبًػ٘ إ املٛؾل طٛف ٜعؿٛ عٓ٘ ٜٚػُذ عٔ مما٫ت٘ يـاسب ايضْر يف ساي١   أَـٛا
  .(5)َع٘ اشلذاٜا َٔ املاٍ ٚايذٚابسا٬َّ َشد ٚطاس اىل املٛؾل ؾٛاؾل ابٔ آصاد ،ْاسٝت٘ ايٝ٘

 

                                 
(5 ،ٕ .ّ )9/555 . 

 .6/24، ايهاٌَ، 9/556( ّ. ٕ، 6)
 .6/24، ايهاٌَ، 9/556( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .6/24، ايهاٌَ، 9/556( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
، أمحذ عًيب: ثٛس٠ 138، ايظاَش: ثٛس٠ ايضْر، ق6/31، ايهاٌَ، 578-9/577تأسٜخ ايطدلٟ،  (5)

ايؿـٌ ايجاْٞ، ٜٓعش:  َشد، اصاٚعٔ ْٗا١ٜ قُذ بٔ عبٝذ او بٔ  132ايضْر ٚقا٥ذٖا عًٞ بٔ قُذ، ق
 . 80-79ق
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 عايؿـٌ ايشاب
 ١ٜشدايُه شناتاؿ

 
ٓٝــ١ املٓاٖلــ١ يًظــًط١ املشنضٜــ١ اؿشنــات ايظٝاطــ١ٝ ٚايذٜ اٱْلــُاّ اىلؾلــ٬ّ عــٔ 

ْٚؼـاطات عظـهش١ٜ   عشنـات   اؾُاعـات املظـًش١،  ا٤ س٩طا٤ ايكبا٥ٌ ٚصعُ قاّ، ايعباط١ٝ
ٟ   اٱطـ١َٝ٬   خ٬ؾ١ٚؼشنات َلاد٠ يً طٝاطـ١ٝ   دٚاؾـع ، سجـتِٗ ايٝٗـا   (1)َٓـز ايعٗـذ اُ٭َـٛ

 ٚدؾعتِٗ إىل إع٬ْٗا قظ٠ٛ ايـ٠٫ٓٛ  ٚإقتـاد١ٜ ٚقب١ًٝ، ٚطبٝع١ ع٬قتِٗ َع ايظًط١ املشنض١ٜ
ٚغٝـاب طـًط١    ذ٠ ٚايـبطؽ، ٚدؼع دبا٠ ايلشا٥ب ممٔ ناْٛا ٜلـشب املجـٌ بٗـِ يف ايؼـ    

ٟ      ،ؾع١ًٝ تعٞ كشٚس٠ ؾشض ايكإْٛ ٚتطبٝل ايعذايـ١   ٚعـدل ايؼـاعش سظـاّ ايـذٜٔ اؿـادش
 عٔ ٖزٙ اؿكٝك١ بكٛي٘:  ّ(1234/ٖـ632 )ت:ا٭سبًٞ 

٘ٴ  ؾظادّا ٫ تظتطٝع ؿ٬سٳ٘       ٫ تٴٛٳٍ ايُهشدٟ أَشّا ػذ َٓ
 .(2)ايؿ٬سٳ٘ َٔ اُؾٓذ يف صَإ   ٜٙظتكفٳ اؾَٛسٳ ايزٟ نإ ًٜكا

ٖـا  غؿـاٍ دٚس ايكبا٥ـٌ ايعشبٝـ١ َٚضامحتٗـا يًكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ ايكاطٓـ١ ظٛاس       إنُا ٫ ميهـٔ   
ٍ ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ٫طُٝا يف ٠٫ٚ ػل عـا ايطاع١ عٔ تُشد ٚٚدؾعٗا اىل اي املٛؿـٌ   أعُـا
 املهتع١ بايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ٚايعشب١ٝ املختًؿ١.ٚطشٜل خشاطإ ٚػٗشصٚس 

اٱَتٓـاع  ٚ ايذٚيـ١ ٠٫ٚ ٚعُـاٍ  يف ايتُشد ع٢ً  ٚايٓؼاطات عُاٍٖزٙ ا٭ ٚقذ كجٌ أغًب
ِ  ايتذُع سـٍٛ قا٥ـذ ؾـاسٸ   ٚ عٔ دؾع ايلشا٥ب ٘     ٚ إىل دٜـاسٖ  لـذ٠ َـٔ ٜظـتٓذذ بٗـِ ٚإٜٛا٥ـ

 .ٚايتعشض يكطعات اؾٝؽ ٚايكٛاؾٌ ايتذاس١ٜ
 دا٤، ٚٚاملؼه١ً تهُٔ يف إٔ املعًَٛات سٍٛ ٖزٙ اؿشنات ٚايتذُعات غرل ناؾ١ٝ

ٜتؿكـٕٛ   غرل اِْٗ، أخش٣ح امل٪سخني عٓٗا عاد٠ يف طٝام سذٜجِٗ عٔ أسذاخ ٚٚقا٥ع سذٜ
ٚايظـًطات تعاًَـت   ، ؿظـاد" ٚ"قطـع ايطشٜـل"   ايٚ"ٚ"ايػـاس٠"  " ْتؼاساٱ"ب ع٢ً ٚؿؿٗا
أٚ  قٝاّتبني دٚاؾع  ،١ يف املـادس املتٛؾش٠َٓـؿهاد ٫ تٛدذ سٚا١ٜ تٚ، دَٚا َعٗا بعٓـ

                                 
عش: َ٪يـ ( 1)   .1981، داس ايهتاب املـشٟ، ايكاٖش٠ ْذيعيف ؾتد ا٭ أخباس فُٛع١فٍٗٛ: ٜٓ

 .1، ق
 .5/164( ابٔ املظتٛيف: تأسٜخ أسبٌ، 2)



- 013 - 

عًٝٗـا عبـاس٠ عـٔ ْتــ      ٍٛــ مت اؿآيت إيٝٗا، ٚنـٌ َـا    إْذ٫ع ٖزٙ اؿشنات ٚتٛكد َا
 ٚاطتٓتادات َظتٓكا٠ َٔ ثٓاٜا ايشٚاٜات.

 
 ّ(:765/ٖـ/148) شن١ ُنشد ْٛاسٞ املٛؿٌس -
ٕ سدٖا امل٪ذتِٗ عًـ٢ ْـٛاسٞ املٛؿـٌ ٭طـباب مل وـ     بظط ايُهـشد طـٝطش    نُـا   ،خـٛ
و املٛؿـٌ كـُٔ   ؾايطدلٟ ٜشٟٚ قـ١ تٛيٞ خايذ بٔ بشَ ،اؿذخ تأسٜخ يف ظبط ٛاختًؿأ

ٚغـرلٙ   ا٭صدٟ ٗاظٛق، ٜٚ(1)" بٗاا٭نشاد ّ( َؼرلا إىل "إْتؼاس775ٖـ/158سٛادخ ط١ٓ )
إ تهًٝــ خايـذ بـٔ بشَـو      اىل ا٭ثـرل إبـٔ   ، ٜٚؼـرل (2)ّ(765ٖـ/148خ ط١ٓ )أسذا كُٔ

طــ١ٓ  ؾــ٫ٓٛٙ املٓـــٛس ،يتــٛيٞ املٛؿــٌ نــإ بظــبب إْتؼــاس ايُهــشد ب٫ٜٛتٗــا ٚإؾظــادِٖ
بــني اـًٝؿــ١ املٓـــٛس  زٟ دــش٣س ايــاٛ، ٜٚــشٟٚ اؿــ(3)كلــا٤ عًــِٝٗيً  ّ(765ٖـــ/148)

 ا٭نـشاد  "إْتؿاض املٛؿـٌ ٚاؾضٜـش٠ ٚإْتؼـاس   ٚاملظٝب بٔ صٖرل سٍٛ تٛيٞ خايذ بظبب 
ٔ  ع يتبـاغ أٚقـ  ، ٖٚـزا اٱ (4)ّ(775ٖــ/ 158بٗا" كُٔ سـٛادخ طـ١ٓ )   املـ٪سخني   عـذد َـ
ــذا٢َ ٚاحملــذثني يف  ــاـطــأايك ــشد ب ، ؾ ــ١ ايُه ــٛع سشن ـــ/158ظــ١ٓ )أسخٛا ٚق ٖ775)ّ(5) 

ؾـ٬ ٜعـشف    ،شنـ١ ٖـزٙ اؿ عٔ  أخش٣مل تشد تؿاؿٌٝ  .(765ّٖـ/148ط١ٓ ) ٖٛ ايـشٝدٚ
 ٚسا٤ٖا. اييت تكـٚايذٚاؾع  ا٭طبابٗا ٚايكا٥ِ ب ١ٜٖٛ

 عاد٠ خايذ بٔ بشَو بتٛيٞ املٛؿٌ ٚأطٓذ إيٝ٘ إاملٓـٛس ايكا٥ذ احملٓٸو اـًٝؿ١  نًـ
 بٗا، ؾظاس خايذ إىل املٛؿٌ ٚ"قٗش املؿظذٜٔ ايذٚي١ عًٝٗا ٚإطتتباب ا٭َٔ  طٝطش٠
 .(1)ا٭ثرلع٢ً سذ قٍٛ ابٔ (6)"ٚنؿِٗ

                                 
 .8/55( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
 .2/4احملاطٔ ٚاملظا٨ٚ، ايكاٖش٠ )د. ت(،  ، ايبٝٗكٞ:208-207( تأسٜخ املٛؿٌ، ق2)
 .26 -5/25( ايهاٌَ، 3)
(4 ،ٕ .ّ )5/43. 
، 1/73يف نًتا ايظٓتني(، طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ،  خدلٖا)ٜشٟٚ  3/202بٔ خًذٕٚ: ايعدل، ( ا5)

 .210قُذ مجاٍ ايذٜٔ طشٚس: اؿٝا٠ ايظٝاط١ٝ يف اؿلاس٠ ايعشب١ٝ اٱط١َٝ٬، ق
 كوِزةرسّ( ععِ ايؼإٔ 767ٖـ/149( ٜٛسد اْٛس املا٥ٞ ٖزٙ اؿشن١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: " يف ط١ٓ )6)
قًع١ ػاباْٞ يف طٓذٜا، ؾاطتٛىل ع٢ً بٗٓضاد )يعًٗا بعزسا( ٚداطٓٝا إىل صٜباس، ؾخاف َٓ٘ اـًٝؿ١  اَرل
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 شن١ عًٞ بٔ ؿذق١ ٚابٓ٘ ؿذق١ بٔ عًٞ املعشٚف بـ )صسٜل(:س -

سٜل(، ٖٚٓاى خًط ٚاكد بني عًٞ بٔ ؿذق١ ٚإبٓ٘ ؿذق١ بٔ عًٞ )ص ٫ ٜٴُٝض امل٪سخني
ٜٚكـذّ   ايـزٟ ميٝٶـض بُٝٓٗـا    ا٭صدٟ َاعـذ٣ ُٗا، أؿً ٚخ٬ف سٍٛ ايٛايذ ٚاٱبٔ أخباسبني 
قبـٌ  طـش٠ عًـٞ بـٔ ؿـذق١     ؾٓشاٍٚ أ٫ّٚ إ منٝط ايًجاّ عٔ أؿـٌ أ  ،َؿـ١ً عُٓٗا أخباس

 .ابٓ٘ أخباسٙ ٚأخباس اـٛض يف
، ٚقٌٝ اْـ٘ َـٛىل يـبين    (2)ْظب ايٝعكٛبٞ ؿذق١ بٔ عًٞ )ا٫بٔ( إىل قب١ًٝ ا٭صد ايعشب١ٝ

نذ ع٢ً إ عًـٞ بـٔ ؿـذق١ )ايٛايـذ( َـٛىل ٯٍ      ؾهإ أدم َٔ غرلٙ ٚأ ا٭صدٟ، اَا (3)ا٭صد
ؿذق١ بـٔ عًـٞ َـٔ    ( إ 1945 -1890) نظش٣ٚ أمحذ ٜعتكذ، ٚ(4)املختاس َٔ قب١ًٝ ا٭صد
)َٓطك١ بٗذٜٓإ اؿاي١ٝ( ٚاْ٘ زلٸ٢ مبٛىل ا٭صد ٱستباط٘ بايٛدٓا٤ بٔ  ُنشد دباٍ املٛؿٌ

ٚٸاد   .ق١ إىل قب١ًٝ ا٭صد طبب ٤٫ٚ ؿذٜكطع ايؼو يف ا٭صدٟ، َع إٕ (5)ا٭صدٟايش
     ٟ اٚشلـا نـإ عًـٞ بـٔ      ،ٚيف اؿكٝك١ ٖٓاى َٔ ا٭ديـ١ ٚامل٪ػـشات َاتـذعِ سأٟ نظـشٚ

ىل ايكبا٥ٌ ايعشبٝـ١ يف غـايبٝتِٗ مل ٜهْٛـٛا َـٔ     اؿذق١ َٛىل ٭سذ٣ بطٕٛ قب١ًٝ ا٭صد، َٚٛ
                                                                           
ايعباطٞ ابٛدعؿش املٓـٛس، ؾاسطٌ ٚصٜشٙ خايذ بٔ بشَو ع٢ً سأغ دٝؽ ؾب، ؾًُا سأ٣ ا٭َرل 

ٜٚشكٞ عٓ٘ ايذاطين )ايظٓذٟ( اْ٘ ٫ طاق١ ي٘ ب٘ أخز ٜؿاٚك٘ َٔ أدٌ ايـًد ع٢ً إ ٜذلى ي٘ اؾباٍ 
، َع ايعًِ بإ ٖزٙ اٱكاؾات مل 94بذؾع ا٭تا٠ٚ ٚاٱعذلاف غ٬ؾ١ املٓـٛس ". ا٭نشاد يف بٗذٜٓإ، ق

 تشد يف املـادس.

تهًٝـ املٓـٛس خايذ َػاٜش٠ يًيت طاقٗا غرلٙ سٍٛ  ٜٛسد ابٔ خًهإ قـ١ أخش٣ .5/26( ايهاٌَ، 1)
سٜاْٞ)ٚصٜش اـًٝؿ١ املٓـٛس( قذ غًب ع٢ً اٜٛب املٛ ايدلَهٞ يتٛيٞ املٛؿٌ، ؾٝكٍٛ " نإ ابٛ

 -ٚايـشٝد املٛؿٌ -ا٭نشاد ع٢ً ؾاسغ  بإ رنش يًُٓـٛس تػًب ايدلَهٞاملٓـٛس، ؾاستاٍ ع٢ً خايذ 
 .َش"ٜٛب با٭إطتبذ ابٛ أؾٓذب٘ ايٝٗا، ؾًُا بعذ خايذ عٔ اؿلش٠،  ،ٚإ ٫ٜهؿٝ٘ أَشٖا ط٣ٛ خايذ

 .1/332، ا٭عٝإٚؾٝات 
 .5/214، ايهاٌَ، 2/463بٞ، ( تأسٜخ ايٝعك2ٛ)
 .326، قؾتٛ  ايبًذإايب٬رسٟ: ( 3)
 .312( تأسٜخ املٛؿٌ، ق4)
 .163ق، طىٍلاً( ػٗشٜاسإ 5)
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ٖٞ املٓـاطل اؾبًٝـ١    ْؼط بٗا ٚاخلعٗا ؿهُ٘ ناْت، ٚثاْٝٗا إ املٓاطل اييت (1)ايعشب
... ؾشسـٌ  عٓ٘ اْ٘" نتب إىل عؼا٥شٙ باملٛؿٌ ا٭صدٟ، ٜٚكٍٛ (2)ني املٛؿٌ ٚآرسبٝذإب

ٍٛ عًـ٢ يظـإ أسـذ أؿـشاب     ٜٚكـ  ،(3)ٚتٛطط آرسبٝذإ ٚمجع ايٝ٘ َٔ بٗا َٔ عؼـا٥شٙ" 
ٞ     ٚ -آرسبٝذإ " أقِ ايٛدٛٙ ب بآرسبٝذـإ بـايكشب َـٔ     -ايهـ٬ّ َٛدٸـ٘ إىل ؿـذق١ بـٔ عًـ

 وااةرطلاٖٚــٛ َــٔ أٖــٌ  ٜٚكــٍٛ تَٛــا املشدــٞ ،(4)َٓضيــو ٚكــٝاعو بــني أظٗــش عؼــا٥شى"
يف ريو ايضَإ )ٜكـذ بذا١ٜ  ا٭نشاد ... ٫ٕ: "، َٚٔ سداٍ ايكشٕ ايجايح اشلذشٟ(5))املشز(

ؾُٔ املشدد اْ٘ ٜكـذ  ،(6)ايظًب ٚايٓٗب"بؽشٜب١ٝ ٚ أعُاٍايكشٕ ايجايح اشلذشٟ( قاَٛا ب
صَاْٝـّا َٚهاْٝـّا إ ؿـدٸ     ٭سذاخ سشن١ ؿذق١ بٔ عًٞ ، ؾٗٛ َعاؿشسشن١ ؿذق١ بٔ عًٞ

رٕ ٖٓاى ػاٖذ عٝإ ٜشٟٚ ا٭سذاخ ٚقت ٚقٛعٗا، ٚبٓا٤ّا ع٢ً ريو ميهـٔ ايكـٍٛ   إايتعبرل، 
 صعُا٤ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ املٛاي١ٝ يبين ا٭صد.إ عًٞ بٔ ؿذق١ نإ أسذ 

 َ  اـًٝؿـ١ ١ يًذٚيـ١ ايعباطـ١ٝ خـ٬ٍ عٗـذ     ٓاٖلـ قاّ عًٞ بٔ ؿذق١ بؿعايٝات عظـهش١ٜ 
 ع٢ً َشاغ١ ٖٚٞ َٔ أَٗات َذٕ اٚؼايـ َع ايٛدٓا٤ ا٭صدٟ ٚتػًب ٖاسٕٚ ايشػٝذ
ٞ   (8)ادؿظياعاثا ؾٝٗا ٚ (7)آرسبٝذإ ٚتػًـب عًـ٢    أٚسَٝـ١ أٖـٌ   بـٔ ؿـذق١   ، ثـِ سـاسب عًـ

 . (9)املذ١ٜٓ ٚب٢ٓ َع أخٛت٘ بٗا قـٛسّا
                                 

 .122( ايـاب٤ٞ: سطّٛ داس اـ٬ؾ١، ق1)
 .157قطىٍلاً، ، ػٗشٜاسإ 5/214، ايهاٌَ، 356( تأسٜخ املٛؿٌ، ق2)
 .356( تأسٜخ املٛؿٌ، ق3)
 .357( ّ. ٕ، ق4)
 قاؾع١ دٖٛى.-ٕ اساكٞ قلا٤ بشدسؾ ٚدض٤ َٔ قلا٤ عكش٠ ٌ اٯتكاب (5)

 .233ّ، ق1966( نتاب ايش٩ٚطا٤، عشٸب٘ ٚٚكع سٛاػٝ٘ ا٫ب ايبرل ابْٛا، املٛؿٌ 6)
( َشاغ١: تكع يف دٓٛب ػشم عرل٠ اٚس١َٝ ع٢ً ْٗش ؿايف، ٚنإ يف ايعـش اٱط٬َٞ َٔ اػٗش َذٕ 7)

 .3/125دٟ: َشاؿذ ا٫ط٬ع، ، ايبػذا5/93َعذِ ايبًذإ،  .آرسبٝذإ
٫ ميٝٸض ايب٬رسٟ بني عًٞ بٔ ؿذق١ ٚابٓ٘ صسٜل، ٜٚزنش إ ؿذق١ بٔ عًٞ  .326ق( ؾتٛ  ايبًذإ، 8)

)صسٜل(، قاّ بٗزٙ امل١ُٗ ايؿعايٝات يف عـش اـًٝؿ١ ٖاسٕٚ ايشػٝذ، ؾهُا بٝٓا، إ ايكا٥ِ بٗزٙ امل١ُٗ ٖٛ 
 ابٓ٘. يشػٝذ ٫إ ٖٛ املعاؿش شلاسٕٚ اعًٞ بٔ ؿذق١ ٫ْ٘ ن

 .1/674ٚس١َٝ، َاد٠ أ، َٝٓٛسطهٞ: دا٥ش٠ املعاسف ا٫ط١َٝ٬، 405( ّ. ٕ، ق9)
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ْكطاع، ٜٚعٗش َٔ أقٛاٍ تَٛا اٱكطشاب َٚاتٓا عٔ عًٞ ابٔ ؿذق١ ٜؼٛبٗا اٱإ َعًٛ 
اْ٘ قذ بظط طٝطشت٘ ْٚؿٛرٙ ع٢ً َٓاطل دبًٝـ١ ػاطـع١ بـني املٛؿـٌ      ا٭صدٟٚ املشدٞ
 ،(1)٘ سٓهـاّ املٛؿـٌ ٚايؼـُاٍ نًـ٘"    ٥باآعٔ إبٓ٘ صسٜل "صسٜل ٚ ا٭ٍٚؾٝكٍٛ  ،ٚآرسبٝذإ

ؿعًٛنّا ٜػرل ٜٚؿظـذ آ٣ٚ اىل    -ق١أٟ أبٛ صسٜل عًٞ بٔ ؿذ -ٜٚزنش اٯخش "... نإ أبٛٙ
 .(2)٘"أًْٖتضع٘ َٔ ؾذاصٙ يٓؿظ٘ ٚإ ،ٌاؾب
ٚٚد٘ إيٝـ٘،   بٔ و٢ٝ اؿشػٞ يكتاٍ عًٞ بٔ ؿذق١ أمحذنًـ ٖاسٕٚ ايشػٝذ ايكا٥ذ  
ٛقع يف ظٝؼ٘ يف عُل اؾباٍ املتؼعب١ ٚاـاكع١ يظطإ عًٞ بٔ ؿذق١، ؾ أمحذؾتٛغٌ 

ْتــاس يف َٛكـع قـ٠ٛ، ؾًُـا تـٛيفٸ ٖـاسٕٚ ايشػـٝذ        ٚاؿبد عًٞ بعذ ٖـزا اٱ  ،ا٭طش ٚقتٌ
 .(3)ع٢ً املضٜذ َٔ اؾباٍ اجملاٚس٠ تػًب ّ(809ٖـ/193ط١ٓ)

صعاَـ١   ؾخًؿـ٘ يف  ،عًـ٢ َاٜبـذٚ   عًٞ بٔ ؿذق١ يف بذاٜات عـش اـًٝؿ١ املإَٔٛ تٛؾ٢
يف آرسبٝذـإ   أخـش٣ ، ؾاطتٛىل ع٢ً قـش٣ َٚـذٕ   اؿشن١ ابٓ٘ ؿذق١ بٔ عًٞ املًكب بضسٜل

َ  -إأسٸ –إ ؾإ صسٜكّا ساسب ؿاسب ايـشٸ  ا٭صدٟٚأسَٝٓٝا، ٚسظب قٍٛ  ٓـ٘ قـش٣   ٚاْتـضع 
ٌ َٚشاع عذ٠ٓ ٚبعـذٖا سـاسب    ٚاطـتٛىل عًـ٢ ايهـجرل َـٔ كـٝاعِٗ ٖٚـادِ        َذٜٓـ١ َشْـذ   أٖـ
 ض١َٝٓ ايٛاقع١ قذ ْٓؿز ٖزٙ ايؿعايٝات يف املذ٠ اييـ سدٌ ٚساؿشٖا، ٚاملٛؿٌ يف ث٬ثني أ
 .(4)ّ(820ٖـ/205) بني ٚؾا٠ أبٝ٘ ٚعاّ

كِ أسَٝٓٝـا أٜلـّا   ع٢ً آرسبٝذإ، يف  بظط طٝطشت٘بعذ إ  ٜبذٚ إٕ صسٜل نإ ٜطُع
إىل ممتًهات٘، ؾهاتب اـًٝؿ١ املإَٔٛ ٚطـأي٘ يف إ ٜٛيٝـ٘ أسَٝٓٝـا ٚسـشب بابـو اـشَـٞ       

صسٜل َٔ َٛقـ بايهؿا١ٜ، غرل إ املإَٔٛ طًِ ١ٜ٫ٚ أسَٝٓٝا إىل عٝظ٢ بٔ قُذ، ؾػلب 
يتـ سٛي٘ عذد نجرل َٔ ا٫تبـاع، ثـِ   ، ؾأٚمجعِٗ ب٬د املٛؿٌاىل سداي٘ بٚنتب املإَٔٛ 
ٌ     ٍدٸ٘ سٛتٛ ؾـادتُع ايٝـ٘    ،آرسبٝذإ ٚناتب أؿشاب اؾُـٛع ٚايٛدـٛٙ ٚس٩طـا٤ ايكبا٥ـ

                                 
 .223( نتاب ايش٩طا٤، ق1)
 .358( تأسٜخ املٛؿٌ، ق2)
 .358( ّ. ٕ، ق3)
( ٜشٟٚ ا٭صدٟ اؿٛاس ايزٟ دش٣ بني اـًٝؿ١ املإَٔٛ ٚايظٝذ بٔ اْع ا٭صدٟ كُٔ سٛادخ ط١ٓ 4)
خدل ايظٝذ بٔ أْع اـًٝؿ١ عٔ ايتـشؾات ايعذا١ٝ٥ اييت قاّ بٗا صسٜل بعذ ٚؾا٠ ّ(، سٝح أ820ٖـ/205)

 .356ابٝ٘، تأسٜخ املٛؿٌ، ق
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ٌ    ِٖبًؼ عذدايهجرل َِٓٗ ست٢   يف املٛؿٌ ٚآرسبٝذإ مٛ مخظني ايؿا بـني ؾـاسغ ٚسادـ
 .(1)ٚػٓب سشب بابو ٚتٛد٘ مٛ أسَٝٓٝاْٚضٍ بأسدبٌٝ 

ٕ   بٴًؼ امل  ب بابـو اـشَـٞ،   ٚػٓبـ٘ سـش   إَٔٛ غدل اْـشاف صسٜل عـٔ ٫ٜٚـ١ آرسبٝذـا
ٔ     ا٭صدٟطتشلش ايظٝذ بٔ أْع ؾا ا٫ؾعـاٍ   ، ٚأطًع٘ ايظٝذ ع٢ً نـٌ َاقـاّ بٗـا صسٜـل َـ
 .(2)١، ؾـ٫ٛٙ املـإَٔٛ عًـ٢ أسَٝٓٝـا ٚآرسبٝذـإ ٚقتـاٍ صسٜـل       َـاحل اـ٬ؾـ ١ٝ٥ كذ ذاايع

 .(3)ّ(821ٖـ/206ع٢ً ػاط٧ ايضاب ا٫ع٢ً ٖٚضٸَ٘ ٚريو يف ط١ٓ )ؾتـذ٣ ي٘ صسٜل 
ٍ ، ؾبعـذ طـٓٛات   بُٝٓٗـا اـ٬ؾات  تػذدٚ صسٜـل عًـ٢ سأغ أيــ ؾـاسغ ٚسادـٌ       ٓـض

َكتـٌ  عـٔ   أقتتٌ ايطشؾإ ط٬ٜٛ، ٚاطؿش بظٛم ا٭سذ، ؾخشز ايٝ٘ ايظٝذ يف أسبع١ ا٫ف، ؾ
 .(4)بٔ أْع ايظٝذ

ٛدـ٘ ؾـٛسّا قُـذ بـٔ محٝـذ      ، ؾأظٗش املإَٔٛ غلبّا ػذٜذّا سُٝٓا عًِ مبكتٌ ايظـٝذ 
ــاٍ ب   ــإ يكت ــٞ إىل املٛؿــٌ ٚآرسبٝذ ــاّ ايطٛط ــل َع ــو ٚصسٜ ــ١ٓ   ،اب ــذ يف ط ؾٛؿــًٗا قُ

ّ( َٚع٘ ابٔ املكتٍٛ قُذ بٔ ايظٝذ ٚدٝؽ نبرل َهٕٛ َٔ سدـاٍ ايكبا٥ـٌ   827ٖـ/212)
عًـ٢،  ْٚضٍ باؾاْب ايؼـشقٞ َـٔ ايـضاب ا٭   ، ٚخشز صسٜل َٔ داْب٘ َٔ املٛؿٌ (5)ايعشب١ٝ

١ اـًٝؿ١، ؾبذأ مبشاط١ً صسٜل ٚدعاٙ إىل طاع ،ٚاساد ايطٛطٞ سظِ املٛقـ بـٛس٠ ط١ًُٝ
ثِ  ،ؾاَتٓع صسٜل ٚاطتعذ يًكتاٍ، ؾذش٣ قتاٍ ػذٜذ بُٝٓٗا ٚاْذسش صسٜل ٚاست٢ُ باؾباٍ

ٝٸذّا  ناتب ايطٛطٞ ٚطًب َٓ٘ ا٫َإ، إ٫ٓ إ ايطٛطٞ خذع٘ ٚايكٞ ايكب  عًٝ٘ ٚأسطً٘ َك
صسٜــل  أَــٛاٍإىل املــإَٔٛ، ؾهاتــب املــإَٔٛ قُــذ بــٔ محٝــذ ايطٛطــٞ يٝـــادس مجٝــع 

 .(6)ٚايلٝاع َٛاٍطاتٝل ٚا٭ٚأؿشاب٘ َٔ ايش
 
 

                                 
 .356( تأسٜخ املٛؿٌ، ق1)
 .358( ّ. ٕ، ق2)
(3 ،ٕ .ّ )359. 
 .5/214، ايهاٌَ، 373( ّ. ٕ، ق4)
 .5/215، ايهاٌَ، 387، تأسٜخ املٛؿٌ، ق8/619( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
 .216-5/215، ايهاٌَ، 383-381، تأسٜخ املٛؿٌ، ق8/610يطدلٟ، ( تأسٜخ ا6)
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 ملٗذٟ ايُهشدٟ:ا -
 ٟ َٚـاس َٝخا٥ٝـٌ    ّ(845ٖــ/ 230)ت ٜشٟٚ امل٪سخٕٛ ايظشٜإ نذْٜٛٝظٝٛغ ايتًُشـش

ٟ   ّ(1234ٖــ/ 632 :ت)اجملٗـٍٛ  ٚايشٖـاٟٚ   (1)ّ(1199ٖـ/596 )ت: ايظشٜاْٞ  ٚابـٔ ايعـدل
 -إبٔ عُش دضٜش٠سدٌ ُنشدٟ ظٗش بب٬د  أخباسبؼ٤ٞ َٔ ايتؿـٌٝ  ،ّ(1285ٖـ/686 :)ت

ٜبؼـشٕٚ  عـذ ْؿظـ٘ املٗـذٟ املٛعـٛد ايـزٟ نـاْٛا       إدع٢ سظب صعُِٗ ايٓب٠ٛ ٚٚ -بٖٛتإ
بعٗٛسٙ ٜٚإًَٔٛ َٓ٘ إٔ ىًـِٗ َٔ أعذا٥ِٗ "ٚناْٛا ٜتذاٚيٕٛ بٝـِٓٗ سـذٜح ْـاتر عـٔ     
تهٗٔ ٚتكًٝذ آبا٥ِٗ َؿادٙ إ ًَهـّا طـٝعٗش َـِٓٗ ٜـذع٢ املٗـذٟ، ٚاْـ٘ سظـب َلـُٕٛ         

ميإ ٚناْٛا ٜذعْٛ٘ إ٫ّٖا، ٚاْ٘ طٝخًـ ًَه٘ آخش ٖٚهـزا إىل  إزل٘ طٝٗذٟ ايؼعٛب إىل اٱ
ٚظٓٛا اْ٘ ٖـٛ راى   غرل ْٗا١ٜ، ؾؿٞ ٖزا ايضَإ إرٕ ظٗش س٥ٝظِٗ املٗذٟ ايزٟ تهًُٓا عًٝ٘

 ".ايزٟ ٜٓتعشْٚ٘
 ؾٗٞ قًُا  ،ٖزاػ٦ٝا عٔ املٗذٟ  ١ٝ املع١ٝٓ مل تظذٌاٱط٬َيعشب١ٝ بٝذ إ املـادس ا
ــشم إىل ا٭ ــذاختتط ــيت س ــش     اي ــٔ اؿٛاك ــذ٠ ع ــ١ ٚايبعٝ ــ١ ايٓا٥ٝ ــاطل اؾبًٝ   ؽــف املٓ
٢ دشتبتًـو  ؾُٔ خـ٬ٍ دساطـتٓا َٚتابعتٓـا ٚدـذْا إ ٖٓـاى أسـذاثّا ٚٚقـا٥ع ػـت        ايهدل٣،
 باؿذٜح عٓٗا.املـادس ايظشٜا١ْٝ ٚايبٝضْط١ٝ  تٓؿشد ،املٓاطل
 املٓاطـب َّا يؿا٥ذ٠ ايبشح ٚدذْا َـٔ  ، ٚاكا١ُٖٝ املٛكٛع َٔ مجٝع ايٓٛاسْٞٚعشّا ٭   

ٔ  ٕٚ ٜعـدل ، سغِ إٕ امل٪سخني ٚايُهتـاب ايظـشٜإ   (2)ايشٖاٟٚ َٔ تأسٜخ ْكٌ ايٓف  عـاد٠ عـ
 .ٚد١ٗ ْعش سداٍ ايذٜٔ ٚاؾُاعات ايظشٜا١ْٝ املك١ُٝ باؾضٜش٠ ٚآطٝا ايـػشٟ

ٛدـٛدٕٚ إىل ايٝـّٛ ٖٚـ٪٤٫    امل ا٭نشاد " نإ يف ريو ايضَإ قّٛ ٜذٜٕٓٛ بايٛث١ٝٓ ِٖٚ
بعـذ إ ؾكـذٚا س٩طـا٥ِٗ نُـا ٖـٛ       ،ٞاٱط٬َْلُٛا إىل ايذٜٔ ثِ إ بذأٚا بإست٬ٍ اؿـٕٛ

                                 
، تأسٜخ 38، ق2014ّ برلٚت، امل٪طظ١ ايعشب١ٝ يًذساطات ٚايٓؼش، سس٬ت دْٜٛٝظٝٛغ ايتًُششٟ (1)

  .13-3/12 ،1996ّسًب ، ٜٔدداس َاسَاسَٝخا٥ٌٝ ايظشٜاْٞ ايهبرل، 
ٍ َٔ ايكشٕ ايظابع اشلذشٟ( نتابّا تأسىّٝا ( أيـ ساٖب َٔ أٌٖ ايشٴٖا فٍٗٛ اشل١ٜٛ )ايٓــ ا٭2ٚ)

بايًػ١ ايظشٜا١ْٝ ٜتٓاٍٚ ؾٝ٘ ا٭سذاخ املتعًك١ بأقايِٝ اؾضٜش٠ ٚأسَٝٓٝا ٚايؼاّ، ٚايهتاب َذلدِ إىل ايًػ١ 
ّ، نُا ْكٌ نٌ َٔ 1986ايعشب١ٝ. تأسٜخ ايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ، عشٸب٘ ٚٚكع سٛاػٝ٘ ا٭ب أيبرل أبْٛا، بػذاد 

, ٚدٜٓٝظٝٛغ ايتًُششٟ 14املٗذٟ يف نتاب٘: تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ )بايظشٜا١ْٝ(، قابٔ ايعدلٟ أخباس 
 َٚٝخا٥ٌٝ ايظشٜاْٞ يف تأسى٘.
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أَـ١   ؿـبشٛا ، ثـِ أ (1)َهتٛب ٖآٖا، اِْٗ فُٛع١ َٔ ايؼعٛب ا٭س١َٝٓ ٚايؿاسط١ٝ ايٛث١ٝٓ
ُٸٕٛ اٯٕ بأ  ، ٚنـإ ٜتـذاٍٚ ؾُٝـا   (2)زلا٤ اؿـٕٛ اييت اطتٛيٛا عًٝٗاخاؿ١ َعشٚؾ١ ٜٚظ

َؿـادٙ إ ًَهـّا طـٝعٗش َـِٓٗ ٜـذع٢ املٗـذٟ،       بِٝٓٗ سذٜح ْاتر عٔ تهٗٔ ٚتكًٝذ آبا٥ِٗ 
ميــإ ٚنــاْٛا ٜذعْٛــ٘ إ٫ٖــّا، ٚاْــ٘ طــٝٗذٟ ايؼــعٛب إىل اٱ ،زلــُٕ٘ٛ إٚاْــ٘ سظــب َلــ

رٕ ظٗـش س٥ٝظـِٗ املٗـذٟ ايـزٟ     إىل غرل ْٗا١ٜ، ؾؿٞ ٖزا ايضَإ إ طٝخًـ ًَه٘ آخش ٖٚهزا
ِٗ ٜٚلع بشقعـّا  ًَُٓع ًتهًُٓا عًٝ٘ ٚظٓٛا اْ٘ ٖٛ راى ايزٟ ٜٓتعشْٚ٘، ٚنإ غرل قابٌ ي

ٝٸّا إ٫ّٖا، ٚنٌ ّٜٛ نإ ٜضداد عذد املـٛايني يـ٘ ٚتأتٝـ٘ ا٭    ع٢ً ٚدٗ٘ ٜٚذعٛ ٍ ْؿظ٘ ْب  َـٛا
ؾأدتُع ايٝ٘ ؾ٦ات نجرل٠ َٔ ػت٢ ايؼـعٛب ايؿاسطـ١ٝ ٚايعشبٝـ١ ٚايٛثٓٝـ١ تـشاٚدِٖ       ،بٛؾش٠

٘ ، ٚسًٓـت سٖبتـ  (3)ا٭نشاد ١ َٔ ب٬داؾباٍ اؿـٝٓؾهش٠ ايٓٗب ٚايظًب، ٚدعٌ طهٓاٙ يف 
، ٚناْت طٝٛؾِٗ (5)ٚطٛس عابذٜٔ (4)باصبذٟ -دتا  بٝت صبذٟإأسَٝٓٝا ٚب٬د ع٢ً اؾضٜش٠ ٚ
نًـٗا طـٛا٤ يـذِٜٗ يف    ايؼـعٛب  ؿـٓاف، ٚناْـت   غرل َؼؿكني ع٢ً نٌ ا٭ ،تشتٟٛ َٔ ايذّ

ار ناْٛا ٜذٜٕٓٛ باجملٛط١ٝ )ايضسادػت١ٝ( ؾهاْٛا ٜعتدلٕٚ غشٜبّا نـٌ َـٔ ٫ ٜتخـز    ، ٚايكتٌ
ٝٸّا إ ّا، ٚخاف املًو املإَٔٛ ْؿظ٘ َِٓٗ، ٚسُٝٓا دخًـٛا بـ٬د طـٛس عابـذٜٔ     ٫ٖٝاملٗذٟ ْب

ٔ     ٝٚدٜش قشكني ٚايكش٣ اجملاٚس٠ ٚاخـزٚا ٜع  سـانِ تًـو   (6)جـٕٛ ؾٝٗـا ؾظـادّا، تؼـذٸع اؿظـ
ٕ اؿظـٔ  ات اييت ٜظـَْٛٛٗا ايشٖبـإ )؟(، ٭  ايب٬د ٚدابِٗٗ ٫ٚ طُٝا اْ٘ نإ ٜش٣ ايعزاب

ٝٸ١ ػاٙ املظٝشٝني ستبـاى بـني   عًِٝٗ بػتـ١، ٚػـا٤ او إ وـٌ اٱ   ، ؾاْك  نإ طًِٝ ايٓ
                                 

 س١َٝٓ )اسَٝٓٝا(.ٚايب٬د ا٭( ٜكـذ اِْٗ َٔ طه١ٓ ايب٬د ايؿاسط١ٝ )اٜشإ( 1)
ُا٤ ايكبا٥ٌ ؼهُٗا صعسَٝٓٝا ٚاؾضٜش٠ أ كتًؿ١ َٔ أما٤ق٬ع ٚسـٕٛ عذٜذ٠ يف  ( ناْت ٖٓاى 2)

 .152، 2/ 1ط٬ع، َشاؿذ اٱ ، ايبػذادٟ:159-3/158، 1/429ٜٓعش عٓٗا: َعذِ ايبًذإ،  ايهشد١ٜ.
تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ،  .( ٜٚلٝـ ابٔ ايعدلٟ إ املٗذٟ نإ ٜذعٞ اْ٘ املظٝد ٚ )ايشٚ  ايكذغ(3)
 . 144ق

، ٚعٓذٖا ًٜتكٞ ا َع باقشد٣ أٟ بٖٛتإٚتزنش غايب دضٜش٠ ابٔ عُشقباي١ دد١ً  قش١ٜ نبرل٠  ( باصبذ٣:4)
 ، ٚتعشف اٯٕ بباصؾت74.٢، اؿُرلٟ: ايشٚض املعطاس، ق1/320َعذِ ايبًذإ،  .ْٗش خابٛس بٓٗش دد١ً

، 4/48( طٛس عابذٜٔ: بًذ٠ ؿػرل٠ َٔ أعُاٍ ْـٝبني يف بطٔ اؾبٌ املؼشف عًٝٗا، َعذِ ايبًذإ، 5)
 .2/896َشاؿذ ا٫ط٬ع، 

 مج١ ي٘ يف املـادس اٱط١َٝ٬.( مل ْكـ ع٢ً تش6)
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، ؾٛٓيٛا ا٭دباس، ٚاكطش املٗـذٟ ايـزٟ نـاْٛا ٜ٪يٹْٗٛـ٘ إىل سؾـع ايدلقـع عـٔ        ا٭نشاد ؿؿٛف
، ٚدخـٌ  (1)ؾشاد ق٥٬ٌ إىل ب٬د إطشام بـٔ آػـٛد  ٚاشلشب َٔ اَاّ اؿظٔ، ؾٓذا َع أ ٚدٗ٘

اَـا إطـشام ؾاطـشع سـا٫ ٚقـب        سٍٛ اؿــٔ،  ا٭نشاد عٓذ إطشام إىل اؿـٔ ٚادتُع
اغ ، ٚيف ايًٌٝ أخز ايشأغ ٚنٌ َا اطتطاع اخزٙ َٔ املاٍ ٚايٓ(2)ع٢ً املٗذٟ ٚقطع سأط٘

ِ  ٖٚشب َٔ قذاَِٗ ٚعاد إىل سـٓ٘  اؾضٜـش٠،   ٚتشى ا٫ٚدٙ يف ريو اؿـٔ ٚرٖـب إىل سـان
ٟ     ا٭نشاد ٚملا اْبًر ايـبد ٚدخٌ شقـٛا  ، اسإىل اؿـٔ ٚمل هذٚا ؾٝـ٘ طـ٣ٛ دجـ١ املٗـذ
ٚ  َٓاصٍ إطشام ثِ سسًٛا ٚأ ُٸٓٛا اَاّ اؿـٔ ايزٟ نإ ؾٝـ٘ ا٫ٚد إطـشام  شأتـ٘،  إَتٛا ٚن
خٌ طهإ ايكش١ٜ إىل اؿـٔ ٚنإ ؾذ ،يف ايكش١ٜاـدل راعت ، اٚار اسظت بزيو اَشأ٠ ٚث١ٝٓ

قتًٛا نٌ َـٔ نـإ    ا٭نشاد َشأ٠ إطشام أخ ساٖب قذ دخٌ اؿـٔ ٖٛ اٜلّا، ٚملا ٚؿٌٱ
ػٓٸٛا ٖذَّٛا ع٢ً اؿـٔ ٚاخزٚا ٜشػكْٛ٘ باؿذاس٠ ست٢ ػـشعت ايػـشف   خاسز اؿـٔ ٚ

ايزٜٔ اكشَٛا ايٓـاس يف بـاب    ا٭نشاد طتظ٬ّ إىلتٓٗاس، ٚبُٝٓا ناْٛا ع٢ً ٚػو اٱ ايذاخ١ًٝ
اؿـٔ، ارا بزيو ايشاٖب مبذ ٜذٙ ؾٝتٓاٍٚ سقّا ثِ ًٜكٞ بٓؿظـ٘ َـٔ ايظـٛس، ٚملـا ٚادـ٘      

ا ٝظِٗ ايزٟ اقِٝ خًؿّا يًُٗذٟ ٚطعٓ٘ بايشَد ٚؿشع٘، ٚملتٛد٘ تّٛا مٛ س٥ ا٭نشاد ؾٝايل
اطتطاع ايشاٖب اشلشب ٚايٓذا٠، ٚػا٤ او إ ولش سض، نإ ايع٬ّ قذ بذأ ىِٝ ع٢ً ا٭

ٚاباد ايهجرلٜٔ َِٓٗ  ا٭نشاد إطشام ع٢ً سأغ اؾٓٛد ايزٜٔ دًبِٗ َع٘، ٚاْك  بػت١ ع٢ً
ٗذٟ املؿذعـ١، ٚاقـاَٛا س٥ٝظـّا عًـِٝٗ ػخــّا      ٚؾشٸ ايباقٕٛ ٚتبذدٚا، ٚناْت ٖزٙ ْٗا١ٜ امل

ازل٘ ٖاسٕٚ ٚبعذٙ قاّ بابو، ٖٚهزا تعاقبٛا ست٢ ايّٝٛ ِٖٚ ٜٓتؼـشٕٚ ٜٚظـٝطشٕٚ عًـ٢    
 .(3)اؿـٕٛ املٓٝع١ يف ايبًذإ ايؿاسط١ٝ"

، غرل إ ابٔ ايعدلٟ ٜتشذخ عٔ ظٗٛسٙ ٖاٟٚ ايظ١ٓ اييت ظٗش ؾٝٗا املٗذ٫ٟ وذٸد ايًش
ّ(، أٟ قبـٌ إ تــبد   829ٖــ/ 214ْٜٛا١ْٝ اييت تكابٌ ط١ٓ )( 1140كُٔ سٛادخ ط١ٓ )

ٝٸٓا يف سشن١ بابو اـشَٞ، سشن١ عا١َ  سشن١ بابو اـشَٞ، إ اٯ٫ف بأسبع طٓٛات، ؾهُا ب
      ٞ طـ١ٓ   َٔ ايُهشد مبختًـ قش٣ ْٚٛاسٞ إقًِٝ اؾبـاٍ قـذ اْلـُٛا إىل سشنـ١ بابـو اـشَـ

                                 
 .144تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ، ق .( اطشام بٔ آسٛد ا٫سَين يذ٣ ابٔ ايعدل1ٟ)
، ؾشُٝٓا ؾأ بابو إىل ب٬د طٌٗ بٔ طٓباط  بطشٜل أسَٝٓٝا ( ٜزنشْا ريو بكـ١ بابو اـشَٞ َع2)

 ا٥٘.ٚاطًع ا٫ؾؼني ع٢ً َهإ إختبغذس ب٘ 

 . 144، ٜٚكاسٕ َع ابٔ ايعدلٟ: تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ، ق41-39ٍ، ق( تأسٜخ ايشٖاٟٚ اجمل3ٛٗ)
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٫ْتبـاٙ َـٔ ايـٓف ٖـٛ إ نـ٬ َـٔ       ، ٚممـا ٜظـذلعٞ ا  (1)ّ( ٚػُعٛا بُٗزا833ٕٖـ/218)
ٕ     ايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ ٚابـٔ ايعـدلٟ    بابـو َـٔ ايُهـشد     ٚغرلٖـِ َـٔ املـ٪سخني ايظـشٜإ ٜعـذٸٚ

