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كا ػػا س،بعػػدد ػػداحسػػبدعالكأعػػع بأأكلػػلباػػؿا  ػػاركا أيػػدير   اػػرا ػػذمكلػػل
ك   أاػػػما سػػػيركا ىػػػبر  ػػػب،أػػػكازامد ظػػػت  ػػػب ف؛ا أػػػم ػػػـأ ػػػؿكأ ػػػذتبيػػػدم

خالد يونس اخلالدد   األستاذ الدكتور إ ػب،ا   عؽدأبأأ  تهذاا ع ؿا  أكاضػ 
ك ػػعبػػذؿ ػػفلمػػدكصػػدـ ػػفاىػػخلػػزا اح اػػم يػػر،ا ػػذمًأ ػػرؼ  ػػبرسػػع أم

صسػػـا ػػعأأيػػدـبع  ػاركا أيػػديرإ ػػبا ػداأكر: سػػعف د ػػكدك ػعحر ػػيس،ا لػزاء
ف ػػػلا  ػػػارا  ػػػاركا أيػػػديرا أػػػعريابع لع عػػػةاإلسػػػن ية،ا  اػػػعفشا ػػػدا  م  رسػػػع ة،

ا ػػعأأيػػدـبع  ػػار،بػػذؿ ػػفلمػػدكصػػدـ ػػفاىػػخلػػزا اح اػػم يػػرا لػػزاء  ػػب
كا أيػػػػديرإ ػػػػبا ػػػػداأكر:يكسػػػػؼإبػػػػراهيـا زا  ػػػػمداأػػػػكربلع عػػػػةا صىػػػػبا  اػػػػعفش

ب ػػزكلػػؿأف اداػػم ػػرؼامسػػأ عدة ػػفأكليمعأػػلكأ ػػارا  ػػك ا  ػػعرلم  رسػػع ة،
ا ػػعأاػلمي ػػكأامفػمهػػذاا  يػػعـأفأأيػدـبعظػػيـا  ػػارا ػػع،را ػػلا يي ػةآا سػديدةك

.بعس لك يبلاؿ إ بأسأعذأمفمصسـا أعريا
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ىػ باح،سػيداع د ػد،كا ىػنةكا سػنـ  ػبأ ػرؼا   ػؽكا  رسػ يف،ربا عػع  يفا د دح

كبعد:،  يلك  بآ لكأىدعبلأل عيف

،كا  دايػػػػة،كا  ػػػػف،كا دب،كا ع ػػػػـ،دك ػػػػة ظ ػػػػبأ يػػػػزتبع عػػػػدؿا اػػػػد سأصػػػػعـا  سػػػػ  كففػػػػم
،كا ىػػدم،كا أع ي ػػم،ع ػػعرمكا  ،كا ألػػعرم،كا زرا ػػم،كا ىػػاع م،كا أيػػدـاإلدارم،كا أدضػػر

إضػػعفةإ ػػبا يػػكةا عسػػارية.ك ػػعاػػعف مػػذ ا دك ػػةأفأىػػؿإ ػػبهػػذاا  سػػأكلا رفيػػ  ػػفا يػػكة
فيػػػدزرع،كا    ػػػعءأعػػػعصبكا  ػػػبدا مػػػعأ  يػػػكابػػػ  نؽاإلسػػػنـ،كا أ يػػػز ػػػكم  ػػػة ػػػفا  ػػػراء

 أكفيؽكاإلبداعكا أ يز.اإلسنـفمأباع لأ نصعنيؤدمام أزاـبمعإ با العحكا

 ػػفا  ػػنؽاإلسػػن ية اػػد، ػػف ػػنؿا بدػػثأفأ ػػرضىػػكرةكاضػػدةةن ػػتلعهػػد ككصػػدد
،ا اػػد س بػػر ػػدة يػػريسػػيرة ػػفأػػعرياا  سػػ  يففػػم،كأ رهػػعفػػمباػػعءا دك ػػةا اػػد سداػػعـ

 كضػػكع  بدػػثفهاػػعؾ ػػددان ػػفا سػػبعبا أػػمد أاػػمإ ػػبا أكلػػلادػػكهػػذاا إًكي اػػفا يػػكؿ
كا اأعبةفيلكا أم امع:

ر بةفي ع اداح ف كاببأيديـ  ـياأ  بل. .1
  تا  كضكعبع ر ـ فأه يأل. كادرةا دراسعتا ع  يةا لعدةا أمأا .2
 ػػػػتهػػػػذاا  كضػػػػكع  ػػػػبدػػػػد   ػػػػم. ك  ػػػػكا  اأبػػػػةا عربيػػػػة ػػػػفأمدراسػػػػة   يػػػػةأا .3



يغرسػمعفػمعاإلسػنـكإ يمػةفم لعؿا داـا أميػد ك عرفةا  نؽاإلسن يةا  ؤ ر .4
 .ا كسا  ؤ ايفبلكا   أز يفب داع ل

بػػع  نؽاإلسػػن يةا  ػػؤ رةفػػمباػػعءا دك ػػة.ا اػػد س عرفػػة ػػدلأ  ػػؽأ ػػراءك   ػػعء .5
 

 ب  نؽاإلسنـفمباعءا دك ة.ا اد سأ رأ  ؽداعـبيعف .6
 ػػػػفأ ػػػػنؽاإلسػػػػنـ  ػػػػبباػػػػعءا دك ػػػػة.ا اػػػػد سا  ػػػػرا سػػػػ بممادػػػػراؼداػػػػعـبيػػػػعف .7

 

يدف داعـ ب  نؽاإلسنـ  بباعءا دك ةا اد سإظمعرا  راإليلعبمم أزاـداعـ .8
 كيسمـفمباعءدك مـ.،بمـ ىراعإ بامصأداء

 ػفأ ػنؽاإلسػنـ  ػبباػعءا دك ػةيػدف ا اػد سإظمعرا  را سػ بممادػراؼداػعـ .9
د ظدك مـ فا ضعؼ.فمكيسمـ، ىراعإ بألابأ ؾامادرافعتداعـ
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 المنهج  الدراسي: 

 اأبعتا طع بةا  امجا أعري ما كى ما أد ي م

ضػخأسػبعبا اأعبػةكأفإامػعفىػكؿك عأ ػة:ف  ػعا  يد ػةك  سػةكصدلػعءتا رسػع ةفػم يد ػة
،أ ػنؽا داػعـفػماإلسػنـل وال  الفصدل فدي لدتأو وقدد تن،كذاػرفىػكؿا بدػث،فما  كضكع

ا يػػرآفا  ػػنؽاإلسػػن ية  داػػعـفػػمفمػػكؿ:كأ ػػعا  بدػػثا ،كأػػـأيسػػي لإ ػػب ن ػػة بعدػػث
دا   اػريفكا ع  ػعء.اػك ، اػدأهػؿا  غػة،أدػدث ػفأعريػؼا  ػنؽيك،ا اريـكا سػاةا ابكيػة

 ػنؽا ابػمىػ باحأت ػ كفأادػثا  ػعام: ػعا  بأ،كا سػاةا ابكيػة،ا اػريـا يػرآفكا  نؽفم
ا  ػػنؽاإلسػػن ية  داػػعـا ػػعأىػػكرهعسػػيرةا    ػػعءأدػػدث ػػفكا  بدػػثا  ع ػػث:،  يػػلكسػػ ـ

ا را ديف.

فػػم مػػدا ػػكمةبػػيفام أػػزاـبػػع  نؽاإلسػػن يةا اػػد س:"داػػعـوجدداا الفصددل الثدداني ب نددوان
 ظعهرا أزاـداعـا اد سفم مدا كمةاعفا كؿبعاكافككأـأيسي لإ ب بد يف،كا أ ريط.

اادرافػػػػعتداػػػػعـا اػػػػد سفػػػػم مػػػػدا ػػػػكمة ػػػػفا  ػػػػنؽكا  ػػػػعامبعاػػػػكاف،بػػػػع  نؽاإلسػػػػن ية
.اإلسن ية

بػػيفام أػػزاـبػػع  نؽاإلسػػن يةاإل ػػعرةفػػم مػػدا اػػد س:"داػػعـ نددوانبالفصددل الثالددث  كددانو 
 ظعهرا أزاـداعـا اد سفػمبعاكافا  بدثا كؿ كاعفيسي لإ ب بد يفكا أ ريط".كأـأ

بيفام أزاـبػع  نؽاإلسػن يةاإل عرةفم مدا اد سداعـ مداإل عرةبع  نؽاإلسن ية
اادرافػػعتداػػعـا اػػد سفػػم مػػداإل ػػعرة ػػفا  ػػنؽبعاػػكافا  بدػػثا  ػػعامكاػػعف،كا أ ػػريط
.ةاإلسن ي

ـبػػع  نؽاإلسػػن يةفػػم مػػدا  نفػػةبػػيفام أػػزاا اػػد س:"داػػعـأمددا الفصددل الرابددا و نواندد 
 ظػعهرا أػزاـداػعـا اػد سفػمبعاكافا  بدثا كؿكاعف.كأـأيسي لإ ب بد يفكا أ ريط"

سفػم مػداادرافػعتداػعـا اػد ،بعاكافا  بدثا  عامكاعف مدا  نفةبع  نؽاإلسن ية
ا  نفة فا  نؽاإلسن ية

كا  نفػة  ػب،اإل ػعرةفػم مػدما اػد سإ بأػ  يرأ ػنؽداػعـبينما تطرق الفصل الخامس
أ  يرأ نؽداعـا اد سفمبعاكافا  بدثا كؿكاعفد يفباعءا دك ة:كأـأيسي لإ ب ب
أػػ  يرأ ػػنؽداػػعـا اػػد سفػػم،مبعاػػكافكاػػعفا  بدػػثا  ػػعا، ىػػراإل ػػعرة  ػػبباػػعءا دك ػػة
 ىرا  نفة  بباعءا دك ة
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فضػػنن ػػف،عإ يمػػها أبددرا النتددالج التددي توصددمتتبخاتمدد  نددمن هارسددالتالباحثددة وقددد ختمددت 
هذاإ بلعابصع  ةا  ىػعدركا  رالػ ا أػم،كا  را طا  أع يةبع بدث، ل ك ة فا  ندؽ

دادم مذ ا دراسة.أ اعءإ فما أ دت  يمع

أالمياأػبأدػدوفي الختام ال يسا الباحثة إال أفأسأذارصكؿا ع عدا ى معام:"إامرأيتي
هػذا اػعفأدسػف ي  يرى ًدً : كي سػف،اأعبعنفميك ًلإمصعؿفم ى ك ػكصيػد ـ،ك ػكزيػدهػذا اػعفييسأدى

كهػكد يػؿ  ػباسػأينءا ػايص، ظػـا عبػرك ػكأيػًرؾهػذا اػعفأل ػؿ.كهػذاأ،هذا اػعفأفضػؿ
"   بل  ةا ب ر

 لىجهه تعاىل . وأن يكىن عملي هرا خالصاً، والسداد، واهلل أسأل التىفيق







 الباحث٘

 مساح فتحٕ إبشأٍه الصْيف
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 رموا الدراسة

 الداللة الرما

أكا  رلػػ ا  ىػػدرأعاػػما  ىػػدرأكا  رلػػ ا سػػل،كأسػػأع ؿفػػمدع ػػةأاػػرار م.ن
فما سا ى دةب اؿ أأع م

ا أعرياا ملرم ه
ا أعرياا  يندم م
أكفم ت
لزء ج
 دد ع
طبعة ط
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 لوالفصل  األ

 ام يف اإلسالمأخالق احلك

 

 ه ّالشي٘ اليبْٓ٘.ـاللشٓ الكشآٌاو يف ــالمٔ٘ للحلــ: األخالق اإلسلّاملبحل األ 

 ٕق الييب صلٙ اهلل علُٔ ّسله. : أخالاملبحل الثاى 

 :كنا تصْسٍا سريٗ اخللفاء الشاطذٓاألخالق اإلسالمٔ٘ للحلاو  املبحل الثالل.ً 
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 لوالمبحث ال 
 الكريم والسنة النبوية القرآنالخالق اإلسالمية لمحكام في 

 : ت ريف الخالقالً أو 

كهػػػما ػػػديفكا طبػػػ كا سػػػلية،(2)كامعا  ي يػػػؽيبضػػػـا ػػػنـكسػػػا،(1)ا  ػػػنؽفػػػما  غػػػةل ػػػ   ػػػؽ
 .(3)كا  ركءة

،كأبعياتأعري عتا ع  عء    ؽاىطندعنفيعؿا لرلعام:"ا   ؽ بعرة فهي ة  ا سراسػ ة
فػػإفاػػعفا ىػػعدر امػػع،أىػػدر امػػعا فعػػعؿبسػػمك ةكيسػػر ػػف يػػردعلػػةإ ػػبفاػػركركيػػة

ف،ا فعػػعؿا دسػػاةاعاػػتا مي ػػة  يػػعندسػػاعن اػػعفا ىػػعدر امػػعا فعػػعؿا يبيدػػةسػػٌ يتا مي ػػةكا 
."(4)ا أمهم ىدرذ ؾ  يعسي عن

كهػػذ ،:"ا   ػػؽ:دػػعؿ  ػػا سدا يػػة مػػعإ ػػبأفعع مػػع ػػف يػػرفاػػركمركيػػةوقددال ابددن مسددكوي 
ا ػػذميدراػػلأداػػبعإلاسػػعفا،ا دػػعؿأايسػػـإ ػػبصسػػ يف: امػػع ػػعياػػكفطبيعٌيػػع ػػفأىػػؿا  ػػزاج

اع ػذمي ػزعأك،ا ػذميلػبف ػفأيسػر ػمءعإلاسػعفكا،كيميج فأصؿسبب مءادك ضب
كاع ػػذميضػػدؾضػػداع  رطػػع ػػف،يرأػػعع ػػف بػػريسػػ علأك، ػػفأداػػبىػػكتيطػػرؽسػػ عل

كاع ػػذميغػػأـكيدػػزف ػػفأيسػػر ػػمءياع ػػل.ك امػػع ػػعياػػكف سػػأ عدابع عػػعدة،أداػػب ػػمءيعلبػػل
 .(5)دأبيىير  اةك  يع"ؿ كبمنأك ـيسأ ر،ا  اركرب عاعف بدؤ بع ركيةك،كا أدٌرب

كا   ؽصد،أفعع لبنركيةكما أيعراإلاسعفبمعي عؿ،:كا   ؽهك:"دعؿا ا سوقال الجاحظ
اع سػ عءصػد،كفمبعضمـمياػكفإٌمبع ريعضػةكاملأمػعد،ياكففمبعضا اعس ريزةكطبععن
                                  

ديػػكافا  أابػػم،؛أبػػكا بيػػعءا عابػػرم162،ص4ج،سػػبؿا مػػدلكا ر ػػعدفػػمسػػيرة يػػرا عبػػعد،ا ىػػع دم(1)
 .368ص،2ج
 .70ص،2ج،ا امعيةفم ريبا دديثكا  ر،(ا لزرم2)
،؛ا زبيػدم86ص،10ج، سػعفا عػرب،؛ابػف اظػكر1137ص،1ج،ا يػع كسا  دػيط،(ا  يركزآبػعدم3)

ا ا يػػػػعت علػػػػـفػػػػما  ىػػػػط دعتكا  ػػػػركؽ،؛ا ا ػػػػك م257ص،25ج،ا يػػػػع كسأػػػػعجا عػػػػركس ػػػػفلػػػػكاهر
،1ج، ػػػذاءا  بػػػعب ػػػرح اظك ػػػةا داب، د ػػػدبػػػفأد ػػػدبػػػفسػػػع ـ،؛ا سػػػ عريام429ص،1ج،ا  غكيػػػة

.277ص
.136ص،1ج،إبراهيـا بيعرم،أدييؽ،(ا أعري عت4)
.10،ص1ج،أمذيبا  نؽ(5)
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كاع  ػلع ةكا د ػـكا ع ػةكا عػدؿك يػرذ ػؾ، يرريعضػةكمأع ػـيكلدفما ير فا اعس ف
 ."(1) فا  نؽا  د كدة

ا فعػػعؿبسػػمك ة:و ددرف الااالددي الخمددق ب اػػل بػػعرة ػػف"هي ػػةفػػما ػػا سراسػػ ة امػػعأيىػػًدري
كركيػػة،كيسػػر فػػإفاعاػػتا مي ػػةبديػػثأىػػدر امػػعا فعػػعؿا ل ي ػػة، ػػف يػػردعلػػةإ ػػبًفاػػرو
سػػانعا  د ػػ فاػػعفا ىػػعدر امػػعا فعػػعؿا يبيدػػة،كدة يػػنك ػػر نعسػػػ يتأ ػػؾا مي ػػة ي ينػػعدى كا 

.(2)سػ يتا مي ةا أمأىدر امع ي ينعسي نع

ا   ػػؽ أعػػددا   ػػعهيـ  ػػعـا   ػػؽي ػػ ؿا   ػػؽا دسػػف  ػػبادػػكوك،أبػػيف  ػػعسػػبؽأف  مػػـك
ا  يػرفػػمديعأػػلاإلاسػػعفا   ػػكؽهػكاسػعفاإلك،فػع   ؽيبدػػثفػما  يػػركا  ػػر،ا سػػي كا   ػؽ
.رةكا بعطاةا ظعه

 الكريم: القرآنثانيًا: أخالق الحكام في 

ا  ػنؽيظمػرذ ػؾ ػف ػنؿ ػعا يرآففم ا اريـ ؤ راتا يرةأد كا داعـإ با أزاـب اعـر
ي أم:

  يػػلةبسػػبب ظ ػػ؛كأمـكهػػكصع ػػدا  سػػ  يفكصػػد،:ا  اػػعء  ػػبا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـالً أو 
".(3)(   ڱ ڱ ڱ ں ں) :فيعؿأعع ب

،:أكليلا  س  يفداع ػعنك داػك يف نصأػداءبىػعدبا   ػؽا عظػيـىػ باح  يػلكسػ ـثانياً 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) :بيػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿاحأعػػػػػػػػػػػػػػػػػع ب

.(4)(جئ


                                  
.12ص،أمذيبا  نؽ(1)
ا ديف2)  .53ص،3ج،(إديعء  ـك
 .4آية،سكرةا ي ـ(3)
.21سكرةا دزابآية(4)



8 
 

فػػمأصكا ػػلكأفعع ػػل،  ٌػػل  يػػلكسػػ ـهػػذ ا يػػةا اري ػػةأىػػؿابيػػرفػػما أ سػػمبرسػػكؿا  ٌػػلىػػ با
ك مػػػػذاأ ػػػػرأبػػػػعرؾكأعػػػػع با اػػػػعسبع أ سػػػػمبػػػػع ابمىػػػػ با  ٌػػػػل  يػػػػلكسػػػػ ـفػػػػمىػػػػبر ،كأدكا ػػػػل

.(1)ك ىعبرألك رابطألك لعهدأل

ېئ ېئ ):ا ػػد كةإ ػػػبا عػػػدؿا أػػمكلممػػػعاحأعػػػع ب   سػػ  يفداع ػػػعنك داػػػك يففيػػػعؿ:ثالثددداً 

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

."(2)(   يت جث مث ىث يث حج مج

 كمةا  ػكر كلؿ  أفيدا ػكابػيفا اػعسبػع دؽا  اػزؿ ػف اػد أبػعرؾ،هذ كىية فا ٌ ل ز 
كصػػدأك ػػدأبػػعرؾكأعػػع ب ػػفضػػؿ ػػفسػػبي ل،كميعػػد كا اػػلفيضػػ كا ػػفسػػبيؿا  ٌػػل،كأعػػع ب

ا دسعب  .(3)  ديدبع ك يدا ايدكا عذابا،كأاعسبيـك

﮶  )كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؿ: ﮵  ﮴  ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮿  ﯀﯁       ﮼  ﮽﮾   .(4)( ﮷ ﮸﮹  ﮺﮻ 

 ػياف فأ نصاـكى ػػعأاـا يػػيعـ،يعاػمبذ ؾلٌؿ اعؤ :يعأيمعا ذيفآ اكابػعحكبرسك ل ػد د
زكا ػعدػددت كفأػػل، اـكمأػػلكركافػػمأداػع اـكأفعػع، ػػيع اـكأ ػدا اـأك مداءبػع عدؿفػم،ح

 ػػػيع اـأككمأيىػػركافػيػػػ عدػػددت اػػـ ػػفأداػػع مكدػػدكدمفػػػم، اػػـفػػػمأ ػػدا اـ عػػدكاأمـ اػػـ
،ك افااأمكافػمل يعمـإ ػبدٌدم، كميأمـ  ىػاى  في ـٍ ا اي كا   كافػيلبػ  رمكأ ػعصك ػل:َكىميىٍلػًر ى

  ػبأم أىٍعًد يكا{ .صىٍكـو

  ػػػبأمأعػػد كافػػػمدا اػػـفػػػيمـكسػػيرأاـبػػػيامـكايػػكؿ:كميد  ػػااـ ػػدفإاػػلي فأػػػلكركا،ةصػػـك
 .(5)ةكا  ػيمـ فألؿ عبػيااـكبػيامـ فا عد

                                  
.475ص،3ج،أ سيرابفا ير(1)
 .26آية،(سكرةص2)
.33ص،4ج،(أ سيرابفا ير3)
.8،آيةسكرةا  ع دة(4)
.8ص،2ج،أ سيرا بغكم،؛ا بغكم141ص،6ج،أ سيرلع  ا بيعففمأ سيرا يرآف،(ا طبرم5)
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 ػفا ىػ عتا أػميلػبكهما اريـأف فى عتأ نؽا داعـا يكةكا  عاةا يرآف:بيفراب اً 
ت َ ﴿ :صػعؿأعػع ب،فرفما دػعاـا  ػؤ فاأفأأك ِۡ ت   َبَتَت َُِوا  َُ تَىُه  ۡ ِِ  ۡ ت َ     قَالَت تَز َهتِي ت   ٍُ  ِِىخ َير  َ      رِِجز  رَِجز 

َِهريُ  ِْيُّ تۡل  قَ
.(1) ﴾٦٢ تل 

﮴  ) كصػػػػػػػػػػػػعؿأعػػػػػػػػػػػػع ب: ﮳  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  .(2)(﮵﮶ 

نـ    ػؾ:صكؿيكسؼ  يلا س،ك فا  كاض ا أم كدظفيمعكىؼا يكةكا  عاة دلا داعـ
.(3)(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

 ػػعلػػعءفػػمصىػػة،ا اػػريـا يػػرآفكأيضػػعن ػػفا  كاضػػ ا أػػم ػػكدظفيمػػعكىػػؼا يػػكةكا  عاػػةفػػم
ڦ ):كهكيعرض  ب فاعف اد أ رإدضعر رشب ييس  اةسػب ،س ي عف  يلا سنـ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

.(4)(   ڑژ ژ 

صك ػل ػفذ ػؾدػعاـي مػـفما فرا:بيفاحأعع بأفا ع ـ فا ى عتا أميلبأفأأكخامساً 
:أعع بفمكىؼا   ؾطع كت"

﮶  ﮷﮸   )" ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮻   (5)(  ﮹﮺ 

أ ػػراح اػػد عبمػػذ ا ىػػ ةليػػكأ  ٌ،:بػػيفاحأعػػع بضػػركرةا أػػزاـا دػػعاـب بػػدأا  ػػكرلسادسدداً 
ةأىػدعبلفػم اعيػدا دػربك اػد ػعكرب هـفػما  ػر" ػعكرك":ابيلى باح  يلكس ـبيك ػل

كأف،كيسػػأعيفبمػػـ،ك يػػركاأاػػليسػػ   ػػامـ،كأ   ػػع مػػـ  ػػبديػػامـ،ا سػػمـ بػػعنيأطي، يػػعءا عػػدك
 .(6)بعبل امـكسيعسألإيع كأيكي لأسكلؿصدأ اع بأدبير  لأ كر اعفاح ز

                                  
.26آية،سكرةا يىص(1)
.251آية،سكرةا بيرة(2)
.55آية،سكرةيكسؼ(3)
 .38،39آية،سكرةا ا ؿ(4)
 .247(سكرةا بيرةآية5)
.152،ص4ج،أ سيرلع  ا بيعففمأ سيرا يرآف،(ا طبرم6)
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ا اريـا يرآف:بيفساب اً  ،فرفػما دػعاـاا رد ةكا  يف فا ى عتا  م ةا أميلػبأفأأػكأفًّ
پ ): ع ػػعن   سػػ  يفكدػػعا مـصػػعؿأعػػع بإاػػعفذما ػػ،ديػػثأ ػػرا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـ

 .(1)(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ا  رء  ػب،يأ عضؿبلا اعسذملع معا  يزافا ك،ا اريـ  با أيكلا يرآفدث:ثامناً  كياـر
.(2)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ) أسعسلفيعؿأعع ب:

أفا دعاـيلبأفياكف دببػعن،ا اريـفم طعبل  ابمى باح  يلكس ـا يرآف:بيفتاس اً 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )   لمػػػػػعد درضػػػػػعن  يػػػػػلفيػػػػػعؿأعػػػػػع ب:

.(3)(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 . (4)(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)كصك لأعع ب:

ِِن  َرُ ْٗل ﴿ :صعؿأعع ب،:بيفاحأعع بأفا دا ة فى عتا دعاـ اشراً  َعث  فِر تت  َّ َا  ُِن  َرتٌخ  ٌ  هن

َعزِ  َۡ تل  ِِن   ًِِخَك أًَ ر َّ َُزكن َوةَ  ِحك 
تل  َّ َب  ِك َُ ُُِن تل  َّ َُعلنُو ِِن  َءا َُ َِك  لُْْا َعلَر  َحِكرُن  َ   .(5)﴾ ُز تل 

ترن ﴿كصعؿ زكلػؿ: ُهن َْ تلخِذي تََعَث فِت  تۡل  ُِتُن  ُُۧ َّ َُعلنُو ِِن   ر َّ ُتَزكن َِز  ِِن  َءا َُ ِت لُتْْا َعلَتر  ُِن   َ    ٌ ت َي َرُ تْٗل هن

بِريٖ  ٖل هُّ
ُل لَفِ  َضلَُ ِِى َكاًُْْا ِهي قَب  َّ َوةَ  ِحك  تل  َّ َب  ِك َُ  .(6)﴾ تل 

فرفػػماا كفػػعءبع عمػد ػػفا ىػػ عتا  م ػػةا أػميلػػبأفأأػػكأف ا اػػريـرآفا يػ:بػػيفحددادي  شددر
.(7)(   ژ ژ ڑ ڑ ک) ا دعاـديثصعؿأعع ب:

                                  
 .159آية,(سكرةآؿ  راف1)
.13يةآ,(سكرةا دلرات2)
.73آية,(سكرةا أكبة3)
 .65آية،سكرةا ا عؿ(4)
 .129آية،سكرةا بيرة(5)
 .2آية،سكرةا ل عة(6)
.1(سكرةا  ع دةآية7)
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ):كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؿأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ب

(1)(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ا اػػريـا يػػرآفبػػيف: شددر ثدداني مفرفػػاا ع ػػككا ىػػ خ ػفا ىػػ عتا  م ػػةا أػػميلػػبأفأأػػكأف 
.(2)(ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ) ا دعاـديثصعؿأعع ب:

.(3)(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ :كصك ل:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )كصك ػػلسػػبدعال:

.(4)(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )كصك لسػبدعال:

.(5)(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڇ ڇ ڇ ڇ ) :صػعؿأعػع ب،ا  سػ ـ فى عتا داعـا زهدا اريـأفا يرآف ع ث  ر:بيف

.(6)(   ڍ ڍ

.(7)(  پ پ پ پ) سبدعال:عؿكص

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ):"كصعؿ زكلؿ

.(8)(ٺ ٺ ٺ ٿ

                                  
.91آية,(سكرةا ادؿ1)
.13آية,(سكرةا  ع دة2)
.109آية,(سكرةا بيرة3)
.22آية،سكرةا أكبة(4)
.14،آيةسكرةا أغعبف(5)
 .4،آيةسكرةا ضدب(6)
.17،آيةسكرةا   ب(7)
.64آية،سكرةا عاابكت(8)
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ا اريـأفا يرآفبيف:رابا  شر ی ی ی ی ) :يعؿأعع بفا  س ـاـعأ نؽا د فا اـر

 .(1)(   جب حب جئ حئ مئ ىئ يئ

كبػٌيف مػـ، ظي ػعنكك دهـ  بذ ؾألران،ؿكاإلا عؽباحأعع ب بعد ا  ؤ ايففما بذ يدر  
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :فيعؿأعع ب،فضؿ   مـهذا

.(2)( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

فرفػػما دػػعاـاأفأأػػكا اػػريـأفاإل ػػنص ػػفا ىػػ عتا أػػميلػػبا يػػرآفبػػيف:خددامس  شددر
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ):صػػػػعؿأعػػػػع بسػػػػ ـا  

.(3)   (ہ ہ

كاإلسػػنـيػػربطبػػيفا يػػكؿ،ا اػػريـهػػكأىػػؿا  ػػنؽاإلسػػن يةا يػػرآف اػػع  ػػعسػػبؽأفأبػػيف
فػػم لػػعؿا  ػػنؽذكصي ػػة،ا اػػريـا يػػرآفك ػػ ذ ػػؾفػػإف ػػعلػػعءبػػل،كا ع ػػؿكا يي ػػةكا سػػ كؾ

  ة. ع

  

 

 

 

 

 

                                  
.39آية،سكرةسب (1)
 .261آية،سكرةا بيرة(2)
.5آية،سكرةا بياة(3)
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 المبحث الثاني
 سالمية لمحكام في السنة النبويةالخالق اإل

أم: فذ ؾ  عيأبي يدضتا ساةا ابكيةا داعـ  بدسفا   ؽ

كيابغػمأف،:ا أزاـا ابمى باح  يلكس ـباؿا  نؽا دساةا أمأ راحأعع ببمػعالً أو 
ف ع  ةرضماح امعكى أل اػد عسػ  ت ػف  يػلبػع يكؿدأبأ،فرفما دعاـا  س ـاأأك
.:ا اريـا يرآفاعف  يللإا"

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) ا  س  كفأفييأدكابابيمـفيعؿاحأعع ب:رى ًكصدأي:ثانياً 

(1)(   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ـاحفػمظ ػليػكـمظػؿأ را ابمى باح  يلكس ـا داػعـبع عػدؿفيػعؿ:سػبعةيظ مػ:ثالثاً 
".(2)إمظ ل:إ عـ عدؿ

 ٍيػًليىً ػيفه ًاٍ أىػعيىدى  فيىً ػيًفا ػرد ف ػزكلػؿكى  فايكرو اىعًبرى ً ٍادىا   ًل  ب ى اٍ  يٍيًسًطيفى كصعؿ:"ًإف 
ك عكى يكا ـٍ كىأىٍهً يًم ـٍ ٍاً ًم فمدي يىٍعًد يكفى ا  ًذيفى
(3). 

ردػيـرصيػؽا ي ػب اػؿذمصربػبك سػ ـ،ذيكسػ طعف يسػط كفػؽكصعؿ:أهؿا لاة ن ةه: كرلػؿه
."(4)  يؼ أع ؼذك يعؿ

:ىػكأم ػنث ػراتفي ػتبصػعؿفي ػتفاعديػتبػ   ،ك ػعهػماإل ػعرةكصعؿإف  أـأاب أاـ ف
ا ييع ةإم ف ،ك عايمعادا ة، مع ن ةأكصعؿ؟ك عهميعرسكؿاح  .(5)دؿك ع  مع ذابيـك

                                  
.33آية،سكرةا دزاب(1)
.715ص،2ج،ىديخ س ـ، س ـ؛234ص،1ج،ىديخا ب عرم،(ا ب عرم2)
.1458ص،3ج،خ س ـىدي، س ـ(3)
 .26ص،5ج،سافا ابرل،؛ا اسع م121ص،11ج،ا لع  ،(ا زدم4)
 .26ص،7ج،ا  علـا كسط،؛ا طبراام3ص،3ج،ا دعدكا   عام،(ا  يبعام5)
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ك ػػرارأ  ػػأاـ،كأىػػ كف  ػػيمـكيىػػ كف  ػػياـ،" يػػعرأ  ػػأاـا ػػذيفأدبػػكامـكيدبػػكااـ:كصػػعؿ
أفػػػػػػػن،أمرسػػػػػػػكؿاح:ص اػػػػػػػع:كأ عاػػػػػػػكامـكي عاػػػػػػػكااـ ((صػػػػػػػعؿ،ا ػػػػػػػذيفأبغضػػػػػػػكامـكيبغضػػػػػػػكااـ

 ."(1) عأصع كافياـا ىنة،م، عأصع كافياـا ىنة،صعؿ:م  ااعبذهـ؟

كمديػف،مإي عف  فمأ عاػة ػل'"ا داعـبع  عاةفيعؿ:،ابمى باح  يلكس ـ:أ را راب اً 
.(2) "  فم مد ل

 ػػػفك ػػػم ػػػفأ ػػػرأ أػػػم ػػػي نعفػػػكٌ برلػػػننكهػػػكيلػػػد ػػػفهػػػكأىػػػ خ اػػػلفيػػػد ػػػعفاح"كصػػػعؿ:
 ".(3)كرسك ل

فع يل عاةاحمييبؿاح اػل فك م فأ را  س  يف ي نعف ٌ ر  يمـأددنا دعبعة:"كييكؿ 
 (4)."ىرفنعكم دمندأبيد  للماـ

إذاكسػػدا  ػػرإ ػػب' :فييػػؿ:كايػػؼإضػػع أمع؟صػػعؿ،إذاضػػيعتا  عاػػةفػػعاأظرا سػػع ة" :كييػػكؿ
.(5)" يرأه لفعاأظرا سع ة

صػػكاـمديػػفؿ ػػعأ يػػدكف ػػفديػػااـا  عاػػةكآ ػػر ػػعأ يػػدكفا ىػػنةكسيىػػ مأأكصػػعؿ:كييػػكؿ
.(6) مـ

ؿ ػػعيرفػػ  ػػفا اػػعسا  عاػػةكآ ػػر ػػعيبيػػبا ىػػنةكرب ىػػؿم يػػرأكإف"كييػػكؿأيضػػعن:
.(7)"فيل

                                  
 .1481ص،3ج،ىديخ س ـ، س ـ؛417ص،2ج،سافا دار م،(ا دار م1)
.548ص،2ج،ا زهد،ابفا سرم(2)
،1ج،ا سيعسػةا  ػر ية،؛ابػفأي يػة246ص،28ج،اأػبكرسػع ؿكفأػ كلابػفأي يػةفػما  يػل،فأي يػة(ابػ3)

.9ص
 .190ص،4ج،سبؿا سنـ،؛ا ىاععام232ص،5ج، ل  ا زكا د،(ا مي  م4)
سػػاف،؛ا بيميػػم336ص،1ج،ريػػعضا ىػػع ديف،؛ا اػػككم2382ص،5ج،ىػػديخا ب ػػعرم،(ا ب ػػعرم5)

.118ص،10ج،ما ابرلا بيمي
ص،10ج، ػػرحىػديخا ب ػػعرممبػػفبطػػعؿ،؛ابػػفبطػػعؿ289ص،6ج،سػػافا بيميػػما ابػرل،(ا بيميػم6)

207. 
.325ص،4ج، عباإلي عف،؛ا بيميم168ص،3ج،اكادرا ىكؿفمأدعديثا رسكؿ،(ا أر ذم7)
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امػعأ عاػة':أ را ابمى باح  يلكس ـا داعـبع يكةفيعؿ:خامساً  ،يعأبػعذرإاػؾضػعيؼكا 
امعيكـا ييع ة زمكادا ة .(1) ذم  يلفيمعإم فأ ذهعبديمعكأدلا،كا 

ا  مـإاػػمأسػػ  ؾا مػػدلكا أيػػب  يػػلكسػػ ـا داػػعـبػػع أيكلفيػػعؿ:"أ ػػرا ابػػمىػػ باح:سادسدداً 
.(2)كا ع عؼكا غاب

ًضػػػرة"صػػػعؿ: ٍسػػػأٍ ً  اـفيمػػػعفياظػػػرايػػػؼأع  ػػػكف،إفا ػػػدايعد ػػػكة ى فاح ي فػػػعأيكاا ػػػدايعكاأيػػػكا،كا 
".(3)تفما اسعءؿفأاةبامإسرا يؿاعاأكفإف،ا اسعء

  بي يف يـ رألأأيبح امعف ي ًتا أيكل"ييكؿ:  ىفدى ىؼى
(4)"

فيػعؿ:"مدسػدإمفػما اأػيفساب اً  رلػؿآأػع ::أ را ابمى باح  يلكسػ ـا داػعـبػع اـر
." (5)اح عمفس ط  به األفما دؽكآ رآأع احدا ةفمكييضمبمعكيع  مع

،إ يػليػعرسػكؿاح ػع اػعأدػدإم ع ػلأدػب: ػف ع ػل؟صػع كاإ يػل"أياػـ ػعؿكار ػلأدػب:كصعؿ
".(6)صعؿفإف ع ل عصدـك عؿكار ل عأ ر

ا رفػػؽفيػػعؿ:"إفاحيدػػبا رفػػؽفػػما  ػػرإ ػػب:د ػػعا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـا داػػعـثامندداً 
."(7)ا ل

ا   لى "كصعؿ: ٍفؽىًإف  ا رِّ ًفيؽهييًدبُّ ٍفًؽ ىعمييٍعًطم ى ىباٍ عيٍاؼً،رى ييٍعًطم ى ىبا رِّ كى
(8) " .



                                  
 .1457ص،3ج،ىديخ س ـ، س ـ(1)
ىػػػديخ، سػػػ ـ؛522،ص5ج،سػػػافا أر ػػػذم،؛ا أر ػػػذم1260ص،2ج،ف علػػػلسػػػافابػػػ،ابػػػف علػػػل(2)

.2087ص،4ج، س ـ
سػػػاف،؛ا أر ػػػذم1325ص،2ج،سػػػافابػػػف علػػػل،؛ابػػػف علػػػل2098ص،4ج،ىػػػديخ سػػػ ـ، سػػػ ـ(3)

 .483ص،4ج،ا أر ذم
.335ص،1ج،ا ل  بيفا ىديديف،؛ا د يدم1272ص،3ج،ىديخ س ـ، س ـ(4)
 .559ص،1ج،ىديخ س ـ، س ـ؛39ص،1ج،ىديخا ب عرم،ا ب عرم(5)
 .121ص،1ج،ريعضا ىع ديف،؛ا اككم2366ص،5ج،ىديخا ب عرم،(ا ب عرم6)
.60ص،5ج،سافا أر ذم،؛ا أر ذم1706ص،4ج،ىديخ س ـ س ـ،؛2242ص،5ج،ـ.ف(7)
 .254ص،4جداكد،كسافأب،داكدك؛أب2003ص،4ج،ىديخ س ـ، س ـ(8)
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كىمأى ى ُّكهيـٍ " كييكؿ: ذيكاًبع ا عًساٍ  ييىس رى .(1)"  ي

ا  ير كييكؿ:" ا رفؽيدـر  . "(2) فيدـر

.(3)كب ركاكمأا ركا،كييكؿ:"يسركاكمأيعسركا

ا  مػػـ ػػفك ػػم ػػفأ ػػرأ أػػم ا رد ػػةفيػػعؿ:إ ػػب ػػعا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـا داػػعـ:دتاسدد اً 
.(4)أ رأ أمفرفؽبمـفعرفؽبلك فك م، ي عف ؽ  يمـفع يؽ  يل

 يػرأ ػرا اـا ػذيفأدبػكامـ " ::د ػعا ابػمىػ باح  يػلكسػ ـا داػعـ دػبا اػعسصػعؿ اشدراً 
كأ عاػػػكامـ،ك ػػػرأ ػػػرا اـا ػػػذيفأبغضػػػكامـكيبغضػػػكااـ،ف اػػػـكأػػػد كف مػػػـكيػػػد ك،كيدبػػػكااـ
 (5). " كي عاكااـ

فػػما أد ٌػػمبػػع  نؽصػػدكةكأسػػكة غيػػر رسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـاػػعفيأبػػيف  ػػعسػػبؽأف
كأفهذ ا  نؽميسأغاب امعا دعاـا  س ـفمأمكصت.،اإلسن ية









                                  
 .100ص،1ج،دديثأبما  ضؿا زهرم،ا  ضؿك(أب1)
سافابف،؛ابف علل255ص،4جداكد،سافأبمداكد،؛أبم2003ص،4ج،ىديخ س ـ، س ـ(2)

 .1216ص،2ج، علل
 .449ص،3ج،سافا اسع ما ابرل،؛ا اسع م38ص،1ج،ىديخا ب عرم،(ا ب عرم3)
 .136ص،10ج،سافا بيميما ابرل،؛ا بيميم1458ص،3ج،ىديخ س ـ، س ـ(4)
.325ص،11ج،ا لع  ،(ا زدم5)
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 ثالثالمبحث ال
 نبي صمى اهلل  مي  وسممال أخالق 

هػػػكامصأػػػداءبػػػع ابمىػػػ باح  يػػػل،أفضػػػؿا طػػػرؽكأسػػػم معكأيسػػػرهع  أد ػػػمبػػػع  نؽا دسػػػاة
ك  ػبا  سػ  يفداع ػعنك داػك يف،كاعفأدسفا اعس ى يعنك ي يعن،ا يرآفا ذماعف ي يل،كس ـ

كس ـ.ك فأ نؽا ابمى باح  يل،امصأداءبلفمسع رأدكا ل

 توانا:         ال: الً أو 

 فا أكاض  ى ة؛  با أكاض كأدبل  يل، يدربباحأعع برسك لى باح  يلكس ـ
ييػػكؿاحسػػبدعالكأعػػع ب  عطبػػعنرسػػك ل،ـإ ػػيم د ػػكدةأيػػربا  ػػرء ػػفا اػػعسكألع ػػل دببػػعن

كااػػػتفظػػعن  ػػػيظا ي ػػػبما ضػػػكا ػػػفَفب ػػػعرد ػػػة ػػفاح اػػػت مػػػـك ػػػ:ىػػ باح  يػػػلكسػػػ ـ
.(1)دك ؾ(

عً  ىةى ا ا ًبب صع ت:–رضماح امع– ف ى ًىيرناًبع   ٍيؿً،  يلا س نـ،اىعفى دى ػ ِّب،يىٍدأىًلري ،فىييىى
يىٍبسيػػطيليًفػػبا ا مىػػعرً  ى ىٍيػػًل...ا دػػديث.فيػػل،كى رضػػع ك-  يػػلا سػػنـ-أكاضػػ ا ابػػب:فىػػيىٍلً سي

.(2)كل كسل  يمع سفذ ؾ  أل،بع يسيركىنأل  با دىير

ا ييػعـ ػلا ػعا اػعس ػفبػري اػ كاعفى باح  يلكس ـأ دا اػعسأكاضػععنكأبعػدهـ ػفا اً
كيل ػسفػمأىػدعبل،كيليػبد ػكةا عبػد،كيلع سا  يػراء،كاعفيعكدا  سعايف،ي عؿا  علـ
كيع ػؿ،كي ػيط كبػل،اػعفي ىػؼاع ػل": سيدة ع  ةرضػماح امػعصع ت الاا ددهـكصد

.(3)"بيد ا عيع ؿأدداـفمبيأل

 شجا ة:         الثانيًا: 

مفيػػدرك؛ك يأػلا  ط يػةبػعحكأ ييػد ،ك  ابػمىػ باح  يػلكسػ ـ كاصػؼا يػرةأ ػػمدب ػلع أل
ع ػ رسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـدأػبإذا:"أصب اػؿصػع ػعأفلعبربػف بػداحرضػماح ام

                                  
.159آية,آؿ  راف(1)
 .128ص،9ج، رحىديخا ب عرم،(مبفبطعؿ2)
ا ديف،؛ا غزا م427ص،2ج،ا دابا بيميم،(ا بيميم3)  .360ص،2ج،إديعء  ـك
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،ااػعإذاأأياػع  ػػب ػلرةظ ي ػةأرااعهػع رسػػكؿاحىػ باح  يػلكسػػ ـ:صػػعؿ،ااػعبػذاتا رصػعع
ف  ػذسػيؼ،:فلعءرلؿ فا   رايفكسػيؼرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـ ع ػؽب ػلرةصعؿ

،يلكس ـ:أأ عفام؟صعؿ:مرسكؿاحى باح  فع أرطلفيعؿ ،ابماحى باح  يلكس ـ
فأمػػدد أىػػدعبرسػػكؿاحىػػ باح  يػػل:صػػعؿ،احي اعاػػم اػػؾ:؟صػػعؿصػػعؿ:ف ػػفي اعػػؾ اػػم

اح  ػػبكدسػػفأكا ػػل"كفع ػػدةهػػذ ا أرل ػػةبيػػعف ػػلع ةا ابػػم(1)فغ ػػدا سػػيؼك  يػػل،كسػػ ـ
ظمعر علزألكبيعف  ك كى د  .(2)ل  فييىد بسكءكىدؽيييالكا 

كاػػعف، ػػفا  ػػلع ةكا الػػدةكا بػػ سبع  اػػعفا ػػذمميلمػػؿ،اػعفا رسػػكؿىػػ باح  يػػلكسػػ ـ
رضػماح اػل،  ػبسػبيؿا   ػعؿدضػرا  كاصػؼا ىػعبةك،أ ل ا اعس اػعف:صىػعؿى، ػفأىاىػسو

ة ي ةفرابفرسعن بػمك يدفزعأهؿا  ديا،ا ابمأدسفا اعسكلمعنكألكدا اعسكأ ل ا اعس
:صػداسػأبرأا  بػركهػكييػكؿ،ف رجا اعسفإذاهـبرسكؿاحصدسبيمـإ با ىػكت،ط دة ريعن

