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مظادر رواياخ انسريج انىثىيح عىذ ادلؤرخني
عرع ومىاقشح

ادلذرس

انذكتىر

دويا عثذ عهي انشمري

جامعح انثظرج /كهيح اآلداب
ادلهخض-:
هىان ملىلت مشهىسة بين الباحثين في الخاسٍخ وهي "ال جاسٍخ بال مصادس" إر ال ًمىن للباحث أن ًىخب دون
الشحىع إلى املصادس ليعخلي منها املادة ألاوليت التي جضوده بالىصىص الىفيلت بىخابت متن البحث ،فعمليت هخابت
الخاسٍخ جلىم على املصادس ،ولزلً اشترط على الباحث أن ًخأهذ من جىافش مصادس وافيت كبل الششوع في عمليت
البحث.
ُ
ّ
ْ
أظخلى أهل الخاسٍخ مصادس مخعذدة في هخابتهم للعيرة الىبىٍت  ،وهي في الىاكع فيها املعخذ به في الجملت ،
وفيها غير املُ ْع ّ
ًصح وما ال ُّ
خذ به  ،وفي هال الىىعين ما ُّ
ًصح من الشواًاث  ،واغلب هخب الخاسٍخ جىسد الصحيح
ِ
ً
والضعيف والىاهي واملىضىع في أخباس العيرة مما ًجعل داسط العيرة محخاحا إلى جمحيص هزه الشواًاث كبل
ً
الاظدشهاد بها  ،وإن من املؤظف حلا أن هشي بعض املثلفين  ،بل وبعض الذاسظين املخخصصين في مادة
ً
َ
َ
ُ
وظىذ ،
ظىذ
ٍ
جادلىن فيها ؛ فال ًُف ّ ِشكىن بين ٍ
الخاسٍخ  -فضال عن عامت الىاط ْ ً -مترون في هزه الحليلت  ،بل وٍ ِ
ّ
املحذثين ولضوم جطبيله في مجاٌ سواًاث العيرة والشمائل
سواًت وسواًت  ،وال ًؤمىىن بمىهج الىلذ عىذ
وال بين ٍ
ِ
ْ
ً
ُ
ُ
الىبىٍت والخاسٍخ .ألامش الزي ًؤدي أحياها إلى الخلط بين الشأي والشواًت هى الزي ًى ِكع في مثل هزه امللىلت وفي
ً
ً
مثل هزا الشأي ّ ،
إن هىان فشكا بين أن ًلىٌ اللائل  (( :ال أسي حشحا من سواًخه ))  ،وبين أن ًلىٌ  :ال أسي
ً
ً
ْ
حشحا من اعخلاده أو العمل به؛ إر ٌُشترط للملىلت ألاولى صحت رلً الىالم سواًت؛ ليزوٌ الحشج من سواًخه ،
وال ٌُشترط للملىلت ألاخشي صحت الشواًت بها في رلً املىضع  ،وإهما ٌُشترط كيام الذليل على املضمىن؛ ورلً
معنى من املعاوي أو ٌَ ْع َ
للفشق بين أن ًشوي إلاوعان الشواًت  ،وبين أن ٌعخلذ ً
مل به!هما أهه عىذما جخخلط على
َ
ُ
ضل وٍ ُّ
الباحث هزه املعاوي ظىف ًُخطئ الحم والصىاب وال شً  ،وكذ ً ُّ
ضل  ،من حيث ٌشعش أو من حيث ال
ٌشعش  ،وما َ
أهثر الىاط اليىم الزًن ال ًُ ّ
فشكىن بين هزه الىحهت وجلً وبما أن ليل علم مصادسه التي ٌعخلي منها
مادجه ،والعيرة الىبىٍت أًضا لها مصادسها ،وهي عىذ املؤسخين ليعذ على دسحت ظىاء في ألاخز منها والاعخماد
عليها  ،بل جخفاوث بحعب كيمتها  ،وٍأحي في ملذمتها اللشآن الىشٍم فهى أوثم املصادس وأصحها وفيما عذاه عباسة
عن مضج بين الشواًاث الثلاث والضعفاء  ،ومنهم من لم ٌشترط الصحت فيما ًشوٍه  ،ألن امللصذ الخاسٍخي وان
هى املىحه ألدائه،حيث وان ًشمي إلى حمع وافت الخفاصيل الخاسٍخيت الخاصت بمىاضعه من وافت املصادس على
اخخالف مىاصلها من الصحت والضعف فهي جحخاج إلى البحث والذساظت ملعشفت مىثىكيخه من عذمها  ،وهى غاًت
البحث.
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Mruyat Biography of the Prophet sources when
historians(((presentation and discussion)))
Teacher Dr. Dunia Abd Ali Al-Shammari
College of of Arts - University of Basrah
Abstract:
There is a saying popular among researchers in history which is "no history of
running out of resources." It is not the researcher can be written without reference to
the source of draws, including raw material, which provide him with texts to ensure
left aboard the research process of the writing of history based on sources, and
therefore required to researcher to be sure the availability of adequate sources before
embarking on a search operation.
Gleaned historians multiple sources in writing the biography of the Prophet, which
are in fact the aggressor in a sentence, and it is of merit, and in both types what is true
and what is not true of novels, most history books supplied correct the weak and feeble
and subject in the news Biography making schools curriculum in need to scrutinize
these novels before cited, and that it was really unfortunate to see some intellectuals,
and even some scholars to allocate history - as well as the general public - Imitron in
this fact, and even argue it; do not differentiate between the support and the support, or
between a novel and a novel, does not believe in approach cash when modernists and
the necessity of its application in the field of novels biography and merits prophetic
history .alomr which sometimes leads to confusion between opinion and the novel is
the one who signed in such a statement in such a view, if there is a difference between
that view say: "I do not see critical of his novel" and between that says: I do not see
critical of belief or work done; it is required for the first argument to be true speech
novel; to wear off the embarrassment of his novel, does not require the other saying the
health of the novel in that place, but the requirement for proof of secured; and that the
difference between the It tells the human story, and the thought that the meaning or
meanings shall come! As he gets mixed up with the researcher these meanings will
make mistakes right and wrong no doubt, have been led astray and led astray, in terms
of feel, or in terms of not feeling, and more people today who do not differentiate
between this destination and those Given that each knew his sources that draws them
article, and biography Prophet also have their sources, which is when historians are not
a degree either in taking them and rely on them, but vary according to their value, and
comes in the forefront of the Koran is closer sources and most well and in any other is
a mix of novels trustworthy and vulnerable, and some of them did health requires as
narrated, because the historical destination was directed to his performance, which was
aimed at gathering all the historical details of the Bmoadah from all sources of
different houses of Health and weaknesses they need to research and study to know the
reliability or not, a very searching.
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ادلقذمح-:

اَخم اإلااعزىن بى٢اج٘ الخاعٍش والؾُما الؿحرة الىبىٍت ،ألجها حٗض الىىاة ألاولى ،وألاؾاؽ
ً
الظي ُبني ٖلُه جاعٍش ؤلاؾالم ٧له ،وهي التي ٧اهذ خاٞؼا للمؿلمحن ٖلى جضوًٍ الخاعٍش،
وعٗٞخه بلى مها ٝالٗلىم ؤلاؾالمُت ال٨شحرة  ،و٢ض ظٗلخه ًدخل م٩اهت مهمت يمجها  .و٢ض
ً
نى ٠اإلااعزىن ٦خبا في الؿحرة احؿٗذ للٗضًض مً ألاٚغاى ،وجىىٖذ مىاهجهم في جىاو٫
ً
ألاخضار وؤزخلٟذ في الخهيُ ٠الظي ٌٗخمض ٖىض بًٗهم ٖلى الازخهاع م٨خُٟا بةًغاص
ألازباع اإلاكهىعة ٖىض ؤَل الؿحرٖ ،لى زال ٝبٌٗ آلازغ الظي ٌٗخمض ٖلى البؿِ ،
ً
وؤلا٦شاع مً بًغاص الغواًاث الٗضًضة ،اؾدىاصا بلى مهاصع مسخلٟت ،بًٗها ال ٌؿخىفي قغوٍ
الصخت  ،مشا ٫طل ٪ظما ٫الضًً ابً خضًضة ألاههاعي(ث َ783ـ) ،واإلاُل٘ ٖلى اإلاهاصع
التي اؾخ٣ى مجها ماصجهً ،جضَا مؼط بحن الغواًاث الش٣اث والًٟٗاء  ،واهه لم ٌكترٍ
الصخت ُٞما ًغوٍه،ألن اإلا٣هض الخاعٍذي ٧ان َى اإلاىظه ألصاثه ،خُض ٧ان ًغمي بلى ظم٘
٧اٞت الخٟانُل الخاعٍسُت الخانت بمىيىٖه مً ٧اٞت اإلاهاصع ٖلى ازخال ٝمىاػلها مً
الصخت والًٗ ،٠وٍضلل ٖلى طل٢ ٪ىله ":واؾخسغظخه مً صواوًٍ ٦شحرة مخٗضصة ،بط في ٧ل
َغٍ ٤مجها ٞاثضة لم جخًمجها ألازغيٞ ،جمٗذ الُغ ١وؤوعصتها لٟاثضتها( ،)1و٢ا ٫الخلبي في
م٣ضمت ٦خابه (( :وال ًسٟى ؤن الؿحر ججم٘ الصخُذ( ،)2والؿُ٣م ،والًُٗ ،)3( ٠والبال،ٙ
واإلاغؾل( ،)4واإلاى ،)5(ُ٘٣واإلاًٗل( ،)6صون اإلاىيىٕ( ،)8( )))7وؤ٦ض ص.ؤ٦غم ُ
الٗمغي بٗض ؤن
ؤوعص مهاصع الؿحرة الىبىٍت طل ٪ب٣ىله (( :وهي في الىاٞ ٘٢حها اإلاُ ْٗ ّ
خض به في الجملت ،وٞحها
ٚحر اإلاُ ْٗ ّ
ًصر وما ال ُّ
ُّ
ًصر مً الغواًاث ))( ،)9واٚلب ٦خب الخاعٍش
خض به ،وفي ٦ال الىىٖحن ما
ِ
جىعص الصخُذ والًُٗ ٠والىاهي واإلاىيىٕ في ؤزباع الؿحرة مما ًجٗل صاعؽ الؿحرة
ً
مدخاط بلى جمدُو وتهظًب َظٍ الغواًاث ٢بل الاؾدكهاص بها  ،وبهه إلاً اإلااؾ ٠خ٣ا ؤن
ً
هغي بٌٗ اإلاشٟ٣حن  ،بل وبٌٗ الضاعؾحن لخسهو الخاعٍش ًٞ -ال ًٖ ٖامت الىاؽ -
َُ
ُ
َْ
عواًت
وؾىض  ،وال بحن
ؾىض
ٍ
ٍ
جاصلىن ٞحها ؛ ٞال ًِ ّ ٟغ٢ىن بحن ٍ
ًمترون في َظٍ الخ٣ُ٣ت  ،بل وٍ ِ
ّ
اإلادضزحن ولؼوم جُبُ٣ه في مجا ٫عواًاث الؿحرة
وعواًت  ،وال ًامىىن بمىهج الى٣ض ٖىض
ِ
ْ
ً
والكماثل الىبىٍت والخاعٍش .ألامغ الظي ًاصي ؤخُاها بلى الخلِ بحن الغؤي والغواًت َى الظي
ً
ّ
ًُى ِ ُ٘ ٢في مشل َظٍ اإلا٣ىلت وفي مشل َظا الغؤي  ،بن َىاٞ ٥غ٢ا بحن ؤن ً٣ى ٫ال٣اثل  (( :ال
ً
ً
ْ
ؤعي خغظا مً عواًخه ))  ،وبحن ؤن ً٣ى : ٫ال ؤعي خغظا مً اٖخ٣اصٍ ؤو الٗمل به؛ بط ٌُكترٍ
ً
للم٣ىلت ألاولى صخت طل ٪ال٨الم عواًت؛ لحزو ٫الخغط مً عواًخه  ،وال ٌُكترٍ للم٣ىلت
ألازغي صخت الغواًت بها في طل ٪اإلاىي٘  ،وبهما ٌُكترٍ ُ٢ام الضلُل ٖلى اإلاًمىن؛ وطل٪
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مٗنى مً اإلاٗاوي ؤو ٌَ ْٗ َ
ً
مل به! ٦ما بهه
للٟغ ١بحن ؤن ًغوي ؤلاوؿان الغواًت  ،وبحن ؤن ٌٗخ٣ض
ٖىضما جسخلِ ٖلى الباخض َظٍ اإلاٗاوي ؾىًُ ٝسُئ الخ ٤والهىاب وال ق ، ٪و٢ض ًَ ُّ
ًل
ًل  ،مً خُض ٌكٗغ ؤو مً خُض ال ٌكٗغ  ،وما َ
ؤ٦ثر الىاؽ الُىم الظًً ال ًُ ّ
ُوٍ ُّ
ٟغ٢ىن بحن
َظٍ الىظهت وجل ٪وبما ؤن ل٩ل ٖلم مهاصعٍ التي ٌؿخ٣ي مجها ماصجه ،والؿحرة الىبىٍت ؤًًا
لها مهاصعَا ،وهي ٖىض اإلااعزحن لِؿذ ٖلى صعظت ؾىاء في ألازظ مجها والاٖخماص ٖلحها  ،بل
جخٟاوث بدؿب ُ٢متها  ،وٍإحي في م٣ضمتها ال٣غآن ال٨غٍم ٞهى ؤوز ٤اإلاهاصع وؤصخها وُٞما
ٖضاٍ ٞهى ًدخاط بلى البدض والضعاؾت إلاٗغٞت مىزىُ٢خه مً ٖضمها وَى ٚاًت البدض ،وال
ٌؿٗني بال ؤن ؤصٖى اإلااعزحن اإلاؿلمحن بلى ج٣ضًم صعاؾاث مٟهلت ج٨ك ًٖ ٠مالمذ اإلاىهج
ْ
ُ
ؤلاؾالمي للخاعٍش  ،وًٖ ؤبٗاص اإلاىهج الى٣ضي الظي حٗامل َو٣ٞه عواًاث الخاعٍش ؤلاؾالمي
بهىعة ٖامت وعواًاث الؿحرة الىبىٍت بسانت .
ّ
٦ما وؤخظع مً الاٖخماص في ٞهم ؤخضار الخاعٍش ؤلاؾالمي وجهىع ٖٓماء عظاله ٖلى
ً
عواًاث حؿى٢ها ٦خب الخاعٍش وألازباع صون جمدُو ،مما ٌُٗي نىعا مكىَت ألخضار
ُّ
الخاعٍش ؤلاؾالمي لخإز ِغ مهاصع الغواًاث وؤلازباعٍحن الظًً ؤٖخمضَم ؤٚلب اإلااعزحن باألَىاء
اإلاسخلٟت  ،والاججاَاث اإلاظَبُت والؿُاؾاث اإلاخباًىت،التي َبٗذ عواًاتهم مىظ ٖهغ
ُ
الغاقضًً ،وما بٗضٍ مً ٖهىع ألامىٍحن والٗباؾُحن  ،وؤهه البض مً مداولت ظاصة إلٖاصة
نُاٚت الخاعٍش ؤلاؾالمي بإ٢الم بؾالمُت جامً وجدـ بضوع ؤلاؾالم وؤزغٍ في جاعٍسىا
وخايغها ومؿخ٣بلىا،وؤملي ٦بحر في ؤن ًخم ً٨الباخشىن مً جُىٍغ َظا ؤلاهجاػ وؤلاٞاصة مىه
لُخم بٖاصة جدلُل الؿحرة ومهاصعَا وٖغيها مً ظىاهبها اإلاسخلٟت باالٖخماص ٖلى الغواًاث
اإلاىز٣ت وو ٤ٞالخهىع ؤلاؾالمي الصخُذ لؤلخضار والضوا ٘ٞوالؿماث .
ادلثحث األول  /مظادر معهىماخ ادلؤرخني عه انسريج انىثىيح :
اقتهغ بحن الباخشحن في الخاعٍش ؤن ال جاعٍش بال مهاصع ؤو بال صلُل ختى جىز ٤الخاصزت
ً
ً
وج٣بل ٖ٣ال وطو٢ا  ،بط ال ًم ً٨للباخض ؤن ً٨خب صون الغظىٕ بلى اإلاهاصع لِؿخ٣ي مجها
اإلااصة ألاولُت التي جؼوصٍ بالىهىم الُٟ٨لت ب٨خابت متن البدضٗٞ ،ملُت ٦خابت الخاعٍش
ج٣ىم ٖلى اإلاهاصع ،ولظل ٪ؤقترٍ ٖلى الباخض ان ًخإ٦ض مً ٟ٦اًت مهاصعٍ ٢بل الكغوٕ
في ٖملُت البدض.
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والىا ٘٢ؤن ٖمل اإلااعر ًسخلٖ ٠ما َى ٖلُه ٖىض ألاصًبٞ ،األزحر ًم ً٨ؤن ً٨خب
ً
ال٣هو والغواًاث الخاعٍسُت اٖخماصا ٖلى طا٦غجه وزُاله ،ؤما اإلااعر ٞاهه ًجب ؤن ً٨ىن
ً
مُ٣ضا بًىابِ و٢ىاٖض الخىزُ ،٤وطل ٪بةؾىاص ٧ل ما ً٣خبؿه مً مٗلىماث ؤولُت ًٖ
اإلاىيىٕ بلى مهاصعَا ،في البدض الٗلمي؛ وَٗض جدضًض مهاصع اإلاٗلىماث مً الخُىاث
اإلاهمت ظضاٞ ،مهضاُ٢ت ؤي بدض ٖلمي حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى مهاصع اإلاٗلىماث لهظا
البدض .وفي َظا اإلاىيىٕ ؤخاو ٫ؤن ؤظم٘ بٌٗ ما ًخٗل ٤بإهىإ مهاصع اإلاٗلىماث ٖىض
اإلااعزحن مً م٣االث وؤمشلت جىضر الٟغ ١بُجها.
وج٨مً ؤَمُت مٗغٞت طل ٪في مؿاٖضة الباخض ٖلى الؿعي الخشِض والضاثم هدى مهاصع
اإلاٗلىماث ألاولى٨ُٞ ،دك ٠ؤن الىخاثج التي جىنل بلحها مؿتهل٨ت وال ًىظض ٞحها ظضًض ،ؤو
ؤهه جىنل لىخاثج ٚحر صخُدت .وبياٞت بلى طلٞ ،٪ةن جدضًض هىٕ اإلاهاصع التي ًدخاظها
الباخض مً البضاًت ؾِؿاٖضٍ في جىنُ ٠بدشه بك٩ل ص.٤ُ٢
وُٞما ًلي ؤَم هىٖحن مً اإلاهاصع وَما اإلاهاصع ألاولُت واإلاهاصع الشاهىٍت بطا ظاػ لىا َظا
الخٗبحر.
ا
ً
اول -ادلظادر األونيح  :مهاصع اإلاٗلىماث ألاولُت وهي الىزاث ٤التي حكخمل ؤؾاؾا ٖلى
اإلاٗلىماث الجضًضة ؤو الخهىعاث ؤو الخٟؿحراث الجضًضة ؤو ؤ٩ٞاع مٗغوٞت ،ؤي ؤجها جل٪
ً
اإلاهاصع التي ٢ام اإلااعزىن بدسجُل مٗلىماتها مباقغة اؾدىاصا بلى اإلاالخٓت ؤو الخجغٍب
ً
ؤو ؤلاخهاء ؤو ظم٘ البُاهاث مُضاهُا ؤي لٛغى الخغوط بيخاثج ظضًضة وخ٣اثٚ ٤حر
ً
مٗغوٞت ؾاب٣ا .
وبما ؤن ل٩ل ٖلم مهاصعٍ التي ٌؿخ٣ي مجها ماصجهٞ ،ةهه للؿحرة الىبىٍت ؤًًا مهاصعَا،
ً
٧ان مٗنى الهضع لٛت َى ؤو ٫ألاقُاء وم٣ضمها نضع الىاصي َى ؤٖالٍ ؤي مىابٗه( ،)11طل٪
ما ٦ىذ ؤ٢هضٍ بمهاصع الؿحرة الىبىٍت مأزظَا التي ًغظ٘ ٞحها بلى الى٣ل والبدض في
و٢اج٘ جاعٍسُت جغجبِ بٟجغ ؤلاؾالم وؾحرة هبُه ألآٖم ( )وال ًم ً٨الاؾدىاص ٞحها بلى
ألازباع ًٖ َغٍ ٤الخإوٍل الٗ٣لي  ،بل الٗمضة ٞحها بدؿب عؤي الُبري َى الغواًت ًٖ
قهىص الىاٗ٢ت ؤو ًٖ زبر هللا حٗالى اإلاخمشل بال٣غآن ال٨غٍم وزبر عؾىله ال٨غٍم ()
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اإلاخمشل ألاخاصًض الىبىٍت الكغٍٟت وَى ما ٌؿدك ٠مً م٣ضمت جاعٍسه الظي حٗخبر الؿحرة
ؤخض ؤ٢ؿامه خُض ٢ا (( :٫ولُٗلم الىاْغ في ٦خابىا َظا ،ؤن اٖخماصي في ٧ل ما ؤخًغث
ط٦غث ُٞه ،مما قغَذ ؤوي عاؾمه ُٞهٚ ،ىما َى ٖلى ما عوٍذ مً ألازباع  ،التي ؤها
طا٦غَا ُٞه ،وآلازاع التي ؤها مؿىضَا بلى عواتها ُٞه ،صون ما ؤصع ٥بذجج الٗ٣ى،٫
واؾخيبِ ب٨ٟغ الىٟىؽ  ،بال الِؿحر ال٣لُل مىه  ،بط ٧ان الٗلم بما ٧ان مً ؤزباع
اإلاايحن ،وما َى ٧اثً مً ؤهباء الخاصزحنٚ ،حر وانل بلى مً لم ٌكاَضَم  ،ولم ًضع٥
ػماجهم ،بال بةزباع اإلاسبرًً  ،وه٣ل الىا٢لحن  ،صون الاؾخسغاط بالٗ٣ى ٫والاؾخيباٍ ب٨ٟغ
الىٟىؽ))( ،)11ومهاصع عواًاث الؿحرة ٖىض اإلااعزحن لِؿذ ٖلى صعظت ؾىاء في ألازظ مجها
والاٖخماص ٖلحها  ،بل جخٟاوث بدؿب ُ٢متها  ،وؤوزَ ٤ظٍ اإلاهاصع وؤصخها.
 -1انقرآن انكريمً :إحي في م٣ضمت َظٍ مهاصع ال٣غآن ال٨غٍم والظي ال ًإجُه الباَل
ً
مً بحن ًضًه ومً زلٟه ٣ٞ ،ض ٖغى ٦شحرا مً ؤخضار الؿحرة الىبىٍت ًٖ َغٍ ٤ؾغص
مكاَضَا  ،ؤو ًٖ َغٍ ٤حٗلُ٣ه ٖلحها  ،وبُان مىٟ٢ه مجها ولٟذ ؤهٓاع اإلاؿلمحن ػمً
البٗشت وبٗضَا بلى ما جخًمىه و٢اجٗها مً ٖٓاث وصعوؽ لِؿخُٟضوا مجها في مجاالث
خُاتهم ٞ ،هى ؤو ٫اإلاهاصع التي ًجب ٖلى الباخض ؤن ًغظ٘ بلُه للخٗغٖ ٝلى ؾحرجه (،)
٣ٞض ظاء في زىاًا ال٣غآن ال٨غٍم ٖغى لخُاجه ٢بل البٗشت وبٗضَا مً والصجه ووكإجه بلى
ؤن الخد )( ٤بالغ ٤ُٞألاٖلى٦ .ما اقخمل ٖلى ظملت مً صالثل هبىجه (٦ ،)معجؼة
َ َّ َ
ؤلاؾغاء واإلاٗغاط اإلاكاع بلحها في ال٣غآن ال٨غٍم بط ٢ا ٫حٗالىُ ﴿ :ؾ ْب َدان ال ِظي ؤ ْؾ َغي ِب َٗ ْب ِض ٍِ
ْ
َْ
َ ُ
َّ
َ َْ
َْ
َ ً
َْ
َ َّ
ل ُْال ِّم ًَ اإلا ْس ِج ِض ال َخ َغ ِام ِبلى اإلا ْس ِج ِض ألاَ ٢ص ى ال ِظي َب َاع٦ىا َخ ْىل ُه ِلج ِرًَ ُه ِم ًْ َآًا ِجىا ِبه ُه َُ َى
َّ َ ُ
َْ
َ
الؿم ُُ٘ َ
َّ
اٖت َواوك َّ٤
الب ِه ُحر ﴾( ،)12ومعجؼة اوك٣ا ١ال٣مغ ٢ا ٫حٗالى﴿ :ا٢ت َرَب ِذ الؿ
ِ
َْ
الَ ٣م ُغ﴾( ،)13ومعجؼة ججزًل الٟخىخاث الغباهُت والٗلُت ٖلى نضع الىبي ألآٖم ( )اإلاكاع
بلحها في مُل٘ ؾىعة الكغح ﴿ َؤ َل ْم َو ْك َغ ْح َل ََ ٪
ن ْض َع َ ،)14(﴾ ٥ولِـ معجؼة ق ٤الهضع ٖلى
خض ٢ى ٫بٌٗ ؤَل الخٟؿحر ( ،)15و٦ظا ما جًمىه مً ؤزباع الُٛب ،ومً ؤلازباع ٖما في
الًماثغ ،وم٨ىىهاث الهضوع ،مما ال ٢بل للىبي مدمض ( )بٗلمه ،لىال حٗلُم هللا
ؾبداهه وحٗالى بًاٍ .وال٣غآن ال٨غٍم مً ؤَم مهاصع ؾحرة الغؾىٞ )( ٫هى ٦خاب هللا
175

1026

مجلت آداب البصرة /العدد68

حٗالى ووخُه الظي ال ًإجُه الباَل مً بحن ًضًه وال مً زلٟه ،وألهه هؼٖ ٫لى الىبي()
ً
ً
ً
مٟغ٢ا خؿب ألاخىا ٫والخىاصر ٞةن َظا ال٨خاب ال٨غٍم ٧ان جُبُ٣ا ٖملُا إلاا ٧ان ٖلُه
ً
بضءا بضٖىجه بلى ؤن اهخ٣ل ٖلُه ( )بلى الغ ٤ُٞألاٖلى ،ومً َّ
زم ٞةن
الغؾى ٫ال٨غٍم ()
ال٣غآن ال٨غٍم ًخمحز ًٖ ٚحرٍ مً اإلاهاصع بٗضة محزاث:
أولها :ؤهه ٦الم هللا ؾبداهه وحٗالىٞ ،مضاعؾخه ٖباصة،والىبي ( )ؤزبرها ٣ٞا ((:٫مً ٢غؤ
ً
خغٞا مً ٦خاب هللا ٞله به خؿىت والخؿىت بٗكغة ؤمشالها)) (٨ٞ ،)16ىن ؤلاوؿان ً٣غؤ
ً
ال٣غآن وٍخضاعؾه َى ٖباصة ؤوال.
ادليزج انثاويح :ؤن في ال٣غآن ال٨غٍم بقاعاث جٟهُلُت لبٌٗ ألاخضار في الؿحرة
الىبىٍت ال ًم ً٨ؤن هجضَا في ٦خب الؿحر ألازغي ،ومً جضبغ ٦الم هللا ؾبداهه وحٗالى
ً ً
ؾُجض طل ٪واضخا بِىاٞ ،مً ٢غؤ ؾىعة الخىبت و٢ ٠ُ٦و هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلُىا ما
ظغي في ٚؼوة جبى ،٥ؤو ٢غؤ ؾىعة آٖ ٫مغان وما ظغي في ٚؼوة ؤخض ،ؤو ٢غؤ ؾىعة ألاخؼاب
وما ظغي في ٚؼوة ألاخؼاب؛ ؾُجض في َظٍ آلاًاث ال٣غآهُت مً الخٟانُل ما ال ًجضٍ في ٦خب
الؿحرة الىبىٍت.

ً
ً
وادليزج انثانثح :ؤن ال٣غآن ال٨غٍم ٌٗض مهضعا مهما لؿحرة الىبي ألآٖم ( :)ؤن
ال٣غآن ُٞه الغبِ بعجاػي بحن ؾحر الخضر و٢هت الخضر وعبُه بالُٗ٣ضة وؤلاًمان
ً
والً٣اء وال٣ضع ،بمٗنى :ؤن ٦خب الؿحرة الىبىٍت حؿغص ٖلُ ٪ألاخضار ؾغصا ،ل ً٨بطا
٢غؤتها مً ال٣غآن الُٗٓم ججضٍ ٌٗ٣ب ٖلحها بخُٗ٣باث جؼن َظٍ ألاخضار وج٣ىمها،
وجغبُها باإلال ٪الٗلي ظل ظالله ،وما صام ألامغ ٦ظلٞ ٪إهذ خُىما ج٣غؤ آلاًاث اإلاخٗل٣ت
ببٌٗ ؤخضار ؾحرجه ( ،)ججض عبُها باإلًمان باهلل وبإؾماثه ونٟاجه وبما ٦خبه هللا
ؾبداهه وحٗالى و٢ضعٍ وبٗالماث ؤلاًمان ،وججض ٞطر اإلاىا٣ٞحن وؤخىالهم وؤوناٞهم ..بلى آزغٍ.

ً
ادليزج انراتعح :ؤن الؿحرة الىبىٍت ؤخُاها ج٨ىن مغجبُت بؼمان ؤو م٩ان ؤو خضر مٗحن،
ول ً٨في ال٣غآن ال٨غٍم جخدىَ ٫ظٍ ألاخضار مً ٢هت مُٗىت بلى صعؽ ٦بحر ومىهج مخ٩امل
ًخٗضي ْغو ٝالؼمان واإلا٩ان ،وٍخٗضي ْغو ٝالخضر ،ومً َّ
زم ًإحي في َظٍ آلاًاث
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ال٨غٍماث جدلُل لهظٍ ألاخضار و ٌٗ٣ب ٖلحها؛ بدُض ًخدى ٫بلى صعؽ ً٣غئٍ ؤلاوؿان وال ًمله
ً
بلى ًىم الُ٣امت ،وَظٍ محزة ال٣غآن ال٨غٍم ؤهه ال ًمله ؤلاوؿان ،وال ًسل ٤مً ٦ثرة الغص ؤبضا.

