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تلعفر يف املصادر التارخيية واجلغرافية خالل العصور اإلسالمية 

م 1258 – 639/ هـ 656 – 18

)*( إدريـس سليمان حممد.د

 ٌمل وزت ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ػٓ ربه٠ـ رٍؼفو، ٌٚىٓ فٟ ػٖو٘ب اٌؾل٠ش
(1)

  ،

ٌُٚ اػضو ػٍٝ لله ػٍّٟ اٌّزٛاٙغ ِٓ وزت ػٓ ربه٠ـ رٍؼفو فٟ اٌؼٖٛه 

ٌألؽلاس اٌّّٙخ اٌزٟ : اإلٍال١ِخ، ٚ٘نا هاعغ فٟ اػزمبكٞ ٌَجج١ٓ هئ١١َ١ٓ أٌّٚٙب

ؽٍٖذ فٟ ٘نٖ اٌجٍلح فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٚثبٌناد صٛهح اٌؼْو٠ٓ ِّب ّغغ  

اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ اٌىزبثخ ػٕٙب ٌىضوح اٌّٖبكه ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفوح، ٚهثّب وبْ ٍجت 

اثزؼبك اٌجبؽض١ٓ صب١ٔبً ػٓ اٌىزبثخ ػٓ ثٍلح رٍؼفو فٟ اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ ٌمٍخ  

اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛفوح ػٕٙب فٟ ٘نٖ اٌفزوح ثبٌْىً اٌّْغغ ٌىزبثخ ثؾش ثبٌَّزٜٛ 

اٌّطٍٛة، الْ اٌزٛاه٠ـ اٌؼبِخ ِضً ربه٠ـ ا١ٌؼمٛثٟ ٚاٌطجوٞ ٚغ١وٖ رظٙو   

ا٘زّبِب اوضو ثبأللب١ٌُ اٌّووي٠خ وبٌؼواق ٚاٌّمبٛؼبد اٌّغبٚهح ٌٙب ٚال رٙزُ وض١واً 

ثنوو رفب١ًٕ ػٓ ِب ٠غوٞ فٟ األلب١ٌُ اٌجؼ١لح، اٌٍُٙ إال إما ؽلصذ أؽلاس غب٠خ    

ٌٚنٌه عً االػزّبك . فٟ األ١ّ٘خ ٚهغُ مٌه ال رنوو٘ب رٍه اٌّٖبكه إال ثبفزٖبه

                                              
. عبِؼخ إًٌّٛ/ ِووي كهاٍبد إًٌّٛ   (*)

اثوى ِٓ وزت ػٓ ربه٠ـ رٍؼفو فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش اٌجبؽض١ٓ ِؾّل ٠ٌٛٔ ا١ٌَل ػجلهللا، ا١ٌَل ٚ٘ت فٟ وزبثٗ  (1)

 1920صٛهح رٍؼفو )ٚاٌجبؽش لؾطبْ ػجُٛ اٌزٍؼفوٞ فٟ وزبثٗ . (ربه٠ـ رٍؼفو لل٠ّبً ٚؽل٠ضبً )رؾذ ػٕٛاْ 

. (ٚاٌؾووبد ا١ٌٕٛٛخ األفوٜ فٟ ِٕطمخ اٌغي٠وح
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فٟ اٌىزبثخ ػٓ ٘نٖ اٌجٍلاْ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌزٛاه٠ـ اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ وزجٙب ِؤهفْٛ ِٓ  

ػٍّب ثأٔٗ ٌُ )ٔفٌ اٌّل٠ٕخ إْ ٚعل أٚ األلب١ٌُ اٌنٞ ػبّٛا ف١ٗ ِضً ربه٠ـ إًٌّٛ 

، ٚربه٠ـ ٛجوٍزبْ   (٠زطوق ال ػٓ لو٠ت ٚال ػٓ ثؼ١ل إٌٝ ربه٠ـ ثٍلح رٍؼفو

ٚاٌّلْ اإلٍال١ِخ ٌُ رىٓ ِؾظٛظخ ثٛعٛك ِؤهف١ٓ لل ٠و٠ٓ ِٓ . ٚربه٠ـ ٍغَزبْ

أثٕبئٙب وزجٛا ربه٠قٙب
(2)

، أٙف إٌٝ مٌه وٍٗ وْٛ ثٍلح رٍؼفو وبٔذ ربثؼخ إكاه٠ب فٟ 

٘نٖ اٌفزوح إٌٝ ٕبؽت ٍٕغبه، فٍُ ٠وكٔب إال اٌْٟء ا١َ١ٌو ػٓ ربه٠قٙب ثْىً 

َِزمً، ٚ٘نا ِب عؼً اٌجبؽش ٠اللٟ ٕؼٛثخ وج١وح فٟ اٌجؾش ػٓ ربه٠ـ رٍؼفو فٟ 

اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ، ٚهغُ مٌه ؽبٌٕٚب اٌجؾش ػٓ ربه٠ـ ٘نا اٌجٍل فٟ          

ِٖبكهٖ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌغغواف١خ فالي اٌؼٖٛه اإلٍال١ِخ، َٚٔأي هللا اْ ٠ٛفمٕب  

ٌنٌه، الْ رٍؼفو ِٓ اٌجٍلاْ اٌّْٙٛهح فٟ رٍه إٌٛاؽٟ وّب ٠وك موو٘ب فٟ ثؼ٘ 

اٌّٖبكه ِضً اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ الثٓ األص١و فٟ ِٛاٙغ وض١وح ٚوّب عبء      

. ٕٚفٙب ػٕل اٌؾّٛٞ ِٖٚبكه ربه٠ق١خ ٚعغواف١خ أفوٜ

 
 

يقذية تاريخية وجغرافية  .1

فبٌزً ِؼوٚف ثلالٌزٗ، ٚأْػفـَْو ثفزؼ  (رً، أػفو)رٍؼفو اٍُ ِووت ِٓ ٌفظز١ٓ 

اٌّٙيح ٍٚىْٛ اٌؼ١ٓ اٌٍّّٙخ ٚفزؼ اٌفبء ٚهاء ٍِّٙخ فٟ ا٢فو
(3)

، ٘نا ػٕل ػبِخ 

ٌٍٛٔٗ، ٚأّب رون رؼو٠فٗ و١ٍبً ٌىضوح         (اٌزً االػفو)إٌبً، ٚاِب إٍٗ 

                                              
. 22، ٓ 1977، ث١وٚد، كاه اٌؼٍُ، 1فبهٚق ػّو، ثؾٛس فٟ اٌزبه٠ـ اٌؼجبٍٟ، ٛ: فٛىٞ (2)

، ث١وٚد، كاه اٌغٕبْ، 1أثٛ ٍؼ١ل ػجلاٌىو٠ُ ثٓ ِؾّل، األَٔبة، رؾم١ك ػجلهللا ػّو اٌجبهٚكٞ، ٛ: اٌَّؼبٟٔ (3)

ػّبكاٌل٠ٓ إٍّبػ١ً ثٓ ِؾّل ثٓ ػّو، رم٠ُٛ اٌجٍلاْ، ٛجؼخ األٚفَذ ِىزجخ : أثٛ اٌفلا. 474، 1ٓ، ط1988

. 284اٌّضٕٝ، ٓ 
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، ٚرً أػفو ث١ٍلح لوة  (رً ٠ؼفو)االٍزؼّبي ٍٚٛت اٌقفخ، ٚاِب فٛإُٙ ف١مٌْٛٛ 

ؽٖٓ ٍَِّخ ٚاٌولخ ِٓ ٔٛاؽٟ اٌغي٠وح
(4)

  .

رٍؼفو ِٓ اٌجٍلاْ اٌّْٙٛهح فٟ رٍه إٌٛاؽٟ ٚلل ٕٚف ثبٔٗ اٍُ لٍؼخ 

ٚهث٘ ث١ٓ إًٌّٛ ٍٕٚغبه فٟ ٍٜٚ ٚاك ف١ٗ ٔٙو عبه
(5)

، ٚ٘ٛ ػٍٝ رً ِٕفوك
(6)

 ،

ٚفٟ رً أػفو أّغبه وض١وح وّب ٠نوو أثٛ اٌفلا
(7)

، ٠ٚقٔ ٕبؽت وزبة ٍبٌه 

اٌّّبٌه ثٍلح ٍٕغبه ٚرً أػفو ٚاالٔجبه ثبٌٕق١ً
(8)

، ٠ٚغؼٍٙب اٌؾّٛٞ
(9)

أٞ ثٍلح رً ). 

ٌىضوح أّغبه إٌق١ً ف١ٙب أٙب وبٔذ ِٖلهح ٌٍوٛت إٌٝ إًٌّٛ (أػفو
(10)

 .

ٌمل ؽلك ثؼ٘ اٌغغواف١ْٛ اٌَّبفخ ث١ٓ رٍؼفو ٚاٌجٍلاْ اٌمو٠جخ ِٕٙب،        

ثمٌُٛٙ فّٓ رٍؼفو إٌٝ ثٍل فَّخ فواٍـ، ِٚٓ رٍؼفو إٌٝ ٍٕغبه فَّخ فواٍـ
(11)

  ،

     

                                              
ٕفٟ اٌل٠ٓ : ٚأظو اٌجغلاكٞ. 39، 2ٓاٌؾّٛٞ، ٠بلٛد، ِؼغُ اٌجٍلاْ، ث١وٚد، كاه إؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، َ (4)

، ث١وٚد، 1ػجلاٌّؤِٓ ػجلاٌؾك، ِوإل االٛالع ػٍٝ أٍّبء األِىٕخ ٚاٌجمبع، رؾم١ك ػٍٟ ِؾّل اٌجغبهٞ، ٛ

. 268، ٓ 1، ط1954كاه اٌّؼوفخ، 

٘نا اٌٛاكٞ األصوٜ ٠مَُ رٍؼفو ل١َّٓ ٌؼٍٗ ثمب٠ب ٔٙو وبْ لل رؾلس ػٕٗ اٌّؤهفْٛ اٌملِبء، ٌُٚ ٠جمٝ ِٓ  اصو ٘نا  (5)

. إٌٙو إال ػ١ٓ رؼوف ثؼ١ٓ اٌمٍؼخ فٟٙ وبٔذ ػّبك اٌّل٠ٕخ ٠َٚؼٝ ثٙب ؽب١ٌب ثَبر١ٓ اٌجٍلح

. 268، 1ٓاٌجغلاكٞ، ِوإل االٛالع، ط. 285أثٛ اٌفلا، رم٠ُٛ اٌجٍلاْ، ٓ  (6)

. ٔفٌ اٌّٖله ٚاٌٖفؾخ (7)

، 1961اثٓ اٍؾك إثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل، رؾم١ك ِؾّل عبثو ػجلاٌؼبي، اٌغّٙٛه٠خ اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، : االٕطقوٞ (8)

ٓ53 .

