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الٟهل ألاو٫ 

ش  ٖلم الخاٍع

ذي  ؤلاوؿان ٧اثً جاٍع

 

ش  في البضاجي ؤلاوؿان بضؤ ٣ٞض ؛ َىرل جاعرشٌخ  ؤلاوؿاوي الخاٍع

تها التي الغؾىم جل٪ زال٫ مً وطل٪ اليىميت لخياجه الخإعرش
َّ
 ٖلى يضاٍ زُ

 مجها اؾخ٣ى التي الغثيؿت اإلاهاصع مً ، حٗخبر والتي ال٨هٝى ظضعان

  . ال٣ضيم الخاعرش ًٖ ورضون  صون  ما ٧ل والباخشىن  اإلااعزىن 

 بضؤ اَخمام ؤلاوؿان بالخاعرش وجضورىه وجٟؿيٍر مىظ ٞجغ ل٣ض

  ج٨ٟيرا و٢تها ؤلاوؿان ج٨ٟير و٧ان الخلي٣ت ،
ًا
وجخًمً ط٦غ  ؤؾُىعرا

الخىاع١ وخ٩اياث جد٩ي الٗىايت الاَيت ، وؤ٢انيو ج٣و ًٖ ؤبُا٫ 

. ( 1)الكٗىب ال٣ضيمت 

ش  َى سجل الٗهىع الٛابغة ، وصيىانها الخاٞٔ ٞالخاٍع

ا ، ٢ضيم ٢ضم اَخضاء ؤلاوؿان بلى نىاٖت ال٨خابت  بل ل٣ض ٧ان . ألزباَع

الىاؽ ٢بل َظا الٗهض البٗيض يخظا٦غون ٢هت ألاػمىت ال٣ضيمت 

                                                 

ش  : هغوكى  ( 1)  1937جغظمت ٖبض الخمُض الٗباصي  مُبٗت لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ ، . ٖلم الخاٍع

 .24م ، م
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 ًٖ ؤب ٖلى ق٩ل عواياث قٟىرت
ًا
 . (2)وردىا٢لىنها ابىا

ٝغ ، الىصيان في ؤلاوؿان اؾخ٣غ وإلاا غ ٖو ًُّ ر بضؤ ؛ الخد  ياّعِ

 ؤولى مً ال٣ضيمت مهغ ٩ٞاهذ ؛ واإلالى٥ الضو٫  وخىاصر ال٨بري  الى٢اج٘

ذ التي ؤلاوؿاهيت الخًاعاث ى ؛ الخاعرذي الخضورً ٖٞغ   هغاٍ ما َو
ًا
 في ؤيًا

 . الخ .. الهيىيت .. آلاقىعرت .. البابليت : ألازغي  الكغ٢يت الخًاعاث

ن لم جبٗض ٦شيرا ًٖ ب ؤنى٫ ٧لمت الخاعرش ومٗاهحها وحٗضصثو

مًمىنها ، ٣ٞض ٢يل ؤن ؤنل ٧لمت جاعرش ٢ض ؤزظ مً ألانل الؿامي 

 (ياعرش  )وهى التي ظاءث في اللٛت الٗغبيت في ٧لمتى  (وعر )الٗام ل٩لمت 

بمٗجى الكهغ ، ومً زم ي٩ىن مٗجى ٧لمت جاعرش  (جضر  )بمٗجى ال٣مغ و 

  .(3)َى الخى٢يذ ، ؤأ جدضيض الكهغ ال٣مغأ 

بىى جميم ي٣ى٫ :  ٞغ١ ألانمعي بين اللٛخين ٣ٞا٫ و٢ض    

 . و٢يـ ج٣ى٫ ؤعزخه جاعرسا .وعزذ ال٨خاب جىعرسا 

     ً   َظٍ ال٩لمت ٖو
ًا
جاعرش ٧ل شخئ ٚايخه : ي٣ى٫ الهىلى ؤيًا

وو٢خه الظأ ييخهي بليه ػمىه ، ور٣ى٫ السخاوي ؤهه الخٗغر٠ بالى٢ذ 

الظأ جًبِ ٞيه ألاخىا٫ مً مىلض الغواة ، وألاثمت ،ووٞاة ، وصخت 

لل، وبضن وعخلت ، وحج ، وخٟٔ ، ويبِ ، وجىزي٤ ،  ، ٖو

  . (4)وججغرذ

                                                 

 .23هٟؿه ، م ( 2)

ش ؤلاؾالمي : ؤخمض عمًان ؤخمض  ( 3) ت الٗامت لل٨خاب . جُىع ٖلم الخاٍع  .15 م ، م1989الهُئت اإلاهٍغ

ذي : ٖبض اإلاىٗم الجمُعي  ( 4)  .9 م ، م1992 ، ال٣اهغة 1ٍ. مىهج البدض الخاٍع
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غي  مٗغبت " ؤو جىعرش " جإعرش " ؤو " جاعرش : " ٧لمت البٌٗ ؤن  ٍو

 ؤن ٧لمت جاعرش ؛ ٣ٞض ط٦غ البيرووي ، والخىاعػميًٖ الٟاعؾيت 

غبذ  . ٞاعؾيت ألانل ٖو

غي  ،  (ماٍ عوػ  ) مً  البٌٗ ؤن ال٩لمت لها ؤنل ٞاعسخي ٍو

خ٣اص ؤنهما ؤعاصا مً  ال٣ى٫ بإن ٧لمت جاعرش حٗجى  طل٪ مما يضٖى بلى الٖا

. حٗيين بضء الكهغ

 زم ٣ٞض عبُا بين َظا اإلاٗجى وبين الغوايت التي عواَا ومً

الٗضيض مً اإلااعزين والتي ج٣ى٫ بإن اإلاؿلمين ؤزظوا مً  جاعرش 

الهجغة ج٣ىرما لهم وطل٪ ٖمال بىهيدت الهغمؼان للخليٟت ٖمغ بً 

. الخُاب 

نل مً اليمً ، ٣ٞض ألا ٢يل ؤن الخ٣ىرم الهجغأ ؤزظ في ٦ما

ط٦غ السخاوي ، ؤن ؤو٫ مً ؤعر الخاعرش َى يٗلى بً ؤميت الظأ ٧ان 

باليمً ، ٣ٞض ٦خب بلى ٖمغ بً الخُاب ٦خابا مً اليمً ماعزا 

       .ٞاؾخدؿىه ٖمغ ، ٞكٕغ في الخاعرش 

٢ضم عظل مً اليمً ٣ٞا٫ عؤيذ :  ابً ؤبى زشيمت ٢ا٫ وعوي 

باليمً قيئا يؿمىهه الخاعرش ي٨خبىهه مً ٖام ٦ظا وقهغ ٦ظا ٣ٞا٫ 

 .َظا خؿً ٞإعزىا: ٖمغ 

ٗل٤ وؤٚلب الًٓ : ٞي٣ى٫  (جاعرش  ) عوػهخا٫ ًٖ ؤنل ٧لمت َو

ؤن ؤنلها مً الٗغبيت الجىىبيت ، خيض يىظض مغ٦ؼ ز٣افي يم٨ً ؤن 

يهاٙ ٞيه مشل َظا الخٗبير الٟجى ، وليـ ببٗيض ؤن ي٩ىن ق٩لها 
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ماعر  )َى الخ٩ىرً الٟجى ال٣ضيم مً  (جاعرش  )وان  (جىعرش  )ألانلى َى 

  .(، ومىعر 

 

بضوا  حٗجى ٦ال مً  (جاعرش الٗغبيت  ) واضخا ؤن ٧لمت ٍو

وؤنها لم جٓهغ في ألاصب ٢بل ؤلاؾالم ، ٦ما ؤنها  (والخ٣بت  ) (الؼمً  )

ٚير مظ٧ىعة في ال٣غآن وال في ألاخاصيض الىبىرت ، وؤن الخضيض الىخيض 

وؤنها  (ٖض  ) ، اؾخٗمل ٧لمت أالظأ ؤقاع بلى الخ٣ىرم ؤلاؾالم

. اؾخٗملذ ألاو٫ مغة في آلاصاب الٗغبيت م٘ ؤزباع الخ٣ىرم الهجغأ 

٦ظل٪ ازخل٠ الٗغب ٢بل ؤلاؾالم في حٗغر٠ الى٢ذ والؼمً 

وطل٪ مً الىاخيت اللٛىرت ، ٞالى٢ذ ٦ما ي٣ى٫ ٖلماء الٗغبيت ، َى 

م٣ضاع مً الؼمً ، و٧ل شخئ ٢ضعث له خيىا ، ٞهى مى٢ذ ، وبن الى٢ذ 

 .جدضيض ألاو٢اث ٧الخى٢يذ 

اعيهم آزغون ٣ٞالىا و٢الىا :  في الؼمان ، ؤهه الضَغ ، ٖو

ؤما الضَغ ٞال يى٣ُ٘ ، والؼمان . ي٩ىن الؼمان قهغرً بلى ؾخت ؤقهغ 

. يٗجى ٦ظل٪ الٟهل مً ٞهى٫ الؿىت 

ازخلٟىا في مٗجى الضَغ ، وطل٪ بؿبب مؿإلت ال٣ضم ٦ظل٪ 

والخضور ، ونلت الخٟاؾير بهما ، ٣ٞض عوي ًٖ الغؾى٫ نلى هللا 

وظاء في " ال حؿبىا الضَغ ٞةن هللا َى الضَغ : " ٖليه وؾلم ٢ٍى 
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ياطيجي ابً آصم يؿب الضَغ : " الخضيض ًٖ ؤبى َغرغة ، ٢ا٫ هللا حٗالى 

)"، وبهما ؤها الضَغ ، ؤ٢لب الليل والجهاع 
5).  

حٗغر٠ الى٢ذ ، ؤو :  ٖلى مٗان مخٗضصة، مجها ال٩لمتوجض٫

، " جاعرش : " و٦يٟما ٧ان ٞةن ٧لمت . ط٦غ ألازباع الخانت بمهغ ؤو ظيل 

جض٫ بهٟت ٖامت ٖلى الٗلم الظأ يؿمى بلى به٣اط الخ٣اث٤ اإلااييت 

، التي جض٫ ــ هي ألازغي ــ " Historia : " مً اليؿيان ، وهى ج٣ابل ال٩لمت 

ٖلى الٗلم الظأ يبدض خىاصر اإلااضخي ، وبلى اقخ٣ذ مجها ؤؾماء ٖلم 

  . (6)الخاعرش في مٗٓم اللٛاث ألاوعبيت

صاع ه٣اف َىرل خى٫ مضلى٫ َظٍ ال٩لمت في اللٛاث  و٢ض

الٗغبيت وألاوعبيت ، ٟٞي اللٛت الٗغبيت يغي البٌٗ ؤن ٧لمت جاعرش 

ورغي البٌٗ آلازغ " باألل٠ الليىت " بالهمؼة ؤص١ مً ٧لمت جاعرش 

٨ٖـ طل٪ ، وربضو ؤن َظا اللبـ طاجه مىظىص في اللٛاث ألاوعبيت 

و٧لمت        الٟغوؿيت ، Histoiré ؤلاهجليزيت ، و٧لمت  ٩ٞHistoryلمت 

Geschichte ألاإلااهيت حؿخٗمل ٚالبا للمٗىيين وؤن ٧ان بٌٗ الٗلماء 

  Hبـ  "  ٢Histoiréض خإو٫ الخمييز بيجهما ٞإَل٤ بٌٗ الٟغوؿيين مشال 

 ٖلى الٗلم ، واخخٟٔ الاإلاان Histoiréٖلى اإلااضخي ، و٧لمت " ٦بري 

  . (7) للمٗجى الشاويHistoire  للمٗجى ألاو٫ و٧لمت Geschichteب٩لمت 

                                                 

 .17اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ؤخمض عمًان  ( 5)

ش ؤلاؾالمي : ٖبض اإلاىٗم ماظض  ( 6) ت ، 4ٍ. م٣ضمت لضعاؾت الخاٍع  م ، 1987 ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 .13م

 .13اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ٖبض اإلاىٗم الجمُعي  ( 7)
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ش  )بعهاناث   (م٣ضماث ٖلم الخاٍع

ال ق٪ ٞيه ؤن الخاعرش ٖلم ٢ضيم يغظ٘ بلى الى٢ذ الظأ مما 

جغ٥ ٞيه ؤلاوؿان آزاٍع ٖلى الصخىع ، ٞاإلوؿان الظي ٖاف فى 

ال٨هٝى ػرً ٦هٟه بخل٪ الى٣ىف البضاثيت التى جهىع خياجه ليراَا 

وعبما ٧اهذ جل٪ الهىع . ورضعؾها مً ياحى بٗضٍ مً بييه او ٖكيرجه

التى خٟٓتها لىا ٦هٝى الاوؿان الاولى ، هى او٫ ما صون الاوؿان فى 

ظا ياصي بىا بلى ال٣ى٫ بان الخضورً الخاعرذى يؿب٤ ب٨شير . جاعرسه  َو

اَخضاء الاوؿان بلى ال٨خابت ، بط ٖمل الاوؿان الاو٫ ٖلى ان يهىع 

ا ٖلى ظضعان ٦هٟه  خياجه ويسجلها فى جل٪ الهىع التى يدَٟغ

وبالخالى وؿخُي٘ ال٣ى٫ بان الخاعرش هٟؿه يؿب٤ مغخلت . البضاجى 

الخضورً الخاعرذى ، بط اهه ٢ضيم ٢ضم الخياة الاوؿاهيت ٖلى الاعى وبن 

لم يهل ٖلمىا بليه بال مً زىايا الخٟغراث التى ج٨ك٠ ٧ل يىم ًٖ 

ٚير . الجضيض مً خياة الاوؿان الاو٫ اوجُىع الخياة ٖلى ؾُذ الاعى 

ى ٖمغ  ان ٖلمىا بالخاعرش ال يهل بال بلى ٖضة الاٝ مً الؿىين ، َو

. (8)٢هير بطا ٢يـ بلى الخياة ؤلاوؿاهيت الُىرلت

 ، والغوماهيت اليىهاهيت الخًاعجين في الخإعرش ؤؾلىب ج٣ضم و٢ض

  َىا٥ بضؤ ٢ض و٧ان
ًا
 وألاوصيؿت ؤلالياطة في الخا٫ َى ٦ما ـ ؤؾُىعرا

و زم ــ  لهىميروؽ
َّ
  الكٗغرت والهياٚت ألاؾُىعة مً جسل

ًا
  قيئا

ًا
 ، ٞكيئا

زىن  ليٓهغ  وبىليبيىؽ، ، وزى٧ىصيضؽ َيروصث : ؤمشا٫ مً ماّعِ

                                                 

ش الخضًض ومىاهج البدض ُٞه : اؾماُٖل ؤخمض ًاغي  ( 8) م 2000 ، 1م٨خبت الٗب٩ُان ، ٍ. مهاصع الخاٍع

 .141، م
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 .الخ واؾسرابىن 

مهغ ال٣ضًمت 

لم ي٨ً الخاعرش لضي اإلاهغأ ال٣ضيم ؾىي يغب مً 

اإلاشىلىظيا ؤو ٢هو ؤؾُىعرت ومما يجضع ط٦ٍغ ؤن اإلاالخٓاث اليؿيرة 

ًٖ مٛامغاث الٟغاٖىت اإلاهغرين وال٣ىاثم ال٣ليلت ألؾماء اإلالى٥ التي 

ىن الخا٦م  بت في ب٦باع قإن الٟٖغ خٟٓذ ، ٧ان مبٗثها ظميٗا الٚغ

وؤزظث ال٨خابت الخاعرسيت في بابل نىعة الى٣ىف . وط٦غ ؤخضار خياجه 

هغث ٖىض آلاقىعرين وزاث٤ خىلياث مل٨يت . اإلاغؾىمت ٖلى اإلاباوي  ْو

في حؿلؿل خى٫ مٛامغاث الخ٩ام في الخغب والهيض وال٣يام ببىاء 

وبُبيٗت الخا٫ لم يٓهغ ؤزغ للخاؾت الىا٢ضة في َظا . بٌٗ ال٣هىع 

و٧ان الهضٝ اإلا٣هىص مً َظٍ الى٣ىف َى . الدسجيل البضاجي للخاعرش 

جمجيض اإلال٪ الخا٦م وبٖالء قإهه في وكغ ألاظيا٫ الخاليت ، ولظل٪ 

٧اهذ الخ٣اث٤ التي تهىن مً قإهه وحكٍى ط٦غاٍ جدظٝ ظميٗا وال 

وحٛلب ٖلى جل٪ الىزاث٤ والى٣ىف اإلابالٛت والتهىرل والغوح . يكاع الحها 

 . (9)الضيييت ووؿبت اإلاباوي اإلاكيضة لآللهت

ورغي باعهؼ ؤن ألاخىا٫ الجىرت ظٗلذ مهغ مخدٟا جاعرسيا 

وؾاٖضث ٖلى " ٦خابا جاعرسيا ضخما " خ٣ي٣يا ، ؤو ٦ما ٢ا٫ بغيؿديض 

خٟٔ مهاصع واٞيت و٢يمت للمٗلىماث الخاعرسيت في م٣ابغ اإلالى٥ 

ا مشلما . وال٣هىع واإلاٗابض وآلازاع  ولم تهخم خ٩ىمت بخضورً ؤزباَع

٣ٞض اَخم اإلالى٥ . اَخمذ الخ٩ىمت اإلاهغرت في الٗهىع ال٣ضيمت 
                                                 

 .142هٟؿه ، م  ( 9)
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وألامغاء والٗٓماء بدسجيل ؤٖمالهم وون٠ مىاحي الخياة الؿياؾيت 

والضيييت والاظخماٖيت ، وخاولىا اُٖاء الخل٠ نىعة واضخت ًٖ 

خياة الؿل٠ ، و٧اهذ ٞلؿٟتهم الخاعرسيت هي الاؾخٗضاص في َظٍ 

م ليؿذ صاع ٢غاع  الخياة الضهيا للخياة آلازغة ، ٞهظٍ الخياة في هَٓغ

واطا ٧ان اإلاهغرىن ٢ض اَخمىا بخاعرسهم ، ٣ٞض ٢امذ . وال صاع ٖضالت 

مداوالث ٞغصيت مً بٌٗ ملى٦هم ألا٢ضمين لدكىره مٗالم جاعرش مً 

م ، ول٨ً لخؿً الخٔ لم جىجر ؤٚلب َظٍ اإلاداوالث هاجخت  ؾب٣َى

(10. )  

ماهِخىن  

 َى ماعر مهغأ ٢ضيم مً مضيىت ؾمىىص في وماهِخىن 

 في ؤيام البُاإلات في ٖهض اإلال٪ بُليمىؽ  مداٞٓت
ًا
الٛغبيت ، ٧ان ٧اَىا

و٢ام َظا . و٧ان خ٨مهم مً ألاؾ٨ىضعرت (م.280١ ٞيالصلٟىؽ)الشاوي

      .ال٣ضيم في ٦خاب اإلال٪ بخ٩لٟت ماهيخىن ب٨خابت جاعرش مهغ

  ماهيخىن في ٦خابه ٖلى الىزاث٤ التي زلٟتها الخًاعةاٖخمض

اإلاهغرت والتي ٧اهذ مىظىصة بضوع خٟٔ الىزاث٤ باإلاٗابض، باإلياٞت 

ا بلى ٧ل ما وظضٍ في يَر  .مخىاو٫ يضٍ مً وزاث٤ ؤلاصاعاث الخ٩ىميت ٚو

٧ل الىزاث٤ الؿاب٣ت ألهه ٢ام   ٦خاب جاعرش ماهيخىن ًٖوجمحز

ىوي بلى  خيض ٢ام بخ٣ؿيم الخاعرش اإلاهغأ . بخ٣ؿيم ألاؾغاث الٟٖغ

 :ؤؾغاث ٖلى ؤؾاؽ

 .ظضيضة باهخ٣ا٫ الٗانمت مً م٩ان آلزغ ٧ان يبضؤاؾغة.1
                                                 

 .143هٟؿه ، م ( 10)
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 .بٓهىع مٓهغ خًاعأ ظضيض ٧ان يبضؤاؾغة ظضيضة.2

٧ان يبضؤاؾغة  (بً اإلال٪)ٚير ولى الٗهض اطا جىلى الخ٨م شخو.3

مل٨يت م٣ضؾت ٞليـ  خيض ٧اهذ اإلال٨يت ٖىض اإلاهغأ ال٣ضيم)ظضيضة

اة اإلال٪ ؾىي ولى  مً خ٤ اي شخو ان يمؿ٪ الخ٨م بٗض ٞو

اطا لم يىظض بً للمل٪ ومؿ٪ الخ٨م شخو آزغ ٞاهه  الٗهض، ول٨ً

 .(يبضؤبإؾغة ظضيضة

خ٨م مهغ ايام اخخال٫ وبٗض اهتهاء َظا الاخخال٫ ٞةهه  بطا ٧ان مل٩ا.4

اإلال٪ ألهه في اإلاغة الشاهيت خ٨م  يبضؤاؾغة ظضيضة ٖلى عؤؾها هٟـ

 .خ٨ما مىٟغصا

ألانليت مً جاعرش ماهيخىن في   الخٔ ٣ٞضث اليسختلؿىء

م٣خُٟاث  خغر٤ م٨خبت ألاؾ٨ىضعرت ٞلم يهلىا مً َظا ال٨خاب بال

ه٣لها بٌٗ اإلااعزين مً َظا ال٨خاب ٢بل خغ٢ه، مشل اإلااعر الحهىصأ 

 "يىؾيٟىؽ"

: الُىهان 

 
ًا
غر٣ي في عؤأ ٧ىلىجىوص ليـ جاعرسا يٗخبر الخاعرش الٚا

 ، وبهما َى مً ٢بيل البدض الٗلمي 
ًا
بهه مداولت لئلظابت ًٖ . ؤؾُىعرا

ى ليـ بالخاعرش  ؤؾئلت جخٗل٤ بإمىع يٗخ٣ض ؤلاوؿان ؤهه يجهلها ، َو

الضيجي وبهما َى جاعرش اوؿاوي ، واإلاكا٧ل التي يخهضي لٗالظها ليؿذ 

 (11)مً ٢بيل ؤلالهياث ، وبهما هي مً ٢بيل ؤٖما٫ ؤلاوؿان ووكاَه

                                                 

ش ، جغظمت مدمض ب٨حر زلُل ، لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ ، : ٦ىلىجىوص  ( 11)  ، م ٨ٞ1968غة الخاٍع

57.  
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    هحروصوث  

غر٣يت واؾمه  اإلااعر َيروصوث ؤو َيروصوحـ باللٛت ألٚا

ؤو " صوث " و - آلالهت اليىهاهيت الكهيرة " َيرا : " مغ٦ب مً لٟٓين َما 

بمٗجى ؤُٖى ؤو ؤَضي ٞاالؾم يٗجي َضيت َيرا ؤو ُٖاء َيرا " صوجا " 

 425خىالي . - م. 484١)ٖاف َيروصوث في ال٣غن الخامـ ٢بل اإلايالص 

 (.م.١

 ٖٓمت َيروصوث لخبرػ في نىعة ٢ىرت جخًاء٫ ؤمامها ؤيت بن

خه  نىعة ؤزغي ، بطا ما ط٦غها ؤهه بىنٟه بماما للخاعرش ، ٧اهذ له هٖؼ

غر٣ي في  الخانت ٢ياؾا الى جل٪ الاججاَاث التي َبٗذ الخ٨ٟير الٚا

 ( 12)ٖهضٍ 

هٓغ بلى الخاعرش وعؤي ؤهه يكخمل ٖلى البدض وهحروصوث 

والخد٣ي٤ في ؤخضار اإلااضخي وحسجيلها ، ولم ي٨خ٠ِ بظل٪ بل عخل 

وقاَض بىٟؿه ألاخضار اإلاٗانغة له والتي ٦خب ٖجها وزانت الهغإ 

م٘ الٟغؽ ، ول٨ً ٦خاباث اليىهان ٖامت ٧اهذ ؤؾُىعرت لم ي٨ً ٞحها 

ت  مً الخاعرش بال ال٣ليل ومً الخيا٫ الصخئ ال٨شير والتي خىلذ اؾبَر

 . (13)بلى مٗؿ٨غ جٟىح مىه عاثدت الخغب والضم

–  الغومان 

                                                 

ش ، جغظمت مدمض ب٨حر زلُل ، لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ ، : ٦ىلىجىوص  ( 12)  ، م ٨ٞ1968غة الخاٍع

72.  

ذي ٖىض اإلاؿلمحن : ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي  ( 13) ً الخاٍع ش ، ٍ. الخضٍو  م ، 2004 ، 1مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 .20م



 13 

 هٓغة الغومان ؤ٦ثر وا٢ٗيت مما ظٗلهم يٗىىن بخٟؿير و٧اهذ

ظا باعػ في ٦خاب   120ث خىالي  )لبلىجاع٥ " خياة الٗٓماء " الى٢اج٘ َو

خيض لم ي٨خ٠ بؿغص ؤخضار اإلااضخي بل ٖل٤ ٖلحها وبظل٪ ٧ان  (م 

خباع  للٗٓت والٖا
ًا
 ومهضعا

ًا
( . 14)جاعرسه خاٞؼا

 الٗغب ٢بل ؤلاؾالم

 ٧ان الاَخمام بالخاعرش والٗىايت به ؤخض الىؾاثل التي ل٣ض

. اٖخمض الٗغب في الخإ٦يض ٖلى َىرتهم وببغاػ شخهيتهم بين الكٗىب 

ؤيام " ٞمىظ ٖهغ ما ٢بل الاؾالم ٧ان َىا٥ ٢ّهام يغوون 

ا (15)الٗغب ورٟازغون بها بين بًٗهم  " ؤوؿابها " وردٟٓىن "  وؤزباَع

ظٍ ْاَغة . م٘ وؿبت ؤوفى مً الكٗغ اإلاىيٕى لخ٣ىرت جإزير ال٣هت  َو

ججلب الاهدباٍ ، وربضو ؤن ؤؾبابها جخهل بٓغوٝ الٗغب فى 

ا . نضعؤلاؾالم  ٣ٞض ٧ان للٓغوٝ الؿياؾيت والٗىامل الجٛغاٞيت ؤزَغ

غب الجىىب  (مًغ  )، بط ؤن الٗهبيت والخىاٞـ بين ٖغب الكما٫  ٖو

٧ان مؿاولت بالضعظت ألاولى ًٖ مشل َظٍ ألازباع ، ولٗلها ؤصث  (يمً  )

و٢ض ج٩ىن اإلاؿاٞاث . بلى بٌٗ الخٗهب ٖىض وؿابي ٖغب الكما٫ 

 ؤٖا١ ٖلماء الكما٫ مً ػراعة اليمً والخهى٫ ٖلى 
ًا
البٗيضة ؾببا

مٗلىماث مباقغة ٖجها ، زم بن َاالء الغواة ألاولين َم ؤ٢غب بلى 
                                                 

ذي ٖىض اإلاؿلمحن : ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي  ( 14) ً الخاٍع ش ، ٍ. الخضٍو  م ، 2004 ، 1مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 .20م

ً ، ط: ؤهٓغ ، اإلاُضاوي  ( 15) اإلاٗاٝع :  ، ابً ٢خِبت 260 ، م 2مجم٘ ألامشا٫ ، الباب الخاؾ٘ والٗكٍغ

 ، ؤبى 119 -117 ، م 1الؿحرة ،ط:  وما بٗضها ، ابً هكام343 ، م 1 ، ابً ألازحر ط295 – 294م 

اوي  ص ى ، ط132 / 20: الٟغط ألانٟهاوي ، ألٚا  ، ظىاص ٖلي اإلاٟهل 390 ، م 1 ، ال٣ل٣كىضي ، نبذ ألٖا

 .333 ، م 5ط
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٨ظا ونلذ بليىا عواياث يئيلت : ال٣ُهام مجهم بلى اإلااعزين  َو

ومً هاخيت ؤزغأ يدخمل ؤن . ال٣يمت زاليت مً ال٨ٟغة الخاعرسيت 

لضي اليماهيين ؤزغ في بخضار  (الخ٣ىرم  )ي٩ىن ل٨ٟغة الخاعرش الشابذ 

 .  (16)لضي اإلاؿلمين (الخاعرش الهجغأ  )جاعرش زابذ 

غظ٘  ٖضم جضورً الٗغب لخاعرسهم فى الٗهغ الجاَلى بلى ٍو

م  تهم ال٨خابت وايُغاَع ضم مٗٞغ اهدكاع الاميت فى مجخمٗهم ال٣بلى ٖو

 . (17)لالٖخماص ٖلى الظا٦غة فى خٟٔ ألاخضار وعوايتها قٟهيا

 وب٣ُذ
ًا
 الغوايت الكٟىرت هي الٛالبت و٧ان ؤؾلىبها ٢ههيا

/  َـ 34 -32ث  )ولظل٪ ؾمي عواتها بال٣هام ومجهم ٦ٗب ألاخباع

مي ( م 654 – 652 بيض بً قغرت الجَغ .  ووَب بً مىبه ٖو

نلى هللا  )وؤزباع الخىاصر التي و٢ٗذ ٢بيل ٖهغ الىبي 

ه  (ٖليه وؾلم    .(18)ٚامًت ومكَى

هىع و٧اهذ  خْمير و٦هالن جاعر بالخبابٗت وؾيل الٗغم ْو

لبت الٟغؽ م بالخغم . الخبكت وبػالتها ٚو وجاعر الٗضهاهيت بهال٥ ُظَغ

، وبذجت الٛضع بين يغبٕى بً خىٓلت (19)وبخٟغ١ ولض هؼاع، وبمإ٢ِ

                                                 

ؼ الضوعي  ( 16) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .15م 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 17)  .4ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 18)

  .46 ،  م 2001

 .مإ٢ِ ًىم لبني ؤؾض ٖلى ٦ىضة الُماهُت ٢خلىا ُٞه َحْجغا والض امغت ال٣ِـ الكاٖغ ( 19)
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، وبإيام البؿىؽ150واليمً ٢بل ؤلاؾالم بـ 
ًا
، (21)، وظبلت(20) ٖاما

الب
ُ
الب الشاوي . وال٨

ُ
الب بين ؤبىاء آ٧ل اإلاغاع بًٗهم البٌٗ وال٨

ُ
وال٨

. بين جميم واليمً

 في وخاولىا
ًا
 جمجيض ٖغب اليمً بإن وؿبىا بلحهم ؤمجاصا

الخغب والهىٗت واللٛت وألاصب ، وختي في الضيً ، ليضللىا ٖلى ؤنهم 

ىن ٖجهم في طل٪
ّ
 .  (22)ؾب٣ىا ٖغب الكما٫ في ؤمجاصَم ، ؤو ؤنهم ال ي٣ل

 جديز مٗٓم ال٣هام بلى جاعرش اليمً ومبالٛتهم ٞيه وعٚم

الشامً اإلايالصأ / ٞةن اإلااعزين الظيً ْهغوا في ال٣غن الشاوي الهجغأ 

و٢ض صزل مً . ه٣لىا مجهم ٞيما يخٗل٤ بخاعرش الٗغب ٢بل الاؾالم 

زال٫ ٦ٗب ألاخباع ووَب بً مىبه ال٨شير مً ألازباع ؤلاقاعاث التي 

" جخٗل٤ بالٗغب ٢بل ؤلاؾالم وؤزباع ألاهبياء الؿاب٣ين مما ٖٝغ بةؾم 

)"الاؾغاثيلياث 
23) . 

                                                 

: البؿىؽ بيذ مى٣ض الؿٗضًت زالت ظؿاؽ ٢اجل ٧لُب، وبليها جيؿب و٢اج٘ الخغب بحن ابني واثل ( 20)

 .ب٨غ وحٛلب

بـ مً ظهت ؤزغي  ( 21)  .ظبلت في ٖالُت هجض بحن جمُم وطبُان مً ظهت وبني ٖامغ ٖو

ؼ الضوعي  ( 22) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .14م 

ذي ٖىض اإلاؿلمحن : ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي  ( 23) ً الخاٍع ش ، ٍ. الخضٍو  م ، 2004 ، 1مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 .39م
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جدىأ " ٦خب "  قما٫ الجؼرغة ، ٣ٞض ٧ان لضي اإلاىاطعة وفي

ت في  ؤزباع ٖغب الخيرة وؤوؿابهم وؾير ؤمغائهم ، و٧اهذ َظٍ مدْٟى

ىن ال٨شير مً ألازباع الٟاعؾيت، . ٦ىاجـ الخيرة   (24)٦ما ؤنهم ٧اهىا يٗٞغ

واإلاىاطعة ٧اهذ لضيهم ٦خب جدىاو٫ بالخٟهيل ؤزباع ٖغب 

ت فى بي٘  الخيرة وؤوؿابهم وؾير ملى٦هم وهى ال٨خب التى ٧اهذ مدْٟى

الخيرة والتى ؤٞاص مجها َكام بً مدمض بً الؿاثب ال٩لبى فى ٦خابه ًٖ 

ما ؤظؼاء ٦شيرة  يَر الخيرة ، والتى اؾخ٣ى مجها ابً َكام والُبري ٚو

.  (25)مً ماصتهم الخاعرسيت

 لضي ٖغب الكما٫ عواياث قٟىرت مً ٢هو ًٖ و٧اهذ

م  ورضوع ظُل جل٪ . آلهتهم وعواياث ًٖ قاونهم الاظخماٖيت ومأزَغ

وخى٫ ؤوؿابهم ، وهي  (ألايام  )الغواياث خى٫ ٚؼواتهم ومٗاع٦هم 

جّخهل بالخىٓيم الاظخماعى وباآلعاء واإلاشل الاظخماٖيت ، وفي َليٗتها 

٨غة اليؿب ، ؤو قٝغ  ت الًٟاثل البضورت ، ٞو اإلاغوءة ، ؤو مجمٖى

ما٫ واإلاأزغ  ٨غة الخؿب ، ؤو هبل ألٖا بط يلؼم ألاٞغاص ؤن . ألانل ، ٞو

ىا آباءَم واإلاأزغ التي ٢امىا بها  ججض ٖىايت " ألايام " ٦ما ؤن . يٗٞغ

 .  (26)زانت في اإلاجخم٘ ال٣بلي

                                                 

ؼ الضوعي  ( 24) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .14م 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 25)  .7ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ؼ الضوعي  ( 26) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .14م 
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غاث٠ ولؤلؾ٠ و٧اهذ  َظٍ ألايام جخسللها ٢هاثض قٗغرت َو

٧املت ألنها ْلذ جيخ٣ل قٟهيا مضة َىرلت " ألايام " لم جهلىا َظٍ 

ختى لخ٣ذ ب٣اياَا ٖهغ الخضورً  ٞإجدىا فى نىعة قظعاث مخٟغ٢ت فى 

هثر عنين بلى ظاهب الكٗغ مٗٓمها ٦خب ألاصب والخاعرش وبلى ظاهب 

خٟٓها ألوؿاب الٗغب الجاَليين ، وؤمضجىا بمٗلىماث ٢يمت ًٖ 

ؤخىا٫ الٗغب ٢بل ؤلاؾالم و٦كٟذ لىا ًٖ عوح الٟغوؾيت الٗغبيت ، 

وم٨ىدىا مً جدب٘ وكاٍ ٦شير مً ال٣باثل الٗغبيت فى الٗهغ الجاَلى 

ى ؤمغ ؤماٍ اللشام ًٖ الٓغوٝ التى  بر ٞسرة ْهىع ؤلاؾالم ، َو ٖو

ؤخاَذ بٓهىع ؤلاؾالم وال٣ىي التى اجسظث مىا٠٢ مخبايىت مً َظا 

.  (27)الضيً الجضيض

ش  ؤلاؾالم والخاٍع

 مً ق٪ فى ؤن ؤلاؾالم ٧ان ه٣ُت جدى٫ َامت فى خياة ولِـ

الٗغب فى ٧اٞت اإلاجاالث ، وحٗض ٦خابت الخاعرش الٗلمى باللٛت الٗغبيت 

وجضورً اإلااصة الخاعرسيت جضيً بىظىصَا للضيً ؤلاؾالمى ، بط جميزث 

الخياة ال٨ٟغرت الٗغبيت بٗض ْهىع الاؾالم بمٓهغرً َامين َٛيا ٖلى 

ما  :  ٧ل جياع آزغ ، َو

 ، ٣ٞض ٧اها مً هاخيت ه٣ُت الىنل بين ال٣غآن والخضًض

 زم اهخ٣ال بلى 
ًا
ال٣ضيم والخضيض ألنهما ٖاقا ٞسرة مً الهضوع خٟٓا

الخضورً ٦خابت ـ ؤي ٖىضَما الخ٣ذ الغوايت الكٟهيت التى هى مٓهغ مً 

مٓاَغ اإلااضخى بالخضورً اإلاغجبِ باإلآاَغ الخجضيض ، و٧اها مً هاخيت 
                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 27)  .7ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع
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ؤزغي ـ اإلادىع الظي صاعث خىله ؤبدار ٦شيرة هخج ٖجها ْهىع ٖلىم 

ٖغبيت ظضيضة ٧اللٛت وألاصب والبيان والخٟؿير وال٣ٟه والىدى وال٨الم 

 ًٖ ؤنهما ٧اها ٖامال َاما مً ٖىامل ْهىع ٖلم الخاعرش 
ًا
، ًٞال

 .  (28)وجضورً ألاخضار الخاعرسيت

 

 ٖىض الخاعرذي ؤلاخؿاؽ ٖم٤ ٢ض ال٨غرم ال٣غآن ؤن وظضها و٢ض

 ، اإلاؿلمين وألاهبياء وال٣باثل ألامم بلى ؤقاع خين ،واإلاؿلمين الٗغب

 ٦ما هٟىؾهم في الٗبرة بزاعة بهضٝ الخاليت ألامم ٢هو ٖلحهم و٢و

ى ، صاثما يدبٗه ؤن ؤلاوؿان ٖلى مٗيىا مٗجى الخاعرش ؤن ؤصث  ؤن َو

  ؤم ٧ان زيرا بىٟؿه مهيٍر يهى٘ الظأ َى ؤلاوؿان
ًا
 خؿً ٞان قغا

 ٖليه خ٤ ؤٞؿض وؤن مٗيكخه واػصاهذ ، خًاعجه اػصَغث خياجه في ٖمله

 في ٞؿيروا ؾنن ٢بل٨م مً زلذ ٢ض " حٗالى ي٣ى٫  . والضماع الٗظاب

  . "اإلا٨ظبين ٖا٢بت ٧ان ٦ي٠ ٞاهٓغوا ألاعى

 مً الظيً ؾنن ويهضي٨م ل٨م ليبين هللا يغرض " حٗالى و٢ا٫

  . " خ٨يم ٖليم وهللا ٖلي٨م ورخىب ، ٢بل٨م

 
ًا
ت الخاعرسيت ؤمغا ؤما جٟؿير ال٣غآن ٣ٞض ظٗل بٌٗ اإلاٗٞغ

 (29)اليم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه

                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 28)  .14ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 29)

  .51 ،  م 2001
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 ٞالهلت بيىه وبين وكإة ٖلم الخاعرش ٖىض الٗغب ؤما الخضًض

 ، بالظا٦غة 
ًا
ا نلت وزي٣ت ، ٣ٞض ْل الخضيض مىظ بضايت ألامغ مدْٟى

اجه   وا٦خملذ مجمٖى
ًا
يغوي عوايت قٟهيت ، بلى ؤن صون جضورىا مىٓما

ال٨بري فى ال٣غن الشالض الهجغي ٖلى وظه الخهىم ، ؤما ٦ي٠ ٧ان 

 مً ٖىامل وكإة ٖلم الخاعرش جضورىه ، ٞةن اإلاؿلمين خين 
ًا
ٖامال

ىا فى جٟؿير آلاياث ال٣غآهيت اؾخٗصخى ٖلحهم ٞهم بٌٗ ألاخ٩ام  قٖغ

والكغاج٘ ، ٞٗمضوا بلى ؤ٢ىا٫ الىبى اإلاإزىعة وؤخاصيشه اإلاخضاولت 

لئلؾخٗاهت بها فى جٟؿير ما ٚمٌ ٖلحهم ،وإلاا ٧اهذ ؤلاخاصيض الىبىرت 

جغوي بط طا٥ عوايت قٟهيت ؾىاء بىاؾُت مً ؾمٗها مً الىبى 

مباقغة ؤو مً ؤزظَا مً عواة ٚيٍر ، ٣ٞض صزلها شخئ مً الخىا٢ٌ 

والازخالٝ ، ٞايُغ اإلادضزىن بلى جمديهها وجى٣يتها مً قىاثب 

هل الهالر مجها ًٖ اإلاضؾىؽ ٖلحها ،  الؼر٠ التى ٖل٣ذ بها ، ٞو

ٞضٞٗهم طل٪ بلى جىاو٫ ألاخضار والٓغوٝ التى ٢يلذ ٞحها ومىاؾباتها 

ومٗالجت ألازباع الخاعرسيت اإلاخٗل٣ت بها ، و٦خابت الهالر مً َظٍ 

ألاخاصيض فى الجهايت بؿىضٍ اإلاؿلؿل ،ؤي الظي يبضؤ بأزغ عاو للخضيض 

٨ظا بضؤث اإلااصة  ورخضعط بلى الصخو الظي نضع ٖىه الخضيض ، َو

الخاعرسيت حٗالج مً زال٫ خغ٦ت ظم٘ ألاخاصيض وجضورجها وجمديهها ، 

و٧اهذ ألاخاصيض الخانت باإلاٛاػي وألاخاصيض التى جخٗل٤ بدياة 

الصخابت والجماٖت ؤلاؾالميت هى ؤؾاؽ ٦خب الؿيرة واإلاٛاػي التى 

ويٗذ بٗضثظ والتى جمشل بضايت الخإلي٠ فى الخاعرش ٖىض الٗغب ، ومً 

َىا ظاءث الهلت الىزي٣ت بين الخضيض والخاعرش ، وجغ٥ الخضيض ؤزغة 

الباعػ فى َغر٣ت الٗغى الخاعرذى هٟؿه جمشل طل٪ فى ؤلاؾىاص ، الظي 
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ْل َاب٘ الغوايت الخاعرسيت ٞسرة َىرلت مً الؼمً ، بلى ؤن جسلو 

 
ًا
غيا مؿخ٣ال  .  (30)الخإعرش مىه واجسظ له َغر٣ت زانت ٖو

ىض  ٖلى َغؤث التي الجضيضة الٓغوٝ جُلبذ ؤلاؾالم مجئ ٖو

ت مً ظضيضة ؤهماٍ ْهىع  ؤلاؾالمي اإلاجخم٘  مً و٧ان الخاعرسيت اإلاٗٞغ

 نلى الغؾى٫  ؤٖما٫ ؤو٫  مً ٧ان ٣ٞض الؿياؾيت الىزاث٤ ْهىع  ؤبغػَا

  . والحهىص وألاههاع اإلاهاظغرً بين الخٗاون  به هٓم الظأ وؾلم ٖليه هللا

 الغؾالت زم ، ؤلاؾالم في ألاولى اإلاٗاَضة بمشابت طل٪ ٧ان و٢ض

 اإلاٗغوٞت ؾغرخه في جخل بً هللا لٗبيض وؾلم ٖليه هللا نلى ؤعؾلها التي

 ٦ما ، واإلاكغ٦ين الغؾى٫  بين وألاخالٝ اإلاٗاَضاث طل٪ بٗض وجىالذ ،

 البلضان وخ٩ام ملى٥ وبين وبيىه ، ٢ىاصٍ وبين بيىه الغؾاثل جىالذ

ا والخبكت ومهغ ، والغوم ، ٞاعؽ ملى٥ ؤمشا٫ اإلاجاوعة يَر  ٚو

 بال يىدكغ لم ، ؤلاؾالمي الخاعرش في الخضورً ٞان ، طل٪ وم٘

 حٗلم ٖلى وؤ٢بلىا ، ؤلاؾالم ٖلى اإلاٟخىخت البالص اليؤٍ ؤ٢بل خيىما

 اإلااعزين مٗٓم ٩ٞان ، الهجغأ  ألاو٫  ال٣غن  مً ابخضاء وطل٪ الٗغبيت

 ألامغ ؤو٫  في الٗغب ألن ، العجم مً اإلاؿخٗغبىن  َم ، ؤلاؾالم في ألاواثل

 و٢ض ، الهىاج٘ ظملت مً ل٩ىهه ، الٗم اهخدا٫ مً ؤهٟه جلخ٣هم ٧اهذ ،

 ؤلاؾالم في الٗلم خملت ؤن م٣ضمخه في ٞظ٦غ ، طل٪ زلضون  ابً الخٔ

م   . (31)العجم مً ؤ٦ثَر

                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 30)  .16ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ش ؤلاؾالمي  م: ؤهٓغ ، ٖبض اإلاىٗم ماظض  ( 31)  .39 - 36طًل ٖلى م٣ضمت لضعاؾت الخاٍع
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 يٗخمض ــ الخا٫ بُبيٗت ــ ؤلاؾالمي الخاعرش في صون  ما ؤو٫  و٧ان