اإلاحزة الخامؿت :ؤن َىا ٥بٌٗ ألاخضار ظاءث في ؾحرة عؾى ٫هللا ( ،)ل ً٨ظاء
جٟهُلها في ال٣غآن ؤ٦ثر مما ظاء في الؿحرة ،ومً ألامشلت ٖلى طل ٪ما وعص في ٢هت ػواط
الىبي ( )مً الؿُضة ػٍيب بيذ جخل(

)( ، )17وػواظها ٢بله مً مىالٍ ػٍض بً

خاعزت(ٞ ،)18()ةن هللا ؾبداهه وحٗالى ط٦غ طل ٪في ٢هت ألاخؼاب بما ال هجض جٟانُله
وحُٗ٣باجه في ٚحرٍ مً ٦خب الؿحرة.
اإلاحزة الؿاصؾت :ؤن ٦خاب هللا ؾبداهه وحٗالى وَى ًظ٦غ َظٍ ألاخضار ًغ٦ؼ ٖلى زهاثو
ؾحرة الىبي ألآٖم (ٞ ،)حر٦ؼ ٖلى ٖمىم عؾالخه ،وٖلى ؤن مهمت الغؾى )( ٫هي البال،ٙ
ً
٦ما ؤهه ع٦ؼ ٖلى ؤن الىبي ( )مً البكغ ولِـ مل٩ا٦ ،ما ؤهه ًبحن ؤن الىبي ( )زاجم
الىبُحن وال هبي بٗضٍ ،وٚحرَا(.)19
وٍيبغي ؤن وٗلم ؤن مضاعؾت َظا ال٣غآن الُٗٓم وجدب٘ الؿحرة الىبىٍت مً زالله البض لها
مً ؤمىعٞ ،البض مً مغاظ٘ ،ومً ؤَم َظٍ اإلاغاظ٘ ٦خب الخٟؿحر ،ومً ؤَم ٦خب الخٟؿحر
جٟؿحر الُبري وجٟؿحر ابً ٦شحر  ،زم ًإحي بٗض طل٦ ٪خب ؤؾباب الجزو ٫وٚحرَا .وؤوص ؤن
ؤقحر بهظٍ اإلاىاؾبت بلى ؤن بٌٗ ال٨خاب خاولىا ؤن ً٨خبىا ؾحرة الىبي ألآٖم ( )مً
ال٣غآن ال٨غٍم ٖ ،ِ٣ٞلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ مدمض ٖؼث صعوػة ؛ وطل ٪في ٦خابه ؾحرة
الغؾى )( ٫التي ٦خبها في مجلضًًٞ ،إعاص ؤن ً٣خهغ ٖلى ؾحرة الىبي ( )مً ال٣غآن
ً
ال٨غٍم ،ولً ً٨يبغي ؤن ال ً٨خٟي بال٣غآن ال٨غٍم؛ ألن ٦شحرا مً الخٟهُالث البض مً
الغظىٕ ٞحها بلى ٦خب الخضًض الىبىي الكغٍ ٠وبلى ٦خب الؿحرة الىبىٍت ؛ لُدبحن اإلاغاص
مجها ،ل٨جها مداولت ظُضة مىه.
اٖخمض اإلااعزىن ٖلى آلاًاث ال٣غآهُت ٦مهضع لغواًاتهم ًٖ الؿحرة وزانت ُٞما ًخٗل٤
بإخضار ؤؾباب هؼو ٫آلاًت  ،وْهغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫اَخمام ابً بسخا ١الظي بال ٜبغبِ
ً
ً
آًاث الؿحرة التي وعصث في ال٣غآن  ،بىاٗ٢ها الخاعٍذي باٖخباعٍ ؾببا في هؼولها ،وطلَ ٪لبا
إليٟاء اإلاهضاُ٢ت ٖلى مغوٍاجه .بال ؤهه جٟغص ًٖ ؾابُ٣ه في َظا الجاهب ب٨ىهه احؿ٘
بمؿاخت َظا الخىظه في ماصة اإلاٛاػي  ،لضعظت ؤهه جهٌ بإؾباب هؼو ٫الؿىع ٦إبىاب
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٢اثمت بظاتها في بيُت مهىٟت ،ومً ؤمشلت طل٢ ٪ىله  (( :هؼو ٫ؾىعة ألاهٟا ،)21( ))٫و٢ىله:
(( ما هؼ ٫في اإلاٗظعًٍ)) ( ،)21زم ط٦غ ما هؼٞ ٫حهم مً آلاًاث مً ؾىعة الب٣غة  ،ومً ؾىعة
الخىبت وج٩لم ٖلى جٟؿحر طلٞ ٪إظاص وؤٞاص ٖلى خض ٢ى ٫ابً ٦شحر( ،)22وخغم ابً بسخا١
ً
ؤًًا ٖلى بْهاع الجىاهب ال٣ٟهُت والدكغَُٗت وعبُها بماصة الؿحرة واإلاٛاػي (.)23
و٦كإن ابً بسخاُٖ ، ١ني الىا٢ضي بغبِ آلاًاث ال٣غآهُت الخانت باإلاٛاػي بىاٗ٢ها
الخاعٍذي ٦ ،إنل في ٦خابه  ،وزمت مباخض ٢اثمت بظاتها مٗىىهت بإؾماء الؿىع اإلاغجبُت
بهظا اإلاىيىٕ  ،مشل  (( :ط٦غ ؾىعة ألاهٟا ، ))٫و(( وما هؼ ٫مً ال٣غآن في ؤخض ))(،)24
و٦ظل (( ٪ما هؼ ٫مً ال٣غآن ال٨غٍم في بني الىًحر)) ( ،)25وال ق ٪في ؤن ؤَخمام الىا٢ضي
بهظا ألامغ عاظ٘ مىه بلى ٖىاًخه وجهيُٟه في مجا ٫الخٟؿحر (. )26
ول٣ض خغم الىا٢ضي ٖلى ببغاػ اإلااصة ال٣ٟهُت مً زال ٫مغوٍاجه ٦ ،بُاهه لجزو ٫آًت
الخُمم في خاصر (( ألا ، )27( )) ٪ٞوبُاهه لهالة (( الخى )) ٝوُُٟ٦ت ؤصائها في ٚؼوة طاث
الغ٢إ ( ،)28بال ؤن طل ٪ال ٌٗني ؤن ٦خاب الىا٢ضي في َظٍ الىاخُت ًىًم بلى مجمىٖت
مالٟاث ٖلم الخضًض  ،خؿب ػٖم مد٦ ٤٣خابه (ٞ ،)29بيُت مهىٟاث اإلاٛاػي،
ومىيىٖاث ؤبىابها جسخل ٠بُبُٗت الخا ًٖ ٫بيُت ومًمىن ٦خب الخضًض ،ختى في خا٫
ً
اٖخباع اإلاٛاػي يمً مىيىٖاث الخضًض في مغخلت صعاؾتها ٣ٞهُا  ،خُض ال ٌٗني مجها بال
باإلااصة التي ؾُترجب ٖلحها ؤخ٩ام في ال٣ٟه والدكغَ٘ .
والاؾدكهاص باآلًاث ال٣غآهُت ال٨غٍمت َى مىهج ً٩اص ً٨ىن ؾىت مخبٗه ٖىض ؤٚلب
اإلااعزحن في ٦خابتهم للؿحرة ٞابً َكام ؤوعص الٗضًض مجها وعبُها بإخضار الؿحرة الىبىٍت
٣٦ىله ((:ما هؼ ٫مً ال٣غآن ال٨غٍم في بٌٗ م٣االث اإلاكغ٦حن))( ،)31و(( ما هؼ ٫مً الب٣غة
في اإلاىا٣ٞحن والحهىص)) ( ،)31و٦ظل ٪قإن ابً ٦شحر ومً ؤمشلخه في طل٢ ٪ىله  ((:ما هؼ ٫مً
ال٣غآن في ٢هت بضع)) ( ،)32و٢ى ٫اإلا٣غٍؼي (( :ما هؼ ٫في اإلاٗظعًٍ اإلا٨ظبحن))( ،)33و٢ىله :
(( ما هؼ ٫مً ال٣غآن في جبى.)34( ))٥
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ً
ً
 -2كتة احلذيث :ق٩لذ َظٍ ال٨خب مىعصا ومُٗىا للماعزحن في عواًتهم للؿحرة
الىبىٍت ٞمً اإلاٗلىم ؤن الخضًض الىبىي في ٖغ ٝاإلادضزحن َ :ى ما زبذ ًٖ الىبي
ُ
مدمض( )مً ٗٞل ؤو ٢ى ٫ؤو ج٣غٍغ ؤو نٟت زلُ٣ت ؤو زلُ٣ت ؤو ؾحرة .وٖلى َظا الخٗغٍ٠
جضزل الؿحرة في ٖلم الخضًض ،الظي ًجم٘ ٧ل ما له ٖال٢ت بالىبي ألآٖم ( )مً خُض
ً
َى عؾى ٫مً والصجه بلى وٞاجهٟٞ .ي مهُلر اإلادضزحن حٗض الؿحرة ظؼءا ال ًخجؼؤ مً
الخضًض الىبىي( ،)35وهي ؤهىإ مسخلٟت ٦ما ط٦غ اإلااعر الخلبي(ث َ1144ــ) طل ٪في
م٣ضمت ٦خابه ب٣ىله  (( :وال ًسٟى ؤن الؿحر ججم٘ الصخُذ ،والؿُ٣م  ،والًُٗ، ٠
والبال ، ٙواإلاغؾل ،واإلاى ،ُ٘٣واإلاًٗل ،صون اإلاىيىٕ)) ( ،)36و٢ض اقخملذ َظٍ اإلاالٟاث
ٖلى ٖضص واٞغ مً مٗلىماث خى ٫خُاة وؤزباع الٛؼواث و صالثل هبىة الىبي وٚحرَا وؤٞغص
لها اإلاالٟحن ٦شحر مً ألابىاب في مهىٟاتهم مشل٦ :خب وؤبىاب اإلاٛاػي والؿحر ختى ٢ا ٫ؤخض
الباخشحن ؤن البساعي (( :ؾمى ٦خابه  :الجام٘ الصخُذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾى ٫هللا
وؤًامه ُٟٞه :ؤمىع عؾى ٫هللا ( )مً ٢ىله  ،وٗٞله  ،وج٣غٍغ ؤٗٞا ٫ؤصخابه بالؿ٨ىث،
وُٞه ٦ظل :٪ط٦غ ؤًامه ،وما خضر في ٖهغٍ الكغٍ ،٠ال  ِ٣ٞمً ؤخىا ٫اإلاؿلمحن ؤو
الٗغب ،بل ؤًًا َىال ٪مٗلىماث مً البالص اإلاجاوعة  ،مشل الخبكت والغوم وٞاعؽ
وٚحرَا)) (٦ ،)37ما خىث َظٍ اإلاالٟاث ٖلى ؤبىاب ٖالماث الىبىة في ؤلاؾالمٟٞ ،ي ٦خاب
الًٟاثل مً صخُذ مؿلم  ،باب ًٞل وؿب الىبي ألآٖم ( )وحؿلُم الدجغ ٖلُه
٢بل الىبىة  ،وباب في معجؼاث الىبي ألآٖم ( ، )وباب جى٧له ٖلى هللا حٗالى وٖهمت هللا
حٗالى له مً الىاؽ .وفي ؾجن الترمظي في ٦خاب اإلاىا٢ب باب في آًاث بزباث هبىة الىبي ()
٢ض زهه هللا ؾبداهه وحٗالى به .وفي صخُذ ابً خبان في ٦خاب الخاعٍش باب اإلاعجؼاث .
وفي مؿخضع ٥الخا٦م ٦خاب آًاث عؾى ٫هللا ( )التي هي صالثل الىبىة  ،وفي مؿىض ؤخمض
َاثٟت ٦بحرة مً ؤخاصًض صالثل الىبىة .ومً اإلاٗلىم ؤن ٦خب الخضًض الىبىي ال حكخمل
ٖلى صخُذ ألازباع وخضَاٞ ،ةطا اؾخصىِىا الصخُدحن عٚم ما بهما مً بٌٗ ألاخاصًض
التي ًجب بن ًٖ ٠٣ىضَا الباخض ٞ ،بُ٣ت ال٨خب ألازغي ال حؿلم مً وظىص ؤزباع
ً
يُٟٗت ،بل مىيىٖت ؤخُاها ؤزغي  ،وبطا لم حؿلم ٦خب الخضًض مً آٞاث الًٗ٠
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وال٣ضح ٖ ،لى خظ ١ؤصخابها في الغواًت ،وٖلى ٗ٦بهم في الضعاًت ٠ُ٨ٞ ،ب٨خب الؿحرة!
وٍيبغي الخىبُه بلى ؤن الؿحرة ججم٘ بحن الخضًض والخاعٍش ٦ظل ،٪وَظا واضر بجالء في ٦شحر
ً
مً ٦خب اإلااعزحن اإلاب٨غة مجها وبٌٗ اإلاخإزغة ؤًًا ،مشل ٦خاب ابً بسخا ١الظي وي٘
ً
٦شحرا مً ال٣هو  ،وؤزباع ؤَل ال٨خاب  ،وؤخضار الجاَلُت ٦ما ؾِخطر زال ٫البدض،
لهظا اٖخبر ؤخض اإلااعزحن  ،الؿحرة مً ٞغوٕ الخىاعٍش ،ل ً٨إلاا ٧ان زبىتها بالخضًض وآلازاع
ط٦غَا يمً ٞغوٕ الخضًض(.)38
و بطا اؾخىٖبىا طل ٪جإ٦ض لضًىا ؤن مغوٍاث الؿحرة والخاعٍش جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:
٢ -1ؿم زابذ زبىث ألاخاصًض ألازغي ،وؤوعصٍ ؤصخاب الصخُذ والؿجن و اإلاؿاهُض
بإؾاهُض( ، )39م٣بىلت ،وَظا الىىٕ ال زالُٞ ٝه ،حؿخيبِ مىه ألاخ٩ام ،وجازظ مىه
الضعوؽ والٗبر.
٢ -2ؿم آزغ لم ًشبذ بمىاهج اإلادضزحن ،وال حؿلم َغ٢ه مً ظهالت ؤو بعؾا ٫ؤو بًٖا٫
ُ
في ألاؾاهُض ،وَظا ال٣ؿم وبن ٧ان ال ًهلر الٗمل به في ألاخ٩ام ٞ ،ةهه ًظ٦غ لالؾخئىاؽ
به في خالت الًٗ ،٠او الخىبُه ٖلُه في خالت الىي٘.وهي في الجهاًت ال ًازظ بها بؿبب
يٗ ٠ؤلاؾىاص
وعٚم طلٞ ٪هىا ٥ؤزباع للماعزحن وؤصخاب الؿحر م٣بىلت ومً ؤؾباب طل-:٪
ؤ -اقخما ٫ؤخاصًثهم ٖلى قغوٍ ألازباع الصخُدت بمحزان اإلادضزحن :مً اجها ٫الؿىض،
والى٣ل ًٖ الش٣اث ،وٚحر طل .٪ومً هماطظه  :ما عواٍ ابً بسخا ١بةؾىاص عظاله ز٣اث في
٢خلى ؤخض ،وُٞه ؤن الىبي ألآٖم ( )ؤعؾل ػٍض بً زابذ(ً ،)41خ٣ٟض ؤوـ بً الىًغ(،)41
ٞىظضٍ بحن ال٣خلى وبه عم.)42(...٤

ً
ب -وظىص قىاَض ومخابٗاث للخضًض بن ٧ان يُٟٗا ،ومً هماطط طل٦ :٪خاب ؤعؾله ؤبي
ً
ب٨غ لؿغا٢ت ٦خابا ًاطن له في الهجغة(ٞ ،)43ةؾىاصٍ صخُذ لٛحرٍ ،ألن ابً بسخا ١جاب٘ في
َظا ألامغ صخُذ البساعي(.)44
ط -مىا٣ٞت الخبر إلاا ظاء في الصخُدحن ،وَى ٦شحر في ٦خب الخاعٍش والؿحر ومىه :ما وعص
ٖىض الىا٢ضي وٚحرٍ مً ؤن الىبي ألآٖم ( )ولض ًدُم ألاب ( ،)45و٢ض صخذ الغواًت
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بظلٖ ٪ىض مؿلم ( .)46وما جُٟضٍ الغواًاث مً ؤن مىلضٍ (٧ )ان ٖام الُٟل ٦ما ٢ا٫
زلُٟت بً زُاٍ  (( :وَى اإلاجم٘ ٖلُه)) (.)47
ص -الخهغٍذ بالؿمإ (ٞ ،)48ةطا نغح ابً اسخا ١بالؿمإ ٞدضًشه خؿً٦ ،ما ٢غع طل٪
ه٣اص الخضًض  ،مشل الظَبي( ، )49وابً حجغ( ،)51وهماطظه ٦شحرة مجها٢ :ى ٫ابً اسخا: ١
(( خضزني زىع بً ًؼٍض  ًٖ ،زالض بً مٗضان  ًٖ ،ؤصخاب عؾى ٫هللا (،)51( ))...)
٢الىاَ :ظا بؾىاص خؿً ٣ٞ ،ض نغح ابً اسخا ١بالخدضًض  ،وَى نضو ،١و٢ا ٫ابً ٦شحر
َظا بؾىاص ظُض ٢ىي ( ،)52وصدخه الخا٦م ( ،)53ووا٣ٞه الظَبي( .)54ومىه ٦ظل٢ ٪ى٫
ً
ابً اسخا : ١خضزني ًديى بً ٖباص بً ٖبض هللا بً الؼبحر ؤن ؤباٍ خضزه ؤن عظال مً لهب
ً
٧ان ٖاثٟا  .)55( ...ومىه ٢ى ٫ابً بسخا (( : ١خضزني ٖبض اإلال ٪بً ٖبض هللا بً ؤبي ؾُٟان
الشٟ٣ي  ،و٧ان واُٖت٢ ،ا٢ :٫ضم عظل مً بعاف بةبل له الى م٨تٞ ،ابخاٖها مىه ابى ظهل ،
ً
ٞمُله بإزماجها  .)56( ))...وص ٤٢ابً حجغ في خا ٫ابً اسخا٢ ١اثال (( :ما ًىٟغص به وبن لم
ً
ًبل ٜصعظت الصخُذ ٞهى في صعظت الخؿً وٍجٗل ٧ل ما ًهلر للصخت صخُدا وَظٍ
َغٍ٣ت ابً خبان ومً ط٦غ مٗه)) (.)57
وَىا ٥يىابِ ؤزغي ل٣بى ٫ؤزباع ؤصخاب الؿحر مجها ؤن جًاعب آلازاع وبن ٧ان ٧ل ؤزغ ال
ً
ًسلى مً م٣اٞ ،٫ةجها جض ٫بمجمىٖها ٖلى ؤن لل٣هت ؤنال .وهماطط طل٦ ٪شحرة في ٦خب
الؿحرة والخاعٍش .
 -3األحاديث ادلرسهح األساويذ :
ً
جغص ٦شحرا مً الغواًاث وألازباع في ٦خب الخاعٍش والؿحر مغؾلت ٩ٞ ،اهذ بخضي اإلاىاب٘ التي
اؾخ٣ى مجها اإلااعزحن مٗلىماتهم ًٖ الؿحرة الىبىٍت والخاعٍش  ،والبض مً ؤلاقاعة بلى َظا
ً
الىىٕ مً اإلاهاصع ؤو الغواًاث مغٞىى ٖىض اإلادضزحن ،وَٗضون ؤلاؾىاص اإلاغؾل ها٢هاٚ ،حر
ً
م٣بى ٫ختى ًغص مىنىال مً َغٍ ٤ؤزغي ؤو ًصر بلى الخابعي٢ ،ا ٫ؤبى صاووص في عؾالخه
ألَل م٨ت (( :ؤما اإلاغاؾُل ٣ٞض ٧ان ًدخج بها الٗلماء ُٞما مط ى مشل ؾُٟان الشىعي(،)58
ومال ٪بً ؤوـ( ،)59وألاوػعي( ،)61ختى ؤحى الكاٞعي(ٞ ،)61خ٩لم ُٞه ،وجابٗه ٖلى طل٪
ؤخمض بً خىبل( ،)62وٚحرٍ)) (٣ٞ .)63ض ٧ان الٗلماء ًدخجىن باإلاغؾل ٢بل الكاٞعيٞ ،لما
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ظاء عصَا ،واؾدشنى مغاؾُل ؾُٗض بً اإلاؿِب ،وبٌٗ اإلاغاؾُل ،التي جخىاٞغ ٞحها قغوٍ
ؤزغي ( .)64ومً هماطط اؾخٗما ٫اإلااعزحن وؤَل الؿحر للمغاؾُل ٢ :ى ٫ابً بسخا :١و٧ان
ٞخذ م٨ت لٗكغ لُا ٫ب٣حن مً قهغ عمًان  ،ؾىت زمان للهجغة ()65ـ بغواًت ٖبُض هللا بً
ٖبض هللا  ،ولم ًضع ٥الغؾى .)66( )(٫وٍيبغي الخىبُه بلى اإلاغاؾُل ؤجها لِؿذ ٧لها
يُٟٗتٞ ،مغاؾُل ؾُٗض بً اإلاؿِب ٢ىٍت()67ـ وبًٗها ًخ٣ىي بخٗضص مساعظها (.)68
 -4األحاديث ادلىقطعح وادلعضهح وادلذنسح :

ً
ق٩لذ عواًاث ألاخاصًض اإلاىُٗ٣ت واإلاًٗلت واإلاضلؿت مىعصا مً اإلاىاص التي ؤٖخمضَا
اإلااعزحن في ٦خابتهم للؿحرة الىبىٍت ،واإلاٗغو ٝبحن الباخشحن ؤن َ٨ظا هىٕ مً الغواًاث
يُٗ ٠وٖلت يٟٗه اإلاغوٍاث التي ًىظض ٞحها اهُ٣إ ؤو بًٖا ٫ؤو جضلِـٖ :ضم اجها٫
ً
ؤؾاهُضَا ـ٨ما ٌكترٍ طلٖ ٪لماء الخضًض .وٍ٨ىن ؤلاؾىاص مىُٗ٣ا بطا ؾ ِ٣مىه عاو
واخض في مىي٘ ما  ،ؤو ؤ٦ثر ،ؤو ط٦غ ُٞه عظل مبهم  ،وٍضزل ُٞه اإلاغؾل ومً ؤمشلت
الغواًاث اإلاىُٗ٣ت ٖىض ابً بسخا ١ما عواٍ ًٖ ؾُٗض بً ؤبي ػٍض ألاههاعي  ،مً خضًض
مكاع٦ت ؤم ٖماعة وؿِبت بيذ ٗ٦ب اإلااػهُت في ٚؼوة ؤخض( .)69وما عواٍ في ؾغٍت زالض بً
الىلُض مً ص ٘ٞصًاث ال٣خلى ( .)71و٢ض عوي ابً بسخا٦ ًٖ ١شحر مً الخابٗحن مباقغة٦ ،ما
ٗٞل م٘ الؼَغي( ،)71وٖغوة( ،)72وُٖاء ومجاَض ،وزالض بً مٗضان ،ومدمض بً ٗ٦ب
ال٣غْي( ،)73وٖبُض بً ٖمحر(٦ .)74ما عوي الىا٢ضي ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿِب( ،)75والؼَغي،
وٖغوة ،وٍؼٍض بً ٖلي ،ومدمض بً ٗ٦ب ال٣غْي ،وٖانم بً ٖمغ بً ٢خاصة( ،)76وٍؼٍض بً
عومان(٦ .)77ما ؤزغط الُبري بؿىضًً ًٖ الؿضي ،وابً ًؼٍض في ٚؼوة خىحن وبؿىضٍ بلى
ؾُٗض بً ظبحر( ،)78في مكاع٦ت اإلاالث٨ت في ٚؼوة خىحن( .)79وٍ٣هض باإلًٖا ٫ؾ٣ىٍ
عاوٍحن ؤو ؤ٦ثر مً ؤلاؾىاص بكغٍ الخىالي ،ومىه ما ًغؾله جاب٘ الخابعي ٞ ،هى ٧اإلاى ُ٘٣بل
َى صوهه  ،وَؿاوٍه في ؾىء الخا ٫بطا ٧ان الاهُ٣إ في ؤ٦ثر مً مىي٘ ( .)81وٖىض ابً
بسخا ١هماطط ٦شحرة مً الغواًاث اإلاًٗلت مجها :ما عواٍ ابً َكام مً ؤن الىبي ()
ً
٦خب ٦خابا بحن اإلاهاظغًٍ وألاههاع واصٕ ُٞه الحهىص  ،وٖاَضَم  ،وؤ٢غَم ٖلى صًجهم
ً
وؤمىالهم ،وقغٍ لهم  ،واقترٍ ٖلحهم( .)81و٢ا ٫ؤخض الباخشحن حٗلُ٣ا ٖلى َظٍ الغواًت :
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(( َظا مما ال ٌٗغ ٝصخخه ٞ ،ةن ابً َكام عواٍ في الؿحرة٢ :ا ٫ابً بسخاٞ ...١ظ٦غٍ
َ٨ظا بضون بؾىاص ٞهى مًٗل ،و٢ض ه٣له ابً ٦شحر ًٖ ابً بسخا ، ١ولم ًؼص ٖلُه في
ً
ً
جسغٍجه قِئا ٖ ،لى زالٖ ٝاصجه ،مما ًضٖ ٫لى ؤهه لِـ مكهىعا ٖىض ؤَل الٗلم بالؿحرة
وألاؾاهُض ( .)82ومىه ؤًًا ٢ى ٫ابً بسخا ((:١وخضزني ٌٗ٣ىب بً ٖخبت بً اإلاٛحرة بً
ألازيـ ؤهه ٢خل ٖشمان بً ٖبض هللا ٚالم له ههغاوي ؤٖؼ...٫الخبر)) ( ،)83وَظا الخضًض
مًٗل  ،ألن ٌٗ٣ىب بً ٖخبت مً نٛاع الخابٗحن( ،)84وٖىض الُبري عواًت ؤزغي مً َغٍ٤
ٌٗ٣ىب بً ٖخبت مًٗلت  ،للؿبب هٟؿه في ٖضص ٢خلى َىػان(.)85
ؤما الخضلِـ٣ٞ :ض ؤتهم مً بحن اإلااعزحن ابً بسخا ١والىا٢ضي زانت ما عوٍاٍ بإؾلىب
الٗىٗىت (.)86
ومً هماطط الغواًاث التي وعص بها الخضلِـ :ما عواٍ الُبري ًٖ ٖلي بً خغب اإلاىنلي
٢ا:٫خضزىا مدمض بً ٖماعة ال٣غش ي ٢ا :٫خضزىا الؼهجي بً زالض ًٖ ابً ظغٍج ًٖ ُٖاء
ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا :٫إلاا زغط ٖبض اإلاُلب بٗبض هللا لحزوظه  ،مغ به ٖلى ٧اَىت مً زشٗم،
ً
ً٣ا ٫لها ٞاَمت بيذ مغ متهىصة مً ؤَل جبالت٢ ،ض ٢غؤث ال٨خبٞ ،غؤث في وظهه هىعا ،
٣ٞالذ :له ًا ٞتىَ ،ل ل ٪ؤن جٖ ٘٣لي آلان  ،وؤُُٖ ٪ماثت مً ؤلابل ٣ٞا:٫
ؤما الخغام ٞاإلاماث صوهه والخل ال خل ٞإؾخبُىه
 ٠ُ٨ٞباألمغ الظي جبُٛىه(.)87
وَظا ؤلاؾىاص يُُٗٞ ، ٠ه جضلِـ مً ابً ظغٍج وجضلِؿه مُٗب (.)88
 -5رواياخ األحاديث انشارج وادلىكرج :
ً
٢ض ًدضر ؤخُاها ًخٟغص ؤَل الؿحر والخاعٍش بغواًاث ًسالٟىن ٞحها ٚحرَم ،مجها ما َى مً
٢بُل الكاط ،ومجها ما َى مً ٢بُل اإلاى٨غ في ٖغ ٝاإلادضزحن٢ .ا ٫الظَبي في ابً بسخا١
بٗض ؤن ه٣ل ؤ٢ىا ٫ؤَل الجغح والخٗضًل ُٞه ((:والظي ًٓهغ لي ؤن ابً بسخا ١خؿً
ً
نالر نضو ، ١وما جٟغص به ُٟٞه ه٩اعة ٞةن في خٟٓه قِئا ،و٢ض اخخج به ألاثمت)) (.)89
ومً الغواًاث التي زالٞ ٠حها ابً بسخا ١ما وعص في ٦خب الصخاح :ما ط٦غٍ مً ؤن ٖضص
ؤصخاب الغظُ٘ ؾخت هٟغ ،وؤن ؤمحرَم مغزض بً ؤبي مغزض( ،)91بِىما ٖىض البساعي ٖكغة،
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وؤمحرَم ٖانم بً زابذ(٢ ،)91ا ٫ابً حجغ (( :وما في الصخُذ ؤصر)) ( .)92وما ط٦غٍ مً
ً
ؤن ؤصخاب بئر مٗىهت ؤعبٗىن عظال( ،)93بِىما ٖضصَم ٖىض البساعي ؾبٗىن( .)94وما ه٣له
مً ؤن الىبي ( )آدى بحن ظٟٗغ بً ؤبي َالب ( ،)95( )ومٗاط بً ظبل( ،)96و٢ض
اٖترى ٖلُه ابً َكام  ،ألن ظٟٗغ بً ؤبي َالب ( )بهما ٢ضم في ٞخذ زُبر في ؤو٫
ؾىت ؾب٘( ،)97م٘ طلٞ ٪ةن الٗلماء لم ًغصوا ٧ل الغواًاث التي اهٟغص بها ابً بسخا، ١
٢ا ٫ابً حجغ (( :ما ًىٟغص به وبن لم ًبل ٜصعظت الصخُذ ٞ ،هى في صعظت الخؿً ،بطا ٧ان
نغٍذ بالخدضًض)) ( .)98ومً مسالٟاث الىا٢ضي للغواًاث الصخُدت٢ :ىله في ٢هت
بؾالم ؤبي طع الٟٛاعي ( ،)99( )ؤهه ٧ان ٢اَ٘ َغٍ ،٤وؤهه ؤؾلم بٗض ؤبي ب٨غ الهضً٤
بُىم ؤو ًىمحن( .)111وَى ما لم جغص به عواًت صخُدت مٗخبرة  .ومجها :عواًخه في خضًشه ًٖ
بني اإلاهُل ٤في ؤمغ الىبي ألآٖم( )الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب ؤن ًىاصي ببني اإلاهُل٤
()111