 ؿشن١ املٗذٟ ايُهشدٟ.ٚإطتُشاسّا سشنت٘ اَتذادّا  ٜٚعتدلٕٚ
ٜٚبادس إىل ايزٖٔ ط٪اٍ ًَؿت يًٓعش، ٖٚٛ إ ؾهش٠ ظٗٛس املٗذٟ بني املظًُني ؽف 

، ٚإ ُنشد اؾضٜش٠ مل ٜهْٛٛا َـٔ ايؼـٝع١ َٜٛـّا َـا، ؾهٝــ      ا٭ٍٚكاّ يف امل ايؼٝع١ ٚسذِٖ
ٜعٗش بِٝٓٗ َٔ ٜذعٞ اْ٘ املٗذٟ؟ سمبا تهٕٛ ا٫داب١ ط٬ّٗ ارا عًُٓا إ ايُهشد ايزٜٔ آَٓٛا 

، نُـا ٜعٗـش   َٚعتكـذاتِٗ ايكذميـ١  ٫ ٜضايـٕٛ عًـ٢ دٜـاْتِٗ     ي٘، ناْٛاباملٗذٟ ٚادتُعٛا سٛ
، ايظهإقذ اْتؼش يف اؾضٜش٠ ايعًٝا ٚاعتٓك٘  اٱط٬ّإ َٔ شغِ ع٢ً ايبٛكٛ  َٔ ايٓف، 
 )املٗذٟ املٓتعش( ؾهش٠ صسادػت١ٝ اٜلّا. ٚإ ظٗٛس َٓكز ايعامل

ا٭سـذاخ املتــ١ً بـ٘ مبـا ؾٝٗـا      ٚفشٜات طرل٠ املٗذٟ ايُهشدٟ ٚدعٛت٘ ايػاَل١ إ 
املضٜـذ   ادـ١ اىل ٚعكـا٥ل  ايهجرل َٔ ا٭طـشاس ٚاؿ ؼٌُ بني طٝاتٗا ، ػُع اؾُاٖرل سٛي٘

طتكـا٤ ٚايبشح يف ايتٛاسٜخ ايظشٜا١ْٝ احمل١ًٝ ٚايذٚسٜات ٚتتطًب اٱ ايتششٟ ٚايتشكٝلَٔ 
 ايهٓظ١ٝ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 139، ابٔ ايعدلٟ: كتـش تأسٜخ ايذٍٚ، ق6/114( املكذطٞ: ايبذ٤ ٚايتأسٜخ، 1)
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 يُهشد ٚسشٚبِٗ َع ُأطش٠ أبٞ ديـ:ا -
ٖادشت أطش٠ أبٞ ديـ ايعذًٞ َٔ ايهٛؾ١ إىل ْٛاسٞ ُٖزإ ٚأؿؿٗإ يف أٚاطط ايكشٕ 

يف  (1)شزعٝظ٢ بٔ ادسٜع بٔ َعكـٌ ايعذًـٞ َذٜٓـ١ ايهـَ     طش٠ب٢ٓ سأغ ا٭ايجاْٞ اشلذشٟ، ٚ
بٓا٤ املذٜٓـ١  املؼٗٛس بأبٞ ديـ ايعذًٞ بش١ٜ أؿؿٗإ ْٚضشلا، ٚأمت ابٓ٘ ايكاطِ بٔ عٝظ٢ 

 .(2)دعًٗا ػب١ٗٝ بايبًذ٠سـٓٗا ٚٚ
ٛٸادّاممذٚسّا أَرلّا ػذاعّا بأْ٘ ديـ أبٛ  عٴشف َٚٔ خرل٠ قـاد٠ املـإَٔٛ ثـِ     ٚػاعشّا د
 ػتبانات٘إعظٔ طرلت٘ ٚب ١ٝ ٚا٭دب١ٝتأسىاي شٚاٜاتاي تٚأػادَذس٘ ايؼعشا٤ املعتـِ، 
 .(3)ُهشدايٚبط٫ٛت٘ َع 
 قطعٛا ايطشٜل ع٢ً أبٞ ديـ يف عًُ٘، ؾ٬سكِٗ ٚطعٔ  ؾشطاّْا َِٜٓٗٚش٣ٚ إٕ 

ؾاسطّا َِٓٗ بظِٗ، ؾٓؿز ايظِٗ إىل ؾاسغ آخش ٚسا٤ٙ، ؾُات ن٬ُٖـا، ٜٚكـٍٛ ايؼـاعش بهـش     
 ّ(يف ريو: 808ٖـ/192)ت: بٔ ايٓطا 

ٝٵٔٔ بطع١ٓ  ّٜٛ اشلٝاز ٫ٚ ْشاٙ ن٬ًٝ   قايٛا: ٜٚٓعِ ؾاسطٳ
ٕٻ طٍٛ قٓايَ٘  .(4)ٌَٝ إرا ْٳعَِٳ ايؿٛاسغ ٬َٝ  ٫ تعذبٛا ؾًََٛٳ أ
 ٚميذس٘ يف َٓاطب١ أخش٣:

ـٌُٝ ٚايػضٚات    ُّا     عـ٢ً أًٖٗا با َٴـُٳ  ٚداغٳ ؽَٛات ايبًـــــذ 
 .(5)ْٗاْٚذ بعذَا    طٴك٢ ؾشض ايكشٴبإ بايشؾكاتْؿ٢ ايُهشد عٔ ػعيب    
 
 :ٜشٜذ اؿراد ٖٚٛ ا٭نشاملظًشني بعذ إٔ محاٙ َٔ  دابش بٔ عباد ايبـشَٟذس٘ ٚ
 ٚظٌ َٔ اِيبها٤ يَٗٳا أيٝـ  دشت بذَٛعٗا اِيعني ايزسٚف    
  ٚٳبعذ أسب١ ٚٳ٣ْٛ قزٚف          بٹًَاد تٓٛؾ١ٺ ٚٳقٌ قؿش    

                                 
. َعذِ  (1) ايهشز: بني أؿؿٗإ ُٖٚذإ ٚاىل ُٖزإ أقشب ٚتلاف إيٝٗا نٛس٠ ٚأًٖٗا ٜظُْٛٗا نَشٙٳ

 يهشز اؿاي١ٝ سلايٞ طٗشإ. ٖٚٞ غرل َذ١ٜٓ ا .4/446ايبًذإ، 

 .10/379ْظاب، ا٭ ( ايظُعاْٞ:2)
 .3/497ايٛايف بايٛؾٝات،  :ايـؿذٟ، 138ّ، ق1949( ابٔ طٝؿٛس: نتاب بػذاد، ايكاٖش٠ 3)
 .4/75، ا٭عٝإٚؾٝات إبٔ خًهإ:  (4)
 .37( ػعش  بهش بٔ ايٓطا ، ق5)
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ـٺ ٚأْت صع    ٚأْت ايعض ٚايؼشف املٓٝـ        ِٝ بهشأبا دي
 بٗا إٕ مل ت٪ٜذٖا سكٛف       تًل عـاب١ّ ًٖهت ؾُا إٕ   
 َكب١ً صسٛف ا٭نشاد َٔ    نؿعًو يف ايبذٟ ٚقذ تذاعت   
ُٻا إَٔ سأٚى بٗٳا خؿرلّا     .(1)ٚخًٝو سٛشلَا عـب عهٛف      ؾًََ

ّ بـني آٍ أبـٞ ديــ ُٚنـشد صٴ    عٔ املعاسى ايذا٥ش٠  أخش٣ؿطخشٟ َعًَٛات ٜٚلٝـ اٱ
ّ مخاهـإ)؟( يف نـٛس٠   ؿـٌ َـٔ صٴ  إ(، قـا٬ّ٥ إ دًٜٝٛـ٘ نـإ يف ا٭   ّ ايشَٝذ)صٴ دًٜٝٛ٘
ؿطخش، ؾاْتكٌ َٓٗا إىل صٴّ ايشَٝذإ، ٚخذّ س٥ٝع صٴّ ط١ًُ بٔ سٚصب٘، ؾًُا َات سٚصبـ٘  إ

َٸ٘، ست٢ ْظب ايضّ ايٝ٘ ٛ  دا٥ـش٠ ع ٝٛطـ بت ػـشع ، ثـِ  (2)تػًٓب دًٜٝٛ٘ ع٢ً ص بإؿـام  رٙ ْؿـ
آٍ أبـٞ   َـع ّ اذا٭َش ايزٟ أد٣ اىل سـٍٛ اٱستهـاى ٚاٱؿـت   ،اىل طًطاْ٘ أخش٣َٛاكع 
 بـٔ إدسٜـع  ٗـا َعكـٌ بـٔ عٝظـ٢     ؾٝت ٚقـا٥ع َٚعـاسى بُٝٓٗـا، طـكط     ؾٓؼب ،ايعذًٞ ديـ
دًٜٝٛ٘، ٚيف َعاسى ٫سك١، اْتكِ أبٛ ديـ َٔ دًٜٝٛ٘ ٚقتً٘ ٚسضٸ سأطـ٘   ٬ّٝ بٝذقت ايعذًٞ

 .(3)إىل إ اْكلت أٜاَِٗ ٚأسؿادٙ أ٫ٚدٙ ّ دًٜٝٛ٘ بٝذصٴ ، ؾبكٞتًهات٘ٚاطتٛىل ع٢ً مم
ّ( 902-879ٖـ/289-265)دًٜٝٛ٘ بٝذ عُشٚ بٔ ايًٝح ايـؿاسٚقع صّ  ٚيف ٚقت ٫سل

 بٔ عبذايعضٜض ايعذًٞ، ٜٚعٗش إ أ٫ٚد دًٜٝٛ٘ ٚأسؿادٙ  أمحذّ بعذ إ ٖضٸ
 .(4)ّ ؾُٝا بعذايضٴدٚا سهِ ٚإداس٠ اطذل

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 .3/497ايٛايف بايٛؾٝات،  (1)
 .144( َظايو املُايو، ق2)
 .145( ّ. ٕ، ق3)
 .145( ّ. ٕ، ق4)
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 ّ(:841-839ٖـ/226-224)رلخٛؾدعؿش بٔ َ سشن١ -
ٞ  سشنـ١ بابـو   ايكلـا٤ عًـ٢  عكـاب  ػٗذت دٗات املٛؿٌ ايؼشق١ٝ يف أ  نـ١ ش، ساـشَـ

ٟ  (1)دعؿش ابـٔ َرلخـٛؾ  ٜكٛدٖا عاس١َ  ٞ  ايُهـشد ايظـًطات  ٚ يُهـشد أنـدل َٛادٗـ١ بـني ا    ٖٚـ
 يف ب٬دِٖ. اٱط٬ّْتؼاس ايعباط١ٝ َٓز إ
 ،اطِ ايكب١ًٝ اييت ٜٓتُـٞ ايٝٗـا  سدٌ فٍٗٛ اشل١ٜٛ ٫ٚ ٜعشف ٖزا بٔ َرلخٛؾ ٚدعؿش 
أْٛس املا٥ٞ ْك٬ّ عٔ َ٪يـ نتاب داطٓا٥ٞ إ دعؿشّا نـإ صعُٝـّا يًكبًٝـ١ املضٚسٜـ١      ٜٚكٍٛ
 ٜ٘ٓظـب ، ٚ(2)أؿـ٬ّ  عًُّا إٕ املضٚس١ٜ قب١ًٝ سذٜج١ ايعٗذ ٚمل تهٔ َٛدٛد٠ آْـزاى  ،ايذاط١ٝٓ

ٚ ذٴْبًايقبًٝـ١  َـٔ دٕٚ ديٝـٌ اىل   قُذ مجٝـٌ ايشٚصبٝـاْٞ    ٘ ٝـ١  ذ اؾـ ٚ ا٭ٍٚ ا٭َـرل  وظـب
 -، ٜٚـش٣ آخـش اْـ٘ َـٔ قبًٝـ١ ايذٚطـته١ٝ      (3))ايذْب١ًٝ( سٴهـاّ تدلٜـض   ا٭ع٢ً ٭َشا٤ ايذْاب١ً

 .(5)، ٜٚـؿ٘ باسح ثايح ظعؿش اشلهاسٟ(4)ايذٚطه١ٝ ٖٚٞ أٜلّا مل تهٔ َٛدٛد٠ سٝٓزاى
 َهـإ ايٛؿـٍٛ إىل  ٚيـٝع باٱ  ،غـرل َٛثكـ١   دتٗادات ػخــ١ٝ إسا٤ فشد تًو اٯتبك٢ 
ٚ    ، ٚاملجـابش ايجـا٥ش  ٖـزا  َٚهاْـ١   أؿٌ ك١سكٝ  طـباب ايـيت   ا٭ٜتعـزس ايٛقـٛف عًـ٢ ايـذٚاؾع 
ٕ يهـٔ َـٔ ايبـذٜٗٞ اْـ٘      ،بٛدـ٘ ايظـًطات  ٚتؼـٗرل ايظـ٬    عت٘ إىل اٱْتؿـاض  ؾد ٔ  نـا  َـ
 ايٓاقُني َٔ طٝاط١ ٚٓيا٠ ٚعُاٍ ايذٚي١ ع٢ً املٛؿٌ.ش٩طا٤ اي

                                 
يف كبط اطِ ٚايذ دعؿش، ؾذا٤ بـٝؼ )َٗشدؽ، َشخٛؾ، َٗشدٝؽ، ؾٗشدع(،  ايشٚا٠ ـإختً (1)

ُٗا ٖٛ )َرل( أٟ أؿً َٔ اٱطِ َؼاب٘ إىل سذ نبرل )َٗش، َش، ؾٗش( ٜشدد إ ا٭٬ٍٜٚٚسغ إ املكطع 
ارا ؿد ايتعبرل ؾٝـبد اطِ ٚايذ دعؿش )خٛؾ( أٟ ايطٝب ٚ ا٭َرل، أَا املكطع ايجاْٞ ؾ٬ػو اْ٘

ٜٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ،  ا٭صدٟ.)خٛسلرل( أٟ ا٭َرل ايطٝب  ايؿاسغ اؾٛاد، نُا عٓذ  )َرلخٛؾ( أٚ
 .96،ا٭نشاد يف بٗذٜٓإ، ق5/258،ايهاٌَ 323ق،ػشافايتٓبٝ٘ ٚا٭ ،430ق،،تأسٜخ املٛؿ9/118ٌ
 .96( ا٭نشاد يف بٗذٜٓإ، ق2)
ص، 1985(، َاٜع 32)طؤالارى كلارااُ، ذولارة، يةكلاُ لة تةاريَش ا دةارابةريزاداٌبولَفةرولاٌزِةاايى  (3)
 .34-17ق ،اجمل١ً ْؿظٗا ادعشْب١ًٝ ٠ٜ ايذٴاٱَاس، ٚعٔ تأسٜخ 20ٍ
 .29دب ايُهشدٟ، برلٚت )د.ت(، قايٛاقع١ٝ يف ا٭( د. عضايذٜٔ َـطؿ٢ سطٍٛ: 4)
 .26ّ، ق1967دب٘، نشنٛى ( د. بذسخإ طٓذٟ: طبٝع١ اجملتُع ايُهشدٟ يف أ5)
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(1)ّ( يف َاتعٝع839ٖـ/224ط١ٓ )بٔ َرلخٛؾ  ظٗش دعؿش   
طـٔ،  بـاٍ دا ظوالاٌطيش   -

 .(3)"را عذ٠ عع١ُٝ"ست٢ ؿاس(2)ٚأيتـ سٛي٘ اعذادّا نجرل٠ َٔ أبٓا٤ قَٛ٘
عًـ٢   ا٭صدٟؾعني عبذاو بٔ ايظٝذ بٔ أْـع   ،أدسى اـًٝؿ١ املعتـِ خطٛس٠ املٛقـ
ٚكهـٔ َـٔ    يشوالاٌط ؾتٛدـ٘ عبـذاو إىل    ،ا٭نـشاد  املٛؿٌ ٚنًؿ٘ بايكلا٤ ع٢ً إْتؿاك١

، ؾاست٢ُ دعؿش ٚايجٛاس ظباٍ داطٔ ٚؼـٓٛا بٗـا ٚاؽـزٚا َٛكـعا يف    إخشاز ايجٛاس َٓٗا
ٓـ ايٛؿٍٛ ايٝ٘، ؾتٛغٌ عبذاو عُٝك قُتٗا ٜـعب ٛا ا يف اؾباٍ ايٛعش٠ ٫ٚسل ايجٛاس، ؾهُ

٘  ٚظؿشٚا ب٘ ي٘ زلاعٝـٌ بـٔ   إطـش بٝـِٓٗ   ٚٚقـع عـذد َـِٓٗ يف ا٭   (4)ٚقتًٛٙ َع انجش أؿـشاب
ًـِ ٜـذلدد دعؿـش يف    ، ؾبـٔ ايظـٝذ   عِ عبذاوٖٚٛ  ٟا٭صدعبذاو ايتًٝذٟ ٚإطشام بٔ أْع 

 .(5)ؿٗشٙ سغِ إٕ إطشام نإ قتًُٗا ٚايتخًف َُٓٗا
ٚايـٞ املٛؿـٌ    أتبـاع  َػضاٙ، ٜٚبذٚ اْـ٘ ػـذٜذ ايٓكُـ١ عًـ٢     إ قتٌ دعؿش ي٬طش٣ ي٘

٠٫ٚ ٚعُـاٍ   طـتبذاد ْؿِٗ ًُْٚع َذ٣ ظًـِ ٚإ َٚتشُظا ي٬ْتكاّ َِٓٗ، َٚٔ ٖٓا أقشبا٥٘ ٚ
 َععِ ايجٛسات ٚاٱْتؿاكات يفٖٛ ايذاؾع ايش٥ٝع ٚسا٤ ٫ٚػو ا٭ٖايٞ ع٢ً  ط١ٝايذٚي١ ايعبا

 .تأسٜخاي
ايكا٥ذ ايذلنٞ ايؼشغ إٜتـاخ يتٓؿٝـز املُٗـ١، ؾخـشز      ،نًـ املعتـِ بعذ َكتٌ عبذاو

ّ( عًـ٢ إخـت٬ف ايشٚاٜـات    841ٖــ/ 226طـ١ٓ ) أٚ  ّ(840ٖــ/ 225اٜتاخ َـٔ بػـذاد طـ١ٓ )   
 ،عدل طٛم ا٭سذ إىل دبـاٍ داطـٔ سٝـح َعاقـٌ دعؿـش      ٚتٛد٘ مٛ املٛؿٌ، ٚطاس َٓٗا

 ٢ ايظـ١ٓ ايتايٝـ١، ٚاطـؿشت عـٔ تكٗكـش     ػذٜذ بني ايطشؾني ٚاطتُشت ستدَٟٛ ؾٛقع قتاٍ 
ٜتـاخ،  إدعؿـش ؾًـِ ٜـذع ْؿظـ٘ ؼـت سمحـ١        َٚكتٌ عذد نـجرل َـِٓٗ، اَـا    دعؿش ٚأؿشاب٘
 .(6)ُات َظَُٛاع٢ً ايتظًِٝ ٚػشع ايظِ ؾٚؾلٌ املٛت 

                                 
 ٖٚٞ بًذ٠ َاْهٝؽ اؿاي١ٝ ايتابع١ حملاؾع١ دٖٛى. ولاٌطيش ٝع أٟ( تـشٝـ ٚايـشٝد َاْػ1)

 .Encyclopedia Britanica, Vol: XIV, p160،5/258( ايهاٌَ، 2)
 .73ّ، ق1946( ابٔ دس١ٝ: ايٓدلاغ يف تأسٜخ خًؿا٤ بين ايعباغ، بػذاد 3)
 .5/258، ايهاٌَ، 431تأسٜخ املٛؿٌ، ق :( ا٭صد4ٟ)
 .5/258( ايهاٌَ، 5)
 .158، قُذ اَني صنٞ: َؼاٖرل ايُهشد يف ايذٚس اٱط٬َٞ، ق5/258( ّ. ٕ، 6)
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سكٝكّٝا ع٢ً ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ؾًٝع َٔ  يف اؿكٝك١ خطشا دباٍ داطٔ دُنشػهًت ثٛس٠ 
لاصات اييت سككٗـا اـًٝؿـ١   ٙ ايكلا٤ عًٝٗا أسذ٣ أِٖ اٱايػشٜب إ ٜعذ املظعٛدٟ ٚغرل

 .(1)املعتـِ
٘   َكتٌ دعؿـش   أثش ع٢ً ٍ ْٗـب  مت  ،ٚأؿـشاب٘ ٚقُـع ثٛستـ ٚطـب٢ ْظـا٥ِٗ    ايجـٛاس  أَـٛا

خـز إىل  ُأذع دجُإ دعؿش يف َٝذإ املعشن١ بٌ نُا مل ٜٴ ،(2)سطاشلِ إىل تهشٜتإٚاطؿاشلِ، ٚ
ـُشَـٞ ٚاملاصٜـاس     بـٔ   طاَشا٤، ٜٚش٣ٚ ايذٜٓٛسٟ إ دعؿشّا ؿًب يف طاَشا٤ ظاْـب بابـو ا

ٖٛ َـرل ٚايتُجٌٝ نإ دَّٚا ؾايـًب ٚايتؼٗرل  ،، ٖٚٓا تظتٛقؿٓا سٚا١ٜ ايذٜٓٛسٟ(3)قاسٕ
خطـشّا قـذقّا عًٝٗـا،     ٜؼه١ًٕٛ يًذٚي١ ٚات ٚدعٛات َٓاٖلنشس ٜكٛدٕٚا٫ػخاق ايزٜٔ 

 َاّ أعني ايٓاغ بعذ اطشِٖ ٚقتًِٗ.أؾٝتِ ؿًبِٗ ٚايتؼٗرل بِٗ 
 دعؿش ايذاطين َٚـرلٙ ايذَٟٛ َٚا أيت إيٝٗا ثٛست٘ َٔ َآطٞ ٚنـٛاسخ  رنش٣ تٚبكٝ
املعاؿش يًظًطإ ؿ٬   ؿؿٗاْٜٞٚكٍٛ ايكاكٞ ا٭ ، ك١ًٝ ايُهشد ست٢ ايعـش ا٭ٜٛبٞيف

ٟٸ ايزٟ تتؼا٤ّ ب٘ :"...ٜٛبٞايذٜٔ ا٭  .(4)"ا٭نشاد قتٌ املعتـِ دعؿش ايُهشد
ٝـ    ػاس٠ اىل إٕ اٱٚأخرلّا هذس  ١ ثٛس٠ دعؿش ايذاطين تشنت تأثرلٖـا عًـ٢ ايكـذسات ايكتاي

ػـػًت بـاٍ    أخـش٣ ت ٚسشنـات  ثـٛسا ؾهاْت اىل داْب  ،ٚاطتٓضؾت طاقات دٝؼٗايًخ٬ؾ١ 
 ؼاسٜع أبٝ٘ ايعظهش١ٜ ملٗامج١ ايبٝضْطٝني اـ٬ؾ١ ٚسايت دٕٚ اكاّ اـًٝؿ١ ايٛاثل َ

 .(5)َٚٛاؿ١ً ايكتاٍ كذِٖ
 
 

                                 
 .73، ابٔ دس١ٝ: ايٓدلاغ يف تأسٜخ خًؿا٤ بين ايعباغ، ق323( ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، ق1)
 .130، خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد، ق5/258( ايهاٌَ، 2)
بأؿبٗبز، كشد ع٢ً ٚاملاصٜاس بٔ قاسٕ َٔ أَشا٤ د٬ٕٝ ٚطدلطتإ ٚيكب  .402( ا٭خباس ايطٛاٍ، ق3)

اـًٝؿ١ املعتـِ ٚإطتٛىل ع٢ً دباٍ طدلطتإ ٚإَتٓع عٔ إسطاٍ اـشاز إىل ايطاٖشٜني ٚإتـٌ ا٭ؾؼني 
 ّ(.839ٖـ/224)، ٚاعتكٌ ٚؿًب ط١ٓ ب٘
 .179، ق-املٓظٛب خطّا اىل ايعُاد ا٭ؿؿٗاْٞ -( ايبظتإ اؾاَع4)
، ايعشٜين: 175ّ، ق1934( ؾاصًٜٝـ: ايعشب ٚايشّٚ، تعشٜب د. قُذ عبذاشلادٟ ػشرل٠، ايكاٖش٠ 5)

 .299ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق
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 َع ايبٝضْطٝني: ٚايتشايـ )ثٝٛؾٛب( ايُهشدٟ ـشْ -
 داعـذ أبعـذ إ اْلـِ ايٝٗـا     ،َـٔ ايتٛطـع  ، َشس١ً دذٜـذ٠  (1)١ بابو اـشَٞنشدخًت س

َش يف ُٖزإ، ا٭ ّ( ٚػُعٛا833ٖـ/218َٔ طهإ إقًُٝٞ اؾباٍ ٚآرسبٝذإ ط١ٓ ) ٠رلغؿ
قلـ٢ عًـ٢   ؿشم سلًِٗ ٚ، ؾإبشاِٖٝإطشام بٔ ايكا٥ذ ايزٟ أدٸ٣ باملعتـِ إ ٜشطٌ ايِٝٗ 

ّ   ، ٖٚشب َٔ لاأنجشِٖ سظب صعِ ايشٚاٜات ٟ   ،إىل بـ٬د ايـشٚ ٚؾٝٗـا دخـٌ   ":ٜكـٍٛ ايطـدل
إ َٚٗشداْكـذم يف  ذاؾباٍ َٔ ُٖـزإ ٚأؿـبٗإ َٚاطـب    أٌٖؾُٝا رنش مجاع١ نجرل٠ َٔ 

ؾهـإ آخـش    ،ؾعظهشٚا يف عٌُ ُٖزإ ؾٛد٘ املعتـِ إيِٝٗ عظانش ،١ ٚػُعٛادٜٔ اـشَٝ
  إيِٝٗ يف رٟ ايكعذ٠ ٚقش٨ ...ؾؼخفإبشاِِٖٝ عظهش ٚدٗ٘ َع إطشام بٔ عظهش ٚد٘ إيٝٗ

ٖٚـشب بـاقِٝٗ إىل بـ٬د     )!( نتاب٘ بايؿتد ٜـّٛ ايذلٜٚـ١ ٚقتـٌ يف عُـٌ ُٖـزإ طـتني أيؿـا       
 .(3)ٟ إ غايب١ٝ ايؿاسٜٔ ناْٛا َٔ ايُهشدابٔ ايعدلٜٚؿِٗ َٔ سذٜح  ،(2)"ايشّٚ
ٟ  ٕ ٜكٛداـشٸَٕٝٛ ايؿاسٸٚ نإ ٚٚؿـٌ بٗـِ إىل ايكظـطٓط١ٝٓٝ عاؿـ١ُ      (4)ِٖ قا٥ـذ ُنـشد

ِٗ ٓـذ ايتعُٝـذ باطـِ )ثٝٛؾـٛب(، ثـِ ستـب      ايبٝضْطٝني، ؾتٓــشٚا ٖٓـاى، ٚزلٸـ٢ ايكا٥ـذ ع    
اؾٝؽ بــ يف ؾــشم َكاتًــ١ّ( 842 -829ٖـــ/227-214َدلاطــٛس ثٝٛؾٝــٌ بــٔ َٝخا٥ٝــٌ )اٱ

كـت بــ١ً ايكشابـ١     َـرل٠ تضٚز ثٝٛؾـٛب َـٔ أ  ٚ ، (5)يٝظتعني بِٗ عٓذ ايلشٚس٠ ايبٝضْطٞ
 نإ ًَو ايشّٚ قذ ؾشض شلِ، ٚصٚدِٗ ٚؿرلِٖ ٚ ٜٚلٝـ ايطدلٟ" .(6)بايعا١ً٥ املايه١

 .(7")َكات١ً ٜظتعني بِٗ يف أِٖ أَٛسٙ إيٝ٘
                                 

 عٔ سشن١ بابو اـشَٞ ٜٓعش: ايؿـٌ ايجايح. (1)
، َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ 415ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق ، ٜٚٓعش:8/668تأسٜخ ايطدلٟ،  (2)

 .138ايعدلٟ: كتـش تأسٜخ ايذٍٚ، ق، ابٔ 3/380ٚاؿذا٥ل، 
 .144ّ، ق1890تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ )ايٓف ايظشٜاْٞ(، باسٜع  (3)
(4) The Combridge Medieval History , vol IX, Byzantine Empire part 1, P710. 

 .126ًٜٝـ: ايعشب ٚايشّٚ، قؾاص
 ،125، ايعشب ايشّٚ، ق9/56تاٜخ ايطدلٟ،  (5)
 ، ْك٬ّ عٔ: 277ّ، ق1965ايعشٜين: ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ايكاٖش٠  ايظٝذ ايباص (6)

. J. B. Bury, History of the later Roman Empire, London 1923, P, 253 

 .125، ايعشب ايشّٚ، ق9/56تاٜخ ايطدلٟ،  (7)
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َـٔ ايطـدلٟ   ٣ نـٌ  طِ اؿكٝكٞ يجٝٛؾٛب ٚقبٌ إ ٜعُـذ، بؼـهٌ كتًــ يـذ    ثٴبٸت ا٭
، (2)ٚايجـاْٞ بؼـهٌ )ْــرل(    (1)ْاسطـٝع أٚ  بــٛس٠ باسطـٝع   ا٭ٍٚٚاملظعٛدٟ، ؾجبٸتـ٘  

نُدلز بؼـهٌ )ْــش    تأسٜخْٚكً٘ عٓ٘ َ٪يـ  (3)بؼهٌ )ْـش( ظٛسَٟٝؼٌٝ اي ٚدا٤ عٓذ
 ْـش  أعُاٍ، ٜٚكٍٛ ؾاصًٜٝـ إ ْـش غرل َعشٚف يف املـادس ايشَٚا١ْٝ، يهٔ (4)ايُهشدٟ(
بارطـٝع(  أٚ  طِ ايزٟ رنشٙ ايطدلٟ )باسطٝعاٱإ  ٜبذٚٚ .(5)ٛب ْؿظٗاثٝٛؾ أعُاٍٖٞ 
ٌ ٚيعٌ ْك ،ع٬ّ يف ايًػ١ ايُهشد١ٜزلا٤ ا٭أْ٘ ا٭قشب إىل ؿٝاغ١ يهٛ قشب إىل ايـش١،ٖٛ ا٭

زلـا٥ِٗ ٜٓتٗـٞ   ٔ املعشٚف عِٓٗ إ ايهـجرل َـٔ أ  . ؾُا٫طِ طبكّا ملا ٚسد عٓذ ايبٝضْطٝني
صًٜٝـ ٜٚكٍٛ ؾا ،باد -بارأٚ  را ؿدٸ ريو ؾٝهٕٛ ا٫طِ باسغ)ٜٛغ(، ٚاأٚ  باي٬سك١ )ٜع(

 .(6))ْشطٞ(اسطٝع قشٸؾ١ َٔ ْشطٝعإ ْ
      ِ تتظـِ بايعـذا٤ ػــاٙ    ناْـت طٝاطـ١ ايذٚيـ١ ايعباطــ١ٝ ستـ٢ عــش اـًٝؿـ١ املعتـــ

يف آطٝا  (8)، ٚسُٝٓا كشد تَٛاغ ايـكًٞ(7)اسطاٍ اؾٝٛؾ يكتاشلاتكتلٞ  ٚ ايبٝضْطٝني
ٜٓـٟٛ  املـإَٔٛ   نإبذا١ٜ ايكشٕ ايتاطع امل٬ٝدٟ، /ايكشٕ ايجاْٞ اشلذشٟايـػش٣ يف اٚاخش 

ٔ   َذادَظاعذ٠ تَٛاغ عظهشّٜا ٚإ ايكٝـاّ عًُـ١ عظـهش١ٜ     ٙ بايكٛات ايعظـهش١ٜ يُٝهٓـ٘ َـ
سايـت دٕٚ   ًٞايـذاخ كطشاب ايٛكـع  يبٝضْطٝني، يهٔ ؾؼٌ سشن١ تَٛاغ ٚإَباغت١ ع٢ً ا

                                 
 .9/56تأسٜخ ايطدلٟ،  (1)
 .4/70َشٚز ايزٖب،  (2)
 -َٛكٛع ْـشأعتُذْا يف  .َٝخا٥ٌٝ ايظشٜاْٞ – يظٛسٟ، ْك٬ عٔ َٝؼٌٝ ا125ايعشب ٚايشّٚ، ق (3)

بـٛس٠ س٥ٝظ١ ع٢ً نتاب ؾاصًٜٝـ ٚنتاب ايظٝذ ايباص ايعشٜين، ٚأعتُذ امل٪يؿإ ع٢ً َـادس  ثٝٛؾٛب
سَٚا١ْٝ ْٜٚٛا١ْٝ عذٜذ٠، َٓٗا َٝؼٌٝ ايظٛسٟ ٚؿ١ً تٝٛؾإ ٚدٝٓضٜٛغ ٚصْٚاساغ ٚطٝذسْٚع ٚنزيو 

 ٌ ٍ. ب. بٛسٟ ٚ ز. أٚطذلٚغٛسٚؾظهٞ. ع٢ً املشادع ا٭ٚسٚب١ٝ اؿذٜج١ َج
(4) Combridge History , P 710. 

 .113ايعشب ٚايشّٚ، ق( 5) 
 .125، قاملـذس ْؿظ٘( 6)

(7) J  . J Saunders, History of Medieval Islam , 1972, P 114. 
-188)عؼشٜٔ ط١ٓ  ٥ٌٝ يف آطٝا ايـػش٣ ٚاطتُش يٓشَٛدلاطٛس َٝخاع٢ً اٱتَٛاغ ايـكًٞ  كشد (8)
 ّ(.823-803ٖـ/208
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ٙ إ ُ (1)كاّ املإَٔٛ يٓٛاٜـا دٜٔ عًـ٢ ايذٚيـ١   نظـب املتُـشٸ   بٝضْطـ١ عًـ٢  ت ًـ ، ٚباملكابـٌ ع
ايعباط١ٝ ٚاملتزَشٜٔ َٔ طٝاطتٗا إىل داْبِٗ ٚتضٜٚذِٖ بـايكٛات، ٚخـرل َجـاٍ عًـ٢ ريـو      

 ايتعإٚ ايعظهشٟ بِٝٓٗ ٚبني بابو اـشَٞ.
سشنـ١  ايكلـا٤ عًـ٢   ّ(، َـٔ  838ٖــ/ 223)سٝذس بٔ نٝهاٚغ( طـ١ٓ )  ا٭ؾؼنيكهٔ 

إىل أسَٝٓٝـا َٚهاتبـ١    ا٭ؾؼـني ذ إ لا َـٔ قبلـ١   بع ا٭خرل بابو اـشَٞ بكظا٠ٚ، ؾٗشب
دلاطٛس ثٝٛؾٌٝ، ٚاعًُ٘ إ املعتـِ ٚدٸ٘ مجٝع دٝٛػ٘ ٚسٛاػٝ٘ ايٝ٘ ٚمل ٜبل عٓذٙ َاٱ

إىل  ٘ٛدـ بايت ٜتـاخ، ؾـإٕ سغـب   ٚطبٸاخـ٘ إ  -ٜٚكـذ دعؿش بٔ دٜٓـاس اـٝٸـاط   -ست٢ خٝٓاط٘
ٖـ         ،١ٝاٱط٬َايذٜاس  زٙ املهاتبـ١ ؽؿٝــ   ؾًٝع َـٔ أسـذ ميٓعـ٘، ٚنـإ بابـو ٜٓـٟٛ َـٔ 
 اـشَٞبابو  ؾأبٝضْطٞ سظب قٍٛ َ٪سخ ، ٚ(2)ٚؿشف ْعش املعتـِ عٓ٘ لػط عًٝ٘اي
 .(3)بايؿعٌثٝٛؾٌٝ اٱَدلاطٛس  اىل

ني، ايتٗذ١٥ يف اؾب١ٗ ايؼشق١ٝ ٚعكذ َعاٖذ٠ ايظـ٬ّ َـع ايعباطـٝ    نإ ثٝٛؾٌٝ ميٌٝ اىل
لـٞ  غايب١، غرل اْ٘ َا نـاد ك َٔ ٜذ ا٭طذلدادٖا ٜتؿشؽ يًش١ًُ ع٢ً دضٜش٠ ؿك١ًٝ ٚإ يهٞ

ٍ ٜعـٛد إىل  إٔ ع٢ً خ٬ؾ١ املعتـِ أسبع طٓٛات ست٢ سأ٣  يف ايؼـشم ٚػـذع٘ عًـ٢     ايكتـا
اتٝــ١ يٝكابــٌ ايعباطــٝني ٪ٚٚدــذ اْٗــا ؾشؿــ١ َ ٘، ؾٛاؾــل عًــ٢ طًبــ(4)ريــو َٛقـــ بابــو

ٝـ   ف ٫اٯ عؼـشات ٚؼشٸى ظٝؽ ؾـب قٛاَـ٘    ِٗ َـٔ بٝـٓ  ٚ ،احملُـش٠ أٚ  ١ؾلـ٬ّ عـٔ اـشَ
ٌ ، (6)ايبًػاس ٚايظـ٬ف  إ طـبعني ايؿـّا َـِٓٗ نـاْٛا َـٔ اؾٓـٛد ايٓعـاَٝني، ٚايبكٝـ١          ٚقٝـ

                                 
 .91ؾاصًٜٝـ: ايعشٚب ٚايشّٚ، ق (1)
، اطذ سطتِ: ايشّٚ ٚؿ٬تٗا بايعشب، برلٚت 242، ا٭صدٟ: تأسٜخ املٛؿٌ، ق9/56تأسٜخ ايطدلٟ،  (2)

ايذٚي١  .تـا٫ت َع بابو اـشَٞا٫َدلاطٛس ثٝٛؾٌٝ ٖٛ ايباد٨ باٱٜٚكٍٛ ايعشٜين إ  .1/325ّ، 1955
 .276ايبٝضْط١ٝ، ق

 .88ايعشب ٚايشّٚ، ق( 3)
 .281ايعشٜين: ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق (4)
 .1/325ايشّٚ ٚؿ٬تِٗ بايعشب، ( 5)
(6) 114 Saunders, Medieval Islam, P، 125ايعشب ٚايشّٚ، ق. 
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أؾـشاد  عـذد  ب.بـٛسٟ   باع نـاْٛا َـٔ اـشَٝـ١، ٜٚكـذس    غايب١ٝ ا٫ت، ٚميهٔ ايكٍٛ إ (1)اتباع
 .(2)يؿاأاؿ١ًُ غُظ١ عؼش ب اـش١َٝ
ٌ إات ٚع٢ً عايٞ ايؿشأع٢ً مت اٱطت٤٬ ٚ (3)طتٗذؾت اؿ١ًُ َذ١ٜٓ صبطش٠إ  ثش ريو اتــ

باْـــاس بابــو اـشَــٞ يف أسَٝٓٝــا ٚآرسبٝذــإ ٚأسطــٌ سطــ٬ّ إىل أسَٝٓٝــا يطًــب   ثٝٛؾٝــٌ
ٚكُٔ ثٝٛؾٌٝ بـزيو ٥٫ٚٗـِ يـ٘، ثـِ امـذس دٓٛبـّا        (4)أسَٝٓٝا يًشطٌ أٌٖاـشاز، ؾارعٔ 

 .(5)ٚاطتٛىل ع٢ً صبطش٠ بظٗٛي١ ٜٚظش
٘  سازلٶا ٚ )أنشاد ْـش( دٚسّا ؾعا٫ّأٚ  ٕٛاـشَٝ يعب      يف اْتـاس ثٝٛؾٌٝ ٚطـًٗٛا َُٗتـ

 .(6)٤ٓظااي ٚطيبايٞ ٖا٭ٚتـؿِٗ املـادس بايٛسؼ١ٝ ٚاشلُذ١ٝ يف سشم املذ١ٜٓ ٚايؿتو ب
 عُاٍا٭ سذِيـام ايتِٗ بِٗ ٚيف ملـادس يف إع٢ً ايشغِ َٔ َبايػ١ ا -اـش١َٜٝبذٚ إ 

، َٚا عاْٛٙ َٔ ٚتؼشٜذ َا تعشكٛا ي٘ َٔ قتٌ ٚطيب مل ٜٓظٛا -اييت قاَٛا بٗا يف صبطش٠ 
ْتكـاّ َـٔ   ايجـأس ٚاٱ  شّٚ، ؾعكـذٚا ايعـضّ عًـ٢   ايـ املؼك١ ٚايـعٛبات اثٓا٤ ٖشٚبِٗ اىل ب٬د 

ٕ   ، ٚايؼ٧ املِٗ ايزعباطٞاؾٝؽ اي اــشَٝني، نـاْٛا انجـش     ٟ ٜٓبػٞ إ ٜكـاٍ ٖٓـا، ٖـٛ ا
كـشاس ايبؼـش١ٜ   بطش٠، ٚاػـذٚا محاطـّا يف إؿـام ا٭   سغب١ َٔ ايبٝضْطٝني يف سـٍٛ مح١ً 

ٚاملاد١ٜ بايذٚي١ ايعباط١ٝ، ْتٝذ١ ملا سٌ بِٗ ع٢ً اٜـذٜٗا قبـٌ طـٓٛات، ؾلـ٬ّ عـٔ ريـو       
بايطبٝع١ اؾػشاؾ١ٝ يًُٓطك١ َٚا بٗا َٔ طشم َٚظايو، ٚناْـت شلـِ   ٚإط٬ع  ناْٛا ع٢ً عًِ

١ٝ ٚنٝؿٝـ١ ؾتشٗـا، ؾهـٌ ٖـزٙ املُٝـضات يًخـشَٝني       اٱطـ٬َ خدل٠ يف نٝؿ١ٝ بٓا٤ اؿــٕٛ  
ثش ايبايؼ يف ا٫ْتـاس ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إ يًخشَٝني ا٭١ُ ثٝٛؾٌٝ إىل سذ نبرل، طًٗت َٗ
 ايبٝضْطٞ.

                                 
 .424، تأسٜخ املٛؿٌ، ق9/56تأسٜخ ايطدلٟ، ( 1)
 ..Bury, P 253   J. B ، ْك٬ّ عٔ:277ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق (2)
صبطش٠: َذ١ٜٓ بني ًَط١ٝ ٚزلٝظاط ٚاؿذخ يف طشف ب٬د ايشّٚ ٜٚبعذ عٔ ًَط١ٝ باسبع١ ؾشاطخ/  (3)

 .3/130َعذِ ايبًذإ،  .ن24ِسٛايٞ 
 .2/325، ايشّٚ ٚؿ٬تِٗ بايعشب، 281، ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق126ايعشب ٚايشّٚ، ق( 4)
 .247-5/246، ايهاٌَ، 9/55، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/474تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، ( 5)
، ػانش َـطؿ٢: يف  ايتأسٜخ ايعباطٞ، دَؼل، 9/55، تأسٜخ ايطدلٟ، 2/475تأسٜخ ايٝعكٛبٞ،  (6)

 .381-380ّ، ق1975
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ٍ ، ؾهشس َا قاّ بٗا َـٔ ا٭ (1)ٚطاس إىل زلٝظاط مل ميهح ثٝٛؾٌٝ يف صبطش٠ ط٬ٜٛ  عُـا
، ثِ َل٢ مٛ ًَط١ٝ، ؾاكطشت سا١َٝ املذ١ٜٓ إىل ؾتد أبٛابٗا، ؾذخًٗا ا٭ٚىليف املذ١ٜٓ 
ٖذاف اييت دـا٤ َـٔ ادًـٗا،      اطش٣ ايشّٚ ؾٝٗا ٚبعذ ؼكٝل ا٭ّ ٚاطًل طشاثٝٛؾٌٝ بظ٬

 .(2)عاد إىل ايكظطٓط١ٝٓٝ، ؾاطتكبٌ عؿا٠ٚ بايػ١
صبطش٠ إىل اـًٝؿ١ املتعـِ، ٚبعذ ايكٝاّ بادشا٤ات تطٍٛ ػشسٗا، اطتكش  أٌٖبًؼ ْؿرل 

طـتػاث١  طـش٠ ٱ ٠ آخـشٜٔ إىل صب ادظ١ ٚعُـشٚ ايؿشغـاْٞ ٚقـ   سطاٍ عذٝـ بٔ عٓبع٢ً إ ايشأٟ
 ؾ١، ؾٛؿًت اؾٝـٛؾ ١ ٚاؾضس١ٜ ٚايتشكٛا ظٝؽ اـ٬ايجػٛس ايؼاَٝ أٌٖٗا، نُا خشز أًٖ

 ٖــايٞ إىل ٚكــت تٗذ٥ــ١ ايٛكــع ٚاسدــاع ا٭املذٜٓــ١ بعــذ إ غادسٖــا ثٝٛؾٝــٌ،  ٚاملتطٛعــ١
 .(3)َانِٓٗ ٚقشاِٖأ

 

 ْكار ثٝٛؾٌٝ:إيف  ثٝٛؾٛب -ْـشتد عُٛس١ٜ ٚدٚس ؾ -

 بابو ، َٓؼػ٬ّ بكتاٍبٝذ ايبٝضْطٝني خش٣صبطش٠ ٚاملذٕ ا٭ ٛطاملعتـِ اثٓا٤ طكنإ 
ْ٘ قاٍ َّٜٛا يشدـاٍ ب٬طـ٘:   كاٍ إ، ٜٚيًُٛاد١ٗ عذ ايعذ٠ ٚتؿشؽ، أ َٓ٘ ، ؾًُا كهٔاـشَٞ
 سـٔ؟ ؾكٌٝ ي٘: عُٛس١ٜ، مل ٜتعشض شلا أسذ َٓز ظٗٛس أَٓع ٚأ١ٜ َذ١ٜٓ َٔ ب٬د ايشّٚ أ

 .(4)ػشف َٔ ايكظطٓط١ِٖٝٓٝ أ، ٖٚٞ َشنض ايٓـشا١ْٝ ٖٚٞ عٓذاٱط٬ّ
 طًش١ ٚايعذ٠ ض دٝؼّا دشاسّا ٚصٚدٙ مبختًـ ا٭قتٓع املعتـِ بكٍٛ سداٍ ب٬ط٘، ٚدٗٸإ

ٚآ٫ت اؿـــاس، ستــ٢ قٝــٌ "مل هُــع َجًــ٘ يًخًٝؿــ١ قبــٌ"، ٚقــاد اؿًُــ١ بٓؿظــ٘ طــ١ٓ  
ٚعذٝـ بٔ عٓٝظ١ ٚدعؿـش بـٔ    ا٭ؾؼنيػٓاغ ٚأٜتاخ ٚإّ( َٚع٘ َٔ ايكاد٠ 838ٖـ/223)
َٚٔ د١ٗ ايبٝضْطٝني، قـاد ثٝٛؾٝـٌ بٓؿظـ٘ دٝؼـّا ٚطـاس مـٛ املؼـشم         .(5)س اـٝاطدٜٓا

                                 
 .3/258َعذِ ايبًذإ، . زلٝظاط: َذ١ٜٓ ع٢ً ػاط٧ ايؿشات يف طشف ب٬د ايشّٚ (1)
ّٚ ٚؿ٬تِٗ ، ايش380ايتأسٜخ ايعباطٞ، ق ػانش َـطؿ٢: يف ،127ؾاصًٜٝـ: ايعشب ٚايشّٚ، ق (2)

 .1/325بايعشب، 
 .5/247، ايهاٌَ، 9/57تأسٜخ ايطدلٟ، ( 3)
 .9/57تأسٜخ ايطدلٟ،  (4)
 .5/247، ايهاٌَ، 9/57ّ. ٕ، ( 5)
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ؿــ١ًٝ ايٓٗا٥ٝـ١   ، ٚا(1)، ؾٛقعت اػتبانات َٚعاسى عذ٠ يف َذٕ َٚٛاكـع نـجرل٠  ًُٛاد١ٗي
ٌ   ٚ تكٗكـش َذ١ٜٓ عُٛس١ٜ ٚ إخلاعيًُظًُني ٚ ْتـاس ساطِناْت إ  إْظـشاب دٓـٛد ثٝٛؾٝـ
 ،اد٠ٚثًـ١ َـٔ ايكـ    ط٣ٛ ثٝٛؾٛب ايُهشدٟ ٚاـشَٝـ١  َ٘ع، ؾًِ ٜبل (2)َكتٌ ايهجرل َِٓٗ بعذ

 يف طاس١  ت امل٪نذ، ٚي٫ِٖٛ شلًوْكار ا٫َدلاطٛس َٔ امل٤٬ّٛا سظّٓا يف إب ٚاب٢ً اـشَٕٝٛ
 .(3)عشن١امل

يف ٤٫ٚ ٚايعـٛد٠ إىل ايكظـطٓط١ٝٓٝ َباػـش٠    عُٛسٜـ١   َدلاطٛس ثٝٛؾٌٝ بعذ ٖضمي١اٱػو 
ٚ  تٛقع٘ ٖٚاـشَٝني ي٘، ؾشذخ ؾع٬ّ َا نإ ٜ ثٝٛؾـٛب   ِٗتٓــٝب ٛ كـشدِٖ يف بػ٬دْٛٝـا 

خـ٬ق  ٚاٱ مل ٜظتذب ٭ؿشاب٘ اـشَٝني، ملـا اػـتٗش بـ٘ َـٔ ايـ٤٫ٛ      َع اْ٘س٥ٝظّا شلِ، 
يٲَدلاطٛس ايبٝضْطٞ ٚملا سعٞ ب٘ َٔ َها١ْ عٓـذٙ، بـٌ قـاّ بتٗذ٥ـ١ أؿـشاب٘ ٚايكلـا٤       

 ِ ٘  َ٪نـذّا بـزيو ٤٫ٚٙ ي٬َدلاطـٛس ٚإ    ع٢ً كـشدٖ ٔ  ثبـات بشا٤تـ ٍ ا٭ َـ ايـيت قـاّ بٗـا     عُـا
ايزٜٔ بًـؼ عـذدِٖ مخظـ١ عؼـش ايؿـّا      بتٛصٜع اـشَٝني  َشٚتشتب ع٢ً ريو  ا٭ ،(4)أؿشاب٘

َٓـا سـٛايٞ   نـٌ   أؾـشاد  بًؼ عـذد ٚفاَٝع  ٚ ، ؾذش٣ تٛصٜعِٗ إىل ؾشمع٢ً ايجػٛس ايؼشق١ٝ
 .(5)يؿٞ سدٌأ

 

 بعذ ؾتد عُٛس١ٜ: ٝٛؾٛبث -ْـش ايُهشدٟ -
طٞ ؿـؿش١  تٗذ١٥ ا٭َٛس ٚايعٌُ ع٢ً  عكب ٖضمي١ عُٛس١ٜ، ايبٝضْطَٞدلاطٛس ساٍٚ اٱ
٘ ٛاس َع املعتـِ، ؾبعح ٚؾذ ؿًد ايٝ٘ يٝـدلأ  باب اؿؾتد  املاكٞ ٚ سظـب قـٍٛ    -ْؿظـ
عـاد٠ بٓـا٤   خ٬ؾـا ٭ٚاَـشٙ ٚتعٗـذ بإ   اييت قاّ بٗا دٓٛدٙ يف صبطش٠  عُأٍَ ا٭ -ايٝعكٛبٞ
إسطاٍ ٚ طش٣ا٭٬م طشا  مجٝع طإَا سذخ ٚمباي٘ ٚسداي٘ َٚعاقب١ املظ٪يني عٔ  املذ١ٜٓ

                                 
 .251-5/247، ايهاٌَ، 71-9/56ٜٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ،  ،يًُضٜذ َٔ ايتؿاؿٌٝ عٔ ٖزٙ املعاسى ( 1)
 .141ايعشب ٚايشّٚ، ق (2)
، ْك٬ّ عٔ 364، ًَشل نتاب ايعشب ٚايشّٚ شلٓشٟ دشهٛاس، ق4/70، املظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب (3)

 َٝؼٌٝ ايظٛسٟ ٚدٝٓضٜٛغ.

