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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىلمية ا و غيرها، وعدم الدفع به ا لا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرن لويمک

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىيم العلمي علللتحکتخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 يق، وسلامة الهوامش، ودقة کفاءة المراجع وصحة التوث
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

دارة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقة بالتعاون يسعد جمؾس إ

لؽل  اؼدميخ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقة أن مع أرسة سؿـار التاري

( لعام 7ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط احلولقة رقم )

 م.9102هـ/0441

وهذا ادجؾد من احلولقة يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من البحوث 

ول عدًدا من موضوعات التاريخ آجتامعي اإلسَلمي اُدَحّؽؿة، تتـا

والوسقط، أوهلا تـاول سؽان وأسواق َدَباعاصؿة ُعامن يف عرصي 

اجلاهؾقة وصدر اإلسَلم، وعرض الثاين ألمهقة كتب ادـاقب يف دراسة 

التاريخ لؾؿغرب األقىص، أما البحث الثالث فلكد تلثر احلرب عذ 

لسودان الغريب. والبحث الرابع تـاول صائػة البـقة آجتامعقة يف بَلد ا

ادمذكني يف مرص يف العرص ادؿؾوكي. وجاء البحث األخر عن الدير 

 الَلتقـي )البـدكقتي( يف بَلد الشام عرص احلروب الصؾقبقة.

ػقد مجقًعا من ستوبعد... كشؽر إسفامات الباحثني راجني أن ك

ادؽتبة التارخيقة جفدهم وفؽرهم، وأن يؽون اجلفد قد أضاف إىل 

 جديًدا وأن حتوز هذه األبحاث رضاء الباحثني والؼراء.

وكلمل أن يساهم الباحثون ادتخصصون ببحوثفم يف أعداد احلولقة 

الؼادمة، وأن كتؾؼى آقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

 ،،،وراء الؼصد ثم الوصن العزيز من واُلُل

 أرسة التحرير
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 ؿتب اعمّاؾب لندرا ـدراسة اـدور اعمجتِيل

 ذم طق اعمقطمديـ عمتنقؽة اعمًرب األؾيص

  م0982-0018/  هـ 866 – 140 

 (0) اهلل لرادطبد طمسع سٓد

 لُخص:

شميد دراسة اـتاريخ االضمتامطل أطمد أهؿ ضمقأب اـبحث اـتارخيل، 

لنادر ؼري شمٍُٓدية، وطدم االطتامد سممَؾ  االصَلع طظ ـَّْا حتتاج إزم

اعمنادر اإلظمبارية اعمتاطمة. ولـ أهؿ هذه اعمنادر ؿتب اـٌٍف  ؿالؾ طظ

واحلسبة واعمّاؾب وؼريها. وسقف ٔيتِد ذم هذا اـبحث ي واـّقازل واـٌتاو

ضمأب لْؿ لـ ضمقأب اـتاريخ االضمتامطل ذم  ؿتب اعمّاؾب ـُتيرف طظ طظ

ذم طق اعمقطمديـ، أال وهق دور اعمتنقؽة ذم اعمجتِع،  سمَلد اعمًرب األؾيص

وظماصة اعمامرسات االضمتامطٓة هلذه اـػحية، شمُؽ اعمامرسات اعمًٓبة ذم 

ر اـتارخيٓة، وأدوار هذه اـػحية ذم اعمجتِع ال سٓام أصمّاء األزلات اعمناد

أن اعمنادر اـتارخيٓة ال متَـ اـباطمث ذم اـتاريخ  واعمحـ. هذا سماإلضاؽة إزم

ؿان ييٓش هبا ل لـ أن يرسؿ صقرة أؾرب إزم اـقاؾع ـٌَُٓٓة اـتل االضمتامط

                                                           

 ضمالية اـٍاهرة - ؿُٓة اـدراسات األؽريٍٓة اـيُٓا، أستاذ اـتاريخ اإلسَللل( 0)
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شميد واطمدة لـ أهؿ  أؽراد اعمجتِع. ولـ هّا يَِّّا اـٍقل سمٕن ؿتب اعمّاؾب

اعمنادر "اـدؽّٓة"، ؿام أصُؼ طُْٓا سميض اعمٖرظمع، إذ متَّّا لـ إـٍاء 

 شماريخ اعمِْمع، ظماصة أن ؿتب اعمّاؾب متتاز سماحلرص طظ أضقاء طظ

ضبط ألاؿـ األطمداث وزلاهنا وهل ليوٓات ينيب اـيثقر طُْٓا ذم ؿتب 

 اـّقازل اـٌٍْٓة.

 

 

 

Abstract: 

The study of social history is one of the most important 

aspects of historical research, but it needs to be familiar with non-

traditional sources, and not to rely completely on the available news 

sources. Among the most important of these sources are books of 

Fiqh, Nawazil, Fatwas, Al-Hisbah, Al-Manaqib and others. In this 

research we will rely on books of Al-Manaqib to identify an 

important aspect of social history in the countries of the Far 

Maghreb in the era of the Almohades, namely the role of the Sufis 

in society, especially the social practices of this segment, those 

practices that are absent in historical sources, and the roles of this 

segment in society Especially during crises and tribulations. This is 

in addition to the fact that historical sources do not enable the 

researcher in social history to draw a more realistic picture of how 

the members of society lived. Hence, we can say that the books of 

Al-Manaqib are one of the most important "buried" sources, as 

some historians have called them, as they enable us to shed light on 

the history of the marginalized, especially since the books of Al-

Manaqib are distinguished by their keenness to control the locations 

and times of events, which are data that are difficult to find in the 

books of Nawazil. 
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 :لٍدلة

ذم   رب األؾيصاعمنادر اإلظمبارية اعمتاطمة ـَتاسمة شماريخ اعمًال شميع 

، ظماصة اعمامرسات االضمتامطٓة ـوبٍات هلذه اـبَلدل ؿتاسمة اـتاريخ االضمتامط

ؿام أن هذه اعمنادر ال متَـ  .عمامرسات اعمًٓبة ذم شمُؽ اعمنادراعمجتِع شمُؽ ا

اؾع ـٌَُٓٓة ـقؿ صقرة أؾرب إزم الـ أن يرسل ذم اـتاريخ االضمتامط اـباطمث

لـ اـباطمثع ن دطقة اـيديد ؿان ييٓش هبا أؽراد اعمجتِع . ولـ هّا ؽٗل اـت

قم ألثال طَللة اعمًرب اعمرطم األؾيص ـًُِربل ذم اـتاريخ االضمتامط اـرواد

، واـدؿتقر حمِقد اسامطٓؾ واـدؿتقر إسمراهٓؿ سمقشممٓش األستاذ حمِد اعمّقين

ّقازل ّاؾب، واـطمٍقل خمتٌُة ؿاعم لنٌّات شمّتِل إزم سمرضورة االطتامد طظ

واـٌٍف، واحلسبة، وؿتب اـقصمائؼ واجلًراؽٓا واـرطمَلت، وؿتب ي واـٌتاو

هذه اعمنٌّات "  اـٌَلطمة، وؼريها. وؾد أصُؼ اعمرطمقم حمِد اعمّقين طظ

اـتل شمٍدم لادة ضمديدة طـ سمّٓات اعمجتِع االؾتنادية  اعمنادر اـدؽّٓة "

 اـذهّٓات. واالضمتامطٓة سماإلضاؽة إزم

وشميد ؿتب اعمّاؾب األهؿ سمع هذه اعمنادر اـدؽّٓة، إذ متَّّا لـ إـٍاء 

اعمنادر شماريخ اعمِْمع، ذـؽ اـتاريخ اـذي صِتت طّف  أضقاء طظ

ؾد أسمرزت اعمنادر اعمّاؾبٓة اـيديد لـ اعمامرسات االضمتامطٓة اإلظمبارية. و

عمّاؾب ضبط ألاؿـ اـتل ال شمرتدد ذم اعمنادر اعمتاطمة، ومما يِٓز ؿتب ا

 األطمداث وزلاهنا وهل ليوٓات شمنيب ذم لدؤات اـّقازل اـٌٍْٓة.

أهؿ ؿتب اعمّاؾب اـتل شمّتِل ـيق  واطتِدت هذه اـدراسة طظ

اعمقطمديـ، لّْا ؿتاب " اعمستٌاد ذم لّاؾب اـيباد سمِديّة ؽاس ولا يُْٓا لـ 

رضمال  اـتمقف إزم، وؿتاب " (9)هـ814-815طام  " ـُتِِٓل اعمتقذماـبَلد 

                                                           

ـُدؿتقر حمِد اـػيػ، لّمقرات ؿُٓة اآلداب واـيُقم أىر لٍدلة حتٍٓؼ ؿتاب اعمستٌاد  (9)

 .02 - 08، اـٍسؿ األول، ص 9119اإلٔسأٓة، شموقان، 
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، (5)هـ897طام  اـتنقف وأظمبار أيب اـيباس اـسبتل " ـُتادزم، اعمتقذم

ؿتاب " دطالة اـٍٓع ذم زطالة اعمتٍع " أليب اـيباس اـيزذم،  سماإلضاؽة إزم

 .(4)هـ855طام  اعمتقذم

أيدي رضمال اـسُوة سمؾ ؿتبت سمداؽع  إن ؿتب اعمّاؾب مل شمَتب طظ

لـ  -يذؿر سبب شمٕـٌٓف ـَتاب اـتمقف، ويرضمع ذـؽ ذايت عمٖـٌْا، ؽاـتادزم 

اعمًرب  إمهال طمٓاة اـناحلع واـزهاد واـنقؽٓة ذم أؾيص إزم -وضمْة ٔىره 

. إن لا ؾام سمف اـتادزم وؼريه لـ ؿتاب اعمّاؾب ؾد رد (1)ضمُْت آصمارهؿل طمت

 .(8)االطتبار ـتاريخ اـبسواء واـٌئات اـدٔٓا لـ اعمجتِع

ذم  طقالؾ ازدهار اـتنقف ذم سمَلد اعمًرب األؾيصشمبع ؿتب اعمّاؾب 

طق اعمقطمديـ ،ؽٍد ازدهر سمتٕصمري طدة طقالؾ داظمُٓة وظمارضمٓة، أسِْت ذم 

ل زيادة أطداد اعمتنقؽة ذم شمُؽ اـبَلد وذم ذـؽ اـيق. لّْا اـتٕصمري اعمػؾ

صادف أرًضا ظمنبة، ؿام ساطدت طدة طقالؾ داظمُٓة طظ حتٍٓؼ ي اـذ

 ؽف اـتنقف ذم اعمًرب األؾك. صادي اـّجاح اـذ

 :لاـتٕصمري اعمػؾ - أواًل 

لّذ صدر ل ضْرت ذم اعمػق اإلسَللل وضمدت احلرؿات اـديّٓة اـت 

اإلسَلم أصداء هلا ذم سمَلد اعمًرب، شاهدٔا ذـؽ ذم ضْقر لذهب اخلقارج 

أؾناها، وؿذـؽ اـدطقة اـيُقية  أتػ ذم سمَلد اعمًرب لـ أدٔاها إزمي اـذ
                                                           

أىر لٍدلة حتٍٓؼ ؿتاب اـتمقف ـألستاذ أمحد اـتقؽٓؼ، لّمقرات ؿُٓة اآلداب واـيُقم  (5)

 .51-11، ص 0264اإلٔسأٓة، اـرسماط، 

ستاذ أمحد اـتقؽٓؼ، لَتبة ظمدلة اـَتاب، أىر لٍدلة حتٍٓؼ ؿتاب دطالة اـٍٓع ـأل  (4)

  ي. -، ص أ0262اـرسماط، 

  .50اـتمقف، ص   (1)

سمقشممٓش: إضاءات طمقل شمراث اـًرب اإلسَللل وشمارخيف االؾتنادي واالضمتامطل، دار   (8)

  .48، ص 9119اـوُٓية، سمريوت، اـوبية األوغ، 
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ي اـذل ؾالت طظ أساسْا دوـة األدارسة ذم ؽاس، واعمذهب اـمٓيل اـت

أساسف اـدوـة اـٌاصِٓة ذم سمَلد اعمًرب. ـذـؽ ؿان األلر سٓبدو  ؾالت طظ

 سمَلد اعمًرب األؾيص ذم اـٌّاذ إزمل ؼريًبا ـق مل يّجح اـتنقف اعمػؾ

  .(7)وؽد لـ اعمػق ويتًًُؾ ؽٓف. ؽاـتنقف اعمًريب

ذم وضمقد سميض لٖـٌات ؿبار لتنقؽٓف ذم اعمًرب ل اعمػؾيتهح اـتٕصمري 

وؾٓام لتنقؽة هذه اـبَلد سمدراستْا شٓقظًما ولريديـ. ؿام وصؾ اـتٕصمري  األؾيص

 اعمػق، سماإلضاؽة إزم طـ صريؼ رطمٓؾ طدد لـ لتنقؽة اعمًرب إزمل اعمػؾ

 ـزيارة إظمقاهنؿ هّاك. اعمًرب األؾيص رطمٓؾ سميض صقؽٓة اعمػق إزم

صقؽٓة اعمًرب واصُيقا ي تب سميض صقؽٓة اعمػق سمع أيدذاطت ؿ

 طُْٓا وشمٕصمروا هبا. وؾد ساطدت شمُؽ اعمٖـٌات ذم ٍٔؾ صُحاء اعمًرب إزم

لرطمُة اـتنقف. ولـ أهؿ هذه اعمٖـٌات ؿتاب " اـرطاية حلٍقق اهلل واـٍٓام 

م. ؽْذا اـَتاب  617هـ/  945سمبًداد ذم طام  اعمتقذم (6)هبا " ـُِحاسبل

هذا اـَتاب أسمق لديـ ل ؽٍد شمٍُ يدرس ٔىًرا ـٍِٓتف ذم هذا اـيُؿ،ؿان 

احلسـ سمـ  م سامًطا لـ اـنقذم أيب0025هـ/ 121طام  شيٓب اعمتقذم

. وؿان اسمـ طمرزهؿ يٍقم سمٍراءة (2)م0085هـ/112طمرزهؿ اعمتقذم طام 

                                                           

(7) Bel ,A : La Religion Musulmane en Berberie, Paris, 1938 , Tome 1, p 

343. 