. 39، ٓ 2ِؼغُ اٌجٍلاْ، َ (9)

فٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو ١ٌٌ فٟ رٍؼفو ٍٜٛ أّغبه ل١ٍٍخ علاً ٌٍٕق١ً ٟٚ٘ ال رؾًّ ١ّئب ٚهثّب مٌه                  (10)

بْ ِّ . هاعغ ٌزغ١و اٌظوٚف إٌّبف١خ، اِب ا٢ْ فبغٍت أّغبه٘ب اٌز١ٓ ٚاٌُو

، 1981اثٓ عؼفو، للاِخ، اٌقواط ٕٕٚبػخ اٌىزبثخ، رؾم١ك ِؾّل ؽ١َٓ اٌيث١لٞ، ثغلاك، كاه اٌؾو٠خ ٌٍطجبػخ،  (11)

. 216، اثٓ فوكامثخ، أثٛ اٌمبٍُ ػج١لهللا ثٓ ػجلهللا، ثغلاك، ِىزجخ اٌّضٕٝ، ٓ 1140ٓ 
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ٚل١ً ِٓ ثٍل إٌٝ رٍؼفو ٍزخ فواٍـ
(12)

، ٠ٚنوو اٌمٍمْٕلٞ اْ رٍؼفو ِٓ اٌغي٠وح 

ِٚٓ اإلل١ٍُ اٌواثغ ِٓ األلب١ٌُ اٌَجؼخ
(13)

 .

اْ اٌلالئً اٌزبه٠ق١خ ٌّٕطمخ رٍؼفو ر١ْو إٌٝ اهرمبء اصبه٠زٗ إٌٝ اٌؼٖٛه 

اٌؾغو٠خ اٌمل٠ّخ ١ٌٌ ٘نا فؾَت ثً اْ رّزؼٗ ثم١ّخ اٌزمبكَ ٌىٛٔٗ ِٓ اٌّلْ اٌم١ٍٍخ 

اٌزٟ رٛإً ف١ٙب اٌزؼبلت اٌؾٚبهٞ ٚرٛإٍذ ف١ٙب اٌَىٕٝ ِغ رٛإً ػطبء 

اإلَٔبْ ف١ٗ، ٚثٙنا ١ْ٠و اٌلوزٛه ٛبهق ِظٍَٛ ثبْ ربه٠ـ رٍؼفو ٠ولٝ إٌٝ ػٙٛك 

. (َ. ٍٕخ ق6000)ٍؾ١مخ فٟ اٌملَ ؽ١ش ٠وعغ ػٙل االٍز١طبْ ف١ٙب إٌٝ ؽٛاٌٟ 

ٚاٍزّود اٌَىٕٝ ف١ٙب إٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا
(14)

 .

ٚاىكاكد أ١ّ٘خ رٍؼفو فٟ األٌف األٚي لجً ا١ٌّالك ٚثبٌزؾل٠ل فٟ ػٙل اٌٍّه 

ػٕلِب لبَ ثئْٔبء ِب ٠ْجٗ ا١ٌَٛ  (َ.ق725 – 747رىالد ثالٕو اٌضبٌش )ا٢ّٛهٞ 

ثبٌّغّؼبد اٌَى١ٕخ ٌزؾ١ٖٓ ٛوق اٌغي٠وح اٌّْب١ٌخ ٚػٍٝ أصو٘ب ّٔذ فٟ ٘نٖ 

اٌفزوح ِلْ ػل٠لح ِٕٙب رً ثِٛبه٠خ، ٚرً ػجطخ، ٚرً ؽىٕخ فٟ إٌّطمخ اٌّؾٖٛهح 

ث١ٓ غوثٟ كعٍخ إٌٝ ٙفبف اٌفواد
(15)

أظو اٌْىً هلُ ٚاؽل، ٚهثّب ٘نا ٘ٛ  . 

ٔفٌ اٌطو٠ك اٌنٞ ٍٍىٗ اإلكه٠ٌ فٟ هؽٍزٗ إٌٝ اٌْبَ ؽ١ش ثلأ ِٓ إًٌّٛ ِبهاً 

ٚظٕٟ أٙب وبٔذ اٌزً االػفو فقففٛ٘ب )ثجٍل صُ اٌزً االػفو اٌنٞ ثبد ثٙب ١ٌٍخ ٚلبي 

                                              
. 285أثٛ اٌفلا، رم٠ُٛ اٌجٍلاْ، ٓ   (12)

أثٛ اٌؼجبً اؽّل ثٓ ػٍٟ، ٕجؼ األػْٝ فٟ ٕٕبػخ االْٔب، ّوػ ٚرؼ١ٍك ِؾّل ؽ١َٓ ٌّّ : اٌمٍمْٕلٞ (13)

. 326- 325، ٓ 4، ث١وٚد، ط1اٌل٠ٓ، ٛ

 ٚاٌزٍؼفوٞ، 12، 1967ٓٚ٘ت، ِؾّل ٠ٌٛٔ، ربه٠ـ رٍؼفو لل٠ّب ٚؽل٠ضب، إًٌّٛ، ِطجؼخ اٌغّٙٛه٠خ،  (14)

 ٚاٌؾووبد ا١ٌٕٛٛخ األفوٜ فٟ ِٕطمخ اٌغي٠وح، ثغلاك، ِطجؼخ 1920لؾطبْ اؽّل ػجُٛ، صٛهح رٍؼفو 

. 9، ٓ 1969األى٘و، 

. 12ٚ٘ت، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ  (15)
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(ٚلبٌٛا رٍؼفو
(16)

، صُ ٍٕغبه صُ لول١َ١ب، ٠ّٚىٓ اٌمٛي ثٙنا اٌٖلك أْ اٌّٛلغ 

اٌغغوافٟ ٌجٍلح رً أػفو أػطزٙب أ١ّ٘خ ربه٠ق١خ ِّٙخ فٟ اٌؼٖو٠ٓ ا٢ّٛهٞ 

ٚاإلٍالِٟ ٌٛلٛػٗ ػٍٝ ٛو٠ك ُِٙ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼَىو٠خ ٚاٌزغبه٠خ
(17)

ٚاٌطو٠ك . 

اٌنٞ فزؾٗ ا٢ّٛه٠ْٛ وبْ ثّضبثخ فٜ اٍزوار١غٟ وبٔٛا ٠زمْٛ ثٙب ّو اٌمجبئً اٌزٟ 

وبٔذ رغ١و ث١ٓ فزوح ٚأفوٜ ػٍٝ اٌمٛافً اٌزغبه٠خ ا٢ّٛه٠خ اٌمبكِخ ِٓ اٌجؾو 

اٌّزٍٜٛ
(18)

 .

ٚرؾٛه ثّوٚه  (ّٔذ ػْزبه)ٚوبٔذ رٍؼفو ِؼوٚفخ فٟ ػٙل ا٢ّٛه١٠ٓ ثبٍُ 

(رٍؼفو أٚ اٌزً االػفو)اٌيِٓ إٌٝ اْ إجؼ ثبالٍُ اٌلاهط ٚاٌّؼوٚف ثٗ ١ٌَٛ 
(19)

 ،

ٚموود أ٠ٚب رً أػفو ثبٍُ رٍَبفبٔب اٌزٟ ػ١ٓ ِٛلؼٙب اٌؼبٌُ األٌّبٟٔ ه٠زو
(20)

  ،

ثجٍلح رٍؼفو اٌؾب١ٌخ
(21)

٠ٚوٜ االصبهٞ ال٠بهك اٌنٞ ٠ؼزجو ِٓ أٚائً إٌّمج١ٓ أْ  . 

                                              
. 270، ٓ 1963اإلكه٠ٌ، اٌْو٠ف ٔي٘خ اٌّْزبق فٟ افزواق ا٢فبق، رؾم١ك إثوا١ُ٘ ّٛوخ، ثغلاك،  (16)

كفٍزٙب فٟ هؽٍزٟ إٌٝ اٌْبَ ٚثذ ثٙب ) ِب ٖٔٗ 74ٚونٌه ٠مٛي اٌَّؼبٟٔ فٟ وزبثٗ األَٔبة اٌغيء األٚي، ٓ

 (.١ٌٍخ، ٚظٕٟ أٙب وبٔذ اٌزً االػفو فقففٛ٘ب ٚلبٌٛا رٍؼفو

. 7ٚ٘ت، ربه٠ـ رٍؼفو، ٓ  (17)

. 119، ٓ 1986اٌّطجؼٟ، ؽ١ّل، هؽٍزٟ إٌٝ ّّبي اٌؼواق، ثغلاك، ِطجؼخ األك٠ت،  (18)

، ٓ 1952، ٌَٕخ 8، 2َإٔٛي أٍّبء األِىٕخ اٌؼوال١خ، ِغٍخ ٍِٛو، ط)ث١ْو فو١ٌَٔ ٚوٛهو١ٌ ػٛاك،  (19)

،  ٌَٕخ 1، 1َِغٍخ ٍِٛو، ط( لٍؼخ إًٌّٛ فٟ ِقزٍف اٌؼٖٛه )(ٚأظو ونٌه ٍؼ١ل اٌل٠ٖٛ عٟ. 258

.  ِٚب ثؼل4ٖ، 1954ٓ

عغوافٟ أٌّبٟٔ أٌف وزبة اٌغغواف١خ اٌؼب١ٌخ ٚفٔ ف١ٗ ِغٍل٠ٓ ثالك ٍٛه٠ب  (1859َ- 1779: )٠ٚزووبىي (20)

. أظو إٌّغل ٠ٌٌٛ ِؼٍٛف. ٌٚجٕبْ

. ،1954، ٌَٕخ 10، 1َِغٍخ ٍِٛو، ط( ٛوق اٌمٛافً فٟ ّّبي اٌؼواق: )ٍبٌُ االٌٍٟٛ (21)
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(رال ٍبه)ِل٠ٕخ رٍؼفو ٟ٘ اٌّل٠ٕخ اٌزٟ عبء موو٘ب ثبٍُ 
(22)

 فٟ ٍفو اٌٍّٛن اٌضبٟٔ 

(12 - 37)ٚاّؼ١ب  (12 - 9)
(23)

 .

٠ٚجلٚ ِٓ كهاٍزٕب ٌزبه٠ـ ثٍلح رٍؼفو اْ ٍىبٔٙب وبٔٛا ػوثبً ؽزٝ ٘غَٛ 

اٌزووّبْ فٟ اٌموْ اٌضبِٓ اٌٙغوٞ ؽ١ش رٕٛٛٛا ف١ٙب ٚفٟ األهٗ اٌّغبٚه ٌٙب
(24)

 .

ؽ١ش اْ اٌمجبئً اٌؼوث١خ اٌزٟ ٘بعود ِٓ ّجٗ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ لجً اإلٍالَ ٔؾٛ 

اٌؼواق ٚاٌْبَ اٍزٛٛٓ ثؼٚٙب فٟ ِٕطمخ اٌغي٠وح وجٕٟ هث١ؼخ اٌزٟ ١ٍّذ ِٕطمخ 

ثالك )ٚ٘نا ِب أّبه إ١ٌٗ اٌَّؼٛكٞ ثمٌٛٗ  (ك٠به هث١ؼخ)رٍؼفو ٍٕٚغبه ثبٍُّٙ 

(ٍٕغبه ٚرً أػفو ِٓ ثالك ك٠به هث١ؼخ
(25)

ٚاِب ك٠به هث١ؼخ )ٚاِب اٌملٍٟ ف١مٛي . 