.(3)إال بدرأك يدكلداعبدران: فأرا كاكصعؿا ابم

فيدكى ل  مرضماحفيعؿ:"ااعإذاد ما ب سكاد رتا ددؽاأيياعبرسكؿاحى باح
."(4)ف عياكفأددأصربإ با عدك ال،لكس ـ  ي

كفػػم ػػزكةداػػيف  ػػعفعلػػ ا   ػػراكفا  سػػ  يفبع ا ػػع فا أػػمأ ػػدكهع مػػـأ ػػرؽا  سػػ  كف ػػف
فيػػداادػػعز،أ ػػعرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـ،كك ػػكاا دبػػعر،رسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـ

ك ػػـ،"(5)أاػػع د ػػدبػػف بػػداح،أاػػعرسػػكؿاح، اػػعس"ه  ػػكاإ ػػمأيمػػعا:لمػػةا ي ػػيفكهػػكييػػكؿ
كديا ذظمرت لع ةا رسكؿى ب،يبؽ علفم كصعلإم ددص يؿ فا  معلريفكأهؿبيأل

أاػعا ابػمماػذب":فيدط ؽيرازبغ ألصبػؿا ا ػعركهػكييػكؿ،اح  يلكس ـا أمماظير مع
 (6)"أاعابف بدا  ط ب

                                  
 .576ص،1ج،ىديخ س ـ س ـ،؛61ص،2ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد1)
 .189ص،14ج،  دةا يعرم رحىديخا ب عرم،(ا عيام2)
 .325ص،1ج،دم ؿا ابكة،(ا بيميم3)
.317ص،1ج،أ نؽا ابمكآدابل،(ا ىبمعام4)
ا سػػيرةابػػفا يػػر،؛4،ص1ج،ا أػػعرياا كسػػط،ب ػػعرم؛ا 111ص،5ج،ا سػػيرةا ابكيػػة،(ابػػفه ػػعـ5)

.618ص،3جا ابكية،
 .314ص،2ج،ا  غعزم،؛ا كاصدل65ص،6ج،ا عيف،(ا  راهيدم6)
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 : حياا ال: ثالثاً 

 ػفك يأػلا  ط يػةبػعحكأ ييػد فيػدركل،ك  ابمى باح  يلكس ـ كاصؼا يػرةأ ػمدبديع ػل
 .(1)اػػػػعفا ابػػػػمأ ػػػػدديػػػػعء ػػػػفا عػػػػذراءفػػػػم ػػػػدرهع:رمرضػػػػماح اػػػػلصػػػػعؿسػػػػعيدا  ػػػػديمأبػػػػ

 يلكسػ ـأالد ؿرلؿ  با ابمى باح ،ك  عيركل فديعءا ابمى باح  يلكس ـ
،فػد ؿ  ػرفػرألا اراهيػةفػمكلمػل،ف رجا ابم نث رات ي ػرجف ػـي عػؿ،ف طعؿا ل كس

 يػدص ػت":فيعؿ  رلؿ ع ؾآذيتا ابػمىػ باح  يػلكسػ ـفيػعؿا ابػمىػ باح  يػلكسػ ـ
.(2)" ن عن اميأبعامف ـي عؿ

،فيػلا  ػؤ ايفأفمياكاػكا أ ػعص يف  ػبا اػعسف ازؿاح زكلؿفمذ ؾصرآاعنيأ بأر ػداح
 .اح زكلؿ فديعءا ابمى باح  يلكس ـفيلكأددث

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :فيعؿسبدعال

﮶  ﮷  ﮵  ﮴  ﮳  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

(3)(   ﮸ ﮹﮺  ﮻﮼  ﮽

  دل:الراب ًا: 

كهػكابػم؛دأبك كاعف  با سل، كر  عدمنفماؿأ، يداعفا رسكؿى باح  يلكس ـ
ألػػؿيسػػكمىػػ كؼا  سػػ  يف ػػف؛ف ػػرةاػػعفىػػ باح  يػػلكسػػ ـفػػم ػػزكةبػػدر،احا اػػريـ

كبيا عهكاذ ؾإذ رب دػدا ىػدعبةكاسػ لسػكادبػف،امسأعداد  يعءا   رايففمهذ ا غزكة
رسػػػكؿاحىػػػ باح  يػػػلكسػػػ ـصضػػػيبيسػػػكمبػػػلكاػػػعفبيػػػد،كاػػػعف عرلػػػعن ػػػفىػػػ ل، زيػػػة

يػعرسػكؿاح:اسأكيعسكادفيػعؿ:ف ىعببلبطفسكاداميسأكمفمى لكصعؿ ل،ا ى كؼ
فا ؼرسكؿاح،أمالع اماصأص ا سم اؾ،ف صدام،كصدبع ؾاحبع دؽكا عدؿ،لعأامأك

فيعؿ: ػعد  ػؾ  ػبهػذا،يلسكادكصبؿبطالفع أا،اسأيد:ى باح  يلكس ـ فبطالفيعؿ

                                  
،؛ا يػػػعرم36ص،6ج،ا بدايػػػةكا امعيػػػة،؛ابػػػفا يػػػر147ص،2ج،أطػػػراؼا غرا ػػػبكا فػػػراد،(ا  يدسػػػم1)

.1618ص،3ج،  اعةا  ىعبيخ،؛ا أبريزم485ص،10ج،  ىعبيخ رصعةا   عأيخ رح  اعةا
.531ص،8ج،فأخا بعرم رحىديخا ب عرم،؛ابفدلر68ص،9ج، ل  ا زكا د،(ا مي  م2)
 .53آية,(سكرةا دزاب3)
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فػػ ردتأفياػػكفآ ػػرا عمػػدبػػؾأفي ػػسل ػػدم،يػػعسػػكاد؟صػػعؿيػػعرسػػكؿاحصػػددضػػر ػػعأػػرل
.(1)"فد ع لرسكؿاحى باح  يلكس ـب ير،ل دؾ

 مػدإفصري عنأه مـ  فا  ػرأةا   زك يػةا أػمسػرصتفػم:"ك ف ع  ةرضماح امعصع ت
ك ػف:فيػع كا ػفيا ػـفيمػعرسػكؿاح؟فييػؿ مػـ،فػم ػزكةا  ػأخ،ا رسكؿى باح  يػلكسػ ـ

،زيػػدفا  ػػلفيمػػعأسػػع ةبػػف،برسػػكؿاحفػػ أببمػػعرسػػكؿاحيلأػػرئ  يػػلإمأسػػع ةبػػفزيػػدًدػػ
،رسػكؿاحاسػأغ ر ػميػع:أأ   فمدد ػفدػدكداح؟فيػعؿ ػلأسػع ة:فأ كفكللا ابمكصعؿ

كأ اػػب  ػػباحب ػػعهػػكأه ػػل ػػـ،ف  ػعاػػعفا ع ػػعءصػػعـرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـفع أطػػب
ذاسػػػرؽفػػػيمـ صػػػعؿ:أ ػػػعبعػػػدفإا ػػػعأه ػػػؾا ػػػذيف ػػػفصػػػب اـأامػػػـإذاسػػػرؽفػػػيمـا  ػػػريؼأراػػػك كا 

اػػػمكا ػػػذما سػػػمبيػػػد  ػػػكأففعط ػػػةباػػػت د ػػػدسػػػرصت ي،ا ضػػػعيؼأصػػػع كا  يػػػلا دػػػد طعػػػتكا 
.(2)يدهع"

 صدق:الخامسًا: 

ذ ػػػؾأفا رسػػػكؿ ػػػؤأ ف  ػػػبأب يػػػ ،(3)ا ىػػػدؽىػػػ باح  يػػػلكسػػػ ـ ػػػفأهػػػـىػػػ عتا رسػػػكؿ
فػػػنيىػػػخأفياػػػكف ػػػفي أػػػعر اح مػػػذ ا  از ػػػة  ػػػف ػػػرؼبع اػػػذب،رسػػػع ةاحأعػػػع ب  اػػػعس

  يػػػلكسػػػ ـكصػػػد ػػػرؼا رسػػػكؿىػػػ باح، فا اػػػعس ػػػفيؤ اػػػكابػػػلك ػػػفيىػػػدصك ؛كأ  ػػػؽبػػػل
كصػػد ػػمداح ػػزكلػػؿ،بع ىػػدؽ اػػذىػػغر كا ػػأمربػػلفػػمصك ػػلدأػػب يػػببع ىػػعدؽا  ػػيف

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ) : رسك لبع ىػدؽفيػعؿأعػع ب

 .(4)(   ىت يت جث مث ىث يث
  ػػػعلػػػعء ا   ػػػراكف،فمػػػذاأبػػػكباػػػررضػػػماح اػػػل،كاػػػذ ؾ ػػػمد  رسػػػكؿبع ىػػػدؽأىػػػدعبل

                                  
اسػػد،  يػػرابػػفا،193ص،4ج،ا  ػػعام،معام ؛ا ىػػ174ص,3ج,ا سػػيرةا ابكيػػة،(ابػػفه ػػعـ1)

 .562ص،2ج،ا غعبة
سػػاف،؛ا اسػػع م1315ص،3ج،ىػػديخ سػػ ـ، سػػ ـ،1566ص،4ج،ىػػديخا ب ػػعرم،(ا ب ػػعرم2)

.334ص،4ج،ا اسع ما ابرل
.315ص،16ج، ل كعا  أ كل،ابفأي ية(3)
.22آية،سكرةا دزاب(4)



21 
 

"إفاعفصعؿذ ؾفيدىدؽإام ىدصلب عهكأبعػد ػف:اإلسراءكا  عراجصعؿي بركالب بر
(1)ركدةأكذ ؾأىدصلب برا س عءي أيلفم دكة

:ركمأفأبعلمػؿصػعؿ  ابػمىػ باح  يػلكسػ ـفيد،كأا ر فذ ؾ معدةأ دا ل لبع ىدؽ

ۆ ۆ ۈ ۈ ):كلػػػؿفػػػ ازؿاح ػػز(2)إاػػعمااػػذبؾك اػػػفااػػذب ػػػعل ػػتبػػل

.(3) (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 مانة:السادسًا: 

،(4)فما لعه يةصبؿا بع ة،عرسكؿاحى باح  يلكس ـ ا ىدؽكا  عاةى أعفا أمربم
فع رسكؿمبد،كد كأمـإ بديفاح، عى أعفمز أعف  رسكؿا ذميرس لاح أب ي ا اعسكه

 في عياي لأ ياعنفيلميايص الكميزيد  يل.،أفياكفىعدصع

كطمػر  ػفداػسا لعه يػةك ػفاػؿ يػبك ادػل،ىػغر ذكاعفاحسػبدعالصػدىػعالكد ػع  اػ
عػػرؼبػػيفصك ػػلإمبػػع  يف  ػػع ػػعهدكا ػػفطمعرأػػلكىػػدؽددي ػػلدأػػب ػػـي،اػػؿ  ػػؽل يػػؿ

فكىػ كاإ ػب كضػ ،دأبإال  ػعباػتصػريشا اعبػةفػمسػاة  ػسك ن ػيف ػف  ػر ،كأ عاأل
فيع ػتاػؿصبي ػةادػفاضػعل ػـاأ يػكا  ػب،ا دلرا سكدا أرطكافي فيض ا دلػر كضػعل

لػعءا  ػيففرضػكا:فيػع كا،ىػ باح  يػلكسػ ـكاػعفرسػكؿاح،ؿدا ػؿ  ػيمـأك،أفيضعل
بلف  رب كبفكض ا دلرفمكسطلكأ راؿصبي ةأفأرف بلعاب فلكاابا  كب ـأ ػذ

.(5)ـا دلرفكضعل كضعلى باح  يلكس 




                                  
أ سػػػػػػير،؛ا سػػػػػػ ععام461ص،1ج،أمػػػػػػذيبا  ػػػػػػعر،؛ا طبػػػػػػرم6ص،15ج،ركحا  عػػػػػػعام، كسػػػػػػم(ا 1)

 .216ص،3ج،ا س ععام
 .416ص،6ج،أ سيرا يرطبم،ا يرطبم(2)
.33آية,(سكرةا اععـ3)
 .14ص,1ج,سبؿا مدلكا ر عد،ا ىع دم د دبفيكسؼ،(ا  ع م4)
.83ص,1ج,فىكؿ فا سيرة،ابفا ير(5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=429&bk_no=49&ID=437#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=429&idto=429&bk_no=49&ID=437#docu
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 صبر:الساب ًا: 

 ؿا   عؽكأ عدممبد  فيد ؿرسع ةفما ديعةكيسعبإ بأديييمعأفيكطفا سل  بأد
ذ ؾأفا كىػكؿإ ػبا  عػع ممبػد ػل ػفبػذؿ؛ا ىعكبعتكا عكا ؽا أمسأكالملفم سيرأل

كمبػػ سأفايػػؼ  ػػببعػػضا   ػعهدا أػػمأل ػػبفيمػػعىػػبرا رسػػكؿىػػ باح،ا لمػدكا   ػػية
   يلكس ـفمأبمبىكرة:

سػراكلمػراىػعبرا  ػبأذاهػـكأاػذيبمـإيػع اعفرسكؿاح يي عفمصريشب اةيد كهـإ باح
.(1)كاسأمزا مـبل

فاعفأددهـيطرح  يلى باح  يلع بأذلا   رايف،ى باح  يلكس   يدىبرا ابم
كاعفأددهـيطردمعفمبر ألإذااىػبت ػلدأػباأ ػذرسػكؿاح،كس ـردـا  عةكهكيى م

فاػعفرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـإذا،ربػل ػامـإذاىػ بى باح  يلكسػ ـدلػران يسػأأ
يػعباػم بػد اػعؼأم:طردكا  يلهذاا ذلي رجبل  با عػكدفييػؼبػل  ػببعبػل ػـييػكؿ

.(2)"لكارهذا؟؟  ـي ييلفما طريؽ

ؿ:ف ػػـفػػد عإ ػػباإلسػػنـصػػع،  ػػعأػػكفمأبػػكطع ػػب ػػرجا ابػػمإ ػػبا طػػع ؼ ع ػػيع  ػػبصد يػػة
 ػػـصػػػعؿ:"ا  مػػػـإ يػػؾأ ػػػاكضػػػعؼ،فىػػػ براعأػػػيف،فػػػ أبظػػػؿ ػػلرة،يليبػػك صػػػعؿ:فعاىػػرؼ

إ ػػب ػػفأا اػػمإ ػػب،أاػػتأردػػـبػػم،يػػعأردػػـا ػػراد يف،كهػػكاام  ػػبا اػػعس،كص ػػلدي أػػم،صػػكأم
أػؾفػنأبػع م يػرأف عفي،مٌضػبعف  ػأـإ با يريب ى ىاأىػليأ ػرمإف ػـأاػف ي، دكيألمى يام

.(3)أ كذباكركلمؾ،س  مأكمه

ك فا ىكرا أمأل بفيمعىبرا ابمى باح  يػلكسػ ـك ػدةب سػل ػعلػرل ػلفػم ػزكة
 فا  بػكتب كضػعمعك ع ػتإ ػب،  ع ع ؼا ر عة عأ رهـبلا ابمى باح  يلكس ـ،أدد

 امـ فاامـز .(4)ا غاع ـف ىيبا  س  كفكاامـز
 

                                  
.553ص،1ج، طبرمأعرياا،(ا طبرم1)
 .553ص،2ج،ا سيرةا ابكية،؛ابفا ير263ص,2ج,ا سيرةا ابكية،ابفه عـ(2)
.473ص،2ج،ا دلةفمبيعفا  دلة،؛ا ىبمعام1968ص،4ج،ذ يرةا د عظ،(ا  يدسم3)
.159ص،1ج،ا  ععرؼ،(ابفصأيبل4)
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  فو: النًا: ثام

وئ ۇئ ) َ:   مػعفػمديعأاػعفػعحأعػع بييػكؿامايداع عنك داك يفأ نؽا رسكؿهمصدكة اع

(1)(   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

فيػػدكلػػلاحسػػبدعالكأعػػع برسػػك لاأع  مػػع ػػفرسػػكؿاح  ػػؽا ع ػػكك ػػفهػػذ ا  ػػنؽا أػػم
 (2)(چچ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :كد ع إ با أ سؾبع ع كفم  ؿصك لأعع ب

كاح ػػعااػػأيـ:كصع ػػتا سػػيدة ع  ػػةرضػػماح امػػعفػػمكىػػؼرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـ
.(3)صطدأبأاأمؾدر عتاحفياأيـحإ يل ا سلفم مءيؤأب

ا  ػػػأخ اػػػة  ػػػبصػػػريشكصػػػدأل سػػػكابع  سػػػلدا دػػػراـ،دأػػػبب  دا ػػػلاػػػعفردي ػػػعن   ػػػعد ػػػؿيػػػـك
صػػعؿ:" ػػعأظاػػػكفأاػػمفع ػػػؿباػػـ؟فيليبكاػػػل(4) يػػػر أكر فػػيمـ ػػػفصأػػؿكىػػدبلياأظػػركفأ ػػػ

فييػكؿ مػـىػ باح  يػلكسػ ـفػإامأصػكؿ اػـا ػعصػعؿيكسػؼ،أخاػريـكابػفأخاػريـ:صع  يف
.(5)مأ ريب  ياـا يكـاذهبكاف اأـا ط يعء:إل كأل

 مم: حِ التاس ًا: 

  ػػعمن  د ػػـكا ىػػ خف ػػـياػػفيغضػػب،اح  يػػلكسػػ ـاػػعفا رسػػكؿىػػ ب،ا د ػػـسػػيدا  ػػنؽ
احفياأيـح ط بأ رابميك عن فا ابمى باح  يلكس ـ،كياأيـ ا سلإمأفأاأمؾ دعـر

فغضػػب،اتكمأل  ػػتسػػمأد،م:)أأدسػػاتإ يػػؾ؟فيػػعؿا  رابػم: ػػـصػػعؿ ػل، ػي عنف  طػػع 
 ػـد ػؿ از ػلكأرسػؿ،ـا رسكؿى باح  يػلكسػ ـبػ فا ػكاإ يمف  عر،إ يلا  س  كفكصع كا

فيعؿ،فلزاؾاح فأهؿك  يرة يران،اتإ يؾ؟صعؿاعـسأأد:إ با  رابمكزاد  ي عن ـصعؿ
فػإذاأدببػتفيػؿ،إاػؾص ػتكفػما ػسأىػدعبم ػمء ػفذ ػؾ: لا رسكؿى باح  يلكسػ ـ

ف  ػعاػعفا غػداة،صػعؿاعػـ،يػدمدأػبيػذهب ػفىػدكرهـ ػعفيمػع  يػؾبيفأيديمـ عص تبيف
،فزداػػع فػػز ـأاػػلرضػػم،إفهػػذاا  رابػػمصػػعؿ ػػعصػػعؿ:فيػػعؿا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـ،لػػعء

                                  
 .21آية،سكرةا دزاب(1)
199,آيةا  راؼسكرة(2)
 .406ص،11ج،ا  د ب،؛ابفدـز2491ص،6ج،(ىديخا ب عرم3)
.171ص،5ج،فيضا يدير،؛ا  ا كم220ص،1ج،ا   ع ؿا  ري ة،(ا سيكطم4)
.157ص،2ج،اظـا درر،(ا بيع م5)
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فأم ػػؿكلػػلا رسػػكؿ،فلػػزاؾاح ػػفأهػػؿك  ػػيرة يػػران،أاػػذ ؾيػػعأ رابػػم؟فيػػعؿا  رابػػماعػػـ
إف   ػمك  ػؿهػػذاا  رابػما  ػػؿرلػؿاعاػت ػػلاعصػة ػػردت:انكصػػعؿىػ باح  يػلكسػػ ـب ػر

  كابيامكبيفاعصأمفإامأرفؽ:فاعداهـىعدبا اعصة،فأبعمعا اعسف ـيزيدكهعإما كران،  يل
ف  ػػذ مػػع ػػفص ػػعـا رضفردهػػعهكاػػعنهكاػػعندأػػب،فأكلػػل مػػؿىػػعدبا اعصػػةبػػيفيػػديمع،كأ  ػػـ

اػػم ػػكأػػراأاـديػػثصػػعؿ،ك ػػد  يمػػعرد مػػعكاسػػأكل  يمػػعلػػعءتكاسػػأاع ت ا رلػػؿ ػػعصػػعؿكا 
 (1)(.فيأ أ ك د ؿا اعر

 ـيع ػـأىػدعبلايػؼيد  ػكف  ػبا اػعسكيأعػع  كف عمػـسػكصداعفا رسكؿىػ باح  يػلك
 ػ )بيا ػعادػففػما  سػلد:دػدثأاػسبػف ع ػؾصػعؿ،فم يػعـا ػد كةكا أع ػيـمسي عبيسرك

فيعؿأىػدعبا رسػكؿىػ ب،ابماحى باح  يلكس ـإذلعءأ رابمفيعـيبكؿفما  سلد
،فأراػك دأػببػعؿ،د ػك ،فيػعؿا رسػكؿىػ باح  يػلكسػ ـمأزر ػك ، ل، ل:اح  يلكس ـ

هػػذاإفهػذ ا  سػعلدمأىػ خ  ػمء ػف: ػـإفرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـد ػع فيػعؿ ػل
ا عهم ذاراحكا ىنةكصراءة،ا بكؿكما يذر ."...((2)ا يرآفكا 

 جود:ال اشرًا: 

اػػعف:صػػعؿ ػع ػفابػػف بػعسرضػػماح ام،اػعفا ابػػٌمألػكدا اػػعسبػع  ير ػػفا ػٌريخا  رسػػ ة
رسػػػكؿاحىػػػ باح  يػػػلكسػػػ ـألػػػكد ػػػعياػػػكففػػػم ػػػمرر ضػػػعفدػػػيفي يػػػع لبريػػػؿبػػػع كدم

كلػعءتا ػرأة،(3)رسكؿاحى باح  يلكس ـألكدبع  ير فا ريخا  رس ةف،ا يرآففيدارسل
اسػػلتهػػذ :فيع ػػتيػػعرسػػكؿاح،إ ػػبرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـببػػردة اسػػكلةدع ػػيأمع

،عإ يمػػف  ػػذهعرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـكاػػعف دأعلػػعن،ا بػػردةبيػػدمكل ػػتبمػػعأاسػػكامع
امػػعإلزار ف ػػ ذ هػػ ػػعأدسػػف،يػػعرسػػكؿاح:فلسػػمعأدػػدا ىػػدعبةكصػػعؿ،رجبمػػع  ػػبأىػػدعبلكا 

                                  
،ةي ي؛ابفأ243ص،1ج،أ نؽا ابمكآدابل،(ا ىبمعام1) ،2ج،ا  سػ كؿ  ػب ػعأـا رسػكؿا ىعـر

 .43ص
ىػديخ سػ ـ،؛269ص،12ج،أ سػيرا يرطبػم،؛ا يرطبم182ص،1ج، سادأبم كااة،اميس را اإل(2)

.236ص،1ج، س ـ
.607ص،3ج،ا  ؤ ؤكا  رلعففي عاأ ؽ  يلا  ي عف، د دفؤاد،( بدا بعصم3)
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اعػـ.ف  ػعد ػؿرسػكؿاحإ ػب از ػل:فيعؿ لرسكؿاحى باح  يػلكسػ ـ،ا بردة أاسايمع
.(1)إ يلطكاهعكأرس مع

 اهد: الحادي  شر: 

، با زهػدفػما ػدايعكاإل ػراض ػف  عأامػعكزياأمػعربباحأعع برسك لى باح  يلكس ـ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :فيػػػػػػػػػػعؿسػػػػػػػػػػبدعال

،فييػػران ع ػػة  ػػبا اػػعس؟؟ا لػػكابطبعػػعنماإلاسػػعفك اػػفهػػؿ عاػػبا زهػػدأفياػػكف،(2)(ے
،ع يػػعهػػما  ا يػػةكا يػػدا ،ا يػػدا ع يػػع يػػر ػػفا يػػدا سػػ  ب:فػػع ابمىػػ باح  يػػلكسػػ ـييػػكؿ

.(3)كا س  بهما سع  ة

كلبريػؿ عكركم فابف بعسرضماح ام أفرسكؿاحى باح  يلكس ـ رجذاتيـك
يعلبريػؿكا ػذمبع ػؾبػع دؽ ػع:فيعؿ لا رسكؿى باح  يلكس ـ،فىعد  با ى ع، عل

 ػلب سػرع ػفأفسػ  هػدة ػفا سػ عءف ـياػفان،أ سب ؿ د داؼسكيؽكمسعةدصيؽ
مك افهذا:فيعؿرسكؿاحى باح  يلكس ـأ راحا ييع ةأفأيكـ؟؟صعؿلبريؿ،أفز أل

إفاح ػزكلػؿسػ  :سرافيؿ  يلا سنـصدازؿإ يؾديفس  ان ػؾ.ف أػع إسػرافيؿفيػعؿإ
ر عؾأمع ػةز ػردان  يؾإفأدببتأفأسيٌ عذارتفبع امب  عأيخا رضكأ رامأفأ رض

ف ػػ ت بػػدان،كيعصكأػػعنكذهبػػعنكفضػػةفع ػػت ف ػػ تابيػػعن  اػػعنكا  ، ػػ لبريػػؿأفأكاضػػ ح كف،كا 
 .(4)ابيعن بدان،ابيعن بدان،ابيعن بدان:فيعؿ

 وفاا: الثاني  شر: 

ك اػعفػم،ة ا سػلا   ػرصة  ؽا كفعء  ؽرفي يدؿ  برهعفةدسا  ؤ فكيعاسىكرةرا ع
كفعءرسكؿاحى باح  يلكس ـصدكةدساةك فأركعا يىصا أمأركل فكفعءا رسػكؿ

زكلػػةا ابػػمىػػ باح  يػػل،ىػػ باح  يػػلكسػػ ـصىػػةكفع ػػل  سػػيدة ديلػػةرضػػماح امػػع
الس  ىكتهع ػةأ أمػعإًكصداعفرسكؿاحى باح  يلكس ـ ديدا كفعء معدأب ،كس ـ

                                  
 .454ص،1ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد1)
 .131آية,سكرةطل(2)
.998ص,2ج, كط  ع ؾ، ع ؾبفأاسأبك بداح،(ا ىبدم3)
.88ص7ج،ا  علـا كسط،(ا طبراام4)
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،ا  مػـهع ػة:فيػعؿىػ باح  يػلكسػ ـ،كاعفىكأمعي بلىكتسيدأاع ديلػة،فمفاعءبيأل
ك ػػػـأسػػػأط أفأ  ػػػم،ف ػػػـأأ ع ػػػؾسػػػيدأاع ع  ػػػةزكجا ابػػػمىػػػ باح  يػػػلكسػػػ ـأ ػػػرا سػػػمع

بيف ياما رسػكؿأدعسيسمعا أمدارتفمىدرهعكهم عأ أ أدسبطيؼ ديلةدا  عن ع نن
ه اػت،د ػراءا  ػدصيف، ػعأػذار ػف لػكز ػف لػع زصػريش:ى باح  يػلكسػ ـفيع ػت ػل

فأغيػػػركلػػػػلا رسػػػكؿىػػػػ باح  يػػػػلكسػػػ ـكصػػػػعؿ عع  ػػػػة،(1)فػػػما ػػػػدهرأبػػػد ؾاح يػػػػران امػػػػع
،ذاػذباما اػعسكىػدصأامإ،آ اػتبػمدػيفا ػرا اػعس،كاح عأبػد اماح يػران امػع: غعضبعن

  .(2)كرزصاماح امعا ك ددكف يرهع فا اسعء،ككاسأامب ع معإذدر اما اعس

  فاف:الثالث  شر: 

ك ػـياػفىػ باح  يػلكسػ ـفػم، يد رؼى باح  يلكسػ ـبع عفػلكطمػر كدسػفأ نصػل
صػعؿرسػكؿاحىػ باح  يػل، بعبصك ل فا  مككا  لكفإ يل بعبلي يؿإ ب عاعفي يؿ

اػػؿذ ػػؾيدػػكؿاحبياػػم، ػػعه  ػػتب ػػمء  ػػعاػػعفأهػػؿا لعه يػػةيع  ػػكف يػػر ػػرأيف:كسػػ ـ
 ػك:ص ت ي ة  غنـا ذمير ب عمبػ   ب اػة(3) ـ عه  تبلدأبأار امبرسع أل،كبيال

ف رلػػتدأػػبإذا،افعػػؿ:فيػػعؿ،أبىػػرت ا ػػمدأػػبأد ػػؿ اػػةكأسػػ ربمػػعا ػػعيسػػ را  ػػبعب
،فل سػتأسػ  ، عهذا؟فيػع كا ػرسفػنفب ناػة:في ت،ؿدارب اةس عت زفعنأكاات اد

،فعػدتإ ػبىػعدبمفسػ  امف  برأػل،ف عأييظاػمإمدػرا  ػ س،فضرباح  بأذامفا ت
دأػػب ػػـ ػػعه  ػػتبسػػكء،ؿ ي ػػةأكف ىػػعبام  ػػؿ،كد  ػػتب اػػة، ػػـص ػػت ي ػػةأ ػػرل  ػػؿذ ػػؾ
.(4)أار اماح زكلؿبرسع أل

 :رحمةال رابا  شر:

ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  ) :ييػػػػػكؿاحأعػػػػػع بفػػػػػم داػػػػػـأازي ػػػػػل

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  .(5)(   ﮵﮶ 

                                  
 .13ص,3ج,(ىديخا ب عرم1)
.1389ص,3ج,ا بدايةكا امعية،(ابفا ير2)
.130ص,1ج,،ا أعرياا ابير(ا ب عرم3)
.520ص،1ج،؛أعرياا طبرم56ص،2ج،بفإسدعؽ(سيرةا4)
 .128آية,(سكرةا أكبة5)
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هكى باح  يلكس ـاـاعفرؤكفعنردي عنب  ألدريىعن  بهدايأمعدأبإفاحأعػع بصػعؿ
كهػػـم،ذ ػػل ػػعيسػػأطي  ػػفلمػػكد أدييػػؽذ ػػؾ ػػل  ػػعرأل ػػف ػػدةدرىػػل  ػػبهدايػػةأ أػػلكب

أم(1)( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ):يسػػأليبكف د كأػػلف عطبػػلسػػبدعالبيك ػػل
.أ  ؽ  با سؾأفأم امعدسرة عدـإي عامـ

بػػؿاعاػػتأ ػػ ؿ،كرد أػػلهػػذ ىػػ باح  يػػلكسػػ ـ ػػـأاػػف يأىػػرة  ػػبا  ػػؤ ايف ػػفأ أػػل
 ػفإيػػذاء، ػـ ػعأعػػرض ػلرسػكؿاحىػ باح  يػػلكسػ ـكا اػػعيع،ا اػعفريف ػامـكا  عرضػيف

،صك ل لكاسأابعرهـ  بد كألكهكىعبر ػعضفػمد كأػل  ػ ؽ  ػيمـأفيىػيبمـا مػنؾ
ك اػػد ع ػػرجا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـإ ػػبا طػػع ؼيػػد كأه مػػعإ ػػباإلسػػنـصػػعب ك ب  ػػا رد

كسػػ معءهـير كاػػلبع دلػػعرةدأػػببيعامـسػػسػػ طكا  يػػلك ػػـياأ ػػكابػػذ ؾبػػؿ،كطػػردك  ػػفديػػعرهـ
ك  ػع ػرج ػفبيػامـكراػفإ ػببسػأعفصريػب ػفديػعرهـ-ىػ باح  يػلكسػ ـ-أىعبك كأد ػك 

إف":فاػزؿ ػففػكر لبريػؿ  يػلا سػنـ عػل  ػؾا لبػعؿكصػعؿ ػل،د عربليسػأغي لكيسأاىػر 
"كصدبعػثاحإ يػؾ  ػؾا لبػعؿ أػ  ر ب ػع ػ تفػيمـ،احصدس  صكؿصك ؾ ؾك عردكا  يؾ

ف ػعاػعف،"(2)ف ع ػ ت؟إف ػ تأطبيػت  ػيمـا   ػبيف،يع د دذ ؾ":كصعؿ ل  ؾا لبعؿ
بػػؿأرلػػكأفي ػػرجاح ػػز":رد ىػػ باح  يػػلكسػػ ـكهػػكفػػمهػػذ ا دػػعؿا ىػػعبةإمأفصػػعؿ

 ."(3)د مي رؾبل ي عنداح زكلؿكدبكلؿ فأىنبمـ فيع

 :دالو خامس  شر: حسن م اشرة الهل وال 

ف ػػ أ بػػعءرسػػع ألىػػ باح  يػػلكسػػ ـك ػػ ا ػػرة  ػػع  لإمأاػػلاػػعففػػمبيأػػلا ػػزكجا   ػػع م
بػػؿاػػعف،  ػػيظا ي ػػبأكك ػػـياػػفرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـفػػمبيأػػلفظػػعن،كا با ػػرديـ

 ػػفدعر ػةا اىػعرم ػػف،د كأد ػعد ىػػ باح  يػلكسػ ـمأكين ػبيدػعدثأه ػلكي ػػعزدمـك

                                  
.3آية,(سكرةا  عراء1)
كا   ػبعفا لبػعؿا  ػفا أػم،كه علبنف ديطعفبع طع ؼ،لبنفاؿكادد ام ع يرا  رعفام  ب(2)

،10ج، سػػػػػعفا عػػػػػرب،اظػػػػػكرابػػػػػف ،122ص،1ج، علػػػػػـا ب ػػػػػداف،كمىػػػػػغعر)ا د ػػػػػكم، يسػػػػػتبضػػػػػ عـ
 .(354ص
سافا اسػع م،؛ا اسع م1180ص،2ج،ىديخ س ـ س ـ،؛1180ص،2ج،ىديخا ب عرم،(ا ب عرم3)

.405ص،4ج،ا ابرل
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اػعفأ ػيف:ايؼاعفرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـفػمأه ػل؟صع ػت:ص ت عع  ة،  رةصع ت
ا اعس،ا اعس .(1)كاعفرلن فرلع اـإمأالاعفضدعاعنبسع عن،كأاـر

  ػببػعبكاح يد:ك ف ع  ةرضماح امعصع ت رأيترسكؿاحى باح  يػلكسػ ـييػـك
دلرأمكا دب ةي عبػكفبدػرابمـفػم سػلدرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـيسػأرامبردا ػل اػم

 ػػفأل ػػمدأػػبأاػػكفأاػػعا ػػذمأاىػػرؼ،أاظػػرإ ػػب عػػبمـ فعصػػدركاصػػدرا لعريػػةا ددي ػػة ػػـييػػـك
.(2)ا سفا دريىة  مك

كصػػدرأل،اػػعففػػيمـا صػػرعبػػفدػػعبس،  ػػبرسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـأ ػػيـكك  ػػعصػػدـباػػ
كاحإف ػػم  ػػرة ػػفا ك ػػد عصب ػػت،أأيب ػػل:فيػػعؿ،رسػػكؿاحىػػ باح  يػػلكسػػ ـييبػػؿا دسػػف

.(3)(ردـ) فميردـميي:فيعؿرسكؿاحى باح  يلكس ـ،كاددان امـ

.(4)؟  ؾإفازعاحا رد ة فص بؾ عأ:كفمركايةأالصعؿ ل

 :سادس  شر: لطف م شر الرسول صمى اهلل  مي  وسمم

فااػتأػرا ،اعفا رسكؿى باح  يلكس ـ كىكفعنب طؼ ع ر  ه لكىػدعبألك ػفدك ػل
كي عزحأىدعبلكأه لكاعففمذ ػؾا ػلمي عػؿإمديػعنكم،ين بأط عؿا  س  يفكيدعد مـ

اسأ ذفأبكبار  با ابػمىػ باح  يػلكسػ ـفسػ  : فا اع عفبفب يرصعؿ،كؿإمديعيي
أمأراؾأػػرفعيفىػػكأؾ:كصػػعؿ، مػػع ي ط مػػع كف  ػػعد ػػؿأا،ىػػكت ع  ػػة ع يػػعن  ػػبرسػػكؿاح

فيػعؿرسػكؿاحىػ باح  يػل،ك ػرجأبػكباػر غضػبعن،فلعؿا ابميدلػز ،رسكؿاح  ب  
ايؼرأيأامأايذأؾ فا رلػؿ؟ف اػثأبػكباػرأيع ػعن ػـاسػأ ذف  ػب:س ـديف رجأبكبارك

فيعؿ،أد نامفمس  ا عا عأد  أ عامفمدربا ع:رسكؿاحفكلده عصداىط دعفيعؿ م ع
 .(5)صدفع اع،صدفع اع:ا رسكؿى باح  يلكس ـ

                                  
.44ص،6ا بدايةكا امعيةج،؛ابفا ير365ص،1ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد1)
.609ص,2ج,ىديخ س ـ، س ـ؛465ص،10ج،ا لع  ،ا زدم(2)
،ىػػديخ سػػ ـ سػػ ـ،؛2235ص،5ج،ىػػديخا ب ػػعرم،:ا ب ػػعرم298ص11ا لػػع  ج،(ا زدم3)
.355ص،4جداكد،سافأبمداكد،؛أبم1808ص،4ج
 .141ص،7ج،ا بدايةكا امعية،(ابفا ير4)
.139ص،5ج،ا اسع ما ابرلساف،؛ا اسع م300ص،4جداكد،سافأبمداكد،(أبم5)
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كهػك،ـيسيرفمبعضأسكاؽا  دياةرألزاهربػفدػزاـكبيا عاعفا رسكؿى باح  يلكس 
كصػػعؿىػػ باح،فػػعصأرب ػػفكرا ػػلكادأضػػال ػػف يػػرأفيػػرا ،ىػػدعبمي ػػأرمبعػػضا  أعػػة

؟فع أ ػػتزاهػػر   ػػلفػػإذاهػػكرسػػكؿاحىػػ باح  يػػل ػػفي ػػأرم اػػمهػػذاا عبػػد:  يػػلكسػػ ـ
 اػف اػد:فيعؿرسكؿاحى باح  يلكسػ ـ،ألداماعسدانيعرسكؿاح:فضدؾكصعؿ،كس ـ

.(1)ك اف اداحأات عؿ:صعؿأكاح ستباعسد



























                                  

 .455ص,10ج,ا لع  ،؛ا زدم455ص،1ج،ا   ع ؿا  د دية،(ا أر ذم1)
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 راباالمبحث ال
 الخالق اإلسالمية لمحكام كما تصورها سيرة الخمفاا الراشدين 

أ رداعـا  س  يف(1)(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ) ديثييكؿاحأعع ب:
كصػػد،أ ػػنؽا    ػػعءا را ػػديفا  مػػدييفيرىًسػػبويك،إ ػػباأػػعباحكسػػاةرسػػك لأفيمأػػدكاإضػػعفة

ف ػػػكاصأػػػدلبمػػػـا داػػػعـمسػػػأيعـدػػػع مـكأديػػػؽا  ػػػف،فبىػػػ عت ديػػػدةكأد ػػػبا    ػػػعءا را ػػػد
 ك فهذ ا ى عت:،كا سنـكا ر عء

 .: الورع وال فة والاهدالً أو 

صػعؿ:،بػع كرعكا زهػد، اػلا أمرا   ي ةأبكبارا ىػديؽرضػماح ك ػفصػيسبػفأبػمدػعـز
اعف ي نع  عيدبفإف،فاعفإذالعءبغ  أل ـي اؿ ف  ألدأبيس  ل،اعف بمبار نـ

فاػػعف ػػي نعياػػر  ػػـي اػػؿ،أاػػؿ  ػػـسػػ  لفػػ  بر أاػػل ػػف،صػػعؿ:فاسػػم ي ػػةنف اػػؿك ػػـيسػػ  ل،كا 
.(2)ـيأرؾ ي نعف د ؿيد فأيي دأب ، مءارهل

،ديػػثاػػعفيأدػػرلا دػػنؿفػػم طع ػػلك  ػػربل،فمػػذا  ػػعؿ  ػػبكرعأبػػمباػػررضػػماح اػػل
كميىٍ  ىػبأه يػةطيػب،كهذ ا  ى ةأدؿ  بب ك لدرلعت ينفػما أيػكل،كيلأابا  بمعت

 ا  طعـكا   ربكا   بسفما ديف.

ًضػػرأ يعبياىي ػػةإاػػمااػػت:بػػمرد ػػلاحد ػػعامفيػػعؿك ػػف ع  ػػةرضػػماح امػػعصع ػػت:  ػػعدي
امأدبأفأرديمع  مأ طيأؾأ ر يبرك ـأاكامأ ذأيم   ر: ـص ت،ت:فبايصع ت،عكا 

فيػػعؿ:هػػم  ػػباأػػعباح ػػز،كاح ػػكاعاػػت يبػػرذهبػػعل يعػػع رددأمػػع  يػػؾتًاح ػػؾيػػعأىبػػ
رصريشكأ،كلؿ ،ا رهـ عميعبياىي ةإامااتأٍألى رأيتأفأىيب فا  عؿاإل عرةف  ع ىغى ىٍأًابى

ك بػده،بيدر ع غ ام كًدػنبه فػإذا ػتف سػر مبػلإ ػب،يعبياي ػةهػذ ا عبػعءةا يطكاايػةكًدػنبه
ادػففػمً انػب ػػفتًيػعأبػ:فبايػتكص ػت:صع ػت،يعبياي ػة يػعبمهػذ فا اػكامبمػع،ابػفا  طػعب

 . راح ؾكهؿذ ؾإم   ىمىؿفيعؿ: ،ذ ؾ

                                  
.90آية,(سكرةا اععـ1)
 .109ص،1،جا زهد،(ابفدابؿ2)
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 ف  ع عتبع ػتبػذ ؾإ ػبابػفا  طػعب:صع ت  ببع لديد فا  يتأككفمركايةأالصعؿ:ا دمُّ
.(1)يأرؾ يع ؿ يعم يدأدبأفم،يردـاحأبعؾ:فيعؿ

فيػدأرادأفي ػرج ػفا ػدايعكهػك،كرعأبػمباػرا ىػديؽرضػماح اػلفمذا  ؿآ ر ف اىًيػم 
كصػػداػػعفي  ػػذ ػػفبيػػت ػػعؿا  سػػ  يف عيا يػػل  دػػدا ضػػركرم، عي ػػبملأك ػػع ص ػػفا اػػدر

ف  ػعدضػرٍألا كفػعةرألأفذ أػلمأبػرأ،ر ل  كرا  س  يفكأرؾا ألعرة فا  عي ة يعبؿأ 
فاعفيسيرا أ،اعف اد  فذ ؾإمبردِّ ع كذ ؾ بع غػة،عةكصؼ   ل ىع خا  س  يفبع كفكا 

.فمبراءةا ذ ة-رضماح ال- ال

صػعؿ ػكاػعدل اػعد ػفا سػ عءأيمػعا اػعسإااػـدا  ػكفا لاػةفيػد،أ عا   ي ة  ربفا  طػعب
ك ػكاػعدل اػعدأيمػعا اػعسإااػـدا  ػكفا اػعر،ا اـأل عكفإمرلنكاددا   تأفأاػكفهػك

.(2)كإمرلنكاددا رلكتأفأاكفه

،أ ػػػؾا ىػػ ةا ابي ػػػةا أػػػمزياػػػلاحبمػػػع،كأدنهػػػع-رضػػماح اػػػل-ك ػػفأ ػػػمرأ ػػػنؽ   ػػػعف
 فلع ربفا زبير فا يعسـ فأبمإ ع ػةصػعؿ:صػعؿرسػكؿ،فاعاتفيل اب ا  يركا براة

فا ر ككصػعؿفػمآ ػ،ردـهػذ ا  ػةبعػدابيمػعأبػكباػركذاػرا دػديثأ،احى باح  يلكس ـ
.(3)أ دهذ ا  ةبعدابيمعديعء   عفبف  عف

عػػف ػػردبيؿبػػف سػػ ـأف   ػػعفاػػعفيطعػػـا اػػعسف،بع زهػػدكاأىػػؼا   ي ػػة   ػػعفبػػف  ػػعف
 .(4)كيد ؿبيألفي اؿا  ؿكا زيتاإل عرةطععـ

بػتصػكةصػد  ،ا ػذماػعف ػفأ ظػـا  ريػعءفػماإلسػنـ-رضماح اػل-كهاذااعف   عف
إي عال مكألكهكا فاعف فأ ظـا زاهديف.