ضمقرج لارسٓف: سمَلد اعمًرب اإلسَللل وطَلؾاهتا سماعمػق اإلسَللل ذم اـينقر اـقسوك، شمرمجة 

  .559، ص 0220اهلل هَٓؾ، لّمٕة اعميارف، اإلسَّدرية، طبد حمِقد

(8) Massignon : Art Almuhsibi, in Encyclopedia of Islam. 

، ضمـ 0286وؽٓات األطٓان، حتٍٓؼ إطمسان طباس، سمريوت،  طـ اعمحاسبل، أىر اسمـ ظمَُان:

 .17،16،          ص 9

اـتمقف إزم رضمال اـتنقف وأظمبار أيب اـيباس اـسبتل، حتٍٓؼ أمحد اـتقؽٓؼ،  اـتادغ: ((2

؛ اسمـ ؾٌّذ: أٔس اـٌٍري وطز احلٍري، ٔػ حمِد اـٌاد وأدوـػ 599، ص 0264اـرسماط، 

اعمٍرى: ٌٔح اـوٓب لـ ؼنـ األٔدـس اـرصٓب، حتٍٓؼ ؛ 04، ص 0281ؽقر، اـرسماط، 

؛ اـسَلوى: االستٍنا ألظمبار دول 097، ص 7، ضمـ 0286إطمسان طباس، سمريوت 

 .062، ص 9، طمـ 0214اعمًرب األؾك، اـدار اـبٓهاء، 
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 صَلب اـيُؿ وصقؽٓتف، وعما شمقذم ؾام شمُِٓذه اـنقذم أسمق لقد اـرطاية طظ

 –ل . وؿان شمٕصمري اعمحاسب(01)سمـ احلداد سمخَلؽتف ذم إؾراء هذا اـَتاب طٓز

صقؽٓة اعمًرب، إذ وضع أسس اـتنقف  ؿبرًيا طظ –لـ ظمَلل ؿتاسمف 

اـنحٓح وؾقاطده ؽتنقؽف ؿان سميًٓدا طـ االظمتَلط سماآلراء اـٌُسٌٓة اـبيٓدة 

 طـ روح اإلسَلم ، ويربز هذا ذم ؿتاسمف ليامل اـوريؼ اـنقرم، وصريٍة

   .(00)شمٕديب اعمريديـ

اشمباطْا  اـنقذم طظل يّبًل ؾاطدة احلٓاة اـتل ـٍد وضع اعمحاسب

ـٌّسف، ويٍقل أسمق لديـ: سماعمحاسبة ينؾ  أساس حماسبة اـنقذم وشمٍقم طظ

ل . ؿام أن أسما شيٓب أيقب سمـ سيٓد اـنّْاضم(09)درضمة اعمراؾبة اـيبد إزم

. ألا (05)ؾبؾ أن حياسبف اهللم ؾام سمِحاسبة ٌٔسف 0081هـ/ 180اعمتقذم طام 

ؽَان حياسب ٌٔسف  األسقد اـسجُامدل اهلل حمِد اـربدططبد اـنقذم أسمق

هذا اـّْج لـ حماسبة اـٌّس طدد لـ  ، وصار طظ(04)ـمدة ظمقؽف لـ اهلل

 ، وحمِد سمـ(01)سمـ صاـح اهلسَقرىل لّْؿ حيٓ لتنقؽة اعمًرب األؾيص

 (08)م 0919هـ/122طام  قذماعمت اعمراؿفل اهلل سمـ طثامن اـنّْاضمطبد

 .(07)لتنقؽة آظمريـ سماإلضاؽة إزم

                                                           

 .011( اـتِِٓل: لندر ساسمؼ، ص (01

 .04، 05، ص ( أىر لٍدلة حتٍٓؼ ؿتاب اـرطاية ـُِحاسبل، اـٍاهرة، سمدون شماريخ(00

 .02( اسمـ  ؾٌّذ : لندر ساسمؼ، ص(09

 .067( اـتادغ: لندر ساسمؼ، ص (05

 .976( اعمندر اـساسمؼ، ص (04

 .589( اـتادزم :لندر ساسمؼ، ص(01

 . 571( اعمندر اـساسمؼ، ص (08

،  496، 561، 551؛ اـتادزم: لندر ساسمؼ، صٌحات 08( اـتِِٓل: لندر ساسمؼ، ص (07

456. 
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طام  سمَتاب أيب صاـب اعمَل اعمتقذم ؿام شمٕصمر صقؽٓة اعمًرب األؾيص

م سميّقان " ؾقت اـٍُقب ذم ليالُة اعمحبقب ووصػ صريؼ 228هـ/ 568

اعمريد إزم لٍام اـتقطمٓد ". وهذا اـَتاب لـ ألْات ؿتب اـتنقف واـتيُٓؿ 

ـذـؽ ؿان اـمٓخ اـنقذم  (06)طّْا ذم شمرسمٓة اعمريدل ال يستًّل اـت اـنقذم

وهق لـ أهؾ أدار لـ سمُد  –ل أسمق إسمراهٓؿ سمـ إسامطٓؾ سمـ ومجاشمـ اـرضمراضم

 يٍقم سمٍراءة هذا اـَتاب طظ –م 0026هـ/ 121رضمراضمة وهبا شمقذم طام 

لريديف، ألن اعمَل وضع أسس اعمّْج اـنقذم وذوصف وصريٍة شمّىٓؿ طمٓاة 

 .(02)َع واعمريديـاـساـ

شمٕصمرهؿ سمآراء ي وسمٍراءة شمراضمؿ لتنقؽة اعمًرب األؾيص يتهح ـّا لد

جماهدة  طمرص هٖالء طظي اعمَل، ؽتٌٓد هذه اـرتاضمؿ ذم شمقضٓح لد

. وؾد (91)اـٌّس، واعمجاهدة طّد اعمَل هل اخلُقة واـنِت واـسْر واجلقع

 .(90)اعمجاهدةسُؽ اـيديد لـ صقؽٓة اعمًرب األؾيص هذا اـوريؼ لـ 

طام  اعمتقذم ؿام ييد ؿتاب " إطمٓاء طُقم اـديـ " أليب طمالد اـًزازم

وـٍٓت  م لـ أهؿ اعمٖـٌات اـتل أتػت ذم اعمًرب األؾيص0000هـ/ 111

مجاهريه لـ اعمتنقؽة واـناحلع ؽِٖـٌف لـ أطىؿ لٌَري ي رواضًما ـد

ي طُامئف ؽْق اـذي ـد اإلسَلم، وأٔف ضميؾ اـتنقف ضمزًءا لـ اـديـ ولٍبقاًل 

 .(99)أهؾ اـسّة ي ضميؾ ـُتنقف لَأة ـد

                                                           

 ؛ أىر لٍدلة حتٍٓؼ ؿتاب ؾقت اـٍُقب ـُدؿتقر514ؼ، ص ( اـتادزم: لندر ساسم(06

. طـ أيب صاـب 10، ص 0220اعمّيؿ احلٌّك، دار اـرشاد، اـٍاهرة، اـوبية األوغ، طبد

 .  515، ص 4اعمَل أىر: اسمـ ظمَُان: لندر ساسمؼ، ضمـ 

 ( أىر ؿتاب اعمَل: ؾقت اـٍُقب، لندر ساسمؼ.(02

 .541، ص  9( اعمَل: ؾقت اـٍُقب، ضمـ (91

، 002، 67، 64، 75، 12، 17، 55، 94، 99، 09( اـتادزم: لندر ساسمؼ، شمراضمؿ رؾؿ: (90

050 ،059 ،941. 

، ص 4، ج0285( اـذهبل: اـيرب ذم ظمرب لـ ؼرب، حتٍٓؼ صَلح اـديـ اعمّجد، اـَقيت، (99

؛ ضمقـد شمسْٓر: اـيٍٓدة واـػيية ذم اإلسَلم، شمرمجف حمِد يقسػ لقد وآظمرون، 01

 .072، ص 0212ـثأٓة، اـٍاهرة، اـوبية ا

Macdonald: Art Al Ghazeli, in Encyclopedia of Islam. 
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هبذا اـَتاب؛ ألٔف لقاؽؼ ـَُتاب  وؾد شميُؼ صقؽٓة اعمًرب األؾيص

اهلل سمـ طبد واـسّة، ـذـؽ اطتَػ اـنقذم طظ سمـ إسامطٓؾ سمـ حمِد سمـ

ؾراءشمف ذم  طظ –م 0085هـ/112طام  لـ أهؾ ؽاس، واعمتقذم –طمرزهؿ 

واـراضمح أن يَقن طظ سمـ إسامطٓؾ سمـ طمرزهؿ ؾد ؾرأ هذا ، (95)سمٓتف لدة طام

اعمػق،  يد طِف صاـح سمـ حمِد سمـ طمرزهؿ، اـذي رطمؾ إزم اـَتاب طظ

. وشميُؼ أيها أسمق لديـ هبذا (94)وأٍوع لدة سماـمام، ؽٍُل أسما طمالد اـًزازم

اـَتاب وؿان يٍقل: " ٔىرت ذم ؿتب اـتنقف ؽام رأيت لثؾ اإلطمٓاء 

ـذـؽ مل يَـ ؼريًبا أن يَقن ـَتاب اإلطمٓاء سقًؾا رائجة ذم  ،(91)ـًُزازم "

، ويٍقم سمٗؾرائف طدد لـ صقؽٓة هذه (98)أسقاق اـَتب سماعمًرب األؾك

 .(97)اـبَلد

أية طمال ؿان ؿتاب اإلطمٓاء لـ أهؿ ؿتب صقؽٓة اعمػق اـتل  طظ

أصمرت ذم صقؽٓة اعمًرب األؾك، ؽاستيُِقا لا ؽٓف لـ األذؿار واألدطٓة 

 .(96)واألوراد

" ؿتاب اـرساـة اـٍمريية ذم  ؿام ذاع سمع صقؽٓة اعمًرب األؾيص

م، يٖؿد ذـؽ 0175هـ/481طام  اـتنقف "، أليب اـٍاسؿ اـٍمريي اعمتقذم

                                                           

 .082، 086( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (95

، 0275( اسمـ اـٍايض: ضمذوة االؾتباس ذم ذؿر لـ طمؾ لـ األطَلم لديّة ؽاس، اـرسماط، (94

 .512، 516، ص 9ج

طّقان اـدراية ؽِٓـ طرف لـ اـيُامء ذم اعمائة ؛ اـًربيّل: 904( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (91

؛ اعمٍري: لندر 95اـساسمية سمبجاية، حتٍٓؼ طادل ٔقهيض، سمريوت، سمدون شماريخ، ص 

 .057، ص 7ساسمؼ، ج

 .072( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (98

 .027، 079، 007( اـتِِٓل: لندر ساسمؼ، ص (97

إلطَلم سمِـ طمؾ لراؿش وأؼامت ؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: ا971لندر ساسمؼ، ص تادزم: ( اـ(96

 .091، ص 4، ج0275لـ األطَلم، اـرسماط، 
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يديف مجاطة ؿثرية  أن أسما لديـ ؿأت ـف جماـس ـُقطظ ييُؿ ؽْٓا، ؽتخرج طظ

ل ذم جماـسف "رساـة ، وؿان يتّاو(92)لـ اـيُامء واعمحدصمع وأرسماب األطمقال

 .(50). ؿام درس هذا اـَتاب طدد لـ اـنقؽٓة(51)اـٍمريي ذم اـتنقف"