 والٗهغ ، الجاَليت ؤزباع ًٖ الخضورً لبٗض ، ؤلاوؿاهيت الظا٦غ ٖلى

 ؤن له يخجلى ، الٗغبيت الظا٦غة مً صون  ما ي٣غؤ مً وان ، ألاو٫  ؤلاؾالمي

 ًٖ جى٣ل التي ، واإلاكاَضة الؿمإ مً مؿخمض ، ألاو٫  الخاعرش ؤٚلب

 ولظا ، والؼمً الهىعة يضع٥ الٗيان الكاَض ؤن بد٨م ، الٗيان الكاَض

بخه ما جضورً بلى ألاواثل اإلااعزىن  لجإ  ٞالن مً ،بالى٣ل الظا٦غة اؾخٖى

ى ، بهم اإلاىزى١  الخٟاّ مً ٞالن ًٖ  ، ؾىض ظم٘ باألؾاهيض ٖٝغ ما َو

٘ بمٗجى ، الٗىٗىت ختى ؤو  اإلااعزىن  يؿميه ما ؤو ، ٢اثله بلى ال٣ى٫  ٞع

 الخٟاّ ٩ٞان ، ٞيه قبهت ال الظأ اإلاخىاجغ، بالى٣ل بٗض ٞيما اإلاؿلمىن 

 صخت ٖلى لئلظمإ َغر٣ت وهى ، واإلااعر الخبر بين ، الىؾُاء َم

  . الخبر

 ما ؤو٫  ، الخبر صخت مً للخد٤٣ ألاؾاهيض َغر٣ت ٩ٞاهذ

 التي ، هٟؿها الُغر٣ت مً مؿخلهمت ٧اهذ بط ، اإلاؿلمين ؤيضأ ٖلى ْهغث

 ألاخاصيض ظامٗى ليُمئن ، الىبىرت ألاخاصيض ظم٘ ًٖ اجبٗذ ٢ض ٧اهذ

 ؤن يبين مما ( وؾلم ٖليه هللا نلى ) بالغؾى٫  ألاخاصيض اجها٫ بلى

 ٧ان ، الخاعرش ؤن بل ، جضورىه ؤو٫  في الخضيض َغر٣ت ؤزظ ٢ض الخاعرش

 ، بهم اإلاىزى١  (32)ؤلاؾىاص مً ؾلؿلت في ، الخضيض عواة هٟـ مً يجم٘

 " ألازباع ناخب " ؤو ، "عوايت " : باؾم يٗٝغ هٟؿه اإلااعر ؤنبذ بديض

                                                 

ٗخمض ٖلُه  ( 32)  هى اإلاٗخمض، وؾمي ٦ظل٪ ألن اإلاتن ٌكخض بلُه َو
ً
ؤنى٫ : )مدمىص الُدان) ؤلاؾىاص لٛت

ج وصعاؾت ألاؾاهُض  بٗض . 157م (الخسٍغ
ً
ؤما في الانُالح ٞهى ؾلؿلت الغواة الظًً ه٣لىا الخبر واخضا

م  (اإلاىهج ؤلاؾالمي في الجغح والخٗضًل): ٞاعو١ خماصة)واخض بلى ؤن ًهلىا بالغواًت بلى مهضعها ألانلي 

231.  
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 مً ج٩ىن  ؤن بض ال ٞةنها ، ؾليمت الخاعرسيت الغوايت َظٍ ج٩ىن  ول٩ي ،

 هاخيت ومً ، مؿلم مً بال جازظ ال ، البيىت مشل الغوايت الن ، مؿلم

 ، والخٗضيل الجغح في ، الخضيض وؾاثل مً هٟؿه الخاعرش اٖخبر ، ؤزغي 

 الغواة اؾخٗمل إلاا اؾخٗمل الخاعرش ؤن السخاوي  اإلااعر ي٣ى٫  بديض

  . الخاعرش ٖلم صعاؾت في ، اإلاؿلمين ظضيت ٖلى صاللت َظا ٩ٞان ، ال٨ظب

 مً جدى٫  ؤن يلبض لم ، ؤلاؾالمي اإلااعر ٞان ، طل٪ مً وؤ٦ثر

 اجهالها ٦يٟيت ٖلى واإلاداٞٓت ، ألازباع اؾديٗاب ٚغيه ،أزباعب مجغص

ا ؤو عواتها خيض مً  في ػراصة ، طاجه في الخبر ًٖ البدض بلى ، مهاصَع

  َظا وؤنبذ ، الخ٣ي٣ت جدغي 
ًا
  جُىعا

ًا
 جسلو بط ، الخاعرش ٦خابت في ظضيضا

 يٗض لم ٞاإلااعر ، مؿخ٣ل ؤوؾ٘ مجا٫ بلى الخضيض َغر٣ت مً الخاعرش

 . طاجه في الخبر يٗالج ؤنبذ بهما ، و٢اعثه الخبر بين الىنل َمؼة

 ٞان ، الىٟىؽ في الخاعرش وجم٨ً ، الخضورً اهدكاع وبٗض  

  حٗض لم ، اإلاؿىضة الغوايت
ًا
 ؤؾاهيض ٞإبضلذ ، الخاعرش لٗلم ٧اٞيا مهضعا

ى ال٨خب بإؾاهيض ألازباع  ؤؾاهيض ؤو ، الؿىضي بالخاعرش ٖٝغ ما ،َو

يت اججاٍ في واضر ٖلمي جُىع  طل٪ وفي ، ال٨خب  ال ، الخاعرسيت اإلاىيٖى

 ؤن يؿخُيٗىن  ي٩ىهىا لم و٢ذ ؤأ في اإلاؿلمين اإلااعزين وؤن ؾيما

م مجها اؾخ٣ىا التي اإلاهاصع يظ٦غوا ؤن صون  الخاعرش ي٨خبىا  ٩ٞان ، ؤزباَع

م مجها اؾخ٣ىا التي ال٨خب ط٦غ ٖلى ، اإلاؿلمين اإلااعزين خغم  في ؤزباَع

 . الٗلم َظا في إلبضاٖهم ظضيضة بياٞت ، جإليٟهم مٗٓم

 بٗض وجُىعٍ ــ الخاعرش ٖلم وكإة ؤنَّ  ٖلى البضاياث َظٍ وجض٫

 للجماٖت الخًاعأ  الىُا١ زاعط مً جإزيراث ؤي ًٖ بمٗؼ٫  ٧ان ــ طل٪
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زين ٞإواثل ، ؤلاؾالميت الٗغبيت  يخإزغوا لم اإلاؿلمين / الٗغب اإلااّعِ

هاث الخاعرسيت بإٖمالهم ا ؤو ــ اليىهاهيت ؤو الٟاعؾيت باإلاضوَّ  وبهما ــ ٚيَر

  ظهىصَم ظاءث
ٌخ
 الٗغبيت بالجماٖت زانت م٣خًياث مً هابٗت

 . ؤلاؾالميت

 َى الخاعرش الهجغأ ، ووي٘
ًا
 زابخا

ًا
 ٖمغ بً الخُاب ج٣ىرما

 في وكإة ال٨ٟغة الخاعرسيت 
ًا
 خيىرا

ًا
ومىظ طل٪ الى٢ذ . ٞإنبذ ٖىهغا

الٗمىص ال٣ٟغأ للضاعؾاث  (ؤو جإعرسها  )ؤنبذ جى٢يذ الخىاصر 

و٢ام ٖمغ بً الخُاب بخإؾيـ الضيىان ، ؤو سجّل . الخاعرسيت 

ظا ؤُٖي ألاوؿاب ؤَميت ظضيضة  اإلاداعبين وؤَلحهم خؿب ٢باثلهم ، َو

 لالَخمام بضعاؾت ألاوؿاب
ًا
 بياٞيا

ًا
 .  (33)، و٧ان خاٞؼا

 مىخه٠ ال٣غن ألاو٫ للهجغة ج٣غربا بضؤث خغ٦ت ومىظ

ؤمغ  (مٗاورت بً ابي ؾٟيان  )الخضورً بضايت مخىايٗت ، ٞيروأ ؤن 

مً جىاعرش ملى٥  (ٖبيض بً قغره  )بخضورً ما يغوره له في مجلؿه 

ه جىاعرش ألامم  (اليمً  ) م ، و٧ان مٗاورت  مىلٗا بمٗٞغ يَر ال٣ضامى ٚو

ؤعؾل  ( َـ 85 – 65) والي مهغ  (الؿاب٣ت ، وان ٖبض الٗؼرؼ بً مغوان 

ؤن ي٨خب له ما ؾم٘ مً ؤصخاب     (٦شير بً مغة الخًغمي  )بلي 

.   بال ؤخاصيض ؤبي َغرغة ٞةنها مىظىصة ٖىضٍ عؾى٫ 

ٖمغ بً  )زم ظاءث الخُىة الخاؾمت في الخضورً ، خين ؤمغ 

ؤبا ب٨غ بً خؼم  والي اإلاضيىت  ( َـ 101- 99 )ٖبض الٗؼرؼ ؤزىاء زالٞخه 

                                                 

ؼ الضوعي  ( 33) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .18م 
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ا مً ييإ الٗلم وطَاب الٗلماء ؤن يضون ؤخاصيض عؾى٫ هللا   زٞى

غأ  )، زم جخابٗذ خغ٦ت الخضورً ، ٞضون  ورؼرض بً  (ابً قهاب الَؼ

ما ، واهخ٣ل الخضورً بلي  الٗلىم ألازغي ،  يَر ؤبي خبيب اإلاهغأ  ٚو

ما   يَر .  ٞضون ال٣ٟه والخٟؿير ٚو

ؤن بضاياث ٖلم الخاعرش ٖىض الٗغب ؾاعث فى اججاَين هالخٔ 

ؤؾاؾيين ـ الاججاٍ ؤلاؾالمى ، ؤو الاججاٍ الظي ْهغ ٖىض ؤَل الخضيض 

ظان الاججاَان ي٨ٗؿان "  ألايام " ، والاججاٍ ال٣بلي ؤو اججاٍ   َو

ل 
ّ
الخياعرً ال٨بيريً في مجخم٘ نضع ؤلاؾالم ، الخياع ال٣بلي الظي يمش

اؾخمغاع السرار ال٣بلي ، والخياع ؤلاؾالمى الظأ يخمشل في اإلاباصت 

 في مغ٦ؼ ز٣افي ، . والٟٗالياث ؤلاؾالميت 
ًا
و٧ان ٧ّل مً الاججاَين ٚالبا

نلى هللا ٖليه  )الاججاٍ ؤلاؾالمي في اإلاضيىت ، صاع ؾىت الغؾى٫ 

ت والبهغة ، اإلاهغرين الجضيضيً  (وؾلم  ، والاججاٍ ال٣بلي في ال٩ٞى

الين لل٣بليت  ّٗ و٢ض ٧اهذ اإلاضن الشالر اإلاظ٧ىعة . اللظيً ٧اها مغ٦ؼرً ٞ

وناع ل٩ل اججاٍ مضعؾت . مغا٦ؼ اليكاٍ الش٣افي في نضع ؤلاؾالم 

جاعرسيت ، وخهل جإزير مخباص٫ بين اإلاضعؾخين الخاعرسيخين ، زم بان 

 خين ٚلب اججاٍ ؤَل الخضيض في ال٨خابت 
ًا
جٟى١ الاججاٍ ؤلاؾالمي ؤزيرا

 . (34)الخاعرسيت

                                                 

ؼ الضوعي  ( 34) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .18م 
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٧ان جغجيب اإلاؿلمين َب٣اث الغظا٫ بدؿب ألاؾب٣يت و٢ض 

م في الخاعرش  في ؤلاؾالم ؤخض ألاؾباب التي ظٗلتهم يغجبىن ؤزباَع

 . (35)ؤلاؾالمي جغجيبا ػمىيا

 و٢ض ؤُٖيذ اإلاضن وألا٢ُاع اإلاٟخىخت خ٣ى٢ا مسخلٟت هظا

٣ا إلاا بظلخه مً م٣اومت في وظه الٟاجدين  واخياها ؤصي ٢ام الشىعاث . ٞو

بٗض الخًٕى بلى حٛيير َظٍ الكغوٍ ، ومً الىاضر ؤن اإلاداٞٓت ٖلى 

مشل َظٍ الخ٣ى١ يخٗظع ، بن لم يؿخدل  بضون الخإعرش اإلاؿخمغ 

  .(36)للخىاصر

 وعي اإلااعر اإلاؿلم

في ٦خب اإلااعزين اإلاؿلمين آعاء اظتهاصيت ظضيغة  ووظضها

بالخإمل ًٖ مٟهىم الخاعرش  جض٫ ٖلى وعى اإلااعر اإلاؿلم بٗلم 

  . (37)الخاعرش

 عؤي ٦شيريً مً ماعدي ؤلاؾالم ال٣ضامى ، ؤن الخاعرش ٟٞي

ه ماعزى  ؤؾاؾا َى لدسجيل ؤٖما٫ ؤلاوؿان في اإلااضخي ، خيض ٖٞغ

ؤلاؾالم ألاواثل ٖلم الخاعرش بإهه َى الغوايت ؤو ألازباع ومً ي٣ىم به 

بزباعرا ، ؤو عاورت ، ؤو ناخب ؤزباع ، ٞٗمل اإلااعر اإلاؿلم : يؿمى 
                                                 

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 35)

  .52 ،  م 2001

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 36)

  .53 ،  م 2001

ش ؤلاؾالمي : ؤهٓغ ، ٖبض اإلاىٗم ماظض  ( 37) ت ، . طًل ٖلى م٣ضمت لضعاؾت الخاٍع م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 .15 - 11 م ، م1979
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 ؤن الصخئ اإلاسجل ٢ض ال يٗجى قيئا 
ًا
ألاؾاسخي َى ظم٘ ألازباع ، خ٣ا

ٖىض اإلااعزين ، ؤو يىحى لئلوؿاهيت بصخئ ، ختى ولى ٧ان زانا بإهاؽ 

وخىصار ال تهم ؤهاؾا آزغرً ، وؤهه وان ٧ان الدسجيل يجىػ ٖلى 

ؤؾاؽ مبضجي إلاا ي٣ىم به اإلااعر في ٦خابت الخاعرش ، بال ؤهه يجٗل مً 

ى ٚير  ٨ٞغة الخاعرش ماصة بال عوح ، ومً اإلااعر ؤقبه بألت حسجيل ، َو

٧اٝ إلاجهىصٍ في و٢خىا الخايغ ، ًٞال ًٖ ؤن ٦شيريً مً اإلااعزين 

 . ؤلاؾالميين ٧اهىا يإجىن بإزباع ٢ض ال ي٣بلها ال٣ٗل 

 يغون في الخاعرش ؤهه ي٨خب إلب٣اء الظ٦غ ، بالٗمل ٖلى جدب٘ ؤو

م ، ختى  يَر ؤزباع الهٟىة ، مً الخلٟاء واإلالى٥ والىػعاء والٗلماء ٚو

ؤنهم ٧اهىا يغصصون مً ؤ٢ىا٫ الىبي مً وعر مامىا ، ٨ٞإهما ؤخياٍ ، 

ىياء مً ألامىا٫ ٖلى اإلاهاو٘ والخهىن ال  وؤن ما ؤه٤ٟ اإلالى٥ وألٚا

يٗاص٫ الظ٦غ في الخاعرش ، بديض اٖخبر الخاعرش ؤخؿً ما يجب ؤن يٗخجي 

 ؤن 
ًا
به بٗض ال٨خاب والؿىت ، ول٨ً اإلااعزين بٗامت ال يغون بَال٢ا

الخاعرش للهٟىة وخضَم ، ختى ولى ٧اهىا مً ألاهبياء ، طل٪ ألن َاالء 

 ٖلى 
ًا
 وؤزيرا

ًا
بكغ ن وؤن خياتهم مل٪ للخاعرش ، وؤن الؿغص ي٩ىن ؤوال

ؤؾاؽ اإلاىا٢كت ٢بل ٧ل شخئ ؤو يغون ــ مشل اإلااعر اإلاهغي السخاوي ــ 

ؤن الخاعرش باألولى َى ٦يان ألامم ، ٞال جىظض ؤمت ؤو صولت الا ولها جاعرش 

ا  يغظٗىن بليه ويٗىلىن ٖليه ، يى٣لها زلٟها ًٖ ؾلٟها ، وخايَغ

ا ، ولىال طل٪ اله٣ُ٘ الىنل ، اط الىٓغة الؿليمت  ًٖ ٚابَغ

ت البضاثياث ، وحكغثب بلى ؤصعا٥ اإلايكئاث  حؿدكٝغ بلى مٗٞغ
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 مٟهىم ناثب للخاعرش ، بؿبب ؤن اإلااضخي يٗجى وهظا

الغوابِ اإلاكسر٦ت بين ٖىانغ ألامت الىاخضة ، ختى ؤٖخبر الخاعرش مً 

اتها ج٩ىن ٖلى ؤؾـ مً  ؤ٢ىي ألاؾباب في خٟٔ ألاوؿاب ، وؤن جهٞغ

هىع الخاعرش باليؿبت لها ، هى ٖهىع اإلاجض وال٣ىة ،  ج٣اليضَا ، ٖو

بديض ؤن الخايغ َى ٖهغ الىمى لها ، ٞهظٍ الىٓغة ال٣ىميت للخاعرش ، 

جدغم ٖلحها ٧ل ألامم ، ال ؾيما ألامت الٗغبيت ، التي اعجبِ بًٗها 

ببٌٗ مىظ وكإة ؤلاؾالم ، وم٘ طل٪ ، ٞةن ٢هغ الخاعرش  ٖلى ٦يان 

 ، و٢هٍغ ٖلى اإلااضخي ٢ض ال 
ًا
 ها٢ها

ًا
ألامم وخضَا ، ٢ض يٗخبر حٗغرٟا

 
ًا
 .يجٗل مٗجى للخاعرش في الخايغ واإلاؿخ٣بل ؤيًا

 يغون في الخاعرش الخهى٫ ٖلى مل٨ت الخجاعب ، ب٣هض ؤو

ه  اإلاىٟٗت والٗبرة ، بالى٢ٝى ٖلى ج٣لباث الؼمً ، بديض ي٩ىن مً ٖٞغ

ا ، وباقغ ألاخىا٫ بىٟؿه ، ٞيٛؼع  ٦مً ٖاف وظغب ألامىع بإؾَغ

 ، ورخجمل به ؤلاوؿان في اإلاجالـ واإلاداٞل ، 
ًا
٣ٖله ، ورهير مجغبا

ىيت ، وألامشلت  ٞالخاعرش َى خ٣ل الخجغبت ، ٞيه هماطط لؤلزال١ والَى

الهالخت ، وال٣ضوة الخؿىت ، يخ٣صخى ؤخىا٫ اإلااييين مً ألامم 

م ، واإلالى٥ وصولهم وؾياؾتهم ، ختى جخم  وؤزال٢هم ، وألاهبياء وؾيَر

ٞاثضة ؤلا٢خضاء في طل٪ ، في ؤخىا٫ الضهيا ، ٩ٞاهىا في طل٪ ي٣خضون 

ظا صاللت ٖلى  بال٣غآن ال٨غرم ، الظأ يخ٣صخى ؤزباع ألامم اإلااييين ، َو

ظاللت ٖلم الخاعرش ، ولظل٪ ٧اهذ اإلاالٟاث ؤلاؾالميت ألاولى ، يخىؾ٘ 

ت مً خٟٔ  ٞحها لبضء زل٤ ألاعى ، ختى ؤنهم عصصوا َظٍ الجملت اإلاٗٞغ

 بلى ٖمٍغ 
ًا
 . الخاعرش في نضٍع ؤياٝ ؤٖماعا
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 ؤن َظا اإلاٟهىم ، وبن ٧ان م٣بىال مً البٌٗ ٖلى والىا٢٘

ؤؾاؽ ؤن ٧ل ٖلم يٓهغ هديجت للخجغبت ، ٞالُب ْهغ مً اإلاٗالجت ، 

والخاعرش مً ججاعب ؤلاوؿاهيت ، بديض يجٗل مً ي٣غؤٍ يضع٥ ؤقياء 

٦شيرة مً الخىاصر والخٛييراث في ألاػمىت في و٢ذ ٢هير ، آال ؤن َظا 

اإلاٟهىم ٚير م٣بى٫ ، بؿبب ؤن الخجغبت ؤلاوؿاهيت واؾٗت ، وؤن 

الخاعرش ؾٝى يغجبِ خييئظ ب٩ل الخجاعب ؤلاوؿاهيت ، التي ال جٓهغ 

٢يمت اإلااعر ، بال مً خيض ؤهه ظام٘ لخجغبت الٛير ، و٢ض ه٣غؤ آالٝ 

اإلاٗاع٥ وال هؼصاص ٞىا في الخغب ، وه٣غؤ ما خضر لؤل٢ىام وال هخٗٔ ، 

وه٣غؤ ههىم اإلاٗاَضاث وال هؼصاص خ٨مت ، وم٘ طل٪ ، ٞاهه ييبغي 

بها ، وبن ٧ان  وي٘ صعوؽ اإلااضخي في زضمت اإلاجخم٘ الخضيض لئل٢خضاء

ال ي٣هض َبٗا الخجغبت في طاتها ، اإلاخسلهت مً الكىاثب ، التي حٗخبر 

ججغبت مشاليت ، وؤهما ي٣هض بها ما مغ باإلوؿان مً ججغبت لخٗغى ٦ما 

هي ، مملاة بالخير والكغ ٞمً زال٫ َظا الاؾخٗغاى إلاٟهىم الخاعرش 

في بٌٗ ال٨خب اإلااعزين اإلاؿلمين ، جبضو ؤ٢ىالهم ٖىه ٚير مدضصة ؤو 

واضخت بل وؤخياها ؾاطظت ، وهى آعاء جسرصص ٦شير بهظا اإلادخىي 

 .اإلا٣خًب في ٦خب ماعدى ؤلاؾالم ال٣ضامى

ً اًتبض ذي الخضٍو  اإلاؿلمحن ٖىض الخاٍع

 بين الباخشين فى ؤن ؤو٫ مً ٦خب فى الخاعرش ال ال زالٝ

م  ىن ألاولىرت فى َظا اإلاجا٫ َو ػراص بً : يسغط ًٖ ؤخض ؤعبٗت يدىاٖػ

وصٟٚل اليؿابت الب٨غي اإلاخىفى ؾىت  ( م673 ) َـ 53ؤبيه اإلاخىفى ؾىت 
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بضهللا بً ٖباؽ اإلاخىفى ؾىت  (م680 ) َـ 60 بيض  (م687) َـ 68ٖو ٖو

مى اإلاخىفى ؾىت   .  (38 )( م 689 )َـ 70بً قغرت الجَغ

 فى ؤما
ًا
 ػراص بً ؤبيه ٣ٞض ط٦غ ابً الىضيم ؤهه ؤل٠ ٦خابا

مشالب الٗغب ،عبما ٦خبه بٗض اؾخلخا١ مٗاورت ؤياٍ ، وما ؤزاٍع َظا 

الاؾخلخا١ مً سخغرت الٗغب واؾديائهم ، مما صٞٗه بلى جإلي٠ َظا 

م بياٍ  ال٨خاب للظوص ًٖ هٟؿه والخِ مً قإن آلازغرً لخالفى حٗييَر

 (39)، ولؤلؾ٠ يإ َظا ال٨خاب ولم يب٤ مىه شخئ يم٨ً الغظٕى بليه

 

الخٓاٞغ "  صٟٚل اليؿابت ٞييؿب بليه ٦خاب آزغ بٗىىان ؤما

ور٣ا٫ ؤهه ٦خاب ؤؾماع وؤخاصيض ٧ان يغويها للخليٟت " والخىانغ 

 ٖلى 
ًا
 إلاجالـ الؿمغ م٣بال

ًا
مٗاورت بً ؤبى ؾٟيان الظي ٧ان مدبا

ؾمإ ألاخاصيض والىىاصع ل٨ً َظا ال٨خاب ي٨خىٟه الك٪ ،وبن صر 

 باإلاٗجى 
ًا
 جاعرسيا

ًا
جإليٟه ، ٞهى مً ٢بيل ٦خب الىىاصع ، وليـ ٦خابا

 (40)اإلاٗغوٝ

 ٖبضهللا بً ٖباؽ ٞييؿب بليه بٌٗ الغواة مضوهاث ، ؤما

بل يٛالىن فى طل٪ ٞيظ٦غون ؤهه جغ٥ ٖىض مىجه مً ال٨خب ما بلٜ 

خمل بٗير ، ول٨جهم لم يكيروا بلى مدخىرا َظٍ ال٨خب التى ٧اهذ ٖلى 

ألاعجر مجالـ ابً ٖباؽ التى ٧ان يٟؿغ ٞحها ال٣غآن ، والتى ٧ان 
                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 38)  .18ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 39)  .18ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 40)  .19ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع



 30 

يٍر ، ٢ام بخضورجها  ت ؤزىاء جٟؿيٍر لل٣غآن ٚو يٗالج زاللها ظىاهب اإلاٗٞغ

 (41)بٌٗ جالميظٍ ٞيما بٗض

 عاب٘ الصخهياث التى حؿدب٤ ألاولىرت فى ٦خابت الخاعرش ؤما

مى الظي ؾب٣ذ ؤلاقاعة بليه والظي وؿب  ٞهى ٖبيض  بً قغرت الجَغ

ب٘ فى " ٦خاب اإلالى٥ وؤزباع اإلااييين " بليه  الظي ٖثر ٖلى ظؼء مىه َو

 .  (42)خيضع اباص

 – 713-  َـ  105 – 95ث بين  )وؤبان بً ٖشمان بً ٖٟان 

ت ص٢ي٣ت ( م 723 ت اإلاٛاػأ مٗٞغ  . (43)ٞهى ؤو٫ مً اقتهغ بمٗٞغ

وم٘ ؤن ؤخض جالمظجه ٦خب مٛاػره ، بال ؤنها جىن٠ بإنها مً 

الخضيض ، وبطا اؾخصىيىا بقاعة بليه في الي٣ٗىبي ٞةهىا ال هجض بين 

اإلااعزين مً ه٣ل ؤو عوأ ٖىه ، في خين ؤهه يغوي ٖىه في ٦خب 

وربضو ؤن ؤبان بً ٖشمان يمشل مغخلت اهخ٣ا٫ بين صعاؾت . الخضيض 

.  الخضيض وصعاؾت اإلاٛاػأ 

غي ٢ض ؤزظ و٧ان ٣حها ؤيًا ٞيظ٦غ ؤن الَؼ  ؤبان مدضزا ٞو

ى يظ٦غ  ٖىه الخضيض ، ٦ما يسرصص اؾمه ٦شيرا فى ؤؾاهيض ألاخاصيض ، َو

 بين ٣ٞهاء اإلاضيىت ، ور٣ا٫ ؤهه ٧ان يدٟٔ ٞخاوي والضٍ ول٨ً 
ًا
ؤيًا

خت الخامت باإلاٛاػي ، ٞهى ؤو٫ مً  قهغة ؤبان حؿدىض ٧ليت ٖلى مٗٞغ

                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 41)  .19ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 42)  .19ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ىدـ  ( 43)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .19، م 
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ت زانت جدىاو٫ اإلاٛاػي وؤن لم جخٗض َظٍ صخٟا  نى٠ مجمٖى

ضٍ بٌٗ ال٨خاب اإلادضزين  جخًمً ؤخاصيض ًٖ خياة الغؾى٫ ، ٖو

 . (44)مغخلت اهخ٣ا٫ بين صعاؾت الخضيض وصعاؾت اإلاٛاػي 

 " اإلاٛاػأ " ناخب ٦خاب  (1)ٖغوة ابً الؼبير وهىا٥
ًا
ؤيًا

 فى اإلاٛاػي 
ًا
يىدؿب ، وومً مٗانغي ؤبان بً ٖشمان وممً ؤلٟىا ؤيًا

ٖغوٍ بً الؼبير مً ظهت ألاب و ألام بلى ؤؾغجين مً ؤقغاٝ ٢غيل، 

ولض . ٞإبٍى ال٣اثض الٗغبى الؼبير بً الٗىام،وؤمت ؤؾماء بيذ ؤبى ب٨غ 

،و٧ان ػاَضا في الضهيا ، مدبا للٗلم، ؤمطخى خياجه بين ه 23ٖام 

الضعؽ و الخضعيـ ختى ؤنبذ مً ٣ٞهاء اإلاضيىت ، ولم يؼط بىٟؿه في 

و٢ض اَخم ٖغوة في ٦خاباجه باإلؾىاص في . ا؟ألخضار الؿياؾيت في ػمىه

ظا يًٟي ؤَميه زانت ٖلى ٦خاباجه  و٢ض جىاو٫ .ٚالب ألاخيان َو

 : بال٨خابت ألاخضار آلاجيه

بٗض الغؾى٫، وهؼو٫ الىحي ،وبضايت الضٖىة ، ومى٠٢ -1

. ٢غيل مً اإلاؿلمين 

. الهجغة بلى الخبكت وؤؾبابها وم٣اومت ٢غيل للضٖىة- 2

. اإلاٛاػي و عؾاثل الىبي بلى الجهاث اإلاسخلٟت- 3

. الٟسرة ألازيرة مً خياة الغؾى٫ - 4

                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 44)  .21ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ل م5/178ابً ؾٗض : اهٓغ جغظمخه في   (1) ش 262 ، ظمهغة وؿب ٢َغ ت والخاٍع   . 1/364 ، اإلاٗٞغ
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ت ولم ٣ًخهغ  ٖغوة ٖلى اإلاٛاػي بل ها٫ قهغة ٦بيرة بمٗٞغ

بل حٗغى  لٟسرة  الخلٟاء الغاقضيً ٞخدضر  ًٖ خغوب ( 45)الخضيض

ً مىايي٘ ؤزغي ظاءث في عؾالت ٖبض  الغصة في زالٞت ؤبى ب٨غ، ٖو

ورخميز ؤؾلىبه بالؿالمت والبٗض ًٖ اإلابالٛت و٧ان .اإلال٪ بً مغاون له 

.   ٢ضمتميمهض للخاصزت ب

 

 ٖغوة في الخإلي٠ بؿيِ ،بٗيض ًٖ ؤلاوكاء ، في وؤؾلىب

و٢ض م٨ىخه . خين ؤن هٓغجه وا٢ٗيت ونغردت وزاليت مً اإلابالٛاث 

ا  منزلخه الاظخماٖيت مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث جاعرسيت مً مهاصَع

ألاوليت وبسانتمً ٖاجكت ومً آ٫ الؼبير ، ؤؾغجه ، و٢ض خهل ٖلى 

بٌٗ الىزاث٤ ، ٦ما ؤهه ؤقاع بلى آياث ٢غآهيت جخهل بالخىاصر ، وم٘ 

ؤهه يىعص الكٗغ في بٌٗ ألاخيان بال ؤن َظا ليـ هديجت ألزغ ؤؾلىب 

 .  (46)ألايام ، بل بهه ي٨ٗـ خبه للكٗغ وصوع الكٗغ في الش٣اٞت

 اَخمام ٖغوة بالخاعرش بلى ٖهغ الخلٟاء الغاقضيً ، وامخض

٨ظا هجض الاَخمام   الغصة ومٗغ٦تي ال٣اصؾيت واليرمى٥ ، َو
ًا
ٞخىاو٫ مشال

 بإخضار ألامت ول٨ً الغواياث التي ونلذ بليىا ًٖ ٖغوة ٢ليلت 
ًا
مب٨غا

مبٗثرة ، وال جم٨ىىا مً الخهى٫ ٖٟى ٨ٞغة واضخت ًٖ مٛاػره ، ؤو 

ًٖ الهي٩ل الظأ اهخٓمذ ٞيه عواياجه بن وظض 

                                                 

ىدـ  ( 45)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .34، م 

ؼ الضوعي  ( 46) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .20م 



 33 

 َىا ؤهىا بطا ؤعصها ؤن هخٟهم جُىع ال٨خابت الخاعرسيت ولىالخٔ

 
ًا
يلؼمىا ؤن هالخٔ ؤن الضاعؾاث ، ختي فى اإلاٛاػأ ، ٧اهذ ؤٖماال

 مً مضعؾت 
ًا
٩ٞان ٧ل . ظماٖيت ، وؤن ٞٗالياث ألاٞغاص ج٩ىن ظؼءا

واخض مً خملت الٗلم يًي٠ صعاؾاجه وبدىزه بلى صعاؾاث ؤؾاجظجه ، 

وبظل٪ يدٟٔ ٖلم اإلاضعؾت التي ييخمى بلحها ، ورًي٠ بلى  ما ونل 

 .  (47)بليه

٧اهذ مالٟاث ٖغوة بً الؼبير لم جهل بليىا ، ٣ٞض وبطا 

خٟٓذ لىا اإلاهاصع البا٢يت لضيىا ، ال٨شير مً اإلااصة الٗلميت والغواياث 

ا ٖغوة ، ٟٞى ؾيرة ابً بسخا١ ومٛاػي الىا٢ضي  التى ٧ان مهضَع

ب٣اث ابً ؾٗض وجاعرش الُبري عواياث ٦شيرة ًٖ ؤخضار ؾيرة  َو

الغؾى٫ نلى هللا ٖليه وؾلم ومٛاػره ًٖ ٖغوة بً الؼبير ، و٢ض جىفى 

.  (48) َـ 94عخمه هللا حٗالى ؾىت 

َغْخبُل بً ؾٗض
ُ

 الصخهيت الشالشت التى جظ٦غ فى هى(49)وق

غوة ى مىلى بجى زُمت اإلاضهيين ، (50)جاعرش اإلاٛاػي م٘ ؤبان ٖو  ، َو

ور٣ا٫ ؤهه صون ٢ىاثم بإؾماء اإلاهاظغرً بلى اإلاضيىت ، ٦ما صون ؤؾماء 

الغظا٫ الظيً اقسر٧ىا فى و٢ٗتى بضع وؤخض ، وعبما ؾاٖضٍ ٖلى طل٪ 
                                                 

ؼ الضوعي  ( 47) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .21م 

ت : ٖبض الكافي مدمض ٖبض الل٠ُُ  (48) لى للكئىن . ؤواثل اإلاالٟحن في الؿحرة الىبٍى اإلاجلـ ألٖا

 . 21 م ،  م2005الاؾالمُت ، ال٣اهغة 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 49)  .23ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ىدـ  ( 50)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .41، م 



 34 

مٍغ اإلاضيض الظي هي٠ ٖلى ماثت  ٢غب ٖهض بإخضار ؤلاؾالم ألاولى ، ٖو

 َـ ومٗجى طل٪ ؤهه قهض ظؼء مً 123ٖام ، بط يغجر ؤهه جىفى ؾىت 

ت  ٖهض الغاقضيً ،وم٨ىخه ْغوٝ جىاظهض فى اإلاضيىت بالظاث مً مٗٞغ

٦شير مً ألازباع ًٖ اإلاٛاػي ،ختى لي٣ا٫ ؤهه لم ي٨ً ؤخض ؤٖلم 

باإلاٛاػي والبضعرين مىه  ويٗٝغ في  اإلاهاصع بإهه ز٣ت ، ور٣ا٫ ؤهه عوي 

م يَر ازخل ٣ٖله بٗض  ، ول٨ىه (51)ًٖ ابً ٖباؽ وظابغ وؤبي َغرغة ٚو

.  ٦بره ٞلم ٨ًً ؤخض ًهض٢ه وزانت ل٣ٟغه 

/  َـ 123ث  ) مٗانغأ ٖغوة قغاخبيل بً ؾٗض ومً

ى بضوعٍ ي٨ٗـ جُّىع الىٓغة الاظخماٖيت خين ي٣ضم ٢ىاثم  . ( 740 َو

بإؾماء الصخابت الظيً قاع٧ىا في ألاخضار ال٨برأ ، مشل البضعرين ، 

خض ، وظماٖت اإلاهاظغرً بلى الخبكت ، 
ُ
والظيً اقسر٧ىا في مٗغ٦ت ؤ

واإلاهاظغرً بلى اإلاضيىت ، إلاا للمكاع٦ت ٞحها مً ٢يمت اظخماٖيت 

.  ة (52)مسزايض

 ألاو٫  ال٣غن  مىظ . اإلاؿلمين ٖىض الخاعرذي الخضورً و٢ض بضؤ

هاث َظٍ بٌٗ والجؼا٫ . للهجغة   اإلاضوَّ
ًا
  "٦خاب مشل ، اليىم بلى با٢يت

ب  "ِخْمَير ملى٥ في الخيجان  (م 732/  َـ 110ث ) (53)مىبه   بً  لَى

                                                 

ىدـ  ( 51)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .46، م 

ؼ الضوعي  ( 52) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .21م 

ماعر ًمني ، وكإ في نىٗاء مً انل ٞاعس ي ، وولي ٢ًاءها للخلُٟت . ابى ٖبض هللا وهب بً مىبه  ( 53)

ؼ ، ول٨ىه اتهم بالؼهض٢ت ٞٗؼ٫ وخبـ زم اٞغط ٖىه  و٧ان وهب مخبدغا في الاؾاَحر . ٖمغ بً ٖبض الٍٗؼ

ال٣ضًمت ، زهىنا الاؾغاثُلُت منها ، وهى مً اواثل اإلااعزحن اإلاؿلمحن الظًً اخاَىا بازباع الاهبُاء 
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عواٍ ابً َكام وربضو ؤهه جهٝغ ٞيه ٦ما ٞٗل بؿيرة ابً اسخا١ و

ب َاب٘ ال٣هو الكٗبى الخغافى ، و٧ان اإلاٗخ٣ض  ويٛلب ٖلى ؤزباع َو

ىه اليمً ، وزانت ؤن   لم يدىاو٫ الخإلي٠ ؾىي ما يسو َو
ًا
با ؤن َو

 فى َظا اإلاجا٫ ، ول٨ً زبذ ؤن 
ًا
٦خب الؿيرة ال٣ضيمت ال جظ٦غ له ظهضا

با ٧ان طا ز٣اٞت واؾٗت  و٢ض جىاو٫ الٟسرة اإلال٨يت واإلاضيىت مً (54)َو

الج جاعرش ال٣ٗبت ال٨بري واظخمإ ٢غيل فى صاع الىضوة  خياة الغؾى٫ ٖو

ؼوة بجى زيشم ، وطل٪ فى ٢ُٗت مً اإلاٛاػي وظضث فى  والهجغة ٚو

ت ؤوعا١ البرصي التى ا٦دكٟها بي٨غ    Beckerمجلض يمً مجمٖى

ب ٦ظل٪ ٦خاب  ى ؤو٫ " اإلابخضؤ " وريؿب بلى َو ؤي ابخضاء الخلي٣ت َو

مداولت ٖىض الٗغب لل٨خابت فى جاعرش الغؾاالث ، اٖخمض ٖليه ابً 

 ٧ان يجيض 
ًا
با ٢خيبت واإلا٣ضسخى وؤخمض بً مدمض الشٗلبى ، ور٣ا٫ ؤن َو

 مً اللٛاث ال٣ضيمت ٧اليىهاهيت والؿغراهيت والخميريت ، وما يغوره 
ًا
ٖضصا

ٖبيض بً قغرت ووَب بً مىبه ًٖ اليمً ، باآلياٞت بلى ما يؿخيخج 

مً الى٣ىف اإلاخ٣ضمت الظ٦غ هى ٧ل ما ونلىا مً مٗلىماث ًٖ الٗهغ 

  . (55)الجاَلى فى بالص اليمً

 ٧اهذ التي والغواياث باإلؾغاثيلياث ملىء ٦خابه ؤهه ٚحر

ب بً مىبه  مً عظا٫ الُب٣ت .  (قٟاَت  آهظا٥ مخضاولت  ويٗخبر َو

ى مً مىاليض اليمً ، ٣ٞض ولض في  ألاولى مً ٦خاب اإلاٛاػأ والؿير َو
                                                                                                                                                       

كتهغ ب٨خابه  ٢هو  )، و (ط٦غ اإلالى٥ اإلاخىظت مً خمحر  )، ؤو  (الخُجان في ملى٥ خمحر  )والا٢ضمحن ، َو

 .(٢هو الازباع ) ، و  (الاهبُاء 

ذي ٖىض اإلاؿلمحن : ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي  ( 54) ً الخاٍع ش ، ٍ. الخضٍو  م ، 2004 ، 1مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 .50م

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 55)  .13ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع
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 َـ  ومٗجى َظا الاَخمام ٢34غرت حؿمى ػماع بجىاع نىٗاء خىالي ؾىت 

 ٖلى ؤَل اإلاضيىت وخضَم ، بل 
ًا
باإلاٛاػأ ، والؿير لم يٗض م٣هىعا

ؤنبذ الاقخٛا٫ بها مىي٘ اَخمام مً الٗلماء في ٧ل ألا٢ُاع 

 في بزغاء خغ٦ت 
ًا
 َيبا

ًا
ب بً مىبه بؾهاما ؤلاؾالميت ، و٢ض ؤؾهم َو

اف خياة ٖلميت زغرت  . الخإلي٠ في اإلاٛاػأ والؿير ٖو

والُبرأ  (اإلاٗاٝع ) صعاؾت اإلا٣خبؿاث في ابً ٢خيبت وجض٫

ب بضؤ بالخلي٣ت ، وجضعط بلى  (البضء والخاعرش )واإلا٣ضسخى  ٖلى ؤن َو

م ال٣غآن مشل َىص  جاعرش الٗهض ال٣ضيم ، زم بلى ألاهبياء الظيً ط٦َغ

 .  (56)ونالر ، بل ختى بلى بٌٗ الهالخين مشل ل٣مان وؤَل ال٨ه٠

ب ًٖ جاعرش اليمً ٞهي ؤؾُىعرت ، جإزظ مً ؤما  عواياث َو

٢هو ؤلاؾغاثيلياث وال٣هو الكٗبي، م٘ ٦شير مً الكٗغ اإلاىيٕى 

ب ملخمت هثريت  ، وجخمصخى م٘ ؤؾلىب ٢هو ألايام ، و٢ض ٢ضم َو

 .  (57)يماهيت قٗبيت لخجابه جّٟى١ ٖغب الكما٫

٘ ًٖ ؤلاصٖاء ال٩اطب ، ولم  ، بل بهه لم يسٞر
ًا
ب ص٢ي٣ا  ي٨ً َو

 ، ويّٗض السخاوأ ؤزباٍع ٚير ظضيغة 
ًا
 ٢اّنا

ًا
ولظا ٞةهه يّٗض ؤزباعرا

و٢ض ظاء باججاٍ مىدٝغ يٗي٠ باليؿبت بلى . باإلااعزين الجضيين 

وظهت اإلادضزين فى اإلاضيىت، ول٨ىه ظٗل مً ؤلاؾغاثيلياث ماصة لخاعرش 

                                                 

ؼ الضوعي  ( 56) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .24م 

ؼ الضوعي  ( 57) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .24م 
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 في جاعرش 
ًا
ما ٢بل ؤلاؾالم ، و٢ضم ؤو٫ همىطط للخاعرش الٗالمي مخمشال

 ٖىض ماعر مكهىع مً . الغؾاالث 
ًا
ظا الاججاٍ وظض نضي ٢ىرا َو

 .  (58)ماعدي اإلاضيىت ، َىابً بسخ٤

مً ؤَل  (59)ٖبض هللا بً ؤبب ب٨غ بً خؼم الاههاعي  و٧ان

لى ٖمغو بً خؼم ألاههاعي مً ٦باع الصخابت  اإلاضيىت وظضٍ ألٖا

الغؾى٫ والٍ الىبى ٖلى هجغان باليمً ، وولى ؤبٍى ٢ًاة اإلاضيىت فى 

واليت ٖمغ بً ٖبضالٗؼرؼ و٧ان ؤبى خؼم والض ٖبضهللا ز٣ت فى عوايت 

الخضيض ؤؾىض بليه ٖمغ بً ٖبضالٗؼرؼ مهمت ظم٘ الخضيض ٞىعر ابىه 

ٖبضهللا َظٍ اإلاىاَب وازخو بغوايت الخضيض اإلاخهل باإلاٛاػي ٞبٕر 

 (60)فى طل٪ وعوي ٖىه ابً اسخا١ والىا٢ضي وابً ؾٗض والُبري 

عواياث ٧لها جخٗل٤ بإزباع الغؾى٫ فى اإلاضيىت والٟسرة اإلاضهيت مً خياة 

.  الغؾى٫ نلى هللا ٖليه وؾلم 

 ؤخض ؤصخاب و ٖانم بً ٖمغ بً ٢خاصة ألاههاعي هى

ى ؤخض عواة ابً اسخا١  الؿيرة واإلاٛاػي ٖلى خض ٢ى٫ ابً ٢خيبت  َو

و٢ض ولض فى اإلاضيىت مً ؤؾغة مضهيت واقتهغ بإخاصيشه  . (61)والىا٢ضأ

                                                 

ؼ الضوعي  ( 58) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .24م 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 59)  .24ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ىدـ  ( 60)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .57، م 

ىدـ  ( 61)   2001 ، 2جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الخاهجي ، ٍ. اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىها : ًىؾ٠ هىعٞو

 .64، م 
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ًٖ خياة الغؾى٫ ٖامت وعوي ٖىه مدمض ابً اسخا١ والىا٢ضي ، 