                                              
. 258، 8ٓ، 2َ، ط(إٔٛي أٍّبء األِىٕخ اٌؼوال١خ)ث١ْو فو١ٌَٔ ٚوٛهو١ٌ ػٛاك،  (22)

ً٘ اٍزطبع االصبه٠ْٛ اٌزل١ًٌ ػٍٝ ثبٕٛٙب االصبهٞ ػٍّبً ثبْ اٌجؼضبد االصبه٠خ األعٕج١خ ٌُ رملَ : ٠مٛي اٌّطجؼٟ (23)

فٟ اهٗ رٍؼفو ِٕن اٌموْ اٌزبٍغ ػْو ٟٚ٘ رٕمت فٟ ع١ّغ األٚك٠خ اٌزٟ  (رال  ِبه)ٌٕب أٞ َِزٕل ػٍٝ ٚعٛك 

ف١ّب اٌّمٖٛك ِٓ . روثٜ ِلْ اٌّْبي ِٓ اٌؼّبك٠خ ٚىافٛ ٚإًٌّٛ ٚرٍؼفو ٍٕٚغبه ٚؽزٝ ٕؾواء ٍٛه٠ب

ؽْو ٘نٖ اٌّل٠ٕخ فٟ اهٗ اٌغي٠وح اٌّْب١ٌخ، أ١ٌٌ ٟ٘ ػملح ٔجٛفن ٖٔو اٌنٞ لبك أٍواُ٘ إٌٝ ٙفبف ثبثً، 

٠ىزت ثٙب ثؼ٘ هؽب١ٌُٙ ِلفٛػ١ٓ ثغو٠يح إٌٖٛٓ اٌل١ٕ٠خ، وبٌٕٔ اٌٛاهك فٟ ٖٔٛٓ اّؼ١ب آِٛٓ  اٌنٞ 

ال عوَ ٠ب )٠ىْف ٌٕب كٚافغ ثؼ٘ االصبه١٠ٓ األعبٔت إٌٝ عؼً اٌّلْ اٌؼوال١خ ِلٔب رٛهار١خ ٚعبء فٟ ٘نا إٌٔ 

هة اْ ٍِٛن أّٛه لل كِوٚا ع١ّغ اٌجٍلاْ ٚأها١ٙٙب، ٚا٢ْ أ٠ٙب اٌوة إٌٔٙب فٍٖٕب ِٓ ٠ل٠ٗ ٌزؼٍُ ِّبٌه 

أظو اٌّطجؼٟ، هؽٍزٟ إٌٝ ّّبي اٌؼواق، ٓ . إما ٟ٘ ػملح اٌؾٚبهح (األهٗ وٍٙب أه أٔذ اٌوة ٚؽلن

114 – 115 .

رٛٛٓ اٌزووّبْ فٟ إٌّطمخ ا١ٌٚمخ اٌزٟ رفًٖ إٌّطمز١ٓ اٌىوك٠خ ٚاٌؼوث١خ ٚرجلأ ؽلٚك٘ب ِٓ رً اػفو        (24)

إٌٝ اٌموٜ اٌٛالؼخ فٟ عٕٛة غوثٟ إًٌّٛ ٚرّو ثبهثً  ٚاٌزْٛ وجوٞ ٚكالٛلب ٚٛٛىفٛهِبرٛ ٚوفوٞ 

،      1953أظو اٌٖٛفٟ، اؽّل، فطٜ إًٌّٛ، إًٌّٛ، ِطجؼخ االرؾبك اٌغل٠ل، . ٚفبٔم١ٓ ٚرٕزٟٙ ثّٕلٌٟ

 ٓ121 .

. 100، ٓ 3، ط1981، ث١وٚد، كاه األٔلٌٌ، 4ِوٚط اٌن٘ت، ٛ (25)
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(...فمٖجزٙب إًٌّٛ ِٚٓ ِلٔٙب اٌؾل٠ضخ، ِؼٍضبٞ اٌؾ١َٕخ رٍؼفو، ٍٕغبه
(26)

، ٚاِب 

اْ ػ١بٗ ثٓ غُٕ ٕبه إٌٝ اٌغي٠وح ٚثؼش إٌٝ ٍٕغبه ففزؾٙب : اٌجالمهٞ ف١مٛي

ٍٕؾبً ٚاٍىٕٙب لِٛبً ِٓ اٌؼوة
(27)

 .

 

تهعفر في انعصىر اإلساليية انًتقذية  .2

٠ّىٓ اٌمٛي اْ ثٍلح رً أػفو رُ فزؾٙب ِضً ٍبئو ِٕطمخ اٌغي٠وح فٟ ػٙل 

اٌق١ٍفخ ػّو ثٓ اٌقطبة هٟٙ هللا ػٕٗ اٌق١ٍفخ اٌواّلٞ اٌضبٟٔ ػٍٝ ٠ل اٌمبئل 

ٌُ ٠جمٝ ثبٌغي٠وح ِٛٙغ للَ إال فزؼ ػٍٝ )ػ١بٗ ثٓ غُٕ ٌمٌٛٗ اٌجالمهٞ ثمٌٛٗ 

(ػٙل ػّو ثٓ اٌقطبة هٟٙ هللا ػٕٗ ػٍٝ ٠ل ػ١بٗ ثٓ غُٕ
(28)

، ٚوبْ مٌه ٍٕخ 

فأمػٓ أٍ٘ٙب ٌٗ ثبٌطبػخ فٖبٌؾُٙ ػٍٝ اٌغي٠خ ٚاٌقواط (639َ/ ٘ـ 18)
(29)

 .

ٚوبٔذ رٍؼفو لو٠خ وج١وح وّب رنوو اٌّٖبكه ٚأٙب وبٔذ ثٍلح ه١ِٚخ وّض١ٍزٙب ٍٕغب 

ٚاٌزٟ رجؼل فَّخ فواٍـ
(30)

. ، ٟٚ٘ رمغ غوثٟ إًٌّٛ ٚرىْٛ إٌٝ ٍٕغبه الوة

                                              
ٚأظو اٌمٍمْٕلٞ، ٕجؼ . 137، ٓ 1906، ١ٌلْ، ِطجؼخ ثو٠ً، 2اؽَٓ اٌزمب١ٍُ فٟ ِؼوفخ األلب١ٌُ، ٛ (26)

. 325، ٓ 4األػْٝ، ط

، 1، ق1956اٌجالمهٞ، اؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ عبثو، فزٛػ اٌجٍلاْ، اٌمب٘وح، ِطجؼخ ٌغٕخ اٌج١بْ اٌؼوثٟ،  (27)

ٓ210 .

ٚأظو اٌّٙنأٟ، أثٛ ثىو اؽّل ثٓ ِؾّل، ِقزٖو وزبة اٌجٍلاْ، ١ٌلْ، ِطجؼخ . 207، ٓ 1فزٛػ اٌجٍلاْ، ق (28)

. 132َ، ٓ 1885ثو٠ً، 

. (٘ـ٠17نوو اٌؾّٛٞ اْ اٌغي٠وح غيا٘ب ػ١بٗ ثٓ غـُُٕ ٍٕخ ): 135، 2ٓاٌؾّٛٞ، ِؼغُ اٌجٍلاْ، َ (29)

. 93، 7ٓ، ط1966، ث١وٚد، 1ٚإٌٙب٠خ، ٛ" اٌجلا٠خ"ٚأظو ونٌه اثٓ وض١و، أثٛ اٌفلا ػّبك اٌل٠ٓ إٍّبػ١ً، 

، ِٖو، 1أثٟ اٌفًٚ اؽّل ثٓ ػٍٟ، اإلٕبثخ فٟ ر١١ّي اٌٖؾبثخ، ٛ. ٚاثٓ ؽغو اٌؼَمالٟٔ، ّٙبة اٌل٠ٓ

. ٘ـ19 ٠نوو٘ب فٟ ٍٕخ 5، 3ٓ، ط1328ِطجؼخ اٌَؼبكح، 

ٚاٌٖبئغ، ١ٍٍّبْ، ربه٠ـ إًٌّٛ، . 210، ٓ 1اٌجالمهٞ، فزٛػ اٌجٍلاْ، ق. 114اثٓ عؼفو، اٌقواط، ٓ  (30)

. 33، ٓ 2، ط1928ث١وٚد، اٌّطجؼخ اٌىبص١ٌٛى١خ، 
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ٚوبٔذ ِٕطمخ رً أػفو ٚاٌغي٠وح وٍٙب َِوؽب ٌٍؾوٚة اٌط٠ٍٛخ لجً اٌفزؼ 

اإلٍالِٟ ٌٙب، ٚاٌزٟ وبٔذ رغوٞ ث١ٓ اٌفوً ٚاٌوِٚبْ، ؽ١ش عود ؽوٚة  

ٛبؽٕخ ث١ٓ اٌوِٚبْ ٚاٌفوً اٌَبٍب١١ٔٓ اٌن٠ٓ فٍفٛا اٌؾ١ض١١ٓ
(31)

، ٌٚٙنا ٔالؽع 

ثؾىُ ا١ٌَطوح اٌوِٚب١ٔخ أزْبه اٌل٠بٔخ إٌٖوا١ٔخ فٟ ِٕطمخ ٍٕغبه ٚأثٟ ِبه٠خ 

اٌمو٠جخ ِٓ رً أػفو، ٚفٟ رً أػفو ٔفَٙب ٚل١بَ اٌىٕبئٌ ٚاألك٠وح ف١ّب ثؼل ف١ٙب ٚ٘نا 

ِب ٠قجؤب ثٗ اٌؼالِخ اثٓ اٌؼجوٞ ثبْ وبْ ٌٍٕٖبهٜ فٟ رً أػفو و١َٕخ لل٠ّخ فٟ 

ػٙل اٌّغو٠بْ اغٕب١ًٛٛ اٌضبٟٔ ٌؼبىه ٚاْ ٘نا اٌّغو٠بْ اؽزًّ األمٜ اٌىض١و ألعً 

و١َٕخ رً أػفو ٌُٚ ٠نوو اٌَجت ٚونٌه فزبح ثبٍٍخ ّٕلد ٌٍزؼن٠ت ٚاٌزٕى١ً ؽزٝ  

اْ اٌجطو٠و٠ه ِبه١ِقبئ١ً اٌىج١و لوظ ّغبػزٙب ٚصجبرٙب ثم١ٖلح ػّٖبء وّب ٠مٛي، 

وّب لوظٙب اٌؼالِخ ِبه٠ٚٛٔف١َ١ًٛ ثم١ٖلر١ٓ
(32)

 ٚهثّب وً مٌه وبْ ِٓ اعً 

 .اٌلفبع ػٓ ك٠ِّٛخ ٚثمبء اٌى١َٕخ فٟ ثٍلح رٍؼفو
 

ِٚٓ فالي ػوٗ األؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌجٍلح رً أػفو ٠زٛٙؼ ٌٕب ٚٔؾٓ ٔمزجٌ 