 .277، ايعشٜين: ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق142ايعشب ٚايشّٚ، ق (4)
  .P ,  Bury . J. B 253، ْك٬ّ عٔ: 277ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ق (5)
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، غـرل إ املعتــِ سؾـ  َبـادس٠     (1)" ايكّٛ ايزٜٔ ؾعًٛا بضبطـش٠ عًـ٢ سقـاب ايبطاسقـ١    " 
، ٜٚعٗش إ ثٝٛؾٌٝ (2)ٚقا٥ذ آخش َؼاسى يف ؾادع١ صبطش٠ ؾٌٝ ٚطايب٘ بتظًِٝ ثٝٛؾٛب ثٝٛ

  بذٚسٙ سؾ  ٖزا ايؼشط.
ٌ  شٚاٜــاتؽتًـــ ايٚ طــت٤٬ٝ ثٓــا٤ إأقتــٌ  اْــ٘ ســٍٛ َـــرل ثٝٛؾــٛب ايُهــشدٟ، ؾكٝــ

ــ١  ــ٢ عُٛسٜ ٙ إ اٱ أٚ ،املعتـــِ عً ــ٘ يف أســذ٣ طــشادٜب قـــش ٜٚــشؾ  (3)َدلاطــٛس قتً
ملعاسى اْ٘ قتٌ يف أسذ٣ ا ٖٛ ا٭سدد ٚايشأٟ، (4)ططٛس٠أؾاصًٜٝـ ايشٚا١ٜ ايجا١ْٝ ٜٚعتدلٖا 
، ٚاملعاسى اييت دـشت  (5)هٛاس ٚؾاصًٜٝـشذ ٖزا ايشاٟ ٖٓشٟ داي٬سك١ َع املظًُني، ٜٚ٪ٜ

 .ا٭خرلٟ أني ايطشؾني قذ تعٸضص ايشب
املٓاٚػات  ع١ٝٔ اٱط٬َ ١ٝتأسىاي ذْٚاتٖٓاى طهٛت تاّ يف امل يف ا٭َش اْ٘ ٚايػشٜب

ٝـ ػتبانات اييت ٚقعـت بـني املظـًُني ٚايؿـشم     ٚاٱ ايجػٛس ايبٝضْطٝـ١ يف  بـ  ١املشابطـ ١ اـشَ
  ثٝٛؾـٛب بـني  )ٚادٟ عكـشقع( بٚقعـت  ػـتبانات  سـذ٣ ٖـزٙ اٱ  إُٛس١ٜ، ٚع اعكاب َعشن١

طشاِٖ أمجٝع  ١اـشَٝسداٍ  خًفْٗضّ ؾٝٗا بؼرل، ٚٚإ (6)ٝـ١بؼرل أَرل املـاملذعٛ ٚ
شٚصٟ عاَـٌ اـ٬ؾـ١   طشٚٙ، إ٫ٓ إ ابا طعٝذ قُذ بٔ ٜٛطـ املأٚنادٚا إ َٜٔ ٜذ بؼرل 
لذ بؼرلّا، ؾتُهٔ ن٬ُٖا َٔ ايتػًب ع٢ً ثٝٛؾٛب ٚقتًـ٘  تذاسى املٛقـ ٚأ ،ع٢ً أسَٝٓٝا
ٓـٛد املظـًُني ٚكـعٛا املًـد يف     اؾاملــادس ايبٝضْطٝـ١ إ    ٚتكٍٛ ،أؿشابَ٘ع عذد َٔ 

ؾـذل٠  ساغ ثٝٛؾٝٛب ٚأسطًٛٙ َع س٩ٚغ أؿشاب٘ إىل املعتـِ، ٚناْت املعشن١ ٚقعـت يف  
 .(7)ّ(840-838ٖـ/225-223بني )َا 

                                 
 .2/476تأسٜخ ايٝعكٛبٞ، ( 1)

(2)  Combridge History, P 711. 
 .364ًَشل نتاب ايعشب ٚايشّٚ شلٓشٟ دشهٛاس، ق( 3)
 .142ايعشب ٚايشّٚ، ق( 4)
 .142ّ. ٕ، ق (5)
ْطان١ٝ ٚب٬د ايشّٚ ع٢ً ايؼاط٧ ايػشبٞ يٓٗش دٝشإ ايزٟ ٜـب يف ايبشش َذ١ٜٓ بني إ املـٝـ١: (6)

١ تكع أط٬شلا  ايّٝٛ ، ٖٚٞ َذ١ٜٓ تأسى١ٝ قذمي5/145َعذِ ايبًذإ، ٖٚٛ َٔ ايجػٛس املعشٚؾ١.  املتٛطط
 بايكشب َٔ َذ١ٜٓ أد١ْ بذلنٝا.

 .156ايعشب ٚايشّٚ، ق (7)
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عٓــذ مل ىـــ طــعادت٘ ، إ املعتـــِ َٝخا٥ٝــٌ ايظــشٜاْٞ -َٝؼــٌٝ ايظــٛسٟ ٜٚــشٟٚ
ٖذ٣ إىل بؼـرل قـ٬د٠   ، يهْٛ٘ املظ٪ٍٚ ا٭ٍٚ عٔ خشاب  صبطش٠، ؾأٛبزلاع٘ مبكتٌ ثٝٛؾ
قتـا٫ّ   لٝـ اْ٘ بعـذ َكتـٌ ثٝٛؾـٛب قاتـٌ سدـاٍ اـشَٝـ١      ، ٜٚ(1))!( رٖب١ٝ عًٝٗا ؿٛس٠
ٚا عٔ آخـشِٖ، ؾكطعـت س٩ٚطـِٗ ٚأسطـًت إىل املـٝــ١، ثـِ ًَشـت        َظتُٝتّا ست٢ أبٝذ
 .(2)يتبعح إىل املعتـِ

ايبٝضْطٝـ١، ميهـٔ إ   اييت تظشدٖا املـادس  سذاخ ايذا١َٝإ ايتٛثٝل ايٛسٝذ شلزٙ ا٭
ّ  ّ(897ٖـ/284 )ت ػعاس ايبشذلْٟكـ عًٝ٘ يف أ ، ٚسظـب  (846ّٖــ/ 231)ت ٚأبٞ ٓكـا

 طـعٝذ  ٞابـ ايكا٥ـذ  بـني   ٥ش٠قٍٛ ؾاصًٜٝـ إ ايؼـاعش ايـبشذلٟ قـذ ػـاسى يف املعـاسى ايـذا      
 : اسٙيف إسذ٣ إػعاملشٚصٟ   ذَ، ٚيف ٚادٟ عكشقع ٚثٝٛؾٛب املشٚصٟ

 ت ؾهـٓت املعـؿش املُْٝٛا             عـكشقـع اْؿشْٚؿـرل إىل 

 .(3)ٚغُظت ايشَا  ؾِٝٗ ٚؾٝٓا       ايظٝٛف ؾِٝٗ ٚؾّٝاارا ٤٬َت 
  :ٜٚٛسد ٜاقٛت يف تشمج١ ٚادٟ عكشقع بٝتّا يًبشذلٟ ٜ٪نذ َا رٖب ايٝ٘ ؾاصًٜٝـ

 .(4)بعكشقع ٚاملؼشؾ١ٝ ػٗٸذ   ٚأْا ايؼٸذاع، ٚقذ سأٜت َٛاقؿٞ
 اْتـاسٙ ع٢ًكذٝذ ٚ املشٚصٟ سّا يف َذ  أبٞ طعٝذاػعأٜلّا أٓكاّ  ْٚعِ ايؼاعش أبٛ

  ثٝٛؾٛب ٚاـشَٝني يف ٚادٟ عكشقع ٜكٍٛ ؾٝ٘: 
ِٵ   ٔٵ تٳخشٻَٳا تٳخٳشٻَتٳ        أْـٳ ايل٬ٍ بٛقع١ٺدذعتٳ شل ُٻا٥ٹٗا َٳ   يف غَ
ٔٵ نإٳ أَظ٢ يف عكشقعٳ أدذٳعا  ٌٴ َا أَ    ي٦ ٔٵ قب  ظ٢ مبُٝز أخشَا مل
ِٴ باملؼٵشٳيف ٚقًُٖا  ٗٴ ُٵتٳ  تجًَِٳ عضټ ايكّٛٔ إ٫ تٗذٻَا                   ثٳًٹ
ِٵ مبُٝزٺ   .(5)ٚأتبعتٗا بايشّٚٔ نؿّا َٚعـُا        قطعتٳ بٓإٳ ايهؿشٔ َٓٗ

  ٜٚكٍٛ يف ػعش آخش :
                                 

 .156ّ. ٕ، ق (1)
، ػانش َـطؿ٢: يف  ايتأسٜخ 364، ًَشل نتاب ايعشب ٚايشّٚ شلٓشٟ دشهٛاس، ق156ّ. ٕ، ق (2)

 .387ايعباطٞ، ق
 .4/2167ّ، 1963سف، ايكاٖش٠ ،  دٜٛإ ايبشذلٟ، داس املعاابٛ ايعباد٠ ايٛيٝذ بٔ عبٝذ ايبشذلٟ: (3)
 ، ٜٚكٍٛ ٜاقٛت إ ٚادٟ عكشقٛغ َٛكع يف ب٬د ايشّٚ.4/137َعذِ ايبًذإ،  (4)

 .223، ق1942ّٚغ ايطا٥ٞ، دٜٛإ ابٞ كاّ، ايكاٖش٠ أابٛ كاّ: سبٝب بٔ  (5)
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ِٕ إىل ايٛغ٢ ٚعٓٝلٔ             شدٵٚبٛادٟ عكشقٕع ملٵ ٜؿ   ٔٵ سطٝ  ع
ٔٴ ٚاطتٳػٳاخٳ بوَ  َٴظتػٳاخٳ ايػٳشٜٔلٔ  اٱط٬ّ            دٳأَسٳ ايذٸٜ ـٵشٔ  ٓٻ  يً

ٌٕ بكٹلٳاتٺ  ّٴ بٳِهشٔ بٔ ٚا٥ٹ ٛٵ  دٕٚٳ ّٜٛٔ احملُشٔ ايضْذٜلٔ           ٜٳ
ّٴ سًلٔ ايًُاتٹ راىَ ٖٚزا اٍ ًِلٔ اُؿًٛمٔ        ٜٛ ّٴ سٳ ٛٵ ّٴ يف ايشټّٚٔ ٜٳ ٜٛ 
ِٵ ٚ ٗٴ ـٵؿَ ٟٕ ؿايف ايٓذاسٔ عشٜلٔ    سٳ٢َ ايٓفأطعٳِٳ ايظٝـٳ ْٹ   .(1) فٳ بشأ

 
 ّ(:841ٖـ/226)ظضٜش٠ إبٔ عُش شن١ َٛط٢ س -

ابٔ ايعدلٟ إ َٛطـ٢ س٥ـٝع    ٜكٍٛٚ ،١ٝاٱط٬َتزنشٖا املـادس مل  أخش٣ٖٚٞ سشن١ 
 –ّ(، ٚإ ايؿـشغ 841ٖـ/226تإ( ط١ٓ )ٖبٛ  -)دضٜش٠ ابٔ عُش ايُهشد قذ ثاس يف ب٬د قشدٚ

ٖامجٛا املٓطكـ١ يف ايؼـتا٤ ؾتــذ٣ شلـِ      -اد٠ ايؿشغ يف اؾٝؽ ايعباطٞ سمبا ٜكـذ ايك
 .(2)سٛايٞ مخظ١ عؼش ايـ َٔ ايُهشد ؾإقتت٬

 

 ّ(: 846ٖـ/231ط١ٓ ) شناتس -
ٖزٙ اؿشنات إغؿا٫ّ تاَّا، ؾًِ ٜتشذخ عٓٗا ط٣ٛ يف طٝام سذٜج٘  أخباس أغؿٌ ايطدلٟ

ت َتضآَـ١ يف إٓ ٚأسـذ ٚيف ث٬ثـ١    نـا ٖٞ سش ايكا٥ذ ٚؿٝـ ايذلنٞ ٚمل ٜبني ٌٖ عٔ تهشِٜ
أّ ناْـت  َانٔ بعٝذ٠ ْظبٝا عٔ بعلٗا ايبع  ٖٚـٞ ؾـاسغ ْٚاسٝـ١ أؿـؿٗإ ٚاؾبـاٍ      أ

 .(3)؟سشنات َتؿشق١

                                 
 .4/137ٜٚٓعش: َعذِ ايبًذإ،  .164املـذس ْؿظ٘، ق (1)
 .153( تأسٜخ ايذٍٚ ايظشٜاْٞ، ق2)
ًٜٞ: "يف ، َاٜلٝـ اْٛس املا٥ٞ ْك٬ّ عٔ )نتاب داطٓا٥ٞ( ٖٚٛ نتاب فٍٗٛ ٫ ٜعشف عٓ٘ ػ٦ّٝا (3)

ؿؿٗإ إىل دباٍ داطٔ بكٝاد٠ خايذ بٔ طاٖش أَتذ شلٝبٗا َٔ إ ّ(، قاَت ثٛس٠ ُنشد871١ٜٖـ/257ط١ٓ )
َٔ طت١ ٚنٛدٛ بٔ تٝذٛ ايذاطين، ٚاكطشت ايذٚي١ ايعباط١ٝ إ تشطٌ ث٬ث١ دٝٛؾ، نٌ دٝؽ َ٪يـ 

ػٗش". ا٭نشاديف جٛس٠ اييت داَت ط١ٓ ٚاسذ٠ ٚمخظ١ أمخاد ايآ٫ف خٝاٍ ٱسبع١ ٫ف َٔ املؼا٠ ٚأآ
إ ٜكـذ ؿاسب داطٓا٥ٞ سشن١ ط١ٓ  –نُا ٜش٣ املا٥ٞ ريو اٜلّا  –، ٚوتٌُ 97-96بٗذٜٓإ، ق

 ّ(، غرل إْٓا مل ْعجش ع٢ً ٖزٙ اٱكاؾات يف املـادس اٱط846.١َٝ٬ٖـ/231)
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َٔ ْٛاسٞ ؾـاسغ ٚأؿـؿٗإ ٚاؾبـاٍ،    ايذلنٞ ٚؿٝـ ّ( عاد 846ٖـ/231) ؾؿٞ ط١ٓ
 ًب َع٘ سٛايٞ ٚ"ناْٛا قذ أؾظذٚا بٗزٙ ايٓٛاسٞ"، ٚد ،بعذ إ قُع سشنات ايُهشد ؾٝٗا

  .(1)ٚسبظِٗ َٔ بِٝٓٗ غًُإ ؿػاس، ؾذُعِٗٚ يف قٝٛد ٚأغ٬ٍمخظ١٦ُ َِٓٗ 
هاؾـأ٠، ؾبعـذ إ   ظتشل ايتكذٜش ٚامل١ُٗ ٚؿٝـ ناْت ػاق١ ٚإٕ ؼكٝكٗا ٜٜٚعٗش إ َ
يــ دٜٓـاس ٚقًـذٙ طـٝؿا ٬َٚبـع      ايٛاثـل غُظـ١ ٚطـبعني أ    ناؾأٙ اـًٝؿ١ ،عاد َٓتـشا
 .(2)ؾاخش٠
 

  ّ(:865ٖـ/251) بٔ عًٞ ايؼٝباْٞ يُهشد ٚاؿظٔا -
ٞ اىل ُنشدطتإ اٱط٬َؾخار عذ٠ َٔ بين ػٝبإ عكب عًُٝات ايؿتد ٖادشت بطٕٛ ٚأ 

 "دبٌ ايطٛس  :ٜكٍٛ اشلُذاْٞٚ ،َابني ايضابني٫ طُٝا بظٍٗٛ ػٗشصٚس ٚ ،ٚاطتكشٚا بٗا
ٟٸ ٖٚٛ أٍٚ سذٚد دٜاس بهش يبين ػٝبإ ٚرٜٚٗا ٫ٚ ىايطِٗ إىل ْاس١ٝ    خٴشاطإ إ٫ايبٸش

 .(3)"ا٭نشاد
ع٬قات إدتُاع١ٝ ٚؼايؿـات  عكذ ني ٚقب١ًٝ ػٝبإ ٚسـٌ مبشٚس ايضَٔ بني ايؼٗشصٚسٜ

قذ عكذٚا بِٝٓٗ ٚبـني أنـشاد ػـٗشصٚس املتػًـبني      ...ٚناْٛا" طٝاط١ٝ عظهش١ٜ َٚـاٖشات
َٸ١ ، ٚإٕ ناْت نـٌ املــاٖشات ايـيت ســًت بـني ايُهـشد ٚايعـشب        (4)"عًٝٗا َـاٖشات ٚأر

ٜتضٚز ايعشب َٔ  اقتـشت ع٢ً إٔٚعـش ايظٝاد٠ ايعشب١ٝ، ٞ اٱط٬َ تأسٜخاي َّٛا ٚط١ًٝعُ
 نإ عًٞ ايؼٝباْٞ َتضٚز َٔ ُنشد١ٜ. ، ٚيٝع ايعهع ٚايظبب َعشٚف، ٚايُهشد ؾكط

املذعّٛ َٔ ايكاد٠ ا٭تـشاى   –اـًٝؿ١ املعتض ؾُٝا بعذ –تٛنٌ نإ قُذ بٔ دعؿش املٚ 
تباع٘ ؼـت  أأسطٌ مٛ ٦َيت سدٌ بني ؾاسغ ٚسادٌ َٔ ، ؾعنييف ْضاع َع اـًٝؿ١ املظت
ْكلاض ع٢ً اؿظٔ بٔ عًٞ ايبٓذْٝذني )َٓذيٞ اؿاي١ٝ(، يٲ قٝاد٠ ابًر ايذلنٞ إىل ْاس١ٝ

ايٓاس١ٝ، ؾكـذٚٙ ٚأغاسٚا ع٢ً  أعُاٍايؼٝباْٞ ايزٟ نإ قذ خًـ و٢ٝ بٔ سؿف ع٢ً 
 نًٛا ٚػشبٛا ٚخًذٚا يًشاس١، ٚعٓـذَا ؾأ ،اقشٜت٘ ْٚٗبٛا داسٙ، ثِ طاسٚا إىل قش١ٜ قشٜب١ َٓٗ

                                 
 .5/275، ايهاٌَ، 9/140ٜخ ايطدلٟ، ( تأس1)
 . 5/275، ايهاٌَ، 9/141( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)

 .247( ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ق3)
  .26/124ْٗا١ٜ ا٫سب،  :، ايٜٓٛش2/398ٟػاسب ا٭َِ،  ( َظهٜٛ٘:4)
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تباع املعتض أخٛاي٘ ايُهشد، ؾتذُعٛا سٛي٘ ٚاغاسٚا ع٢ً اط٦ُٓٛا، اطتٓذذ اؿظٔ بٔ عًٞ بأ
ِ ٚٚبِٝٓٗ ابًر ايذلنٞ ٚقتًٛا انجشِٖ  طـش٣  بعـح اؿظـٔ ا٭  ٚ ،أطشٚا طبع١ عؼش سد٬ّ َـٓٗ

 .(1)بًر ٚس٩ٚغ َٔ قتٌ َع٘ إىل بػذادأٚسأغ 
  
 ٓٛاسٞ املٛؿٌ:ايُهشد ب س٩طا٤ شن١س -
 كطشاب ١ بأطشاف املٛؿٌ ساي١ ايؿٛك٢ ٚاٱاملكُٝاطتػٌ س٩طا٤ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ  

 ع٢ً اـ٬ؾ١ ٛا تُشدٖ، ؾاييت عُت املٛؿٌ يف أٚاخش عـش املعتُذ ٚعـش املعتلذ
  .(2)ٚإطتأثشٚا عهِ َٓاطكِٗ
بـٔ  ايؼـاسٟ ٚمحـذإ   َع ٖـاسٕٚ  َاٖٞ طبٝع١ ع٬قتِٗ ٚايش٩طا٤  ٫ ٜعًِ َٔ ِٖ ٖ٪٤٫
ٚإ بذاٜـ١   ،ع٢ً ا٭قٌَع محذإ  َٚٔ املشدد اِْٗ ناْٛا َٔ املتشايؿني محذٕٚ ايتػًيب؟

طـ١  يزا َـٔ ايطبٝعـٞ إ تهـٕٛ ْٗاٜـ١ كـشدِٖ َشتب      محذإ، َشِٖ تضآَت َع تٓاَٞ ق٠ٛأ
، ؾشُٝٓا ت٬ػت ق٠ٛ اؿُذاْٝني ٚمت ٖذّ ق٬عٗـِ ٚســِْٛٗ ُٚأطـش    اٜلّا بٓٗا١ٜ عـٝاْ٘

طتظ٬ّ ٚطًـب  " يف اٱا٭نشاد "س٩طا٤ ّ( تتابع895ٖـ/282ط١ٓ )يف قشّ ٕ ْؿظ٘ محذا
 .(3)ؾ١َإ َٔ قاد٠ اـ٬ا٭
  

 ّ؟(:894ٖـ؟/281) باؿظ١ٝٓشن١ ػذاد س -
 َٚٔ بني ٖ٪٤٫ ايش٩طا٤ ػذاد ايُهشدٟ ؿاسب قًع١ اؿظ١ٝٓ )صاخٛ اؿاي١ٝ(، ٚنإ 

 َكاتٌ سظب تكذٜش ايطدلٟ. ش٠ آ٫فمبعٝت٘ سؼذّا نبرلّا بًؼ عذدِٖ مٛ عؼ
ايعـٝإ  ايكلا٤ ع٢ً ب٪سَٔ أٚيٜٛات طٝاط١ اـًٝؿ١ املعتلذ َٓز بذا١ٜ عٗذٙ، ٚنإ     
ؿٛب قًع١ َاسدٜٔ  ّ( اىل املٛؿٌ ٚطاس894ٖـ/281املٛؿٌ، ؾخشز يًُش٠ ايجا١ْٝ ط١ٓ )ب

شدٟ ؾعًِ ػـذاد ايهُـ  ٚاْتضعٗا َٓ٘ ٚؾشم املًتؿني سٛي٘،  ايتػًيب محذإ بٔ محذَٕٚعكٌ 
٘  املعتلذ ٚطٝاطت٘ ايشا١َٝ إ بتـُِٝ ، ٚأعـذٸ ايعـذ٠   ىل تـؿ١ٝ اؾٝٛب املعاسكـ١ يظـًطت

                                 
 .9/317( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
 .91-90( ابٔ دس١ٝ: ايٓدلاغ يف تأسٜخ خًؿا٤ بين ايعباغ، ق2)
، 143، ق2، م4، َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز6/78، ايهاٌَ، 10/40ايطدلٟ، ( تأسٜخ 3)

 .78، ايظاَش: ايذٚي١ اؿُذا١ْٝ، ق1/89طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ، 
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 ٘ ؾتٛدـ٘ ايٝـ٘ املعتلـذ ٚقاتًـ٘ ٚاْتــش عًٝـ٘، ثـِ أخـزٙ َعـ٘ ٖٚـذٸّ            ،يًذؾاع عٔ ْؿظـ
 .(1)قًعت٘

 يًذٚي١، َٚٔ احملتٌُ اْ٘ نـ عٔ َعاسكت٘ اد بعذ ٖزٙ ايٛاقع١ ٫ ٜعشف َـرل ػذ
 ايكبا٥ٌ يف ؿاحل س٩طا٤  ٜهٔمل ٤ عـٝإ محذإ بٔ محذٕٚ،إ إْٗاٚيف ايٛاقع 
 نظب ايٛقت يف طبٌٝ ؼكٝل املضٜذ َٔ ايٓؿٛر ٚايظٝطش٠.ناْٛا عاد١ اىل ايُهشد١ٜ ايزٜٔ 

 

 :بٔ ايًٝح أمحذشد إقًِٝ ؾاسغ ٚسشن١ ُن -
ايًٛاؾـإ ثـاْٞ أنـدل    صٴّ  ٚؿـاسب  املعـشٚؾني  ايُهشد َٔ ايش٩طا٤ بٔ ايًٝح أمحذٜعذ 
ٚأسذ ايكاد٠ يف دٝؽ  ،(2) بني ايبشش)اـًٝر( ٚنٛس٠ أسدػرل خش٠ ٚايٛاقع إقًِٝ ؾاسغ َّٛصٴ

 ،عًٞ بٔ اؿظني ٚايٞ إقًِٝ ؾاسغ ٚػاسى َع٘ يف إٜكاف صسـ ٜعكٛب ايـٓؿاس مٛ ايػشب
ــاسغ          ــِٝ ؾ ــ٢ إقً ــا٬َّ عً ــشابٞ ع ــُٝا ايؼ ــٔ ط ــاسخ ب ــ١ اؿ ٝٸٔ اـًٝؿ ــ ــذَا ع طــ١ٓ  ٚعٓ

ٝح َع قُذ بـٔ ٚاؿـٌ عًـ٢ قاسبـ١ ايـٛايٞ اؾذٜـذ       بٔ ايً أمحذّ(، اتؿل 870ٖـ/256)
 .(3)اٱقًِٝ أعُاٍٚإخشاز إقًِٝ ؾاسغ َٔ طًط١ ايذٚي١، ؾٛثبٛا عًٝ٘ ٚقتًٛٙ ٚتػًٓبٛا ع٢ً 

  غ مٛ طٓتني ٚتعإٚ َعِٗبٔ ايًٝح ع٢ً ؾاس أمحذداَت طٝطش٠ قُذ بٔ ٚاؿٌ ٚ
ذخٍٛ إىل طاعـ١ ايذٚيـ١   ٫ٚ ٜعشف ايذاؾع ايزٟ دعٌ َٔ ابـٔ ٚاؿـٌ ايـ   ، (4)َٛط٢ بٔ َٗشإ

ٝٸـاض        ايعباط١ٝ ٚتظًِٝ كٝاع ، اَـا  (5)ٚخشاز إقًـِٝ ؾـاسغ إىل قُـذ بـٔ اؿظـني بـٔ ايؿ
ٌ ظبٔ ايًٝح ؾٝختؿٞ رنشٙ بعذ اطت أمحذ غـرل إ صٴّ ايًٛاؾـإ بكـٞ     ،٬ّ قُذ بٔ ٚاؿـ
 .(6)بٝت٘ أٌٖعٛص٠ 

                                 
 .6/77، ايهاٌَ، 10/38( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
 .239-236، ابٔ سٛقٌ: ؿٛس٠ ا٭سض، ق145، 98( اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، ق2)
 .5/360، ايهاٌَ، 9/747خ ايطدلٟ، ( تأس3ٜ)
 .6/3، ايهاٌَ، 9/514( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
 .5/367، ايهاٌَ، 9/490( تأسٜخ ايطدلٟ، 5)
 .240، ؿٛس٠ ا٭سض، 145( َظايو املُايو، ق6)
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املعـشٚف   ّايـضٴ  ٚؿاسب (1)نُا إ َٛط٢ بٔ َٗشإ بذٚسٙ َٔ أؿشاب ا٭طشاف ايُهشد
ّ(، ؾشاسبـ٘  875ٖــ/ 261بعذ طـ١ٓ ) قذ ساؾغ ع٢ً ْؿٛرٙ ايكبًٞ اىل َاٚ، (2)ّ ايباصلإبضٴ

 ٘ إ٫ٓ إ اشلضميـ١ مل تـ٪د إىل ؾكـذإ َٛطـ٢      ،(3)ٜعكٛب ايـؿاس يتعاْٚ٘ َع ابٔ ٚاؿٌ ٖٚضَـ
ايكـشٕ ايشابـع اشلذـشٟ/     اصلإ عٛص٠ أ٫ٚدٙ ٚأسؿـادٙ ستـ٢  ؾبك٢ صٴّ ايب ملهاْت٘ ايكب١ًٝ،

 .(4)عاػش امل٬ٝدٟاي
 

 ّ(:897ٖـ/284ُع ايُهشد سٍٛ اؿاسخ بٔ عبذايعضٜض بٔ أبٞ ديـ)ػ -
املعشٚف بأبٞ ي٢ًٝ قبٛطّا يف طـذٔ  بٔ أبٞ ديـ ايعذًٞ نإ اؿاسخ بٔ عبذايعضٜض  

٘ (5) ايضصتذع٢ أخٝ٘ عُش بكًع١   ، ؾهًـ عُش ٫َٛٙ ػؿٝع اـادّ عُا١ٜ ايكًع١ ٚبٗا أَتعتـ
بــٔ ؾًُــا اطــتأَٔ عُــش  ،اؿــاسخبكتــٌ  ٚأَــشٙ ٘ مجاعــ١ َــٔ ايػًُــإٚيف خذَتــ ٘أَٛايــٚ

ٍ مبـا ؾٝٗـا َـٔ ا٭َتعـ١ ٚا٭     بكٝت ايكًعـ١  ،اىل اـًٝؿ١ املعتلذعبذايعضٜض  بٝـذ ػـؿٝع    َـٛا
ٔ غٝاب أخٝـ٘   ؾشؿ١  اؿاسخإْتٗض ؾ ،اـادّ إ ٜكتـٌ ػـؿٝع اــادّ     بـذٖا٤ َٚهـش   ٚكهـ

طشاف أؿؿٗإ أ، ثِ تٛد٘ إىل (6)يف ايكًع١املٛدٸع١  َٛاٍٜٚأخز مجٝع ا٭ ٜٚٗشب َٔ ايظذٔ
سٛي٘، ؾهاؾأِٖ أبٛي٢ًٝ ٚأعًـٔ كـشدٙ عًـ٢    ب ُنشد صَّٛ ؾاسغ ٚأؿؿٗإ، ؾتذُعٛا ٚنات
 .(7)ايذٚي١
 ، ؾؿــٞ ػــٗش رٟ اؿذــ١ َــٔ طــ١ٓ طــ٬ّٜٛايعذًــٞ  اؿــاسخ بــٔ عبــذايعضٜض كــشدذّ مل ٜــ   
٘ ٚ ٘إيٝ، ؾظاس لذ عٝظ٢ ايٓٛػشٟ يكتايّ٘( أسطٌ املعت897ٖـ/284) ٌ ؾ ،أؿطذّ بـ  كتـ

                                 
 .1/67ْظاب ايعشب، أمجٗش٠  :( ابٔ سض1ّ)
 .145( َظايو املُايو، ق2)
 .6/3، ايهاٌَ، 9/514( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .145َظايو املُايو، ق (4)
َعذِ ايبًذإ، . ( ايضص: ْاس١ٝ بني اؿؿٗإ ٚدباٍ ايًٛس ٚتابع١ ٫ؿؿٗإ، ٚقٌٝ اْٗا َٔ ْٛاسٞ ُٖزا5ٕ)
 .2/665، ايبػذادٟ: َشاؿذ ا٫ط٬ع، 3/140
، 64-10/63( ٜٓعش عٔ تؿاؿٌٝ قـ١ ؽًف ابٞ ي٢ًٝ َٔ طذٔ ػؿٝع اـادّ: تأسٜخ ايطدلٟ، 6)

 .3/349ًذٕٚ: ايعدل، ، ابٔ خ6/90ايهاٌَ، 
 .181-180، قٌذاد اثيوصتطى، سػٝذ ٜازلٞ: ُنشد 6/90، ايهاٌَ، 10/64( تأسٜخ ايطدلٟ، 7)
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ٚمحـٌ سأطـ٘ إىل   بظِٗ أؿاب سًك٘ يف َٛكـع قشٜـب َـٔ أؿـؿٗإ     اؿاسخ بٔ عبذايعضٜض 
 .(1)َٔ نإ َع٘نٌ ٚتؿشٸم  بػذاد
 
 ّ(:903ٖـ/290)سٍٛ ابا طعٝذ اـٛاسصَٞ بؼٗشصٚسذُع تاي -

ٚطـًو طشٜكـ٘ مـٛ املٛؿـٌ،     ٞ أبٛ طـعٝذ اــٛاسصَٞ َـٔ بػـذاد     ٖشب ايكا٥ذ ايعباط
َعْٛـ١  اـ٬ؾـ١ عًـ٢   ١ املهتؿٞ إىل أبٞ عبـذاو املعـشٚف بػـ٬ّ ْـٕٛ عاَـٌ      ؾهتب اـًٝؿ
 عبذاو ريو، غرلأبٛ ٜٚكطع ايطشٜل عًٝ٘، ؾؿعٌ  ك٘ذلعاملتـ١ً بٗا، يٝ عُاٍبتهشٜت ٚا٭

 يـ٬ٝ َٚٔ ثـِ ٚثـب عًٝـ٘     ع َع٘ َٔ دٕٚ قتاٍاـٛاسصَٞ ٖادْ٘ خذع١ ٚإدتُأبا طعٝذ إ 
 .(2)ٚقتً٘

ؽًف َٔ أبٞ عبذاو إىل ػٗشصٚس، ؾآٚاٙ املذعٛ ابٔ ايشبٝـع   بعذ إ اـٛاسصََٞل٢ 
 .(3)ع٢ً ايعـٝإ تؿكا َعّاإايُهشدٟ ٚؿاٖشٙ، ٚ

ؼـٗشصٚس ٚصعُٝـّا   شدٜـ١ ب ايكبا٥ـٌ ايهُ َٔ س٩طـا٤  ٚميهٔ ايكٍٛ إ ابٔ ايشبٝع  ٖزا، نإ  
ؾشؿـ١ ؾـ٤ٛ قا٥ـذ     ْتٗضإؾـ  ،َٚٔ اـاسدني عـٔ طاعـ١ اـ٬ؾـ١    املظًش١ ُاعات٭سذ٣ اؾ

 . كشدٙباطٞ ايٝ٘ ٭ع٬ٕ ع
أبـٞ طـعٝذ   اـًٝؿ١ املهتؿٞ ق٠ٛ عظهش١ٜ إىل ػٗشصٚس يكتاشلُا، ؾتِ ايتخًف َٔ  بعح
 .(4)ٚتؿشٸم َٔ نإ قذ إدتُع إيٝ٘ اـٛاسصَٞ

 
 ّ(:907-906ٖـ/294-293) باْٞشن١ قُذ بٔ ب٬ٍ اشلذس -
     ٚ ا آٚاخـش عـاّ   شلـ أعُاٚيٞ اـًٝؿ١ املهتؿٞ ابا اشلٝذا٤ عبـذاو بـٔ محـذإ املٛؿـٌ 
قـذ ثـاسٚا    اشلذبا١ْٝ قب١ًًٝؼ إ ّ(، ٚؾٛس ٚؿٛي٘ ايٝٗا يف بذا١ٜ ايعاّ ايتايٞ، بٴ905ٖـ/292)

                                 
 .6/90، ايهاٌَ، 10/64( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
 .6/107، ايهاٌَ، 10/98( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
 .6/107، ايهاٌَ، 10/98( تأسٜخ ايطدلٟ، 3)
 .10/98( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
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بٓٝٓـ٣ٛ ايٛاقعـ١ ػـشقٞ املٛؿـٌ ْٚٗـش اــاصس        (1)باْٞاشلـذ  بكٝاد٠ س٥ٝظِٗ قُذ بٔ ب٬ٍ
ٕ ايعــٝا  ،عكـش٠ ٓٛاسٞ ٚاؿُٝذ١ٜ ب ٍ داطٔاايذاط١ٝٓ ظب ت، نُا أعًٓ(2)ٚطٝطشٚا عًٝٗا
ٚايتك٢ بِٗ عٓـذ َٛكـع عًـ٢ ْٗـش      اشلذبا١ْٝؾظاس أبٛ اشلٝذا٤ اىل  ،اشلذبا١ْٝٚايتشايـ َع 

 .(3)٘ ٜذع٢ طُٝا اؿُذاَْٞكشبٝاـاصس، ؾٗضَٛٙ ٚقتًٛا سد٬ّ َٔ 
 يف  ، ؾهاتب اـًٝؿ١اشلذبا١ْٝادسى أبٛ اشلٝذا٤ اْ٘ يٝع عٛصت٘ ايك٠ٛ ايهاؾ١ٝ ملٓاصي١ 

 سسٌ ، ٚسٝٓٗا ّ(906ٖـ/294َذادات إىل ط١ٓ )اٱٚؿٍٛ َذادات ٚامل٪ٕ، ؾتأخش طًب اٱ
بـٌ ايظـًل املؼـشف    ٚؼــٔ ظ  قُذ بٔ ب٬ٍ عٔ ػشقٞ املٛؿٌ ٚتٛد٘ مٛ ػـٗشصٚس 

 .(4)١ ٖزبا١ْٝعا٫ً٥ف آمخظ١  عًٝٗا َٚع٘ مٛ
ٚايـٞ   تـُِٝ ا٭خرل، ؾًُا ٚدذ ٚسداي٘ اشلذبا١ْٝشلٝذا٤ بعضّ ٚأؿشاس صعِٝ ٫سل أبٛا
ٚ ٚعذٙ باْ٘ نشٖا٥ٔ ِٗ إيٝ٘ ٜٚظًُ عٓذٙ َع أ٫ٚدٙإ ٜطٝع٘ ٚولش ، ساطً٘ يف املٛؿٌ

 .(5)طٛف ٜهـ عٔ َٓاٖل١ ايذٚي١، ؾكبٌ أبٛاشلٝذا٤ ٚعٛدٙ
ِ    نإ قُذ بٔ ب٬ٍ ٜٟٓٛ َٔ ريو املٓاٚس٠   ،، إ ٜـذلى أبٛاشلٝذـا٤ اؾـذ يف ٬َسكـتٗ

ــٞ ٜتظــ٢ٓ ي  ــ١ إ ٜأخــزٚا  ًٗذيه ــٛاشلباْٝ ــتِٗأَ ــإ إىل ٚإ ٜظــرلٚا بظــ٬ّ   ،ِ ٚأَتع ٚأَ
بٓٝت٘ ٚدشٸد ؾٛسّا دٝؼّا َـٔ   بٛ اشلٝذا٤عًِ ا ،اشلذبا١ْٝأَرل آرسبٝذإ، ؾًُا تأخشت عٛد٠ 

أؿشاب٘ َٔ بِٝٓٗ أخٛت٘ ايج٬خ طًُٝإ ٚداٚد ٚطعٝذ ٚغرلِٖ َٔ ايزٜٔ ٜجل بؼذاعتِٗ، 
باْٝني ؾأدتُع اؾٝؼإ ٫ٚسكا اشلذ ،ؾ١ باملظرل َع أؿشاب٘ٚؿذس أٚاَشٙ إىل دٝؽ اـ٬

اشلٝذـا٤ إىل   ثِ ؿعذ أؿشاب أبـا  اشلذبا١ْٝؾتِ قتٌ مجاع١ َٔ  ،د٦ني إىل دبٌ قٓذٌٜاي٬
 .(6)إىل آرسبٝذإ اشلذبا١ْٝقظِ َٔ  اؾبٌ ٚتابعٛا ٬َسكتِٗ شلِ، ؾؿشٸق١ُ 

                                 
ٖٛ )ب٬ٍ(، ٚدا٤ ا٫طِ يف خ٬ؿ١ تأسٜخ ٫بٔ ا٭ثرل  )ايهاٌَ( اشلذباْٞ يف نتاب ذ قُذطِ ٚاي( إ1)

 .َٚٓ٘ أخزٙ املشادع اؿذٜج١حملُذ أَني صنٞ ب)٬ٍٖ(،  ُٚنشدطتإ ايُهشد
 .,p160 Encyclopedia Britanica, Vol: XIV -161 ،6/111( ايهاٌَ، 2)
 .6/111( ايهاٌَ، 3)
 .6/112( ايهاٌَ، 4)
 .28، َـطؿ٢ ايؼعه١: طٝـ ايذٚي١، ق6/112ايهاٌَ، ( 5)
 . 3/156، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/112( ايهاٌَ، 6)
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ؾعاد  ،أخش٣أخدل أبٛاشلٝذا٤ املهتؿٞ غذع١ قُذ بٔ ب٬ٍ ي٘، ؾأَذٙ اـًٝؿ١ بكٛات 
سٝح قُذ  ،بٗا َٔ سداي٘ ٚطاس فذدّا اىل دبٌ ايظًلأبٛاشلٝذا٤ إىل املٛؿٌ ٚمجع َٔ 

 اشلذبا١ْٝيهٞ ٫ ٜكع يف نُا٥ٔ ٝع ٤ اؾٛاطباْٝني، ٚأطتعٌُ أبٛاشلٝذابٔ ب٬ٍ ٚبكاٜا اشلذ
دٸت إىل تـأخش  عًــ أ ػتذاد ايدلد ْٚؿـار املـ٪ٕ ٚاي  غرل إ طكٛط ايجًٛز ٚإ ،َٔ اؾبٌ ٚدْا

ا بظــ٤ٛ اؿايــ١ اؾٜٛــ١، ؾًــِ ٜهــٔ تــأثشٚبإْٝٛ بــذٚسِٖ ٚاشلــذ ،اؿًُــ١ َــذ٠ عؼــش٠ أٜــاّ
ٛا اؾبـٌ ٚتشنـٛا ٚسا٥ٗـِ    ؾٓضي ،َعّا ابا اشلٝذا٤سـاس ايدلد ايكاسق ٚفاب١ٗ  طتطاعتِٗبإ

 اشلٝذا٤، ؾتِ اٱطت٤٬ٝ عًـ٢ مجٝـع َـا تشنٖٛـا     ا٭َإ َٔ أبٞ ِ َٚٛاػِٝٗ ٚطًبٛاأَٛاشل
د عًِٝٗ مجٝـع  ٌ، ٚسٸٝسبأٔ طهِٓٗ يف بًذ٠ سضٸ٠ ايكشٜب١ َبٌ، ثِ آَِٓٗ ٚأبك٢ عًِٝٗ ٚأباؾ
 ، اَا قُذ بٔ(1)ِ َٚٛاػِٝٗ، ٚمل ٜكتٌ َِٓٗ ط٣ٛ قاتٌ ؿاسب٘ طُٝا اؿُذاْٞأَٛاشل
 .(2)باملٛؿٌ ١قاَ، ؾآَٓ٘ أبٛ اشلٝذا٤ ٚأددلٙ ع٢ً اٱًِ ْؿظ٘ب٬ٍ ؾظ 

بـاٍ داطـٔ، ٜٚبـذٚ    ظاؿُٝذ١ٜ ٚايذاط١ٝٓ  ؼشى سداٍ، اشلذبا١َْٝع سشن١  ٚبايتضأَ 
 إىل إع٬ٕ ايعـٝإ، ٖٚٛ ٫ٜٚـ١  اشلذبا١ْٝد٣ بأبب ْؿظ٘ ايزٟ بايظ إ َذؾٛعإ ؼشنِٗ ن
ٓؿز٠ ٚقاطٓـ١ يف  ، ؾتعٝني س٥ٝع قب١ًٝ عشب١ٝ َتاؿُذاْٞ ايتػًيب ع٢ً املٛؿٌ أبٛاشلٝذا٤

طشاؾٗـا ٜٚـ٪دٟ ٖـزا    عًـ٢ املٛؿـٌ ٚأ   ططٛ ٚطٝطش٠ قبًٝت٘ ع٢ٓ اصدٜاداملٓطك١ ْؿظٗا، ٜ
 .َٓاطل ْؿزِٖٚ ٚٚكع سذ يتٓك٬تِٗ ٌ ايُهشد١ٜ ٚتكًفبايتايٞ إىل صعضع١ َها١ْ ايكبا٥

ــ١ َــع سشنــ١      ــ١ ٚايذاطــ١ٝٓ َشتبطــ١ بٓــٛع َــٔ ايع٬قــ١ املعٜٓٛ ناْــت سشنــ١ اؿُٝذٜ
ٌ ٚطًِ قُذ بٔ ب٬ٍ ْؿظ٘ ٚأ اشلذبا١ْٝسشن١ ُع ، ؾعٓذَا ُقاشلذبا١ْٝ تتـابع   ،قاّ باملٛؿـ
 .(3)طتظ٬ّا٤ اؿُٝذ١ٜ ٚايذاط١ٝٓ يف طًب ا٭َإ ٚاٱس٩ط
 
 

 

                                 
يزٟ ػاسى َع أؾشاد قبًٝت٘ يف املكتٍٛ ٖٛ ساؾٛ بٔ تٝذٛ أَرل طًٝؿاْا، ا  ( ٜزنش أْٛس املا٥ٞ ا1ٕ)

اّ َٔ داطٓا٥ٞ  قُذ بٔ ب٬ٍ، ٫ٚ ٜعًِ ٌٖ اْ٘ اطتك٢ ٖزٙ املع١ًَٛ َٔ ايهتاب املضعّٛ: عـٝإ
 .98ا٭نشاد يف بٗذٜٓإ، ق َـذس آخش.