                                  
أػػػعريا،ابػػػف سػػػعار؛111ص،1ج،،ا زهػػػد،؛ابػػػفدابػػػؿ111ص،7ج،ا أيػػػعدأهػػػؿا سػػػاة،(ا ن اػػػع م1)

.111ص،30ج،ةد  ؽ ديا
.277ص،12ج،اازا ع عؿ،؛ا مادم53ص،1ج،د يةا ك يعء،(ا ىبمعام2)
 .513ص،1ج،؛فضع ؿ   عفبف  عف513ص،1ج،فضع ؿا ىدعبة،ابفدابؿ(3)
؛303ص،1ج،ةا ىػ كةكىػ ،ا لػكزمابػف؛60ص،1ج،د يةا ك يعءكطبيػعتا ىػ يعء،ا ىبمعام(4)

.61ص،1ج،ا  ىبعحا  ضمء،ا اىعرم
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 ػػػفا ػػػدايع ػػػزؼفيػػػد، اػػػلإ ع ػػػعنفػػػما زهػػػد-احأعػػػع برضػػػم-بػػػفأبػػػمطع ػػػب   ػػػم كاػػػعف
فيػػػػد ػػػػمد ػػػػلاإل ػػػػعـ  ػػػػربػػػػف بػػػػػد،كاا ػػػػغؿص بػػػػلبدػػػػباحأعػػػػع بكدػػػػبرسػػػػك ل،ك  ػػػػذاأمع
.(1)أزهدا اعسفما دايع  مبفأبمطع ب :ا عزيز

ىػػ باح  يػػل، يػػدرأيأاػػم ػػ رسػػكؿاح:صػػعؿ-رضػػماح اػػل-بػػفأبػػمطع ػػب   ػػم  ػػف
.(2)كس ـكإام ربطا دلر  ببطام فا لكعكإفىدفاما يكـ أب  أربعيفأ  عن

ف ػف،ا ػدايعلي ػة :بفأبمطع بيدددصي ةا دايعفما سلكا ساؿ ؤ فزاهػد   م صعؿكصد
.(3) ا انب ر  ب  ع طةأراد امع ي عنف يىب

عا  ابر ف ػكاػعف اػدم  ػفإزار،مهػذاكصعؿ: ػفي ػأرم اػمسػي ،كىعدرضماح اليك ن
.(4)رلؿكصعؿ:أس  ؾ  فإزارإ يلفيعـ، عبعأل

كا ػأرل ػرةأ ػػرنابػدرهـفد  ػػلفػم  د أػػلفييػؿ ػل:يػػعأ يػرا  ػػؤ ايفأماد  ػل اػػؾفيػعؿ:أبػػك
.(5)ا عيعؿأدؽبد  ل

.(6)أدمبلا  س ـفيعؿ: ع اـك  بعسمهذاهكأبعد فا ابركألدرأفيي،ك كأبفم بعسل

 :  ثانيًا: ال دل

اػػػػعفيسػػػػػكمفػػػػمصسػػػػ ألبػػػػػيف،باػػػػػرا ىػػػػديؽعيػػػػركلأفأبػػػػذإ،أدٌ با    عءا را دكفبع عدؿ
فييػؿ ػل أيػدـأهػؿ،كا ػذاركا ا ػب،كبػيفا دػركا عبػد، يفكا  أ  ريففماإلسػنـكا سعبييفا 

ا ػعهػذ ،ألرهـ  يلا سبؽ  بصدر اعز مـفيعؿإا عأس  كاحككلب يكفمـذ ؾفما  ػرةكا 
.(7)يةكي رصمعفما را ؿفما  أعءسكاعفي أرما ا،ا دايعبنغ

                                  
؛489ص،42ج،أػػػعريا دياػػػةد  ػػػؽ،؛ابػػػف سػػػعار265ص،3ج،ا اع ػػػؿفػػػما أػػػعريا،ابػػػفا  يػػػر(1)

.64،ص3ج،أعريااإلسنـ،ا ذهبم
 .493ص،7ج، امعجا ساةا ابكية،ةيابفأي (2)
.110ص،4ج،اسدا غعبة،ر؛ابفا  ي238ص،8جء،د يةا ك يع،ا ىبمعام(3)
 .174ص،7ج،ا  علـا كسط،؛ا طبراام342ص،1ج،ا  عرفةكا أعريا،ا  سكم(4)
.5ص،8ج،ا بدايةكا امعية،؛ابفا ير265ص،3ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير(5)
 .333ص،1ج،ةا ى كةكى ،ا لكزمابف؛543ص،1 ىدعبة،جفضع ؿا،ابفدابؿ(6)
.270ص،2ج،ا اع ؿفما أعريا,(ابفا  ير7)

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
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ك ػفدم ػؿاأىػعؼا  ػعركؽبع عػدؿأاػلمي ػعؼ،كصدا أمرا   ي ػة  ػربػفا  طػعببع عػدؿ
بػػف  ػػرصػػعؿ ػػرباحفيػػركلأف بػػد،كييػػيـا دػػدكد  ػػبا يريػػبكا بعيػػد،فػػماح ك ػػةم ػػـ

كادػفب ىػرفػم نفػة،أ م بدا ػرد فبػف  ػرك ػرب عػلأبػكسػرك ة يبػةبػفا دػعرث
ػ،فسارا-رضماح ال-  ربفا  طعب ااط يػعإ ػب  ػركبػفا عػعصكهػكأ يػركادىف  عىى

أام ػعأأيػعصػعؿ بػداحبػف  ػرف ػـأ ػعر،اعصدساراع ف ػراب ػرباع إطمراعف:فيعم، ىر
إالصدددث:صعؿ،  ركبفا ععصصعؿفذار مأ مأالصدسارفي ت لاد ؿا دارأطمرؾ

  ػػبرؤكسا اػػعسأد ػػؿأد يػػؾ:ا  يػػرصػػعؿ بػػداحفي ػػت كاػػعاكاإذذاؾ،كاحمأد ػػؽا يػػـك
،فا عػعصفد ؿ عما دارصعؿ بداحفد يتأ مبيدم ـل ده ع  ركب،يد يكف  ا دد

فاأػبإ ػػم  ػػركأفأبعػثإ ػػب بػدا ػػرد فبػػف،فسػ    ػػربػفا  طػػعبرضػػماح اػلبػػذ ؾ
ف عؿذ ػؾ  ػركف  ػعصػدـ بػدا ػرد ف  ػب  ػررضػماح اػلل ػد ك عصبػل،  ر  بصأب

 ػعتفيدسب ع ةا اعسأاػل، ـأرس لف بثأ مراىديدع ـأىعبلصدر ، فألؿ اعال ال
.(1)د  رك ـي ت فل د  فل 

أال، ف بيداحبف دمبفا  يعر؛بى ةا عدؿ-رضماح ال-   عفكاأىؼا   ي ة
كهػك،كصػداػزؿبػؾ ػعأػرل،إاؾإ عـا عع ػة:فيعؿ ل،د ؿ  ب   عفبف  عفكهك دىكر

إفا ىػػنةأدسػػف ػػع»:.فيػػعؿ ػػل   ػػعفكأاػػعأأدػػرج ػػفا ىػػنة عػػل،ذايىػػ مباػػعإ ػػعـفأاػػة
ذاأسعءكافعلأاػبإسػعءأمـ،فإذاأدسفا اعسف دسف عمـ،يع ؿا اعس كصػعؿ:لع ػربػف«.كا 

.(2)زا مك اعا : اعا ك يدبف س ـصعؿ:صعؿ، اع بدا رديـبفإبراهيـا د  يم:صعؿ، د د

كاىػػ عتا يعضػػما اػػعلخفرفيػػلاػػؿ افاعاػػتأأػػك،كاأىػػؼا   ي ػػة  ػػببػػفأبػػمطع ػػببع عػػدؿ
 ػل ياػكفصعضػيعن  ػبا ػي ف،ك  عيػدؿ  ػبذ ػؾا أيػعرا ابػمىػ باح  يػلكسػ ـ،ك ركطل

مي أػعر-ىػ باح  يػلكسػ ـ-كرسػكؿاح، ػ كفػكر يػؿكرلعدػةرأيػل،فم ا ػكاف ػبعبل
إم فاعفصكيعنأ ياعن.

ر ػػػعدا،ك ػػػ هػػػذا ىػػػ باح  يػػػل-فيػػػدصػػػعؿ ػػػلرسػػػكؿاح،أليػػػزكد باىػػػع دلكأكليمعأػػػلكا 
إذال سإ يؾا  ى عففنأيضبيام عدأبأس  ،يع  م:صبؿأفيأكللإ با ي ف-كس ـ

                                  
 .312ص،8ج،سافا بيميما ابرل،؛ا بيميم232،233ص،9ج،ا  ىاؼ،(ا ىاععام1)
سػافا بيميػػم،؛ا بيميػػم213ص،4ج،ا  د ػب،؛ابػػفدػـز526ص،1ج،،فضػػع ؿا ىػدعبة(ابػفدابػؿ2)

.154ص،1ج،ا ل  بيفا ىديديفا ب عرمك س ـ،؛ا د يدم213ص،3ج،ا ابرل
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ف ػػعا أ ػػؼ:صػػعؿ  ػػم،فإاػػؾإذافع ػػتذ ػػؾأبػػيف ػػؾا يضػػعء،ؿك ػػفا  ػػر ػػعسػػ عت ػػفا 
.(1)  مصضعءبعد

،فػمصضػع ل  ػبا يػر ػفا يضػعيع،بفأبمطع ب  م يير،اعفا رسكؿى باح  يلكس ـ
صػعؿبع أاػما رسػكؿىػ باح،  مبفأبػمطع ػب ففما  ضع ؿأد دك امع عركا اإل عـ

يا ػعهػـاػذ ؾيأػدافعكفإذسػيطب،فعاأمياػعإ ػبصػكـصػدباػكازياػةا سػد،إ با ي ف،  يلكس ـ
أػػبىػػعركاأربعػػةفلػػردمـا سػػدفعاأػػدب ػػلرلػػؿبدربػػل رد  ر ػػـأع ػػؽبػػ رلػػؿفأع ػػؽبػػ

،فػػ  رلكاا سػػنح ييأ ػػك ، يػػعءا  ػػرأكؿإ ػػبك يػػعءا أكك ػػعأكا ػػفلػػرادأمـا مػػـفيػػعـ،فيأ ػػل
ى باح-أريدكفأفأيعأ كاكرسكؿاح:فيعؿ،  بأ ي ةذ ؾ-رضماح ال–ف أعهـ  م
مدلػػربعضػػاـ  ػػب،يػػااـصضػػعءإفرضػػيأـفمػػكا يضػػعءإاػػمأصضػػمب،دػػم-  يػػلكسػػ ـ كا 

ف ػػف ػػدابعػػد،فياػػكفا ػػذمييضػػمبيػػااـ-ىػػ باح  يػػلكسػػ ـ-بعػػضدأػػبأػػ أكارسػػكؿاح
،كاىػؼا ديػة،ك  ػثا ديػة،ربػ ا ديػة،ذ ؾفندؽ لال عكا ػم ػفصبع ػؿا ػذيفد ػركاا ب ػر

فػ بكاأف،كا  ع ػثاىػؼا ديػة،كا  عام  ػثا ديػة،فكصلؿا رب  اله ؾ فكف أل،كا ديةاع  ة
،كهػػكصػػع ـ اػػد يػػعـإبػػراهيـفيىػػكا  يػػلا يىػػة-ىػػ باح  يػػلكسػػ ـ-يرضػػكافػػ أكاا ابػػم

إف  يػػػعصضػػػبفياػػػعفيىػػػكا  يػػػل:فيػػػعؿرلػػػؿ ػػػفا يػػػكـ،"أاػػػعأصضػػػمبيػػػااـ".كادأبػػػب:فيػػػعؿ
.(2)  يلكس ـى باح-ف لعز رسكؿاح،ا يىة

 :ثالثًا: التوانا

ف  ػع،يد ب  دمأ اع مـبارا ىديؽكاعفأبأاليركلإذ،أدٌ با    عءا را دكفبع أكاض 
فس عمعأبكبارفيعؿب ب،ا فمأد ب اع اع خداراع:بكي  لبع  نفةصع تلعرية فا دم

ام رلكأفميغير، ع رم د بامع اـ فاػعفيد ػب،اػم ػعد  ػتفيػل ػف  ػؽااػت  يػلكا 
أرغكرب ػع:أىػرحفرب ػعصع ػتأك مـفرب عصعؿ  لعرية ػفا دػميػعلعريػةأأدبػيفأفأر ػم ػؾ

ف صػعـبمػع، ػـاػزؿإ ػبا  دياػة،ف اثاػذ ؾبع سػاخسػأةأ ػمر،صع تىرحف مذ ؾصع تفعؿ
عسا ألػعرةك ػعيىػ خ مػػـإما أ ػرغكا اظػرفػػممكاح ػعيىػ خأ ػرا اػػ:كاظػرفػمأ ػر فيػػعؿ

                                  
؛ابػػػػف117ص،5ج،سػػػافا اسػػػع ما ابػػػرل،؛ا اسػػػع م699ص،2ج،فضػػػع ؿا ىػػػدعبة،(ابػػػفدابػػػؿ1)

.107ص،5ج،ا بدايةكا امعية،ا ير
،؛ابػػفا يػػر210ص،4ج،ا سػػيرةا ابكيػػة،؛ابػػفا يػػر722ص،2ج ؿا ىػػدعبة،فضػػع،ابػػفدابػػؿ(2)

.108ص،5ج،ا بدايةكا امعية
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ك عبد عيع م  عيى دمـفأرؾا ألعرةكاسػأا ؽ ػف ػعؿا  سػ  يف ػعيىػ دلكيىػ خ،  امـ
ف  ػعدضػرألا كفػعة،كاعفا ذمفرضكا لاؿسأةآمؼدرهـ،(1) يع ليك عبيكـكيدجكيعأ ر

فأرضػػما أػػػم،مأىػػيب ػػفهػػػذاا  ػػعؿ ػػي عردكا ػػع اػػداع ػػف ػػػعؿا  سػػ  يففػػإام:صػػعؿ كا 
ب اػػػعفاػػػذاكاػػػذا   سػػػ  يفب ػػػعأىػػػبت ػػػفأ ػػػكا مـفػػػدف ذ ػػػؾإ ػػػب  ػػػرك يكدػػػعك بػػػداىػػػيين

.(2)م  سةدراهـفيعؿ  ر يدأأعب فبعد  ككصطي ة عأس

ك علعء فأكاض ا   ي ةأ يرا  ؤ ايف  ربفا  طعبصعؿا دسف:
يػع:ف ربل ػنـ  ػبد ػعرفيػعؿ،طعبفميكـدعركاضععرداء   برأسل رج  ربفا  

ماراػب:فيػعؿ.اراػبيػعأ يػرا  ػؤ ايف: نـاد  ام عؾصعؿفك با غنـ فا د ػعركصػعؿ
ك اػف،كأرابأاع   ؾأريدأفأد  ام  با  اعفا كطمءكأراػبأاػت  ػبا  كضػ ا   ػف

فراػب  ػؼا غػنـفػد ؿ،طمءكأرابأاع   ؾ  با  اعفا   ػفارابأات  با  اعفا ك
.(3)إ يلا  دياةكهك   لكا اعسياظركف
فيػػعؿ:هػػذا،رأل  ػػربػػفا  طػػعباع  ػػعنفػػما  سػػلدبع  دياػػة،ك ػػفأاػػسبػػف ع ػػؾأفا مر ػػزاف

.(4)كاحهكا   ؾا مامء
فإال ػـياػفييضػمفػم،صضبفيل  رك ف ع رصعؿ:إذاا أ ؼا اعسفمأ رفعاظرايؼ

.(5) عكرا  ر ـييضفيلصب لدأبي
.(6)فإاػػلاػعفيسأ ػػير،: ػفسػػٌر أفي  ػذبع ك ييػة ػػفا يضػعءف ي  ػػذبيضػعء  ػرقدال الشدد بي



 ػـصػعؿ:كا ػذم ػك ػعءأف، ـرفعمػع،ك ف عىـصعؿ:أ ذأبك   عفا امدم ىعناعاتبيد 
.(7) كاعف  ر يزااعن عاعفي يط عرة، اطيتياطؽهذ ا عىع

                                  
.186ص،3ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد1)
.334ص،3ج،أسدا غعبة،؛ابفا  ير354ص،2ج،أعرياا طبرم،(ا طبرم2)
،6ج،  أىػػػرأػػػعرياد  ػػػؽ،بػػػف اظػػػكرا؛318،319ص،44ج،أػػػعريا دياػػػةد  ػػػؽ،ابػػػف سػػػعار(3)

.319،ص12ج،اازا ع عؿ،ا مادم؛319ص
 .406ص،3ج،أاسعبا  راؼ،؛ا بنذرم293ص،3ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد4)
.388ص،3ج،ـ.ف؛336ص،3ج،ـ.ف(5)
 .243ص،1ج،ا  عرفةكا أعريا،؛ا  سكم109ص،10ج،ا ابرلسافا بيميم،(ا بيميم6)
.319ص،6ج،  أىرأعرياد  ؽ،(ابف اظكر7)
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 .:  التقوىراب اً 

رأيػػت-رضػػماح اػػل–باػػرا ىػػديؽكصػػعؿأبػػأاػػليػػركلإذ،أد ٌػػبا    ػػعءا را ػػدكفبػػع أيكل
كأػػػ   كف،كاضػػػع دا ػػػديبعج،كسػػػأأ ذكفسػػػأكرا دريػػػر،ا ػػػدايعصػػػدأصب ػػػتك  ػػػعأيبػػػؿكهػػػملع يػػػة

  فييدـأدداـفيضػرب ايػل،ككاح،دداـ  بدسؾا سعدافا فأ،ضلع  ا ىكؼا زرل
 .(1)_فم يردد_ ير ل فأفيسبخفم  رةا دايع

احى ػـيٍ ػًؼ يظىػل-رضػماح اػل-ك فأصكاؿأ يرا  ؤ ايف  ربػفا  طػعب ، ىػف ػعؼى
ك ىفيأًؽاحى ـيىاى  عييريد
(2).

ذاأردتا  ػػػرةأضػػػر،فلع ػػػتإذاأردتا ػػػدايعأضػػػربػػػع  رة،كصػػػعؿ:"اظػػػرتفػػػمهػػػذاا  ػػػر كا 
.(3)فإذااعفا  ربع  عاية"،بع دايع

يأم ػػعيػػؤ ربػػمأ ػػكأاػػمبػػيفا لاػػةكا اػػعركمأدرمإ ػػب:صػػعؿ-رضػػماح اػػل-ك ػػف   ػػعف
.(4)م أرتأفأاكفر عداصبؿأفأ  ـإ بأيأمعأىير

فييػػؿ ػػل،إذاكصػػؼ  ػػبصبػػرباػػبدأػػبأبأػػؿ ديأػػل،اػػعف   ػػعففعػػفهػػعام ػػك ب   ػػعفصػػعؿ:
ؿأكفا يبػرإفرسكؿاحى باح  يلكس ـصػعؿ:"إصعؿ:،كأبام فهذا،كا اعر،أذارا لاة

ف ػػـيػػاج اػػلف ػػعبعػػد أ ػػد اػػلصػػعؿ:كصػػعؿ:"ا  اػػعزؿا  ػػرةفػػإفالػػع اػػلف ػػعبعػػد أيسػػر اػػلك
-فظػ  اػلصػعؿ:كاػعفا ابػمأمكا يبرإكاح عرأيت اظرا-لكس ـى باح  ي-رسكؿاح

اسػػأغ ركا  ػػياـكسػػ كا ػػل:"إذافػػرغ ػػفدفػػفا  يػػتكصػػؼ  يػػل ػػـصػػعؿ-ىػػ باح  يػػلكسػػ ـ
(5)."ا أ بتفإالا فيس ؿ

                                  
 .52ص،13ج،لع  ا دعديث،؛ا سيكطم34ص،1ج،د يةا ك يعء،م(ا ىبمعا1)
ا ديف،؛ا غزا م264ص،6ج، عباإلي عف،(ا بيميم2)  .184ص،4ج،إديعء  ـك
 .50ص،1ج،د يةا ك يعء،(ا ىبمعام3)
،ابػػفدابػػػؿ؛15ص،1ج،ا أ كيػػؼ ػػفا اػػعركا أعريػػؼبدػػعؿدارا بػػكار،؛ا داب ػػم60ص،1ج،ـ.ف(4)

.129ص،1ج،ا زهد
ا لع  ا ىديخ،؛ا أر ذم211ص،1ج،ا زهد،؛ا اكفم475ص,1ج,فضع ؿا ىدعبة،(ابفدابؿ5)

.1426ص،2ج،سافابف علل،؛ا يزكيام553ص،4ج،سافا أر ذم
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احكلل:"إفأ كؼ عأ عؼ ؛ؿا  ؿكطك،اأبععا مكل :كصعؿا   ي ة  مبفأبمطع باـر
فا ػػدايعصػػدأرد ػػت،ف  ػػعاأبػػععا مػػكل:فيىػػد ػػفا دػػؽ كأ ػػعطػػكؿا  ػػؿ:فياسػػما  ػػرة.أمكا 

فا  رةصدأرد ت يب ة، دبرة فاكاكا فأباػعءا  ػرةكمأاكاػكا،ك اؿكادد ام عباكف،أمكا 
  ؿكمدسعب؛ فأباعءا دايع (1)."ك دادسعبكم  ؿ،فعفا يـك

 .امسًا: الكرمخ

  ي ةا  س  يفأبب  أاليركلإذ،أدٌ با    عءا را دكفبع اـر الأا ؽأ،بارا ىديؽماـر
 ػػفأبػػمهريػػرةصػػعؿرسػػكؿاح،(2)كفػػمسػػبيؿاح،-ىػػ باح  يػػلكسػػ ـ-أ كا ػػل  ػػبا ابػػم
أبػكباػركصػعؿكهػؿأاػع عا عام عؿ عا عاػم ػعؿأبػمباػرصػعؿفباػب":ى باح  يلكس ـ

.(3)"ك ع مإم ؾيعرسكؿاح

.(4)"يعرسكؿاحأما رلعؿأدبإ يؾصعؿأبكبار":كصعؿ  ركبفا ععص

.(5)"ميبغضأبعبارك  ر ؤ فكميدبم ع اعفؽ:"-ى باح  يلكس ـ-صعؿرسكؿاح

.(6)"يمعأبكبارك  ر يرهذ ا  ةبعداب:"صعؿ  مبفأبمطع ب

ا  ةكأس عهع،كاعف   عفرضماح ال ك لفمذ ؾ كاصؼا يرة امػع:صػعؿ  ػر، فأاـر
كاح يدىدصتكبي يؿ ففض لصداطيت ـأ ر لب  عةك  ػرةآمؼدرهػـ:"رضماح ال

مزليشا عسرةكد رب ركصعؿأاع فل،يمعا اعس فييـ ااـفيعـ   عفبف  عفأ: ـصعؿ
كأا يػػت،كل عػػلك أ أػػلفػػمراعأػػيفكأزكلػػتامباأػػيفكىػػ يتإ ػػبا يب أػػيفا يػػرآفكأ ػػؼ،رك ػة

أـ فهػكصعاػتآاػعءا  يػؿسػعلداكصع  ػعيدػذرا  ػرةكيرلػك"ا  عؿفمدبلكأازؿاحفمديم

                                  
.196ص،12ج،لع  ا دعديث،؛ا سيكطم76ص،1ج،د يةا ك يعء،(ا ىبمعام1)
 .106ص،3ج،أعريااإلسنـ،ا ذهبم(2)
 .353،ص1ج،فضع ؿا ىدعبة،(ابفدابؿ3)
 .107ص،3ج،أعريااإلسنـ،(ا ذهبم4)
 .107ص،3ج،أعريااإلسنـ،؛ا ذهبم393ص،1ج،فضع ؿا ىدعبة،(ابفدابؿ5)
.309ص،3ج،أاسعبا  راؼ،؛ا بنذرم107ص،3ج،ـ.ف؛75ص،1ج،ـ.ف(6)
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رفػضا اػذبكأبػعفا دػؽرد ةربلفيعؿ  ررضماح اػلأدسػاتيػعأبػعا  أيػعفف   ػؾ ػف
.(2)"ك فار ل راؤ  ب ررك ةكأىدصلبل  با  س  يف(1)كأ ر لبع رةآمؼدرهـ

:فيػعؿ ػلط دػةيك ػعن،كاعف ع  عف  بط دةبف بيػد  سػكفأ  ػعن:ك فار لصعؿأبكلع ر
رضػمؿ  ػمصػع،ف  ػعدىػر   ػعف،هػك ػؾ عكاػة  ػب ركءأػؾ:فيػعؿ،ؾفعصبضل صدأمي  ع
مكاحدأػبأعطػمباػكأ يػةا دػؽ ػف:أا ػدؾاحإما  ػت ػف   ػعففيػعؿ: ط دػةاح اػل

 دعاحابفا ىعبةأ طع    عف عأ طػع كفعػؿبػل":ييكؿرضماح السمع.فاعف  مأا 
(3)." عفعؿ

 :سادسًا: الشجا ة

كارأػدتا عػرب،باػرا ىػديؽكك ػما  نفػةأبػلأاػيػركلإذ،أدٌ با    عءا را ػدكفبع  ػلع ة
أيػفيػع  ي ػةرسػكؿ:"فلعء   مكأ ذبز ػعـراد أػلكصػعؿ ػل، عهراسي لإ بذما يىة، رج

أدد ـسي ؾمأ لعاػعبا سػؾفػكاح ػ فأىػباعبػؾمياػكف احأصكؿ ؾ عصعؿرسكؿاحيـك
 .(4)" إلسنـاظعـ

سػ  ت  ػػر": ػعصػعؿابػف بػعسرضػماح ام، ايف  ػربػفا  طػػعبك ػف ػلع ةأ يػرا  ػؤ
صػػص  يػػلصىػػة ػػـ،بػػفا  طػػعب م ػػمءسػػ يتا  ػػعركؽ؟صػػعؿأسػػ ـد ػػزةصب ػػمب ن ػػةأيػػعـ

فديياػع؟،إسن ل كا ػذما سػم،صػعؿ:ب ػب ـصعؿ:ص تيعرسكؿاح:أ ساع  با دؽإف أاعكا 
ف أ،بيد  فدييأـإااـ  با دؽكا  ،ام أ ػعء؟كا ػذمبع ػؾبػع دؽ ا ػرلفصعؿ:ص تف يـ،ـكا 

دأػػبد  اػػع،ك ػػلاديػػدااديػػدا طدػػيف،ا  ػػركأاػػعفػػم،د ػػزةفػػمأدػػده ع،ف رلاػػعفػػمىػػ يف
فسػ عامرسػكؿاح،ف ىعبأمـا بة ـيىبمـ   مػع،د زةصعؿ:فاظرتإ ٌمصريشكا  ب،ا  سلد

.(5)"كفرؽاحبلبيفا دؽكا بعطؿ،كؽى باح  يلكس ـا  عر

                                  
.207ص،2ج،فأكحا  عـ،أبك بداحبف  ر،(ا كاصدم1)
.216ص،29ج،اأبكرسع ؿكفأ كل يااإلسنـابفأي ية،بفأي يةا(2)
.96ص،2ج، رحامجا بن ة،ا  دا ام(3)
.270ص،2ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير4)
.273ص،1ج،ى ةا ى كة،ا لكزمابف؛40ص،1ج، يعءد يةا ك يعءكطبيعتا ى،(ا ىبمعام5)
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كاعف بداحبف سعكدييػكؿ ػعااػعايػدرأفاىػ م اػدا اعبػةدأػبأسػ ـ  ػربػفا  طػعب
.(1)ف  عأس ـصعأؿصري عدأبى ب ادا اعبةكى ياع عل

.(2)" عز اعأ زة اذأس ـ  ر":كصعؿابف سعكد

كل ساعدكؿا بيت، نايةإ يلكد م،س ـ  رظمراإلسنـك فىميببفساعفصعؿ:  عأ
.(3)كردداع  يلبعض عي أمبل،كااأى اع  ف  ظ  ياع،كط اعبع بيت،د يعن

سػ  تأ ػؾا  ي ػةأػذارتأمأ  ػع:كدد ام بػدا ػرد فبػفا دػعرثصػعؿ  ػر":إسدعؽصعؿابف
فػ  بر أاػمصػدأسػ  تصػعؿص ػت،ةدأػبآأيػلكاـ ػدأهؿ اةأ د رسكؿاحى باح  يلكسػ 

ف صب تديفأىبدتدأبضػربت  يػل:أبكلمؿكاعف  ر داأ ةباته عـبفا  غيرةصعؿ
بعبلصعؿف رجإ مأبكلمؿفيعؿ ردبعكأهنبعبفا أم علعءبؾص ػتل ػت  بػرؾأاػمصػد

."(4)برسك ل د دكىدصتب علعءبلكآ اتبعح

كؿا ابػمىػ باحكاإلسػنـصػ،ك لع ألفما لعه يػة،بفا  طعبكهذا عيدؿ  بصكة  ر
ه ػعـ"بػ بملمػؿبػفأكا  مـأ زاإلسػنـب دػبا ػرل يفإ يػؾبع ػربػفا  طػعب  يلكس ـ:"

.(5)فاعفأدبم عإ باح  ررضماح ال

،  أ يػعنع   ػتأدػدان ػفا  مػعلريفهػعلرإمصعؿ  مبفأبمطع برضماح الصػعؿ: ػ
بػػع ملرةأي ػػدسػػي ل،إم  ػػربػػفا  طػػعب ـ  ،يػػد أسػػم عنكااأضػػبفػػم،كأااػػبصكسػػل،فإاػػل  ػػعهػػ

ا اعبػػة،أػػلىازىكا أىػر ى  ػػـ،سػػبععن أ ااػػعنفطػػعؼبع بيػػت،كا  ػػأل ػػفصػػريشب اع مػػع،ك ضػػبًصبىػػؿى
ميػر ـ، ػعهتا كلػك كصػعؿ مػـ:، با ًد ىؽكادػدةكادػدة ـكصؼ ،أأبا  يعـفى براعأيف

م.زكلأػلف ي ياػمكراءهػذاا ػكادؿير ػأك،ك ػد أك، فأرادأفيي اػؿأ ػل،احإمهذ ا  ععطس
 

                                  
.62ص،6ج، امعجا ساةا ابكية،بفأي يةا(1)
 .270ص،1ج،ا طبيعتا ابرل،؛ابفسعد277ص،1ج،فضع ؿا ىدعبة،(ابفدابؿ2)
.269ص،3ج،ا طبيعتا ابرل،(ابفسعد3)
.194ص،2ج،ا سيرةا ابكية،(ابفه عـ4)
 .87ص،5ج،ا  علـا كسط،؛ا طبراام267ص،3ج،ا طبيعتا ابرل،سعد(ابف5)
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 ػػف  ػػـ،إ يػػلا  سأضػػع يف   مػػـ ػػعأر ػػدهـصػػعؿ  ػػمرضػػماح اػػل:ف ػػـيأبعػػلأدػػدإمصػػـك
.(1) ضب كلمل

فدسػػبلأاػػلاػػعـ ي ػػةا ملػػرةفػػم-رضػػماح اػػل-، ػػلع ة  مبػػفأبػػمطع ػػبك ػػفىػػكر
ىػ باح  يػل -كهػكيع ػـأفا   ػرايفيريػدكفصأػؿا ابػم -ى باح  يلكسػ ـ- فراشا ابم

.(2)كس ـ

،فم زكةا  ادؽاعف ػل كصػؼ ػ فػعرسصػريش  ػركبػفكدا عػع رم،ك ف لع ألأيضعن
فضربل  برأسلدأبف ػؽ،  مبفأبمطع بإ يلفيعؿ: فيبعرز؟فبرز،أيبةكهكابشا ا

.(3)كابرا  س  كف-ى باح  يلكس ـ-فسربذ ؾرسكؿاح،هع أل

  :ساب ًا: الصدق والمانة

ف ػفأ عاأػل،ىػعدصعنأ ياػعناػعفباػركأبػأفيػركلإذ،أدٌ با    عءا را ػدكفبع ىػدؽكا  عاػة
صػػعؿ طػػعءبػػفا سػػع ب  ػػعاسػػأ  ؼأبػػكباػػرأىػػبخك  ػػبرصبأػػلأ ػػكاب،  ػػبأ ػػكاؿا  سػػ  يف

صػعمااط ػؽدأػبا ػرض ػؾ،يألرفيمعف ييل  ركأبك بيدةفا  ع فيػعؿ ػفأيػفأطعػـ يػع م
 طر عةك عاسك فما رأسكا بطف  .(4)صعؿف رضكا لاؿيـك

 اػػلىػػدؽا رسػػكؿىػػ باح؛يبػػلا رسػػكؿبع ىػػديؽديػػث ،أ ػػعا   ي ػػة  ػػمبػػفأبػػمطع ػػب
رضػمصػعؿ،كصػدأسػ ـصبػؿأفيسػ ـ يػر ،كآ فبل ي  علعءبل ف اداحأعع ب،  يلكس ـ
كأسػ  تصبػؿأفيسػػ ـكصػدا ػػأمر،أاػعا ٌىػػٌديؽا ابػرآ اػتصبػػؿأفيػؤ فأبػكباػػر»:اح اػل

.(5)هذاا  يبفم ىر ك رؼبل

كأاػتا  ػػعركؽأ ػرؽبػػيف،أاػػتا ىػديؽا ابػػر:-ىػػ باح  يػلكآ ػػلكسػ ـ-رسػكؿاحكصػعؿ
.(6)ع  يفظا  ؤ ايفكا  عؿيعسكبا كأاتيعسكب،ا دؽكا بعطؿ

                                  
  .164ص،4ج،ديا غعبةسٍأي،؛ابفا  ير51ص،44ج،أعريا دياةد  ؽ،ابف سعار(1)
.529ص،1ج،ا علعبفمبيعفا سبعب،أبكا  ضؿ(2)
.164ص،3ج،ا  اأظـ،ا لكزمابف(3)
ا عكا م،؛ا  اما ععى م114ص،3ج،نـأعريااإلس،ا ذهبم(4) .331ص،2ج،س طا الـك
 .74ص،1ج،اأعبا كا ؿ،؛ابف كدكدا دراام169ص،1ج،ا  ععرؼ،ابفصأيبة(5)
ا عكا م،؛ا  اما ععى م58ص،1ج،ا  ع م،(ا لرلعام6)  .26ص،3ج،س طا الـك
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يػع»: فكىػٌيؾ؟فيػعؿ ػل:فيعؿ ل-كس ـكآ ل  يلاحى ب-س ؿس  عفا  عرسمرسكؿاحك
،ييضػمدياػم،صػعؿفػإٌفكىػٌيمككار ػم،يك  بفاػكف:صعؿ،« فاعفكىٌم كسب؟،س  عف

.«(1)  ٌمبفأبمطع ب،كيالز ك دم

 :ثامنًا: االهتمام بالر ية

 ػف،يػركل ػفربيعػةبػف   ػعف ػفزيػدبػفأسػ ـأدٌ با    عءا را دكفبعمهأ عـبع ر يةإذ
اصـدأبإذاااعبىرارإذااعرأؤرث رلت    ربفا  طعبرد لاحإ بدرةك:أبيلصعؿ

ف رلاػػعامػػركؿدأػػبداكاػػع،فيػػعؿيػػعأسػػ ـإاػػمأرلهػػؤمءرابػػعصىػػربمػػـا  يػػؿكا بػػردااط ػػؽباػػع
:كىبيعامعيأضػػػع كففيػػػعؿ  ػػػر، ػػػامـفػػػإذاا ػػػرأة عمػػػعىػػػبيعف مػػػعكصػػػدر اىػػػكبة  ػػػبا اػػػعر
أأداك:صعؿ،صع تك  يؾا سنـ،را سنـ  ياـيعأىدعبا ضكءكار أفييكؿيعأىدعبا اع

صىػػربػػفا  يػػؿكا بػػردصػػعؿف ػػعبػػعؿهػػؤمء:صع ػػت؟ ػػعبػػع اـ:فػػداعفيػػعؿ.دعأكأدفب يػػر:صع ػت
 ػػعءأسػػاأمـبػػلدأػػب:صع ػػت؟كأم ػػمءفػػمهػػذ ا يػػدر:ا لػػكعصػػعؿ:صع ػػت؟ا ىػػبيةيأضػػع كف

،صع تيأك بأ راعكيغ ؿ اع؟ رباـأمرد ؾاح عيدرم :صعؿ،احبيااعكبيف  ر،ياع كا
:ف صبؿ  مفيعؿااط ؽباعف رلاعامركؿدأبأأياعدارا دصيؽف  رج دمفيػلابػة ػدـفيػعؿ

اػػؿذ ػػؾأصػػكؿأاػػعأد  ػػل، ن ػػعأكأاػػعأد  ػػل اػػؾصػػعؿاد  ػػل  ػػم ػػرأيف:في ػػت،اد  ػػل  ػػم
ا :فيعؿ مفمآ رذ ؾ، اؾ مأـ ػؾفد  أػل  يػلفػعاط ؽ.ييع ػةأاتأد ؿ امكزرميػـك

كأ رج فا دصيؽ ي عفلعؿييكؿ مع،ف  يبذ ؾ ادهع،عإ يمكااط يت علامركؿدأبااأمياع
كاعفذا دية ظي ةفلع تأاظرإ با د عف،ذرم  مكأاعأدرؾ ؾكلعؿيا اأدتا يدر

ابغاػم ػي عف أأػلبىػد ةف فر مػعفيمػع ػـ ـأاز معكصػعؿ، ف  ؿ ديألدأبأاضجكأدـا يدر
.لعؿييكؿأطع يمـكأاعأسطخ ؾف ـيزؿدأب بعكا ـ  ب ادهع

أ يػػػر ػػػببمػػػذاا  ػػػر ػػػفأكلػػػزاؾاح يػػػراأاػػػت:فضػػػؿذ ػػػؾكصػػػعـكص ػػػت عػػػلفلع ػػػتأيػػػكؿ
 .(2)فييكؿصك م يران،ا  ؤ ايف

يػػع ك ػػع بػػعح ف ػػرج  ػػم:يػػةسػػ  ىػػكأعنيسػػير أ يػػدانأدػػكاؿا ر ،كاػػعف  ػػمرضػػماح اػػل
رلػنن،أأعؾا غػكث: سر عنييكؿ فيػعؿ:يػعأ يػرا  ػؤ ايفبعػتهػذا كبػعبسػبعة،فػإذارلػؿيػنـز

                                  
.22،ص5ج،ة امعجا ساةا ابكي،(ابفأي ية1)
،؛ابػػفا  يػػر291ص،1ج،فضػػع ؿا ىػػدعبل،؛ابػػفدابػػؿ567،568ص،2ج،أػػعرياا طبػػرم،(ا طبػػرم2)

.453ص،2ج،ا اع ؿفما أعريا
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،ف ط اػػم،ف أيػػتك ز أػػل،ف أػػعامبمػػذ ا ػػدراهـ،ك ػػرطتأميعطياػػم غػػركزانكم يطك ػػعن،دراهػػـ
 كصػػعؿ،ف  طػػع ،فيػػعؿ:أ طػػل ػػرطل،ا  ػػؤ ايف ػػعأيػػكؿ؟فيػػعؿ:ىػػدؽيػػعأ يػػر،ػ نطـفيػػعؿ:

 ػػـصػػعؿ:يػػع ع ػػرا  سػػ  يف،أ  ػػكيػػعأ يػػرا  ػػؤ ايف؟صػػعؿ:ذ ػػؾ ػػؾأكصػػعؿ:،    طػػكـ:اصػػأص
 ػػـضػػربل  ػػس  ػػرةدرة،فد ػػؿ  ػػبظمػػررلػػؿا ػػعيد ػػؿىػػبيعفا اأػػعب،ف  ػػذك ، ػػذك 

.(1)كصعؿ:هذاااعؿ  عااأمات فدر أل

 :ال فو تاس ًا:

ا اػػعًسكا  ػػع ًة،د ٌػػبا    ػػعءا را ػػدكفبػػع ع كأ ًفػػمأدييػػًؽا  ىػػع دًةبػػيفى  ظػػيـه   ع ػػًكفضػػؿه
ا ييع ػػةً،ا  دبػػًةبيػػاميـٍ ـي رضػػعةىاًحك  ػػكى ييػػكـى ا  سػػ  لن يػػلي:،كبػػع ع ًكياػػعؿي لػػؿ  گ گ گ ) ييػػكؿي

.(2)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

كاػػعفً ٍسػػطخ ػػف،  يػػر كصرابأػػل اػػلب  ػػعثيا ػػؽ  ػػبً ٍسػػطخ،ا ىػػديؽاػػعفباػػرعيػػركلأفأبػػ
أبػكباػربػذ ؾف ػـ، ع  ػةكأا ـفمً ػرض،ا ذيف عضكافمدعدثاإلفؾ ـى ً ػ أصسػـأميا ػؽ، ى

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ) فػػػػػػػ ازؿاحأعػػػػػػػع ب:،  يػػػػػػػلبعػػػػػػػدذ ػػػػػػػؾ

(3)( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ب اىع :"بى ىبكىا   ًليىعرى أىبيكبىٍارو  ىاىع،فيىعؿى أىٍفأىٍغً رى يىٍىاى ي"،ًإا ع ىايًدبُّ عدى  سطخًب ىعاىعفى كى ى
(4).

أـديػػث  ػػع  ػػفأا ػػـفػػمً ػػرض؛- اػػلرضػػماح-باػػرا ىػػديؽمفمػػذا  ػػكابيػػر ػػفأبػػ
كا ع ك ادا  يدرةى ة فى عتا ا عؿفما رلعؿ.، ع  ةا  ؤ ايف

رضػػماح،  ػػربػػفا  طػػعبكيػذار ػػعلػػعء ػػف  ػػكأ يػػرا  ػػؤ ايف ب ػػعسو  ى ركلأف ػػفاٍبػػفى
ذىٍي ىةى ًدٍىًفٍبًفدي  ييىٍياىةيٍبفي ـى :صىًد ٍبًفصىٍيسو، ام عصىعؿى رِّ  ى ىباٍبًفأىً يًلاٍ دي ً ػٍفا ا  ىػًر،فىاىزىؿى اىػعفى كى

ػػري  ي ى ـٍ ييػػٍدًايًم كى ي،ا  ػػًذيفى ػػرى ػػعً ًس ي ى  ىلى عبى اٍ ييػػر اءيأىٍىػػدى اىػػعفى ػػعايكا ػػعكركى ؛ يػػب عانعأكًأًلايميػػكمناى فىيىػػعؿى

                                  
 .264ص،3ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير(1)
.14آية،سكرةا أغعبف(2)
 .22آية,(سكرةا اكر3)
ىػػػديخ, سػػػ ـ؛2458ص،6ج،ىػػػديخا ب ػػػعرم،؛ا ب ػػػعرم268ص،4ج،ا سػػػيرةا ابكيػػػة،ابػػػفه ػػػعـ(4)

.2136ص،4ج، س ـ

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%22


43 
 

أىً م هىٍؿ، ييىٍياىةيمٍبًفأىً يًل:"يىعاٍبفى :"سى ىٍسػأىٍ ًذفي كىٍلػلهً ٍاػدىهىػذىاا ىً يػًرفىعٍسػأىٍ ًذٍفً ػم ى ىٍيػًل"صىػعؿى  ىؾى
 ى ىٍيًل" ً عييىٍياىةى، ىؾى رُّ اٍ دي فىعٍسأىٍ ذىفى ب عسو  ى اٍبفي ،صىعؿى :"ًهػٍميىػعاٍبػفى  ى ىٍيػًلصىػعؿى ػؿى فى ى  ػعدى ى ػري  ىػلي ي ى فى ىًذفى
ط عبً ٍزؿىفىكا   ًل ى،اٍ  ى بىٍياىاىػعًبعٍ عىػٍدًؿ"،عأيٍعًطياىعاٍ لى ـي أىٍفييكًصػ ىبًػلً،كىمىأىٍدايػ ـ  أ ػبهىػ دى ػري  ي ى ؛فىغىًضػبى

ً اىًبيِّلً ا   لىأعع بصىعؿى ًإف  ٍؤً ًايفى اٍ  ي :"يىعأىً يرى رُّ  ىلياٍ دي ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )فىيىعؿى

عًهً يفى(1)(  چ هىذىاً ٍفاٍ لى ف  أىنىهىػع ى ىٍيػلً ككىا   ًل ىعلى،كىاً  ًدػيفى ص عفنػعً ٍاػدىًاأىػعًب؛زىهىع ي ىري كى اىػعفى كى
.(2)ا   ًل

،فػػد ؿ ػػفا بػػعبا ػػذماػػعفيػػد ؿ اػػل،   ػػعفرضػػماح اػػل ػػرج ىػػنةا غػػداة،كركمأف
رضػماح-فسػيؼفيػعؿ ػل   ػعأكفإذارلؿ عػل الػر،فاظركا،أاظركا:فزد لا بعبفيعؿ

صػعؿظ  اػم ع  ػػؾ؟ سػبدعفاحكيدػؾ ػنـأيأ اػم:صػعؿ، ػعهػذاصػعؿأردتأفأصأ ػؾ:- اػل
،أ ػػديؾ  ػػب ػػع  مأردتذاؾ اػػمأكأفػػنرفعػػتظن أػػؾإ ػػمفػػإف ػػـأاىػػ ؾ:صػػعؿ،بػػع ي ف
دهػـبػذاب بػ:فيػعؿ،يػعأ يػرا  ػؤ ايف ػدكأ ااػؾاح اػل:فيػع كا،  فدك ل ػعأيك ػكف:فيعؿ

فا لاح امآأامب فيا ؿبؾمأد ؿا  دياػة ػعك يػتأ ػرا  سػ  يفف أػع برلػؿ ػفصك ػل
 .(3)فا ؿبلف  ب الصعؿ  راففكاح عضربلسكطعكمدبسليك ع

ديػػث  ػػع  ػػفأراد؛-رضػػماح اػػل-فمػػذاأسػػع خابيػػر ػػفأ يػػرا  ػػؤ ايف   ػػعفبػػف  ػػعف
كصػػكة،كضػػعؼامرأبػػعطبع ػػدايع،اػػدا  يػػدرةىػػ ة ػػفىػػ عتا ا ػػعؿفػػما رلػػعؿكا ع ػػك ،صأ ػػل

كهػػذاا   ػػؽإضػػعفةإ ػػبأاػػل  ػػؿىػػع خيرفػػ  ػػفدرلػػعتىػػعدبلفػػما  ػػرة،امرأبػػعطبػػع  رة
 كصػب يكبػةأك ػكأاػلصأػؿ فهػذاا رلػؿا ػذمأرادام أػداءإإذ؛فإالسيعسةداي ةفما دايع

،فأاػػةبإيغػػعرىػػدكرأفػػرادصبي أػػلكاسػػأعدادهـ ناأيػػعـإذاسػػادت مػػـا  رىػػةب يغػػة رب ػػعأدػػدث
كبػذ ؾ،ؿاإلصػداـ  يػل ك افا ع ك اليلعؿأفرادصبي ألكأباعءب د يعذ كالكيعا كال  ب عد

. ـكياسبىعدبا ع كص كبا اعسككمءه،أاط  ا  أاةصبؿأىع دهع

فعلعػػؿا ع ػػك،مطع ػػبرضػػماح اػػل:"إذاصػػدرت  ػػب ػػدكؾك ػػفأصػػكاؿا   ي ػػة  ػػمبػػفأبػػ
 ارنا  يدرة  يل، ال

(4)".