ومما ؤزظٍ ٖىه الُبري وؿخُي٘ ؤن هلمذ اَخمامه بخاعرش الخلٟاء 

الغاقضيً وزانت ؤزباع ٞخىت ٖشمان ، وردضزىا ابً ؾٗض ؤن ٖانم 

َظا عخل بلى صمك٤ يلخمـ اإلاؿاٖضٍ فى بالٍ الخليٟت ٖمغ بً 

ٖبضالٗؼرؼ، ٣ٞطخى الخليٟت صيىه وؤمٍغ ؤن يجلـ فى ظام٘ صمك٤ 

يدضر الىاؽ فى اإلاٛاػي ومىا٢ب الصخابت ٟٞٗل زم عظ٘ بلى اإلاضيىت 

.   َـ 119 َـ وجىفى ؾىت 101ٖام 

ى٣ط ى  ظيل مً ٦خاب اإلاٛاػي والؿيرة وربٙز ظيل آزغ ٍو

غي ؤقهغ ٦خاب مضعؾت اإلاضيىت  مه مدمض بً مؿلم بً قهاب الَؼ يسٖز

ال١ والظي جخملظ ٖلى يضيه ٞغر٤ مً ٦خاب اإلاٛاػي والؿيرة ؤو  ٖلى ؤلَا

 .  (62)ظيل ظضيض مً َاالء ال٨خاب

 ؤبى ٖبض الغخمً الهيشم بً ٖضأ هى( 63والهُشم بً ٖضي

بً ٖبض الغخمً بً ػرض بً ؤؾيض بً ظابغ بً ٖضأ بً زالض بً زيشم 

بً ؤبي خاعزت بً ظضأ بً جضو٫ بً بدسر بً ٖخىص بً ٖىين بً 

ى َيء، الُاجي  ؾالمان بً سٗل بً ٖمغو بً الٛىر بً ظلهمت، َو

، ه٣ل مً ٦الم الٗغب 
ًا
الشٗلي البدسرأ ال٩ىفي، ٧ان عاورت ؤزباعرا

 
ًا
 بىاؾِ، و٧ان زيرا

ًا
ا ولٛاتها اإلاشير، و٧ان ؤبٍى هاػال لىمها وؤقٗاَع . ٖو

م، ٞإوعص  ت ؤنى٫ الىاؽ وه٣ل ؤزباَع و٧ان الهيشم يخٗغى إلاٗٞغ

ا و٧اهذ مؿخىعة ٨ٍٞغ لظل٪، وه٣ل ٖىه ؤهه ط٦غ  مٗايبهم وؤَهَغ

                                                 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 62)  .25ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع

ض عاظ٘  ( 63) ش بٛضاص : الخُُب : للمٍؼ ش ، واهٓغ الجغح والخٗضًل البً ؤبي :  ، ابً مٗحن 14/52جإٍع الخإٍع

  .9/85خاجم 
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الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب عضخي هللا ٖىه بصخيء، ٞدبـ لظل٪ ٖضة 

، ولبؿىا ٖليه ما لم ي٣ل، و٧ان ٢ض ناَغ 
ًا
ؾىين، ور٣ا٫ بهه ه٣ل ػوعا

ىا ال٨الم ، ٞإطاٖىا طل٪ ٖىه، وخٞغ  ٞلم يغيٍى
ًا
و٧ان يغي عؤأ . ٢ىما

.  الخىاعط

اإلاٗمغرً " ، و٦خاب "اإلاشالب "  مً ال٨خب اإلاهىٟت ٦خاب وله

" ، و"َبٍى آصم ٖليه الؿالم " ، و٦خاب "بيىجاث الٗغب " ، و٦خاب "

هؼو٫ الٗغب بسغاؾان والؿىاص " اٞسرا١ الٗغب وهؼو٫ مىاػلها، و٦خاب 

جاعرش " ، و٦خاب "مضيذ ؤَل الكام " ، و٦خاب "وؿب َي " ، و٦خاب "

ىص " ، و٦خاب "العجم وبجي ؤميت  ت " ، و٦خاب "الٞى ، "زُِ ال٩ٞى

ت " و٦خاب  جاعرش " ، و٦خاب "جاعرش ألاقغاٝ ال٨بير " ، و٦خاب "والة ال٩ٞى

" ، و٦خاب "َب٣اث ال٣ٟهاء واإلادضزين " ، و٦خاب "ألاقغاٝ الهٛير 

ت " ، و٦خاب "زىاجيم الخلٟاء " ، و٦خاب "٦جى ألاقغاٝ  ٢ًاة ال٩ٞى

، "الىىاصع " ، و٦خاب "الخىاعط " ، و٦خاب "اإلاىاؾم " ، و٦خاب "والبهغة 

ؤزباع الخؿً بً ٖلي بً ؤبي " ، و٦خاب "الخاعرش ٖلى الؿىين " و٦خاب 

ٖما٫ " ، و٦خاب "ؤزباع الٟغؽ " و٦خاب " َالب عضخي هللا ٖجهما ووٞاجه

ير طل٪ مً الخهاهي٠" الكٍغ ألمغاء الٗغا١  .  ٚو

وازخو بمجالؿت اإلاىهىع واإلاهضأ والهاصأ والغقيض وعوي 

.  ٖجهم

رث جهاهيٟه وحٗضصث ٦خبه ، و٢ض ط٦غ له ابً و٧ان
ُ
 ممً ٦ث

 في الؿير وألازباع واإلاىا٢ب واإلاشالب الىضيم
ًا
 ما ييي٠ ٖلى زمؿين ٦خابا

جاعرش ألاقغاٝ ال٨بير ، وجاعرش : ومىايي٘ جاعرسيت مسخلٟت ، مجها 
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ب٣اث ال٣ٟهاء واإلادضزين ، و٦خاب الخاعرش مغجب  ألاقغاٝ الهٛير ، َو

و٧اهذ ٦خبه مً ؤَم اإلاهاصع التي اؾخٟاص مجها اإلااعزىن . ٖلى الؿىين 

( . 64)الظيً ظاءوا بٗضٍ

الخابعي  : (1 )( م 758/  َـ 141ث  ):  وهىا٥ مىس ى بً ٣ٖبت 
ٟها 

ّ
 باإلاٛاػأ الىبىرت ، ؤل

ًا
الجليل مىلى آ٫ الؼبير بً الٗىام ، ٧ان بهيرا

 . في مجلض ، ٩ٞان ؤو٫ مً نّى٠ في طل٪ 

َغْرب مىلى 
ُ
خضر مً صخ٠ ابً ٖباؽ التي ؤوصٖها بياٍ ٦

ز٣ت ٣ٞيه : وؤخاصيشه في ال٨خب الؿخت ، ٢ا٫ ٖىه ابً حجغ. ابً ٖباؽ
.  بمام في اإلاٛاػأ 

ٖلي٨م : مٛاػأ مً ه٨خب ؟ ٢ا٫ : ٧ان مال٪ بطا ٢يل له 
مٛاػي مىس ى بً  ))بـمٛاػأ مىسخى بً ٣ٖبت ، ٞةهه ز٣ت ، وربضو ؤن 

 بلى ال٣غن الشامً ، و٢ض ط٦غ الظَبي ؤهه ٢غؤٍ ((٣ٖبت 
ًا
 ٧ان مىظىصا

مٛاػأ مىسخى بً ٣ٖبت في مجلض ليـ بال٨بير ، ؾمٗىاَا ، : ٣ٞا٫ 
البها صخيذ ، ومغؾل ظيض  ولم جهلىا وسخت ٧املت مً ؤنل . ٚو

 (َـ789)ال٨خاب ، وبهما ونلىا ٢ُٗت مً تهظيب ابً ٢اضخي قهبه 
في ٦خاب الضعع في ازخهاع  (َـ463)وازخهغ ال٨خاب ابً ٖبض البر 

 في ٦خابه 
ًا
: اإلاٛاػأ والؿير ، و٦ظا ا٢خبـ مىه ابً ؾيض الىاؽ ههىنا

.  ٖيىن ألازغ 

و٢ض اجب٘ ؤؾلىب مضعؾت اإلاضيىت ٞىجضٍ ي٨ٗـ جؼايض جإ٦يض 

 بظ٦غ جىاعرش الخىاصر 
ًا
 زانا

ًا
. اإلادضزين ٖلى ؤلاؾىاص ، وربضي اَخماما

غأ   )و٢ض اؾخٟاص مً مىاص م٨خىبت   (وبسانت مً آزاع ؤؾخاطٍ الَؼ

خماص في الغواياث  بياٞت بلى الىزاث٤ والغواياث الكٟىرت ، ول٨ً الٖا

                                                 

مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت . مٗالم الخًاعة الٗغبُت في ال٣غن الشالض الهجغي : ؤخمض ٖبض الباقي  ( 64)

 .371 م ، م 1991 ، بحروث 1ٍ

ش البساعي 267َب٣اث زلُٟت م: اهٓغ جغظمخه في   (1)   . 7/292 ، جاٍع
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و٢ض اؾدىض مىسخى بً ٣ٖبت . اإلا٨خىبت ب٣ى ٖلى الغاوأ ال ال٨خاب 

غي ، وؤياٝ بلى طل٪ بدىزه الخانت ، وبظل٪  بالضعظت ألاولى بلى الَؼ

ول٨ىا هبين ؤن ج٣ضيغ بهخاظه يخُلب . ؤياٝ ماصة بلى جغار اإلاضعؾت 

صعاؾت جٟهيليت ص٢ي٣ت ل٩ل اإلا٣خبؿاث اإلاإزىطة ٖىه التي جغص في ابً 

 .  (65)بسخ٤ والىا٢ضأ والُبرأ وابً ؾيض الىاؽ وابً ٦شير

غأ  ولض ؤبى ب٨غ  و٢ض (مٛاػي الغؾى٫  ) (66)زم ظاء ٦خاب الَؼ

، و٢ض ؤزظ ًٖ ه51بً مؿلم بً ٖبض هللا بً ٖبض هللا بً قهاب ٖام 

ؤٖالم اإلادضزين الظيً ي٣ى٫ ٖجهم ؤنهم بدىع الٗلم، ورظ٦غ ؤهه ٢ام 

بجم٘ واؾ٘ في اإلاضيىت ًٖ ؤخاصيض الغؾى٫ نلى هللا ٖليه وؾلم 

. والصخابت، ؾاٖضٍ في طل٪ م٩اهخه الاظخماٖيت، وطا٦غتها ال٣ىره 

ٗخبر غأ في الىا٢٘ م٘ آزغرً مً ظيله ، اإلااؾؿين وَُ  الَؼ

غي ٦مدضر  ، (67)لٗلم الخاعرش ٖىض الٗغب اإلاؿلمين واقتهغ الَؼ

٣يه باإلياٞت بلى ٧ىهه ماعزا غي ٢ض وي٘ بَاعا .  ٞو وهجض ان الَؼ

واضخا للؿيرة الىبىرت، و٢ض عاعى بهىعة ٖامت الدؿلؿل الخاعرذي 

                                                 

ؼ الضوعي  ( 65) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .24م 

ل . هى مدمض بً مؿلم بً ٖبض هللا بً قهاب  ( هـ 124 – 58) الؼهغي  (66) . مً بني ػهغة ، مً ٢َغ

ت . جابعي مً ٦باع الخٟاّ وال٣ٟهاء مضوي ؾ٨ً الكام  وصون مٗها ٣ٞه . هى او٫ مً صون ألاخاصًض الىبٍى

وؤزظ ٖىه . ؤزظ ًٖ بٌٗ الصخابت . خضًض  ( 2200)ظمُ٘ خضًض الؼهغي : ٢ا٫ ؤبى صاوص . الصخابت

ب٣خه ُاث 1/102؛ وجظ٦غة الخٟاّ 451 ـ 9/445تهظًب التهظًب  ]. مال٪ بً  ؤوـ َو  ؛ 1/451 ؛ والٞى

الم للؼع٦لي   [. 7/317وألٖا

سُت الٗغبُت : ابغاهُم بًُىن  ( 67)  ، 58مجلت ال٨ٟغ الٗغبي ، ٖضص. مؿاثل اإلاىهج في ال٨خابت الخاٍع

 .10 م ، م 1989ا٦خىبغ 



 42 

للخىاصر ، و ط٦غ بٌٗ الخىاعرش مشل جاعرش الهجغ ة  و جىاعرش بٌٗ 

ى يهخم  بلى خض ٦بير باإلؾىاص، وؤؾلىبه يخه٠ بالهغاخت . الٛؼواث  َو

غي ؤخياها بٌٗ  والبؿاَت و السر٦يز، و ٢لما يلجإ للمبالٛت، ورىعص الَؼ

ا  .   ألاقٗاع اإلاخٗل٣ت باألزباعالتي ط٦َغ

الم ، و٢ض غي ظماٖت مً الٗلماء ألاثمت ألٖا  عوي ًٖ الَؼ

اإلاها ألاقهغ ـ الظي ٢يل ٖىه ال يٟتى  يإحى فى م٣ضمتهم ٣ٞيه اإلاضيىت ٖو

ومال٪ فى اإلاضيىت ـ مال٪ بً ؤوـ ألانبخى ، وؾٟيان بً ٖييىت ، 

غي ، وؤنبدذ له م٩اهت ٖلميت  وؾٟيان الشىعي ، و٢ض طإ نيذ الَؼ

يٗت فى ؤوؾاٍ الٗلماء ، ٣ٞض ؾئل م٨دى٫ الضمك٣ى ، مً ؤٖلم  ٞع

ابً قهاب ، : ابً قهاب ، ٢يل له زم مً ؟ ٢ا٫ : مً عؤيذ ؟ ٣ٞا٫ 

ابً قهاب ٧ان ٢ض خٟٔ ٖلم ال٣ٟهاء الؿبٗت ـ : ٢يل له زم مً ؟ ٢ا٫ 

ى زليٟت  ي٣هض ٣ٞهاء اإلاضيىت اإلاكهىعرً ـ و٦خب ٖمغ بً ٖبضالٗؼرؼ َو

 ؤٖلم : ـ بلى ؾاثغ ألا٢اليم 
ًا
ٖلي٨م بابً قهاب ، ٞةه٨م ال ججضون ؤخضا

ى مً َى ـ ال ي٣ى٫ مشل  بالؿىت اإلااييت مىه ، ٞٗمغ بً ٖبضالٗؼرؼ ـ َو

 يؿخد٤ َظا الشىاء 
ًا
طل٪ ال٨الم ًٖ ابً قهاب بال بطا ٧ان الغظل ٞٗال

مً الخليٟت الٗالم ، بما بلٜ مً م٩اهت ٖلميت ، والخ٤ ؤن ابً قهاب 

٧ان مىي٘ اخسرام وبظال٫ زلٟاء بجى ؤميت ، ألهه بلى ظاهب جبدٍغ فى 

. (68)الٗلىم ، ٧ان يدسرم هٟؿه ، ولم يضاًَ فى الخ٤ 

غي بال٨خابت والخضورً َى الظي م٨ىه مً و٧ان  اَخمام الَؼ

يٗت التى خٓى بها فى  وكغ ٖلمه ، وبىؤٍ جل٪ اإلا٩اهت الٗلميت الٞغ
                                                 

ت : ٖبض الكافي مدمض ٖبض الل٠ُُ  (68) لى للكئىن . ؤواثل اإلاالٟحن في الؿحرة الىبٍى اإلاجلـ ألٖا

 . 31 م ،  م2005الاؾالمُت ، ال٣اهغة 
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ال بالٍ الخلٟاء ومجالؿهم ، و٧ان َى قضيض  ؤوؾاٍ الٗلماء ، ٞو

ما وكغ ؤخض مً الىاؽ َظا : الٟسغ بظل٪ ، وعوي ٖىه ؤهه ٧ان ي٣ى٫ 

غي " الٗلم وكغي ، وال بظله بظلى  ول٣ض يإ ما ٦خبه وصوهه الَؼ

ولىال ما ب٣ى لىا مً ٖلمه مما عواٍ . بىٟؿه ، ولم يهل بليىا ٦ما َى 

م وؤهبٛهم مدمض بً بسخا١ ـ ل٩اهذ  جالمظجه ـ وبهٟت زانت ؤقهَغ

زؿاعجىا ٞاصخت ، ٞةلى ابً بسخا١ يغظ٘ الًٟل ألا٦بر فى خٟٔ ٖلم 

غي ، ٞهى الظي ؤونله بليىا ، ألهه ٧اهذ جغبُه بإؾخاطٍ  ؤؾخاطٍ الَؼ

ٖال٢ت مخيىت ٢اثمت ٖلى الخب والاخسرام ، ومما ص٫ ٖلى ٢ىة جل٪ 

الٗال٢ت ومخاهتها ، وعٞٗت م٩اهت ابً بسخا١ ٖىض ؤؾخاطٍ وز٣خه ٞيه ، 

ؤهه ٧ان يٗخبر مغظٗه ألاو٫ فى ٧ل ما يخٗل٤ بؿيرة الغؾى٫ نلى هللا 

ٖليه وؾلم مما يدهل ٖليه مً مٗلىماث مً َغ١ ؤزغي ليخصبذ مً 

ٞٗىضما ػاع ابً بسخا١ مهغ والخ٣ى بٗاإلاها ال٨بير يؼرض بً ؤبى . صختها 

غي ، ليخصبذ مً  خبيب ، وعوي ٖىه الٗلم ، ؤعؾل بلى ؤؾخاطٍ الَؼ

صخت بٌٗ الغواياث وطل٪ مً ؤمشا٫ ال٣هت الخاليت ٣ٞض ٢ا٫ ابً 

خضزجى يؼرض بً ؤبى خبيب اإلاهغي ، ؤهه وظض ٦خابا ًا : " بسخا١ هٟؿه 

ٞيه ط٦غ مً بٗض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم بلى البلضان ، 

وملى٥ الٗغب والعجم ، وما ٢ا٫ ألصخابه خين بٗثهم ، ٢ا٫ ـ ابً 

غي ، ليخصبذ مً صخت  بسخا١ ـ ٞبٗشذ به بلى مدمض بً قهاب الَؼ

بٌٗ الغواياث وطل٪ مً ؤمشا٫ ال٣هت الخاليت ٣ٞض ٢ا٫ ابً بسخا١ 

خضزجى يؼرض بً ؤبى خبيب اإلاهغي ، ؤهه وظض ٦خابا ٞيه ط٦غ : " هٟؿه 

مً بٗض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم بلى البلضان ، وملى٥ الٗغب 

والعجم ، وما ٢اله ألصخابه خين بٗثهم ، ٢ا٫ ـ ابً بسخا١ ـ ٞبٗشذ 
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ه  غي ٞٗٞغ غي َى ألاقهغ : " به بلى مدمض بً قهاب الَؼ واؾم الَؼ

 ما يٗبر ٞيما يخٗل٤ بغوايخه 
ًا
 فى ؾيرة ابً بسخا١ ، و٦شيرا

ًا
وألا٦ثر ط٦غا

غي ، ب٣ىله  غي ، : ًٖ الَؼ خضزجى مدمض بً مؿلم بً قهاب الَؼ

 ي٣ى٫ 
ًا
غي ٣ِٞ ، ؤو خضزجى ابً قهاب ، ؤو ؾإلذ : وؤخياها خضزجى الَؼ

غي ، بلى ٚير طل٪ مً الخٗابير  .(69)ابً قهاب الَؼ

غي اإلاضعؾت التى جسغط ٞحها هسبت ممخاػة مً و٧ان  الَؼ

الخالميظ مجهم مىسخى بً ٣ٖبت الظي ٧ان مىلى آل٫ الؼبير ، والظي اقتهغ 

ب٨خابت اإلاٛاػي خيض ؤل٠ ٦خابا عواٍ ٖىه ابً ؤزيه ورضعى اؾماٖيل 

 َـ ، و٢ض يإ َظا ال٨خاب ولم يهل 158بً ببغاَيم اإلاخىفى ؾىت 

بليىا ؾىي ٢ُ٘ نٛيرة مىه ، خٟٓذ فى ٦خب اإلااعزين الالخ٣ين 

وزانت ابً ؾٗض والُبري وجدخىي ٖلى ٢ىاثم اإلاهاظغرً بلى الخبكت 

واإلاكسر٦ين فى بيٗت ال٣ٗبت واإلاداعبين فى بضع ، ٦ما ٖجى مىسخى بً 

 ًٖ 
ًا
٣ٖبت بخاعرش الخلٟاء الغاقضيً وبٌٗ زلٟاء بجى ؤميت ًٞال

يل ألاو٫ مً ال٨خاب . جاعرش الٗهغ الجاَلى واٖخمض ٖلى مضوهاث الٖغ

ؤمشا٫ ابً ٖباؽ و٦ظل٪ ٖلى الىزاث٤ اإلا٨خىبت وا٢خبـ بٌٗ ألاقٗاع 

 ، و٢ض جىفى مىسخى بً ٣ٖبت ؾىت 
ًا
 ػمىيا

ًا
وخاو٫ جغجيب الخىاصر جغجيبا

 .  (70) َـ141

                                                 

ت : ٖبض الكافي مدمض ٖبض الل٠ُُ  (69) لى للكئىن . ؤواثل اإلاالٟحن في الؿحرة الىبٍى اإلاجلـ ألٖا

 . 21 م ،  م2005الاؾالمُت ، ال٣اهغة 

سُت ٖىض اإلاؿلمحن : مدمض مدمض مغس ي الكُش  ( 70)  .27ث ، م . ص . وكإة ال٨خابت الخاٍع
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 بً (71)الخاٞٔ ؤلازباعأ مدمض بً بسخا١وهىا٥ الٗالمت 

يؿاع بً زياع ، و٢يل يؿاع بً ٧ىجان ـ اإلاُلبى بالىالء ، اإلاضيجى ، وؿبت 

بلى مضيىت الغؾى٫ نلى هللا ٖليه وؾلم و٧ان ي٨جى بإبى ب٨غ ، و٢يل 

بإبى ٖبضهللا ، و٧ان ظضٍ يؿاع مً ؤَل ٢غرت ٖين الخمغ بالٗغا١ ، و٢ض 

و٢٘ فى ؤؾغ اإلاؿلمين ٖىضما ٞخذ زالض بً الىليض عضخى هللا ٖىه ٖين 

 َـ فى زالٞت ؤبى ب٨غ 12الخمغ ٞيما ٞخذ مً ؤعى الٗغا١ ؾىت 

 َـ وؤعؾل يؿاع بً زياع م٘ ٚيٍر مً 13 – 11الهضي٤ عضخى هللا ٖىه 

. ألاؾغي بلى اإلاضيىت اإلاىىعة ـ ٖانمت الضولت ؤلاؾالميت فى طل٪ الى٢ذ 

وال يٗٝغ ٖلى وظه الي٣ين ما بطا ٧اهذ ؤؾغجه ٖغبيت ؤم ؤعجميت ، وبن 

 ؤن ج٩ىن ٖغبيت مؿيديت ، وناع والء يؿاع بلى ٢يـ 
ًا
٧ان ليـ بٗيضا

ب ، و٢ض ؤؾلم ٞإٖخ٣ه مىالٍ ، ومً زم وؿب 
َّ
بً مسغمت ابً اإلاُل

 .  (72)بلحهم ٞل٣ب باإلاُلبى

٧ان ابً :  ناخب الؿيرة الىبىرت ، ٢ا٫ ابً ؾٗض وهى
ولٗله ي٣هض ٖلى وظه ) بسخا١ ؤو٫ مً ظم٘ مٛاعأ عؾى٫ هللا 

وبال ٣ٞض ؾب٣ه ٖغوة ومىسخى بً ٣ٖبت، عوي البساعأ  (الاؾخ٣هاء 
 ، وعوي له مؿلم، وؤصخاب الؿنن ألاعبٗت، ٢ا٫ 

ًا
البً بسخ٤ حٗلي٣ا

. بمام باإلاٛاػأ، نضو١ يضلـ: ٖىه الخاٞٔ  في التهظيب

 ، ٞلم ؤظض مً : و٢ا٫ ابً ٖضأ 
ًا
و٢ض ٞدكذ ؤخاصيشه ٦شيرا

ؤخاصيشه ما يتهيإ ؤن ُي٣ُ٘ ٖليه بال٠ًٗ ، وعبما ؤزُإ ، ؤو يهم 
.  بالصخيء بٗض الصخيء 

:  وبهما ؤزظ ٖليه اإلادضزىن ؤمغرً 
                                                 

ش : اهٓغ جغظمخه في   (71    ) ت والخاٍع ؤصب :   ، ٖٟذ مدمض الكغ٢اوي 7/191 ، الجغح والخٗضًل 2/27اإلاٗٞغ
ش ٖىض الٗغب   صعاؾاث في خًاعة ؤلاؾالم ، جغظمت اخؿان ٖباؽ :  ، هاملخىن ظب 256 / 1الخاٍع

ت : ٖبض الكافي مدمض ٖبض الل٠ُُ  (72) لى للكئىن . ؤواثل اإلاالٟحن في الؿحرة الىبٍى اإلاجلـ ألٖا

 . 42 م ،  م2005الاؾالمُت ، ال٣اهغة 
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ؤهه ٧ان يدضر ًٖ الجماٖت بالخضيض الىاخض وال يٟهل - 1
 . ٦الم طا مً  ٦الم طا 

ٍغ يدحى ال٣ُان ٞإقاع بلى ما في ؾيرة ابً - 2
َ
٦

َ
وألامغ الشاوي ط

بسخا١ مً الىاهي مً الكٗغ ومً بٌٗ آلازاع اإلاى٣ُٗت اإلاى٨ٍغ ٞلى 
خظٝ مجها طل٪ لخؿيذ ، وزّم ؤخاصيشه ظمت في الصخاح واإلاؿاهيض 

 . مما يخٗل٤ باإلاٛاػأ ييبغي ؤن جًم بلحها وجغجب 

في ٦خابه صالثل  (َـ458) و٢ض ٞٗل ٚالب َظا ؤلامام البحه٣ي 
٤ مىهج اإلادضزين وؤَل   للؿيرة واإلاٛاػأ ٞو

ًا
الىبىة ، ٩ٞان بد٤ ظامٗا

.  الؿير 

وفي مىخه٠ ال٣غن الشاوي الهجغأ بضؤث جٓهغ ال٨خب 
أث ، زم جلتها الصخاح والؿنن واإلاهىٟاث ، وهي التي  الجامٗت ٧اإلاَى

بذ مٗٓم ؤخاصيض عؾى٫ هللا   ٧املت ًٖ اؾخٖى
ًا
 ، ًٞمذ ؤبىابا

 ، ل٨ً اهخ٣ى ٧ل بمام مً اإلاهىٟين ما هاؾب مٛاػأ عؾى٫ هللا 
ه في الخإلي٠ ، ولً ؤصزل في جٟانيل قغوَهم ٞهظا يدخاط بلى  قَغ

.  و٢ٟاث َىرلت 

ؤ٢ضم  ( م 768/  َـ151ث  ) ونلذ بليىا مً ابً اسخ٤ و٢ض

ت ب٩ليتها  وردخمل ؤن زُخه ألانليت للؿيرة . ؾيرة ج٩اص ج٩ىن مدْٟى

ؤو جاعرش الٟسرة بين الخ٩ىرً " اإلابخضؤ " ٧اهذ جخإل٠ مً زالزت ؤ٢ؿام 

ؤو عؾالت الىبى " اإلابٗض " و  (نلى هللا ٖليه وؾلم  )ومبٗض الغؾى٫ 

واإلاٛاػأ ؤو ٚؼواث الغؾى٫ وؾغاياٍ ،  (نلى هللا ٖليه وؾلم  )مدمض 

ول٨جى ؤعأ ؤن ال٨خاب هٟؿه يخإل٠ مً ٢ؿمين مخميزيً ، اإلابخضؤ 

 ٖلى اهٟغاص
ًا
 ؤو  ٦ال

ًا
 عوايتهما مٗا

ًا
 .  (73)واإلاٛاػأ ، ولظا ٧ان ظاثؼا

                                                 

ؼ الضوعي  ( 73) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .25م 
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 ابً بسخ٤ ؤبٗض مً خضوص مضعؾت اإلاضيىت ، ؾىاء طهب

٣ٞض ظم٘ بين ؤؾاليب . ؤ٧ان طل٪ فى هٓغجه الخاعرسيت ؤم في ؤؾلىبه 

اإلادّضزين وال٣هام في ٦خاباجه ، واؾخٟاص مً هىاحي الاَخمام 

اإلاسخلٟت باإلاٛاػأ وجىاعرش ألاهبياء ، ٞجم٘ بين ألاخاصيض والغواياث 

الخاعرسيت وؤلاؾغاثيلياث وال٣هو الكٗبي م٘ ٦شير مً الكٗغ 

 يجلب . الصخيذ واإلاىيٕى 
ًا
ولظا ٞةن مهاصع مٗلىماجه ج٩ّىن زليُا

ً " ؤَل ال٨خاب " عوي ابً بسخ٤ ًٖ " اإلابخضؤ "ٟٞي . الاهدباٍ  ، ٖو

 ً ب بً مىبه ، ٖو  ًٖ َو
ًا
 في ؤلاؾالم، وؤزظ ٦شيرا

ًا
الضازلين خضيشا

 ٖغبيت ٢ضيمت ، وؤ٢انيو مً ؤنل يماوي 
ًا
. العجم ، وعوي ٢هها

ا بلى ؤؾاجظجه في اإلاضيىت  َغ ؤما عواياجه ًٖ ٞسرة الغؾالت ٞسرظ٘ في ظَى

وفي بٌٗ الخاالث ال جخٗضي . ، م٘ بياٞاث خهل ٖلحها ببدىزه 

 آلياث ٢غآهيت ، ه٣له ًٖ ٚيٍر ؤو ٖمله َى 
ًا
. عواياجه ؤن ج٩ىن قغخا

ول٨ً هالخٔ ؤن مٗلىماجه ًٖ الٟسرة اإلا٨يت وعصث فى الٛالب صون 

 ما هجض ٧لمت 
ًا
 ألزباٍع ، مما يكير بلى ؤزغ " ٢هت "بؾىاص ،و٦شيرا

ًا
ٖىىاها

ال٣هو ، وم٘ ؤن عواياجه ًٖ الٗهغ اإلاضوي ٞحها َاب٘ ظضأ ؤ٢ىي 

ىايت ؤوضر باإلؾىاص ، بال ؤهىا هجض م٘ َظا ؤزغ ال٣هو الكٗبي  ٖو

ورغص الكٗغ زال٫ ؤزباٍع ؤو في نهايت .٦ما هجض ؤزغ الخ٣ىي فى اإلابالٛت 

ظا يٓهغ بىيىح ظمٗه بين  ال٨الم ًٖ الخاصر بك٩ل مجمٕى ، َو

يه اإلاىيٕى . ؤؾلىب ال٣ّهام وؤؾلىب اإلادّضزين  ظا الكٗغ ، بىٖى َو
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 ٖلى الخياعاث الؿياؾيت اإلاٗانغة ٧اإلاىاٞؿت 
ًا
والصخيذ ، يل٣ي يىءا

 .  (74)بين ألاههاع و٢غيل

يخ٣ض خماصٍ ٖلى ؤَل ال٨خاب في الغوايت ، وٍُ  ابً بسخ٤ اٖل

 مً الكٗغ اإلاىيٕى ، وألزُاثه في ألاوؿاب ، وألهه ال 
ًا
وإليغاصٍ ٦شيرا

ؤأ صون  )يمّدو مهاصٍع ، وألهه يى٣ل مً ٦خب آلازغرً مباقغة 

 ببٌٗ  . (ؾماٖها ًٖ ؤصخابها 
ّ
وم٘ طل٪ ٞةن ابً بسخ٤ يبضي ق٩ا

 باآلياث ال٣غآهيت ليٗؼػ عواياجه 
ًا
ؤما فى الكٗغ . عواياجه ويؿخٗين ؤخياها

 ، ويٗسٝر بًٟٗه 
ًا
 ٦ما . ٞلم ي٨ً مخيىا

ًا
ؤما في ؤلاؾىاص ٞلم ي٨ً ص٢ي٣ا

ب ؤَل الخضيض ، ول٨ىه ج٣ّضم بُغر٣ت ؤلاؾىاص الجمعي ب٨ٟاءة 
ّ
يخُل

واؾخُإ ؤن ي٣ضم ٢هت ظظابت مً عواياجه و٢ض اؾخٟاص ابً بسخ٤ 

 .  (75)مً الىزاث٤ واإلاىاص اإلا٨خىبت والغواياث وألازباع الكٟىرت

ٓهغ ال٨ٟغرت في التهمت اإلاىظهت –  ؤزغ الخياعاث الؿياؾيت ٍو

. بلى ابً بسخ٤ في ؤهه طو ميى٫ قيٗيت ، وهي تهمت ال جسلى مً ؤؾاؽ 

وعبما ٧ان يض ألامىرين ، –ورىن٠ بإهه ٢ضعأ ـ يامً بدغرت ؤلاعاصة 

. ول٨ً َظا يخُلب ألاصلت إلزباجه 

 اهخ٣ضث ؾيرة ابً بسخ٤ في اإلاضيىت ، ول٨جها ل٣يذ و٢ض

ٖىايت في اإلاكغ١ ، وربضو ؤنها بإؾلىبها وماصتها هاؾبذ الاججاَاث 

                                                 

ؼ الضوعي  ( 74) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .26م 

ؼ الضوعي  ( 75) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .26م 
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ث  )و٢ض ونلذ بليىا مى٣دت مً ٢بل ابً َكام . الش٣اٞيت َىا٥ 

، الظأ ؤزظَا بغوايت الب٩اجي  وهي بىٓغ السخاوأ  ( م 813/  َـ 218

و٢ض خاو٫ ابً َكام في . ؤوز٤ مً عوايت يىوـ بً ب٨غ الكيباوي 

زانت ، وؤن يُغح " اإلابخضؤ " تهظيبه ؤن يدظٝ ألا٢ؿام الًٗيٟت في 

ورٓهغ ؤن . الكٗغ اإلاىيٕى ، وؤن يجٗلها ؤ٢غب بلى وظهت هٓغ اإلادضزين 

بٗض ؤن ه٣دها ابً – اإلااعزين ٖامت يىٓغون بلى ؾيرة ابً بسخ٤ 

 .  (76)هٓغة خؿىت– َكام زانت 

يؿب ش الخلٟاء  بلى ابً بسخ٤ ٦خاب آزغ َى ٍو ،ولم جاٍع

يهل بليىا مىه بال م٣خُٟاث مبٗثرة ، وربضو ؤهه جىاو٫ جاعرش الخلٟاء 

 .  (77)الغاقضيً وألامىرين

 اؾخٟاص ابً بسخ٤ مً وظهاث ؤؾالٞه ، وؤياٝ بلحها ، ل٣ض

ب بً مىبه ، وعبما ٧ان َظا " اإلابخضؤ " ٞهى في   في زُخه بَى
ًا
يبضو مخإزغا

وم٘ ؤن جإليٟه مىٟهل بًٗها . ؾبب وظىص ٢ؿم زام باليمً ٞيه 

ت حّٗبر ًٖ ٨ٞغة جاعرسيت هي ٦خابت جاعرش  ًٖ بٌٗ بال ؤنها بمجمٖى

  .(78 )(مً اإلابخضؤ واإلاٛاػأ وجاعرش الخلٟاء  )ٖالمي 

                                                 

ؼ الضوعي  ( 76) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .27م 

ؼ الضوعي  ( 77) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .27م 

ؼ الضوعي  ( 78) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .27م 
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 ما وؤ٢ضم ب٣ليل، طل٪ بٗض الىبىرت الؿيرة ٦خب ْهغث زم

 بسخا١ ابً لؿيرة مسخهغٌخ  وهى (79)َكام البً الؿيرة مجها ونلىا

ى ( هجغرت 151 اإلاخىفى ) ٟه اٖخجى الظأ ال٨خاب َو
َّ
 مً ألازباع بجم٘ مال

  ، بالص ٖضة بلى طل٪ ؾبيل في واعجدل ، اإلاسخلٟت مٓانها
ًا
 لئلخاَت ؾاٖيا

  . وألازباع الخٟانيل ب٩اٞت

 جىاو٫ ابً َكام َظٍ الغوايت التي و٢ٗذ له مً ؾيرة و٢ض

 ، 
ًا
ابً بسخا١ ، ب٨شير مً الخدغرغ والازخهاع وؤلاياٞت ، والى٣ض ؤخياها

 . (80)واإلاٗاعيت بغواياث ؤزغ لٛيٍر مً الٗلماء

 ؾيرة ابً َكام ، ختى ٧اصوا جضاو٫  زم
ًا
 وخضيشا

ًا
 الىاؽ ٢ضيما

ظا ابً َكام َى الظأ : "ي٣ى٫ ابً زل٩ان . ييؿىن وايٗها ألاو٫  َو

ظم٘ ؾيرة عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم مً اإلاٛاػأ والؿير البً 

ظبها ولخهها  وهي اإلاىظىصة بإيضأ الىاؽ ، اإلاٗغوٞت .. بسخا١ ، َو

 . بؿيرة ابً َكام

ٞهى بزباعأ ٧ىفي له  (م774/ه157) (81) ؤبى مسى٠ؤما

يت . اَخمام باألوؿاب التي  (الٗغا٢يت  )ويٗخبر ؤخض ؤٖمضة اإلاضعؾت ال٩ٞى

                                                 

 . (هـ218)وهى ؤبى مدمض ٖبض اإلال٪ بً هكام بً ؤًىب الخمحري اإلاهغي  ( 79)

و٢ض  . (هـ152)وؤنل هظه الؿحرة هى ما ويٗه ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بسخا١ بً ٌؿاع اإلاضوي ال٣غش ي 

اص ابً ٖبض هللا الب٩اوي الٗامغي ال٨ىفي  ، ًٖ ابً بسخا١،   (هـ183)عواها ابً هكام ًٖ ؤبي مدمض ٍػ

 وسخت مً ؾحرة ابً هكام ، ب٣لم ؤهضلس ي هِٟـ ، ٦خبذ ؾىت 
ً
،  (هـ719) وفي زؼاهت ال٣غوٍحن ؤًًا

والجؼء الشالض مً وسخت ؤزغي ، ب٣لم ؤهضلس ي ٖخ٤ُ ، ٖلى ع١ . وبدىاقيها مٗاعياث وج٣ُُضاث ٢ُمت 

اث بال٣اهغة . ٚؼ٫   .ونىع طل٪ ٧له في مٗهض اإلاسَُى

 . 11م.  م٣ضمت تهظًب ؾحرة ابً هكام : ٖبض الؿالم هاعون  (80)

ض عاظ٘   (81)  ، 6/93ال٩امل في يٟٗاء الغظا٫ :  ، ابً ٖضي 4/492لؿان اإلاحزان : ابً حجغ : للمٍؼ
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ذ جدذ عايت اإلاٗاعيت ، واجسظث ؾمت ؤ٦ثر خغ٦يت مً مضعؾت  ٖغ جٖغ

اإلاضيىت اإلاداٞٓت ، خيض ؾمي ؤصخابها بإَل الغؤأ ، م٣ابل ؤَل 

ً ٞخىح الكام والٗغا١ ،و ةو٢ض ٦خب ًٖ الغص (82)الخضيض   ، ٖو

ً الخىاصر  الخاليه في الٗغا١ ختى نهايت الٗهغ . الكىعي ، ونٟين ٖو

ً الخىاعط رألامىأ و  ٢ض ؤصزل الُبرأ في . انت الشىعاث واإلاٗاع٥ ٖو

 مً عواياجه
ًا
ت بإمىع الٗغا١ ،  . (83)٦خابه ٦شيرا و٧ان ؤ٦ثر مً ٚيٍر مٗٞغ

اعؽ والىا٢ضأ بالدجاػ  ٦ما ٧ان اإلاضاثجي بكئىن زغاؾان والهىض ٞو

(84) 

. ؤلاؾىاص بصخئ مً الدؿامذم٘  ؤبى مسى٠ حٗاملو٢ض  

واؾخٗمل الغواياث الٗاثليه في نٟين، واٖخمض ب٨ثرة ٖلى عواياث 

 .٢بيلت ألاػص 

يت ألازغي ٦ما ٞمشال يإزظ _ ؤهه اؾخٟاص مً الغواياث ال٩ٞى

يت للخىاصر  ٞهى ؤميل للٗغا١ . ًٖ الكٗبى ورىعص ٖاصة الهىعة ال٩ٞى

 . ججاٍ الكام 

                                                                                                                                                       

 .4/18الًٟٗاء : ال٣ُٗلي 

سُت الٗغبُت : ابغاهُم بًُىن  ( 82)  ، 58مجلت ال٨ٟغ الٗغبي ، ٖضص. مؿاثل اإلاىهج في ال٨خابت الخاٍع

 .11 م ، م 1989ا٦خىبغ 

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 83)

  .82 ،  م 2001

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 84)

  .82 ،  م 2001
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 في ٦خابت ؤبى مسى٠ حؿلؿال مخهال، ول٨ً الخماؾ٪ وهغي 

وهى ج٣ضم ؤخياها نىعة خيه للخىاصر م٘ . يٗي٠ في بٌٗ ألاخيان 

٨ظا هجضٍ . ٦شير مً اإلاداوعاث ، ورخسللها الكٗغ في بٌٗ اإلاىاؾباث َو

. ي٨ٗـ ؤزغ مجالـ الؿمغ و قيئا مً وظهت ٢هو ألايام في ؤؾلىبه

 

واؾخٗمل .  ؤبى مسى٠ ؤلاؾىاص بصخئ مً الدؿامذ اؾخٗمل

الغواياث الٗاثليت ًٖ نٟين زانت ، واٖخمض ب٨ثرة ٖلى عواياث 

يت ألازغي . ٢بيلخه ألاػص   – ٦ما ؤهه اؾخٟاص مً الغواياث ال٩ٞى
ًا
ٞمشال

حئ 
ّ
مضان َو ً عواة مً ٢باثل ؤزغأ ، ٦خميم َو يإزظ ًٖ الكٗبى ، ٖو

وهالخٔ ؤن ؾالؾل عواياجه . زم بهه ؤجمها بغواياث مً اإلاضيىت . و٦ىضة 

ظا َبيعي في ؤزباعأ مً  ٦شيرة ، وجدبض٫ بدبض٫ الخىاصر ، َو

 .  (85)ألاولين

ىعص يت  ) ؤبى مسى٠ ٖاصة الهىعة الٗغا٢يت ٍو  (ال٩ٞى

ٞهى ؤميل للٗغا١ ججاٍ الكام ، هديجت اٖسزاػ ال٣باثل . للخىاصر 

ا ، ٦ما ؤهه ؤميل للٗلىرين ججاٍ ألامىرين  ٦ما ؤن اٖسزاػ ال٣باثل . بمهَغ

 في عواياجه ، ول٨ً ؤزباٍع ٖلى الٗمىم ليؿذ 
ًا
ا يى٨ٗـ ؤخياها بمأزَغ

 .  (86)مخدؼبت

                                                 

ؼ الضوعي  ( 85) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .31م 

ؼ الضوعي  ( 86) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .31م 
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 ، ول٨ً الخماؾ٪ وهغي 
ًا
 مخهال

ًا
 فى ٦خابت ؤبي مسى٠ حؿلؿال

 نىعة ؤزاطة خيت . يٗي٠ فى بٌٗ ألاخيان 
ًا
وهى ج٣ضم ؤخياها

للخىاصر م٘ ٦شير مً الخُب واإلاداوعاث ، ورخسللها الكٗغ في بٌٗ 

 مً وظهت . اإلاىاؾباث 
ًا
٨ظا هجضٍ ي٨ٗـ ؤزغ مجالـ الؿمغ ، وقيئا َو

 . (87)في ؤؾلىبه" ألايام " ٢هو 

 ٢امو (م763/ه146ث) (88)مدمض بً الؿاثب ال٩لبىوهىا٥ 

وحكير .مدمض بً الؿاثب ال٩لبي بضعاؾاث في ألاوؿاب واللٛت والخاعرش  

٦ما ؤصي ٖلى . لجم٘ الغواياث ال٣بليت صعاؾاجه لؤلوؿاب بلى مداولت

وباإلياٞت بلى طل٪ ٞةهه عظ٘ لكٗغ .ؤًٞل وؿابه في ٧ل ٢بيلت 

. الى٣اثٌ اإلاخٗل٣ت بالٟغػص١ ٖلى الكاٖغ هٟؿه

 و٧ان مً ؤنل (م764/ه147ث)ٖىاهت بً الخ٨م  وهىا٥

مخىاي٘ بط ٧ان ؤبٍى ٖبضا زياَا وؤمه ؤمت ؾىصاء ، ول٨ً اؾخ٣ى مً 

مٗاٝع ٖلماء الجيل الخالي ، و٧ان مً ٖلماء الٟخىح زانت ، م٘ ٖلم 

  (89)بالكٗغ

ى ناخب  ": ؾيرة مٗاورت وبجى ؤميه"َو

                                                 

ؼ الضوعي  ( 87) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .32م 

ض عاظ٘   (88) ش ال٨بحر :  والبساعي 9/351الجغح والخٗضًل : ابً ؤبي خاجم : للمٍؼ :  واإلاؼي 2/324الخإٍع

 12/54 ، 2/168تهظًب التهظًب :  وابً حجغ 2/415ال٩اق٠ :  والظهبي 33/177تهظًب ال٨ما٫ 

ب التهظًب   .1/152وج٣ٍغ

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 89)

  .83 ،  م 2001
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 في الكٗغ وألاوؿاب ، وجىاو٫ مالٟه مخبدغ أزباعبَى 

 .ال٣غن ألاو٫ الهجغأ " ٦خاب الخاعرش ؤلاؾالمي "

 

مت ألازباعأ، ال٩ىفي الًغرغ ؤخض الٟصخاء : ٢ا٫ الظَبي 
ّ
الٗال

 
ًا
ير طل٪، و٧ان نضو٢ا له ٦خاب الخإعرش و٦خاب ؾير مٗاورت وبجي ؤميت ٚو

.   في ه٣له

ؤزباعأ مكهىع ٧ىفي، ٦شير الغوايت ًٖ : "و٢ا٫ ابً حجغ

، وؤوعص ًٖ ٖبضهللا بً اإلاٗسز ًٖ 
ًا
 مؿىضا

ًا
الخابٗين، ٢ّل ؤن عوي خضيشا

ى مً جالميظ ابً مٗين - الخؿً بً ٖليل الٗىـؼأ  ؤهه ٧ان - َو

 
ًا
 .(90)٩ٞان يً٘ ألازباع لبجي ؤميت. ٖشماهيا

والهغإ  ،  ًٖ الخلٟاء الغاقضيً والغصة والٟخىخاث٦خبو

بين ؤلامام ٖلى وزهىمه، وجىاو٫ الخؿً وقئىن الٗغا١ والكام ختى 

ت صازليه .نهايت ٞسرة ٖبض اإلال٪ بً مغوان  وجض٫ عواياجه ٖلى مٗٞغ

بكئىن ألامىرين، ور٣ضم ٖىان ٖلى ألا٦ثر الغوايت ألامىرت للخىاصر 

ٖلى ؾير  الدؿلؿل الخاعرذي ؤو م٣ابل الغوايت الٗغا٢يت، زم بن زُخه في

 . الخلٟاء جمشل زُىة لها صالله في الخُىع الخاعرذي

ت صازليت بكاون ألامىرين خُض .  جض٫ عواياجه ٖلى مٗٞغ

ولٗله ؤزظ مٗلىماجه َظٍ مً ٢بيلت ٧لب اإلاىاليت لؤلمىرين ، وبسانت 

                                                 