ًضٖىَم بلى ؤلاؾالم

 ،وحٗاعيها الغواًاث الىاعصة ٖىض البساعي ومؿلم ًٖ ٖبض هللا بً

ٖمغ ؤن الىبي ألآٖم ( )ؤٚاع ٖلى بني اإلاهُل ٤وَم ٚاعون  ،وؤوٗامهم حؿ٣ى ٖلى اإلااء(.)112

 -6انروايح عه انضعفاء وادلرتوكني :
لم ًخُ٣ض مً ؤعر الؿحرة الىبىٍت بُ٣ىص اإلادضزحن في ٦خابتهم لها وه٣لىا ؤ٢ىا ٫ال٩لبي وابىه
َكام والىا٢ضي ،وؾُ ٠بً ٖمغ ،وؤبي مسى ،٠وٚحرَم مً الًٟٗاء واإلاترو٦حن
واإلاتهمحن بال٨ظب والىي٘  ،ومً ؤمشلت طل :٪ما عواٍ الُبري ٢ا (( :٫خضزىا ابً خمُض زىا
ظغٍغ بً ٌٗ٣ىب ًٖ ظٟٗغ ًٖ ،ؾُٗض٢ ،ا :٫ؤمض هللا هبُه(ً )ىم خىحن بسمؿت آلاالٝ
مً اإلاالث٨ت مؿىمحن( .)113وَظا الخضًض ُٞه مدمض بً خمُض وَى يُٗ ، ٠وُٞه ظٟٗغ
بً اإلاٛحرة ،لِـ بال٣ىي في ؾُٗض بً ظبحر)) ( .)114وال ًسٟى ًٖ الباخشحن ؤن الازخالٝ
بحن اإلادضزحن واإلااعزحن ٧ان لٛاًاث مظَبُت وؾُاؾُت ولِـ الٖخباعاث صًيُت ؤو ٖلمُت في
٦شحر مً ألاخُان  .و٢ض ازخل ٠الٗلماء في جًُٗ ٠الغظا٢ ٫ا ٫الترمظي (( :و٢ض ازخل٠
ألاثمت مً ؤَل الٗلم في جًُٗ ٠الغظا٦ ،٫ما ازخلٟىا ُٞما ؾىي طل ٪مً الٗلم )) (.)115و٢ض

ؾإً ٫ديى بً مٗحن (( :ؤحهما ؤخب بلُ :٪مىس ى بً ٖبُضة الغبظي يُٗ ، ٠والؾُما في
ٖبض هللا بً صًىاع ،ؤو مدمض بً بسخا ١؟ ٣ٞا :٫مدمض ابً بسخا ١نضو ، ١ل٨ىه لِـ
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بذجت)) ( .)116و٢ض عص ٖلُه ابً ؾُض الىاؽ ب٣ىله (( :وؤما ٢ىً ٫ديى  :ز٣ت ،ولِـ بذجت،
ُٟ٨ُٞىا الخىزُ ٤ولى لم ً٣بل بال مشل الٗمغي ٖبُض هللا بً ٖمغ ومال ٪ل٣ل اإلا٣بىلىن)) (.)117

وزبذ ٖىض ٖلماء الجغح والخٗضًل ؤهه ال ًلؼم مً بًغاص ؤزباع اإلاترو٦حن والًٟٗاء وجضوٍجها
في ٦خاب مً ال٨خب الاخخجاط بها ،ولهم نُ٦ ٜشحرة في عواًت خضًض الًٟٗاء مشل ٢ىلهم:
(( ًغوي خضًشه وال ًدخج به)) ،و٢ىلهمً (( :ظ٦غ خضًشه لالٖخباع)) ،و٢ىلهم٨ً (( :خب
خضًشه للمٗغٞت)) (.)118
وٖلُه ٞةن عواًاث الؿحرة الىبىٍت ٖىض اإلااعزحن حكخمل ٖلى الصخُذ  ،والًُٗ ،٠وما
ً
َى ؤصوى مً الًُٗ ،٠ؤي اإلاىيىٕ  ،واإلاسخل ،٤وبن ٧ان َظا الىىٕ ٢لُال ،وال بق٩ا ٫في
الصخُذ الظي ًيبغي الاخخجاط به ،صون زال٦ ،ٝما ال بق٩ا ٫في اإلاىيىٕ الظي جدغم
عواًخه ؤو الاخخجاط به ،وٍب٣ى ظؼء ٦بحر به ٖلت ؤو ٖلل في الؿىض ؤو اإلاتن ،وٍيبغي ؤن وٗغٝ
بإن ال٣غآن ال٨غٍم والغواًاث الصخُدت اإلاجمىٕ ٖلحها والهغٍدت حُُٗىا نىعة ٧املت
ًٖ ؾحرة الىبي ألآٖم ( ،)ؤما الجؼثُاث والخٟانُل اإلاخهلت بٗهغ الغؾالت ٣ٞض ظاء
بًٗها في ال٣غآن هٟؿه ،مشل ما جًمىخه ؾىعجا ألاخؼاب والىىع وظاء ٢ؿم ٦بحر مجها في
ً
الؿىت الىبىٍت ،بسانت في ؤبىاب اإلاىا٢ب واإلاٛاػي ،ل٢ ً٨ؿما مً جٟانُل و٢اج٘ الؿحرة
وظؼثُاث ؤخضاثها لم ٌؿخى ٝقغوٍ الغواًت ٞ ،لم ًسغظه اإلاهىٟىن في الجىام٘
الخضًصُت ل ً٨ؤزغظه ؤصخاب الؿحر والخاعٍش م٘ ط٦غ ألاؾاهُض.
وباليؿبت لهظا ال٣ؿم ألازحر هجض مغوٍاجه ٖىض زلُٟت بً زُاٍ والُبري وؤمشالهما مً
اإلااعزحن مؿىضة م٘ ؾ٨ىتهم ٖلحها  ،ل ً٨مً ظاء بٗضَم ٧الظَبي وابً ٦شحر وابً ؾُض
الىاؽ محزوا ما ًدخج به مجها وما ًغص ،ط٦غ ؤخض الباخشحن في َغٍ٣ت الخٗامل م٘ َظٍ
الغواًاث الًُٟٗتٞ (( :اإلاُلىب مىا َى اٖخماص الغواًاث الصخُدت  ،وج٣ضًمها ،زم
الخؿىت ،زم ما ٌٗخًض به مً الًُٗ ٠لبىاء الهىعة الخاعٍسُت ألخضار اإلاجخم٘
ً
ؤلاؾالمي في ٖهغ نضع ؤلاؾالم...وٖىض الخٗاعى ً٣ضم ألا٢ىي صاثما ،وؤما الغواًاث
الًُٟٗت ،التي جخ٣ىي ُٞم ً٨ؤلاٞاصة مجها في ب٦ما ٫الٟغا ،ٙالظي ال حؿىضٍ الغواًاث
الصخُدت والخؿىتٖ ،لى ؤال جخٗل ٤بجاهب ٖ٣ضي ؤو قغعي ،ألن ال٣اٖضة :الدكضص ُٞما
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بالُٗ٣ضة ؤو الكغَٗت )) (.)119و٦ظل ٪اإلاجغوخحن ،وؾاُ٢ي الٗضالت ،ألن ؾا ِ٢الٗضالت ال
ً
ًدمل ٖىه ؤنال ،ؤما مً يٗ ٠يبُه بؿبب الٟٛلت  ،ؤو ٦ثرة الٛلِ ،ؤو الخٛحر ،ؤو
الازخالٍ  ،ؤو لٗلت في الؿىض مً اهُ٣إ ؤو بعؾاٞ ، ٫ال بإؽ به ٖىض الٗلماء في الترُٚب
والترَُب ،وًٞاثل ألاٖما ٫م٘ الخىبُه ٖلُه .وؤن ًىضعط جدذ ؤنل مٗمى ٫به (،)111
واإلاٗغو ٝؤن ال٨شحر مً الغواًاث الًُٟٗت جا٦ضَا وحًٗضَا عواًاث الصخُذ  ،ولها
ؤنل في ٦خب الصخاح ،وٚحرَا ،مما ًجٗلها طاث ُ٢مت ٖلمُت ،ومً الخُإ الخ٨ٟحر في
عصَا.وَىال ٪مً ال ٌٗخ٣ض ٖىض عواًتها زبىتها وصختها  ،بل ًجب ٖلُه ؤن ًيبه ٖلى
يٟٗها  ،وَظا ما ًٟٗله الٗلماء٢ ،ا ٫ؤخض اإلااعزحنً ((:جىػ للماعر ؤن ًغوي في جاعٍسه
ً
ً
٢ىال يُٟٗا في باب الترُٚب والترَُب  ،والاٖخباع  ،م٘ الخىبُه ٖلى يٟٗه  ،ل ً٨ال ًجىػ
له طل ٪في الباعي ؾبداهه وحٗالى  ،وفي نٟاجه  ،وال في ألاخ٩ام )) ( .)111وللٗلماء ؤ٢ىا٫
٦شحرة في ظىاػ عواًت ألاخاصًض الًُٟٗت ،مجها ٢ى ٫الخا٦م ((:ؾمٗذ ؤبا ػ٦غٍا الٗىبري
ً
ً
ً
ً٣ى :٫الخبر بطا وعص ولم ًدغم خالال ،ولم ًدل خغاما ،ولم ًىظب خ٨ما ،و٧ان في الترُٚب
ؤو الترَُب ،ؤٚمٌ ٖىه ،وحؿىَل في عواًخه)) ( .)112وألبً مهضي( (( ،)113بطا عوٍىا ًٖ
الىبي ( )في الخال ٫والخغام وألاخ٩ام قضصها في ألاؾاهُض ،واهخ٣ضها في الغظا ،٫وبطا عوٍىا
في الًٟاثل والشىاب والٗ٣اب ؾهلىا في ألاؾاهُض وحؿامدىا في الغظا.)114( )) ٫ول ٟٔؤخمض
في عواًت اإلاُمىوي ٖىه (( :ؤخاصًض الغ٢اً ١دخمل ؤن ًدؿاَل ٞحها ،ختى ًجيء ش يء ُٞه
خ٨م( ،)115و٢ا ٫في عواًت ٖباؽ الضوعي(ٖ،)116ىه((:ابً بسخا ١ج٨خب ٖىه َظٍ ألاخاصًض،
ً
ٌٗني اإلاٛاػي  ،وهدىَا  ،وبطا ظاء الخال ٫والخغام ؤعصها ٢ىما َ٨ظا  :و٢بٌ ؤناب٘ ًضٍ
ألاعب٘ )) (.)117
 -7رواياخ عه ادلثهمني و اجملاهيم :
ً
٦شحرا ما هجض في عواًاث اإلااعزحن وؤَل الؿحر عواًاث ٞحها مجاَُل  ،ال ٌٗغٞىن ،وَظا
ن يُ٘ ابً بسخا ،١وُٞما ًلي بٌٗ الهُ ٜالتي ٌؿخٗملها في َظا اإلاجا٣٦ :٫ىله ((:بٌٗ
ؤَل الٗلم))( ،)118و(( بٌٗ ؤَل ٖمغ)) ( ،)119و(( بٌٗ ؤَل ٖامغ بً ٖبض هللا بً
الؼبحر))( ((،)121عظا ٫مً ٢ىم ٖانم بً ٖمغ بً ٢خاصة))( ((،)121قُش مً ٢غٍٓت))(((،)122
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هٟغ مً ألاههاع)) ( ((.)123مً ال ؤتهم))( ((،)124قُش مً ألاههاع)) (((،)125عظل مً
ؤؾلم))( ((،)126ط٦غ لي ))( ((،)127بٌٗ مً ًغوي الخضًض)) (ٞ ًٖ ((،)128الن ًٖ ؤقُار
مً ٢ىمه))( .)129و٢ض ً٨ىن بؾىاص الخبر ُٞه عاوي مبهم في ؤ٦ثر مً َب٣ت ،ومشاله٢ :ى ٫ابً
بسخاٞ ((:١دضزني بٌٗ ؤَل الٗلم ًٖ عظا ٫مً ؤؾلم ،ؤن الظي هؼ ٫في ٢لُب بؿهم
عؾى ٫هللا ( )هاظُت :بً ظىضب بً ٌٗمغ بً صعام بً ٖمغو بً واثلت بً ؾهم بً ؾالمان
بً ؤؾلم بً ؤزص ى بً ؤبي خاعزت ،وَى ؾاث ٤بضن عؾى .)131( )) )(٫و٢ض ً٨ىن َظا
ً
اإلاجهى ٫مظ٦ىعا باؾمه ل٨ىه لم ٌكهض بُلب الٗلم ،مٗغوٖ ٝىض الٗلماء ،ؤو لم ًغو ٖىه
ً
بال عاو واخض ،ألن ؤ٢ل ما جغج ٟ٘به الجهالت ؤن ًغوي ٖىه ازىان ٞهاٖضا مً اإلاكهىعًٍ
بالٗلم ( .)131ومً ؤمشلت َظا الىىٕ  :ما عواٍ ابً بسخا ١في ٚؼوة خىحن مً ٢ى ٫ؤبي
ؾُٟان بٗض بصباع اإلاؿلمحن في الجىلت ألاولى (( :ال جيخهي َؼٍمتهم صون البدغ))( ،)132في
بؾىاصٍ ؤبى ٖالزت مدمض ابً ٖمغو بً زالض  ،وَى مجهى ٫ال ٌٗغ٢ .ٝا٣ٌٗ ٫ىب بً ؤبي
قِبت ؾمٗذ ابً همحر ً٣ى ًٖ ٫ابً بسخا ((:١بطا خضر ٖمً ؾم٘ مىه مً اإلاٗغوٞحن
ٞهى خؿً الخضًض  ،نضو ، ١وبهما ؤحي مً ؤهه ًدضر ًٖ اإلاجهىلحن ؤخاصًض باَلت)) (.)133

ومً هماطط عواًت زلُٟت بً زُاٍ ًٖ اإلاجاَُل ما عواٍ في جاعٍش ٚؼوة ؤخض  ،وؤجها ٧اهذ
ًىم الؿبذ  ،للىه ٠مً قىا ، ٫بةؾىاص ُٞه مجهى ًٖ ٫الؼَغي ،وٍؼٍض بً عومان (.)134
ومما ج٣ضم ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخضًض مغاص ٝللؿحرة مً خُض الٗمىم والكمى، ٫
ً
وٍسخلٟان في اإلاىهج ،وَغٍ٣ت الخهيُ ،٠وَٗخبر ظاهب ٦بحر مً الؿحرة الىبىٍت مهضعا مً
ً
مهاصع الدكغَ٘ ؤلاؾالمي  ،جازظ مىه ألاخ٩ام ؤؾىة بالؿىت وهٓغا القخمالها ٖلى ٦شحر مً
مغوٍاث الخاعٍش ،حؿاَل اإلااعزحن في الخٗامل مٗها٦ ،ما لم ًدؿاَلىا م٘ ٚحرَا ،ل٨جهم
٧اهىا ناعمحن بطا حٗل ٤ألامغ باألخ٩ام الكغُٖت ،وبؿبب حؿاَلهم َظا امخؤلث ٦خب الؿحرة
بالًُٗ ٠والىاهي واإلاىيىٕ مً الغواًاث .
 -8انشعر انعرتي ادلعاطر نعهذ انرسانح :
٧ان الكٗغ مً مهاصع الؿحرة الىبىٍت ٖىض اإلااعزحن ومما القُٞ ٪ه ؤن مكغ٧ي ٢غَل
٢ض َاظمىا الىبي ألآٖم ( )وصٖىجه ٖلى ؤلؿىت قٗغائهم  ،مما ايُغ اإلاؿلمحن بلى الغص
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ٖلحهم ٧الكاٖغ خؿان بً زابذ( ، )135والكاٖغ ٖبض هللا بً عواخت( ، )136وٚحرَما مً
ً
قٗغاء اإلاؿلمحن( ،)137و٢ض جًمىذ ٦خب الؿحرة التي نىٟها اإلااعزىن ُٞما بٗض ٢ؿُا
ً
٦بحرا مً َظٍ ألاقٗاع التي ٌؿدك ٠مجها خ٣اث٦ ٤شحرة ًٖ البِئت التي ٧ان ٌِٗل ٞحها
الغؾى)( ٫والتي جغٖغٖذ ٞحها ُٖ٣ضة ؤلاؾالم ؤوُ٢ ٫امها وٖلى عؤؾها ؾحرة ابً بسخا١
ً
في نىعة تهظبحها ألبً َكام  ،الظي بظ ٫ظهضا في جمدُو قٗغ الؿحرة الىبىٍت ،وٞغػة،
ً
وعص ٦شحرا مىه ،وق ٪٨في صخت بًٗه بخٗلُ٣اجه اإلاُٟضة ،وعٚم ما ؤظغاٍ ٖلى هو ابً
بسخا ١مً خظ ٝوجىُ٣ت ٣ٞ ،ض خ ٟٔلىا في ٦خابه ما ً٣غب مً زمؿماثت هو قٗغي ،
ما بحن ٢هُضة ومُ٣ىٖت(ٞ ،)138الكٗغ ٖىض ابً بسخا٧ ١ان ؤخض اإلاهاصع اإلاهمت لغواًت
ً
الؿحرة والظي عبما لم ً ً٨م٣هىصا لظاجه ،بط ٧اهذ ٚاًخه مىه الخىؾل به ٦دلُت ًؼًٍ بها
ً
الخبر ؤو ال٣هت  ،ؤو صلُال ٖلحها  ،لىُٖه باألزغ الٟاٖل للكٗغ في هٟىؽ الؿامٗحن
وال٣اعثحن  ،ولٗل َظا ما ًٟؿغ إلااطا لم ٌؿغ ُٞه بمىهج الى٣ض والخد ٤ُ٣م٘ ٢ضعجه ٖلى
ه٣ضٍ خُض مً اإلاٗغوٖ ٝىه ؤهه (( مً ؤَل الٗلم  ...بإًام الٗغب وؤزباعَم وؤوؿابهم
ً
عواًت ألقٗاعَم  ...م٣ضما في ٧ل طل ٪ز٣ت))(.)139
وفي ٦خاب اإلاٛاػي للىا٢ضي ٢ضع ال بإؽ به مً قٗغ الؿحرة الىبىٍت  ،ما بحن ٢هاثض
ً
ومُ٣ىٖاث وؤبُاث مٟغصة  ،وٍمشل له الكٗغ ؤؾاؾا في ماصجه الخاعٍسُت  ،ختى ً٩اص ًًاعٕ
اَخمام ابً بسخا ، ١وبن جٟىٖ ١لُه ألازحر صون مىاػٖت في الكٗغ اإلاخٗل ٤بالترار الجاَلي
وؤًام الٗغب  .وٖلى ؤًت خاٞ ٫ةهه جٓهغ مىيىُٖت الىا٢ضي في ؾغصٍ إلااصة الكٗغ ،مً
خُض ٦ىهه لم ً٣خهغ ٖلى م٣ىالث قٗغاء اإلاؿلمحن في ٚؼواتهم التي اهخهغوا ٞحها
وهجائهم للمكغ٦حن  ،بل اٖخنى بظ٦غ ؤقٗاع اإلاكغ٦حن التي هٓمىَا في هجاء اإلاؿلمحن (.)141
ً
ً
وفي َب٣اث ابً ؾٗض وبن ٧ان ناخبها م٣ال مً عواًت الكٗغ٣ٞ ،ض عوي ٦ظل٢ ٪ضعا
ً
مهما في اإلاغاسي الىبىٍت زانت ( ،)141وٍلي َظٍ ال٨خب (( ؤوؿاب ألاقغا )) ٝللبالطعي
ً
الظي عوي في ؾُا ١ألازباع ،التي ؤوعصَا ٦ ،شحرا مً ألاقٗاع  ،وٍبل ٜمجمىٕ ما ؤزبخه مً
ً
ً
ههىم ًسو قٗغ الؿحرة هُٟا وزماهحن هها (.)142
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وَٗض ٦خاب الُبري (( جاعٍش الغؾل واإلالى ))٥مً ؤَم اإلاهاصع الخاعٍسُت لكٗغ َظٍ
الٟترة  ،وَى بلى ظاهب ٚؼاعة ما ؤوعصٍ في َظا اإلاجا ، ٫اهٟغص بةًغاص ههىم قٗغٍت لم
ٌؿب ٤بلحها (.)143
ادلثحث انثاوي  /ادلظادر ادلعهىماخ انثاوىيح

ً
وهي اإلاهاصع التي حٗخمض في مٗلىماتها وماصتها ؤؾاؾا ٖلى ال٨خب واإلاهاصع ألاولُتٞ ،هي
ً
ً
بطن حٗخمض ٖلى مٗلىماث جم حسجُلها ؾاب٣ا خُض ًخم جغجِب َظٍ اإلاٗلىماث و٣ٞا لخُِ
مُٗىت لخد ٤ُ٣ؤَضاٖ ٝلمُت مُٗىت مشل الىزاث ٤ؤو ألاشخام الظًً ًلخهىن ؤو ًدللىن
ؤو ًٟؿغون مىاص ؤزغي (ٖاصة مهاصع ؤولُت) ٦خٟؿحر ٖالم آلًت مً ال٣غآن ال٨غٍم  ،ؤو
ون ٠قاَض ُٖان لخاصزت ما ؾىاء قاَضَا بُٗىه ؤو لم ٌكاَضَا وه٣لذ له  .ومً
ألامشلت ٖلى اإلاهاصع الشاهىٍت:

ا
 -1انقظض واألخثار مظذرا نهكتاتح انسريج عىذ ادلؤرخني :

ً
ً
في ٧ل ؤمت ججض الخ٩اًاث وال٣هو وألاًام والبُىالث وألازباع عواظا وؾى٢ا ٌٗخاف

ٖلحها البٌٗ  ،وبالخدضًض في مىُ٣ت الجؼٍغة الٗغبُت زانت خُض ؤٚلبُت ال٣باثل وحِٗل
في قبه ٖؼلت ًٖ ٚحرَا ال٣باثل ويمً بِئت صخغاوٍت ٢اؾُت ٧ان مً الُبُعي ؤن ججض
ً
ال٣هو وألاًام وألازباع عواظا ٖىض اإلاجخم٘ الٗغبي  ،زال ٫الٗهغ الجاَلي زانت  ،وَى
مجخم٘ ٢بلي وبؿبب ٢لت وهدُجت الاٖخماص ٖلى الؿمإ  ،و٧اهذ َظٍ ال٣هو جدىاو ٫ما
ٖغ ًٖ ٝالٗغب باؾم  :ألاًام وهي ؤزباع ال٣بُلت وؤٖمالها وخغوبها و٧ل ما ًخٗل ٤بها ،
وؤٚلب ال٣هو ًد٩ي و٢اج٘ جاعٍش ظىىب الجؼٍغة الٗغبُت وقمالها ،وال ًسلى مً جإزحراث
زاعظُت  :خبكُت  ،وٞاعؾُت ،وبحزهُُت وَٛلب ٖلى بٌٗ الغواًاث الُمىُت اإلاىظىصة في
اإلاهاصع ألاولى ،بمجمىٖها،الُاب٘ ألاؾُىعي ،خُض ًسخلِ ال٣هو الكٗبي
ً
ً
باإلؾغاثُلُاث في جمجُض ٖغب الُمًٖ ،ؿ٨غٍا وخًاعٍا ،وٚحر طل ٪مً ؤزباعَم بإؾلىب
ال٣هو ،وؿبت ٦بحرة مً الكٗغ اإلاىيىٕ لخ٣ىٍت جإزحر ال٣هت( ،)144وَٗض وَب بً
ً
ً
مىبه(،)145ؤو ٫مً وي٘ َُ٨ال ٢ههُا لخاعٍش الىبىة  ،مىظ بضء الخلُ٣ت ختى ْهىع
ؤلاؾالم  ،و٢ض ؤزظ ٖىه ،وجإزغ به مً هاخُت اإلااصة والهُ٩ل ،بٌٗ اإلااعزحن (.)146خُض
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هجض ؤٚلب الٗىانغ ال٣ههُت اإلاىظىصة في ٢ؿم اإلابخضؤ ٖىض ابً بسخا ،١والُٗ٣ىبي،
وابً ٢خِبت ،والُبري  ،واإلاؿٗىصي مإزىطة ٖىه .
ً
وقهضث عواًت ال٣هو وألازباع اػصَاعا متزاًض بٓهىع ؤلازباعٍحن خُض ؤنبدذ ماصتهم
الغثِؿُت  ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بإزباع الٗغب ٢بل البٗشت مً هبىءاث وؤزباع ألامم اإلاايُت.
و٢ض خٟلذ ؾحرة ابً بسخا ١بالٗضًض مً ال٣هو الؾُما في ٢ؿم اإلابخضؤ وؤ٦ض طل٪
السخاوي ب٣ىله  ":وؤما ٢هو ألاهبُاء ٟٞي اإلابخضؤ إلادمض بً بسخا ١بً ٌؿاع اإلاُلبي
ناخب الؿحرة"( ،)147ولم ًى ُ٘٣ؤزغ ال٣هو ختى مً ٢ؿم اإلابٗض واإلاٛاػي ٖىضٍ ،وٍغص
ُٞه الكٗغ في جهاًت ال٨الم بك٩ل مجمىٕ .
واٚلب ال٣هو التي ؤوعصَا ابً بسخا ١لم ٌؿىضَا  ،وبًٗها عواٍ ًٖ مدمض بً ٗ٦ب
ال٣غْي ( ،)148وبًٗها ؤؾىضَا ألَل ال٨خاب (.)149
ً
و٦شحرا ما هجض ابً بسخاٌٗ ١بر ًٖ مدخىي ماصجه ٖىضما ٌٗبر ب٩لمت " ٢هت "  ،و٦شحر مً
ٖىاوٍىه ،مما ٌكحر الى ألازغ ال٣هص ي في ٦خابه ،ومً ال٣هو التي ؤوعصَا في ٢ؿم اإلابٗض:

 ٢هت ق ٤وؾُُذ ال٩اَىحن(.)151 ٢هت اؾدُالء ؤبي ٦غب بً جبان ؤؾٗض ٖلى مل ٪الُمً (.)151 ٢هت طي هىاؽ وابخضاء الىهغاهُت في هجغان (.)152 ٢هت ؤمغ ٖبض هللا بً الشامغ وؤصخاب ألازضوص (.)153 ٢هت اؾدُالء ؤعٍاٍ ٖلى الُمً (.)154 ٢هت اؾدُالء ؤبغَت ألاقغم ٖلى مل ٪الُمً و٢خل وؤعٍاٍ(.)155 ٢هت ؾُ ٠بً طي ًؼن ومل ٪وَغػ ٖلى الُمً (.)156 ٢هت ٖمغو بً لخي وط٦غ ؤنىام الٗغب (.)157واإلاالخٔ ٖلى ال٣هو الىاعصة في م٣ضماث جاعٍش الؿحرة الىبىٍت ؤجها في ؤٚلبها جمخض
ٖلى َىٞ ٫ترة اإلابخضؤ ،وال جىًبِ إلاٗاًحر الغواًت ٦ما ًدضصَا ؤَل الخضًض ٞ ،مغة جغص
ً
ًٖ ؤَل ال٨خاب ،ومغة ًٖ بٌٗ ؤَل هجغان  ،ومغاعا ال ٌٗغ ٝمهضعَا٦ ،ما ؤن
مىيىٖاتها جضوع خى ٫بعَاناث الىبىة ،وؤزباع الُمً وحٗا٢ب ملى٦ها  ،والهغإ الضًني
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بحن الحهىصًت والىهغاهُت ٖلحها والخىاٞـ الؿُاس ي بحن الٟغؽ والغوم مً ؤظل الاؾدُالء
ٖلحها ٦ ،ما ال جسلى مً الخٗبحر ًٖ بٌٗ مٓاَغ الخضًً في الجؼٍغة الٗغبُت ٢بل البٗشت .
ً
وَٗض الىا٢ضي ؤ٢ل ؤصخاب َظٍ اإلاضعؾت اَخماما بٗىهغ ال٣هو ُٞ ،ما ًىظض ٖىضها
مً آزاعٍ ،الن ٦خابه حهخم باإلاٛاػي الىبىٍت بمٗىاَا الخام  ،ولى ٧ان باإلم٩ان لىا الاَالٕ
ٖلى ٦خبه ألازغي مشل الخاعٍش ال٨بحر ،والخاعٍش واإلاٛاػي والبٗض  ،وؤزباع م٨ت والؿحرة ،
وؤمغ الخبكت  ،والُٟل  ،وخغب ألاوؽ والخؼعط( ،)158ال م٨ىىا ؤن ه٨ىن ٨ٞغة ًٖ
اججاَاجه ومهاصعٍ ،زانت ولٗل ماصة ال٨خب هي ألازغي ال جسلى مً ٢هو قٗبي
وجاعٍذي وصًني .
 -2انرواياخ اإلسرائيهيح :
بن ميكإ الغواًاث ؤلاؾغاثُلُت َى ٦خب ؤَل ال٨خاب  :مً جىعاة  ،وجلمىص  ،وبهجُل ،
وقغوخهها  ،وما عواٍ مؿلمت ؤَل ال٨خاب  ،مما جل٣ىٍ ًٖ ألاخباع والغَبان مً جٟؿحراث
مدغٞت ألزباع ألاهبُاء الؿاب٣حن للىبي ألآٖم ( )وخىاصر الؼمان .
ْ
٧ان صزىِ ٫ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث للؿحرة وٚحرَا مً الٗلىم ؤلاؾالمُت َى هدُجت لضزى ٫الش٣اٞت
َ
ؤلاؾـغاثُلُت ِبلى الش٣اٞت الٗغبُت ٢بل البٗشت الىبىٍت  ،خُض ٧ان الٗغب ًُ٣م بُجهم ظماٖت
َ
مً ؤَل ال٨خاب ظلهم مً الحهىص َّالظ َ
ًً هؼخىا ِبلى ظؼٍغة الٗغب مً ٢ضًم( ،)159و٢ض خملىا
ِ
َ
َاالء الحهىص ِبلى ظؼٍغة الٗغب ما خملىا ِفي ز٣اٞاث مؿخمضة ِفي ٦خبهم الضًيُت وما ًخهل
ً
بها مً قـغوح ،وما جىاعزىٍ ظُال بٗض ظُل َٖ ًْ ؤهبُائهم وؤخباعَم ،و٧اهىا ًخضاعؾىن ما
جىاعزىٍ ِفي ؤما٣ً ً٦ا ٫لها (اإلاضاعؽ ؤو اإلاضاعف) ولهم ؤما ً٦ؤزغي ًُ٣مىن بها َ٣ىؾهم
وٖباصاتهم(.)161
َّ َ
َ
َّ َ َ َ ُ ُ َ
َ ًَْ َ ْ َ َ َ َ
ُ َ
َ
ىمىن ِب َهاَ ،و ِم ًْ
الغ َخال ِث ال ِتي ٧اهىا ً٣
ىص َٖ ًْ َ ِغ ٍِ٤
ًٞال ًٖ ط ِل٧ ٪ان الخ٣اء الٗ َغ ِب ِبالح ُه ِ
َ َّ
ّ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
َ
آن :ع ْخ َلت ّ َ َ ّ َ َ ْ َ ُ َّ
ُِ ٠بلى الكامَ ،و ِفي
الكخ ِاء ِبلى الُم ًِ ،و ِعخلت اله ِ
ِ
َ ِظ ٍِ الغخالث ما جدض ِر ِبها ال٣غ ِ
الُ َمً والكام ٦شحر( ،)161مً الحهىص َّالظ َ
ًً ََ ٧اه ْذ َل ُه ْم ل٣اءاث ومهالر َم َ٘ َ
َ
الٗ َغ ِب ،ومً
ِ
ْ
َ
البضًهي ؤن ًيخج مً ِجل َ ٪الل٣اءاث جباص ٫للش٣اٞاث َب ْحن الٗغب والحهىص؛ بد٨م بضاوة الٗغب
َ
وظاَلُتهم٩ٞ ،ان للش٣اٞت الحهىصًت ألازغ ألا٦بر والٗامل ألا٢ىي للدؿـغب والخإزغ ِبلى ٖ٣لُت
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ْ َ َ
وز٣اٞت اإلاجخمٗاث الٗغبُت التي ٖانغوَا ؤو ٖاقىا بُجها في ٧ل و٢ذ َ ،و ِبن ٧ان امخضاص
َ
ً
ً
َّ
ويُ٣ا َأل َّ
الش٣افي ل َ
لٗ َغب ََ ٢
بل ِؤلاؾال ِم بال
ألا٤ٞ
ـ٤
ُ
ي
ن
مدضوصا
الٗغب للش٣اٞت الحهىصًت
ِ
ِ
ِ
َ
واهدكاع
هضعة  ،ال ًمهض لخالخما ز٣اُٞا واؾــٗا ،وال ٌُصج٘ ٖلُهَ ،و ِٖىض َمجيء ؤلاؾالم،
ِ
َّ َ
َّ
الض َ
ؾالمُ ِت َب ْحن ؾ٩ان الجؼٍغة الٗغبُت وٖلى ازغ طل ٪ػاص واهدكغ َظا الخإزحر بد٨م
ٖى ِة ِؤلا
َ
الجىاع والخىاع والجضاَ ٫ب ْحن الحهىص واإلاؿلمحن ٩ٞاهذ جخم ل٣اءاث بُجهم و٧ان َىا ٥ل٣اءاث
َ
م٘ عؾى ٫هللا ( )لُٗغى ٖلحهم صًىه وٍضٖىَم ِبل ُْ ِه و٦ظل٧ ٪اهىا الحهىص ًد٨مىٍ ُٞما
ً
ً
ً
ً
شجغ بُجهم ؤو لِؿإلىٍ َٖ ًْ َب ٌْٗ ما حهمهم ،بما جدضًا وحعجحزا ،وبما امخداها وازخباعا
ً
َ
لهض ١هبىجه ،و٢ض ؤوضر ال٣غان ط ِل َ٦ ٪شحرا(.)162
َ
َ
ْ
ََ َ َ
٩ٞان َمبضؤ ُصزى ِِ ٫ؤلا ْؾ َغ ِاث ُِل َُّاث َٖ ًْ َ ِغ ٍِِ ََ ٤ظ ٍِ الل٣اءاثَ ،و َما ًَ ُضو ُع َِ ٞحها ِمً ُم َج َاصال ٍث،
َ
َ
ْ
َ َ َ َ
َ َ َ ْ ْ َ
َ ََُ
اثَ ،وْ ٢ض اػصاص صزىِ ٫ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث ِبلى
اث ،و َما جَ ِٞ ٘٣حها ِمً ؤؾ ِئل ٍت ،واؾ ِخٟؿا َع ٍ
و ُمىا٢ك ٍ
َ ََ
ّ
غخل ٍت ُم َب َِ ٨غ ٍة؛ مشل
ال٨خب ؤلاؾالمُت َٖ ًْ َغٍ ٤اٖخىاٖ ١لماء الحهىص للضًً ؤلاؾالمي ِفي م
َ ْ َْ
َ ْ ُ َّ
ًً ََ ٧اه ْذ َل ُه ْم َز ََ ٣اٌ ٞ
الله ْب ًُ َؾ َالم(َّ ،)164الظ َ
ألا ْخ َباع(َ ،)163و َو َْ ُب ْب ًُ ُم َى ّ
اث
ض
ب
وٖ
،
ه
ب
ِ ٗ٦ب
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٌ َ َ ً
ََ َ
ٌ َ
َ
اؾ َٗتَ ،وهٓ َغا الجٟا ١الٗغب م٘ الخىعاة وؤلاهجُل ِفي ط٦غ َب ٌْٗ اإلاؿاثل٩ٞ ،ان ًَ ِخ ُّم
حهىصًت و ِ
َ َ َ َ
َ
َ
َُ َ
ىي ُِذ َب ٌْٗ الٛىامٌ مً ههىم الكـغَٗت والتي ججض لها
الاؾ ِخٗاهت ِبهاال ِء ،الٗلم ِاء؛ ِلخ ِ
َّ َ
ً
ً
ؤن ط ِل َ٪
ظظوعا ٖىضَم ،ؤي اجهم ٧اهىا مهضعا مً مهاصع الخٟؿـحر ٖىض الصخابتٚ ،حر
ً
َ َ
الغظىٕ ٧ان ِفي خضوص صاثغة الجىاػ هٓغا ل٣ىة الغؾالت واوسجام اإلاؿلمحن وبؿاَت
اإلاٟاَُم ٩ٞان الخضًض ًازظ مً ها٢لُه صون جمدُو قضًض ؤو ق ،٪ختى ظاء الجُل
الشاوي ٞترة الخابٗحن خُض يٟٗذ الضولت وْهغث الٟتن واػصاص ٖضص الضازلحن مً ؤَل
َ َ ُ ُ َ
َّ ن َّ َ َ َ
َّ
ان َل ُه ْم مُى ٌ ٫ل َ
كحر ِبل ُْ ِه
ٟانُل ٦ما ٌ
الخ
مإ
ؿ
ال٨خاب ِفي ؤلاؾالم ٨ٞثر الىياٖى ال ِظًً ٧
ِ
ِ
ِ
ُْ َ
الْ ٣غآن مً بخضار حهىصًت ؤو ههغاهُتٓٞ ،هغ ظماٖت مً اإلاٟؿـغًٍ ممً خكىا الخٟؿـحر
َ ُْ َ
ب٨شحر مً ال٣هو اإلاخىاً٢ت ،ختى ونل ألامغ ببٌٗ اإلاٟؿـغًٍ ان ًهلىا َب ْحن الْ ٣غآن وما
ًخٗل ٤باإلؾالم ِفي مؿخ٣بلهِٞ ،كـغخىن الٟتراث بما ٌكبه الخ٨هً مً اإلاؿخ٣بل والخيبا
بما ًُىٍه الُٛب ،وٚحرَا مً ألامىع ال٨شحرة والتي حٗض مً اإلاى٨غاث(.)165
َ
ُ
َ ََ
َّ
ز َّم َظ َاء بٗض ٖهغ الخابٗحن ،مً ٖٓم قُ ٟٛه باإلؾـغاثُلُاث ،وؤٞغٍ ِفي ألازظ مجها ِبلى صعظت
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َ
ً
َ َ
ظٗلتهم ال ّ
ًغصون ٢ىال ،وال ًذجمىن مً ان ًله٣ىا بال٣غآن ٧ل ما ًغوي ل ُه ْم وان ٧ان ال
َ
َّ
َّ
الك ٠ٛباإلؾـغاثُلُاثَ ،و َ
الىل٘ بى٣ل ََ ِظ ٍِ ؤلازباع  -ال ِتي
ًخهىعٍ الٗ٣ل ،واؾخمغ ََظا
َ
ً
َّ
انبذ ال٨شحر مجها هىٖا مً الخغاٞتِ -بلى ؤن ظاء صوع الخضوًٍ للخٟؿـحرٞ ،ىظض مً
اإلاٟؿـغًٍ مً خكىا ٦خبهم بهظٍ ال٣هو ؤلاؾـغاثُلُت التي ٧اصث ؤن جهض الىاؽ َٖ ًْ
الىٓغ َِ ٞحها والغ٦ىن بلحها(.)166
َ
ول٣ض ؤعظ٘ ابً زلضون  ،ؤؾباب ؤلا٦شاع مً ؤلاؾـغاثُلُاث ،و ٠ُ٦حؿـغبذ ِبلى اإلاؿلمحن ِفي
َ
م٣الت له ط٦غَا ِفي م٣ضمخه ِبلى ٖضة اٖخباعاث ،اظخماُٖت وؤزغي صًيُتٗٞ ،ض مً
َ
َ
الاٖخباعاث الاظخماُٖت ٚلبت البضاوة وألامُت َٖلى الٗغب ،وحكى٢هم إلاٗغٞت ما جدكىِ ١بل ُْ ِه
الىٟىؽ البكـغٍت ،مً ؤؾباب اإلا٨ىهاث وبضء الخلُ٣ت وبؾـغاع الىظىص ،وَم ٌؿالىن ِفي
َ
َ
َّ
ط ِل َ ٪ؤَل ال٨خاب ٢بلهم ،وٖض مً الاٖخباعاث الضًيُت ال ِتي ؾىٚذ ل ُه ْم جل٣ي اإلاغوٍاث ِفي
َ
حؿاَل وٖضم جدغ للصخت ان ََ ِظ ٍِ اإلاى٣ىالث لِـ مما ًغظ٘ ِبلى ألاخ٩ام ُٞخدغي َِ ٞحها
َّ
الصخت ال ِتي ًجب بها الٗمل(.)167
َ
ُْ َ
ً
ً
َو٦ما َؤ َّ
ألا َ
اب؛ َبل ومً ؤَمها ٦ىن الْ ٣غآن ظاء مىظؼا مجمال ِفي ٦شحر مً
ؾب
مً
ي
مً
ن
ِ
ِ ِ
٢هو ألاهبُاء ،في خحن ان ال٨خب الؿماوٍت الؿاب٣ت ٧الخىعاة وؤلاهجُل ظاءث َِ ٞحها ََ ِظ ٍِ
ً
َ
ال٣هو مٟهلت ،ومً ط ِل َ ٪ؤًًا جغظمت الخىعاة وقـغوخها ،ووظىص َاثٟت مً ال٣هام
َّ َ َ
ًً ل ُه ْم قى ١وق ٠ٛبغواًت ؤلاؾـغاثُلُاث( .)168و٢ض وعصث بٌٗ َظٍ اإلاغوٍاث ًٖ
ال ِظ
ً
ٗ٦ب ألاخباع ،ووَب بً مىبه ،وٖبض هللا بً ؾالم ،وؤخُاها مى٢ىٞت ٖلى بٌٗ الصخابت،
()169

ٗ٦بض هللا بً ٖباؽ

 ،وهي ٖلى ٧ل خا ٫ال نلت لها بالصخابت  ،و ال بالىبي

ألآٖم( )و٢ض ٖلم ٖىض ؤصخاب الخضًض ؤن اإلاى٢ىٖ ٝلى الصخابي ً٨ىن له خ٨م
الغ ٘ٞالى عؾى ٫هللا ( )بكغَحن :
 -1ؤن ً٨ىن مما ال مجا ٫للغؤي ُٞه .
ً
 -2ؤن ال ً٨ىن عواًه مٗغوٞإ باألزظ ًٖ ؤَل ال٨خاب الظًً ؤؾلمىا ،ؤو بغواًت
ؤلاؾغاثُلُاث(.)171
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ومما ال قُٞ ٪ه ؤن ٦خب الخاعٍش والؿحر حعج بالغواًاث ؤلاؾغاثُلُت ،وزانت في ٢ؿم
اإلابخضؤ في ٢هو ألاهبُاء والغؾل  ،وجٟؿحر الٗضًض مً آلاًاث ال٣غآهُت اإلاخٗل٣ت بظل. ٪
وؤو ٫مً اٖخنى باإلؾغاثُلُاث مً ٦خاب اإلاٛاػي َى وَب بً مىبه ،ط٦غ الظَبي
ً
الخضًض ًٖ قُىزه وجالمُظٍ – ؤن ٢اثال (( :عواًخه للمؿىض ٢لُلت  ،وبهما ٚؼاعة ٖلمه في
ؤلاؾغاثُلُاث  ،وًٖ صخاث ٠ؤَل ال٨خاب))(.)171
وفي جٟؿحر ابً ٦شحر لخبر ٢هت مل٨ت ؾبإ وٖ ٠٢لى جدب٘ وَب بً مىبه إلاغوٍاث بني
بؾغاثُل ٣ٞ ،ا ... (( ٫وألا٢غب في مشل َظٍ الؿُا٢اث ؤجها مخل٣اة ًٖ ؤَل ال٨خاب ،مما
وظض في صخٟهم ٦ ،غواًاث ٗ٦ب ووَب ؾامدهما هللا حٗالى ُٞما ه٣الٍ الى َظٍ ألامت مً
ؤزباع بني بؾغاثُل مً ألاوابض والٛغاثب والعجاثب  ،مما ٧ان وما لم ً ، ً٨ومما خغٝ
وبض ٫ووسخ  ،و٢ض ؤٚىاها هللا ؾبداهه ًٖ طل ٪بما َى ؤصر مىه وؤه ، ٟ٘وؤوضر وؤبل، ٜ
وهلل الخمض واإلاىت )) (.)172
واٚلب عواًاث وَب في ؤلاؾغاثُلُاث ًٖ ٗ٦ب ألاخباع وٖبض هللا بً ؾالم ؤيا ٝبلحها
ما خهله بجهضٍ الصخص ي مً زال ٫اجهاله بإَل ال٨خاب ومً ٢غاءجه لل٨خب اإلا٣ضؾت .
و٢ض اٖخمض ابً بسخاٖ ١لى بٌٗ الغواًاث ؤلاؾغاثُلُت في ٢ؿم اإلابخضؤ ُٞما ًخٗل٤
بالخىاصر الحهىصًت  ،واإلاؿُدُت  ،خُض ط٦غ في عواجه ًٖ " بٌٗ ؤَل الٗلم)) ( ،)173و((
ًٖ ؤَل ال٨خاب ألاو ،)174())٫وؤَل ال٨خاب ))( (( ،)175ومً ٌؿى ١الخضًض مً ألاٖاظم )) (.)176

وال جسلى ٦خب الُٗ٣ىبي والُبري واإلاؿٗىصي مً بٌٗ الغواًاث ؤلاؾغاثُلُت ًٖ وَب
بً مىبه ،ؤو ابً بسخا ١وٚحرَما (٦ ،)177ما ؤن ابً ٢خِبت واإلا٣ضس ي لهما بٌٗ ا٢خباؾاث
في ال٣ؿم الخام ببضء الخلُ٣ت وجاعٍش الٗهض ال٣ضًم وألاهبُاء اإلاظ٦ىعًٍ في ال٣غآن ال٨غٍم
مشل َ :ىص ونالر  ،بل ختى بٌٗ الهالخحن ؤمشا ٫ل٣مان الخُ٨م  ،وؤَل ال٨ه ، ٠ال
جسلى مً جإزحراث بؾغاثُلُت (.)178
ولم ً٣خهغ الغواًت ًٖ ؤلاؾغاثُلُاث ٖلى اإلااعزحن اإلاخ٣ضمحن بل امخض بلى اإلاخإزغًٍ مجهم
ً
ؤًًا ٗٞلى ؾبُل اإلاشاً ٫بضو جإزحر ؤلاؾغاثُلُاث واضخا ٖلى ٦خاب ألاههاعي زانت في
نضع ال٣ؿم ألاو ٫بالخٗغٍ ٠باليؿب الكغٍ ٠للىبي ( )وال٨الم ٖلُه ،وطل ٪ط٦غٍ مً
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باب الخبر ٥بدؿب ٢ىله ( ،)179وَظا ال٣ؿم مليء باإلؾغاثُلُاث والغواًاث الًُٟٗت ،
ألٖخماصٍ – بضعظت ٦بحرة – ٖلى ما وعص مً ؤوؿاب في الخىعاة و٦خب ؤَل ال٨خاب(.)181
وٖظع اإلااعزحن في بًغاص َظٍ اإلاغوٍاث َى ؤجها جخٗل ٤ب٣ؿم اإلابخضؤ وباألزباع  ،ِ٣ٞوال
ً
ٖال٢ت لها باألخ٩ام والؿجن  ،وال ؤزغ لها في ٦خابت الؿحرة الىبىٍت  ،خُض ال هجض لها ط٦غا في
٢ؿمي اإلابٗض واإلاٛاػي  ،وال٣هض مً ط٦غَا َى الخىبُه ٖلحها  ،ولِـ جهضً٣ها ؤو
ً
ج٨ظًبها ،وؤزحرا ٞهي لِؿذ مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت  ،بل جم بًغاصَا مً ؤظل الاؾخئىاؽ بها،
وبال ٞهي آزغ ما ًغظ٘ بلُه .
و٢ض بحن ابً ٦شحر في ؤؾباب ط٦غ اإلااعزحن وٚحرَم مً الٗلماء لئلؾغاثُلُاث وحٗاملهم
مٗها ،خحن ٢ا ":٫ولَ ً٨ظٍ ألاخاصًض ؤلاؾغاثُلُت جظ٦غ لالؾدكهاص ال لئلٖخًاص ٞ ،ةجها
ٖلى زالزت ؤ٢ؿام :ؤخضَا  :ما ٖلمىا صخخه مما بإًضًىا مما وكهض له بالهضٞ ، ١ظل٪
صخُذ.
والشاوي :ما ٖلمىا ٦ظبه بما ٖىضها مما ًسالٟه.
الشالض  :ما َى مؿ٨ىث ٖىه ،ال مً َظا ال٣بُل وال مً َظا ال٣بُل ٞال هامً به وال ه٨ظبه
وال ججىػ خ٩اًخه إلاا ج٣ضم(.)181
ومً زال ٫اإلاالخٓت والخدب٘ إلاهاصع ٦خابت الؿحرة ٖىض اإلااعزحن وظضها مجهم َمً ؤوعص ما
ً
قُىٖا في اإلاخ٣ضمحن ُ -
إلاجغص الجم٘ لِـ بال  -وَظا ُ
ؤوعصٍ ّ
وَىا عبما ٧ان ؤخضَم ًغي
ؤ٦ثر
ؤهه ٌَ ُؿى ٙله في َظٍ الخا ٫ؤن ًظ٦غ الغواًاث الىاَُت بلى ظاهب الغواًاث الصخُدت في

ؾحرة ؾى ٫هللا ( ،)و٢ض ٌُٗنى ؤخضَم باهخ٣اء الغواًاث بلى ّ
خض ما .و٢ض وظض بٌٗ
ع
ٍ
ً
ال٨خاب واإلااعزحن اإلاٗانغًٍ في ؤلاؾغاثُلُاث اإلاىظىصة في ٦خب الؿحر والخاعٍش مجاال
للًُٗ في معجؼاث وُٚبُاث الؿحرة الىبىٍت( ،)182و٢ض عص ٖلحهم ؤخض الباخشحن ب٣ىله" :
ً
ل ً٨ؤًا مً اإلااعزحن الؿاب٣حن ،ؤو ٚحرَم مً اإلااعزحن الجاصًً ،لم ً٣ل بن الًغوعة
اإلاىهجُت اإلالخت لغ ٌٞؤلاؾغاثُلُاث وال٣هو والخىاع ،١جضٖىها ؤن ه ُ٘٣الؿحرة ًٖ
ؤًت نلت بٗالم الُٛب(( اإلاُخاٞحزً٣ا)) ٦ ،ما ًغٚب صٖاة الخٟؿحر اإلااصي للخاعٍش ؤن ً٨ىن
– ألن مٗنى َظا بىيىح ه٨غان لىبىة الغؾى ٫ال٨غٍم ( )واجهاله – ًٖ َغٍ ٤الىحي
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ٚحر اإلاغجي– بٗالم الُٛب في الؿماء ٦ .ما ؤجهم لم ً٣ىلىا -وال ؤي مً اإلااعزحن الجاصًً –
بإن هللا ؾبداهه وحٗالى َمـ ٖلى ؤٖحن اإلاكغ٦حن الظًً خانغوا صاع الغؾى٢ )( ٫بل
ً
هجغجه  ،ؾُٗا وعاء ٢خله ،ؤو نضَم ًٖ بل٣اء ال٣بٌ ٖلُه  ،وَى مسخبئ في الٛاع ،ؤو ؤهه
ؤهؼ ٫مالث٨خه مً الؿماء لخىهغ ال٣لت اإلاامىت ٖلى ال٨ثرة ال٩اٞغة في مٗغ٦ت بضع ،ومٗاع٥
ؤزغي جلتها .)183(...
 -3وظىص كتة األديان انسماويح انساتقح :
حٗض ههىم ال٨خب الؿماوٍت الؿاب٣ت بخضي اإلاىاب٘ التي ؤؾخ٣ى مجها اإلااعزحن مٗلىماتهم
في ٦خابت الؿحرة وا٢خبؿىا مً ههىم الخىعاة وؤلاهجُل وٚحرَا مً ال٨خب الؿاب٣ت  ،ؤو
٢امىا بترظمتها خغُٞت في ما ًخٗل ٤ببضء الخلُ٣ت ؤو ٢هو ألاهبُاء والغؾل ؤو نٟت الىبي
مدمض (٦ )ما وعصث في َظٍ ال٨خب .وَٗض وَب بً مىه ؤو ٫مً ا٢خبـ في ٦خاباجه
ً
ههىم مً ال٨خب الؿماوٍت الؿاب٣ت٣ٞ ،ض عوي ُٗ٢ا مً الٗهض ال٣ضًم  ،مى٣ىلت
ً
بهىعة خؿىت  ،وُٗ٢ا مً اإلاؼامحر  ،وجض ٫بٌٗ ؤزباعٍ ٖلى مٗغٞخه بالخلمىص (،)184
وؤٚلب مغوٍاجه في ٢هو ألاهبُاء وؤزباع بني بؾغاثُل مى٣ىلت ًٖ الخىعاة مً ؤمشلت طل٪
ما ه٣له ًٖ بسخا ١بً ببغاَُم وَٗ٣ىب بً بسخا ١وألاؾباٍ ومىس ى وَاعون (

)،

ومىس ى في الىاصي اإلا٣ضؽ  ،ومىس ى وٖهاٍ  ،وسخغة ٞغٖىن  ،وب٣غة بني بؾغاثُل،
ومُالصٍ  ،وجٟانُل خُاجه  ،بهما ؤزظَا مً ؤلاهجُل وال٨خب الىهغاهُت (.)185و٢ض الخٔ
ً
ابً ٢خِبت ٞغو٢ا بحن مٗلىماث وَب بً مىبه  ،وما وعص في ههىم ال٨خب اإلا٣ضؾت ،مشل
ؾٟغ الخ٨ىًٍ في ما ًسو ؤخضار بضء الخلُ٣ت (.)186
وَؿدك ٠مً طل ٪ؤن وَب بً مىبه عبما ؤيا ٝبلى ما ؤزظٍ مً الٗهض ال٣ضًم ماصة
ظضًضة باالٖخماص والغظىٕ بلى جٟاؾحر ال٣غان ال٨غٍم  ،وؤلاؾغاثُلُاث  ،وما اؾخيبِ مً
٦خب ؤَل ال٨خاب .
وبٗض وَب بً مىبه ٌٗض ابً بسخا ١زاوي اإلااعزحن الظًً ا٢خبؿىا ههىم ال٨خب
الؿماوٍت وؤياٞىَا بلى الؿحرة ٣ٞض ٢ضم ا٢خباؾاث مً الٗهضًً ال٣ضًم والجضًض ،
مترظمت جغظمت خغُٞت ٣ٞ ،ض ؤوعص ٣ٞغاث مً الٗهض ال٣ضًم ب٣ىله  (( :وفي الخىعاة ))(.)187
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٦ما ؤوعص ٣ٞغاث مً ؾٟغ الخ٨ىًٍ ب٣ىله  (( :وٍؼٖم ؤَل الخىعاة )) ( .)188وؤوعص ابً َكام
ً
ً
هها ٧امال البً بسخا ١مً بهجُل ًىخىا ٦ما ًلي ٢ (( :ا ٫ابً بسخا ١و٢ض ٧ان ُٞما
بلٛني ٖما ٧ان وي٘ ِٖس ى بً مغٍم (عليهما السالم) ُٞما ظاءٍ مً هللا في ؤلاهجُل،ألَل
ؤلاهجُل ،مً نٟت الغؾى )( ٫مما ؤزبذ ًديـ الخىاعي لهم  ،خحن وسخ لهم ؤلاهجُل
ًٖ ٖهض ِٖس ى بً مغٍم (عليهما السالم) في عؾى ٫هللا ( )بلحهم اهه ٢ا : ٫مً ؤبًٛني ٣ٞض
ؤب ٌٛالغب  ،ولىال ؤوي نىٗذ بدًغتهم نىاج٘ لم ًهىٗها ؤخض مً ٢بلي ما ٧اهذ لهم
زُُئت ،ول ً٨مً آلان بُغوا وْىىا ؤجهم ٌٗؼوهني  ،وؤًًا للغب ،ول ً٨البض مً ؤن جخم
ً
ً
ال٩لمت التي في الىامىؽ :بجهم ؤبًٛىوي مجاها ،ؤي باَال ٞ ،لى ٢ض ظاء اإلاىدمىا الظي
ًغؾله هللا بلُ٨م مً ٖىض الغب وعوح ال٣ضؽ والظي َى مً ٖىض الغب زغط ٞهى قهُض
ً
ٖلي وؤهخم ؤًًا )) (.)189
ومً اإلااعزحن الظًً عظٗىا ٦ظل ٪بلى ههىم الخىعاة وؤلاهجُل في بضء الخلُ٣ت ٖلى
ً
الخهىم  :ابً ٢خِبت الظي ؤوعص ههىنا مً الٗهض ال٣ضًم مباقغة ،جخٗل ٤ببضء
الخلُ٣ت وجاعٍش ألاهبُاء (.)191
٦ما ؤن الُٗ٣ىبي عظ٘ بلى ألاهاظُل اإلاكهىعة  ،وه٣ل ٖجها مشل ؤهجُل متى في وؿب اإلاؿُذ
( ،)191( )وبلى بهجُل مغ٢ـ في ٖ٣اثض الىهاعي خى ٫الؿُض اإلاؿُذ ( ،)192وبلى بهجُل
لى٢ا في ؤزباع اإلاؿُذ ومعجؼاجه  ،وحٗمُضٍ ًديى بً ػ٦غٍا(عليهما السالم) ( ،)193وبلى بهجُل
ًىخىا في وؿب اإلاؿُذ ( )وٚحر طل.)194( ٪
وَؿخيخج مً ههىم ال٨خب الؿماوٍت التي ؤوعصَا اإلااعزحن في مالٟاث الؿحرة جضٖ ٫لى
مٗغٞتهم بالٗبرًت ،وعبما بالؿغٍاهُت ،وٚحرَا مً اللٛاث ،مما ًضٖ ٫لى ؤجهم ٧اهىا ًخىٞغون
ٖلى مٗغٞت باألصواث الالػمت لٟهم ؤبٗاص الؿحرة الىبىٍت ال٨ىهُت و الغؾالُت ،وهي صٖىة
إلاً ًغٍض ؤن ًخهضي ل٨خابت الؿحرة ؤن ًلم ب٩ل ما له ٖال٢ت بهظا الٗلم ختى ًدُِ ب٩ل
ظؼٍئاجه التي جم٨ىه مٗغٞخه بك٩ل ظُض ومً الىلىط بلُه وَؿخُُ٘ ؤن ًٟؿغ ما ؤبهم مً ص٢اث٣ه

ً
وما ؾغي ٖلى ؤلاؾغاثُلُاث ؾغي ٖلى َظا ألاهاظُل ،وبن ٧ان اٖخماص اإلااعزحن ٖلُه ٢لُال

باإلا٣اعهت بما ٢بله ،واهخ٣ض البٌٗ مً ال٣ضامى ٖلى اإلااعزحن الى٣ل ًٖ َظا جغار الضًني
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لؤلصًان الؿماوٍت الؿاب٣ت لئلؾالم ،والخىؾ٘ في طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ا ٫ابً ٖغبي(،)195
في ؾُا ١ؤلاه٩اع ٖلى اإلااعزحن الظًً ازظوا ًٖ َظٍ ال٨خب  (( :وبهما ط٦غث ل٨م َظا
لخدترػوا مً الخل ، ٤وزانت مً اإلاٟؿغًٍ واإلااعزحن وؤَل آلاصاب ٞ ،...ال جبالىا  ،وال
ج٣بلىا عواًت بال ًٖ ؤثمت الخضًض )) (.)196
ومٗنى َظا لِـ ٧ل ما ًغوي ًصر ؤو ال ًصر ٞإن ألامغ ًغظ٘ بلى مبضؤ الخشبذ وُ٢اؾه
ٖلى و ٤ٞما ا٢غٍ ؤثمت الخضًض إلاا ٖهض مً مىهجهم ؤن ؤلامام مً ؤثمت الخضًض بطا ٢ا٫
في خضًض ؾىضٍ صخُذ وؾ٨ذ ص ٫في الٛالب ٖلى صخت الخضًض في خحن ؤلاقاعة بلى ٖلت
في اإلاتن جض٨ٖ ٫ـ طل ،)197(٪وال ًسٟى ؤن الص يء ٧لما اػصاصث ُ٢مخه٧ ،لما ٧ان الخغم
ٖلى التزًُ ٠والتزوٍغ ُٞه ؤ٦ثر عٚبت في جد ٤ُ٣مىا ٘ٞوٚاًاث شخهُت ،ولِـ مً الٛغٍب
ؤن وظض ؤمامه ؾُال مً الغواًاث وألاخاصًض اإلاىيىٖت في الؿحرة الىبىٍت ،وبػاء َظا عبما
٢هض اإلاال ٠مً طل ٪ؤلاقاعة بلى ما ٧ان ًىاظه الضًً مً جدضًاث لدكىٍه والىُل مً
م٣ضؾاجه ،وبالخالي ٧ان مً واظب الٗلماء اإلاؿلمحن في ٧ل مجا ٫مً نىى ٝاإلاٗغٞت
والؾُما الخضًض والخاعٍش ؤن حهبىا لخىُ٣ت مغوٍاتهم مً ٧ل قاثبت وصزُل وٍمحزوا بحن
الصخُذ والًُٗٞ ٠حها ،لُخم ً٨الٟغص بالُ٣ام بىاظباجه وخ٣ى٢ه الضًيُت التي ؤ٢غتها
الكغَٗت ؤلاؾالمُت الؿمداء.
 -4أخثار األمم األخري :ؤصزل ٦شحر مً اإلااعزحن في مهىٟاتهم ويمً عواًاث الؿحرة
ؤزباعًٖ جىاعٍش ألامم الؿاب٣ت والكٗىب اإلاجاوعة للجؼٍغة الٗغبُت ٧الٟغؽ والغوم
والخبكت ،و٢ض جىؾ٘ البٌٗ مجهم في ؤزباع الهىض وما ظاوعَا وعبما الظي صٖاَم بلى طل٪
الخضًض ًٖ الٟترة التي ؾب٣ذ البٗشت الىبىٍت وما ٧ان ٖلُه الىاؽ في الجاَلُت ،ؾىاء
ً
ً
٧اهىا ٖغبا ؤو عجما مً باب اإلاٗغٞت بإخىا ٫ألامم اإلاايُت ٦م٣ضمت وٖٓت إلاً ً٣غؤ .وَٗض
ؤبى ٖبُض مٗمغ بً اإلاشنى( ،)198مً ؤبغػ اإلااعزحن الظًً جبدغوا في الترار الٟاعس ي ،وجغظم
ً
٦شحرا مً ال٨خب الخاعٍسُت ،والظي ٢اٖ ٫جها ؤخض الباخشحن :بإجها جسخلِ ٞحها ألاخضار
الىاُٗ٢ت باألؾاَحر( .)199وظل ما اٖخمضٍ الُٗ٣ىبي ُٞما ٦خبه ًٖ الٟغؽ والهىض والُمً
ٖلى ٦خب ؤنُلت في مىيىٖها ٢اٖ ٫بض الٗؼٍؼ الضوعي ٖىه:اهه(( ٦خابخه ًٖ جاعٍش ألاهبُاء
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عظ٘ بلى اإلاهاصع ألانُلت ،وَى ص ٤ُ٢في طل ٪بك٩ل ٌؿترعي الاهدباٍ ،وخحن ًخ٩لم ًٖ
الخاعٍش الٟاعس ي ًبحن ؤن مىاص َظا الخاعٍش ٢بل الٗهغ الؿاؾاوي ؤؾُىعٍت وال ًمً٨
الىزى ١بها ،وَى ًإزظ مً مالٟاث ًىهاهُت مترظمت خحن ً٨خب ًٖ الش٣اٞت
الُىهاهُت))(.)211
و٢ض ججاوػ الُٗ٣ىبي ؤزباع ٞاعؽ والغوم بلى ؤزباع الهىض التي ًيؿبها في ٦شحر مً ه٣ىله
(( بلى ؤَل الٗلم)) ( ،)211و(( بٌٗ ٖلماء الهىض)) ( ،)212ؤو ب٣ىله (( :ػٖم بٌٗ ٖلماء
الهىض)) ( ،)213و٢ا ٫في جىاوله ألزباع الُمً  (( :ط٦غث الغواة ومً ًضعي الٗلم باألزباع
وؤخىا ٫ألامم وال٣باثل)) (.)214
واٖخمض الُبري في جضوًٍ ؤزباع الٟغؽ ٖلى جغاظم مً ٦خبهم  ،ومً ٦خب ابً اإلا، ٟ٘٣
وَكام بً مدمض بً الؿاثب ال٩لبي  ،وفي جاعٍش الغوم ٖلى ما ه٣له مً ٦خبهم اإلاٗغبت (،)215
وَظا الخىؾ٘ في اإلاهاصع ًضٖ ٫لى جُىع ال٨خابت الخاعٍسُت زال ٫ال٣غهحن الشاوي والشالض
الهجغٍحن ،ومهما ٧اهذ ُ٢مت اإلاٗلىماث التي ه٣لها َاالء اإلااعزىن مً َظٍ ال٨خبٞ ،ةجها
ل م جلمـ ظىَغ الؿحرة الىبىٍت  ،وؤخضاثها مً ٢غٍب ل٨جها ؤؾضث للباخشحن في مجا٫
الخاعٍش زضمت ٦بحرة بما ؾلُخه مً ؤيىاء ٖلى ؤخىا ٫ألامم ألازغي ٖلى مسخل ٠ألانٗضة
الضًيُت والؿُاؾُت واظخماُٖت مما ؾاَم في الخىؾ٘ في ٞهم البِئت التي مهضث لٓهىع ؤلاؾالم .