                                  
 .199يةآ,(سكرةا  راؼ1)
 .20ص،1ج،ريعضا ىع ديف،؛ا اككم125ص،1ج،ا ل  بيفا ىديديف،(ا د يدم2)
.138ص،2ج،أعرياا  دياةا  اكرة،(ا بىرم3)
.104ص،4ج،ةا أذارةا د دكاي،(ابفد دكف4)
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ا ع ػكزاػعةا ظ ػر.:أصػدرهـ  ػبا عيكبػة.كصػعؿ، با اعسبػع ع كأك:كصعؿ  مرضماح ال
  .(1)فعلعؿ  كؾ ال ارا  يدرة  يل،إذاصدرت  ب دكؾ:كصعؿ

 : اشرًا: الصبر

ا طػػػع ؼر ػػػمأف بػػػداحبػػػفأبػػػمباػػػريػػػركلإذ،  ػػػعءا را ػػػدكفبع ىػػػبرأد ٌػػػبا   ،بسػػػمـيػػػـك
فػد ؿأبػكباػر  ػب،فعاأيضػتبػلبعػدكفػعةرسػكؿاحىػ باح  يػلكسػ ـبػ ربعيف ي ػةف ػعت

أمبايػػةكاح ا ا ػػعأ ػػذبػػ ذف ػػعةف  رلػػت ػػفداراػػعفيع ػػتا د ػػدحا ػػذمربػػط: ع  ػػةفيػػعؿ
 ؾ  بر دؾ  بص بؾك  أمبايػةأأ ػعفكفأفأاكاػكادفاػأـ بػداح:ف رج ـد ػؿفيػعؿ،ـز

اػػع:فيع ػػت؟كهػػكدػػم رالعػػكفيػػعأبػػتفيػػعؿأسػػأعيذبػػعحا سػػ ي ا ع ػػيـ ػػفا  ػػيطعفإ يػػلإاػػعحكا 
صعؿفيدـ  يػلكفػد،أمبايةإال يسأددإمك ل  أعف  ة فا   ؾك  ة فا  يطعف،ا رليـ

فيػعؿسػعدبػف؟ـفيعؿهػؿيعػرؼهػذاا سػمـ ػااـأدػدإ يمييؼك ـيزؿذ ؾا سمـ اع ف  رج 
هػذاسػمـأاػعبريأػلكر ػألك يبأػلكأاػعر يػتبػلفيػعؿأبػكباػرفػإفهػذا: بيدأ كباػما علػنف

ا سػػمـا ػػذمصأػػؿ بػػداحبػػفأبػػمباػػرفع د ػػدحا ػػذمأار ػػلبيػػدؾك ػػـيماػػؾبيػػد فإاػػلكاسػػ 
.(2)ا د ب

لػ شةطػعك فأصكاؿ  ربفا  طعبصعؿ:"كأ  ـأف  كبةا ىبرفكؽ  كبػةا  ػار.ك ػفرب
."(3) كاعفا ىبركا  اربعيريف عبع يتأيم عرابت:  ررضما   ل الصعؿ

.(4)كصعؿأيضعن:"ك كأفا ىبراعف فا رلعؿاعفاري ع

ك فا  كاصػؼا دا ػة  ػبهػذ ا ىػ ة بعأػل،بى ةا ىبر،كأيضعناأىؼ   عفرضماح ال
كأىبرا اعس  ػب،ك فا  ع كـبع أكاأرأف   عفاعف فأاؼا اعس فا د عء؛فما  أاة

كصػػد ػػرؼإرادأمػػـ،فدعىػػرك كسػػعكافػػمصأ ػػل،ك  ػػب ػػفسػػعبفػػمد ػػل، ػػفاػػعؿ ػػف رضػػل
كهػػكيػػ  را اػػعس،لكي ػػيركف  يػػلبيأػػع مـكصػػدلػػعء ا  سػػ  كف ػػفاػػؿاعديػػةياىػػركا، يأ ػػل

بع اؼ فا يأػعؿكيػ  ر ػفيطيعػلأفمييػعأ مـكركلأاػلصػعؿ ػل:أػذهبإ ػب اػة؟فيػعؿ:م

                                  
 .241ص،3ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم1)
 .98ص،9ج،سافا بيميما ابرل،؛ا بيميم543ص،3ج،ا  سأدرؾ  با ىديديف س ـ،(2)
.60ص،41ج،أعريااإلسنـ،(ا ذهبم3)



.77ص،1ج، دةا ىعبريف،(أبك بداح4)
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فييػػؿ ػلأػػذهبإ ػبا  ػػعـفيػعؿمأفػػعرؽدارهلرأػمفييػػؿ ػلفيػػعأ مـ أاػكف  ػػفا دػدفػػما دػـر
.اػعفىػبر   ػعفدأػبصأػؿ ػفأ ظػـ(1)ؿ ف  ؼ د دافمأ ألبع سيؼأكمأاكف:فيعؿ

أفا ػد عءا ا يػرةا أػمسػ اتبعلأمػعد  ػمك ػفصعأ ػل ػـيسػ ؾ،فضػع  ل اػدا  سػ  يف ك ع ػـك
صب مع   مع فد عءا  س  يففإذااعف عفع ل  ػم  ػعميكلػبا يػدحفػم  ػمبػؿاػعفدفػ 

.(2)ا ظع  يف ع م فا  كارجك يرهـ فا اكاىب

،فا ىػبر ػفاإلي ػعفب از ػةا ػرأس ػفا لسػدإأم:"عؿ  ػببػفأبػبطع ػبرضػماح اػلكصػ
اػلمإي ػعف  ػػفمىػبر ػلكصػعؿا ىػػبرإ ػـرفػ ىػػكألفيػعؿأم،فػإذاصطػ ا ػرأسبػػعرا لسػـ

.(3)" طيةمأابك

 :الحام حادي  شر:

ؽبػػيفمكرة:"كاح صػػعأ ف ػػففػػركصػػعؿا  أػػلا   ػػ، ػػ ا  رأػػديفدعز ػػعن،ا ىػػديؽأبػػكباػػراػػعف
دؽا  عؿكاح ك اعكام يعماعاكايؤدكالإ برسكؿاحى باح؛ا ىنةكا زاعةفإفا زاعة
رأبػػمباػػر  ػػركاح ػػعهػػكإمأفرأيػػتأفاحصػػد ػػرحىػػد:فيػػعؿ،  يػػلكسػػ ـ يػػعأ أمـ  يػػل
 .(4)  يأعؿفعرفتأالا دؽ

كانه ػع ػف،كهػك ػف عػعاما دػـز،ا ىػٌديؽاإلىػرارظػعهرفػم كصػؼأف،نالحظ مما سبق
ف ػع:ردـاحا ىديؽفبدز ل رحاحىػدر  ػربػفا  طػعبإذييػكؿ،س عتا ييعدةا اعلدة

فعرفتأالا دؽ.،هكإمأفرأيتاحصد رحىدرأبمبار  يأعؿ

لػعء،فييكؿسكيدبػف   ػةرد ػلاح،ـا عاأىؼأ يرا  ؤ ايف  ربفا  طعببى ةا دز
،أاػلضػريل،كهكبع  عـيسػأعدم  ػب ػكؼبػف ع ػؾا  ػلعم،يمكدمإ ب  ربفا  طعب

يػػػعأ يػػػرا  ػػػؤ ايفرأيأػػػليسػػػكؽبػػػع رأة سػػػ  ةفػػػا سا د ػػػعر:فسػػػ ؿ  ػػػر كفػػػعن ػػػفذ ػػػؾفيػػػعؿ
 ػعأػرلصػعؿا أاػمبػع  رأة ػـأغ ػعهعف ع ػت، ـدفعمعف ػرت ػفا د ػعر،ف ـأىرع، يىر مع
أبكهػعكزكلمػع ػع:صػعؿ-رضماح اػل-فذارا ذمصعؿ ل  ر،ع  رأةبأب كؼ  أىدصؾف

                                  
 .286ص،6ج،ابكية امعجا ساةا ،(ابفأي ية1)
.286ص،6ج،ـ.ف(2)
.77ص،1ج، دةا ىعبريف،بارا زر م(أبك3)
.2657ص،6ج،ىديخا ب عرم،(ا ب عرم4)
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ف  ػػعأل عػػت  ػػب،أردتبىػػعدبأاعفضػػدأمعفيع ػػتا  ػػرأةكاح ذهػػبف عػػلإ ػػبأ يػػرا  ػػؤ ايف
،كؼبػػف ع ػػؾب ػػعصػػعؿف أيػػعفىػػدصع ػػ،ذ ػػؾصػػعؿأبكهػػعكزكلمػػعادػػفاب ػػ  اػػؾأ يػػرا  ػػؤ ايف

يػعأيمػعا اػعسفػكابذ ػة:"كاح ع  بهذا عهػداعاـفػ  ربػلفىػ ب ػـصػعؿ:فيعؿ  ر  يمكدم
.(1) د دى باح  يلكس ـف ففعؿ امـهذافنذ ة ل

فػػم  ىػػيةذما اػػكريفأىػػي ة كالػػدا ىػػديؽرضػػماح اػػل اػػد ع ػػرض،إفىػػ ةا دػػـز
 ػعهػذ ، عي  ب  يؾا دؽ فا بعطؿ،كيدؾيع   عفإاؾرلؿدعـز:ؿ ل  يلاإلسنـصع

 .(2)؟ عفا أميعبدهعكا 

كصػػعؿفيمػػعزاد   ػػعففػػما  سػػلدا دػػراـ كصػػعؿا كاصػػدمفيمػػعأ ػػر   ػػعفبألديػػدأاىػػعبا دػػـر
افىػػػيدك،فمػػػدـ  ػػيمـككضػػ ا   ػػعففػػمبيػػتا  ػػعؿ،كأبػػبآ ػػركف،كابأػػعع ػػفصػػكـ،ككسػػعل
صػدفعػؿهػذا، علرأاـ  مإمد  م؟أأدركف علرأاـ  م:كصعؿ،ف  ربمـبع دبس،بع  عف

باـ  رف ـأىيدكابػل ػـا  ػلفػيمـ بػداحبػف ع ػدبػفأسػيدفػ  رلكاصػعؿكدػجبع اػعسزاد
.(3)   عففما  سلدا دراـككسعل














                                  
 .201ص،9ج،سافا بيميما ابرل،(ا بيميم1)
.219ص،1ج،ا  ىع صا ابرل،ا سيكطم(2)
ا اع ػػػؿفػػػم،؛ابػػػفا  يػػػر360ص،4ج،اػػأظـا  ابػػػفا لػػػكزم،؛595ص،2ج،أػػػعرياا طبػػػرم،(ا طبػػرم3)

.481ص،3ج،أعريااإلسنـ،؛ا ذهبم481ص،2ج،ا أعريا



47 
 











 الفصل الثاني

 ام باألخالق اإلسالمية والتفريطة بني االلتزيف عهد الوال األندلسحكام 



 يف عَذ الْالٗ باألخالق اإلسالمٔ٘. األىذلصمظاٍش التزاو حلاو ل:  ّل األــاملبح 

  :ٕ٘ــالق اإلسالمٔـيف عَذ الْالٗ عً األخ األىذلصاحنشافات حلاو املبحل الثاى. 
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 لوالمبحث ال 
 ي  هد الوالة بالخالق اإلسالميةف الندلستاام حكام مظاهر ال

،(م756، 799 =ه938، 99 ػف)(1)ا اػد س ػب  داػـاإلسػن مفػمكأعرؼا ديبػةا 
 ضػطربةا ػأمرتبػع غزكاتديبػةكهػم،(2)ا كا مأك،كاعفا دعاـيس با  ير،بعىرا كمة

ا أػم،ا عا أمرتأيضعنبع  أفا دا  ية،(3)سع  بلاكبفرا،ا اد سا  عرليةا أم امعكمة
فػمذ ػؾا كصػتا اد سكاعات،كبيفا عربأا سمـأعرةأ رل،كا بربرأعرة،صع تبيفا عرب
كب عاػػبأفأ يػػر؛(4) ػػفا اعديػػةاإلداريػػةأفريييػػةأبػػ أ يػػرأك،ك يػػركرا يػػة،إ ػػعرة يػػر سػػأي ة

.(5)فم ع با ديعف،ا اد سهكا ذماعفيعيفكمة،ا ييركاف

                                  
ا ع رفأمعا عربفماإلسنـ,(1) ا اد س,هما  ة ل ية ـأسأع  معا عربفما يديـ,كا 

ا  ؼكا نـ,إددل يعطععتأسبعايع،اس معفما ىؿ كصدلرل  با  سفأفأ ـز
اد كسيعاسبةإ با كاداؿأكا  اداؿ،كاعاكاصداسأكطاكهعبعدا رك عف،ف  عفأدمعا عربك

س كهعا اد س ـأط يكاهذاامسـ  بأسبعايعا معيط ؽا يكـ  با لزءا لاكبم ف
–إ بي ية-أسبعايع،كأي لاكبمامرا كادما ابير،كهكيضـسب  دعفظعتكهمصرطبة

؛زيداف،311,ص1يعصكت, علـا ب داف,ج)كك ية,– ع يع– راعطة–ليعف–صعرش
؛   عف،دع د،ا  س  كففما عع ـصضعيع1لرلم،ركايعتأعريااإلسنـ،فأخا اد س،ص

 (.287كأدديعت،ص

 .132،131ص،ا أعرياا اد سم، بدا رد ف،(ا دلم2)
اػذ ؾ ػـأاػفصػد, ـأافصدكلدتبعدااأ ةكاددةأكاكدػدةسيعسػيةيندظأففراسعاعىطنحلغرافم(3)

 ػػػ عمأعػػػرؼكصأ ػػػذ،كاعاػػػتا راضػػػما   أػػػدةكراءلبػػػعؿا برأػػػعت،أاكاػػػتبعػػػدا  غػػػةا  راسػػػيةفػػػمذ ػػػؾا كصػػػت
 امػػعكاعاػػتأ ػػؾا راضػػمبعػػدزكاؿا داػػـا رك ػػعام،بػػع رضا ايػػرةأكبػػندا  رالػػةأكبػػندا غػػعؿأك ع يػػع

كفػما  ػرؽ ػ كادمكدكاػة،اأيعايعإ ـ،أما  دفا سب ,ف ما لاكباددسبأ ع يع،أايسـإ بإ عرات سأي ة
الػد   اػةا  رالػة،أم ػ عؿامػرا  ػكار,كبر كاة)برلعاديع(فػما  ػ عؿ،الدكميأمبركفعاس،أمامرا ركف
،كا اد سػم،ا أػعرما عبعسػم،أد ػد  أػعر،ا دع يػة.)ا عبػعدم،ا أمأ أد رصعدأػبأ ػ ؿأ  عايػع،ا  يركفالية

.(292ص
أد د،؛ا عبعدم235ص،1ج،ا خا طيب،.؛ا  يرم40-39ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية4)

.291ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،  أعر
.291ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم5)
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.(1) بع رةفمأعييفهؤمءا كمةةا  كيكفمأديعفأ رلأد  تا  نفة

ب ا سمـ في مأ رهـفعاأظركاا  كافية  بأ ػؾاإللػراءإ ػع ػفداك ػةا اد سك يفأهع م
.(2)ةا  كي يرا  نفة،د  ؽأك،أفرييية

إ ػػب،كطػػعرؽبػػفزيػػعد،فػػمأ ػػؾا ديبػػةبعػػد ػػكدة كسػػببػػفاىػػيرسا اػػد كصػػدب ػػ  ػػددكمة
.(4)أك كاا داـطكاؿ دةب غتأيريبعنا ايفكأربعيف ع عن،3  ريفكا يعن،د  ؽ

إ ػع،أأ يػبا أع ي ػعتفي ػعيأع ػؽبأعيػيفا ػكمةديبػةفػمهػذ ا ا اد ساعات: كيندظ  عسبؽ
ذا ػػع، ػػفا ػػكا ما عػػعـ ػػبندا  غػػربا  كلػػكدبػػع ييركافكا  ػػع، ػػف راػػزا  نفػػةفػػمد  ػػؽ كا 

ا سمعري  ػعأػ أما  كافيػةا رسػ ية،ا اد ساصأضتا ضركرةفإفبعضا أعيياعتاعاتأأـفم
 ا ييركاف.أك، فد  ؽ

فػػػػإفا  سػػػػ  يفاسػػػػأطع كاأفيا  ػػػػكافػػػػأخ، ػػػػفاضػػػػطرابسيعسػػػػمديبػػػػةر ـ ػػػػع يػػػػزأ ػػػػؾا بػػػػك
،اباػػػػعءا  سػػػػعلد داء ػػػػعع رهـا ديايػػػػة،سػػػػكاا ا يػػػػر ػػػػفد ػػػػع ـا امضػػػػةفيمػػػػعكيؤس،ا اػػػػد س

ا اػػد سأفكمسػػي ع،كا ياػػعطرك ػػباعتا ػػرمبع أبػػعرأفا زرا ػػةاعاػػتا  ػػكردا ػػر يس  سػػاعف
ع. عركفةبا رةأامعرهعك يكام

بكلػل ػعـبػع  نؽاندػظأامػـصػدا أز ػكا؛فػم مػدا ػكمةا اػد س ادا أ  ؿفمسيرداػعـ
ذ ؾ ف نؿا ايعطا أية:يأضخ،اإلسن ية

                                  
 .26ص،2ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .26ص،ـ.ف(2)
3

  7;3لمزيذ من االطالع حىل عذد وأسماء هؤالء واله األنذلس  في المالحق، ص  

 .299ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
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 : حفظ ال هود: الً أو 

بعػدأفأ اػف ػفمسػي عك،ا اػد سضػععفػمك  ػبا ،(2)بفاىػير(1)بعدأفاط  ف كسب
أ ذيسأعد  سيرادكا   عؿإلا ػعؿفػأخ،كلاكبل،ا اد سإأ عـا  أكدعتاإلسن يةفمكسط

ف أدػػػػت دياػػػػةكادم،ا اػػػػد سفيػػػػدكاىػػػػ تا ليػػػػكشاإلسػػػػن يةا سػػػػير  ػػػػأخ ػػػػ عؿ،د سا اػػػػ
 عىػػػ ةا  غػػػر(5)كاألمػػػتىػػػكب دياػػػةسرصسػػػطة،(4) ػػػـ دياػػػةسػػػع ـ، ػػػـا  ع ػػػدة،(3)ا دلػػػعرة

                                  
ا  ػػرجا  يػػرا ػػذمافأػػأخا اػػد س، فيااػػببػػ بم بػػدا ػػرد، كسػػببػػفاىػػيربػػف بػػدا ػػرد فا    ػػم(1)

صػدا ع،كأا را  غرب ,كفىػيدعك طيبػع  كهػع,كاعف ػفأفضػؿرلػعؿا عػع ـدز ػعكرأيػعكه ػةكاػبنك ػلع ةكا 
 لليشصط.أكفب كسببفاىير،كر عأييعحأعع بابيرا يدر, عدم عصناري ع لع ع رد ػل-, ـيمـز

،4ج،سػػيرأ ػػنـا اػػبنء،؛ا ػػذهبم116ص،1ج،ا عبػػر،فػػمسػػاةسػػب كأسػػعيف)ا ػػذهبمبػػكادما يػػرل-اح
؛ابػػف171ص،9ج،ا بدايػػةكا امعيػػة،؛ابػػفا يػػر318،319ص،5ح،كفيػػعتا  يػػعف،؛ابػػف ٌ اػػعف496ص

.(224ص،61ج،أعريا دياةد  ؽ،؛ابف سعار496ص،2ج،أعرياا ع  عءبع اد س،ا  رضم
كاعفاس لاىرافىغركأ أيل,بكيلسبماىير فلبؿا   يؿ فأرضا  عـفمز فأبمبارصعؿسي(2)

كاػعفاىػير  ػبدػرس,كاػعفأ ػرج,كك د ػل كسػببيريػةييػعؿ مػعا ر  ػرل,بعضبامأ يةكرل إ با  عـ
كفيػػػعت،ف ٌ اػػػعف؛ابػػػ471ص،4ج، علػػػـا ب ػػػداف،ك از أػػػل اػػػد  اياػػػة)ا د ػػػكم, ع كيػػػةبػػػفأبػػػمسػػػ يعف

 .(319،ص5ج،ا  يعف
كبيامػعكبػيف،كهمبيفا لكؼكا  ػرؽ ػفصرطبػة،(كادما دلعرة:كهم دياةأعرؼب دياةا  رجبع اد س3)

ك مػػػعأسػػػكار،ط يط ػػػة  سػػػةكسػػػأكف ػػػينن.كهػػػم دياػػػةدسػػػاةا يػػػرةا رزاؽلع عػػػة  ػػػأعتا  اػػػعف كا غػػػنت
كزرا ػػعتدىػػياةك يػػع  عياػػةكبغربمػػ كبمػػع ػػف ػػنتا ز  ػػراف,عامػػرىػػغير مػػع  يػػلبسػػعأيفكلاػػعتكاػػرـك

ا ػػركض،ا د يػػرم(كبيامػػعكبػػيف دياػػةسػػع ـ  سػػكف ػػينن.،يألمػػزبػػل امػػعإ ػػبسػػع را ػػبند،ا  ػػمءا ا يػػر
أ بػػػػعر،؛ا ىػػػػبمعام39ص،4ج، علػػػػـا ب ػػػػداف،؛ا د ػػػػكم606ص،1ج،ا  عطػػػػعرفػػػػم بػػػػرا صطػػػػعر

،؛امىػػط رم553ص،2ج،ازهػػةا   ػأعؽفػػما أػػراؽا فػػعؽ،؛اإلدريسػػم53ص،1ج،أػرالـأاد سػػيةك
 .(19ص،1ج،ا  سع ؾكا   ع ؾ

 علػـ، مػعدىػكفا يػرة)ا د ػكم,كهم دياةابيرةا يرةا  يرات,كهم رؽصرطبة, دياةسع ـبع اد س(4)
.(553ص،2ج،هةا   أعؽفما أراؽا فعؽاز،؛اإلدريسم366ص،3ج،ا ب داف

،آه ػة،ابيػرةا يطػر،كهػما  دياػةا بيضػعء.كهػمصع ػدة ػفصكا ػدا اػد س،(سرصسطةأيػ  ػرؽا اػد س5)
،ك مػػعسػػكردلػػعرةودىػػيف، أىػػ ةا لاػػعتكا بسػػعأيف،دسػػاةا ػػديعركا  سػػعاف،كاسػػعةا  ػػكارع،  أػػدةا طاػػعب

ا )اإلدريسػػمكهػػم  ػػبضػػ ةامػػرو ا ػػركض،؛ا د يػػرم554ص،2ج،ازهػػةا   ػػأعؽفػػما أػػراؽا فػػعؽ،بيػػرو
.(96ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،؛ا د يرم317ص،1ج،ا  عطعرفم برا صطعر
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ك ػػػػػػـأاػػػػػفطن ػػػػػػ ا  سػػػػػ  يفأ ػػػػػػرؼ  ػػػػػب دياػػػػػػةسرصسػػػػػطةدأػػػػػػبر ػػػػػبأسػػػػػػي مع،(1)ا   ػػػػػب
كصػػػرركا،كذ ػػػع رهـا  كر ػػػة،بػػػعففل عػػػكااأػػػبمـا  يدسػػػةك ػػػف عػػػل ػػػفا ره،((bencioبايسػػػك
،ـرسػػػكميػػػؤ امـإ ػػػيمبػػػ  رهـأرسػػػؿ،ف  ػػػع  ػػػـ كسػػػببػػػفاىػػػير،كا  ػػػراربمػػػذ ا ػػػذ يرة،ا ملػػػرة

.(2)كاسأيركافما  دياة،فمـ ككيعطيمـ مد فساات  

،ا أػػػػد يرىػػػػدبأل كلػػػػل عأيػػػػة ػػػػفا اػػػػد سكهػػػذاا  ػػػػعفياػػػػعفم ػػػػعذاػػػػر ػػػػفأففػػػػأخ ػػػ عؿ
.(3)كبثا ر بفما كسساعامع،كا أ ريب

"كصدأ يباحا ر بفمص كبا ا رةف ػـيععرضػم عأدػدإمبط ػبا ىػ خ:كييكؿأددا  ؤر يف
.(5)فمذ ؾا لكيا ؿابأداء كيك ؽ  اعس ع عهدك (4)ك كسبيلمء  بأ رطعرؽ

 :فرنساثانيًا: شجا ة حكام الوالة وجهادهم جنوب 

كيػذارأف كسػببػفاىػيراػعف ػع ن ػلع عاري ػع،بع  لع ةكا لمعدا اد ساأىؼداعـ
 لصطليش .(6)أييعحأعع بك ـيمـز

ـ(لمز كسبلي نع  يطنع فا عربكا بربرأعػداد 710هػ/92ك فىكر لع ألفمساة)
كهاػػعؾ،ع ليشإ ػػبأفكىػػؿسػػبأةكااط ػػؽطػػعرؽبػػ،سػػبعةآمؼلاػػدمبييػػعدةطػػعرؽبػػفزيػػعد

                                  
،ابػفا  رضػما  غػرا ابػر)ااظػر،ا اػكرةا  غريػة،  بك امعا  غرا صىػبهاعؾ دة س يعت   غرا (1)

245ص،2ج،ا د ػػػػةا سػػػػيراء،؛ابػػػػفا بػػػػعر62ص،أ بػػػػعر،؛ ؤ ػػػػؼ لمػػػػكؿ341ص،1ج،اا ع  ػػػػعءأػػػػعري
.ا مع ش(ً

.163ص،فلرا اد س،دسف،( ؤاس2)
 .100ص،أعرياا  س  يفكآ عرهـ،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ3)
اػل ربػػم ػػفأكذاػػر,فه ػداافكصيػؿهػػكفعرسػم ػػ,كصيػػؿإاػلبربػػرم ػفا ػػزة،(طػعرؽبػػفزيػعدبػػف بػداح4)

يس يلابف  دكفطػعرؽبػفزيػعد,كصيؿ الأال يسب ك ب، فسبعيعا بربرض ك ب كسببفاىير،ىدؼ
؛254ص،1ج،ا ػػخا طيػػب،ـ)ا  يػػرم720=ق102أػػكفبسػػاة,ا  ي ػػمكهػػكا  ػػعأخا ديييػػم ػػبندا اػػد س

،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،رم؛ابػػف ػػذا393ص،6ج،أػػعريااإلسػػنـ،ا ػػذهبم
؛ابػػف320ص،5ج،كفيػػعتا  يػػعف،؛ابػػف  اػػعف252ص،4ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،؛ابػػفا  يػػر16ص

.(117،ص4ج،ا عبر،  دكف
 .273ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم5)
.240ص،1ج،ـ.ف(6)
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 .(1)ا كصػػػػػػػػػػتذمد ػػػػػػػػػػؿاسػػػػػػػػػػـطػػػػػػػػػػعرؽبػػػػػػػػػػفزيػػػػػػػػػػعد اػػػػػػػػػػذذ ػػػػػػػػػػؾا ػػػػػػػػػػ، طػػػػػػػػػػط عبػػػػػػػػػػكرا  ضػػػػػػػػػػيؽ
كبعػػػػػػػد ػػػػػػػدة عػػػػػػػعرؾفػػػػػػػأخ،ا اػػػػػػػد سأرض،كاػػػػػػػزؿطػػػػػػػعرؽصع ػػػػػػػدلػػػػػػػيش كسػػػػػػػببػػػػػػػفاىػػػػػػػير

اسػأ  ؼا اػد ساػعف ػذريؽ  ػؾ،ك  ـاإل براطكر) ذريؽ(باػزكؿا  سػ  يف،2ا لزيرةا  ضراء
ف  عازؿطعرؽ فا لبؿاأبأد ير،ع اد سأاسبأد يربا  يلك،ؿ لأد ير  يمع  ىعييع

ماػػػدرمأ ػػفا سػػػ عءهػػػـأـ ػػفا رض كزدػػػؼ ػػػذريؽ،(3)إ ػػب ػػػذريؽإاػػلصػػػداػػػزؿب رضػػاعصػػػـك
ف  ػػد ب  سػػة،ف رسػػؿطػػعرؽإ ػػب كسػػب سػػأالدنا،بلػػيشابيػػر يكصػػؼا  سػػ  يف ػػفا زدػػؼ

ف ىػػبخأعػػػدادلػػػيش،كأا ػػرهـ ػػػفا  رسػػػعف،طريػػػؼبػػف ع ػػػؾآمؼ ػػفا  سػػػ  يف  ػػبرأسػػػمـ
كلػيش،كاعفا  يعءا دعسـبيفلػيشا  سػ  يفبييػعدةطػعرؽبػفزيػعد،ا  س  يفا ام  رأ  نع

 ـدثا  س  يف  ػبا لمػعدكر ػبمـ ػـصػعؿأيمػعا اػعسأيػفا   ػرا بدػر،(4)اإل براطكر ذريؽ
كس ؾ كسببػفاىػير،ا اد سىؿطعرؽبفزيعدفأكدعألفمكا،(5) فكرا اـكا عدكأ ع اـ

ع  ػػبرأسد  ػػةابيػػرةإ يمػػفعبػػر،ا اػػد سطرييػػعن  أ  ػػعنفػػم يد ػػةا لػػيشكأك  ػػلفػػمأراضػػم
ػػػعففػػػأخ ػػػعبيػػػم ػػػف ػػػدف كظػػػؿ كسػػػبيلعهػػػدفػػػمسػػػبيؿاحدأػػػب،ا اػػػد سكأ ػػػذا يع ػػػدافيأ  

.(6)فمصبضةا  س  يفا اد سأىبدت

صدا لكمي ياكف لع عنك يدا عن.بدأبيف اع  عسبؽ لع ألكاادفع لكا 

                                  
 .35،ص1ج،عرا ركضا  عطعرفم برا صط،(ا د يرم1)
2

 446انظر ملحق الخرائط، خريطة فتح األنذلس، ص   

.240ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
،اإل ع ػةكا سيعسػة،؛ابػفصأيبػة35ص،1ج،ا ركضا  عطعرفم بػرا صطػعر،؛ا د يرم239ص،ـ.ف(4)
.237ص،2ج
،5ج،  يػػػػعفكأابػػػػعءأباػػػػعءا ز ػػػػعفكفيػػػػعتا،بػػػػف  اػػػػعفا؛237ص،2ج،اإل ع ػػػػةكا سيعسػػػػة،(ابػػػػفصأيبػػػػة5)

.321ص
.98ص،ذاربندا اد س، ؤ ؼ لمكؿ(6)
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أبػػع فػػمإ  ػػعد،ا اػػد سلكا يػػعن  ػػبيػػصبػػؿأعيا،(1)ا ػػع ػػعرؾ بػػدا عزيػػزبػػف كسػػببػػفاىػػير
بعػدأففأدمػعلاػد،ـ(712=ق94فػمسػاة)(3)ك دياػة ب ػة،(2)إ ػبي يةا  كرةا أػمصػعـبمػعسػاعف

.(4)فيا  س  

كأرؾ عل فا عسعارككلك ا يبع ػؿ ػف،(5)ك د  بدا عزيزبف كسبا اد ساسأ  ؼ  بك
بد عيةا بند .(6)كلمعدا عدك،كسدا  غكر،ييـك

إ ضعع اػعطؽلاػكب ػرؽبف يدصعـ،دكرانابيرانفما لمعدفما اد س عبدا عزيزبف كسب
بعػػدأف،(7)فعبأػػدأب ػػأخ ع يػػة،  سػػ  يفدأػػبذ ػػؾا ديفعأدػػد ػػفاإ يمػػا أػػم ػػـيىػػؿ،ا اػػد س

.(8) ة كدكف ي فس  معدعا معإ با يكاتاإلسن ية



                                  
كصأػػػؿفػػػما اػػػد سسػػػاة،ق95 أبػػػك أ ػػػرا اػػػد سسػػػاةكٌم,( بػػػدا عزيػػػزبػػػف كسػػػببػػػفاىػػػيرا    ػػػم1)

أػػػعريا،؛ابػػػفا  رضػػػم266ص،1ج،ل مػػػرةأاسػػػعبا عػػػرب،؛ابػػػفدػػػـز44ص،4ج،أػػػعريا،ق)ا طبػػػرم97
 .(2ص،1ج،لذكةا  يأبس،؛ا د يدم319ص،1ج،  عءبع اد سا ع
صريبػػػة ػػػفا بدػػػريطػػػؿ  يمػػػعلبػػػؿ،أ يػػػةد ػػػصككسػػػ عهعباػػػ،باعهػػػعيك يػػػكشصيىػػػر،(هػػػم دياػػػةأاد سػػػية2)

بيامػػػعكبػػػيفصرطبػػػة ن ػػػة،كأ ػػػأمربع زبيػػػب،كزرا ػػػةا يطػػػف،كسػػػع را  كااػػػل،ا يػػػرةا  ػػػلركا زيأػػػكف،ا  ػػػرؼ
ص،1ج، علػػػـا ب ػػػداف،؛ا د ػػػكم58،59ص،1ج،ا ػػػركضا  عطػػػعرفػػػم بػػػرا صطػػػعر،مأيػػػعـ)ا د ير

195).
كيلػعز,ك مػعسػكر ايػ كب ػرصمعامػري أيمػع ػفاعديػةا لبػؿ,ك دياة ب ة دياةدساةأز ية أكسػطةا يػدر(3)

 ػػف يػػكففػػم ػػرج ػػفاعديػػةك ػػربأه مػػع,كبمػػعأسػػكاؽكألػػعراتك اػعف ل ػػة,  يػلفػػمصاطػػرةإ ػػب دياػػة ب ػػة
كهػػم دياػػة,كهاػػعؾ  ػػبذراع ػػفا بدػػرأطػػؿ دياػػةك ب ػػة, ربمػػعكبػػيف دياػػة ب ػػةكا بدػػرا  دػػيطسػػأةأ يػػعؿ

ج،ازهػةا   ػأعؽفػما أػراؽا فػعؽ،كبمعأسكاؽكىاع عت)اإلدريسم,ىغيرة أدضرة  يمعسكر فدلعرة
.(541ص،2
.12ص،1ج،بفمأ بعرا اد سكا  غربا بيعفا  غر،ابف ذارم(4)
 .261ص،1ج،أعرياا ع  عءبع اد س،؛ابفا  رضم261ص،2ج،اإل ع ةكا سيعسة،ا دياكرم(5)
.261ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،(ا د يدم6)
كهػػم دياػػة،يف دياػػةبر يعاػػة  عايػػةأ يػػعؿبيامػػعكبػػ، ع يػػةب ػػأخا ػػنـكا يػػعؼا  ػػة ل يػػة دياػػةبع اػػد س(7)

ازهةا   أعؽفم،؛اإلدريسم43ص،5ج، علـا ب داف،دساةآه لا يرةا ع راففيمعيىا ا   عر)ا د كم
.(565ص،2ج،ا أراؽا فعؽ

 .45ص،ا اد سفم ىرا كم ،أ رؼيعيكبأد د،ا أيكم(8)
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،(2)أػد ير(1)أفػأخاػكرةأاػلكيبػدك،ضةأد ير ككب  ،كصدا أغؿبعدكميألبعفأأعحدىكفا يرة
.(3)(ـ714=ق96)ا ؿساةأك

.(4)ا اد س دا فا يرةفمب أخ،صعـا كا م بدا عزيزبف كسب

،كسػد غكرهػع،كضػـا ػرهع،فضػبطسػ طعامعا اػد سأصػعـفػم،إفا كا م بدا عزيزبػف كسػب
.(5)كافأأخفمكميأل دا فا يرة  عاعفصدبيب  بأبيل كسب امع

.(6) دا فا يرةكافأأخفمكميأل،رانفعضننالاعف يٌإ،كأ يرانصيؿ ف بدا عزيزفمكميأل

اأيلػة ػؤا رة؛إذإاػلا أيػؿ،ا اػد سطػكيننفػم، ـأدـكمية بػدا عزيػزبػف كسػببػفاىػير
 .(7)ـ715،ق97دبرهع لابعرصكاد ساة

=ق97)،(8)ابػػف  أػػلأيػػكببػػفدبيػػبا    ػػم،كك ػػببعػػد بػػدا عزيػػزبػػف كسػػببػػفاىػػير
،فػملاػكبسرصسػطة(9)ياسػبباػعءص عػةأيػكبا  يػلك،ا ذمداـا بندسػأةأ ػمرفيػط،(ـ715
.(10)كهما ف دياةابيرةكمأزاؿأد ؿاس ل،ا اد س  عؿ

                                  
،ى معيكاعام)ا د كمأأك دياةأل  اس معك،فصىبة كمبد أ ؾا يرلاؿىي ي أ ؿ  ب دةصرل(1)

.(540ص،1ج، علـا ب داف
ا ػركض،فأدمع بػدا عزيػزبػف كسػبىػ دع)ا د يػرم,س يتبعسـ  امعأد ير،أد ير فاكرا اد س(2)

.(131ص،فم برا صطعر
 .117ص،فلرا اد س،دسيف،( ؤاس3)
21ص،أ بعر،؛ لمكؿ36ص،أعرياافأأعحا اد س،ا يكطية(ابف4)
.281ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم5)
،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم151ص،4ج،ا عبػػر،؛ابػػف  ػػدكف119ص،5ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر6)
.234ص،1ج
 .291ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم7)
ديا عصأؿ بدا عزيزبػف كسػببػف،ـ(715ق=97د ؿا اد سساة)،ابفأ ت كسببفاىير(هك8)

؛ابػف  ػدكف؛أػعرياابػف34ص،1ج،ا ػخا طيػب،فعأ يتكلك ا يبع ػؿ  ػبأيػديـأيػكبأ يػران)ا  يػرم،اىير
،؛ا د يػدم149ص،1ج،ا بيعفا  غربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم151ص،4ج،  دكف

.(119ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ا  ير61ص،لذكةا  يأبس
،ا ػػػركضفػػػم بػػػرا صطػػػعر،( دياػػػةأاد سػػػيةأيػػػ صػػػرب دياػػػةسػػػع ـكهػػػما يػػػرةا  ػػػلعركا   ػػػعر)ا د يرم9)

.(169ص
 .292ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم10)
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اع ػرفإااػع ػـ،ا اػد سا ػكمةفػمبديبػةك ف نؿامطنع  با  ىعدراإلسػن يةا  عىػة
اػكفذ ػؾ ع ػداكرب ػعي،أ  ػعؿدربيػةأ ػتفػم مػدأيػكببػفدبيػبا    ػمأك،  بفأكدػعت
.(1) مر ـ زؿبعدهعا زسأة ككميألا أم ـأأل دةإ بصىر

 ف؛(3)إ بصرطبةإ بي يةا ذمايؿ يرداك أل ف،(2) ـ   لا دربف بدا رد فا  ي م

  ػػعيسػػمؿ  ػػبا دػػعاـ،ا اػػد سفػػمص ػػب، أطػػرؼادػػكا غػػرببيا ػػع ػػ صرطبػػةإ ػػبي ية كصػػ 
.(4)د امعضبطا بن

كبيبكا يعن  يمع ػدة،(ـ719=ق100)دأبساة،كاسأ رتكميةا دربف بدا رد فا  ي م
.(5)(ـ717=ق99)ساة،ك  عايةأ مردأبكفعةس ي عفبف بدا   ؾ،ساأيف

كاصأدع مع ػفصبػؿكأاػلفأدمػع، كافأدمع ك  ؿ  باسأععدةا دىكفا أماعفا  س  كفصدد
.(6)كا  أفا أمااد عتفيمع،سأك ب  يمعإماال عد ألاد سإل  عدبعضا  كراتكا

                                  
ا بيػػػػعف،؛ابػػػف ػػػذارم151ص،4ج،ا عبػػػر،؛ابػػػف  ػػػػدكف234،298ص،1ج،ا ػػػخا طيػػػب،(ا  يػػػرم1)

ج،امسأيىػع  بػعردكؿا  غػربا صىػب،؛ا اعىػرم149ص،1ج،ا  غربفمأ بػعرا اػد سكا  غػرب
 .156ص،1
يػػدكم   ػػبا اػػد س د ػدبػػفيز،ـ716ق=98لػعءإ ػػبا اػػد سسػاة،(هػكا دػػربػػف بػدا ػػرد فا  ي ػػم2)

ا بيػعفا  غػرب،ك يفبدم الا س خبف ع ػؾا  ػكمام)ابف ػذارم,كا مأفرييية ـ ز ل فا اد س،ا ير م
 .(120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ا  ير19ص،1ج،فمأ بعرا اد سكا  غرب

كأهػـ،كهػمصع ػدةبػندا اػد س،كا  ػلعر،أي  رؽاكرةا بيرةكببيام عأسعكف يننأرضمعا يػرةا امػعر(3)
ازهػػة،،كأسػػكاصمعا يػػرة ع رة)اإلدريسػػم،كبمػػعا  سػػلدا لػػع  ،كهػػم يػػرا  نفػػةا  كيػػةفػػما اػػد س، ػػدامع

.(368ص،4ج، علـا ب داف،؛ا د كم578ص،2ج،ا   أعؽفما أراؽا فعؽ
.14ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .282ص،1ج،ا  يرم،420ص،2ج،ا  يعفكفيعت،اعفابف  ٌ(5)
.617ص،2ج،ا خا طيب،(ا  يرم6)
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سػػاة،  ػػربػػف بػػدا عزيػػزا  ػػكم  ػػعدفػػ ا   ي ػػة(1)كا  ػػدة،كميأػػلبع يسػػكةفأػػرةا أػػعزفػػم
(3)ا س خبف ع ؾا  كمام.،(2)ا اد سإ ب ز لكأعيفكاؿآ ر  ب(ـ717ق=99)

(5)ك زكلاكبفراسع،(4)هك بكر لبعؿا برأعت،عـبلا س خبف ع ؾا  كمامكأهـ  ؿص

فدعىػػػػر،ا  ػػػػ ع يةهع أػػػػ  يفدػػػػدكد،(6)فػػػػأخإ ػػػػعرةسػػػػبأ ع يع،ؿا سػػػػ خبػػػػف ع ػػػػؾا  ػػػػكمامكعدػػػػ
كاسأك ب  ب دياة،كاسأك ب  يمع ـاألل  عمبغربادكامرا لعركف،(7) عى أمعأربكاة
ك اػػػػػػفدكصمػػػػػػعا  سػػػػػػ بيػػػػػػكدكا أيػػػػػػببػػػػػػلسػػػػػػاة،كأك ػػػػػػؿفػػػػػػمدكصيػػػػػػةااأيعايػػػػػػع،طك ك ػػػػػػةأك ػػػػػػكز

ديػػػػػثدارت عراػػػػػةابيػػػػػرةااأمػػػػػتبمزي ػػػػػةا سػػػػػ خ،بػػػػػع يرب ػػػػػفطك ك ػػػػػة،(ـ720ق=102)

                                  
.74ص،ا عىرا كؿ،دك ةاإلسنـ، د د بداح،( اعف1)
 .191ص،لذكةا  يأبس،؛ا د يدم39ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفصكطية23ص،أ بعر،( لمكؿ2)
كهػػػكا ػػػذمط ػػػب اػػػل،ـ718،ق100ك ػػػب  ػػػبا اػػػد س،يػػػؿا ديػػػ كمص،اسػػػبةإ ػػػبصبي ػػػة ػػػكمفا ي ايػػػة(3)

،ق102كاسأ ػػمد عزيػػعفػػمبػػندا  رالػػةسػػاة،رضا اػػد سأفي  ػػسأ،ا   ي ػػةا  ػػكم  ػػربػػف بػػدا عزيػػز
ا  علػػػػبفػػػػم،؛ا  راا ػػػػم120ص،5ج،ا اع ػػػػؿ،؛ابػػػػفا  يػػػػر296ص،2ج،ا اسػػػػعب،ـ)ا سػػػػ ععام729

.(39ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفا يكطية12ص1أ  يصأ بعرا  غربج
 .292ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم4)
كهػػب ػػريط ػػفا رضي أػػد،هػػكأفكميػػةسػػبأ عءية،كاػػعفدافػػ ا  سػػ  يفا كؿإ ػػب بػػكرلبػػعؿأ بػػرت(5)

بػػع ري ييرا،ىػػبامػػرا ػػركفكي أػػددأػػب ،ب دػػعذاةسػػعدؿا بدػػرا  أكسػػطلاػػكبفراسػػع كيضػػـ ػػعيعػػرؼا يػػـك
كهػذ ا كميػةاعاػتأأاػكف ػف،دأبددكد عيعػرؼبكميػةا  ػبا بدريػة،يطع يةكلزءان فا ري ييرااإل،ا  راسية

بػػد ػػفا عػػرب ػػففاػػعفم،كاعاػػت ػػفأ ػػنؾا يػػكطا غػػربييفسػػعدة ػػبلا لزيػػرةا يبيريػػة،سػػب كدػػداتإداريػػة
كبع  عػؿصػعـبػذ ؾ،ا أػميسػ يمعا عػربأربكاػة،ككض يدهـ  بسبأ ع يةك عىػ أمع دياػةاػعربكت،سعؿامسأر

دع ػػد،كلع مػػعصع ػػدةا  أػػكحفػػم ع ػػة)   ػػعف،كد ػػؿ دياػػةأربكاػػة،ـ719ا ػػكا ما دػػربػػف بػػدا ػػرد ف ػػعـ
.(264،ص1جس  كففما عع ـصضعيعكأدديعتا  
،أد ػد  أػعر،سبعايع..)ا عبعدمإلزءان فا دك ةا يكطيةا أمصضب  يمعا عربفم(إفهذ اإل عرةاعف6)

 .(292ص،كا اد سم،ا أعرما عبعسم
كهػم يعبػؿبػندا  رالػة رلػت ػفأيػدما  سػ  يف،(هم دياةأاد سػيةاعاػتآ ػر دياػةب يػدما  سػ  يف7)