مجاطة  وهق ؿتاب أـٌف اإللام اـٍمريي ؿام يٍقل ذم لٍدلة ؿتاسمف " إزم

ذم ي م "، وؾد أـٌف طمّٓام رأ0141هـ/457اـنقؽٓة سمبُدان اإلسَلم ذم سّة 

اـنادق، أـٌف ـَٓقن صقؽٓة طقه أٔقاًطا لـ االٔحراف طـ ظمط اـتنقف 

 .(59)اـوريؼ اعمستٍٓؿ لٍٓاًسا صحًٓحا عمـ أراد أن يسري طظ

سماـتنقف اعمػؾل طـ صريؼ رطمٓؾ  ؿام شمٕصمر لتنقؽة اعمًرب األؾيص

لٖـٌات اـتنقف، واالـتٍاء سمنقؽٓتف. ؽٍد  طدد لّْؿ ـُِػق ـَلصَلع طظ

 حمِد لديّة لَة، ولّْؿ أسمق إزم رطمؾ طدد لـ لتنقؽة اعمًرب األؾيص

اجلزوزم لـ سجُامسة، وهبا شمقذم طام  اهلل سمـ لقدطبد

اـناريقي اـذي  ، ولّْؿ أيًها أسمق طِران لقد(55)م0064هـ/161

سميض لٖـٌات صقؽٓة اعمػق ألثال لٖـٌات  ، واصُيقا طظ(54)ضماور سمَِة

 .(51)أيب سمَر اعموقطل ذم اـتنقف اـتل ؿأت لقضمقدة ذم لَة اـتل طاش هبا

                                                           

( اسمـ لريؿ: اـبستان ذم ذؿر األوـٓاء واـيُامء سمتُِسان، لراضمية اسمـ شّب، اجلزائر، (92

 .057، ص 7؛ اعمٍري: لندر ساسمؼ، ج016، ص 0216

 .07؛ اسمـ ؾٌّذ: لندر ساسمؼ، ص 98( اـًربيّل: لندر ساسمؼ، ص (51

 .81ل: لندر ساسمؼ، ص ( اـتِِٓ(50

احلُٓؿ حمِقد وآظمريـ، اـٍاهرة، اـوبية األوزم طبد ( اـٍمريي: اـرساـة اـٍمريية، حتٍٓؼ(59

احلُٓؿ حمِقد: أسمق لديـ اـًقث، دار اعميارف، اـٍاهرة، سمدون طبد ؛06، ص 0، ج0228

 .52، 56شماريخ، ص 

 .977( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (55

 .966( اعمندر اـساسمؼ، ص (54

 .65( اعمندر اـساسمؼ، ص (51
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اعمػق، ـَـ مل حتدد  لـ رطمؾ إزم ؽة اعمًرب األؾيصوهّاك لـ لتنق

ـّا اعمنادر اـقضمْة اـتل ادمْقا إـْٓا واستٍروا ؽْٓا هّاك. لّْؿ اـنقذم أسمق 

اهلل حمِد اـربدطل األسقد طبد ، وأسمق(58)حمِد يرزضمان سمـ حمِد اجلزوزم

سمَلد احلجاز أم اـمام أم  أية طمال سقاء ادمْقا إزم . طظ(57)اـسجُامد

لٖـٌات صقؽٓة اعمػق اـتل  اق أم أؾالقا ذم لق، ؽٍد اصُيقا طظاـير

ذاطت شْرهتا لثؾ اـرطاية حلٍقق اهلل، وؾقت اـٍُقب، واإلطمٓاء، وؼريها 

 لـ اعمٖـٌات.

اعمػق سمؾ طمدث  سٌر صقؽٓة اعمًرب إزم ومل يٍتق األلر طظ

اعمًارسمة اـيَس، إذ أدت اـيَلؾات اـقصمٍٓة اـتل رسموت سمع اعمتنقؽة 

ؾٓام األظمرييـ سمزيارة لتنقؽة اعمًرب األؾك.  وإظمقاهنؿ لـ اعممارؾة إزم

 (56)سمُد أزلقر ؽٓذؿر ـّا اـتادزم أن صائٌة لـ لتنقؽة اعمػق وصُقا إزم

وزضمٓج سمـ وـقون  اهلل سمـ أيب ألًار، وأيب شيٓب، وأيب طٓزطبد ـزيارة أيب

 .(52)اـنّْاضمل، ؽقضمدوهؿ ؾد لاشمقا

  اعمػؾل أيها ذم أتٍال صريٍة اعمَللتٓة ذم اـتنقف إزمويتهح اـتٕصمري

اعمًرب األؾك، ومتسؽ سميض صقؽٓتف هبا، وهل صريٍة صقؽٓة ضْرت ذم 

اـّنػ اـثاين لـ اـٍرن اـثاـث اهلجري/اـتاسع اعمَٓلدي سمِديّة 

، يٖؿد ذـؽ (40). ؿام شمقضمد صقائػ لّْؿ ذم ظمراسان واـيراق(41)ٔٓساسمقر

                                                           

 .987( اعمندر اـساسمؼ، ص (58

 .976( اعمندر اـساسمؼ، ص (57

( أزلقر لديّة ؾديِة طظ ساطمؾ اعمحٓط األصُّول طّد لنب وادي أم اـرسمٓع، أىر: (56

 .66، 67، ص 9، ج0262لارلقل: أؽريٍٓا، شمرمجف حمِد طمجل وآظمرون، اـرسماط، 

 .061( اـتمقف إزم رضمال اـتنقف، ص (52

، ص 0288اـٍادر حمِقد: اـٌُسٌة اـنقؽٓة ذم اإلسَلم، دار اـٌَر اـيريب، اـٍاهرة، طبد ((41

400. 

 .74، ص 0275( اـسْروردي: طقارف اعميارف، اـٍاهرة، (40
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 ـ طظ سمـ إسامطٓؾ سمـ حمِد سمـ طمرزهؿ اـٌاد اعمتقذمأن اـنقذم أسما احلس

ا ذم اـتنقف سبٓؾ أهؾ 0085هـ/112طام  ًَ م ؿان ساـ

 أساس أن خيٌقا ألرهؿ طظ .ويٍقم شمنقف هذه اـوائٌة طظ(49)اعمَللتٓة

اهلل، ويرون أن اإلظمَلص يتقاؽر سمذـؽ ذم  اـّاس ذم اـيبادة وذم اإلؾبال طظ

 .(45)صقرة أؿِؾ

ؽٗن اـتنقف اـذي وـد وشمرطرع ذم اعمػق شٕٔف شٕن أية طمال  طظ

اعمًرب األؾك، وأصمر ذم دؽع طمرؿة  مجٓع اـٌرق واعمذاهب اـديّٓة، ؾد ٌٔذ إزم

اـتنقف ذم اعمجتِع ظماصة ذم طق اعمقطمديـ، ساهؿ ذم ذـؽ أن أرضف 

ًٔا ظمنًبا الٔتماره، ويرضمع ذـؽ إزم  ؿأت أؿثر لقاشماة لـ ؼريها وؿأت لٓدا

 طقالؾ داظمُٓة.طدة 

 اـيقالؾ اـداظمُٓة: –صمأًٓا 

وشمتيدد اـيقالؾ اـداظمُٓة اـتل أصمرت ذم ٔمٕة وازدهار اـتنقف ذم 

 اعمًرب األؾك.

: اـوبٓية اـديّٓة ـُدوـة اعمقطمدية. اجلدير سماـذؿر أن اعمّبع اـيالؾ األول

ىة اعمحاؽ اـذي استِد لّف اعمقطمدون هق شمياـٓؿ اإللام اـًزازم اـتل شمدطق إزم

أٔف ضميؾ اـتنقف ضمزًءا لـ  شمياـٓؿ اإلسَلم األساسٓة، سماإلضاؽة إزم طظ

، ؿام إن اـدطقة اعمقطمدية طٍِت اـميقر (44)طُامئفي ـد اـديـ، ولٍبقاًل 

                                                           

 .082( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (49

، ص 00، ج0267( اسمـ طريب: اـٌتقطمات اعمَٓة، اهلٓئة اعمقية اـيالة ـَُتاب، اـٍاهرة، (45

احلُٓؿ حمِقد: لرضمع ساسمؼ، ص طبد ؛79؛ اـسْروردي: لندر ساسمؼ، ص 540، 541

59. 

، 00( ضمقرج ؾّقايت: اـتنقف، لٍال ذم ؿتاب شمراث اإلسَلم، سُسُة طامل اعميرؽة، اـيدد (44

 .948، ص 0276اـٍسؿ اـثاين، اـَقيت، 
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سَان اعمًرب األؾك، وأسِْت ذم ضْقر أؾواب اـتنقف ي اـديّل ـد

 وزيادة أطداد اعمتنقؽة ذم طقهؿ.

 حلَام اـدوـة اعمقطمدية اـتل شجيت طظ: اـسرية اـذاشمٓة اـيالؾ اـثاين

األلام. ؽٍد ؿأقا اـٍدوة  ِٔق طمرؿة اـتنقف ذم اعمجتِع ودؽيْا إزم

اـيبادة، ؽّجد أن  ـرطاياهؿ ذم اـزهد واـتٍمػ وشدة اـتديـ واـيَقف طظ

ا ؽاضًَل  ًْ حمدصًما طارًؽا سمٕصقل اـديـ واـٌٍف،  اعمْدي حمِد سمـ شمقلرت ؿان ؽٍٓ

ا ًَ اعمٖلـ سمـ طظ ؿان ييىؿ ألر اـديـ ويٍقيف، طبد وظمٌُٓتف، (41)ورًطا ٔاس

جمُسف أهؾ اـيُؿ  وؿان اـًاـب طظ (48)ويُزم اـّاس ذم سائر سمَلده سماـنَلة

 . ؿام ؿان أسمق ييٍقب يقسػ سمـ(47)واـديـ، وإـْٓؿ اعمرضمع واـََلم ليْؿ

اعمٖلـ طماؽًىا ـٍُرآن، ؿام ؿان حيٌظ أطمد اـنحٓحع إلا اـبخاري أو طبد

. ومل ختتُػ سرية ييٍقب (42)، واشتْر سمزهده وورطف وطدـف(46)لسُؿ

اعمّنقر طـ أسَلؽف سمؾ شمٌقق طُْٓؿ ذم شمديّف، ؽٍد أضْر اـزهد واـتٍمػ 

أتػ ذم أيالف اـناحلقن وطىِت لَأتْؿ، ل وظممقٔة اعمٕؿؾ واعمُبس طمت

وؿان يوُبْؿ ويستدطْٓؿ لـ أٔحاء دوـتف ويَتب إـْٓؿ يسٕهلؿ اـدطاء، 

 .(11)لّْؿ لـ يٍبؾ صُتف سماـنَلت اجلزيُةوينؾ 

                                                           

، 94، ج0265، ( اـّقيري: هناية األرب ذم ؽّقن األدب، حتٍٓؼ د. طمسع ٔنار، اـٍاهرة(41

 .977ص 

 .506( اعمندر اـساسمؼ واجلزء، ص (48

( اعمراؿف: اعميجب ذم شمُخٓص أظمبار اعمًرب، طمٍٍف حمِد سيٓد اـيريان وحمِد اـيريب (47

؛ اـّقيري: لندر ساسمؼ، 910، 911، ص 0242اـيُِل، اـوبية األوغ، اـٍاهرة، 

 .506، ص 94ج

 .957( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص (46

؛ اـّقيري: لندر 954، 955، ص 0284صاطمب اـنَلة: اعمـ سماإللالة، سمريوت، ( اسمـ (42

 .597، ص 94ساسمؼ، ج

 .596، ص 94؛ اـّقيري: لندر ساسمؼ، ج956( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص (11
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ذم ؿؾ أٔحاء اعمًرب األؾك؛ مما ؿان  (10): أتمار اـرسمطاـيالؾ اـثاـث

ًٔا ـُيَقف طظ اـيبادة  ـف أسمُغ األصمر ذم ِٔق اـتنقف. ؽٍد وؽرت اـرسمط لَا

ًٔا ـُتيُٓؿ اـنقذم، اـذي يسي إـٓف اعمريدون اـساـَقن ل واعمجاهدات، ولَا

 . وؿان صمِة رسماصات طظ(19)وؿأت اـمقاصئ شميج سماـرسماصاتهلذا اـوريؼ. 

وأرزـف. وؾد ؾالت سمرد ؼارات  (15)سميهْا ذم َٔقر شاصئ اعمًرب األؾيص

ظمقارج  ـتٓسري أسباب اـًارة طظ (14)ؾراصّة اـمامل، وسميهْا ذم سَل

 ساطمؾ اـبحر ذم وادي لاسع وـف لرد . ؿام يقضمد رسماط طظ(11)سمرؼقاصة

. ؿام ؿان (18)نّان وهق رسماط طمسـ لٍنقد يتربك سمفلٕلقٔة، وطُٓف طم

 .(17)لقضع لديّة أصُٓة رسماًصا

اـبدع واعمذاهب  ـَـ لع رسقخ اإلسَلم ذم سمَلد اعمًرب واـٍهاء طظ

اعمّحرؽة واظمتٌاء اـتْديدات اخلارضمٓة ذم ذـؽ احلع، اظمتٌت اـقضٌٓة 

طمدث هذا احلرسمٓة ـُرسماط، ؽُؿ شمَـ هّاك طماضمة ـُرسماط ؿرضورة طسَرية. 