 -5اجملهىد انشخظي نهمؤرخني :
بلى ظاهب اإلاهاصع الغثِؿُت ،مشل آلاًاث ال٣غآهُت ،ومغوٍاث الخضًض الىبىي  ،وقٗغ
ً
الؿحرة الىبىٍت  ،واإلاهاصع الشاهىٍت التي ط٦غث آهٟاَ ،ىا ٥الجهىص الخانت للمالٟحن مً
زال ٫ػٍاعة ألاما ً٦التي ظغث ٞحها ألاخضار الخاعٍسُت والبدض ًٖ مغوٍاث ظضًضة زانت
بهم ،واإلالخىْاث التي ًم٨جهم الخ٣اَها مً زال ٫ػٍاعة ألامهاع ،وألاشخام الظًً لظوحهم
وآبائهم نلت بالؿحرة وؤخضاثها .مً طل ٪ما ؤوعصٍ ابً بسخا ١بضون بؾىاص ًى٣له مً
ً
مضوهاث خهل ٖلحها  ،و٦شحرا ما ٌؿىض بلى قُىزه ما ه٣له ٖجهم ،و٢ض ؤصزل في ٖغيه
ً
ً
ً
٦شحرا مً ال٣ىاثم والىزاث ٤وألاقٗاع ،التي ؤزظ ظؼءا مجها ٖجهم٨َ ،ظا عوي ٦شحرا مً
الىزاث ًٖ ٤قُسه ٖبض هللا بً ؤبي ب٨غ( ،)216وٍؼٍض بً ؤبي خبِب اإلاهغي (.)217
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و٧ان قإن ناخب اإلاٛاػي( ،)218مدمض بً ٖاثظ ال٣غش ي(٦ ،)219كإن ابً بسخا ١خُض
٧ان مً ؤَم مىاعصٍ في الؿحرة الىبىٍت ،مٛاػي قُسه الىلُض بً مؿلم( ،)211والتي مشلذ
اإلاىعص الغثِـ في ماصجه الخاعٍسُت(.)211
ً
ؤما الىا٢ضي ٣ٞض بظ ٫ظهىصا ٦بحرة مً ؤظل ظم٘ ماصة مٛاػٍه ،وٍم ً٨إلاً ًُال٘ ٦خابه
ًلخمـ هٓغجه الى٣ضًت في ػٍاعجه إلاىا ٘٢اإلاٗاع ، ٥لِؿخ٨مل بظل ٪ماصجه  ،وفي جمدُهه
للمىاص التي ونلخه ،وفي بدشه ًٖ وزاث ٤ظضًضة ،وفي بٖضاص ٢ىاثم ؤوفى للمكاع٦حن في
الٛؼواث،ختى ظاءث مجها مجمىٖت َُبت ( .)212وما ؤوعصٍ في ٦خاب اإلاٛاػي مً جٟانُل
ظٛغاُٞت ًىحي بجهضٍ ومٗغٞخه بض٢اث ٤ألازباع التي ظمٗها في عخلخه بلى قغ ١ألاعى
ً
وٚغبها َلبا للٗلم ٢ ،ا ٫مد ٤٣ال٨خاب (( وظضًغ بالظ٦غ ؤن َظٍ الخٟانُل الجٛغاُٞت
التي ؤوعصَا الىا٢ضي حٗبر ًٖ اإلاغخلت ألاولى في ألاصب الجٛغافي الٗغبي ،بن لم ج ً٨اللبىاث
وألاؾـ التي بني ٖلحها ٧ل مً ظاء بٗضٍ مشل  :ابً ؾٗض  ،البالطعي  ،ومً جالَما في
الخإلُ ٠ل٨خب الٟخىح والبلضان)) (.)213
ومً اإلااعزحن الظًً ٧اهذ ظهىصَم الصخهُت مىعص مً مىاعص ٦خابت الؿحرة الُبري
الظي ؤ٦ض في م٣ضمت جاعٍسه ٖلى ؤَمُت عواًت ألازباع ٖىض اإلااعر  ،ل٨ىه ٢ض ًدخاط بلى
ً
اؾدشماع اإلااصة ؤخُاها ب٣ىله (( :ولُٗلم الىاْغ في ٦خابىا َظا ؤن اٖخماصي في ٧ل ما
ؤخًغث ط٦غٍ ُٞه ،مما قغَذ ؤوي عاؾمه ُٞه  ،بهما َى ٖلى ما عوٍذ مً ألازباع التي ؤها
طا٦غَا ُٞه ،وآلازاع التي ؤها مؿىضَا بلى عواتها ُٞه ،صون ما ؤصع ٥بذجج الٗ٣ى، ٫
واؾخيبِ ب٨ٟغ الىٟىؽ  ،بال الِؿحر ال٣لُل مىه  .)214( ))...وٍالخٔ مً زال ٫ما وعص مً
ؤمشلت ًٖ اإلاجهىصاث الصخهُت للماعزحن ؤجها وفي بٌٗ ألاخُان ٖلى زال ٝاإلاهاصع
الشاهىٍت ألازغي التي ه٣لتها – ٖلى ٢ؿمي  :اإلابٗض واإلاٛاػي  ،مما ؤزغي اإلاٗلىماث خىلهما
ً
٦ما ؤُٖذ نىعة و٢بؿا ٖلى مكاَض ٖضًضة عٚم ازخهاعَا ٖلى الخُاة الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت لٗهغ الؿحرة الىبىٍت لم ً ً٨لل٨خب ٖاقتها لدكحر بلحها ؤو ٖىض ٚحرَم مً
ؤَل َظا ال ًٟمً ال٨خاب .
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اخلامتح

بن اإلاهاصع التي جضاولىاَا في الضعاؾت هي ؤَم ما ونل بلُىا مً مهاصع عواًاث الؿحرة
الىبىٍت ٖىض اإلااعزحن  ،وهي ٦ما ط٦غث جلي  -مً خُض الض٢ت  -ال٣غآن ال٨غٍم والصخُذ
مً الخضًض الىبىي الكغٍ ، ٠ولَ ً٨ظا ال ٌٗني ؤن ٧ل ما ؤوع ْصٍ ؤَل الخاعٍش ًٖ الؿحرة
ً
الىبىٍت له هٟـ الُ٣مت مً خُض الصخت  ،وال ٌُكترٍ ؤن ً٨ىن ٧له صخُدا  ،بل ُٞه
ً
الصخُذ والًُٗ ، ٠وٍيبغي ٖىض صعاؾت الؿحرة الاٖخماص ٖلى الصخُذ ؤوال زم اؾخ٨ما٫
ْ
الهىعة بما َى خؿً ؤو م٣اعب للخؿً  ،وال ًُلجإ بلى الًُُٗٞ ٠ما له ؤزغ في الٗ٣اثض ؤو
الدكغَ٘  ،وال بإؽ مً ألازظ به ٖ-ىضما ال هجض ٚحرٍ مً الغواًاث ال٣ىٍت ُٞ -ما ؾىي
ون ٠لٗمغان ؤو نىاٖاث ؤو ػعوٕ  ،ؤو
ؤزباع جخٗل ٤بالخض ٖلى م٩اعم ألازال ١ؤو
طل ٪مً
ٍ
ٍ
ما قا٧ل طل. ٪
ّ
وٍدبحن مً زال ٫ما ؾب ٤ؤن َظا اإلاىهج ٖ -لى الغٚم مما ُٞه ِمً ظىاهب بًجابُت  -لِـ
ٌ
يغع في ٍآن
ه ٟ٘وٖلى ٍ
َى اإلاىهج اإلاغججى ل٨خابت الؿحرة الىبىٍت  ،وؤهه مىهج ٢ض اقخمل ٖلى ٍ
ْ
ّ
ّ
وٍهىعَا
واخض ؛ ولهظا ٞةن ٢غاءة ؾحرة الىبي ( )مً زالَ ٫ظا اإلاىهج ًَسلُها بٛحرَا ،
ِ
ً
ٖلى ٚحر خ٣ُ٣تها ًٞ.ال ًٖ ضخامت الجهض اإلاُلىب آلان  -بؿبب َظا الىىٕ مً ٦خابت
ََ
الؿحرة والكماثل  -إل٢ىإ الىاؽ بإن َظا الظي ٦خبه ؤَل الخاعٍش لؿحرة عؾى ٫هللا(،)
ُْ
ً
وُٞه ما ؤل ِه َ ٤بؿحرجه وقماثله  ، -)( -بلها٢ا  ،ولِـ َى مجها .
ومً زال ٫ما اؾخٗغى مً الىهىم ٞةن ؤٚلب اإلااعزحن في مىهجهم ًٖ مهاصع عواًت
الؿحرة الىبىٍت ٌؿعى بلى ظم٘ الغواًاث اإلاسخلٟت ًٖ الخضر  ،وجضوٍجها صوهما اقتراٍ
للصخت في الٛالب  ،م٘ بخالت ال٣اعت ٖلى ألاؾاهُض واإلاهاصع  ،لُخٗغ ٝبىٟؿه ٖلى
الصخُذ مً الًُٗ ٠ؤو اإلاىيىٕ مجها .
والخ ٤ؤن اإلااعزحن في ٦خابت الؿحرة ٢ض ؤعبىا ٖلى اإلاخ٣ضمحن مً ٚحرَم  ،وا٦ؿبىا الؿحرة
ظضٍ وعواء  ،و٢ض جٟاوجىا في طلٖ ٪لى خؿب جٟاوتهم في اإلاغاجب  ،وؾٗت الٗلم وألا، ٤ٞ
وؤلاَالٕ ٖلى ؾحر وؤزباع آلازغًٍ و ٤ٞالىٓغة الكمىلُت لؤلخضار  ،وْلىا ًالٟىا في ؾحرة
الىبي ( )بإؾلىب خضًض ًخُ٣ض بظو ١ؤبىاء الٗهغ .
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اذلىامش:
 -1اإلاهباح اإلاط يء في ٦خاب الىبي ألامي بلى ملى ٥ألاعى .2/1 ،

-2الصخُذَ:ى الخضًض اإلاؿىض الظي ًخهل بؾىاصٍ بى٣ل الٗض ٫الًابِ ًٖ الٗض ٫الًابِ
ً
ً
بلى مىتهاٍ وال ً٨ىن قاطا وال مٗلال ؛الخُُب،مدمض عجاط ،ؤنى ٫الخضًض  ،م .211
 -3الًَُٗ:٠ى الخضًض اإلاسخل ٤اإلاىيىٕ ؛الخُُب ،مدمض عجاط ،ؤنى ٫الخضًض  ،م
.275

ً
 -4اإلاغؾل :لٛت ؤؾم مٟٗى ٫مً ؤلاعؾا ٫بمٗنى ؤلاَال، ١انُالخا :ؤن ًغوي الغاوي ٖمً لُ٣ه
ؤو ٖانغٍ ما لم ٌؿم٘ مىه بلً ٟٔدخمل الؿمإ  ،ظمٗت ٖ ،ماص ٖلي  ،مهُلر الخضًض

اإلاِؿغ  ،م.27

ً
 -5اإلاُ٣ىٕ :لٛت اؾم مٟٗى ٫مً  ُ٘٢يض ونل  ،انُالخا :ما ؤيُ ٠بلى الخابعي ؤو مً صوهه

مً ٢ى ٫ؤو ٗٞل ،ظمٗتٖ ،ماص ٖلي  ،مهُلر الخضًض اإلاِؿغ  ،م.42
ً
 -6الخضًض اإلاًٗل:لٛت اؾم مٟٗى ٫مً ؤًٖل ؤي ؤُٖا  ،وانُالخاَ :ى ما ؾ ِ٣مً بؾىاصٍ
ً
ً
ازىان ٖلى الخىالي ٞإ٦ثر مً طل ٪وٚحرٍ مً جابعي الخابٗحن وَؿمى مىُٗ٣ا ٦ما ٌؿمى مغؾال ًٖ
ظماٖت ؛ ظمٗتٖ ،ماص ٖلي  ،مهُلر الخضًض اإلاِؿغ  ،م25.

ً
 -7اإلاىيىٕ :لٛت ؤؾم مٟٗى ٫مً وي٘ الص يء ؤي خُه  ،انُالخا َ:ى ال٨ظب اإلاسخل٤
اإلاهىىٕ اإلايؿىب بلى عؾى ٫هللا (م) ،ظمٗتٖ ،ماص ٖلي  ،مهُلر الخضًض اإلاِؿغ  ،م.28
 -8الؿحرة الخلبُت7./1 ،

ّ
الىبىة )
 -9الؿحرة الىبىٍت الصخُدت  ، 46-45/1 :وَى ٦ظل ٪في ( اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖهض
ُ
للٗمغي  :م. 31-31
ً -11ىٓغ:ابً مىٓىع،لؿان الٗغب446/4،؛ الٟحروػ آباصي  ،ال٣امىؽ اإلادُِ68/2 ،؛الُغٍخي،
مجم٘ البدغًٍ.592/2 ،
 -11جاعٍش الغؾل .13/1،
-12ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت .1،
 -13ؾىعة ال٣مغ ،آلاًت .1،
 -14آلاًت .1،
 -15الؿمغ٢ىضي ،جٟؿحر 248/6،؛ الؿمٗاوي  ،جٟؿحر248/6 ،؛ابً ٦شحر،جٟؿحر.561/4،
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 -16الترمظي ،ؾجن248/4 ،؛ ال٣غَبي ،جٟؿحر7/1 ،؛ اإلاخ٣ي الهىضي٦ ،جز الٗما.519/1 ، ٫
 -17ػٍيب بيذ جخل :ؤم اإلاامىحن عى) ،بخضي ػوظاث الىبي مدمض (م) وابىت ٖمخه ؤمُمت،
وهي ؤزذ الصخابي ٖبض هللا بً جخل .ؤؾلمذ ػٍيب وَاظغث بلى اإلاضًىت اإلاىىعة ،وجؼوظها
الىبي (م) بٗض ؤن َل٣ها مخبىاٍ الؿاب ٤ػٍض بً خاعزت (عى) ،بٗض ؤن ؤظاػ الىحي ػواط الىاؽ
مً ػوظاث ؤصُٖائهمُٞ ،ما ٌٗضٍ اإلاؿلمىن ً
ػواظا جم الترجِب له مً الؿماء .قاع٦ذ في ٖضص مً
الٛؼواث ٧الُاث ٠وزُبر .جىُٞذ ؾىت َ 21ـ ،وٖمغَا  53ؾىت ،و٧اهذ ؤو ٫ػوظاث الىبي
ً
(م)لخا٢ا به ،ونلى ٖلحها ٖمغ بً الخُاب ،وصٞىذ بالبُ٘٣؛ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري،
55/8؛ ابً ٖبض البر ،الاؾدُٗاب185/4 ،؛ ابً ألازحر ،ؤؾض الٛابت.226/2 ،
 -18ػٍض بً خاعزت  :ال٩لبي ،صخابي ومىلى الىبي مدمض(م)٧ ،ان ٢ض جبىاٍ ٢بل بٗشخه ٩ٞان
ًُضعى بـ ػٍض بً مدمض .ػٍض بً خاعزت (عى) مىلى عؾى ٫هللا (م) ،و٢ض ظاء ط٦غ اؾمه في ال٣غآن
ً
ال٨غٍم ج٨غٍما له ،و٢هت ػٍض بً خاعزت جبضؤ خحن ٧ان بصخبت ؤمه في ػٍاعة ألَلها ٞسُ ٠وبُ٘
ً
ً
ػٍض في ؾى٩ٖ ١اّ و٧ان ٚالما نٛحرا واقتراٍ خُ٨م بً خؼام لٗمخه الؿُضة زضًجت بيذ
زىٍلض(عى) ٞلما جؼوظها عؾى ٫هللا (م) وَبخه له وجمط ي ألاًام وفي مىؾم الدج عآٍ بٌٗ
ؤ٢اعبه ٞخٗغٞىا ٖلُه وٖاصوا بلى صًاعَم ٞإزبروا ؤباٍ الظي ؤؾغٕ لُٟخضي ابىه وٍدغعٍ ،و٧ان ػٍض
ًدٓى ٖىض الىبي (م) بم٩اهت ُٖٓمت ،لضعظت ؤهه ٧ان ً٣اٖ ٫ىه" :ػٍض بً مدمض".اؾدكهض ػٍض
بً خاعزت في ٚؼوة ماجت ،في الؿىت الشامىت للهجغة ،،وإلاا بل ٜعؾى ٫هللا زبر اؾدكهاص ػٍض بً
خاعزت ،م٘ ظٟٗغ بً ؤبي َالب ،وٖبض هللا بً عواخت٢ ،ام وط٦غ قإجهم ٞبضؤ بؼٍض ٣ٞا: " ٫اللهم
اٟٚغ لؼٍض ،اللهم اٟٚغ لؼٍض ،اللهم اٟٚغ لؼٍض ".و٢ا ٫له ؤصخابه " ً:ا عؾى ٫هللا ما عؤًىا ٥جب٩ي
قهُضا مشله ٣ٞا(": ٫م) َى ٞغا ١الخبِب لخبِبه "؛ ابً ؾٗض،الُب٣اث ال٨بري498/1،؛
زلُٟت بً زُاٍَ ،ب٣اث ،م32؛ ابً ٖبض البر،الاؾدُٗاب543/2 ،؛ ابً ألازحر ،ؤؾض الٛابت
.226/2،
 -19للمؼٍض ًىٓغ:الكمغي،صهُا ٖبض ٖلي ،اإلاىهج ال٣غآوي في ٖغى الؿحرة الىبىٍت،م .58 -49
 -21ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت .491/2 ،
 -21ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت 238/1 ،؛ 241؛ و372/2؛ ابً ٦شحر ،الؿحرة الىبىٍت352/2 ،؛
.489
 -22الؿحرة الىبىٍت.352/2 ،
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 -23ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت 61/4 ،؛ .71
 -24الىا٢ضي ،اإلاٛاػي.131/1 ،
 -25الىا٢ضي ،اإلاٛاػي.119/1 ،
 -26ابً الىضًم  ،الٟهغؾذ ،م .144
 -27اإلاٛاػي396 /1 ،؛ .398
 -28اإلاٛاػي.435 /2 ،
 -29اإلاٛاػي م٣ضمت اإلادَ ٤٣ىعٞدـ.122 -121 /1 ،
 -31الؿحرة الىبىٍت.241 -238/1 ،
 -31الؿحرة الىبىٍت.561 ،438 ،414 ،411 ،372/2 ،
 -32الؿحرة الىبىٍت.489/2 ،
 -33بمخإ ألاؾمإ .83/2 ،
 -34بمخإ ألاؾمإ .83/2 ،
 -35ؤبى قهبت ،مدمض ،الؿحرة الىبىٍت في يىء ال٨خاب والؿىت  ،م .27
 -36الؿحرة الخلبُت7./1 ،
ً -37ىٓغ :ؾحرة ابً بسخا ، ١م٣ضمت اإلاد ٤٣مدمض خمُض هللا .
 -38ؤبجض الٗلىم322./1 ،

 -39ؤؾاهُض :ظم٘ الؿىض  :وَى ؾلؿلت الغواة الظًً ه٣لىا الخضًض مً مهضعٍ ألاو ،٫وؾمي
بالؿىض الٖخماص الخٟاّ ٖلُه في مٗغٞت صخت الخضًض ويٟٗه ،الخُُب ،مدمض عجاط،
ؤنى ٫الخضًض  ،م 32.
 -41ػٍض بً زابذ  :بً الطخا ٥بً ػٍض بً لىطان بً ٖمغو بً ٖبض ٖى ٝبً ٚىم بً مال ٪بً
الىجاع بً سٗلبت ألاههاعي  ،صخابي و٧اجب الىحي ،قُش اإلا٣غثحن ،مٟتي اإلاضًىت ،عوي الخضًض
ًٖ الىبي ،و٢غؤ ٖلُه ال٣غآن بًٗه ؤو ٧له٧ ،ان ؤٖلم الىاؽ بٗلم اإلاىاعٍض ،جىفي ؾىت َ 45ـ ـ في
ٖهض مٗاوٍت ،وإلاا ماث عزاٍ خؿان ب٣ىلهٞ :مً لل٣ىافي بٗض خؿان وابىه ومً للمٗاوي بٗض ػٍض
بً زابذ ،و ًٖ ًديى بً ؾُٗض ٢ا :٫إلاا ماث ػٍض بً زابذ ٢ا ٫ؤبى َغٍغة :ماث الُىم خبر َظٍ
ألامت ،ولٗل هللا ًجٗل في ابً ٖباؽ مىه زل٠؛ ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري359/2 ،؛ زلُٟت بً
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زُاٍ  ،جاعٍش ،م 63؛ ابً ٖبض البر ،الاؾدُٗاب537/2 ،؛ الظَبي ،جظ٦غة الخٟاّ31/1 ،؛ ابً
حجغ ،ؤلانابت 491/2 ،؛ الؼع٦لي ،ألاٖالم.57/3 ،
 -41ؤوـ بً الىًغ :بً يمًم الىجاعي ألاههاعي الخؼعيي صخابي قهض مٗغ٦ت ؤخض و٢خل
ٞحها وَى ٖم ؤوـ بً مال ٪زاصم الىبي م؛ًىٓغ جغظمخه :الؿمٗاوي ،ألاوؿاب461/5 ،؛ ابً
ألازحر ،ؤؾض الٛابت 132/1،؛ الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث239/9 ،؛ ابً حجغ ،ؤلانابت.281/1 ،
 -42ؾحرة ابً بسخا319/3 ،١؛ الُبري ،جاعٍش الغؾل211/2،؛ الهالخي الكامي،ؾبل الهضي
والغقاص.215/4 ،
 - 43ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.114 -112/2 ،
 -44ابً حجغ ٞ،خذ الباعي.248 -231/7 ،
 -45ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري .99/1 ،
 -46صخُذ مؿلم 1392 /3،؛
 - 47جاعٍش زلُٟت بً زُاٍ ،م .53
 - 48الؿمإ :ونىعجه ،ؤن ً٣غؤ الكُش ؾىاء مً خٟٓه ؤو ٦خابه ،والُالب ٌؿخم٘ ،ؾىاء ؾم٘
ولم ً٨خب ؤو ؾم٘ وٍ٨خب ما ؾمٗه،وعؤي ظمهىع الٗلماء ٖلى ؤن الؿمإ ؤٖلى َغ ١جدمل
الخحر مجزلت،وؾبب طل ٪ؤن الغاوي ٌؿخُُ٘ ل٣اء مً عوي ٖىه بك٩ل مباقغ مً زالٞ ٫غنت
الغئٍت والؿمإ ،ومً زم ٞالخبر في َظٍ الخالت ٧الكهاصة،خُض ال جشبذ بال ًٖ عئٍت وؾمإ
.بطن ٞاإلادضر ؤو اإلااعر في َظٍ اإلاغخلت في م٣ام الكاَض،وٖلى َظا ٞةطا جد٣٣ذ قهاصجه ًٖ
َغٍ ٤مهضعًٍ ٧ان ؤًٞل وؤ٢ىي ،ؤما ًٖ نُ ٜالخٗبحر ًٖ َظا الُغٍ ٤في خا ٫ألاصاء ٗٞ ،لى
اإلادضر ؤو اإلااعر ؤن ً٣ى: ٫ؾمٗذ خضزني  ،خضزىا؛ًىٓغ :ابً الهالح ،اإلا٣ضمت ،م
62؛الؿُىَي،جضعٍب الغاوي9 -8/2،؛ ٖشمان مىافي ،مىهج الى٣ض الخاعٍذي ؤلاؾالمي واإلاىهج
ألاوعبي  ،م .75
 -49جاعٍش ؤلاؾالم.42/1 ،
ٞ -51خذ الباعي.163/11 ،
 -51ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.159/1 ،
 - 52الؿحرة الىبىٍت.229/1 ،
 - 53اإلاؿخضع.611/2،٥
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 -54جاعٍش ؤلاؾالم.42/1 ،
 -55ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.181/1 ،
 -56ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.389/1 ،
ٞ - 57خذ الباعي.163/11 ،

 -58ؤبى ٖبض هللا ؾُٟان بً ؾُٗض بً مؿغو ١الشىعي ( َ161 -97ــ) ُ٣ٞه ٦ىفي ،وؤخض ؤٖالم
الؼَض ٖىض اإلاؿلمحن ،وبمام مً ؤثمت الخضًض الىبىي ،وواخض مً جابعي الخابٗحن ،وناخب
ً
واخض مً اإلاظاَب ؤلاؾالمُت اإلاىضزغة ،والظي ْل مظَبه مخضاوال ختى ال٣غن الؿاب٘ الهجغي،
والظي ٢اٖ ٫ىه الظَبي َ":ى قُش ؤلاؾالم ،بمام الخٟاّ ،ؾُض الٗلماء الٗاملحن في ػماهه ؤبى
ٖبض هللا الشىعي ال٨ىفي اإلاجتهض مهى٦ ٠خاب الجام٘"٦ ،ما ٢اٖ ٫ىه بكغ الخافي ":ؾُٟان في
ّ
ػماهه ٦إبي ب٨غ وٖمغ في ػماجهما" ،وكإ ؾُٟان الشىعي في ال٨ىٞت وجل٣ى الٗلم بها ،وؾم٘ مً
ٖضص ٦بحر مً الٗلماء ،ختى ناع ً
بماما ألَل الخضًض في ػماههَ .لبه الخلُٟت الٗباس ي ؤبى ظٟٗغ
اإلاىهىع ومً بٗضٍ ابىه اإلاهضي لخىلي الً٣اءّ ،
ٞتهغب مجهما وؤُٖاَما ،ختى ًٚبا ٖلُه وَاعصوٍ
ً
مخسُٟا في البهغة ؾىت َ 161ـ؛ العجلي ،مٗغٞت الغواة16/1 ،؛ ألاعصبُلي ،مدمض ٖلي،
ختى جىفي
ظام٘ الغواة336/1 ،؛ الؼع٦لي،ؤلاٖالم.114/3 ،
 - 59ؤبى ٖبض هللا مال ٪بً ؤوـ بً مال ٪بً ؤبي ٖامغ ألانبخي الخمحري اإلاضوي ( َ179 -93ــ) ،
ّ
ومدضر مؿلم ،وزاوي ألاثمت ألاعبٗت ٖىض ؤَل الؿىت والجماٖت ،وناخب اإلاظَب اإلاال٩ي في
ُ٣ٞه
ِ
ً
،اقتهغ بٗلمه الٛؼٍغ و٢ىة خٟٓه للخضًض الىبىي ُّ
ال٣ٟه ؤلاؾالمي ُ
وجشبخه ُٞه ،و٧ان مٗغوٞا
بالهبر والظ٧اء والهُبت والى٢اع وألازال ١الخؿىت ،و٢ض ؤزنى ٖلُه ٌ
٦شحر مً الٗلماء  ،وَٗض ٦خابه
"اإلاىَإ" مً ؤواثل ٦خب الخضًض الىبىي ،و٢ض اٖخمض ؤلامام مال ٪في ٞخىاٍ ٖلى ٖضة مهاصع
حكغَُٗت هي :ال٣غآن ال٨غٍم ،والؿىت الىبىٍت ، ،وؤلاظمإ،والُ٣اؽ ،واإلاهالر اإلاغؾلت،
والاؾخدؿان ،والٗغ ٝوالٗاصاث ،وؾض الظعاج٘ ،والاؾخصخاب  ،وبٗض ؤن ا٦خملذ صعاؾخه
ً
ً
ُ
لآلزاع والٟخُا ،وبٗض ؤن قهض له ؾبٗىن قُسا مً ؤَل الٗلم ؤهه مىي٘ لظل ،٪اجسظ له مجلؿا
في اإلاسجض الىبىي للضعؽ وؤلاٞخاء ،و٢ض ُٖغُ ٝ
صعؾه بالؿُ٨ىت والى٢اع واخترام ألاخاصًض الىبىٍت