،ىػ ةلزيػرةا اػد س،؛ا د يػرم24ص،1ج، صطػعرا ركضا  عطعرفػم بػرا،ـ)ا د يرم941،ق330
 .(68،ص1ج، ركجا ذهب،؛ا  سعكدم11ص،1ج
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ا أػمأىػبدت،إ ػب دياػةأربكاػة،لي لبييػعدة بػدا ػرد فا غػعفيمبيعيعكااسدعب،كاسأ معد 
.(1)أعتصع دة ربية غزك عكراءلبعؿا بر

 ػـأػك ب،(2)كاؿآ ر ـأسأ ركميةسكلأ ػمر عػدكدةفيػط،ك  ؼا س خبف ع ؾا  كمام
.(4)(ـ721ق=103ساة)،(3)ا داـبعد  ابسةبفسديـا ا بم

بسػػػػبب؛كامضػػػػطرابعتا دا  يػػػػة،أ ػػػػكجبع  كضػػػػبداعاػػػػتا ػػػػبن،ا اػػػػد سديا ػػػػعد ػػػػؿ ابسػػػػة
.(5)ا اد س يةبيفا عىبيعتا عربيةا أماعاتصداسأ د تفما ازا عتكا  نفعتا دا 

ة ػػػكأمد،فػػػمأاظػػػيـا ػػػبندا اػػػد سطكي ػػػة ػػػفكميأػػػل  ػػػب ػػػدةفاػػػعف  ػػػب ابسػػػةأفي ضػػػم
اسػػأيعـأ ػػرا اػػد سأ اػػعءكميأػػل  ػػبفػػماػػلإكا يضػػعء  ػػب ػػكاطفا ضػػعؼكصيػػؿ،ا ا ػػكس
.(6)هـكأك ؿفمبند،ك زاا  رالةا اد س

كاسػأيرتأدكا مػعلمػز ابسػةليك ػل   سػير ػ عمادػك،ا اػد سبعدأفاسأيع تا  كرفم
ب داػلا سػب ا ابيػرة ػـ،سبأ ع يعكأعب دراةا  أخفمأ ؾا اكادمف أـفأخإص يـ،(7)بند ع ة

 امر  عمندأػببركفعاسفما لاكب ـىعد  اكفأخإص يـ،األل رصعندأبب  امرا ركف
كادأ مع ػـأك ػؿفػماإلص ػيـا  عػركؼبعسػـبر كاػة)برلعاػديع(دأػبب ػ  دياػة،ب   دياة يكف

                                  
 .293ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،ا عبعدم(1)
 .293ص،ـ.ف(2)
،ةكصػػدكم أ ػػرا اػػد سيزيػػدبػػفأبػػم سػػ ـ ع ػػؿأفريييػػ،ـ(721ق=103سػػاة)،(كصػػدلػػعءإ ػػبا اػػد س3)

أػعرياا ع  ػعء،؛ابػفا  رضػم150ص،5ج،ا اع ػؿفػما أػعريا،ـ)ابفا  يػر725،ق107كاسأ مد عزيعنساة
ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد س،؛ابػف ػذارم235ص،1ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يرم386ص،1ج،بع اد س
 .(150ص،1ج،كا  غرب

 .235ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير4)
 .72ص،ا اد سفم ىرا كمة،أ رؼيعيكبأد د،ا أيكم(5)
ا اع ػػػػؿفػػػػم،؛ابػػػػفا  يػػػػر16ص،3ج،ا ػػػػخا طيػػػػب،؛ا  يػػػػرم235ص،1ج،ا ػػػػخا طيػػػػب،(ا  يػػػػرم6)

.246ص،21ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم377ص،4ج،ا أعريا
كأ ػػػ ؿ عظػػػـ، يسػػػ ةبػػػيفأربػػػ كدػػػداتسيعسػػػيةكهػػػم:   اػػػةا  رالػػػةا  يػػػركفالييف،كاعاػػػتبػػػند ع ػػػة(7)

 ػػػـ،كأ ػػػ ؿدػػػكضا ػػػركف،ك   اػػػةبر اديػػػة،كصع ػػػدأمعبػػػركاؿ،كذكصيػػػةأصطعايػػػة،ك عىػػػ أمعبػػػعريس،ا غػػػعمت
 .(264ص،1دع دا  س  كففما عع ـصضعيعكأدديعتج،سبأ عءية.)   عف
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ك افأهع ما بندصطعكا  يل طرلعألكااأمبا  ربعسأ ػمعد سػاة،أكففمأ ع ما ركفأك
.(1)ـ726،ق107

كا يػػع  ػػم كاػػعفا أيػػعر،(2)احا  مػػرم ػػذرةبػػف بػػد،صػػعدلػػيشا  سػػ  يفبعػػداسأ ػػمعد ابسػػة
إ ب يػرأكةدكفا رلكعإ بكا م  عؿأفرييي ف،أا سمـا اد سـ فصبؿأهؿأصدا اد س
دأػبأػـا أيػعركاؿو،فكميػة ػذرةا  مػرماعاػتصىػيرةلػدانأكيبدك،فمد  ؽةا  كيا  نفة

.(3)ال ـي بثفم اىبلسكل مريففيطإديث،ا اد سآ ر يدؿ اعف ابسةفمداـ

كيعكدذ ؾإ ب ع ؿامضطرابكا  كضبكصىر دألفػم،  عؿدربيةفب ع ةأل ك ـييـب
.(4)ا اد سكمية

سػػػػػػاة،(5)يديػػػػػػببػػػػػػفسػػػػػػ  ةا ا بػػػػػػم،بعػػػػػػد ػػػػػػذرةبػػػػػػف بػػػػػػداحا  مػػػػػػرما اػػػػػػد سأػػػػػػك بداػػػػػػـ
كميأػػل ػػـيغػػزفيمػػع ػػدةكفػػب،(7)بػػفىػػ كافب ػػرةبػػ  ر ػػف ع ػػؿأفريييػػ،(6)ـ(725ق=107)

.(8)با سل زكة

                                  
؛120ص،5ج،ا اع ػػؿفػما أػػعريا،؛ابػػفا  يػر386ص،1ج،أػعرياا ع  ػػعءبع اػد س،(ابػفا  رضػػم1)

 .235ص،1ج،ا خا طيب،ا  يرم
أك ػػف راػػز،بػػدكفأعيػػيف ػػف ع ػػؿأفريييػػة،فػػمكميػػةا اػػد س،(هػػكا ػػذم  ػػؼ ابسػػةبػػفسػػديـا ا بػػم2)

ص،2ج،ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،ط)ابػف ػذارما  نفةفيداسأ ركا يعن ػدة ػمريففي
.(299ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم22
،3ج،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم383ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،(ابػػف ػػذارم3)

 .17ص
.140ص، عرهـآياا  س  يفكأعر،ا سيد بدا عزيز،سع ـ،255ص،فلرا اد س،دسيف،( ؤاس4)
اسػأ رتكميأػلصرابػةسػاأيفكسػأةأ ػمر)ابف،(أـأعييف ػذرةيديػببػفسػ  ةا ا بػمبػ  ر ػف ع ػؿأفريييػع5)

 .(235ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم383ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب، ذارم
.377ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير6)
،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير383ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،ابف ذارم(7)

 .377ص،4ج
.152ص،4ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف18ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم8)
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كصيػؿكميأػل  سػة،(1) ػمرأاسػأ ردا ػلصرابػةسػأة،كأك ببعد    عفبفأبػباسػعةا   عػب
.(2)ـ زؿ امعكاسأيرفما ييركافدأبكفعأل ،أ مر

كاعاػػت؛ـ(729ق=111)فػػمسػػاة،(4)ا انبػػمأك(3)ا ميػػ ـبػػف بيػػدا ااػػعاما اػػد س ػػـك ػػم
(6)فعفأأدمع،كهكا ذم زا اكسة؛(5)كميأل  رةأ مر

.(7) ـأكفم.؛كصيؿساةك مريف،كأصعـكا يع  رةأ مر

صعؿابػفب ػاكاؿصد ػلا اػعس،(9()8)  بأا سمـ د دبف بداحا  لعما اد س ـصدـأهؿ
.(10)كميأل مريف  يمـكاعففعضننفى ببمـ مريففاعات

                                  
.383ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير1)
،أعرياابف  ػدكف،ابف  دكف،383ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
 .18ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم152ص،4ج
   ػػعفبػػفأبػػمأسػػعة ػػفا اػػد سكك ػػب، ػػزؿ بيػػدةبػػف بػػدا ػػرد ف ع ػػؿأفريييػػة،هػػػ111(كفػػمسػػاة3)

ا بيػعف،.)ابػف ػذارم114 ػـأػكفمسػاة,ـأيضػعن ػفأ ػؾا سػاة اعالا مي ـبف بيدا ااعامفيد معفم در
(176ص،3ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف20ص،1ج،ا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب

 .235ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم152ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف4)
.120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير5)
،1ج،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم383ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،(ابػف ػػذارم6)

.235ص
ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غػرب،ابف ذارم،235ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم7)

.120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير383
ف يي ػػعهػػك،( د ػدبػػف بػػداحا  ػلعم8) سػػ طعفا اػػد سكفػم ييػػؼا ػػأنؼف ػامـ ػػفصػػعؿإامػعصيسػػيةكا 

صسػػمبػػف ابػػلبػػفباػػربػػفهػػكازفك ػػامـبع اػػد سل ع ػػةكا  ػػيمـياأسػػبا دػػربػػف بػػدا ػػرد فا  ي ػػمىػػعدب
 .(292ص،1ا خا طيبج،ا اد س)ا  يرم

 .120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير18ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم9)
ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سك،؛ابػػف ػػذارم283ص،1ج،ا أا  ػػة اأػػعبا ىػػ ة،(ابػػفب ػػاكاؿ10)

ص،3ج،أػػػعرياابػػػف  ػػػدكف،؛ابػػػف  ػػػدكف18ص،3ج،ا ػػػخا طيػػػب،؛ا  يػػػرم383ص،1ج،ا  غػػػرب
176. 
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فيمػػعدراػػةا  ػػأخا  ػػعرلم ػػدةأربػػ تص ػػك ػػفامضػػطرابعتأديبػػةبعػػدذ ػػؾا اػػد سسػػعدتك
هػػػك بػػػد،أ يػػػر ػػػلعع ػػػأد س  لمػػػعد،(1)(ـ730ق=112سػػػاة)ا اػػػد س ػػػـأػػػك ب،سػػػاكات

 ػرجهػذاا  يػربلػيشابيػر  كاىػ ة   يػة،ـ(732ق=114كفػمسػاة)،(2)ا رد فا غػعفيم
 ػبا أػمأيػ  ،كاسأك ب  ب دياةيػكردك،ك برامرا لعركف،ايأعياعإفمعلـ،زكفمفراسعا غ

 ػػػة كك اػػػد ع لػػػزيػػػكدكدكؽاايأعايػػػع ػػػف ي،(3)بػػػرداؿأك ىػػػبلكاػػػعفا عػػػربيسػػػ كامعبرديػػػؿ
.(5) عرؿ عرأؿأم عرؿا  طرصة،(4)كفاليةا  رالةرا عرباسأالدبع دك ةا  ي

هـدكأمديػػ،اصأػػراب طػػرهـ ػػفبػػند يعاػػم،ؿأفااأىػػعرا عػػرب  ػػبأاأيعياػػعكرأل ػػعرؿ عرأػػ
ابير ىدا زدؼ،ك رجبليشأ  عام،ك مذا ببد كةا دكؽيكدك، سن ةا دك ةا  يركفالية

،ـ(732ق=114كبكاأييػلفػمر ضػعفسػاة)،كا أيبا لي عففم اعفبيفب دأمأكر،ا عربم
ؿا  ػركل عػكا اػع ـأكااأىػرفيمػعا عػرب،ة  دة ن ةأيعـي اي ةضعركدارتبيام ع عراة

بعضػمـ ـددثأفهعلـدكؽأايأعاع ؤ رةا ليشا عربػمديػثأكلػدا غاػع ـفأرالػ (6)ا يرة
ك ػػددابيػػر ػػف،إلايعذهػػعفع أػػؿأػػكازفا  سػػ  يفكاامز ػػكاكاسأ ػػمدصع ػػدهـ بػػدا ػػرد فا غػػعفيم

كصػػدسػػ يتهػػذ ا  كصعػػةفػػما اأػػبا عربيػػةبعسػػـ،(7)ا ظػػنـلػػاخا بػػعصكفأدػػتكااسػػدب،رلع ػػل

                                  
.293ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم1)
 .383ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
،كفم رؽبرداؿ دياةط ػكزة)بفسػعيد،ا أمأاسبإ يمعا سيكؼا بردا ية،(أي  دياةبرداؿ  عؿبر  كاة3)

.(57ص،1ج،ا لغرافيع
 ركف ػػػف  كامػػػعا ػػػذيفاػػػعاكافػػػمذ ػػػؾا كصػػػت  كاػػػع كيدا مػػػعا  أػػػ،فػػػماظع مػػػع(اعاػػتأ ػػػؾا دك ػػػة  ايػػػة4)

أم؛أكر يسا يىرا  عركؼبعسـ عرؿ عرأؿ،أ عا س طةا دييييةفما بندفاعاتفميدا دعلب،ضععفع
 .(294ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر، عرؿا  طرصة)ا عبعدم

ا  ػأخكامسػأيرار، بدا كادد،.؛ذكا اكفطل294ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم، د  أعرأد،(ا عبعدم5)
.302ص،ا عربم

،كا اد سػػم،ا أػػعرياا عبعسػػم،أد ػػد  أػػعر،؛ا عبػػعدم193ص،ا أػػعرياا اد سػػم، بػػدا ػػرد ف،(ا دلػػم6)
.302ص،ا  أخكامسأيرارا عربم، بدا كادد،؛ذكا اكفطل294ص
.302ص،ا  أخكامسأيرارا عربم، بدا كادد،(ذكا اكفطل7)
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أػػؿك يػػب ػػعرؿ ع،أكربكاأييػػلأكركبيػػةفأسػػ يمعب كصعػػةأػػكركأ ػػعا  ىػػعدرا ،(1)بػػنطا  ػػمداء
.(2)بع  طرصةبعدهذاا اىر

 ػعفػمسػيرأللػع راكاػعفظ ك،(3)كاعاػتكميأػلسػاأيف، ـأك ببعد  بدا   ؾبفصطفا  مػرم
.(4)ص بمـ كك زاأرضا ب ااسف،فمداك أل

 يبةبفا دلعجبفا اد سبعدأف زؿ بدا   ؾبفصطفاسأع ؿ بداحبفا دلعب  ب
كأ ظػـطرييػة،ب دسفسيرةكأل  مػعع اد سكأصعـ يبةب،ـ(734 =(6)هػ116ساة)،(5)ا س ك م
كذاػر اػلأاػلاػعفىػعدببػ س؛ف ييألليكشا  داء؛  رالةإ بأف زاأرضا،كأ د مع
 .(7)عدكك دةبع كااعية،كالدة

كافأػػأخ،(8)كهػػكا ػػذمفػػأخ دياػػةأربكاػػة،كي أػػأخا  ػػدا ف،كاػػعفيلعهػػدا   ػػرايففػػماػػؿ ػػعـ
عإ يمػػفإاػػل لػػ ؛ك  ػػتفأكدعأػػلل يييػػةا مػػع يػػرا ىػػ رة،كأسػػاامعا  سػػ  يف،كباب كاػػةل يييػػة

،دأبىعركا ن يفرلن،مـى يأفع ؿا  س  كف  بأ،كاعفبمع ن  ع ةرالؿ،  ؾل ييية
؛ك ـيأيكأكاإمبعسؿيلدكاػلفػم ػركؽا ىػ رة.كأ بػ ا  سػ  يفأ ػرهـ،كدأبفايتأزكدأمـ

.(9)فأراكهـ

                                  
(اسػػبةإ ػػبطريػػؽرك ػػعامصػػديـدارت اػػد هػػذ ا  عراػػةكا ػػبنطفػػما  غػػةهػػكا طريػػؽا  رىػػكؼا  ػػب ط1)

 .(294ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،)ا عبعدم
 .294ص،كا اد سم،سما أعرياا عبع،أد د  أعر،(ا عبعدم2)
ص،3ج،ا خا طيػب،؛ا  يرم383ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)

.120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير،18
.19ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .176ص،3ج،ابف  دكفأعريا،؛ابف  دكف120ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير5)
ص،3ج،ا خا طيػب،؛ا  يرم151ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)

19.
 .151ص،ـ.ف(7)
.236ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم8)
 .151ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم9)
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ا ػذيفصػع كابع لمػعدكراءييفا اد سػ عأ ػةا ػكمة،ف يبةبفا دلعجبفا سػ ك مإكي افا يكؿ
.(1)لبعؿا برت

 : الحام وقوة الشخصية  ند حكام الوالة:ثالثاً 

كصػػكةا   ىػػية ياعأػػب بػػداػػعفديػػثيػػركلأف" كسػػببػػفاىػػير،اأىػػؼداػػعـا ػػكمةبػػع دـز
ك ػػب بػػدا   ػػؾ بػػداحبػػف بػػدا   ػػؾ.ف ػػـياعأبػػل،ا عزيػػزبػػف ػػركاف.ف  ػػعه ػػؾ بػػدا عزيػػز

فإاػػؾااػػت ػػف بػػد، بػػداحبػػف بػػدا   ػػؾ:أ ػػعبعػػدإ يػػلاعأػػب بػػدا   ػػؾ.فاأػػبك، كسػػب
،دأػػب  ػػع  بػػرؾ،كيػػدف ؾد عره ػػع،أع ػػك ػػفا دضػػيض مكده ػػع،ا عزيػػزكب ػػربػػيف مػػعديف

كما ىب ،كأيكؿ:اا يعامأا ا ع،كس تبؾا سم.فنأدسباما فااتأ  بلكأ داءبيأل
فاػ فصػد،ك ص ػف اػؾ ػعا ػرا.فضػخركيػدان،يـاح ضػعف اػؾ ػعرفعػعاكااتأ يالبامعاأؾ.

".(2)أعضأاع  ؾاعد عن.كا سنـ،أىبدتسعد عن

كفم ػت ػعكىػ تفيػل ػفإراػعامإ ػب،فيدصػرأتاأعبػؾ، كسببفاىير:"أ عبعدإ يلفاأب
،  عىغرت اػم ػع ظ ػع،أبكيؾك  ؾ.ك ع رمإفاات ذ ؾأهنن.ك ك برت ام ع برا

،كأاػػت ام ػػع،فم ػػع ػػؾ،كملم ػػت ػػفأ راػػع ػػع   ػػع.فايػػؼأأػػع اح ػػؾ؟ف  ػػعااأيعىػػؾ م ػػع
فػذ ؾ،كا ػعؾلػزاءا عػعؽ.ف  ػع ػعا ػت ػف ضػم،ك م ع اؾاعىػر ػكصػعؿكلػد  يػؾ يػعمن
ف يسذ ػؾبيػدؾ،رفععدؾإيعمب اؾكاض  ام عي كهكب دؽأ يرا  ؤ ايفم ؾ.كأ عأمد

".(3)ر دكأبرؽ غيرم ف،كمإ يؾ

إدارمكاضػخ دل عيأ أ بلا كا م كسببفاىير  عسبؽفي بأيى ، ػفصػكة  ىػيألكدػـز
كصداػعف مػذا،اظران سن ة كص ل فا س طةا  رازية،ال ـيبعؿب ع عطبلبلابفا   ي ةإإذ

كا أػرا  ضػب ػديدفبعػثباأػعبإ ػبأبيػلك عػل، ىػرم  ػبكا ػا ػردا عايػؼكصػ ا ىػع ية
 افا   ي ةأكفمصبيؿكىػكؿا اأػعبككصػ ا ػردفػميػدا ك يػد،(4)اأعبا كا م كسببفاىير

                                  
 .206ص،ا أعرياا اد سم،د ف بدا ر،(ا دلم1)
 .18ص،1ج،كمة ىر،(ا اادم2)
 .18ص،1ج،ـ.ف(3)
.108ص،2013آذار،11ع،لع عةبعبؿ، ل ةا يةا أربيةاإلسن ية،لعسـ ظيؼ،(لعسـ4)
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إفاعف اد   رة ف،ا ذم  ؽ  بهذاا  كصؼكأ عدب كسبصع نن:"حدر ،بف بدا   ؾا
"..(1)ايعنأفيأعرضلك يداعف بداح ،  ـ

صكة  ىيأل.فإفهذاا  كصؼيعطياعىكرةكاضدة مذاا كا م 

 راب ًا: التقوى  ند حكام الوالة:

، كسػػببػػفاىػػيرديا ػػعصػػدـإ ػػبأفريييػػعة ػػؾ ػػف طبػػكيأبػػيفذ،ؼداػػعـا ػػكمةبػػع أيكلاأىػػ
 دػػربإم ػػفااأدػػؿا سػػمرك  ػػعلػػعءفيمػػعا ػػعذاػػرابػفصأيبػػة"ك ػػيسأ ػػكا،كل ػ ا  سػػ  يف

كس تبله ألك ـيرضبع دكف فا  غػاـ يالػككيسػ ـدكفأف،كأدسفا اظرك عضا غ ر
 أكانفمدز ػللعز ػع؛كيب  ا ا س ذرهعفم ير رؽيريد كم اؼييعسيل،يا ـأكيا ـ

 يسبع  ألعبف،بألعربل أدااع،فم ز ل سأزيدافم   ل سأ يرا هؿا رأمفمإداعـرأيل
فااػػبأظمػػرلػػندةكىػػبرا،إصدع ػػعكمبع  أ ػػعذؿإدلع ػػع ،إفظ ػػر ػػـيػػزد ا ظ ػػرإمدػػذراكا 

گ ڳ ڳ ): يػكؿاحأعػع ب،"(2)راليع فاحدسفا ععصبةفذاربمعا  ؤ ايفكرلػعهـإيعهػع

.(3)(  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ديػثيػذارأفا ػكا م كسػباػعفكر ػعن،صكةإي عالبػعحكىػدؽإ نىػل عييدأػل عسبؽ أبيف
.أييعن

 ػفمنأكبربػل ع  ػلإفا اىػركا اصا أميؤادصكةإي عالكيعاسىكرةكاضػدة  ػدلإي عاػل
 اداحفاعفأكا ل  باحأعع ب.

فػمإ يػل ػعا ػذمااػتأ ػزع،ىػيرسػ ؿا ػكا م كسػببػفا(4)إفا   ي ػةسػ ي عفبػف بػدا   ػؾ
ا أكاؿكا د عءإ باحيعأ يرا  ؤ ايف.:صعؿ؟ اعفدربؾ فأ كر دكؾ

                                  
.18ص،1ج،كمة ىر،(ا اادم1)
 .229ص،2ج،(اإل ع ةكا سيعسة2)
.49آية,(سكرةهكد3)
كأ ػلكمدةباػت,أكفما   ي ةس ي عفبف بدا   ػؾبػف ػركافا  ػكما مع ػ م،ـ(717ق=99ساة)(كفم4)

,ك ػما  نفػةبعػدأ يػلا ك يػدبػف بػدا   ػؾسػاةسػتكأسػعيف،كهػمأـا ك يػدأيضػعكاايأػلأبػكأيػكب؛ا عبعس
ا زاهػرةا الػ،كاعففىيدع ساعل يندسفا سيرة  أعدع   ير)ابػفأغػرمبػردم ،؛ا ػذهبم240ص،1ج،ـك

 .(272ص،6ج،أعريااإلسنـ
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ااػتأ اػدؽدك ػؾصػعؿاػؿهػذا ػعأكهػؿااػتأ أاػ فػما دىػكفكا  اػعدؽ:صعؿ لسػ ي عف
سػػيؼأفع ػػلصػػعؿ:ف ػػعااػػتأ عػػؿصػػعؿااػػتأاػػزؿا سػػمؿكأسأ ػػعرا  ػػكؼكا ىػػبركأأدىػػفبع 

.(1)فما اىرإ يلكا  غ ركأسأعيفبعحكأر ب

ا  ػػكمأ ػػعـا   ي ػػةديػػث ػػمدأبيػػل،اأىػػؼا ػػكا م بػػدا عزيػػزبػػف كسػػببػػفاىػػيربػػع أيكل
".(2)ديا عصعؿ"ا رفلىكا عنصكا عنفع يل عاةاحإفاعفا ذمصأ ل يران ال

،اأىػػؼبىػػ عتد يػػدة  ػػؿا ػػكرع،ك  ػػعسػػبؽاندػػظبػػ ف بػػدا عزيػػزبػػف كسػػببػػفاىػػير
كدسػف  يػل  ػعذاػرأبػػك ،ك  ػعيػدؿ  ػبكر ػػل،ا ػعاػعفإداريػع ظي ػػعنكصع ػدان،كا يػكة،كا عػـز

 اػد عرألرأساباػلأ ع ػلبعػدأفلػز،أ ػعـا   ي ػةسػ ي عفبػف بػدا   ػؾ، كسببفاىير
.(3)"هاي عن لا  معدة صأ أـكاحىكا عصكا ع:فيعؿ

 خامسًا: الصدق والمانة  ند حكام الوالة: 

؛بف بيداحكا س خبف ع ؾا  كمامس ع يؿإل،إفسببا أيعرا   ي ة  ربف بدا عزيز
أفمييب كا،الاعف ف عدة   عءبامأ يةأ(4)يأى عفبمععى عتا ىدؽكا  عاةا  أيفاعا
مع  ع مـ مـإمبعدأفيد ػؼ  ػرة  ػبا صػؿ ػفأفعضػؿ ي ع ف راجكميعأمـا أميرس 

كهكا  عؿا  أبيمبعد،يعامعكا لاد امعأفهذاا  عؿا كارد   زياة عأ ذإمبديلأ ك،ا كمية
.(5)علعتا كميةا  رس ة مذاا  عؿ عأ ذتا يعتادأي

 اد علػعءت،ر  ربف بدا عزيزبدضك،كهمصىةدد تفم نفةس ي عفبف بدا   ؾ
كلػعء عمػعدسػبا عػعدةا  أبعػةآاػذاؾ  ػرة ػفأ يػعفا لاػد،فػمإدػدلا سػايفأفريييػةأ كاؿ

فد ػػؼ  عايػػة ػػفا ع ػػرة،كا سػػ خبػػف ع ػػؾا  ػػكمام،بػػف بيػػداحإسػػ ع يؿ ػػامـ،فػػما كميػػة
كا أاػ  ػف،ألكأال عأ ذإمبديلكدنؿلبعي،ا  رس يف فا كمية  بىدةا  عؿك ر يأل

                                  
،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،ابػػف ػػذارم،258ص،2ج،اإل ع ػػةكا سيعسػػة،(ابػػفصأيبػػة1)
.147ص،1ج
 .334ص،2ج،ا د ةا سيراء،؛ابفا بعر355ص،1ج،فأكح ىركأ بعرهع،(ابف بدا داـ2)
 .300ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
.56ص،ا اد سفم ىرا كمة،أ رؼيعيكبأد د،(ا أيكم4)
 .23-22ص،أ بعر،( لمكؿ5)



65 
 

سػػ ع يؿك،ا د ػػؼاػػؿ ػػفا سػػ خبػػف ع ػػؾ كب  عاأم ػػعكصػػررأف،ف  لػػببم ػػع،بػػف بيػػداحا 
.(1)يسأع  مع  با كميعت

إسػ ع يؿك ػب،(2)ـ(717ق=99  ي ةا  س  يففمسػاة)،كديا عأىبخ  ربف بدا عزيز
كاػعفذ ػػؾ  ػػبرأسسػػاة،ا اػػد سبػػف ع ػػؾا  ػكمام  ػػبكا سػػ خ،أفريييػةبػف بيػػداح  ػػب

.(3)ـ(718ق=100)

.(4)فيأردـكيرفؽبع اعسأكا  ضي ةك،طريؽا دؽ  بفيسيرفمدا ل ىع بأكك

 :الندلسسادسًا: ال دل والتسامح الديني  ند حكام 

، عىػػػػػةبعأ عصيػػػػػعتكارأبطػػػػػكابػػػػػع داـا عربػػػػػم عع  ػػػػػة،أ طػػػػػبا  سػػػػػ  كفا عمػػػػػكد هػػػػػؿا ذ ػػػػػة
بيػػع مـ  ػػب، يعبػػؿاضػػطنعا  سػػ  يفبع ػػدفعع ػػامـ؛ك ععهػػداتأػػاظـا لزيػػةا أػػميؤدكامػػع كا 

كأ ادمـ يدارانابيران فا دريعت،كأىكفدر ةأ كا مـ،ضع مـا يدي ةكأد ظ  يمـديامـأك
.(5)كاملأ ع ية،ا  داية

 ععهدةا  أخا أمأبر تبيف بدا عزيزبف كسب ف نؿ،ا اد سأأل بسيعسةا كمةفم
كهػػذ ا  ععهػػدةأأ ػػؽ ػػ ا ػػركحاإلسػػن يةا أػػم،ا اػػد سدػػعاـ ػػرؽ،كبػػيفأػػد ير،بػػفاىػػير

.(6)أل تفم ععهداتا ى خا أم يدتز فا    عءا را ديف

اع  ػػة يعبػػؿدفػػ ،ةدػػريأمـا ديايػػ،با  سػػ  كفا  سػػيدييف طػػأ ػػعبع اسػػبة  أسػػع خا ػػديامفيػػدأ
فػػمأ ػػؾةكسػػككابػػيفا  سػػيدييفاعفػػ،  ػػب ػػعأيضػػمبػػلا  ػػريعةاإلسػػن ية،كا  ػػراج،ا لزيػػة
.(7)كا أدت ظعهرهذاا أسع خف   تا   أ اعت،ا ديكؽ

                                  
.23ص،ـ.ف(1)
.39ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية2)
،3ج،أعرياابف  ػدكف، دكف؛ابف 39ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفا يكطية23ص،أ بعر،( لمكؿ3)

 .174ص
 56ص،ا اد سفم ىرا كمة،أ رؼيعيكبأد د،(ا أيكم4)
 .65ص،1ج،دك ةاإلسنـ، د د بداح،( اعف5)
 .18ص،ا  س  كففما اد س، ابدسام،( د كد6)
.18ص،ـ.ف(7)
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أ  ػػػعؿا سػػػ خبػػػف ع ػػػؾ،أ يػػػزا ػػػكمةا ػػػذيفأأػػػكابعػػػدا ػػػكا م بػػػدا عزيػػػزبػػػف كسػػػببػػػفاىػػػير
،ا سػػػمعأ ػػؾا سيعسػػػةا  أسػػػع دةب،ك بػػػدا ػػػرد فا غػػػعفيم،سػػػديـا ا بػػمك ابسػػػةبػػػف،ا  ػػكمام

فػػرضا لزيػػة  ػػبا اىػػعرلكأف،ك ابسػػةبػػفسػػديـا ا بػػم،فػػع كا ما سػػ خبػػف ع ػػؾا  ػػكمام
يطكفػعفعاعاػ،ك ابسػةبػفسػديـا ا بػم،كأيضعن بدا رد فا غعفيم،(1)ي أز كاب داعـأهؿا ذ ة

،كصػػدأ ػعد بػػدا ػرد فا غػػعفيم،دكفأ ييػزبػػيفا ديػعف ػػفظػػع ـا اػعسف ابع  يعطعػعتياظػر
كاػػعفيا ػػما  ػػرءأفياطػػؽبع  ػػمعدة يع ػػم ػػف،   سػػيدييفا ااػػع سا أػػمااأز ػػت ػػفأيػػديمـ

.(2)ا لزيةدكفأفياكف  ز عنب را عةا دصةفمفرا ضلا دياية

  بأسعسا   ؿا   ،ضرب يبةبفا دلعجبفا س ك م بفما  نؽاإلسن يةا أمأيـك
، عػدكك ػدة.كاػعفإذاأسػرا سػيربعكااعيػة،كذار الأالاػعفىػعدببػ سكالػدة،ا أسع خ

 ل بعدةا ىاعـ.فيذارأالأس ـ  بيديلبمذايٌبخكي، ـييأ لدأبيعرض  يلديفاإلسنـ
.(3)مريفا  عؿأ ؼرلؿ.كاعاتكميأل  سةأ كاـك 

ضػػععفػػمكضػػبطا ،(4) ػػلع عاري ػػعذارأمكدػػـز،اػػعفأبػػكا  طػػعردسػػعـبػػفضػػرارا ا بػػم
فػعصأرح  يػلا اد سدكؿص  ا  أاةفم،كيس بأرطبعس،كاسأ عرصك سأهؿا ذ ة،ا اد س

بأكزيػ ا  ػع ييف  ػبل يػػ اػكادم يػػرةاػزؿأهػؿد  ػؽا بأف ػرصمـفػما ػػبندك،ا اػد سأفييػـك
  ػػػبممعبمػػػعكأهػػػؿ،كسػػػ عهعد ػػػص،إ ػػػبي يةكأاػػػزؿأهػػػؿد ػػػص،كسػػػ عهعد  ػػػؽ،  ػػػبممعبمػػػع

كأهػػؿف سػػطيف،كسػػ عهعا ردف،ريػلكهػػم ع يػػة،كأهػػؿا ردف،كسػػ عهعصاسػػريف،صاسػريفدسػػعف
.(5)كأهؿ ىرأد يركس عهع ىر،كس عهعف سطيف،كهم ريش، دكاة

  :سامح الدينيأراا ال مماا المستشرقين في الت

فع دؽأفا  ـ ـأعرؼفعأديفراد يف أسػع ديف  ػؿا عػربكمدياػع:كييكؿ كسأعؼ كبكف
إسػبعايعكاػعف ػرب:فييػكؿهـس دع  ؿديامـ.كيأددث فىكر ف عع  ةا  سػ  يف غيػر

                                  
 .246ص،21ج،عيةا ربفمفاكفا دبام،؛ا اكيرم377ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير1)
 .18ص،ا  س  كففما اد س، ابدسام،( د كد2)
،3ج،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم151ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،(ابػف ػػذارم3)

 .19ص
.153ص،4ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف237ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
.237ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم153ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف5)
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كبيفكيي ػكف نأسع دمـا عظيـيأى كفبع  ركسػيةا   ع يػةفيرد ػكفا ضػع عءكيرفيػكفبػع  غ 
.(1)راني أربع امـ كك عإ بذ ؾ فا  نؿا أماصأبسأمعا  ـا اىراايةب، اد ركطمـ

، كمااأىػعرلػيش ػعرؿ عرأػؿ:كييكؿهارمدم ع بكف دير ل ة"ري مبعر  اأير"ا  راسية
ك  ػػع،كسػػطب  ػػعكصعػػتبنداػػعفػػمظ  ػػعتا يػػركفا ،ا م لػػم  ػػبا عػػربا  سػػ  يففػػمفراسػػع

 ػػكمذ ػػؾ،عا أعىػػبا ػػدياما  ػػذهبمإ يمػػأىػػيبتب ظع عمػػعكماعاػػتا  ػػذابخا ه يػػةا أػػمدفػػ 
ك الػت ػف،أػاعـبسػ عدةاإلسػنـإسػبعايع ظ ػت،اماأىعرا كد ػم  ػبا  سػ  يففػمبكاأييػل

ركا راءك م ػػعا أ  ػػتا   ػػع ،ك  ػػعأػػ  رسػػيرا  دايػػة  عايػػةصػػركف،كىػػ ة دػػعاـا أ أػػيش
،كا ىػاع ة،كا  ػف،فػادف ػدياكف   سػ  يفباػؿ دع ػددضػعرأاعفػما ع ػـ،دكؿااأىعراعذاؾ

.(2) د ككف فاعأرؼب امـاعاكا  عؿا ا عؿا ب رمفما كصتا ذمااعفيل  عؿا م لية

كفػم،ا ػؿكا كا  ػراء،ك ير عييك لا  سأ رؽاعردياعس:"إفا  ضؿيرل إ بأسع خا ػكمة
 ب فا داـاإلسن ماػعفا  ػعبعفا  سػ  كفكا  سأعربكف)ا اىػعرل(يعي ػعفلابػعنكا ا ديبة

."(3)إ بلاب ي ةدرة



                                  
.35ص،1ج، ديدةكام أذار،؛بف ي كفا ااعام720ص،دضعرةا عرب، كسأعؼ،( كبكف1)
.35ص،1ج،ا ديدةكام أذار،بف ي كفا ااعاما(2)
.66ص،1ج،دك ةاإلسنـ، د د بداح،( اعف3)
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 المبحث الثاني
 في  هد الوالة  ن الخالق اإلسالمية الندلسانحرافات حكام 

زاتكعإمأالدػد تبعػضا ألػ،بع ر ـ فا  نؽا دساةا أمأ يزبمعا داعـفم مدا كمة
ا أػمأاػررت،كصدظ تأ ؾامادرافػعتا ي ي ػة،كامادراؼ فا  طا  نصما دسفا ذمسعد

ك يػدىػدؽابػف،بعػد  عايػةصػركفعسػيطأماإ ػبأف،فماؿا عمكدأا رفملسدا دك ػةا يكيػة
كمذكابػلكأ ػربكاإ يػلكاا  اسػأ،أمـزا فسي ع ك  دكف اد عصعؿ:"إذااعفا   ؾرفييعبمـ أل

ك فهذ امادرافعت:،(1) دبألكاسأ عأكادكالفم دعربةأ دا لفعسأيعـا  ر فاؿلعاب

 : الظمم: الً أو 

كا مػػػع م ػػػعأظمػػػر سػػػكِّغم، اػػػف ػػػعرسبعػػػضا داػػػعـ ظػػػع ـ،ا اػػػد سسػػػعدا عػػػدؿبػػػيفداػػػعـ
ك اػػػف،(2)اػػعفكا يػػػعنظ ك ػػػعلػػع رافػػػمداك أػػػل،فصطػػػفأف بػػدا   ػػػؾبػػػ،لفيػػػدرك،عن مػػػعأسػػكيغ

كهػػػؿاػػػعف كلمػػػعنضػػػد ل ك ػػػة عياػػػة ػػػفا اػػػعسفػػػم،ا  يػػػرم ػػػـيكضػػػخطبيعػػػةهػػػذاا ظ ػػػـ
أدػتدا ػلا ا يػر ػفضػركبا اػد سالاعفظ ك عنضدهـل يععن؟ك اػف ييػتأأـ،ا اد س
.(3)ءكأ ت ىعدرةأ نؾا  ايع،دأبااأ را ط  ،ا عذاب

،ضػػدا عاعىػػرا غايػػةةك ػػدألاعاػػتفي ػػعيبػػدك كلمػػ،ب عاػػبأفصسػػكة بػػدا   ػػؾبػػفصطػػف
.(4)ا ؿككاعات ىع خا  سأيريفا 

كاأيلػة ػذ ؾفيػد،؛يػعنأيريبػعنكعكاػعفبيػتا  ػعؿ ،يضعؼإ بهذاأفا ر كةااأ رتفما بند
.(5) زؿ بدا   ؾ ف اىبل

                                  
 .575ص،2ج،( يد ةابف  دكف1)
.236ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
ا اػد س،أ ػرؼيعيػكبأد ػد،؛ا ػأيكم304،305ص،ا  ػأخكامسػأيرارا عربػم، بدا كادد،ذاكفطل(3)

 .89ص،فم ىرا كم 
.89ص،ـ.ف،؛ا أيكم304،305ص،ـ.ف(4)
ا  ػػػػػأخ، بػػػػدا كادػػػػد،؛ذاػػػػكفطػػػػل236ص،1ج،ا ػػػػخا طيػػػػػب،؛ا  يػػػػرم181ص،5ج،(ابػػػػفا  يػػػػر5)

.89ص،ا اد سفم ىرا كم ،أ رؼيعيكبأد د،؛ا أيكم304،305ص،كامسأيرارا عربم
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اػلكىػؼ ػلإديػث، اع ػدةب ػجبػفب ػر،رممًفض بدا   ؾبفصطفا  ًك فىكرا ظ ـر
 يايػذديػعأمـا اػد سكط ػب اػلأفيسػ خ مػـبػع عبكرإ ػب،دعؿا عػربا  دعىػريففػمسػبأة

اػلإ.ديػث(1)ك ػعفمـ  ػبسػ طعال،كسػر هنامػـ،مـ ػاامأفابفصطػفصػدأغعفػؿ، فا منؾ
ع ػػأدتا دػػكاؿ  ػػبف؛(2)ا اػػد سأبع ػػلبػػد كؿأك،ا سػػ عح ػػب جفاىػػدك بعػػدـ،دع ػػيأل ػػعكر
ف  ع عع برضرهـ ادرلعؿا عربأ ػ يكا؛(3)   عبكا ل كداامـأا كاإأبع لدأبأك،ب ج

،كا دـ،كلعػؿد ك أم ػع ػفا  ػعير،كلمزصػعربيف،  يمـف  ع مـ بدا رد فبفزيعدا  ـر
ضػربلسػبع ع ةسػكط ػـ،كديا ع  ـ بدا   ؾبفصطف،(4)كأأبع ل،كأرس معإ بب جبفب ر

.(5)اأم لبعدذ ؾبأغريبا لاد  يل

ط ػب اػلا لاػدأفيسػ ـ مػـ بػدا   ػؾبػف،كاسػأك ب  يمػع،ا اد س اد عك بب جبفب ر
،فػرخاعع ػة ػفا ابػرا ال،(7).ف  رللا لاد فدار بيرطبة(6) ييأ ك بدمن فا غسعام،صطف

ا دػػرة   ػػـأردت ،كىػػ بك ، ػػـصأ ػػك (8)إ رالاػػعإ ػػبا يأػػؿ،كهػػـياعدكاػػل:أف ػػت ػػفسػػيكفاعيػػـك
.(10) ادرأسا ياطرةبيرطبة؛(9) ف  ع لكا بعن، في يالكى بكا ازيران

                                  
ا بيعفا  غربفم،؛ابف ذارم20ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم37،38ص،أ بعر،( ؤ ؼ لمكؿ1)

.167،ىذ1ج،امسأيىع  بعردكؿا  غربا صىب،؛ا اعىرم22ص،1ج،أ بعرا اد سكا  غرب
.41،42ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية2)
 .458ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
 .38ص،أ بعر،( ؤ ؼ لمكؿ4)
.167ص،1ج،ا صىبامسأيىع  بعردكؿا  غرب،؛ا اعىرم20ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم5)
ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،؛ابػػػف ػػػذارم41ص،أ بػػػعر،( لمػػػكؿ6)

152.
ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سك،؛ابػػػف ػػػذارم459ص،4ج،ا اع ػػػؿفػػػما أػػػعريا،(ابػػػفا  يػػػر7)

 .152ص،1ج،ا  غرب
 .459ص،4ج،ـ.ف؛152ص،1ج،ـ.ف(8)
،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غػرب،؛ابف ذارم19ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم9)

أػػػعرياافأأػػػعح،؛ابػػػفا يكطيػػػة167ص،1ج،امسأيىػػػع  بػػػعردكؿا  غػػػربا صىػػػب،؛ا اعىػػػرم152ص
 .42ص،ا اد س

 .179ص،1ج،ل مرةأاسعبا عرب،؛بفدـز42ص، سأعرياافأأعحا اد،(ابفا يكطية10)
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ا   افديػفكا  ع ييف  كاعف ف،فماذااعاتا ديعد  ييةفما ا كسبيفا عربا دلعزييف
ا ػذماػعففػما أسػعيف ػف  ػر   بػع ر ـ ػفأاػل،ديػعنأ ؾا د عء كأػرؾ بػدا   ػؾبػفصطػف

 ااػػػلا ديػػػدا عربػػػما يب ػػػم اػػػد عياػػػكفبعيػػػدان ػػػفاإلسػػػنـ  كاامػػػـا عػػػرب اػػػد عأػػػأداـفػػػيمـ
.(1)كأأ كؽفما كسمـ  بأ كةاإلسنـ  ،ا لعه ية ي يأمـ

ديػثصػعـفػم،أصؿظ  عن ف بدا   ؾبػفصطػفا  مػرم،ع بةبفسن ةا عع  م ـيافا كا م 
م،صايًييػػ  ػػفاػػعفيبيػػ ا  ػػيكخكا  ػػراؼكيػػعـبسػػبيمـف،كا بربػػرا عػػرببعىػػطمعدأ اػػعءكميأػػل

بفا دىيف،يزيد  ف فعبأدأا  اعدم  يم ع،كا دعرثبفأسد فأهؿا  دياة،كاعففيمـ  مُّ
.  (2)كا  ربا ب،ف ـيزؿياعدم فيايص؟دأببععأدده عبعكد؛داعايربع رة

أفأعػػػػـا  كضػػػػبأادػػػػعء،ك يػػػػرا  نصػػػػم،كاػػػػعفطبيعيػػػػعنأ ػػػػعـهػػػػذاا سػػػػ كؾ يػػػػراإلسػػػػن م
.(3)كا عداعياة،كأفأعكدا دربا  عدعاتا  رىةبيفا يدطعاية،ا اد س

 ػددابيػر ػفأسػرلا ي ايػيف،كا ىػ يؿبػفدػعأـ، مػرمكص فميديكسؼا ،بعد عراة يادة
  ػببػعبلػع  صرطبػة، ـأأببع سرلكصعد مػـا ىػ يؿ،كابفدريث، فأأبععأبما  طعر

ف  ػعرأل،كب   عصأ ل فهػؤمءصرابػةا سػبعيف،(4)ا  عركؼسعبيعصبؿا  أخاإلسن مبع اايسة
كرالػػ ،فيػػعؿ: ػػلأبػػعلػػكشأ  ػػدسػػي ؾإ يػػلصػػعـ،ا  ػػرلصعسػػـبػػففػػنفأبػػك طػػعبػػفد ػػدذ ػػؾ
فيػعؿإ يػلفل ػسك ػـيغ ػدا سػيؼ ػـصػعـ،ك ػزصك ػؾ،صعؿ ل:أصعدأبع طعءفمذا زؾ،سي ؾ

كأ ف، د كفبد كة ع يةف   دسي لأك أا ف،ةى يفكاكاحإفأيأ اعإمبعد، ل:يع رابم
.(5)ء ظيـا اعس  بيدمأبم طعءبعدبن

 ثانيًا: ال صبية: 

كأامػػب،كا كدػػدةكأدعديػػثا يػػرةأػػ  ربعملأ ػػعع،كا سػػٌاةا ابكيػػةآيػعت،ا اػػريـا يػػرآف يػدكردفػػم
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) ك ػفذ ػػؾصك ػل ػزكلػػؿ:،كأدػذر ػفا  رصػةكا عىػػبيةا لعه يػة

                                  
 .31،32ص،ا عىبيةا يك ية، بدا د يـ،( كيس1)
 .153ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.34ص،ا عىبيةا يك ية، بدا د يـ،( كيس3)
 .61ص،أ بعر،( لمكؿ4)
 .61ص،ـ.ف(5)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

(1) (  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) صك لأعع ب:

.(2)(   ڈ ڈ ژ ژ

كضرب اعا ابما اريـأركعا    ة  ب عيابغمأفياكف  يلدعؿا  س  يففيعؿى باح
اٍ لى  ى ىػػؿي ـٍ أىعىػػعطيً ًم كى ـٍ ً ًم أىػػرىادي كى ـٍ فػػمأىػػكىادًِّه ػػٍؤً ًايفى اٍ  ي   يػػلكسػػ ـ:" ى ىػػؿي ػػًدإذااٍ ػػأىاىب اػػل يٍضػػكه سى

سىًدًبع س مىًركىاٍ دي  ب اٍ لى أىدىا ىب لسىعً ري
(3)."