 .6/112( ايهاٌَ، 2)
 .1/97، طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ، 6/112( ايهاٌَ، 3)
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 ّ(:908ٖـ/295) املٛؿٌيًُهشد ب أخش٣شن١ س -
ُنـشدٟ   تػًٓـب  ،ٚاؿُٝذٜـ١ ٚايذاطـ١ٝٓ   اشلذباْٝـ١ بعذ َل٤٢ ط١ٓ عًـ٢ سشنـات قبا٥ـٌ    

ٌ  ٚأتباع٘ عًٞ إسذ٣ دٗـات  ٕ    املٛؿـ ٔ  ، ٚيهـٔ ايطـدلٟ ٚغـرلٙ ٫ ٜهؼـؿٛ ٘  عـ ٫ٚ  ،ٖٜٛتـ
ٌ تًـو اي ت تـشؾ٘ املٓاٖ  يًخ٬ؾـ١ إَتـذادّا ؿشنـا   هٕٛ ٜظتبعذ إ ٜ د ؾعـٌ  شٸنـ أٚ  كبا٥ـ

 .ايجا٥ش٠ عكب ؾؼٌ سشناتٗا اؽزٖا أبٛ اشلٝذا٤ عل ايكبا٥ٌ دشا٤ات اييتيٲ
ِ عشاب طٞ، ؾًُا أسٝٓزاى َٓؼػ٬ّ بشدع سشنات (1)نإ اؿظني بٔ َٛط٢  ، تؿشٸؽ َـٓٗ
  صعِِٝ، ٚأؾًت أَٛاشلطتبا  عظهشِٖ ْٚٗب إ ٚظؿش بِٗ ٚاملتػًبنيٚقع بأ

 .(2)َٔ ٜذٙ ٚؼـٔ باؾباٍاؿشن١ 
 
 ّ(:908ٖـ/295أؿؿٗإ ) قش٣ سشن١ ُنشد -

، سُٝٓا ش عـش اـًٝؿ١ املهتؿٞ سشى َٓاٖل١ يًخ٬ؾ١ٚاخأػٗذت ْٛاسٞ أؿؿٗإ يف 
دتُـع سٛيـ٘ مـٛ    َٔ أؿـؿٗإ إىل قشٜـ١ قشٜبـ١ َٓٗـا ٚإ    املظُعٞ  إبشاِٖٝخشز عبذاو بٔ 

 .(3)٫ف ُنشدٟ َعٗشّا اـ٬ف ع٢ً ايذٚي١ ايعباط١ٝآعؼش٠ 
ِٸ ايٝـ٘ مجاعـ١ َـٔ ايكـٛاد ٚسـٛايٞ        أَش املهتؿٞ بذ    س اؿُاَٞ بايتٛد٘ إىل عبـذاو ٚكـ

عاد٠ طـٝطش٠ ايذٚيـ١   إٓذ، إ٫ٓ إ بذسّا مل ٜظتطع َٓاصي١ عبذاو ٚايُهشد َٚٔ اؾ٫ف آمخظ١ 
ٚ    ع٢ً املٓطك١، ؾتٛد٘ ايٝ٘ َٓـٛس بٔ عبذاو تباسـح   ٚناتب٘ ْٚبٗـ٘ َـٔ عاقبـ١ اــ٬ف 

ٍ ب٘ َـٔ ا٭ َع٘ ٚاقٓع٘ بايعذٍٚ عٔ َا ٜكّٛ  امللـاد٠ يًظـًط١، ؾتخًـ٢ عبـذاو عـٔ       عُـا
٘ أعُايــايعــٝإ ٚسدـع إىل طاعـ١ ايذٚيـ١ ٚطـًِ ْؿظـ٘ يًخًٝؿـ١ املهتؿـٞ َظـتخًؿّا عًـ٢           

ٌٸ بـايُهشد (4)بأؿؿٗإ خًٝؿ١ ي٘، ؾعؿا عٓ٘ املهتؿٞ ٚخًع عًٝ٘ ٚع٢ً ابٓ٘  ، ٫ٚ ٜعشف َا س
 اجملتُعني سٛي٘. َٔ

 

                                 
 ( يف ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ اؿشٸ بٔ َٛط٢.1)

 .6/120، ايهاٌَ، 25، عشٜب بٔ طعٝذ: ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق10/137( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
ايعٕٝٛ  ، َ٪يـ فٍٗٛ:6/120، ايهاٌَ، 25، ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق10/98، ( تأسٜخ ايطدل3ٟ)

 .302، ق1، م4ٚاؿذا٥ل، ز
 .6/120، ايهاٌَ، 25، ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق10/137( تأسٜخ ايطدلٟ، 4)
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 :دؾع ايلشا٥ب َٓتاعِٗ عٔشصٚس ٚإػٗأٌٖ ـٝإ ع -
١ٝ اٱط٬َظًت ػٗشصٚس املهتع١ بايكبا٥ٌ ٚايضعُات ايكب١ًٝ ايُهشد١ٜ ط١ًٝ عٗٛد اـ٬ؾ١ 

ًِ تعذ عًٝٗا طًط١ ٖٚٝبـ١ تٴـزنش،   ؾ ،ٚعـ١ٝ ع٢ً اـ٬ؾ١ب٪س٠ املعاسك١ يًظًط١ املشنض١ٜ 
تٓعٕٛ عـٔ  اـ٬ف ع٢ً ايذٚي١ ايعباط١ٝ ٚمي سهاّ سـٕٛ ػٗشصٚسصعُا٤ ٚظٗش أَا  ٚعاد٠
ٚاخـش ايكـشٕ   أتب ع٢ً ريو سـٍٛ ايتٛتش بِٝٓٗ ٚبني ايظًطات، ؾؿـٞ  شلا، ؾذل شازع اـدؾ

ايجايح اشلذشٟ/ بذا١ٜ ايكشٕ ايعاػش امل٬ٝدٟ اَتٓعٛا عٔ دؾع ايلشا٥ب ٚؼـٓٛا بك٬عٗـِ  
 .(1)ٗاْٗا٤ ايعـٝإ بإخلاعٗا بايك٠ٛ ٚإٚسـِْٛٗ، ؾعًُت ايذٚي١ ع٢ً 

ــ 307ط١ٓ ) عٔ عـٝاِْٗٚٚسد خدل آخش  ٚايـشادد اْٗـِ قـذ اطـتُشٚا      ،ّ(920 -919/ٖ
ايكا٥ـذ بـين    ّ(932 -908ٖـ/320-295)ؾكًٓذ اـًٝؿ١ املكتذس ،ٛ عؼش طٓٛاتمعًٝ٘ َٓز 

 ًٝؿ١يف َظعاٙ ٚمل كهٔ َٔ إقتشاَٗا، ؾطايب اـبذٚسٙ ؿؼٌ ؾبٔ ْؿٝع ػٗشصٚس يؿتشٗا، 
ملتشــٓٝني يهـٔ   تِ تلـٝٝل اـٓـام عًـ٢ ا   ، ؾدٝؼّا آخش أَذٙباسطاٍ اٱَذادات ايٝ٘، ؾ

 .(2)دٕٚ دذ٣ٚ

 ٕ  أّ(، إىل 929ٖـ/317عٔ دؾع ايلشا٥ب إىل ط١ٓ ) ػٗشصٚس َتٓاع صعُا٤ ٚسهاّإاّ د 
ؾطـايبِٗ  ؾتد سـٕٛ ػـٗشصٚس،  إقتشاّ َٚٔ  -ابٔ خاٍ املكتذس -كهٔ ٖاسٕٚ بٔ غشٜب اـاٍ 
ـ        غشاز عؼشٜٔ ط١ٓ عـٛا خ٬شلـ   ا، ؾــاؿٛٙ عًـ٢ طـبع١ ٚث٬ثـني أيــ دٜٓـاس َٚـ٦يت أيـ

 .(3)دسِٖ
 ّ(:918ٖـ/305كتٌ ٚايٞ طشٜل خشاطإ )َ -

إٕ سد٬ّ ُنشدّٜا َٔ غًُإ ع٬ٕٓ ايُهـشدٟ، قتـٌ عجُـإ ايعٓـضٟ ٚايـٞ      ٜشٟٚ عشٜب بٔ طعٝذ 
 ،(5)ايكاتـٌ ٚثٴكٹـٌ باؿذٜـذ ستـ٢ َـات     ، ثـِ ظؿـش ب  (4)طشٜل خشاطإ، ؾشٌُ يف تابٛت اىل بػـذاد 

                                 
 .92ّ، ق1899س١َٝٚ ايهدل٣  ،( َاسٟ بٔ طًُٝإ: أخباس ؾطاسن١ املؼشم َٔ نتاب اجملذ1ٍ)
 .6/165( ايهاٌَ، 2)
 .264ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق :( اشلُزا3ْٞ)
طشٜل خشاطإ: ناْت ١ٜ٫ٚ َ٪قت١ تٴشذخ يف ٚقت اؿاد١ ؿُا١ٜ ايكٛاؾٌ َٚا ػاب٘ ريو. تكٞ ايذٜٔ ( 4)

 ، ٚناْت تكابٌ اساكٞ قاؾع١ دٜاىل اؿاي324.١ٝعاسف ايذٚسٟ: عـش اَش٠ ا٭َشا٤، ق

 .64ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق (5)
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ٕٸ  اْ٘ ي٘  ؿ١ً بـأبٞ  ٫ٚػو  ػًبني ع٢ً ْٛاسٞ سًٛإتاملايُهشد ا٤ َٔ ايضعُ ٖزاع٬ٕٓ ٚايعاٖش إ
 .(1)ايؼادلاْٞ ٚايذ إبٔ أبٞ ايؼٛى املتػًب ع٢ً سًٛإ ايؼٛى
 

 ّ(:921/ٖـ309) املاسا١ْٝ شن١ قب١ًٝس -
 طبابثاست ٭ٚ ،(2)َٚٛطٓٗا باملشٚز دٓٛبٞ املٛؿٌ اشلذبا١ْٝاملاسا١ْٝ بطٔ َٔ قب١ًٝ 
ـًـ غـرل َعًَٛــ١ يـذٜٓا، ؾإ   ٢ سـشب املٛؿــٌ َٚعْٛتٗـا قُــذ بـٔ ْـــش    طــتعٌُ املكتـذس ع
ش أنجـش  ايجا٥شٜٔ ٖٚضٸَِٗ ٚقتٌ َـِٓٗ ٚأَطـ  يٝٗا ساسب سداٍ املاسا١ْٝ إاؿادب، ؾًُا ٚؿٌ 

 .(3)َٔ مثاْني سد٬ّ َِٓٗ ٚأسطًِٗ إىل بػذاد، ؾؼٗشٚا ٖٓاى
 
 ّ(:926ٖـ/314اؾ٬ي١ٝ بؼٗشصٚس ٚطشٜل خشاطإ ) قب١ًٝشن١ س -

 ؼشنـات بايتضأَ َع  (926ّٖـ/314) س ٚطشٜل خٴشاطإ ط١ٓبؼٗشصٚ(4)اؾ٬ي١ٝ ثاس قب١ًٝ
اشلٝذا٤ عبذاو ابٔ محذإ َظتٛيٞ ٖزٙ ايٓٛاسٞ ٚنإ أبٛ ،املٛؿٌ أعُاٍايعشب بتهشٜت ٚ

مـذاس دٓٛبـّا مـٛ    إبٓ٘ ؾُع سدايـ٘ ٚاٱ ببػذاد َظتخًؿّا ابٓ٘ ْاؿش ايذٚي١ عًٝٗا، ؾهتب إىل 
طًـٛبني ٚطـايبِٗ   تُـع بأبٝـ٘ ٚاسلـش ايعـشب امل    تهشٜت، ؾظاس ْاؿش ايذٚيـ١ إىل تهشٜـت ٚاد  

ش ايعشب  طـاس  َأ، ٚملا تؿشٸؽ َٔ (5)كطشاباتَٔ اٱ ٖا ْٚهٌ بِٗ ملا أسذثٖٛاَا ْٗبٛبإسداع 
، إ٫ٓ اِْٗ ملا سأٚا تــُِٝ ْاؿـش   أخش٣إيِٝٗ قبا٥ٌ  تُ، ؾاْلمٛ ػٗشصٚس ٚأٚقع باؾ٬ي١ٝ

 .(6)املٓاٖل١ يًذٚي١ عُاٍاْكادٚا ايٝ٘ ٚنؿٛا عٔ ا٭ ،ايذٚي١ ع٢ً قتاشلِ
 
 

                                 
ٓٸا ْعٔ يف ٚق1)  .73ايؿـٌ ايجاْٞ، ق. ٜٓعش: ٖٛ عًٓإ بٔ ُنؼُشدسٸمبا أْ٘ ت٘ ( ن
 .3/243، ا٭عٝإ( ابٔ خًهإ: ٚؾٝات 2)
 .1/99، طًُٝإ ايـا٥ؼ: تأسٜخ املٛؿٌ، 6/169( ايهاٌَ، 3)
ايكاط١ٓ بؼٗشصٚس يف ايعـش ايعباطٞ، َٚا تضاٍ ؼتؿغ  َٔ اندل ايكبا٥ٌ  ()طةآللَى ( ناْت اؾ٬ي١ٝ 4)

 ايٛقت اؿاكش يف اَانٔ نجرل٠ َتؿشق١ َٔ ُنشدطتإ. بازلٗا ٚتكطٔ يف

 .6/183( ايهاٌَ، 5)
 .1/102، تأسٜخ املٛؿٌ، 6/183( ّ. ٕ، 6)



- 047 - 

   ّ(:930ٖـ/318شن١ إطشام ايُهشدٟ بٓٛاسٞ ٚاطط )س -
 املعشٚف بأبٞ اؿظني أسذ س٩طا٤ ايُهشد بٓٛاسٞ ٚاطط نإ إطشام   
ٖـزا ٜـذٍ   ، ٚ(2)، ٜٚكٍٛ ؿاسب ايـ١ً اْ٘ "خشز يكطع ايطشٜـل عًـ٢ عادتـ٘"   (1)ٚايٓٗشٚإ 

 اٜات ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ.يف بذ َعاد١ٜ يًظًطاتتششنات ٜكّٛ ب نإع٢ً اْ٘ 

ؾًُا ٚؿٌ إىل َٛكع  ،ّ(930ٖـ/318) ٔ ًٜبل َع١ْٛ ٚاطط ٚايٓٗشٚإ ط١ٓٚيٞ عًٞ ب
ٌ ع٢ً تذاسى ، ؾعُأبٓا٤ ق١َ٘ٛ َٚع٘ مجاع١ َٔ املٓا٥ٚإطشام  بتذذد ؼشناتبٴًؼ  ،عًُ٘

 ساطـٌ إطـشام ٫ٚطؿـ٘ ٚٚعـذٙ بــ "تكـذِٜ ايظـًطإ يـ٘ عًـ٢ مجٝـع          ا٭َش بطشم ط١ًُٝ ٚ
"، ؾٛاؾل إطشام ع٢ً عشض عًٞ بٔ ًٜبل ٚطًِٓ ْؿظ٘ ي٘، ؾخًع عًٝ٘ ٚؿـشؾ٘ إىل  ادا٭نش
 .(3)مجاعت٘
ط٦ُٓإ ٚايشاس١ ببكا٤ إطشام طًٝكّا ٚمل ٚاطط مل ٜؼعشٚا باٱ أٌٖإ ٚدٛٙ  ٜٚعٗش
بًػٛٙ ط٤ٛ ١ْٝ إطشام ػاٙ ايذٚي١ دشا٤ات ٚايٞ املع١ْٛ َع٘، ؾإدتُعٛا إيٝ٘ ٚأإٜعذبِٗ 

، ٚانذٚا إيكا٤ ايكب  عًٝ٘ذٙ اْهشت ايذٚي١ ريو عًٝ٘، ٚسشكٸٛٙ ع٢ً ٚاْ٘ إ أؾًت َٔ ٜ
 ٝ٘"، ؾًُا سلش إطشام بني ٜذٜ٘،ي٘ "يٛ أْؿل َا١٥ ايـ دٜٓاس ملا كهٔ َاكهٔ َٓ٘ ؾ

قب  عًٝ٘ ٚع٢ً َٔ نإ َع٘ َٔ أؿشاب٘، ثِ طاس إىل مجاعت٘ ٚقتٌ ٚأعتكٌ َِٓٗ،ٚبعح 
ػذاد، ؾادخًٛا يف ايظذٔ ٚمل ٜكتٌ أسذ بإطشام ايُهشدٟ ٚأؿشاب٘ ا٭سبع عؼش إىل ب

َِٗٓ(4). 
 
 :أخش٣شنات س -

ايذٚي١  ٠٫ٚٚ ٚعُاٍ دايُهش دشت بني أخش٣ٚقا٥ع ٚسشٚب ٚإػتبانات ٖٓاى إ يف ٫ػو 
 ،سٚا٠ ا٭خبـاس مل ٜٓتب٘ إيٝٗا  غرل َعشٚؾ١ بايظٓٛات ٚيف أَانٔ فٗٛي١، ٚقاتأ ايعباط١ٝ يف

                                 
( ايٓٗشٚإ: ٖٚٞ ث٬ث١ َذٕ ا٫ع٢ً ٚا٫ٚطط ٚا٫طؿٌ، ٖٚٞ نٛس٠ ٚاطع١ بني بػذاد ٚٚاطط سذٸٖا ا٫ع٢ً 1)

 .5/324َعذِ ايبًذإ،  .َتـ١ً ببػذاد
 .127ٟ، ق( ؿ١ً تأسٜخ ايطدل2)
 .127( ّ. ٕ، ق3)
 .127( ّ. ٕ، ق4)
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ايكـاد٠  ممذٚسِٝٗ َٔ نباس اييت ْعُٖٛا يف َذ   ِٖٚقـا٥ذ ايؼعشا٤ يف أػعاسِٖ ابٌ ٚثكٗ
 يف َذ  قُذ بٔ عًٞ ايكُٞ: ايبٴشذلٟ، ؾٝكٍٛ ا٭َشا٤ٚ

 
َٴخبٹشٷ ِٻ ؾشٔقٛا     ؾًَِ ٜٳبلٳ يف دٳُعٔ ايـعايٝو   عٔ ايكّٛٔ نٝـ إطتذُعٛا ثٴ

ٌٷ ٚسٳ      بــــشم طٹٓاْٹ٘ٹ ا٭نشاد ّٜٚٛ سٳأ٣َ ٗٴِ: ؾٛٳبـــــــــ  ٜٵلٴٜٳجٴرټ دَّا َٹٓ
ٝٻش َٴعٳ ّٷ بايؿـــــــــشاسٔ  َٴػًلٴ         تٛيٛا، ؾٗا ّٷ بايظٝٴٛفٹ   .(1)دٖـــٛسّا، ٖٚـــا

 
   آخش ٜكٍٛ:ٚيف َذ  أَرل 

ِٴ طٝٛف املٓـــاٜـــا  َٛدٺأٚ  َشعـأٚ  ؾذشِٜ       ؾَكَشٟ ٖاق
ٔٻ يًُٛتٹ ؾِٝٗ ـًُٛدٹ         ٚنَزا ايُهشدٴ ط  .(2)بطٍٛٔ ايشَا ٔ طٍٛ ا

 
ؾب١ًٝ املتآمخ١ ؿذٚد ايعشام، املٓاطل اب١ ٌ سداٍ  ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ املكُٝٚاطتػ

َٔ ٚتعذد اؿهٓاّ، ؾأطتأثشت ؾ١ ٚؾكذإ ا٭ساي١ ايلعـ ٚايٖٛٔ اييت أؿابت اـ٬
  ؿٞ ط١ٓ، ؾَلاد٠ ملـاحل ايكاد٠ ا٭تشاى أعُآٍَاطل ْؿٛرٖا، ٚقاَت بيف بايٛكع ايكا٥ِ 

بطشٜل  ٚا٭عشاب" ٚتػًبٛا ع٢ً ْٛاسٞ ايذطهش٠ دا٭نشا ّ(، إْتؼش"937ٖـ/325)
ثٓا٤ تٛىل ٜٓاٍ ايبهشاْٞ إقًِٝ اؾباٍ، ؾذشد َع٘ سٛايٞ مخظ١٦ُ ، ٚيف ٖزٙ ا٭خشاطإ

َع ؿاسب٘ ٖٓهش إىل اؾباٍ، ؾًُا ٚؿًٛا ايذطهش٠ دشت َعشن١  (3)َٔ ايػًُإ اؿذش١ٜ
 .(4)ت اؿذش١ٜ "غ١ُٝٓ عع١ُٝ"ؾػُٓ ،بِٝٓٗ ٚبني ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ ٚايعشب١ٝ املتػًب١ ٖٓاى

                                 
 .3/1497( دٜٛإ ايبشذلٟ، 1)
 .2/809( دٜٛإ ايبشذلٟ، 2)
( ايػًُإ اؿذش١ٜ: ِٖ كشب َٔ اؿشغ اـاق ٚدذٚا يف داس اـ٬ؾ١، ٚظٗش ٖ٪٤٫ يف عـش اـ٬ؾ١ 3)

ذتِٗ نا١ًَ َٚت٢ املعتلذ، ٚناْٛا قذ ٚكعٛا يف سذشات خاؿ١ بِٗ، يهٌ سذش٠ اطِ ىـٗا، ٚناْت ع
 .283-281محذإ عبذاجملٝذ ايهبٝظٞ: عـش اـًٝؿ١ املكتذس، ق .طًبٛا مل١ُٗ مل هذٚا عا٥كّا

 .88( ايـٛيٞ: أخباس ايشاكٞ باو، ق4)
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ّ( يكاؾ١ً ػاسٜـ١ قادَـ١   939ٖـ/327ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜ يف ػٛاٍ ط١ٓ ) نُا تعشض سداٍ
 .(1)َٔ خشاطإ ٚقطعٛا ايطشٜل عًٝٗا ْٚٗبٖٛا

٬ؾـ١ املتكـٞ ٖـٛ تعـشض     إ أٍٚ سـذخ ٚقـع يف خ   ّ(947ٖــ/ 335)ت  ٜٚزنش ايـٛيٞ
نبرل٠ َتذ١ٗ َٔ بػذاد إىل خشاطإ ْٚٗبٗـا،  يكاؾ١ً ػاس١ٜ ( 2)لإدايؼا -ايؼارلإ سداٍ
ِ  ا٭َشا٤٭ؿشاب أَرل ٚطًع ايكاؾ١ً  أَٛاٍ تعٛدٚ ، ٚنـإ ايػـ٬ّ ي٪يـ٪ ايـزٟ عـني      (3)ظهـ

ؾتعطـٌ قظـٞ    ا٭تـشاى، اؿُـا٠  ٚايّٝا ع٢ً طشٜل خشاطإ وُٞ ايكاؾ١ً َٚعـ٘ مجاعـ١ َـٔ    
ٕ ٍ سدـا  ؾظـط٢  ،أخش٣ٚمل ٜهٔ يذِٜٗ عذ٠  ا٭تشاى بظبب ٖطٍٛ ا٭َطاس عًـ٢   ايؼـادلا

، ٚناْت بٗا َا َكـذاسٙ ث٬ثـ١ ٬َٜـني دٜٓـاس َـٔ      ٚغُٖٓٛا ايكاؾ١ً بايشَا  ٚايظٝٛف أَٛاٍ
 .(4)خش٣ايعني ٚايٛسم ٚمٛٙ َٔ ا٭َتع١ ا٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .136( ّ. ٕ، ق1)
ايكبا٥ٌ ٚايضعاَات  ٚغرلٖا َٔ ايكبا٥ٌ اييت ٜشد رنشٖا يف َنت ايهتاب، ٜشادع نتابٓا: لإ( عٔ ايؼاد2)
 (. 2017، داس ايضَإ )دَؼل: ١ٝ2 ايهشد١ٜ يف ايعـش ايٛطٝط، طايكبً

 .11/200، ابٔ نجرل: ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 6/318، ابٔ اؾٛصٟ: املٓتعِ، 192( أخباس ايشاكٞ باو، ق3)
 .192( أخباس ايشاكٞ باو، ق4)
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 ايؿـٌ اـاَع
 أٚاخش ايعـش ايعباطٞ ايجاْٞ شد يفايُه

 َكذ١َ عٔ أٚكاع اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ: -أ٫ّٚ
ايعاػـش املـ٬ٝدٟ، َشسًـ١ دذٜـذ٠      /١ٝ عًٍٛ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟدخًت ايذٚي١ ايعباط

 طـشاف ٚايـذاخٌ عٓٗـا ٚمل   ٱم٬ٍ، ٚاْؿـًت ا٭قايِٝ َٔ ا٭َٔ َشاسٌ ايلعـ ٚايٖٛٔ ٚا
، ٚامًت طًط١ اـًٝؿ١ املكتذس إىل ابعذ سـذ،  (1)سٛشلاتبل ؼت طٝطشتٗا ط٣ٛ بػذاد َٚا
٠ باٜــذٟ سدــاٍ ايــب٬ط اـًٝؿـ١ آيــ١ َظــخٸش ، ٚاؿــبد (2)ؾإطـتبذت ايٓظــا٤ ٚاـــذّ بــا٭َش 

  ساصسّا ؼت سمح١ املػاَشٜٔ ا٭تشاى ٚايذٜامل١ ٚغرلِٖ.املتظًطني ٚ
ٚظٗــشت نٓتٝذــ١ ستُٝــ١ يلــعـ اـًٝؿــ١ ٚايؿظــاد ايظٝاطــٞ ٚاٱداسٟ يف َ٪طظــات  

فُٛع١ َٔ ايكاد٠ ٚاؿهاّ املظتبذٜٔ، كهٔ بعلِٗ ايٛؿـٍٛ إىل تٛيٝـ١    ،ٚدٚاٜٚٔ ايذٚي١
 .(3)ٚاؿبد بعلِٗ اٯخش ؿاسب ايٝذ ايطٛىل يف ايب٬ط ايعباطٞ ا٭َشا٤ َٓـب أَرل

ِ عًـ٢ ا٭  ايعاؿـ١ُ  بػـذاد  ٚكع ٚإْعهع  ٚظٗـشت يف   َـٔ ايؼـشم ٚايػـشب   ٚا٭طـشاف   قـايٝ
ٚ   طـاس ْؿـاي١ٝ، بٌ َععُٗا ٍَٝٛ إق١ًُٝٝ إ ٙ  ا٭َـشا٤ بعـ  ايكـاد٠   نٝاْـات تهـٜٛٔ   بإػـا
زلـٞ  اٱنتؿـا٤ بـاٱعذلاف اٱ  أٚ  ١،ؾـ ٬ِ اـْؿـاٍ ايتاّ عٔ دظـ شلِ ٚاٱ طٝاط١ٝ َظتك١ً

بـٌ   ،طـ٤ٛ مبذـ٤ٞ خًؿـا٤ كٴـعاف    ٚطـاس ايٛكـع إىل ا٭   ،باـًٝؿ١ نشَـض يًظـًط١ ايذٜٓٝـ١   
ٕ  ، (4)املكتـذس َٔ أكعـ  ٚؿــ ايتؿهـو ايظٝاطـٞ ٚاٱداسٟ ٚسايـ١      يف ٚأطـٗب امل٪سخـٛ

                                 
 .11/184، ابٔ نجرل:ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 6/255ايهاٌَ،  :( ابٔ ا٭ثرل1)
 .3/234، ابٔ تػشٟ بشدٟ: ايٓذّٛ ايضاٖش٠، 331ػشاف، قعٛدٟ: ايتٓبٝ٘ ٚا٭( املظ2)
َجاٍ ابٔ سا٥ل ٚعهِ ٚنٛستهني ايذًُٜٞ ٚاسكؽ ٚاطهٛسز ايذًُٜٞ ٚقُذ بٔ ٜٓاٍ ايذلمجإ أ( 3)

 ايذلنٞ ٚابٔ ػرلصاد ٚغرلِٖ. ٚتٛصٕٚ

 ا٭ٍٚسبٝع -322 ا٭ٍٟٚ )مجاد ّ( ٚايشاك934ٞ -932ٖـ/322ا٭ٍٚمجادٟ  -320( ِٖٚ ايكاٖش )ػٛا4ٍ)
 -333ّ( ٚاملظتهؿٞ )ؿؿش 945-941ٖـ/333ؿؿش  -329 ا٭ٍّٚ( ٚاملتٸكٞ )سبٝع 941-934ٖـ/329

 ّ(.946-944ٖـ/334مجادٟ اٯخش٠ 
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ذاٜات تٗـا يف بـ  ؿابت َ٪طظات ايذٚي١ بأطشٖا، ايـيت ٚؿـًت رسٚ  أ اييتٚاٱم٬ٍ  ايلعـ
 .(1)ا٭َشا٤طتشذاخ َٓـب أَرل إخ٬ؾ١ ايشاكٞ ٚعٓذ 
ْؿهاى ايظٝاطٞ رسبٝذإ ٚػٗشصٚس مبعضٍ عٔ ٖزا اٱاؾباٍ ٚاؾضٜش٠ ٚآ ٚمل تهٔ أقايِٝ

دـضا٤ َـٔ   تظًِ َٔ ساي١ عذّ اٱطتكشاس ٚاٱكطشاب، ؾلُٔ اؿُـذإْٝٛ املٛؿـٌ ٚأ   ٚمل
 .(2)خلعٖٛا يظٝطشتِٗأاؾضٜش٠ ٚأسَٝٓٝا ٚ
، ٚيف آرسبٝذـإ  (4)ُهشداي ا٭َشا٤، ٚػٗشصٚس وهُٗا (3)طتإ يف ٜذ ايدلٜذٜنيٚناْت خٛص
 بعاد ايذًِٜ ٚاؾٌٝ عٔٚإ ظًطت٘ستؿاظ بٜهاؾد َٔ أدٌ اٱ ػادنٜٛ٘ إبشاِٖٝنإ دٜظِ بٔ 

ًُٞ َٚٔ بعذٙ أخٝـ٘  ايذٜبٔ صٜاس ، ٚػٗذ إقًِٝ اؾباٍ ؿشاعّا سادّا بني َشداٜٚر (5)أعُاي٘
ٚيف ٚقـت   ،ايتشـٔ بٗـا طت٤٬ٝ عًٝٗا ٚاٱ ، بٗذف(6))ايبٜٕٛٗٝٛ( ٜٛ٘ٚسلهرل ٚبني أبٓا٤ ب

                                 
، ابٛ 228-227، ابٔ ايطكطك٢: ايؿخشٟ، ق6/254، ايهاٌَ، 6/288( ابٔ اؾٛصٟ: املٓتعِ، 1)

 .2/84ايؿذا٤: املختـش يف أخباس ايبؼش، 
 .255، 208-6/207، ايهاٌَ، 232( ايـٛيٞ: أخباس ايشاكٞ باو، ق2)
ابٛ عبذاو أمحذ ٚابٛ  :ٚايدلٜذٜٕٛ ِٖ ث٬ث١ اخ٠ٛ .6/255، ايهاٌَ، 1/367( َظهٜٛ٘: ػاسب ا٭َِ، 3)

اٜٛب ٜٛطـ ٚابٛ اؿظني عًٞ، ِٖٚ ابٓا٤ قُذ بٔ ٜعكٛب بٔ اطشام ايدلٜذٟ، ٚايدلٜذٟ ْظب١ إىل ايدلٜذ 
 ًذ أخٛتّ٘( ٚق928ٖـ/316ط١ٓ ) ا٭ٖٛاصِٖ نإ ؿاسب ايدلٜذ بايبـش٠ ٚٚىل ابٛ عبذاو خشاز ٱٕ دذ

 .1/187،ػاسب ا٭َِ، 120ق،عشٜب بٔ طعٝذ:ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ .بذا١ٜ اَشِٖ ٚنإ ريو،املٓاؿب بٗا
 .314ق ؿٛس٠ ا٭سض، :، ابٔ سٛق200ٌ( اٱؿطخشٟ: َظايو املُايو، ق4)
 ايتؿـٌٝ.( طٛف ْتشذخ عٓ٘ ب5)

ايـػرل ايٛاقع ع٢ً ايظاسٌ اؾٓٛبٞ  اؾبًٞ طش٠ اٜشا١ْٝ َٔ إقًِٝ ايذًِٜأؿٌ ايبٜٛٗٝني إىل أ ( ٜشدع6)
َٓاطبّا يدلٚص  ٚنإ ايٛكع ايظٝاطٞ ايظا٥ذايػشبٞ يبشرل٠ اـضس ْٚؼأٚا يف عا١ً٥ ؾكرل٠ َٔ عا١َ ايٓاغ، 

ّ( 928ٖـ/316) عاّٜذ١ٜ ايع١ًٜٛ يف طدلطتإ ٠ ايضاٱَاس٫طُٝا بعذ طكٛط  ،ايكاد٠ ٚا٭َشا٤ ايعظهشٜني
ٚنإ ايعاد٠ ايظا٥ذ٠ آْزاى إ ٜٓكٌ دٓٛد ايذٜامل١ ٚاؾٌٝ َٔ خذ١َ قا٥ذ إىل خذ١َ آخش ارا دؾع شلِ 
سٚاتب أنجش َٚػشٜات أندل، ٚنإ بني ٖ٪٤٫ اؾٓٛد أ٫ٚد أبٞ ػذاع بٜٛ٘ ايج٬ث١: أبٛاؿظٔ عًٞ 

ٜٔ ناْٛا َٔ ايبذا١ٜ َٔ أتباع ايكا٥ذ ايذًُٜٞ َانإ بٔ نانٞ، ٚملا ٚأبٛعًٞ اؿظٔ ٚأبٛاؿظني أمحذ ايز
سأٚا كعؿ٘ ٚعذضٙ عٔ تظذٜذ سٚاتبِٗ، تشنٛا دٝؼ٘ ٚاْعُٛا َع غرلِٖ إىل َشداٜٚر، ؾانشَِٗ ٚعِٝٓٗ 
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ايظاَا١ْٝ اييت ٚؿًت ط٥٬ع دٝٛػٗا إىل  اٱَاس٠َتأخش ظٗشت شلِ ق٠ٛ َٓاؾظ١ ثايج١ ٖٚٞ 
 .باٍَذٕ اؾ
ايـذًِٜ املـذعٛ أطـؿاس بـٔ     أسـذ قـاد٠   ر بٔ صٜاس ايذًُٜٞ يف بذاٜـ١ أَـشٙ،   َشداٜٚ ٚخذّ
ْؿـشاد بـاؿهِ   ّ( ٚبايتايٞ اٱ928ٖـ/315اس ط١ٓ )إغتٝاٍ أطؿػاسى يف ع١ًُٝ ػرلٜٚ٘، ثِ 

    ٕ ٚيف صَـٔ قٝاطـٞ غـذا     ،يف قضٜٚٔ ٚطدلطتإ ٚايشٟ، ثِ بظط طـٝطشت٘ عًـ٢ قـِ ٚقاػـا
 .(1)بب٬د ايذًِٜ ٚطدلطتإ ٚاؾباٍ ا٭ٍٚايشدٌ 

قا٥ـذّا يـ٘ ٜـذع٢ عـ٬ٕٓ     ايٝٗـا  َت٬ى ايـذٜٓٛس، ؾأسطـٌ   إنإ اشلذف ايتايٞ ملشداٜٚر ٖٛ 
ف ٚاؿشاب " ٚقٝـٌ اْـ٘ قتـٌ َـٔ     ٛٗا بايظٝأًٖ، ؾإقتشِ ايكضٜٚين املذ١ٜٓ ٚؾتو بٜينايكضٚ

، (2)طبع١ عؼش ايؿّا يف قٍٛ املكًٌ ٚاملهجش ٜكٍٛ مخظ١ ٚعؼشٜٔ ايؿّا" ا٭ٍٚأًٖٗا يف ايّٝٛ 
إ٫ٓ إ اـ٬ؾ١ مل تكِ بعُـٌ ٜظـتشل ايـزنش     ،ٚاطتػاثٛا باـ٬ؾ١ ٕ َٔ بطؼ٘ٚخشز ايٓادٛ

 .(3)دًِٗأَٔ 
َٚــذٕ (4)أطــتٛىل عًــ٢ قشَظــني ٚايضبٝذٜــ١ َٚــشز ايكًعــ١اؿــٌ َــشداٜٚر تٛطــٛعات٘ ٚٚ

ــع   أخــش٣ٚقـــبات  ــت ط٥٬ ــزنش، ٚبًػ ــ١ ت ــٛإ املتآمخــ١    دٕٚ عشقً ــ١ سً  ايذٜاملــ١ َذٜٓ
 .(5)ًعشامي

                                                                           
، 6/268املٓتعِ،  .ع٢ً بع  َذٕ إقًِٝ اؾباٍ، ؾشـٌ ا٭خ ا٫ندل أبٛ اؿظٔ عًٞ ع٢ً َذ١ٜٓ ايهشز

 .247سبًٞ: خ٬ؿ١ ايزٖب املظبٛى، قا٭، 16-14، ق2، م4ا٥ل، زايعٕٝٛ ٚاؿذ
ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، اشلُزاْٞ: ، 132، ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق4/428َشٚز ايزٖب، املظعٛدٟ:  (1)
، ابٔ ايٛسدٟ: تأسٜخ ابٔ 246، خ٬ؿ١ ايزٖب املظبٛى، ق6/207، ابٔ اؾٛصٟ: املٓتعِ، 251ق

 .1/260ايٛسدٟ، 
 .159، محض٠ ا٫ؿؿٗاْٞ: تأسٜخ طين ًَٛى ا٭سض، ق4/430، َشٚز ايزٖب (2)
، 159ِٗ باـًٝؿ١ ٜٓعش: تأسٜخ طين ًَٛى ا٭سض ٚا٫ْبٝا٤، قتطتػاثإٌٖ ايذٜٓٛس ٚ( عٔ ػه٣ٛ أ3)

 .148ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق
ابٔ سطت٘: ا٭ع٬م  .ن42ِتكع ايضبٝذ١ٜ إىل ايؼشم َٔ َشز ايكًع١ مبظاؾ١ طبع١ ؾشاطخ/سٛايٞ  (4)
 .165ٓؿٝظ١، قاي
 .1/213، َظهٜٛ٘: ػاسب ا٭َِ، 4/430( َشٚز ايزٖب، 5)
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ٚنإ عًٝ٘ نأٟ قا٥ـذ عظـهشٟ    ايكشٜب١ َٔ بػذاد، خلاع املٓاطلإٖٚهزا مت ملشداٜٚر 
أطتشٛر عًٝٗا، ؾبعـح سطـ٫ّٛ    قايِٝ اييتي٘ ع٢ً ا٭ اؾ٘عذلإ١ اـًٝؿ١ يهظب ، َؿاؼَػاَش
بـ٘، ؾتهؿـٌ   رعـإ إىل َطاي يٝكشٸٙ عًٝٗا، َٚا نـإ أَـاّ اـًٝؿـ١ طـ٣ٛ اٱ     باو املكتذس إىل

ٍ ٖاسٕٚ بٔ غشٜب اـاٍ بأَش َشداٜٚر، ػـشط إ ٜتٓـاصٍ عـٔ     ايـذٜٓٛس ُٖٚـزإ ٚإ    أعُـا
َـش ٚاْؿـز ايٝـ٘ ايًـٛا٤     دٜٓاس، ؾهتب يـ٘ ا٭ ٜشطٌ إىل اـ٬ؾ١ طّٜٓٛا َبًػّا قذسٙ ٦َيت أيـ 

 .(1)ٚاـًع
إ ؾ٢ ْؿظ٘ إٔ ميًو بػـذاد  ٚن" يرل٣ َانإ وًِ بٗا،بامُلًو َشداٜٚر ط٬ّٜٛ  ٓعِمل ٜ

اع١ َـٔ غًُاْـ٘ ا٭تـشاى خطـ١     ، ار دبٸشت مج(2)"ٜٚعكذ ايتاز ع٢ً سأط٘ ٜٚعٝذ ًَو ايؿشغ
، ٚاختــاس ايذٜاملــ١ (3)ّ(935/ٖـــ١323 يًــتخًف َٓــ٘، ؾاغتــايٛٙ يف اؿُــاّ طــ١ٓ )قهُــ

 .(4)ٚاؾٌٝ أخٝ٘ ٚسلهرل يٝتٛىل س٥اطتِٗ
ظني ٚسًٛإ، ظًت بٝذ ايضعُا٤ ٜٓٛس ٚقشَاملٓاطل اؾب١ًٝ ايٛعش٠ ايتابع١ يًذإ  بذٜٚٚ 

ٛ     أـٌ ايٝٗا ايذٜامل١ َٔ ٚمل ٜ احملًٝني مخظـ١٦ُ ؾـاسغ    تبـاع َـشداٜٚر، ؾكـذّ َـِٓٗ مـ
سصام اييت تأخشت عـِٓٗ،  اْٞ با٭صٜش عبٝذاو ايهًٛرّ( ٚطايبٛا اي931ٖٛـ/319بػذاد ط١ٓ )

ٚاَتٓـع ايؿشطـإ عـٔ     ،َشِٖ ايٛصٜش بايشدٛع إىل اؾباٍ ٚاْ٘ طـٛف ٜٓؿـل عًـِٝٗ ٖٓـاى    ؾأ
ـ   ايشدٛع ٚسمجٛا ايٛصٜش باٯدش، ؾذعٌ ايٛص إ ٫ ٜٓعـش يف   ٜش ريو رسٜع١ ٚاغًـل بابـ٘ ٚسًـ

 .(5)َٔ تٛيٝٗا ؾكط ػ٪ٕٚ ايٛصاس٠، ؾعضٍ عٓٗا بعذ ػٗشٜٔ ٚث٬ث١ اٜاّ
ع٢ً عظـهش َهـشّ ٚتٴظـذل     -بٜٛ٘أبٓا٤ ؿػش أ -ٜٛ٘بٔ ب أمحذطتٛىل إ ،أخش٣َٔ د١ٗ 
ّ( اطـتٛىل عًـ٢ ٚاطـط    945 -944ٖــ/ 333-332ٚخ٬ٍ طٓيت ) ،ا٭ٖٛاصنٛس  ٚبك١ٝ َذٕ 

                                 
 .3/384ايعدل، ابٔ خًذٕٚ: ، 6/215، ايهاٌَ، 229-1/228( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .6/246، ايهاٌَ، 1/317، ػاسب ا٭َِ، 432-4/431َشٚز ايزٖب،  (2)
 .11/184: ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ، ابٔ نجرل293، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق314-1/313( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .6/246، ايهاٌَ، 293( ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق4)
 .219-1/218، ػاسب ا٭َِ، 140( ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق5)
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، إىل إ ناتبـ٘ ٜٓـاٍ نٛػـ٘ ٚطايبـ٘ بـذخٍٛ بػـذاد، ؾذخًـٗا يف مجـادٟ         (1)نجش َٔ َـش٠ ٭
 .(2)ّ(946/ٖـ334َٔ ط١ٓ ) خش٠اٯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .6/300، املٓتعِ، 351، 344، 342ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق (1)
 .6/314، ، ايها6/342ٌَ، املٓتعِ، 354-353، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق2/84( ػاسب ا٭َِ، 2)

عًّٝا  خاٙ٘ بػذاد ٚيكب٘ َعضٸ ايذٚي١ ٚيكب أدخٌ أمحذ بٔ بٜٛ٘ ع٢ً اـًٝؿ١ املظتهؿٞ بعذ ّٜٛ َٔ دخٛي
 .يكابِٗ ٚنٓاِٖ ع٢ً ايذساِٖ ٚايذْاْرليذٚي١  ٚأَش بٓكؽ أخش اؿظٔ سنٔ اعُاد ايذٚي١ ٚيكب أخاٙ اٯ
 .6/314، ايهاٌَ، 354ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق
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 :املظتك١ً ػب٘ ١ٝظٗٛس ايهٝاْات احملً -ثاّْٝا
ٜذٟ، بٌ إنشطٛا يف خلِ ٤ ٖزٙ اؿاي١ املظتذذ٠ َهتٛيف ا٭صاإمل ٜكـ ايضعُا٤ ايُهشد 
، ؾاْلِ بعلِٗ إىل دٝٛؾ أؿشاب ا٭طشاف ٚدخـٌ  اـ٬ؾ١ساكٞ أا٭سذاخ ايذا٥ش٠ ع٢ً 
، ٚناْٛا ٜٕٓٛٚ َٛس ببػذاد ايعاؿ١ُا٭ ايٝذاملتػًبني ع٢ً َك ا٭َشا٤بعلِٗ اٯخش يف طاع١ 

ٞ ع٢ً َاٜبذٚ أط٠ٛ بايؼعٛب اٱط٬ََٔ ريو إ ٜهٕٛ شلِ ػإٔ طٝاطٞ يف خاسط١ ايعامل 
 .شأ٠يف ريو ايعـش ايزٟ استؿع ؾٝ٘ ػإٔ نٌ رٟ د خش٣ا٭
ٌ   ٚا٭  َـٔ ادـٌ اؿــٍٛ عًـ٢     دذٜـ١  قـا٫ٚت   ِٖ َٔ ريو ظٗشت بـني صعُـا٤ ايكبا٥ـ
ٗـ  ،ظِٗ دٕٚ َٓاٖل١ اـ٬ؾـ١ أَٛسِٖ بأْؿ تذبرلٚٚاٱداس٠ احمل١ًٝ طتك٬ٍ ايزاتٞ اٱ  شتؾع