اـتوقر ذم أواظمر طْد اعمراسموع، وأصبحت ـألرسموة وضٌٓة ديّٓة ؽٍط، 

وضُت طالرة يٍندها اـزهاد واعمتنقؽة، وأصبحت لٍالات ـُيباد 

 .(16)اعمٍّويع ـُيبادة واـزهد واعمجاهدات اـنقؽٓة

                                                           

( طـ لقؾع األرسموة ذم اعمًرب األؾك، أىر اخلرائط اـتل احلٍْا األستاذ أمحد اـتقؽٓؼ (10

  رضمال اـتنقف.سمتحٍٍٓف ـَتاب اـتمقف إزم

 ( دائرة اعميارف اإلسَللٓة، لادة رسماط.(19

Bel: Op.cit, p.16. 

 .20، ص 0617( اـبَري: اعمًرب ذم ذؿر سمَلد أؽريٍٓة واعمًرب، اجلزائر، (15

( سَل لديّة ؾديِة ذم ؼرهبا اعمحٓط األصُّول، وذم ضمّقهبا اـّْر وهل لتقسوة سمع سمَلد (14

، ص 0691ٔىر أيب اـٌداء: شمٍقيؿ اـبُدان، سماريس، اعمًرب األؾك، ؿثرية اـرظماء، ا

051 ،050. 

 ؛ دائرة اعميارف اإلسَللٓة، لادة رسماط.21( اـبَري: لندر ساسمؼ، ص (11

 .61( اـبَري: لندر ساسمؼ، ص (18

 .009( اعمندر اـساسمؼ، ص (17

58)        )Bel: Op.cit, p.107. 
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األرسموة سقاء أؿأت  اـرطمال إزم هَذا شد لتنقؽة اعمًرب األؾيص

أم اعمّاصؼ اـداظمُٓة. وؿام أوضحّا ؽٗن االرسموة ذم اعمّاصؼ اـساطمُٓة 

اـساطمُٓة أصبحت ذات لِْة ديّٓة وـٓست طمرسمٓة ذم اـٌرتة اـزلّٓة 

ـُدراسة. ولـ األرسموة اـساطمُٓة اـتل أؾام هبا اـزهاد واعمتنقؽة رسماط لديّة 

. وذم لديّة أزلقر هّاك (12)ساطمؾ اعمحٓط األصُّول سَل، وؿان يٍع طظ

 وهذا اـرسماط لـ أؾدم اـرسماصات سماعمًرب األؾيص (81)رسماط شمٓوٌّور

اـٓقم، إذ يٍع  اـيْد اعمراسمول. وهق ليروف اعمقؾع إزم ووضمقده ساسمؼ طظ

، ورسماط (80)شاصئ اعمحٓط سميد سمهية ألٓال ضمّقب لديّة اجلديدة طظ طظ

 (85). وذم لديّة أسٌل(89)رسماط أيٓسع وهق ييّل رسماط اخلٓؾل آظمر يسِ

 (84)رسماط شمالرٔقت وهق يٍع ؾرب اـبحر سمٕسٌلل رسماصان، األول يسِ

. ؿام يقضمد رسماط ساطمظ (81)سماسؿ اعمديّة رسماط أسٌلل واـرسماط اـثاين يسِ

 .(87)رسماط شمالًّاصتل يسِ (88)آظمر يٍع سماـٍرب لـ ساطمؾ أٌٔا

                                                           

 .017( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (12

 .912ص  ( اعمندر اـساسمؼ،(81

 .912عمحٍؼ ؿتاب اـتمقف، ص  489( أىر هالش رؾؿ (80

 .404( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (89

( أسٌل لرد ذم أؾيص اعمًرب، وهق آظمر لرد شمبًُف اعمراؿب لـ طّد األٔدـس إزم ٔاطمٓة (85

اجلّقب، ولـ لرد أسٌل إزم لرد لاست لائة ومخسقن لًَٓل، احلِريي: اـروض 

، ص 0261ؾوار، حتٍٓؼ د. إطمسان طباس، اـوبية اـثأٓة، سمريوت، اعميوار ذم ظمرب األ

17. 

 .455( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (84

 .452( اعمندر اـساسمؼ، ص (81

( ساطمؾ أٌٔا سمٍرب وادي أم اـرسمٓع ؿثري اـزرع واعمقار واإلسمؾ واـبٍر واـًّؿ، احلِريي: (88

 .51لندر ساسمؼ، ص 

 .088( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (87
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ألا األرسموة اـتل أؾِٓت ذم داظمؾ اـبَلد سميًٓدا طـ اـسقاطمؾ ؽْل 

ضٌة هنر شمأسٌٓت وحمُف اـٓقم  يٍع طظي ؿثرية، ولـ أمهْا رسماط شاؿر اـذ

سٓدي شَٓرة، وؿان هذا اـرسماط لٍند ـُِريديـ ذم صُب ل ؾرية شمسِ

 .(86)شٓقخ اـتنقف واـناحلع

ألا لديّة ؽاس ؽٍد أؾٓؿ ؽْٓا رسماصان، األول يٍع سماـٍرب لـ ؽاس، 

 (71)رسماط زرهقنل ، واـرسماط اآلظمر يسِ(82)أٍوع ؽٓف اـنقؽٓة ـُيبادة

 .(70)ٓسةظمارج سماب أجل

، (79)ؿام وضمدت طدة أرسموة ذم لديّة لراؿش، لّْا رسماط شماسامصت

، وأظمرًيا رسماط اـًار (75)ورسماط أوضمدام ذم سمُد رؿقٔة لـ طامـة لراؿش

. وذم لّوٍة (74)اـذي يٍع ظمارج سقر لراؿش ظمارج سماب أؼامت

. وذم (77)ورسماط لُقالسـ (78)هّاك رسماصان مها رسماط طمَؿ (71)هسَقرة

                                                           

 .079، 015اعمندر اـساسمؼ، ص  ((86

 .419، 524، 581، 10( اعمندر اـساسمؼ، صٌحات (82

 .586( اعمندر اـساسمؼ، ص (71

 .086لندر ساسمؼ، ص تِِٓل: ( اـ(70

 .951، 084( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (79

 .010، ص 5؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج997( اعمندر اـساسمؼ، ص (75

 .545، 509ص ( اـتادزم: لندر ساسمؼ، (74

( إؾُٓؿ هسَقرة يِتد شامالً طظ طمدود دؿاـة، وذم ضمّقسمف سميض ؽروع األصُس اـَبري، (71

ويِتد ؼرسًما إزم هنر أٔامي، وذًؾا إزم وادي اـيبٓد اـذي يٌنؾ اإلؾُٓؿ طـ إؾُٓؿ شمادال 

ووادي أم اـرسمٓع ويٍع طظ سميد طػيـ ؽرسًخا لـ ضمْة اـًرب لـ لديّة لراؿش، أىر: 

 . 018، ص 9لارلقل: لندر ساسمؼ، ج

 .019( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (78

 .566( اعمندر اـساسمؼ، ص (77
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. وذم لديّة (72)يقضمد رسماط شمأقشمـ ضْري وييّل سمئر احلامم (76)دؿاـة لّوٍة

ؽٌْٓا  (69). ألا سجُامسة(60)وادي ٌٔٓس هّاك رسماط طٍبة طظ (61)ٌٔٓس

 .(65)رسماط أيّدور اـذي يٍع ظمارج لديّة سجُامسة

 إؾبال أطداد ؿبرية لـ أؽراد اعمجتِع طظ أتمار األرسموة إزمي وؾد أد

لع وضمقد األرسموة اـتل هٕٓت هلؿ اـدظمقل ذم سُؽ اـتنقف ظمنقًصا 

ًٔا ـَلٍٔواع طـ اعمجتِع ولراضمية اـٌّس وحماسبتْا، وؿام يٍقل أسمق  لَا

 .(64)"َللات صدق اعمريد ؽراره طـ اخلُؼلديـ: " لـ ط

: ؾٓام سميض شٓقخ اـتنقف اعمًريب سمقضع لٖـٌات ذم اـيالؾ اـراسمع

اـوريؼ، وشمقضح شمَقن هذه اعمٖـٌات ذم لتّاول إظمقاهنؿ ذم ل اـتنقف طمت

هلؿ اعمبادئ اجلقهرية ـوريؼ اـتنقف، لثُام وضع صقؽٓة اعمػق اـيديد 

 لـ اعمٖـٌات.

                                                           

( لّوٍة دؿاـة متتد لـ اـمامل إزم اجلّقب أرسمية وطػيـ ؽرسًخا، ولـ اـػق إزم اـًرب (76

صمَلصمقن ؽرسًخا يٌنؾ هنر شمأسٌٓت اإلؾُٓؿ طـ سمَلد طماطمة، وهنر أم اـرسمٓع يٌنُْا طـ 

أىر: اإلدريز: ٔزهة اعممتاق ذم اظمرتاق اآلؽاق، لَتبة اـثٍاؽة اـديّٓة، اـٍاهرة،  شمالسّا،

؛ احلسـ اـقزان: 71، ص 9؛ لارلقل: لندر ساسمؼ، ج940، ص 0سمدون شماريخ، ج

 .080وصػ أؽريٍٓا، ص 

 .911، ص 5؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج991( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (72

ِة أزـٓة شمظ اـسقس األؾك، وهلا هنر يّزل لـ ضمبؾ درن. اـبَري: ( ٌٔٓس لديّة ؾدي(61

 .081لندر ساسمؼ، ص 

 .410، 501( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (60

م وهل لديّة طمقهلا أرياض ؿثرية وهل طظ 717هـ/041( سجُامسة لديّة سمّٓت سّة (69

ـسقدان إزم هنريـ، ؿثرية اـّخؾ واألطّاب، وهل أول اـنحراء، ولّْا يدظمؾ إزم سمَلد ا

 .042، 046ؼأة لسرية شْريـ. اـبَري: لندر ساسمؼ، ص 

 .409( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (65

 .011، ص 4( اسمـ طريب: لندر ساسمؼ، ج(64
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 حماسـ اعمجاـس" أليب اـيباس أمحد سمـ حمِد سمـ طواءاهللوييد ؿتاب "

م لـ أهؿ 0040هـ/158سّة  اـنّْاضمل، اعميروف سماسمـ اـيريػ واعمتقذم

ًٓا، سمٕن .ـٍد وضع اسمـ اـيريػ (61)اعمٖـٌات اـنقؽٓة ذم ؿتاسمف لًّْجا صقؽ

وضع األسس واـٍقاطد اـتل شمّىؿ طمٓاة اـساـَع واعمريديـ اـذيـ يّتسبقن 

اـتنقف وحيدد هلؿ ذم ؿتاسمف لا يٌَُقن سمف لـ واضمبات وأطامل شميّْٓؿ  إزم

جماهدة أهقائْؿ وهتذيب ٌٔقسْؿ. وهيتؿ اعمّْج اـنقذم طّد اسمـ  طظ

 .(68)اـيريػ سماجلأب اـيِظ لـ اـتنقف

ؿام ييد ؿتاب " أٔس اـقطمٓد ؤزهة اعمريد " ـُيارف سماهلل أيب لديـ 

م لـ أهؿ ؿتب اـتنقف اعمًريب، وهذا اـَتاب 0027هـ/124طام  اعمتقذم

ؾقاطد اـسُقك اـتل  اعمريد اـساـؽ ـوريؼ اـتنقف، يّبْف إزم لقضمف إزم

ياين يّبًل لراطاهتا. واـَتاب طبارة طـ مجؾ ذات أـٌاظ ؾُُٓة شمتهِـ اعم

 .(67)اـَثرية

هَذا أتػ اـتنقف اـقاؽد لـ اعمػق ذم سمَلد اعمًرب األؾك، وسمدأ 

اعمتنقؽة اعمًارسمة يُيبقن دوًرا ذم طمٓاة اعمجتِع، وهق لا سٌّنُف ذم 

 صٌحات اـبحث اـتاـٓة.