ض عاظ٘  (90) ا٢ىث 7/201الظهبي ؾحر ؤٖالم الىبالء : للمٍؼ :  وابً حجغ 139 – 6/134معجم ألاصباء:  ٍو

 .11/92 وؾحر ؤٖالم الىبالء 386 ،4/38لؿان اإلاحزان 
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ور٣ضم ٖىاهت ٖلى ألا٦ثر الغوايت ألامىرت للخىاصر .ؤهه يٟسغ بٗلمها 

ظا يىضر ما يبضو مً هبرة ؤمىرت في بٌٗ  م٣ابل الغوايت الٗغا٢يت ، َو

عواياجه ، ختى بن جإ٦يض ألامىرين ٖلى ٨ٞغة الجبر في جٟؿير الخىاصر 

 الغواياث الٗغا٢يت واإلاضهيت 
ًا
يى٨ٗـ فى عواياجه ، وم٘ طل٪ يىعص ؤخياها

التى ح٨ٗـ آعاء ظماٖاث مًاصة لؤلمىرين ، ولظا يم٨ً ال٣ى٫ بن 

 لجهت زانت
ًا
 .  (91)ٖىاهت لم ي٨ً مخديزا

٦خاب " ناخب  ( م796/ ه 180ث)ؾي٠ بً ٖمغ  وهىا٥

":   ٦خاب الٟخىخاث "و"  الغصة 

ابها و٦ظل٪ بؽؤ ؾي٠ بً ٖمغ ال٩ىفي بزباع الغصة وًدىاو٫ و

وردىاو٫ ٦خابه الشاوي الٟخىه وزانت وا٢ٗه الجمل ور٣ضم ، الٟخىخاث 

ؾي٠ بً ٖمغ في ألاؾاؽ الىٓغة الٗغا٢يت، ويؿخٟيض بالضعظت ألاولى 

وؤزباٍع ًٖ  الٟخىخاث وزانت ٞخذ الٗغا١ . مً عواياث ٢بيلخه جميم

. جميميه اإلايى٫ وجخجه ألن ج٩ىن ٖاَٟيت ٖلى ؤؾلىب ألايام

 بزباعأ اتهمه ؤثمت الى٣ض بالىي٘ في ألازباع، ومً زم وهى

، وم٘ طل٪ ٞةن الى٣ى٫ ٖىه في ؤزباع الغصة والٟخىح (92)جغ٧ىا مغوراجه

، ولم يغو ؤخاصيض 
ًا
٦شيرة، ولم يخٗغى ألزباع الؿيرة الىبىرت بال هاصعا

 
ًا
،و٢ض (93)وله خضيض مى٨غ وزبر يخٗل٤ بالؿيرة الىبىرت. هبىرت بال هاصعا

                                                 

ؼ الضوعي  ( 91) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .32م 

خضا٫ : الظهبي   (92)  .327 – 325تهظًب ال٨ما٫ :  ، واإلاؼي 353 –352 / 3محزان الٖا

خضا٫ للظهبي   (93)  .3/353محزان الٖا
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امتها : "اؾخ٣غؤ ابً ٖضأ مغوراجه و٢ا٫ بٌٗ ؤخاصيشه مكهىعة، ٖو

ى بلى ال٠ًٗ ؤ٢غب مىه بلى الهض١(94)مى٨غة ".  لم يخاب٘ ٖلحها، َو

ويٗض الىا٢ضأ ؤٖلى منزلت مً اإلاضاثجي وال٩لبي ، ور٣ا٫ ؤهه 

ؾم٘ مً مال٪ بً ؤوـ وؾٟيان الشىعأ ، و٧ان حجت في الخضيض 

وال٣ٟه قإهه قإن الُبرأ ، و٢ض والٍ الغقيض ال٣ًاء بكغقي بٛضاص ، 

( . 95)زم والٍ اإلاإمىن ال٣ًاء بٗؿ٨غ اإلاهضأ

 ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖمغ ( للىا٢ضي اإلاٛاػي  ٦خاب ؤما

  يدخل ٞهى ؛ (َـ207
ًا
 ؤلاؾالمي، الٗغبي الخإعرش جاعرش في زانت م٩اهت

ما٫ ؤبغػ  مً باٖخباٍع هت ألٖا  . الهجغأ  الشاوي ال٣غن  في اإلاضوَّ

ي٣خهغ ٖلى الٟسرة اإلاضهيت و يخمصخى بض٢ت َظا  اإلاٛاػي ٦خابو

ٞهى مىخٓم . ؤ٦ثر مً ابً اسخ٤ م٘ مضعؾت اإلاضيىت في اإلااصة و ألاؾلىب

اع اإلاىيىعي زم ي٣ٗبه . و مى٣ُى في جىاو٫ ماصجه بط يٗغى ؤوال ؤلَا

بظ٦غ الخٟانيل ؛ و يبضؤ ب٣اثمت إلاهاصٍع ألاؾاؾيت و ب٣اثمت بمٛاػي 

الغؾى٫ و جىاعرسها، وخين يظ٦غ الٛؼواث التي ٢اصَا الغؾى٫ يىعص 

ؤؾماء ؤمغاء اإلاضيىت في ٚيابه ،  زم يدىاو٫ جىاعرش الٛؼواث واخضة بٗض 

 .ألازغي خؿب حؿلؿلها الخاعرذي وربضي اَخماما زانا بالخىاعرش 

                                                 

 .326تهظًب ال٨ما٫ : اإلاؼي   (94)

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 95)

  .91 ،  م 2001
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ى ٧ىفي ؤو٫   (م827/ه212 )(96)ههغ بً مؼاخم وهىا٥ َو

م٣خل "،"نٟين"،"الجمل")ؤزباعي قيعى وهجض ان ٦خبه تهم الكيٗت 

": مىا٢ب ألاثمت"،"اإلاىا٢ب"،"ؤزباع اإلاسخاع " ،"الخؿين

مً اإلا٣خبؿاث اإلاىظىصة " نٟين"  ههغ بً مؼاخم ٦خابهظم٘

هالخٔ ؤن " نٟين" ٟٞي . ج٣غربيت ورم٨ىىا ٞدهه للخهى٫ ٖلى ٨ٞغة

ٞهى يىعص الخضيض يض مٗاورت . ميى٫ ههغ بً مؼاخم ٖغا٢يت ٖلىرت

وخؼبه، ورىعص ألاخاصيض و ألازباع وختى  ال٣هو ليؿاهض ٢ًيت ؤلامام 

وم٘ طل٪ ٞةهه خين يدىاو٫ مؿالب مٗاورت ال يسٟي بٌٗ الى٣ض . ٖلى

ويُٗيىا ههغ ألاؾباب التي ؤصث . اإلاىظه للخؼب الٗلىأ مً زهىمه

و الخىاع و الخُب زال٫  بلى نٟين واهتهذ بالخد٨يم ور٨ثر مً الكٗغ

ورالخٔ ؤن الٗىايت بالخىاعرش يٗي٠، ٦ما ؤن ؤلاؾىاص . عواياجه 

ؤم ؤؾلىب ال٨خابت ٞهى مشل واضر . يؿخٗمل ب٨شير مً الدؿاَل 

ى ي٨ٗـ مجالـ الؿمغ ، و ييخهي ب٣اثمت  ألؾلىب ٢هو ألايام ،َو

 .  بإؾماء ؤههاع ؤلامام ٖلى الباعػرً الظيً اؾدكهضوا في نٟين

 ههغ ٢هت جيبٌ بالخياة والخيىرت للخىاصر التي ٌُُٗىا

ؤصث بلى نٟين ، واهتهذ بالخد٨يم ، ور٨ثر مً الكٗغ والخىاع والخُب 

مً هٓمها  )زال٫ عواياجه ، ٞسري ٧ل الصخهياث الباعػة ج٣ى٫ الكٗغ 

 
ًا
، وجىعصٍ ختى في اإلاغاؾالث ، و٦شير مً َظا الكٗغ  (ؤو ا٢خباؾا

ت مً ألازباع اإلاخخاليت، . مىيٕى  وال٨خاب قبه ٢هصخى ، ٞهى مجمٖى

يه شخئ مً الخسلخل في الخب٪  ورجلب الاهدباٍ ؤن مٗاورت يٓهغ فى . ٞو
                                                 

ض عاظ٘   (96) خضا٫ : الظهبي: للمٍؼ  8/468الجغح والخٗضًل :  وابً ؤبي خاجم 2/696 واإلاٛني 7/24محزان الٖا

 .3/160الًٟٗاء واإلاترو٦حن :  والضاع ٢ُني 4/300الًٟٗاء ال٨بحر : وال٣ُٗلي 
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ال٨خاب ٦كيش ٢بيلت ، ختى بن بٌٗ ألا٢ىا٫ التي ٢الها ؤبى ؾٟيان في 

ورالخٔ ؤن الٗىايت بالخىاعرش يٗيٟت، ٦ما . م٨ت جغص ٖلى لؿاهه َىا 

ؤما ؤؾلىب ال٨خابت ٞهى مشل . ؤن ؤلاؾىاص يؿخٗمل ب٨شير مً الدؿاَل 

ى ي٨ٗـ مجالـ الؿمغ ، وريخهى " ألايام " واضر ألؾلىب ٢هو  َو

ب٣اثمت بإؾماء ؤههاع ؤلامام ٖلى الباعػرً الظيً اؾدكهضوا في نٟين 

٤ َغر٣ت ٢هو ألايام  )  هبين ؤن بم٩ان بٖاصة ظم٘  . (ٞو
ًا
وؤزيرا

– مً م٣خُٟاث الُبرأ وابً ؤبي الخضيض بالضعظت ألاولى – ال٨خاب 

 .  (97)جض٫ ٖلى ٢يمخه بىٓغ اإلااعزين

 اإلاضاثنىو" ؤزباع الخلٟاء ال٨بير"ناخب  (98)اإلاضاثجى وهىا٥

بهغأ ، زم ناع بلى اإلاضاثً ، التي وؿب الحها ، زم ناع بلى بٛضاص ٞلم 

، و٧ان مً ز٣اث الغواة والازباعرين ويٗخبر (99)يؼ٫ بها بلى ؤن ماث 

م وؤوؿابهم وؤيامهم  ت بكٗغ الٗغب وؤزباَع ؤقهغ الغواة وؤوز٣هم مٗٞغ

، وبؿيرة الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم وبإزباع الٛؼواث والٟخىح 

ورٓهغ ؤزغ ؤلاؾىاص ٖليه ؤ٢ىي  . (100)وبسانت ٞخىح بالص ٞاعؽ والهىض

ممً ؾب٤ هديجت للخُىعاث الش٣اٞيت، ورٓهغ ٖىضٍ الاججاٍ هدى ظم٘ 

ؤوؾ٘ وجىٓيم ؤو في للغواياث الخاعرسيت ، ٞنراٍ يإزظ مً ألازباع بين 
                                                 

ؼ الضوعي  ( 97) ش ٖىض الٗغب : ٖبض الٍٗؼ  ، 2005 ، 1مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ، ٍ. وكإة ٖلم الخاٍع

 .34م 

ض عاظ٘ الظهبي (98) لؿان : وابً حجغ  . 2/454 واإلاٛني في الًٟٗاء 10/400ؾحر ؤٖالم الىبالء : للمٍؼ

 .4/253اإلاحزان 

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 99)

  .85 ،  م 2001

مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة . مٗالم الخًاعة الٗغبُت في ال٣غن الشالض الهجغي : ؤخمض ٖبض الباقي  ( 100)

 .372 م ، م 1991 ، بحروث 1الٗغبُت ٍ
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الؿاب٣ين مشل ؤبى مسى٠ وابً اسخ٤ و الىا٢ضي ، وربضو ؤهه ٢ض ظم٘ 

في ٦خابه َظا بين الضعاؾاث الخاعرسيت وألاصبيت،وهجض ؤهه يدىاو٫ الٟسرة 

مً زالٞت ؤبى ب٨غ ختى اإلاٗخهم و٢ض ٦خب بإؾلىب ؤلازباعرين، واجب٘ 

٢ه في بٕو ؤ٦ثر ممً ؽنواياث زم ؤهه ثعؤؾلىب اإلادضزين في ه٣ض ا٫

ً مضيىت البهغة  ألازظ مً عواياث البهغة، زانت ًٖ الخىاعط ٖو

ً ٞخىح زغاؾان وما وعاء الجهغ  و٢ض ظاء اإلاضاثجى بإزباع ؤوفي و ؤ٦ثر . ٖو

اث التي جىاولها . جىاػها ممً ل٠ ًٖ الخىاصر و اإلاىيٖى

 ٖضص ٦بير مً اإلاهىٟاث ، ط٦غ ابً الىضيم مجها ما وللمضاثني

ييي٠ ٖلى مئتي ٦خاب في مسخل٠ البدىر واإلاىايي٘ الخاعرسيت ، و٢ض 

نىٟها بدؿب مىاييٗها ، في ؤزباع الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم وؤزباع 

٢غيل ، وؤزباع الخلٟاء ، وفي ألاخضار ، وفي الٟخىح ، وفي ؤزباع 

( 101)الٗغب ، وفي ؤزباع الكٗغاء الخ 

 (ظمهغة ألاوؿاب)  ناخبَكام بً مدمض ال٩لبي وهىا٥

 (102)و٢ض ٧ان مً الُب٣ت ألاولى في ألاوؿاب

 في صعاؾاجه جاعرش ألاهبياء ،والجؼرغة الٗغبيت ٢بل جىاو٫ و

ؤلاؾالم ،وؤيام الٗغب ،والخاعرش ؤلايغاوي،والخاعرش ؤلاؾالمي، ومهاصع 

 . ٌ مسخلٟتعؤزبا

                                                 

مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة . مٗالم الخًاعة الٗغبُت في ال٣غن الشالض الهجغي : ؤخمض ٖبض الباقي  ( 101)

 .372 م ، م 1991 ، بحروث 1الٗغبُت ٍ

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 102)

  .90 ،  م 2001
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ٟٞي جاعرش ألاهبياء يإزظ ًٖ ؤَل ال٨خاب ،وفي جاعرش بيغان  

يإزظ  مً السرظماث الٟاعؾيت، وباإلياٞت بلى طل٪ ٞهى يخدضر ًٖ 

 ، ومً ةؾُىعأؤجاعرش اليمً ول٨ىه لم ي٨ً مض٣٢اٖبى ،ومً مىاص 

ت ًٖ قٗغاء الجاَلين . بٌٗ ألازباع اإلاىيٖى

 وهى (م850-847/ه236-233ث )مهٗب الؼبيري   وهىا٥

" مً ؾاللت ابً الؼبير و٧ان مهٗب ٖاإلاا باألوؿاب و٦خب ٦خابين 

، ويٗخبر ٦خاب وؿب ٢غيل َى ؤًٞل "و وؿب ٢غيل" "اليؿب ال٨بير 

وجض٫ زُت ال٨خاب ٖلى ؤهه اجب٘ بَاعا زابخا . مً ٦خب ًٖ وؿب ٢غيل

غي وبلى والضٍ وبلى ؤَل اليؿب،  ى يكير في ٦خابه بلى الَؼ لل٨خابت، َو

وؤخياها بلى بٌٗ الغواة، ورل٣ى ال٨خاب الًىء ٖلى الخدىالث في 

وؿاب ، ويُٗى الؼبيري 
ٌخ
لى الخبضالث في زٍُى ألا الغوابِ ال٣بليت ٖو

ً بٌٗ َام بلى ؾلؿلت ألاوؿاب ، بًٗها مٟهل و بياٞت ، ٖو

 مً الٗهغ الجاَلي ختى ػمىه، ورىعص الكٗغ الهامتالصخهياث 

. ،وزانت في الٟسرة ألاولى  لالؾدكهاص ؤو الخإييض

٦خاب ٞخىح :" ؤخمض بً يدحى بً ظابغ البالطعي  وهىا٥

": ؤوؿاب ؤلاقغاٝ" ،"البلضان 

 ٞخىح البلضان يبدض جاعرش الٟخىخاث ؤلاؾالميت ٦خابو

و٢ض ٖمل ٖلى بُٖاء نىعة .  لٟخذ ٧ل مهغ ةور٣ضم ٢هت مدؿلـ

غر٣خه في ال٨خابت هي في اهخ٣اء اإلااصة بٗض الٛغبلت  مسزهت للخىاصر، َو

ى يٗخمض ٦شيرا ٖلى عواياث اإلاضيىت التي جخه٠ بالخياص  والى٣ض ، َو

ا ،٦ما بهه اؾخٟاص مً الغواياث  اإلادليت و٢ض . والض٢ت ؤ٦سر مً ٚيَر
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الىىاحي الش٣اٞيت  ؤوعص البالطعي ٦شيرا مً اإلاٗلىماث ال٣يمت ًٖ

. والا٢خهاصيت وؤلاصاعرت

 ؤوؿاب ألاقغاٝ ٞهى ٦خاب ٖام للخاعرش ؤلاؾالمي في ؤما   

ى يمشل مؼرجا ٞظ.بَاع ألاوؿاب ٞسُخه ججم٘ بين . في الخُت واإلااصة َو

وحكمل . ليب ٦خابت ٦خب الُب٣اث و٦خب ألازباع و٦خب ألاوؿابؾاؤ

ؾيرة ٧ل زليٟت ألاخضار التي و٢ٗذ ٖلى ٖهضٍ بما في طل٪ ٞٗالياث 

ظا ال٨خاب يغاعى الدؿلؿل الخاعرذي ،وم٘ طل٪  ألاخؼاب الؿياؾيت، َو

مشال يغص )جىظض اؾخصىاءاث ٞغيتها يغوعة مغاٖاة حؿلؿل اليؿب 

ورٓهغ ؤن البالطعي في اهخ٣اثه . (ال٨الم ًٖ يؼرض ٢بل ٖشمان بً ٖٟان

إلااصجه الخاعرسيت ؤُٖى ؤَميه زانت للغواياث التي حٗىص للمى٣ُت التي 

ويٗبر البالطعي . و٢٘ ٞحها الخاصر وؤجمها بغواياث ؤزغي خى٫ اإلاىيٕى

في ؤوؿاب ألاقغاٝ ًٖ ٨ٞغة وخضة ألامت  واجها٫ زبراتها في الخاعرش 

ؤلاؾالمي، ؤما ٞخىح البلضان ٞيٓهغ ٞيه زبرة ألامت لؤلٚغاى ؤلاصاعرت 

 والدكغيٗيت

 ؤن الي٣ٗىبى يٗبر هجض"٦خاب  البلضان " الي٣ٗىبى   وهىا٥

والي٣ٗىبى ماعر مً َب٣ت ال٨خاب يجم٘ .ًٖ ٨ٞغة الخاعرش الٗالمي 

و جاعرش الي٣ٗىبى ٖباعة ًٖ .بين الش٣اٞت و الخبرة الٗلمي في ؤلاصاعة

وللخاعرش ؤلاؾالمي ختى  (٢بل ؤلاؾالم  )زالنت واٞيت للخاعرش الٗالمي 

ٞهى يبضؤ بالخلي٣ت وجاعرش الٗغب ٢بل ؤلاؾالم بل يدىاو٫ :  ه 259ؾىت  

.  الغومان ٥جاعرش ؤمم ؤزغي 
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م٨ً  التي ٖغيها في ٦خابت ح٨ٗـ امسزاط ةاصالمن ؤ ال٣ى٫ ٍو

 بالجٛغاٞيت في ٌوهالخٔ ؤزغ اَخمام الش٣اٞاث  في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي

 . ٦خابت 

 الي٣ٗىبى ٖىضما يخدضر ًٖ الخاعرش ؤلاؾالمي يدب٘ وهجض

مل ؤؾلىب الاهخ٣اء ٖلى جمديو  مً الغواياث بٗض الخض٢ي٤ ٖو

 و ٌاإلاٗلىماث التي ٢غؤَا مً ٢بل وهالخٔ ؤن الي٣ٗىبى مسزن في ازباع

 
ًا
ؤهت بهىعة ٖامت ص٢ي٤ ٞيما ؤوعص مً مٗلىماث و٢ض ظاء ؤخياها

ظا ال يمى٘ مً ْهىع شخىء.مٗلىماث ٞغصيت  في  ٌ مً اججاَاث َو

،ٞهى في خضيشت ًٖ الغاقضيً ألامىرين يٓهغ ميى٫ ٖلىرت  الخٟهيل

ياتهم وفي .ويؿهب في ط٦غ ؤ٢ىا٫ ألاثمت وزُبهم ويُٗى ٖىض ط٦غ ٞو

خضيشت ًٖ الٗباؾيين يٓغ قيئا مً اإلاجاملت ٦ما ؤن خضيشت ًٖ 

ياث الٗباؾيين في ااإلاهضأ الٗباسخي ي٨ٗـ بهىعة َاصثت  قيئا مً صٕ

 .ان َظا الخليٟت مهضي ييكغ الٗض٫ 

 الي٣ٗىبى ٖلى زُت صعاؾت الخاعرش ؤلاؾالمي خؿب ناعو٢ض 

ٖلى  زُت حؿلؿل الخىاصر جىالى الخلٟاء بال ؤهت م٘ طال٪ عاعى

 . الؿىين

 ال٨خاب َى صاثغة هظا" ٦خاب اإلاٗاٝع " ابً ٢خيبت  وهىا٥

جمسزط ٞحها مسخل٠ زٍُى ال٨خابت الخاعرسيت ؛ بط هجض ٞيت ٨ٞغة 

 وظهت ٌوجٓهغ في.يبضؤ بالخلي٣ت وريخهي باإلاٗخهم  ٦خابت جاعرش ٖالمي

ؤصخاب ألازباع وألاوؿاب في ٦خابت الخاعرش ؛٦ما ؤهت يدىاو٫ ؤيام الٗغب 

ة بُغر٣ت الٟخذ َل هي نلر ؤم ٖىىة ٌ اَخمام ال٣ٟيٌبايجاػ وربضو في
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ٞاص ابً ٢خيبت في ٦خاب اإلاٗاٝع مً مهاصع م٨خىبت ومً ثواؽ ؛

ٌ مٗلىماث الغواياث ومً الغواياث الكٟىرت ؛ول٪ ؾبيل اهخ٣اء

وجخميز ماصجت السرخيت بالخياص والخإ٦يض ٖلى .الخاعرسيت بٗض ه٣ض مهاصعة

. الخ٣اث٤ 

 

 خىيٟت اخمض وؤبى  ( م 891/  ه  282ث  )الضيىىعي  وهىا٥

 895جىفي . مىؾىعي وماعر وعراضخي ولٛىأ ٖغاقي . بً صاوص الخىٟي 

ىه صيىىع ٢غب خمضان بالٗغا١ و٢ض ولض في ٖاثلت مً . م  وؿب بلى مَى

ول٨ىه اقخٗل بٗلىم . انل ٞاعسخي واقتهغ بغنضٍ مً مغنض صيىىع 

البدض في  )و٢ض ؤل٠ في الخؿاب . ٦شيرة وجغ٥ ا٦ثر مً ٖكغرً ٦خابا 

الظأ يىلي الخياة ( ألازباع الُىا٫ ) وفي الخاعرش  (خؿاب الهىض 

 (٦خاب الىباث  )وفي الىباث . الاظخماٖيت ٖىض الٟغؽ اَخماما زانا 

الظأ عجب ٞيه الىباجاث ٖلى خغوٝ اإلاعجم ، واَخم ب٩امل ما ٢يل 

ولٗل ؤَم ما زلٟه الضيىىعأ َى ٦خابه في ألاهىاء ، . ٞحها هثرا وقٗغا 

بت  )ؤأ ال٣ُـ ؤو الٓغوٝ الجىرت ، اإلاؿمى    . (ج٣ىرم ٢َغ

ىا٥ الؼبير بً ب٩اعوَى ؤبى ٖبض هللا الؼبير بً ؤبي ب٨غ ـ  َو

ب٩اع ـ بً ٖبض هللا بً مهٗب بً زابذ بً ٖبض هللا بً الؼبير ، : ويؿمى 

ناخب اليؿب ، جىلى ال٣ًاء بم٨ت للمٗخهم الٗباسخي ، وب٣ي ٖلى 

يان ).  َـ 356ال٣ًاء ختى جىفي ؾىت  ياث ألٖا و٢اثمت ٦خبه  (311 / 2ٞو

: ٖلى شخئ مً الُى٫ ، وجخإل٠ بهٟت عثيؿيت مً جغاظم الكٗغاء 

.  ول٨ً بًٗها جىاو٫ ؤخضازا جاعرسيت 
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  الخاعرش وؤنبذ
ًا
لما  اإلااعزين ٦باع ظهىص م٘ ، البييان م٨خمل ِٖ

 ،  "(103) جاعرش ألامم واإلالى٥"و٦خابه  الُبرأ  ظغرغ بً مدمض ؤمشا٫ مً

 ما ونلذ اليت ال٨خابت الخاعرسيت ٖىض الٗغب ةيمشل ٦خاب الُبرأ ٢مو

٣ٞض ٧ان الُبرأ َالب ٖلم اليٗٝغ ال٩لل ٞضعؽ . في ٞسرة الخ٩ىرً 

 
ًا
ت والكام ومهغ وؤؾخ٣غ في ؤزيرا في  ٖلى يض ؤؾاجظة في بٛضاص و ال٩ٞى

. بٛضاص 

 بالغواياث  الخاعرسيت والغواياث ال٣ٟهيت ٌو٢ض بلٜ في ٖلم

جت أجباعي ٣ٞض ٧اهذ هٓغة الُبرأ بلى الخاعرش مخإزغة بضعا منزلت ال

٣هيٌوز٣اٞذ  ٌ. ٦مدضر ٞو

 ؤلاؾىاص في خين الى ٌ ٞةن َغر٣خت في ه٣ض الغواياث جخجولظا 

اث  ؤن مهاصع ماعزىن لهم منزلت مىزى٢ت في خ٣ىلهم ؤو في اإلاىيٖى

 .التي ٦خبىا ٖجها

وخضة : ن في الخاعرش يتيؾاؽؤ يٗبر في ٦خابت ًٖ ٨ٞغجين وهى

الغؾاالث مً ظهت وؤَميت زبراث ألامت واجهالها ٖبر الؼمً مً ظهت 

 .ؤزغي 

                                                 

ظ٦غ ص٦خىع مدمض مدمىص الُىاحي ؤهه  (103) ش الغؾل واإلالى٥ : ٍو  جاٍع
ً
و٢ض َب٘ في لُضن . ٌؿمب ؤًًا

ت 1901م بلى 1879بهىالهضا ، مً ؾىت  زم َب٘ في . مجلضا  (18)في . م بٗىاًت اإلاؿدكغ١ الهىلىضي صي ٍٚى

زم ؤٞغص الجؼء . م في ٖكغ مجلضاث 1960- هـ 1380مهغ ٖضة َبٗاث ، آزغها َبٗت صاع اإلاٗاٝع ٖام 

ش الُبري  و٢ض عؤًذ ونىعث مً . بخد٤ُ٣ ألاؾخاط مدمض ؤبى الًٟل ببغاهُم . الخاصي ٖكغ لظًى٫ جاٍع

 . ال٨خاب الجؼء الخاؾ٘
ً
. وع٢ت  (225)في . مً وسخت ب٣لم وؿذى هٟي مً زٍُى ال٣غن الؿاب٘ ْىا

. الُمً – بم٨خبت ظام٘ الغويت مً يىاحي نىٗاء 
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مت في ألا الخبراث الٗٓيمت ألاَميت في ؾلى٥ ٌ َظومشل

وهى في الخالين جىضر ما يهيب ألامت في   خاالث الىخضة ؤو ازخالٝ ؛

 ؤؾاهيضَا ؛ ةي حٗخمض ٖلى ٢ىَبرألن ٢يم الغواياث في هٓغ ا٫؛جاعرسها 

و٧لما ٧ان الؿىض ؤ٢غب بلى الخاصزت ٧ان ؤًٞل ؛ ٞةن عؤي الُبرأ ٞيما 

 للغواياث وألازباع وؤخظ البٌٗ مجها صون ٌؤوعصة يٓهغ في جمديو

 .آلازغ 

 يخجىب ؤُٖاء خ٨م ؛ورىضع ؤن ًٞا عوايت ٖلى ؤزغي وهى

 بلى ٌ بىٓغث٦ٌخابذ و٢ض جإزغ ؤؾلىب.ماصام ٢ض ؤوعص عواياث م٣بىلت 

 ٖلى  بُٖاء الغواياث اإلاسخلٟت خى٫ خاصر ٌٞهى في خغم الغواياث ؛

 .ؤو مىيٕى ال يؿخُي٘ ج٣ضيم جاعرش مخهل للخاصر 

بضو   ؤعاص جهيي٠ ٧اٞت الغواياث الخاعرسيت الٗغبيت في ٌ ؤنٍو

ظا يٟؿغ الٗضص الطخم إلاهاصعة. ٦خابت ضٝ. َو  زضم ٦بري ٢ضمها ٌَو

ى بظل٪ يىهى الٗهغ ألاو٫ في جُىع   .ال٨خابت الخاعرسيت  الُبري ؛َو

بضؤ     جاعرش الُبري بالخلي٣ت وردىاو٫ الغؾل واإلالى٥ في  ٍو

زم يدىاو٫ الخاعرش  ال٣ضيم وريخ٣ل بلى جاعرش الؿاؾاهيين والٗغب؛

  .(  ه  302 ) ٌؤلاؾالمي ختى ٖهغ

ا اإلااعزىن الٗغب لًمان وهالخٔ  مىاهج مٗيىت ابخ٨َغ

ؤخضَا جإيسها بالؿىت والكهغ ، بل . الصخت في حسجيل ألاخضار 

ماعر الخًاعة ؤن طل٪ الٗمل لم يدضر في " ب٩ل " ورهغح . باليىم 
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 ٖىض الُبرأ مً بين اإلااعزين .  م 1497ؤوعوبا ٢بل 
ًا
وهجضٍ مخُىعا

  . (104)الٗغب

ش (105)ألازحر وهىا٥ ابً  وابً ناخب ال٩امل في الخاٍع

يان  ( م 1281- 1211) زل٩ان ياث ألٖا ى ناخب ال٨خاب الكهير ٞو َو

ؤخمض بً مدمض بً ابغاَيم قمـ الضيً ابى الٗباؽ البرم٩ي ألاعبيلي 

وكإ في اعبيل بالٗغا١ ، وجل٣ى الٗلم . ماعر واصيب ٖغاقي. الكاٞعي 

ٖلى الجىالي٣ي وابً قضاص في خلب ، وامطخى مٗٓم خياجه مخى٣ال بين 

. الكام ومهغ ، ٢اثما بالخضعيـ او مخىليا ال٣ًاء ختى جىفي في صمك٤ 

و٢ض . و٧ان لالبً زل٩ان هٓم خؿً ، ومدايغاث في ٚايت الجىصة 

يان وابىاء الؼمان ، مما زبذ بالى٣ل او  )اقتهغ ب٨خابه  ياث الٖا ٞو

ى معجم جاعرذي يكخمل ٖلى  (الؿمإ او ازبخه الٗيان   جغظمت 846َو

للمكاَير و٢ض بظ٫ ابً زل٩ان ظهضا ٦بيرا في جد٣ي٤ جاعرش مىلضَم 

. ووٞاتهم ، وج٣ييض اؾمائهم بالخغ٧اث ، وحٗغر٠ الام٨ىت والاشخام 

  م1273و٢ض اجم ابً زل٩ان مالٟه ٖام 

، ؤخض ٦باع  (َـ 748مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان ) والظهبى

اإلااعزين اإلاؿلمين، ولض في صمك٤ وحٗلم بها وعخل في َلب الٗلم، 

                                                 

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 104)

  .27 ،  م 2001

ش  (م1232/ ه630)ٖلى بً مدمض الجؼعي اإلال٣ب بٗؼ الضًً : ابً ألازحر  ( 105) ( 12)، ال٩امل في الخاٍع

ت - ظؼء بٗت صاع ناصع 1957، و َبٗت صاع ناصع بحروث ه  1357جد٤ُ٣ الىجاع،  صاع الُباٖت اإلاىحًر م ، َو

ش الباهغ في الضولت ألاجاب٨ُُت  (َبٗت لُضن  )م 1979بحروث   1963-جد٤ُ٣ ٖبض ال٣اصعالُلُماث )الخاٍع

 .(ال٣اهغة
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جاعرش ؤلاؾالم : وبٗض ٖىصجه ٢ٗض للخضعيـ والخإلي٠، ومً ؤقهغ ٦خبه

الم، وؾير ؤٖالم الىبالء   .ووٞياث اإلاكاَير ألٖا

 خضص الظأالظأ الٗالمت ابً زلضون  الُٟغة ٖلى يض وظاءث

 :  ي٣ى٫ ٝٞي٣ى٫  الخاعرش في البدض ٢ىاٖض

ولها ألامم اٞةن ًٞ الخاعرش مً الٟىىن التي جخض: ؤما بٗض"

ى٢ت  خه الؿُّ كض بليه الغ٧اثب والغخا٫، وحؿمىا بلى مٗٞغ
ُ
وألاظيا٫، وح

ا٫، وجدىاٞـ ٞيه اإلالى٥ وألا٢يا٫  َٟ ْٚ
َ
وردؿاوي في  (ؤأ الغئؾاء)وألا

بط َى في ْاٍَغ ال يؼرض ٖلى بزباع ًٖ ألايام . ٞهمه الٗلماء والجها٫

والضو٫، والؿىاب٤ مً ال٣غون ألاو٫، جىمى ٞحها ألا٢ىا٫، وجًغب ٞحها 

ُٝغ بها ألاهضيت بطا ٚهها الاخخٟا٫، وجاصأ بليىا قإن 
ُ
ألامشا٫، وج

الخلي٣ت ٦ي٠ ج٣لبذ بها ألاخىا٫، واحؿ٘ للضو٫ ٞحها الىُا١ واإلاجا٫، 

مغوا ألاعى ختى هاصي بهم الاعجدا٫ وخان مجهم الؼوا٫ ،  وفي باَىه ٖو

لم ب٨يٟياث (106)هٓغ وجد٤ُ٣، وحٗلُل  لل٩اثىاث ومباصيها ص٢ي٤، ٖو

الى٢اج٘ ؤؾبابها ٖمي٤، ٞهى لظل٪ ؤنيل في الخ٨مت ٖغر٤، وظضيغ بإن 

)"يٗض في ٖلىمها وزلي٤
107) 

                                                 

ش ( 106)  .حٗض هظه اإلا٣ىلت مً ؤلاعهاناث اإلاب٨غة لٟلؿٟت الخاٍع

ت الٗاهت لل٨خاب 1ط. اإلا٣ضمت : ابً زلضون  ( 107)  2006 ، جد٤ُ٣ ٖلي ٖبض الىاخض وافي ، الهُئت اإلاهٍغ

 .282م، م
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الن بالخىبيش إلاً ):  عؾالت عاجٗت بٗىىان(108)وللسخاوأ  ؤلٖا

. (طم الخاعرش

مشل  زُىة مخ٣ضمت في ال٨خابت (109) مؿ٩ىرهٍو

م مً مٗانغة الؿالَين والىػعاء  يت، ٞةهه ٖلى الٚغ اإلاىيٖى

 بلى . البىيهيين ال هجضٍ يمضخهم ؤو يخمل٣هم في ٦خاباجه
ًا
ولم يٓهغ ميال

جياع ؤو مل٪ ؤو اججاٍ، بل خإو٫ ؤن يغنض ٖهٍغ وردلل ؤخضازه 

 لخم٨ىه مً ال٨ٟغ 
ًا
٣ّب باإلاٗلم الشالض هٓغا

ُ
ب٣ٗالهيت، بلى صعظت ؤهه ل

. الٟلؿٟي وؤلاٞاصة مىه في ال٨خابت الخاعرسيت

لى م مً ؤن خياجه ٧لها ٢ًاَا في زضمت وػعاء ٖو  الٚغ

اإلاهلبي وػرغ مٗؼ الضولت وابً الٗميض وػرغ ع٦ً : الؿالَين البىيهيين 

الضولت ، زم في زضمت ًٖض الضولت هٟؿه وابىه بهاء الضولت 

وعبما ٦ىا هخى٢٘ مىه ؤن ي٨بذ ظماح ه٣ضٍ ألٞٗا٫ َاالء : مباقغة 

                                                 

ولض السخاوي بمضًىت ال٣اهغة بداعة بهاء الضًً ٖلى م٣غبت مً باب الٟخىح في عبُ٘ ألاو٫ ؾىت  ( 108)

ـ في مٗٓم مضاعؽ 1428/  هـ 831 م في ؤؾغة ؤنلها مً بلضة سخا مً ؤٖما٫ الٛغبُت ٢ام بالخضَع

حرها مً  ت والبر٢ى٢ُت والٟايلُت ٚو خمل واإلاضعؾت الٓاهٍغ ال٣اهغة ٦ضاع الخضًض ال٩املُت ومضعؾت نٚغ

اإلاضاعؽ ، زم صعؽ خُىا بم٨ت اإلا٨غمت و٢غؤ باإلاسجض الخغام بًٗا مً جهاهُٟه وجهاه٠ُ ٚحره وإلاا ٖاص 

امت الظي ٧ان ٌكٛله ؤؾخاطه ابً حجغ الٗؿ٣الوي ، و٢ض جىفي قمـ الضًً  بلى ال٣اهغة جبىؤ مغ٦ؼ الٖؼ

 م 1497/  هـ 902السخاوي ؾىت 

ُلؿٝى ٞاعس ي . ابى ٖلي اخمض بً مدمض بً ٣ٌٗىب اإلال٣ب اخُاها بالخاػن  ( 109) بِب ٞو . ماعر َو

زضم . ٧ان مجىؾُا واؾلم . ولض في الغي ، وصعؽ الٟلؿٟت والُب وال٨ُمُاء ال٣ضًمت . م1030جىفي ٖام 

ه مً . ًٖض الضولت ، وعؤؽ زؼاهت ٦خبه ، و٧ان اًًا ناخب الخٓىة ٖىض الىػٍغ اإلاهلبي  ومؿ٨ٍى

٤ُ بحن ٞلؿٟخه وحٗالُم ؤلاؾالم و٢ض . الٟالؾٟت الاعؾُُحن الازال٢ُحن الظًً جبٗىا اعؾُى وخاولىا الخٞى

ه مً قإن الازال١ ، و٢ا٫ ان الٟلؿٟت ال جبضؤ باإلاى٤ُ واها باالزال١ ، وان ؾٗاصة ؤلاوؿان  ٘ مؿ٨ٍى ٞع

 .هي في ان ًبلٜ ٦ماله ؤلاوؿاوي بؿلى٥ الًُٟلت 
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الؿالَين ، وما صام قٝغ الٗاثلت ٧ان يغج٨ؼ ٖلى ؤٖما٫ ؤواثلها ، 

م مً اإلاٗاع٥ الٗىيٟت التي وكبذ في الجيل الشاوي مجها ، ول٨ً  بالٚغ

 . (ججاعب ألامم  )ليـ مً ؤأ ؤزغ إلاشل َظا الخديز في ٦خاب مؿ٩ىره 

 الظيً مىدهم مضاثده التي عبما ٧اهذ جميل وألاشخام

بلى اإلابالٛت َم الىػرغان اإلاهلبي وابً الٗميض ، اللظان ٧اها ٢ض ماجا 

مىظ ػمً َىرل خين ؤْهغ ٦خابه ، وعورذ ؤزباع ماؾسخي صولت 

البىيهيين صون ؤيت مداولت الزٟاء ظغاثمهم ، وونمهم باتهام ٞٓي٘ 

. في خالت مٗؼ الضولت 

ٞهى يلٟذ ألاهٓاع : و٧ان ج٣ضيٍغ لًٗض الضولت له ما يبرعٍ 

بلى مداؾً بصاعجه ، التي يًٓ ؤنها جغظ٘ بلى حٗليم ابً الٗميض ألاو٫ 

، ورامل ؤن جخ٩اٞإ الخضماث التي ؤصاَا للضولت م٘ م٘ الجغاثم التي 

. اعج٨بها 

 بلى ع٦ً الضولت ًٞاثل مٗيىت ، يبضو ؤن َظا ووؿب

الؿلُان ٧ان يخدلى بها ، ول٨ىه اتهم ع٦ً الضولت بالخطخيت 

اياٍ في ؾبيل قٗىع ؤخم٤ باالزالم ألنض٢اءٍ  . بكئىن ٖع

ى مً بجي وظٗل  مً ؤبي الهيجاء ما يكبه البُل ، َو

. خمضان الظيً ٧اهىا ٖلى ٖضاء صاثم للبىيهيين 
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ب  ؤن اإلاضاثذ التي ؤؾبٛها ؤبى شجإ ٖلى ًٖض والٍٛغ

الضولت بٗض طل٪ ب٣غهين مضاثذ مليئت بالخدمـ ، ٖلى خين ٧ان 

 . (110)مؿ٩ىره ، الظأ ٧ان في زضمخه بظل٪ الهضوء والٗضالت

والخاعرش ٖىض مؿ٩ىره َى ؤخضار يم٨ً ؤن يؿخٟيض مجها 

 ، وؤن ؤمىع 
ًا
ؤلاوؿان في ؤمىع جخ٨غع ، ؤو يم٨ً ؤن جدضر مؿخ٣بال

لى ؤلاوؿان ججغبتها وبالخالي يم٨ً  اع الٗام ٖو الضهيا مدكابهت في ؤلَا

م٣اعهت اإلااضخي بالخايغ لئلٞاصة مً زبراث اإلااضخي م٘ مغاٖاة ويغوعة 

يغوعة ٚغبلت ألازباع مً ألاؾاَير وألاؾماع واإلاعجؼاث والخغاٞاث 

٤ مىهج ٖلمي ججغربي ٢اثم  اث ومداولت جٟؿير ؤخضار الخاعرش ٞو والسَر

ٖلى الخظع في جل٣ي الغواياث ، والض٢ت في جدليلها ولظا هجض ؤن 

ٞهى بظل٪ ؤو٫ . مؿ٩ىره اؾخٟاص مً ٨ٍٞغ الٟلؿٟي في جٟؿير الخاعرش 

. مً بضؤ ٞلؿٟت الخاعرش ٞهى مىيىعي ال يىُل٤ مً جهىع مؿب٤ 

ججاعب : " وخياصأ في ٢غاءة مهاصٍع وؤلاٞاصة مجها ولظا يٗخبر ٦خابه 

مً ؤَم اإلاغاظ٘ الخاعرسيت ألهه سجل حي ألخضار ال٣غن الغاب٘ " ألامم 

و٢ض سجل مؿ٩ىره جل٪ ألاخضار مً ؤصخابها و٢ام . الهجغأ 

ا ٖلى ؤؾاؽ الاؾخضال٫ الٟلؿٟي الىاعي، والىٓغة الٗمليت،  بخٟؿيَر

. والظًَ البّىاء اإلاىٓم، والىٓغة اإلادايضة

 اإلاهاصع الهامت التي جىاولذ حٗغر٠ ٖلم الخاعرش ، ٦خاب ومً

 : الظأ ظاء ٞيه  (اإلاسخهغ في ٖلم الخاعرش  )ال٩اٞيجى 

                                                 

 ، 1صعاؾاث ًٖ اإلااعزحن الٗغب ، جغظمت خؿحن ههاع ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت ، ٍ: مغظىلُىر  ( 110)

  .24 ،  م 2001
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ؤ٢ى٫ الخاعرش في اللٛت َى حٗغر٠ الى٢ذ ، وفي الٗٝغ " 

 ؾىاء ٧ان ٢ض 
ًا
والانُالح َى حٗيين و٢ذ لييؿب بليه ػماها مُل٣ا

و٢بل الخإعرش حٗغر٠ الى٢ذ بةؾىاصٍ . مطخى ؤو ٧ان خايغا ؤو ؾيإحي 

ان  بلى ؤو٫ خضور ؤمغ قاج٘ ٦ٓهىع ملت ؤو و٢ٕى خاصزت َاثلت مً َٞى

ا مً آلاياث الؿماورت والٗال٢اث ألاعييت ،  ؤو ػلؼلت ٖٓيمت وهدَى

 مضة مٗلىمت بين خضور ؤمغ ْاَغ وبين ؤو٢اث خىاصر الخاعرشو٢يل 

   .(111)ؤزغي 

٣ى٫  ٖلم الخاعرش َى " ؤن " ٦ك٠ الٓىىن "  ناخب ٍو

اصاتهم ونىاج٘  ت ؤخىا٫ الُىاث٠ وبلضانهم وعؾىمهم ٖو مٗٞغ

ه ؤخىا٫  ؤشخانهم ، وؤوؿابهم ووٞياتهم بلى ٚير طل٪ ومىيٖى

والٛغى مىه الى٢ٝى ٖلى ألاخىا٫ اإلااييت ....... ألاشخام اإلااييين 

اثضجه الٗبرة بخل٪ ألاخىا٫ والخىصر بها ، وخهى٫ مل٨ت الخجاعب  ٞو

 " . بالى٢ٝى ٖلى ج٣لباث الؼمً 

 