ا٭َـاسات   تـأسٜخ َٔ س١ً شٚميهٔ إٔ ْظُٞ ٖزٙ املَاسات قب١ًٝ ٚساث١ٝ ؿػرل٠، إ َا تؼب٘
ايٓا٥ٝـ١  املٓٝعـ١  املٓاطل اؾبًٝـ١  إْتؼشت بايضعاَات ايكب١ًٝ احمل١ًٝ اييت مبشس١ً  ،ايُهشد١ٜ
ٕ هاسٟ ٖٚ دباٍشصٚس ٚنذباٍ ػٗ  ْـٛاسٞ ٫ٜٚـ١  )سٚاْـذٚص( ٚ خؿتٝـإ ٚأطشاؾٗا   -خؿتٝـذنا
ع١ َـٔ إقًُٝـٞ اؾضٜـش٠ ٚأسَٝٓٝـا     ايؼُاي١ٝ ٚايؼـشق١ٝ ٚاملٓـاطل اؾبًٝـ١ ايؼاطـ    املٛؿٌ 
ٗـا ٖـٞ   َؼـذلن١ بٝٓ ١ زلـ شطتإ، ٚناْت أٖـِ  ْٛاسٞ ايذٜٓٛس ٚقشَظني ٚسًٛإ ُٚيٚنزيو 
ِ إ ُـا٤  ايضع ػـاسات ؿـشو١ إىل ٚدـٛد ٖـ٪٤٫    إى ٓـا ٖٚ .ؽار ايك٬ع اؿـٕٛ نُشنض يًشهـ

 "ا٭نـشاد "ايذلنُإ ٚناْت بٝذايًشـ  دبٌؾكًع١ املاٖهٞ ايٛاقع١ يف  ،(1)"س٩طا٤ ا٭نشاد"
عًـ٢  ٟ شدهُـ ايسظٕٓٛ  بٔ قُذد ب٬ -أعُاٍبابٔ سٛقٌ  َٚشٸ، (2)كتذسًٝؿ١ املَٓز أٜاّ اـ

ؿش  أَشا٤ ايبؼ١ٜٛٓ أؿشاب قًع١ ٚ ،(3)ُذ١ٜاحمل ْٗش ايضاب ا٭ع٢ً ٚب٬د داطٔ َٚٓٗا قش١ٜ
 ،(4)ايكًعـ١ َٓـز ث٬مث٦ـ١ طـ١ٓ    عهِ  ٕتؿعٛوِٗ اْ ا٭ثرلؾٓو سلايٞ دضٜش٠ إبٔ عُش ٱبٔ 

إىل سـذٚد امل٦ـ١ ايجايجـ١ أٟ ايكـشٕ      ٜعـٛد  ايـػش٣ ايهدل٣ ٚايًشٸ َاستٞ ايًشٸإ قٝاّ ٜٚكاٍ إٕ
 ميـذ ايظـ٬طني ايععـاّ    و مل" نزي :عًل، ؾٝدسى ايبذيٝظٞ ٖزا ايٛاقعٚأ ،(5)ايجايح اشلذشٟ

                                 
، ٜاقٛت 3/208، ْؼٛاس احملاكش٠، 2/186ايتٓٛخٞ:  ايؿشز بعذ ايؼذ٠، ، 9/528 تاسٜخ ايطدلٟ، (1)

 .6/312ايهاٌَ، ، 3/989َعذِ ا٭دبا٤،  اؿُٟٛ:
 ه.557( ايهاٌَ يف ايتأسٜخ، سٛادخ ط١ٓ 2)

 .260ق، ؿٛس٠ ا٭سض( 3)
 .432، ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، قه571( ايهاٌَ يف ايتأسٜخ، سٛادخ ط١ٓ 4)
  .312، 78-6/77، ايهاٌَ، 40، 10/38، ٜٚٓعش: تأسٜخ ايطدلٟ، 43٘، ق( ايؼشؾٓا5َ)
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طت٤٬ٝ إىل ممايو ُنشدطتإ ٫ٜٚٚاتٗا طُعّا يف إست٬شلا، بـٌ انتؿـٛا   ني ايهشاّ ٜذ اٱٚاـٛاق
غرل خاكع١ شل١ُٓٝ دٚي١ َٔ  ... ٖٚهزا بكٝت َظتك١ًتاٚاتيؼعب ايُهشدٟ باشلذاٜا ٚا٭َٔ ا
 .(1)..."ايذٍٚ
 
 ٚاؾباٍ:ا٭َاس٠ ايعٝؼا١ْٝ بؼٗشصٚس  -1
 

ايُهـشد   تـأسٜخ إ ٜ٪طظٛا إَاس٠ ٚساث١ٝ َعذلؾ١ بٗا ٭ٍٚ َـش٠ يف   (2)ايعٝؼا١ْٝ قذس يًُهشد
ٜٚبـذٚ اْٗـا ناْـت منـٛرز َتطـٛس َـٔ        ،ؼٗشصٚسات ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ بٞ يف بذاٜاٱط٬َ

ايؼب٘ املظتك١ً سظب َكاٜٝع تًو اؿكبـ١  اٱَاس٠ تٛؾشت ؾٝٗا ػشٚط ، ؾايضعاَات ايكب١ًٝ
ٜٓكٌ عـِٓٗ ابـٔ    ممَّٔا ٚيٛ نإ ق٬ًّٝ َٔ قبٌ َ٪سخني فٗٛيني إىل اؿذ ايزٟ ْايت اٖتُا

 .ا٭ثرل
إىل سٴكب أطـبل، ؾبؼـٗاد٠ ايشسايـ١ ايـزٜٔ     اٱَاس٠  شلزٙ ا٭ٚىلَهإ إسداع اؾزٚس ٚباٱ

هإ ٬ٜي١ٝ ٚايدلصقبا٥ٌ اؾ س٩طا٤ؼت تـشف  أؿبشتاْٗا  ،ػٗشصٚسٚدباٍ صاسٚا بًذات 
ؿطخشٟ ٚابـٔ سٛقـٌ إىل   ، ؾُج٬ّ أػاس نٌ َٔ اٱغرلِٖلإ ٚايباطٝإ ٚايظٛي١ٝ ٚٚايؼاد

، ؾكـاٍ عٓٗـا "إ   تًـو اٯْٚـ١  ، اَا َظعش بٔ ًٌَٗٗ ايزٟ صاس ػٗشصٚس خ٬ٍ (3)ريو بٛكٛ 
ٚ أ ــ٢ ايظــًطإ"  ــٗا عـــا٠ عً ــشا٥ِٗ َــِٓٗ"  "ًٖ ــش أَ ــذعِ َظــهٜٛ٘ ػــٗادات  (4)أنج ٜٚ ،

ظـًطإ، ٫ ٜـزعٔ أًٖـٗا    "ػٗشصٚس ٖزٙ مل تضٍ ممتٓعـ١ عًـ٢ اي   :ايبًذاْٝني ٚايشساي١ بكٛي٘
 نُا مل ْعذ لذ رنشّا ي٠٫ًٛ ،(5)..."بأغ ٚدًذ ٚؿـا١ْ املذ١ٜٓ ٫ِْٚٗ يف أْؿظِٗ عتا٠ رٚ

َٔ اؿايـ١ ايـيت ناْـت     إْبجلزلٗا )ػٗشصٚس( إعًٝٗا إ٫ٓ ْادسّا، ست٢ قٌٝ إ ٚعُاٍ ايذٚي١ 
ػـذ بأطـّا ٚأٚؾـش    أَِٓٗ ؾُٔ نإ  ،تٓاصع ٚؽاؿِ صعُا٤ ايُهشد عًٝٗاتظٛدٖا دَّٚا دشا٤ 

                                 
 .28( ايؼشؾٓاَ٘، ق1)
 مل ٜشد يف أٟ َـذس ( 2)

 .( مل لذ عٔ ايعٝؼا١ْٝ ػ٦ٝا ط٣ٛ َا ٜزنشٙ ابٔ ا٭ثرل ٖٓا2)
 .314، ؿٛس٠ ا٭سض، ق200( َظايو املُايو، ق3)
 .376-3/375ذإ، ، ٜاقٛت اؿُٟٛ، َعذِ ايب58ً( ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ق4)
 .2/159، ٜٚٓعش: 2/398( ػاسب ا٭َِ، 5)
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 ؾؼٗشصٚس تعـين املذٜٓـ١ املُتٓعـ١    ،ٜؿٛص بتكًذ صَاّ سهُٗا ٜٚأخزٖا بايك٠ٛ َٔ غرلٙ ،ق٠ّٛ
 . (1)املأخٛر٠ بايك٠ٛ ٚؾل ٖزا ايتؿظرلأٚ 
ؾ٬ ٜعـشف ػـ٦ّٝا عـٔ     ،ايعٝؼا١ْٝ اغؿا٫ّ ٜهاد ٜهٕٛ تاَّااٱَاس٠  تأسٜخغؿٌ امل٪سخٕٛ أ
ايكــشٕ ايشابــع اشلذــشٟ، باطــتجٓا٤ بعــ  َــٔ  ا٭ٍٚٗــا املُتــذ عًــ٢ طــٍٛ ايٓــــ تأسى

 ا٭َـرل يف ٖـاَؽ سذٜجـ٘ عـٔ ٚؾـا٠      –نُـا اطـًؿٓا   –ا٭ثـرل املعًَٛات اييت ٜـذيٞ بٗـا ابـٔ    
ايعٝؼـا١ْٝ َٓـز    قبًٝـ١ َرلٜـٔ عًـ٢   أناْـا   أمحـذ ْٛذاد ٚغـا  ابٓـا   ايدلصٜهاْٞ، ؾ سظٜٓٛ٘

ُٓٗا دٝؼـّا  سذ َاَتًو نٌ ٚإ، ٚ(3)ا َٔ أخٛاٍ سظُٜٖٓٛ٘ٚ( 2)ّ(913ٖـ/300سٛايٞ ط١ٓ )
 ْٛاسٞ ايذٜٓٛس ُٖٚزإ  تسلً آَاطل سهُُٗٚيٛف، َ٪يؿّا َٔ عذ٠ أ

 .(5)ٚا٭دضا٤ اؾٓٛب١ٝ َٔ آرسبٝذإ ْٚٛاسٞ ػٗشصٚس(4)ْٚٗاْٚذ ٚايـاَػإ
زلاٖا بإزل٘)غا  آبـاد(   أخش٣طتشذخ قًع١ َشنضّا ٱَاست٘ ٚإ(1)ؽز غا  قًع١ )قظٓإ(إٚ

طامل دٜظِ بـٔ غـا ،    أبٞبٓ٘ إإىل اٱَاس٠ كٌ سهِ ؾأْت ،ّ(961ٖـ/350) عاّإىل إ تٛؾ٢ 

                                 
 .107، ايؼشؾٓاَ٘، ق128: ْض١ٖ ايكًٛب، ق( محذاو َظتٛؾ1٢)
َرلٜٔ ع٢ً ؿٓـ آخش َِٓٗ ٜظُٕٛ ايعٝؼا١ْٝ ٚغًبا أ ( ٜكٍٛ ابٔ ٫ثرل"... ْٚذاد ٚغا  ابٓا أمحذ2)

ُٗا عذ٠ ايٛف، ؾتٛيف غا  ط١ٓ ع٢ً ْٛاسٞ ايذٜٓٛس... مٛ مخظني ط١ٓ ٚنإ ٜكٛد نٌ ٚاسذ َٓ
ٖـ 349ّ( ... ٚتٛيف ْٚذاد بٔ أمحذ ط١ٓ تظع ٚاسبعني ٚث٬مثا١٥ )961ٖـ/350) مخظني ٚث٬مثا١٥

 .7/101ّ(، ايهاٌَ، 960/
ط بني سظٜٓٛ٘ ٚخايٝ٘: ٚخً تًخٝف سٚا١ٜ إبٔ ا٭ثرلّ( 1372ٖـ/774)ت: ( مل ٜعبط إبٔ نجرل3)
ُٵظٹنيٳ اطتشٛر ع٢ً ْٛاسٞ ٚنإ قذ ، ...تٛيف سظٜٓٛ٘ بٔ سظني " َٴذٻ٠َ خٳ ْٵذٳ  ٳاٚٳ ب٬د ايذٜٓٛس ُٖٚذإ ٚٳْٗٳ
َني صنٞ مل ٜكشأ بذق١ ٚتشنٝض سٚا١ٜ ابٔ ٜبذٚ إ املشسّٛ قُذ أ، 11/335ٚايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،  ." طٳٓٳ١ّ
ات ساٱَاتأسٜخ ايذٍٚ ٚ .اؿظني ايدلصٜهاْٞ ٚايذ سظٜٓٛ٘  ٜٚكٍٛ إ ْٚذاد ٚغا  ناْا َٔ أخ٠ٛا٭ثرل

. ، ٚٚقع ايشٚصبٝاْٞ يف ايظٗٛ ْؿظ69ّ٘، ق1945ايُهشد١ٜ، عشب٘ ٚسادع٘ قُذ عًٞ عْٛٞ، ايكاٖش٠ 
 اْ٘ ْكٌ املع١ًَٛ َٔ قُذ اَني صنٞ.٫ٚػو  (،2ٖاَؽ) ،34ايؼشؾٓاَ٘، ق

أٜاّ َٓز  داسا٥اباد -( ايـاَػإ: بًذ٠ تابع١ يهٛس٠ ػٗشصٚس ٜشد رنشٖا دَّٚا َع ػٗشصٚس ٚدسابار4)
 .ا٭ٍٚٚايؿـٌ  3/19ايهاٌَ،  ،329: ايب٬رسٟ: ؾتٛ  ايبًذإ، قٜٓعش ١.اٱط٬َٝ اتسٛايؿت
 .7/101( ايهاٌَ، 5)
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قظٓإ ٚغا  آباد َٔ ٙ ذشد، ؾ(2)ايؿتد ابٔ ايعُٝذإىل إ قل٢ عًٝ٘ أبٛاٱَاس٠ هِ ؾعٌ و
 .(3)خش٣ٚق٬ع٘ ا٭
٘   ٫ٚ ؼذد ايشٚا١ٜ ايٛسٝـذ٠ ظ١ٓ ش ْٚذاد قبً٘ بٚتٛيف ا٭خ اٯخ  خًؿـ٘ يف  ، ؾَشنـض سهُـ

 ٟ ، اؿًٝــ ايكـٟٛ   لإٜكـذس إٔ ٜكــ بٛدـ٘ قبًٝـ١ ايؼـاد     مل  اؿهِ إبٓ٘ عبذايٖٛاب ايـز
 .(4)مجٝع ق٬ع خاي٘ع٢ً ر إطتشٛٝ٘، ؾيإ ٘، ؾأطشٚٙ ٚطًُٛٙيٮَرل سظٜٓٛ

باٱَهإ إ ْظتذًٞ بع  اؿكا٥ل قذ تًكٞ بع  ايل٤ٛ ع٢ً  ،أخش٣ٚيف ثٓاٜا سٚا١ٜ 
از بــٔ قتــ ايؿلــٌايكا٥ــذ ايظــاَاْٞ  بظــطّ( 945ٖـــ/333َــاس٠، ؾؿــٞ طــ١ٓ )اٱ تــأسٜخ
ٚأسطـًٛا ايٝـ٘   طـتأَٔ ايٝـ٘ س٩طـا٤ ايُهـشد     ؾإ ،أخـش٣ ع٢ً ْٗاْٚذ ٚايذٜٓٛس َٚذّْا طٝطشت٘ 
 طتك٬ٍ ايزاتٞناْٛا قذ كتعٛا بكظط َٔ اٱضعُا٤ ٖ٪٤٫ اي ٜذٍ ع٢ً إ  اٖز، ٚ(5)سٖا٥ِٓٗ
 .(6)املظتأَٓني ايعٝؼا١ْٝ َٔ بني أَشا٫٤ٜظتبعذ إ ٜهٕٛ ٚ، بػشبٞ إقًِٝ اؾباٍ 

                                                                           
، ٕ ْؿظٗاقظٓا ٖٞ إ قٓاٜٚعٗش ، 4/399( ٜزنش ٜاقٛت إ " قٓا" ْاس١ٝ يف ػٗشصٚس، َعذِ ايبًذإ، 1)

ٗش طرلٚإ يف اؾٓٛب ٚقش١ٜ ع٢ً ْ تٌٚ ؿػرل يظٌٗطِ إ ٖٚٛ (ٍلاُطإ قٓا تعشٜب )ٜٚعتكذ ط٘ باقش 
 .102ق، ُيشٸطتإ ايـػش٣ايُهشد يف  ايظًُٝا١ْٝ. -ايؼشقٞ ملذ١ٜٓ سًبذ١

( ابٛ ايؿتد بٔ ابٞ ايؿلٌ ابٔ ايعُٝذ، نإ ابٛٙ ٚصٜشّا يشنٔ ايذٚي١ ايبٜٛٗٞ ملذ٠ اسبع١ ٚعؼشٜٔ ط١ٓ 2)
ػاسب  .ّ(977ٖـ/366ّ( ٚاطتٛصس بعذٙ ابٓ٘ ابٛ ايؿتد ست٢ ٚؾات٘ ط١ٓ )969ٖـ/359ٚتٛيف ط١ٓ )
 .38-7/37، ايهاٌَ، 422، اشلُزاْٞ: ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق274-2/273ا٭َِ، 
 .7/101( ايهاٌَ، 3)
 .7/101( املـذس ْؿظ٘، 4)
 .6/312 ( املـذس ْؿظ٘،5)
ٖـ 330ايدلصٜها١ْٝ تأطظت ط١ٓ ) ٠١ٝ اؿظٜٓٛٗاٱَاس( ٜكٍٛ ايظٝذ سظني سضْٞ َٛنشٜاْٞ إ 6)
ؿكب١ اييت مٔ بـذد دساطتٗا، ٜٚشٟٚ إدشا٤ات اـًٝؿ١ املتكٞ باو كذ ا٭َرل ّ(، أٟ يف اٚاخش ا942/

، ْٚكٌ َ٪سخٕٛ ٚباسجٕٛ 5-4، ٍثلاشةاة، بةٌزى دااةًآٚسٜه٢  .٠اٱَاساؿظني ايدلصٜهاْٞ َ٪طع 
، 34ايؼشؾٓاَ٘، ق ،69، قَني صنٞ: تأسٜخ ايذٍٚ ٚاٱَاساتقُذ أ  :، َِٓٗآخشٕٚ عٓ٘ بتشؿغ

 ُيشٸطتإ ايـػش٣٘ ايشٚصبٝاْٞ َذلدِ ايؼشؾٓاَ٘ إىل ايعشب١ٝ، ايٓكؼبٓذٟ: ايُهشد يف ْكً (،2ٖاَؽ )
َٛنشٜاْٞ نعادت٘ مل ٜؼش إىل املـذس ايزٟ اطتك٢ َٓ٘ تًو املعًَٛات، يهٔ  ،148 -147ٚػٗشصٚس، ق
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 :عؿشٟاؾ سـٔؿاسب ى ابٔ ايلشا -2

ـٔ ع اؿانِبٔ ايلشاى ، أَ املعًَٛاتقظطا  ٚسد عِٓٗ  َٚٔ ايضعُا٤ ايُهشد ايزٜٔ
٫ٚ ٜعشف ػ٦ٝا عٔ أْتُا٥٘ ايكبًٞ ٚبذا١ٜ ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ،  يف بذاٜات (1)اؾعؿشٟٜذع٢ 

ٚ     تـٌ بـايبٝضْ إأَشٙ، ٚنٌ َا ٜعًِ عٓ٘ ٖٛ إْ٘  مبـا  سٸطٝني يكـشب َكـش سهُـ٘ َـٔ ب٬دٖـِ 
ـٸش، ٚرٖـب  اٱط٬ّستذ عٔ إفٗٛي١ ٚ أخش٣ عٛاٌَي بٓؿظـ٘ إىل ايكظـطٓط١ٝٓٝ ٚقابـٌ     ٚتٓ
ٚاَشٙ بايعٛد٠ إىل سـٓ٘  َدلاطٛس ٚنشٸَ٘ٙ اٱٚعشض ٥٫ٚ٘ ي٘، ؾأدضاايبٝضْطٞ َدلاطٛس اٱ

 .(2)ٚاؿهِ ؾٝ٘ َٛايّٝا ي٘
ٓ  ،شدٟ اجملٗــٍُٛهــٖــزا اي تـــاٍ ٚتٓٸـــشإ تٛقٝــت ٫ ٜعًــِ ١ يهــٔ نــإ ريــو قبــٌ طــ

ٛ  إؿطذاّ عٓٝـ  سذخايظ١ٓ ّ(، ؾؿٞ ٖزٙ 927ٖـ/315) يف ٖٚـٛ   ٍامثـ  بٝٓ٘ ٚبـني املـذع
طـؿش عـٔ   ٚأ ،ٚايػـضا٠  ٍايـاحل مثـ  ٢ْتٗاٚ (3)طشطٛغ طشٜل ايعٛد٠ َٔ غضٚ ايـا٥ؿ١ بجػش

 .(4)َع٘ َكتٌ نٌ َٔابٔ ايلشاى ٚ أطش
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
ا ػشؾخإ ايبذيٝظٞ ٚغرلِٖ ػ٦ّٝا بٗزر ٫ ٜزنش َظهٜٛ٘ ٚابٔ ا٭ثرل ٚإعتُاد عًٝ٘، يزيو ٜتعزس اٱ
 .اــٛق

مل ْكـ ع٢ً تعشٜـ ؿـٔ اؾعؿشٟ يف املعادِ ايبًذا١ْٝ املتٝظش٠، ٫ٚ وذد ابٔ ا٭ثرل َهاْ٘  (1) 
 قـ٢ ػشم اقًِٝ اؾضٜش٠ بأػاٙ ب٬د ايشّٚ.ٜٚعٗش اْ٘ ٜكع يف إ

 .3/386، ابٔ خًذٕٚ: ايعدل، 6/190ايهاٌَ،  (2)
 اد١ْ َٚرلطني بذلنٝا. طشطٛغ: ناْت َٔ َذٕ ايجػٛس ايؼا١َٝ ٚتكع اٯٕ بني (3)

 .6/190ايهاٌَ،  (4)
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 ؿاسب طًُاغ:(1)ضلو -ةلوية -دعؿش بٔ ػهٜٛ٘ -3
 برل٠ ٚاملٓتؼش٠ يكب١ًٝ ايه، ااشلذبا١ْٝ صعِٝ آخش َٔ صعُا٤ ؤضل -دعؿش بٔ ػهٜٛ٘

بب٬د أسبٌٝ ٚإقًُٝٞ آرسبٝذإ ٚأسَٝٓٝـا، ٚاملعًَٛـات عٓـ٘ َكتــش٠ عًـ٢ سٚاٜـ١ ٚسٝـذ٠        
سلـاٍ غـشب عـرل٠     –ِ َٓٗا اْ٘ نـإ ؿـاسب َذٜٓـ١ طـًُاغ    ؾشٜذ٠ ٜٓكًٗا َظهٜٛ٘، ْؿٗ

ّ(، 944ٖـ /332)ط١ٓ "، ٚيف ا١ْٝاشلذب"مجاٖرل َٔدٝؼّا ي٘  بٗا ٚؿاس َٚظتكٌ – أٚس١َٝ
بكتـاٍ ايـشٚغ يف   بٔ قُذ املظاؾشٟ ْتٗض ْاؿش ايذٚي١ اؿُذاْٞ ؾشؿ١ اْؼػاٍ املشصبإ إ

   ٘ طـًُاغ،   بشرع١ ٚأسطٌ إبٔ عُ٘ اؿظني بٔ طعٝذ يٲطت٤٬ ع٢ً آرسبٝذـإ ٚعٓـذ بًٛغـ
و تـشى مجعـّا   بزي ا٭خرل، ٚملا عًِ (2)تؿكا ع٢ً قتاٍ املشصبإخشز إيٝ٘ دعؿش ٚاطتكبً٘ ؾإ

ُٓٗـا قتـا٫ّ   َٔ أؿشاب٘ بدلرع١ ٚطاس مٛ طًُاغ ٚايتكـ٢ َـع اؿظـني ٚدعؿـش، ؾٛقـع بٝ     
ِ       طؿٝؿّا، ساٍ ٖطٍٛ ا٭ أؿـشاب   َطـاس ٚايجًـٛز بػـضاس٠ دٕٚ سظـِ املٛقــ، ٚتـشى َععـ

   ِ ؾاطـتذعاِٖ ْاؿـش ايذٚيـ١ ٚاَـشِٖ بـايشدٛع إىل       ،عـشاب أ اؿظني طـاس١ املعشنـ١ يهـْٛٗ
ٝٗا، تاسنّا دعؿش ٚسٝذّا اَاّ املشصبإ ٫ٚ ٜعًِ بعـذ ريـو َـا آٍ    املٛؿٌ، ؾشدع اؿظني اي

 .(3)ايضعِٝ اشلذباْٞايٝ٘ َـرل 
اْ٘ نإ َٓا٥ٚـّا يظٝاطـ١   إ تعإٚ دعؿش َع اؿظني اؿُذاْٞ كذ املشصبإ ٜذٍ ع٢ً 

ٖذاؾ٘، ىل ايتٛاط٪ َع ق٠ٛ خاسد١ٝ يبًٛؽ أطتك٬ٍ عٓ٘، ٚقذ دؾع٘ إاملشصبإ ٚطاعّٝا إىل اٱ
ِ  ش َٔ ريو ٫ ٜظتبعذ نْٛ٘ َٔٚانج ، ٖٚٓـاى سـذخ آخـش قـذ ٜعـضص ريـو،       (4)املٛايني يذٜظـ

ّ( بٗذف اعاد٠ ايظـٝطش٠  955ٖـ/344طتٓذذ دٜظِ بظٝـ ايذٚي١ اؿُذاْٞ ط١ٓ )ؾعٓذَا إ

                                 
باؾِٝ ايؿاسطٞ إطِ ُنشدٟ ػا٥ع بني ا٭طش اشلذبا١ْٝ اؿان١ُ ٚسمبا ٜعين ايـػرل، َِٚٓٗ  -( ده1ٛ)

دهٛ اؾذ ا٭ع٢ً يٮَشا٤ اشلذبا١ْٝ أؿشاب أسبٌٝ ٚدهٛ بٔ َٛطو خاٍ ايظًطإ ؿ٬  ايذٜٔ ا٭ٜٛبٞ 
 ػهٜٛ٘.أٚ  ـٝػت٘ ايؿاسط١ٝ دهٜٛ٘ايشٚادٟ اشلذباْٞ ٚثبت٘ امل٪سخٕٛ ب

 .52-51، َٝٓٛسطهٞ: ُنشد دس دا٥ش٠ املعاسف اط٬ّ، ق2/65( ػاسب ا٭َِ، 2)
 .6/298، ايهاٌَ، 2/66( ػاسب ا٭َِ، 3)
، بٔ إبشاِٖٝ ػادنَٜٛ٘ٛنشٜاْٞ َعًَٛات سٍٛ ع٬ق١ دعؿش بٔ دهٜٛ٘ بذٜظِ  ٞ( ٜٛسد سظني سض4ْ)

نٛسدطتا٢ْ  .املشصبإ، سدع دعؿش ٖٚٛ َٔ قاد٠ دٜظِ إىل طًُاغ ٜٚزنش اْ٘ عٓذَا اْٗضّ دٜظِ اَاّ
 .197-194ٍَٛنشٜإ، 
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٘ أسمبا َٔ  – ىع٢ً طًُاغ، آصسٙ بع  ايُهشد ٖٓا ٚطـًٗٛا َُٗتـ٘    -تباع دعؿش بٔ دهٜٛـ
 .(1)ٚي١ؾاطتٛىل عًٝٗا ٚخطب بٗا يظٝـ ايذ

 
 :ػادنٜٛ٘ ؿاسب آرسبٝذإ إبشاِٖٝدٜظِ بٔ  -ثايجّا

َـٔ   ا٭ٍٚخـ٬ٍ ايٓـــ   ٚأػٗشِٖ ايُهشد  ا٭َشا٤ػادنٜٛ٘ أبشص  إبشاِٖٜٝعذ دٜظِ بٔ 
طـع إداس٠  أ٭نجش َٔ عؼشٜٔ عاَّا ٚآرسبٝذإ أدضا٤ َٔ سٝح سهِ  ،ايكشٕ ايشابع اشلذشٟ

ا٭طشاف ٚايكـ٣ٛ   أَشا٤َٔ ايع٬قات َع ٚإستبط بؼبه١ ٚاطع١  رات١ٝ ػب١ٗٝ بإَاس٠ َظتك١ً
لشب ايٓكٛد بإزل٘ ٖٚٛ أٍٚ أَرل ُنشدٟ ، ؾاجملاٚس٠ ٚخط٢ خطٛات ٚاثك١ مٛ اٱطتك٬ٍ
ٚؿظٔ اؿغ بكٝـت منـارز    ،املظتكٌ ا٭َرلأقذّ ع٢ً ٖزا اٱدشا٤ ايزٟ ٜعتدل َٔ زلات 

ٕ   َٔ ْكٛدٙ ٱداسٜـ١ اشلاَـ١   ، نُـا أقـاّ امل٪طظـات ا   (2)املظهٛن١ مبذٕ أسَٝٓٝـا ٚآرسبٝذـا
ايكاطِ عًـٞ بـٔ دعؿـش    بٞ أَٔ ٚصسا٥٘ ، ٚنايٛصاس٠ ٚايذٚاٜٚٔ ٚعني اي٠٫ٛ ٚايٛصسا٤ ٚايهتاب

  .ٚايٓعُٝٞ
 َٚٓ٘ ٖزٙ ايشباع١ٝ: ،نُا ٜبذٚ إٕ دٜظِ نإ ػاعشّا ٜٴٓعِ ايؼعش

 ٚعٝين نشٌٝ بؼٛى ايكتاد       أْبين أْٝظٞ ٚنٓؿٞ ٚطادٟ
 .(3)بؼذٛ: ؾ٪ادٟ ؾ٪ادٟأقٍٛ      إرا قٌٝ: دٜظِ، َا تؼتهٞ؟

ٌ  إىل ُنـش با٭ؿـٌ  دٜظِ  ٓتُٜٞ ٞ    د أطـشاف املٛؿـ ٜٚٓظـب٘   ،٫ٚ ٜعـشف إْتُا٥ـ٘ ايكبًـ
، ٚنإ أبـٛٙ  (4)اشلذبا١ْٝإىل قب١ًٝ  دٕٚ ديٌٝ سظني سضْٞ َٛنشٜاْٞ ٚقُذ اَني صنٞ َٔ

 ٖضميـ١ ْـضٍ دـٝؽ اـ٬ؾـ١    ايؼـاسٟ، ٚعٓـذَا ا  بٔ عبذاو صعِٝ اـٛاسز ٖاسٕٚ  َٔ أْـاس
                                 

 .2/161( ػاسب ا٭َِ، 1)
ا٭نشاد يف سكب١ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ،  : سػاى ب٫ٛدٜإآ ،356دساطات اطتؼشاق١ٝ، ق : آساّ ترلغٝؿْٛذٜإ( 2)
 ٚمت اؿـٍٛ 1960 ط١ٓ  ظهٛنات دٜظِبايشٚط١ٝ عٔ َ دساط١ نرلٚف  ْذسٜؿٝرْؼش أيٝهظٞ أٚ . 77-76ق

ا ٜذسغ   بؿلٌ صٌَٝ ع٢ً ايذساط١ ـًدإقبشٚطٝا ٚايذنتٛساٙ ٓي  تشمجتٗا ايبٛتاْٞ  ذلست ع٢ً ايضٌَٝ ايذنتٛس َ
ٛاؾل ادس ذيَ)( َٔ ف١ً 11) يف ايعذدايذساط١  ، ْٚؼشت َؼهٛسا ْعشا ٭ُٖٝتٗا ايبايػ١، ؾ يف ػٗش نإْٛ ( اـي

١، 2020ايجاْٞ  ُاْٝ  . 113-105ق بايظًٝ

 .1/441د١َٝ ايكـش ٚعـش٠ أٌٖ ايعـش،  :ايباخشصٟ( 3)
 .131، خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد، ق167-164ٍ( نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 4)
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ِ ّ(، ٖشب 895ٖـ/282ع٢ً ط١ٓ ) َعشن١ املػ١ً ع٢ً ْٗش ايضاب ا٭بٗاسٕٚ يف طاسك١  إبـشاٖٝ
 ايُهشدٟ َع خرل٠ ؾشطإ ٖاسٕٚ إىل آرسبٝذإ.ػادنٜٛ٘ 
ِ اىل إٕ ٖشٚب  ا٭ثرلابٔ ٜؼرل َظهٜٛ٘ ٚٚ ِ    إبـشاٖٝ إىل آرسبٝذـإ   ػـادنٜٛ٘ ٚايـذ دٜظـ
ٕ ٖزا ايه٬ّ غـرل دقٝـل   دذْا إٚ، ٚ(1)ّ(896ٖـ/283) عاَّكتٌ ٖاسٕٚ ايؼاسٟ  عكبنإ 
ٕ عكب آخش ٖضميـ١  ٜٔ إىل آرسبٝذانإ َٔ بني ايؿاسٸ إبشاِٖٝإ ْٚعتكذ  ،عاد١ إىل ايتعذٌٜٚ

ٚقـذ   ،طـ١ٓ ٓشٛ قبٌ َكتٌ ٖاسٕٚ ب أّٟ(، 895ٖـ/١282 )عشن١ املػ١ً طٓنبرل٠ شلاسٕٚ مب
ٕ  عذد ، ؾاسمبعذ ٖزٙ املعشن١ اؿازل١ ْ٘ؿظ٘ اْ ا٭ثرلرنش ابٔ  َٛكـع   َٔ ؾشطإ ٖـاسٚ

١ بذاٜـ١ ايٓٗاٜـ١ ؿشنـ١    يف اؿكٝك١ ناْت ٖـزٙ اشلضميـ١ مبجابـ   ، ٚ(2)آرسبٝذإاملعشن١ ٚدخًٛا 
 مخذت ْٗا٥ّٝا يف ايعاّ ايتايٞ.ٖاسٕٚ، ؾأ
 ٚدٕٚ( يف أنجــش َــٔ َٓاطــب١ 1966 -1877) ٜــضعِ َٝٓٛسطــهٞ ،َــٔ داْــب آخــشٚ 
ػاديٜٛ٘ نـإ   شاِٖٝإبٚايذٙ  أٟ إ إٕ دٜظِ عشبٞ َٔ د١ٗ أبٝ٘, ،طتٓاد إىل أٟ َـذساٱ

ٜٚعتكذ اْ٘ ادىل بٗزا ايشأٟ اـاط٤ٞ ع٢ً  ،دتٗاد ػخـٜٞبك٢ سأٜ٘ فشد إٚ (3) َٔ ايعشب
َٔ ايعشب ٚبا٭سش٣ َـٔ سدـاٍ ايكبا٥ـٌ ايبذٜٚـ١ ٖٚـزا      ناْٛا عتباس إ دٌ سداٍ اـٛاسز إ

ٜٚ٪نــذٕٚ عًــ٢ ُنشدٜتــ٘  ســٍٛ أؿــً٘ ايكــَٛٞ كــٕٛغــرل ؿــشٝد طبعــّا، ؾــامل٪سخٕٛ ٜتؿ
ِ ٚ ،ػاديٜٛ٘ ايُهشدٟ"أٚ  ػادنٜٛ٘ إبشاِٖٜٝظِ بٔ "دٜٚظُْٛ٘  املظعٛدٟ املعاؿش يذٜظـ

ٍ  ٜعذ نـٌ اــٛاسز َـٔ ايؿـاسٜٔ اىل آرسبٝذـإ ُنـشداّ       ٔ   :ٜٚكـٛ بـب٬د   ا٭نـشاد  "َـٔ طـهٔ َـ
  أختاسٙ ، بٌ(4)"ديٜٛ٘شا٠ َِٓٗ ٚأطًِ املعشٚف بابٔ ػاآرسبٝذإ ِٖٚ املعشٚؾٕٛ بايؼٴ

                                 
، ٜٚٓعش 59، قاتاٱَاس، قُذ اَني صنٞ: تأسٜخ ايذٍٚ 6/286ٚ، ايهاٌَ، 2/33ػاسب ا٭َِ،  (1)

 .108، قايؿـٌ ايجايح
 .6/79( ايهاٌَ، 2)
(3 )113-114 Studies of Caucasian History, P  . ،ّٜٚٓعش: ُنشد دس دا٥ش٠ املعاسف اط٬
َٚٔ امل٪طـ إٕ سأ٣ َٝٓٛسطهٞ ايػرل ايـشٝد ٖزا ؿاس أَشّا َظًُّا ب٘ يـذٚسٙ عٔ َظتؼشم  .52ق

. ٜٓعش َعشٚف بذساطات٘ ٚؼكٝكات٘ اؾاد٠، ؾٓكً٘ َٓ٘ عذد َٔ املشادع ايع١ًُٝ املعشٚؾ١ نشكٝك١ ثابت١
 ٜشاْٝها )باٱْهًٝض١ٜ(، َاد٠ دٜظِ.إإْظاٜهًٛبٝا  -ْظاٜهًٛبٝذٜا اٱٜشا١ْٝ: اٱَج٬ُ
 .3/100(، 2005)برلٚت: ( َشٚز ايزٖب، طبع١ داس املعشؾ4١)
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ٝٴعشٸف ب٘   غرلٙ َٔ ا٭ع٬ّ ا٭نشاد،بني ّ(1121ٖـ/515ا٭ؾطظٞ )ت: بعذ   .(1)ايُهشدي
بُٝٓـا   ،(2)ػاديٜٛ٘""ٚايذ دٜظِ، ب إبشاِٖٝ ػٗش٠أٚ  ثبت املظعٛدٟ ٚابٔ سٛقٌ يكب

ٚايـشٝد  - ٜٚعٗش إ ػارنٜٛ٘ (3)ػارنٜٛ٘"ايباخشصٟ ٚامل٪يـ اجملٍٗٛ بؼهٌ " ٘كبط
ٓٸظـاخ، ٚهتٗـذ   ٖٛ ػاريٜٛ٘ ْؿظ٘ قذ اؿاب٘ ايتـشٝـ َٔ قبـ  -شلادكؤ أٚ  ػادنٜٛ٘ ٌ اي
ِ نظشٟٚ ٜٚزنش إ ػاريٜٛ٘ ٖـٛ اطـِ ايطا٥ؿـ١ ايُهشدٜـ١ ايـيت تـضٚز        أمحذ أسـذ٣  ب إبـشاٖٝ
نـإ َعاؿـشّا   مبا إ ابٔ سٛقـٌ  ، ٚب"ٕ ابٔ سٛقٌ ٜزنش ا٫طِ بـٝػ١ "ا٭، إ٫ٓ ا(4)بٓاتٗا

 ٘.يكبأٚ  طِ اؿكٝكٞ يٛايذ دٜظِٜٛ٘" ٖٛ اٱيذٜظِ، ؾٝشتٌُ اَا إ ٜهٕٛ "ػادن
تـضٚز َـٔ بٓـت يـ٘، ؾٛيـذت يـ٘       ٚأسذ س٩طـا٤ ايُهـشد يف آرسبٝذـإ     َع بشاِٖٝإؿاٖش  
ْؼأ دٜظِ بآرسبٝذإ ٚػب ؾٝٗا، ثِ دخـٌ يف خذَـ١ ايكا٥ـذ ٜٛطــ ابـٔ أبـٞ       ٚ .(5)دٜظُّا

ّ( ٚتذسز يف 809ٖـ/296) ايظاز ايزٟ نإ عا٬َّ )ٚايّٝا( ع٢ً آرسبٝذإ ٚأسَٝٓٝا َٓز ط١ٓ
 ا٭خرل٘، ٚسُٝٓا يكٞ أعُاييف  بٔ أبٞ ايظازبد ْا٥بّا ٭تكًٝذ املشاتب ايعظهش١ٜ إىل إ اؿ

ٞ       أّ( 927ٖـ/315ستؿ٘ يف أٚاخش ط١ٓ )  ،(6)ثٓـا٤ سشٚبـ٘ َـع أبـٞ طـاٖش اؾٓـابٞ ايكشَطـ
 ،(7)خــز ٜـــاسع ايكــ٣ٛ اجملــاٚس٠ يتٛطٝــذ سهُــ٘ ؾٝٗــا اْؿــشد دٜظــِ عهــِ آرسبٝذــإ ٚأ

سغــِ طــهٛت  ،رسبٝذــإآبدٜظــِ  ظــًط١ٚبذاٜــ١ ي ٚباٱَهــإ إعتبــاس ٖــزٙ ايظــ١ٓ إْط٬قــا
ــذيٌٝ إٕ ْكــٛدٙ املهتؼــؿ١ ؼُــٌ   ،(8)املـــادس عٓــ٘ طًٝــ١ أســذ٣ عؼــش طــ١ٓ   تــأسٜخب

 .(1)937ّٖـ/325
                                 

٘        -خدل -نزيو ايهشد، ٚؾِٝٗ خرل" ٚ (1) ُـٛع ايًؿٝــ،   ...". اجملنجرل، َٚـِٓٗ أبـٛ طـامل دٜظـِ بـٔ ػـاريٜٛ
 .326ق
 .٠287 ا٭سض، ق، ؿٛس3/100( َشٚز ايزٖب، 2)
 .197، ق2، م4، َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز1/441( د١َٝ ايكـش ٚعـش٠ أٌٖ ايعـش، 3)
 .71ق ىٍلاً،شّزيلاراُ ط( 4)
 .167ٍ، نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 6/286، ايهاٌَ، 2/33( ػاسب ا٭َِ، 5)
 .6/210عِ، ، ابٔ اؾٛصٟ: املٓت255، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق115( ؿ١ً تأسٜخ ايطدلٟ، ق6)
 .6/286، ايهاٌَ، 1/399( ػاسب ا٭َِ، 7)
٣ َٛنشٜاْٞ إ دٜظِ قذ دخٌ يف ّٚ( ٜٚش937ٖـ/326( ٚسد اٍٚ رنش ٭خباس دٜظِ يف سٛادخ ط١ٓ )8)

َٚٔ ايػشٜب إ قُذ اَني  .168ٍنٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ،  .ّ(919ٖـ/307خذ١َ ابٔ ابٞ ايظاز ط١ٓ )
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ثٓا٤ تعشض آرسبٝذإ ملٗامج١ يؼهشٟ بٔ َشدٟ ايزٟ أ١ٜ ساٍ، ؾكذ بشص دٚسٙ أع٢ً ٚ
 .(2)اؾباٍ أعُاٍنإ َٔ أؿشاب ٚسلهرل بٔ صٜاس ٚخًٝؿت٘ ع٢ً 

طٝطشت٘ ع٢ً إقًُٝٞ اؾباٍ ٚآرسبٝذـإ، ؾأْـاب خًٝؿتـ٘    نُاٍ نإ ٚسلهرل ىطط ٱ
ٕ   ، ؾيؼهشٟ يًكٝاّ بٗزٙ امل١ُٗ تأٖـب  ، ؾذُع يؼهشٟ سدا٫ّ َٚ٪ّْا نـجرلّا ٖٚـادِ آرسبٝذـا

خـ٬ٍ ػـٗشٜٔ    أنجش َٔ َش٠دٜظِ ٚأعذٸ دٝؼّا نبرلّا َٔ اتباع٘ ايُهشد، ؾاؿطذّ اؾاْبإ 
يؼهشٟ ٚع٢ً اثش ريـو   ِّ ٚتكٗكش اَاٚنإ اؿغ إىل داْب يؼهشٟ يف نًتاٖا، ؾاْٗضّ دٜظ

  ٌ ٗا ايتظــًِٝ أًٖــايــيت أبــ٢  (3)اطـتٛىل يؼــهشٟ عًــ٢ مجٝــع آرسبٝذــإ عــذا َذٜٓـ١ أسدبٝــ
 تُاتٛا َٔ ادٌ ايذؾاع عٓٗا، ٚنإ شلِ بأغ ػذٜذ ٚطاعذتِٗ ع٢ً ايـُٛد سـا١ْ ٚاط

 .(4)١عٓٝؿػتبانات إاملذ١ٜٓ بعذ سشٚب ٚ إقتشِاملذ١ٜٓ، غرل إ يؼهشٟ 
 (5)أسذثٗا اؾٌٝايظٛس ٚطذٚا ايج١ًُ اييت  ٞياٖا٭ؿًد أأسدبٌٝ بعذ ؾتشٗا، ؾ تشى يؼهشٟ

َٔ دذٜذ ٚناتبٛا دٜظِ ايُهشدٟ ٚاطًعـٛٙ عًـ٢ َـا سـٌ بٗـِ دـشا٤        اظٗشٚا خ٬ؾِٗ عًٝ٘ٚ
ٌ اؾٌٝ ع٢ً َذٜٓتِٗ، ٚدبشٚا َع٘ خطـ١ رنٝـ١ ي٬ٜكـاع باؾٝـٌ ٜكـّٛ مبٛدبٗـا        ٖذّٛ  أٖـ
ٛسا٤، ٚسظـب  ٜٚكّٛ دٜظِ بٗذّٛ َباغت عًِٝٗ َـٔ ايـ   َاّمبٗامج١ اؾٌٝ َٔ ا٭ املذ١ٜٓ

ٞ  ٫فسٛايٞ عؼـش٠ آ  اـط١ املٛكٛع١ خشز بـضٟ ايـذًِٜ ٖٚـامجٛا عًـ٢ يؼـهشٟ       أسدبًٝـ
 .(6)قبد ٖضمي١"ؾاْٗضّ يؼهشٟ َٚٔ َع٘ َٔ اؾٌٝ "أدٜظِ َٔ اـًـ،  باغتِٗٚ

                                                                           
، 131خ٬ؿ١ تأسٜخ ايُهشد، ق .ّ(908ٖـ/295با١ْٝ )؟( ط١ٓ )٠ اشلذاٱَاسصنٞ ٜزنش إ دٜظِ أطع 

( 8طتكـا٤ اؿكا٥ل ٚخـف سٛايٞ )انادميٞ دٕٚ اد٢ْ ؼكٝل َٔ املـادس ٱ ْٚكٌ عٓ٘ باسح
 َع ايعًِ إ  طاغ اْ٘ َٔ ايكب١ًٝ اشلذبا١ْٝ، ؿؿشات َٔ أطشٚست٘ ا٭نادمي١ٝ يًشذٜح عٔ دٜظِ ع٢ً أ

أمحذ عبذايعضٜض قُٛد: اشلذبإْٝٛ يف   إىل بذا١ٜ َٚٓؼأ دٜظِ. كَٛظهٜٛ٘ ٚابٔ ا٭ثرل ٜؼرلإ بٛ
 .89-82(، ق1990)أسبٌٝ: أسبٌٝ ٚآرسبٝذإ ٚاؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ، سطاي١ َادظترل، داَع١ ؿ٬  ايذٜٔ