ثؼ٘ إٌٖٛٓ ِٓ اٌّٖبكه، ِلٜ ٚهٚك موو٘ب فٟ ٘نٖ اٌّٖبكه ثٖٛهح 

ِجبّوح فجبإلٙبفخ إٌٝ ِب موؤبٖ ٔغل ٚهٚك موو اٍُ ثٍلح رً أػفو فٟ ِٖبكه 

أفوٜ ٚفٟ ِٛاٙغ ِٚٛالغ ِقزٍفخ ؽَت األؽلاس اٌزبه٠ق١خ ِٚب ِٓ ّه فٟ اْ 

٠مف ػٍٝ هأً اٌّؤهف١ٓ اٌن٠ٓ ٚهك ػٕلٖ موو ثٍلح  (٘ـ630 – 555)اثٓ األص١و

رٍؼفو ٚفبٕخ فٟ اٌغبٔت ا١ٌَبٍٟ ثّب أربؽٗ ٌٗ وٛٔٗ ِؤهؿ إٌّطمخ األٍبٍٟ، 

ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾٖو لٌٛٗ اْ أثب رغٍت ثٓ ؽّلاْ ٘وة ِٓ إًٌّٛ إٌٝ 

                                              
. 9اٌزٍؼفوٞ، صٛهح رٍؼفو، ٓ (31)

ربه٠ـ و١َٕخ اٌّْوق ٚروعّخ اٌّغو٠بْ اغٕب١ًٛٛ ٌؼبىه الثٓ اٌؼجوٞ، ِغٍخ ٌَبْ اٌّْوق إٌَخ األٌٚٝ،  (32)

. 36- 5، ٓ 7، 6، اٌؼلك، 1949ّجبٛ، آماه، 
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ػٕلِب ٚعٗ ثقز١به ٚى٠وٖ أثٟ ٛب٘و ث١ٓ ثم١خ  (973َ –٘ـ 363)رً ٠ؼفو ٍٕخ 

ٚاٌؾغت ٍجىز١ٓ إٌٝ إًٌّٛ ٌُٚ ٠ؼل أثب رغٍت إٌٝ إًٌّٛ إال ثؼل اْ اٍزمو 

اٌٍٖؼ ث١ّٕٙب
(33)

، ٚٚهك موو ٔفٌ اٌؾبكس ػٕل َِى٠ٛٗ فٟ ٔفٌ إٌَخ
(34)

، ٚ٘نا 

ك١ًٌ ػٍٝ اْ رً أػفو إٔجؾذ عيءا ِٓ كٌٚخ آي ؽّلاْ ثؼل أفٖبٌُٙ             

ػٓ اٌؼجب١١ٍٓ فىبْ ثؼ٘ أِوائُٙ ٠ٍزغأ إ١ٌٙب فٟ ؽوٚثُٙ ِغ إٌّبف١َٓ              

ٌُٙ هثّب ٌؾٖبٔزٙب أٚ ارقبم٘ب ِٕمناً ٌٍزقٍٔ ِٓ ٛٛق اٌؾٖبه اٌنٞ           

 .١ٍفوٗ ػ١ٍٗ
 

ثٙنٖ اٌٖٛهح اٌّغب٠وح ٌٖٛهرٙب األٌٚٝ فٟ ٔفٌ وزبة  (رٍؼفو)٠ٚوك موو 

/ ٘ـ 363)فٟ أؽلاس ٍٕخ  (رً ٠ؼفو)اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ فمل موؤب ٚهٚك٘ب ثٍفظخ 

ثمٌٛٗ  (1029َ/ ٘ـ 420)ث١ّٕب ٔغل٘ب روك ث١ٖغخ أفوٜ فٟ أؽلاس ٍٕخ  (973َ

رأفو اٌغـُّي إٌٝ رٍؼفو ػٍٝ اصو ١ِو لواُٚ إٌٝ إًٌّٛ ِٚواٍٍزُٙ اٌغـُّي اٌن٠ٓ 

وبٔٛا ثل٠بهثىو ٍٚٛجُٙ اٌَّبػلح ُِٕٙ ٙل اٌؼوة
(35)

. 
 

ٌّب اٙطوثذ أؽٛاي اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ  (1058َ/ ٘ـ 450)ٚفٟ أؽلاس ٍٕخ 

ػٍٝ اصو فزٕخ ا١ٌَب١ٍوٞ ٚكفٌٛٗ ثغلاك ٚفوٚط اٌق١ٍفخ اٌمبئُ ثأِو هللا إٌٝ ؽل٠ضٗ 

ػبٔخ ِغ لو٠ِ ثٓ ثلهاْ ٚٚٙغ األف١و اٌق١ٍفخ رؾذ ؽّب٠خ ِٙب هُ ثٓ ِغٍٟ، 

فٍّب اٍزمو اٌٛٙغ ٌٍٍَطبْ ٛغوٌجه اٌنٞ وبْ ِْغٛال ثؾوة أف١ٗ إثوا١ُ٘ ٠ٕبي، 

 (٘ىنا ٚهكد)أِو ثوك اٌق١ٍفخ إٌٝ كاهٖ ثجغلاك فقوط ِٙب هُ ثبٌق١ٍفخ إٌٝ رٍؼفو 

                                              
اثٓ األص١و، أثٛ اٌؾَٓ ػي اٌل٠ٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػجلاٌىو٠ُ ا١ٌْجبٟٔ اٌغيهٞ، اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ، ث١وٚد،  (33)

. 634 – 633، ٓ 8كاه ٕبكه، ط

َِى٠ٛٗ، أثٛ ػٍٟ اؽّل ثٓ ِؾّل، رغبهة األُِ، ِٖو، ٛجغ ثبألٚفَذ فٟ ِىزجخ اٌّضٕٝ ثجغلاك، ػٓ ٛجؼخ  (34)

. 320، ٓ 2، ط1914ّووخ اٌزّلْ اٌٖٕبػ١خ ثّٖو، 

. 390، ٓ 9اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (35)
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ٌّٚب ًٕٚ اٌق١ٍفخ إٌٝ إٌٙوٚاْ اٍزمجٍٗ اٌٍَطبْ ٕ٘بن ٚاػزنه ػٓ رأفوٖ ثّب 

٠ْغٍٗ ػٓ مٌه
(36)

. 
 

ٌّب ٍّغ ٕبؽت إًٌّٛ عىوُِٛ (1104َ/ ٘ـ 498)ٚفٟ ٍٕخ 
(37)

 

ث١َّو اٌٍَطبْ ِؾّل إٌٝ إًٌّٛ علك ٍٛه إًٌّٛ فٍّب ؽبٕو٘ب اٌٍَطبْ 

اِزٕغ عىوُِٛ ثز١ٍَّٙب ٌٗ ألٔٗ لل ػب٘ل اٌٍَطبْ ثوو١بهٚق اْ ال ٠ٍَّٙب إٌٝ 

غ١وٖ، فلافغ ػٓ إًٌّٛ كفبع اٌَّز١ّذ فىبْ ثؼ٘ ع١ُٛ عىوُِٛ لل اعزّؼٛا 

ثزً ٠ؼفو فىبٔٛا ٠غ١وْٚ ػٍٝ أٛواف اٌؼَىو ٠ّٕٚؼْٛ ا١ٌّوح ػُٕٙ
(38)

، ٚ٘نا أ٠ٚب 

٠ضجذ ٌٕب أ١ّ٘خ ِٛلغ رً أػفو ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼَىو٠خ ٌّب ٠زّزغ ثٗ ِٓ االرٖبي 

اٌقبهعٟ ثؾىُ اٌّٛلغ ٚ٘نا ِب ٠ؼطٟ ٌٍمٛح اٌؼَىو٠خ ؽو٠خ إٌّبٚهح ٚاإلغبهح 

 .ٚاالَٔؾبة إما رطٍت األِو
 

ٌّب فوط عىوُِٛ ِٓ إًٌّٛ لبٕلاً ؽوة  (1105َ/ ٘ـ 499)ٚفٟ ٍٕخ 

هٙٛاْ اٌنٞ ؽبٕو ١ٖٔج١١ٓ، فٍّب ًٕٚ رً ٠ؼفو ٍٕٚزٗ األفجبه ثبٖٔواف 

هٙٛاْ ػٕٙب فوؽً ػٕل مٌه إٌٝ ٍٕغبه
(39)

. 
 

                                              
اٌجٕلاهٞ، اٌفزؼ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل، ربه٠ـ كٌٚخ اي ٍٍغٛق، رؾم١ك ٌغٕخ إؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ فٟ كاه ا٢فبق  (36)

. 19- 17، ٓ 1980، ث١وٚد، 3اٌغل٠لح، ٛ

ٚاٌنٞ وبْ أؽل ِّب١ٌه  (٘ـ500- 495)٘ٛ ٌّّ اٌلٌٚخ عىوُِٛ اٌنٞ أػمت ووثٛرب ػٍٝ ٚال٠خ إًٌّٛ  (37)

أظو ف١ًٍ، ػّبك اٌل٠ٓ، ػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ، إًٌّٛ، ِطجؼخ اٌي٘واء،          . اٌٍَطبْ اٌٍَغٛلٟ ٍِىْبٖ

1985 ٓ ،36 .

. 383 – 382، ٓ 1اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (38)

. 406، ٓ 10اٌّٖله ٔفَٗ، ط (39)
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ٌمل ٚهكد ِؼٍِٛبد ِف١لح ػٓ ثٍلح رً أػفو فٟ ِٖبكه أفوٜ
(40)

، إٙبفخ إٌٝ 

وزبة اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ الثٓ األص١و، ٌٚىٓ ٠جمٝ اٌىبًِ ٌٗ األٍجم١خ فٟ ؽغُ 

اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح ف١ٙب ػٕٙب، ٚهغُ مٌه فبْ ػلك ٘نٖ اٌّٖبكه ل١ٍٍخ ِمبهٔخ ثٛهٚك 

اٍُ ثؼ٘ اٌّلْ اٌّغبٚهح ٌٙب ثبٌّٖبكه وَٕغبه ٚثِٛبه٠خ ٚفول١َ١ب ١ٖٔٚج١١ٓ 

ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّلْ ثؾ١ش ٠غٕٟ اٌجؾش ثْىً ع١ل ٚاٌَجت فٟ مٌه ٠وعغ ثبٌلهعخ 

األٌٚٝ إٌٝ اْ موو أٞ ِل٠ٕخ أٚ ثٍلح ٠ؼزّل ػٍٝ وضوح األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ أٚ اٌؼَىو٠خ 

اٌغبه٠خ ف١ٙب أل١ّ٘خ ِٛلؼٙب ٚارقبم٘ب وّواوْي إكاه٠خ ٌٍلٌٚخ، أٙف إٌٝ مٌه اْ رجؼ١خ 

ثٍلح رً أػفو فٟ اٌفزواد اٌزبه٠ق١خ اٌّزؼبلجخ إٌٝ اٌّلْ اٌّغبٚهح ٌٙب إكاه٠ب وبْ ٌٙب 