  

                                                           

؛ اـنٌدي: اـقاذم سماـقؽٓات، ٔػ حمِد يقسػ 29، ص 9ساسمؼ، ج ( اــ طريب :لندر(61

؛ طماضمل ظمٌُٓة: ؿمػ اـىّقن طـ أسالل اـَتب 055، ص 6، ج0270ٔجؿ، ؽٓسبادن، 

 . 0812، ص 9، ج0245واـٌّقن، استأبقل، 

 .7، ص 0255( اسمـ اـيريػ: حماسـ اعمجاـس، ٔػ أسع سمَلسٓقس، سماريس، (68

اـذي ؾام سمػح طمَؿ أيب لديـ ذم ذطمف اعمسِك: اـبٓان واعمزيد  اـٍادرطبد ( أىر أمحد سمـ(67

اعممتِؾ طظ لياين اـتّزيف وطمٍائؼ اـتقطمٓد طظ أٔس اـقطمٓد ؤزهة اعمريد، اـٍاهرة، 

 هـ.0927
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 دور اعمتنقؽة ذم احلٓاة اـسٓاسٓة: -أواًل 

 اجلائرة:ذم ليارضة اـسٓاسات  دور لتنقؽة اعمًرب األؾيص -0

شمذؿر اعمنادر اعمّاؾبٓة سميض اـقؾٌات احلاسِة عمتنقؽة اعمًرب 

ؿ، وذـؽ ـدؽع ضُِْؿ وؾراراهتؿ اعمتيسٌة. ضد اـسَلصع وطامهل األؾيص

اعمأل ؽَل ظمقف إال لـ اهلل  ؽُؿ خيمقا سوقهتؿ، وأطُّقا ذـؽ ساطمة وطظ

اـدؿازم سبحأف وشمياغ. ؽاـنقذم أسمق لْدي ويـ اـسَللة سمـ ضمُداسـ 

 يٍند اخلٌُٓة –اـسُوان  م ؿان ال خيف0084هـ/ 181طام  اعمتقذم

أن ينؾ  اعمٖلـ سمـ طظ اعميُق هلذا اـنقذم _ إذا حتدث، وال خيفطبد

 .(66)ؿَللف إـٓف، ؽَان جيْر سمِيارضة اـسُوان

طام  اهلل حمِد سمـ اسامطٓؾ اهلقاري اعمتقذمطبد اـنقذم أسمقي ؿام شمند

طالؾ أؼامت وريَة اـذي ؿتب أطمباس اجلالع ذم  م، جلقر0060هـ/160

 .(62)زلالف

أيب إسمراهٓؿ إسامطٓؾ  ؿام هرع مجاطة لـ أهؾ أدار لـ سمُد رضمراضمة إزم

م، ؽمَقا ـف ضمقر اـيالؾ وأتْاؿف 0026هـ/121طام  سمـ ومجاشمـ اعمتقذم

هذا اجلقر، وأتْز ؽرصة  طمرلة اهلل، ؽًهب أشد اـًهب ومل يسَت طظ

ذم اجلالع، ؽُام أتْت اـنَلة ؾام سميىة احلارضيـ واـيالؾ صَلة اجلِية 

أٌٔسْؿ، ؽخرضمقا لـ  سمّْٓؿ، ؽتَُؿ ذم طمٍف سمََلٍم ظماف لّف اـّاس طظ

ظمرج أسمق إسمراهٓؿ ل اعمسجد ؿُْؿ، وظمرج اـيالؾ أيًها، وأتىر ظمارضمف طمت

. ومل خيش هذا اـنقذم اـيالؾ، وأؼُظ ـف ذم اـٍقل وهق (21)ؽٍبض طُٓف

                                                           

 .985( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (66

 .091، ص 4؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج971( اـتادزم :لندر ساسمؼ، ص (62

 .514ادزم: لندر ساسمؼ، ص ( اـت(21
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طرف اـيالؾ لَأتف ؽتًاؽؾ ل ا ٌٔسف ـُيٍاب واحلبس، طمتطمارض ليرًض 

 . (20)طـ ألره ومل يتيرض ـف سميد ذـؽ سمفء

طارض ؽْٓا رضمال اـتنقف سٓاسة اـيامل ي وهّاك طمَلت أظمر

 .(29)اجلائريـ طمع شَا اـّاس إـْٓؿ هذه اـسٓاسة

ليارضة اعمتنقؽة اـسٓاسات اجلائرة ـُسَلصع أو  وسماإلضاؽة إزم

اـّاس  وأسدوا إزم استًُقا لَأتْؿ داظمؾ جمتِع اعمًرب األؾيص ـيامهلؿ ؽٍد

اـَثري لـ اخلدلات طمع وؾٌقا ذم وضمف استبداد اـسَلصع وطامهلؿ، 

 وشممٌيقا ـرطاياهؿ واستجٓبت شٌاطتْؿ. 

 دور اعمتنقؽة ذم اـمٌاطة ـُرطٓة طّد احلَام:  -9

ذـؽ ؿثرية،  ؾام اعمتنقؽة ذم هذا اعمجال سمدوٍر لُحقظ، واأللثُة طظ

 لّْا شممٌع اـنقذم أيب شيٓب أيقب سمـ سيٓد اـنّْاضمل األزلقري اعمتقذم

م، ذم ٔساء طظ سمـ يقسػ اعمراسمول، ؤساء أوالده طّد 0081هـ/ 180طام 

م (، 0085-0051هـ/116-194اعمٖلـ سمـ طظ ) طبد اخلٌُٓة اعمقطمدي

ف طّد اعمٖلـ شٌاطتف، وألر سمٗصَلق رساطمْؿ، الرشمٌاع لَأتطبد وؾبؾ

. ؿام شممٌع هذا اـنقذم أيًها ذم مجاطة لـ أهؾ أزلقر، (25)اخلٌُٓة اعمقطمدي

أراد اـقازم ؾتُْؿ، ؽيرف اـقازم لَأتف ؽخمٓف وؾبؾ شٌاطتف. وـذـؽ ؿان 

 .(24)أهؾ أزلقر هيرطقن إـٓف ـرد أي اسمتَلء لـ ؾبؾ اـقازم

                                                           

 .518، 511( اعمندر اـساسمؼ، ص (20

 .490( اعمندر اـساسمؼ، ص (29

( اـنقليل: اعميزي ذم أظمبار ولّاؾب اـمٓخ أيب ييزي، خموقصة سمدار اـَتب اعمقية، (25

 .00، 01، ورؾة 977159، لَٓروؽُٓؿ 0942اـرلز شماريخ شمِٓقر 

 .066( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (24
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طام  لـ سمُد شمادال واعمتقذم –ؿام شممٌع أسمق األلان سمـ لمق اـرؽروذم 

لـ طامل اخلٌُٓة ل م ـ ـٍقم أظمذ لّْؿ إسحاق سمـ حي0906ٓهـ/ 801

يدؽيقا ل م ( دواهبؿ، طمت0904-0022هـ/800-121اـّاس اعمقطمدي ) 

أيب األلان، ؽَتب ؿتاسًما سماـمٌاطة هلؿ، ؽٍام  ـف لبُغ لائتل ديّار، ؽمَقا إزم

 .(21)اـيالؾ سمرد دواهبؿ

اـمٌاطات اـتل ؾام هبا  أية طمال ـٍد استجاب احلَام ـَثري لـ طظ

اعمتنقؽة سمٌهؾ اعمَأة االضمتامطٓة اـَبرية هلؿ، واـتل متثُت ذم اـتٌاف اـرطٓة 

طمقهلؿ، وشمٍديرهؿ إياهؿ . وـذـؽ ؿان ؼريًبا أن يرؽض هٖالء اعمتنقؽة 

 اعمّاصب اـديّٓة اـتل طرضت طُْٓؿ.

 اـيزوف طـ اعممارؿة ذم اعمّاصب اـديّٓة ـُدوـة:  -5

ذم اـٌرتة اـزلّٓة ـُدراسة،  أن لتنقؽة اعمًرب األؾيص ضمدير سماـذؿر

ؾد طزؽقا طـ اعممارؿة ذم اعمّاصب اـديّٓة، طمع رؽهقا شمقزم لّنب 

 اـٍهاء، ولّنب احلسبة.

أهؿ سامت لـ  وإذا ؿان اـنَلح وشدة اـقرع واخلقف لـ اهلل شميازم

رب لّنب اـٍهاء، ؽٗن هذه اـسامت ؿأت شمسِح عميىؿ لتنقؽة اعمً يتقزم

سمٕن يرشحقا ـتقزم هذا اعمّنب. وؿأت سُوة شميٓع ؾهاة اعمدن ذم  األؾيص

سُوة ؾايض اـٍهاة ولٍره لراؿش، يقضح ذـؽ أن ؾايض اـٍهاة ي أيد

م  ؾد 0078هـ /179طام  أسما يقسػ طمجاج سمـ يقسػ اـتجٓبل اعمتقذم

اـيزيز سمـ حمِد اـباؼايت عمّنب ؾهاء لديّة طبد رشح اـنقذم أسما حمِد

. واشمباًطا ـسٓاسة اـزهد ذم اـدٔٓا ولّاصبْا، وظمقًؽا لـ شمبيات (28)أؼامت

لراؿش، وصُب لـ ؾايض  اعمّنب ألام اهلل طز وضمؾ، ذهب هذا اـنقذم إزم

                                                           

 .949اـساسمؼ، ص  ( اعمندر(21

 .410، ص 6؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج911( اعمندر اـساسمؼ، ص (28
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اـٍهاة أن ييٌٓف لـ والية اـٍهاء. ـَـ ؾايض اـٍهاة متسؽ سمف ـٌهُف 

واهلل  لقؾٌف ذم رؽض شمقزم ظموة اـٍهاء، وؾال ـف : " وورطف، ـَّف صِؿ طظ

ؾدلل لا ؾبُت هذه اـقالية ". إزاء هذا  ـق ٔػت سماعمّمار لـ ؾرين إزم

 .(27)اعمقؾػ ؾام ؾايض اـٍهاه سمٗطٌائف لـ هذه اـقالية

ولـ اعمّاصب اـديّٓة اـتل طزف اعمتنقؽة أيًها طـ شمقـْٓا وضٌٓة 

احلسبة، وهل وضٌٓة ديّٓة لـ سماب األلر سماعميروف واـّْل طـ اعمَّر، اـذي 

اـٍائؿ سمٕلقر اعمسُِع. وـناطمبْا اـّىر واحلَؿ ذم آٍن واطمد،  ؽرض طظهق 

، ولّدرضمة حتت لسئقـٓات اـٍايض (26)وهل سمذـؽ ظمادلة عمّنب اـٍهاء

اـذي يٍقم سمتيٓع اعمحتسب. ؽاـٍايض أسمق يقسػ طمجاج سمـ يقسػ سميث 

م، أن 0071هـ/170طام  اعمُؽ لروان اـُِتقين اـياسمد اعمتقذمطبد أيب إزم

ـَّف  (22)وضٌٓة احلسبة سمِديّة لراؿش إـٓف لـ لديّة ؽاس ـٍٓدلف طظ ينؾ

 .(011)ظموة احلسبة ـرؼبتف ذم سُقك صريؼ اـتنقف رؽض أن يتقزم

وؿأت هّاك حماوـة إلؿراه اـنقذم أيب ييٍقب يقسػ سمـ طظ اعمٖذن 

والية احلسبة ذم لديّة داي لـ سمَلد  م، طظ0080هـ/117طام  اعمتقذم

شْر سمف لـ صَلح وورع وؿثرة اـبَاء واالضمتْاد واـيبادة، ـَّف شمادال، عما 

 .(010)رؽض هذه اـقالية وأطٌل لّْا

ـٍد ؿان لقؾػ هٖالء اعمتنقؽة سميدم اعممارؿة ذم شًؾ اعمّاصب 

ًٓا، ؽُق شمقـقا هذه اعمّاصب ألسدوا ـُرطٓة اـَثري لـ  ا سُب ًٌ اـديّٓة لقؾ

                                                           

 .410، ص 6؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج911( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (27

 .997، 998، ص 0268( اسمـ ظمُدون: اعمٍدلة، سمريوت، (26

؛ اـيباس سمـ 554، ص 0، ج؛ اسمـ اـٍايض: لندر ساسمؼ956( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (22

 .942، 946، ص 7إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج

 .956( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (011

 .086( اعمندر اـساسمؼ، ص (010
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ورؽهقا شمقزم هذه اعمّاصب  اخلدلات ـقرطْؿ وشمٍقاهؿ، ـَّْؿ آصمروا اـبيد

ؾقل احلؼ وليارضة  ظمقًؽا لـ اـقؾقع ذم اـٌّاق، وؽٍدان اـٍدرة طظ

أن هذه اعمّاصب يتَاـب طُْٓا صَلب اـدٔٓا،  اـباصؾ. ؿام أهنؿ ٔىروا إزم

واألضمدر سمٕصحاب اـذؿر واـوريؼ االسمتياد طّْا. ؿام إن رؽض شمقزم هذه 

ؾة لع اـسُوة سمٗيثار االسمتياد طدم إؾالة أي طَل اعمّاصب ييد طمرًصا طظ

طّْا. وإذا ؿأقا ؾد رؽهقا اعممارؿة ذم شئقن احلَؿ، ؽٍد شارؿقا ذم محَلت 

 اجلْاد ضد األسبان.

 اعمتنقؽة واعممارؿة ذم اجلْاد ضد األسبان:   -4

ذم أهؿ أطمداث طقهؿ اـيسَرية  شارك لتنقؽة اعمًرب األؾيص

وؾد أسمرزت ؿتب اعمّاؾب طمع طربوا ـألٔدـس ـُجْاد ضد األسبان. 

لمارؿة سميض اعمتنقؽة ذم ليرؿتع لـ أهؿ ليارك اجلْاد ذم سمَلد األٔدـس، 

 ومها ليرؿتا األرك واـيٍاب.