،ك ػيس اػع ػفصعأػؿ  ػب ىػبية،كصعؿىػ باح  يػلكسػ ـ:" ػيس اػع ػفد ػعإ ػب ىػبية
."(4)ك يس اع ف عت  ب ىبية

 النااع بين ال رب والبربر: .9

سػػػػاة،أفريييػػػػةا ػػػػكا م  ػػػػب(5)فػػػػمكميػػػػةيزيػػػػدبػػػػفأبػػػػم سػػػػ ـ،بػػػػدأا اػػػػزاعبػػػػيفا عػػػػربكا بربػػػػر
،اػػػعفا ػػػكا ميزيػػػدبػػػفأبػػػم سػػػ ـ،(6)فػػػم مػػػدا   ي ػػػةيزيػػػدبػػػف بػػػدا   ػػػؾ،ـ(720ق=101)

                                  
.103آية،آؿ  راف(سكرة1)
.13آية،(سكرةا دلرات2)
.1999ص،4ج،ىديخ س ـ س ـ،؛2238ص,5ج,ىديخا ب عرم،(ا ب عرم3)
.210ص،1ج،ا داب  بيميم،؛ا بيميم332ص،4جداكد،سافأبمداكد،(أبك4)
 ػػك با دلػػعجبػػفيكسػػؼ,بػػم سػػ ـفػػك ب  ػػبأفريييػػةيزيػػدبػػفأ,كك ػػما  نفػػةبعػػد يزيػػدبػػف بػػدا   ػػؾ(5)

كاػعفا بربػريدسػاكال،كاػعفظ ك ػعن  ػك عن،كىعدب رطأل.كصدـإ بأفريييػةكا يػعن  يمػعيزيػدبػفأبػم سػ ـ
يدرسػمعف رسػـفػم فيعـ  با  ابر طيبعنفيع امرأيتأفأرسـاسػـدرسػمفػمأيػديمـا ػعاىػا   ػكؾا ػرـك

فػإذاكص ػكا  ػبأدػدأسػرع  ػعأ ػرتبػل, يعرفكابذ ؾ فبػيفسػع را اػعس,درسمي يفا رلؿاس لكفميسعر 
ف  ػػع ػػرج ػػفدار إ ػػبا  سػػلد ىػػنةا  غػػربصأ ػػك فػػم,ف  ػػعسػػ عكاذ ػػؾ اػػلأ اػػمدرسػػلاأ يػػكا  ػػبصأ ػػل)

.(238ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب، ىن .)ابف ذارم
،؛ا اػػػكيرم235ص،10ج،أػػػعريا دياػػةد  ػػػؽ،؛ابػػػف سػػعار233ص،1ج،فأػػػكحا ب ػػداف،(ا ػػبنذرم6)

 .32ص،24ج،امعيةا ربفمفاكفا دب
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كسػػػػبباسػػػػعءهـ،كىػػػػعدرأ ػػػػكا مـ،(1)كاسػػػػأ دـا  ػػػػدة عمػػػػـ،فعسػػػػأبدا بربػػػػر، أعىػػػػبعن  عػػػػرب
.(2)ا بربريعت

ب ػػػ أهػػػؿ،(3)ا  طغػػػرمأكبز ع ػػػة يسػػػرةا  ػػػد رم،أفريييػػػةدبعػػػدإ ػػػنفا بربػػػر ػػػكرأمـفػػػمبػػػن
،ك  ػتأرلعءهػعا  كضػب،فعاأ ضػتا ػبند،كأسػع عكابمػع،فريييػعأفػم،اب  كرةا بربر،ا اد س

ديػث،(4)ـ يبةبفا دلعجا س ك با  يم  بكا اد سك عرأهؿ،كدبا ذ رفما كسا عرب
كهػػػم،ـ(739ق=122سػػػاة)، اعاػػل بػػػدا   ػػػؾبػػػفصطػػفا  مػػػرمكك ػػػكا،كصيػػػؿصأ ػػػك (5)  عػػك 

.(6)ا كميةا  عاية ل

كصيػػؿ،(7)كأل ػػ ا بربػػردػػكؿز ػػي مـابػػفهػػديف،ضػػدا عػػربا اػػد سبػػدأتا  ػػكرةا بربريػػةصػػم
،كا  ػػدا فا أػػم  ػػؼا ػػدركب، رلػػكا ػػرباسػػأرصةأك،فػػع رلكا ػػربل يييػػةكصأ ػػكهـ(8)زصطرأػػؽ

إم ػع،(9)ا اػد سكااضـ ربا طراؼا معإ ػبكسػط،صطفإمف مـصدصدـ  يلف ـيرعابف
ـإ ػيمف ػـيمػيج  ػيمـا بربػرفػع رج،امـاعاكاأا ر ػفا بربػرإاعف ف ربسرصسطةك غرهـف

ف  ػعرألذ ػؾك ػعؼأفي يػب ػع يػب،(10)كصأ كاا عػربفػما فػعؽ،فمز كهع، بدا   ؾليك عن
كب غلإ دادا بربػر ػلف ػـيػر ػي عأ ػز ػل ػفامسػأ دادب هػؿا  ػعـفبعػث مػـ،(11)الةأهؿط
.(12)ا س ف

                                  
.240ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف1)
.144ص،6ج،ـ.ف(2)
؛ابػف28ص،ء) لمكؿأ بػعر رؼبع دييرأكا ديػكربػع  ا  ػع، فصبي ة د ر ا بربرية،( يسرةا  د رم3)

.(40ص،أعرياافأأعحا اد س،ا يكطية
 .40ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفا يكطية28،29ص،( لمكؿأ بعر4)
ص،4ج،ا اع ػػػػؿفػػػػما أػػػػعريا،؛ابػػػػفا  يػػػػر238ص،21ج،امعيػػػػةا ربفػػػػمفاػػػػكفا دب،(ا اػػػػكيرم5)

 .19ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم458
 .151ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
 .38ص، لمكؿأ بعر(7)
 .31ص،فأخا اد س،( لمكؿ8)
.38ص،أ بعر،( لمكؿ9)
.38ص،ـ.ف(10)
.20ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم11)
.38ص،أ بعر،؛ لمكؿ38ص،أ بعر،( لمكؿ12)
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كأىدعبلا  دعىػريففػم،(1)ا س عح ب جبفبفب را ي يرم،صرر بدا   ؾبفصطفا  مرم
،فيطسكل عـكادد،ا اد سكا أرط  يمـأميطكؿ يع مـفم،(2)ا اد سبد كؿ،ا  غرب

،أا يػذا يػرار،بيضػ ف بػدا   ػؾبػفصطػفا  مػرمأػكد،(3) ـيبعردكافكرااأمػع مـ ػف م ػأمـ
صػػربا لزيػػرة،أ ػػذهـكأاػػز مـلزيػػرةأـا داػػيـ،ط ػػب ػػامـإ طػػعء   ػػررهػػع ف ػػفا  ػػع ييف

عػربافيػأـايػؿا ،  ب بدا   ؾبفصطػفا  مػرم،.كا أرطب جبفب را ي يرم(4)ا  ضراء
بعػػػػداماأمػػػػعء ػػػػفأ ػػػػؾأفريييػػػػةدفعػػػػةكادػػػػدةإ ػػػػب ػػػػ عؿا اػػػػد سا  ػػػػع ييف  ػػػػب رااػػػػبأهػػػػؿ

.(5)ا  م ة

كا  ػػرا لزيػػرة،كصسػػـيمػػعلـصرطبػػة،صسػػـيمػػعلـط يط ػػة،صسػػـا بربػػرأا سػػمـإ ػػب ن ػػةأصسػػعـ
فمػػعلـأا يػػذ م أػػل،بػػدأب ػػجبػػفب ػػرا ي ػػيرم،ما اد سػػبمػػدؼ معل ػػةا سػػطكؿ؛ا  ضػػراء

،ا ذمأ رد  ل ع أل  ب بػدا   ػؾبػفصطػفا  مػرم،ل ع ةا بربربييعدةرلؿيد بزاعأل
كأىػػػعبكاأ أعػػػأمـكدكابمػػػـ،دأػػػبأبػػػعدكهـ،ف ػػػـياػػػفا عػػػربفػػػيمـإمامضػػػة،(6)فػػػماػػػكرة ػػػذكاة

  ػؾ. ػـامضػكا ػ  بػدا (7)كأىػعبكاا غاػع ـ،كااأع كا،فى دتأدكاؿأىدعبب ج،كسندمـ
كصػػػدالأ ػػػ  عظػػػـا بربػػػرفػػػم اػػػعطؽ،(8) ػػػـسػػػعركابػػػ ل عمـإ ػػػبلمػػػةط يط ػػػة؛إ ػػػبصرطبػػػة

                                  
،كهػػـ ػػف ػػربد ػػص ػػفأرضا  عـ) سػػعفا ػػديف، ػػفأ ػػراؼا طع عػػةا ب ليػػة،يرم(ب ػػجبػػفب ػػرا ي ػػ1)

،؛ا  ػػػاأريام34ص،2ج،ا د ػػػةا سػػػيراء،؛ابػػػفا بػػػعر61ص،2ج،اإلدعطػػػةفػػػمأ بػػػعر راعطػػػة،ا  طيػػػب
 .(14ص،3ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة

،ا اع ػؿفػما أػعريا،؛ابػفا  يػر120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.458ص،4ج
،1ج،امسأيىع  بعردكؿا  غربا صىب،؛ا اعىرم242ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف3)

؛38ص،؛ لمكؿأ بعر120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،؛ابف ذارم167ص
.312ص،4ج،فما أعرياا اع ؿ،ابفا  ير

.38ص،؛ لمكؿأ بعر120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم4)
.385ص،ا  أخ، بدا كادد،؛ذكا اكفطل38ص،( لمكؿأ بعر5)
 .120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
 .312ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير(7)
 .120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم8)
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كرفعػػػكاا  ىػػػعدؼاصأػػػداء،كد يػػػكارؤكسػػػمـ(1) ػػػعبريفامػػػرأعلػػػل،أاد سػػػية ألمػػػيفادػػػكصرطبػػػة
.(2) اميعرفكاأا سمـكمي أ طكابغيرهـ،بيع دهـ يسرةا  د رم

بعػػدأفزدػػؼ بػػدا   ػػؾكب ػػج، اػػدكادمسػػ يط،ياػػةط يط ػػةفاعاػػتهػػزي أمـا عظ ػػبفػػم د
،فمػػز مـا عػػرب،كزدػػؼا بربػػربػػ ل عمـ،دع ػػع ػػربسرصسػػطةك غكرهػػع،ا اػػد سـبعػػربإ ػػيم

.(3)كصأ كا امـفما مزي ةآمفع

رلعػتا ليػكشا عربيػةإ ػب،ا اد سكا سيطرة  ب يع يدا  كرفم،كبعدأفأـهزي ةا بربر
  ػب ػع ػكرطأـا اػد سا رلػكا ػف،كصػعؿ بػدا   ػؾبػفصطػف ػب جبػفي ػر،(4)دياةصرطبة 

 يسػت اػع رااػبفيعؿ مـ بدا   ؾ:،سعدؿأد يرأك  يلفيعؿب ج:اد  اعإ بسعدؿا بيرة
يمـفػػػمف  ػػػعأ ػػػخ  ػػػ،إمبػػػع لزيرةفيػػػع كا ػػػل:إا ػػػعأريػػػدأفأرداػػػعإ ػػػبا بربػػػر ييأ كاػػػعفػػػمبندهػػػـ

.(5)ف  رلك  فصىرصرطبة؛إ يلامضكا،ا  ركج

،ا اػد سىػدعبلا  ػركج ػفأفيرفضب جبػفب ػركأكهك،كهذا عأكصعل بدا   ؾبفصطف
".(6)اصذؼباعفم لةا بدرأهكف  ياع،دا   ؾ:"أعرضاع بربرطالةفيعؿب ج عب

ا اػزاعبػيف،إ ػباػزاعبػيفا عػربأا سػمـ،عربكا بربػر فازاعبيفا ا اد سأدكؿا ازاعفم
كبيفا عربا  ع ييفبييعدةب جبفب ر.،ا ؿ)ا ب دييف(كا  عأديفا 

 الل والشاميين: و الصراع بين الفاتحين ال  .2

امضػػكا،ا اػػد سفػػما  ػػركج ػػف،  ػػبب ػػجبػػفب ػػر،بعػػدأفأ ػػخ بػػدا   ػػؾبػػفصطػػفا  مػػرم
ا ربعػػعءفػػمفػػ  رلك  ػػف؛إ يػػل صىػػرصرطبػػةإ ػػبدار بع  دياػػة.كد ػػؿب ػػجا يىػػر  ػػيةيػػـك

                                  
 .38ص،أ بعر،( لمكؿ1)
.40ص،ـ.ف(2)
 .120ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)
 .40ص،أ بعر،؛ لمكؿ312ص،4ج،فما أعرياا اع ؿ،(ابفا  ير4)
ا اع ػػؿفػػم،؛ابػػفا  يػػر152ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،(ابػػف ػػذارم5)

.312ص،4ج،ا أعريا
 .41ص،أ بعر،( لمكؿ6)
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 ـازؿفمدارييعؿ معدار،كصدبعيعلأىدعبل،(1)ـ(739ق=122ىدرذما يعدةفمساة)
.(2)أببأيكب

كا  ػراب ػف،صػعـ بػدا   ػؾبػفصطػفبيطػ ا طعػعـ،ا اد سكفمأ ؾا ظركؼا  ضطربةفم
دأػػبيضػػ ف ركلػػل ػػف،ع ػػرةا ػػذيفأ ػػذهـ بػػدا   ػػؾبػػفصطػػف ػػفب ػػجبػػفب ػػرا رهػػع فا 
ك اػػد عأػػـصطػػ ا  ػػعء،(3)ا اػػد سبعػػدااأمػػعء م أػػلفػػما يضػػعء  ػػب ػػكرةا بربػػرفػػما اػػد س

كاػػػعف ػػػف،ف ػػػعترلػػػؿ ػػػف سػػػعف ط ػػػع،ا رهػػػع فا ع ػػػرةفػػػملزيػػػرةأـا داػػػيـفكا طعػػػعـ ػػػ
.(4)ك فأ راؼد  ؽ،ا رهع ف

ط ػػب اػػلا لاػػدأفيسػػ ـ مػػـ بػػدا   ػػؾبػػف،كاسػػأك ب  يمػػع،ا اػػد س  ػػع  ػػؾب ػػجبػػفب ػػر
،ا الفػرخاعع ػة ػفا ابػر،(6).ف  رللا لاد فدار بيرطبة(5) ييأ ك بدمن فا غسعام،صطف

ا درة إ رالاػعردتفط باعب  راعفػمأاػؿا ػدكابكا ل ػكد ػـأ؛كهـياعدكال:أف ت فسيكفاعيـك
 اػػػدرأس؛(8)كا بػػػع ػػػف ػػػ ع ل،كىػػػ بكا ازيػػػرا ػػػفي ياػػػل،كىػػػ بك ، ػػػـصأ ػػػك ،(7)إ ػػػبا يأػػػؿ

.(9)ا ياطرةبيرطبة

                                  
ا اع ػػؿفػػػم،؛ابػػفا  يػػػر152ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػربفػػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػػرب،(ابػػف ػػذارم1)

.312ص،4ج،ا أعريا
 .41ص،أ بعر،( لمكؿ2)
 .152ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)
ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،؛ابػػػف ػػػذارم41ص،أ بػػػعر،( لمػػػكؿ4)

152. 
.152ص،ـ.ف؛41،صـ.ف(5)
ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سك،؛ابػػف ػػذارم459ص،4ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر6)

 .152ص،1ج،ا  غرب
 .459ص،4ج،ـ.ف؛152ص،1ج،ـ.ف(7)
،1ج،سكا  غػربا بيعفا  غربفمأ بعرا اد ،؛ابف ذارم19ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم8)

أػػػعرياافأأػػػعح،؛ابػػػفا يكطيػػػة167ص،1ج،امسأيىػػػع  بػػػعردكؿا  غػػػربا صىػػػب،؛ا اعىػػػرم152ص
 .42ص،ا اد س

 .179ص،1ج،ل مرةأاسعبا عرب،؛بفدـز42ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية9)
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ا  ػػذاف ػػز  يم ػػع ػػع،(1) يػػةأك،كك ػػدافا اػػعف:ه ػػعصطػػففيػػداػػعف عبػػدا   ػػؾبػػفصطػػفا  مػػرم
،(2)بع ػل  ع أػلبكا ػدهـ بػدا   ػؾبػفصطػفأأيعػدافا عػد  ناأيػعـ اػلكافبػدأ،فع لب جبكا ده ع

كذهػبا  ػر،دده عإ ػب ػعرد أفذهب، يةصدهربع فصرطبةبعد يأؿكا ده عأك،كاعفصطف
.(3)إ بسرصسطة

فعأ ػػذا عػػربا ب ػػديكف،افا عػػدة ناأيػػعـ ػػفب ػػجكأأبع ػػلدكأ يػػةأباػػعء بػػدا   ػػؾيعػػ،بػػدأصطػػف
ر بػة،  ػعيػدؿ  ػبأفا بربػر مػـ يػكؿ،ـ ػددابيػر ػفا بربػر ػيمإكااضـ،بييعدةصطفكأ ية

 ع ػؿ بػد،(5)ـا كا م بدا ػرد فبػف  ي ػةا    ػمإ يمكااضـ،(4)فماماأيعـ فأهؿا  عـ
.كأيضػعااضػـإ ػبلػيشأباػعء بػدا   ػؾبػفصطػففرصػة ػف(6)ا   ؾبفصطففم اطيةأربكاة

.(8)بفدبيب(7)ة بدا رد فأبععب خبفب ربييعدأ

                                  
،؛ا  يرم153ص،4ج،أعرياابف  دكف،ف  دكف؛اب179ص،1ج،ل مرةأاسعبا عرب،(ابفدـز1)

 .236ص،1ج،ا خا طيب
.357ص،فلرا اد س،دسيف،( ؤاس2)
ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سك،؛ابػػف ػػذارم459ص،4ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر3)

 .152ص،1ج،ا  غرب
،3ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يػرم152ص،1ج،را اػد سكا  غػربا بيعفا  غربفػمأ بػع،(ابف ذارم4)

 .21ص
 ػرؼب معرأػل،ىػعدبأربكاػةكاػعففػعرسا اػد س،( بدا ػرد فبػف  ي ػةا    ػم ػفصبي ػة  ػـا ي ايػة5)

ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يػرم42ص،أػعرياافأأػعحا اػد س،ابػفا يكطيػة (أ اف فصأؿب جبفب ػر.،فما ر م
 .(21ص،3
.21ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم6)
ا  عػركؼبع ىػي بم؛فاػزؿاػكرةأػد ير؛،(هك بدا رد فبفدبيببفأبم بيدةبف يبػةبػفاػعف ا  مػرم7)

ا ع يببع ىي بم الاعفطكين كاعف فأىدعبب ػج،أ عر.كهكابيرا لاد،أزرؽ،أ ير،فعسأيربمع؛كا 
ا ػخ، ػعىػا فعرصػلفعادػعزفػي فيط ػب ػ ر )ا  يرم،ىا بعبف  ل بدا   ؾبفصطػفا  مػرمف  ع،بفب ر
ا بيػػػعف،؛ابػػػف ػػػذارم296ص،4ج،اإلدعطػػػةفػػػمأ بػػػعر راعطػػػة،؛ابػػػفا  طيػػػب21ص،3ج،ا طيػػػب

 .(163ص،1ج،ا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب
.21ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم8)
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دأبػ ام عل ععلي عنب  ،  كالمةب جاسأعدادانأ ع عن،اسأعدأباعء بدا   ؾبفصطفا  مرم
ـبلػػيشب ػػ إ ػػيمبيا ػػعب ػػجبػػفب ػػر ػػرج(2)كصيػػؿااػػلأربعػػيفأ  ػػعفيػػط،(1) ػػدد  ع ػػةأ ػػؼ يعأػػؿ

.(3)كا  ع ييف،يفا  كيأعداد   رةآمؼرلؿ ف

 ػػ لػػيشاباػػم بػػدا   ػػؾك بػػدا ػػرد فبػػف  ي ػػة،بييػػعدةب ػػجبػػفب ػػرمكا أيػػبا لػػيشا  ػػع 
(4)ص ػيـك بػةإبرطكرة ػفييعؿ لأصكةع اد سبأبع م ع فا ب دييفكا بربرفم كض أك،ا    م

فيػػلاباػػع بػػدا   ػػؾبػػفصطػػفك ػػفأدػػع ؼ عم ػػع،كاصأأػػؿاا طرفػػعفصأػػعم ػػديدان فأمإ،(5)اامػػـز
،اػػعفصػػدر ػػع بػػل بػػدا ػػرد فبػػف  ي ػػةا    ػػم،ب ػػجبػػفب ػػرأىػػيبفػػمأ اػػعءا  عراػػةبسػػمـ

كبعػػػد،(7)(ـ741=ق124)فػػػمسػػاة(6)ف ػػعتفػػػما يػػكـا أػػػع م أػػ  رانبلرادػػػلا أػػمأىػػػيببمػػع
.(9)(ـ741=ق124)ساة،(8) ع بةبفسن ةا عع  ما اد س يأ لأك بأ ر

،ا  ػػرلا اػد سك يرهػع ػػف ػدف،ي ػ  ػكراتا بربػػرفػم ػعردةبفسػػن ةا عػع  بصػعـ ع بػةبػ
كبعدهعأكللإ ػب،(10)كسببذريأمـك يع مـ،كأسر امـأ ؼرلؿ،فغزاهـكصأؿ امـ  يعنا يران

                                  
،1ج،ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم21ص،3ج،ا خا طيب،ا  يرم(1)

.152ص
 .41ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية2)
 .41ص،ـ.ف(3)
 .41ص،ـ.ف(4)
أػػػعريا،؛ابػػػفا يكطيػػػة152ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،(ابػػػف ػػػذارم5)

 .42،صافأأعحا اد س
ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،؛ابػػػف ػػػذارم44ص،أ بػػػعر،( لمػػػكؿ6)

 .42ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفا يكطية152
 .121ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم7)
ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،ف ػػػذارم؛ابػػػ41ص،أ بػػػعر،( لمػػػكؿ8)

 .42ص،أعرياافأأعحا اد س،؛ابفا يكطية152
.121ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم9)
،1ج،ا  غػػربا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سك،؛ابػػف ػػذارم22ص،3ج،ا ػػخا طيػػب،(ا  يػػرم10)

 .121ص
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فديا ػػعأ اػػف ػػفإ  ػػعد،كأسػػعءا سػػيرةفػػما عػػربا بربػػر،يزيػػدكفأككأسػػر  ػػرةآمؼ،صرطبػػة
.(1)صعـبسبيمـك ع  مـ عع  ةسي ة،ا اد سا يبع ؿا  ع رةضد فمكا  ضعع

أ يػػػران(2)كىػػػؿدسػػػعـبػػػفضػػػرارا ا بػػػمأبػػػكا  طػػػعر،ا اػػػد سكبعػػػدامضػػػطرابعتكا  ػػػأففػػػم
كأط ػػػؽسػػػراح،فػػػ ظمرا عػػػدؿكاإلاىػػػعؼ(3)أفريييػػػة ػػػفصبػػػؿداظ ػػػلبػػػفىػػػ كاف ع ػػػؿ،  يمػػػع

ػػدتا  ػػ،(4)ا سػػرلكا سػػبم فػػما ايػػكىرًكأاػػزؿأهػػؿا  ػػعـ،ا اػػد سةا  سػػ  يففػػمكأكد 
ف ػػرؽ،(5)

                                  
ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،؛ابف ذارم22ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)

121.
اػعففعرسػعنكصع ػدانل ػينن،(أبكا  طعرا ا بمهكدسعـبفضراربفسن عفبفل ػـابػفلعػكؿبػفربيعػة2)

 عدةكبرا ةكاعفك مفمأفريييةكميعتابيرةفمأيعـب ػربػفىػ كافكاعف ري عنفمصك ل  ى،فمأفرييية
فعز ل بيدةكااؿبلفيعؿطكيؿ:

 أفدددددددددددددأتم بندددددددددددددي مدددددددددددددروان قيسدددددددددددددا دمااندددددددددددددا

 وفدددددددددددي اهلل إن لدددددددددددم ي ددددددددددددلوا حكدددددددددددم  ددددددددددددل  

   
 كدددددددددددددددأنكم لدددددددددددددددم تشدددددددددددددددهدوا لدددددددددددددددي وق دددددددددددددددة

 ولدددددددم ت ممدددددددوا مدددددددن كدددددددان قبدددددددل لددددددد  الفندددددددل  

   
 ت دددددددددددددددددددداميتم  نددددددددددددددددددددا ب ددددددددددددددددددددين جميددددددددددددددددددددة

 مدددددددددا قدددددددددد  ممندددددددددا لندددددددددا ف دددددددددلوأندددددددددتم كددددددددد ا   

   
كبعثبمذ ا بيعت  ا برشا ا بمفد ؿبمعإ ػبا   ي ػةه ػعـبػف بػدا   ػؾف ا ػدهعفغضػبه ػعـكاػعف

.ذ ؾسبب زؿ بيدة فأفريييةكا  غرب
ا  ؤأ ػػؼك،أبػػكا يعسػػـا دسػػفبػػفب ػػر،؛ا  ػػدم126ص،1ج،اسػػب عػػدكا ػػي فا ابيػػر،ه ػػعـ،)ا ا بػػم

،1ج،ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابػف ػذارم39ص،1ج، أ ؼفمأسػ عءا  ػعراءا  
،24ج،امعيػػةا ربفػػمفاػػكفا دب،؛ا اػػكيرم298ص،2ج،أػػعرياابػػف  ػػدكف،؛ابػػف  ػػدكف66ص
.(66ص،1ج،ا د ةا سيراء،؛ابفا بعر316ص،2ج،أاسعبا  راؼ،؛ا بنذرم30ص

ا زاهرة،(أغرمبردل3) ،؛ابفا داـ153ص،4ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف282ص،1ج،ا الـك
.67ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،؛ا د يدم369ص،1ج،فأكح ىركأ بعرهع

ا زاهػرة،مبػردل؛أغػر66ص،1ج،ا بيعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،(ابف ذارم4) ج،ا الػـك
.473ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير،282ص،1
ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد س،؛ابػف ػذارم21ص،1ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطػة،(ابفا  طيب5)

ج،سػػيراءا د ػػةا ،؛ابػػفا بػػعر153ص،4ج،أػػعرياابػػف  ػػدكف،؛ابػػف  ػػدكف66ص،1ج،كا  غػػرب
 .473ص،4ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير64ص،1
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 ػػـ،أفريييػػةكأ ػػرج ع بػػةبػػفسػػن ةفػػمسػػ ياةإ ػػب،(1)كردا  ػػكرإ ػػبامسػػأيع ة،ل ػػكعا  ػػأف
.(3)(743ق=125بعدساة)أفريييةإ ب،ا اد س ف(2)أ رجبعد  بدا رد فبفدبيب

 الصراع بين القيسية واليمنية:  .3

ك ػعدامسػأيراركا مػدكء،هدأتا  أاةا اد سبعدأفأك بدسعـبفضرارا ا بمأبكا  طعر
دػركبك ىػبيعتدا  يػةفػمز ػفا دك ػة،ا اػد سإذسر عف عصع ػتفػما اد سا اسبمإ ب

الػػػػدا يبع ػػػػؿا اػػػػد سكفػػػػم،ةبٌرا  ضػػػػأك،كا ييسػػػػية،كهػػػػمدػػػػركبا عىػػػػبيةا ي ايػػػػة،ةا  كيػػػػ
ف ىػػػبخأبػػػكا  طػػػعر أعىػػػبع،أايسػػػـ  ػػػبا سػػػمعإ ػػػبهػػػعأيفا عىػػػبيأيف،عزيػػػةكا  ػػػع يةا دل
(5)بيا ػعا ىػ يؿبػفدػعأـا اػد سكاعفأبكا  طعرز ػيـا ي ايػةفػم،ضدا  ضرية،(4)  ي اية

.(6)ز يـا ييسية

ا أىػـ اػد أفأبػعا  طػعرب ػ بػلا أعىػب  ي عايػةأف،كاعفسػببأ ػؾا  أاػةسػببعنبسػيطعن
ف عؿأبكا  طعر،رلؿ فصك ل   ىـ ل فااعاةاعفأب جدلة فابف ـأبما  طعر

أدػدسػعدات ضػرف ػاع ػلا ااػعام،ف صبؿا ااعامإ با ىػ يؿبػفدػعأـا انبػم،  ابف  ل
.(7) ع دؽبل ادأبما  طعر

                                  
ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعر،؛ابػػػف ػػػذارم96ص،1ج،لػػػذكةا  يأػػػبسفػػػمذاػػػركمةا اػػػد س،(ا د يػػػدم1)

 .15ص،1ج،ا  علب،؛ا  راا م66ص،1ج،ا اد سكا  غرب
ا زاهػػػػػرة،؛أغػػػػػرمبػػػػػردل369ص،1ج،فأػػػػػكح ىػػػػػركأ بعرهػػػػػع،(ابػػػػػفا داػػػػػـ2) ؛282ص،1ج،ا الػػػػػـك

.67ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،ا د يدم
ا زاهػػػػرة،؛أغػػػػرمبػػػػردل96ص،1ج،لػػػػذكةا  يأػػػػبسفػػػػمذاػػػػركمةا اػػػػد س،(ا د يػػػػدم3) ،1ج،ا الػػػػـك

.282ص
.64ص،1ج،ا سيراءا د ة،؛ابفا بعر153ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف4)
كهػػك ػػفأ ػػراؼ ػػرب،(ا ىػػ يؿبػػفدػػعأـبػػف  ػػربػػفلػػذعبػػف ػػ ربػػفذما لك ػػفا ضػػبعبما ا بػػم5)

اإلدعطػة،ا ػذمصػعـبرأسػل  ػبيزيػدبػف ع كيػة.)ابػفا  طيػب،لد   رأددصأ ػةا دسػيفبػف  ػم،ا اكفة
ج،ل مػرةأاسػعبا عػرب،؛بػفدػـز67ص،1ج،ا د ػةا سػيراء،؛ابفا بعر67ص،3ج،فمأ بعر راعطة

.(153ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،؛ابف ذارم287ص،2
 .153ص،4ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف65ص،1ج،ا د ةا سيراء،(ابفا بعر6)
.3ج،ا طيبا خ،؛ا  يرم121ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير7)
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ً يؿإ بأبما  ط عر ػً يؿىف هعفأبكا  ط ػ،فذهبا ى  ف  ػع،كضػربلدأػب ع ػت  ع أػل،عرا ى 
: ػػرجصػػعؿ ػػػلبعػػض ػػػف  ػػبا بػػعبأبػػػعلك ػػف ػػػعبػػعؿ  ع أػػؾ ع  ػػػةفيػػعؿ إفاػػػعف ػػمصػػػـك

كاػػعرا عىػػبيةأغ ػػبفػػم،بػػما  طػػعركهػػك عضػػبأ. ػػرجا ىػػ يؿ ػػف ل ػػس(1)فسػػييي كامع
؛ ـبعثإ ػب يػعرصك ػل،مصرطبة.فذهبإ بدار ف(2)كميرلسكلط با   ركاماأيعـ،ا سل
كم  ي عايػة،فيع كا:ادفأب  ؾفيعؿ:"كاح ػعأدػبأفأ رضػاـ  يضػع ية؛ـ ع يبإ يمف اع

كأيػػدـرلػػنياػػكف ػػلامسػػـك اػػع،كأد ػػك   ػػعكلػػذا ع،كأد ػػكإ ػػب ػػرجراهػػط،ك ااػػمسػػ أ طؼ
".(3)ا دظ

 ػفا سع طة  بأبما  ط عرىيعتا ي ايةفيلذببعضا   أ،كاسأطععا ى يؿبفدعأـ
ػذىا ييفا    ييف ػذىا ماػعف ػامـ ىكىابىػةبػفسػن ة،كا لي ػً يؿبع كميػة،ا عىػعً ً ٌما لي ا ػذمك ػد ا ى 
.(4)فأـ زؿأبما  ط عرإا اد س  ب

فأ،ااأػػلكد،فيػػداسػػأطععبذاع ػػل، ػػـياػػفا رلػػؿا سػػمؿ،ف كابػػةبػػفسػػن ةأك ػػفهاػػعيأضػػخ
 ػػف،بػػما  طػعرأكاأ ػػؽهػؤمءل يعػػع  ػب ػزؿ،كبر عسػأل،بػػما  طػعرأعنصب يػػعنضػد ػي ػاؿد 

.(5)ا اد سكمية

فعسػأعد  يػعء،  ـأبكا  طعرب ابعءا د كداتكا أدع  عتا يب يةا أػمدعامػعا ىػ يؿبػفدػعأـ
كاسػػأعد،سػػأ  ؼ  يمػػعأدػػد  ع ػػلفع،ا  طػػعر يي ػػعفػػمصرطبػػةككاػػعفأبػػ،(6)ا  ػػع ببفا ييسػػية
،(8)ا اػػد سكىػػعردأػػبكىػػؿإ ػػب اطيػػةصريبػػة ػػفكادم اػػةفػػم،(7)أبع ػػلأ  يػػعءا ىػػ يؿك

                                  
أ بػػػعر،؛ لمػػػكؿ153ص،4ج،أػػعرياابػػػف  ػػػدكف،؛ابػػػف  ػػػدكف23ص،3ج،ا ػػػخا طيػػػب،(ا  يػػرم1)

،أػػػعرياافأأػػػعحا اػػػد س،؛ابػػػفا يكطيػػػة121ص،5ج،ا اع ػػػؿفػػػما أػػػعريا،؛ابػػػفا  يػػػر57ص،ا  ل ك ػػػة
.61ص
.121ص،ـ.ف؛153ص،ـ.ف؛23ص،ـ.ف(2)
 .153ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)
.121ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير153ص،ـ.ف(4)
 .57ص،أ بعر،( لمكؿ5)
.121ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير6)
.24ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم7)
 .24ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم8)



81 
 

بػعا  طػعرأفأراػكا،ا با يأعؿبيفا طرفيففأيع ست عظـا يبع ػؿا ي ايػة ػفأباػعء  ػك أمـ
.(1) إ با  رارأ عهكفيدى دص ينن ـ ل،فمص ة  لاكد كك كا دبريف

،ف سػػر  كابػػلبػػفسػػن ة،كفػػمأ اػػعءهركبػػلك طعردأػػلكصػػ أسػػيرانفػػميػػدلػػيشا ىػػ يؿبػػفدػػعأـ
 رج .كاعفبيرطبةأ يةبف بدا   ؾبفصطفف(2) ييدانبع سنسؿكا ييكد،كأد  لصىرصرطبة

.(3) امع  ي ةأبما  طعركااأمب عكلد م عفيمع

أا يػػدان نأ ػػعؽبياػػلكبػػيف(4)ا اػػد سأ ػػر،أػػك ب كابػػلبػػفسػػن ة، يؿبػػفدػػعأـبعػػدااأىػػعرا ىػػ
.(5)ا ى يؿبفدعأـ

كفػػم،(7)كفػػمركايػػةأ ػػرلسػػاأيف،(6)سػػاةكادػػدةا اػػد س  ػػب،اسػػأ رتكميػػة كابػػلبػػفسػػن ة
ك ن ػيف،(9)بل ػ  ػع أمرلػؿ،(8)صعـ بدا رد فبػفدسػعفا ا بػم،بفسن ةةأ اعءكمية كاب

،كأايػػذأبػػعا  طػػعر ػػفسػػلال،كهػػعلـصىػػرصرطبػػة،(11)كركايػػةأ ػػرلأربعػػيففعرسػػعن،(10)فعرسػػعن
.(12)ا اد سكسعربلإ ب ب ة ربم

                                  
 .121ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،بفا  ير(ا1)
ص،3ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يػرم152ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اػد سكا  غػرب،(ابف ذارم2)

 .15ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير24
 .15ص،5ج،ـ.ف(3)
ص،3ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يػرم25ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غػرب،(ابف ذارم4)

24.
ا بيػعف،؛ابػف ػذارم237ص،1ج،ا ػخا طيػب،؛ا  يػرم121ص،5ج،ا اع ؿفما أػعريا،(ابفا  ير5)

 .25ص،1ج،ا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب
.25ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
 .40ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير7)
 .24ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم15ص،ـ.ف(8)
 .58ص،أ بعر،؛ لمكؿ154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم9)
 .24ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم10)
.58ص،أ بعر،؛ لمكؿ154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم11)
ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم15ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير12)
 .24ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم154ص،1
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طع بػػػع ػػػامـاىػػػرألفػػػمدربػػػل ػػػ ،صػػػعـ سأاىػػػرانا ي ايػػػة،فاسػػػأردأبػػػكا  طػػػعردريأػػػلأكبعػػػد
 كابػلإ يػلك ػرج،مـدأبكىؿ دياةصرطبػةفعلأ  أدتإ رأل  ؽا يرف صبؿب،(1)ا  ضرية

ا طع  أػػعفاػػعدلرلػػؿتف  ػػعأيعأ ػ،(2)ب ػػف عػل ػػفا ي عايػػةكا  ضػػرية ػ ا ىػػ يؿ،بػفسػػن ة
كصػػدلع اػػع،"يػػع ع ػػرا ي عايػػة ػػعبػػع اـأأعرضػػكف  دػػرب  ػػبأبػػما  طػػعر: ػػف ضػػرصػػعؿ

ك ػع، اػع يػدااػأـأعأػذركففػمصأػع اـ اػعك كأفا  ير،ا  ير ااـيعام كابةفإال فا ي ف
ف  ػعسػ  ا اػعسان ػلصػع كاىػدؽاح،ايكؿهذاإمأدرلع فا د عءكر بةفما ععفية  عع ػة

،كافأػػرؽا اػػعسفمػػربأبػػكا  طػػعرف دػػؽببعلػػة،كا  يػػر اػػعف ػػعبع اػػعايعأػػؿصك اػػعفأراػػكاا يأػػعؿ
.(3)ار سارا ععفيةفس مذ ؾا عس،كرل  كابةإ بصرطبة

راع ػػ ا ىػػ يؿبػػفأامسػػ كبا ػػذام  ػػبمػػذا،كبأ ػػؾا طرييػػةاسػػأطععا ػػكا م كابػػةبػػفسػػن ة
كأفياسػػبعهػػذاا  كصػػؼبسػػمك ةكيدياػػعد ػػعء،في سػػدا  ػػبأبػػما  طػػعر طأػػلكأدع  ػػلأ،دػػعأـ
  ػػبأبػػم فااأىػػعرفيػػد ػػعتبعػػد ػػعـكادػػد ػػ، ػػـأػػدـكميػػة كابػػةبػػفسػػن ةطػػكين،(4)ا عػػرب

 ػػػػػفا  كضػػػػػبة كلػػػػػ،أفريييػػػػػةك،ا اػػػػػد سبعػػػػػدذ ػػػػػؾ  ػػػػػت،(5)ـ746،ق129سػػػػػاة،ا  طػػػػػعر
بييػتبعػدكفػعة كابػةا اػد سدأػباف،ا اػد ساػعفسػببمعا أاػعزع  ػبكميػة،(6)كامضطرابعت

،بػةبػفسػن ةفيػدأاػعزع  ػبا كميػةبعػدكفػعة كا،(7)كاؿ فدكفصرابةأربعػةأ ػمر،بفسن ة
يػد ميديػمبػفدريػثف ػر ػعا أ،ب  ىعفه ع  ركبف كابةبفسن ةابفا كا ما  أػكف

  ػػػبأعيػػػيف بػػػدا ػػػرد فبػػػفا يػػػرا اػػػد سفعأ يػػػتل ع ػػػةفػػػم،(8) ػػػفز  ػػػعءلػػػذاـا ي ايػػػة

                                  
،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،؛ابػػػف ػػػذارم24ص،3ج،ا ػػػخا طيػػػب،(ا  يػػػرم1)

.152ص
 .152ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.24ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم15ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
.277ص،فلرا اد س،دسيف،( ؤاس4)
.57ص،أ بعر،( لمكؿ5)
.154ص،4ج،بف  دكفأعرياا،؛ابف  دكف15ص،1ج،ا  علب،(ا  راا م6)
،ا اع ػؿفػما أػعريا،؛ابػفا  يػر153ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم7)

.40ص،5ج
 .57،58ص،أ بعر،( لمكؿ8)
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ريفكاؿيػػػدييػػػؽ  ػػػبأععفيػػػأـامأ ػػػأإ ػػػب،يىػػػكرة ؤصأػػػلع اػػػد س يػػػدبرا  ػػػكرب،(1)ا    ػػػم
.(2)أدكا مع

ؼا اػػعسفع  ضػػريةأرادتأفياػػكفا  يػػر ػػامـكا ي عايػػةأرادتاػػذ ؾأفياػػكفكبسػػببا ػػأن
صػدأػـاأ ػعؽبسػيطا اػد سا  كضػبكامضػطرابعتفػمسػببكب،(3)ا  ير ػامـفبيػكابغيػرأ يػر

 لاػػديفسػػاة اػػؿ أمعبػػيفاكاكا ي ايػػةك ػػد،بػػيفاا  ضػػريةاإل ػػعرة  ػػباصأسػػعـا اػػد سبػػيفلاػػد
فع أػعر مػـ،فرضػكاا مػـبػذ ؾ،بػعفياػكفا ػكا م ػفصػريش،.فعصأرحا ى يؿبفدػعأـ(4) ام ع

؛كاأ يػػكا  ػػبأفيعطػػم اعفسػػليديػػببػػفدريػػثاػػكرةريػػة،(5)يكسػػؼبػػف بػػدا ػػرد فا  مػػرم
  يػلا اػعس ػفب ػعالأ ػ إ يػلفاأبػكا،أصػعـيكسػؼا  مػرمفػم دياػةا بيػرة،(6)فأرات لطع ػة

ف ـأ عؿكصعتا  أاةكياكفإ ـذ ؾ  يؾف لػعبديا ػذكسػعرإفيعؿ لا اعس:،أ  ير فع أا 
.(7)صرطبةفد  معكأطع لا اعس

ك ز ػل ػػف، ػػدريديػببػفدريػث،اسػأيعـ ػلا  ػر،بعػدأفالأ ػ ا اػعس  ػبيكسػػؼا  مػرم
 طػعر.فيػعؿ ػلأبػكا  طػعر:أاػعا  يػرا    ػكع كاعأبأبعا ،(8)فغضبابفدريث؛اكرةرية

بل بع  رفيعؿابفدريث:بؿأاعأصـك ف  ػعرأتلػذاـ ػع، فصك مأا ػر ػفصك ػؾ؛ف اعأصـك
كد يرهػػػعكااػػػدأمع  ػػػبأيدي ػػػلا اػػػد سف ىػػػ يتي ػػػف؛صػػػد ك كألػػػعبك ،ابػػػفدريػػػثإ يػػػليػػػد ك

كسػػعرأبػػكا  طػػعرإ ػػب،(9)بيرطبػػةدضػػرةا   ػػؾكاادػػعزت ضػػركربيعػػةإ ػػبيكسػػؼ،كا طػػكع ػػل

                                  
 .154ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف1)
،ا بيعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،رم؛ابف ذا121ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير2)

.153ص،1ج
 .40ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،ابفا  ير(3)
 .238ص،1ج،ا خا طيب،ا  يرم،154ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف4)
أػػعريا،ابػػف  ػػدكف؛40ص،5ج،ا اع ػػؿفػػما أػعريا،؛ابػػفا  يػر15ص،1ج،ا  علػػب،(ا  راا ػم5)

 .238ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم154ص،4ج،ابف  دكف
.154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
،ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابػف ػذارم40ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير7)

.154ص،1ج
 .154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،ف ذارم(اب8)
 .154ص،1ج،ـ.ف(9)
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كأىػػعد ت،(1)كالأ عػػتا  ضػػريةإ ػػبا ىػػ يؿ،ا ي عايػػةإ يػػلفعلأ عػػت، ػػياد  ػػفصػػرلصرطبػػة
دأػػػػبأاسػػػػرتا  طيػػػػةكأ   ػػػػت،كمأػػػػرلإمصأػػػػين،فػػػػنأسػػػػ  إمىػػػػمينكىػػػػ ين؛ا  رصأػػػػعف
ف ػػػـيعمػػػددػػرب   مػػػعفػػػم؛ا  اػػعؽكااضػػػ تا  اػػعؽإ ػػػب،كا أ ػػػتا سػػعؽبع سػػػعؽ،ا   ػػرصية
ك ضػػبأبػػك،(2)إ ػػبأفاامز ػػتا ي عايػػة ػػ أبػػما  طػػعر،بعػػددػػربا ل ػػؿكىػػ يف،ا  سػػ  يف