                                              
اْ أُ٘ ٘نٖ اٌّٖبكه ٚاٌزٟ ٍأٚهك٘ب ؽَت للَ ربه٠ـ ٚفبح ِؤٌف١ٙب ِغ موو اٍُ اٌىزبة ٚاٌغيء اْ ٚعل  (40)

ٚاٌٖفؾخ ػٍّب ثبٟٔ لل اٍزقلِذ ٖٔٛٓ اٌمَُ األوجو ِٓ ٘نٖ اٌّٖبكه فٟ ثؾضٟ ٘نا فٟ اٌٖفؾبد اٌَبثمخ 

، اٌمب٘وح، 1٘ـ، ق279ٍٚأٌمٟ اٌٚٛء ػٍٝ ِب رجمٝ ِٕٙب، ٚاثلأ ثبٌنوو وزبة ٠ب فزٛػ اٌجٍلاْ ٌٍجالمهٞ د 

ٚاٌنٞ ٠ؼزجو أٚي . 216 ٚ ٓ 96٘ـ، ٓ 300ٚوزبة اٌَّبٌه ٚاٌّّبٌه الثٓ فوكامثخ د . 210، ٓ 1956

ٚوزبة . (أٚاٍٜ اٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ)ِقطٛٛخ فٟ اٌغغواف١خ ٍٕٚزٕب ٌىْٛ اثٓ فوكامثخ وبْ ٕبؽت اٌجو٠ل 

ٚوزبة ٍبٌه اٌّّبٌه ٌالٕطقوٞ د ِٕزٖف . 114، ٓ 1981٘ـ، ثغلاك، 329اٌقواط ٌملاِخ ثٓ عؼفو د 

ٚوزبة ِوٚط اٌن٘ت ٌٍَّؼٛكٞ . 53، ٓ 1961اٌموْ اٌوثغ اٌٙغوٞ، رؾم١ك ِؾّل عبثو ػجلاٌؼبي، ِٖو، 

ٚوزبة اؽَٓ اٌزمب١ٍُ فٟ ِؼوفخ األلب١ٌُ ٌٍّملٍٟ، د . 100، ٓ 3، ط1981، 4٘ـ، ث١وٚد، 346ٛد 

٘ـ، رؾم١ك ػجلهللا ػّو 562ٚوزبة األَٔبة ٌٍَّؼبٟٔ، د . 149، 137، 54، ٓ 1906٘ـ، ١ٌلْ، 387

، 2٘ـ، ث١وٚر626ُٚوزبة ِؼغُ اٌجٍلاْ ١ٌبلٛد اٌؾّٛٞ، د . 474، ٓ 1، ط1988، ث١وٚد، 1اٌجبهٚكٞ، ٛ

ٚوزبة ٔقجخ اٌل٘و فٟ ػغبئت . 285 – 284٘ـ، ثغلاك، ٓ 732ٚوزبة رم٠ُٛ اٌجٍلاْ ألثٟ اٌفلا، د . 39ٓ 

ٚوزبة . 255، ٓ 5ٚوزبة اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، ط. 191، ٓ 1928، ثغلاك، 727اٌجو ٚاٌجؾو ٌٍٖفلٞ د 

، 1٘ـ، رؾم١ك ػٍٟ اٌجغبهٞ، 739ِٛوإل االٛالع ػٍٝ أٍّبء األِىٕخ ٚاٌجمبع، ٌؼجلاٌؾك اٌجغلاكٞ د 

، ٓ 4 ط1987، ث١وٚد، 1٘ـ، 821ٛٚوزبة ٕجؼ األػْٝ ٌٍمٍمْٕلٞ د . 268 ٓ 1، ط1954ث١وٚد، 

.  ٚآفو298ْٚ ٚاٌغيء اٌَبثغ ٓ 326 – 325
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أ٠ٚب كٚه ُِٙ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ ٚهٚك موو٘ب فٟ اٌّٖبكه وزجؼ١خ رٍؼفو إٌٝ ٍٕغبه 

إكاه٠ب فٟ اٌؼٙٛك اٌئى١خ ٚعؼٍٙب ِٓ أػّبي ٕبؽت ٍٕغبه وّب رنوو اٌّٖبكه
(41)

 .

 

تهعفر في انعهىد انزَكية   .3

وبٔذ إًٌّٛ ٚاٌغي٠وح فبٙؼخ ٌٍَالعمخ فٟ اٌؼمٛك اٌزٟ ٍجمذ رٌٟٛ 

ىٔىٟ إًٌّٛ، ٚوبْ ٘ؤالء اٌَالعمخ ٠مطؼٛٔٙب ألؽل األِواء اٌن٠ٓ ٠ؼزّل 

ػ١ٍُٙ
(42)

 ّوٛ اْ ٠ظً فبٙؼبً ٌُٙ ِٚورجٜ ثبٌٍَطبد اٌٍَغٛلٟ ِجبّوح، ٚوبْ 

ٌٚؾت أٌٚئه اٌٛالح ٌٗ . ػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ فٟ ٘نٖ اٌفزوح ّٙٓ أٌٚئه اٌّمطؼ١ٓ

ٚرمل٠وُ٘ ٌٛاٌلٖ ٌّىبٔزٗ ػٕلُ٘، أفند الطبػبد ىٔىٟ ثبالرَبع اٌزله٠غٟ
(43)

 ،

إؽلٜ الطبػبرٗ فٟ ٘نٖ اٌفزوح ٌموثٗ ِٓ إًٌّٛ (رً أػفو)ٚغلد 
(44)

 ٚفٟ ٍٕخ 

ارفك ىٔىٟ ِغ اٌٛفل اٌمبكَ ِٓ إًٌّٛ ثّطبٌجخ اٌٍَطبْ  (1127َ/ ٘ـ 521)

ثز١ٌٛزٗ إِبهح إًٌّٛ ثلال ِٓ اثٓ اٌجوٍمٟ، فٛافك اٌٍَطبْ ػٍٟ مٌه ثؼل اْ الزٕغ 

                                              
اثٓ ّلاك، ػياٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ إثوا١ُ٘، االػالق اٌقط١وح فٟ موو أِواء اٌْبَ، ٚاٌغي٠وح، رؾم١ك  (41)

ٚأظو اثٓ فٍلْٚ، . 194 – 193، ٓ 1 ق3، ط٠1978ؾ١ٝ ػجبكح، ِْٕٛهاد اٌضمبفخ ٚاإلهّبك اٌمِٟٛ، 

. 272، 267، 2ٓ، ط1979ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل، اٌؼجو ٚك٠ٛاْ اٌّجزلأ ٚاٌقجو، ث١وٚد، 

إٌٝ إًٌّٛ ٚالطؼٗ إ٠ب٘ب، ( ِٛكٚك ثٓ اٌزٛٔزى١ٓ)أهًٍ اٌٍَطبْ ِؾّل األ١ِو  (1108َ/ ٘ـ 502)ففٟ ػبَ  (42)

٘ـ الطغ اٌٍَطبْ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٌأل١ِو ع١ُٛ ثه، ٌّٚب لبَ ع١ُٛ ثه ثضٛهح ٙل 507ٌّٚب لزً ِٛكٚك ػبَ 

أظو اثٓ األص١و، اٌزبه٠ـ اٌجب٘و فٟ اٌلٌٚخ . ٘ـ ػيٌٗ اٌٍَطبْ ٚالطؼٗ ٌٍجوٍمٟ فٟ اٌؼبَ اٌزب514ٌٟاٌٍَطبْ ػبَ 

، 24، 19، 17، ٓ 1963االربثى١خ ثبًٌّٕٛ، رؾم١ك ػجلاٌمبكه اؽّل ١ٍّٛبد، اٌمب٘وح، كاه اٌىزت اٌؾل٠ضخ، 

ٚأثٛ ّبِخ، ّٙبة اٌل٠ٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ إٍّبػ١ً اٌّملٍٟ، وزبة اٌوٚٙز١ٓ فٟ أفجبه اٌلٌٚز١ٓ إٌٛه٠خ 

، 1،  ط1956ٚاٌٖالؽ١خ، رؾم١ك ِؾّل ؽٍّٟ ِؾّل اؽّل، اٌمب٘وح، ِطجؼخ ٌغٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌزوعّخ ٚإٌْو، 

 ٓ68 – 73 .

. 74 – 68، ٓ 1ٚأثٛ ّبِخ، اٌوٚٙز١ٓ، ط. 26، 24، 17، 17اثٓ األص١و، اٌجب٘و، ٓ  (43)

. 214ف١ًٍ، ػّبك اٌل٠ٓ ىٔىٟ، ٓ  (44)
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ثغلاهح ىٔىٟ فٟ اٌم١بَ ثأػجبء إٌّٖت اٌغل٠ل، ِٚٓ صُ إله ِْٕٛهاً ثز١ٌٛزٗ 

إًٌّٛ ٚاٌغي٠وح ِٚب ٠فزؾٗ ِٓ ثالك اٌْبَ
(45)

ٚثنٌه اٍزمو ٌئىٟ ٍِه إًٌّٛ . 

. ٚاٌغي٠وح

ِٚب كاَ غب٠خ اٌجؾش األٍب١ٍخ ٘ٛ رج١بْ ِب عبء ِٓ موو ٌجٍلح رً أػفو فٟ 

اٌّٖبكه ّٙٓ األؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚفٟ ؽمجٙب اٌّقزٍفخ، فَٕزؼوٗ وّب ٍجك اْ 

اٍزؼوٕٙب ِٚٓ فالي األؽلاس ٚهٚك موو٘ب ّٙٓ ٘نٖ اٌفزوح ففٟ ٍٕخ           

وّب كفً ٔٛه اٌل٠ٓ ِؾّٛك االربثىٟ ٍٕغبه، ٍّٚغ ثٙب اربثه  (1149َ/ ٘ـ 544)

لطت اٌل٠ٓ ثٓ ِٛكٚك ٚاٌنٞ وبْ ٍِه إًٌّٛ ٚاٌغي٠وح، فغّغ ػَبووٖ ٍٚبه 

ٔؾٛ ٍٕغبه ِٚؼٗ عّبي اٌل٠ٓ ٚى٠ٓ اٌل٠ٓ فٕيٌٛا ثزً ٠ؼفو ٚأهٍٍٛا إٌٝ ٔٛه اٌل٠ٓ 

٠ٕىوْٚ ػ١ٍٗ فؼٍزٗ ٘نٖ ٚأفنٖ ِب ١ٌٌ ٌٗ ٠ٚٙلكٖٚ ثمٖلٖ ٚإفواعٗ ػٓ اٌجالك لٙواً 

اْ ٌُ ٠وعغ افز١بهاً، ٚروككد اٌوًٍ ث١ُٕٙ ثؼل اْ وبٔٛا ػبى١ِٓ ػٍٝ لٖلٖ       

ثَٕغبه فبٕطٍؾٛا ػٍٝ ر١ٍَُ ٍٕغبه إٌٝ أف١ٗ لطت اٌل٠ٓ ٚػبك ٔٛهاٌل٠ٓ         

إٌٝ اٌْبَ
(46)

 .