 .77-76يف سكب١ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ، قا٭نشاد اسػاى ب٫ٛدٜإ: ( 1)
 .6/267، ايهاٌَ، 1/398( ػاسب ا٭َِ، 2)
 .171ٍ، نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 6/267، ايهاٌَ، 1/398اسب ا٭َِ، ( ػ3)
 .6/286، ايهاٌَ، 1/399( ػاسب ا٭َِ، 4)
 بطيملى.ِٖٚ َٔ ا٭َِ اٱٜشا١ْٝ ايكذمي١ ٜٚعشؾٕٛ يف ايٛقت اؿاكش ةيالُ ط -ين ط( اؾٌٝ: تعشٜب 5)

 .6/286، ايهاٌَ، 1/399( ػاسب ا٭َِ، 6)
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٘ أَٛاي٘ ٚتاسنّا ٚسا٤ٙ مجٝع عذت( 1)ؿبٗبز َٛقإٖشب يؼهشٟ َٔ أسدبٌٝ ٚايتذأ إىل أ
عطـ يؼهشٟ ع٢ً آرسبٝذإ َٔ دذٜـذ ٚمحـٌ عًـ٢    ٚبعذ ٚقا٥ع ٜطٍٛ ػشسٗا، (2)ٚنشاع٘

ابٔ ديٛي٘ بكٛات٘، ؾـ٬ر دٜظـِ بـايؿشاس عـابشّا ْٗـش آساغ، ٚبعـذ       املذعٛ دٜظِ بػت١، ٚاَذٙ 
ٍ مت ايعؿش يًؼهشٟ ٚاطتٛىل اؾٌٝ ع٢ً نـٌ   ،َـادَات عذٜذ٠ بِٝٓٗ دٜظـِ ْٚٗبـٛا    أَـٛا
ٚاؾذٜش بايزنش إ  دٜظِ سأ٣  َذ١ٜٓ ايشٟ ٚقابٌ ٚسلهرل بٔ صٜاس. ظِممتًهات٘ ٚقـذ دٜ

اثٓا٤ عبٛس ْٗش آساغ سذخ غشٜب عذ َٔ ايٓٛادس، ؾشٸٚاٙ إىل أؿشاب٘، ؾشهاٙ ايٓاغ دٝـٌ  
 .(3)بعذ دٌٝ

عشض دٜظِ عًٝ٘ َا سٌ ب٘ ٚبآرسبٝذإ دشا٤ مح١ً يؼـهشٟ عًٝـ٘، َٚـا دـشت بٝٓـ٘      
اقذّ عًٝ٘ يؼهشٟ بايتشـايـ َـع اؿـبٗبز َٛقـإ      ٚبني اؾٌٝ َٔ َعاسى َٚـادَات َٚا

ٛٸؾ٘ َٔ تطًعات يؼهشٟ  ٗامج١ ايشٟ ٚممتًهات٘ ملي٬طت٤٬ٝ ع٢ً مجٝع آرسبٝذإ، نُا خ
، ٚاعًُ٘ إ ايشٟ قشٜب١ َـٔ آرسبٝذـإ ٚإ اشلـذف ايجـاْٞ يًؼـهشٟ طـٛف ٜهـٕٛ        خش٣ا٭

 .(4)َٗامجتٗا
سًٝؿـّا قٜٛـّا ٚدعُـّا بؼـشّٜا،     ٖٚهزا عدل دٜظِ عٔ دٖا٤ طٝاطٞ، ٚاساد إ هذ يٓؿظ٘ 

٫ْ٘ نإ ع٢ً عًِ باْ٘ يٝع باطتطاعت٘ ٚسٝذّا ايـُٛد اَاّ َطاَع يؼهشٟ ٚابٔ ديٛيـ٘،  
 يؼهشٟ  ٚسلهرل، ؾطايب٘ يف إ ميذٙ بعظانش َٔ ايذًِٜ ٚاؾٌٝ يٝذاب٘ بِٗ ؾعُذ إىل دشٸ

 .(5)٘ ايُهشدٚاْ٘ طٛف ٜكّٛ عؼذ عؼش٠ آ٫ف َٔ أتباع
ض دٜظِ، ٚباملكابٌ قذّ دٜظـِ تٓـاص٫ت نـبرل٠ يـ٘، ٖٚـٞ اْـ٘       ٚاؾل ٚسلهرل ع٢ً عش

ٚىطب ي٘ ع٢ً مجٝع َٓـابش آرسبٝذـإ،   (1)ٜكّٛ بٓؿكات اؾٝؽ ست٢ ٜذخٌ َذ١ٜٓ اـْٛر
                                 

مبع٢ٓ قا٥ذ اؾٝؽ، ٚا٫ؿبٗبز يكب نإ ٜطًل ع٢ً ًَٛى  اصجّبزٔ ؿبٗبز: ؾاسطٞ َعشٸب َ( ا٭1)
، ابٔ نجرل: ايبذا١ٜ 7/327، ايهاٌَ، 358اشلُزاْٞ: ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق .آرسبٝذإ ٚطدلطتإ

اْت بٗا قش٣ َٚشٚز نجرل٠ َٚٛقإ اقًِٝ ؿػرل إىل ايؼُاٍ ايؼشقٞ َٔ آرسبٝذإ، ن .11/215ٚايٓٗا١ٜ، 
 .5/225َعذِ ايبًذإ،  .ًشعا٠ ايذلنُإي
 .8/306ابٔ َٓعٛس: يظإ ايعشب،  .سؿشٚاـٌٝ ٚرٚات ا٭ ( ايهشاع: ايذٚاب2)
 .285( ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د ٚأخباس ايعباد، ق3)
 .6/287، ايهاٌَ، 1/400( ػاسب ا٭َِ، 4)
 .1/400( ػاسب ا٭َِ، 5)
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ٖزا ؾل٬ّ عٔ محٌ ١٦َ ايـ دٜٓاس ايٝ٘ طّٜٓٛا، ٚايكٝاّ بشد اؾٝٛؾ اييت دشٸدٖا َع٘ ايٝ٘ 
 .(2)بعذ ؾشاغ٘ َٔ أَش يؼهشٟ
هرل ؾُٝع عشٚض دٜظِ ٚتٓاص٫ت٘ إهاب١ٝ، ؾاخز نٌ ٚأسذ َُٓٗا ناْت اطتذاب١ ٚسل

ستبو َٔ اـٛف َٔ إع٢ً ؿاسب٘ ايعٗذ ٚاملٝجام، ٚابتذ٤ا بتذٗٝض اؾٝٛؾ، اَا يؼهشٟ ؾ
َٛس ؾشسٌ عٔ آرسبٝذإ ٚتٛد٘ مٛ أسَٝٓٝـا  دٜظِ َع ٚسلهرل ٚاختًطت عًٝ٘ ا٭ ؼايـ

 .(3)ٚسٓط ايشساٍ بضٚصإ
املٛؿٌ َٔ دٗتِٗ اطُاع يف آرسبٝذإ، ؾاساد ْاؿش ايذٚيـ١   نإ يًشُذاْٝني أؿشابٚ

إ ٜظتػٌ بأغ ٚق٠ٛ اؾٌٝ املظتأَٓني ايٝ٘، ؾذشدِٖ َع ابٔ عُ٘ ابا عبذاو اؿظني بٔ 
  طعٝذ بٔ محذإ إىل آرسبٝذإ ٫ْتضاعٗا َٔ دٜظِ ايُهشدٟ ايزٟ اطتعادٖا سذٜجّا َٔ ػشٸ

  .(4)يؼهشٟ
دذٜذ قذم ب٘ َٔ ْاس١ٝ ايػشب، ؾذابـ٘ اؾـٝؽ    نإ ع٢ً دٜظِ إ ٜهاؾد كذ خطش

اؿُذاْٞ ٚقاتًِٗ ٚسدٸِٖ عٔ آرسبٝذإ، ٚطشد أبـٞ عبـذاو َٓٗـا، ٚنـإ ريـو يف       –اؾًٝٞ 
 .(5)ّ(938ٖـ/326ط١ٓ )
 يؼشم ٚايػشب، ٜٚعذ اشلٝب١ٖٚهزا قذس يذٜظِ إ ٜـؿٞ آرسبٝذإ َٔ ايطاَعني َٔ ا 
 .(7)"ٚ "ؿاسب آرسبٝذإ (6)ٕ"ًَو آرسبٝذا" طًل عًٝ٘أ ، ست٢اىل سهُ٘ 

٫ ٜزنش َظهٜٛ٘ ػ٤ٞٶ عٔ دٜظـِ يف ايظـٓٛات ا٭سبـع اي٬سكـ١، بُٝٓـا ٜـزنش ؿـاسب         
صسـ مٛ أسدبٌٝ ط١ٓ (1)إ بٔ قُذ بٔ َظاؾش ايظا٫سٟاملشصبنتاب ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل إ 

                                                                           
ذسٚد، ٖٚٞ أٍٚ بًذ٠ تابع١ ٯرسبٝذإ َٔ ( اـْٛر: بًذ٠ ٚاقع١ سلايٞ صلإ ع٢ً َكشب١ َٔ ْٗش طؿ1ٝ)

 .2/407َعذِ ايبًذإ،  .ْاس١ٝ ايشٟ
 .60َاسات، قايذٍٚ ٚاٱ ، تأسٜخ6/287، ايهاٌَ، 1/400( ػاسب ا٭َِ، 2)
، ٚعٔ ايضٚصإ ٜٓعش: 61-60ات، قاٱَاس، تأسٜخ ايذٍٚ 6/287ٚ، ايهاٌَ، 1/401( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .(3، ٖاَؽ)49ق
 .378، تكٞ ايذٜٔ عاسف ايذٚسٟ، عـش اَش٠ ا٭َشا٤، ق1/401 ( ػاسب ا٭َِ،4)
 .72-71ق ،ىٍلاًشّزيلاراُ ط كضزاى:، 6/268( ايهاٌَ، 5)
 .326ا٭ؾطظٞ: اجملُٛع ايًؿٝـ، ق (6)
 .285( ايكضٜٚين: آثاس ايب٬د، ق7)
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ّ( ٚساؿش دٜظِ بٗا ملذ٠ ث٬ث١ طـٓني، ٚبٓـ٢ بـاصا٤ أسدبٝـٌ َذٜٓـ١ زلٸاٖـا       940ٖـ/328)
بـني دٜظـِ    أخـش٣ َظهٜٛ٘ ٖزا اؿـاس َع تطـٛسات   ٟٚش، بُٝٓا ٜ(2))ايـابش٠( ٚاقاّ بٗا

 ّ(.942ٖـ/330ٚايذٜامل١ يف سٛادخ ط١ٓ )
 

 شد س٩طا٤ ايُهشد ع٢ً دٜظِ:ك -

ٚسُٝٓا اقذّ دٜظِ (3) َٔ سداٍ ايكبا٥ٌ ايُهشد١ٜا٭ٚىلنإ دٝؽ دٜظِ َ٪يؿّا بايذسد١  
ؾلٸٌ بع  ايذٜامل١ ايبكـا٤   ،يؼهشٟ ٛاد١ٗٝؼ٘ ملع٢ً ايتشايـ َع ٚسلهرل ٚاطتٓذذ ظ

ؾُٓشِٗ دٜظِ َٓاؿب عظهش١ٜ سؾٝع١ يف دٝؼ٘، ايعٌُ ايـزٟ قٛبـٌ بـايشؾ      ،عٓذ دٜظِ
 ،عتُـاد عًـ٢ ايذٜاملـ١ ايػشبـا٤    شد، ؾتُشدٚا ع٢ً دٜظِ ْتٝذ١ اٱؾشاط يف اٱش٩طا٤ ايُهائَ 

ِ، َٚانـإ َـٔ دٜظـِ إ٫ٓ    ٚعدلٚا عٔ تزَشِٖ باخلاعِٗ بع  اؾٗات ايتابع١ يٓؿٛر دٜظـ 
َٔ ايذٜامل١، ؾاتاٙ بعـ  أَـشا٥ِٗ َـع اتبـاعِٗ، ٚيف ٖـزٙ ا٫ْٚـ١        أخش٣اٱطتٓذاد بؿ٦ات 

بايزات اطتأَٔ ايٝ٘ مجاع١ َٔ دٓذ املٛؿٌ، ؾاطتععِ دٜظِ اَش ايٛاؾذٜٔ ايٝـ٘ ٚاسظـٔ   
 .(4)ايِٝٗ

٘ تعضٜـض  طتشظإ ٚايذلسٝب باي٬د٦ني ايٝ٘ ٚاحملـتُني يف نٓؿـ  نإ دٜظِ ٜٟٓٛ َٔ اٱ
َٚـٔ  ٘، ؾؼٓهٌ دٝؼّا َِٓٗ أعُايش٩طا٤ ايُهشد املتظًطني ع٢ً ايَٛقؿ٘ ػاٙ َٓا٥ٚٝ٘ َٔ 

٩طا٤ ايُهشد، ؾٓذد يف َظعاٙ ٚقب  عًِٝٗ ٚاْتـضع َـٔ   أؿشاب٘ بٗذف تـؿ١ٝ َ٪اَشات س
 .(5)اٜذِٜٗ َا ًَهٛٙ

 
                                                                           

 ِٗشم إىل تأسىُنشد١ٜ ٚتط ٚإَاستِٗ طش٠ ايظا٫س١ٜ َني صنٞ ٜعذٸ ا٭س٠ إىل إ قُذ أػا( ٫بذ َٔ اٱ1)
ب٬د ايذًِٜ ب  ٚسهُٛا ذًَِٜٔ اي ؾِٗ، ٚاؿكٝك١ غرل ريو، 48-29ات، قاٱَاسباطٗاب، تأسٜخ ايذٍٚ ٚ

 ٚايطشّ ٚادضا٤ َٔ اؾباٍ ٚآرسبٝذإ.

 .85، ق2، م4( ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز2)
 .6/286، ايهاٌَ، 2/31( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .61ات، قاٱَاستأسٜخ ايذٍٚ ٚ ،3/413، ، ايعدل6/286، ايهاٌَ، 2/31( ػاسب ا٭َِ، 4)
ٚاؾذٜش بايزنش إ املـادس ٫  .181ٍ، نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 6/286، ايهاٌَ، 2/31( ػاسب ا٭َِ، 5)

 َانٔ اييت اخلعٖٛا.طا٤ ع٢ً دٜظِ ٫ٚ تزنش ا٭ش٩ايٖ٪٤٫ ؼذد صَٔ َٚذ٠ كشٸد 
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 ١ً املشصبإ بٔ قُذ ع٢ً آرسبٝذإ ٚؽارٍ ايذٜامل١ يذٜظِ:مح -

 عًٝ٘، ؾذب اـ٬ف ٙ أب٢ ايكاطِ عًٞ بٔ دعؿشٚصٜش ظِسشٸض خـّٛ دٜ
بُٝٓٗا، ْٚبٸ٘ دٜظِ ٚصٜشٙ َٔ عاقبـ١ اــ٬ف، ؾٗـشب ايـٛصٜش ٚتٛدـ٘ مـٛ ايطـشّ )تـاسّ(         

َٓؼـػ٬ّ بــشاع٘ َـع     ؿاسب ايطشّ نإ، ٚقُذ بٔ َظاؾش ا٭َرلٚاطتأَٔ إىل ؿاسبٗا 
ـ        ظاْـب املشصبــإ   أبٓٝـ٘ املشصبـإ ٖٚٚظـٛرإ، ؾاطــتػٌ عًـٞ بـٔ دعؿـش املٛقـــ ٚٚقـ

 طتشٛار عًٝٗا ٚطشد دٜظـِ َٓٗـا،  اَش أبٝ٘ ٚايظرل إىل آرسبٝذإ يٲٚػذٸع٘ عٔ ايتخًٞ عٔ 
 .(1)ٗا، ؾهاؾأٙ املشصبإ باؽارٙ ٚصٜشّا ي٘ٚاطًع٘ ع٢ً ٚؾش٠ خرلاتٗا ٚنجش٠ أتباعا ي٘ ب

ٕ  ا٭خرل ٚإتؿام ٚٚصٜشٙ عًٞ بٔ دعؿش ٜشبط َظهٜٛ٘ إخت٬ف دٜظِ  عًـ٢   َع املشصبـا
ا٠ ايباط١ٝٓ ٚاملشصبإ خت٬ف املزٖيب، ؾهإ عًٞ بٔ دعؿش َٔ دعمبظأي١ اٱ اسب١ دٜظِق

ؼش بايباط١ٝٓ يف َٓـاطل سهُـ٘ ٜٚـذعٛ إيٝٗـا     ميٌٝ ايِٝٗ اٜلّا، ؾارٕ يعًٞ بٔ دعؿش إ ٜب
بـٛس٠ ع١ًٝٓ، ؾهإ ريو عا٬َّ إهابّٝا شلِ أدٸ٣ إىل إيتؿاف نٌ َـٔ يـ٘ َٝـٌ إىل ايباطٓٝـ١     

ٜٚٓعتـ٘   ،(3)" شا٠دٜظِ ؾٛسخ َزٖب اـٛاسز َٔ أبٝ٘، ؾهإ "ٜش٣ سأ٣ ايؼٴ ، اَا(2)سٛشلِ
َــش ايــزٟ اد٣ إىل ارنــا٤ ســذ٠ اـــ٬ف بٝٓــ٘ ٚبــني  ا٭ ،(4)أســذ املــ٪سخني بـــ "ايؼــاسٟ"

 .(5)املشصبإ
نإ عًٞ بٔ دعؿش طٝاطـّٝا ؾطٓـّا، ؾعُـذ إىل َهاتبـ١ أؿـشاب دٜظـِ ايـزٜٔ ٜهٓـٕٛ          

٘      اب يـ٘ انجـشِٖ،  طتذإايبػ  ي٘ ٜٚهشٖٕٛ َزٖب٘، ؾ  ٫طـُٝا ايذٜاملـ١ َـِٓٗ، ؾـشدٚا عًٝـ
 .(6)ؾاسقٓا دٜظِ مجٝعّا" ،بهتاب أنذٚا ي٘ ؾٝ٘ "إ طاس ايٝٓا املشصبإ

ّ(، بعذ إ تـٝكٔ َـٔ ٤٫ٚ   942ٖـ/330ٚعكذ املشصبإ ايعضّ ع٢ً غضٚ آرسبٝذإ ط١ٓ ) 
ِٝ املكاَٚـ١  ايذٜامل١ َٔ دٝؽ دٜظِ ي٘، ؾتششى ؿٛبٗا، ٚبُٝٓا نإ دٜظِ َٓؼـػ٬ّ بتٓعـ  

                                 
 .6/286، ايهاٌَ، 2/32( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .3/414، ايعدل، 6/286، ايهاٌَ، 2/32ِ، ( ػاسب ا٭2َ)
 .6/286، ايهاٌَ، 2/32( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .85، ق2، م4( ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز4)
سا٤ ٚاملزاٖب ٖبِٗ ٚػذٜذٟ ايهشٙ ع٢ً َعتٓكٞ اٯ( عشف عٔ ايباط١ٝٓ اِْٗ ناْٛا َتعـبني ملز5)

 طتُشاسٙ بُٝٓٗا.إػتذاد ايـشاع ٚإبإ ٚدٜظِ أسذ عٛاٌَ خت٬ف املزٖيب بني املشصؾهإ اٱا٭خش٣، 

 .2/33( ػاسب ا٭َِ، 6)
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"قًب ايذًِٜ تشاطِٗ يف ٚدٗ٘" ٚاْلِ صٖا٤ ايـ سدٌ َِٓٗ إىل اؾب١ٗ املعاد١ٜ، ٚاطتأَٔ 
ٝـ   َعِٗ عذد غرل قًٌٝ َٔ ايُهشد، ؾاْٗاست َعٜٓٛات از دٜظِ، ٚمل ٜـُذ ط٬ّٜٛ اَـاّ ا٫دت

 .(1)ايذًُٜٞ، ؾٗشب َع مجع َٔ أؿشاب٘ إىل أسَٝٓٝا تاسنّا آرسبٝذإ يًذٜامل١
ى ع٬قات َٛد٠ ٚتعإٚ بني دٜظِ ٚدادٝل بٔ ايذٜشاْٞ ؿـاسب أسَٝٓٝـا،   ٚناْت ٖٓا 

 .(2)ؾايتذأ دٜظِ ايٝ٘ ٚاعتـِ ب٘، ؾاطتكبً٘ ابٔ ايذٜشاْٞ ٚمحٌ ايٝ٘ َا وٌُ إىل َجً٘
عذّ زلاع٘ إىل  ع٢ًطتهجاس َٔ ايذًِٜ، ْٚذّ ٚإ خطأٙ يف اٱدٜظِ بعذ ؾٛات ا٭ أدسى
 عتُاد ع٢ً ايذٜامل١، ٙ يف إ ٜتذٓب اٱبٗٛزٜٔ ْايٓـشا٤ ٚايؿل٤٬ اي د ٚتٛدٝٗاتاسػا

 .(3)ايُهشد ٜٚهظب ثكتِٗ أؿشاب٘ ؾعذٍ عٔ طٝاطت٘ ٚبذأ ٜ٪يـ
ْعـشا ٫طُـاع   ٜـ١ بـني املشصبـإ ٚعًـٞ بـٔ دعؿـش       َٔ داْب آخش مل تذّ ايع٬قات ايٛد 
يف خرلات تدلٜض ٚكادعت٘ يظٝذٙ اؾذٜذ، سٝح لد باتباع خط١ طٝاطـ١ٝ دقٝكـ١    ا٭خرل
ذع املشصبإ ٜٚظتشٛر ع٢ً تدلٜض، َٚٔ ثِ ؾتد ايع٬قات َـع دٜظـِ ٚتكـذِٜ اـذَـ١     إ ى

ٚاي٤٫ٛ ي٘، بٌ ٚعذٙ يف إ ٜكاتٌ ايذًِٜ ٜٚطشدِٖ َٔ آرسبٝذـإ، يهـٞ ٜـتُهٔ دٜظـِ َـٔ      
ايشدٛع ايٝٗا بظ٬ّ، غـرل إ دٜظـُّا ؾـشض عًٝـ٘ ػـشطّا قاطـّٝا، ٜكـّٛ عًـٞ ابـٔ دعؿـش           

ٝٸتـ٘،    ست٢ ٜجل مبٛدب٘ بكتاٍ ايذٜامل١ ؾٛاؾل عًـٞ بـٔ دعؿـش عًـ٢     ب٘ ٜٚ٪نذ َـٔ سظـٔ ْ
تدلٜض بعذ إ أقٓعِٗ بإ ايذٜاملـ١ ٜكؿـٕٛ سذـش     أٌٖػشط دٜظِ ٚٚاقع بايذٜامل١ مبظاعذ٠ 

 إىل   ع٢ً قاد٠ املشصبإ ٚاْلِ ظٝؼ٘ نُا ايكٞ ايكبسات٘ يًُذ١ٜٓ،إؿ٬ عجش٠ يف طشٜل
 .(4)دٜظِ
ِ، ٖٚـٞ ْؼـٛب اــ٬ف بـني     يــاحل دٜظـ   أخـش٣ ٚيف ايٛقت ْؿظ٘ سـًت تطـٛسات   

طـا٤ت٘ شلـِ ٚعـذّ    ب إأؿـشاب دٜظـِ، بظـب   ايُهشد َٔ ٔ ايٝ٘ َٔ بني َٔ إطتأَاملشصبإ ٚ
ذخٌ ، ؾشاٍ زلاعِٗ مبظرل دٜظِ إىل تدلٜض اْلُت غايبٝتِٗ ايٝ٘، ؾِٖسظٔ َعاًَت٘ إٜا

                                 
 .6/286، ايهاٌَ، 32-2/31( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .52، َٝٓٛسطهٞ: ُنشد دس دا٥ش٠ املعشف اط٬ّ، ق6/287، ايهاٌَ، 2/33( ػاسب ا٭َِ، 2)
 .181ٍ، نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 6/287، ايهاٌَ، 2/33( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .6/287، ايهاٌَ، 2/34 ( ػاسب ا٭َِ،4)
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ًـ تدلٜض ٚاسظـٔ إىل   دٜظِ ٔ   ا أبـذٚٙ َـٔ تكـذِٜ املظـاعذ٠ يـ٘ ٱ     ٗا ملـ أٖ   بعـاد ايذٜاملـ١ عـ
  .(1)ذ١ٜٓامل

ٚيعب عذد َٔ ٚدٛٙ ايباط١ٝٓ دٚسِٖ يف اعاد٠ ايع٬قات بني املشصبإ ٚعًـٞ بـٔ دعؿـش    
أتؿل ا٭ثٓـإ عًـ٢   ؾـ  ،(2) إىل َـاؾٗا ٚايتأنٝذ ع٢ً ايعـ١ُ اييت بُٝٓٗا يف ايذٜٔ ٚاملزٖب
بعـ  ايذٜاملـ١ ثًُـ١ يف     َٛد١ٗ دٜظِ ٚساؿشا تدلٜض ٚكٝٸكا اـٓام عًـ٢ دٜظـِ، ٚأٚدـذ   

ْظـشاب َٓٗـا ٚايتٛدـ٘ مـٛ     اؾٝؽ َٓٗا ي٬ّٝ، ٚإكطش دٜظـِ اىل اٱ ؾذخٌ  ،طٛس املذ١ٜٓ
 أسدبٌٝ، ٚمل ٜتذشأ املشصبإ ع٢ً ٬َسكت٘ خٛؾّا َٔ اطتذاس٠ دٜظِ ع٢ً املذ١ٜٓ ٚخشٚز 

 .(3)ٗا َٔ ٚسا٥٘أًٖ
، ٚصٜشا ايٓعُٝٞ أمحذابا عبذاو قُذ بٔ عني داس٠ دذٜذ٠ ي٘ يف أسدبٌٝ ٚإػٓهٌ دٜظِ 
٘ أعُايـ مل ٜهــ عـٔ    ا٭خـرل ش٠ اعاد٠ ايهش٠ َع املشصبإ ع٢ً تدلٜـض، إ٫ٓ إ  ٚؽ٢ً عٔ ؾه

عطا٤ ايٛعٛد شلِ ٚريو مبٓشِٗ َٓاؿـب عظـهش١ٜ   ذا١ٝ٥ كذ دٜظِ ٚاطتُاي١ أؿشاب٘ بإايع
داس٠ دذٜـذ٠ ؾٝٗـا، خًــ بعـ      إداس١ٜ، ؾًُا عًـِ بإطـتكشاس دٜظـِ يف أسدبٝـٌ ٚتهـٜٛٔ إ     ٚ

تــب اخــاٙ ٖٚظــٛرإ إىل ايتٛدــ٘ ايٝــ٘ َــع أؿــشاب٘ عًــ٢ تدلٜــض ٚؼــشى مــٛ دٜظــِ ٚنا
 أؿشاب٘، ٚناتب بعذ ريو ايٓعُٝٞ ايٛصٜش اؾذٜذ يذٜظِ، ٚٚعذٙ يف إ ٜظتٛصسٙ،

 .(4)ؾاطتذاب ايٓعُٝٞ ؾٛسّا ملطايٝب املشصبإ ٚٚعٛدٙ ٚبذأ ىطط يًتآَش ع٢ً دٜظِ 
ٚ     عتُاد ع٢ًمل ٜأخز ايعدل٠ يف اٱٜعٗش إ دٜظُّا  ًكـٔ  مل ٜٴا٭داْـب يتظٸـرل ػـ٪ٕٚ سهُـ٘ 

ايذٜامل يف دٝؼ٘ ايزٜٔ طعٓـٛٙ   َٔ احملٔ اييت تعشض شلا دشا٤ اٱؾشاط يف إطتخذاّ دسطّا
، ؾُـٔ املعـشٚف إٕ   َٔ خذع١ ٚصٜشٙ عًٞ بٔ دعؿش ي٘أٚ  ثٓا٤ ايؼذٸ٠،أَٔ اـًـ ٚخاْٛٙ 
طتعذاد يتبـذٌٜ ٥٫ٚٗـِ إىل   اؾٌٝ ٚايذًِٜ ٚغرلِٖ ناْٛا ع٢ً أٖب١ اٱٕ َٔ ايشداٍ املتٓؿزٚ

عشض عًِٝٗ َػشٜات أندل ٚميٓشِٗ َشاتب أسق٢، ٚإ ٜؼٗشٚا ايظـ٬  بٛدـ٘ طـٝذِٖ    َٔ ٜ
ٚد٣ أخطش أخطا٥٘ ايظابك١ غطأ طٝاطٞ أَت٢ َا طٓشت شلِ ايؿشؿ١ بزيو، ؾهشٸس دٜظِ 
 عهُ٘ ػب٘ املظتكٌ ملذ٠ يٝظت بايكـرل٠.

                                 
 .6/287، ايهاٌَ، 2/34( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .6/287، ايهاٌَ، 2/35( ػاسب ا٭َِ، 2)
 .2/35( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .64، قاتاٱَاس، تأسٜخ ايذٍٚ 36ٚ -2/35( ػاسب ا٭َِ، 4)
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سٓهتـ٘ ٚدٖا٥ـ٘   ساى ايٓعُٝـٞ ْظـٝر خطـ١ يف غاٜـ١ ايذقـ١ ٚا٫سهـاّ، عبٸـش ؾٝٗـا عـٔ          
عٝاْٗـا  بإ ٜبعح ٚؾذّا َٔ ٚدـٛٙ أسدبٝـٌ ٚأ  خز املؼٛس٠ َٔ دٜظِ ايظٝاطٞ، سٝح بذأ بأ

ٖـذٚٙ ٜٚظـتٛثكٛٙ   إىل املشصبإ يٝظأيٛٙ عٔ ايــًد ٚؾـو اؿــاس عـٔ املذٜٓـ١، ٚإ ٜعا     
ٛٸف دٜظـِ َـٔ   ميإ َٔ اْ٘ )أٟ دٜظِ(، طٛف ٜظًِ أسدبٌٝ ٜٚباٱ ذخٌ يف طاعت٘، نُا خ

ا١َ َٓـ٘، ٚاْٗـِ ٜتــًٕٛ باملشصبـإ يف سايـ١ عـذّ قٝاَـ٘        طتٝا٤ ايعإطاي١ َذ٠ اؿـاس ٚإ
 .(1)دشا٤ اي٬صّبإؽار اٱ
كتـ٘ عًٝٗـا   بذ٣ َٛاؾأخز بتٛدٝٗات ايٓعُٝٞ، غرل اْ٘ يف ا٭ا٭َش تشدد دٜظِ يف بذا١ٜ  

ٌ ْكطاع امل١ْ٩ٛ عٔ دٓذٙ ٚعٔ يف ْٗا١ٜ املطاف بظبب إػتذاد اؿـاس ٚإ أسدبٝـٌ اىل   أٖـ
املشصبإ ع٢ً ؾتد املذ١ٜٓ، ؾأسطٌ ٚؾل خط١ ايٓعُٝـٞ مجاعـ١    ٚإؿشاس داْب تزَش ايٓاغ

َٔ ٚدٛٙ ٚأعٝإ أسدبٌٝ إىل املشصبإ يعشض طاعت٘ عًٝ٘، ؾٓؿـز ايٛؾـذ تٛدٝٗـات دٜظـِ     
 .(2)ٚايٓعُٝٞ
ٚ يٝشذض نتب ايٓعُٝٞ يف ايٛقت ْؿظ٘ إىل املشصبإ   ٓعِٗ َـٔ ايعـٛد٠ إىل   ميـ ٚؾذ دٜظـِ 

١ ٚتظًِٝ ْؿظـ٘ يـ٘ يًشًٝٛيـ١ دٕٚ ْكلـ٘ يعٗـٛدٙ،      رِٜٚٗ، إ٫ٓ بعذ خشٚز دٜظِ َٔ املذٜٓ
 ْٚـش٘ يف اْ٘ ٫ ٜجل بذٜظِ ٫ٜٚتٓاصٍ عٔ ػشٚط٘ َع٘، ؾٓؿز املشصبإ مجٝع تٛؿٝات 

 أسدبٌٝ ع٢ً دٜظِ. أٌٖايٓعُٝٞ، ٚناْت ايٓتٝذ١ نُا ٜتٛقعٗا ايٓعُٝٞ ٖٚٞ كشد 
 ٟ دعً٘ ٜظًِٓ ايزا٭َش  ،(3)ٚصٜشٙ إىل داْب عذٚٙ مل ٜهٔ يف سظبإ دٜظِ إ ٜٓشاص

نشَـ٘  احملتّٛ عًٝ٘، ؾخشز َـٔ املذٜٓـ١ ٚأعًـٔ خلـٛع٘ ايتـاّ ٱساد٠ املشصبـإ، ؾأ      يًكذس 
ٚكاع آرسبٝذـإ يًُشصبـإ ٚخطـب    و إطتكاَت أاملشصبإ ٚٚؾ٢ بهٌ َا عشك٘ عًٝ٘، ٚبزي

 .(4)ي٘ ع٢ً مجٝع َٓابشٖا
                                 

 .192ٍ، نٛسدطتا٢ْ َٛنشٜإ، 36 -2/35( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .64، قاتاٱَاسايذٍٚ ٚ ، تأسٜخ2/36( ػاسب ا٭َِ، 2)
ٖـ(، 330، ٜشٟٚ َظهٜٛ٘ ٖزٙ ا٭سذاخ ٚايتطٛسات مجٝعٗا كُٔ سٛادخ ط١ٓ )2/36( ػاسب ا٭َِ، 3)

 ٖـ(.331( ؿـاس املشصبإ ٭سدبٌٝ ٖٚذّ طٛسٖا بظ١ٓ )287ٜٚ٪سخ ابٔ سٛقٌ )ؿٛس٠ ا٭سض، ق
ٖـ(، نُا ٜش٣ 331إىل ط١ٓ )ٖـ( ٚاطتُش 330ٚميهٔ ايتٛؾٝل بني ايشٚاٜتني َٔ إ اؿـاس بذأ ط١ٓ )

 نظشٟٚ ريو اٜلّا.

 .6/287، ايهاٌَ، 2/36( ػاسب ا٭َِ، 4)
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مل تٌٓ َٔ اؿبد سهِ دٜظِ كش١ٝ مل٪اَش٠ ايٓعُٝٞ، يهٔ ايٓهبات اييت تٛايت عًٝ٘  
ًـ عضميت٘، ؾبذأ ٜـاس  املشصبإ يف ايظُا  يـ٘ ٚ٭  ٘ ٚأؿـشاب٘ بايـزٖاب إىل قًعـ١ ايطـشّ     ٖ

غش٣ املشصبـإ باملـاٍ   أتا٠ٚ ط١ٜٛٓ َكـذاسٖا ث٬ثـني أيــ دٜٓـاس، ؾـأ     يٝكِٝ بٗا َكابٌ دؾع 
 املشطٌ ايٝ٘ َظتكب٬ّ، ؾٛاؾل ع٢ً طًب دٜظِ يف اؿاٍ، ؾظاس دٜظِ إىل ايكًع١ َـّْٛا َٔ 

 .(1)٘ ٚكٝاع٘أًٖٚ ْؿظ٘
ٌ  ٚايظٝاطـٞ اؿـزٹ   ايبــرل  ٕ ملظهٜٛ٘، امل٪سخٚأخرلّا ؾإ  ، ػـشٜد (2)م ٚايٓاقـذ احملًـ
ٚط٤ٛ إختٝاسٙ ٚتهًٝؿ٘ يٲػخاق  غرل ايظ١ًُْٝٚٚكذ ؿا٥ب يظٝاط١ دٜظِ اي١ًٓٝ  َعكٍٛ
٘   ٚعـذّ إ املٓاؿب بإداستـ٘  يف تٛيٞ  صا٤ سٓهـ١ خــَٛ٘   ٚأخطا٥ـ٘، إ  طـتؿادت٘ َـٔ ػاسبـ

"ؾًٝعتدل ايٓاظش يف ٖزا ايهتاب ٖـٌ أتـ٢ ٖـ٪٤٫     :َع ايٛكع ـشٝداًَِٗ ايٚدطا٥ظِٗ ٚتع
ِ     املًٛى إ٫ٓ َٔ ط٤ٛ ؼ ... ٚتـشنِٗ تعـشٸف ْٝـات    ؿعِٗ ٚعـٔ اػـتػاشلِ عـٔ كـبط اَـٛسٖ

ٚصسا٥ِٗ ٚقٛادِٖ ٚأَٛس عظانشِٖ ٚتعًِٜٛٗ ع٢ً ا٫تؿاقات ٚايذٍٚ اييت ٫ ٜٛثل بٗـا، ٚقًـ١   
 كاَت أَٛسِٖ، نٝـ ناْت طرلتِٗ ٚنٝـ كبطٛاتـؿشِٗ أسٛاٍ املًٛى قبًِٗ ممٔ اطت

 .(3)ممايهِٗ ْٚٝات أؿشابِٗ بلشٚب ايبظط..."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .65ات، قاٱَاس، تأسٜخ ايذٍٚ 6/287ٚ، ايهاٌَ، 2/37( ػاسب ا٭َِ، 1)
 َٔ خ٬ٍ عٓٛإ نتاب٘ ػاسب ا٭َِ ٚقتٜٛات٘.نُا ٜعٗش بٛكٛ  ( 2)

سذ اطشاف ايٓضاع يف آرسبٝذإ اىل ٜظِ نأْؼاطات دطًط١ ٚٚ تظتُش  .37-2/36( ػاسب ا٭َِ، 3)
 .947ّٖـ/345َكتً٘ ط١ٓ 
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 :ا٭َشا٤َش٠ يف عٗذ إايُهشد  -سابعّا
"، ا٭َشا٤ إَش٠"( َٓـبّا عظهشّٜا زلٸا936ّٖٙـ/324إطتشذخ اـًٝؿ١ ايشاكٞ ط١ٓ )
ــ طًل ع٢ً َٔ ٜظـت قذ أٚ ،ٚعشف َٔ ٜت٫ٛٙ بأَرل ٭َشا٤ ٬سٝات اـًٝؿـ١ ٜٚظـتبذ   أثش ب

 ا٭َـشا٤ َـرل  ١ ٜٚـأَش ٜٚٓٗـٞ ؾٝٗـا، ٚتكًـذ َٓــب أ     اـ٬ؾـ ايـب٬ط ٚيف دٚاٜٚـٔ   َٛس يف با٭
، (1) ّ(946 -936ٖــ/ 334 -324أػخاق عذٸ٠ اغًبِٗ َٔ ا٭تشاى خـ٬ٍ عؼـش٠ طـٓٛات )   

١، ؾأخــزٚا َٚـٔ امل٬سـغ إ سدـاٍ ايكبا٥ـٌ ايُهشدٜـ١ قـذ تـأثشٚا بايٛكـع ايكـا٥ِ باملٓطكـ          
أَـرل   ممـٔ تـٛىل َٓــب   شاط يف ؿـؿٛف دٓـذ )عظـانش( ايكـاد٠     نشٚع إىل بػذاد ٚاٱبايؼ
 .ا٭َشا٤
 
 :(2)قُذ بٔ ٜضداد -1

  ٔ ٚعُـٌ ْا٥بـّا ٭ٍٚ أَـرل    (3)ؾٓظـب ايٝٗـا   ١ٜ،ػـٗشصٚس أطـش٠   ٜٓشذس قُذ بٔ ٜـضداد َـ
ايبــش٠   ي٘ سلٛس يف أسـذاخ  نإٚ (4)ّ(937/ٖـ325َشا٤ ابٔ سا٥ل ع٢ً ايبـش٠ ط١ٓ )يٮ
يف ايبــش٠  ايذٚيـ١   ٚأب٢ً ب٤٬ّا سظّٓا يف ايذؾاع عـٔ َــاحل    ا٭َشا٤َش٠ ا يف عـش إٚغرلٖ

ػتذاد ايــشاع بـني ابـٔ سا٥ـل ٚايدلٜـذٜني، ْتٝذـ١ يتـأخش أبـٞ         اثٓا٤ إدٚسٙ  بشصٚايؼاّ، ٚ
 .(5)طت٦جاس بٗاإىل بػذاد ٚاٱ ا٭ٖٛاصاسطاٍ َاٍ عبذاو ايدلٜذٟ عٔ 

 ٫ٜتٗا، ٚاطتعذاو( َٔ كُإ خشاز ايبـش٠ ٚٚكهٔ أبٛ ٜٛطـ ايدلٜذٟ )أخ ابا عبذ

                                 
ٚيًُضٜذ َٔ ايتؿاؿٌٝ عٔ  ،6/254،255، ايهاٌَ، 304-303( اشلُزاْٞ: ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1)
ٜٓعش: تكٞ ايذٜٔ عاسف ايذٚسٟ، عـش اَش٠  ،ايزٜٔ تكًذٚٙ ٚا٭َشا٤ طتشذاخ َٓـب اَش٠ ا٭َشا٤إطباب أ

 .1975ا٭َشا٤، بػذاد 
 عذاي١ او.أٚ  ٜضداْذاد نخٛداداد أٟ عطا٤ او إختضاٍ ٜضداد (2)

 . 6/294( ايهاٌَ، 3)

٫ ٜعشف بايذق١ املٓـب ايزٟ تكًذٙ ابٔ ٜضداد ٫بٔ سا٥ل،  .6/259، ايهاٌَ، 1/364( ػاسب ا٭َِ، 4)
ٝكٍٛ اْ٘ نإ َتٛيٞ ٜزنش اْ٘ خًٝؿ١ ٫بٔ سا٥ل، اَا اشلُزاْٞ ؾ ثِؾُظهٜٛ٘ ٜزنش اْ٘ ٚايٞ اؿشب بٗا، 

 ايبـش٠، بُٝٓا ٜزنش ابٔ ا٭ثرل ٚغرلٙ اْ٘ نإ ْا٥بّا ٫بٔ سا٥ل ع٢ً ايبـش٠.