ُ
ًخدغػ ؤن ًُسُئ في بٞخاثه ُوٍ ُ
٨ثر مً ٢ى" ٫ال ؤصعي" ،و٧ان ً٣ى" :٫بهما ؤها بكغ
وبظاللها ،و٧ان

ؤزُئ وؤنِبٞ ،اهٓغوا في عؤَي٩ٞ ،ل ما وا ٤ٞال٨خاب والؿىت ٞسظوا به ،وما لم ًىا ٤ٞال٨خاب
ً
والؿىت ٞاجغ٦ىٍ" .وفي ؾىت  َ179ـ ـ مغى ؤلامام مال ٪ازىحن وٖكغًٍ ًىما زم ماث ،ونلى ٖلُه
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ُ
ؤمحر اإلاضًىت ٖبض هللا بً مدمض بً ببغاَُم ،زم ُص ًٞبالبُ٘٣؛ الؿمٗاوي،ألاوؿاب 174/1،؛
الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث234/9 ،؛ ابً الخُُب ،الىُٞاث ،م88.
وم ّ
 - 61ؤبى ٖمغو ُ
الغخمً بً ٖمغو بً ًُدمض ألاوػاعيُ٣ٞ،ه ُ
ٰ
دضر وؤخض جابعي الخابٗحن
ٖبض
ُ
ُ
ُ
وبمام ؤَل الكام في ػماهه .ؤيُ ٠بلى ؤل٣ابه ل٣ب بمام الِٗل اإلاكتر ٥في لبىان في الٗهغ
َّ
َّ
ُّ
الخضًضِ ،إلاا مشلخه مىاٟ٢ه في ٖهغٍ مً حؿامذ م٘ اإلاؿُدُحن والحهىص مً ؤَل الكام ،ول ِ٣ب
َّ
ِبك ُٟ٘الىهاعي ِإلاىٟ٢ه الخاػم في ُمىاظهت والي الكام والخلُٟت الٗ َّباس ي ؤبى ظٟٗغ اإلاىهىع،
َّ
وجمغصث ٖلى
اللظان ٖؼما ٖلى بظالء ؤَالي ظبل لبىان اإلاؿُدُحن بٗض ؤن زاعث ظماٖت مجهم
ُ ُّ
َّ ً
َّ
َّ
ؤن ٞئت مجهم ِ٣ٞ
الٗباؾُحن وق٣ذ ٖها الُاٖتٞ ،غ ٌٞألاوػاعي بظالء َاالء ٧لهم َاإلاا
الؿلُت بالٗض ٫بحن الىاؽ َّ
ظ٦غا ؤَل ُ
الخالٞت بٗىاص ُم ً
وؤن زُإ
٧اهذ مً زاعث ،وو ٠٢بىظه ِ
ِ
ُ
ٞئت ال ٌؿخىظب ُمٗا٢بت الجماٖتٞ ،إبُل َظا ال٣غاع ،وؾلم ؤَالي ظبل ُلبىان مً ُّ
حٗؿ٠
َّ ُ
ُ َّ
ُ
والؿىت
ألاثمت اإلاضاٗٞحن ًٖ ؤلاؾالم
الؿلُت ،وخٟٓىا ِلؤلوػاعي ظمُله .و٧ان ألاوػاعي مً ٦باع
ُ
ُ َّ
ً
َّ
َّ
خغٍها
والؿىت٦ ،ما ٧ان
الؾُما في ٞترة جؼاًض البضٕ والجض ٫والاهدغا ًٖ ٝال٣غآن
الىبىٍت،
ٖلى الجهاص والغباٍ والضٞإ ًٖ اإلآلىمحن وًٖ الخ ،٤و٧ان اؾخ٣غاعٍ في سٛغ بحروث بضا٘ٞ
الغباٍ وعص الاٖخضاءاث ًٖ صًاع ؤلاؾالم ،و٧اهذ الٟترة التي ً٢اَا في بحروث ؤ٦ثر ؾني خُاجه
ُ
َّ
َّ
اإلاُىخجت والٛؼٍغةٟٞ ،حها َّ
َىع مظَبه ،واهدكغ في ٧اٞت ؤهداء الكام واهخ٣ل بلى اإلاٛغب وألاهضلـ،
ِلُ٨ىن زامـ مظاَب ؤَل الؿىت والجماٖت ،ل ً٨لم ًُ٨خب إلاظَبه الب٣اءٞ ،اهضزغ بٗض ؤن لم
َّ
حهخم جالمظجه بخضوٍىه والخٟاّ ٖلُهٞ ،دل م٩اهه اإلاظَب الخىٟي والكاٞعي في الكام واإلاال٩ي في
اإلاٛغب وألاهضلـ ،جىفي ألاوػاعي في بحروث ؾىت َ157ــ ،و٧اهذ ظىاػجه ٦بحرة وُ٢ل ؤن مً قاع٥
ٞحها مً اإلاؿُدُحن والحهىص ٧ان ؤ٦ثر ممً قاع ٥مً اإلاؿلمحنَّ ،
ً
٢ؿما مً َاالء ؤقهغ
وؤن
ُ
بؾالمه ًىمهاُ .
وص ًٞفي ٢غٍت "خىخىؽ" ظىىب بحروث ،وق ُِّض ٖلى ٢برٍ م٣ام ومسجض ُٖغٝ
ُ
َّ
حٛحر اؾم ال٣غٍت َّ
بإؾمه ،وم٘ ُمغوع الؿىىاث َّ
ختى ؤنبدذ حٗغ ٝبـ"ألاوػاعي" ،وق٩لذ ُظؼء مً
ُ
بحروث ال٨بري م٘ مغوع الؼمً؛ ابً خبان ،مكاَحر ٖلماء ألامهاع  ،م386؛ ابً ٖؿا٦غ،
ألاعبٗحن البلضاهُت  ،م111؛ الُٗنيٖ ،مضة ال٣اعي75./2 ،
َّ
ّ
الكاٞعي اإلاُ ِل ّبي ال٣غش ّي( َ214 -151ـ(َ ،ى زالض ألاثمت
 -61ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بصعَـ
ألاعبٗت ٖىض ؤَل الؿىت والجماٖت ،وناخب اإلاظَب الكاٞعي في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،وماؾـ ٖلم
ً
ً
٢ايُا ُ
ٗٞغ ٝبالٗض٫
ؤنى ٫ال٣ٟه ،وَى ؤًًا بمام في ٖلم الخٟؿحر وٖلم الخضًض ،و٢ض ٖمل
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ً
ً
ً
ً
ً
ّ ً
وعخاال
والظ٧اء .وبياٞت بلى الٗلىم الضًيُت٧ ،ان الكاٞعي ٞهُدا قاٖغا ،وعامُا ماَغا،
ً
ُ
مؿاٞغاَ .
الٗلماء مً الشىاء ٖلُه ،ختى ٢اُٞ ٫ه ؤلامام ؤخمض٧":ان الكاٞعي ٧الكمـ للضهُا،
ؤ٦ثر
ً
و٧الٗاُٞت للىاؽ"ٖ ،اص الكاٞعي بلى م٨ت وؤ٢ام ٞحها حؿ٘ ؾىىاث ج٣غٍبا ،وؤزظ ًُل٣ي صعوؾه في
٣ٞضمها ؾىت  َ195ـ َـ ،و٢ام بخإلُ٦ ٠خاب
الخغم اإلا٩ي ،زم ؾاٞغ بلى بٛضاص للمغة الشاهُتِ ،
َ
ألاؾاؽ لٗلم ؤنى ٫ال٣ٟه ،زم ؾاٞغ بلى مهغ ؾىت َ199ـ ـ ،وفي مهغ،
الغؾالت الظي وي٘ به
ؤٖاص الكاٞعي جهيُ٦ ٠خاب الغؾالت الظي ٦خبه للمغة ألاولى في بٛضاص٦ ،ما ؤزظ ًيكغ مظَبه
ّ
َ
َالب الٗلم ،ختى جىفي في مهغ ؾىت  َ214ــ ،الظَبي ،ؾحر
وَٗلم
الجضًض ،وٍجاص ٫مسالُٟهِ ،
ؤٖالم الىبالء6/11 ،؛ خايي زلُٟت٦ ،ك ٠الٓىىن21/1 ،؛ الدؿتري ،مدمض ج٣ي٢ ،امىؽ
الغظا.94/9 ،٫

ّ
ومدضر
 -62ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً مدمض بً خىبل الكِباوي الظَلي ( َ241 -164ـ ( ُ٣ٞه
ِ
مؿلم ،وعاب٘ ألاثمت ألاعبٗت ٖىض ؤَل الؿىت والجماٖت ،وناخب اإلاظَب الخىبلي في ال٣ٟه
ً
ؤلاؾالمي ُ .
اقتهغ بٗلمه الٛؼٍغ وخٟٓه ال٣ىي ،و٧ان مٗغوٞا باألزال ١الخؿىت ٧الهبر والخىاي٘
ُ
والدؿامذ ،و٢ض ؤزنى ٖلُه ٦شحر مً الٗلماء مجهم ؤلامام الكاٞعي ب٣ىله« :زغظذ مً بٛضاص وما
ً
َّ ُ
ؤخضا ؤوعٕ وال ؤج٣ى وال ؤ٣ٞه مً ؤخمض بً خىبل»ُ ،وَ ُّ
ٗض ٦خابه" اإلاؿىض "مً ؤقهغ
زلٟذ بها
٦خب الخضًض وؤوؾٗهاُ .
اقتهغ ابً خىبل بهبرٍ ٖلى اإلادىت التي وٗ٢ذ به والتي ُٖغٞذ باؾم
"ٞخىت زل ٤ال٣غآن" ،وهي ٞخىت وٗ٢ذ في الٗهغ الٗباس ي في ٖهض الخلُٟت اإلاإمىن ،زم اإلاٗخهم
َ
والىاز ٤مً بٗضٍ ،بط اٖخ٣ض َاالء الخلٟاء ؤن ال٣غآن مسلى ١مدضر ،وَى عؤي اإلاٗتزلت ،ولً٨
ُ
ٞدبـ ابً خىبل ُ
ابً خىبل وٚحرٍ مً الٗلماء زالٟىا طلُ ،٪
وٖظب ،زم ؤزغط مً السجً وٖاص
َ
الخ٨م
بلى الخدضًض والخضعَـ ،وفي ٖهض الىازُ ٤مى٘ مً الاظخمإ بالىاؽٞ ،لما جىلى اإلاخى٧ل
ً
ؤههى جل ٪الٟخىت ً
بجهاء ٧امال .وفي قهغ عبُ٘ ألاو ٫ؾىت  َ241ـ ،مغى ؤخمض بً خىبل زم ماث،
ً
و٧ان ٖمغٍ ؾبٗا وؾبٗحن ؾىت؛ ابً خبان ،الش٣اث18/8،؛ الظَبي ،جظ٦غة الخٟاّ431/2،؛
ألاههاعي ،مدمض خُاة ،معجم الغظا ٫والخضًض.273/2 ،
 - 63م 12؛ ؾجن ؤبي صاووص281/1 ،؛ ًىٓغ:ابً ماظت ،الؿجن.342/1 ،
 - 64ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.889/4 ،
 -65ابً ٦شحر  ،البضاًت والجهاًت.258/3 ،
 -66ؾجن ؤبي صاووص281/1 ،؛ ابً ماظت ،الؿجن.342/1 ،
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ً -67ىٓغ:زلُٟت بً زُاٍ ،جاعٍش ،م64؛ ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري.46/2 ،
 -68الُبري ،جٟؿحر .443 -442/13 ،
 -69ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .81/3 ،؛ وؤم ٖماعة وؿِبت بيذ ٗ٦ب ألاههاعٍت :صخابُت مً
الخؼعط ،قاع٦ذ في ٖضص مً ٚؼواث الىبي مدمض وبٌٗ مٗاع ٥خغوب الغصة٧ .اهذ ؤم ٖماعة
ً
مً ؤواثل ؤَل ًثرب صزىال في ؤلاؾالم٣ٞ ،ض ٧اهذ بخضي امغؤجان باٌٗخا الىبي مدمض(م) في بُٗت
الٗ٣بت الشاهُت ،وإلاا َاظغ الىبي مدمض(م) بلى ًثرب٧ ،اهذ مً اإلاسلهاث في وكغ الضًً،
ّ
وجُببهم ،ل٨جها بٗض ؤن
ٞكاع٦ذ في ٚؼوة ؤخض م٘ ػوظها ٚؼٍت بً ٖمغو وابىحها ،لدؿ٣ى الجغحى
ً
ً
صٞاٖا ًٖ الىبي مدمض ،وؤبلذ بالء خؿىا
صاعث الضاثغة ٖلى اإلاؿلمحن ٢اجلذ هي وػوظها وابىاَا
ً
ُ
وظغخذ زالزت ٖكغ ُظغخا بحن َٗىت بغمذ ؤو يغبت بؿُ ،٠قاع٦ذ ؤم ٖماعة ومٗها ابجها ٖبض

ً
هللا بً ػٍض في ٢خا ٫مٗغ٦ت الُمامت ؤٖتى مٗاع ٥خغوب الغصة وؤبلذ ٞحها ً
بالء خؿىا ،ؤنِبذ في
ُ
جل ٪اإلاٗغ٦ت بإخض ٖكغ ً
ظغخا ،وُٗ٢ذ ًضَا ٞبٗض بلحها زالض بً الىلُض بُبِب ٦ىي لها

ال ُ٘٣بالؼٍذ اإلاٛلي ،جىُٞذ ؤم ٖماعة ؾىت  َ13ـ بٗض مٗغ٦ت الُمامت بٗام مخإزغة بجغاخها في
زالٞت ٖمغ بً الخُاب ،وصٞىذ في البُ٘٣؛ ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري214/8 ،؛ ابً ٖبض البر،
الاؾدُٗاب192/4 ،؛ الىىوي ،اإلاجمىٕ389./2 ،
 -71ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.431/2 ،
 - 71الؼَغي  :ابً قهاب مدمض بً مؿلم ٖبُض هللا بً ٖبض هللا ،اإلاضوي ،ولض ؾىت َ51ـ ،وؤو٫
مً صون الخضًض ،وؤخض ؤ٧ابغ الخٟاّ وال٣ٟهاء ،جابعي مً ؤَل اإلاضًىت وجؼٍل الكام ،خضر ًٖ
ؤبً ٖمغ ،وؤوـ بً مال ،٪وؾُٗض بً اإلاؿِب ،وَب٣تهم مً نٛاع الصخابت و٦باع الخابٗحن،
٢ا ٫ؤبى الؼهاص ٦:ىا هُى ٝم٘ الؼَغي ٖلى الٗلماء ومٗه ألالىاح والصخ٨ً ٠خب ٧لما ؾم٘ ٧ان
ًد ٟٔؤلٟحن وماثتي خضًض ،ههٟها مؿىض ،و٢اٖ ٫مغ بً ٖبض الٗؼٍؼٖ:ىضما ٦ىب بلى ٖماله:
ً
ً
ٖلُ٨م بابً قهاب ٞةه٨م ال ججضون ؤخضا ؤٖلم بؿىت مايُت مىه،وعوي ًٖ اللُض ٢اثال :ما
اؾخىصٖذ ٢لبي ٖلما ٞيؿِخه٦.ما ط٦غ الخا ٔٞابً ٖؿا٦غ مىا٢به وؤزباعٍ جىفي ؾىت
َ124ــ742/م؛ ًىٓغ:ابً زل٩ان ،وُٞاث ألاُٖان 451/1،؛ الظَبي ،جظ٦غة الخٟاّ118/1،؛ ؾحر
ؤٖالم الىبالء326/5،؛ ابً حجغ ،تهظًب التهظًب.445/9،

ً
ً
ٖ -72غوة بً الؼبحر:بً الٗىام ؤخض ال٣ٟهاء الؿبٗت باإلاضًىت اإلاىىعة٧،ان ٖاإلاا بالضًً ،نالخا
ً
٦غٍما ،جىفي ؾىت َ93ـ712/م؛ ًىٓغ :الظَبي ،جظ٦غة الخٟاّ.62/1،
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 - 73ومدمض بً ٗ٦ب بً ؾلُم ال٣غْي اإلاضوي .وميؿىب بلى بني ٢غٍٓت الُاثٟت اإلاٗغوٞت مً
الحهىص ،وؤوعصٍ ؤصخاب الؿحر في الُب٣ت الشاهُت مً الخابٗحن .ؾ ً٨ال٨ىٞت زم اإلاضًىت .جىفى
ؾىت زمان وماثت .وًٖ ؾبب مىجه ٢ا ٫الظَبي٧" :ان إلادمض بً ٗ٦ب ظلؿاء مً ؤٖٓم الىاؽ
بالخٟؿحر ،و٧اهىا مجخمٗحن في مسجض الغبظة ٞإنابتهم ػلؼلت ٞؿٖ ِ٣لحهم اإلاسجض ٞماجىا
ظمُٗا جدخه".؛ ابً ٢خِبت  ،اإلاٗاع ،ٝم 459؛ ابً ٖؿا٦غ ،جاعٍش صمك149/55 ،٤؛ ابً ألازحر،
اللباب في تهظًب ألاوؿاب 27/3،؛ الظَبي  ،ؾحر ؤٖالم الىبالء.66/5 ،
 -74ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت279 -261،275 ،218-153/1 ،؛و.261/2
ُْ
ُ ّ
 -75ؾُٗض بً اإلا َؿ ِِّ ِب (َ15ـ  )ٌ 94 -بً خؼن بً ؤبي وَب اإلاسؼومي ـ :جابعي مضوي ،اإلال٣ب بـ
"ٖالم ؤَل اإلاضًىت"،وبـ "ؾُض الخابٗحن" في ػماهه ،وؤخض عواة الخضًض الىبىي ،وؤخض ٣ٞهاء
اإلاضًىت الؿبٗت مً الخابٗحن ،الظَبي ،جظ٦غة الخٟاّ.54/1 ،
ٖ -76انم بً ٖمغ بً ٢خاصة :بً الىٗمان ألاوس ي ألاههاعي ؤبى ٖمغا إلاضوي ز٣ت ٖالم باإلاٛاػي
واليؿب جىفي ؾىت 124وُ٢ل َ129ــ؛ الظَبي ،ال٩اق ٠في مٗغٞت مً له عواًت في ٦خب
الؿىت521/1،؛ ؾبِ بً العجمي ،الخبُحن ألؾماء اإلاضلؿحن،م35؛ ابً حجغ ،ج٣غٍب
التهظًب.458/1،
 - 77اإلاٛاػي91،113 ،73 -72 ،61 ،59 ،56 ،46 ،38 ،18 ،15 ،11 -11/1 ،؛وٍؼٍض بً عومان :
ؤبى عوح ألاؾضي اإلاضوي  ،مىلى آ ٫الؼبحر بً الٗىام ٖ،الم باإلاٛاػي  ،وخضًشت في ٦خب الؿىت ،ومً
٢غاء ؤَل اإلاضًىت ووٞاجه بها ؾىت  َ131ـ ؛ ًىٓغ:ابً خبان ،مكاَحر ٖلماء ألامهاع  ،م 216؛
الُاٞعي  ،مغآة الجىان273/1 ،؛ ابً حجغ ،تهظًب التهظًب325/1 ،؛ ابً الٗماص الخىبلي،
قظعاث الظَب178/1 ،؛ الؼع٦لي  ،ؤلاٖالم.182/8 ،
 -78ؾُٗض بً ظبحر :ؤلامام الخا ٔٞاإلا٣غت اإلاٟؿغ (َ95-45ـ )  ،ؤبى مدمض  ،وٍ٣ا : ٫ؤبى ٖبض هللا
ً
ً
ألاؾضي الىالبي  ،مىالَم ال٨ىفي  ،ألاؾضي ،جابعي خبص ي ألانل٧ ،ان جُ٣ا وٖاإلاا بالضًً صعؽ
الٗلم ًٖ ٖبض هللا بً ٖباؽ خبر ألامت وًٖ ٖبض هللا بً ٖمغ وًٖ الؿُضة ٖاجكت ؤم اإلاامىحن في
ً
ً
اإلاضًىت اإلاىىعة ،ؾ ً٨ال٨ىٞت ووكغ ال ِٗلم ٞحها و٧ان مً ٖلماء الخابٗحنٞ ،إنبذ بماما ومٗلما
ألَلها٢ ،خله الدجاط بً ًىؾ ٠الشٟ٣ي بؿبب زغوظه م٘ ٖبض الغخمً بً ألاقٗض في زىعجه
ٖلى بني ؤمُت؛زلُٟت بً زُاٍَ ،ب٣اث ،م 491؛ الخٟغش ي ،ه٣ض الغظا219/2 ، ٫؛
الؼع٦لي،ألاٖالم.93/3 ،
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 -79جٟؿحر الُبري.113 -111/11 ،

 -81ابً ؾالمٚ ،غٍب الخضًض282/3،؛الخُُب ،مدمض عجاط ،ؤنى ٫الخضًض ،م341؛ هؼاص،
مدمض عيا خضًضي ،معجم مهُلخاث الغظا ٫والضعاًت ،م.166
 -81ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت348/2،؛ابً ؾُض الىاؽُٖ ،ىن ألازغ.261/1 ،
 -82ألالباوي ،صٞإ ًٖ الخضًض الىبىي والؿحرة،م .26 -25
 -83ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت451/2 ،؛ الُبري ،جاعٍش الغؾل.78/2،
٢ - 84غٍبي ،ببغاَُم بً ببغاَُم  ،مغوٍاث ٚؼوة خىحن وخهاع الُاث.223/1،٠
 - 85جاعٍش الغؾل.332/2،
 - 86ؾحرة ابً بسخا28/1، ١؛ اإلاٛاػي73 -72 ،61 ،59 ،56 ،46 ،38 ،18 ،15 ،11 -11/1 ،؛
91؛  113؛ ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت 279 -275 ،261 ،218-153/1 ،؛ و261/2؛ والٗىٗىت:
َى ٖلى ما نغح به ظم٘ ،ما ً٣ا ٫في ؾىضٍٞ ًٖ :النٞ ًٖ ،الن بلى آزغ الؿىض؛الىىوي ،قغح
مؿلم127/1 ،؛ ٟٚاعيٖ ،لي ؤ٦بر ،صعاؾاث في ٖلم الضعاًت ،م.37
 -87الُبري ،جاعٍش الغؾل.78/2،
 -88ؾحرة ابً بسخا28/1، ١؛ اإلاٛاػي73 -72 ،61 ،59 ،56 ،46 ،38 ،18 ،15 ،11 -11/1 ،؛
91؛  113؛ ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت 279 -275 ،261 ،218-153/1 ،؛ و261/2؛ والٗىٗىت:
َى ٖلى ما نغح به ظم٘ ،ما ً٣ا ٫في ؾىضٍٞ ًٖ :النٞ ًٖ ،الن بلى آزغ الؿىض؛الىىوي ،قغح
مؿلم127/1 ،؛ ٟٚاعيٖ ،لي ؤ٦بر ،صعاؾاث في ٖلم الضعاًت ،م.37
 -89محزان الاٖخضا.475/3 ،٫
 - 91ابً َكام الؿحرة الىبىٍت 667/2،؛ ومغزض بً ؤبي مغزض صخابي  ،اؾمه مغزض بً ٦ىاػ
الٛىىي مً ٚني بً ؤٖهغ بً ؾٗض بً ِ٢ـ بً ُٖالن ،قهض َى وؤبىٍ ؤبى مغزض الٛىىي ٚؼوة
بضعَ ،اظغ بلى اإلاضًىت ،آدى عؾى ٫هللا (م) بِىه وبحن ؤوؽ بً الهامذ ، ،وقهض بضعا و٧ان
عا٦با ٞغؾا ً٣ا ٫له :الؿبل .وقهض ؤخضا .و٧ان مً ؤمغاء الؿغاًا ،و٧ان عظال قضًضا ًدمل
ألاؾغي مً م٨ت بلى اإلاضًىت لكضجه و٢ىجه  ،و٧ان مغزض ؤمحر الؿغٍت التي ؤعؾلها عؾى ٫هللا (م)
بلى الغظُ٘ واؾدكهض ٞحها م٘ ٖانم بً زابذ ،ؾىت ؤعب٘ للهجغة ؛البحه٣ي ،الؿجن ال٨بري،
153/7؛ الىىوي ،اإلاجمىٕ 221/16 ،؛ الُٗٓم آباصيٖ ،ىن اإلاٗبىص.34/6 ،
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 -91صخُذ البساعي41/5 ،؛ وٖانم بً زابذ بً ؤبي ألا٢لر ألاههاعي مً الؿاب٣حن ألاولحن مً
ألاههاع٨ً،نى ؤبا ؾلمان قهض مٗغ٦ت بضع ،وَى الظي خمخه الضبغ وهي ط٦ىع الىدل مً اإلاكغ٦حن
ؤن ًجؼوا عؤؾه بٗض م٣خله في ٚؼوة الغظُ٘ الٗام الغاب٘ الهجغي  ،وَى ظض ٖانم بً ٖمغ بً
الخُاب ألمه ظمُلت بيذ زابذ ؛ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري55/2 ،؛ ابً ٖبض البر ،الاؾدُٗاب،
78/2؛ الكى٧اوي ،هُل الاوَاع.81/8 ،
ٞ -92خذ الباعي.381/7 ،
 -93ابً َكام،الؿحرة الىبىٍت.184/1 ،
 -94صخُذ البساعي.126/2 ،
 - 95ظٟٗغ بً ؤبي َالب بً ٖبض اإلاُلب الهاقمي ال٣غش ي اإلاكهىع بـجٟٗغ الُُاع ،وطي
الجىاخحنَ ،ى صخابي و٢اثض مؿلم ،ومً الؿاب٣حن ألاولحن بلى ؤلاؾالم ،وَى ُ
ابً ٖم الىبي مدمض
َ ً ُُ ً
(م) ُوٍ٣ا ٫بهه ٧ان ؤقبه الىاؽ بالغؾى ِ٫
مدمض زل٣ا وزل٣ا.ؤؾلم ظٟٗغ  ،زم َاظغ م٘
ٍ
ظماٖت مً اإلاؿلمحن بلى الخبكت ،وم٨شىا ٞحها ٖىض مل٨ها الىجاش ي .زم َاظغ ظٟٗغ بلى اإلاضًىت
اإلاىىعة ًىم ٞخذ زُبر٩ٞ ،اهذ له هجغجان :هجغة بلى الخبكت ،وهجغة بلى اإلاضًىت ،وآدى الغؾى ُ٫
بِىه وبحن مٗاط بً ظبل الخؼعيي ألاههاعي .وقهض ظٟٗغ بً ؤبي َالب ٚؼوة ماجت التي صاعث
ُ
عخاَا ؾىت زمان مً الهجغة بحن اإلاؿلمحن والغوم ،و٧ان َى َ
ؤمحر ظِل اإلاؿلمحن بطا ؤنِب
ُ
ُ
٢اثضَم ألاو ٫ػٍض بً خاعزتٞ ،لما ٢خل ػٍض بً خاعزت في اإلاٗغ٦ت ،ؤزظ ظٟٗغ بً ؤبي َالب اللىاء
ُ
بُمُىه ُٗ٣ٞذٞ ،إزظٍ بكماله ُٗ٣ٞذٞ ،اخخًىه بًٗضًه ختى ٢خل وَى ابً بخضي وؤعبٗحن
ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َّ ُ َ ٌ َ
َ ْ َّ َ
ُضَ ،وْ ٢ض َصز َل ال َجىت َو َُ َى
ؾىتٞ ،هلى ٖلُه الغؾى ُ( ٫م) و٢ا":٫اؾخِٟ ٛغوا أل ِزُ٨م ِ ٞةهه ق ِه
اخ ْحن م ًْ ًَ ُا٢ىث َخ ُْ ُض ٌَ َك ُاء م ًَ ْال َج َّىت"ُ ،
ْ َ َّ َ َ َ
َ
وص ًٞظٟٗغ في مىُ٣ت ماجت في بالص
ٍ
ِ
ِ
ً ُِ ُحر ِفي الجى ِت ِبجى ِ ِ
الكام ،وله م٣ام ً ٘٣في بلضة اإلاؼاع الجىىبي في ألاعصن ظىىب مضًىت ال٨غ٥؛ ابً ؾٗض ،الُب٣اث
ال٨بري34/4،؛ ؤبى الٟغط ألانٟهاوي ،م٣اجل الُالبحن  ،م 3؛ الكى٧اوي ،هُل الاوَاع.122/8 ،
 -96مٗاط بً ظبل َى ؤبى ٖبض الغخمً مٗاط بً ظبل بً ٖمغو بً ؤوؽ الخؼعيي ألاههاعي ،
صخابي وبمام ُ٣ٞه ،وٖالم ،ؤؾلم وَى ابً زماوي ٖكغة ؾىت ،قهض ً
بضعا واإلاكاَض ٧لها م٘
ً
ً
٢ايُا
ماقُا في مسغظه وَى عا٦ب ،وبٗشه
الغؾى ٫مدمض(م) ،وؤعصٞه الغؾى ٫وعاءٍ ،وقُٗه
ّ
لُٗلم الىاؽ ال٣غآن وقغاج٘
زمان وٖكغًٍ ؾىت ِ
بلى الجىض مً الُمً بٗض ٚؼوة جبى ٥وَى ابً ٍ
ؤلاؾالم وٍ٣ط ي بُجهم ،اج ٤ٟؤَل الخاعٍش ؤن مٗاط ماث في َاٖىن ٖمىاؽ بىاخُت ألاعصن مً
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الكام ؾىت زماوي ٖكغة ،وازخلٟىا في ٖمغٍ ٖلى ٢ىلحن :ؤخضَما :زمان وزالزىن ؾىت ،والشاوي:
زالر وزالزىن؛ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري324/2 ،؛ ابً ٖبض البر ،الاؾخظ٧اع214/2 ،؛
الاؾدُٗاب.1413/3 ،
 -97ابً َكام ،الؿحرة الىبىٍت.515/1،
ٞ -98خذ الباعي.163/11،
 - 99ؤبى طع ظىضب بً ظىاصة الٟٛاعي ال٨ىاوي مً صخابت الىبي مدمض (م) ،وَى عاب٘ مً
صزل في ؤلاؾالم وُ٢ل الخامـ ،وؤو ٫مً خُا عؾى ٫هللا بخدُت ؤلاؾالم ،وؤخض الظًً ظهغوا
باإلؾالم في م٨ت ٢بل الهجغة٧ ،ان ؤبى طع عاب٘ ؤعبٗت في ؤلاؾالم ،وُ٢ل :زامـ زمؿت في ؤلاؾالم،
وَى ؤو ٫مً خُا عؾى ٫هللا (م) بخدُت ؤلاؾالم .و٧ان ًىاػي ٖبض هللا بً مؿٗىص في الٗلم،جىفي
ؤبى طع في الغبظة ؾىت َ 32ـ وُ٢ل بأزغ قهغ طي الدجت ؾىت َ 31ـ بٗض اههغا ٝالدجُج ،ونلى
ٖلُه ٖبض هللا بً مؿٗىص في الىٟغ الظًً قهضوا مىجه؛ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري1653/4 ،؛
الخا٦م،اإلاؿخضع338/3 ،٥؛ الىىوي ،اإلاجمىٕ623/4،؛ الهُشمي ،مجم٘ الؼواثض.327/9 ،
 -111ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري.224 -223/4 ،
 -111الىا٢ضي  ،اإلاٛاػي.417 -414/1،
 -112صخُذ البساعي129/3،؛ صخُذ مؿلم.199/5 ،
 -113جٟؿحر الُبري.113/11،
٢ - 114غٍبي ،ببغاَُم بً ببغاَُم ،مغوٍاث ٚؼوة خىحن والُاث ،٠م .217 -216
 -115الٗلل الهٛحر.756/5،
 -116ابً ؤبي خاجم ،الجغح والخٗضًل.192/7 ،
ُٖ - 117ىن ألازغ.65/1 ،
 -118الظَبي ،محزان الاٖخضا.75/3، ٫
 -119الٗمغي،ؤ٦غم يُاء ،الؿحرة الىبىٍت الصخُدت.41/1،
 - 111الخُُب  ،مدمض عجاط  ،ؤنى ٫الخضًض ،م .351
 -111اإلاسخهغ في ٖلم الخاعٍش ،م .326
 - 112ال٣اؾمي٢ ،ىاٖض الخدضًض ،م.117