ٚػٍٝ اصو اٍزّبٌخ اٌٍّه  (1203َ/ ٘ـ 600)ٚفٟ اٌؼْو٠ٓ ِٓ ّٛاي ٍٕخ 

لطت اٌل٠ٓ  (أثٛ ثىو ثٓ أ٠ٛة ٕبؽت ِٖو ٚكِْك ٚثالك اٌغي٠وح)اٌؼبكي 

ٕبؽت ٍٕغبه ؽزٝ فطت ٌٗ، أٙيَ ٔٛه اٌل٠ٓ اهٍالْ ّبٖ ٕبؽت إًٌّٛ ِٓ 

اٌؼَبوو اٌؼبك١ٌخ ٍٚبه إٌٝ ِل٠ٕخ ١ٖٔج١ٓ، فٍّب ثٍغٗ فجو اْ ِظفو اٌل٠ٓ وٛوجوٞ 

ثٓ ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػٍٝ ٕبؽت اهثً لل لٖل أػّبي إًٌّٛ ٚٔٙت ١ٕٜٔٛ ٚاؽوق 

                                              
. 45 – 41ٔفٌ اٌّوعغ، ٓ  (45)

، 3اثٓ ّلاك، االػالق اٌقط١وح، ط. 67، ٓ 1أثٛ ّبِخ، اٌوٚٙز١ٓ، ط. 97 – 95اثٓ األص١و، اٌجب٘و، ٓ  (46)

. 171 – 170، ٓ 1ق
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غالٔٙب ٍبه ٔٛه اٌل٠ٓ ػٓ ١ٖٔج١١ٓ إٌٝ إًٌّٛ فًٕٛ إٌٝ ِل٠ٕخ ثٍل ٚرؾمك ٌل٠ٗ 

اْ ١ٌٌ وً اٌنٞ ثٍغٗ ٕؾ١ؾب فَبه ِٓ ثٍل إٌٝ رً أػفو ِٓ أػّبي ٍٕغبه 

ٚؽبٕو٘ب ٍِٚىٙب ٚهرت أِٛه٘ب ٚألبَ ف١ٙب ٍجؼخ ػْو ٠ِٛبً، صُ ٍبه ٔٛه اٌل٠ٓ ِٓ 

به ٚلٖلٖ اٌّّبٍٛخ ١ٌزفوق اٌغّغ اٌن٠ٓ أٔفمٛا ٙلٖ اٌّزّضٍخ  ِّ رً أػفو إٌٝ وفو ى

ثٖبؽت ٍٕغبه ٚاهثً ِٖٚو، صُ ٍبه ٔٛه اٌل٠ٓ إٌٝ ثّٛوٞ ٕٚ٘بن روٜ 

اٌغّؼبْ، ف١ٙب أٙيَ ٔٛه اٌل٠ٓ ٚٔغب ثغّغ ل١ًٍ ِٓ ػَبووٖ، فطٍت إًٌّٛ 

به فٕٙجٛا اٌجالك ٔٙجب ػظ١ّبً ٚٛبي ِمبُِٙ ٕ٘بٌه ٚروككد اٌوًٍ  ِّ ٚٔيٌٛا ُ٘ وفو ى

فٟ اٌٍٖؼ ػٍٝ اْ ٠ؼ١ل ٔٛه اٌل٠ٓ رً أػفو ٌمطت اٌل٠ٓ ٕبؽت ٍٕغبه، ٚرٛلف 

ٔٛه اٌل٠ٓ فٟ إػبكح رٍؼفو فٟ ثلا٠خ األِو هثّب ٛبي األِو ٍٍّٙب ٚأػبك٘ب           

ٚهعغ وً إٌٝ ثٍلٖ (1204َ/ ٘ـ 601)إ١ٌُٙ ٚإطٍؾٛا أٚائً ٍٕخ 
(47)

 .

َٔزٕزظ ِّب ٍجك أِٛها ػلح أٌٚٙب اْ رً أػفو وبٔذ ِٓ أػّبي ٍٕغبه  

ٚربثؼخ ٌٙب، صُ ِب ٍجك ٠ؤول ٌٕب صب١ٔبً أ١ّ٘خ ِٛلغ رً أػفو اٌغغوافٟ ٚفبٕخ ِٓ 

إٌبؽ١خ اٌؼَىو٠خ ٌىٛٔٗ ؽٍمخ إًٌٛ ث١ٓ إًٌّٛ ٚثالك اٌْبَ ٚإٌّبٛك اٌّغبٚهح 

ٌٚٙنٖ األ١ّ٘خ اٌؼَىو٠خ وبْ وض١واً  (أظو اٌْىً)ٌٙب ِضً ثٍل ٚوفو ىِبه ٍٕٚغبه 

ِب ٠ؾًٖ اٌزٕبفٌ ث١ٓ أِواء اٌج١ذ االربثىٟ ؽٛي ا١ٌَطوح ػٍٝ ٘نٖ اٌّلْ   

ٚفبٕخ ثٍلح رً أػفو اٌزٟ وبٔذ ِؾٛه إٌياع ف١ّب ث١ُٕٙ ػٍٝ األغٍت ألٔٙب ثٍلح ال 

٠َزٙبْ ثّٛلؼٙب اٌزبه٠قٟ اٌؼَىوٞ اٌمل٠ُ إٌٝ كهعخ أٙب كفٍذ فٟ اٌّفبٚٙبد  

. ث١ٓ اٌطوف١ٓ وؾل فبًٕ إللواه اٌٍٖؼ ث١ٓ اٌّزٕبىػ١ٓ

ٌّٚب رٛفٟ لطت اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ىٔىٟ ثٓ ِٛكٚك ٕبؽت ٍٕغبه فٟ اٌضبِٓ 

ٍِه ٠ؼلٖ اثٕٗ ػّبكاٌل٠ٓ ّبْٕ٘بٖ ٚثمٟ ٍِىبً  (1219َ/ ٘ـ616)ِٓ ٕفو ِٓ ٍٕخ 

                                              
. 267 – 266، ٓ 5اثٓ فٍلْٚ، اٌؼجو، ط. 194 – 192، ٓ 12اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (47)
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ٌَٕغبه ِٚب ٠زجؼٙب ػلح ّٙٛه صُ ٍبه إٌٝ رً أػفو ٟٚ٘ ٌٗ، فبغزبٌٗ ٕ٘بن أفٖٛ 

ػّو ثٓ ِؾّل ػٕلِب كفً ػ١ٍٗ ِٚؼٗ عّبػخ فمزٍٖٛ ٍِٚه أفٖٛ ثؼلٖ فجمٟ ونٌه  

إٌٝ اْ رٍَـُّ ٍٕغبه إٌٝ اٌٍّه األّوف
(48)

 .

ٍِه ثلهاٌل٠ٓ ثٓ ٌؤٌؤ لٍؼخ رً  (1220َ/ ٘ـ 617)ٚفٟ هث١غ ا٢فو ِٓ ٍٕخ 

أػفو ػٍٝ اصو ١َِو اثٓ ِْطٛة
(49)

 إ١ٌٙب ٟٚ٘ ٌٖبؽت ٍٕغبه لبٕلاً ثٍل 

إًٌّٛ ِٚؼٗ عّبػخ ٠و٠لْٚ اٌفَبك ٚإٌٙت، فٍّب ٍّغ ثلهاٌل٠ٓ ثنٌه ١ٍو إ١ٌُٙ 

ػَىواً فمبرٍُٙ صُ ِٚٝ اثٓ ِْطٛة إٌٝ رً ٠ؼفو ٚاؽزّٝ ثٙب ُِٕٙ، ٚٔبىٌٖٛ 

ٚؽبٕوٖٚ ف١ٙب، صُ ٍبه ثلهاٌل٠ٓ ِٓ إًٌّٛ إ١ٌٗ فٟ ٔٙب٠خ ّٙو هث١غ األٚي ِٓ 

ٔفٌ إٌَخ ّٚلك ػ١ٍٗ اٌؾٖبه ٚاٌٙغَٛ رٍٛح ثؼل أفوٜ ؽزٝ ٍِه رً أػفو ٚافن 

اثٓ ِْطٛة إٌٝ إًٌّٛ فَغٕٗ ثٙب، صُ أفنٖ ِٕٗ األّوف فَغٕٗ ثؾواْ إٌٝ اْ 

(1222َ/ ٘ـ 619)رٛفٟ فٟ هث١غ ا٢فو ٍٕخ 
(50)

 .

ٌّٚب ٍِه األّوف ِل٠ٕخ ٍٕغبه فٟ عّبكٞ األٌٚٝ ِٓ ٍٕخ               

(1220َ/ ٘ـ 617)
(51)

ٍـّّذ ٌٗ ِٓ لجً ٕبؽجٙب ػّو ثٓ ِؾّل ىٔىٟ ثّب  ٍُ  ػٕلِب 

                                              
. 194 – 193، ٓ 1، ق3اثٓ ّلاك، االػالق اٌقط١وح، ط. 355، ٓ 12اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (48)

٘ٛ اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌّْطٛة أؽل اوجو األِواء اٌن٠ٓ وبٔٛا ِغ األّواف فبٍزّبٌٗ ِظفو اٌل٠ٓ ٕبؽت  (49)

اهثً ٚٚافمٗ ػٍٝ مٌه غ١وٖ ِٓ األِواء ٚفبهلٛا األّواف ١ٌّٕؼٖٛ ِٓ اٌؼجٛه إٌٝ إًٌّٛ ٌَّبػلح ثله اٌل٠ٓ 

ٌؤٌؤ ٙل ىٔىٟ، ٚػبك األِواء وٍُٙ إٌٝ ٛبػخ األّواف ثؼل ٍٕؼ اٍزمو ث١ُٕٙ ِغ األّواف إال اثٓ ِْطٛة 

ثمٟ ٚؽلٖ فَبه إٌٝ ١ٖٔج١ٓ ١َ١ٌو إٌٝ اهثً ِقوط إ١ٌٗ ٍؾٕخ ١ٖٔج١ٓ فبٔٙيَ اثٓ ِْطٛة فبعزبى ثطوق ثٍل 

ٍٕغبه ف١َو إ١ٌٗ ٕبؽجٙب فوٚؿ ّبٖ ثٓ ىٔىٟ ثٓ ِٛكٚك ثٓ ىٔىٟ ػَىواً فٙيِٖٛ ٚافن أ١ٍواً ٚؽٍّٖٛ إٌٝ 

ٚاثٓ . 343 – 341،  ٓ 12أظو اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط. ٍٕغبه، ٚوبْ ٕبؽجٙب ِٛافمب ٌألّواف ٚثله اٌل٠ٓ

. 272 – 271، ٓ 5فٍلْٚ، اٌؼجوح ط

. 399، 343 – 341، ٓ 12اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (50)

. 399، ٓ 12اٌّٖله ٔفَٗ، ط (51)
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أكهوٗ ِٓ اٌقٛف ػٕل اٍز١الء ثلهاٌل٠ٓ ٌؤٌؤ ػٍٝ رً أػفو، ٚٔفوح أً٘ كٌٚزٗ ػٕٗ 