٣ى٫  ؤٖلم ؤن " ٖبضالغخمً الجبرحى "  ٖىه اإلااعر اإلاهغأ ٍو

ت ؤخىا٫ الُىاث٠ وبلضانهم  الخاعرش ٖلم يبدض ٞيه ًٖ مٗٞغ

اصاتهم ونىاجٗهم وؤوؿابهم ووٞياتهم  ه ؤخىا٫ . وعؾىمهم ٖو ومىيٖى

ألاشخام اإلااييت مً ألاهبياء وألاولياء والٗلماء والخ٨ماء والكٗغاء 

م  يَر  . واإلالى٥ والؿالَين ٚو

                                                 

 .19اإلاغظ٘ الؿاب٤، م: ؤخمض عمًان  ( 111)
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 ال٨خاب ٖضص ؤلاؾالميت ألامت خياة في الخاعرش ألَميت وهدُجت

 ، ٦شيرة الخاعرش ٞىاثض ؤن " ألازير ابً ي٣ى٫  . الخاعرش ٞىاثض اإلاؿلمىن 

  " : ب٣ىله الٟىاثض َظٍ ٖضص و٢ض " ٦شيرة وألازغورت الضهيىرت ومىاٞٗه

 في ي٩ىن  ؤن ورازغ ، الب٣اء يدب ؤهه يسٟي ال ؤلاوؿان ؤن -

 في ي٣غؤٍ ما وبين ويؿمٗه يغاٍ ما بين ٞغ٢ا يجض ال وؤهه ، ألاخياء ػمغة

 َالٗها ٞةطا " اإلاخ٣ضمين وخىاصر اإلااييين ؤزباع اإلاخًمىت ال٨خب

م ٨ٞإهه م ٨ٞإهه ٖلمها وبطا ٖانَغ   . "  خايَغ

 والٗضوان الٓلم ؤَل ؾيرة ٖلى و٢ٟىا بطا الخ٩ام ؤن -

ا  ؾل٠ ًٖ زل٠ ٞيرويها الىاؽ يدىا٢لها ال٨خب في مضوهت وعؤَو

ا  وما ، وخؿجها الٗاصلين الىالة ؾيرة عؤوا وبطا ، ٖجها وؤٖغيىا اؾخ٣بدَى

 ، ٞيه وعٚبىا ، طل٪ اؾخدؿىىا ، طَابهم بٗض الجميل الظ٦غ مً يدبٗهم

  . " ألازال١ بمداؾً وجدلى

ت الخجاعب مً الٗضيض ٖلى ؤلاوؿان خهى٫ -   بالخىاصر واإلاٗٞغ

 به ي٣خضي ألن ورهبذ " ، ٣ٖال بظل٪ ٞيزصاص " ٖىا٢بها بليه جهير وما ،

  . " ؤَال

 مً شخئ ط٦غ مً واإلاداٞل اإلاجالـ في ؤلاوؿان به يخجمل ما  - 

ها  والىظٍى ، بلى مهٛيت ألاؾمإ ٞنري  َغاثٟها مً َغرٟت وه٣ل ، مٗاٞع

 )" يظ٦ٍغ ما مؿخدؿىت ,ورهضٍع يىعصٍ ما مخإملت وال٣لىب ، ٖليه م٣بلت
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الٟهل الشاوي 

ي  ظال٫ الضًً الؿَُى

 (اإلااعر واإلاال٠  )

 

ي  ومً ٖمال٣ت اإلااعزين ظال٫ الضيً الؿيَى

ي ناخب الكماعرش  (112)الؿيَى

 

  :وكإجه وجغبِخه

ي مؿاء يىم ألاخض ٚغة قهغ عظب   =849ٌ]ولض الؿيَى

بال٣اَغة، واؾمه ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ بً مدمض  [م1445ؾبخمبر 

ي، و٧ان ؾليل ؤؾغة اقتهغث بالٗلم والخضيً، و٧ان  الخًيرأ ألاؾيَى

يٗت التي ظٗلذ  ؤبٍى مً الٗلماء الهالخين طوأ اإلا٩اهت الٗلميت الٞغ

 يضيه بٌٗ ؤبىاء الٗلماء والىظهاء يخل٣ىن الٗلم ٖلى

ي ًٖ هٟؿه في يغوأ ؤما : ٞي٣ى٫  (َب٣اث اإلاٟؿغرً )الؿيَى

لى َّمام الضيً، ٩ٞان مً ؤَل الخ٣ي٣ت ومً مكايش الُغ١،  ظضأ ألٖا

الخ٨م  ومً صوهه ٧اهىا مً ؤَل الىظاَت والغراؾت، مجهم مً ولي

                                                 

 ، 65 / 4 ، الًىء الام٘ 51 / 8 ، قظعاث الظهب 226 / 1ال٨ىا٦ب الؿاثغة : ؤهٓغ جغظمخه في  ( 112)

اث  الم 1073معجم اإلاُبٖى   .71 / 4 ، ألٖا
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ببلضٍ، ومجهم مً، ولى الِخْؿبت بها، ومجهم مً ٧ان جاظغا فِي صخبت 

، ومجهم مً  ألامير
َ
، وو٠٢ ٖلحها ؤو٢اٞا قيسىن،وَبجى مضعؾت بإؾيٍى

 .زضم الٗلم خ٤ زضمخه بال والضأ ٧ان م٣مىال وال ؤٖلم مً

بليه وؿبت َظٍ  وؤما وؿبدىا بالخًيرأ ٞال ؤٖلم ما ج٩ىن 

 اليؿبت بال الخًيريت، مدلت ببٛضاص، و٢ض خضزجي مً ؤز٤ به ؤهه ؾم٘

، ؤو مً الكغ١، 
ًا
لى ٧ان ؤعجميا والضأ عخمه هللّا يظ٦غ ؤن ظضٍ ألٖا

 .بلى اإلادلت اإلاظ٧ىعة ٞالٓاَغ ؤن اليؿبت

ي والبىه مً الٗمغ ؾذ ؾىىاث،  و٢ض جىفي والض الؿيَى

ى  ٞيكإ الُٟل ا، واججه بلى خٟٔ ال٣غآن ال٨غرم، ٞإجم خٟٓه َو يديمًا

في جل٪ الؿً اإلاب٨غة مشل  صون الشامىت، زم خٟٔ بٌٗ ال٨خب

مضاع٦ه  الٗمضة، ومجهاط ال٣ٟه وألانى٫، وؤلٟيت ابً مال٪، ٞاحؿٗذ

ه ايت مً ٖضص مً . وػاصث مٗاٞع ي مدل الٗىايت والٖغ و٧ان الؿيَى

ا١ ؤبيه، وجىلى بًٗهم ؤمغ الىنايت ٖليه، ومجهم  الٗلماء مً ٞع

، وجإزغ به الٟتى  ؤخض ٦باع" ال٨ما٫ بً الهمام الخىٟي" ٣ٞهاء ٖهٍغ

ا زانت في ابخٗاصٍ ًٖ الؿالَين وؤعباب ا ٦بيرًا  .الضولت جإزغًا

  :قُىزه

ي في ٖهغ الم الظيً هبٛىا  ٖاف الؿيَى ٦ثر ٞيه الٗلماء ألٖا

غوا ٖلى ٖلىم اللٛت بمسخل٠  في ٖلىم الضيً ٖلى حٗضص مياصيجها، وجٞى

ي بهظٍ  ٞغوٖها، وؤؾهمىا في ميضان ؤلابضإ ألاصبي، ٞخإزغ الؿيَى

=  864ٌ ]الىسبت اإلامخاػة مً ٦باع الٗلماء، ٞابخضؤ في َلب الٗلم ؾىت 

ال٣ٟه والىدى والٟغاثٌ، ولم يمٌ ٖامان ختى ؤظيز  وصعؽ [م1459
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ى في ؾً الؿابٗت  بخضعيـ الٗغبيت، وؤل٠ في جل٪ الؿىت ؤو٫ ٦خبه َو

ٖلم " ٞإزجى ٖليه قيسه" قغح الاؾخٗاطة والبؿملت"ٖكغة، ٞإل٠ 

. "الضيً البل٣يجي

ي في الجلىؽ بلى اإلاكايش َى ؤهه يسخاع  و٧ان مىهج الؿيَى

ا
ًا
، و٧ان ٖمضة  قيس ا يجلـ بليه، ٞةطا ما جىفي اهخ٣ل بلى ٚيٍر واخضًا

ا " ال٩اٞيجي مدحي الضيً"قيىزه  ي ؤعبٗت ٖكغ ٖامًا الظأ الػمه الؿيَى

، ومً "ؤؾخاط الىظىص"ٖليه ل٣ب  ٧املت وؤزظ مىه ؤٚلب ٖلمه، وؤَل٤

ج٣ي الضيً "و وؤزظ ٖىه ال٣غآن وال٣ٟه،" قٝغ الضيً اإلاىاوأ "قيىزه 

ؤعبٗت " ال٩اٞيجي"وؤزظ ٖىه الخضيض ؤعب٘ ؾىين ٞلما ماث لؼم " الكبلي

ا وؤزظ ٖىه الخٟؿير وألانى٫ والٗغبيت واإلاٗاوي، وؤزظ الٗلم  ٖكغ ٖامًا

ا ًٖ قيش ًًا " اإلاغػباوي"، و"الٗؼ الخىبلي"و" ألاٞهغاجي"الخىٟيت  ؤي

م" الضيً الكمجي ج٣ي"و" وظال٫ الضيً اإلادلي" يَر . ٚو

ي ٖلى الكيىر مً الٗلماء الغظا٫،  ولم ي٣خهغ جل٣ي الؿيَى

آؾيت "٧ان له قيىر مً اليؿاء الالحي بلًٛ الٛايت في الٗلم، مجهً  بل

ؤم َاوئ "و " ٦ماليت بيذ مدمض الهاقميت"، و"نالر بيذ ظاع هللا بً

" الًٟل بيذ مدمض اإلا٣ضسخي ؤم"، و"بيذ ؤبي الخؿً الهغورجي

ً ٦شير يَر  .ٚو

ي عخمه هللا ٞإزظث ال٣ٟه والىدى ًٖ ظماٖت  ي٣ى٫ الؿيَى

الكيىر، وؤزظث الٟغاثٌ ًٖ الٗالمت ٞغضخّي ػماهه الكيش قهاب  مً

ًّ الٗاليت، وظاوػ : ٧ان ي٣ا٫ الضيً الكاع مؿاحي الظأ بهه بلٜ الؿ

 .في قغخه ٖلى اإلاجمٕى ٢غؤث ٖليه- وهللا ؤٖلم بظل٪ - اإلااثت ب٨شير
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وؤِظْؼث بخضعيـ الٗغبيت في مؿتهل ؾىت ؾذ وؾخين، و٢ض ؤلٟذ في 

الؿىت، ٩ٞان ؤو٫ شخيء ؤلٟخه قغح الاؾخٗاطة والبؿملت، وؤو٢ٟذ  َظٍ

،  ٖليه قيسىا قيش ؤلاؾالم
ًا
ٖلم الضيً الُبل٣يجي،٨ٞخب ٖليه ج٣غرٓا

ولَضٍ، ٣ٞغؤث ٖليه مً ؤو٫  والػمخه في ال٣ٟه بلى ؤن ماث، ٞالػمذ

الهٛير بلى  الخضعرب لىالضٍ بلى الى٧الت، وؾمٗذ ٖليه مً ؤو٫ الخاوأ 

 الٗضص، ومً ؤو٫ اإلاجهاط بلى الؼ٧اة، ومً ؤو٫ الخىبيه بلى ٢غرب مً

الؼ٧اة، و٢ُٗت مً ؤلغويت، و٢ُٗت مً ج٨ملت قغح اإلاجهاط 

ا للؼع٦صخي،ومً بخياء اإلاىاث بلى  .الىنايا ؤو هدَى

وؤظاػوي بالخضعيـ وؤلاٞخاء مً ؾىت ؾذ وؾبٗين، وخًغ 

جىفي لؼمذ قيش ؤلاؾالم قٝغ الضيً اإلاىاوأ،٣ٞغؤث  جهضيغأ، ٞلما

في الخ٣ؿيم بال مجالـ ٞاجخجي،  ٖليه ٢ُٗت مً اإلاجهاط، وؾمٗخه ٖليه

 مً قغح البهجت ومً خاقيخه ٖلحها ومً
ًا
جٟؿير  وؾمٗذ صعوؾا

 .البيًاوأ 

ولؼمذ في الخضيض والٗغبيت قيسىا ؤلامام الٗالمت ج٣ي الضيً 

 ٖلى قغح ؤلٟيت  الكبلي
ًا
الخىٟي،ٞىاْبخه ؤعب٘ ؾىين، و٦خب لي ج٣غرٓا

لى ظم٘ الجىام٘ في الٗغبيت جإليٟي،وقهض لِي ٚير مغة  ابً مال٪ ٖو

 في خضيض،  بالخ٣ضم في الٗلىم بلؿاهه وبىاهه، وعظ٘
َ
بلى ٢ىلي مجّغِصا

ؼاٍ  ٞةهه ؤوعص في خاقيخه ٖلى الكٟاء خضيض ؤبي الجمغا في ؤلاؾغاء، ٖو

بلى جسغرج ابً ماظت، ٞاخخجذ بلى بيغاصٍ بؿىضٍ، ٨ٞكٟذ ابً 

مٓىخه ٞلم ؤظضٍ، ٞمغعث ٖلى ال٨خاب ٧له ٞلم ؤظضٍ، .في ماظت،

ٞلم ؤظضٍ، ٞٗضث زالشت ٞلم ؤظضٍ،  ٞاتهمذ هٓغأ، ٞمغعث مغة زاهيت
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ٞإزبرجه،  وعؤيخه في معجم الصخابت البً ٢او٘، ٞجئذ بلى الكيش

ٞمجغص ما ؾم٘ مجي طل٪ ؤزظ وسخخه وؤزظ ال٣لم ًٞغب ٖلى لٟٔ 

بخه " ؤبً ٢او٘ " وؤلخ٤" ابً ماظت" في الخاقيت،ٞإٖٓمذ طل٪ َو

بال جهبرون : هٟسخي، ٣ٞلذ لٗٓم منزلت الكيش في ٢لبي واخخ٣اعأ في

ان" ابً ماظت"بهما ٢لضث في ٢ىلي : ٣ٞا٫! لٗل٨م جغاظٗىن  . الخلبي البَر

 .ولم ؤهّٟ٪ ًٖ الكيش بلى ؤن ماث

 ولؼمذ قيسىا الٗالمت ؤؾخاط الىظىص مخي الضيً ال٩اٞيجي

ؤعب٘ ٖكغة ؾىت، ٞإزظث ٖىه الٟىىن مً الخٟؿير وألانى٫ والٗغبيت 

ير طل٪  .و٦خب لي بظاػة ٖٓيمت .واإلاٗاوي ٚو

 ٖضيضة في
ًا
 وخًغث ٖىض الكيش ؾي٠ الضيً الخىٟي صعوؾا

ًض َٗ ذ .ال٨كاٝ والخىييذ وخاقيخه ٖليه وجلخيو اإلاٟخاح وال وقٖغ

وؾخين، وبلٛذ مالٟاحي زالزماثت ٦خاب،  في الخهيي٠ في ؾىت ؾذ

 .ؾىي ما ٚؿلخه وعظٗذ ٖىه

  :جالمُظه

ي مً ال٨ثرة والىجابت بم٩ان، وؤبغػَم  وجالميظ الؿيَى

الظأ ٦خبه " َب٣اث اإلاٟؿغرً"ناخب ٦خاب  "قمـ الضيً الضاوصأ"

ي" بمؿاٖضة ؤؾخاطٍ  قمـ "، و"َىلىن  قمـ الضيً بً"، و"الؿيَى

" ابً بياؽ"مدضر الضياع اإلاهغرت، واإلااعر ال٨بير " الضيً الكامي

ىع "٦خاب  ناخب   :عخالجه"بضاج٘ الَؼ
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ا للخٗلم، بال ؤنها ٧اهذ ٞيما  ٧اهذ الغخالث وما جؼا٫ َغر٣ًا

ٖلمه، و٧ان  مطخى مً ؤلؼم الُغ١ للٗالم الظأ يغرض ؤن يدبدغ في

ي ممً ؾاٞغ في عخالث ٖلميت ليلخ٣ي ب٨باع الٗلماء، ٞؿاٞغ بلى  الؿيَى

ا، وؾاٞغ بلى  ٖضص يَر مً ألا٢اليم في مهغ ٧الٟيىم وصمياٍ واإلادلت ٚو

)الكام
113

) واليمً والهىض(
114

 وعخل بلى الدجاػ (115)واإلاٛغب والخ٨غوع (
                                                 

ظ٦غ وجاهض ، و٢ُل ؾمُذ بؿام بً : الكإم  ( 113)
ُ
خدها ، وخظٞها ، ومضها ، و٢ض ج بؿ٨ىن الهمؼة ، ٞو

حن بحن بٌٗ اللٛاث الؿامُت سُا ٌكمل . هىح بٗض حُٛحر ؾُنها بكحن ٖلى مبضؤ جباص٫ الخٞغ : الكام جاٍع

لؿُحن ، ٧ان ؤو٫ صزى٫ اإلاؿلمحن الكام ػمً الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في  ؾىعٍت وألاعصن ولبىان ٞو

 .ٚؼوة ماجت  زم اٞخخدىا ٧ل بالص الكام في ػمً ٖمغ عض ي هللا ٖىه 

للهىض ؾىاخل جمخض ٖلى . صولت في ظىىب آؾُا، حكمل مٗٓم ؤعاض ي قبه ال٣اعة الهىضًت: الهىض  ( 114)

 ٧لم، ججاوعها ٧ل مً با٦ؿخان وؤٞٛاوؿخان مً الكما٫ الٛغبي، الهحن، هِبا٫، وبىجان 7000ؤ٦ثر مً 

في اإلادُِ الهىضي، جداطيها ظؼع اإلاالض٠ً مً الجىىب . مً الكما٫، بىٛالصٌل و مُاهماع مً الكغ١ 

اله٩ا مً الجىىب، و ؤهضهىؾُا مً الجىىب الكغقي الهىض هي زاوي ؤ٦بر البلضان في الٗالم مً . الٛغبي، ؾٍغ

ض ٖضص ؾ٩انها الُىم ٖلى اإلالُاع وؿمت، ٦ما جدخل اإلاغجبت الؿابٗت ٖاإلاُا مً  خُض حٗضاص الؿ٩ان، ًٍؼ

ذ الهىض ٢ُام بٌٗ مً الخًاعاث ألاولى التي قهضها الٗالم ال٣ضًم، ٦ما ٧اهذ  خُض اإلاؿاخت ، ٖٞغ

ش، ٦ما ٢امذ ٖلى ؤعيها زمـ مً ؤهم الضًاهاث في  ت اإلاهمت ٖبر الخاٍع مغ٦ؼا لٗضًض الُغ١ الخجاٍع

ُاوي، ٢بل . الهىضوؾُت، البىطًت، الجاهُت والؿُسُت: الٗالم ٧اهذ في الؿاب٤ ظؼءا مً ؤعاض ي الخاط البًر

خحن ألازحرجحن، 1947ؤن حؿخ٣ل ٖنها ٖام  ذ الهىض همىا مٗخبرا في مُضان الا٢خهاص زال٫ الٗكٍغ  م، ٖٞغ

 .٦ما ناعث جلٗب صوعا ؤ٦بر في اإلاى٣ُت والٗالم 

حٗٝغ ٧لمت ج٨غوع بهىعة ٦بحرة ٣ِٞ في مى٣ُت ظٛغاُٞت حكمل مىا٤َ مغوع ٢ىاٞل الدج مابحن  ( 115)

غب صاع ٞىع في الؿىصان غة الٗغبُت ٚو ضزل يمً هظه اإلاى٣ُت ؤظؼاء مً اعى الخبكت والُمً . الجٍؼ ٍو

جلٟٔ بالضا٫ ٦ما ٖىض )مً الجىىب، ومً الكما٫ ًضزل ٞيها الكام ومهغ خُض ًىظض بىالء الض٦غوع 

ً حن قهغة ممحزة في الدجاػ. (اإلاهٍغ ومٗإوصة الغخلت لبِذ هللا . ؤصاء الدج بهىعة م٨ى٦ُت ؤُٖب الخ٨غوٍع

الخغام عبُهم ب٩لمت الخ٨غاع والتي اقخ٣ذ منها نٟت ج٨غوعي ٧لمت ج٨غوع هي مهُلر ٖغبي اؾخٗمله 

ٗٝغ الٗغب ٖنها  ٌَ ٣ُا، جل٪ اإلاى٣ُت التي لم  ؤهل الدجاػ لىن٠ قٗىب مؿلمت  مً ؾ٩ان ٚغب بٍٞغ

٣ُا  ٝغ الكٗب ؤوال وؾمي بالخ٨غوع زم ؤَل٤ الاؾم ٖلى بالص ٚغب بٍٞغ ُٖ  ً ال٨شحر ٢بل ال٣غن الٗكٍغ

٣ى٫ ٖنها بنها ا٦بر مً مضًىت ؾال الخابٗت  وون٠ اإلااعر ال٣ل٣كىضي مضًىت ج٨غوع باإلاضًىت ال٨بحرة ٍو

ل٨ً هل ٧اهذ ٧لمت ج٨غوع جمشل الاؾم اإلادلي لخل٪ اإلاضًىت ؤم ؤن ال٣ل٣كىضي ؤَل٤ الاؾم . لبالص اإلاٛغب

هاؽ هى هٟؿه ٌؿميهم بالخ٨غوعوال٣ل٣كىضي و الب٨غي 
ُ
ٖلى اإلاضًىت بٗض بن الخٔ ؤن مٗٓم ؾ٩انها مً ؤ

حرهم جاعة ًخدضزىن ًٖ ممل٨ت الخ٨غوع وجاعة ًٖ مضًىت ج٨غوع بضوا اهه وبمجغص صزى٫ الغخالت . ٚو ٍو
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ػمؼم ليهل في ال٣ٟه بلى عجبت  وظاوع بها ؾىت ٧املت، وقغب مً ماء

حجغ  ؾغاط الضيً البل٣يجي، وفي الخضيض بلى عجبت الخاٞٔ ابً

  .الٗؿ٣الوي

ي ظلـ لئلٞخاء ؾىت   871]وإلاا ا٦خملذ ؤصواث الؿيَى

وؤملى الخضيض في الٗام الخالي، و٧ان واؾ٘ الٗلم ٚؼرغ  [م1466=ٌ

ت، ي٣ى٫ ًٖ هٟؿه الخٟؿير : الخبدغ في ؾبٗت ٖلىم ُعػ٢ذ: "اإلاٗٞغ

باإلياٞت بلى  ،"والخضيض وال٣ٟه والىدى واإلاٗاوي والبيان والبضي٘

ؤنى٫ ال٣ٟه والجض٫، وال٣غاءاث التي حٗلمها بىٟؿه، والُب، ٚير ؤهه 

 .ي٣سرب مً ٖلمي الخؿاب واإلاى٤ُ لم

و٢ض ٦ملذ ٖىضأ آلان آالث الاظتهاص بدمض هللا : "ور٣ى٫ 

ا حٗالى، ا بىٗمت هللا حٗالى ال ٞسغًا
ًا
وؤأ شخيء في الضهيا .. ؤ٢ى٫ طل٪ جدضز

  ."!!في الٟسغ؟ ختى يُلب جدهيلها

ي ي٣بل ٖلحها  و٧اهذ الخل٣اث الٗلميت التي ي٣ٗضَا الؿيَى

ا لل٣ٟه بالكيسىهيت، وهي  ّين في ؤو٫ ألامغ مضعؾًا ُٖ الُالب، ٣ٞض 

                                                                                                                                                       

حن  ٠ الٗغب)الٗغب إلاىا٤َ و٢غي جًم ؤهاؽ لهم نٟاث الخ٨غوٍع ، ؾمذ لىٟؿه بدؿمُت (بدؿب حٍٗغ

٧امل اإلاى٣ُت بممل٨ت الخ٨غوع بما لهٗىبت البدض في اإلاىيٕى ؤو بؿبب بنغاع ٧ل ٢بُلت مهما ٧ان 

. نٛغها ٖلى الاؾخ٣ال٫ باؾم مسخل٠ مما ؤصي لٗضم وظىص اؾم قامل ًًم مجمل قٗىب اإلاى٣ُت 

ل الغخالت  في اإلاى٣ُت وونىله أل٦بر ؤو ا٢غب مضًىت هىا٥ ؾماها بمضًىت الخ٨غوع  ٦ما ًبضوا اهه  م٘ جٚى

ت ؾ٩انها الظًً ًهىٟهم بالخ٨غوع مً وظهت هٓغه هظا باليؿبت لخ٣ضًغ الباخض للخ٣بت ألاولى . وؿبت أل٦ثًر

سُا ص٣ُ٢ا ٖما ٌٗٝغ بممل٪ ؤو مضًىت ج٨غوعوممل٨ت الخ٨غوع هي ممل٨ت واخضة  ىا جاٍع الٛحر مضوهت جضٍو

لكٗب واخض جم جضؤو٫ الخ٨م ٞيها بحن ٖضة ملى٥ مً ٢باثل مسخلٟت مً ؾ٩ان اإلاى٣ُت الىا٢ٗت مابحن 

لس ي ل٪ مً َمل٪ ألزغ بالخىاعر بحن ؤبىاء هٟـ اإلال٪ وفي هٟـ .  صاع ٞىع واإلادُِ ألَا
ُ
ٞخاعة ًدى٣ل اإلا

ل٨ً الشابذ الىخُض في ٧ل جل٪ . ال٣بُلت وجاعة ًىتٕز بىاؾُت ؤٞغاص ٢بُلت ؤزغي مً ؾ٩ان اإلاى٣ُت

 .اإلاخٛحراث ٧ان مى٣ُت هٟىط اإلامل٨ت ظٛغاُٞا وال٣باثل الخايٗت لها
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يل٣ي ٞحها ؤبٍى صعوؾه مً ٢بل، زم ظلـ إلمالء  اإلاضعؾت التي ٧ان

جىلى مكيست الخاه٣اٍ  الخضيض وؤلاٞخاء بجام٘ ابً َىلىن، زم

يت   .البيبرؾيت التي ٧اهذ جمخلئ بغظا٫ الهٞى

ت، و٧اص  و٢ض وكب االء اإلاخهٞى ي َو زالٝ بين الؿيَى

ت ي٣خلىن الغظل، خييئظ ٢غع ؤن يسر٥ الخاه٣اٍ  َاالء اإلاخهٞى

 .والٗباصة البيبرؾيت، ويٗسز٫ الىاؽ ومجخمٗاتهم ورخٟٙغ للخإلي٠

لم الخٟؿحر ي ٖو  :الؿَُى

ي عخمه هللا بإ لىم ال٣غآن، ال  للؿيَى َىرل ٞت الخٟؿير ٖو

ي٨ً ؤَىلهم  ي٣ل قؤلها ًٖ ؤخض مً ٖلماء ٖهٍغ فى طل٪، بن لم

م جبدغا وجهيي٠، يضلىا ٖلى طل٪ آزاٍع وما خبرجه يضٍ مً  بإ، وؤ٦ثَر

اتها ختى اليىم  .جىالي٠ ما ػالذ اإلاغظ٘ فى مىيٖى

ي ؾبٗت  ل٣ض عػ٢ذ وهلل الخمض الخبدغ فى:" ي٣ى٫ الؿيَى

 .والبضي٘ الخٟؿير والخضيض، وال٣ٟه، والىدى، واإلاٗاوي، والبيان،: ٖلىم

الضع اإلاىشىع فى الخٟؿير باإلاإزىع، َب٘ فى - 1: آزاٍع فى جٟؿير ال٣غآن ومً

 .مجلضاث ؾذ

ؤلاج٣ان فى - 3" جغظمان ال٣غآن " الخٟؿير اإلاؿىض اإلاؿمي  -2

زماهين هٕى مً ٖلىم ال٣غآن، وما ػا٫ َظا  ٖلىم ال٣غآن، و٢ض ظم٘ ٞيه

ب، وال ؤظم٘ مىه ال٨خاب ٖمضة الضعاؾاث ال٣غآهيت، ٞلم يهى٠ . ؤٖو

ير طل٪  الىاسخ واإلايؿىر فى ال٣غآن،- 5الخدبير فى ٖلىم الخٟؿير - 4 ٚو



 81 

مىهجه في .ال٨شير وال٨شير مً الضعاؾاث التي جسو ال٣غآن ال٨غرم

 :الخٟؿير

ي عخمه هللا جغظمان " ٦خابا ٦بيرا بٗىىان  نى٠ الؿيَى

الصخاح،  ظم٘ ٞيه ما عواٍ الخٟاّ فى" ال٣غآن فى جٟؿير اإلاؿىض 

والؿنن، واإلاؿاهيض، واإلاٗاظم، وألاظؼاء، وؤياٝ بلبيه ما عواٍ 

بض الغػا١ الهىٗاوي اإلاٟؿغون  اإلاؿىضون مشل ابً ظغرغ الُبرأ، ٖو

م يَر  .....ٚو

ي   :وؤَم ما يميز جٟؿير الؿيَى

ل هي م٨يت ؤو مضهيت يظ٦غ م٩ان -1 يظ٦غ ما وعص - 2. هؼو٫ الؿىعة، َو

 .ًٞاثل فى َظٍ الؿىعة مً

الؿىعة بلي م٣اَ٘، ٞيظ٦غ آلايت ؤو آلايخين في الؿىعة اإلاضهيت  ي٣ؿم -3

ت مً  .آلاياث فى الؿىعة اإلا٨يت ال٣هاع الُىا٫، ؤو مجمٖى

 :ٞيه زم يٟؿغ ال٩لمت ؤو الجملت مبيىا -4

بن وعص ٞحها ٢غاءاث : ال٣غاءاث- النزو٫ بن وظض ب ؾبب_ ؤ 

بطا _ اللٟٔ ومبهم الٗباعاث ٌ  قغح ٚغرب_ الىاسخ واإلايؿىر ص- ط

ٞحها مً  ٧اهذ آلايت جخًمً ؤخ٩اما ٣ٞهيت، ٞةهه يظ٦غ ما وعص

لم.ؤخ٩ام ي ٖو  :الخاعرش الؿيَى

ي عخمه هللا خؿً " ٦خبا ٦شيرة فى الخاعرش مشل  نى٠ الؿيَى

فى اإلاىخ٣ي فى جاعرش  جدٟت اإلاظا٦غ" و" اإلادايغة فى ؤزباع مهغ وال٣اَغة 

الكماعرش فى  "و" الخدٟت الٓغرٟت فى الؿيرة الكغرٟت " و" ابً ٖؿا٦غ 

 " ٖلم الخاعرش
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ش  :مىهجه في ٦خابت الخاٍع

ي عخمه هللا مىهج فى بدشه الخاعرذي وؿخُي٘ ؤن  ٧ان للؿيَى

 :هخلمـ آزاٍع فى ٦خبه التي نىٟه

ي خغرها ٖلى ط٦غ اإلاهاصع التي ؤزظ -1  ٧ان الؿيَى

ٖجهامٗلىماجه، ٞبر٦ت الٗلم وؿبت ال٣ى٫ بلي ٢اثله، بل َى فى الخاعرش 

 .هٓغا لخاظت الخاعرش إلاهضع يىز٤ الخاصزت ؤ٦ثر يغوعة،

والغصوص التي  يىضر اإلاؿإلت بةبغاػ ألا٢ىا٫ التي ظاءث ٞيه، -2

 وعصث باؾم ناخبه، وطل٪ هٓغا لؿٗت بَالٖه ٖلى اإلاغوراث

 .وألازباع

ي مىهج اإلادضزين بخدب٘ ألازباع وه٣ضٍ،٦ما بين  -3 اجب٘ الؿيَى

ٞهل فى بيان ٧ىهه ٖيه الهالة والؿالم لم  " طل٪ فى ٞهل له بٗىىان

،  خيض ؤْهغ عايه فى آزغ" يؿخسل٠ وؾغ طل٪  الغواياث الخيظ٦ٍغ

ى مىهج َب٣ه  وصٞ٘ اإلاخٗاعيو مىه، وبيىإهه ال مىٟاة بين ألازباع، َو

ي فى الخاعرش  ؤَل الخضيض ٖلى اإلاغوراث، واؾخٟاص مىه الؿيَى

ي في مالٟاجه   : مىهج الؿَُى

ي  بيغاصٍ ٖلى  مىهج في الخإلي٠ يم٨ً– عخمه هللا – للؿيَى

  : الىظه الخالي
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ٞٗله في  جلخيو ٦خب آلازغرً والاهخساب مجها ، مشلب ما -1

" الًىء الالم٘ " ، و - عخمه هللا – البً ٖؿا٦غ " جاعرش صمك٤ " 

ما– عخمه هللا  – للسخاوأ  يَر  . ٚو

قغخه لل٨خب واإلاىٓىماث مشل قغخه ٖلى ألالٟيت البً  -2

 . - عخمه هللا– ، وقىاَض اإلاٛجي البً َكام - عخمه هللا  – مال٪

ٞهى يلسزم بٗؼو ٧ل ٢ى٫ٍ بلى ما مً ٢اله ، ٦ما  ، ؤماهخه في الى٣ل -3

 . يدبّين مً مالٟاجه الٗضيضة

ازخالٝ حجم ٦خبه ما بين الىع٢ت الىاخضة واإلاجلضاث  -4

 . ال٨بيرة

" الخاوأ للٟخاوي " مً ٖىاورً ٦خبه مشل ٦خابه  يّم مالٟاجه لٗضص -5

. الظأ يًم هدى ؾبٗين عؾالت له

اث ٦خبه في الٟىىن اإلاسخلٟت -6  . جىّىٕ مىيٖى

ه ًٖ ٦خب ُصِزغث آلان ، مما -7
ُ
ؾاٖض ٖلى خٟٔ  ه٣ل

 . ههىنها لىا

َمً  ط٦ٍغ ألا٢ىا٫ اإلاسخلٟت في اإلاىيٕى ، مؿىضَا بلى -8

ت ، وبيان جغظيده ، ؤو جى٢ٟه ًٖ السرظيذ
ّ
 . ٢الها ، ومىا٢كت ألاصل

 . مٓاَغ مىهجه في الخهيي٠ ، التي ؾاع ٖلحها في مالٟاجه َظٍ ؤَم
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ش  ش في ٖلم الخإٍع ٦خاب الكماٍع

 

مدخىاه وجىُٓمه 

   مال٠ لُي٠ الدجم، اقخمل ٖلي م٣ضمت وزاجمت ، 

اما اإلا٣ضمت ، ٣ٞض اقاع مً زاللها . خهغجا ٞيما بيجهما زالزت ابىاب 

 
ًا
وبٗض ، ٣ٞض و٢ٟذ لبٌٗ قيىزىا ٖلي :"... الي الضاٞ٘ لخاليٟه ، ٢اثال

 يؿخٟاص 
ًا
 ، وال ظليال

ًا
 وال ٦شيرا

ًا
٦خاب في ٖلم الخإعرش ، ٞلم ؤعأ ٞيه ٢ليال

ين   ، ٞىيٗذ في َظا ال٨خاب مً ٞىاثضٍ ما ج٣غ به ألٖا
ًا
وال خ٣يرا

" . وجخدلي به ألالؿً 

 له 
ًا
" الكماعرش في ٖلم الخإعرش : وؾميخه : "    وحؿميخا

وؤما الخاجمت ، ٣ٞض ؤجذ مىظؼة فى ؤ٢ل مً ؾُغ مكيرا مً 

ازغ ال٨خاب ، والخمض هلل  ): زاللها بلى الاهتهاء مً ماصة ال٨خاب ب٣ىلت 

اب   (اإلال٪ الَى

للخٗغر٠ – مً ؤبىاب ال٨خاب – بيىما ظٗل الباب ألاو٫ 

 مً زالله بلى ٢ضم الخإعرش فى بجى آصم ، وما 
ًا
ا ٍِ ِِ بمبضؤ الخإعرش ، مىخهِي

ان وهاع  جال طل٪ مً الخىاصر الٗٓام ، ٦مبٗض هىح ، والُٞى

. ياعزىن بإيامهم اإلاكهىعة  (فى الجاَليت )٦ما ٧ان الٗغب ... ببغاَيم 
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ؤما الخإعرش بالهجغة لضي اإلاؿلمين ٞمغصٍ بلى الغؾى٫ نلى 

 . (ٖمغ جبٗه فى طل٪)و  (اإلااعر)هللا ٖليه وؾلم بط َى 

مٗلال لجٗل اإلادغم مبخضؤ الؿىت الهجغة ، م٘ ٧ىن الهجغة 

و٢ٗذ فى عبي٘ ألاو٫ ، بما وعص مً ٢ى٫ ابً الٗباؽ جٟؿيرا ل٣ىلت 

ى ٞجغ الؿىت  (والٟجغ  ): حٗالى  . بإهت قهغ اإلادغم َو

وظٗل الباب الشاوى لبيان ٞىاثض ٖلم الخاعرش ، خانغا لها 

ت ألاظيا٫ وخلىلها ، واه٣ًاء الٗضص ، وؤو٢اث الخٗالي٤ ،  ): فى  مٗٞغ

ووٞياث الكيىر ومىاليضَم ، والغواة ٖجهم ، ٞخٗٝغ بظل٪ ٦ظب 

 (ال٩اطبين ونض١ الهاص٢ين 

ٖلى خين ؤظمل فى الباب الشالض مً ؤبىاب ال٨خاب بٌٗ 

مهمت وال يلي٤ بال٩اجب  )الٟىاثض اإلاخٗل٣ت بالخإعرش ، والتى ؤقاع بلى ؤنها 

الٗلت فى الخإعرش باألقهغ : وهى مىدهغة لضيت فى  (واإلااعر ظهلها 

يت ، وؤلا٢خهاع فى الخإعرش  الهالليت صون الكمؿيت ، ٧ىنها ألاقهغ الكٖغ

ت  )ٖلى الليالى صون ألايام ،  ألن الليلت ؾاب٣ت ٖلى يىمها بال يىم ٖٞغ

 
ًا
ا ، ونيٜ جضورً الخإعرش ، وما حٗل٤ بإلٟاّ  ألايام والكهىع مً  (قٖغ

يت ؤو مكهىعي الخىاصر الخاعرسيت  . لٛت ؤو مؿاثل ٣ٞهيت وقٖغ

ؤؾلىبه  

 ، حٛلب ٖليه َغر٣ت 
ًا
ؤؾلىب ال٨خاب ؾليم لٛت وهدىا

 
ًا
 له وحٗغرٟا

ًا
اإلادضزين اإلا٣غهت إلااصة اإلاى٣ى٫ بؿىض َىرل ، جىزي٣ا

: بمهاصٍع ، ٖلى الىدى الىاعص فى ٢ىله 
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اب بً ٖانم ، خضزىا : و٢ا٫ ابً ٖضي  ... )) خضزىا ٖبض الَى

ببغاَيم ابً الجىيض ، خضزىا مىسخى بً خميض ، خضزىا ابى بدغ 

إلاا اؾخٗمل الغواة ال٨ظب : ؾٟيان الشىعي  (: ٢ا٫  ): الخغؾاوى ، ٢ا٫ 

 . (بؾخٗملىا لهم الخإعرش 

مهاصعه 

ها بين  يمخاػ ال٨خاب ٖلى نٛغ حجمت بخٗضص اإلاهاصع وجىٖى

٣هى ولٛىي ، بما يم٨ً اظماله ٖلى الىدى الخالى  : جإعرذى وخضيثى ، ٞو

 . (. م 822/  َـ 207ث  )ألايام والليالى والكهىع للٟغاء  -1

  .(.  م 855. /  َـ 241ث )اإلاؿىض ألخمض بً خىبل  -2

الاصب اإلاٍٟغ ، والخاعرش الهٛير ، والصخيذ للبساعي  -3

  .(. م870./  َـ 256ث )

  .(. م 875. /  َـ 261ث  )صخيذ مؿلم  -4

ت والخاعرش للبؿىي  -5   .(. م 890. /  َـ 277ث  )اإلاٗٞغ

  . (.  م 893. /  َـ 279ث  )جاعرش ابً ابى زيشمت  -6

  .(.  م 919. /  َـ 307ث  )مؿىض ابى يٗلى اإلاهلى  -7

  .(. م 923. /  َـ 310ث  )جاعرش الغؾل واإلالى٥ للُبري  -8

  .(.  م 958./  َـ 347ث  )مسخهغ الخىبيت البً يىوـ  -9

  .(. م 971./  َـ 360ث  )اإلاعجم ال٨بير للُبراوى  -10
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ت يٟٗاء اإلادضزين البً ٖضأ  -11  365ث  )ال٩امل فى مٗٞغ

  .(. م 976./ َـ 

 1014./  َـ 405ث  )اإلاؿخضع٥ للخا٦م الىيؿابىعأ  -12

  . (.م 

 .(.م 1066./ َـ 458ث )قٗب ؤلايمان للبحهظقى  -13

/  َـ 571ث )جاعرش مضيىت صمك٤ البً ٖؿا٦غ  -14

  .(.م 1176

  .(.م 1278/ َـ 677ث  )قغح اإلاهظب للىىوي  -15

 .(.م1340/ َـ 741ث  )مجمٕى ابً ال٣ماح  -16

/ َـ 774ث )البضايت والجهايت ، والخٟؿير البً ٦شير  -17

  .(.م 1373

 .(.م 1403/  َـ 805ث )الخضعرب للؿغاط البل٣يجى  -18

 .(.م 1449/ َـ 852ث )ؤمالى ابً حجغ الٗؿ٣الوى  -19

ذى           الى٣ض الخإٍع

حٛلب ٖلى ال٨خاب َبيٗت مالٟت فى الى٣ل الخغفى ًٖ 

ه ، ل٨ً جبرػ مً بين َظا زالزت  مهضٍع ، والخجمي٘ لٗىانغ مىيٖى

ى)مىاي٘ ْهغ ٞحها اظتهاص   مً زاللها ًٖ عؤيه ،  (الؿيَى
ًا
مٟصخا

 ٖلى ما ظاء فى اإلاهاصع مً ؤن 
ًا
ظٍ اإلاىاي٘ جخمشل فى ٢ىله م٣ٗبا َو
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الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم ؤمغ بالخإعرش يىم ٢ضم اإلاضيىت فى قهغ عبي٘  )

( ، ؤو ؤهه ٦خب لخمـ مً الهجغة  (ألاو٫ 

مغ  )) ٞاإلااعر بالهجغة بطا عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم ٖو

. جبٗه فى طل٪ 

ؤعر ؾىت زمـ ، : َظا نغرذ فى ؤهه ي٣ا٫ : و٢ض ي٣ا٫ 

. بهه ؤعر يىم ٢ضوم اإلاضيىت : والخضيض ألاو٫ ٞيه 

ى ٢ىله  يىم ٢ضم : ورجاب بإهه ال مىاٞاة ، ٞةن الٓٝغ َو

ى   بالٟٗل ، َو
ًا
ى : اإلاضيىت ، ليـ مخٗل٣ا الخإعرش : ؤمغ ، بل باإلاهضع ، َو

( (، ؤي ؤمغ بإن ياعر بظل٪ اليىم ، ال ؤن ألامغ فى طل٪ اليىم 

: و٢ىله فى يىم ألاعبٗاء 

يىم  ): واقتهغ ٖلى ؤلؿىت الىاؽ ؤهه اإلاغاص فى ٢ىله حٗالى ... )

ى زُإ ٞاخل الن . ، وحكاءمىا لظل٪  (ال٣مغ  : 54 )(هدـ مؿخمغ  َو

، وهى زماهيت ، ٞيلؼم  (ٞهلذ  : 41) (ؤيام هدؿاث  ): هللا حٗالى ٢ا٫ فى 

 . (ؤن ج٩ىن ٧لها هدؿاث ، وبهما اإلاغاص هدـ ٖلحهم 

 ٖلى ؾبٗت ؤبياث مً الكٗغ ، ؤعر ٞحها أليام 
ًا
و٢ىله م٣ٗبا

: ٦غم هللا وظهه  (ٖلى بً ابى َالب  )ألاؾبٕى ووؿبذ بلى 

عضخى هللا ٖىه – وفى وؿبتها بلى ٖلى بً ؤبى َالب : ٢لذ ... )

 (هٓغ – 
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اإلاسٍُى 
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ت  الىع٢ت ألازحرة مً اإلاسَُى
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بؿم هللا الغخمً الغخُم 

 

. الخمض هلل طي الًٟل الكامل الٗام 

. والهالة والؿالم ٖلى عؾى٫ هللا اإلادبى بمؼرض الا٦غام 

:  وبٗض 

٣ٞض و٢ٟذ لبٌٗ قيىزىا ٖلى ٦خاب فى ٖلم الخاعرش ، وال 

ما ج٣غ : ظليلت يؿخٟاص وال خ٣يرا ٞىيٗذ فى َظا ال٨خاب مً الٟىاثض 

ين ، وجخدلى به ألالؿً وؾميخه ب  الكماعرش فى ٖلم  ))به ألٖا

: وعجبخه ٖلى ؤبىاب ( (الخاعرش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

الباب الاو٫ 

ش  فى مبخضب الخاٍع

 

 

 

 

 

ش  ! اإلاؿخ٣بل بُض مً ٣ًغؤ الخاٍع
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الباب الاو٫ 