 ليرؿة األرك: -أ

اـتل دارت رطماها ذم اـتاسع لـ  Alarc(019)وشميد ليرؿة األرك 

م، لـ اعميارك احلاسِة ذم شماريخ 0024هـ اـثالـ لـ يقـٓف 120شيبان سّة 

لع  إلسَلم ذم األٔدـس، وهل ليرؿة شارك ؽْٓا لتنقؽة اعمًرب األؾيصا

م (، 0022-0064هـ/121-161اعمتوقطع، ذم طْد ييٍقب اعمّنقر ) 

                                                           

رك هق اسؿ سْؾ واسع وراء ضمبؾ اـمارات، وؿأت هذه اجلبال ؾد ؼدت طظ طْد ( األ(019

وسمجقار سْؾ األرك  اعمقطمديـ طماضمًزا سمع األٔدـس اعمسُِة ودوـة ؾمتاـة اـّقأٓة.

ؾالت ؾُية رسماح اـمْرية، أىر: جمْقل: احلُؾ اعمقشٓة ذم ذؿر األظمبار اعمراؿمٓة، طمٍٍف د. 

 .012، ص 1، هالش رؾؿ 0272سْٓؾ زؿار، وطبد اـٍادر زلالة، اـدار اـبٓهاء، 
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سميد شمقازم  (015)األٔدـس ـُِرة اـثأٓة اـذي ألُت طُٓف األطمداث اـيبقر إزم

ؿتب لسُِل األٔدـس، وؾادة اـثًقر ؽٓف سماشتداد اـهًط اـّقاين وصمٍؾ 

وصٕشمف سمتٌاؾؿ ؼاراشمف. ؽٍد سميث أـٌقٔسق اـثالـ لُؽ ؾمتاـة سمجٓقشف ذم محُة 

 .(014)أرايض األٔدـس ختريبٓة إزم

 وأؾبُت احلمقد لـ ؿؾ صقب وؿأت رؼبة اعمجاهديـ ذم اـيبقر إزم

اعمتوقطة لـ ؽٍْاء اعمًرب وصُحائف لـ األٔدـس ؿبرية وظمنقًصا 

اـذيـ أسِْقا ذم هذه اعميرؿة احلاسِة اـتل صمبتت طمدود  (011)اـنقؽٓة

اإلسَلم ذم األٔدـس. واـتل طٍد ؽْٓا ييٍقب اعمّنقر ـُحاج اـناـح أيب 

. ويِدٔا (018)اعمتوقطة، وؿأت رايتْؿ ظمرضاء ظمرز خيُػ األوريب طظ

اـذيـ شارؿقا ذم هذه اعميرؿة، وهق أسمق  اـتادزم سمرتمجة ألطمد شٓقخ اـتنقف

اـقاطمد سمـ شمقلرت اهلسَقري األسقد، اـذي شمقضمف لع ضمٓقش طبد حمِد
                                                           

م سميد سٍقط 0062هـ/161( طرب ييٍقب اعمّنقر إزم األٔدـس ذم ؼزوشمف األوزم سّة (015

د سمٓدوسمع هّريَّر لُؽ اـربشمًال، وؿأت لـ أؿرب لقأئ ؼرب األٔدـس. شُب ذم ي

وظمرج ييٍقب اعمّنقر وطمٍؼ االٔتنارات واستياد شُب وطدًدا لـ احلنقن سّة 

م صمؿ شًُتف شقاؼؾ أظمري وأمل سمف لرض ؽيٍد لع اـّناري صًُحا عمدة 0020هـ/167

دون: اـيرب وديقان اعمبتدأ ؛ اسمـ ظم961ُمخس سّقات . أىر: اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص 

؛ اسمـ طذاري: اـبٓان اعمًرب ذم أظمبار 109، 100، ص 8، ج0265واخلرب، سمريوت، 

 ؛ حمِد918إزم  915، ص 0261األٔدـس واعمًرب، ؾسؿ اعمقطمديـ، اـدار اـبٓهاء، 

اهلل طّان: طق اعمراسموع واعمقطمديـ ذم اعمًرب واألٔدـس، اـٍسؿ اـثاين طق طبد

 .027، ص 0221وبية اـثأٓة، اـٍاهرة، اعمقطمديـ، اـ

رصاس ذم ؛ اسمـ أيب زرع: األٔٓس اعمورب سمروض اـ969ٍ( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص (014

، 0258أظمبار لُقك اعمًرب وشماريخ لديّة ؽاس، شميُٓؼ حمِد اهلاشِل اـٌَٓلزم، اـرسماط، 

 .554، 555، ص 94؛ اـّقيري: لندر ساسمؼ، ج991ص 

 .999ساسمؼ، ص ( اسمـ أيب زرع: لندر (011

 .998، 991( اعمندر اـساسمؼ، ص (018
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استمْد ذم ل ضمزيرة األٔدـس، وشارك ذم ليرؿة األرك طمت اعمسُِع إزم

 . وطمٍؼ اعمسُِقن اـّق ذم شمُؽ اعميرؿة.(017)سبٓؾ اهلل

ؾٓادة  ؽة ؾد شمقزمأن أطمد اعمتنق وإذا ؿان اسمـ أيب زرع ؾد أشار إزم

ضمٓش اعمتوقطة، واـتادزم ؾد ألدٔا سمرتمجة ألطمد شٓقخ اـتنقف اـذي شارك 

ذم ؼزوة األرك، ؽّٗٔا ٔيتٍد أن هّاك أطداًدا ؿبرية لـ اـنقؽٓة ؾد ظمرضمقا 

ـُجْاد ذم األٔدـس. يٖيد ذـؽ ؾقل اعمراؿف أن ألري اعمٖلّع أسما ييٍقب 

برية لـ اعمتوقطع لـ أطداد ؿ اعمّنقر ؾد اطتِد ذم ضمٓمف طظ

طمٍؼ ل .وؿأت ليرؿة األرك سمدون شؽ آظمر ليرؿة طىِ(016)اـناحلع

 األسبان. ؽْٓا اعمسُِقن أتناًرا طماساًم طظ

 ليرؿة اـيٍاب: -ب

اـتل شارك ؽْٓا سميض لتنقؽة اعمًرب ي ولـ ليارك اجلْاد األظمر

اـتل وؾيت ذم اخلالس طػ لـ صٌر سّة  (012)األؾك، ليرؿة اـيٍاب

اهلل طبد م، ذم ظمَلؽة أيب حمِد0909هـ/ اـساسمع طػ لـ يقـٓف سّة 812

 م (.0905-0022هـ/ 801-121اـّاس ) 

استئّاف األسبان ـًزواهتؿ اعمخرسمة ذم  وشمرضمع أسباب شمُؽ اعميرؿة إزم

رشمٍائف أرايض األٔدـس، لّتْزيـ أمًال اخلٌُٓة اعمقطمدي اـّاس لّذ ا

ؾقاطدها وصمًقرها.  اـيرش سمحقادث إؽريٍٓة، واستَٓلء سمّل ؼأٓة طظ
                                                           

 .512( اـتمقف إزم رضمال اـتنقف، ص (017

 .969( اعميجب ذم شمُخٓص أظمبار اعمًرب، ص (016

( اـيٍاب طمنـ يٍع ؽقق ؾِة أطمد ضمبال اـمارات اـتل شمٌنؾ سمع األٔدـس وأسبأٓا (012

اهلل طّان: دوـة اإلسَلم ذم طبد اـّقأٓة، وهق حيتؾ أطظ ؾِة ذم اجلبؾ. أىر: حمِد

األٔدـس، اـيق اـثاـث: طق اعمراسموع واعمقطمديـ ذم اعمًرب واألٔدـس، اـٍسؿ اـثاين: 

طق اعمقطمديـ واهنٓار األٔدـس اـَربى، لَتبة اخلأجل، اـوبية اـثأٓة، اـٍاهرة، 

 .  519، ص 0221
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.وعما اؾرتب أضمؾ (001)حتريرها طـ سري احلقادث ذم األٔدـس واـيِؾ طظ

أتْاء اهلدٔة سمع ؾمتاـة واعمقطمديـ اـتل وؾيْا ييٍقب اعمّنقر، أظمذ لُؽ 

تف ذم ليرؿة ؾمتاـة أـٌقٔسق اـثالـ يتٕهب ـًزو األٔدـس ـَلٔتٍام هلزيِ

م صقب ضمٓان 0912هـ/811األرك. ؽخرج لـ ؾمتاـف ذم ؾقاشمف طام 

طدة طمنقن، وأصاب اعمسُِع لـ ضمراء ذـؽ حمـ  طظ وظمرب واستقزم

م ووصؾ ذم 0901هـ/818وظمسائر ؽادطمة، وظمرج ذم اـيام اـتازم سّة 

 . (000)سماـًّائؿ صُٓوُة لثًٍَل  والية لرسٓة، صمؿ طاد إزم طبثف إزم

اـٍقات اعمقطمدية اـنًرية ذم صد شمُؽ اجلٓقش األسبأٓة وألام طجز 

شبف  اـًازية ؿان السمد أن ييرب ألري اعمٖلّع سمٌّسف ذم ضمٓقشف اجلرارة إزم

سائر أٔحاء اعمًرب  اجلزيرة ـٍٓقد سمٌّسف اجلٓقش اإلسَللٓة، ؤٌذت ؿتبف إزم

ت وإؽريٍٓة وسمَلد اـٍبُة سماستٌّار اـّاس ـُجْاد، ؽاستجاسمت سائر اجلْا

 .(009)واـٍبائؾ ـُدطقة

األٔدـس،  اجلٓش اـذي طرب إزم إزم وأهؿ لتنقؽة اعمًرب األؾيص

أهؿ  ؽٍد طمٌىت ـّا ؿتب اعمّاؾب شمرمجة ـمٓخ لـ صقؽٓة اعمًرب األؾيص

اهلل اـٌْري، وهق لـ طبد اجلٓش اعمقطمدي، وهق أسمق اـنرب أيقب سمـ إزم

ي وأسما لديـ شٓقخ اـتنقف لـ أهؾ سبتة، ؾدم لراؿش وصحب أسما ييز

اعمػق، وـٍل اـيُامء واـٌهَلء، واستمْد ذم وؾية  وأسما ؼاـب، ورطمؾ إزم

. وهذا ييّل أن هّاك اـَثري لـ (005)م0909هـ/812اـيٍاب طام 

                                                           

؛ 941، 956ؼ، ص ؛ اسمـ طذاري: لندر ساسم506، 507( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص (001

 .  191-107، ص 8اسمـ ظمُدون: اـيرب، ج

 .  964اهلل طّان: لرضمع ساسمؼ، ص طبد ؛ حمِد506( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص(000

 .  590( اعمراؿف: لندر ساسمؼ، ص (009

؛ اـيباس 086، ص 9؛ اسمـ اـٍايض: لندر ساسمؼ، ج401( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (005

 .  79، 70، ص 5سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج
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ؾد شارؿقا ذم وؾية اـيٍاب لع اعمتوقطع ـُجْاد  لتنقؽة اعمًرب األؾيص

 ذم األٔدـس.

ؿ اـسٓاسٓة، ذم أطمداث طقه هَذا شارك لتنقؽة اعمًرب األؾيص

ارشمٌاع لَأتْؿ  ؿام شارؿقا سمٗجياسمٓة ذم أطمداصمف اـيسَرية. ويرضمع ذـؽ إزم

 االضمتامطٓة داظمؾ جمتِيْؿ.