 .306-305، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/358( ػاسب ا٭َِ، 5)
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 .(1)بٗا قُذ بٔ ٜضداد ايؼٗشصٚسٟيًتٛد٘ ايٝٗا ٚ 
ظًُـّا   ذ بـا٭َٛس ؾٝٗـا ٚظًـِ ايشعٝـ١    نإ ابٔ ٜضداد قذ أطـا٤ ايظـرل٠ بايبــش٠ ٚإطـتب    

طتكباٍ أبٞ عبـذاو ٚأخٝـ٘   ٱ ا٭ٖٛاصايبـش٠ بأمجعِٗ إىل طٛم  عٝإَؿشطّا، يزيو خشز أ
خشادٗـا َـٔ ٜـذ ابـٔ سا٥ـل ْٚا٥بـ٘ ابـٔ        ٖٚٓأٚٙ ٚسسبـٛا بلـُاْ٘ ايبــش٠ ٚإ   ، أبٞ ٜٛطـ

ايكشاَطـ١ عـٔ ايبــش٠ َـع      ٜضداد،ؾٛعذِٖ أبٛ ٜٛطـ بشؾع ظًِ ابٔ ٜضداد عِٓٗ ٚدؾع ػـشٸ 
 .(2)ايتعٗذ شلِ بايكٝاّ بإؿ٬سات اقتـاد١ٜ ٚأ١َٝٓ

ــ   ش٠ ٚطـشد  ناْت اـط٠ٛ ايتاي١ٝ ٭بٞ عبذاو ايدلٜذٟ ٖٛ ايتخطٝط يًظٝطش٠ عًـ٢ ايب
ٗا يٓؿظ٘، دٗض أسذ غًُاْ٘ املذعٛ إقباٍ يف أيؿـٞ  أًٖابٔ ٜضداد َٓٗا، ؾبعذ إ كُٔ ٤٫ٚ 

ٟ  ٘ ٚطٝٸشٙ مـٛ ايبــش٠، ٚاَـشِٖ بايتشــٔ ع    سدٌ َٔ اتباع إىل إ تـأتِٝٗ  (3)ــٔ َٗـذ
َـش  ثـِ أ  ،(4)ا٭ٚاَش باملظرل مٛ ايبـش٠، ؾًُا ٚؿٌ اـدل إىل ابٔ ٜضداد " قاَت قٝاَت٘"

 ايـيت ناْـت ٜأخـزٖا ابـٔ ٜـضداد َـٔ ايبــشٜني        َٛاٍطكاط بع  ايلشا٥ب ٚا٭إايدلٜذٟ ب
 .(5)يٝطُأِْٗ ٚهعًِٗ ٜكاتًٕٛ َع٘ كذ ابٔ سا٥ل ْٚا٥ب٘ بايبـش٠

سـت٬ٍ ايبــش٠ إىل داْـب َطايٝـب     إساطٌ ابٔ سا٥ل ايدلٜذٟ ٚدعاٙ بايتخًٞ عٔ ؾهش٠ 
ىؼٕٛ ايكشاَط١ ايـزٜٔ   ايبـشٜنيٕ ب ايدلٜذٟ بايشؾ ، ٚبشٸس عٓادٙ بأ، ٚنإ دٛاأخش٣

      ِ ِ ْٚدؾـع ايكشاَطـ١ عـِٓٗ ٚأ    دخًٛا ايهٛؾـ١، ٚإ ابـٔ ٜـضداد عـادض عـٔ محـاٜتٗ طـايبٛا   ٗـ
ايكشَطـٞ ٚطايبـ٘   طاٖش  ابٔ سا٥ل ِٖ، ؾهاتبابٔ ٜضداد ػا تـشفيظ٤ٛ أؿشاب٘ بٓذذتِٗ 

 .(6)ات٘ٚقـ غاسايدلٜذٟ، ؾإْظشب ايكشَطٞ ٚأ َضاعِعٔ ٖذُات٘ ع٢ً ايبـش٠ يٝضٌٜ بايهـ 
ايبـــش٠، ؾــذخًٖٛا بــذعِ َباػــش َــٔ ايػًُــإ  أَــش أؿــشاب٘ مبٗامجــ١ ايدلٜــذٟ رل إٕ غــ
دخـٍٛ املذٜٓـ١، ؾذـشت    ؾاخشز ابٔ ٜضداد دٓـذ ايبــش٠ يـشدع ايدلٜـذٟ َٚـٓعِٗ َـٔ        ،اؿذش١ٜ

                                 
 .6/259، ايهاٌَ، 1/364( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .6/259، ايهاٌَ، 1/364( ػاسب ا٭َِ، 2)
ٜٚـرل املظشقإ عٓذ  ٚع٢ً ْٗش املظشقإ، ا٭ٖٛاصٓٛبٞ تإ ظ( سـٔ َٗذٟ: بًذ٠ يف ْٛاسٞ خٛصط3)

 .2/266َعذِ ايبًذإ،  ش.ايبش يفعُل، ثِ ٜـبٸ ايعشض ٚاي يفسـٔ َٗذٟ ْٗشا نبرلا 
 .6/259، ايهاٌَ، 306، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/365( ػاسب ا٭َِ، 4)
 .6/259، ايهاٌَ، 306( ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق5)
 .6/259، ايهاٌَ، 307، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/367َِ، ( ػاسب ا٭6)
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٘ اــاق،  َٔ غًُاْ أخش٣دٓذ ايبـش٠، ؾعضصٸِٖ ابٔ ٜضداد بكٛات  ٖضمي١طؿشت عٔ َٓاٚػات أ
قبـاٍ ٚمجاعتـ٘   إٜلـّا، ؾـذخٌ   ت اشلضمي١ َٔ ْـٝب دٓـذ ايبــش٠ أ  اْنؾأقتت٬ يًُش٠ ايجا١ْٝ ٚ

ابٔ ٜضداد ؾٝٗا، أَا ٖٛ ؾؿتد باب ايبـش٠ ٖٚشب إىل ْـٛاسٞ   أَٛاٍايبـش٠ ٚقبلٛا ع٢ً مجٝع 
 .(1)ايهٛؾ١ طايهّا طشٜل ايدل، ٚتؿشٸم قادت٘ ٚأؿشاب٘

أعًُٛا بٗـِ  ، ؾـ يت قطعٗـا س٥ٝظـِٗ أبـٛ عبـذاو يًبــشٜني     ْهح ايدلٜذٜٕٛ ظُٝع ايعٗٛد اي
 .(2)ٚعذٸٖٚا أعٝادّا""ٜاّ ابٔ سا٥ل ْٚا٥ب٘ ابٔ ٜضدادأ  كٓٸٛاأعُا٫ّ
 يف ايظذٔ قابعا   َهحٚ ،ايدلٜذٜنيابٔ ٜضداد قذ ٚقع يف ٚقت ٫سل يف قبل١ ٜٚعٗش إ  

بعـذ إ خـذع   ( مبظـاعذ٠ أؿـشاب٘ ايجكـا٠، ٚ   938ّٖــ/ 326طـ١ٓ ) لـا َٓـ٘   إٕ ملذ٠ عاّ، اىل 
 .(3)سشاغ ايظذٔ

نـــشّ ابـــٔ سا٥ـــل ْا٥بـــ٘ ابـــٔ ٜـــضداد ٫ٓٚٚٙ َٓــــب ؿـــاسب ايؼـــشط١ ببػـــذاد طـــ١ٓ   أ     
ببػـذاد ٚأطـا٩ا إىل ايٓـاغ،    (5)، ٜٚشٟٚ ايـٛيٞ اْ٘ سني ععِ أَش ايعٝـاسٜني (4)ّ(939ٖـ/327)

   .(6)بايظٝاط ايؼشط١ ٚاعتكٌ مجاع١ َِٓٗ ٚكشب٫ِٗسكِٗ ابٔ ٜضداد ٖٚٛ ؿاسب 
ــ١ اٚ ــذ اـًٝؿ ــاو بؼــش٣ ا٭ يقً ــشّ شاكــٞ ب ــٔ طــ١ٓ    ث ــع اٯخــش٠ َ ــذاد يف ػــٗش سبٝ ػــشط١ بػ
أٚ  تـأسٜخ اي ٖـزا قبـٌ  َٓــب٘  ٔ ٕ ابٔ ٜضداد قذ عضٍ ع، ٖٚزا ٜعين ا(7) ّ(939ػباط ٖـ/327)

 .(8)ايذٚسٟ ريوتكٞ ايذٜٔ ؾٝ٘ نُا ٜش٣ 
                                 

 .6/259، ايهاٌَ ،1/367( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .309، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/370( ػاسب ا٭َِ، 2)
 .69، ق2، م4( َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز3)
 .76، ق2، م4، ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز119( ايـٛيٞ، أخباس ايشاكٞ باو، ق4)
( ايعٝاسٜٕٛ: ناْٛا فُٛع١ َٔ ابٓا٤ ايطبكات ايؿكرل٠، َاسطٛا أطًٛبّا َظتٓهشّا يف طبٌٝ ايعٝؽ 5)

ا٭َشا٤  َٚرلأ أكطشطعاس، ٚكشد غرل ٚاع١ٝ َظتػًني ظشٚف اٱكطشابات ٚغ٤٬ ا٭ ٚقاَٛا عشنات
أخباس ايشاكٞ  ٜٓعش سٍٛ أعُاٍ ايعٝاسٜني:. ٚنباس َٛظؿِٝٗ إىل َذاساتِٗ ٚؽـٝف ايشٚاتب يش٩طا٥ِٗ

 .320-319َش٠ ا٭َشا٤، قإعـش ايذٚسٟ: ، 121-119، 104، 89باو، ق
 .120( أخباس ايشاكٞ باو، ق6)
 .131( ّ.ٕ، ق7)
 .206َش٠ ا٭َشا٤، قإعـش  (8)



- 085 - 

ّ(، ؾظاس ايٝٗا ٚدخٌ َذٜٓـ١ سًـب يف   939ٖـ/327ب٬د ايؼاّ ط١ٓ ) أعُاٍٚيٞ ابٔ سا٥ل ٚ 
ٚنإ ٬ٜصَ٘ يف سً٘ ٚتشسايـ٘، ؾعٝٸٓـ٘ ٖـزٙ املـش٠      ابٔ ٜضداد َـاسبّا ي٘ ، ٚبكٞ(1)ايظ١ٓ ايتاي١ٝ

 ايزٜٔ اطتٛيٛا    (2)خؼٝذٜنيًب، ٚطاس ٖٛ إىل دَؼل ملٛاد١ٗ ا٭ْا٥بّا ي٘ ع٢ً َذ١ٜٓ س
 .(3)عًٝٗا ٚع٢ً ْٛاسٝٗا

ِ عًٝٗـا، غـرل إ   سكل ابٔ سا٥ـل اْتــاسّا بـاٖشّا يف دَؼـل ٚطـشد بـذس بـٔ عبـذاو عاًَـٗ          
اسى بــني ايطــشؾني طــذا٫ّ ٚنــإ بــ٬د ايؼــاّ، ؾــذاَت املعــ ٔ تٗذٜــذؿــٛا عــٜني مل ٜهخؼــٝذا٭
خؼٝذ قا٥ذٙ املعشٚف ناؾٛس اـادّ عًـ٢  ذ بٔ طؿد ا٭أسطٌ قُ، ؾ(4)ْتـاس ؾٝٗا بايتٓاٚباٱ

ٞ     ايكٝـاد٠ اىل نـاؾٛس   أطـٓذ سأغ دٝؽ نبرل مٛ سًـب، ؾ   أطـتٛىل ؾ ،َظـاٚس بـٔ قُـذ ايشَٚـ
 .(5)عٝٓ٘ ناؾٛس ع٢ً سًب ٚعاد ٖٛ إىل َـش، ؾا ابٔ ٜضدادسًب ٚأطش عاًَٗع٢ً َظاٚس 

  َادســّا َظــاٚس ايشَٚــٞ ّ( ٖــزا اؿــذخ965-916ٖـــ/354 -303ٚخًــذ ايؼــاعش املتــٓيب )
 ٘ ع٢ً ابٔ ٜضداد:ٚتػًب
ُٵٕع ٖٳزا  ٕٴ ػٳ ّٵ قَشٵ َٴظاٚٔسٷ أ ّٴ ا٭طٵتٳارٳا         أ ٝٵحٴ غابٺ ٜٳِكذٴ ّٵ يَ    (6)أ

ٝٵتٳ ؾكذ ت ِٵ َا اْٵتٳلٳ ٘ٴ قٹطَعّا ٚقَذٵ تٳشٳىَ ايعٹبادٳ دٴزارا        شٳِنتٳ رٴباػٹ  بٳ
٘ٴٖٳبوَ ابٔٳ ٜضٵدارٺ سٳطَ  ٛٵا بٳين ٜٳضٵدارٳاأ    ُٵتٳ ٚؿٳشٵبٳ  .(7)تٴشٳ٣ ايٛٳسٳ٣ أكٵشٳ
 

                                 
، ايزٖيب: ايعدل يف خدل َٔ غدل، 1/100ّ، 1951( ابٔ ايعذِٜ: صبذ٠ اؿًب يف تأسٜخ سًب، دَؼل 1)

 .2/207ّ، 1961ايهٜٛت 
خؼٝذٟ ايزٟ نإ ٚايّٝا ع٢ً َـش َٓز ط١ٓ ؼٝذٜٕٛ: ْظب١ إىل قُذ بٔ طؿر ا٭خ( ا٭2)
يف ؿشاع َظتُش َع ا٭خؼٝذ١ٜ  َاس٠ ٚدخًت اٱّ(، 935ٖـ/323طتك٬ي٘ ط١ٓ )ٚأعًٔ إّ(، 933ٖـ/321)

ط١ٓ  طكاطٗا ٚكِ َـشإاـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ بٗذف كِ ايؼاّ إىل ممتًهاتٗا، إىل إ كهٔ ايؿاطُٕٝٛ َٔ 
 ّ(.969ٖـ/358)

 .1/100( صبذ٠ اؿًب، 3)
 .101-1/100، صبذ٠ اؿًب، 6/274، ايهاٌَ، 1/414( ػاسب ا٭َِ، 4)
 .1/101( صبذ٠ اؿًب، 5)
 طتار ناؾٛس اـادّ.ٜكـذ با٭( 6)

 .63ّ، ق1944( دٜٛإ ابٞ ايطٝب املتٓيب، تـشٝد ٚتعًٝل ايذنتٛس عبذاو عضاّ، ايكاٖش٠ 7)
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 ريـو يف  رل، ٚميهٔ تؿظـ (1) ّ(942ٖـ/330بٔ سا٥ل ع٢ً دَؼل ط١ٓ )ٚلذ ابٔ ٜضداد ْا٥بّا ٱ
ٟ  ٔ سا٥ل ٚبني اب أبشّتؿام ايزٟ ك٤ٛ اٱ ّ( ايـزٟ  940ٖــ/ 328طـ١ٓ )  قُذ بٔ طؿـر ا٫خؼـٝذ
تؿـام، َٚـٔ ثـِ    بٓـٛد اٱ خؼـٝذٜني نأسـذ٣   طـرل يـذ٣ ا٭  إبٔ ٜـضداد ا٭  إط٬م طشا ع٢ً  ْف

 .  (2)١ دَؼلتكًٝذٙ ْٝاب

قُذ بٔ طؿر  لِ ؿشاع٘ َع اؿُذاْٝني، ؾإْتٗضيف خ ّ(942ٖـ/330قتٌ ابٔ سا٥ل ط١ٓ )ٚ    
، ؾـأقشٙ  ي٘ ذ١ٜٓاملقُذ ابٔ ٜضداد ٚطًِ ايٓا٥ب  ؼل، ؾأطتأَٔ ايٝ٘دَ ٚداِٖ خؼٝذ ايؿشؿ١ا٭
ــ  ٟرَٚـٔ   ْ٘ـ يهٛ ْٚعشا ،ثِ تٛد٘ إىل َـش ايتايٞ، ايعاّٗا اىل ٚبكٞ ب (3)عًٝٗا خؼٝذا٭ دل٠ ا
، ٚبكـٞ  (4)ا٭ٚىلخؼـٝذ عًـ٢ ػـشطت٘ يف ػـٗش مجـادٟ      ذسا١ٜ يف طًو ايؼشط١، ؾكـذ عٝٸٓـ٘ ا٭  ايٚ
 .(5)عذ ط١ٓ نا١ًَبٓـب٘ ست٢ ٚاؾت٘ املٓٝٸ١ مب

 

 ذهِ:  بٴ ا٭َشا٤َرل أايُهشد ٚ -2

ٚتٛسط َع مجاع١ َٔ ا٭تـشاى يف قتـٌ    بٔ صٜاس نإ ظهِ ممًٛنّا تشنّٝا َٔ أتباع َشداٜٚر 
ندل َٔ قت١ً َـشداٜٚر مـٛ إقًـِٝ اؾبـاٍ، ؾشٴػٹـد َـٔ       ، ٚؾاسم أؿؿٗإ َع ايكظِ ا٭(6)طٝذِٖ

ذخٍٛ يف طاعتـ٘، ؾـارٕ   اييشاكٞ يًكذّٚ إىل بػذاد ٚقبٌ أؿشاب٘ س٥ٝظّا شلِ، ثِ ناتب اـًٝؿ١ ا
 .(7)َشا٤ بعذ ابٔ سا٥لٮيي٘ اـًٝؿ١ بزيو، ؾتُهٔ ظهِ بظٝاطت٘ ٚبشاعت٘ إ ٜـبد ثاْٞ أَرل 

                                 
دٛي١ يف ُنشدطتإ اؾٓٛب١ٝ، أٚ  ، عًٞ طٝذٚ ايهٛساْٞ: َٔ عُإ إىل ايعُاد294١ٜ، 6/284( ايهاٌَ، 1)

 .12ّ، ق1939عُإ 
 .294، 284، 6/274ايهاٌَ،  (2)
 .11/203، ابٔ نجرل: ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 6/284( ايهاٌَ، 3)
، ( ٖٚٛ تـشٝـٚدقُذ بٵٔ داؾٝ٘ )، 210ٚ، ق2003ّبرلٚت  ،ايكلا٠نتاب ( ايهٓذٟ: نتاب اي٠٫ٛ 4ٚ)

 .6/294ايهاٌَ، 
 ٖـ.331(، تٛيف ط١ٓ 6/294ايهاٌَ، ، ٚيف )210نتاب اي٠٫ٛ ٚنتاب ايكلا٠، ق( 5)

 .6/208، ابٔ اؾٛصٟ: املٓتعِ، 4/432( املظعٛدٟ: َشٚز ايزٖب، 6)
 .11/188، ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 6/266، ايهاٌَ، 1/393( ػاسب ا٭َِ، 7)
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ِ   ٚخذّ أدٓادا ٘  ، ؾَٔ ايُهشد يف ؿؿٛف دـٝؽ ظهـ سٝـح أسطـٌ    ،(1)أطـتخذَِٗ يف سشٚبـ
بٛس اٜظـ ٚغرلِٖ إىل ايظٛغ ٚدٓذ "نشادا٭عشاب ٚا٭"يؿٞ سدٌ َٔ با يف أذعٛ بايدت٘ املأسذ قا

 .(2)بٔ بٜٛ٘ ٚأبٞ عبذاو ايدلٜذٟ أمحذيكٗش َعضٸ ايذٚي١ 
 ١  َؿذعخظاس٠ ّا ًشكَ ،إْ٘ قتٌ بٝذ ُغ٬ّ ُنشدٟ ٚاملًؿت يًٓعش يف طرل٠ بٴذهِ ٖٛ
 ع٢ً سقاب ايٓاغ ٚاملظتبذ٠ مبكذٸسات اـ٬ؾ١  بامل٪طظ١ ايعظهش١ٜ ايذلن١ٝ املتظًط١ 

 .(3)بٗا ٚسأغ اشلشّ ا٭ٍٚايشدٌ غتٝاٍ بإ ايعباط١ٝ ٚريو
حملاسب١ أبٞ  َٔ قٹبً٘أْٛػتهني ٚتٛصٕٚ املبعٛثني ٓذذ٠ َٔ ٚاطط يخشز ظهِ  إٕ ٜٚش٣ٚ

بعــ   ؾطًــب إىل ٚاطــط، ٛد٠عــنــإ ٜٓــٟٛ ايعبــذاو ايدلٜــذٟ، ٚبعــذ إ مت ايٓـــش يكا٥ذٜــ٘، 
إ ، ؾـأخٴدل  ْٗـش دـٛس   خز ٜتـٝذ يف طشٜك٘ ست٢ بًؼَٓ٘ إٔ ٜكلٞ ٚقت٘ بايـٝذ، ؾأأؿشاب٘ 
ًـ١ َـٔ   ثَتٗاْٚـّا يف  مـِٖٛ  كـذّ  تْؿظ٘ إىل أخزٖا َِٓٗ، ؾ ُنشد شلِ َاٍ ٚثش٠ٚ، ؾؼشٖت  ٖٓاى

طـتذاس  إؾٙ أٜلـّا،  أ٢َ اٯخش ؾأخطسٸ٢َ أسذِٖ ٚمل ٜـب٘ ٚشٸ، ؾَٔ بني ٜذٜ٘أؿشاب٘، ؾٗشبٛا 
سدـب طـ١ٓ   ش أٚاخـ سداٙ قتـ٬ّٝ، ٚريـو يف   أغ٬ّ ُنشدٟ َٔ خًؿـ٘ ٚطعٓـ٘ بـايشَد يف خاؿـشت٘ ٚ    

 .(4)ا٭َشا٤َرل أإ املكتٍٛ ٖٛ  عًِّ( ٖٚٛ ٫ 941ْٜٝظإٖـ/329)
 

 ْاؿش ايذٚي١ اؿُذاْٞ: ا٭َشا٤َرل أايُهشد ٚ -3
ٞ     ْاؿش ايذٚيـ١  أيـ ايُهشد عٓـشّا أطاطّٝا يف دٝؽ ، قبـٌ إ  اؿظـٔ بـٔ عبـذاو اؿُـذاْ

يف َعاسنـ٘  عًِٝٗ  ، ؾإعتُذ( َٚا بعذٖا942ّٖـ/330يف ػعبإ ط١ٓ ) ا٭َشا٤َرل ٜتٛىل َٓـب أ
ايعظهش١ٜ كذ بػذاد ٚيف غضٚات٘ يب٬د ايشّٚ، سٝح ٚسخ دٝؽ أبٝ٘ ابا اشلٝذا٤ عبـذاو   َُٗات٘ٚ

إ ايُهـشد ٚايعـشب قـذ ػـٓه٬ ايكاعـذ٠ ايـيت إعتُـذ عًٝٗـا          َٛكٛع طابلبٔ محذإ، ٚرنشْا يف 

                                 
 .1/382( ػاسب ا٭َِ، 1)
 .3/404ايعدل، ابٔ خًذٕٚ:  ،6/264، ايهاٌَ، 313، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/382ّ. ٕ،  (2)
 .299 -1/293ْؼٛاس احملاكش٠،  ٜٓعش ايتٓٛخٞ: ،( عٔ ثش٠ٚ ظهِ ٚؾشؼ3٘)
، ايـٛيٞ: أخباس 98ّ، ق1909ْطانٞ: ايتأسٜخ اجملُٛع ع٢ً ايتشكٝل ٚايتـذٜل، برلٚت ( اٱ4)

، 2/88، ابٛ ايؿذا٤: املختـش يف أخباس ايبؼش، 6/320صٟ: املٓتعِ، ، ابٔ اؾ197ٛ-196ايشاكٞ، ق
 .1/273، ابٔ ايٛسدٟ: تأسٜخ ابٔ ايٛسدٟ، 2/215ايزٖيب: ايعدل يف خدل َٔ غدل، 
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١ َتضٚدـّا َـٔ ؾاطُـ١ بٓـت     كاؾ١ اىل ريو نإ ْاؿش ايذٚي، باٱ(1)اؿُذإْٝٝٛ يف بٓا٤ دٝٛػِٗ
ٚاؿادـ١    ايؼٸـذ٠  طبٝعٝـّا إ ٜظـتعني بٗـِ أٚقـات    ا٭َـش  ، ؾٝبـذٚ  ( 2)شد ايُهشدٟبٔ ٖضاسَ أمحذ

 ٜٚؼٸهٌ َِٓٗ ؾشم عظهش١ٜ دا١ُ٥، نأسذ٣ دعا٥ِ سهُ٘ ِٖٚ قاسبٕٛ أػذا٤، ْٚؼرل
 ٖٓا ؾكط عٔ ؾعايٝات ْاؿش ايذٚي١ ايعظهش١ٜ اييت اػذلى ايُهشد بٗا.

ّ(، ٚٚىل بـذ٫ّ عٓٗـا َـذٕ ْــٝبني     930ٖـ/318ي١ عٔ ١ٜ٫ٚ املٛؿٌ ط١ٓ )عضٍ ْاؿش ايذٚ
سصٕ َٚٝاؾـاقني َـٔ دٜـاسبهش َكابـٌ إسطـاٍ      ٚسأغ ايعني َٔ دٜاس سبٝع١، ٚأ (3)ٚطٓذاس ٚاـابٛس

ُٸاٙ طعٝذ ْٚـش ابين محذإ  .(4)َبًؼ َعًّٛ َٔ املاٍ اىل اـ٬ؾ١، ٚٚىل املٛؿٌ َهاْ٘ ع
ًخ٬ؾـ١، ؾػلـب   عٔ إسطاٍ املاٍ ايٛادب عًٝ٘ تظذٜذٙ ي، تبعذ طٓٛاكاطٌ ْاؿش ايذٚي١ 

٢ً ايتٛد٘ ايٝ٘ يتأدٜبـ٘، ؾخـشز   ظهِ ع ا٭َشا٤َرل ايشاكٞ َٔ ريو، ٚادتُع سأٜ٘ َع أ اـًٝؿ١
ٌ ا٭ ، ؾاقـاّ ايشاكـٞ بتهشٜـت    (5) ّ(939ٖــ/ 327طـ١ٓ )  ثٓإ َٔ بػذاد ٚتٛدٗا ؿٛب املٛؿـ

ٌ     ٚأسطٌ ظهِ يتٓؿٝز امل١ُٗ، ٚنإ ْاؿش ايذٚي١ ، يف عؼـشٜٔ أيــ   (6)قـذ تـشبف شلـِ بايهشٝـ
ٚقع بـبذهِ ٖٚضٸَـ٘ ٚأطـش بعـ  أؿـشاب٘، ؾأعـاد ظهـِ ايهـش٠         ؾأ، (7)َكاتٌ َٔ ايُهشد ٚايعشب

ٚنإ ايٓـش سًٝؿ٘ ٖزٙ املش٠، ؾُل٢ ْاؿش ايذٚي١ َٗضَّٚا إىل آَـذ، ٚتبعـ٘    أخش٣مح١ً ػٔ ٚ
، ٜٚـزنش  (8)شٙ بـايؿتد ٚايعؿـ  أٖٚٓٸـ ظهِ إىل ْـٝبني دٕٚ إ ٜٓضٍ املٛؿٌ، ثِ ناتب اـًٝؿـ١  

                                 
 .83 -81، ق( ٜٓعش: ايؿـٌ ايجا1ْٞ)
 .3/22( ايتٓٛخٞ: ْؼٛاس احملاكش٠ ٚأخباس املزانش٠، 2)
ابٛس: ْٗش نبرل هشٟ بني سأغ اي3) ِ ضٜش٠، ١ٜ٫ٚٚ ٚاؾَٔ أسض  ٚايؿشات   عني( ـا ٗا إط ذٕا نجرل٠ غًب عًٝ ًب اطع١ٚ 

ظب إ ٗش،  ٓؾ ٔ ايب٬آي  َ٘ َانظني ٚغرلٖا د:ٝي ، . قشقٝظٝا٤ٚ   .2/334َعذِ ايبًذٕا
 .6/292( ايهاٌَ، 4)
 .3/264، ابٔ تػشٟ بشدٟ: ايٓذّٛ ايضاٖش٠، 1/405، ػاسب ا٭َِ، 108ايشاكٞ، قأخباس  ( ايـٛيٞ:5)
( ايهشٌٝ: بًذ٠ ع٢ً ْٗش دد١ً ؾٛم تهشٜت َٔ اؾاْب ايػشبٞ، ٚمل ٜبل َٓٗا يف أٜاّ ٜاقٛت اؿُٟٛ 6)
 .4/438َعذِ ايبًذإ،  .أثشأٚ  خدل
 .71، ق2، م4( َ٪يـ فٍٗٛ: ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز7)
 .3/264، ايٓذّٛ ايضاٖش٠، 317، ته١ًُ تأسٜخ ايطدلٟ، ق1/405( ػاسب ا٭َِ، 8)
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ظهــِ ٚطــٛاد ْاؿــش ايذٚيــ١ َعــّا (1)ب أغــاسٚا عًــ٢ طــٛاداعــشٚا٭ ؿــاسب ايعٝــٕٛ إ ا٭نــشاد
 .(2)اْٚٗبٖٛ
 ثٓا٤ َعاكذت٘ يًخًٝؿ١ املتكٞ وإىل ٚدٛد  ايُهشد َع ْاؿش ايذٚي١، أ ايزٖيبػاس ٚأ

 .(3)ّ(944ٖـ/332)يف ؿشاع٘ َع تٛصٕٚ ايذلنٞ ط١ٓ
 
 :تٛصٕٚ ا٭َشا٤ ايُهشد ٚأَرل -4
        ٘ ، َٚـٔ  (4)نإ تٛصٕٚ يف بذا١ٜ أَشٙ َـٔ أؿـشاب َـشداٜٚر ٚممـٔ إػـذلى يف ايتـذبرل يكتًـ

َـش٠  إَشداٜٚر أؿبد شلـِ ػـإٔ نـبرل يف أسـذاخ ايعـشام خـ٬ٍ عــش         ١قتًامل٬سغ إ أغًب  
 .(5)ا٭َشا٤

َـ   ٚتـٛىل أخـرلاّ   ا٭َـشا٤ تٛىل تٛصٕٚ َٗاّ عظهش١ٜ عذ٠ ٚخذّ يف دٝؽ بعـ    رل َٓــب أ
 .(6)ّ( عكب ؽًٞ ْاؿش ايذٚي١ ع943ٖ٘ٓـ/331)يف ػٛاٍ ط١ٓ ا٭َشا٤

ٜٛسد ايـٛيٞ ٖٚٛ َٔ املكشبني يتـٛصٕٚ، سٚاٜـ١ تؿٝـذ بـإ ايُهـشد نـاْٛا يف ؿـؿٛف دـٝؽ         
بٞ تٛصٕٚ ابا ايذؾني ا٭عشا طٝٸشّ( 944ـ/332ٖؾؿٞ ط١ٓ ) ،ايذٚي١ ايعباط١ٝ يف عٗذ إَاس٠ تٛصٕٚ
ٚناْـت يف خذَتـ٘   ب َـٔ بػـذاد،   بـٔ بٜٛـ٘ ايـزٟ أخـز ٜكـذل      ذأمحمٛ ٚاطط يشدع َعضٸ ايذٚي١ 

 يتكٛا  ، ؾعدلٚا ْٗش دٜاىل ٚامجاع١ َٔ ايُهشد ٚغرلِٖ َٔ ساػ١ٝ ٚغًُإ تٛصٕٚ
   .(7)بٔ بٜٛ٘ َٚٔ َع٘ َٔ ايذٜامل١ ٖٚضٸَِٖٛبإ
 
 

                                 
ابٔ َٓعٛس: يظإ  .اد ايعظهش َا ٜؼٌُ عًٝ٘ َٔ امللاسب ٚاٯ٫ت ٚايذٚاب ٚغرلٖا( ايظٛاد: ط1ٛ)

 .3/255ايعشب، 
 .73، ق2، م4( ايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل، ز2)
 .2/228( ايعدل يف خدل َٔ غدل، 3)
 .6/245، ايهاٌَ، 123( ايـاب٧: سطّٛ داس اـ٬ؾ١، ق4)
 .112( ايذٚسٟ، عـش اَش٠ ا٭َشا٤، ق5)
 .2/42َِ، ػاسب ا٭ ،242اس ايشاكٞ، ق( ايـٛيٞ: أخب6)
 .262( أخباس ايشاكٞ، ق7)
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 اٱَاسات اٱط١َٝ٬: شد يف دٝؽايْه ّا:خاَظ
 

 أخـش٣ ايـيت غـذت قـ٠ٛ َٓاؾظـ١      ( 1)ا١ْٝ ايظـاَ اٱَـاس٠  اؾبـاٍ اىل دـٝؽ    إقًِٝ اْلِ ُنشد
َـ٪ثشّا يف َـذ   ٚٚنإ يًكا٥ذ ايظاَاْٞ املعشٚف أبٛعًٞ بٔ قتاز دٚسّا َؼٗٛدّا  ،اٱقًِٝستٛا٤ ٱ

-330ؾخـ٬ٍ طـٓٛات )   ،ايعشامسذٚد ست٢ ؿاست ع٢ً َؼاسف  ،طٝطش٠ ايظاَاْٝني اىل ايػشب
ش ٚصلإ ْٚٗاْٚـذ ٚايـذٜٓٛس   ػٔ ٖذُات ٚاطع١ ٚإطتٛىل ع٢ً ُٖزإ ٚأبٗ ّ(945 -942ٖـ/333

، ٚوتُـٌ إْٗـِ قـذ ايتشكـٛا     (2)"ا٭نشاد "مجاع١ نبرل٠ َٔ ٚناْت يف خذَت٘ ،اىل إٔ بًؼ سًٛإ
  ع٢ً غشبٞ إقًِٝ اؾباٍ. ا٭ٚىلبايظاَاْٝني عكب محًتٗا 

 ٞ ، ؾـايتك٢ ايطشؾـإ عًـ٢ بعـذ ث٬ثـ١      بـٔ قتـاز   خشز سنٔ ايذٚي١ ايبٜٛٗٞ جملاب١ٗ أبٞ عًـ
ابـٔ  إ ايُهـشد تشنـٛا ؿـؿٛف     ا٭ثرلا١ْٝ عؼش٠ نًَٝٛذلّا َٔ ايشٟ، ٜٚزنش ابٔ ؾشاطخ/سٛايٞ مث

ٚعـاد إدسادـ٘ إىل    ابـٔ قتـاز  ْٗـضّ  اٚ ا٭خـرل نؿـ١   مـاصٚا إىل سنـٔ ايذٚيـ١، ؾشدشـت    قتاز ٚإ
 .(3)ٚأطًشت٘ د ايُهشد عذت٘دٓاْٝظابٛس، ْٚٗب ا٭

ؾــ١ ٚغٝــاب ايظــًط١ َٚٓــز أٚاخــش ايكــشٕ ايجايــح اشلذــشٟ ٚعًــ٢ إثــش كــعـ ٚإمــ٬ٍ اـ٬
خلعت ايك٬ع ٚاؿـٕٛ ٚايبًذات اؾبًٝـ١ بػشبـٞ إقًـِٝ اؾبـاٍ ٚػـٗشصٚس يٮَـشا٤        ،املشنض١ٜ

 ؾشهُٖٛا راتّٝا بـٛس٠ ػب٘ َظتك١ً َع اٱبكا٤ ع٢ً ايع٬ق١ ايٛد١ٜ ،ٚايضعُا٤ ايُهشد احملًٝني
 َع اـًٝؿ١ ٚاؿؿاظ ع٢ً ٥٫ِٚٗ ي٘.

ْٛ  بٔ ْـش ايظاَاْٞ بظبب عضيـ٘ عـٔ إقًـِٝ     رلا٭َٚبعذ إٔ طا٤ت ع٬ق١ إبٔ قتاز َع 
لاصاتـ٘ ٚإْتــاسات٘، ؾؼـلٸ ريـو عًٝـ٘      تٛقع اْ٘ وظٔ ايٝـ٘ ٜٚهشَـ٘ بظـبب إ   ٚنإ ٜ ،اؾباٍ

ٚاغلب٘، ٚٚىلٸ اخاٙ ايؿلٌ ابٔ قُذ ُٖزإ ٚدعً٘ ْا٥بّا ي٘ ع٢ً َٔ َعـ٘ َـٔ اؾٓـذ، ٚاَـشٙ     

                                 
خذاد صسادػتّٝا طاَإ ٚنإ دذِٖ طش٠ ؾاسط١ٝ َٔ َذ١ٜٓ بًخ يف ب٬د َا ٚسا٤ ايٓٗش، أ ( ايظاَإْٝٛ:1)

ْكشاض ٚبعذ إسؿادٙ ٫ٜٚات ب٬د َاٚسا٤ ايٓٗش  أ٫ٚدٙ ٚأطًِ يف ايعـش ا٫َٟٛ، ٚتٛىلَٔ ن١ٓٗ املعبذ ٚأ
عٗذ اـًٝؿ١ املعتُذ إىل ْـش بٔ أمحذ ايظاَاْٞ إ ٜتٛىل اؿهِ َهاِْٗ  ،يطاٖشٜنيسهِ ا
 ّ.999ٖـ/389ط١ٓ اٱَاس٠ ٠ ايظاَا١ْٝ ٚطكطت اٱَاسّ ٖٚٞ تأسٜخ قٝاّ 874ٖـ/261ط١ٓ
 .6/311ايهاٌَ،  (2)
(3)  ،ٕ .ّ6/311. 
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ؿلــٌ ممتًهــات ايش٩طــا٤ ايُهــشد ، ؾكـــذ اي(1)عــاد٠ ايظــٝطش٠ عًٝٗــاَــذٕ اؾبــاٍ ٱ مبٗامجــ١
 ؾطًبٛا ،أددلِٖ اىل اٱطتظ٬ّٚ طتٛىل عًٝٗاٗاْٚذ ٚايذٜٓٛس ٚقشَظني ٚغرلٖا ٚإبٓٛاسٞ ْ

 .(2)َٓ٘ ا٭َإ ٚأسطًٛا إيٝ٘ سٖا٥ِٓٗ
ٚاملــشابطني  اجملاٖــذ١ٜٝٔ خـٛؿــّا َـٔ  اٱطــ٬َنػرلٖــِ َــٔ ايؼـعٛب   إيتشــل ايُهـشد نُـا     

دٗـاد  ، ٚاملظًُني ا٭َشا٤ٚ ظهش َٔ ٜكّٛ باؾٗاد َٔ ايكاد٠مبع ٞاٱط٬َ تأسٜخاي بايجػٛس ط١ًٝ
ٚدـذ  ، ٚ(3)تـأسٜخ اي َعشٚف يف خش١ٝ٣ ا٭اٱط٬َكذ ايشٚغ ٚا٭َِ غرل  ايؼذاد١ٜ ايشٚاد١ُٜأَشا٤ 
 .اٱَاس٠ املظاؾش١ٜ ايذ١ًَُٜٝٔ اجملاٖذٜٔ املتطٛعني ايُهشد يف دٝؽ  امل٦ات
 ٖٚامجٛا ْٛاسٞ ٚآرسبٝذإ ٚعدلٚا ْٗش   ّ(944ٖـ/332ٚخشز ايشٚغ َٔ ب٬دِٖ ط١ٓ )    

تٗٛا إىل بشرع١، ٚنإ يًُشصبإ  ــ/ 346-330بٔ قُـذ بـٔ َظـاؾش)   ايهش ْٚا ٚقتـزاى   ّ(942-957ٖ
و، ٚدـا٤ٙ َـٔ           ْا٥بّا ع٢ً بشرع١ يف ث٬مث١٦ ْؿش َـٔ ايـذًِٜ ٚث٬مث٦ـ١ آخـشٜٔ َـٔ ايُهـشد ٚايــعاٝي

 ،شصبـإ ٚقاتًـِٗ ٱد٥٬ٗـِ عـٔ املذٜٓـ١     املتطٛع١ صٖا٤ مخظ١ آ٫ف يًذٗاد، ؾاْدل٣ شلِ ْا٥ـب امل 
ذ          ٚأق٣ٛ نجش يهٔ قٛات ايشٚغ ناْت أ ـ٘ محًـ١ َٓهـش٠، ؾًـِ ٜـُـ ا اٝي ا٥ـب، ؾشًُٛـ َـٔ تٛقـع آي

َظـتُٝتّا  أؿشاب٘ انجش َٔ طاع١، ٖٚشب املتطٛع١ ٚطا٥ش ايعظهش إ٫ٖ ايذًِٜ ايـزٜٔ داؾعـٛا دؾاعـّا    
َٸ    ستـ٢ أبٝـذٚا عـٔ آخـشِٖ، ؾإ      أَــٛاٍشٖٚـا ْٚٗبـٛا َـا ؾٝٗـا َـٔ      طـتٛىل ايـشٚغ عًـ٢ املذٜٓـ١ ٚد

 .(4)املظًُني
 ايظًب ٚايٓٗب إىل َظاَع   أعُاٍبًؼ خدل طكٛط بشرع١ بٝذ ايشٚغ َٚا ؾعًٛا بٗا َٔ 

ؾٓـٛدٟ بـايٓؿرل، ٚبـذأ املشصبـإ بتذٗٝـض اؾـٝؽ ٚاملٓـادا٠ بـني ايٓـاغ           ،املظًُني بآرسبٝذإ
   ٔ ٕ    يًتذُع سٛي٘ يًذٗاد، ؾأتـاٙ املتطٛعـ١ َـ ٜكـٌ عـٔ أيــ    ٚبٝـِٓٗ َـا ٫   نـٌ امـا٤ آرسبٝذـا

 .(5)ٗاٚطشد ايشٚغ َٓظاس املشصبإ إىل بشرع١ ٚؾظٝطش عًٝٗا ؾ ،ٚمخظ١٦ُ ُنشدٟ
 
 

                                 
 بٞ اؾباٍ.قذ ؾكذ طٝطشت٘ ع٢ً َذٕ غشبٔ قتاز ، ٜعٗش إ ابا عًٞ 6/312( ّ. ٕ، 1)

 .6/312( ايهاٌَ، 2)
 ٖـ.421( ٜٓعش َج٬ّ ايهاٌَ، سٛادخ ط١ٓ 3)

 . 6/63( ػاسب ا٭َِ، 4)

 .6/298، ايهاٌَ، 66-2/65( ػاسب ا٭َِ، 5)
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 امل٬سل
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 (1) ًَشل

 ايُهشد ٚايذع٠ٛ ايعباط١ٝ
تـب إىل طـؿٝإ   ؾهتب إىل إطشام بٔ َظًِ ايعكًٝٞ، ٚن ،ٚناتب قشطب١ ايٓاغ ٜذعِٖٛ

ٚبعح بهتاب٘ إىل إطشام بٔ َظًِ َـع سدـٌ    بٔ َعا١ٜٚ ٚسٚ  بٔ سامت املًٗبٝني بايبـش٠.
ٕ   ،، ؾأقبـٌ ايُهــشدٟ ستـ٢ إرا نــإ بٗٝـت   ا٭نــشادَـٔ   ؾؿتؼــٛٙ  ،ظؿــشت بـ٘ َظــاحل َـشٚا

ؾبعح ب٘ ؿاسبِٗ إىل َشٚإ، ؾهتـب َـشٚإ إىل إطـشام     ،عُاَت٘ ؾأؿابٛا ايهتاب يف طٞ
ٕٸ ؿاسب ٔ   بٔ َظًِ ا نتابـا َـٔ سأغ اـط٦ٝـ١ ٚعُـٛد      ا٭نـشاد  ٖٝت أؿاب َع سدـٌ َـ

ايل٬ي١ قشطب١ ٜذعٛى إىل دعٛت٘ ٜٚضٜٔ يو ك٬يت٘، َٚجًو يف خطشى ٚقذس ايٓعُـ١ عٓـذى   
ٕٸ   مل تظتذسد٘ خذع ايظؿٗا٤، ؾاْعش يٓؿظو َٚٓــبو ٚعؼـرلتو،   آيـزٟ ٜشٜـذٙ   ا٭َـش  ؾـإ

بًـو،  قبلـٗا َـٔ ايعاَـٌ ق   أٖـِ ؾ ايكّٛ قتًو ٚقتٌ ْعشا٥و، ٚقذ أَشت يـو مبا٥ـ١ أيــ دس   
 .(1)"ب٘، ٚتؼشن٘ يف دٗاد عذٚٙ ٚايظ٬ّْاٚأقذّ يت٪اصس خًٝؿتو ع٢ً َا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .356-355( َ٪يـ فٍٗٛ: أخباس ايذٚي١ ايعباط١ٝ، ق1)
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 (2)ًَشل
ّ  نتاب اـًٝؿ١ املعتلذ إىل لا  اؿشَٞ             ا٭نـشاد سـٍٛ ايٛقعـ١ بٝٓـ٘ ٚبـني )     اــاد

 بٔ محذٕٚ ايتػًيبٚمحذإ  تباع ٖاسٕٚ ايؼاسٟٚا٭عشاب(َٔ أ
 

ٖـ(، 281ظِ او ايشمحٔ ايشسِٝ. نتابٞ ٖزا ٚقت ايعت١ُ )طًخ رٟ ايكعذ٠ َٔ ط١ٓ " ب
عشاب، ٚأظؿشْا بعامل َِٓٗ ٚبعٝا٫تِٗ، ٚيكـذ  ٚا٭ ا٭نشاد ع٢ً –ٚي٘ اؿُذ  –ٚقذ ْـش او 

طـ١ٓ ٚايظـٝٛف   ْظـٛقٗا عاَـّا ا٫ّٚ، ٚمل تـضٍ ا٭    سأٜتٓا ٚمٔ ْظٛم ايبكش ٚايػِٓ نُـا نٓـا  
غ اؾباٍ، َٚٔ غـذ َٜٛٓـا،   ٚقذت ايٓرلإ ع٢ً س٩ِٚ ايًٌٝ، ٚأٓا ٚبٝٓٗتأخزِٖ، ٚساٍ بٝٓ

 طتكـا٤، ٚعظهشٟ ٜتبعين إىل ايهشخ.ؾٝكع اٱ

ٚنإ ٚقعاْا بِٗ ٚقتًٓا اٜاِٖ مخظني ٬َّٝ، ؾًِ ٜبل َِٓٗ كدل اؿُذ و نـجرلّا، ؾكـذ   
ٝٸ٘ ٚآي٘ ٚ  .(2)طًِ نجرلّا"ٚدب ايؼهش و ٚاؿُذ و سبٸ ايعاملني، ٚؿ٢ً او ع٢ً قُذ ْب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .10/37( تأسٜخ ايطدلٟ، 2)
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 (3)ًَشل
 ايع٬ق١ بني ايُهشد ٚايكشاَط١

َٸ١ إىل دعؿش بٔ محٝذ ايُهشدٟ    نتاب ايذاعٞ ايكشَطٞ ؿاسب ايؼا
بـٔ عبـذ او املٗـذ٣ املٓــٛس بـاو       أمحـذ َٔ عبذ ايًٖـ٘   ،"بظِ ايًٖ٘ ايشمحٔ ايشسِٝ 

ايـذاعٞ اىل نتـاب او، ايـزاب عـٔ سـشّ       ايٓاؿش يذٜٔ او ايكا٥ِ بأَش او اؿانِ عهِ او،
َاّ املظًُني، َٚزٍ املٓاؾكني خًٝؿ٘ او او، املختاس َٔ ٚيذ سطٍٛ او أَرل امل٪َٓني ٚإ

ع٢ً ايعاملني، ٚساؿذ ايعاملني، ٚقاؿِ املعتذٜٔ، َٚبٝذ املًشـذٜٔ، ٚقاتـٌ ايكاطـطني،    
املخـايؿني، ٚايكـِٝ    ًَٚٗو املؿظذٜٔ، ٚطشاز املبـشٜٔ، ٚكٝا٤ املظتلـ٦ٝني، َٚؼـتت  

ٌٖ بٝت٘ ايطٝبني، ٚطًِ رل ايٛؿٝني، ؿ٢ً او عًٝ٘ ٚع٢ً أبظٓ٘ طٝذ املشطًني، ٚٚيذ خ
 نجرلا، اىل دعؿش بٔ محٝذ ايهشدٟ:

ٝٵو، ؾإْٞ  ي٘ إ ٜــ٢ً عًـ٢ دـذٟ    طـأ ًٖ٘ اٖيزٹٟ ٫ ايـ٘ ا٫ ٖـٛ، ٚأ  إيٝو اي أمحذط٬ّ عٳًَ
أعـذا٤ او   أخبـاس َـا سـذخ قبًـو َـٔ     َا بعـذ، ؾكـذ اْٗـ٢ إيٝٓـا     أ (.ق)قُذ سطٍٛ او 

ععُٓـا  ؾأسض، ٙ َـٔ ايعًـِ ٚايعٝـح ٚايؿظـاد يف ا٭    ايهؿشٙ، َٚا ؾعًٛٙ بٓاسٝتو، ٚاظٗـشٚ 
عذا٥٘ ايعـاملني، ايـزٜٔ   ى َٔ دٝٛػٓا َٔ ٜٓكِ او ب٘ َٔ أريو، ٚسأٜٓا إ ْٓؿز اىل َا ٖٓا
ٛٵٕٳ ؾٹٞ اِيأَسٵضٔ ؾَظاد محف،  َٔ امل٪َٓني اىل َذ١ّٜٓا، ٚأْؿزْا عطرلا داعٝتٓا ٚمجاع١ ٜٳظٵعٳ

ٚاَذدْاِٖ بايعظانش، ٚمٔ يف أثشِٖ، ٚقذ اٚعضْا ايِٝٗ يف املـرل اىل ْاسٝتو يطًب أعذا٤ 
سظـٔ عٛا٥ـذٙ عٓـذْا يف أَجـاشلِ،     ٔ ْشدٛ إ هشٜٓا او ؾِٝٗ عًـ٢ أ او سٝح ناْٛا، ٚم

ز٣ مل ٜـضٍ  ؾٝٓبػٞ إ تؼذ قًبو ٚقًٛب َـٔ َعـو َـٔ أٚيٝا٥ٓـا، ٚتجـل بـاو ٚبٓــشٙ ايـ        
ايٓاس١ٝ، َٚـا   أخباسميإ، ٚتبادس إيٝٓا بٌ َٔ َشم عٔ ايطاع١ ٚامشف عٔ اٱٜعٛدْاٙ يف ن
َشٖـا إ ػـا٤ او طـبشاْو ايًـِٗ، ٚؼٝـتِٗ ؾٝٗـا       ٗا، ٫ٚ ؽـ ع٢ٓ ػ٦ٝا َـٔ أ ٜتذذد ؾٝ

ُٵذٴ يٹًٖ٘ٹ سٳبِّ اِيعايَُٹنيٳ، ٚ ِٵ إَٔٔ اِيشٳ ٖٴ ُـذ سطـٍٛ او   ؿـ٢ً او عًـ٢ دـذٟ ق   ط٬ّ، ٚآخٹشٴ دٳعٵٛا
 .(1)ٌٖ بٝت٘ ٚطًِ نجرلا"ٚع٢ً أ
 

                                 
 .10/105( تأسٜخ ايطدلٟ، 1)
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 (4ًَشل )
 (1)َٚؼاتِٝٗ" ا٭نشاد"َـاٜـ ٗاخاسط١ إقًِٝ اؾباٍ ٚتتٛطط
 
 
 
 
 
 (5) ًَشل
 (1)يظذلْرٞ َٔ عٌُ نٞ اٱط٬َخاسط١ أقايِٝ املؼشم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ؿٛس٠ ا٭سض :ٌابٔ سٛق( املـذس، 1) 
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 (5ًَشل )                                     

  (1) َٔ عٌُ نٞ يظذلْر ؼشماملايِٝ قأخاسط١                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .بًذإ اـ٬ؾ١ ايؼشق١ٝ (1)
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 (6ًَشل )
  خاسط١ إقًِٝ اؾباٍ ١ٜ٫ٚٚ ُنشدطتإ املظتشذث١ َٔ عٌُ نٞ يظذلْر
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 املـادس ٚاملشادع
 

 :ايعشب١ٝ ٚاملعشب١ املـادس -أ
 ّ(.1233ٖـ/630ًٞ بٔ قُذ بٔ قُذ اؾضسٟ)ت : عضايذٜٔ عا٭ثرلبٔ ا -