.(3)فعسأأرفمردباعات  ى يؿفدؿ  يلف  ذ ا ى يؿكصأ ل،ا  طعر امز ع

ا  طػػعرز ػػيـعأبػػفعاػػد عأ ػػذا عػػداعايكف،أ ػػرلكبعػػدهػػذاييػػدـ اػػعابػػف ػػذارم كدػػة اىػػرية
صػػعؿ: ػيس  ػػبفػكت  ك اػػف اػداـابػػفا سػكداء  ابػػفدريػث.فػػد مـ،كأرادكاصأ ػل،ا يدطػعاييف

.كاػػعفابػػفدريػػثيديػػد  ػػبأهػػؿا  ػػعـكييػػكؿ: ػػكأفد ػػعءأهػػؿا  ػػعـ(4)كصػػأنل يعػػع،  يػػل
عر:يػػعابػػفصػػعؿ ػػلأبػػكا  طػػ،ف  ػػعاسػػأ رج ػػفأدػػتا ردػػب ييأػػؿ،  ػػربأمعفػػمصػػدح  ،سػػييت

،فيعػػػد مػػـا ىػػػ يؿ؛ا سػػكداء  هػػؿبيػػػبفػػمصػػػددؾ ػػمء ػػػـأ ػػربل؟ ػػػـصػػأن.كأأػػػببع سػػرل
.(5)كضربأ اعصمـل يعع

ا ػذملػعء ألاػد س يىػ خأ كرهػعفزادهػعسػكءان،ا أبرتأ ؾا  عراة عأ ػةا ػكا مأبػما  طػعر
كأىػػػبدت اػػػد سأدػػػت،(6)كااأمػػػتا  ػػػكرب يأ ػػػل،كأىػػػع دتا  أاػػػةفػػػم مػػػد ،  ػػػبسػػػكء

.(7)كا ى يؿ،كا كذيكسؼا  مرم،سيطرة



 

 

                                  
 .154ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف1)
.154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.40ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
.60ص،أ بعر،؛ لمكؿ154ص،1ج،بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غربا ،(ابف ذارم4)
.154ص،ـ.ف(5)
 .232ص،فلرا اد س،دسيف،( ؤاس6)
 .154ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم7)
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 الفصل الثالث

 م  باألخالق اإلسالمية والتفريطبني االلتزا اإلمارةيف عهد  األندلسحكام 



 باألخالق اإلسالمٔ٘. اإلماسٗيف عَذ  األىذلص: مظاٍش التزاو حلاو لّاملبحل األ 

 ٕعً األخالق اإلسالمٔ٘.  اإلماسٗيف عَذ  ألىذلصا: احنشافات حلاو املبحل الثاى 
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 لوالمبحث ال 
 بالخالق اإلسالمية اإلمارةفي  هد  الندلسمظاهر التاام حكام 

ف  ػػع،(1) ػػفصبػؿكا ػػما ييػػركافأكيعياػػكف ػػفصبػؿا  نفػػة،ا  ػػكمفػػما عمػدا اػػد ساػعفكمة
،(2)يأػػػؿا ك يػػػدبػػػفيزيػػػدبػػػف بػػػدا   ػػػؾب،ـ(742=ق126اضػػػطربأ ػػػرباػػػمأ يػػػةفػػػمسػػػاة)

أيضػعنبػيفا اػد سكام ػأنؼفػم، فريييػةصعىػما ػبندكصػ امضػطراببأكاا غ كا ػف را ػعة
  ػػػبأيػػديـصر ػػػميل ػػ ا ا  ػػةإ ػػػبأفأسػػأيرا  ػػػكربع  ػػعـ  ػػػفع اػػد س ػػـاأ يػػػكاب،ا يبع ػػؿ
.(3)ضععكاأ يكا  يلك يمـفساأتبلا فيد كايكسؼبف بدا رد فا  مرمأ يران ،ي عطب

فػم عراػةا ػزاب،(4)إ رهزي ة ركافبػف د ػد،فمد  ؽةا  كي اد عسيطتدك ةا  نفة
 ػف،(5)بػفه ػعـبػف بػدا   ػؾ ععكيػةالع بدا ػرد فبػف،(ـ750-ق132)فًماعاكفا  عام

                                  
أد د،؛ا عبعدم235ص،1ج،ا خا طيب،.؛ا  يرم40-39ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية1)

.291ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،  أعر
كأ ػلأـا دلػعجباػت،بكيػ سػاة  ػسك  ػريفك ع ػة،(ا ك يدبفيزيدبف بدا   ؾبف ركافبفا داـ2)

كصأػػؿبػػع ب راء ػػفأػػد رسػػاةسػػتك  ػػريفك ع ػػةكهػػكابػػف  ػػس، د ػػدبػػفيكسػػؼأ ػػكا دلػػعجبػػفيكسػػؼ
كا اػػػيف،صػػعؿدػػػعأـبػػػف سػػ ـابػػػف  ػػػسكأربعػػيفكأ ػػػمركاعاػػػتكميأػػلسػػػاةك ػػػمريف،ك ن ػػيفأكسػػػتك ن ػػػيف
(418ص،4ا عيدا  ريد؛ج،؛ابف بدربل363ص،1ج،أعريا  ي ةبف يعط،ك  ريفيك عن)ابف يعط

أػػعريا،؛ابػػف  ػػدكف40ص،5ج،ا اع ػػؿفػػما أػعريا،؛ابػػفا  يػر15ص،1ج،ا  علػػب،(ا  راا ػم3)
 .238ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم154ص،4ج،ابف  دكف

كاػعفيك  ػذ ػياباػمأ يػةكابيػرهـكصأػؿ ػركافبػف د ػدبػفسػاة،( ركافبف د دبف ركافبػفا داػـ4)
،3ج،ا  ػػػراؼأاسػػػعب،فاعاػػػتكميأػػػل  ػػػسسػػػايف.)ا ػػػبنذرم،ك ػػػلأسػػػ كسػػػأكفسػػػاة، ػػػنثك ن ػػػيفك ع ػػػة

 .(510ص،1ج،ا  بعرا طكاؿ،ا دياكرم،252ص
اايأػل:،(هك بدا رد فبف ع كيةبفه عـبف بػدا   ػؾبػف ػركافبػفا داػـبػفأبػما ععىػمبػفأ يػة5)

كفػم بػد ػ سبػف بػد اػعؼي أيػماسػبل،أسػ برادػعأكردادػع،أبكا  طرؼ.أ ػل:بربريػة ػفسػببا  غػرب
ق172كأػػػكفمسػػػاة)،؛ ػػػعتأبػػػك كأراػػػلىػػػغيرا سػػػف113رسػػػكؿاح)ص(.ك ػػػدفػػػمد  ػػػؽسػػػاةباسػػػب
ـ(؛كدففبيىػرصرطبػة؛كصػدب ػ أسػععك  سػيفسػاة؛كصيػؿ:سػأيفسػاة.فاعاػت ػدة نفأػل ن ػعك ن ػيف788

؛كد ؿا اػد سكهػكابػف  ػسك  ػريفسػاةأكادكهػع.بكيػ كاىؼا  مرساةكأربعةأ مر  ػلبيرطبػةيػـك
؛ابػػف159ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،.)ابػػف ػػذارم138ا ضػػدب ػػفسػػاة

.(448ص،4ج،ا عيدا  ريد،؛ابف بدربل26ص،1ج،أعريا   عءا اد س،ا  رضم
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 ف ػػلفيػػلأصربػػعء؛مػػلىػػكبا  غػػربكي ػػـكل،يفا  ػػكيا  ذبدػػةا  رك ػػةا أػػمطع ػػتر ػػكز
.(1)ا زةكهـأ كا ل فبام،ي افام أ عد  ب سع دأمـ

كأ ر بػ فيعػرضأ ػرد ك ػلا اد سكلمز   عبكرإ ب، كم بدران، ععكيةأ د بدا رد فبف
 ةكاػػعفكا   سػػ ع،بػػيفا ربع ع ػػة ػػدأمـ ػػعتكاعاػػ،يفهاػػعؾا  ػػكي  ػػب ػػكا ب،ا اػػد سإ ػػب

فػػػد ؿبػػػدر،ك بػػػداحبػػػف ع ػػػدً،   ػػػعف بيػػػداحبػػػف   ػػػعفكريعسػػػأمـإ ػػػب  ىػػػيفه ػػػعأبػػػ
فكافيكا ععكيةك رض  يمـأ رابف،يفا  كيكصعـبإلراءاأىعمتكاسعة   كا ب،ا اد س

.(2)ا اد س  بد ك لإ ب
بلي ػػلا يػػكمك ػػف ععكيػػةبػػف بػػر بػدا ػػرد ف،ـ(755هػػػ=138ربيػػ ا  ػػعامسػػاة) ػػمركفػم

كااضـ،بميبةك ظ ةا  عأديفا  اأىريف،ا اد س عل فا يعدة ضيؽلبؿطعرؽإ بدا ؿ
 ػـ،كاسأك ب  يمػعكبعيعػلأه مػعإ بي يةكزدؼإ ب،فمطرييلاعفةكأ ض ا بند،أاىعر إ يل

لػػيشيكسػػؼبػػف بػػدا ػػ،الػػخفػػمد ػػكؿصرطبػػةا ععىػػ ة رد فا  مػػرمفػػم كصعػػةبعػػدأفهػػـز
فػػم4 يؤسػػسبػػذ ؾإ ػػعرةأ كيػػة،ـ(755ق=138فػػما عع ػػر ػػفذما دلػػةسػػاة)(3)ا  ىػػعرة

.(5)ـ(755هػ=138صرطبة عـ)
 جهاد:ال: الً أو 

ءنبػػن6 ػػعراتا اىػػراايةفػػما  ػػ عؿا لمػػعدكأب ػػكاضػػداإلاإل ػػعرةفػػم ىػػرا اػػد سأدػػبداػػعـ
إمأاػلفػمسػاة؛ا أػمصع ػتضػدا  يػر بػدا ػرد فا ػدا ؿك  با ػر ـ ػفا  ػكرات،عنادس
،فيػػدأ  ػػدا  ػػأف،(8).أ ػػعا  يػػره ػػعـبػػف بػػدا ػػرد ف(7) ػػزابػػندل يييػػة،ـ(767ق=150)

                                  
.415ص،1ج،أعريا  ي ةبف يعط،بف يعطا(1)
.29ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
،1ج،ا بيعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم68ص،1ج،ا د ةا سيراء،(ابفا بعر3)

 .33ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم159ص
4

 448لمزيذ من االطالع حىل عذد وأسماء حكام األنذلس  في المالحق، ص  

.448ص،4ج،ا عيدا  ريد،(ابف بدربل5)
6

  ;44حق الهرائط، خريطة تطىر األنذلس، صانظر مل 

 .115ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)
(أبػكا ك يػده ػعـبػف بػدا ػرد فبػف ع كيػةبػفه ػػعـبػف بػدا   ػؾبػف ػركافكأ ػلأـك ػدكاسػ معدػػكراء8)

رضػع عد ػلكفضػ لكيعػرؼبا ،ـ(756هػػ=139كهكا  عام ف  كؾبامأ يةبع اد س.ك د ػله ػعـسػاة)
كا  عرأػػلسػػب سػػايفكسػػبعةأ ػػمرك ن ػػةأيػػعـك  ػػر أسػػ ، اػػدكفػػعةأبيػػل،هػػػ171بكيػػ سػػاة،كيااػػمأبػػعا ك يػػد

ص،5ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،؛ابػػفا  يػػر42ص،1ج،ا د ػػةا سػػيراء،ك ن ػػكفكأربعػػةأ ػػمر)ابػػفا بػػعر
ص،1ج،أػػػعرياابػػػفا ػػػكردم،؛ابػػػفا ػػػكردم206ص،23ج،امعيػػػةا ربفػػػمفاػػػكفا دب،؛ا اػػػكيرم308
196). 
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 ػعراتا اىػراايةا أػمأ ػاؿكاأللادكا   عؿ  لمعدضداإل،كطددا لفما دا ؿ،كا  كرات
.(1) طران  بدك أل

ك ػػفا   ػػسا دعىػػؿ امػػع،كدعلبػػل بػػدا كادػػدبػػف غيػػث دياػػةأربكاػػل، ػػلفػػأخصع ػػد كفػػمأيع
،.كاػػػعفا  يػػػره ػػػعـا يػػػرا غػػػزكضػػػعبطع  غػػػكرا  سػػػ  يف(2)كا ياطػػػرة،كا  اػػػعر،باػػػبا لػػػع  
ىػػبب ػعؿ أدريػػرا  سػ  يفا  سػػلكايففػمبػػندأكأفرلػنن ػػفر يأػللإذيػػرك،دعفظػع ر يأػل

.(3)ىب أدريرأهؿا ذ ة دلا ركـ كل ـيلد ديمـأمأسيرف اا؛ا ركـ

.(5)كصأؿفيمعأسعلآمؼ فا اىعرل،(4)هكا ذمفأخا ينع فبندل ييية،كا  يره عـ

،ك ػزادىػكفا اىػعرل،فضبطمع،ط يط ة(6)ك به عـك د ا داـ،ـ(792ق=176كفمساة)
.(7)عآ بلف أدم،ك زا دياةأربكال

فػم،أرسؿا  يره عـصع د  بدا   ػؾبػف بػدا كادػدبػف غيػث،ـ(793هػ=177كفمساة)
فد  كابندا  راجفب غكاأربكاةكلراػدة،ليش فبػدأبلراػدةكبمػع،يعرؼبع ىع  ةإ بأرضا رـك

ف عػػؿ،ةكردػػؿ امػػعإ ػػبأربكاػػ،كأ ػػرؼ  ػػبفأدمػػع،كهػػدـأسػػكارهع،فيأػػؿرلع مػػع،دع يػػةا  ػػراج
.(8)كاسأ ر مكرانييعأ مـكيد ردىكامـ،كهز مـ، ؿفمبندهـأكك،  ؿذ ؾ

                                  
 .223ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،أد د  أعر،(ا عبعدم1)
 .125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
.125ص،ـ.ف(3)
.304ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير4)
 .125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
،اايأػلأبػكا ععىػم،كيةبفه عـبف بدا   ؾبف ركافبػفأ يػةعا داـبفه عـبف بدا رد فبف ع(6)

كأصػعـ،ك ما  ػربعػدكا ػد .كا أػدتأيع ػل،كهكا  ع ث ف  كؾبامأي يةبع اد س،كأٌ لأـك داس معز رؼ
اإلدعطػةفػم،ك ػعش  سػيفسػاة.)ابػفا  طيػبفماإل رةسبععنك  ريفساةك مران.ك يبا سلبع  رأضػب

امعيػػةا ربفػػمفاػػكف،؛ا اػػكيرم196ص،14ج،أػػعريااإلسػػنـ،؛ا ػػذهبم269ص،1ج،أ بػػعر راعطػػة
.(210ص،23ج،ا دب

 .125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)
امعيػةا ربفػمفاػكف،؛ا اػكيرم166ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،(ابف ذارم8)

 .208ص،23ج،ا دب
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إ ػببػند،بعثه عـلي عن   بدا اريـبف بػدا كادػدبػف غيػث،ـ(794هػ=178كفمساة)
ا اىعرل،ا  راجفغزاأ بة  ـسٌيرلي عنآ ػر ػ أ يػل بػدا   ػؾبػف بػدا كادػد،كا ينعكهـز

.(1)ك عدبغاع ـا يرة،بندا لن يةف ٌربدار  امـكااع سمـإ ب

كلػعؿ،كصعدا ليشبا سل.ف ػأخدىػكامع،أرضل ييية،(2)سطكا ع زاا  ير بدا رد فا 
.(3)فمأرضمع

،ا اػػد سسػػط  ػػبكأ اػػعءإ ػػعرة بػػدا ػػرد فا فػػمـ(844ق=230 ػػبي يلسػػاة)إكأعرضػػت
ف رسؿ بد،(6)كبيكافيمعسبعةأيعـ،(5)فسبكاا ذريةكامبكاا  كاؿ،(4)(ر عف ملكـا  لكس)ا اك

ا  لػػكسكصأػػؿ ػػامـادػػك ػػف،ا ػػرد ف سػػارانصػػعأ مـكهػػز مـكدػػرركاا  ػػكاؿكا ذريػػة فػػعامـز
.(7)إضعفةإ ب ن يف رابعن،أربعةآمؼكأسرادك،  س ع ة يعأؿ

ىػػرعكد،فدىػػرهع؛ل يييػػة،د ػػدابػػفا  يػػر بػػدا ػػرد ف ػػزا ،ـ(845ق=231)كفػػمسػػاة
؛كاإ ػػبا لبػػعؿكا غيػػعضؤك لػػ، رلػػكا ػػين،كر عهػػعبع  لػػعايؽ.ف  ػػعأيياػػكابػػع منؾ، دياػػة يػػكف

                                  
ص،5ج،ا اع ػػػػؿفػػػػما أػػػػعريا،؛ابػػػػفا  يػػػػر209ص،23ج،امعيػػػػةا ربفػػػػمفاػػػػكفا دب،(ا اػػػػكيرم1)

 .160ص،4ج،أعرياابف  دكف،؛ابف  دكف337ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم304
،أبػػكا  طػػرؼكهػػك بػػدا ػػرد فا كسػػط،عبػػف بػػدا ػػرد فا ػػدا ؿ( بػػدا ػػرد فبػػفا داػػـبػػفه ػػعـا رضػػ2)

كفػػػعةأبيػػػلا داػػػـا  عػػػركؼ،كأ ػػػلأـك ػػػدييػػػعؿ مػػػعدػػػألكة،كا رابػػػ  ػػػف   ػػػعءباػػػمأ يػػػةبع اػػػد س بكيػػػ  ػػػليػػػـك
ا د ػػػة،كاعاػػػت نفأػػػلإدػػػدلك ن ػػػيفسػػػاةك ن ػػػةأ ػػػمركسػػػأةأيػػػعـ)ابفا بػػػعر،سػػػاةسػػػتك ػػػع أيف،بع ربضػػػم

ا  يأػػػبس ػػػفأابػػػعء،؛ابػػػفديػػػعف117ص،6ج،ا اع ػػػؿفػػػما أػػػعريا،؛ابػػػفا  يػػػر113ص،1ج،يراءا سػػػ
 .(220ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم6ص،1ج،ا اد س

ج،ا بيعفا  غربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم145ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
.178ص،1
كصػداعاػتهػذ ا ػبندأعػيش،كهمبندأضـا داا عرؾكا اركيجكفا اػداكا سػكيد،(ا اكر عفهـأهؿإسااداعفيع4)

فيػػػع كابغػػػزكات رفػػػتبعسػػػـ" ػػػزكات،فاػػػعاكايعي ػػػكف  ػػػب ػػػعيسػػػ ببدػػػربا عىػػػعبعت،فػػػمه ليػػػة ط يػػػة
 مػػػعإمل ػػػ ا  ػػػعؿكهػػػٍدـ،كهػػػم ػػػزكاتإ ػػػعرة  ػػػبأ ػػػعاف أ رصػػػة ػػػفبػػػندا عػػػع ـ،ا  ػػػعيااج"  ػػػيس ػػػفهػػػـو

 .(175ص،صىةا اد س،را ب،ا ديعر)ا سرلعام
.7ص،17ج،أعريااإلسنـ،(ا ذهبم5)
 .178ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
،1ج،عرا اػد سكا  غػربا بيعفا  غربفمأ ب،؛ابف ذارم7ص،17ج،أعريااإلسنـ،(ا ذهبم7)

.178ص



90 
 

كأ عػػففػػمبػػند؛فأراػػل؛  ػػرةذرا ػػعنيػػةفكلػػدسػػعأل  عا؛كأرادهػػدـسػػكرهع،فػػ درؽ ػػعفيمػػع
.(1)عنكسبيا  رؾصأنن

،كاسأ ر يعأنن مـفمبندهـادكسألأ ػمر،اىعرلا   عؿا سبعام،(2)  ير د دك زاا
،ا اػد سا أمأعد فأابر ععرؾا  س  يففم،كأ دؽبمـهزي ةااراءفم كصعلكادمس يط

(3)صب معا اد سديثأعد فأ معتا كصع   ـيعرؼ   معفم

فا لكزمأفا  ير د دهكىعدبكصعةكادمس يطا أػمكصدأددثفيمعأبكا  ظ رسبطب
(4) ـيس  ب   معييعؿإالصأؿفيمع فا  داءادك ن  ع ةأ ؼ

كفيمعييكؿ بعسبففراعس:(5)كصيؿإف ددهـ ع ةأ ؼك  سةكأربعكفأ  ع


وال  بكدددددددددددى جدددددددددددَبال وادي سدددددددددددميٍط فدددددددددددَأ  

دددددبة ال    ام ددددددف مدددددى النلفدددددر الُ ب دددددددان والً ص 

   
 د دددددداهم صددددددريُج الحددددددي ن فدددددداجتَم وا لدددددد 

دددددِر فدددددي قدددددف     دددددالن لمَب   (6)كمدددددا اجَتَمدددددا الُج  
 

   

                                  
.178ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
اايأػػل:أبػػك بػػداح.أ ػػل:بميػػر. ك ػػد :فػػمذما يعػػدةسػػػاة،( د ػػدبػػف بػػدا ػػرد فبػػفا داػػـبػػفه ػػعـ2)

  ػر ،ـ(886ق=273كأػكفمسػاة)كهكابف ن يفساةك  سػةأ ػمر.،ـ(852ق=238بكي ساة)،هػ207
ا بيػعفا  غػرب،كاعات نفألأربععك ن يفساةك  ػرةأ ػمرك  ػريفيك ػع.)ابػف ػذارم،  سكسأكفساة

؛ابػػػف58ص،2ج،ا عبػػػرفػػػم بػػػر ػػػف بػػػر،؛ابػػػف  ػػػدكف113ص،1ج،فػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب
 .(232ص،1ج،أعرياابفا كردم،ا كردم

.455ص،4ج،ا عيدا  ريد،ف بدربل(اب3)
.58ص،2ج،ا عبرفم بر ف بر،(ابف  دكف4)
.147ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
.455ص،4ج،ا عيدا  ريد،(ابف بدربل6)



91 
 

كا  يػر بػداحبػف،(1) لمعداػؿ ػفا  يػرا  اػذربػف د ػدان ـألدفم ىعدراعا عربيةذار
 ػػػرةاأيلػػػة ا؛سػػػبعامبسػػػببأكصػػػؼا لمػػػعدفػػػم اػػػعطؽا  ػػػ عؿاإل؛كيبػػػدكأفذ ػػػؾ،(2) د ػػػد

.(3)ا اد سا أ رداتكا  أففم

 ثانيًا: الشجا ة :

كصػػد ػػمد مػػـبػػذ ؾدأػػب ىػػك مـإذيػػركمأفأبػػع،بع  ػػلع ةا اػػد ساأىػػؼا يػػر ػػفداػػعـ
لع ػػرا  اىػػكرصػػعؿيك ػػع ػػبعضل سػػع ل:أ بركاػػم: ػػفىػػيرصػػريش ػػفا   ػػكؾ؟صػػع كا:ذاؾ

كدسـا دكاءصعؿ: عص أـ ػي ع،أبعدا  داءك،كسافا زمزؿ،أ يرا  ؤ ايفا ذمراضا   كؾ
؟صػعؿ:مصػع كا:فعبػدا   ػؾبػف ػركاف؟صػعؿ: ػعص ػأـ ػي عصػع كا:يػعأ يػرا  ػؤ ايف ععكيػةصع كا:ف

كد ػؿب ػدا،كصطػ ا ي ػر،ا ػذم بػرا بدػر، ععكيػةف فهك؟صعؿ:ىيرصريش بدا ػرد فبػف
كأصػعـ  اػع ظي ػعبعػد،يفأككدكفا ػدك،كلاػدا لاػعد،ف ىرا  ىػعر؛ ا ردابا سل،أ ل يع
.(4)اي أل ك دة،بدسفأدبير ،اايطع ل

                                  
 ػداسػ معكأ ػلأـك،(أبكا داـا  اذربف د دبف بدا رد فبفا داـبفه عـبػف بػدا ػرد فا ػدا ؿ1)

كاػػعف،كاعاػػتكميأػػلسػػاةكادػػدةكأدػػد  ػػر ػػمراك  ػػرةأيػػعـ،كهػػكا سػػعدس ػػفأ ػػراءباػػمأ يػػةبع اػػد س،إيػػؿ
امعيةا ربفػمفاػكف،؛ا اكيرم356ص،6ج،ا اع ؿفما أعريا،  ر ادكا فسأةكأربعيفساة)ابفا  ير

.(230ص،23ج،ا دب
كأ ػلأـك ػد، د ػدبػف بػدا ػرد فبػفا داػـبػفه ػعـبػف بػدا ػرد فا ػدا ؿ(هكأبك د د بداحبف2)

كسػبعيف،كهكا سعب  فأ راءبامأ يةببندا اد س.بكي  لبعدكفعةأ يلا  اذر،اس مع  عر ساة  سو
؛ابػف231ص،23ج،امعيػةا ربفػمفاػكفا دب،ككميأل  ػسسػايفكأدػد  ػر ػمرا)ا اػكيرم،ك ع أيف
 .(244،ص1ج،أعرياابفا كردم،ا كردم

أ بػعرا  ل ك ػةفػم،. ؤ ػؼ لمػكؿ302ص،فػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،(ابف ذارما بيعفا  غرب3)
ص، مدا  ير بداح،؛ا  يأبس149ص،ذاربندا اد س،؛ ؤ ؼ لمكؿ142ص،فأخا اد س

58.
ل مػػرة،أد ػػدزاػػم،؛ىػػ كت165ص،1ج،يػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػربا ب،(ابػػف ػػذارم4)

 .241ص،11ج،أعريااإلسنـ،؛ا ذهبم33ص،3ج، طبا عرب
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كصػػدكىػػ لىػػعدباأػعبأ بػػعر ل ك ػػلب اػلاػػعف" ػػلع عدعز ػػع،ا ػعأ يػػزا داػػـبع  ػلع ة
،كأذهؿأهؿا ا رفماػؿأفػؽ،كاسرفركؽا ا عؽ،ع اد س ظ رافمدركبلأط  ايرافا  أفب

.(1)ك زةا سل أكاضععن  دؽ،كاعف  الدأل

ك ف عر ا ذميدؿ  ب لع ألكهيبألكا دفعع ف  ال:
 رأبددددددددت صدددددددددوع الر  بالسدددددددديف راق ددددددددا

 وقددددددما لمدددددت الشددددد ب مددددد  كندددددت ياف دددددا  

   
 فسددددددالل ثاددددددوري هددددددل بهددددددا اليددددددوم ثاددددددرة

 أبادرهدددددددددا مستنندددددددددي السددددددددديف دار دددددددددا  

   
 وشدددددددداف   مددددددددى الر  الفندددددددداا جماجمددددددددا

 كأقحددددددددددداف شدددددددددددريان الهبيدددددددددددد لوام دددددددددددا  

   
 تنبلدددددددك أندددددددي لدددددددم أكدددددددن فدددددددي قدددددددرا هم

 بددددددددوان وقدددددددددما كنددددددددت بالسدددددددديف قار ددددددددا  

   
ندددددددي إ ا حدددددددادوا حددددددد ارا  دددددددن الدددددددردى  وا 

 فمسدددددت أخدددددا حيدددددد  دددددن المدددددوت جاا دددددا  

   
 حميددددددددددت  مدددددددددداري فاتهكددددددددددت  مدددددددددددارهم

(2)ومدددددددن ال يحدددددددامي ظدددددددل خايدددددددان ندددددددار ا  
 

   
 : الندلسثالثًا: التقوى  ند حكام 

 ف نؿ كاصؼ دة امع:ذ ؾيظمر،بع أيكلا اد س با ير فداعـأد

أأك ب  ػرفيػعؿ:إاػم،ا اد سؿصدك ل  بأك  ع رج فا بدر، ععكيةإف بدا رد فبف
لعريػػةل ي ػػةفاظػػرإ يػػلفعرفػػكابػػذ ؾصػػدر  ػػـأهػػديت، دأػػعج  ػػعيزيػػدفػػم ي ػػمم  ػػعيايىػػل

ف،هذ  فا ي بكا عيفب اعفكصعؿإف،عإ يم فأاعا أغ ت امعبم أمفي عأط بػلظ  أمػعكا  كا 
.(3)ا أغ تبمع  عأط بلظ  ته أمكمدعلة مبمعا فكردهع  بىعدبمع

ديػثكصػ ،أ ع بدا رد فبفا داػـفيػدظ ػـا سػلبعرأاػعب  ع  ػة ػر يةفػمامػعرر ضػعف
فيػعؿيديػم:،كس  مـ فا أكبػة،فل  ا  يمعء، دا ادـأ ـادـ،  بلعريةيدبمعفمر ضعف
 ػػمريف أأػػعبعيف فيػػعؿ،سػػاتا  يمػػعءدأػػب رلػػكا،ف  ػػعبػػعدريديػػببمػػذ ا  أيػػع،أا ػػربىػػـك

                                  
 .114ص،أ بعر ل ك ةفأخا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
،ا ػخا طيػػب،رم؛ا  يػػ372ص،1ج،فػكاتا كفيػعت،؛ا اأبػػم452ص،1ج،ا د ػػةا سػيراء،(ابػفا بػعر2)

 .342ص،1ج
 .42ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
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سػمؿ  يػلأفيطػ ،فيػعؿ: ػكفأداػع ػلهػذاا بػعب،بػع أ يير،بعضمـ ل: ـأ تب ػذهب ع ػؾ
كيعأؽرصبة .(1)  أل  بأىعبا  كر  نيعكدك افد،اؿيـك

فيلا ىنةإ بلعابا  ابر،اعفي رجإ با لع  ،كيركلأفا  ير بداحبف د د ،كي ـز
كاػعف،  دعفظػة  ػبا ىػ كاتفػمل ع ػة،كهكا ذمباما سعبعطبيفا يىركا لػع  بيرطبػة

ك ـي ربصػط،ا ابيركا ىغيرإ يلىؿكي،ا ظن عتإ يلفأرف ،ييعد   ظع ـ  ببعبصىر 
.(2)كساةابيلى باح  يلكس ـ،كأداعـاأعبل،صع  عبددكداحأعع ب،ابيذانكم سارا

ىعؼا ل ي ة أل ير بداحا أممأىدرإم  بىعدبأيكلأال"اعف فأ ػراءكك فا 
كصيػؿ اػلدسػب ػعركا  يسػببػف،"(3)ا لػع   نز ع  ى كاتفػم،  عبران  با لمعد،ا عدؿ
بف د دصع كا فا  ير بداح"اػعاكايعػدكفا  يػر بػداح ػفأد دا رازم فأبيلأد د

،اػعفيلأمػدبع  يػؿ،كأأ مػـ عرفػةكأأ مػـديعاػة،كأ ػ  مـطرييػةع اػد سأى خ   عءبامأ يػةب
كاعفبايأل،ا   ةا  رأبيف معبع  سلدا لع  بيرطبةبعم  عع  ،كييكـ يع م مرر ضعف

.(4)احلفمذ ؾا كرعا را بفما  يررد 

يظمػرذ ػؾ ػف،كسيعسأمـ  ا ر ية،أ رابيرفمس كامـ،بع أيكلا اد سكاعف أ  ؽداعـ
 ػفا بدػر،عكيػة ع اد ع رج بػدا ػرد فبػف،بع  ريعةاإلسن يةا اد س نؿا أزاـداعـ

.(5)أأػػك ب  ػػرفيػػعؿ:إاػػم دأػػعج  ػػعيزيػػدفػػم ي ػػمم  ػػعيايىػػل،ا اػػد سؿصدك ػػل  ػػبأك


    ػر  ػبا أزا ػلبع أ ػري اإلسػن ما ػذم،كهذايػدؿ  ػبرفػضا  يػر بػدا ػرد فا ػدا ؿ
ا   ػػر زكاأػػلا   ىػػية.كا،كميالػػرؼكراءأهكا ػػل،كا أزا ػػلا   ىػػمب ػػعامػػباح اػػل،يدػػـر



  ػداا داػػـ-دػد ػػامـ  ػرا عاػػبأ ػـي ػػرب،ع اػػد سم:كأ ػعباػػكأ يػةبا اد سػػييػكؿابػػفدػـز
ا عاعاكاي ربكفا عسؿا  طبكخفيط-ا ربضم .(6)كا 

                                  
.11-10ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .120ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
.156ص،14ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم3)
 .53ص،ا  يأبسفم مدا  ير بداح،(ابفديعف4)
 .42ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم5)
.73ص،2ج،اأعبايطا عركسفمأكارياا    عء،(ابفدـز6)
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كبعػػدهع،يفاػػعفسػػ كالهػػذاصبػػؿ ػػكرةا ػػربضا  ػػكيدأػػبا داػػـا ربضػػما ػػذماسػػأ اع  ػػفبػػيف
سػط.كذ ػؾكىػيألمباػل بػدا ػرد فا بكيدؿ  ػ،دـكأعب فذ ؾكا،رل كا ر فذاكبل



يفبع  ػػريعةاإلسػػن يةأفا  يػػره ػػعـبػػف بػػدا ػػرد فا ػػذم ػػرؼا  ػػكيك ػػف ظػػعهرا أػػزاـ
.(1) رج أىدصعني  ذا ىدصة  باأعباحكساةرسكؿاحأبم عـا رضع عد لكفض لصد

ك مػػعدكرفػما أػػ  ؼبػػيفأفػػرادا  ػػة،زاػػعةاػراف ػػفأراػػعفاإلسػػنـكهػذايػػدؿ  ػػبأفأه يػػةا 
اإلسن ية.

 ب اػػػل ػػػفأ ػػػدؿا  ػػػراءبعػػػدا ىػػػدعبةرضػػػكافاح،ا  يػػػره ػػػعـ،ما اد سػػػككىػػػ لابػػػفدػػػـز
.(2)  يمـ

"ااػلاػعف ػريؼا ػا ساع ػؿا  ػركءةدعا ػعبع اأػعبكا سػاةآ ػذا زاػعة:كصعؿ الابف بدربل
.(3)د معككضعمعفم كضعمع" ف

كأال مأـبع زاعةكي  ذهع ف ىػعدرهع،الدعاـبع اأعبكا ساةا ابكيةأ ف نؿا اصكأبيف
ا اريـ.ا يرآفكيكز مع  ب سأدييمعا عأ راعاحفم

  سػ ةكسطا ذم  ؼكا د ا داـبفه ػعـفيػداػعف ع  ػعنبع ػكـا  ػريعةكا أ ع بدا رد فا 
 بدا رد فبفا داـكر عن د كدا سيرة،(4)ك يرهع .(5)كصعؿ الابفدـز

.(6)اعف عدان بي ا   رعنيرا  ااركهدـفادصيؿ عبدأبلديا عأك با داـاالبدابأغأككاعف



                                  
ص،23ج،امعيػػػػةا ربفػػػػمفاػػػػكفا دب،؛ا اػػػػكيرم308ص،5ج،ا اع ػػػػؿفػػػػما أػػػػعريا،(ابػػػػفا  يػػػػر1)

210.
.75ص،2ج،اأعبايطا عركسفمأكارياا    عء،(ابفدـز2)
.316ص،5ج،(ا عيدا  ريد3)
.292ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا، ير(ابفا 4)
(5  .192ص،2ج،(رسع ؿابفدـز
 .18ص،2ج،ا  غربفمد با  غرب،(ابفسعيد6)
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خ   ػعءاػل ػفأىػ إديػث،يفا أزا ػعبعإلسػنـا  ػكيأ عا  يػر بػداحفاػعف ػفأا ػرا فػراد
.(1)كأ أامـديعاة،كأأ مـ عرفة،كأ   مـطرييةع اد سبامأ يةب

اػػعاكا أ سػػايفأ سػػاعأع ػػعبع  ػػريعة،ا اػػد سيففػػما  ػػكيفإك ػػف ػػنؿذ ػػؾاسػػأطي ا يػػكؿ
فهاػػػعؾبعػػػضا  كاصػػػبا أػػػماعاػػػتأ ػػػكبسػػػ كؾأكم ػػػؾ،كد ػػػكة،كسػػػ كاع،اإلسػػػن يةدا ػػػع

 ععـ  دك ةهكام أزاـبع  ريعةاإلسن ية.ك افامألع ا،بعضمـ

 راب ًا: التسامح:

إذيػركلأاػل ػعر  ػب بػدا ػرد ف؛بع أسػع خاإل ػعرةفػم مػدا اػد ساأىؼا ير فداػعـ
كهػك  ػببغػؿفػم،إذاظػرإ ػبا  ػع ر،فغزا كظ ربل.فبياػعهػكفػما طريػؽ؛ ع ر ععكيةبف

كصػػعؿ:يػػعبغػػؿ ػػعذا،صاػػ رأسػػلبع ياػػعة،ف  ػػع ديػػل؛ ػػرد ففػػرس ػػلكأدػػتا  يػػر بػػدا،ابك ػػل
أد ػػؿ ػػفا  ػػيعؽكا ا ػػعؽفيػػعؿا  ػػع ر:يػػعفػػرس ػػعذاأد ػػؿ ػػفا ع ػػككاإل ػػ عؽفيػػعؿ: ػػل بػػد

.(2)ف ط يل،كاحمأذكؽ كأع  بيدمأبدا، ععكيةا رد فبف

إذيركل،عمـا ابمى باح  يلكس ـىببع أسع خ أكككىؿأسع دلإ بأهؿا ذ ةا ذيف
رأتد يػد  بػدا ػرد ف  ػع  ػؾ بػدا ػرد ف،اعاػتأػ أم    ي ػةه ػعـ(3)س معسعرةاأفذ ية
ذالعءتإ ػبصىػر ميدلػب يع ػل امػع،كا أرؼبذ ع مع،عإ يمكأدسف،إ يلأكس ت .(4)كا 

ضعؽبع  س  يفاظر بدا رد ف ضيؽكاذ ؾ فأسع دل  أهؿا ذ ةأف سلدصرطبة  ع
سػػ  مػػـا بػػذؿفيػػلكفػػعءأكك،كسػػ  مـبيػػ  ػػعبيػػم ػػفا اايسػػة،كادضػػرأ ػػعلـصرطبػػة،ا  سػػلد

.كييػػكؿ(5)كأبػػعح مػػـباػػعءااع سػػمـا أػػماعاػػتهػػد تكصػػتا  ػػأخ،بع عمػدا ػػذيفىػػك دكا  يػػل

                                  
 .207ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .450ص،4ج،ا عيدا  ريد،؛ابف بدربل164ص،ـ.ف(2)
ا ػذمسػيطر  ػبضػيع معفاأػب،عب ةه عـبف بدا   ؾ أ اك  معأرطبعشباتا  ادذهبت  ي،(سعرة3)

إلاىػػعفمع ػػف  مػػعأرطبػػعشكا  ضػػع معكا  كأمػػع  ػػبسػػاةا  يػػراث،ه ػػعـ عع  ػػلفػػمأفريييػػعداظ ػػةبػػفىػػ كاف
،1ج،ا خا طيػػػب،في ػػػع ػػػعاػػػعففػػػميػػػدكا ػػػدهعكاا ػػػذاأػػػعب ع ع ػػػلبع اػػػد س بػػػما  طػػػعرابػػػف  ػػػل)ا  يػػػرم،

 (.267-266ص
 .267ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .350ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم5)
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ا اىػػعرلب ع ػػةأ ػػؼدياػػعركصبضػػكهعاإل ػػعـا ػػذهبم:"أف بػػدا ػػرد فابأػػععا  ػػطرا  ػػعام ػػف
".(1) فا اعس  ب أل

 فأسع دل  أهؿا ذ ةاأعب مدا  عفا ذماأبل  اىعرلصعؿفيل:

 بسم اهلل السمحه السحيم

٘   ، كتاب أماٌ ّسمح٘ عبـذ   عكـذِ األمـري األكـشو امللـم املعظـه     ، ّحكـً دمـاء ّعصـن

ٌ ، العنٔه ّاخلري، رّ الظشف الصنٔه، معآّ٘الشمحً بً  ّمـً تـبعَه   ، للبطاسق٘ ّالشٍبـا

ِ ، ّأعناهلا قظتال٘ أٍل، مً سائش البلذاٌ فأطـَذ  ، ما دامْا علٙ الطاع٘ يف أداء ما حتنلـْ

ّعظـشٗ  ، قٔ٘ مً الـزٍ  أّعظشٗ آالف  علٙ ىفشُ أٌ عَذِ ال ٓيشخ ما أقامْا علٙ تأدٓ٘

مـ  رلـم ألـ     ، البغال ّمثلَا مً، ّعظشٗ آالف سأض مً خٔاس اخلٔل، آالف سطل مً الفض٘

ّمتٙ  بت علَٔه اليلـل بأسـري   ، ّمً الشماح الذسداس مثلَا يف كل عاو، دسع ّأل  بٔض٘

ّكت  هله ٍـزا األمـاٌ بأٓـذَٓه    ، اىتلل ما عٍْذّا علُٔ، مشله ٓغذسّىُ أّ، ٓأسشّىُ

هلا صفش عاو ا يني ّأسبعني ّمائ٘أّ، إىل مخص سيني
(2). 