 اـدور االضمتامطل عمتنقؽة اعمًرب األؾك:: صمأٓا

مل يّيزـقا طـ  شمٖؿد ؿتب اعمّاؾب أن اعمتنقؽة ذم سمَلد اعمًرب األؾيص 

إجياسمٓع شارؿقا أؽراد جمتِيْؿ أهنؿ ؿأقا  جمتِيْؿ، وشمدل لقاؾٌْؿ طظ

مهقلْؿ وآاللْؿ، وسيقا ضماهديـ ـَمػ اـهقائؼ طّْؿ. ؽٍد متسَقا 

اـتَاؽؾ واـتياون طـ صريؼ اـبذل  سمتياـٓؿ اـَتاب واـسّة اـتل حتث طظ

واإلٌٔاق إلسياف اعمَّقسمع. وؿان ـُِتنقؽة دور ذم اـرطاية االضمتامطٓة 

ؿأت شمنٓب اعمجتِع وحتدث  وظمنقًصا ذم األزلات االؾتنادية اـتل

 لّْا اـٌٍراء واعمساؿع. جماطات طاين

 دور اعمتنقؽة ذم اعمجاطات: - 0

أسْؿ اعمتنقؽة ذم اـتخٌٓػ طـ أؽراد جمتِيْؿ ذم اعمجاطات اـتل 

 اـرمحـ اـتادزم اعمتقذمطبد سمـ حمِد سمـل شميرضقا هلا. ؽاعمتنقف أسمق زؿريا حيٓ

اهؾ اـّاس ذم اعمجاطة اـتل م ؾام سماـتخٌٓػ طـ ؿ0061هـ/178طام 

طمدصمت ذم لديّة لراؿش طمع مجع اـٌٍراء اـذيـ سمجالع طظ سمـ يقسػ، 

مل يبؼ ـف لّف ل وأظمرج هلؿ سًِّا وؾًِحا ؿان طّده وؽرؾف طُْٓؿ طمت

. ؿام ؿان أسمق زؿريا يُِؽ ذم لديّة ؽاس ؾًِحا ذم ؼرؽتع، ؾام (004)رء

                                                           

 .  948، 941( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (004
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وأقم اـيام ومل يبؼ لـ لاـف م، 0071هـ/170اعمساؿع طؿ  سمتقزييف طظ

 .(001)رء

اهلل حمِد سمـ طبد سٓاسة اـبذل واإلٌٔاق أيًها اـنقذم أسمق وسار طظ

ؽٍد  –م 0026هـ/121ٔزيؾ لديّة ؽاس، وهبا شمقذم طام  –إسمراهٓؿ اعمْدوي 

ا لـ اـدٔأري ومل يزل يٌٍّْا ذم  ًٌ دظمؾ لديّة ؽاس وليف طمقازم أرسميع أـ

ـف ؼري دار صمؿ سماطْا. وؿان يُِؽ أـػ صحٌة لـ مل يبؼ ل سبٓؾ اخلري طمت

ؾِح، ؽٕصاسمت أهؾ ؽاس جماطة، ؽباع مجٓع ذـؽ سمقصمائؼ وآظمرهؿ ذم اـسداد 

أضمؾ، ؽُام طمؾ األضمؾ استدطاهؿ، وطمؾ اـقصمائؼ ذم اعماء، وؾال هلؿ:" أٔتؿ  إزم

 .(008)أضمؾ" ذم طمؾ ولا سميت األ لـ هلل وـَـ اطمتُت طَُٓؿ سماـبٓع إزم

يٍتق دور اعمتنقؽة ذم لساطدة أؽراد جمتِيْؿ ذم أية طمال مل  طظ

اـندؾات  األزلات االؾتنادية ؽٍط سمؾ ؿان لستًِرا ذم جمال احلث طظ

 اـٌٍراء. واإلطمسان اـيام إزم

 اـندؾات واإلطمسان اـيام: احلث طظ - 9

اهلل  اـنقؽٓة سُقك ـُتٍرب إزمي إن اـتَاؽؾ واـرطاية االضمتامطٓة ـد

اـندؾة  ودطاًم هلذا اـدور ؽٍد ؾالقا سماحلث طظ لرضاشمف. واـيِؾ طظ

 179طام  يُّقر اعمتقذمي اـٌٍراء، ؽاـنقذم أسمق ييز واإلطمسان اـيام إزم

. واـنقذم أسمق (007)عمـ ضماء يسٕـفل م ؾدم أضحٓة طٓد األضح0078هـ/

م ؾال :" 0910هـ/126طام  ؽٍٓف لديّة ؽاس اعمتقذم حمِد يسَر سمـ لقد

                                                           

 .  948؛ اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص 900، 901( اـتِِٓل: لندر ساسمؼ، ص (001

؛ اـَتاين: 021، ص 9؛ اـسَلوي: لندر ساسمؼ، ج559( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (008

، 0622سُقة األٌٔاس وحمادصمة األؿٓاس سمِـ أؾرب لـ اـيُامء واـنُحاء سمٌاس، ؽاس، 

 .  987، ص 5ج

 .89( أسمق اـيباس اـيزذم: دطالة اـٍٓع ) لّاؾب اـمٓخ أيب ييزي (، ص (007
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. وؾام اـنقذم (006)ا اـتقؽٓؼ ؽقضمدٔاه "إصيام اـويام "ذم هذا اعمهامر صُبّ

م 0061هـ/169طام  اهلل اـتادزم اعمتقذمطبد سمـ إسمراهٓؿ سمـل أسمق زؿريا حيٓ

 .(002)مل يبؼ ـف رءل سمٌٗٔاق لاـف ؿُف ذم سبٓؾ اخلري طمت

واألرالؾ، ل اعمساؿع واـٓتال ؿام ؿان أسمق اـيباس اـسبتل طوقًؽا حمسًّا إزم

 ألَّف اجلُقس ذم األسقاق واـورؾات وحيض اـّاس طظ ؽَان جيُس طمٓث

اـندؾة ويٕيت سمام ضماء ذم ؽهُٓتْا لـ اآليات واآلصمار؛ ؽتّْال طُٓف اـندؾات 

. ويٍقم لذهب أيب اـيباس اـسبتل ذم (091)اعمساؿع ويّقف ؽٓقزطْا طظ

 .(090)اـندؾة، وؿان يرد سائر أصقل اـػع إـْٓا احلث طظ اـتنقف طظ

اـنقذم أسمق حمِد صاـح سمـ وأدـقس، وأصُف لـ شمارودأت ألا 

وشمقذم سميد  واستقصـ لراؿش وأؼامت وريَة واستٍر أظمرًيا سماـسقس األؾيص

م، ؽَان ال يِسؽ شٓئًا مما يٍع ذم يده لـ ألقال، وعما وصؾ 0025هـ/121طام 

مل اعمساؿع سمجِٓع لا ورصمف طـ أسمٓف لـ األلَلك و سمُدة شمارودأت شمندق طظ إزم

يتِسؽ سمفء. وذم ؽرتة إؾالتف سمِراؿش ؿان اـٌٍراء ال يٌارؾقن لّزـف، ؽتارة 

 .(099)خيرج إـْٓؿ سمندؾات، وشمارة يرلل إـْٓؿ اـدراهؿ لـ سمع األسمقاب

وهق لـ أهؾ  –اـيزيز اـسَلجلل طبد واعمتنقف أسمق اـيباس أمحد سمـ

ؿان ال يبٓت  –م 0915هـ/811شمقذم طام  -اجلأب اـػؾل لـ لراؿش 

يتندق سمف، وؿان طّدلا ل طمتل وطّده لال ليُقم يرؿـ إـٓف ؽَان يسي

اـٌٍراء  يِف يورح طُٓف أصمرياء اعمّوٍة أٔقاع اـثٓاب، ؽٓورطمْا هق طظ

 .(095)سمِرؾيةل ويبٍ

                                                           

 .  189، ص 9؛ اسمـ اـٍايض: لندر ساسمؼ، ج95( اسمـ ؾٌّذ: لندر ساسمؼ، ص (006

 .  946( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (002

الة، اـوبية األوغ، اهلل اهلرطبد احلِٓدطبد ( أمحد سماسما: ٔٓؾ االسمتْاج سمتوريز اـديباج، شمٍديؿ(091

 .  951، ص 9؛ اـسَلوي: لندر ساسمؼ، ج79، ص 0262صراسمُس، 

 .  415( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (090

 .  549، ص 7؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج542-547( اعمندر اـساسمؼ، ص (099

 .  576، 577( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (095
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اـناريقين أرًضا ؿأت ـف وشمندق  ؿام سماع اـنقذم أسمق طِران لقد

 طمسـ سمـ طظ اعموًري اعمٖذن . واـنقذم أسمق طظ(094)اعمساؿع سمثِّْا طظ

اـذي ٔزل ذم اجلأب اـػؾل لـ لراؿش، ؿان سميد أن يٕظمذ أضمرشمف ٔىري 

 .(091)اعمساؿع طُِف يبٍل لّْا شًٓئا ـٍقشمف، ويتندق سماـباؾل طظ

وشمتيدد وضمقه اـرب واإلٌٔاق ذم سبٓؾ اهلل عمتنقؽة اعمًرب األؾك، 

طام  رضمل اعمتقذمؽِّْؿ اـنقذم أسمق إسمراهٓؿ إسحاق سمـ حمِد اهلز

أسمّاء  م اـذي ؿان يتٌٍد لَاشمب اـنبٓان ـٓيوػ ويٌّؼ طظ0068هـ/160

 .(098)األيتام واـٌٍراء

اهلل اـتاودي اعميُؿ اـذي ؿان لـ أهؾ ؽاس، وشمقذم طبد واـنقذم أسمق

م، ؿان يُِؽ لَتًبا ـتيُٓؿ اـنبٓان، ؽَان ال يٕظمذ 0061هـ/ 161طام 

ْٓؿ لا يٕظمذه لـ أضمر لـ أوالد األؼّٓاء، األضمر لـ أوالد اـٌٍراء، ويرد طُ

وسمُغ ذم طوٌف وإطمسأف طُْٓؿ أٔف ؿان يًسؾ أصمقاب اـنبٓان وخيٓوْا إذا 

ًٔا (097)ذـؽ أضمًرا ذـؽ، وال يٕظمذ طظ اطمتاضمت إزم . وهّاك لـ طمبس ؽدا

ؽٍراء أهؾ اـذلة، ؽٍد  . سمؾ هّاك لـ شمندق طظ(096)اعمسُِع ـدؽـ لقيت

م سمجبة 0048هـ/140طام  وحيَلن اعمتقذم اجلُٓؾ سمـطبد شمندق اـنقذم

 .(092)صمِّْا طػة دٔأري ـّقاين لر سمف

ألثُة ؿثرية متدٔا هبا اعمنادر اعمّاؾبٓة شمقضح ضمْقد هٖالء اعمتنقؽة ذم 

أطامل اـرب واخلري شمٕؿًٓدا عمبدأ اـتَاؽؾ االضمتامطل واـرطاية االضمتامطٓة اـذي 

 يٕلرٔا سمف اإلسَلم.  

                                                           

 .  966( اعمندر اـساسمؼ، ص (094

 .  054، ص 5سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج( اـيباس (091

 .  940( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (098

؛ اـسَلوي: لندر 001، ص 5؛ اـَتاين: لندر ساسمؼ، ج979( اعمندر اـساسمؼ، ص (097

 .066، ص 9ساسمؼ، ج

 .  582( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (096

 .  011( اعمندر اـساسمؼ، ص (092
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 واـيِؾ:اعمتنقؽة : اصماـثً 

ـُيِؾ ذم اإلسَلم لَأة لرلقؾة، ؽْق ؾِٓة أساسٓة لـ ؾٓؿ اعمجتِع 

ؿبرًيا. ـٍد ؽْؿ صقؽٓة اعمًرب  اعمسُؿ، ويِّح اـٓد اـيالُة شمقؾرًيا وؽهًَل 

اـيِؾ، واـتل  اعمياين اـتل طمثت طظ -ؿام أوردت ؿتب اعمّاؾب  – األؾيص

ة اـنقذم سمِجتِيف. ضماءت ذم اـَتاب واـسّة اـّبقية، ؿام أهنؿ ؽِْقا صُ

ؼريه؛ ـذـؽ ؾدروا ؾِٓة اـيِؾ  ؽْؿ مل يٍروا أن ييٓش اـنقذم طاـة طظ

ؽَأقا ييُِقا ويَسبقا رزؾٍْؿ، وذم اـقؾت ذاشمف ال يقؽْؿ ذـؽ طـ 

صاطة اهلل وطبادشمف. ؽاـَسب طّدهؿ ؽهُٓة حترر اإلٔسان لـ ذل اعمسٕـة، 

، واـتجارات، وؼري احلرفل سممت وييّل اـَسب أن يَقن اـنقذم لمتًًَل 

شمٍٓظ، أو شمثبت سميًٓدا طـ اـمبْات .وؾد متسَقا  ذـؽ مما أسماطمتف اـػيية طظ

.وألدشمّا اعمنادر سماألطامل اـتل (051)هبذه اعمياين وطاشقا لـ ؿد أيدهيؿ

لارسْا صقؽٓة اعمًرب األؾك، وؾد شميددت هذه األطامل ؽمُِت اـزراطة، 

 ـ احلرف.واـرطل، واـنّاطة، واـتجارة، وؼريها ل

 اعمتنقؽة واـيِؾ اـزراطل واـرطقي: - 0

سماـيِؾ ذم زراطة أراضْٓؿ، وؾالقا  ؾام لتنقؽة اعمًرب األؾيص

سمجِٓع اـيُِٓات اـزراطٓة لـ طمرث وطمناد ودرس. ؽَان أسمق حمِد مخٓس 

يٍقم سمزراطتْا وظمدلتْا سمٌّسف، سمـ أيب زرح اـرضمراضمل األسقد يُِؽ أرًضا 

يده شمٍديًرا ـٍِٓة اـيِؾ. وذم أطمد األطقام وؿان ال يٕؿؾ إال لـ طِؾ 

طمناده دون أن ييُِقه،  ؽتٓان اـٍرية طظ استحؼ ؽدأف احلناد ؽتقايص

ؽٕؾبؾ أسمق حمِد وؾد رآهؿ ؾد طمندوا ضمزًءا لـ ؽدأف ؽٍال هلؿ: ؿٌقا سمارك 

اهلل ؽَٓؿ، ؽٍاـقا ـف: لا طمندٔا إال صائيع لتربطع، ؽٍال هلؿ: يٌََٓؿ لا 

                                                           

 .  546( اعمندر اـساسمؼ، ص (051



 عمتنقؽة اعمًرب األؾيص ذم طق اعمقطمديـ ؿتب اعمّاؾب لندرا ـدراسة اـدور اعمجتِيل   60