ٌمزٍٗ أفبٖ، فأعبثٗ األّوف ٚأػطبٖ اٌولخ ثلي ٍٕغبه ٍِٚه األّوف ٍٕغبه
(52)

 ،

ٚثٍغ ثلهاٌل٠ٓ ٌؤٌؤ أْ األّوف ٌٗ هغجخ ١ًِٚ إٌٝ رً أػفو ٌىٛٔٙب وبٔذ ٌَٕغبه 

ػٕل لل٠ُ اٌيِبْ فٍَّٙب إ١ٌٗ ثلهاٌل٠ٓ
(53)

 ٘ىنا ٠زج١ٓ ٌٕب ثْىً ٚاٙؼ ٚعٍٟ أ١ّ٘خ 

ثٍلح رً أػفو ػجو ٘نٖ إٌٖٛٓ اٌزبه٠ق١خ ٚفبٕخ اٌؼَىو٠خ إٌٝ كهعخ اْ ٕبؽت 

. ٍٕغبه ٠ٍَُ ٍٕغبه إٌٝ األّوف ػٕلِب اٍزٌٛٝ ثلهاٌل٠ٓ ػٍٝ رً أػفو

ٌُٚ رؼوف رً أػفو ِٓ فالي ِٛلؼٙب اٌُّٙ ٚربه٠قٙب اٌؼو٠ك فؾَت ثً ِٓ 

فالي ظٙٛه اٌؼل٠ل ِٓ اٌْؼواء فٟ ٘نٖ اٌفزوح ِّب أكٞ إٌٝ هٚاط ٍٛلٙب األكثٟ 

ٚوبْ فٟ ِملِخ ٘ؤالء اٌْؼواء ٚأّٙوُ٘ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف ثٓ َِؼٛك ثٓ ثووخ 

ا١ٌْجبٟٔ إٌّؼٛد ثبٌْٙبة اٌزٍؼفوٞ ٚاٌٌّٛٛك ثبًٌّٕٛ ٍٕخ                     

(1196َ/ ٘ـ 593)
(54)

، ٚوبْ أك٠جب فبٙال ؽبفظبً ٌألّؼبه ٚأ٠بَ اٌؼوة ٚأفجبه٘ب 

ٚوبْ ِٓ ّؼواء اٌٍّه األّوف
(55)

، لوأ األكة ػٍٝ ا١ٌْـ أثٟ اٌؾيَ ثبًٌّٕٛ 

ٚوبْ ٠لػٝ ثبألك٠ت اٌفبًٙ ِْٙٛهاً ل١ّبً ثبٌْؼو ِملِب ف١ٗ ػٕل أكثبء ػٖوٖ، 

ِٚلػ فٍمبً وض١واً ِٓ اٌٍّٛن ٚاألِواء ٚاألػ١بْ ٚغ١وُ٘
(56)

، ٚوبْ ف١ٍفبً ِؼبّواً 

ٌٚىٓ اثزٍٝ ثبٌمّبه ٚ٘نا ِب وبْ ٠ُٕغٔ ٌٗ ؽ١برٗ ٚاٍزمواهٖ، فطوك ِٓ كِْك إٌٝ 

                                              
. 272، ٓ 5اثٓ فٍلْٚ، اٌؼجو، ط (52)

. 273، ٓ 5ٚاثٓ فٍلْٚ، اٌؼجو، ط. 345، ٓ 5اثٓ األص١و، اٌىبًِ، ط (53)

لَطٕط١ٓ ىه٠ك، ث١وٚد، . اثٓ اٌفواد، ٔبٕو اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػجلاٌوؽ١ُ، ربه٠ـ اثٓ اٌفواد، رؾم١ك ك (54)

اٌىزجٟ، ِؾّل ّبوو فٛاد اٌٛف١بد، رؾم١ك، ؽَبْ ػجبً، . 76، ٓ 7، 1942َاٌّطجؼخ األِو٠ى١خ، 

. 62، ٓ 4ث١وٚد، كاه اٌضمبفخ، َ

اثٓ رغوٞ ثوكٞ، أثٛ اٌّؾبٍٓ ٠ٍٛف، إٌغَٛ اٌيا٘وح فٟ ٍِٛن ِٖو ٚاٌمب٘وح، ٛجؼخ ِٖٛهح ػٓ  (55)

. 255، ٓ 7ٛجؼخ كاه اٌىزت، ط

. 76، ٓ 7اثٓ اٌفواد، اٌّٖٛه اٌَبثك، َ (56)
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ؽٍت، صُ ػبك إٌٝ كِْك ٚثمٟ ٠َزغلٞ ٠ٚمبِو فٟ أرْٛ ا٢عو
(57)

فىبْ وض١و اٌزٕمً . 

٠غٛة األِٖبه اإلٍال١ِخ، فمل أْٔل اٌزٍؼفوٞ ٌٕفَٗ فٟ ثؼ٘ ١ٌبٌٟ ّٙو هِٚبْ 

: ثبٌمب٘وح (1240َ/ ٘ـ 638)ٍٕخ 

خَ اٌَٛكاء ٠ب ١ُّت و١ف ِٚب أمٚٝ ىِٓ اٌٖجب  ّْ ّ ػبعٍذ ِٕٟ اٌٍـ

ِٓ ١ًٌ ظّؤٟ اٌج١ُٙ ١ٙبء ال رؼغـٍٓ فــٛ اٌـــنٞ عؼـً اٌلعـــٝ 

ِب ٍّو لٍجٟ وٛٔٙب ث١ٚــبءٌـــٛ أٙــب ٠ــَٛ اٌؾَــبة ٕؾ١فزــٟ 
(58)

 
 

 

ٚوبْ ٌْٙبة اٌزٍؼفوٞ ك٠ٛاْ ٌٍْؼو، ٚوبْ اٌْؼواء ِمو٠ٓ ٌٗ ِؼزوف١ٓ 

ثفٍٚٗ ٚرملِٗ فٟ ٘نا اٌفٓ
(59)

،  ٚوبْ ّؼوٖ ال ٠مً هلخ ػٓ أوبثو اٌْؼواء ِٚٓ 

ؽَٕبد اٌؼٖو اْ ٠جمٝ ك٠ٛأٗ ٕٛهح ٕبكلخ ٌٍْؼو اٌؾٟ ٚاألكة اٌٍط١ف، 

ٚكٚا٠ٚٓ اٌْؼو فٟ ٘نا اٌؼٖو ل١ٍٍخ، ٌٚٙنا ٠ؼل ٘نا اٌل٠ٛاْ ٕفؾخ ِٓ اعً 

اٌٖفؾبد ٌج١بْ ؽبٌخ اٌؼٖو ٚكهعخ ارٖبٌٗ ثبألكة اٌؼوثٟ
(60)

،  رٛفٟ األك٠ت 

ػٓ اص١ٕٓ ٚصّب١ٔٓ ٍٕخ  (1276َ/ ٘ـ 675)اٌْبػو ّٙبة اٌل٠ٓ اٌزٍؼفوٞ ٍٕخ 

ثؾّبح
(61)

: ، ٚاْ افًٚ ِب أْلٖ اٌزٍؼفوٞ ٘ٛ لٌٛٗ ٌٕفَٗ لج١ً ِٛرٗ ٚ٘ٛ آفو ّؼوٖ

 

                                              
اٌٖفلٞ، ٕالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ ا٠جه، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، ث١وٚد، ٛجغ ثَّبػلح اٌّؼٙل األٌّبٟٔ ٌألثؾبس  (57)

. 255، ٓ 5ااٌْول١خ فٟ ِطبثغ كاه ٕبكه، ط

ٌّّ اٌل٠ٓ أثٛ اٌؼجبً اؽّل ثٓ ِؾّل، ٚف١بد األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌيِبْ رؾم١ك إؽَبْ ػجبً، : اثٓ فٍىبْ (58)

. ، ٓ 7ث١وٚد، كاه ٕبكه، َ

. 272، ٓ 13اثٓ وض١و، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، ط (59)

. 312، ٓ 1960اٌؼياٚٞ، ػجبً، ربه٠ـ األكة اٌؼوثٟ، ثغلاك، ِطجؼخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ،  (60)

ٚأظو اٌّمو٠يٞ، اؽّل ثٓ ػٍٟ، وزبة اٌٍَٛن ٌّؼوفخ كٚي . 79، ٓ 7اثٓ اٌفواد، ربه٠ـ اثٓ اٌفواد، َ (61)

. 634، ٓ 1، ق1، ط1956، 2اٌٍّٛن، رؾم١ك ِؾّل ِٖطفٝ ى٠بكح، ٛ
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ٚثذ ِغــبٚه اٌــّوة اٌىو٠ــُ إما ِب ثبد ِٓ رـُوة فواّٟ 

َذ ػٍٝ هؽ١ُفٕٟٙٛٔ إـ١ؾبثٟ ٚلٌٛـــٛا  ِْ ٌه اٌجْوٜ لـَِل
(62)

 

: ٚلٌٛٗ

هعبء أْ أٔبي ثٙــُ ّفبػــخ اؽت اٌٖبٌؾ١ٓ ٌَٚذ ُِٕٙ 

ٓ ثٗ اصو اٌّؼبٕٟ  َِ  ُ٘ ٚاْ وـُٕب ٍٛاء فٟ اٌجٚبػخٚاثغ
(63)

 

: ٚأف١وا ّؼوٖ ػٓ رم٠ُٛ ٕٕؼٗ ٌمطت اٌل٠ٓ ٕبؽت ٍٕغبه لٌٛٗ

ٚوــبك ٠جــٛػ ثَــوِّ اٌفــٍه رّٚٓ ؽَجبْ ِغوٜ إٌغَٛ 

ِٚب وبْ ف١واً ٚثْوٜ فٍهفّـــب وبْ ّـــواً فٍٍؾبٍــل٠ٓ 
(64)

 

 

: ١ٚ٠ٚف اٌؼّوٞ إٌٝ عبٔت ّٙبة اٌزٍؼفوٞ ّؼواء ٚفٚالء آفو٠ٓ ُِٕٙ

فٚو ػجلاٌؾك اٌزٍؼفوٞ اٌنٞ ٠ٖفٗ ثبٔٗ وبْ أٚؽل أً٘ ػٖوٖ ّؼواً ٚأكفبُ٘ 

ِٚٓ ّؼوٖ (1352َ/ ٘ـ 753)موواً رٛفٟ ٍٕخ 
(65)

 .