ش  فى مبخضب الخاٍع

٢ا٫ ٖلى بً  : (117) فى جاعرست(116)٢ا٫ ابً ؤبى زيشمت

ًٖ ٖلى بً مجاَض ، ًٖ مدمض بً  – (118)َى اإلاضاثجى– مدمض 

                                                 

(116 )  
ً
هى ؤبى ب٨غ اخمض بً ؤبي زُشمت ػهحر بً خغب بً قضاص وؿاجي ألانل ٧ان ز٣ت ٖاإلاا مخ٣ىا خاٞٓا

 بإًام الىاؽ ، ٦ظا ٢ا٫ ٖىه الخُُب ، وط٦غه الضاع٢ُني ٣ٞا٫ ز٣ت مإمىن ، وؤزنى الخُُب ٖلى 
ً
بهحرا

ش ٣ٞا٫   : ٦خابه في الخاٍع
ً
ش الظي ؤخؿً جهيُٟه وؤ٦ثر ٞاثضجه ، و٢ا٫ ؤًًا وال ؤٖٝغ : وله ٦خاب الخاٍع

ش الظي نىٟه ابً ابي زُشمت  ش بٛضاص )ؤٚؼع ٞىاثض مً ٦خاب الخاٍع  2/596 ، وجظ٦غة الخٟاّ 2/240جاٍع

. ) 

غ ( 117) ش ال٨بحر للخاٞٔ ؤبي ب٨غ ؤخمض ابً ؤبي زُشمت ٦خاب ظلُل ال٣ضع ٍٚؼ الٗلم ٦شحر  ٦خاب الخاٍع

ش ألبي ٖبض هللا مدمض بً بؾماُٖل  الىٟ٘ ٌٟٛل ٖىه ٦شحر مً الُلبت والباخشحن م٘ ؤهه ًغقى بلى عجبت الخاٍع

ش ؤبي ظٟٗغ الُبري ، ٢ا٫ ٖىه ؤبى ب٨غ الخُُب عخمه هللا  ش الظي ؤخؿً :"البساعي وجاٍع وله ٦خاب الخاٍع

 هللا و٦ٟب بهظه الكهاصة مً ؤبي ب٨غ عخمه" وؤ٦ثر ٞاثضجه ٞال ؤٖٝغ ؤ٦ثر ٞىاثض مىه  جهيُٟه

حرهم ٦شحر و٢ض ؤ٦ثر الٗلماء الى٣ل ًٖ هظا ال٨خاب ٦إبي ٖمغ ابً ٖبض البر والخُُب  ٚو

٣ت اإلادضزحن ظم٘ بحن ال٣ٟه غ الٟىاثض ٖلى ٍَغ ش  وبالجملت هى ٦خاب ٍٚؼ لله واليؿب والخىاٍع والخضًض ٖو

ت وؾحر الؿل٠ وخ٨مهم والجغح حر طل٪ والتراظم والؿحرة الىبٍى  والخٗضًل ٚو

بهحر ٠ُ٦ ال و٢ض جخلمظ ٖلى ؤخمض بً  زم بن اإلاهى٠ عخمه هللا خاٞٔ واؾ٘ الضاثغة ٦شحر اإلاكاًش ها٢ض

حرهم  خىبل وابً مٗحن وابً اإلاضًني وؤبي ٖبُض وؤبُه ػهحر بً خغب ومهٗب الؼهغي ناخب اليؿب ٚو

ُحن   ٦شحر مً ألاثمت اإلاىؾٖى

ت و٢ض لٟذ الغظا٫ ومٗلىم  هٓغي ؤزىاء ٢غاثتي ل٨خابه ٦ثرة ه٣له ًٖ ابً اإلاضًني عخمه هللا في الٗلل ومٗٞغ

بال ٢ُٗت يٛحرة و٦ظا هى مٗلىم  لضي اإلاسخهحن بهظا الكإن ؤن ٦خاب الٗلل لٗلّي ٣ٞض ؤ٦ثره ولم ًب٤ مىه

اإلاضًني ومً ؤقهغ هظه ال٨خب مؿىض  لضيهم ٦ظل٪ ؤن في بُىن ال٨خب ال٨شحر مً الىهىم ًٖ ابً

حرها ٦تهظًب اإلاؼي وابً حجغ ت للٟؿىي  الٟاعو١ ألبي الٟضاء ٚو  .واإلاٗٞغ

 هـ و٧ان مىلضه وميكاه البهغة ، 225 هـ وجىفى 135هى ٖلي بً مدمض بً ٖبض هللا اإلاضاثني ولض   ( 118)

اجه   .زم ناع الى اإلاضاثً التي وؿب اليها زم عخل الى بٛضاص واؾخ٣غ بها ختى ٞو
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غي (119)بسخا١ ً مدمض بً نالر ، ًٖ (120) ، ًٖ الَؼ  ، ٖو

:  ، ٢ا٫ (121)الكٗبي

 مً الجىت ، واهدكغ ولضة ، ؤعر بىىة مً (122)إلاا ؤَبِ اصم )

َبٍى آصم ، ٩ٞان طل٪ الخإعرش ختى بٗض هللا هىخا ، ٞإعزىا ببٗض 
                                                 

هى مدمض بً بسخا١ بً ٌؿاع بً زُاع ، و٢ُل ٌؿاع بً ٦ىجان ـ اإلاُلبى بالىالء ، اإلاضًنى ، وؿبت   ( 119)

و٢ض ؤصع٥ ابً بسخا١ بٌٗ الصخابت ممً َالذ ؤٖماعهم ، .بلى مضًىت الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم 

٣ٞض عؤي ؤوـ بً مال٪ ناخب عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وزاصمه اإلاكهىع عض ي هللا ٖىه ، وجخلمظ 

٣هائها اإلاٗضوصًً اإلاكهىعًٍ ، ومنهم ال٣اؾم بً  ٖلى ٦باع الخابٗحن ، ومً ؤُٖان ٖلماء اإلاضًىت اإلاىىعة ٞو

ال١  .مدمض بً ؤبب ب٨غ الهض٤ً ، وؤبان بً ٖشمان بً ٖٟان  وهى ؤقهغ جالمُظ الؼهغي ٖلى ؤلَا

ًىدؿب الؼهغي بلى بنى ػهغة ، وهم ؤزىا٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ، وهى مً ٦باع الخابٗحن  ( 120)

ٗخبر مً ؤٖٓم ماعدي  حن َو وؤٖالمهم ، صعؽ في اإلاضًىت وجى٣ل بحن الدجاػ وصمك٤ واجهل بالخلٟاء ألامٍى

اإلاٛاػي والؿحر ،و٢ض عؤي الؼهغي ٖكغة مً الصخابت ، وجخلمظ ٖلى ٦باع ٖلماء الخابٗحن وؤٖالمهم ، ومنهم 

بُضهللا بً ٖبض هللا بً  غوة بً الؼبحر ، وؤبى ؾلمت بً ٖبض الغخمً بً ٖٝى ، ٖو ؾُٗض بً اإلاؿِب ، ٖو

ل في الٗلم  .  ٖخبت وهاالء هم الظًً ٧ان الؼهغي ٌٗخبرهم بدىع ٢َغ

اإلاها ألاقهغ ـ الظي  الم ، ًإحي في م٣ضمتهم ٣ُٞه اإلاضًىت ٖو وعوي ًٖ الؼهغي ظماٖت مً الٗلماء ألاثمت ألٖا

٢ُل ٖىه ال ًٟتى ومال٪ في اإلاضًىت ـ مال٪ بً ؤوـ ألانبخى ، وؾُٟان بً ُِٖىت ، وؾُٟان الشىعي 

 في (هـ161)
ً
ُٗت في ؤوؾاٍ الٗلماء ، ؤل٠ ٦خابا ، و٢ض طإ نِذ الؼهغي ، وؤنبدذ له م٩اهت ٖلمُت ٞع

ؾحرة الغؾى٫ لم ًهل بلُىا ولىال ما ب٣ب لىا مً ٖلمه مما عواه جالمظجه ـ وبهٟت زانت ؤقهغهم 

وؤهبٛهم مدمض بً بسخا١ ـ ل٩اهذ زؿاعجىا ٞاصخت ، ٞةلى ابً بسخا١ ًغظ٘ الًٟل ألا٦بر في خٟٔ ٖلم 

ؤؾخاطه الؼهغي ، ٞهى الظي ؤونله بلُىا ، ألهه ٧اهذ جغبُه بإؾخاطه ٖال٢ت مخِىت ٢اثمت ٖلى الخب 

 ..والاخترام 

) ؤنله مً خمحر ميؿىب الي الكٗب . هى ٖامغ بً قغاخُل الكٗبي  ( هـ 103 – 19: ) الكٗبي  ( 121)

ت  (قٗب همضان  ٧ان يئُل . اقتهغ بدٟٓت . وهى عواًت ٣ُٞه ، مً ٦باع الخابٗحن . ولض ووكإ بال٨ٞى

حرة . الجؿم  ٩ٞان . ؤجهل بٗبض اإلال٪ بً مغوان . وهى ز٣ت ٖىض ؤهل الخضًض . ؤزظ ٖىه ابى خىُٟت ٚو

زغط م٘ ابً الاقٗذ ٞلما ٢ضع ٖلُت الدجاط ٖٟا . ؤعؾله ؾٟحرا في ؾٟاعة الي مل٪ الغوم . هضًمت وؾمحرة 

. ٖىه في ٢هت مكهىعة 

الم للغػ ٦لي 80 –1/74جظ٦غة الخٟاّ  ] ُلذ 4/19 ، وألٖا  ؛ 9/49 ؛ والبضاًت والنهاًت 1/244 ؛ والٞى

  [.5/69وتهظًب التهظًب 

ُِه ِمً : آصم  ( 122) ِٞ  
ُ

ذ
ْ
س

َ
ٟ

َ
ُه َوه

ُ
خ ٍْ ا َؾىَّ

َ
ؤبى البكغ ، ؤو٫ بوؿان زل٣ه هللا حٗالى ، وهٟش ُٞه مً عوخه ، َِبط

ًَ الدجغ  ُه َؾاِظِضً
َ
 ل

ْ
ىا ُٗ َ

٣
َ
وِحي ٞ ش الُبري ) {29}: عُّ   ( .71م ) ، ؤزباع الؼمان  ( 89 / 1) جاٍع
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 ، ٞهل٪ مً َل٪ ممً ٧ان ٖلى وظه (123)هىح ، ختى ٧ان الٛغ١ 

. ألاعى 

، و٧ل مً ٧ان مٗه فى الؿٟيىت (124) ٞلما َبِ هىح وطعرخه

وؾُا مً ألاعى ،  ((ؾام))، ٢ؿم ألاعى بين ولضٍ ؤزالزا ، ٞجٗل ٫ 

 ، (127) ، وصظلت(126) ، والٟغاث(125)بيذ اإلا٣ضؽ ، والىيل: ٟٞحها 

                                                 

ان ؾُضها هىح  ( 123) ان الكهحر بُٞى  .٣ًهض الُٞى

ه ٖلى ظبل الجىصي وفي  ( 124) م ا٦دك٠ ؤخض   1948 مً ؾىت  (ؤًاع  )في مىخه٠ قهغ  ٢ُل ٧ان هبَى

ىام مً ألا٦غاص واؾمه اة ألٚا ؾُٟىت ؾُضها هىح ٖلُه الؿالم وب٣اًا مً ؤزكابها  عقُض ؾغخان  ٖع

ت .  (الجىصي) في ٢مت ظبل  ٖظبت مُمىعة في عؾىبُاث مُاه ت مُاب٤ جماما لالؾم البابلي لل٣ٍغ واؾم ال٣ٍغ

ىام التي جلذ ٖام . ٌؿ٨نها ؾُضها هىح الٗانُت التي ٧ان اعة 1953وفي ألٖا ت بٍؼ  ٢امذ ٖضة بٗشاث ؤزٍغ

دهتها بىٓحر ال٩اعبىن  (ظبل الجىصَي  مى٢٘ اًيذ ألازكاب اإلاخذجغة للؿُٟىت، ٞو اإلاك٘  في جغ٦ُا، ٖو

الخ٣ضًغ الٗمغي   ؾىت ، وان هظا4500للخٗٝغ ٖلى ٖمغها الخ٣ُ٣ي، ووظضث ؤنها نىٗذ ٢بل خىالي 

اثُت ًخُاب٤ جماما م٘ ما وعص ت اإلابني ٖلى ٢غاءاث ؤظهؼة الٟدو الٟحًز بُض ؤن . في اإلاضوهاث الؿىمٍغ

، والخىؾ٘ في قغح (ٕ  )ُٞه ؾُٟىت هىح  الًٟل ال٨بحر في ا٦دكاٝ ؤؾغاع وزباًا اإلاى٢٘ الظي عؾذ

وعخلتها ألاؾُىعٍت، ٌٗؼي بلى الباخشحن صًُٟض ٞاؾىلض و عون  الخٟانُل الض٣ُ٢ت اإلاخٗل٣ت بخل٪ الؿُٟىت

ٗؼي ؤًًا بلى  مغة 50ظهىص البروٞؿىع التر٧ي اخمض اعؾالن الظي حؿل٤ ظبل الجىصي ؤ٦ثر مً  واًذ، َو

 ٖام الؾخُإل مى٢٘ الؿُٟىت، خُض ظاءث بخضازُاث اإلاى٢٘ اإلا٨دك٠ جدذ ظبل الجىصّي  40ٖلى مضي 

م   .مُاب٣ت جماما للمى٢٘ الظي وعص ط٦غه في ال٣غآن ال٨ٍغ

٩ا الجىىبُت في اإلاغجبت الشاهُت: الىُل  ( 125) إحي نهغ ألاماػون في ؤمٍغ ٣ً٘ نهغ . ؤَى٫ ؤنهاع ال٨غة ألاعيُت ٍو

بضؤ مؿاعه مً اإلاىب٘ ٖىض بدحرة ٨ُٞخىعٍا  ٣ُا، ٍو الىا٢ٗت - الىُل في الجؼء الكما٫ الكغقي مً ٢اعة ؤٍٞغ

 4،160) ٦م 6،695زم ًخجه قماال ختى اإلاهب في البدغ اإلاخىؾِ، بةظمالي َى٫ - بىؾِ قغ١ ال٣اعة 

٣ُت ًُل٤ ٖليها صو٫ ² ملُىن ٦م3.4ٌُٛي خىى الىُل مؿاخت . (مُل مغ مؿاعه بٗكغ صو٫ بٍٞغ ، ٍو

 خىى الىُل

خإل٠ مً ظضولحن في آؾُا : الٟغاث  ( 126) هى ؤخض ألانهاع ال٨بحرة في ظىىب ٚغب آؾُا، ًيب٘ مً جغ٦ُا ٍو

 ومىبٗه بحن بدحرة وان وظبل ؤعاعاث في ؤعمُيُا و٢غه نى  (ؤي ماء اإلاغاص)الهٛغي هما مغاص نى 
ً
ؤي )قغ٢ا

 ومىبٗه في قما٫ قغقي ألاهايى٫  (اإلااء ألاؾىص
ً
ان في اججاه الٛغب زم ًجخمٗان . ٚغبا والجضوالن ًجٍغ

زم ًجغي النهغ بلى الجىىب الكغقي . ٞخجغي مُاههما ظىىبا مستر٢ت ؾلؿلت ظبا٫ َىعوؽ الجىىبُت

ىًم بلُه ٞغوٕ ٖضًضة ٢بل مغوعه في ألاعاض ي الؿىعٍت في ألاعاض ي الؿىعٍت ًىًم بلُه نهغ البلُش زم . ٍو

خجه بٗضها بلى مداٞٓت  ضزل في ؾىعٍا ٖىض مضًىت ظغابلـ ، زم ًمغ في مداٞٓت الغ٢ت ٍو نهغ الخابىع ٍو
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 وطل٪ مابين ٢اؾيىن بلى قغقى (128)وؾيدان وظيدان ، و٢اؾيىن 

 . (الكما٫  )بلى مجغي الغرذ  (الجىىب  )الىيل ، وما بين مجغي الغرذ 

 

٢ؿمه ٚغبى الىيل ، ٞما وعاءٍ بلى مجغي  ((خام  ))وظٗل لـ 

. عرذ الضبىع 

مً ٢اؾيىن ، ٞما وعاءٍ بلى مجغي  ((ياٞض  ))وظٗل ٢ؿم 

. عرذ الهبا 

ان بلى هاع ببغاَيم  . ٩ٞان الخإعرش مً الُٞى

ٞلما ٦ثر بىى ببغاَيم ، اٞسر٢ىا ، ٞإعر بىى بسخا١ مً هاع 

 ، ومً مبٗض يىؾ٠ بلى مبٗض مىسخى (129)ببغاَيم بلى مبٗض يىؾ٠
                                                                                                                                                       

سغط منها ٖىض مضًىت البى٦ما٫ خىؾ٘ لِك٩ل . صًغ الؼوع ، ٍو ومً زم ًضزل الٗغا١ ٖىض مضًىت ال٣اثم ٍو

خدض مٗه في الٗغا١ نهغ صظلت ِٞك٨الن قِ الٗغب الظي ججغي مُاهه  ألاهىاع وؾِ ظىىب الٗغا١ ٍو

 1800) ٦م 2700 مُال زم جهب في الخلُج الٗغبي، ًبلٜ َى٫ الٟغاث خىالي 90مؿاٞت 
ً
تراوح ( مُال ، ٍو

ُل٤ ٖلى الٗغا١ بالص الغاٞضًً لىظىص نهغي صظلت .  متر ٖىض اإلاهب2000 بلى ؤ٦ثر مً 200ٖغيه بحن  ٍو

 والٟغاث بها

مً ؤقهغ ؤنهاع الٗغب ، جإحي مً ظبا٫ ألاهايى٫ ٞخلخ٣ي بالٟغاث ٨ُٞىهان قِ الٗغب ، : صظلت  ( 127)

لى يٟتي صظلت ج٣٘ مضًىت بٛضاص ٖانمت الخالٞت الٗباؾُت في نضع ؤلاؾالم  .ٖو

هى ظبل ًُل ٖلى مضًىت صمك٤ ٖانمت ؾىعٍا،ٌٗخبر ظبل ٢اؾُىن امخضاصا ظٛغاُٞا : ٢اؾُىن  ( 128)

ش زال٫  انمت في الخاٍع ٫ لؿالؾل الجبا٫ الؿىعٍت امخض اليكاٍ الٗمغاوي إلاضًىت صمك٤ ا٢ض مضًىت ٖو

ً لِكمل ؾٟذ ظبل ٢اؾُىن  خُض ج٣٘ بٌٗ ؤخُاء صمك٤ مشل حي . ال٣غهحن الخاؾ٘ ٖكغ والٗكٍغ

حرها ً ، حي ع٦ً الضًً ، حي ؤبىعماهت والكُش مخي الضًً ٚو جغجٟ٘ ٢مت ظبل ٢اؾُىن ؤ٦ثر مً .اإلاهاظٍغ

 . مترا ًٖ ؾُذ البدغ1150

بالٗغا١ خُىما ٧ان ؤبىه ٖىض زاله " ٞضان آعام"هى ًىؾ٠ بً ٣ٌٗىب مً ػوظخه عاخُل، ولض في  ( 129)

 - مهجغ ألاؾغة ؤلِابغاهُمُت - ، وإلاا ٖاص ؤبىه بلى الكام (البان)
ً
 نٛحرا

ً
و٧ان ٖمغ : ٢الىا. ٧ان مٗه خضزا

ُذ  (251)ؾىت، وبن مىلض ًىؾ٠ ٧ان إلاط ي  (91)٣ٌٗىب إلاا ولض له ًىؾ٠  ؾىت مً مىلض ببغاهُم ، جٞى
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 ، ومً مل٪ ؾليمان بلى (130)، ومً مبٗض مىسخى  بلى ُمل٪ ؾليمان

 ، ومً مبٗض ٖيسخى ببً مغرم بلى مبٗض ( 131)مبٗض ٖيسخى ابً مغرم

. مدمض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم 

وؤعر بىى بؾماٖيل مً هاع ببغاَيم بلى بييان البيذ خين بىاٍ 

. ببغاَيم وبؾماٖيل 

زم ؤعر بىى بؾماٖيل مً بييان البيذ بلى ان جٟغ٢ى بٗض طل٪ 

.  ؤعزى ا بسغوظهم (132)، ٩ٞان ٧لما زغط ٢ىم مً ِتهامت

                                                                                                                                                       

ذ به 
َّ
 ؤعاص ؤبىه ؤن ًإزظه منها، ًٞي

ً
ؤمه وهى نٛحر، ٨ٟٞلخه ٖمخه وحٗل٣ذ هٟؿها به، ٞلما اقخض ٢لُال

وؤلبؿخه مى٣ُت إِلبغاهُم ٧اهذ ٖىضها وظٗلتها جدذ زُابه، زم ؤْهغث ؤنها ُؾغ٢ذ منها، وبدشذ ٖنها ختى 

 ظؼاًء له بما نى٘، وبهظه الخُلت 
ً
لبذ ب٣اءه ٖىضها ًسضمها مضة ؤزغظتها مً جدذ زُاب ًىؾ٠، َو

 ٖىض ؤبُه مً بحن بزىجه، و٢ض عؤي ًىؾ٠ 
ً
ه ٖىضها، و٠٦ ؤبىه ًٖ مُالبتها به ، ٧ان ًىؾ٠ ؤزحرا

ْ
خ

َ
اؾدْب٣

 }: عئٍا ٢هها ٖلى ؤبُه، ٣ٞا٫ له ؤبىه- وهى ٚالم نٛحر-
َ

َىِج٪
ْ
ى ِبز

َ
ل َٖ  

َ
ا٥ ٍَ ُهْو ُعئْ

ْ
٣

َ
، [5: ًىؾ٠] {ال ج

 والكمـ وال٣مغ ٌسجضون له، : وزالنت الغئٍا. وطل٪ زكُت ٖلُه مً خؿضهم
ً
ؤهه عؤي ؤخض ٖكغ ٦ى٦با

ه ًسًٗىن لؿلُاهه   لُىؾ٠ ًجٗل بزىجه وؤبٍى
ً
ض ؤ٢غؤ ؾىعة  )ٞٗٝغ ٣ٌٗىب ؤنها جخًمً مجضا للمٍؼ

  .(ًىؾ٠ 

هى مً الغؾل الظًً ؤعؾلهم هللا بلى بني بؾغاثُل بٗض ؤبُه صاوص ٖليهما الؿالم، و٢ض اهٟغصا مً  ( 130)

ت الغؾل ٖليهم الؿالم، . بحن الغؾل بإن هللا آجاهما اإلال٪ والىبىة و٢ض ط٦غ هللا ؾلُمان في ٖضاص مجمٖى

ا}: ٣ٞا٫ حٗالى في ؾىعة اليؿاء
َ
ى ُْ ْوَخ

َ
ِضِه َوؤ ْٗ ًْ َب  ِم

َ
حن ِ

ُّ ِب
َّ
ىٍح َوالى

ُ
ى ه

َ
ا ِبل

َ
ى ُْ ْوَخ

َ
َما ؤ

َ
٦ 

َ
٪ ُْ ا ِبلَ

َ
ى ُْ ْوَخ

َ
ا ؤ

َّ
: اليؿاء] {...ِبه

و٢ض ؤوص ى صاوص ٖلُه الؿالم باإلال٪ لىلضه ؾلُمان، وإلاا ماث صاوص وعزه ؾلُمان في اإلال٪، و٧ان  [163

ممً آجاهم هللا الخ٨مت والُٟاهت - ٖلى خضازت ؾىه - ٖمغه خُيئٍظ ازىتي ٖكغة ؾىت، و٧ان ؾلُمان 

 .وخؿً الؿُاؾت

م بيذ ٖمغان وهى  ( 131) ً مغة وهى ِٖس ى ابً مٍغ كٍغ  ٖو
ً
وعص اؾم ِٖس ى ٖلُه الؿالم في ال٣غآن زمؿا

ِٖس ى بكغ ٩٦ل البكغ وؤن هللا زل٣ه ٦ما زل٤ آصم  آزغ ؤهبُاء بني اؾغاثُل ٦ما ؤهه عؾى٫ هللا و٧لمخه

م نض٣ًت ازخاعها هللا إلاعجؼجه بىالصة ِٖس ى مً ٚحر ط٦غ و ٢ض ازخاعه اإلاىلى . بضون ؤب، وؤن ؤمه مٍغ

حرها ؤوحي بلُه ؤلاهجُل، وعٞٗه هللا الُه ،  ل٨ُىن هبي ٢ىمه وؤًضه باإلاعجؼاث مً بخُاء اإلاىحب بةطن هللا ٚو

 وعخمت  
ً
ت الش٣اُٞت ، ماؾؿت صاع الكٗب ، : عاظ٘  ]وؾٝى ٌٗىص لُمأل ألاعى ٖضال /  م 1972اإلاىؾٖى

  [ هـ ،  1392
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ومً ب٣ى مً بجى بؾماٖيل ياعزىن مً زغوط ؾٗض ، ونهض 

  بً لاي ، ٞاعزىا مً مىجه بلى (133)، وظهيىه ، ختى ماث ٦ٗب

 مً (134)الٟيل ٩ٞان الخإعرش مً الٟيل بلى بن اعر ٖمغ بً الخُاب

ؤزغظه ابً  ).الهجٍغ ، و٧ان طل٪ ؾىت ؾب٘ ٖكغة ، او زمان ٖكغة 

 بلى ٢ىله (136) فى جاعرسه(135)ظغرغ
ًا
ومً مبٗض ٖيسخى  )) مسخهغا

                                                                                                                                                       

تهامت الدجاػ وجمخض مً م٨ت الى  : هى و٢ا٫ الٗلماء تهامت زالزت ا٢ؿام  ِتهامت هي م٨ت خٟٓها هللا ( 132)

 الدجاػ ظىىب ال٣ىٟضة اطن اإلاسىاة يمً تهامت

 .وتهامت ػبُض بالٟخذ وهى بالُمً  وتهامت ٖؿحر

 .٦ٗب هى الجض الؿاب٘ للىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ( 133)

هى ٖمغ بً الخُاب بً هُٟل ، ٖبض الٗؼَّي ال٣غش ي   ( هـ23-  ١ هـ 40) ٖمغ عض ي هللا ٖىه  ( 134)

ٝغ في . ؤبى خٟو الٟاعو١  (الهجغة   ٖام ٢بل40 )بٗض ٖام الُٟل بشالر ٖكغة ؾىت  الٗضوي ، ولض ُٖ

ُٗـت في ٢ىمه اط قبابه بالكـضة ل  ٧اهذ له الؿٟاعة في الجاهلُت ٞخبٗشـه وال٣ـىة ، و٧اهذ له م٩اهت ٞع ٢َغ

الُٗٓم الصجإ الخاػم الخ٨ُم  بُنهم و بحن ٚحرهم وؤنبذ الصخابي عؾىال اطا ما و٢ٗذ الخغب بُنهم ؤو

٧ان الىبي . الٗاص٫ ، ناخب عؾى٫ هللا نلي هللا ٖلُت وؾلم ، وؤمحر اإلاامىحن ، زاوي الخلٟاء الغاقضًً 

ً ، ٞاؾلم وهى  و٧ان بؾالمه ٢بل الهجغة . نلي هللا ٖلُه وؾلم ًضٖى هللا ان ٌٗؼ ؤلاؾالم بإخض الٗمٍغ

ه ، وقهض مٗه اإلاكاهض والػم الىبي . بسمـ ؾىحن ، ٞإْهغ اإلاؿلمىن صًنهم  باٌٗه .  ، و٧ان ؤخض وػٍٍغ

ش الهجغي . اإلاؿلمىن زلُٟت بٗض ؤبي ب٨غ ، ٟٞخذ هللا في ٖهضه ازىا ٖكغ ؤل٠ مىبر وصون . وي٘ الخاٍع

 ً الم للؼع٦لي  ].٢خله ؤبى لالاة اإلاجىؽ وهى ًهلي الهبذ . الضواٍو  ؛ وؾحرة ٖمغ بً الخُاب 5/204ألٖا

  . [للكُش ٖلي الُىُاوي 

غ الُبري  ( 135) ٣ُه َبرؾخاوي . ( م 922/  هـ310ث ) ؤبى ظٟٗغ مدمض بً ظٍغ . (م923-م839)ماعر ٞو

ت ، وػاع مهغ وؾىعٍت  ٧ان . ولض في آمل مً بالص َبرؾخان ، وصعؽ في الغي وبٛضاص والبهغة وال٨ٞى

ت ٞٗاصاه بؿببه الخىابلت  ٍغ كتهغ الُبري . الُبري في ؤو٫ ألامغ قاُٞٗا زم زغط بمظهب ظضًض هى الجٍغ َو

ش ألامم واإلالى٥  )بمالٟه  ش الٗالم مىظ بضء الخل٣ُت  (ؤزباع الغؾل واإلالى٥  )، ؤو(جاٍع الظي يمىه جاٍع

ٗخمض ال٨خاب ٖلى مهاصع ٚحر مىزى١ بها ، وهى في . ختى ٖهغه ، والظي ه٣ل ٖىه ابً ألازحر وال٣ُٗىبي  َو

ش الغظا٫  )ومً ٦خبه ألازغي . و٢ض طًل ٖلُه ماعزىن ٖضًضون . م 915ؤعبٗت ؤظؼاء جيخهي في ٖام  ،  (جاٍع

  .(ظام٘ البُان في جٟؿحر ال٣غآن )وجٟؿحره اإلاٗغوٝ باؾم 

(136 )  ً سُت ٖىض الٗغب في ٞتر الخ٨ٍى مشل ٦خاب الُبري ٢م ما ونلذ بلُه ال٨خابت الخاٍع ٣ٞض ٧ان . ٍو

ت والكام ومهغ وؤؾخ٣غ في  الُبري َالب ٖلم ال ٌٗٝغ ال٩لل ٞضعؽ ٖلى ًض ؤؾاجظة في بٛضاص و ال٨ٞى

سُت والغواًاث ال٣ٟهُت مجزلت ال جباعي بن هٓغة .ؤزحرا ًفي بٛضاص  و٢ض بلٜ في ٖلمه بالغواًاث  الخاٍع
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ييبغى بن ي٩ىن : و٢ا٫ ( (بلى مبٗض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم 

َظا ٖلى جإعرش الحهىص ٞاما ؤَل الاؾالم ٞلم ياعزىا الا مً الهجغة ، 

. ولم ياعزىا بصخئ ٢بل طل٪ 

 ٧اهىا ياعزىن ٢بل الاؾالم بٗام
ًا
.  الٟيل (137)ٚير بن ٢غيكا

يىم  ))و٧ان زاثغ الٗغب ياعزىن بإيامهم اإلاظ٧ىعة ٦ـ : ٢ا٫ 

و٧اهذ الىهاعي ياعزىن ( ال٨الب الشاوى ) و ( ال٨الب الاو٫ ) و ( (ظبله 

                                                                                                                                                       

٣هُت ت في ٦خاباث مخإزغة بضعاؾخه وز٣اٞخه ٦مدضر ٞو ش وؤلٍى ٣خه في ه٣ض .الُبري بلى الخاٍع ولظا ٞةن ٍَغ

اث  الغواًاث جخجه في ؤلاؾىاص في خحن ؤن مهاصعة ماعزىن لهم مجزلت مىزى٢ت في خ٣ىلهم ؤو في اإلاىيٖى

ش .التي ٦خبىا ٖنها وخضة الغؾاالث مً ظهت وؤهمُت : وهى ٌٗبر في ٦خابت ًٖ ٨ٞغجحن ؤؾاؾِخحن في الخاٍع

ومشل هظه الخبراث الُٗٓمت ألاهمُت في ؾلى٥ ألامت في .زبراث ألامت واجهالها ٖبر الؼمً مً ظهت ؤزغي 

سها  ش الُبري .خاالث الىخضة ؤو ازخالٝ ؛ وهي في الخالخحن جىضر ما ًهِب ألامت في جاٍع بضؤ جاٍع ٍو

ش الؿاؾاهُحن والٗغب  يخ٣ل بلى جاٍع دىاو٫ الغؾل واإلالى٥ في ال٣ضًم ٍو ش . بالخل٣ُت ٍو زم ًدىاو٫ الخاٍع

ش ٦خٗبحر ًٖ اإلاكِئت ؤلالهُت  و٦مؿخىصٕ للخبراث  .(  ه  302 )ؤلاؾالمي ختى ٖهغه  ولٗل هٓغجه بلى الخاٍع

ش اإلاٗانغ ش " ل٣ض بضا الُبري ٦خابت . جٟؿغ ؤلاًجاػ ؤو ال٠ًٗ في ال٣ؿم ألازحر الظي ًدىاو٫ الخاٍع جاٍع

ش ألامم واإلالى٥ " ؤو " الغؾل واإلالى٥  ش ألامم " جاٍع بظ٦غ الضاللت ٖلي خضور الؼمان ، زم جىاو٫ جاٍع

زم جىاو٫ .والغؾل ومً ٖانغهم مً اإلالى٥ وزانت ملى٥ الٟغؽ ختى بٗشت الىبي نلي هللا ٖلُت وؾلم

٣ا للمىهج الخىلي مً ٖام الهجغة ختى ؾىت زالزماثت وازىحن وط٦غ في ٧ل ؾىت ما و٢٘  ش ؤلاؾالمي ٞو الخاٍع

لت ظؼاها ٖلي خؿب الؿىحن ؤو ٌكحر بليها باإلظما٫ زم  ٞيها مً ألاخضار وبطا ٧اهذ ؤزباع الخىاصر ٍَى

ًظ٦غها في اإلاىي٘ اإلاالثم واٖخمض الُبري في ٦خابت ٖلي ظمُ٘ اإلاىاص اإلاىظىصة في ٦خب الخضًض والخٟؿحر 

ش ألاخضار والغظا٫ وههىم الكٗغ والخُب والٗهىص ووؿب ٧ل  واللٛت وألاصب والؿحر واإلاٛاػي وجاٍع

٣ت  اإلادضزحن  ت بلى ناخبها و٧ل عؤي بلى ٢اثلت وهي هٟـ ٍَغ ازظ ٖلي الُبري اهه ًظ٦غ في بٌٗ .عاٍو ٍو

ألاخُان ؤ٦ثر مً عواًت لخضر واخض ٢ض جخٗاعى ُٞما بُنها في بٌٗ ألاخُان ؤ٦ثر مً عواًت لخضر واخض 

٢ض جخٗاعى ُٞما بُنها في بٌٗ ألاخُان صون جدلُل لهظه الغواًاث والىنى٫ بلى الغواًت الصخُدت و٢ض 

. اٖخمضث الضعاؾت ٖلي هظا ال٨خاب في مٗٓم ؤظؼائها

.  م 1999ال٨خاب نضع ًٖ ماؾؿت ٖؼ الضًً 

 

ؤن الٗام ظمُ٘ ظم٘ ؤًام ، والؿىت ظم٘ قهىع ، ٣ُٞا٫ ٖام الُٟل ال : الٟغ١ بحن الٗام والؿىت  ( 137)

  ( .224الٟغو١ في اللٛت ، م  )ؾىت الُٟل 
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و٧اهذ الٟغؽ ياعزىن  )) طي ال٣غهين (138)بٗهض الاؾ٨ىضع

( . (بملى٦هم 

 ، مً َغر٤ (140) فى جاعرست(139)   وؤزغط ابً ٖؿا٦غ

 ، خضيض يدحى بً مدمض ال٨ٗبى ، ًٖ ٖبض (141)زليٟت بً زياٍ

                                                 

خا٦م م٣ضوهُا، ٢اهغ بمبراَىعٍت الٟغؽ وواخض مً ؤط٧ب و : ؤلاؾ٨ىضع ألا٦بر ؤو ؤلاؾ٨ىضع اإلا٣ضووي  ( 138)

ابً ُٞلُّبىؽ . ولض ألاؾ٨ىضع في بُال، الٗانمت ال٣ضًمت إلا٣ضوهُا.ؤٖٓم ال٣اصة الخغبُحن ٖلى مغ الٗهىع 

خُض . و٧ان ؤعؾُى اإلاٗلم الخام لألؾ٨ىضع. الشاوي مل٪ م٣ضوهُا و ابً ألامحرة ؤولُمبُا ؤمحرة ؾُبرؽ

با قامل في ًٞ الخُابت و الاصب و في ن٠ُ  ٢بل اإلاُالص ؤٚخُل ُٞلُّبىؽ الشاوي ٞاٖخلى  (336)صّعبه جضٍع

ضاء مً خىله ومهضص بالخمغص و الٗهُان مً الخاعط  باأٖل
ً
. الٗغف ابىه ؤلاؾ٨ىضع ٞىظض هٟؿه مداَا

ضام ً و ؤٖضاثه مً الضازل بالخ٨م ٖليهم بااٖل زم اهخ٣ل بلى زِؿالُا خُض . ٞخسلو مباقغة مً اإلاخأمٍغ

( 336)٢بل نهاًت ن٠ُ . و باؾخٗاصة الخ٨م في م٣ضوهُا. خهل خلٟاثه هىا٥ ٖلى اؾخ٣اللهم و ؾُُغتهم

 
ً
و٧ان .٢بل اإلاُالص، ؤٖاص جإؾِـ مى٢ٗه في الُىهان وجم ازخُاعه مً ٢بل ال٨ىوٛغؽ في ٦ىعٍيض ٢اثضا

ؤلاؾ٨ىضع مً ؤٖٓم الججرالاث ٖلى مغ الٗهىع خُض ون٠ ٦خ٨خ٩ُي و ٢اثض ٢ىاث بإع و طل٪ صلُل 

٢بل ؤن ًمىث بٟترة وظحزة ؤمغ ؤلاؾ٨ىضع . ٢ضعجه ٖلى اخخال٫ ٧ل جل٪ اإلاؿاخاث الىاؾٗت لٟترة وظحزة

ان ما ؤلػي بٗض مىجه  ٤ بخمجُضه و ٖباصجه ٦ةله ، و ؤعظٗها ألؾباب ؾُاؾُت و ل٨ً هظا ال٣غاع ؾٖغ ٍغ ؤلٚا

ت .  ا خُض ؤبضا لها  (التي ؾمُذ بةؾمه  )ؤهم ما ٢ام به صزىله مضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع و حُٛحرها حُٛحرا ظظٍع

غة اإلااء خُض ؤ٢بل ٖليها في ٖهضه الخجاع و  اهخماما زانا و ٧اهذ مهُئت باإلا٩ان الاؾتراجُجي الجُض و ٞو

الُالب و الٗلماء و ظمُ٘ الٟئاث و بهظه ؤلاهجاػاث ؤنبدذ اللٛت الُىهاهُت واؾٗت الاهدكاع و مؿُُغة 

 .ٖلى لٛاث الٗالم 

.  هى ؤبى ال٣اؾم ز٣ت الضًً ٖلي بً الخؿً بً هبت هللا بً ٖبض هللا بً الخؿحن  ( 139)

ً ، وحّج  ولض في اإلادّغم في ؤّو٫ الكهغ ، ؾىت حؿ٘ وحؿٗحن وؤعبٗماثت ، واعجدل بلى الٗغا١ في ؾىت ٖكٍغ

ً ، واعجدل بلى زغاؾان  كٍغ ٤ آطعبُجان - ؾىت بخضي ٖو ً وزمـ ماثت- ٖلى ٍَغ كٍغ . ؾىت حؿ٘ ٖو

ضُص قُىزه الظًً في معجمه ً  (46)بالؿمإ، و (1300): ٖو  ؤوكضوه ، ٖو
ً
 باإلظاػة  (290)قُسا

ً
قُسا

٠ ال٨شحر 
ّ
ك٤ّ ٚباعه، . ونى ٌُ لخ٤ُ قإُوه وال  ًُ  بهظا الكإن ، ال 

ً
 ، بهحرا

ً
ا ُّ  ، ط٦

ً
 ، مخ٣ىا

ً
 ، خاٞٓا

ً
ِهما

َ
و٧ان ٞ

. وال ٧ان له هٓحر في ػماهه

َي في عظب ؾىت 
ّ
ىف

ُ
ًَ ٖىض ؤبُه بم٣برة باب الهٛحر ، بضمك٤ (571)ج

ِٞ  .وُص

ش مضًىت صمك٤  ( 140) ش بٛضاص " ؤلٟه ٖلى وؿ٤ : جاٍع للخُُب ، في زماهحن مجلضة ٞإصهل الٗلماء " جاٍع

ُان ، والغواة ، واإلادضزحن ، والخٟاّ ، وؾاثغ ؤهل الؿُاؾت والٗلم ،  بخإلُٟه ، و٢ض ؤوعص ُٞه جغاظم ألٖا

٣ت اإلادضزحن  ولهظا ال٨خاب ٢ُمت ؤصبُت . وممً ؾ٨ً صمك٤ ؤو هؼلها ، و٢ض جىدى ُٞه ؤلاؾىاص ٖلى ٍَغ
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٧اهى فى الضَغ الاو٫  )): لم جؼ٫ الىاؽ جاعر  )): الٗؼرؼ بً ٖمغان ، ٢ا٫ 

ٞلم يؼ٫ طل٪ ختى بٗض هللا هىخا ، ٞإعزىا ((مً َبٍى اصم مً الجىت 

ان  زم لم يؼ٫ ٦ظل٪ ختى خغ١ ببغاَيم ، ٞإعزىا مً . مً الُٞى

جدغر٤ ببغاَيم ، وؤعزذ بىىا بؾماٖيل  مً بييان ال٨ٗبت ، ولم يؼ٫ 

طل٪ ختى ماث ٦ٗب بً لاي ، ٞإعزىا مً مىجت ، ٞلم يؼ٫ ٦ظل٪  

 (الهجغة : ختى ٧ان ٖام الٟيل ، ٞإعزىا مىه ، زم ؤعر اإلاؿلمىن بٗض 

ش الهجغي  ط٦غ مبضب الخإٍع

ًٖ ؤبى  (قٟاَا)ازبروى قيسىا قيش الاؾالم البل٣يجى 

ًٖ ٖبض الغخيم  (بظاػة)بسخا١ الخىىدى ، ؤها ؤبى مدمض بً ٖؿا٦غ 
                                                                                                                                                       

سُت – ٦بري  ُٞيبػي ؤن . لٗىاًخه بتراظم الكٗغاء وط٦غ ؤزباعهم وؤقٗاعهم – بلى ظاهب ٢ُمخه الخاٍع

ش ألاصب  إلادمض ٦غص : " ال٨خاب ظُض الخد٤ُ٣ ، في نضعه م٣ضمخان ، ألاولى .ًىي٘ ؤًًا في مهاصع جاٍع

 نٟدت ، جضوع خى٫ اإلاال٠ ، ومهاصع جغظمخه ، ظاء في ؤزىائها 45والشاهُت للمد٤٣ مٟهلت في هدى " ٖلى 

ت الٗالم ؤلاؾالمي في ال٣غن الؿاصؽ ، زم جدضر ًٖ ال٨خاب وطًىله ومسخهغاجه ، وفي آزغ  ـ زاَع

وفي الجؼء  الشاوي ـ ٞى١ طل٪ ـ ٞهاعؽ للخاعاث وألاؾىا١ ، وألانىام واإلاؿاظض ، .  ٞهاعؽ 9ال٨خاب 

ُه ؤًًا ٞهغؽ   ، ٞو
ً
وال٨ىاجـ ، والبُماعؾخاهاث ، والخماماث ، والضوع الخانت ، والبؿاجحن ، وهلم ظغا

.  َب٘ مىه . لأللٟاّ اإلاؿخٗملت في ال٨خاب 

.  اإلاجلضة ألاولى ، والىه٠ ألاو٫ مً اإلاجلضة الشاهُت 

زم َب٘ الجؼء " . نالح الضًً اإلاىجض " بخد٤ُ٣ .  م 1954-1951هظان الجؼءان َبٗا في صمك٤ ؾىت 

 " . .مدمض ؤخمض صهمان " خ٣٣ه . الٗاقغ وهى ٚحر ظُض ولِـ له بال ٞهغؽ واخض 

ه لىا الخاٞٔ مدمض بً َاهغ بً ال٣ِؿغاوي اإلاخىفى  ( 141)  (:جظ٦غة الخٟاّ) في ٦خابه (هـ507)ٌٗٞغ

ش " الخاٞٔ ؤلامام ؤبى ٖمغو الٗهٟغي اإلاٗغوٝ بكباب مدضر وؿابت ازباعي ٖالمت نى٠ الخاٍع

ٗلى  بضان وؤبَى ىه البساعي وب٣ي بً مسلض ٖو ب٣تهم ٖو  َو
ً
ىضعا ض ُػعَ٘ ٚو ٍؼ والُب٣اث وؾم٘ ابً ُِٖىت ٍو

اثٟت ٢ا٫ ابً ٖضي مؿخ٣ُم الخضًض نضو١ مً مخ٣ُٓي الغواة ٢ا٫ مُحن ماث ؾىت ؤعبٗحن وماثخحن . َو

 مً مؿىض ؤبي ٌٗلى اإلاىنلي وزلُٟت بً زُاٍ مً اإلااعزحن ال٨باع 
ً
عخمه هللا حٗالى ٣ً٘ لىا خضًشه ٖالُا

ش ؤلاؾالمي ومً ؤٖٓم عواص مضعؾت البهغة ش)ؤل٠ ٦خابه اإلااح٘ . في الخاٍع ش )اإلاكهىع باؾم  (الخاٍع جاٍع

ش الؼمنى والٗغظان واإلاغض ى والٗمُان( )َب٣اث ال٣غاء)، وله ٖضة ٦خب منها (زلُٟت بً زُاٍ ولم (. جاٍع

ش )ًب٤ مً هظه ال٨خب بال ٦خابه  .و ٦خاب َب٣اث ال٣غاء (الخاٍع
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بً جاط الامىاء ، ؤها خاٞٔ الاؾالم ؤبى ال٣اؾم بً ٖؿا٦غ ، ؤها ؤبى 