 ّ.1967برلٚت  ،، داس ايهتاب ايعشبٞتأسٜخاي ايهاٌَ يف - 

 ّ.1980برلٚت  ،داس ؿادس ،ْظابايًباب يف تٗزٜب ا٭ -
 ّ(.1317ٖـ/717بٔ قٓٝتٛ)ت  إبشاِٖٝا٭سبًٞ: عبذ ايشمحٔ طٓبط بٔ  -
 ّ.1964بػذاد  ،2ط ،َهٞ ايظٝذ داطِ ؼكٝل ،خ٬ؿ١ ايزٖب ايظبٛى -
 ّ(.946ٖـ/334: أبٛصنشٜا ٜضٜذ بٔ قُذ بٔ اٜاغ )ت ا٭صدٟ -
 ّ. 1967ايكاٖش٠  ،ؼكٝل عًٞ سبٝب١ ،املٛؿٌ تأسٜخ -
 ّ(.1188ٖـ/584 طا١َ بٔ َشػذ بٔ عًٞ ايؼٝضسٟ )تأ :أطا١َ بٔ َٓكز -
 .2003دَؼل  ،ٞاٱط٬َاملهتب  ،عتباسنتاب اٱ -
 ّ(.1078ٖـ/471ٜٝين: أبٛاملعؿش ػاٖؿٛس بٔ ظاٖش بٔ قُذ )ت ا٫طؿشا -
 .1940َطبع١ ا٫ْٛاس، ايكاٖش٠  ايتبـرل يف ايذٜٔ، ؼكٝل قُذ صاٖذ ايهٛثشٟ، -
 ّ(.936ٖـ/324أبٛاؿظٔ عًٞ بٔ ازلاعٌٝ )ت  ػعشٟ:ا٭ -
 ّ.1929 اطتاْبٍٛ ،َطبع١ ايذٚي١ ،ٝني ٚإخت٬ف املـًنياٱط٬ََكا٫ت  -
 ّ(.971ٖـ/360محض٠ بٔ اؿظٔ )ت  اْٞ:ا٭ؿبٗ -
 ّ.1961برلٚت  ،داس َهتب١ اؿٝا٠ ،سض ٚا٫ْبٝا٤طين ًَٛى ا٭ تأسٜخ -
 ّ(.951ٖـ/340بٔ قُذ ايؿاسطٞ )ت بعذ إبشاِٖٝؿطخشٟ: أبٛإطشام اٱ -
 ّ.1972يٝذٕ  ،َطبع١ بشٌٜ ،َظايو املُايو -
 ّ(.926ٖـ/314بٔ اعجِ )ت  أمحذأبٛقُذ ابٔ اعجِ ايهٛيف:  -
  ّ.1975برلٚت  ،داس ايٓذ٠ٚ اؾذٜذ٠ ،نتاب ايؿتٛ  -
 ّ(.1121/ٖـ515قُذ بٔ قُذ بٔ ٖب١ او اؿظٝين)ت بعذ :ٞا٭ؾطظ -  
 .2005ّ برلٚت ،اجملُٛع ايًؿٝـ، ت: و٢ٝ ٖٚٝب اؾبٛسٟ، داس ايػشب اٱط٬َٞ -
 ّ(.940ٖـ/328اٱْطانٞ: طعٝذ بٔ بطشٜل )ت  -
 ّ.1909برلٚت  ،با٤ ايٝظٛعٝنياٯ َط: ،ايتشكٝل ٚايتـذٜلاجملُٛع ع٢ً  تأسٜخاي -
 ّ(.1045ٖـ/437 )ت إًٜٝا بشػٓاٜا -



- 111 - 

 ّ.1975إًٜٝا بشػٓاٜا، تعشٜب ايذنتٛس ٜٛطـ سيب، بػذاد  تأسٜخ -
 ّ(.1074ٖـ/467بٛ اؿظٔ عًٞ بٔ اؿظٔ بٔ عًٞ)ت ا :ايباخشصٟ -
 ـ. 1414ٖ برلٚت داس اؾٌٝ، د١َٝ ايكـش ٚعـش٠ أٌٖ ايعـش، -

 ّ(.897ٖـ/284ايبشذلٟ: أبٛعباد٠ ايٛيٝذ بٔ عبٝذ بٔ و٢ٝ )ت -
 ّ.1963ؼكٝل سظٔ نُاٍ ايـرليف، داس املعاسف، ايكاٖش٠  دٜٛإ ايبشذلٟ، -
 .ّ(1601ٖـ/1010ػشؾخإ بٔ سلع ايذٜٔ )ت ا٭َرل: ايبذيٝظٞ -
 ّ.1953طبع١ ايٓذا ، بػذاد شمج١ قُذ مجٌٝ بٓذٟ ايشٚصبٝاْٞ، َ، تايؼشؾٓاَ٘ -
 ّ(.1377ٖـ/779: أبٛعبذاو قُذ بٔ عبذاو ايًٛاتٸٞ )تابٔ بطٛط١ -
  .ٖـ1417 أنادمي١ٝ املًُه١ املػشب١ٝ، ايشباط سس١ً ابٔ بطٛط١، -
ٞٸ )ت: ؿؿٞ ايايبػذادٟ -  ّ(. 1338/ٖـ739 ذٜٔ عبذامل٪َٔ بٔ عبذاؿ
 ّ.١ٝ1945، داس اسٝا٤ ايهتب ايعشب َشاؿذ اٱط٬ع ع٢ً أزلا٤ ا٭َه١ٓ ٚايبكاع، -
 ّ(.1037ٖـ/429 َٓـٛس عبذايكاٖش بٔ طاٖش ا٫طؿشاٜٝين )ت ايبػذادٟ: أبٛ -
 ّ.2008، داس املعش٠، برلٚت 4ايؿشم بني ايؿشم، ط -
  ّ(.808ٖـ/192بهش بٔ ايٓطا  اؿٓؿٞ )ت  -
 ّ.1975ػعش بهش بٔ ايٓطا ، ؼكٝل ساَذ ايلأَ، َطبع١ املعاسف، بػذاد  -
 ّ(.1094ٖـ/487 عبذايعضٜض )ت ايبهشٟ: عبذاو بٔ -
 ّ.1954 -1949ايكاٖش٠ ؼكٝل َـطؿ٢ ايظكا،  ،َعذِ َا أطتعذِ -
 ّ(.892ٖـ/279 بٔ و٢ٝ بٔ دابش )ت أمحذ: ايب٬رسٟ -
 .1936ّايكذغ  أْظاب ا٭ػشاف، اؾض٤ اـاَع، ؼكٝل نٜٛتني، -
 ّ.1978 برلٚت، ًذإ، داس ايهتب ايع١ًُٝؾتٛ  ايب -
 ّ(.1174ٖـ/569 )ت َني بٔ ١ْٜٛ ايتطًٝٞ ا٫ْذيظٞ: بٓٝابٓٝاَني -
 ّ.1945ملطبع١ ايؼشق١ٝ، بػذاد ، اسس١ً بٓٝاَني، تشمج١ عضسا سذاد -
 ّ(.1078ٖـ/471بٔ قُذ)ت  إبشاِٖٝ: ايبٝٗكٞ -
 .، َطبع١ ْٗل١ َـش، ايكاٖش٠ )د.ت(٨ٚ، ؼكٝل قُذ أبٛ ايؿلٌاحملاطٔ ٚاملظا -
 ّ(.1470ٖـ/874ـ ا٫تابهٞ )ت : مجاٍ ايذٜٔ ٜٛطابٔ تػشٟ بشدٟ -
 ّ.1930، داس ايهتب املـش١ٜ، ايكاٖش٠ ايضاٖش٠ يف ًَٛى َـش ٚايكاٖش٠ ايٓذّٛ -

 ّ(.846ٖـ/231سبٝب بٔ أٚغ ايطا٥ٞ )ت :أبٞ كاّ -
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 ّ.1942دٜٛإ أبٞ كاّ، َطبع١ اؿذاصٟ، ايكاٖش٠  -
 ّ(.994ٖـ/384ايتٓٛخٞ: ايكاكٞ أبٛ عًٞ احملظٔ بٔ عًٞ )ت  -
 ّ.1978شز بعذ ايؼذ٠، ؼكٝل عبٛد ايؼاؾٞ، داس ؿادس، برلٚت ايؿ -
 ّ.1971، داس ؿادس برلٚت عبٛد ايؼاؾٞ املزانش٠، تد: أخباسْؼٛاس احملاكش٠ ٚ -
 ّ(.9ٖـ/3ٚاطط ايكشٕ أتَٛا املشدٞ: تَٛا أطكـ املشز ) -
 ّ.1966ب ايبرل أبْٛا، املطبع١ ايعـش١ٜ، املٛؿٌ ا٭٩طا٤، عشٸب٘ نتاب ايش -
 ّ(.869ٖـ/255 ابٛعجُإ عُشٚ بٔ عش بٔ قبٛب)ت اؾاسغ: -
 .ٖـ1423 داس َٚهتب١ اشل٬ٍ، برلٚتايبٝإ ٚايتبٝني،  -
 ّ(.1217ٖـ/614 ا٫ْذيظٞ )ت أمحذ: أبٛاؿظٔ قُذ بٔ ابٔ دبرل -
 ت(. سس١ً ابٔ دبرل، داس ايهتاب ايًبٓاْٞ، برلٚت )د. -
 ّ(.943ٖـ/331 )تاؾٗؼٝاسٟ: أبٛعبذاو قُذ بٔ عبذٚغ  -
 . 1938ّ ايكاٖش٠سٓؿٞ،  أمحذَطبع١ عبذاؿُٝذ  ،ايٛصسا٤ ٚايهتٸاب -
 ّ(.1200ٖـ/597 ابٔ اؾٛصٟ: أبٛايؿشز عبذايشمحٔ بٔ عًٞ بٔ قُذ )ت -
 ت(. رنٝا٤، املهتب ايتذاسٟ يًطباع١ ٚايٓؼش، برلٚت )د.ا٭ -
 ـ. 1357َِٖ، سٝذس آباد ايذنٔ املًٛى ٚا٭ تأسٜخاملٓتعِ يف  -
 ّ(.935ٖـ/323 بٔ عبذ ايعضٜض ايبـشٟ )ت أمحذبهش  اؾٖٛشٟ، أبٛ -
 (.ػشن١ ايهتيب يًطباع١، برلٚت )د. ت ،ؼكٝل قُذ ٖادٟ ا٭َٝينؾذى، ايظكٝؿ١ ٚ -
 ّ(.1258ٖـ/656 اؿُٝذ بٔ ٖب١ او )ت ابٔ أبٞ اؿذٜذ: عضايذٜٔ عبذ -
 ت(.  ت )د.ػش  ْٗر ايب٬غ١، َٓؼٛسات داس َهتب١ اؿٝا٠، برلٚ -

 ّ(.1064ٖـ/456بٔ طعٝذ ا٭ْذيظٞ )ت  أمحذعًٞ بٔ  ،ابٔ سضّ -
 ّ.1983برلٚت  ،مجٗش٠ أْظاب ايعشب، داس ايهتب ايع١ًُٝ -
 ّ(.1327ٖـ/727 اؿُرلٟ: قُذ بٔ عبذاملٓعِ )ت -
 ّ.1984برلٚت  ،ايشٚض املعطاس يف خدل ا٫قطاس، ؼكٝل اسظإ عباغ -
 ّ(.1178ٖـ/573 بٔ طعٝذ )تاؿُرلٟ: أبٛ طعٝذ ْؼٛإ  -
 ّ.1972اؿٛس ايعني، ؼكٝل نُاٍ َـطؿ٢، اعٝذ طبع٘ يف طٗشإ  -
 ّ(.978ٖـ/367 ابٔ سٛقٌ: أبٛ ايكاطِ قُذ بٔ عًٞ ايٓـٝيب )ت -
 ّ.1979، َٓؼٛسات داس َهتب١ اؿٝا٠، برلٚت 3سض، طؿٛس٠ ا٭ -
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 ّ(.893ٖـ/280ابٔ خشدارب٘: أبٛ ايكاطِ عبٝذاو بٔ عبذاو )ت  -
  .َهتب١ املج٢ٓ طبع٘أعادت ّ، 1889يٝذٕ  ،املظايو ٚاملُايو، َطبع١ بشٌٜ -
 ّ(.946/ٖـ334اــٝيب، اؿظني بٔ محذإ)ت: -
 .1991ّ برلٚتاشلذا١ٜ ايهدل٣، َ٪طظ١ ايب٬ؽ،  -
 ّ(.1405ٖـ/808 ابٔ خًذٕٚ: أبٛ صٜذ عبذايشمحٔ بٔ قُذ بٔ قُذ )ت -
 (.ت )د.ايهٜٛت ، داس ايبٝإ، ايعدل ٚدٜٛإ املبتذأ ٚاـدل -
 ّ(.1282ٖـ/681 بٔ قُذ)ت أمحذ: أبٛ ايعباغ سلع ايذٜٔ ابٔ خًهإ -
 ت(. ، ؼكٝل اسظإ عباغ، داس ايجكاؾ١، برلٚت )د.ٚؾٝات ا٭عٝإ -
 ّ(.854ٖـ/240 )تخًٝؿ١ بٔ خٝاط: خًٝؿ١ بٔ خٝاط بٔ أبٞ ٖبرل٠  -
           ّ.1977برلٚت  داس ايكًِ، ُشٟ،ؼكٝل أنشّ كٝا٤ ايع خًٝؿ١ بٔ خٝاط، تأسٜخ -
  ّ(.1157ٖـ/ 552 ابٔ مخٝع املٛؿًٞ، اؿظني بٔ ْـش بٔ قُذ )ت -
 .2006ّبـرلٚت  ،خٝاس، داس ايهتب ايع١ًُٝبشاس ٚقاطٔ ا٭َٓاقب ا٭ -
 ّ(.1235ٖـ/633 : أبٛ اـطاب عُش بٔ سظٔ )تابٔ دس١ٝ -
 ّ.1946ع١ املعاسف، بػذاد خًؿا٤ بين ايعباغ، َطب تأسٜخايٓدلاغ يف  -
 ّ(.1311ٖـ/711ايذًُٜٞ: قُذ بٔ اؿظٔ )ت  -
 ّ.1938ػذلٚطُإ، اطتاْبٍٛ  بٝإ َزٖب ايباط١ٝٓ ٚبط٬ْ٘، تـشٝد س. -

 ّ(.895ٖـ/282 بٔ داٚد بٔ ْٚٓذ )ت أمحذايذٜٓٛسٟ:  -
 ّ، 1960ايطٛاٍ، ؼكٝل عبذاملٓعِ عاَش، ايكاٖش٠  خباسا٭ -
 ّ(.1347ٖـ/748 بٔ عجُإ )ت أمحذقُذ بٔ  ايزٖيب: سلع ايذٜٔ -
 ّ.1993 داس ايهتاب ايعشبٞ، برلٚت ،ٚٚؾٝات املؼاٖرل ٚا٭ع٬ّ اٱط٬ّ تأسٜخ -
 ٖـ.1364، سٝذس آباد 2، طا٭ٍٚ، اؾض٤ اٱط٬ّدٍٚ  -
 ّ.1961-1960يهٜٛت ، ا2-1ايعدل يف خدل َٔ غدل، ز -
 ّ(.934ٖـ/322)ت أمحذبٔ محذإ بٔ  أمحذايشاصٟ: أبٛ سامت  -

-     ٚ  ْؼـشٙ يف ًَشـل نتابـ٘ ايػًـٛ ٚايؿـشم     نتاب ايض١ٜٓ، سككـ٘ عبـذاو طـًّٓٛ ايظـاَشا٥ٞ 

 ّ.١ٝ1972، داس اؿش١ٜ يًطباع١، بػذاد اٱط٬َٚايػاي١ٝ يف اؿلاس٠ 
 ّ(.1393/ٖـ795)ت:أمحذعبذ ايشمحٔ بٔ صٜٔ ايذٜٔ  ،ابٔ سدب -
 .2005ّايشٜاض  ،َهتب١ ايعبٝهإٌٜ طبكات اؿٓاب١ً، ر -
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 ّ(.903ٖـ/290بٔ عُش )ت  أمحذابٔ سطت٘: أبٛ عًٞ  -

 .تب١ املج٢ٓ ببػذاد طبعَ٘هأعادت ّ، 1891ٓؿٝظ١، َطبع١ بشٌٜ، يٝذٕ ع٬م ايا٭ -
 ّ(.13ٖـ/7ايشٖاٟٚ: فٍٗٛ َٔ أٌٖ ايشٖا )ايكشٕ -
 ّ. 1986ب ايبرل أبْٛا، َطبع١ ػؿٝل، بػذاد ا٭ ، عشٸب٘ ايشٖاٟٚ اجملٍٗٛ تأسٜخ -
 ّ(.1167ٖـ/562 عاْٞ: أبٛ طعٝذ عبذايهشِٜ بٔ قُذ بٔ َٓـٛس )تايظُ -
 ّ. 1980، برلٚت 2ْظاب، ايٓاػش قُذ اَني دَر، طا٭ -
 ّ(.1285ٖـ/684 )ت إبشاِٖٝابٔ ػذاد: عضايذٜٔ أبٛ عبذاو قُذ عًٞ بٔ  -
ــش٠ )    ا٭ - ــاّ ٚاؾضٜ ــشا٤ ايؼ ــش أَ ــرل٠ يف رن ــ٬م اـط ــ٢   ع ــل وٝ ــش٠(، ؼكٝ ــِ اؾضٜ قظ

 ّ.1978َٓؼٛسات ٚصاس٠ ايجكاؾ١ ٚا٫سػاد ايكَٛٞ، دَؼل ،عباد٠
 ّ(.1153ٖـ/548 ايؼٗشطتاْٞ: أبٛ ايؿتد قُذ بٔ عبذايهشِٜ )ت -
 ت(. َطبع١ سذاصٟ، ايكاٖش٠ )د. ،ؾُٗٞ أمحذاملًٌ ٚايٓشٌ، ؼكٝل ايؼٝخ  -
 ّ(.1327ٖـ/727ايذَؼكٞ )ت ب٠ٛ ا٭ْـاسٟ: قُذ بٔ أبٞ طايب ػٝخ ايش -
  .طبع٘ َهتب١ املج٢ٓعادت ، أ1923يف عذا٥ب ايدل ٚايبشش، ٫ٜبضى  نب١ ايذٖش -
 ّ(.1056ٖـ/448ايـاب٧: أبٛ اؿظني ٬ٍٖ بٔ احملظٔ )ت  -
ٛٸاد، َطبع١ ايعاْٞ، بػذاد  -  ّ. 1964سطّٛ داس اـ٬ؾ١، ؼكٝل َٝخا٥ٌٝ ع
 ّ(.1363ٖـ/764 )ت ـؿذٟ، ؿ٬  ايذٜٔ خًٌٝ بٔ أٜبواي -
 ّ.1991 -1970 برلٚت ،س ؿادسداايٛايف بايٛؾٝات،  -
 ّ(.947ٖـ/335ايـٛيٞ: أبٛ بهش قُذ بٔ و٢ٝ )ت  -
 ّ.1979داس املظرل٠، برلٚت  ،ز. ٖرلٚخ تكٞ باو، تد:ايشاكٞ باو ٚامل أخباس -
 ّ(.923ٖـ/310ايطدلٟ: أبٛ دعؿش قُذ بٔ دشٜش بٔ ٜضٜذ )ت  -
 ّ.1977-1965 ايكاٖش٠  داس املعاسف،ايطدلٟ(،  تأسٜخ) ايشطٌ ٚاملًٛى تأسٜخ -
 ّ(.1309ٖـ/709)ت ايطكطك٢: قُذ بٔ عًٞ بٔ طباطبا  -
 ّ.1962داب ايظًطا١ْٝ، َطبع١ قُذ عًٞ ٚأ٫ٚدٙ، َـش ايؿخشٟ يف اٯ -

 ّ(.893ٖـ/280بٔ طاٖش املشٚصٟ )ت  أمحذابٔ طٝؿٛس: أبٛ ايؿلٌ  -
 ّ.1949نتاب بػذاد، تـشٝد قُذ صاٖذ ايهٛثشٟ، ايكاٖش٠  -
 ّ(.1286ٖـ/685 )ت ايعدلٟ: أبٛ ايؿشز غشٜػٛسٜٛغ بٔ ٖاسٕٚ املًطٞ ابٔ -
 ّ )ايٓف ايظشٜاْٞ(.1890ايذٍٚ ايظشٜاْٞ، باسٜع  تأسٜخ -
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 .1958، املطبع١ ايهاثٛيه١ٝ، برلٚت 2كتـش ايذٍٚ، ط تأسٜخ، ----- -
 ّ(.1262ٖـ/660)ت  أمحذابٔ ايعذِٜ: نُاٍ ايذٜٔ أبٞ ايكاطِ عُش بٔ  -
 ّ.1971برلٚت  َا١ْ،داس ا٭َٔ نتاب بػ١ٝ ايطًب،  دض٤ ايكشاَط١، سأخبا تأسٜخ -
 ّ.1951سًب، ؼكٝل طاَٞ ايذٖإ، دَؼل  تأسٜخصبذ٠ اؿًب يف ، ---- -
 ّ(.1200ٖـ/597ؿؿٗاْٞ، ابٛساَذ قُذ بٔ قُذ)ت:ايعُاد ا٭ -
 ّ. 2002بـرلٚت  ،ايبظتإ اؾاَع )َٓظٛب ايٝ٘(، املهتب١ ايعـش١ٜ -
 ّ(.1149ٖـ/544ٝاض)ت ايكاكٞ ع -
 . 1982ّبـرلٚت  ،ايػ١ٝٓ، ؾٗشطت ػٝٛخ ايكاكٞ عٝاض، داس ايػشب -
 ّ(.1181ٖـ/577صسم )ت بعذٜٛطـ بٔ عًٞ بٔ ا٭بٔ  أمحذايؿاسقٞ:  -
 ّ.١ٜ1959، ايكاٖش٠ ا٭َرلاملطابع  طٝـ،بذٟٚ عبذ ايًايؿاسقٞ، ؼكٝل  تأسٜخ -

 ّ(.1332ٖـ/732 )ت أبٛ ايؿذا٤: املًو امل٪ٜذ ازلاعٌٝ بٔ قُذ -
 ّ.1840داس ايطباع١ ايظًطا١ْٝ، باسٜع تكِٜٛ ايبًذإ،  -
 )د.ت(. ، ايكاٖش٠، املطبع١ اؿظ١ٝٓٝايبؼش أخباساملختـش يف  ،----- -
 ّ(.951/ٖـ340)ت ابٔ ايؿكٝ٘: أبٛبهش بٔ قُذ اشلُزاْٞ  -
 .طبع٘ َهتب١ املج٢ٓأعادت ٖـ، 1302يٝذٕ  -ش نتاب ايبًذإ، َطبع١ بشٌٜكتـ -
 ّ(.889ٖـ/276)ت عبذ او بٔ َظًِ ايذٜٓٛسٟ  ابٔ قتٝب١: أبٛقُذ -
 ايؼعش ٚايؼعشا٤، داس ايجكاؾ١، برلٚت )د.ت(. -
 ّ.1969، داس املعاسف، ايكاٖش٠ 2ؼكٝل ثشٚت عهاػ١، ط ،املعاسف ،----- -
 ّ(.949ٖـ/337ت قذا١َ بٔ دعؿش: أبٛ ايؿشز قذا١َ بٔ دعؿش بٔ قذا١َ ) -
 ّ.1981سظني ايضبٝذٟ، داس اؿش١ٜ، بػذاد قُذ ٚؿٓاع١ ايهتاب١، تد:  زاـشا -
ٞٵ: طٓإ بٔ ثابت  -  ّ(.976ٖـ/365)ت ابٔ قش٠ ايـاب
 ّ.1971َا١ْ، برلٚت اَط١، ؼكٝل د.طٌٗٝ صناس، داس ا٭ايكش أخباس تأسٜخ -
 ّ(.977ٖـ/366)ت ايكشطيب: عشٜب بٔ طعٝذ  -

 ّ.1982، داس املعاسف، ايكاٖش٠ إبشاِٖٝؿلٌ ايتد: قُذ أبٛ ايطدلٟ، تأسٜخؿ١ً  -
 ّ(.1283ٖـ/682)ت ايكضٜٚين: أبٛ صنشٜا قُذ بٔ قُٛد  -
 ايعباد، داس ؿادس، برلٚت )د.ت(. أخباسايب٬د ٚ آثاس -
 ّ(.1418ٖـ/821 بٔ عًٞ )ت أمحذايكًكؼٓذٟ: أبٛ ايعباغ  -
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 .1987ّبرلٚت داس ايهتب ايع١ًُٝ،  ْؼا،ا٭عؼ٢ يف ؿٓاع١ اٱؿبد  -
 ّ(.1297ٖـ697)ت ايهاصسْٚٞ: ظٗرل ايذٜٔ أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ قُذ  -
 ّ.1970، ؼكٝل د.َـطؿ٢ دٛاد، َطبع١ اؿه١َٛ، بػذاد تأسٜخاي كتـش -
 ّ(.1372ٖـ/774 زلاعٌٝ بٔ عُش ايكشػٞ )تإابٔ نجرل: عُاد ايذٜٔ  -
 .)د.ت(، َطبع١ ايظعاد٠، ايكاٖش٠تأسٜخاي ايبذا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ يف -
 ّ(.1384ٖـ/786 ايهشَاْٞ: سلع ايذٜٔ قُذ بٔ ٜٛطـ )ت -
 ّ.1973سػاد، بػذاد اٱؼكٝل ط١ًُٝ عبذ ايشطٍٛ، َطبع١ ١ٝ، اٱط٬َايؿشم  -
 ّ(.966ٖـ/355 بعذ ايهٓذٟ: أبٛ عُش قُذ بٔ ٜٛطـ )ت -

  .2003ّداس ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت  نتاب اي٠٫ٛ ٚنتاب ايكلا٠، -
 اؿادٟ عؼش امل٬ٝد(.ٕ اـاَع اشلذشٟ/)ايكشٔ طًُٝإ: َاسٟ ب -

 ّ.1899نشطٞ املؼشم َٔ نتاب اجملذٍ، طبع يف س١َٝٚ ايهدل٣ ؾطاسن١  أخباس -
 ّ(.965ٖـ/354 بٔ اؿظني )ت أمحذاملتٓيب: أبٛ ايطٝب  -
  ّ.1944، ايكاٖش٠ د.عبذاو عضاّ، َطبع١ ؾ١ٓ ايتأيٝـدٜٛإ املتٓيب، تـشٝد  -
 ّ(.1239ٖـ/637ايًخُٞ)ت : أمحذذٜٔ املباسى بٔ ابٔ املظتٛيف، ػشف اي -
  ّ.2013ٞ، تْٛعاٱط٬َ، داس ايػشب 5أسبٌ، ز تأسٜخ -
 ّ(.1000/ٖـ390 )ت: أبٛ ديـ َظعش بٔ ًٌَٗٗ اـضسدَٞظعش بٔ ًٌَٗٗ -
 ّ.1970ايشطاي١ ايجا١ْٝ، ؼكٝل بطشغ بٛيؿانٛف ٚأْع خايذٚف، ايكاٖش٠  -
 ّ(.957ٖـ/346 ظني بٔ عًٞ )تاملظعٛدٟ: أبٛ اؿظٔ عًٞ بٔ اؿ -
 ّ.1981ايتٓبٝ٘ ٚا٫ػشاف، داس َهتب١ اشل٬ٍ، برلٚت ، ----- - 
 ّ.1986، داس ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت َشٚز ايزٖب َٚعادٕ اؾٖٛش -
 ّ(.1030ٖـ/421 بٔ قُذ )ت أمحذَظهٜٛ٘: أبٛ عًٞ  -
، ؼكٝل د٣ 6ّ، ز1914َـش  ،، ؼكٝل ٖـ. ف، اَذسٚص2-1َِ، اؾض٤إ ػاسب ا٭ -

 .تب١ املجين ببػذاد طبعَ٘هأعادت ّ، 1871يٝذٕ  -غٜٛ٘، َطبع١ بشٌٜ
 ّ(.997ٖـ/387 بٔ أبٞ بهش )ت أمحذاملكذطٞ: قُذ بٔ  -

َهتبـ١ املجٓـ٢   أعـادت  ّ، 1906يٝذٕ   -قايِٝ، َطبع١ بشٌٜأسظٔ ايتكاطِٝ يف َعشؾ١ ا٭ -
 ببػذاد طبع٘ با٭ٚؾظٝت.

 ّ(.936ٖـ/324 املكذطٞ: َطٗش بٔ طاٖش )ت -
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 ّ.1919نًُٝإ ٖٝٛاس، باسٜع  ، ؼكٝل ْٚؼشتأسٜخايٚ ايبذ٤ -
 ايتاطع امل٬ٝدٟ(.يـ فٍٗٛ: )ايكشٕ ايجايح اشلذشٟ/َ٪ - 

 ّ. 1971ايذٚي١ ايعباط١ٝ، داس ايطًٝع١، برلٚت  أخباس -
 . ّ(982ٖـ/372ٍٗٛ )أيـ نتاب٘ ط١ٓ َ٪يـ ف -

 ّ.1999ايكاٖش٠  جكاؾ١ٝ يًٓؼش،يذاس اي، اؼكٝل ٜٛطـ اشلادٟ ،سذٚد ايعامل -
 اشلذشٟ/ايجاْٞ عؼش امل٬ٝدٟ(.َ٪يـ فٍٗٛ: )ايكشٕ ايظادغ  -
ّ، 1871كٝل دٟ غٜٛ٘، َطبع١ بشٌٜ، يٝذٕ ، ؼ3زاؿكا٥ل،  أخباسايعٕٝٛ ٚاؿذا٥ل يف  -
 ّ. 1972ػشف ايٓذـ ا٭ِ داٚد،َطبع١ ايٓعُإ،، ؼكٝل ْب١ًٝ عبذ املٓع4ز
 .ّ(1104ٖـ/498ب٘ سٛايٞ عاّ يـ نتاأ): َ٪يـ فٍٗٛ -  
 . (1958 )ناَدلٜر: َٝٓٛسطهْٞؼشٖا ف. سٜخ ايباب ٚػشٚإ، أؾـٍٛ َٔ ت - 
 ّ(.993ٖـ/383 ابٔ ايٓذِٜ: قُذ بٔ إطشام بٔ قُذ )ت -
  ّ.1971طٗشإ  ،ػذد نتاب ايؿٗشطت، ؼكٝل سكا -
 ّ(.1333ٖـ/733بٔ عبذايٖٛاب )ت  أمحذػٗاب ايذٜٔ  :ايٜٓٛشٟ -
 (.2004دب، داس ايهتب ايع١ًُٝ )بـرلٚت: سب يف ؾٕٓٛ ا٭اٱ ْٗا١ٜ -
 ّ(.946ٖـ/334 )تأمحذاؿظني بٔ  ٔيظإ ايُٝ اشلُذاْٞ: -
 ّ.1983، ؿٓعا٤ 3نٛع، طذ بٔ عًٞ ا٭ؿؿ١ دضٜش٠ ايعشب، ؼكٝل قُ -
 ّ(.1127ٖـ/521 اشلُزاْٞ: قُذ بٔ عبذ املًو )ت -
 ّ.1982ايكاٖش٠  ،داس املعاسفيؿلٌ، ؼكٝل قُذ أبٛا ايطدلٟ، تأسٜخته١ًُ  -
 ّ(.1349ٖـ/749 ابٔ ايٛسدٟ: صٜٔ ايذٜٔ عُش بٔ َعؿش )ت -
 ت(. ابٔ ايٛسدٟ(، )د. تأسٜخ)ايبؼش أخباستت١ُ املختـش يف  -
 ّ(.1229ٖـ/626 ٜاقٛت اؿُٟٛ: ػٗاب ايذٜٔ ٜاقٛت بٔ عبذ او ايشَٚٞ)ت -
َهتبـ١  أعـادت  ّ، 1846، نـٛتٓهٔ  املؼذلى ٚكعا ٚاملؿذلم ؿكعا، ؼكٝـل ٜٚظـتؿًذ    -

  ٚؾظٝت.املج٢ٓ ببػذاد طبع٘ با٭
 ّ.1993، برلٚت داس ايػشب اٱط٬ََٞعذِ ا٭دبا٤، ؼكٝل إسظإ عباغ،  -

  ت(. َعذِ ايبًذإ، داس ؿادس، برلٚت )د. -
 ّ(. 708ٖـ/89 ٜعكٛب ايشٖاٟٚ )ت: -
 ّ.1982تشمج١ ٜٛطـ سيب، بػذاد  ّ(،9-7تٛاسٜخ طشٜا١ْٝ َٔ ايكشٕ) -
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 ّ(.905ٖـ/292بٔ ٚاكد بٔ دعؿش بٔ ٖٚب )ت بعذ  أمحذايٝعكٛبٞ:  -
 ّ.1957ػشف ، املطبع١ اؿٝذس١ٜ، ايٓذـ ا٭3ط ايبًذإ، -
 ت(. ايٝعكٛبٞ، داس ؿادس، برلٚت )د. تأسٜخ -
 املـادس ايؿاسط١ٝ: -ب
 ّ(.1106ٖـ/500أبٔ ايبًخٞ: أبٛ صٜذ امحذ بٔ طٌٗ )ت سٛايٞ  -
  .1921ٚاٖتُاّ يٝظذلْر ْٚٝهًظٕٛ، نُدلز  ؾاسطٓاَ٘، بظعٞ -
 ّ(.1349ٖـ/750محذاو َظتٛؾ٢: محذ او بٔ أبٞ بهش قض٢ٜٓٚ )ت  -
 ؾ. 1336ْض١ٖ ايكًٛب يف املظايو ٚاملُايو، بهٛػؽ قُذ دبرل طاقٞ، تٗشإ  -
 ّ(.1323ٖـ/723َاسنٛ بٛيٛ)ت  -
 ّ.1971طؿشْاَ٘ َاسنٛ بٛيٛ، تشمج٘ سبٝب او ؿشٝشٞ، تٗشإ  -
 ّ(.1232ٖـ/630 قُذ بٔ قُذ بٔ و٢ٝ ايبخاسٟ )ت :قُذ عٛيف -
 . ٖـ.ؾ1381تٗشإ  يباب، نتابؿشٚػٞ ؾخش ساصٟ،يباب ا٭ -
 ّ(.1318/ٖـ718)ت  ُٖذا٢ْ، سػٝذ ايذٜٔ ؾلٌ او -
 ٚايذلمج١ ايعشب١ٝ، ايكاٖش٠ )د. ت(. ؾ.1362تٗشإ داَع ايتٛاسٜخ،  -
 املشادع: -3
 
 عشب١ٝ ٚاملعشب١:املشادع اي -أ

 ايعشبـــ١ٝ، تشمجــ١: -سَٓٝــ١طتؼــشاق١ٝ ســٍٛ ايع٬قــات ا٭إآساّ ترلغٝؿْٛــذٜإ: دساطــات  -
  .2007سًب  ،ايهظٓذس نؼٝؼٝإ، داس ايٓٗر

تشمج١: ايهظٓذس  ،11ّ-10يف سكب١ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ يف ايكشْني  آسػاى ب٫ٛدٜإ، ا٭نشاد -
 .2013ّبـرلٚت  ،ؿاسابٞإ، داس ايٝنؼٝؼ

 ، َهتب١ ايٓٗل١ املـش١ٜ، ايكاٖش٠ )د.ت(.7، طاٱط٬َّني: كش٢ أ أمحذ -
 .1971عًيب: ثٛس٠ ايضْر ٚقا٥ذٖا عًٞ بٔ قُذ، برلٚت  أمحذ -
 .1985داب، برلٚت ، داس اٯاٱط٬ّثٛس٠ ايعبٝذ يف  :------- 
 .1955طذ سطتِ: ايشّٚ ٚؿ٬تِٗ بايعشب، داس املهؼٛف، برلٚت أ -
 )د.ت(. برلٚت داس ايشٚا٥ع، ،اٱط٬ّيؿهش١ٜ يف اؿشنات ا تأسٜخ َٔ بٓذيٞ دٛصٟ: -
 ٞ، داس َهتب١ اؿٝا٠، برلٚت )د.ت(.اٱط٬َايتُذٕ  تأسٜخدشدٞ صٜذإ:  -
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 ّ.1984بػذاد  آؾام عشب١ٝ، َط: دساطات ُنشد١ٜ يف ب٬د طٛباستٛ، :أمحذ مجاٍ سػٝذ -
 ّ.1956هتب، برلٚت ٖاسٕٚ ايشػٝذ، َطبع١ داس اي اؾَٛشد، عبذ اؾباس: -
ْتؿاك١ ايؼعب اٯرسبٝذاْٞ كذ اـ٬ؾ١ ايعباط١ٝ، داس إأٚ  سظني قاطِ ايعضٜض: ايبابه١ٝ -

 ّ.1966ايؿاسابٞ، برلٚت 
 ّ.1978داب، برلٚت داس اٯ ،اٱط٬ّ( ثٛسات يف 10عًٞ سظين: ) اـشبٛطًٞ، -
 .ايذلمج١ ايعشب١ٝ ،١ٝاٱط٬َدا٥ش٠ املعاسف  -
 َاد٠ أسَٝٓٝا.بٝذإ، َاد٠ آرس ى:رلتػ -
 َاد٠ ػٗشصٚس. ،أٚس١ََٝاد٠  َٝٓٛسطهٞ: -
 .١اٱزلاعًَٝٝاد٠  ٖٝٛاست: -
 ّ.1986ؾ٪اد مح٘ خٛسػٝذ، بػذاد  ايُهشد يف املـادس ايكذمي١، ت: س، دساٜؿش: ز. -
 ّ.1975 طعذ، بػذادأ يف ايعشام، َطبع١ ا٭َشا٤إَش٠ ايذٚسٟ، تكٞ ايذٜٔ: عـش  -
 ، بػذاد )د. ت(.ا٭ٍٚايعـش ايعباطٞ  ضٜض:ايذٚسٟ، عبذ ايع -
 دساطات يف ايعـٛس ايعباط١ٝ املتأخش٠، َطبع١ داَع١ ايبـش٠)د. ت(.، ------- -
 .1982املٛؿٌ، اجملُع ايعًُٞ ايعشاقٞ، بػذاد  تأسٜخ ايذٜٛدٞ، طعٝذ: -
 ّ.1979 ، داس ايعًِ ي٬ًُٜني، برلٚت3ع٬ّ، طا٭ ايضسنًٞ، خرل ايذٜٔ: -
 ّ.1970 ، بػذاد1ذا١ْٝ يف املٛؿٌ ٚسًب، زايذٚي١ اؿُ ؾٝـٌ: ايظاَش، -
 ّ.1971، َهتب١ املٓاس، بػذاد 2ثٛس٠ ايضْر، ط، ------- -
١ٝ، داس اؿشٜــ١ اٱطــ٬َعبــذ او طــًّٛ: ايػًــٛ ٚايؿــشم ايػايبــ١ يف اؿلــاس٠  ايظــاَشا٥ٞ، -

 ّ.1972يًطباع١، بػذاد 
 ّ.1967 أدب٘، بًذ١ٜ نشنٛى، نشنٛى بذسخإ: طبٝع١ اجملتُع ايُهشدٟ يف ايظٓذٟ، -
 ّ.1957ايعباطٞ، َطبع١ اؾاَع١ ايظٛس١ٜ، دَؼل  تأسٜخاي ػانش َـطؿ٢: يف -
 ّ. 1959طٝـ ايذٚي١ اؿُذاْٞ، داس ايكًِ، ايكاٖش٠  ايؼعه١، َـطؿ٢: -
 ّ.1923املٛؿٌ، َطبع١ ايظًؿ١ٝ، َـش  تأسٜخايكع طًُٝإ:  :ايـا٥ؼ -
ٛ ،1زايذٚطـته١ٝ يف ُنشدطـتإ ايٛطـط٢،    ايذٚيـ١  عبذ ايشقٝب ٜٛطـ: - بػـذاد  ا٤،َطبعـ١ ايً

1972.ّ 
 ّ.1965داس ايٓٗل١ املـش١ٜ، ايكاٖش٠  ايذٚي١ ايبٝضْط١ٝ، ايعشٜين: ايظٝذ ايباص: -
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ــٍٛ:   - ــطؿ٢ سطـ ــذٜٔ َــ ــ١ يف ا٭ عضايـ ــشدٟ،ايٛاقعٝـ ــ١ ايع دب ايُهـ ــش١ٜ، داس املهتبـ ــ
 برلٚت)د.ت(.

ٞ ،اٱط٬ّؾضٜش٠ ٚػٗشصٚس يف ؿذس ؾا٥ض٠ قُذ عضت: ايُهشد يف إقًِٝ ا - دٖـٛى   َطع١ خـاْ
 (.)د. ت

 ّ.1988بػذاد ايعشام يف عـٛس اـ٬ؾ١ ايعشب١ٝ،  تأسٜخعُش ؾٛصٟ: ؾاسٚم  -
 ّ.1971طبٝع١ ايذع٠ٛ ايعباط١ٝ، داس ايشػٝذ يًطباع١، بػذاد ، -------- -
 ّ.1934ايكاٖش٠  ، داس ايؿهش ايعشبٞ،شّٚ، تشمج١ قُذ عبذ اشلادٟؾاصًٜٝـ: ايعشب ٚاي -
 ّ.1974ايٓذـ  كتذس باو،امل: عـش اـًٝؿ١ عبذ اجملٝذ محذإ ايهبٝظٞ، -
 ّ.1939ايهٛساْٞ، عًٞ طٝذٚ: َٔ عُإ إىل ايعُاد١ٜ، َطبع١ ايظعاد٠، عُإ  -
طبعـ١  َتعشٜـب بؼـرل ؾشْظـٝع ٚنـٛسنٝع عٛاد،     بًذإ اـ٬ؾـ١ ايؼـشق١ٝ،  يظـذلْر: نـٞ   -

 ّ.1954ايشابط١، بػذاد 
 ّ.1960 يف بٗذٜٓإ، َطبع١ اؿـإ، املٛؿٌ ا٭نشادْٛس: أ ملا٥ٞ،ا -
 ّ.1945عشب٘ قُذ عًٞ عْٛٞ، بػذاد َاسات ايُهشد١ٜ،ايذٍٚ ٚاٱ تأسٜخَني صنٞ: قُذ أ -
 ّ.1961بػذاد  شدطتإ، عشب٘ قُذ عًٞ عْٛٞ،ايُهشد ُٚن تأسٜخخ٬ؿ١ ، ------- -
بػـذاد  ْكً٘ إىل ايعشب١ٝ نشميت٘،،1زٞ،اٱط٬َيذٚس َؼاٖرل ايُهشد ُٚنشدطتإ يف ا،------- -

1945.ّ 
 ّ.1977قُذ داطِ محادٟ: اؾضٜش٠ ايؿشات١ٝ ٚاملٛؿٌ، داس ايشطاي١، بػذاد  -

ــ١    - ــ١ ايعشبٝ ــذٜٔ طــشٚس: اؿٝــا٠ ايظٝاطــ١ٝ يف ايذٚي ، داس ١ٝ5، طاٱطــ٬َقُــذ مجــاٍ اي
 ّ.1975اؿُاَٞ، ايكاٖش٠ 

 ّ.1970اَط١ ايعشام يف ايكشْني ايجايح ٚايشابع اشلذشٜني، ايكاٖش٠ قشقُذ عبذ ايؿتا  عًٝإ: -
سسًـ١ َتٓهـش٠ إىل بـ٬د َـابني ايٓٗـشٜٔ ُٚنشدطـتإ،        َٝذش طٕٛ: َـرلصا غـ٬ّ ػـرلاصٟ:    -

 ّ.1971تشمج١ ؾ٪اد مجٌٝ، بػذاد 
، ٬َسعـات ٚإْطباعـات، تشمجـ١ َعـشٚف خضْـذاس، َطبعـ١       ا٭نشاد َٝٓٛسطهٞ: ف. ف: -

 ّ.1968ايٓذّٛ، بػذاد 
طشٚسـ١  أسظاّ ايذٜٔ عًـٞ غايـب: آرسبٝذـإ، دساطـ١ طٝاطـ١ٝ سلـاس١ٜ،        ايٓكؼبٓذٟ، -

 ّ.1984دنتٛساٙ َطبٛع١ با٫ي١ ايهاتب١ َٚكذ١َ إىل ن١ًٝ ا٫داب ظاَع١ بػذاد، بػذاد 
  .2011، ايظًُٝا١ْٝ ذيَيف ُيشٸطتإ ايـػش٣ ٚػٗشصٚس، َ٪طظ١ ايُهشد ، ---- -
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 شد١ٜ:املشادع ايؿاسط١ٝ ٚايُه -ب
 
ليَلؤلَيٍةاةيااةكى سولاٌااةااٌى دةرباالارةى ويَااذااى االَتااى ةااةولاه رةشاايز ئةمحااةد: د. -

 ّ.1988، داس اؿش١ٜ يًطباع١، بػذاد كوردةاارى
 ؾ.1332ًذ٣ أٍٚ، َط تابإ، تٗشإ دبٝات اٜشإ، دأ تأسٜخربٝد او ؿؿا:  -
 ؾ.1363، تٗشإ 2اٚ، ط ىتأرخيثيوصتطى ٌذادى ااُنشد  سػٝذ ٜازلٞ: -
 ؾ.1385تٗشإ  إٌتشلارات ٌيطلاه، ىٍلاً،شّزيلاراُ ط ،أمحذ: نظش٣ٚ -
سٚاْــــذٚص ْؼــــشٜات صاس٣ نشَال٢،نٛسدطــــتا٢ْ َٛنشٜإ،صْٞ:ٛ سظــــنيس،َٛنشٜا٢ْ -

1938.ّ  
 (.س1641ك/1050 وةاليآ ةشيزى)ً: -
 .1977ئلاويز ، بةغزا  ؿادم بٗا٤ايذٜٔديواٌلا وةاليآ ةشيزى، تويذاٌزٌلا  - 
 أٚسَٝـ١ اعٝـٌ ؾتـا  قاكـٞ،    ُنشد دس دا٥ـش٠ املعـاسف اطـ٬ّ، تشمجـ٘ ازل     َٝٓٛسطه٢ : -

 ؾ.1367
 ؾ.1366مج٘ قُذ قاكٞ، تٗشإ ؾاط٢ًٝ: ُنشد ُٚنشدطتإ، تش :ْٝهٝتني -
 
 ْهًٝض١ٜ:املشادع اٱ -ز

1- Bibliotheque Historique Armenienne,Chronique de Matthie   

D'Edesse (962-1156), par M. Edouard Dulaurier (Paris:1852).       
2- The Combribge Medieval History, Vol IV, The Byzentine  

Empire, Part I, editedd by J. M. Huddey, 6666. 

3- Encyclopedia Britanica, Vol: XIV. 

4- Gustave. E. Von Grunebaum, Medieval Islam, U.S.A, 6666.. 

5- Minorisky. V. V, Studies in Caucasian History, London               

:6653. 

6- Marco Polo, The Taravels of Marco polo, London , 6621. 

1- Saunders. J. J, History of Medieval Islam, 6612. 
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 ايذٚسٜات: -4
 ّ.1972بػذاد  ،( ايظ١ٓ ايجا1١ْٝايعذد ) ،ف١ً سلع ُنشدطتإ -
ــ١ نــاسٚإ: ا٭ - ، 1984ّ( اًٜــٍٛ 24، أسبٝــٌ، ايعــذد )١ ايعاَــ١ يًجكاؾــ١ ٚايؼــباب اْــَفً

 ّ.1985( َاٜع 32ايعذد )ّ، 1985( آراس 30ايعذد)
 ّ.1979( 15ايعذد ) ،ف١ً ن١ًٝ اٯداب، داَع١ ايبـش٠ -
( َـٔ  7ايعـذد )  ،1944ّ( َٔ ايظ١ٓ اـاَظ١، سضٜـشإ  6ايعذد ) ،، بػذاد(ذطةالايَ)ف١ً  -

 ّ.1944 ايظ١ٓ اـاَظ١، كٛص
ّ، 1978اجملًـذ ايظـادغ    ّ،1973 ا٭ٍٚاجملًـذ   ٟ، بػـذاد. ايعًُٞ ايُهشدُع ف١ً اجمل -

 ّ.1985اجملًذ ايجايح عؼش 
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