ػٍٝ اٌزالق فأؽ١ٝ ١ِذ أّغبٟٔ ىاه اٌؾج١ت ٚلل أّفٝ ِٕجؾــٗ 

فوؽذ أؼُ فٟ هٚؽٟ ٚه٠ؾـبْ ٚثلي اٌجؼل لوثبً ٚاٌٖلٚك هٙب 

ٚعّبي اٌل٠ٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾَٓ اٌزٍؼفوٞ اٌْبػو إٌّٛٛف ثبٌنوبء ٚاٌؼبٌُ 

ٌٚٗ ك٠ٛاْ ّؼو ِٕٗ (1359َ/ ٘ـ 761)اٌيوٟ ٚاٌؼٍُ اٌٛفٟ رٛفٟ ٍٕخ 
(66)

 :

                                              
. 258، ٓ 5اٌٖفلٞ، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد، ط. 45، ٓ 7اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األػ١بْ، َ (62)

. 77، ٓ 7اثٓ اٌفواد، ربه٠ـ اثٓ اٌفواد، َ (63)

، 1984، ث١وٚد، 2اٌؾ١ّوٞ، ِؾّل ػجلإٌّؼُ، اٌوٚٗ اٌّؼطبه فٟ ف١و األلطبه، رؾم١ك إؽَبْ ػجبً، ٛ (64)

 ٓ134 -135 .

اٌؼّوٞ، ٠ب١ٍٓ ف١وهللا، غب٠خ اٌّواَ فٟ ربه٠ـ ِؾبٍٓ ثغلاك كاه اٌَالَ، ثغلاك، ِطجؼخ كاه اٌجٖوٞ،  (65)

8968 ٓ ،90 .

. 91اٌؼّوٞ، اٌّوعغ ٔفَٗ، ٓ  (66)
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ِٗ ػ١ٍٕب اٌــواػ ٌـٛ ٌُ رـُـَلْه ث١ّ١ٕــٗ األلــلاػ  كاه ثّمزٍز

ٚثقلٖ اٌو٠ؾبْ ٚاٌزفــبػ لّو ٌٕب ِٓ ؽَٓ ٔجذ ػناهٖ 
 

ٚأٍؼل ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌٍَّٟ اٌزٍؼفوٞ أؽل اٌْؼواء اٌّزمل١ِٓ وّب ٠مٛي اٌؼّوٞ 

ِٚٓ ّؼوٖ  (1373َ/ ٘ـ 775)ٕٚبؽت إٌظُ اٌفبئك ٚإٌْو اٌوائك رٛفٟ ٍٕخ 

: لٌٛٗ

االٌؾبظ ف١ٗ ٛبػخ ٚػمٛق ِٚٙفٙف ؽٍٛ اٌّْبئً فبرو 

فغوٜ ثٗ ِٓ فلٖ اٌواٚكق ٚلف اٌوؽ١ك ػٍٝ ِواّف صغوٖ 
 

 

ٚأف١وا ا١ٌْـ ِواك اٌّغنٚة اٌزٍؼفوٞ ٕبؽت اٌىْف اٌٖو٠ؼ، ٌّب للَ 

إًٌّٛ وبْ ف١ٗ عنة هثبٟٔ، فىبْ ٠طٛق ثبألٍٛاق ٠ٚزىٍُ اٌٍغخ اٌزوو١خ، ظٙود 

ٌٗ وواِبد ػل٠لح ِّٚٓ ّٙل ثىواِبرٗ ٕبؽت وزبة غب٠خ اٌّواَ ا١ٌْـ ٠ب١ٍٓ 

اٌؼّوٞ اٌنٞ أفوك ثٕمٍٗ ٌٕب ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد
(67)

 ٚرٛفٟ ِواك اٌّغنٚة ٍٕخ 

ٚكفٓ ثّمجوح ِغبٚهح ٌٕجٟ هللا ١ّذ ػ١ٍٗ اٌَالَ فبهط ٍٛه  (1787َ/ ٘ـ 1202)

إًٌّٛ
(68)

 .

 

                                              
اٍزفُٙ ِؾمك اٌىزبة ٕ٘ب ثمٌٛٗ ال اكهٞ ِٓ أ٠ٓ عبء اٌّؤٌف ٠مٖل اٌؼّوٞ ٘نا اٌؾغُ ِٓ أكثبء رٍؼفو       (67)

ٌُٚ ٠ْزٙو ُِٕٙ إال ٚاؽل ٚ٘ٛ اٌْٙبة اٌزٍؼفوٞ، ٚرأفو ثؼُٚٙ ٠لي ػٍٝ اْ ٍٛق األكة وبٔذ هائغخ فٟ 

و١ف ٠ٖجؼ أك٠جب هل١مبً ِٓ ٠ْوة ِٓ ِبء : رٍؼفو، ١ٚ٠ٚف َِزفّٙبً ٚثبىكهاء ٚ٘ٛ اٍزفٙبَ غو٠ت ؽمبً ثمٌٛٗ

َٟ اٌؼظّبء ٚاٌمبكح ٚاٌؾىّبء ٚاٌجٍغبء   (ػ١ٓ رٍؼفو)ػ١ٕٙب  َِ اٌنٞ ال ٠ٍٖؼ ٌطجـ اٌؼلً ػغجبً ٌٗ و١ف ٔـَ

ٚاٌْؼواء ٚاٌؼجبلوح اٌن٠ٓ ؽٍّٛا هٍبٌخ اإلٍالَ إٌٝ ِْبهق األهٗ ِٚغبهثٙب ٚإجؾٛا ثٕبح اٌؾٚبهح فّٓ    

ّٞ ِبء ٚأ٠ٓ ّوثٛا ٘ؤالء ؽزٝ ٍٕٚٛا إٌٝ ِب ٍٕٚٛا ِٚب اٌنٞ ٠ًٕٛ اإلَٔبْ إٌٝ اٌمّخ ػمٍٗ أَ ثطٕٗ أظو . أ

. 91، ٓ (1)اٌؼّوٞ، غب٠خ اٌّواَ، اٌٙبِِ هلُ 

. اٌؼّوٞ، اٌّٖله ٔفَٗ ٚاٌٖفؾخ (68)
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انخاتًة 

 

رؼبلت ػٍٝ رٍَُ أِٛه ِل٠ٕخ ٍٕغبه ٚرً أػفو اٌؼل٠ل ِٓ األِواء ؽ١ش  

أف١وا اٍزٌٛٝ ػ١ٍٙب اٌٍَطبْ ثلهاٌل٠ٓ ٌؤٌؤ ٕبؽت إًٌّٛ ٌُٚ ريي ٍٕغبه فٟ  

٠ل ٌؤٌؤ إٌٝ اْ رٛفٟ ف١ٌٛٙب ثؼلٖ ٌٚلٖ اٌٍّه اٌٖبٌؼ هوٓ اٌل٠ٓ إٍّبػ١ً ِغ 

إًٌّٛ ثْىً َِزمً، ٚرٌٛٝ اٌٍّه اٌّغب٘ل ١ٍف اٌل٠ٓ إٍؾبق اٌغي٠وح ٚثالك٘ب 

ٌٚٚلٖ اٌٍّه اٌّظفو ػالء اٌل٠ٓ ػٍٝ ٍٕغبه ٚرً ٠ؼفو، ٌُٚ ريي ٍٕغبه فٟ ٠ل 

، ٌّٚب       فوط (1258َ/ ٘ـ 657)اٌٍّه اٌّظفو ثؼل ٚفبح أث١ٗ إٌٝ ّؼجبْ ِٓ ٍٕخ 

ِٕٙب اٌٍّه اٌّظفو رٛعٗ أفٖٛ اٌٍّه اٌٖبٌؼ هوٓ اٌل٠ٓ إٍّبػ١ً إٌٝ ٍٕغبه 

ٚرٍَّٙب ٚرً أػفو ٌٚٚٝ ف١ٙب ٌٚلٖ اٌٍّه اٌؼبكي ٔٛهاٌل٠ٓ، ٌُٚ ريي ٍٕغبه فٟ        

٠ل اٌٍّه اٌٖبٌؼ إٌٝ اْ اٍزْؼو ِٓ اٌززبه ٚفوط ِٓ إًٌّٛ، ٚثم١ذ ٍٕغبه 

١ٌٌٚ ٌٙب ٕبؽت ؽزٝ اعّغ أً٘ ٍٕغبه ٚفٛٙٛا أِوُ٘ إٌٝ فقواٌل٠ٓ لب١ٙٙب  

ٌُٚ ٠يي اٌمبٟٙ ٠ؾىُ ف١ٙب إٌٝ اْ لٖل اٌززبه إًٌّٛ ٚؽبٕوٚ٘ب
(69)

ٚلل أثٍٝ . 

أٍ٘ٙب فٟ اٌغٙبك ثالًء ؽَٕبً ٚلبَ اٌٍّه اٌٖبٌؼ إٍّبػ١ً ثٓ ثلهاٌل٠ٓ ٌؤٌؤ فٟ مٌه 

ف١و ل١بَ ٌٚىٓ ٛٛي اٌؾٖبه لل أٔٙه ٍىبْ اٌّل٠ٕخ فطٍت اٌٍّه اٌٖبٌؼ ِٓ لبئل     

اٌززبه ٍٕلاغٛا األِبْ ٌٗ ٚألً٘ اٌجٍل فأع١ت إٌٝ مٌه ٌٚىٓ ِب أْ فوط ِزٝ لج٘ 

ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ٌٚلٖ ٚارجبػٗ ٌٚمٛا ؽزفُٙ ػٍٝ أ٠لٞ اٌغياح ٚكفً اٌغ١ِ              

ِل٠ٕخ إًٌّٛ ٟٚ٘ رمزً ٚرٕٙت ٚرٍَت وؼبكرٙب
(70)

، ٚ٘ىنا أٍمطذ إًٌّٛ       

                                              
. 209 – 206، ٓ 1، ق3اثٓ ّلاك، االػالق اٌقط١وح، ط (69)

اثٓ اٌفٟٛٛ، أثٛ اٌفًٚ ػجلاٌوىاق، اٌؾٛاكس اٌغبِؼخ ٚاٌزغبهة إٌبفؼخ فٟ اٌّبئخ اٌَبثمخ إٌَّٛة الثٓ  (70)

. 347 – 346، ٓ 1932اٌفٟٛٛ، ثغلاك، ِطجؼخ اٌفواد، 
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 (1261َ/ ٘ـ 660)ِٚب ٠زجؼٙب ِٓ ٍٕغبه ٚرً أػفو ػٍٝ ٠ل ٍٕلاغٛا فٟ ٍٕخ 

فَبءد أؽٛاٌٙب ٚرل٘ٛهد ىهاػزٙب ٚرمٍٔ ٍىبٔٙب رله٠غ١ب وّب ؽلس             

ٌَبئو ِلْ اٌؼواق ثَجت ١ٍٕٓ اٌمؾٜ ٚاٌّغبػبد اٌزٟ ؽٍذ فٟ ٘نٖ          

اٌّلْ
(71)

 .

ٚفٟ اٌقزبَ أٍبي هللا اْ ٚفمذ فٟ ػٍّٟ ٘نا ٚهلل اٌؾّل، ٚال ٠فٛرٕٟ            

اْ اّىو األٍزبم اٌّؾبِٟ ػٍٟ ا١ٌْـ ٌّب للِٗ ٌٟ ِٓ ثؼ٘ اٌىزت ػٕل وزبثخ       

. ٘نا اٌجؾش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
. 11اٌزٍؼفوٞ، صٛهح رٍؼفو، ٓ  (71)
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( 1)شكم رقى 

يىاقع تقريبية يٍ عًم انباحث 