َلخت الخؿً بً الخؿً  ، ؤها بؾماٖيل الهٟاع ، ؤها مدمض بً 

ًٖ ابً ظغرج ، ًٖ ابى ؾلمت ، ًٖ ابً  (ؤبى ٖانم )بسخا١ 

ؤن الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم ؤمغ بالخإعرش يىم ٢ضم اإلاضيىت ، : قهاب 

. فى قهغ عبي٘ الاو٫ 

ب ، ًٖ ) عواٍ ي٣ٗىب بً ؾٟيان ، زىا يىوـ ، زىا ابً َو

الخإعرش مً يىم ٢ضم الىبى نلى ((ابً ظغرج ًٖ ابً قهاب اهه ٢ا٫ 

( (هللا ٖليه وؾلم اإلاضيىت مهاظغا

َظا ؤنىب ، واإلادّٟى ؤن الامغ بالخإعرش : ٢ا٫ ابً ٖؿا٦غ 

وو٢ٟذ ٖلى ما يٌٗ الاو٫ ، ٞغؤيذ بسِ ابً ال٣ماح  )): ٖمٍغ ٢لذ 

و٢ٟذ ٖلى ٦خاب فى الكغوٍ  )): ٢ا٫ ابً الهالح : فى مجمٕى له 

ان عؾى٫ هللا نلى : ط٦غ ٞيه  (الؼراصي )لالؾخاط ؤبى َاَغ ابً مدمل 

هللا ٖليه وؾلم ؤعر بالهجغة خين ٦خب ال٨خاب لىهاعي هجغان ، وؤمغ 

ٞاإلااعر بطن  ((بهه ٦خب لخمـ مً الهجغة  ))ٖليا ؤن ي٨خب ٞيه 

مغ جبٗه  َظا نغرذ فى ؤهت ؤعر ؾىت زمـ : و٢ض ي٣ا٫ . عؾى٫ هللا ، ٖو

، والخضيض الاو٫ ٞيه اهه ؤعر يىم ٢ضم اإلاضيىت ؟  

ى ٢ىله : ورجاب بإهت  يىم ٢ضم ))ال مىاٞاة ، ٞةن الٓٝغ ، َو

ى ( (اإلاضيىت ى (( ؤمغ))ليـ مخٗل٣إ بالٟٗل ، َو بل باإلاهضع ، َو

ؤي ؤمغ بإن ياعر بظل٪ اليىم ، ال ؤن الامغ فى طل٪ اليىم ،  ((الخإعرش ))

ٞخإمل ٞإهت هٟيـ  
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زىا ابً ابى  : (143) فى جاعرست الهٛير(142)و٢ا٫ البساعأ 

زىا مدمض بً مؿلم ، ًٖ ٖمغو – َى الٗلىي – مغرم ، زىا ي٣ٗىب 

٧ان الخإعرش فى الؿىت التى ٢ضم  )):  ٢ا٫ (144)بً صيىاع ًٖ ابً ٖباؽ

ٞحها الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم اإلاضيىت 

 ((جاعرست)) فى  (145)ازبرها مدمض بً ٖشمان بً ابى قيبت

خضزىا مهٗب ابً ٖبض هللا الؼبيري ، ًٖ ابً ابى خاػم ، ًٖ ابيت ، 
                                                 

  ( هـ 256 – 194) البساعي  ( 142)

خبر الاؾالم ، و الخٟاّ لخضًض عؾىػ٫ . هى مدمض ابً بؾماُٖل بً ابغاهُم ، ابى ٖبض هللا ، البساعي 

عخل في َلب . ولض بساعي ، ووكإ ًدُما ، و٧ان خاص الظ٧اء مبرػا في الالٟاّ . هللا نلي هللا ٖلُت وؾلم 

يها   ؤل٠ خضًض 600ظم٘ هدى . الخضًض ، وؾم٘ مً هدى ؤل٠ قُش بسغاؾان والكام ومهغ والدجاػ ٚو

. الظي هى واز٤ ٦خب الخضًض  ((الجام٘ الصخُذ  ))ازخاع مما صر منها ٦خابت 

 
ً
ش  ))وله ؤًًا حرها  ((الاصب اإلاٟغص  ))؛ و  ((الًٟٗاء  ))؛  ((الخاٍع (  (ٚو

الم للغػ٦لي  ] ب٣اث الخىابله البً ابي 9/47 ؛ وتهظًب التهظًب 2/122 ؛ وجظ٦غة الخٟاّ 5/258الٖا  ؛ َو

ش بٛضاص 279 – 1/271ٌٗلي    [36-2/4 ؛ وجاٍع

ش الهٛحر  ( 143) ؿّمب  الخاٍع ش ألاوؾِ: وَُ ؿّمِ ٦خابه  وؾبب هظا الازخالٝ ؤن ؤلامام الخاٍع ٌُ البساعي لم 

 . هظا

  : و٢ض ٢ا٫ في اإلا٣ضمت

ش ب٣اث الخابٗحن لهم بةخؿان  ٦خاب مسخهغ مً جاٍع ً وألاههاع َو الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم واإلاهاظٍغ

ب في خضًشه و٢ض اؾخٟاى ؤوؿاب ٢ىم ٖىض ومً ؤهليهم  بٗضهم ووٞاتهم وبٌٗ وؿبهم و٦ىاهم ومً ًٚغ

ىا في ش يء منها اخخج خُيئظ بلى ها الىاؽ بكهغتها ٞةن جىاٖػ ٞغ البُان والدجت  ٞخضاولىها ٖو

الم للغػ٦لي  ] ب٣اث الخىابله البً ابي 9/47 ؛ وتهظًب التهظًب 2/122 ؛ وجظ٦غة الخٟاّ 5/258الٖا  ؛ َو

ش بٛضاص 279 – 1/271ٌٗلي    [36-2/4 ؛ وجاٍع

خبر ألامت . ٢غش ي هاقمي . هى ٖبض هللا بً ٖباؽ بً ٖبض اإلاُلب  : ( هـ 68-  ١ هـ 3) ابً ٖباؽ  ( 144)

 والػم الىبي نلي هللا ٖلُت وؾلم بٗض الٟخذ وعوي ٖىه . وجغظمان ال٣غآن 
ً
٧ان الخلٟاء . ؤؾلم نٛحرا

ُٞجٗل ًىما لل٣ٟه . ٧ان ًجلـ للٗلم . و٠٦ بهغة في ؤزغ ٖمغه . قهض م٘ ٖلي الجمل ونٟحن . ًجلىهه 

 لى٢اج٘ الٗغب جىفي بالُاث٠ 
ً
ىما  للكٗغ ، ٍو

ً
ىما  للمٛاػي ، ٍو

ً
ىما ل ، و ٍو  للخإٍو

ً
ىما الم للغػ٦لي ،  {ٍو  ألٖا

ل م   . } 26وؤلانابت ، ووؿب ٢َغ

هى ٖبض هللا بً مدمض بً ابغاهُم بً ٖشمان ، ؤبى ب٨غ ، الٗبس ي  ( هـ 235 – 195) ابً ؤبي قِبت  ( 145)

ت  ُت .، مً ؤهل ال٨ٞى  . بمام في الخضًض ٚو
ً
 م٨ثرا

ً
 خاٝ ْا

ً
ؾم٘ قٍغ٠ بً ٖبضهللا ، وؾُٟان . ٧ان مخ٣ىا
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 ؤزُإ الىاؽ الٗضص ، ولم يٗضوا مً (( ٢ا٫ (146)ًٖ ؾهل بً ؾٗض

اجت بهما ٖضوا مً  مبٗض الىبى نلى هللا ٖليت  وؾلم  ، وال مً ٞو

. م٣ضمت اإلاضيىت 

 مً مخىفى َكام بً (147)و٧ان جإعرش ٢غيل: ٢ا٫ مهٗب 

 (يٗجى ؤعزىا جىاعرسهم  )اإلاٛيرة 

:  ، خضيض ؾهل بلٟٔ (148)وازغط البساعي فى صخيدت

و٢ا٫ اخمض بً  ((ؤزُإ الىاؽ ))ما ٖضوا ، الى ؤزٍغ ، ولم ي٣ل  ))

                                                                                                                                                       

ب٣تهم  بض هللا بً اإلاباع٥ َو إلاا ٢ضم . عوي ٖىه البساعي ومؿلم وؤخمض بً خىبل آزغون . بً ُِٖىت ، ٖو

 
ً
ما عؤًذ ؤخٟٔ مً : ٢ا٫ ؤبى ػعٖه الغاػي . بٛضاص في ؤًام اإلاخى٧ل خغػوث مً خًغ مجلؿت بشالزحن ؤلٟا

 ] ((الخٟؿحر  ))و  ((وألاخ٩ام  ))و  ((اإلاؿىض  )): جظ٦غة الخٟاّ  ]ؤبي ب٨غ  بً ؤبي قِبت  ، مً جهاهُٟت 

ش بٛضاص 2/85 ، وقؼعاث الظهب 2/18جظ٦غة الخٟاّ   [ 6/107،ومعجم اإلاالٟحن 10/66، وجاٍع

  .                                                                                               ( هـ289 و٢ُل 287 –206 )ابً ؤبي ٖانم 

هى ؾهل بً ؾٗض بً مال٪ بً زالض ، ؤبى الٗباؽ ، الخؼعجي  ( هـ 91؟ ـ ) ؾهل بً ؾٗض  ( 146)

ً ؤبي ٖانم . الؿاٖضي ، ألاههاعي ، صخابي ، مً مكاهحرهم  عوي ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُت وؾلم ٖو

حرهم  ىه ابىه الٗباؽ وؤبى خاػم والؼهغي ٚو مغو بً ٖىبؿت ، ٖو هى آزغ مً ب٣ب : و٢ُل . بً ٖضي ٖو

باإلاضًىت مً ؤصخاب عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُت وؾلم ، خ٩ب ابً ُِٖىت ، ًٖ ؤبي خاػم ، ٢ا٫ ؾمٗذ 

 ٣ًى٫ : ؾهل بً ؾٗض ٣ًى٫ 
ً
وله في . ؾمٗذ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُت وؾلم : لى مذ لم حؿمٗىا  ؤخضا

 ٦188خب الخضًض 
ً
الم 2/664 ، والاؾدُٗاب 4/252 ، وتهظًب التهظًب 2/88الانابت  ].  خضًشا  ، وألٖا

3/210.]  

ل  ( 147) غف ، وهى الجم٘ مً ها هىا وها هىا ، زم ًًم بًٗه الى بٌٗ ، وُؾمُذ : ٢َغ
َ
جهٛحر ال٣

ل بً الخاعر بً ًسلض بً الىًغ بً ٦ىاهت  يؿب الى ٢َغ
ُ
ل ألنهم ٧اهىا ؤصخاب ججاعة وج ًا٢ىث ،  )٢َغ

  ( .336 / 4معجم 

ؤخاصًشه  بن ؤصر ٦خاب بٗض ٦خاب هللا حٗالى هى ٦خاب صخُذ ؤلامام البساعي خُض التزم في ه٣ل ( 148)

و٢ض . وجل٣خه ألامت بال٣بى٫  التي ؤوعصها ُٞه ؤٖلى صعظاث الصخت واقتٍر لى٣لها قغوَا زانت التزم بها

٣ت ال٨خب وألابىاب و٢ض ؤحب ٖلى مسخل٠ ال٨خب ال٣ٟهُت بياٞت بلى ٚحرها مً ال٨خب  اٖخمض ُٞه ٍَغ

حرها مً ال٨خب وهظه َبٗت ظضًضة مك٨ىلت ق٨ال ٧امال ومغ٢مت ال٨خب  ٧الخٟؿحر والٗلم وؤلاًمان ٚو

 .وألابىاب وألاخاصًض
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ؤن او٫ : زىا عوح ، زىا ػ٦غرا بً بسخا١ ، زىا ٖمغو بً صيىاع : خىبل 

ى باليمً ، و٧ان يٗلى ؤميرا لٗمغ   مً ؤعر فى ال٨خب يٗلى بً ؤميت َو

زىا ٖبض هللا بً ٖبض – فى الخاعرش الهٛير – و٢ا٫ البساعي 

اب ، زىا ٖبض الٗؼرؼ بً مدمض بً ٖشمان بً عاٞ٘ ، ؾمٗذ  الَى

؟؟؟  ((متى ي٨خب الخإعرش)): ٢ا٫ ٖمغ :  ي٣ى٫ (149)ؾٗيض بً اإلاؿيب

مً يىم َاظغ الىبى نلى هللا ٖليه  )): ٞجم٘ اإلاهاظغرً ، ٣ٞا٫ له ٖلى 

عواٍ الىا٢ضي ًٖ ابً ؾيريً ، ًٖ (( . ) ، ٨ٞخب الخإعرش ( (وؾلم 

 (-٨ٞإهت وؿب الى ظضٍ – ٖشمان بً ٖبض هللا بً عاٞ٘ 

٦خب ابى مىسخى الى : وؤزغط ابً ٖؿا٦غ ، ًٖ الكٗبى ، ٢ا٫ 

ٞاؾدكاع ٖمغ . بهه يإجيىا مً ٢بل٪ ٦خب ليـ لها جإعرش ، ٞإعر : ٖمغ 

ؤعر لبٗض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم : فى طل٪ ؟ ٣ٞا٫ بًٗهم 

اجه ، ٣ٞا٫ ٖمغ : و٢ا٫ بًٗهم  ٞةن  ((ال ، بل ياعر إلاهاظٍغ )): لٞى

 والباَل ، ٞإعر به (150)اإلاهاظغة  ٞغ١ بين الخ٤

اؾدكاع ٖمغ فى الخإعرش  )):  ، ٢ا٫ (151)وازغط ابً ابى الؼهاص

 ، ًٖ ؾٗيض بً (152)وؤزغط ابً اإلاىير( (، ٞإظمٗىا ٖلى الهجغة 

                                                 

هى ؾُٗض ابً اإلاؿِب بً خؼن بً ابي مسؼومي ؛ مً ٦باع  ( هـ 94 – 13) ؾُٗض بً اإلاؿِب  ( 149)

ِٗل مً . الخابٗحن ، وؤخض ال٣ٟهاء اإلاضًىت اإلاىىعة  ظم٘ بحن الخضًض وال٣ٟه والؼهض ًإزظ ُٖاءا ، َو

. جىفي باإلاضًىت . ٖمغ – الخجاعة الىاؽ ال٢ًُت ٖمغ بً الخُاب وؤخ٩امت 

الم للؼع٦لي  ] ب٣اث ابً ؾٗض 3/155الٖا   [.5/88 ؛ ون٠ َو

ّغٞه الجغظاوّي  ( 150) يء ًد٤ّ بطا زبذ ووظب ، ٖو
ّ

ٛت زالٝ الباَل ، وهى مهضع خ٤ّ الص 
ّ
الخ٤ّ في الل

ه حٗالى ، و٢ُل مً نٟاجه 
ّ
ظي ال ٌؿٙى به٩اعه ، والخ٤ّ اؾم مً ؤؾماء الل

ّ
ابذ ال

ّ
ه الش

ّ
 .بإه

هى ٖبض هللا  بً ط٦ىان ، ؤبى ٖبض الغخمً ، ال٣غش ي اإلاضوي ، اإلاٗغوٝ  ( هـ 131 - 65) ؤبى الؼهاص  ( 151)

لم : ٢ا٫ الُض . مدضر ،مى٨باعهم . بإبي الؼهاص  عؤًخإبا الؼهاص وزلٟه زلشماثت جاب٘ ، مً َالب ٣ٞه ٖو
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ؤو٫ مً ٦خب الخإعرش ٖمغ لؿيخين وهه٠ مً )):  ، ٢ا٫ (153)اإلاؿيب

زالٞخت ٨ٞخب لؿذ ٖكغة مً اإلادغم بمكىعة ٖلى بً ؤبى 

– َى اإلاضاثجى –ؤهبإها ٖلى بً مدمض :  و٢ا٫ ابً زيشمت (154)البٍ

 ، ؤن عظال مً اإلاؿلمين (155)ؤهبإها ٢غة ابً زالض ، ًٖ ابً ؾيريً

                                                                                                                                                       

٧ان ٣ُٞه ؤهل : و٧ان ؾُٟان ٌؿمُه ؤمحر اإلاامىحن في الخضًض ، ٢اٞل مهٗب الؼبحري . وقٗغ ونٝغ 

حرهم . اإلاضًىت  اجكت وؾُٗض بً اإلاؿِب ٚو ىه ابىاه ٖبض الغخمً وؤبى ال٣اؾم ونالر . عوي ًٖ ؤوـ ٖو ٖو

حرهم  الم 5/203 ، وتهظًب التهظًب 1/134جظ٦غة الخٟاّ  ]. بً ٦ِؿان ٚو   [ .4/217 ، وألٖا

 ( هـ683 – 620)ابً اإلاىّحر  ( 152)

اإلاٗغوٝ . هى ؤخمض بً مدمض بً مىهىع بً ؤبي ال٣اؾم بً مسخاع ، ؤبى الٗباؽ ، ؤلاؾ٨ىضعي ، اإلاال٩ي 

وجىلى . بابً اإلاىحر ،ٖالم مكاع٥ في بٌٗ الٗلىم ، ٧ال٣ٟه ، وألانى٫ ، والخٟؿحر ، وألاصب ، والبالٚت

ت  ت : ط٦غ ؤن الكُش ٖؼ الضًً بً  ٖبض الؿالم ٢ا٫ : ٢ا٫ ابً ٞغخىن . ٢ًاء ؤلاؾ٨ىضٍع الضًاع اإلاهٍغ

يها  ت : جٟخسغ بغظلحن في َٞغ ؾم٘ مً ؤبُه ومً ؤبي  بدغ ٖبض . ابً ص٤ُ٢ الُٗض وابً اإلاىحر باإلؾ٨ىضٍع

.  الىهاب بً عواح بً ؤؾلم ، وج٣ٟه بجماٖت ازخو منهم بجما٫ الضًً ؤبي ٖمغو بً الخاظب 

، ٖل٤ به ٖلى جٟؿحر الؼمسكغي ، " ؤلاههاٝ مً ناخب ال٨كاٝ " ، و" البدغ اإلادُِ : " مً جهاهُٟه 

 ، ومعجم اإلاالٟحن   5/381 ، وقظعاث الظهب  71الضًباط اإلاظهب م  ]. و٦ك٠ ما ُٞه مً قبه اإلاٗتزلت 

2/161.. ]  

  ( هـ 94 – 13) ؾُٗض بً اإلاؿِب  ( 153)

ظم٘ . هى ؾُٗض ابً اإلاؿِب بً خؼن بً ابي مسؼومي ؛ مً ٦باع الخابٗحن ، وؤخض ال٣ٟهاء اإلاضًىت اإلاىىعة 

ِٗل مً الخجاعة الىاؽ ال٢ًُت ٖمغ بً الخُاب وؤخ٩امت  بحن الخضًض وال٣ٟه والؼهض ًإزظ ُٖاءا ، َو

. جىفي باإلاضًىت . ٖمغ – 

الم للؼع٦لي  ] ب٣اث ابً ؾٗض 3/155الٖا   [.5/88 ؛ ون٠ َو

ٖبض مىاٝ بً :  ، واؾم ؤبي َالب   هى ٖلي بً ؤبي َالب  (هـ 40-  ١ هـ 23) ٖلي عض ي هللا ٖىه  ( 154)

ل ؤمحر اإلاامىحن . ٖبض اإلاُلب  ً . مً بني هاقم ، مً ٢َغ وعاب٘ الخالء الغاقضًً ، وؤخض الٗكغة اإلابكٍغ

ولي الخالٞت بٗض م٣خل ؤمحر اإلاامىحن ٖشمان ، ٞلم . ػوظت الىبي نلي هللا ٖلُت وؾلم بيخه ٞاَمت . بالجىت 

ت  ال ُٞه الكُٗت ختى ٢ضمىه ٖلى الخلٟاء الشالزت ، . ٌؿخ٣م له ألامغ ختى ٢خل بال٨ٞى ٦ٟغة الخىاعط ، ٚو

ٗه بلى م٣ام ألالىهُت  ت زُب  (ههج البالٚت )ًيؿب بلُه . وبًٗهم ٚال ختى ُٞه ختى ٞع وهى مجمٖى

ك٪ في صخت وؿبخه بلُه  الم للؼع٦لي  ]. وخ٨م ، ؤْهغ الكُٗت في ال٣غن الخامـ الهجغي َو  ؛ 5/108ألٖا

اى الىًغة 3/2ومىاهج الؿىت    . [ وما بٗضها 2/153 وما بٗضها ؛ والٍغ

(155 )  ً      ( هـ 110 – 33) بً ؾحًر
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عؤيذ فى اليمً قيئا يؿمىهت : ٢ضم مً ؤعى اليمً ، ٣ٞا٫ لٗمغ 

ٖمغ بن َظا لخؿً : الخإعرش ، ي٨خبىن مً ٖام ٦ظا وقهغ ٦ظا ، ٣ٞا٫ 

بمىلض الىبى : ، ٞإعزىا ٞلما اظخم٘ ٖلى ان ياعر ، قاوع ، ٣ٞا٫ ٢ىم 

خين زغط : باإلابٗض ، و٢ا٫ ٢ىم : نلى هللا ٖليه وؾلم ، و٢ا٫ ٢ىم 

اجه :  الى اإلاضيىت ، و٢ا٫ ٢اثل (156)مهاظغا مً م٨ت -خين جىفى – لٞى

بإي قهغ هبضؤ : زم ٢ا٫ . ؤعزىا زغوظت مً م٨ت الى اإلاضيىت : ٣ٞا٫  .

ٞىهيرة ؤو٫ الؿىت ؟؟ ٣ٞالى ا عظب الن اَل الجاَليت ٧اهىا 

طو الدجت  ، : قهغ عمًان ، و٢ا٫ بًٗهم : و٢ا٫ ازغون ... يٗٓمىهه 

الكهغ الظي زغط ٞيه مً م٨ت ، و٢ا٫ : و٢ا٫ ازغون .. ٞيه الدج 

ؤعزىا مً اإلادغم ،  )): ٣ٞا٫ ٖشمان . الكهغ الظي ٢ضم ٞيه : ازغون 

ى ؤو٫ الكهىع –ؤو٫ الؿىت اإلادغم – ؤو٫ الؿىت  ى قهغ خغام ، َو َو

ى مىهٝغ الىاؽ ًٖ الدج  ٞيهير ؤو٫ الؿىت . فى الٗضة ، َو

و٧ان طل٪ ؾىت ؾب٘ ٖكغة ، ور٣ا٫ ؾىت ؾذ ٖكغة فى ( (اإلادغم 

و٢ٟذ ٖلى ه٨خت ازغي فى ظٗل اإلادغم او٫ : ٢لذ . هه٠ عبي٘ الاو٫ 

                                                                                                                                                       

ً البهغي ، ألاههاعي بالىالء ، ؤبى ب٨غ جابعي ، مىلضه ووٞاجه بالبهغة   . هى مدمض بً ؾحًر
ً
وكإ بؼاػا

٧ان بمام و٢خه في ٖلىم الضًً . زم ٧ان هى ٧اجب ألوـ بٟاعؽ . ٧ان ؤبىه مىلي ألوـ بً مال٪ . وه٣ٟخه 

عوي الخضًض ًٖ اوـ بً مال٪ وػٍض بً زابذ والخؿً بً ٖلي عض ي هللا ٖنهم واقتهغ بالىعٕ . بالبهغة 

ل الغئٍا     ((حٗبحر الغئٍا  ))ًيؿب الُت ٦خاب . لم ٨ًً بالبهغة ؤٖلم مىه بال٣ًاء : و٢ا٫ ابً ؾٗض . وجإٍو

الم للغػ٦لي ، وتهظًب التهظًب { ش بٛضاص9/14الٖا  . } 1/82، وتهظًب ألاؾماء واللٛاث 5/331 ، وجاٍع

البلض الخغام، مىي٘ ال٨ٗبت، وػمؼم، واإلا٣ام؛ ؾمُذ م٨ت ألنها جُم٪ُّ  : Bakkah: م٨ت – ب٨ت  ( 156)

ظهب هسىتهم؛ و٢ُل
ُ
ً، ؤي ج ؾمُذ م٨ت ألن الٗغب في : ؾمُذ م٨ت الػصخام الىاؽ بها؛ و٢ُل: الجباٍع

ؤم ػخم، وؤم ال٣غي، ومٗاص، : ال ًخم حجىا ختى هإحَي م٩ان ال٨ٗبت، ومً ؤؾمائها: الجاهلُت ٧اهذ ج٣ى٫ 

الٗخ٤ُ، والغؤؽ، والخغم، وَنالح، والبلض ألامحن، واليّؿاؾت، والىاّؾت، والباّؾت، والخاَمت، والبِذ 

ظَهب، وب٨ت؛ و٢ا٫ ٢ىم
ُ
ل، : البِذ، وم٨تب٨ت، مىي٘ : وال٣اصؽ، والٗغف، واإلا ما خى٫ البِذ؛ وفي الخىـٍؼ

 ( .3:الخحن] )وهظا البلض ألامحن : [ و٢ىله ؾبداهه (7:الكىعي] )لخىظع ؤم ال٣غي  [: ٢ىله حٗالى
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 فى ؾيىت ، ٢ا٫ خضزىا هىح بً (157)الؿىت ، ٞغوي ؾٗيض بً مىهىع 

٢يـ ، خضزىا ٖشمان بً مدهً  ، ًٖ ابً الٗباؽ ، ٢ا٫ فى ٢ىله 

 . ((الٟجغ قهغ اإلادغم  ، َى ٞجغ الؿىت  )): ٢ا٫ – والٟجغ – حٗالى 

 . (ازغظه البحه٣ى فى الؿنن ، وبؾىاصٍ خؿً )

٢ا٫ قيش الاؾالم ؤبى الًٟل بً حجغ فى ؤماليت ، بهظا 

يدهل الجىاب ًٖ الخ٨مت فى جإزير الخإعرش  مً عبي٘ الاو٫ الى اإلادغم 

بٗض ؤن اج٣٣ٟىا ٖلى ظٗل الخإعرش مً الهجغة ، وبهما ٧اهذ فى عبي٘ 

.  الاو٫ 

خضزىا ببغاَيم ، خضزىا يىوـ  : ((جاعرست))و٢ا٫ البساعي  فى 

اإلادغم قهغ : ، ًٖ بسخ٤ ، ًٖ الاؾىص ، ًٖ ٖبيض بً ٖمير ، ٢ا٫ 

ى عؤؽ الؿىت ، ٞيه ي٨سخى البيذ ، وراعر الخإعرش ، ورًغب  هللا ، َو

. الىع١ وؾيإحى الؿبب فى وي٘ الخإعرش فى الباب الشاوى 

مدمض بً ؤخمض الىعا١ : وط٦غ ؤبى الخؿً : ٢ا٫ ابً ٖؿا٦غ 

ابً ال٣ىاؽ ،بن او٫ مدغم ؾىت الهجغة  ٧ان يىم ))اإلاٗغوٝ ب 

. الخميـ الشامً مً ايام ؾىت زالر وزالزين وحؿٗماثت لظي ال٣غهين 

                                                 

هى ؾُٗض بً مىهىع بً قٗبت ، ؤبى ٖشمان ، الخغاؾاوي  ( هـ 227- ؟  ) ؾُٗض بً مىهىع  ( 157)

٣ا٫  ض . الُال٣اوي زم البلذي ، زم اإلا٩ي اإلاجاوع ، ؤلامام الخاٞٓت : اإلاغوػي ، ٍو عوي ًٖ مال٪ وخماص بً ٍػ

حرهم  ىه مؿلم وابى صاوص والبا٢ىن بىاؾُت ًديى بً مىس ى . وصاوص بً ٖبض الغخمً  وابً ُِٖىت ٚو ٖو

حرهم ، و٢ا٫ ؤبى خاجم  ز٣ت مً اإلاخ٣ىحن ألازباث ممً ظم٘ ونى٠ ، و٧ان مدمض بً : وؤخمض بً خىبل ٚو

وط٦غ مدمض بً ؤخمض الظهبي في ؾحر . ٖبض الغخُم بطا خضر ٖىه ازنى ٖلُه ، وط٦غه ابً خبان في الش٣اث 

خضا٫ 4/89تهظًب التهظًب  ]". الُؿجن " ؤٖالم الىبالء له ٦خاب   ، وؾحر ؤٖالم الىبالء 2/159 ، ومحزان الٖا

10/586. ]  
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الباب الشاوب 

ش  فى ٞىاثض الخاٍع

 

 

 

 

 

ش  الص ئ الىخُض الظي حٗلمىاه مً الخاٍع

ش   ؤن ال ؤخض ًخٗلم مً الخاٍع

              هُجل                                        
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الباب الشاوب 

ش  فى ٞىاثض الخاٍع

 

ت آلاظا٫ ، وخلىلها ، واه٣ًاء الٗضص ، وؤو٢اث : مجها  مٗٞغ

الخإلي٠ ، ووٞاة الكيىر ، ومىاليضَم ، والغواة ٖجهم ، ٞخٗٝغ بظل٪ 

. ٦ظب ال٨ظابين ونض١ الهاص٢ين 

يا ايها الظيً امىىا بطا جضاييخم بضيً الى اظل )٢ا٫ هللا حٗالى 

 (158 )(مؿمى ٞا٦خبٍى 

وازغط البساعأ فى ألاصب اإلاٟغص ، والخا٦م ًٖ ميمىن بً 

٘ الى ٖمغ ن٪ مدله قٗبان ، ٣ٞا٫ :   ٢ا٫ (159)مهغان ؤي : ٞع

قٗبان ؟ الظي هدً ٞيه ، ؤو الظي مطخى ، ؤو الظي َى اث ؟ زم ٢ا٫ 

ىهه  ))آلصخاب الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم   يٗىا للىاؽ قيئإ يٗٞغ

. مً الخإعرش 

. ا٦خبىا ٖلى جإعرش الغوم : ٣ٞا٫ بًٗهم 

. بن الغوم يُى٫ جإعرسهم ، ي٨خبىن مً طي ال٣غهين : ٣ٞا٫ 

. ا٦خبىا ٖلى جإعرش ٞاعؽ : ٣ٞا٫ 

                                                 

 .282آًت : ؾىعة الب٣غة  ( 158)

 .هـ(117)مُمىن بً مهغان الجؼعي، ؤبى ؤًىب، ؤنله ٦ىفي، ماث ؾىت  ( 159)
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. بن ٞاعؽ ٧لما ٢ام مل٪ َغح مً ٧ان ٢بله : ٣ٞا٫ 

ٞاظم٘ عؤيهم ؤن الهجغة ٧اهذ ٖكغ ؾىين ٨ٞخبىا الخإعرش مً 

. هجغة الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم 

اب بً ٖهام ، ؤهبإها ببغاَيم : و٢ا٫ ابً ٖضي  زىا ٖبض الَى

 ، ؤهبإها مىسخى بً خميض ، ؤهبإها ؤبى ب٨غ الخغاؾاوى  (160)ابً الجىيض

إلاا اؾخٗمل الغواة ال٨ظب  )) : (161)٢ا٫ ؾٟيان الشىعأ: ٢ا٫ 

( (اؾخٗملىا لهم الخإعرش 

 ((بطا اتهمخم ٞداؾبٍى بالؿىين )): و٢ا٫ خٟو بً ٚيار 

. يٗجى ؾىه وؾً مً ٦خب ٖىه 

: و٢ا٫ خماص بً ػرض 

 ((لم يؿخًٗ ٖلى ال٨ظابين بمشل الخإعرش  ))

 

 

 

                                                 

ا (م873/هـ260ث )ابً الجىُض، ببغاهُم بً ٖبضهللا الخخلي  ( 160) ، له ؾاالاث ابً الجىُض ألبي ػ٦ٍغ

 .ؤخمض مدمض هىع ؾ٠ُ: م، جد1988٤ُ٣م٨خبت الضاع، : ًديى بً مٗحن، اإلاضًىت اإلاىىعة

. مً بني زىع بً ٖبض مىاة . هى ؾُٟان بً ؾُٗض بً مؿغو١ ، الشىعي  ( هـ161 – 97) الشىعي  ( 161)

٧ان عاؾا في الخ٣ىي ، َلبت اإلاىهىع زم اإلاهضي زم لُلي الخ٨م ، ٞخىاعي منهما . ؤمحر اإلاامىحن في الخضًض 

الم  ] ((الجام٘ الهٛحر  ))؛ و ((الجام٘ ال٨بحر  ))ؾىحن ، وماث بالبهغة مؿخسُٟا  مً مهىٟاجه  الٖا

ش بٛضاص 1/250؛ والجىاهغ اإلاًُت 3/158للغػ٦لي    [.9/151؛ وجاٍع
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الباب الشالض 

فى ٞىاثض ش ئ جخٗل٤ به 

 

 ! مً قاء الخ٨م ٖلى اإلاؿخ٣بل ؛ ٞلُبضؤ باؾدكاعة اإلااض ي
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الباب الشالض 

فى ٞىاثض ش ئ جخٗل٤ به 

 

 بهما ياعر باألقهغ الهالليت ، التى ٢ض ج٩ىن زالزين :ألاولى 

كغرً ، ٦ما زبذ فى الخضيض ، صون الكمؿيت  و٢ض ج٩ىن حؿٗا ٖو

الخؿابيت التى هى الشالزىن  ؤبضا ٞسزيض ٖلحها ، ٢ا٫ حٗالى فى ٢هت اَل 

 (162 )(ولبشىا فى ٦هٟهم زالزماثت ؾىين ، واػصاصوا حؿٗا  )ال٨ه٠ 

ػراصة الدؿٗت باٖخباع الهالليت ، وبهما هى  )): ٢ا٫ اإلاٟؿغون 

( (قمؿيت: زالزماثت ٣ِٞ 

بها ؤمت ؤميت ، ال )) ٧ان الخإعرش بالهالليت لخضيض وبهما

بطا عؤيخمٍى ٞهىما ، وبطا عؤيخمٍى : ))وخضيض ( (هدؿب وال ه٨خب 

( (ٞاُٞغوا ، ٞةن ٚم ٖلي٨م ٞإ٦ملىا الٗضة زالزين 

وآلى نلى هللا ٖليه وؾلم مً وؿاثه قهغا ، وصزل ٖلحهً فى 

كغون ): الخاؾ٘ والٗكغرً ، ٣ٞيل له ، ٣ٞا٫   . (الكهغ حؿ٘ ٖو

٧ل قهغ فى الكٕغ  )):  والض قيسىا البل٣يجى فى الخضعرب ٢ا٫

( . (ٞاإلاغاص به الهاللى ، بال قهغ اإلاؿخدايت وجسلي٤ الخمل 

 

                                                 

 .25آًت : ؾىعة ال٨ه٠  ( 162)
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 بهما ياعر باليالى ، الن الليلت ؾاب٣ت ٖلى يىمها  ، :الشاهُت 

ا ، ٣ٞا٫ هللا حٗالى  ت قٖغ  (163 )(٧اهخا عج٣ا ٟٞخ٣ىاَما )بال يىم ٖٞغ

. وال ي٩ىن م٘ ؤلاعجا١ بال الٓالم ، ٞهى ؾاب٤ الىىع – ٢الىا 

ؤو٫ ما زل٤ هللا ):  الؿضأ ًٖ مدمض بً بسخا١ وعوي 

 (الىىع  والٓلمت ، زم ميز بيجهما ، ٞجٗل الٓلمت ليال ، والىىع نهاعا 

و٢ض زبذ ؤن ال٣يامت ال ج٣ىم بال نهاع ا ، ٞض٫ ٖلى ؤن :٢لذ 

. ليلت اليىم ؾاب٣ت له ، بط ٧ل يىم له ليلت 

 (٦خب ألو٫ ليلت مىه ):   ي٣ا٫ فى ؤو٫ ليلت مً الكهغ :الشالشت 

ليله زلذ ، زم ليلخين : ؤو لٛغجه ، ؤو إلاهله ، ؤو إلاؿتهله ، وؤو٫ يىم 

زلخا زم لشالر زلىن ، بلى ٖكغة ، ٞسلذ بلى الىه٠ ، وللىه٠ مً 

ى ؤظىص مً لخمـ ٖكغة زلذ ، او لؿذ ، زم آلعب٘ ٖكغة  ٦ظا ، َو

بلى آزٍغ ، ٞآلزغ ليلت ، ٞلؿلخه .. ب٣يذ بلى الٗكغة ، زم لٗكغ ب٣ين 

. آزغ يىم ؤو لؿلخه ؤو اوؿالزه : وفى اليىم بٗضَا . ؤو اوؿالزه 

: بهما ياعر بما مطخى مُل٣ا ، و٢يل للٗكغة ٞما صونها و٢ُل 

ألهه مميز بمٟغص ، جدى بخضي ٖكغة ليلت ، ور٣ا٫  ((ب٣ين))و ((زلىن ))

. فى الٗكغ ألاو٫ ، وألاوازغ ، وال ي٣ا٫ ألاواثل وألاوازغ 

 ًٖ خ٨مت طل٪ بجىاب (164) ؤظاب ابً الخاظبو٢ض

٢بل ألاو٫ ألهه مٟغص : َىرل ه٣لىاة بدغوٞت فى الخظ٦غة  وخانله ؤهه 

                                                 

 .21آًت : ؾىعة ألاهبُاء  ( 163)
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ٞٗل ٢ياؾا مُغصآ ، : الٗكغة ألاولى ألهه لليالى ، وألاولى  يجم٘ ٖلى 

اإلاظ٦غ ، ومٟغص الٗكغ : ٧الًٟلى والًٟل  وال يجم٘ ٖلى ؤواثل بال ؤو٫ 

ىاَم ، وألازغ ظم٘  ياهض ، ؤما ألاوازغ ٞهى ظم٘ آزغة ، ٦ٟاَمت  ٞو

ؤزغي ، وبهما يخٗين ج٣ضيٍغ آلازغ َهىا صون ألازغي ، ألن اإلا٣هىص َىا 

الضاللت ٖلى الخإزغ الىظىصي ، وال يٟيضٍ بال طل٪ ، بسالٝ ألازغي 

ما يضالن ٖلى ون٠ مٛايغ  إلا٣ضم ط٦ٍغ ، ؾىاء  ٞةنها  ؤوى ؤزغ ، َو

مغعث بؼرض وعظل آزغ ، ٞؤل يٟهم : ٧ان فى الىظىص مخإزغا ؤو مخ٣ضما 

ى ػرض صون ٧ىهه مخإزغا وظىصا  . مً طل٪ بال ونٟه للمخ٣ضم ، َو

– وظماصي ألازغي - بٟخذ الخاء–ٖضلىا ًٖ عبي٘ آلازغ ولهظا 

بال٨ؿغ ، وظماصي آلازغة ختى جدهل الضاللت ٖلى - بلى عبي٘ آلازغ  

.  م٣هىصَم فى الخإزغ الىظىصي 

بخضي :  جدظٝ جاء الخإهيض مً لٟٔ الٗضص ، ور٣ا٫ :الغابٗت

 (ؤزيخان) (ؤخض): بن ؤعزذ بالليله ؤو الؿىت ، ورشبذ ، ور٣ا٫ : ، وازيخان 

ومىه . ظاػ خظٝ الخاء : بن ؤعزذ باليىم والٗام ، ٞةن خظٞذ اإلاٗضوص 

ٞيظ٦غ م٘ اإلاظ٦غ : ؤما الٗكغ  . ((وؤجبٗه ؾخا مً قىا٫ ... )): الخضيض 

.  وراهض م٘ اإلااهض 

 
                                                                                                                                                       

ابى – هى ٖشمان بً ٖمغ ابي بُغ بً ًىوـ اإلاٗغوٝ بابً الخاظب  ( هـ 646-590) ابً الخاظب  ( 164)

ٖمغو ظما٫ الضًً ٦غصي الانل ولض في بؾىا ووكإ في ال٣اهغة وصعؽ بضمك٤ وجسغط به بٌٗ اإلاال٨ُت زم 

ا في الٗلىم  ٣هُا مً ٣ٞهاء اإلاال٨ُت باٖع نها ٧ان مً ٦باع الٗلماء بالٗغبُت ٞو عظ٘ الي مهغ ٞاؾخَى

. الانىلُت مخ٣ىا إلاظهب مالِ بً ؤوـ و٧ان ز٣ه حجت مخىايٗا ٖىُٟا 

ومىخهي الؿى٫ والامل في ٖلمي الانى٫ والجض٫ في انى٫ ال٣ٟه وظام٘  ((مسخهغ ال٣ٟه  ))مً جهاهُٟت 

الم 6/265 ، ومعجم اإلامالٟحن 189 الضًباط اإلاظهب م {في ٣ٞه اإلاال٨ُت ( (الامهاث   .} 4/374 ،والٖا
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قهغ عبي٘ : ٞي٣ا٫  (عا)ورظ٦غ قهغ فى  ما ؤوله :  اإلاخإزغون ٢ا٫

 : (165)واإلاى٣ى٫ ًٖ ؾيبىره . (قهغ نٟغ ): مشال صون ٚيٍر ،ٞال ي٣ا٫ 

ى اإلاسخاع : بلى ٧ل الكهىع  (قهغ)ظىاػ بياٞت  . اٍ  (َو

: فى ؤلٟاّ ألايام والكهىع : الخامؿت 

 ما ي٣خطخى ؤهه (166)فى قغح اإلاهظب. َى ؤو٫ ألايام : ألاخض 

. ؤو٫ ألاؾبٕى 

: بؿىضٍ بلى ابً ٖباؽ ٢ا٫  (جاعرسه)وعوي ابً ٖؿا٦غ فى 

ألاو٫ و٢ا٫ : ٞؿمى ألاخض ، و٧اهذ الٗغب يؿمىهه : ؤو٫ ما زل٤ هللا 

ى الظي فى : الهىاب ؤن ؤو٫ ألاؾبٕى : مخإزغوا ؤصخابىا   الؿبذ ، َو

                                                 

عاثدت : "ؾِبُىٍه ؤي: بالٟاعؾُت)ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر البهغي، اإلاٗغوٝ بؿَِبَىٍه  ( 165)

بمام الٗغبُت وقُش الىداة الظي بلُه ًىتهىن، وله ٦خاب في  ( م796/ هـ180- م760/ هـ140 )("الخٟاح

ضون ٢ىاٖض اللٛت الٗغبُت، " ال٨خاب"الىدى ٌؿمب  لم ٨ًخب الىاؽ في »وهى ؤو٫ ٦خاب منهجي ًيؿ٤ ٍو

 مشله
ً
ه ٞاعس ي ألانل، ولض في مضًىت البًُاء ٢غب قحراػ في بالص ٞاعؽ، ٧ان . [1].«الىدى ٦خابا وؾِبٍى

اص الخغاسي و٢ضم بلى البهغة ٚالما، و٢ضا ازخل٠ . [2]مىلى بني الخاعر بً ٦ٗب، زم مىلى آ٫ الغبُ٘ بً ٍػ

ض ٢ضومه جدضًضا لى عؤؾهم الخلُل بً ؤخمض الٟغاهُضي[3]في مٖى له . ، ووكإ ٞيها وؤزظ ًٖ ٖلمائها، ٖو

 .. م796جىفي في قحراػ ٖام .ون٠ إلاساعط خغوٝ اللٛت الٗغبُت هى ألاص١ ختى آلان

ا   ( هـ676 – 631) قغح اإلاهظب للىىوي ( 166) ، وهى ؤلِامام الخاٞٔ قُش ؤلاؾالم مديي الضًً ؤبى ػ٦ٍغ

ًديى بً قٝغ بً ُمّغِي بً خؿً بً خؿحن بً مدمض بً ظمٗت بً ِخَؼام، الىىوي وؿبت بلى هىي، وهي 

ت مً ٢غي َخْىعان في ؾىعٍت، زم الضمك٣ي الكاٞعي، قُش اإلاظاهب و٦بحر ال٣ٟهاء في ػماهه ولض . ٢ٍغ

ه حٗالى في اإلادغم 
ّ
ً نالخحن، وإلاا بلٜ الٗاقغة مً ٖمغه بضؤ 631الىىوي عخمه الل ت هىي مً ؤبٍى  هـ في ٢ٍغ

هى ناخب ؤقهغ زالزت ٦خب ٩ًاص ال ًسلى منها . في خٟٔ ال٣غآن و٢غاءة ال٣ٟه ٖلى بٌٗ ؤهل الٗلم هىا٥

اى الهالخحن"و " ألاط٧اع"و" ألاعبٗحن الىىوٍت " بِذ مؿلم وهي  م مً ٢لت نٟداث هظه "ٍع ، وبالٚغ

ً بحن  ال٨خب و٢لت ما بظ٫ ٞيها مً ظهض في الجم٘ والخإل٠ُ بال ؤنها ال٢ذ هظا الاهدكاع وال٣بى٫ ال٨بحًر

 ]. الىاؽ، و٢ض ٖؼي ٦شحر مً الٗلماء طل٪، بلى بزالم الىىوي عخمه هللا، ٞغب ٖمل نٛحر ج٨بره الىُت

الم للؼع٦لي 5/165َب٣اث الكاُٞٗت للؿب٩ي    [ .7/278 ؛ والىجىم الؼاهغة 9/185 ؛ والٖا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87#_note-1#_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87#_note-1#_note-1
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زل٤ هللا السربت ): لخضيض مؿلم  (اإلاجهاط )و (الغويت )وفى  (الكغح )