213

1026

مجلت آداب البصرة /العدد68

 -113بً مهضيٖ:بض الغخمً بً مهضي بً خؿان بً ٖبض الغخمً الٗىبري -وُ٢ل :ألاػصي
َ
مىالَم -البهغي اللالايُ ،وٍَّ ٨نى بـإبي ؾُٗض حٗالى .ولض ؾىت َ135ـ .ووكإ في بِذ مخىاي٘،
َ
وْ ٦ىن بِذ َظا الغظل لِـ ببِذ ٖلم ،زم ًسغط مىه َظا الٗالم؛ ٞةهه ًضٖ ٫لى هبىٚه
وٖهامُخه في َلب الٗلم .جىظه بً مهضي بلى َلب ٖلم الخضًض وَى ابً بً٘ ٖكغة ؾىت،
ً
ّ
 ٠وزمؿحن وماثت .وؾم٘ ٖبض الغخمً بً
و٧ان مبرػا ُٞه مىظ نٛغٍ ،و٧ان ؤوَ ٫لبه ؾىتِ :هُ ٍ
َّ
ؤظلت قُىزه ،وؤما باليؿبت ل٣ٟههٞ ،ةهه مال٩ي اإلاظَب
مهضي مً ؾُٟان الشىعي ،وَى مً ِ
وكغٍ في الٗغاٞ ١هى جلمُظ مال ٪وعاوي مىَئه و ٣ٞه و ماؾـ اإلاضعؾت اإلاالُ٨ت الٗغاُ٢ت،
ول٨ىه ٧ان ًظَب مظَب جابعي ؤَل اإلاضًىت ،وٍ٣خضي بُغٍ٣تهم٢ .ا ٫ؤخمض بً خىبل ًٖ ٖبض
الغخمً بً مهضي٧ :ان ًخىؾ٘ في ال٣ٟه٧ ،ان ؤوؾ٘ ُٞه مً ًديى -ؤيً :ديى بً ؾُٗض الُ٣ان-
و٧ان ًديى ًمُل بلى ٢ى ٫ال٨ىُٞحن ،و٧ان ٖبض الغخمً ًظَب بلى بٌٗ مظاَب الخضًض ،وبلى
عؤي اإلاضهُحن .وَغٍ٣تهم في طل ٪الى٢ذ هي ألازظ بأزاع ال٣غآن والؿىتٞ ،هم ؤهاؽ ٖىضَم ٞهم
وٖلم باللٛتً ،إزظون بال٣غآن والؿىت ،وٍجمٗىن ألاخاصًض ،وآزاع الصخابتًٟ ،خىن بها
وٍدبٗىجهاَ ،ظا َى اإلاظَب .جىفي بٗض خُاة خاٞلت بالٗلم والٗباصة في ظماصي آلازغة،
ؾىت َ168ــ ،و٧ان له مً الٗمغ زالر وؾخىن ؾىت؛ ابً ٢خِبت ،اإلاٗاع ،ٝم517؛ الظَبي،
ال٩اق ٠في مٗغٞت مً له عواًت.28/1،
 -114ال٣اؾمي٢ ،ىاٖض الخدضًض ،م.114
 -115ال٣اؾمي٢ ،ىاٖض الخدضًض ،م.117
َ -116ى ألامام اإلادضر الشبذ الش٣ت الٗباؽ بً مدمض بً خاجم الضوعي البٛضاصي ،ؤخض ؤثمت
ؤَل الخضًض ،ناخب ألامام ؤخمض بً خىبل ،وٍديى بً مٗحن ،وؤبى صاوص الُُالس ي٢ ،اٖ ٫ىه
ألانم؛ لم ؤعي في مكاًذي ؤخؿً خضًشا مىه ،ولض في بٛضاص ؾىت  185للهجغة ،وجىفي ٞحها ؾىت
 271للهجغة؛
 -117ال٣اؾمي٢ ،ىاٖض الخدضًض ،م.117
-118ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.217،227،229،299 ،154،192/1،
 -119ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.299/1،
 -121ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.156/1 ،
 -121ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.278/1،
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 -122ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.196/1،
 -123ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.191/1،
 - 124ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.219 ،194 ،111/1،
 -125ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.11/1،
 -126ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.261/1،
 -127ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت271 ،226 ،181/1،؛و.3/2
 -128ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.6-4/2،
 -129ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.195/1،
 -131الُبري ،جاعٍش الغؾل.233/2،
 - 131ال٣اؾمي٢ ،ىاٖض الخدضًض ،م.213
 -132ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت.444 -443/2،
 - 133ابً حجغ ،تهظًب التهظًب.31/5،
 -134جاعٍش زلُٟت بً زُاٍ،م .97

 -135خؿان بً زابذ ألاههاعي قاٖغ ٖغبي وصخابي مً ألاههاعً ،يخمي بلى ٢بُلت الخؼعط مً
ً
ً
مٗخبرا ًٟض ٖلى ملى ٥آٚ ٫ؿان في الكام ٢بل بؾالمه ،زم ؤؾلم
قاٖغا
ؤَل اإلاضًىت٦ ،ما ٧ان
وناع قاٖغ الغؾى ٫بٗض الهجغة  .جىفي ؤزىاء زالٞت ؤلامام ٖلي بً ؤبي َالب)ٕ) بحن ٖامي 35
و َ 41ــ؛ابً خبان ،مكاَحر ٖلماء ألامهاع ،م32؛ الؿغزس ي ،قغح الؿحر ال٨بحر211/1 ،؛ ابً
ألازحر،ؤؾض الٛابت.387/2 ،
َ -136ى ٖبض هللا بً عواخت بً سٗلبت بً الخاعر بً الخؼعط ألاههاعي الخؼعيي ،وٍ٨نى ؤبا
مدمض .وؤمه ٦بكت بيذ وا٢ض بً ٖمغو بً ؤلاَىابت مً بني الخاعر بً الخؼعط ً
ؤًًا٧ .ان ابً
عواخت ً
ً
٧اجبا في بِئت ال ٖهض لها بال٨خابت بال ً
قاٖغاً ،ىُل ٤الكٗغ مً بحن زىاًاٍ
ٌؿحرا ،و٧ان
٢ىٍا .ومىظ ؤؾلم وي٘ م٣ضعجه الكٗغٍت في زضمت ؤلاؾالم ،باإلؾالم ومباصثه الؿامُتُّ ،
ً
ٖظبا ًّ
وٍغص
ٖلى قٗغاء اإلاكغ٦حن ،و٧ان ًضٖى بلى هللا حٗالى ب٩ل ما ؤوحي مً ٢ىة .وباٌ٘ الغؾى( ٫م) في بُٗت
ً
واخضا مً الى٣باء الظًً ازخاعَم الغؾى ٫ال٨غٍم (م) وممً ؤوٗم
الٗ٣بت ألاولى والشاهُت ،و٧ان
ُ
هللا ٖلحهم بالجهاص بالؿُ ٠واللؿان ،ظاَض م٘ الىبي(م) في بضع وؤخض ،وخٟغ الخىض ١م٘
الصخابت ،وباٌ٘ بُٗت الغيىان ،و٧ان ؤخض ال٣اصة الشالزت في ٚؼوة ماجت التي اؾدكهض ٞحها ،
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ُ
وص ًٞفي بلضة ماجت بلى الجىىب مً مضًىت ال٨غ ،٥وطل ٪في الٗام الشامً للهجغة؛بن خبِب،
اإلادبر ،م 123؛ ابً ٦شحر ،البضاًت والجهاًت 214/3 ،؛ الهٟضي ،الىافي بالىُٞاث113/14 ،؛
الؼع٦لي ،ؤلاٖالم.86/4 ،
ً - 137ىٓغ :ابً ٖبض البر ،الاؾدُٗاب .1325/3 ،
 -138ؤخمض  ،قىقي عٍاى ،قٗغ الؿحرة الىبىٍت صعاؾت جىزُُ٣ت ،م .83
 -139الُبري  ،اإلاىخسب مً طًل اإلاُل  ،م .654
ً -141ىٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫اإلاٛاػي 172 /1 ،؛ .175
ً -141ىٓغ  ، 419 /1:وما بٗضَا .
 -142ؤخمض  ،قىقي عٍاى ،قٗغ الؿحرة الىبىٍت صعاؾت جىزُُ٣ت ،م .85
 -143ؤخمض  ،قىقي عٍاى ،قٗغ الؿحرة الىبىٍت صعاؾت جىزُُ٣ت ،م .85
 -144الضوعيٖ ،بض الٗؼٍؼ  ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش ٖىض الٗغب ،م .15
 -145وَب بً مىبه  :ؤبى ٖبض هللا الهىٗاوي بً ٧امل بً ؾُج .وٍ٣ا :٫الظماعي وؿبت لظماع في
الُمً .ولض في ؾىت  34للهجغة٧ .ان وَب مً ؤنى ٫حهىصًت ًمىُت َ،ى جابعي  ،له مٗغٞت ب٨خب
ُ
ألاواثل وبزباعي ٢هص ي وماعر ٌُٗض ؤ٢ضم مً ٦خب في ؤلاؾالم ٧.ان ممً ٢غؤ ال٨خب ولؼم

ّ
الؿ َحر مً الُب٣ت الشالشت مً الخابٗحن،
الٗباصة وواْب ٖلى الٗلم وججغص للؼَض .وٖضٍ ؤصخاب ِ
٢ا ٫الظَبي ٖىه :وعواًخه للمؿىض ٢لُلت ،وبهما َٚؼاعة ٖلمه في ؤلاؾغاثُلُاث ،ومً َ
صخاث ٠ؤَل
ِ
ال٨خاب  .عوي له البساعي ومؿلم وؤبى صاوص والترمظي واليؿاجي وابً ماظه في الخٟؿحر  ،الهىاب

ؤن وٞاجه في  َ 111ـ ٦ما ٢ا ٫ابً ٦شحر في البضاًت والجهاًت في ؤخضار ؾىت َ 111ـ ،ووٞاجه في
َ
نىٗاء بالُمً؛ ًُىٓ ُغ :ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري543/5 ،؛ الظَبي ،ؾـحر ؤٖالم
الىبالء544/4،؛ ابً حجغ ،تهظًب التهظًب.147/11،
 -146الضوعيٖ ،بض الٗؼٍؼ  ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش ٖىض الٗغب ،م .113
 147ؤلاٖالن بالخىبُش ،م .11
 -148ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .31/1 ،
 -149ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .34/1 ،
 -151ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .15/1 ،
 151ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .19/1 ،
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 -152ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .31/1 ،
 -153ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .34/1 ،
 -154ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .37/1 ،
 -155ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .41/1 ،
 -156ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .62/1 ،
 -157ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .76/1 ،

َ -158ىعٞدـً ،ىؾ ،٠اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىَا ،م .132 -131
َ
ًُ -159ىٓ ُغ :ولىٟؿىن ،جاعٍش الٗغب بالحهىص :الهٟداث ظمُٗها.
ْ
َّ
 -161الظ ََبيِ ،ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث :م.16
 -161سخاب ،بًال٢ ٝغَل :م 19وما بٗضَا.
ْ
َّ
 -162الظ ََبيِ ،ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث :م.17
ٗ٦ -163ب ألاخباعٗ٦ :ب ألاخباع بً ماح٘ وٍ٨نى ؤبا بسخا ١وَى مً خمحر مً آ ٫طي عٖحن و٧ان
ٖلى صًً ا لحهىص ٞإؾلم و٢ضم اإلاضًىت زم زغط بلى الكام ٞؿ ً٨خمو ختى جىفي بها ؾىت ازيخحن
َ
وزالزحن في زالٞت ٖشمان بً ٖٟانًُ .ىٓ ُغ  :ابً ؾٗض :الُب٣اث ال٨بر ي445/7:؛ ابً ألازحر ،ؤؾض
الٛابت247/4 :؛ الظَبي ،ؾـحر ؤٖالم الىبالء489/3 :؛ الُاؽٗ٦ ،ب ألاخباع :م 7وما بٗضَا.
َّ
ّ
ؤلاؾغاثُلي ؤبى ًىؾ٧ ، ٠ان اؾمه في
ٖ -164بض هللا بً ؾالمٖ :بض الله بً ؾالم بً الخاعر
َّ
َّ
ّ
ّ
الجاَلُت الخهحن ّ ،
ٞؿماٍ عؾى ٫الله م خحن ؤؾلم ٖ :بض الله  ،و٧ان بؾالمه خحن ٢ضم الى ّبي
ّ
ّ
ومدمض  ،وؤوـ بً مال٪
م بلى اإلاضًىت مهاظغا  ،عوي ًٖ الى ّبي م  ،وعوي ٖىه ابىاٍ ً :ىؾ٠
َ
وػعاعة بً ؤوفى .ماث ؾىت (َ 43ـ)ًُ .ىٓ ُغ:ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري352/2 :؛ ابً ألازحر ،اؾض
الٛابت177/3 :؛ الظَبي ،ؾـحر ؤٖالم الىبالء.413/2 :
ْ
َّ
 -165الظ ََبيِ ،ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث ،م.23- 17
ْ
َّ
 -166الظ ََبيِ ،ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث ،م.23
 -167الخاعٍش.439 /1 :
ْ
َّ
 -168الظ ََبيِ ،ؤلا ْؾ َغا ِث ُِل َُّاث ،م.26- 25
ٖ -169بض هللا بً ٖباؽ بً ٖبض اإلاُلب بً َاقم بً ٖبض مىا ٝؤبى الٗباؽ ال٣غش ي
الهاقمي ،ابً ٖم عؾى ٫هللا م ،ولض ٢بل الهجغة بشالر ؾىحن  ،وماث بالُاث ٠ؾىت(68
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ًَ.).ىٓغ جغظمخه :ابً ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بري366/2:؛ ابً ألازحر ،ؤؾض الٛابت192/3 :؛الظَبي،
ؾـحر ؤٖالم الىبالء.331/3:
 -171ابً حجغ  ،هؼَت الىٓغ في جىيُذ هسبت ال٨ٟغ ،م .114
 -171ؾحر ؤٖالم الىبالء.293/4 ،

ً
 -172جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم اإلاٗغو ٝازخهاعا ب ـ ــ:جٟؿحر ابً ٦شحر .366/3،
 -173الُبري ،جاعٍش الغؾل .141/1 ،
 -174الُبري ،جاعٍش الغؾل 23/1 ،؛ 141؛ . 314
 -175ؾحرة ابً بسخا.184/4، ١
 -176ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .328/1 ،
 -177الُٗ٣ىبي ،جاعٍش 51/1 ،؛ اإلاؿٗىصي  ،مغوط الظَب .35/1 ،
 -178الضوعي ٖ ،بض الٗؼٍؼ ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .26
 -179اإلاهباح اإلاط يء .2/1،
ً -181ىٓغ  :اإلاهباح اإلاط يء 11 -2/1،
 -181جٟؿحر ابً ٦شحر .44 -43/1 ،
ً -182ىٓغ  :ظىاص ٖلي  ،اإلاٟهل في جاعٍش الٗغب وؤلاؾالم75/1 ،؛ ومدمض ٖؼة صعوػة ٖ ،هغ
الغؾى ٫م.26 -25/1 ،
 -183زلُل ٖ ،ماص الضًً  ،صعاؾت في الؿحرة  ،م .11
 -184الضوعي ٖ ،بض الٗؼٍؼ ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .116
 -185الضوعي ٖ ،بض الٗؼٍؼ ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .119
 -186اإلاٗاع ، ٝم .9 -8
 - 187الُبري ،جاعٍش الغؾل413/1 ،؛ ابً ألازحر  ،ال٩امل في الخاعٍش .61/1،
 -188الُبري ،جاعٍش الغؾل.141/1 ،
 -189الؿحرة الىبىٍت 233-232/1 ،؛ اإلا٣غٍؼي  ،بمخإ ؤلاؾمإ.362/3 ،
 - 191اإلاٗاع ، ٝم 7وما بٗضَا.
 -191جاعٍش الُٗ٣ىبي .78/1 ،
 -192جاعٍش الُٗ٣ىبي .82/1 ،
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 - 193جاعٍش الُٗ٣ىبي .82/1 ،
 - 194جاعٍش الُٗ٣ىبي .86/1 ،

 -195ابً ٖغبي  :مخي الضًً مدمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖغبي الخاجمي الُاجي ألاهضلس ي  ،ؤخض
ؤقهغ اإلاخهىٞحن ل٣به ؤجباٖه وٚحرَم مً الهىُٞت" بالكُش ألا٦بر" ولظا ًيؿب بلُه الُغٍ٣ت
ألا٦برًت الهىُٞت .ولض في مغؾُت في ألاهضلـ في قهغ عمًان ال٨غٍم ٖامَ558ـ ـ ٢ ،بل ٖامحن مً
وٞاة الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي وجىفي في صمكٖ ٤ام َ638ـ ـ.وص ًٞفي ؾٟذ ظبل ٢اؾُىن؛
الؼع٦لي  ،ألاٖالم .281/6،
 -196الٗىانم مً ال٣ىانم  ،م .261
 -197ؤبى قهبت ،مدمض بً مدمض ،الىؾُِ في ٖلىم ومهُلر الخضًض ،م 35؛ ٖماص ٖلي
ظمٗت  ،مهُلر الخضًض اإلاِؿغ ،م 88.
 - 198ؤبى ٖبُض مٗمغ بً اإلاشنى :الخُمي بالىالء البهغي الىدىي ،ؤصًب و ٖالم باللٛت ٧ ،ان ؤبىٍ
ً
ً
نباٚا ،و٢ض َّ
ٖحرٍ ألانمعي بظل .٪صعؽ ٖلى ؤبي
حهىصًا مً حهىص باظغ وان مً بالص ٞاعؽٌٗ ،مل
ٖمغو بً الٗالء و ًىوـ بً خبِب .اؾخ٣ضمه َاعون الغقُض بلى بٛضاص ؾىت َ 188ـ ،و٢غؤ ٖلُه
ؤقُاء مً ٦خبه٢ .ا ٫الجاخٔ"لم ً ً٨في ألاعى ؤٖلم بجمُ٘ الٗلىم مىه" .و٧ان ببايُا،
قٗىبُا ،مً خٟاّ الخضًض٢ .ا ٫ابً ٢خِبت ٧":ان ًب ٌٛالٗغب ونى ٠في مشالبهم ٦خبا" ،جىفي
ؾىت َ 219ـ و لم ًدًغ ظىاػجه ؤخض ،لكضة ه٣ضٍ إلاٗانغٍه ،له ال٨شحر مً الخهاهُ ٠مجها:
"ه٣اثٌ ظغٍغ والٟغػص" ،"١مجاػ ال٣غآن"" ،عؾالت الٗ٣٣ت والبرعة"" ،مأزغ الٗغب"" ،مشالب
"ؤلاوؿان"" ،الؼعٕ"،
الٗغب"ٞ" ،خىح ؤعمُيُت"" ،ما جلخً ُٞه الٗامت"" ،ؤًام الٗغب"ِ ،
"الكىاعص"َ" ،ب٣اث الكٗغاء"َ" ،ب٣اث الٟغؾان"" ،اإلادايغاث واإلاداوعاث"" ،الخُل"،
"ألامشا" ،"٫حؿمُت ؤػواط الىبي"؛الظَبي ،محزان الاٖخضا155/4 ،٫؛ ابً حجغٞ ،خذ الباعي،
314/6؛ خايي زلُٟت٦ ،ك ٠الٓىىن.173/2 ،
 -199الضوعي ٖ ،بض الٗؼٍؼ ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .46
 -211بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .52
 -211جاعٍش الُٗ٣ىبي .95/1 ،
 - 212جاعٍش الُٗ٣ىبي .112/1 ،
 - 213جاعٍش الُٗ٣ىبي .118/1 ،
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 -214جاعٍش الُٗ٣ىبي .221/1 ،
 -215مهُٟى ،قا٦غ ،الخاعٍش الٗغبي واإلااعزىن  ،م  81وما بٗضَا.
 -216ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت 241/2 ،؛ وٍىٓغ.239/4 :
 -217ابً َكام  ،الؿحرة الىبىٍت .245/4 ،
 -218ابً حجغ ،التهظًب.214/9 ،

 -219مدمض بً ٖاثظ بً ٖبض الغخمً ال٣غش ي الضمك٣ي  ،ولض مضًىت صمك ٤ؾىت َ151ــ٧ ،ان
ًل٣ب بال٩اجب ،عبما لخىلُه صًىان الخغاط الكام ػمً اإلاإمىن الٗباس ي ،وز٣ه ًديى بً مٗحن
ونالر بً مدمض،وط٦غٍ ابً خبان في الش٣اث .وؤزغط له مً ؤَل الؿجن ؤبى صاووص واليؿاجي
ومً مهىٟاجه ،الٟخىح ،واإلاٛاػي ،و الهىاث ٠جىفي ؾىت َ233ــ؛ ًىٓغ :ابً خبان  ،الش٣اث،جذ:
الؿُض قغ ٝالضًً  ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث 1975م ،1ٍ،ع٢م الترظمت 75/9 ،15261؛ ابً حجغ،
التهظًب ،جغظمت ع٢م  214/9 ،391؛ الؿىٍ٨ذ  ،ؾلُمان  ،مدمض بً ٖاثظ ال٣غش ي ومالٟاجه
الخاعٍسُت  ،مجلت الضاعة  ،الٗضص الشالض  ،الؿىت 1999 ،25م ،م .7
 -211الىلُض بً مؿلم  ،ؤبى الٗباؽ الضمك٣ي ٖالم ؤَل الكام مىلى بني ؤمُت ٢،ا ٫ابً ؾٗض:
٧ان الىلُض ز٣ت ٦شحر الخضًض والٗلم.نى ٠الخهاهُ ، ٠وجهضي لئلمامت  ،و٧ان مً ؤوُٖت
ً
الٗلم ز٣ت خآٞا ل٨ىه عصيء الخضلِـ ٞةطا ٢ا :٫خضزىا ٞهى حجت في هٟؿه،و٢ض اخخج به
البساعي ومؿلم ،ول٨جهما ًيخُ٣ان خضًشه ،جىفي ؾىت َ195ــ؛ ًىٓغ :الظَبي ،ؾحر ؤٖالم الىبالء،
221 -214/9؛ ابً حجغ ،تهظًب التهظًب ،م .135 -133
 - 211ابً حجغٞ ،خذ الباعي.247/7 ،
 -212الضوعي ٖ ،ض الٗؼٍؼ ،بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش  ،م .31
 -213اإلاٛاػي  ،م٣ضمت اإلاد "٤٣ماصعؾضن ظىوـ".32/،1
 -214جاعٍش الغؾل .5/1،
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قائمح ادلظادر وادلراجع
ا
اول ادلظادر األونيح -:

 ابً ألازحرٖ ،ؼ الضًً ٖلي بً مدمض بً ٖبض الىاخض الكِباوي(ث َ631ـ1233/م)
( -1ؤؾض الٛابت في مٗغٞت الصخابت )  ،جدٖ :٤ُ٣لي اإلاٗىى ،وٖاصٖ ٫بض اإلاىظىص  ،صاع ال٨خب
الٗلمُت 2113 ،م ،الُبٗت الشاهُت .
 ( -2اللباب في تهظًب ألاوؿاب ) ،صاع ناصع -بحروث 1981م.
( -3ال٩امل في الخاعٍش ) ،جد :٤ُ٣ؤبى الٟضاء ٖبض ال٣اض ي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1995،م،
الُبٗت الشاهُت.
 ألاعصبُلي  ،مدمض ٖلي(ث َ1111ــ):
 ( -4ظام٘ الغواة ) ،م٨خبت اإلادمضي – َهغان( ص.ث).
 ابً بسخا ، ١مدمض ابً بسخا ١بً ٌؿاع اإلاُلبي( ث َ151ـ768 /م):
( -5ؾحرة ابً بسخا ، )١جد : ٤ُ٣مدمض خمُض هللا ،ميكىعاث مٗهض الضعاؾاث وألابدار
للخٗغٍب  ،اإلاٛغب  /الغباٍ( ،ص،ث.)ٍ،
 ألاههاعي ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي بً ؤخمض بً خضًضة(ث َ783ـ1381 /م ):
 -6اإلاهباح اإلاط يء في ٦خاب الىبي ألامي وعؾله بلى ملى ٥ألاعى مً ٖغبي وعجمى ،جصخُذ
وحٗلُ :٤مدمض ُٖٓم الضًً  ،وكغ ٖ :الم ال٨خب  ،بحروث 1985 ،م ،الُبٗت الشاهُت .
البحه٣ي ،ؤبي ب٨غ ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي (ثَ458ـ1165/م):
( -7الؿجن ال٨بري)َ ،بٗت صاع ال٨ٟغ ،بحروث (،ص ،ث).
 الترمظي ،ؤبي ِٖس ى مدمض بً ِٖس ى بً ؾىعٍ (ث َ279ـ893/م):
 ( -8ؾجن الترمظي) ،جدٖ :٤ُ٣بض الغخمً مدمض ٖشمان ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث1983 ،م ،الُبٗت
الشاهُت .
 الخٟغَص ي  ،مهُٟى بً الخؿً بً الخؿحن(ثَ1115ـ1713/م):
 ( -9ه٣ض الغظا ، ) ٫جد :٤ُ٣ماؾؿت ؤَل البِذ (ٕ) إلخُاء الترار ٢ ،م 1997،م ،الُبٗت
ألاولى .
 الجىَغي ،ؤبى ههغ بؾماُٖل بً خماص( ث1113/ٌ 393م):
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( -11الصخاح في اللٛت والٗلىم ) ،جد : ٤ُ٣ؤخمض ٖبض الٟٛىع الُٗاع  ،صاع الٗلم للمالًحن ،
بحروث1987 ،م ،الُبٗت الغابٗت.
 خايي زلُٟت ،مهُٟى بً ٖبض هللا (ثَ1167ـ1657/م):
٦( -11ك ٠الٓىىن ًٖ ؤؾامي ال٨خب والٟىىن) ،حٗلُ :٤مدمض قغ ٝالضًً بالخُٟا وعٗٞذ
بُ٩له ال٩لِس ي ،صاع بخُاء الترار الٗغبي  ،بحروث  ،صون جاعٍش اليكغ والُبٗت .
 ابً ؤبي خاجم  ،ؤبى مدمض ٖبض الغخمً بً بصعَـ بً مهغان( ثَ327ـ938/م):
 ( -12الجغح والخٗضًل )  ،صاع بخُاء الترار الٗغبي  ،بحروث1952،م ،الُبٗت ألاولى.
 الخا٦م الىِؿابىعي :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا (ثَ415ـ1114/م):
( -13اإلاؿخضعٖ ٥لى الصخُدحن) ،جدً :٤ُ٣ىؾٖ ٠بض الغخمً اإلاغٖكلي،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث
(،ص،ث).
( -14مٗغٞت ٖلىم الخضًض) ،ميكىعاث اإلا٨خبت الٗلمُت باإلاضًىت اإلاىىعة1977 ،م ،الُبٗت
الشاهُت .
 ابً خبان ،ؤبى خاجم مدمض بً خبان بً ؤخمض بً خبان بً مٗاط بً مٗبض بً ؾُٗض البؿتي
(ث َ353ـ964 /م):
( -15الش٣اث) ،صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت ،خُضع آباص الض1973،ً٦م(،ص)ٍ ،
( -16صخُذ ابً خبان) ،جد :٤ُ٣قُٗب ألاعهاوٍ ،ماؾؿت الغؾالت  ،بحروث1993 ،م ،الُبٗت
الشاهُت .
(-17مكاَحر ٖلماء ألامهاع)  ،جد :٤ُ٣مغػوٖ ١لي ببغاَُم ،صاع الىٞاء للُباٖت واليكغ ،
اإلاىهىعة1991،م ،الُبٗت ألاولى .
 ابً خبِب  ،مدمض بً خبِب بً ؤمُت (ثَ245ـ859/م):
 ( -18اإلادبر )  ،جد :٤ُ٣بًلؼة لُستن قدُتر  ،صاع آلاٞا ١الجضًضة – بحروث (ص.ث).
 ؤبً حجغ الٗؿ٣الوي ،قهاب الضًً ؤخمض بً ٖلي (َ852ـ1449/م):
 ( -19ؤلانابت في جمُحز الصخابت)  ،جدٖ : ٤ُ٣اص ٫اخمض ٖبض اإلاىظىص  ،وٖلي مدمض مٗىى،
صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بحروث 1995 ،م ،الُبٗت ألاولى.
 (-21ج٣غٍب التهظًب) ،جد :٤ُ٣مهُٟى ٖبض ال٣اصع ُٖا ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،
1995م ،الُبٗت الشاهُت.
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( -21الضعع ال٩امىت في ؤُٖان اإلااثت الشامىت ) ،صاثغة اإلاٗاع ٝالٗشماهُت  ،صون جاعٍش اليكغ
والُبٗت .
( -22قغح هسبت ال٨ٟغ) ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بحروث1981 ،م.
 (-23العجاب في بُان ألاؾباب)  ،جدٖ :٤ُ٣بض الخُ٨م مدمض ألاهِـ ،صاع ابً الجىػي ،
الغٍاى 1997 ،م ،الُبٗت ألاولى .
ٞ (-24خذ الباعي بكغح صخُذ البساعي) ،جصخُذ  :مجض الضًً الخُُب وآزغون ،صاع الغٍان ،
ال٣اَغة 1988،م  ،الُبٗت الغابٗت.
 الخلبي  ،هىع الضًً ٖلي بً بغَان الضًً (ث َ1144ـ1635/م):
( -25بوؿان الُٗىن في ؾحرة ألامحن اإلاإمىن ) ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث2111،م،الُبٗت ألاولى.
 بً خىبل ،ؤخمض بً مدمض الكِباوي(ث َ241ـ856/م):
 (-26مؿىض ؤخمض ) ،صاع ناصع ،بحروث (،ص،ث).
( -27الٗلل ومٗغٞت الغظا ،)٫جد :٤ُ٣وص ي هللا بً مدمض ٖباؽ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي ،بحروث ،صاع
الخاوي الغٍاى1988 ،م،الُبٗت ألاولى .
 ابً زلضونٖ :بض الغخمً بً مدمض( ثَ816ـ1413/م):
 ( -28الخاعٍش) ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث2111،م(،ص.)ٍ،
 ؤبً زل٩ان ،قمـ الضًً ؤبى ؤخمض بً ببغاَُم الكاٞعي(ثَ681ـ1282/م):
 (-29وُٞاث ألاُٖان وبهباء الؼمان) ،جد :٤ُ٣بخؿان ٖباؽ صاع الش٣اٞت ،بحروث1989،م،
الُبٗت ألاولى .
 زلُٟت بً زُاٍ ،الٗهٟغي (ثَ241ـ854/م):
( -31جاعٍش زلُٟت) ،جد :٤ُ٣ؾهُل ػ٧اع ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث1993،م.
َ ( -31ب٣اث زلُٟت بً زُاٍ ) ،جد :٤ُ٣ؾهُل ػ٧اع ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث1993 ،م،الُبٗت
ألاولى .
 الضاعمي  ،ؤبى مدمض ٖبض هللا بً ٖبض الغخمً بً الًٟل بً بهغام (ث َ255ـ869 /م):
 ( -32ؾجن الضاعمي) ،جد : ٤ُ٣مدمض ؤخمض صَمان ،مُبٗت الاٖخضا ، ٫صمك1931 ، ٤م.
 ؤبي صاووص  ،ؾلُمان ابً ألاقٗض ابً بسخا ١بً بكحر الاػصي (ث َ275ـ888 /م):
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( -33عؾالت ؤبي صاووص بلى ؤَل م٨ت) ،جد ٤ُ٣وحٗلُ :٤مدمض الهبا ،ٙاإلا٨خب ؤلاؾالمي،
بحروث 1981،م ،الُبٗت الشالشت .
 (-34ؾجن ؤبي صاووص) ،جد :٤ُ٣ؾُٗض مدمض اللخام ،صاع ال٨ٟغ ،صمك1991،٤م ،الُبٗت ألاولى
الظَبي  ،ؤبى ٖبض هللا قمـ الضًً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان(ث َ748ـ1347/م):
(-35جاعٍش ؤلاؾالم ووُٞاث مكاَحر ألاٖالم) ،جدٖ :٤ُ٣مغ ٖبض الؿالم جضمغي ،صاع ال٨خاب
الٗغبي ،بحروث1987 ،م ،الُبٗت ألاولى.
( -36جظ٦غة الخٟاّ)َ ،بٗت بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث( ،ص ،ث).
( -37ؾحر ؤٖالم الىبالء) ،جد :٤ُ٣قُٗب ألاعهائوٍ ،وآزغون،ماؾؿت الغؾالت  ،بحروث1981،م.
(-38محزان الاٖخضا ٫في ه٣ض الغظا ،)٫جدٖ :٤ُ٣لي مدمض البجاوي ،صاع اإلاٗغٞت للُباٖت
واليكغ ،بحروث( ،ص،ث).
( -39ال٩اق ٠في مٗغٞت مً له عواًت في ٦خب الؿىت ) ،جد :٤ُ٣مدمض ٖىامت ،صاع ال٣بلت
للش٣اٞت ؤلاؾالمُت  ،ماؾؿت ٖلىم ال٣غآن  ،ظضة1992 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 السخاوي ،قمـ الضًً مدمض بً ٖبض الغخمً (ث َ912ـ1496/م):
( -41ؤلاٖالن بالخىبُش إلاً طم ؤَل الخاعٍش) ،جدٞ :٤ُ٣غاهؼ عوػهشا ،٫جغظمت  :نالر ؤخمض الٗلي،
ماؾؿت الغؾالت  ،بحروث1986 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 الؿغزس ي ،ؤبى ب٨غ مدمض بً ؤخمض بً ؤبي ؾهل ( َ491ـ1197 /م):
 ( -41قغح ٦خاب الؿحر ال٨بحر إلادمض بً الخؿً الكِباوي (َ189 - 132ـ) ،جد :٤ُ٣مدمض
خؿً الكاٞعي ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1997،م ،الُبٗت ألاولى .
 ؤبً ؾٗض  ،ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾٗض بً مىُ٘ الؼَغي(ث َ231ـ845/م):
 ( -42الُب٣اث ال٨بري) ،صاع ناصع ،بحروث (،ص،ث).
ابً ؾالم،ؤبى ٖبُض ال٣اؾم بً ؾالم بً ٖبض هللا الهغوي البٛضاصي(ث َ224ـ839/م)
ٚ( -43غٍب الخضًض)،جد :٤ُ٣مدمض ٖبض اإلاُٗض زان ،صاع ال٨خاب الٗغبي  ،بحروث 1964،م،
الُبٗت ألاولى .
 ابً ؾالم ،مدمض الجمخي (ثَ232ــ847/م):
َ( -44ب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء) ،جد :٤ُ٣مدمىص قا٦غ ،وكغ صاع اإلاضوي  ،ظضة(،ص،ث.)ٍ،
 الؿمغ٢ىضي ،ؤبى اللُض (ث َ383ـ993/م):
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( -45جٟؿحر الؿمغ٢ىضي ) ،جد :٤ُ٣مدمىص مُغيي ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث(،ص،ث.)ٍ،
 الؿمٗاوي ،ؤبى ٖبض ال٨غٍم بً مدمض بً مىهىع الخمُمي(ث َ 562ـ1166/م ):
 ( -46ألاوؿاب)  ،ج٣ضًمٖ :بض هللا الباعووي ،صاع الجىان،بحروث 1988،م،الُبٗت ألاولى.
 الؿمٗاوي  ،ؤبى اإلآٟغ مىهىع بً مدمض بً ٖبض الجباع الخمُمي اإلاغوػي (ث
َ489ـ1196/م):
 (-47جٟؿحر الؿمٗاوي) ،جدً :٤ُ٣اؾغ بً ببغاَُم ؤبى جُمُم -وٚىُم بً ٖباؽ ؤبى بال ، ٫صاع
الىًَ لليكغ ،الغٍاى1997 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 ؤبً ؾُض الىاؽ ،ؤبى الٟخذ مدمض الُٗمغي (ثَ734ـ1334/م):
ُٖ ( -48ىن ألازغ في ٞىىن اإلاٛاػي والكماثل والؿحر)  ،م٨خبت ال٣ضس ي ،ال٣اَغة،
1938م،الُبٗت الشاهُت.
 الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ(ثَ911ـ1515/م):
(-49جضعٍب الغاوي في قغح ج٣غٍب الىىاوي) ،جدٖ :٤ُ٣بض الىَاب ٖبض اللُُ ، ٠م٨خبت
الغٍاى الخضًشت ،الغٍاى ( ،ص،ث).
 ؤبً قبه ،ؤبى ػٍض ٖمغ بً قبه الىمحري البهغي(ثَ262ـ875/م):
 ( -51جاعٍش اإلاضًىت اإلاىىعة) ،جدٞ :٤ُ٣هُم مدمض قلخىث  ،صاع ال٨ٟغ ٢ ،م 1989،م.
 الكى٧اوي ،مدمض بً ٖلي ابً مدمض ( َ1255ـ1839 /م):
 ( -51هُل ألاوَاع مً ؤخاصًض ؾُض ألازباع قغح مىخ٣ى ألازباع ) ،صاع الجُل بحروث1973 ،م.
( الىؾُِ في ٖلىم ومهُلر الخضًض)ٖ ،الم اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘  ،م٨ت اإلا٨غمت 1982،م،
الُبٗت ألاولى.
 الهالخي ،الكمـ الكامي ،مدمض بً ًىؾ ٠بً ٖلي بً ًىؾ( ٠ثَ942ـ1536/م):
 ( -52ؾبل الهضي والغقاص في ؾحرة زحر الٗباص ) ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىظىص ،وٖلي
مدمض مٗىى ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1993 ،م ،الُبٗت ألاولى.
 الهٟضي ،نالح الضًً زلُل ؤًب ( ٪ثَ 764ـ1362/م ):
 ( -53الىافي بالىُٞاث) ،جد :٤ُ٣ؤخمض ألاعهائوٍ  ،وجغ٧ي مهُٟى ،صاع بخُاء
الترار،بحروث2111م،الُبٗت ألاولى .
 ابً الهالح  ،ؤبى ٖمغ ٖشمان الكهغػوعي(ث َ843ـ1439 /م):
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( -54م٣ضمت ابً الهالح في ٖلىم الخضًض) ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث1988 ،م.
 الُبراوي ،ؤبي ال٣اؾم ؾلُمان بً ؤخمض(ث َ361ـ971/م):

 ( -55اإلاعجم ألاوؾِ) ،جد :٤ُ٣ؤبى مٗاط َاع ١بً ٖىى هللا بً مدمض  ،وؤبى الًٟل ٖبض
اإلادؿً بً ببغاَُم الخؿُني  ،صاع الخغمحن  ،الغٍاى،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت1995،م.
 الُبري ،ؤبي ظٟٗغ مدمض بً ظغٍغ (ث َ311ـ922/م):
( -56جاعٍش ألامم والغؾل واإلالى ،)٥جد :٤ُ٣مدمض ؤبى الًٟل  ،صاع ؾىٍضان ،بحروث،
(ص،ث.)ٍ،
( -57ظام٘ البُان ًٖ جإوٍل ؤي ال٣غآن)  ،ج٣ضًم ً :ىؾٖ ٠بض الغخمً اإلاغٖكلي ،صاع اإلاٗغٞت ،
بحروث1992 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 الُغٍخيٞ :سغ الضًً (ث َ 1185ـ  1674 /م):
( -58مجم٘ البدغًٍ) جد :٤ُ٣ؤخمض الخؿُني ،وكغ م٨خب الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،ال٣اَغة،1986 ،
الُبٗت الشاهُت.
 ابً ٖبض البر  ،ؤبى ٖمغ ًىؾ ٠بً ٖبض هللا بً مدمض بً ٖبض البر الىمغي ال٣غَبي (ث463
َـ1171/م ) :
 ( -59الخمهُض ) ،جد :٤ُ٣مدمض بً ؤخمض الٗلىي ،ومدمض ٖبض ال٨بحر الب٨غيَ ،بٗت وػاعة
ٖمىم الاو٢ا ٝوالكاون ؤلاٖالمُت ،الضاع البًُاء/اإلاٛغب1967،م.
 (-61الضعع في ازخهاع اإلاٛاػي والؿحر) ،جد :٤ُ٣قىقي يُ ،٠لجىت بخُاء الترار ألاؾالمي،
ال٣اَغة1966 ،م.
 ( -61الاؾخظ٧اع ) ،جد : ٤ُ٣ؾالم مدمض ُٖا ،ومدمض ٖلي مٗىى ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،
بحروث2111 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 ( -62الاؾدُٗاب في مٗغٞت ألاصخاب)  ،جدٖ :٤ُ٣لي مدمض البجاوي  ،مُبٗت جهًت  ،ال٣اَغة،
(ص،ث).
 بً ٖبض ال٣اصع  ،مدمض ،بً ؤبي ب٨غ الغاػي (ثَ721ـ1321/م):
( -63مسخاع الصخاح) ،جد : ٤ُ٣ؤخمض قمـ الضًً  ،صاع ال٨خب الٗلمُت  ،بحروث1994 ،م،
الُبٗت ألاولى.
 العجُلي ،ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٖبض هللا بً نالر(ث َ261ـ778/م):
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( -64مٗغٞت الش٣اث مً عظا ٫ؤَل الٗلم والخضًض مً الٗٓماء وط٦غ مظاَبهم وؤزباعَم )
جدٖ:٤ُ٣بض الٗلُم ٖض الُٗٓم البؿخىي ،م٨خبت الضاع ،اإلاضًىت اإلاىىعة1984 ،م ،الُبٗت ألاولى
 ابً ٖغبي ،مديي الضًً مدمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖغبي ألاهضلس ي (ث َ638ـ1241/م)
( -65الٗىانم مً ال٣ىانم) صاع ناصع ،بحروث(،ص،ث.)ٍ ،
 ابً ٖؿا٦غ :ؤبى ال٣اؾم ٖلي بً الخؿحن ؤبً َبت هللا الضًً بً ٖبض هللا الكاٞعي (ث
َ571ـ 1175 /م)
( -66جاعٍش مضًىت صمك )٤جدٖ، ٤ُ٣لي قحري ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث 1995.
( -67ألاعبٗحن البلضاهُت ًٖ ؤعبٗحن ألاعبٗحن ) ،جد :٤ُ٣مدمض مُُ٘ الخا ،ٔٞصاع ال٨ٟغ
اإلاٗانغ ،بحروث1991 ،م.
 ابً الٗماص ،ؤبى الٟالح ٖبض الخي الخىبلي (ث َ1189ـ1678/م ):
( -68قظعاث الظَب في ؤزباع مً طَب) بحروث1994 ،م.
 الُٗني  ،بضع الضًً مدمىص بً ؤخمض( ثَ855ـ1451/م)
ٖ( -69مضة ال٣اعي) صاع بخُاء الترار الٗغبي – بحروث( ص.ث).
 ؤبى الٟغط ألانٟهاويٖ ،لي بً الخؿحن بً مدمض (ثَ356ـ967/م):
( -71م٣اجل الُالبُحن) ،ج٣ضًم وبقغا٧: ٝاْم اإلآٟغ ،اإلا٨خبت الخُضعٍت ،الىج ٠الاقغٝ
1965،م ،الُبٗت الشاهُت .
 ابً ٢ىٟظ ،ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً خؿً بً الخُُب(ثَ819ـ1417/م):
(-71الىُٞاث) ،جدٖ :٤ُ٣اص ٫هىحهٌ ،صاع ألاٞا٢ت الجضًضة  ،بحروث1978 ،م ،الُبٗت الشاهُت.
 الٟحروػ آباصي ،مجض الضًً مدمض بً ٌٗ٣ىب (ث َ 817ـ1415/م ) :
 (-72ال٣امىؽ اإلادُِ ) ،وسخت مهىعة ًٖ الُبٗت الشالشت للمُبٗت ألامحرًت  ،الهُئت اإلاهغٍت
الٗامت لل٨خاب  1978 ،م ( ،ص. )ٍ،
 ابً ٢خِبت :مدمض ٖبض هللا بً مؿلم الضًىىعي (ثَ276ـ889/م):
(-73الكٗغ والكٗغاء) ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1981 ،م ،الُبٗت ألاولى .
(-74اإلاٗاع ،) ٝجد :٤ُ٣بؾماُٖل ٖبض هللا الهاوي ،بحروث 1971 ،م ،الُبٗت الشاهُت.
 ال٣غَبي  :ؤبى ٖبض هللا مدمض بً اخمض ألاههاعي (ثَ671ـ1272/م)
(-75الجام٘ ألخ٩ام ال٣غان ؤو جٟؿحر ال٣غَبي ) جد :٤ُ٣صاع ؤخُاء الترار الٗغبي  ،بحروث 1985،م.
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 ال٣ىىيي ،نضً ٤بً خؿً(ث َ1317ـ1889/م):

(-76ؤبجض الٗلىم) ،جدٖ :٤ُ٣بض الجباع الؼ٧اع،الىاقغ :وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي  -صاع
ال٨خب الٗلمُت ،صمك1978 ،٤م.
 ال٩اُٞجي ،مديي الضًً (ث َ879ـ1474/م):
( -77اإلاسخهغ في ٖلم الخاعٍش) ،جد :٤ُ٣مدمض ٦ما ٫الضًً ٖؼ الضًً ،الىاقغ ٖالم ال٨خب،
بحروث1991،م،الُبٗت ألاولى .
 ال٨خبي :مدمض بً قا٦غ (ث َ 764ـ 1362 /م):
ٞ( -78ىاث الىُٞاث) جد :٤ُ٣ؤخؿان ٖباؽ ،بحروث1974 ،م.
 ابً ٦شحر :ؤبي الٟضاء ٖماص الضًً بؾماُٖل بً ٖمغ الضمك٣ي (ث َ 774ـ 1372 /م)
( -79البضاًت والجهاًت) ،جدٖ :٤ُ٣لي قحري ،صاع بخُاء الترار ،بحروث ،1988،الُبٗت ألاولى.
( -81جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ) ،ج٣ضًم  :زلُل اإلاِـ  ،و نضقي ظمُل الُٗاع  ،صاع ال٨ٟغ ،
بحروث1995 ،م ،الُبٗت ألاولى .
( -81الؿحرة الىبىٍت) ،جد :٤ُ٣مهُٟى ٖبض الىاخض ،صاع اإلاٗغٞت  ،بحروث1976 ،م.
 ؤبً ماظه ،الخا ٔٞؤبي ٖبض هللا مدمض بً ًؼٍض ال٣ؼوٍني(ث 273ؤو َ275ـ 886/ؤو 888م):
( -82ؾجن ؤبً ماظت)  ،جد :٤ُ٣مدمض ٞااص ٖض الباقي ،صاع ال٨ٟغ  ،بحروث (،ص ،ث).
 اإلاخ٣ي الهىضيٖ ،الء الضًً بً خؿام الضًً بً ٢اض ي زان ال٣اصعي الكاطلي (ث
َ975ـ1567/م):
٦( -83جز الٗما ٫في ؾجن ألا٢ىا ٫وألاٗٞا ،)٫يبِ :ب٨غي خُاحي ٞ ،هغؾت نٟىة الؿ٣ا،
ماؾؿت الغؾالت  ،بحروث 1889م ،الُبٗت ألاولى .
 اإلاؿٗىصي ،ؤبى الخؿً ٖلي بً الخؿحن (ث َ 346ـ  957 /م):
( -84مغوط الظَب ومٗاصن الجىَغ) ،جد :٤ُ٣مدمض مديي الضًً ٖبض الخمُض ،اإلا٨خبت
الخجاعٍت ،ال٣اَغة( ،ص،ث.)ٍ،
 مؿلم ،بً حجاط ال٣كحري (ثَ261ـ874/م):
( -85صخُذ مؿلم) ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث (،ص ،ث).
 اإلا٣غٍؼي ،ج٣ي الضًً ؤخمض بً ٖلي (ث َ845ـ1442 /م):
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( -86بمخإ ألاؾمإ بما للغؾى ٫مً ألابىاء وألامىا ٫والخٟضة واإلاخإ ) جد : ٤ُ٣مدمض ٖبض
الخمُض الىمِس ي  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث 1999 ،م ،الُبٗت ألاولى.
 ابً مىٓىع ،مدمض بً م٨غم بً ٖلي بً ؤخمض ألاههاعي (ثَ711ـ1311/م):
( -87لؿان الٗغب اإلادُِ ) ميكىعاث ؤصب الخىػة  ،بًغان1984 ،م (،ص.)ٍ،
 ابً الىضًم :ؤبى الٟغط مدمض بً ؤبي ٌٗ٣ىب بسخا( ١ث َ 383ـ 993 /م):
(-88الٟهغؾذ) جد :٤ُ٣عيا ججضص (،ص.ث).
 اليؿاجي  ،ؤبى ٖبض الغخمً ؤخمض بً قُٗب بً ٖلي بً بدغ بً ؾىان بً صًىاع ( ث
َ313ـ915/م):
( -89الؿجن) جدٖ :٤ُ٣بض الٟخاح ؤبى ٚضة ،م٨خب اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت  ،بحروث1994 ،م،
الُبٗت الشالشت.
 الىىوي ،ؤبى ػ٦غٍا مديي الضًً بً قغ ٝالىىوي (ثَ676ـ1277/م):
(-91اإلاجمىٕ في قغح اإلاهظب ) ،وكغ صاع ال٨ٟغ ،بحروث (،ص.ث).
 ؤبً َكامٖ ،بض اإلال ٪بً َكام الخمحري(ثَ218ـ833/م):
( -91الؿحرة الىبىٍت) ،جدَ :٤ُ٣ه ٖبض الغئو ٝؾٗض ،صاع الجُل ،بحروث 1975،م.
 الهُشمي ،هىع الضًً ؤبى ٖلي بً ؤبي ب٨غ بً ؾلُمان (ثَ817-735ـ1335/م):
( -92مجم٘ الؼواثض ومىب٘ الٟىاثض)  ،جدغٍغ :الٗغاقي  ،و ؤبً حجغ ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث،
1988م ،الُبٗت ألاولى .
 الىا٢ضي ،ؤبي ٖبض هللا مدمض بً ٖمغ الىا٢ضي( ث َ217ـ823/م):
( -93اإلاٛاػي) ،وكغ مُبٗت الؿٗاصة  ،ال٣اَغة1948 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 الُاٞعي ٠ُٟٖ ،الضًً ؤبي ّ
الؿٗاصاث ،ؤبى مدمض ٖبض هللا بً ؤؾٗض بً ٖلي بً ؾلُمان بً
ٞالح الُمني الكاٞعي(ث َ768ـ1366/م):
( -94مغآة الجىان وٖبرة الُٓ٣ان في مٗغٞت خىاصر الؼمان) ،جدٖ :٤ُ٣بض هللا الجبىعي،
ماؾؿت الغؾالت ،بحروث( ،ص ،ث.)ٍ ،
 الُٗ٣ىبي :ؤخمض بً ٌٗ٣ىب بً واضر ال٩اجب (ث َ 284ـ 897 /م):
( -95جاعٍش الُٗ٣ىبي) جد :٤ُ٣زلُل اإلاىهىع  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،2112،الُبٗت
الشاهُت.
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ا
ثاويا  :ادلراجع انثاوىيح:
 ألالباوي ،هانغ الضًً:

( -96صٞإ ًٖ الخضًض الىبىي والؿحرة) ،ماؾؿت وم٨خبت الخا٣ٞحن ،صمك1984،٤م ،الُبٗت
الؿابٗت.
 ألاههاعي  ،مدمض خُاة:
 ( -97معجم عظا ٫الخضًض) صاع ناصع بحروث (ص ،ث.) ٍ ،
 ؤخمض ،قىقي عٍاى:
( -98قٗغ الؿحرة الىبىٍت صعاؾت جىزُُ٣ت) ،صاع اإلاإمىن للُباٖت1987 ،م ،الُبٗت ألاولى .
 ظمٗت ٖ ،ماص ٖلي :
( -99مهُلر الخضًض اإلاِؿغ ) ،الغٍاى 2115،م،الُبٗت ألاولى .
 جغخُبي ،مدمض ؤخمض:
( -111اإلااعزىن والخاعٍش ٖىض الٗغب) ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث1991 ،م،الُبٗت ألاولى .
 الخُُب ،مدمض عجاط:
( -111ؤنى ٫الخضًض وٖلىمه) ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث1975 ،م ،الُبٗت الشالشت .
 زلُلٖ ،ماص الضًً:
( -112صعاؾت في الؿحرة) ،ماؾؿت الغؾالت ،صمك1985،٤م ،الُبٗت الخاؾٗت .
 الضوعيٖ ،بض الٗؼٍؼ:
 ( -113بدض في وكإة ٖلم الخاعٍش ٖىض الٗغب) ،صاع اإلاكغ،١بحروث1983 ،م.
 صعوػة ،مدمض ٖؼة:
 ( -114ؾحرة الغؾى(٫م) نىع م٣خبؿت مً ال٣غآن ال٨غٍم) ،اإلا٨خبت الخجاعٍت ،ال٣اَغة،
1949م ،الُبٗت ألاولى .
ٖ( -115هغ الىبي (م ) ٢بل البٗشت ) ،صاع الُٓ٣ت ،صمك1966 ، ٤م ،الُبٗت ألاولى .
َّ
 الظ ََبي :مدمض خؿحن :
( -116ؤلاؾغاثُلُاث في الخٟؿحر والخضًض) ،م٨خبت وَبت ،ال٣اَغة ( ،ص،ث. )ٍ،
 عوػهشاٞ ،٫غاهؼ:
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ٖ( -117لم الخاعٍش ٖىض الٗغب) ،جغظمت:ؤخمض نالر الٗلي ،وكغ ماؾؿت اإلاشنى ،وماؾؿت
ٞغاه٩لحن للُباٖت واليكغ ،بٛضاص1963،م.
 الؼع٦لي :زحر الضًً (ث َ 1411ـ 1989 /م):
( -118ألاٖالم) صاع الٗلم ،بحروث ،1981 ،الُبٗت الخامؿت.
 سخاب٨ٞ ،خىع:
( -119بًال٢ ٝغَل عخلت الكخاء والهُ٦ ،)٠ىمبُى وكغ واإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحروث1992،
م ،الُبٗت ألاولى .
 الكمغي ،صهُا ٖبض ٖلي:
(-111اإلاىهج ال٣غآوي في ٖغى الؿحرة الىبىٍت) ،وكغ مُبٗت الهاص ، ١البهغة 2114،م ،الُبٗت
ألاولى .
 ؤبى قهبت ،مدمض بً مدمض بً ؾىٍلم (ث َ1413ـ1983 /م):
( -111الؿحرة الىبىٍت في يىء ال٣غآن والؿىت) صاع ال٣لم  ،صمك( ٤ص،ث) ،الُبٗت الشاهُت .
( -112الىؾُِ في ٖلىم ومهُلر الخضًض)ٖ ،الم اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘  ،م٨ت اإلا٨غمت
1982،م ،الُبٗت ألاولى.
ٖ تر ،هىع الضًً :
( -113مىهج الى٣ض في ٖلىم الخضًض) ،صاع ال٨ٟغ  ،صمك1979 ٤م ،الُبٗت الشاهُت .
ٖ لي ،ظىاص:
( -114اإلاٟهل في جاعٍش الٗغب ٢بل ؤلاؾالم ) ،وكغ ظامٗت بٛضاص1993 ،م ،الُبٗت الشاهُت .
 الٗمغي ،ؤ٦غم يُاء:
( -115الؿحرة الىبىٍت الصخُدت ) ،م٨خبت الٗبُ٩ان ،الغٍاى 1995 ،م،الُبٗت ألاولى.
( -116اإلاجخم٘ اإلاضوي في ٖهغ الىبىة) ،ميكىعاث اإلاجلـ الٗلمي إلخُاء الترار ؤلاؾالمي،
اإلاضًىت اإلاىىعة1983 ،م ،الُبٗت ألاولى .
ٟٚ اعيٖ ،لي ؤ٦بر:
 ( -117صعاؾاث في ٖلم الضعاًت ) ،جد ٤ُ٣وجلخُو ٖ :لي ؤ٦بر ٟٚاعي ،وكغ ظامٗت الامام
الهاصَ ،)ٕ(١هغان ،الُبٗت ألاولى .
٢ غٍبي ،ببغاَُم بً ببغاَُم :
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( -118مغوٍاث ٚؼوة خىحن والُاث ،)٠وكغ الجامٗت ألاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة (ص،ث.)ٍ،
 مىافيٖ ،شمان :
( -119مىهج الى٣ض الخاعٍذي ؤلاؾالمي واإلاىهج ألاوعبي ) ،م٨خبت قباب الجامٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت،
1993م.
 ولٟؿىن ،بؾغاثُل :
( -121جاعٍش الحهىص في بالص الٗغب في الجاَلُت ونضع ؤلاؾالم)  ،ج٣ضًمَ :ه خؿحن ،وكغ لجىت
الخإلُ ٠والترظمت واليكغ ،مُبٗت الاٖخماص  ،ال٣اَغة1927 ،م.
ً ىؾَ ،٠ىعٞدـ:
( -121اإلاٛاػي ألاولى ومالٟىَا) ،جغظمت :خؿحن ههاع ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة2111،م،
الُبٗت الشاهُت .

ا
ثانثا -:انذورياخ :
 الؿىٍ٨ذ ،ؾلُمان بً ٖبض هللا :
 ( -122مدمض بً ٖاثظ الضمك٣ي ومهىٟاجه الخاعٍسُت) ،مجلت الضاعة ،الغٍاى ،الٗضص الشالض،
الؿىت الخامؿت والٗكغون 2111 ،م.
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