ن دمِيقه، ؽجِيقا لا طمندوا، وطمازه سمِقضع واطمد أ طمندشمؿ ؽيز

 .(050)ؽيزـف وشمندق سمف وؿره أن يٕؿؾ مما طُِقه لـ ؼري أضمرة

اهلل يَلسٓػ اـرضمراضمل يٍقم سمٕطامل اـزراطة ذم أرضف، طبد وؿان أسمق

، وؼريهؿ ؿثري لـ اـنقؽٓة اـذيـ ؿأقا ييُِقن ذم (059)وخيدلْا سمٌّسف

 .(055)زراطة أراضْٓؿ

اعمتنقؽة لـ ؿان ال يُِؽ أرًضا ـزراطتْا، وـَّْؿ ؿأقا وهّاك لـ 

ييُِقن سماألضمر ذم أرايض ؼريهؿ. لّْؿ أسمق احلسـ طظ اـنّْاضمل لـ أهؾ 

شمادال اـذي ؿان ييٓش لـ طمراسة اـبساشمع، واحلناد، وأٔقاع اخلدلة 

طمناد ذم وؾت احلناد  . وطمع اطمتاج أطمد لَلك األرايض إزم(054)األظمرى

اهلل اجلزوزم لـ أهؾ طبد احلناد، ؽقضمد اـنقذم ظاـتِس أضمرًيا ط

م، ؽاستٕضمره ؽحند ـف 0064هـ/161ذم طمدود طام  سجُامسة، واعمتقذم

 .(051)زرطف، صمؿ استيُِف ؿؾ طاٍم ذم طمناد أرضف

أيًها اـيِؾ اـرطقي، ؽٍد ؿان أليب  ؿام لارس صقؽٓة اعمًرب األؾيص

رطايتْا سمٌّسف،  أسمٍار يتقزماعمُٓجل لـ سمُد رضمراضمة،  سمـ لقدل زؿريا حيٓ

. ؿام ؿان (058)اعمػق ـُحج استٕضمر راطًٓا ـٍٓقم سماـرطل لَأف وطمع ساؽر إزم

ًٓا0078هـ/ 179طام  أسمق ييزي يُّقر اعمتقذم . وضمدير سماـذؿر (057)م ييِؾ راط

أن هٖالء اعمتنقؽة ؿأقا حيثقن اـرطاة ولـ يُِؽ اـدواب أال جييُقا هذه 

                                                           

 .  005لندر ساسمؼ، ص تادزم :( اـ(050

 .  517( اعمندر اـساسمؼ، ص (059

 .  411، 578( اعمندر اـساسمؼ، ص (055

 .  911-914( اعمندر اـساسمؼ، ص (054

 .  976( اعمندر اـساسمؼ، ص (051

 .  009( اعمندر اـساسمؼ، ص (058

 .  901( اعمندر اـساسمؼ، ص (057
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ا ـُػعذم أرض اـل اـدواب شمرط ًٌ ، ومل يَتٌقا سماـّنح (056)ًري ألن ذـؽ خماـ

واإلرشاد، سمؾ رضسمقا اعمثؾ، واـٍدوة اـوٓبة ألؽراد جمتِيْؿ. ؽِـ اعمتنقؽة لـ 

ذم ل ؽِْا ؿاملة، ـئَل شمرط ؿأت ـف أسمٍار إذا محُْا لـ داره ـرتطك، ضميؾ طظ

 ذمل أرضف أزال اـَاملة طـ ؽِْا، وضميُْا شمرط أرض أطمد، ؽٗذا وصؾ إزم

 .(052)داره داره أطاد اـَاملة، وساؾْا إزم أرضف، ؽٗذا أراد أن ييقد إزم

 اعمتنقؽة واـيِؾ سماـنٓد وشمرسمٓة اـّحؾ: - 9

لارس طمرؽة اـنٓد اـنقذم أسمق طمٌص طِر سمـ لياد اـنّْاضمل لـ 

م، وؿان ينواد اـسِؽ لـ سقاطمؾ 0081هـ/180طام  سمُد أزلقر اعمتقذم

ؿان يٍقم سمجِع طسؾ اـّحؾ لـ اـبحر اعمحٓط، ويٍتات سمذـؽ، ؿام 

اـدؿازم لـ أهؾ سَل جيِع لا يٌُىف اـبحر لـ  . وؿان أسمق لقد(041)اـربية

. وطِؾ أيًها سمحرؽة اـنٓد (040)لباح األؿؾ، ؽٓبٓيف ويمرتي سمثِّف ظمبًزا

اـنقذم أسمق ضميٌر حمِد سمـ يقسػ اـنّْاضمل لـ سمَلد شمادال، وهبا شمقذم طام 

ؽ ؿان هذا اـنقذم يتخذ ظمَليا ذـ م. وسماإلضاؽة إزم0900هـ/ 816

 .(049)اـٌٍراء ٌٔسف، واـتندق طظ اـّحؾ، ويٍقم سمبٓع اـيسؾ ـإلٌٔاق طظ

 اعمتنقؽة واـيِؾ سماحلرف واـنّاطات:=  5

شميددت احلرف اـتل لارسْا صقؽٓة اعمًرب األؾك، مما يٖؿد 

 لمارؿتْؿ سمٗجياسمٓة ذم اـّماط احلرذم ذم اعمجتِع. ؽٍد ؿان اـنقذم أسمقطِران

                                                           

 .  910( اعمندر اـساسمؼ، ص (056

 .  054( اعمندر اـساسمؼ، ص (052

 .  065( اـتادزم :لندر ساسمؼ، ص (041

 .  918( اعمندر اـساسمؼ، ص (040

 .  415( اعمندر اـساسمؼ، ص (049
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. وؿان (045)سمـ يدراس احلَلج ييِؾ طمَلضًما ـٍُوـ ذم لديّة ؽاس لقد

. ؿام طِؾ سمحرؽة احلٓاؿة أيًها اـنقذم (044)اهلل اـنقذم ييِؾ ظمٓاًصاطبد أسمق

طام  اـرمحـ اـنّْاضمل اجلباب األزلقري، اعمتقذمطبد أسمق اـيباس أمحد سمـ

 .(041)م0021هـ/129

األصباق لثؾ أيب احلسـ وهّاك لـ اعمتنقؽة لـ ختنص ذم صّاطة 

. وختنص اـبيض ذم صّاطة اـٍدور لثؾ أيب (048)طظ سمـ زؿريا األسقد

سمـ لِٓقن اـنّْاضمل لـ سمُد أزلقر، وهبا شمقذم طام ل زؿريا سمـ حيٓ

م، وؿان هذا اـنقذم ينّع اـٍدور ويبٓيْا ويمرتي سمثِّْا 0914هـ/810

ـنقذم أسمق وييزان . ؿام ؿان ا(047)شيرًيا، ؽٓوحّف سمٓده، وخيبزه ويٕؿؾ لّف

م، ييِؾ أيًها ذم 0905هـ/801طام  سمرييدن سمـ وسمٓدن األيَلين، اعمتقذم

 .(046)صّاطة اـٍدور، وؿان يٍتات سمثِّْا

ألا اـنقذم أسمق سيٓد طثامن اـريصجل لـ سمُد دؿاـة، وشمقذم ذم طمدود 

م، ؽَاان يٍقم سميِؾ أطمجار األرطماء اـتل شمستخدم ذم 0025هـ/ 121

 . (042)صحـ احلبقب

لـ احلرف اـتل طِؾ هبا صقؽٓة اعمًرب األؾك، طمرؽة دسمغ اجلُقد، و

                                                           

 .  56( اسمـ ؾٌّذ: لندر ساسمؼ، ص (045

 .  917؛ اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص 061( اـتِِٓل: لندر ساسمؼ، ص (044

 .  62، ص 9( اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج(041

 .  986ص ( اـتادزم: لندر ساسمؼ، (048

 .  404( اعمندر اـساسمؼ، ص (047

 .  028، ص 01؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لندر ساسمؼ، ج450( اعمندر اـساسمؼ، ص (046

 .  502( اـتادزم: لندر ساسمؼ، ص (042
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م ييِؾ 0918هـ/815طام  ؽٍد ؿان أسمق طظ طمسـ سمـ طظ اعموًري، اعمتقذم

 دسمغ اجلُقد، يمرتط طظ سمدسمغ اجلُقد، وإذا أراد أطمد أن يستٕضمره طظ

أتٍض وضقءه وأن ينظ اـىْر واـيق ذم ل لستٕضمره أن يتقضٕ لت

 .(011)مجاطة

 اعمتنقؽة واـيِؾ اـتجاري: - 4

طِؾ سميض اعمتنقؽة ذم اـّماط اـتجاري لـ سمٓع وذاء. ؽٍد ؿان 

وهق لـ أهؾ اجلأب اـػؾل لـ  –أليب إسمراهٓؿ إسحاق سمـ حمِد اهلزرضمل 

ًٔا ـبٓع اإلسٌّج واهلريسة، ؽٗذا  –م 0061هـ/160لراؿش وشمقذم طام  دؿا

طمنؾ لـ صمِـ سمٓيْا ورسمحْا لا يٌَٓف ويٌَل أصحاسمف، أصيؿ اعمساؿع سمٍٓة 

. ؿام ؿان أسمق ييٍقب يقسػ سمـ طظ اعمٖذن (010)طّده لـ اهلريسةل لا شمبٍ

ًٔا ذم سقق 0080هـ/117لـ أهؾ داي وشمقذم طام  م، ييِؾ طواًرا وـف دؿا

 .(019)لديّة داي

اـقاطمد سمـ شمقلرت اهلسَقري األسقد يبٓع طبد حمِد ؿام ؿان أسمق

ًٔا ذم اـسقق، ويٍقل: "إذا  اخلرضوات ذم اـسقق ذم ؾٌة، وؿان يرؽض اختاذ دؿا

طمأت اـنَلة شمقضٕت ودظمُت اعمسجد ووضيت ؾٌتل طّد ساريف، وإذا 

ًٔا وطمأت اـنَلة، ولررت إزم اعمسجد يقسقس إزمَّ اـمٓوان  اختذت دؿا

 .(015)ؽ رء ؽَل ينٌق زم ظماصري ذم اـنَلة "ويٍقل: ـيُؽ رسق ـ

                                                           

 .  564( اعمندر اـساسمؼ، ص(011

 12، ص 5؛ اـيباس سمـ إسمراهٓؿ: لدر ساسمؼ، ج949-940( اعمندر اـساسمؼ، ص (010

 .  086-087ؼ، ص ( اـتادزم: لندر ساسم(019

 .  512( اعمندر اـساسمؼ، ص(015
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ذم أوضمف اـّماط  أي طمال، ؽٗن لمارؿة صقؽٓة اعمًرب األؾيص وطظ

 االؾتنادي اعمختٌُة شمقضح أهنؿ ؽِْقا أن اـتنقف اـنحٓح ال يريض

سمحال أن شمقف اـيبادات أصحاهبا طـ صُب اـرزق واـَسب. ؽاـزهد أن 

ؽٍراء  َلل ؽٓتندق سمف طظيزهد اـنقذم ؽٓام يَُِف سمَده وؿسبف احل

اعمسُِع، وـٓس اـزهد أن يزهد اعمرء ؽٓام مل شمنؾ إـٓف يده، ومل يدظمؾ ذم 

جمتِيْؿ، ؽاـيِؾ ؿام ؽِْقه  لَُف. وـذـؽ مل ييش هٖالء اعمتنقؽة طاـة طظ

مما يدره هذا اـّاس رة األرض، وعمساطدة اعمحتاضمع لـ واضمب ذطل ـيام

 اـيِؾ لـ ؿسٍب طمَلل. 
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 ظمامتة:

أية طمال أسمرزت هذه اـدراسة أمهٓة ؿتب اعمّاؾب ذم ؿتاسمة شماريخ  طظ

 لا أطتٍد وطظ -اـٌئات اعمِْمة اـتل أمهُت وؼٓبت ذم احلقـٓات اـتارخيٓة 

دون ؾند لـ لٖرظمل هذا اـيق، ؽىروف اـيق وصمٍاؽتف طماـت دون  -

واـيسَري، اـتاريخ اـسٓاد  ذـؽ، واؾتق جمال اـَتاسمة اـتارخيٓة طظ

ؽْٖالء اعمٖرظمقن مل يَـ ـدهيؿ إدراك ألمهٓة ؿتاسمة شماريخ اـيقام، ؽِٖرظمقا 

اعمػق واعمًرب اطتِدوا اعمّْج اـسائد ذم ؿتاسمة اـتاريخ ذم هذا اـيق وهق 

 أن اـٌرد هق صأع اـتاريخ.

رسؿ صقرة حلٓاة  لـ اعمّاؾبؿتب وؾد ألَـ ـُباطمث لـ ظمَلل 

يىْر ؽْٓا طدم أيزال اـنقؽٓة طـ  اـنقؽٓة ذم جمتِع اعمًرب األؾيص

جمتِيْؿ ولمارؿتْؿ سمٗجياسمٓة ذم أطمداث طقهؿ، ؿام شمربز اـنقرة أيًها 

 لّْج هٖالء ذم احلٓاة، وممارستْؿ اـسٓاسٓة واالضمتامطٓة واالؾتنادية.