يىم الؿبذ ، والجبا٫ يىم ألاخض ، والصجغ يىم ألازىين ، واإلا٨غوة يىم 

الشالزاء ، والىىع يىم ألاعبٗاء ، وبض ٞحها الضواب يىم الخميـ ، وزل٤ 

 . (آصم بٗض ٖهغ يىم الجمٗت

ابخضؤ الخل٤ يىم  : (167)  ابً بسخا١ ي٣ى٫ ؤَل الخىعاةو٢ا٫

– ألازىين ، وه٣ى٫ هدً اإلاؿلمىن  :(168)ألاخض ور٣ى٫ ؤَل ؤلاهجيل

 (الؿبذ : ًٖ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖليه وؾلم – ٞيما اهخهى بليىا 

ابخضؤ هللا : ابً ظغرغ ، ًٖ الؿضأ ، ًٖ قيىزه وعوي 

. الخل٤ يىم ألاخض ، وازخاٍع وما٫ بليه َاثٟت 

ى ؤقبه بلٟٔ ألاخض ، ولهظا ي٨مل  – (169)و٢ا٫ ابً ٦شير َو

ى اليىم الظي  الخل٤ يىم الجمٗت ، ٞاجسظٍ اإلاؿلمىن ٖيضَم ، َو

.  يل ٖىه ؤَل ال٨خاب 

                                                 

ت الخٗلُم ؤو الخىظُه " الخىعاة"حٗني ٧لمت : هم اليهىص والخىعاة  ( 167) ( الترثُت باإلاٗنى الخغفي)بالٗبًر

ولى مً 
ُ
 ُٞما ًخٗل٤ بالخٗلُماث والخىظيهاث ال٣اهىهُت، وجغمؼ الخىعاة لألؾٟاع الخمؿت ألا

ً
وزهىنا

ت وآصابها  )ال٨خاب اإلا٣ّضؽ ٖىض اليهىص  ض ؤهٓغ ، صاثغة اإلاٗاٝع الاؾالمُت ، اللٛت الٗبًر ،  ( 29 )للمٍؼ

ت اليهىص واليهىصًت   .( للض٦خىع ٖبض الىهاب اإلاؿحري  والههُىهُت، مىؾٖى

ُل٤ ٖلى ؤلاهجُل  ( 168) ُل٤ ٖليها " الٗهض الجضًض"هم الىهاعي وٍُ ُُ " ) الٗهض ال٣ضًم " ؤما الخىعاة ٞ

ض ، ؤهٓغ ، ٢امىؽ ال٨خاب اإلا٣ضؽ ، ٦خاب ألالٟاّ  ، والاهجُل وهى ال٨خاب الظي ؤهؼله هللا  ( 317 )للمٍؼ

م ـ ٖلُه الهالة والؿالم ـ بلى بني بؾغاثُل ، مخمما إلاا ظاء في الخىعاة مً حٗالُم ، ُٞه  ٖلى ِٖس ى بً مٍغ

  ( .194، م 1ال٣امىؽ الاؾالمي ، ط)ؤخ٩ام ووناًا ومىأٖ 

٨نى ؤبا الٟضاء و ٌٗٝغ بابً ٦شحر ، ٧ان ٢ِس يّ  ( 169) ًُ ألانل ، و لض  هى ٖماص الضًً بؾماُٖل بً ٖمغ ، 

ت 701في ٖام   و اهخ٣ل بلى صمك٤ ٖام  في هىاحي بهغي الكام خُض ٧ان والضه (مجُض٫  ) هـ ب٣ٍغ
ً
زُُبا

ٚحره مً ال٣ٟهاء و ؾم٘ الخضًض و  الٟؼاعي و  هـ م٘ والضه ، و ٢غؤ ال٣ٟه ٖلى الكُش بغهان الض706ًً
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وؤما خضيض مؿلم الؿاب٤ ٟٞيه ٚغابت قضيضة ، ألن :٢ا٫ 

.  ألاعى زل٣ذ فى ؤعيٗت ؤيام ، زم الؿماواث فى يىمين

ًٖ ؤبى َغرغة ، ًٖ ٦ٗب : ٢ا٫ بًٗهم : و٢ض ٢ا٫ البساعي 

ى ؤصر   . ألاخباع َو

نغح به ابً .  ي٨ٍغ نىم يىم ألاخض ٖلى اهٟغاصٍ :ٞاثضة 

– وبخاص – باإلاض –ورجم٘ ٖلى آخاص  . (مسخهغ الخىبيه)يىوـ ، فى 

يؿمى به ألهه زاوى ): ٢ا٫ فى قغح اإلاهظب : بال٨ؿغ ووظىص ألازىين 

 . (ؤزيىها )ألايام ، ورجم٘ ٖلى ؤزاهين ، و٧اهذ الٗغب حؿميه 

 

                                                                                                                                                       

ضي و ال٣اؾم ابً ٖؿا٦غ و ٚحرهما مً قُىر الخضًض و هى مً ؤزو جالمُظ  عواه ًٖ ابً الؿٍى

 و ؤ٦ثر
ً
ـ و اإلاىاْغة و بٕغ في  الٗالمت اإلاؼي و ٧ان نهغه ؤًًا الغواًت ٖىه ، اقخٛل بالٟخاوي و الخضَع

 الىدى ، جىؾ٘ في ٣ٞه الغظا٫ ، و ٖلل الخضًض ، و اقتهغ ٞيها بض٢ت هٓغه ، و ؾٗت ال٣ٟه و الخٟؿحر و

بَالٖه ، صعَؽ في مضعؾت  

اة (ؤم الهالر  ) ت بٗض ٞو الٗالمت الظهبي و ٧ان الظهبي ٌٗتٝر بًٟله و  ٦ما صعؽ في اإلاضعؾت الخ٨جًز

 : " ٖلمه ٣ًى٫ 
ٌن

ًٌن ، و مدّضر ؤما الخاٞٔ ابً " مد٤٣ٌن و مٟؿغٌن ه٣اص ٌن ، و له جهاه٠ُ مُٟضة  هى ٣ُٞه مخ٣

 به ٣ًى٫  حجغ الٗؿ٣الوي ٩ٞان
ً
 ٧ان ٦شحر الاؾخدًاع ، و ؾاعث جهاهُٟه في البالص في خُاجه ، و: " معجبا

اجه  ه قاٞعي اإلاظهب ٧ان قضًض ؤلاعجاب. " اهخٟ٘ بها الىاؽ بٗض ٞو
ّ
م مً ؤه بكُش ؤلاؾالم ابً  و بالٚغ

 ٖلى ًضًه ، ٣ًى٫ 
َ
 بةمامخه و ٖٓمخه ، و ٢ض جلمظ

ً
ا  الٗلم ًٖ ابً : " ٖىه ابً حجغ  جُمُت و مٗتٞر

َ
ؤزظ

ًَ بؿببه  د
ُ
تن بدبه ، و ؤمخ

ُ
ٟ

َ
اهخم بظ٦غ ؾحرجه بٛاًت مً الخٟهُل و الك٠ٛ و صاٞ٘ ٖىه  و ٢ض" جُمُت ٞ

 في ٦خابه
ً
 ٧امال

ً
والبضاًت والنهاًت البً ٦شحر هى ٦خاب ُٖٓم ال٣ضع، اهخٟ٘ به الٗلماء .البضاًت و النهاًت  صٞاٖا

ٖلى مّغ ألاًام، وجضاولخه ؤًضي الباخشحن في ٧ل م٩ان مً ؤَغاٝ الٗالم ؤلاؾالمي ال٨بحر، ج٩لم ُٞه ًٖ 

ؤخىا٫ الضهُا مىظ بضء الخل٣ُت، وجُغ١ ُٞه بلى الخضًض ًٖ ؾحر ألاهبُاء، وجدضر ُٞه بخىؾ٘ وبؾهاب 

ه ٖلُه وؾلم-ًٖ ؾحرة الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم، وؤعَّر للٟترة التي جلذ خُاجه 
َّ
مىظ ٖهض - نلى الل

هـ بخىؾ٘ مُٟض، واهخهي ُٞه بلى ال٨الم ًٖ الٟتن التي ؾخٓهغ  (767الخلٟاء الغاقضًً وختى نهاًت ؾىت 

بحن ًضي الؿاٖت 

 . م 1985ال٨خاب نضع ًٖ صاع ال٨خب الٗلمُت جد٤ُ٣ ؤخمض ؤبى ملخم وآزغون 
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٢ضم الىبى ):  ًٖ ٖانم بً ٖضي ٢ا٫ (170)وعي الُبراوي

 (نلى هللا ٖليه وؾلم اإلاضيىت يىم ألازىين 

                                                 

ت . هى ؾلُمان بً ؤخمض بً ؤًىب بً مُغ ، ؤبى ال٣اؾم  ( هـ 360 ـ 260) الُبراوي  ( 170) مً َبًر

حرهما ، وجىفي بإنبهان  .  بٟلؿُحن ، ولض ب٩ٗا ، وعخل بلى الدجاػ والُمً ومهغ ٚو

. و٧لها في الخضًض ((اإلاعجم ال٨بحر  ))، و ((اإلاعجم ألاوؾِ  ))، و ((اإلاعجم الهٛحر  ))له زالزت مٗاظم ، 

الم للؼع٦لي ، والىجىم الؼاهغة  ] . ((صالثل الىبىة  ))،و((جٟؿحر  ))وله   ، وتهظًب ابً ٖؿا٦غ 4/59ألٖا

6/240 . ] 

ت مً ألاؾـ ًم٨ً بظمالها ُٞم ٣ىم مىهج الُبراوي في اإلاعجم ال٨بحر ٖلى مجمٖى  :ًلي ٍو

ً بالجىت بضؤ بظ٦غ الخلٟاء الغاقضًً، ٖلى جغجِب زالٞتهم، زم ؤجبٗهم بظ٦غ ب٣ُت - 1  .الٗكغة اإلابكٍغ

 .ٖاًما ل٩ل ال٨خاب عجب ؤؾماء الصخابت ٖلى خغوٝ اإلاعجم، وظٗله جغجِب - 2

زم ما ؤؾىضه ًٖ . ؾىضه ووٞاجه في مؿتهل مؿىض ٧ل صخابي ًترظم له؛ بظ٦غ وؿبه، زم نٟخه، زم - 3

ألابىاب، ٞةن لم ٌٗثر ٖلى ش يء جغ٦ها صون التزام بهظا  هظا بطا ٧ان لضًه ؤخاصًض في هظه.. )عؾى٫ هللا 

 .الترجِب

ت مً ألاخاصًض في مىيٕى ما ٖىىن لها بٗىىان مىاؾب؛ ٦إن ٣ًى٫  بطا اظخمٗذ - 4  ." باب ٦ظا: " مجمٖى

 ط٦غ ظمُ٘ ؤخاصًشه - 5
ً

وبن عوي ًٖ الصخابي  بن ٧ان الصخابي م٨ثًرا ط٦غ بٌٗ ؤخاصًشه، وبن ٧ان م٣ال

ىىن لها " بٗىىان ط٦غ ُٞه الخابعي ًٖ الصخابي  ٖضص مً الخابٗحن، ط٦غ ؤخاصًض ٧ل جابعي ٖلى خضة، ٖو

 ." ٞالن ًٖ ٞالن

ش الٗلماء  )عؾى٫ هللا  مً لم ٨ًً له عواًت ًٖ - 6  ًٖ ٦خب اإلاٛاػي، وجاٍع
ً

ؤو ج٣ضم مىجه ًظ٦غه ه٣ال

 .) ٖضص الغواة ٖىه لُى٠٢ ٖلى

ىىن له بٗىىان  بطا اقتر٥ ٖضص مً الصخابت في اؾم واخض ؤٞغص لهم باًبا - 7 باب مً اؾمه " زاًنا ٖو

 ." ٦ظا

٣ِٞ ه٨ظا، وهظا ًٟٗله بطا ما ٧ان بحن هظا " باب " لها بترظمت، ٣ُٞى٫  ط٦غ اإلاال٠ ؤبىاًبا ولم ًترظم - 8

 .٢بله ؤو بِىه والظي بٗضه اجها٫ في اإلاىيٕى الباب والظي

مىيٕى واخض، ووظض اإلاال٠ ؤن هىا٥ مغوٍاث لصخابي آزغ  بطا صاعث ٖضة ؤخاصًض لصخابي خى٫  - 9

، ٞةهه ٌٛ الىٓغ ًٖ ؤنها لِؿذ جدذ جغظمت طل٪ الصخابي، ٢هضه  لها حٗل٤ بهظا اإلاىيٕى ًظ٦غها َو

 .باإلاىيٕى الىاخض في مىي٘ واخض، زم ًغظ٘ ِٞؿخ٨مل مغوٍاث الصخابي اإلاترظم بظل٪ اؾخ٨ما٫ الىٟ٘

٘ نُٜ ألاصاء ٖىض ابً" خضزىا " عواًاث اإلاعجم ظمُٗها مغوٍت بهُٛت ألاصاء  - 10  .الهالح وهي ؤٞع

ا بؿىضه ومخىه ٦ما هى، بل البض مً مٛاًغة، جخمشل - 11
ً
ٚالًبا في حٗضص الُغ١، وهظا مً  ٢لما ٨ًغع خضًش

ت الخضًض وعٞٗه مً صعظت بلى التي ؤٖلى  .منها قإهه ج٣ٍى
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.  وعوي ابً ؤبى الضهيا مشله 

ؤن الشالزا باإلاض يجم٘ ٖلى زالزاواث ، : ًٖ ًٞالت بً ٖبيض 

 . (ظباعي  )و٧اهذ الٗغب حؿميه . وؤزالض 

ممضوص ، ومشلض الباء ن ظمٗه ؤعبٗاواث وؤعابي٘ ، : ألاعبٗاء 

واقتهغ ٖلى ؤلؿىت الىاؽ ؤهه اإلاغاص فى . و٧ان اؾمه ٖىض الٗغب صباعا 

ى زُإ (171 )(يىم هدـ مؿخمغ )٢ىله حٗالى   وحكاءمىا به لظل٪ ، َو

:  ، وبهما اإلاغاص (172 )(فى ايام هدؿاث): ٞاخل ، ألن هللا حٗالى ٢ا٫ 

. هدـ ٖلحهم 

: ازمؿت ، وؤزامـ ، و٧اهىا يؿمىهه : ظمٗه : الخميـ 

ماوؿا 

ججم٘ ٖلى ظمٗاث ، وفى ميمها الًم والؿ٩ىن ، : الجمٗت 

الٗغوبت  : و٧اهذ جضعى 

زير يىم َلٗذ ٞيه الكمـ يىم الجمٗت ، ): وفى الصخيذ 

يه ؤزغط مجها  يه ؤصزل الجىت ، ٞو  (ٞيه زل٤ آصم ، ٞو

 

                                                                                                                                                       

ت خضًصُت؛ اخخىث ٖلى مغوٍاث ٖضص ظم مً الصخابت، سُت؛  وبالجملت ٞال٨خاب مىؾٖى ت جاٍع ومىؾٖى

 .ٞغخمت هللا ٖلى اإلاال٠ اخخىث ٖلى ٖضص ظم مً جغاظم الصخابت، واخخىث ٖلى ال٨شحر مً الٗلم،

 

 .54آًت : ؾىعة ال٣مغ  ( 171)

 .41آًت : ؾىعة ٞهلذ  ( 172)
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يه ؾاٖت ال )وفى عوايت  يه ج٣ىم الؿاٖت ،  ٞو يه ماث ، ٞو ٞو

 (يىا٣ٞها ٖبض مؿلم يؿإ٫ هللا قيئا بلال ؤُٖاٍ

يىم الجمٗت ، : ؤًٞل ألايام ): وفى خضيض ٖىض الُبراجى 

  (ليلت ال٣ضع ، وؤًٞل الكهىع عمًان :وؤًٞل الليالى 

ؤهه ٧ان  (قٗب ؤلايمان ) فى (173)وفى خضيض عواٍ البحه٣ي

غ )ي٣ى٫    (ليلت الجمٗت ليلت ٚغاء ، ورىم ؤَػ

ي٨ٍغ بٞغاصٍ بالهىم ، ألخاصيض وعصث فى طل٪ فى : ٞاثضة 

ما  يَر . الصخيدين ٚو

ما ؤُٞغ نلى هللا ٖليه وؾلم ٢ِ يىم  ): وؤما خضيض البزاع 

. ًٞٗي٠  (الجمٗت 

                                                 

هى ؤبى ب٨غ ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً ٖبض هللا بً مىس ى البيه٣ي الخغؾاوي وبيه٤ مضًىت ٦بحرة  ( 173)

مً هىاحي هِؿابىع، ٦شحرة البلضان والٗماعة، و٢ض ؤزغظذ ما ال ًدص ي مً الٗلماء الًٟالء وال٣ٟهاء 

ت مً ٢غي بيه٤ بىِؿابىع في قهغ قٗبان ٖام.وألاصباء هـ ، ٣ٞض 384ولض ؤلامام البيه٣ي بسؿغوظغص ـىهي ٢ٍغ

٧اهذ هِؿابىع جؼزغ بدغ٦ت ٖلمُت واؾٗت وهي مضًىت ُٖٓمت، طاث ًٞاثل ٦بحرة، و٢ض ٧اهذ مٗضن 

٧ان مً زماع اظتهاص (عض ي هللا ٖىه)الٗلماء، ومىب٘ الًٟالء، و٢ض ٞخدذ ؤًام الخلُٟت ٖشمان بً ٖٟان 

 ، ىاٝ هاة اإلاكاًش بىٟؿه وهى في ؾً البلٙى ؤلامام البيه٣ي، و٢ىة همخه في َلب الٗلم مىظ نٛغه، َو

غ، والظي  وما تهُإ له مً ل٣اء الجهابظة مً اإلادضزحن والٗلماء ؤن جم٨ً مً ظم٘ هظا الٗلم الىاٞغ الٍٛؼ

غة والجىصة وظم٘ ؤقُاء "٢ا٫ ٖىه ابً ٦شحر .:"ؤباهذ ٖىه مهىٟاجه ؤخؿً بباهت، بما اجه٠ به مً الٞى

مً ؤٖٓم مالٟاث البيه٣ي ٦خابه . ٦شحرة هاٞٗت لم ٌؿب٤ بليها، وال ًضع٥ ٞيها، منها ٦خاب الؿجن ال٨بحر

الؿجن ال٨بري والظي اخخل م٩اهت مغمى٢ت بحن اإلاهىٟاث في الخضًض الكٍغ٠، ٣ٞض ؤ٢بل الٗضًض مً 

به لجمهحر ألامت ؤلاؾالمُت، و٢ض  الٗلمء ال٨باع ٖلى ؾمإ هظا ال٨خاب وبؾماٖه ألهل الٗلم، وال٣ُام بخ٣ٍغ

هـ ؾاصؽ ال٨خب الؿخت في ال٣ُمت وألاهمُت بٗض البساعي 643ؤزنى الٗلماء ٖلُه، و٢ض ظٗله ابً نالح ث 

هـ مكًُضا بؿجن البيه٣ي 771ي صاوص، وؾجن اليؿاجي و٦خاب الترمظًى٢ا٫ ؤلامام الؿب٩ي ث ]ومؿلم وؾجن ؤ

ُاث 3/3َب٣اث الكاُٞٗت  ]ؤما الؿجن ال٨بحر ٞما نى٠ في ٖلم الخضًض مشله تهظًًبا وجغجًِبا وظىصة"  ،ٞو

ُان  الم للؼع٦لي 1/202 ، واللباب 3/304، وقظعاث الظهب 1/75ألٖا   [1/131، وألٖا
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 (قباعا )يجم٘ ٖلى ؤؾبذ ، وؾبىث ، و٧ان يضعى :  الؿبذ 

 ( )ور٨ٍغ بٞغاصٍ بالهىم ، ٞةن يم لؤلخض ؤو الجمٗت  ٞال 

م٨غوَان بطا اظخمٗا ػالذ  ): و٢ض ؤلٛؼ بظل٪ ، ٞي٣ا٫ 

. و٢هت الحهىص فى الؿبذ مكهىعة  (ال٨غاَت

 ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٫ (174)عوي ؤبى يٗلى فى مؿىضٍ: ٞاثضة 

يىم ألاخض يىم ٚغؽ وبىاء ، ورىم ألازىين يىم ؾٟغ ، ورىم الشالزاء  )

يىم حجامت ، ورىم ألاعبٗاء يىم ؤزظ وال ُٖاء ٞيه ، ورىم الخميـ 

. يىم صزى٫ ٖلى الؿلُان ، ورىم الجمٗت يىم جؼوط وباٍ 

                                                 

الصخابت،  هًها مؿىًضا، و٢ض ؾا٢ها اإلاال٠ مغجبت ٖلى ؤؾماء (7555)اخخىي هظا ال٨خاب ٖلى ( 174)

اإلاترظم، في خضوص ما  زم ٌؿى١ جدذ هظه الترظمت ٧اٞت ألاخاصًض التي عوٍذ ًٖ" مؿىض ٞالن: "٣ُٞى٫ 

 .ازخُه لىٟؿه في هظا ال٨خاب

ال ًغبُها جغجِب مٗحن، بل ٧ل خضًض وخضة ٢اثمت بظاتها، بُض ؤهه  و٢ض ؤجذ ألاخاصًض جدذ ٧ل جغظمت،

ا واخًضا ؤن ًجم٘ ٧ل  ًغاعي بطا ج٨غع الىو، ًٖ  ؤ٦ثر مً هو مً مغوٍاث هظا اإلاترظم جدىاو٫ مىيى
َ
ؤو ُوِظض

 .في م٩ان واخض طل٪

زم مؿاهُض  )، زم مؿىض َلخت) ، زم ٖلي)، زم مؿىض ٖمغ )هظا و٢ض بضؤ اإلاال٠ ٦خابه بمؿىض الهض٤ً 

ً بالجىت، وه٨ظا  .ال٨خاب ، ختى زخم..باقي الٗكغة اإلابكٍغ

 :وهالخٔ ٖلى هظا ال٨خاب زالر مالخٓاث، وهي

 .) لٗشمان بً ٖٟان ؤهه لم ًسغط مؿىًضا - 1

ا لصخابي في مؿىض صخابي آزغ ل٨ً ٨ًىن  - 2
ً
لهاخب الباب حٗل٤ بمىيٕى  ؤهه عبما زغط خضًش

 .الخضًض

بلى نهاًت ال٨خاب  ؤهه ؤزغ مغوٍاث اإلا٣لحن واليؿاء واإلاجاهُل - 3
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بسِ الخاٞٔ قٝغ الضيً الضمياَى ؤبياجا حٗؼي بلى وعؤًذ 

وهى َظٍ    : ٖلى بً ؤبى َالب عضخى هللا ٖىه ، ٣ٞا٫ 

                       لىٗم اليىم يىم الؿبذ خ٣ا                

لهيض بن ؤعصث بال امسراء 

                      وفى ألاخض البىاء الن ٞيه                  

جبضي هللا فى زل٤ الؿماء 

                      ورىم ألازىين بن ؾاٞغث ٞيه              

ٞسرظ٘ بالؿالمت والهىاء 

                        وبن جغص الدجامت فى الشالزا              

ٟٞى ؾاٖاجه َغ١ الضماء 

                      وبن قغب امغئ مى٨م صواء               

ٞىٗم اليىم يىم ألاعبٗاء 

                          وفى الخميـ ٢ًاء خاط               

ٞةن هللا يإطن بال٣ًاء 

غؽ                                    وفى الجمٗاث جؼورج ٖو

ولظاث الغظا٫ م٘ اليؿاء 

 . (فى وؿبتها الى ٖلى بً ؤبى َالب عضخى هللا ٖىه هٓغ ): ٢لذ 
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ومً . مدغماث ، ومداعم ، ومداعرم : يجم٘ ٖلى : اإلادغم 

. والجم٘ مأمً ، ومأمين  (ماجمً )الٗغب مً يؿميه 

قهغ هللا – بٗض عمًان –ؤًٞل الهىم  ): وفى الصخيذ 

 (اإلادغم 

غابى . ظمٗه ؤنٟاع : نٟغ  والىاؽ ٧لهم  ): ٢ا٫ ابً ألٖا

ىهه  ه  ، ٣ٞا٫  (يهٞغ : بال ؤبا ٖبيضة ، ٞسغ١ ؤلاظمإ بمى٘ نٞغ

ى ال يضعي ،  ): للٗمليت والخإهيض ، بمٗجى الؿاٖت ، ٢ا٫ سٗلب  ؾلر َو

 (ألن ألاػمىت ٧لها ؾاٖاث

و٧اهىا يدكاءمىن به ، ولهظا  (هاظؼ )ومً الٗغب مً يؿميه 

ال ٖضوي ، وال َيرة ، وال َامت ، وال  ): وعص فى الخضيض عصا ٖلحهم 

 (نٟغ 

عصا ٖلى الكهغ و  (ألاو٫  ): ي٣ا٫  : (175) ٢ا٫ الٟغاء:عبُ٘ 

اظغ ،  (ألاولى ) يه ولض  نلى هللا ٖليه وؾلم ، َو عصا ٖلى عبي٘ ، ٞو

. وماث 

                                                 

اص بً ٖبضهللا بً مىٓىع  ( 175) ا ًديى بً ٍػ اء بٟخذ الٟاء . هى ألامام الخاٞٔ ؤبى ػ٦ٍغ غَّ
َ
ول٣به الٟ

وحكضًض الغاء ، وبٗضها ؤل٠ ممضوصة وؿبت بلى زُاَت الٟغو وبُٗه ولم ٨ًً للٟغاء وال ألخض مً آباثه في 

اء ألهه ٧ان ًدؿً : "ش يء مً هظا ؛ ٢ا٫ ؤبى ب٨غ بً ألاهباعي  اء ٞغَّ غَّ
َ
وبٌٗ ؤصخابىا ٣ًى٫ بهما ؾمي الٟ

عاظ٘ " هٓم اإلاؿاثل ؛ ٞكبه بالخاعػ الظي ًسغػ ألاصًم ؛ وما ٖٝغ ببُ٘ الٟغاء ٢ِ وال قغائها ٢ِ

ش بٛضاص  حن   (1/372)، جظ٦غة الخٟاّ (8/434)، ؾحر ؤٖالم الىبالء (14/149)جاٍع ،  جلخُو ؤزباع اللٍٛى

اة  (2/371)،ٚاًت النهاًت  (270م )البً م٨خىم  حن  (2/33)،  بُٛت الٖى ، م٣ضمت  (6/514)، هضًت الٗاٞع

 ( .37-7م )٦خاب اإلاظ٦غ واإلااهض للض٦خىع عمًان ٖبض الخىاب 
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 (آلازغ  )ويؿمى  (ازىهت  )والجم٘  (زىاها )ومجهم مً يؿميه 

. والجم٘ وبهاهاث  (وبهان )

٧ل الكهىع مظ٦غة : ٢ا٫ الٟغاء  (ظماصاث  ):  ظمٗه :ظماصي 

والجم٘  (خىين )ومجهم مً يؿمى ألاو٫ . بال ظماصيً ، ألاولى و الازغة 

  (خنن  )و  (ؤخىت  )و  (خىاثً  )

 (وعهاث  )والجم٘  (وعهت )وآلازغة 

ال يصر :  ؤظل الؿلم بلى عبي٘ ، ؤو ظماصي ، ٣ٞيل :مؿإلت 

. الصخت ، وردمل ٖلى ألاو٫ : لئليهام وألاصر 

ور٣ا٫ له  (عظباث )و  (عظاب  )و (ؤعظاب  ):  ظمٗت :عظب 

بط لم ي٨ً يؿم٘ ٞيه ٣ٗ٢ٗت ؾالح ، لخٗٓيمهم له ،  (ألانم  )

 (مىهل ألاؾىت  )و  (آلانب )والىن٠ بىن٠ ؤلاوؿان ، و 

ووعص فى ًٞل نىمه ؤخاصيض لم يشبذ مجها شخئ ، بل هى ما 

.  بين مى٨غ ومىيٕى 

ومجهم مً يؿميه  (قٗباهاث )و  (قٗابين ):  ظمٗه :قٗبان 

ال  ) ا٫  )، والجم٘  (ٖو الث  )و  (ؤٖو   (ٖو

لم ي٨ً الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم يهىم قهغا ٧امال بٗض 

. عمًان ؾىاٍ وردغم الهىم بطا اهخه٠ إلاً يهله بما ٢بله 



 127 

 مكخ٤ مً الغمًاء ، وهى قضة الخغ ، وظمٗه :عمًان 

 (قهغ عمًان  ): ٢ا٫ الىداة  . (عماى  )و  (عمًاهاث و ؤعمًت  )

.  ؤٞصر مً جغ٥ الكهغ 

 عوي ببً ابى خاجم بؿىض يٗي٠ ، ًٖ ابى َغرغة :٢لذ 

ٞةهه بؾم مً اؾماء  هللا  (عمًان  )ال ج٣ىلىا  ): عضخى هللا ٖىه ، ٢ا٫ 

 .  (قهغ عمًان  )حٗالى ، ول٨ً ٢ىلىا 

 .  (هىاج٤  )، والجم٘  (هاج٣ا  ): ومً الٗغب مً يؿميه 

و قىالاث ، و٧ان  (قيايل  )و  (قىاورل  )  ظمٗه :قىا٫ 

ى ؤو٫ اقهغ الدج  (ٖىاط٫  )والجم٘  (ٖاطال )يؿمى  .  َو

 وجؼوط بها (176)٣ٖض الىبى نلى هللا ٖليه وؾلم ٖلى ٖاجكت

. ٞيه ، و٧اهذ ٖاجكت حؿخدب الى٩اح ٞيه 

خذ :ال٣ٗضة والدجت   فى ؤو٫ ٧ل مجهما الٟخذ وال٨ؿغ ، ٞو

ألاو٫ و٦ؿغ الشاوى ؤٞصر  مً ال٨ٗـ ، وظمٗها طواث ال٣ٗضة ، 

ت و  )والجم٘  (َىاٖا  )و٧ان يؿمى ألاو٫ . وطواث الدجت  ؤَٖى

(  بغ٧اث ) والجم٘ ( بغ٥ ) ، والشاوى  (َىاٖاث 

                                                 

هي ٖاجكت الهض٣ًت بيذ ؤبي ب٨غ الهض٤ً ٖبض هللا ابً  ( هـ 58 ١ هـ  ــ9) ٖاجكت عض ي هللا ٖنها  ( 176)

. لها زُب ومىا٠٢ . ٦ىِذ بإم ٖبض هللا . ٧اهذ ؤصًبت ٖاإلات . ؤم اإلاامىحن ، وؤ٣ٞه وؿاء اإلاؿلمحن . ٖشمان 

خضزخني الهض٣ًت بيذ : و٧ان مؿغو١ بطا عوي ٖنها ٣ًى٫ . و٧ان ؤ٧ابغ الصخابت ًغاظٗىنها في ؤمىع الضًً 

، و٧ان  وزغظذ ٖلى ٖلي.  في زالٞخه ؤقُاء ، زم إلاا ٢خل  ًٚبذ إلا٣خله  ه٣مذ ٖلى ٖشمان. الهض٤ً 

؛ 4/359ؤلانابت  ]. مى٢ٟها اإلاٗغوٝ ًىم الجمل زم عظٗذ ًٖ طل٪ ، وعصها ٖلي بلى بُتها مٗؼػة م٨غمت 

 [ .198 ـ 2/182؛ ومنهاط الؿىت2/760وؤٖالم اليؿاء 
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٧ان : مً َغر٤ ألانمعى  ٢ا٫ –  ؤزغط ببً ٖؿا٦غ :ٞاثضة 

بهما يؿمى اإلادغم ألن ال٣خا٫ خغم ٞيه  ): ابى ٖمغو بً الٗالء ، ي٣ى٫ 

 ي٣ا٫ لها  (نٟغ  )، و 
َ
، وقهغا  (نٟغ  )ألن الٗغب ٧اهذ جنز٫ ٞيه بالصا

٧اهىا يجمضون ٞحهما اإلااء  : (ظماصيان  )و . ٧اهىا يغجبٗىن ٞحهما  (عبي٘  )

جدكٗب ٞيه  (قٗبان  )٧اهىا يغظبىن ٞيه الىسل ، و  (عظب  )، و 

قالذ  (قىا٫  )عمًذ ٞيه الٟها٫ مً الخغ ، و (عمًان  )ال٣باثل و 

ٞيه ؤلابل بإطهابها 

طو  )طو ال٣ٗضة ٢ٗضوا ٞيه ًٖ ال٣خا٫ ، و  )للًغاب ، و 

.  ٧اهىا يذجىن ٞيه  (الدجت 

وبهما ؾ٣ىا َظٍ الٟىاثض ألنها  مهمت بط ال يلي٤ بال٩اجب 

. واإلااعر ظهلها 

ب  (والخمض هلل وخضٍ زم الهالة والؿالم ٖلى مً ال هبى بٗضٍ 

.      َـ 
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٢اثمت اإلاهاصع واإلاغاظ٘ 

 اإلاغاظ٘ الٗغبُت 
ً
ؤوال

 

 

جُىع ٖلم الخاعرش  : (ص٦خىع  )ؤخمض عمًان ؤخمض -     

. م 1989ؤلاؾالمي ، اإلاهغرت الٗامت لل٨خاب ، 

م٣ضمت لخاعرش ال٨ٟغ الٗلمى في : ؤخمض ؾٗيض ؾٗيضان  -

ت ، ٖضص   .م 1988 لؿىت 131ؤلاؾالم ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

السرار الٗلمى للخًاعة  : (ص٦خىع  )ؤخمض ٞااص باقا  -

 1983 ، صاع اإلاٗاٝع 1ؤلاؾالميت ، ٍ

في ٞلؿٟت الخاعرش ،  : (ص٦خىع  )ؤخمض مدمىص نبخي  -

     ماؾؿت الش٣اٞت الجامٗيت

اإلاى٤ُ ؤلاؾالمي ؤنىله : الؿيض مدمض ج٣ي اإلاضعسخي  -

 .بيروث ، لبىان - ومىاهجه ، صاع البيان الٗغبي 

ٞجغ الٗلم الخضيض ، جغظمت مدمض ٖهٟىع : جىبى ٠َ  -

ت ، ؤٚؿُـ     .260ؾىت  ، ٖضص 2000، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

مجلت الٗغبي  ، ٖضص . ًٞاء الى٣ض ألاصبي : ظابغ ٖهٟىع  -

.  م  1996 لؿىت 1 –  1 ، 446
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يسر : خًاعة الٗغب ، جغظمت : ظىؾخاٝ لىبىن  - ٖاص٫ ٖػ

 ، الهيئت اإلاهغرت الٗامت لل٨خاب

في  الٗلم و اإلاكخٛلىن بالبدض الٗلمى: ظىن ب صي٨يؿىن     - 

ت ، ٖضص    .112اإلاجخم٘ الخضيض ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

مىهج البدض الخاعرذي ـ صاع  : (ص٦خىع  )خؿً ٖشمان     - 

 1980 ـ 4اإلاٗاٝع ـ ٍ

 ، جد٣ي٤ ٖلي ٖبض الىاخض 1ط. اإلا٣ضمت : ابً زلضون -     

 .  م2006وافي ، الهيئت اإلاهغرت الٗاهت لل٨خاب 

ؤؾاَير بيًاء ، جغظمت ؤخمض مدمىص ، : عوبغث ياهج     - 

 . م 2005الهيئت اإلاكهغرت الٗامت لل٨خاب ، 

ٞلؿٟاث جغبىرت  : (ص٦خىع  )ؾٗيض اؾماٖيل ٖلي  -

ت ٖضص ،    .1995 ، يىهيى ، 198مٗانغة ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

ألاصبي  الى٣ض اججاٍ في: البييىرت:   ؾمير ٖبضالٟخاح -

 1993 لؿىت 419مجلت الٗغبي ٖضص .   الخضيض

جغظمت  (الجؼء الشاوي)جغار ؤلاؾالم : قازذ وبىػوعر  -

ت ، ٖضص  ، 234خؿين ماوـ و بخؿان نضقى  ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

 م1978ال٩ىرذ ؤٚؿُـ 

البدض في الخاعرش ، ماؾؿت  : (ص٦خىع  )ٖانم الضؾىقي  -

 2002ابً زلضون ، 
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مىاهج البدض الٗلمي ،  : (ص٦خىع  )ٖبض الغخمً بضوأ  -

 2005 ، 12الهيئت الٗامت ٢هىع الش٣اٞت ، ٦خاب الش٣اٞت الجضيضة 

صوع الٗغب في ج٩ىرً   : (ص٦خىع  )ٖبض الغخمً بضوي  -

 بيروث– ال٨ٟغ الٛغبي ، صاع آلاصاب 

قلىج ، اإلااؾؿت الٗغبيت   : (ص٦خىع  )ٖبض الغخمً بضوي  -

 1981للضعاؾاث واليكغ، بيروث، 

اإلااؾؿت الٗغبيت  . ٖبض الغخمً بضوعأ ، اقبىجلغ -

 للضعاؾاث واليكغ، بيروث

ت آلازغ، - اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  ٖبضهللا ببغاَيم، مٗٞغ

 1990بيروث، 

خغ٦ت الخإلي٠ الخاعرذي  : (ص٦خىع  )ٖبض اإلاىٗم الجميعى  -

  .2006، الهيئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت ، ؾلؿلت بنضاعاث زانت ، 

. م٣ضمت لضعاؾت الخاعرش ؤلاؾالمي : ٖبض اإلاىٗم ماظض  -

  م1987 ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهغرت ، 4ٍ

مىاهج البدض ٖىض م٨ٟغأ  : (ص٦خىع  )ٖلي ؾامي اليكاع  -

ت الجامٗيت   ؤلاؾالم ، صاع اإلاٗٞغ

ي٣ا ومك٨الث الٟلؿٟت : ٖلي مدؿً ظمجىم     -  الؿيميَى

،  ( 500لؿلت اإلا٨خبت الش٣اٞيت ٖضص  )الهيئت اإلاهغرت الٗامت لل٨خاب . 

م 1994ال٣اَغة 
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الخٟؿير ؤلاؾالمي للخاعرش، ، بيروث، : ٖماص الضيً زليل     - 

  م1975 ،  1ٍ صاع الٗلم للماليين،

. الاججاٍ الؿيمياجي في ه٣ض الكٗغ الٗغبي : ٚغرب اؾ٨ىضع     - 

لى للش٣اٞت ، ال٣اَغة  م 2002اإلاجلـ ألٖا

جاعرش ال٨ٟغ الاظخماعي ، صاع  : (ص٦خىع  )ٚغرب ؾيض ؤخمض     - 

ت الجامٗيت ،   1999اإلاٗٞغ

الغئرت الخًاعرت للخاعرش ،  : (ص٦خىع  )٢اؾم ٖبض ٢اؾم  -

 .1985صاع اإلاٗاٝع ، 

َل مً الًغوعأ بٖاصة ... جاعرسىا: ٢اؾم ٖبضٍ ٢اؾم  -

 1427ٌمجلت الٗغبي ٖضص عبي٘ ألاو٫  ؾىت . ٦خابخه ؟

٨ٞغة الخاعرش ، جغظمت مدمض ب٨ير زليل ، : ٧ىلىجىص     - 

 1968مدمض ٖبض الىاخض زالٝ ، لجىت الخإلي٠ والسرظمت واليكغ ، 

ؤلاوؿان في اإلاغآٍ ، جغظمت قا٦غ : ٦اليض ٧لى٦هىن  -

مهُٟي ؾليم ، ماؾؿت ٞغاه٩لين للُباٖت واليكغ بٛضاص، هيىرىع٥ 

1964  

اإلاى٤ُ ومىاهج البدض  : (ص٦خىع  )ماَغ ٖبض ال٣اصع ٖلي  -

 . م 1985، صاع الجهًت الٗغبيت ، بيروث 

. ٞلؿٟت الخ٨ٟي٪ ٖىض صعرـضا : مدمض ؾالم ؾٗض هللا  -

 2006 ، لؿىت 417مجلت السرار ألاصبي ، ٖضص 
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اإلاظاَب الى٣ضيت  : (ص٦خىع  )مدمض قبل ال٩ىمي  -

 2004الخضيشت ، الهيئت اإلاهغرت الٗامت لل٨خاب ، 

البدض الٗلمي مىاهجه وج٣ىياجه، : مدمض ػران ٖمغ -

 2002لل٨خاب،  الهيئت اإلاهغرت الٗامت

ٖالماث السر٢يم ، مجلت الكغ١ ، : مدمض ٖلي ؾٗيض  -

  .1990 ، الؿىت الٗكغون ، ماعؽ 1ٖضص 

صاع . 2اإلاهُلخاث ألاصبيت الخضيشت ، ٍ: مدمض ٖىاوي  -

 1997لىهجمان، ، 

الاججاَاث اإلاسخلٟت في جٟؿير : مدمىص ؤخمض صواٍ  -

  . م1989 لؿىت 58الخاعرش ، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي ، ٖضص 

. بق٩اليت اإلاىهج في صعاؾت السرار : مدمىص اؾماٖيل  -

 2004 ،ال٣اَغة ، 1عئرت لليكغوالخىػي٘ ، ٍ

الاؾخ٣غاء واإلاىهج الٗلمي ، صاع  : (ص٦خىع  )مدمىص ػرضان  -

 2003الجهًت الٗغبيت 

وآزغون ، ًٞ جد٣ي٤ السرار   : (ص٦خىع  )مدمىص الُىاحى -

 ، مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ؤلاؾالميت

صعاؾاث في ٖلم  : (ص٦خىع  )مدمىص ٖباؽ خمىصة  -

 ال٨خابت الٗغبّيت ، م٨خبت ٚغرب
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 اإلاغاظ٘ ألاظىبُت 
ً
زاهُا
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 - Seyfried j . E . : principles and Michanics of Research . 

( The university of New Mexico press 1935) .  

 - Valline ، G . H. : Good English and How to write in  

( PAN – Books ، London ، 1951).  

 - Whitney . F. L . : Elements of Research .        

( New York . Prentic – Hall ، Inc .، 1937 ) .  
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ؤٖما٫ اإلاال٠ ووكاَه الٗلمي 

سُت  -1  (ٖغبي – اه٩لحزي  )٢امىؽ اإلاهُلخاث الخاٍع
ت   .م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

معجم اإلاهُلخاث ؤلاؾالمُت، م٨خبت النهًت  -2
ت  . اإلاهٍغ

اعة ظضًضة  لالؾدكغا١ ، م٨خبت ألاهجلى  -3 ٦خاب ٍػ
ت   .اإلاهٍغ

٤ بلى نضام الخًاعاث ، م٨خبت ألاهجلى  -4 ٦خاب الٍُغ
ت   .اإلاهٍغ

ش واججاهاث جٟؿحره  -5 م٨خبت ألاهجلى , ٦خاب ٖلم الخاٍع
ت   .اإلاهٍغ

٦خاب ًٞ ٦خابت ألابدار والغؾاثل الجامُٗت ، م٨خبت  -6
 .ال٨ٟغ الٗغبي 

ت مً زؼاهت الترار ؤلاؾالمي ، م٨خبت الش٣اٞت  -7 مىؾٖى
 .الضًيُت 

ضة الٛغاثب  -8 ٍغ ضة العجاثب ٞو جد٤ُ٣ مسٍُى زٍغ
 .البً الىعصي ، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت  

ش ألاهضلـ إلؾماُٖل بً ببغاهُم  -9 جد٤ُ٣ مسٍُى جاٍع
 .، م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت  

٨ُت ،  -10 اث م٨خبت ظامٗت بغوؿخىن ألامٍغ وكغ مسَُى
 م٨خبت الش٣اٞت الضًيُت
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ش الٗالم  -11 ت جاٍع ً وختى  )مىؾٖى مىظ جىخُض ال٣ٍُغ
، وكغ ال٨ُترووي ، صاع ٦خب  ( ؤظؼاء 3) ، ( ؾبخمبر 11ؤخضار 
 .ٖغبُت 

http://www.kotobarabia.com/AdvancedResults.aspx?
title=&subject=0&publisher=0&type=author&author=11555 

خانل ٖلي ظاثؼة ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الخمُض  -12
سُت . الٗباصي مً الجمُٗت الخاٍع

م مً الضولت في ُٖض الٗلم ؤٖىام  -13 - 2004- 1996ج٨ٍغ
2005.  

غ ٢ضعاث ؤًٖاء هُئت  -14 مكٝغ جىُٟظي إلاكغوٕ جٍُى
ـ بجامٗت ٖحن قمـ   .الخضَع

ش ؤلاؾالمي والىؾُِ ب٩لُت التربُت  -15 م٣غع ؾمُىاع الخاٍع
 .ظامٗت ٖحن قمـ – 

سُت  -16 ت للضعاؾاث الخاٍع  .ًٖى الجمُٗت اإلاهٍغ

 

 

 

 

 

 

http://www.kotobarabia.com/AdvancedResults.aspx?title=&subject=0&publisher=0&type=author&author=11555
http://www.kotobarabia.com/AdvancedResults.aspx?title=&subject=0&publisher=0&type=author&author=11555
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ش  ش في ٖلم الخاٍع ٞهغؽ الكماٍع

 02اإلا٣ضمت  -

ش :الٟهل ألاو٫  -  04 ٖلم الخاٍع

 73  ظال٫ الضًً الؿُىَي اإلااعر واإلاال٠: الٟهل الشاوي  -

ش في ٖلم الذ - شا٦خاب الكماٍع  84 ٍع

 90اإلاسُىٍ  -

 92م٣ضمت ظال٫ الضًً الؿُىَي  -

ش:الباب ألاو٫  -  93  في مبخضؤ الخاٍع

ش:الباب الشاوي  -  111  في ٞىاثض الخاٍع

 114  في ٞىاثض ش يء جخٗل٤ به:الباب الشالض  -

 ٢129اثمت اإلاهاصع واإلاغاظ٘  -

 137ؤٖما٫ اإلاال٠  -

 