 خامسًا: التوانا:

أامػػـاي ػػكا  ػػب ػػعأ مـ،ك ػػفأكاضػػعمـ،بع أكاضػػ اإل ػػعرةفػػم مػػدا اػػد سا ػػعأد ػػبداػػعـ
" بػػػدا ػػػرد فبيضػػػعءاح:ايػػػش ػػػعأـ بػػػدا ػػػرد ف بػػػعراتا رضػػػبكا  يػػػةبػػػعح  ػػػعؿذا ػػػؾ،

.(4)"كصيؿ"كبعحي ؽ بدا رد فكبليعأىـ"(3)راض

.(5)ا  اىكرأك،ا اعىرأك،ر عيدؿ  بذ ؾا أكاض ا لـأال ـيأ ذ يبا  ظ  ك

                                  
 .248ص،8ج،(سيرأ نـا ابنء1)
.250ص،8ج،ـ.ف(2)
بعرا اد سا بيعفا  غربفمأ ،؛ابف ذارم7ص،1ج،ا  يأبس فأابعءا اد س،ابفديعف،(ا يرطبم3)

 .7ص،1ج،كا  غرب
.54ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .201ض، د د،( اعف5)
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ا ر يػةكفيػعب يإامـاعاكا،بع أكاض فمس كامـكسيعسأمـ  ا ر يةا اد سكاعف أ  ؽداعـ
 ػػليك ػػعففػػم،فاػػعفا  يػػرا داػػـبػػفه ػػعـ،كادأيعلػػعأمـ،كا اظػػرفػػم ظػػع  مـ،كلمػػعن كلػػل

 ػػػرافلكياػػػؼ ظػػػع  مـبإاىػػػعفلكياظػػػرفػػػمأ ػػػكرهـبإ،ع ػػػ ا عع ػػػةبا سػػػل ػػػا سػػػبكعييعػػػدفيم
.(1)كي مدا لاع ز،كاعفيييـا ى كاتبا سل،كا  يمعء،ة ل سلا يضعركيدض

،فيػػرلا اػػعس؛اػػعفا  يػػر بػػداحبػػف د ػػد"ييعػػدفػػما سػػعبعطصبػػؿىػػنةا ل عػػةكبعػػدهعك
مء  ػب  يػل ػكمي؛كيسػ  صػكؿا  ػأظ ـ،كيسػربل ع ػعأمـ،كي رؼ  بأ بعرهـكدراعأمـ

فيػػلإ يػػلفأرفػػ ؛ ػػفأ ػػكرا اػػعس.كاػػعفييعػػدأيضػػع  ػػببعػػضأبػػكابصىػػر فػػمأيػػعـ ع ك ػػة
فػنيأعػػذر  ػبضػػعيؼ؛ا اأػب  ػػببػعبدديػدصػػدىػا   ػػرلبع ػذ ؾإ يػػلكأىػؿ،ا ظ  ػعت

دار.كاػػعفأهػػؿا  اعاػػعتكذككا  اػػعزؿكا صػػ(2)كمإامػػعء ظ  ػػة  ػػب سػػعال،إيىػػعؿبطعصػػةبيػػد 
كيمػػعبكف،كيايبضػػكف ػػفا أدع ػػؿ  ػػب ػػفدكامػػـ،يأد ظػػكف ػػفاػػؿأ ػػريكلػػبا  ػػاكلبمػػـ

كا  مػك يػر،كيأدػركف كافيػة ذاهبػل.كاعاػتا  ػذات ملػكرةفػمأيع ػل،كيدذركفإااعر ، يعبل
ظمػػعرا بػػٌركا أيػػكلفػػعشفػػماػػؿطبيػػة ػػف، يأػػرؼ ػػفل يػػ  عىػػألك ع أػػل كا   ػػعؿا  يػػركا 

.(3) يألرلع لكر

 سادسًا: الحام: 

ييكؿابفديعفا يرطبم:"اػعفاإل ػعـ بػدا ػرد فا ػدا ؿرالػخ،دعز يفا اد سكاعفأ راء
، ـأرف  لصطراية  ب ػدكإمهز ػل،اعفذا عـز،ا يرا دـز،كاس ا ع ـ،راساا د ـ،ا عيؿ

كميسػافإ ػب،مي  ػدإ ػبرادػة، اياػةص يػؿا ط ، ػلع ع يػدا ع ػديدا دػذر،كمب دإمفأدػل
 .(4)كمياؿا  رإ ب ير ،د ة

كا ر ػل  ػب،كااأزعدكر كأ ناػل،  ب عد لبدرس باع أل، بدا رد فا دا ؿف  عس ط
.(5)أ  عن40ذ ؾادك

                                  
.128ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
.206ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.206ص،ـ.ف(3)
.49ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .445ص،1ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطة،(ا  طيب5)
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 بػػدا ػػرد فا ػػدا ؿ ،أاػػل اػػد عااأىػػر  ػػبدسػػيفا اىػػعرم،ك ػػفا  كاصػػؼا دا ػػة  ػػبدػػـز
أسػػب  ػػعؿوهاػػ  أدػػدا لاػػدبىػػكت،كد ػػؿسرصسػػطة فيػػلمٌ ػػ صػػعؿ:"كاح ػػكمأفهػػذاا يػػكـيػػـك

 ى يأؾ عأعرضت ل،ذ ؾأفأاعـفيل  ب فهكدكام،مٌلب   كا اع ة فهكفكصمف
،اإل ػعرةكم أميب  اػعف، فأاكفدأبأيبؿ ما عنرافععنىكأؾ ير أ ل ج، فسكءا ااعؿ

فلم ػؾ يد  ػؾ  ػبا عػكد    مػعفػن،أ ػعؾأككم عرؼبيي أمعدأبا اؾأ عطػبأبػعؾ كا 
فيػػعؿك عػػؿفأكدػػعتا  يػػرييأػػرفاأىػػع معبعأىػػعؿ،ألػػد  ػػؿهػػذاا  ػػعف فػػم   مػػع ػػف يكبػػة

،فأم ػػؿكلػػلا  يػػر،لم ػػمكذاػػكبمفأ ػػ   ػػم أػػبأأيػػتب  ػػؿهػػذ ا ز ػػةمأ د ايػػلاحأعػػع ب
صػػعؿ ػػيسهػػذابع أػػذارلعهػػؿ ػػـصػػعؿ:امكاػػع  ػػبأا سػػاـإذا ػػـألػػدكا ػػفيابماػػع  يمػػعكرفػػ ك

(1). رأبألكزادفم طع ل

بػ ف ػٌف  يػلكاىػر ،أذاراع ػةاحسػبدعالكأعػع ب،يأبيف  عسبؽأف بدا رد فا دا ؿ
، عياػػكفهاػػعؾ طػػ كأفسيعسػػأل ػػ ا ر يػػةا أػػعزتبع  ػػدة اػػد،  ػػب ػػدك فػػمسرصسػػطة

كزيػػعدةا عطػػػعء،أاري ػػل  ر يػػػة،كاػػعف ػػػف ظػػعهرا  ػػػيف،كبػػع  يف اػػد عي ػػػأ سا عػػذر ر يأػػػل
.(2) مع

كبعضػع ػف،سلفه عـا رضبك د  بدا   ؾ بعض عأاار   يلفبيبفما سػلفأيػعـأبيػل
ا  ػرلخأفه ػعـسػلفك ػف،(3)فاػعفسػلالأسػ   ػرةسػاة،ق198 يلا داـإ بساةأيعـأ

فاعفذ ؾفمذايدؿ  بدز لدأب  أصربا اعس،ابال بدا   ؾ  مءأاار   يل .إ يلكا 

صػػعـرلػػؿ ػػفا  ع  ػػيفب ػػرؽ،ـ(851ق=237كفػػم مػػدا  يػػر بػػدا ػػرد فبػػفا داػػـسػػاة)
كصػعـ عػل، غك ػعءفعأبعلل ع ة ػفا؛ي ل ك  ب يرأا يرآفؿ ككأ،فعٌد با ابكءة؛ا اد س

كييػػكؿ: مأغييػػر،  ػػؽا يػػر.كاػػعف ػػفبعػػض ػػرا علا امػػم ػػفصػػصا  ػػعركأي ػػيـا ظ ػػعر
فد ػع أؿ ػع عطبػلبػلأكاػعف،ف أببل.ف  عد ؿ  يل؛يديببف ع دإ يل   ؽاح[فبعث

مصأػػؿ.،فأػػعبف  ػػعركابػػ فيسػػأأعبفػػإ؛فيػػلأهػػؿا ع ػػـ ػػعكرف؛إ ػباأبع ػػلكا  ػػذب ػػع ػػرع كا 

                                  
.41ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
ا زاهػرةفػمأ بػعر  ػكؾ ىػركا يػعهرة74ص،1ج،ا بدايػةكا امعيػة،(ابػفا يػر2) ؛ابػفأغػرمبػردما الػـك
ص،1ج،ذيؿل مرة طبا عرب،أد دزام،؛ى كت41ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم7ص،2ج،

164. 
 .126ص،1ج،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
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صػعؿ:أأيأ ػكفرلػنأف،فيعؿ:ايؼأأكب فا دؽا ىػديخفػ  ربىػ بل.ف  ػعرفػ فػما   ػبة
.(1)ييكؿ:ربماحفى بل

يظمػرذ ػؾ ػف،كسيعسػأمـ ػ ا ر يػة،أ رابيرفمس كامـ،بع دـزا اد سكاعف أ  ؽداعـ
  أىدعبامك نؿإفأىرؼ بدا رد فا  يد ؿ  بدرىػل؛ادرافعتا عيديةسطبدـز

دأبمأىير املعن ادا لمعؿيىعبا أ  ص ال.؛ؿ كبمنأك  بكأدامادرافعتا عيدية

 ساب ًا: إغاثة الممهوف ونصرة المظموم: 

سػ  ا ػرأة،رةأكللإ با  غرف  ػعاػزؿبػكادما دلػع،ك فبدي أ بعرا داـأفا عبعسا  ع ر
فسػػ  مع ػػف ػػ امع، يػػدأه  أاػػعدأػػبا ػػبا عػػدك  ياػػعف ي اػػعكأيأ اػػع،ك ػػع بػػؾيػػعداػػـكا :أيػػكؿ
ااػػت يب ػػة ػػفا بعديػػةفػػمرفيػػةف رلػػت  ياػػع يػػؿ ػػدكفيأ ػػتكأسػػرتفىػػا صىػػيدأل:فيع ػػت
 معأكا أم

 تممممددددددددت فددددددددي وادي الحجددددددددارة مسددددددددهرا

 أرا دددددددددي نجومدددددددددا مدددددددددا يدددددددددردن تادددددددددورا  

   
 يتددددددديإليدددددددك أبدددددددا ال اصدددددددي ننددددددديت مط

 تسددددددددددددددير بهددددددددددددددم سدددددددددددددداريا ومهجددددددددددددددرا  

   
 تددددددددددددارك نسددددددددددداا ال دددددددددددالمين ينصدددددددددددرة

 فإندددددددددددك أحدددددددددددرى أن تايدددددددددددث وتنصدددددددددددرا  

   
فػ اؼكاػعدلفػم،ف  عد ؿ  يلأا د ا يىيدةككىؼ ل كؼا  غركاسأىراخا  رأةبعس ل

ف ػػرجبعػػد ػػنثإ ػػبكادما دلػػعرةك عػػلا  ػػع ركسػػ ؿ ػػفا  يػػؿ،ا دػػيفبع لمػػعدكامسػػأعداد
كفػػػػأخ،كأ  ػػػػففيمػػػػع،فػػػػع  ـبػػػػذ ؾفغػػػػزاأ ػػػػؾا اعديػػػػة، أػػػػمأ ػػػػعرت ػػػػفأمأرضا عػػػػدكاعاػػػػتا

كلػعءإ ػبكادما دلػعرةفػ  ربإدضػعرا  ػرأةكل يػ ،كصأؿ دداا يران،ك ربا ديعر،ا دىكف
:كصػعؿ  عبػػعس،ف دضػرفػػ  ربضػربرصػعبا سػػرلبدضػرأمع، ػفأسػر ػػلأدػدفػمأ ػػؾا ػبند

با ىػػدكركأااػػبا عػػدككأ ػػعث كاح يػػد ػػ:عا داػػـفيع ػػتا  ػػرأةكاعاػػتابي ػػةسػػ معهػػؿأ ع مػػ
.(2)ا   مكؼف  ع ل

:فعرأعح يك معكبداا سركرفمكلملكصعؿ
 ألددددددددم تددددددددر يددددددددا  بدددددددداس أنددددددددي أجبتهددددددددا

  مددددددى الب ددددددد أقتدددددداد الخمدددددديس المظفدددددددرا  

   

                                  
 .173ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .344-343ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم129،130ص،1ج،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
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 فأدركدددددددددددددت أوطدددددددددددددارا وبدددددددددددددردت غمدددددددددددددة

 ونفسددددددددددت مكروبددددددددددا وأغنيددددددددددت م سددددددددددرا  

   

.(1) بعساعـلزاؾاح يرا فا  س  يفكصبؿيد فيعؿ

،أ أابكا ما بيرةلعبربف بيد،لعءتإ ب بدا رد فابفا داـ،كيذارأفدسعاةا أ ي ية
كاإلاػراـفأكسػ تإ ػب،كاعفا داـصػدكصػ ب ػطيػد أدريػرأ نامػعكد  مػعفػمذ ػؾ  ػبا بػر

دسعاة  ب بدا رد فبفا داـكأا دتلعبرب طا داـف ـي دهعد  ت
 إلددددددددددى  ي الندددددددددددى والمجدسددددددددددارتركالبي

  مدددددددى شدددددددحط تصدددددددمى بندددددددار الهدددددددواجر  

   
 ليجبدددددددددر صدددددددددد ي إنددددددددد  خيدددددددددر جدددددددددابر

 ويمن ندددددددددي مدددددددددن  ي الظالمدددددددددة جدددددددددابر  

   
 فدددددددددددددإني وأيتدددددددددددددامي بقبندددددددددددددة كفددددددددددددد 

 كدددددد ي ريددددددا أنددددددحى فددددددي مخالددددددب كاسددددددر  

   
 جددددددددددددير لمثمدددددددددددي أن يقدددددددددددال مرو دددددددددددة

 الددددد ي كدددددان ناصدددددريلمدددددوت أبدددددي ال اصدددددي   

   
 سدددددقاي الحيددددددا لدددددو كددددددان حيدددددا لمددددددا ا تدددددددى

  مددددددددي امددددددددان بدددددددداطا بطددددددددا قددددددددادر  

   
 أيمحددددددددو الدددددددد ي خطتدددددددد  يمندددددددداي جددددددددابر

(2)لقددددددد سددددددام بددددددالمالك إحدددددددى الكبددددددالر  
 

   
كداػتل يػ أ رهػعفػرؽ،  عااأمتدسعاة فصكؿصىيدأمعرفعتإ ب بدا رد ف طكا ػد 

ذ كيضعل  ب يالكصعؿأعدلابف بيدطكر ديفراـا،أبيلكأ ذييبؿ ط، مع بدا رد ف
كدسباعأفاس ؾسبي لبعد كاد ظبعد كأل مد ااىرفميعدسعاةفيد ز أل ؾ،رأما داـ

.(3)ككص  معب  ؿأكصي أبيلا داـفيب تيد كأ ر معبلع زة

:صىيد إ يلكبع ت
 ابدددددددن الهشدددددددامين خيدددددددر النددددددداس مدددددددأثرة

 خيددددددددددددددر منتجددددددددددددددا يومددددددددددددددا لددددددددددددددروادو   

   
 إن هدددددددا يدددددددوم الدددددددوغى أثنددددددداا صددددددد دت 

 روى أنابيبهدددددددددا مدددددددددن صدددددددددرف فرصددددددددداد  

   
 قدددددددل لامدددددددام أيدددددددا خيدددددددر الدددددددورى نسدددددددبا

 مقدددددددددددددددابال بدددددددددددددددين آبددددددددددددددداا وأجدددددددددددددددداد  

   
 جددددددودت طب ددددددي ولددددددم تددددددر  الظالمددددددة لددددددي

 فهدددددددددداك فنددددددددددل ثندددددددددداا رالددددددددددح غدددددددددداد  

   

                                  
.344ص،1ج،ا طيبا خ،؛ا  يرم130ص،1ج،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
.168-167ص،4ج،؛ـ.ف142،143ص،ـ.ف(2)
 .168ص،ـ.ف،ا  يرم142،143ص،ـ.ف(3)
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 فددددددددإن أقمددددددددت ففددددددددي ن مدددددددداك  اطفددددددددة

ن رحمددددددددددددت فقددددددددددددد اودتنددددددددددددي اادي   (1)وا 
 

   
،فػمسػ كامـكسيعسػػأمـ ػ ا ر يػػةإل ع ػةا   مػػكؼكاىػرةا  ظ ػػكـا اػد سكاػعف أ  ػؽداػػعـ

ك  داػعـ؛إ ػباػكارثك لع ػعتاإل ػعرةفػم ىػرا اػد سكيظمرذ ؾ ف نؿأعرضبػند
دكر مـفم كالمةأ ؾا دعمت.ا اد س

ل عمػػػػػع لع ػػػػػةأاػػػػػد سا   ػػػػػتأرض،ـ(822ق=197سػػػػػاة)،كفػػػػػم مػػػػػدا داػػػػػـا ربضػػػػػم
.(2) ديدة

سػػػاةكاػػػذ ؾاعاػػػتا  لع ػػػةكا كبػػػعءفػػػم،ا اػػػد سك ػػػعتفػػػمأ ػػػؾا  لع ػػػة  ػػػؽا يػػػرب ػػػرؽ
.(3)ذهبفيمع  ثا اعس،ا اد سكا  غربك فريييةب،ـ(813ق=198)

.(4)ك عتأا را   ؽلمدا؛ا اد ساعاتا  لع ةا أم  ت،ق199كفمساة

ز ػػػةأا ػػػرا  يػػػرا داػػػـ ػػػف كاسػػػعةأهػػػؿا دعلػػػةكفػػػرؽا  ػػػكاؿا ا يػػػرة  ػػػبكفػػػم كالمػػػةا 
كي ددلا  ع ر بعسبفاعىخا لزيرمفيعؿ ل:،(5)ا ضع عءكا  سعايفك عبرما سبيؿ

 نكددددددددددددددد الامددددددددددددددان فأمنددددددددددددددت أيامدددددددددددددد 

 مددددددددددددن أن يكددددددددددددون ب صددددددددددددري  سددددددددددددر  

   
 طمددددددددددا الامددددددددددان بأامددددددددددة فجددددددددددال لدددددددددد 

(6)تمددددددددددددك الكريهددددددددددددة جددددددددددددودي الامددددددددددددر  
 

   
 لع ػةا اػد ساع تأهػؿ،ـ(852-ـ822هػ=238-ق206كفم مد بدا رد فبفا داـ)

 ػػديدةىػػػدرأيػػعـا  يػػػر بػػدا ػػػرد فسػػػاةسػػب ك ػػػع أيفكاػػعفسػػػببمعااأ ػػعرا لػػػرادبػػػع رض
ا ػػػػبدػػػػدهعا  يػػػػربإطعػػػػعـ،فاع ػػػػتا اػػػػعس لع ػػػػة ظي ػػػػة،ك دسػػػػلا غػػػػنتكأػػػػردد بع لمػػػػعت

بعػػدأفأىػػ خكلػػك ،فػػيمـبعسػػـأيػػكبا ععبػػدا  سػػألعب،أهػػؿصرطبػػةا ضػػع عءكا  سػػعايف ػػف
ف  ػػعأا ػػر ػػف،إ يػػلفاػػعدلبعسػػ ل سػػأد  عن ػػلبػػعحأفيبػػرز،ف ػػـأيػػ  ياػػل  يػػل،ا اػػعسدك ػػل

                                  
 .168ص،4ج،ا خا طيب،ا  يرم142،143ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
.341ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
 .131ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
.171ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،ارم(ابف ذ4)
.131ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
.341ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم6)
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كأيػػكبيػػؤ فكياػػعدمربػػلفسػػيبا اػػعس،فعلأمػػديديػػبفػػما ػػد عء،اإلرلػػعؼبػػلبػػرزكداػػع اػػل
.(1) يك مـ

ػػدفػػمبعػػضع اػػد سكفيمػػعاػػعفب،كييػػكؿا اػػكيرم  لع ػػةه ػػديدةذهػػبفيمػػع  ػػؽا يػػركب ػػ ا  ي
.(2)ا  دف ن يفدياعران

كاعاػػتفيمػػع لع ػػة؛صدطػػع ػػديداا اػػد سصدطػػت،ـ(846ق=232كييػػكؿابػػف ػػذارمسػػاة)
.(3)كا را لراد،كادأرصتا اركـ،دأبه اتا  كا م، ظي ة

كا ػر،كادأرصػتا اػركـ،فم اػتا  كا ػم،ا اػد سطا ػذم ػـكييكؿابفديػعفكفيمػعاػعفا يدػ
.(4)فزادفما  لع ةكضيؽا  عي ة،ا لراد

اعاػػػتز ز ػػػة ظي ػػػة ػػػعسػػػ  ،فػػػم مػػػد د ػػػدبػػػف بػػػدا ػػػرد ف،ـ(880ق=267كفػػػمسػػػاة)
كهربا اػعس ػف،كا لبعؿ،كاادطتا ى كر،   معأمد ت امعا يىكرع اد سا اعسصب معب

.(5)كا ديطعف،دفإ با برية ف دةاضطرابا رضكأسعصطتا سيكؼا  

،ـ(888-ـ886ق=275-ق273أ ػػعفػػم مػػدا  يػػرا  اػػذربػػف د ػػدبػػف بػػدا ػػرد ف)
كاػػػعفا يدػػػطفػػػما ديييػػػةرالعػػػع أػػػ  ر ك ػػػدسػػػيكط،ـ(887ق=274سػػػاة)ا اػػػد سصدطػػػت

 ػػـاػػزؿا  طػػربعػػدذ ػػؾفسػػيبا اػػعسكارأ ػػ ا  طػػركاسػػأ رهاػػذاا دػػعؿكاسأسػػيبا اػػعس ػػراران
.(6)ا ب س

 .(7)ا ع  ؿا  يرا  اذر  بإسيعط  را ععـ فا ر يةك عي ز مـ فل ي ا  غعـر

كا يدػػطكصػػد،صػػدأعرضػػت  عديػػد ػػفا  لع ػػعتا اػػد سبػػندومددن خددالل مددا  كددر نالحددظ أن
أكزي ا ىدصعت   دأعليف.أك،سيعءأاك تسبؿ كالمأمع عبيفأداءىنةامسأ

                                  
.27ص،1ج،ا  يأبس فأابعءا اد س،(ابفديعف1)
.220ص،23ج،(امعيةا ربفمفاكفا دب2)
.178ص،1ج،فمأ بعرا اد سكا  غربا بيعفا  غرب،(ابف ذارم3)
.1ص،1ج،ا  يأبس فأابعءا اد س،(ابفديعف4)
 .147ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
.90ص،ا ديبعجا  ذهب،(ابففردكف6)
 .149ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)
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 ثامنًا: الكرم:

،"اػػػعفا يػػػرا اػػػـر،أف بػػػدا ػػػرد فا ػػػدا ؿلفيػػػدرك،بػػػع اـرا اػػػد ساأىػػؼا يػػػر ػػػفداػػػعـ
".(1) ظيـا سيعسة

كهػػك، ععكيػػةكيػػركمأفرلػػنيعػػرؼبػػع مكارمد ػػؿ  ػػبه ػػعـفػػمديػػعةأبيػػل بػػدا ػػرد فابػػف
أككأامعأبععفمديف،لإففناع عت فضيعةأعكدباذاكاذا فا غ ة ر خ   نفةفيعؿ 

 ػػفكىػػيةكهػػماع  ػػة   ػػرةكطيبػػةا رض  ىػػبةكدضػػل  ػػبا ػػأرا معفيػػعؿ ػػل:أاػػعأريػػد
فصطػػ بػػمدكاػػل سػػرأمعكمىػػطاععرلػػؿأدػػبإ ػػب ػػفااأسػػعب،أ ػػراإفب غأػػل ايػػت امػػع كا 

 ىػػطا ضػيعةفيػػعؿ ػػلا مػػكارم:فعىػػطاعا ف  ػػعربعػػض ػػف،فػػ  ربعبأيع مػػع،مبمػػعألػػدأاػـر
دضرإ بأفامسأعدادبع  عؿأ كف  بدرؾا  عؿف طرؽ ال ـصعؿ:

 البددددددددددددد ل ال الجمدددددددددددددا فطدددددددددددددرة الكدددددددددددددرم

 فدددددددال تدددددددرد بدددددددي مدددددددا لدددددددم تدددددددرد شددددددديمي  

   
ن ن مدددددددددت  مدددددددددا أندددددددددا مدددددددددن ندددددددددي ة وا 

 حسددددددددددبي اصددددددددددطناع الحددددددددددرار بددددددددددالن م  

   
 ممددددددددددددددك الددددددددددددددورى وال بدددددددددددددداد قاطبددددددددددددددة

 ال ممددددددك ب دددددد  الندددددددياع مددددددن هممدددددددي  

   
 تفددددددي  كفددددددى فددددددي السددددددمم بحددددددر ندددددددى

(2)وفدددددددددي سدددددددددجال الحدددددددددروب بحدددددددددر دم  
 

   
ا داـ أ دبتكأع  تا  عرف  ع عت،أفدسعاةا أ ي يةباتأبما    با  ع ر،ك فاـر

أبكهعاأبتإ با داـكهمإذذاؾبار ـأأزكج
 إندددددددددي إليدددددددددك أبدددددددددا ال اصدددددددددي موج دددددددددة

 مخشدددددددى سدددددددقت  الواكدددددددف الدددددددديمأبدددددددا ال  

   
 قدددددددد كندددددددت أرتدددددددا فدددددددي ن مددددددداي  اكفدددددددة

 فدددددددداليوم أوي إلددددددددى ن مدددددددداك يددددددددا حكددددددددم  

   
 أنددددددت اإلمددددددام الدددددد ي انقدددددداد النددددددام لدددددد 

 وممكتدددددددددددد  مقاليددددددددددددد النهددددددددددددى المدددددددددددددم  

   
 ال شددددددديا أخشدددددددى إ ا ماكندددددددت لدددددددي كنفددددددددا

 أوي إليدددددددددددددددد  وال ي رونددددددددددددددددي ال دددددددددددددددددم  

   
 ال الدددددددددددت بدددددددددددال اة الق سددددددددددداا مرتدددددددددددديا

 ك ال دددددددددرب وال جدددددددددمحتدددددددددى تددددددددد ل إليددددددددد  

   


                                  
.49ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
.42ص،1ج، د ةا سيراءا،(ابفا بعر2)
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كاأػػبإ ػػب ع  ػػل  ػػبأ بيػػرة،ف  ػػعكصػػؼا داػػـ  ػػب ػػعرهعاسأدسػػالكأ ػػر مػػعبػػإلراء رأػػب
.(1)فلمزهعبلمعزدسف

فػػمسػػ كامـكسيعسػػأمـ ػػ ا ر يػػةا اػػد سكاػػعف أ  ػػؽداػػعـ كيظمػػرذ ػػؾ ػػف ػػنؿ،بػػع اـر
د فا ػدا ؿ ػفسػدادأ ػكاؿا ػديعت ػفك امع عصعـبل بدا ػر،امهأ عـبع ر يةكأدكاؿا اعس

اػعفصػدا ػأابإ ػبه ػعـبػف بػدا ػرد فة ػفباػمااعاػإذيذارأفرلػنن،بيت عؿا  س  يف
دفػ ا ديػة ػفرلػؿ ػف  ةأيكبا ذماعفكا يعن  بباكرةليعففػم سػملأبيا دا ؿلكرأ 

 ذباك ف،فد  تا دية  با ععص ة ن طفييكؿ:"صأؿرلؿ فااعالرلنن  طصأؿرلنن،ااعاة
إذ ػرؼ اػؾ اػعامفعػدتبػؾ،كصىدامأبكأيكب،كديؼ  ب فبيامـ عىة،ااعاة ع ة
.فعرضه عـا  ر  با  ير بدا رد فا ػدا ؿفػ  ربػ داءا ديػة ػفبيػت(2) فظن أم
.(3)امكأه لكبع اأعبإ بأبمأيكبفمأرؾا أعرض  ااع، عؿا  س  يف

 ػػف يػػرأكك ػػفضػػ فاهأ ػػعـا داػػعـبع ر يػػةرفػػ ا ضػػرا ب ػػفا اػػعسفػػما  اعسػػبعتا  م ػػة
ضريبةا د كدكا بعكثا أمأ را  ير د ػدبػف بػد، اعسبة كاعن  ر يةك فأ ؾا ضرا ب

إ ػػبزيػػعدةكسػػببرفعمػػع؛كأصع ي مػػعك يرهػػع ػػفا ػػبند،ا ػػرد فبإ غع مػػعكرفعمػػع ػػفأهػػؿصرطبػػة
ا   أدييف فا  أطك ةفما غزكاتا أملرتفم مد كييكؿابفديػعف:"اعاػت ػدةا  رسػعف
ا  سأا ريف غزكا ىع  ةا  لردةإ ػبل يييػةفػم ػدةا  يػر د ػد ػ ا ك ػد بػدا ػرد فاباػل

صبػرة:؛ك ع أػعفليػعف:أ  ػعف؛  بهذ ا أس يةا   ى ة: فذ ػؾاػكرةا بيػرة:أ  ػعفكأسػع ع ة
كصعؿ:كا ر فأهؿصرطبة أ ؾا غزكة دد ـيكصؼ،....ا ا؛بع ل:أسع ع ة؛أ ؼك  عا ع ة

.(4)  بصدر 

كاعفهذاا عددا ذم زابػلبعػدأفرفػ ا ضػريبةا أػماعاػت  ػبأهػؿصرطبػةكأصع ي مػعك يرهػع
لديدهعفماؿساة  ىكا ؼا غعزيػة ػداركصط  امـا د كدا أماعاكايؤ ذكفبأ؛ فا بند

                                  
 .167ص،4ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .111ص،أ بعر ل ك ة،( ؤ ؼ لمكؿ2)
.112ص،ـ.ف(3)
.186ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم4)
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كأسػػيطمع ػػامـككا مػػـإ ػػبا أيػػعرأا سػػمـفػػما طكا يػػة  لمػػعد ػػف يػػربعػػث.فدسػػف،ا دػػرب
.(1)كأضع ؼد دهـ لك ارهـكا أبعطمـبدك أل، كص ذ ؾ امـ

رؽكفػػػػ،أ ػػػرجا  ػػػكاؿ،ـ(986ق=273سػػػاة)اإل ػػػعرةا ػػػعصػػػعـا  يػػػرا  اػػػذرب اعسػػػبةأك يػػػػل
ك ػع،بػ فاسػيط ػامـ  ػرذ ػؾا عػعـ؛كأدبػبإ ػبا اػعس،كسػرحا سػلكف،ا عطعيعفما اعس

 .(2)ك عكال،ي ز مـفيل ف راج

  تاس ًا: ال دل:

لاػػعزة ععكيػػةأفدضػػر بػػدا ػػرد فبػػفلفيػػديػػرك،بع عػػدؿا اػػد ساأىػػؼا يػػر ػػفداػػعـ
،فصعضيؾظ  اػمإ،عؿأى خاحا  يرفي،فم اىرفل امعرلؿ أظ ـ ع م،فأىدل ل

كصػعؿ:أسػ  ؾ،ف ػدا رلػؿيػد إ ػب اػع ،فيعؿ ل:أاىػؼإفىػدصت،كأاعأسأليرؾ فا ظ ـ
كا أ ػتإ ػب ػف،بعح  عبردت ف اعاؾدأػبأػ  رصعضػيؾبإاىػعفمفعاػل عػؾفػكلـا  يػر

.(3)هـص يؿكد عبع يعضمكأ ربإاىعفلآدك ل فد  لفر

،يػػركلأفا أػػرض ػػليك ػػع ػػأظ ـ ػػفأدػػد  ع ػػل،اػػعفه ػػعـبػػف بػػدا ػػرد ف اىػػ ع ر يأػػل
،فبعػػثإ ػػبا  ػػعامككىػػؿا  بػػر م ػػعـ،ص ػػل ػػ ية  ػػبا عع ػػؿأكدػػدرلػػعؿا عع ػػؿأفإييػػعؿ

ف هأػػؾ،هأػػؾ ػػؾسػػأراأك؛فعضػػربل،فاػػعفضػػربؾإفػػ؛اد ػػؼ  ػػباػػؿ ػػعظ  ػػؾفيػػلكصػػعؿ:"
.(4)إمأفياكفأىعب اؾددا فددكداح،ف ذ ف ع ل   ل،ذ ؾ عمأ أك؛سأر 

كمأزد  ػكا،كما أطكا  ؿا  أبت،صعؿا داـ يك ة فا عدؿ" عأد با    عءب زيف فا عدؿ
.(5)ب  ؿا ع ك"

                                  
ذاػػػربػػػند،؛ ؤ ػػػؼ لمػػػكؿ186ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،(ابػػػف ػػػذارم1)

 .150ص،ا اد س
 .149ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
 .37ص،2ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
أ بػػػعر ل ك ػػػػة،؛ ؤ ػػػؼ لمػػػػكؿ244ص،ا بيػػػعفا  عػػػػربفػػػمأ بػػػػعرا اػػػد سكا  غػػػػرب،(ابػػػف ػػػػذارم4)

.121ص،ا اد س
 .13ص،1ج،ا  غربفمد با  غرب،؛ابفسعيد252ص،ـ.ف(5)
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يبع ػػركاػػعف،"اعاػػت ػػل يػػكفيطع عكاػػلبػػ دكاؿا اػػعس:صػػعؿابػػف  ػػدكف ػػفا داػػـبػػفه ػػعـ
.(1)كا ع  عءكا ىع دة"،كييربا  يمعء،ا  كربا سل

ديػثاأػػبهع ػـضػدرلػؿ ػف ػػدـ، ػف دا ػةا  يػر د ػد كص ػل ػػفهع ػـبػف بػدا عزيػز
كا أ ػػريدصػػعؿ،صػػعؿا أاايػػؿ؟ا  يػػرفيػػعؿا  يػػر مع ػػـ:هػػذااأعبػػؾصػػعؿ:اعػػـصػػعؿ: ػػعذاأػػرل

كهػػكييػػرأهع ػػـ،فيمػػع ع ػػةاأػػعباػػؿاأػػعب كلػػب يأ ػػلا  يػػر مع ػػـ: ػػذضػػبعرة ػػفا اأػػب
 مبع أ ػبثدأػبأاا ػؼبراءأػمصػعؿا  يػر:ربأككا  ير،يرأعدفلعؿيد ؼكييكؿدسعدم

 ػػـأ ػػرا  يػػرهع ػػـأفميعػػرؼأدػػد ػػفأىػػدعبا بطػػع ؽا أػػماط ػػ ، ل ػػةأ يبػػتاػػد عن
.(2)ف  ـأدد عصبأؾإ  يمعف

اػل  ػعب غػل ػكتأبيػل ػـي اعػلذ ػؾ ػفإصيػؿ،دا ة  با  اذرأػد ؿ  ػب دا أػلفا  بعرا إ
ك بػػدا ػػرد فبػػف،بػؿك ػػب  يمػػعسػػ ي عفبػف بػػدا   ػػؾبػػفأ طػؿ،امهأ ػعـبػػ  كر اطيػػةريػػة

(3)أهؿصرطبةفسيطا ع كر أالأ يدب   فأ بعر ،بألا ر يةدٌأدريشصد

،أ يػػزتبػػلسػػيرألا عػػدؿصػػعؿ اػػلابػػف ػػذارم"فيػػرلا اػػعس ػػعأهػػـ ػػف،أ ػػعا  يػػر بػػداح
كمي  ػب  يػل ػمء؛كيسػ  صػكؿا  ػأظ ـ،كيسػربل ع ػعأمـ،كي رؼ  بأ بعرهـكدراعأمـ

إ يػػػلفأرفػػػ ؛ ػػػفأ ػػػكرا اػػػعس.كاػػػعفييعػػػدأيضػػػع  ػػػببعػػػضأبػػػكابصىػػػر فػػػمأيػػػعـ ع ك ػػػة
فػنيأعػذر  ػبضػعيؼ؛يػدصػدىػا   ػردبع ػذ ؾا اأب  ببعبددإ يلكأىؿ،ا ظن عت

.(4)كمإامعء ظ  ة  ب سعال."،إيىعؿبطعصةبيد 

ـ اػلسػ ع إ ػيمصعؿ الابفديعف"فأخ  عع ػةبعبػع دػد عألػع صىػرداايػع ػف سػاالاصأػرب
فػػن،أمـك سأضػػع كهـ ػػفصب ػػلياػػزعإلػػعبأمـكيػػ  رب  ػػذرصػػع ،بػعبا عػػدؿفياعديػػل أظ  ػػكهـ

كيػػػؤ ف،ي اػػػزؿدعلػػػعأمـدكاػػػلكمأدلػػػب ظػػػع  مـ اػػػلكمأػػػزاؿياػػػزع ػػػفألػػػؿذ ػػػؾ ظػػػع ـ
 .(5)ا  ع ؼفعظـاماأ ععبمذاا بعب"

                                  
 .342ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .143-142ص،أ بعرا  ل ك ةفمفأخا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
 .24ص،ا  طيبأ  عؿاإل نـ280ص،1ج،بف ذارما بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غربا(3)
 .302ص،ـ.ف(4)
 .58ص، مدا  ير بداح،(ا  يأبس5)
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كا مػدؼهػكإديػعؽا ديػكؽكردع،اػعفيسػ   يػكؿا  ػأظ ـ،أفا  ير بػداحذ ؾاسأاأج ف
كأف،إ يػػػلا ضػػػع عء ػػػفا اػػػعس  كىػػػكؿميأعػػػذرإ يػػػلا ظ  ػػةك ػػػف ظ أػػػلأفا ل يػػػ يىػػػؿ

ا  ظع ـمأدلب ال.

 ف دا ةا  ير بداحاإلدسعف  فيدسفاإلسعءة  فيسمء يدب غػلأفأيػكببػفسػ ي عف
.(1)كا ما سكؽ ارك  فا اعسأىدرصراربعز ل اراهيةا هع م ل،بفهع ـا  ععفر

  اشرًا: الشورى:

كصػػػػعؿ(2)   (ڤ ڦ ڦ ڦ) ديػػػػثصػػػػعؿأعػػػػع ب:،بع  ػػػػكرلا اػػػػد سفداػػػػعـاأىػػػػؼا يػػػػر ػػػػ
 .(3)(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ):أيضعن

ابػػفىػع خا ػػذمأػك با يضػعءفػػم مػد بػػد ععكيػةا أيػعرا يضػعةفع ػػبسػبيؿا   ػػعؿا يعضػم
كم أيػعر.(4)ابفىػع خ يػة ععكيةصعؿيديم:في عركم فلع را طيع سم،ا رد فا دا ؿ

كابػػف،ك يػػدأ ػػعر  ػػباباػػله ػػعـ،ا  اىػػبا  اعسػػباػػعفيسأ ػػيرفػػي فيػػك م اىػػبا يضػػعء
كافأػػؿ ػػعربلف ػػع،ك ضػػب بػػدا ػػرد ف،فػػرفض ىػػعب، غيػػثأفيعػػيف ىػػعبابػػف  ػػراف

.(5)ك فأ عربؾ،إمأفصعؿ  يؾاذاكاذا،اعف ال

أ ػػذا داػػـبػػ راءا ع  ػػعء  ػػؿيديػػمبػػف،  ػػمعدةأرادا داػػـأيػػديـرلػػؿ ػػفا  يمػػعءي ػػأصبػػل 
كمكمأ  اػػل  ػػبديػػكؽا  سػػ  يف،اػػل ػػديدا  يػػرأفاػػعفرأيم ػػع،ك يره ػػع،ك بػػدا   ػػؾ،يديػػم
كصػعؿمباػل: بػدا ػرد فأم،كا كىعيعبيما داـ م ك ع،اؾأريدظمكر فما  كاريثسي عأ

عسب اػعامـدأػبا  اػعهـ ػع ػيس  ػيمـ ػططبػؿ ػعمأرمهػؤمءا ػذيفايػد مـكااػك  اػدا اػ
أفهػؤمء ػعصػد أمـأاػػتكم، ػبا اػعسبعإلاىػعؼأكيعيػبمـصػعؿ ػف بػدا ػرد ف كا ػد أاػت

،اصأرح بدا رد فإ طعءا  ييل ف ع لاسأد ما داـيديم،اكهتبمـإا عصد مـ   مـ

                                  
 .55ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم1)
.159آية،(آؿ  راف2)
 .38يةآ،(سكرةا  كرل3)
 .307-304ص،لدكةا  يأبس،(ا د يدم4)
 .228ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم5)
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 ػػعأ طػػما داػػـا رلػػؿ ػػعمن،أغاػػما رلػػؿصػػعؿاػػذاكاػػذاصػػعؿ:اػػـ ػػفا  ػػعؿ ػػع،ك بػػدا   ػػؾ
 .(1)يؤه ل  غام

،فػػي فيأػػك با  اعىػػبا ع يػػػعكمسػػي ع،اندػػظ  ػػعسػػبؽأفا داػػـاػػعفي  ػػذب بػػػدأا  ػػكرل
ك بػػػدا   ػػػؾ اػػػد عأ ػػػعرأفا رلػػػؿا ػػػذمأريػػػد م،ادأػػػراـا داػػػـرأما ع  ػػػعءيديػػػمبػػػفيديػػػم

 اػد عصػعؿ،ؤ ف  بديكؽا اعسصبؿا داـباىيدةك ػد  بػدا ػرد ف الفييرمي،يى خ
كأ عربأا يذر بةا ع  عء.، كا د أفا ذمصد مـا ع ـهؿأرضم  لعهؿ

فػم ػز مـككميػأمـيديػببػف ػعكرفيدا را يضعةفمأيع ػل فا  ،أ ع بدا رد فبفا داـ
،إذاأااػر ػفا يعضػم ػي عن،فاعفيديببػفيديػب؛برأيلفاعفميك برلنإم؛يديبا  ي م

مرفعتبعز ؾفاعفيسأع م .(2)فيعزؿ،ي يريديببعز لأكصعؿ ل:اسأعؼكا 

صيػؿ  ػعأػكفبيديػمبػف،كاسأ عر بدا رد فبػفا داػـا ع  ػعءفػم ػفيك يػل اىػبا يضػعء
"كاح ػػعي اعاػػم ػػفا أعلػػؿإم: عػػفبيػػمبػػنصػػعضادػػكسػػأةأ ػػمر بػػرر بػػدا ػػرد فصػػعؿ

ف .اىػػدلأدػػدا ل سػػعءبػػ(3)أرضػػع  يػػركادػػدكهػػكميليباػػم"ا اظػػر مػػـبػػ اممألػػدرلػػنن
فرفضفع يػلأفيػدؿ  ػب ػفيىػ خ مػذاا  اىػب،يعرضا يضعء  بيديمبفيديم ،كا 

فػ  ر أفيد ػل؛ا  اىػبكبعػث يديػمبػفيديػمرفػض،كبع  عؿا ذ بدا ػرد فأ ػؾا   ػكرة
ف ػعاػعف ػف،كاعاتدلأػلااػلميريػدأفي ػرالفػملػكر ،  ب فيى خ   اىبفرفض

كبيم ن عكهكمي ديػد  اأػعبف ػعاػعف ػفيديػم، بدا رد فإمإففرض  يلا  اىب
.(4)إمإفأ عرأفيك بإبراهيـابف بعس

،ا  ػػأمـ ػػعءب ػػ فا يعضػػم  ػػركبػػف بػػداحا  عػػركؼبع يبعػػةا  يػػر د ػػدا ع اسأ ػػعر يػػد
 فأ كاؿا يأعـ،ك يػدأ ػذا  يػر د ػدبيػكؿبيػمبػف   ػدأفيلبػرذا ػؾدياعر3000بسرصة

.(5) فبيت عؿا  س  يف،ف  ذبرأيلك زؿ  ركبف بداح

                                  
 .215-214ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .7ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،رم(ابف ذا2)
 .14ص،أعرياصضعةا اد س،(ا ابعهم3)
 .15صـ.ف(4)
 .87-86ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية5)
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أبك  ركبكا د يزرمصعؿ ؤ فبفسعيد ع رم يدأزرمبع ركأبك  ركك  ؿ
 وقددددددددد كددددددددان  مددددددددرو يستندددددددداا بنددددددددوري

(1)فأندددددحي أبددددددو  مددددددرو كسدددددوفا  مددددددى البدددددددر  
 

   
فطع علكزيػر ا اضػر،كاعفا كزراءيطع عكفب را مـا   ي ةفمبطعصة،كفم مدا  ير بداح

 معهػذيفف  ػعكصػؼ  يمػع ػـيعلبػلذ ػؾا ػرأمفاأػبفػمأسػ ،بفس  ةبرأيلفمأ رفػمكرصػة
:(2)ا بيأيف

 أندددددددددددددددددددت يدددددددددددددددددددا نندددددددددددددددددددر آبددددددددددددددددددددي

 لدددددددددددددددددددددددديس ترجددددددددددددددددددددددددى لفالدددددددددددددددددددددددددة  

   
 إنمددددددددددددددددددددددددددددا أنددددددددددددددددددددددددددددت  دددددددددددددددددددددددددددددة

(3)لكنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ومالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  
 

   
بيػػمبػػف   ػػدفػػمصأػػؿ ػػعكر يػػد،ا ع  ػػعءفػػمصأػػؿا زاػػديؽ ػػعكراػػلأ ػػف دا ػػةا  يػػر بػػداح

.(5)أفأممييأؿدأبيسأأعب،(4)ا زاديؽ

 كفػػعن ػػف،  ػػبأطبيػػؽ بػػدأا  ػػكرلاإل ػػعرة مػػدفػػما اػػد سيأضػػخ  ػػعسػػبؽدػػرصداػػعـ
ا كصكعفما ظ ـكا أيعرا رلؿا  اعسبفما  اعفا  اعسب.

 حادي  شر: ال فو: 

إا ػػػعيػػػدؿ  ػػػب ػػػ كهػػػذاإفدؿ،  ػػػبأطبيػػػؽ  ػػػؽا ع ػػػك اػػػدا  يػػػدرةا اػػػد سداػػػعـدػػػرص
كصػد، ػع رفغػزا كظ ػربػلكيػة ععفيدركمأف عر  با  ير بدا رد فبػف، دبأمـ ر يأمـ

كأدأػػػلفػػػرسكصػػعؿ:"يػػػعبغػػؿ ػػػعذاأد ػػؿ ػػػفا  ػػػيعؽ، بػػػدا ػػرد فإ يػػلد ػػؿ  ػػػببغػػؿفاظػػػر
كا ا عؽ؟فيعؿا  ع ر:يعفرس عذاأد ؿ فا ع ككا رد ة؟فيػعؿ ػل بػدا ػرد ف:كاح ػعأػذكؽ

صػػػػعدران  ػػػػبأفيػػػػبطش.كهاػػػػعؾأيضػػػػع كصػػػػؼ ع ػػػػك بػػػػدا ػػػػرد فاػػػػعف(6) كأػػػع  ػػػػبيػػػػدمأبػػػػدا"

                                  
 .87ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية1)
 .353ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم154ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
 .122ص،1ج،ا د ةا سيراء،؛ابفا بعر353ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
.197ا ى ة.ص،(ابفب اكاؿ4)
 .156ص،14ص،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم5)
ص،ا بيػعفا  غػربفػمأ بػعرا اػد سكا  غػرب،؛ابف ذارم11ص،2ج،ا زهراتا  ا كرة،(ابفا س عؾ6)

239. 
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"مأسأ ىػػػػ كا ػػػػ فةأ ػػػػداءأرلػػػػكف،(1)اػػػػلبعػػػػداماأمػػػػعء ػػػػف كصعػػػػةا  ىػػػػعرةأإم،ب ععرضػػػػيل
.(2)ىداصأمـ"

كطع ػػب،كهػػك ػػفأهػػؿربػػض ػػياد ،ا  ييػػلطػػع كتا ػػذم ػػرج ػػفا داػػـ،أفا داػػـ  ػػع ػػف
ب ىػدييلا اعأػبأبػكا أبػ طػع كت ع ػع اػديمػكدم ػـذهػ،كأعييفأ يػلا  اػذر،ب   ا داـ

كأعاييلف عاعف فطع كتإمأفصػعؿايػؼ،كصعـا داـبأكبياطع كت،بسعـفك ببلا داـ
فيػػعؿا داػػـ:ااىػػرؼ،كسػػ عت ع ػػؾييػػكؿسػػ طعفلػػع ر ػػدة يػػر ػػففأاػػةسػػع ة، ػػرج اػػؾأ

.(3) ـس  لأيفا أب صعؿ: اديمكدم،كأاتآ ف،إ ب از ؾ

فصر كسا  لفأب  ػب سػعفا داػـصػعؿ:"   ػؾإصيؿ،(4)ـبع ع ك فصر كسكاذ ؾصعـا دا
،اػػػعفيمأػػػؾ ػػػفا سػػػأكر،كا  عاػػػةفػػػما ع ػػػـيأػػػعب ا سػػػ  ةف ػػػكا ػػػذ مػػػـأ ػػػراـ، ػػػفأهػػػؿا ديعاػػػة

أك"صػػعؿ عػعذاحأفأفعػػؿكأفأصػػ فػػم  ػػؿهػػذابيػػد،كيسػأدؿا  ػػركجإ ػػبأفييػػكـيػػريخا اػػعس
ت ع اعنكا  كرمييكمف:س طعفلع رسػبعيفسػاة يػر ػفأ ػةسػع بةسػع ة ػفصدس ع، سعف
.(5)فيعؿ لا داـ:أاتس عتهذا ام عف  بسبي ل"،امعر

ديػػثصػػعـبػػإطنؽ، كص ػػلا عػػعدؿ ػػفأباػػعءهع ػػـبػػف بػػدا عزيػػز،ك ػػف  ػػكا  يػػر بػػداح
.(6) ييعدةسرادمـكىرؼ  يمـضيع مـكك بأددهـا كزارةكا



                                  
،ا  غػربفػمد ػبا  غػرب،(ا  ىعرةهذ ا كاصعةاعات عبدا رد فا دا ؿضديكسػؼا  مػرم"ابػفسػعيد1)
 ."131ص،1ج
 .157ص،1ج،صىةا اد س فا  أخ  سيكط،سرلعام؛ا 42ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
أػػػعرياافأأػػػعح،؛ابػػػفا يكطيػػػة294-293ص،1ج،أرأيػػػبا  ػػػدارؾ،؛ يػػػعض639ص،2ج،ـ.ف(3)

 .70/72ص،ا اد س
كابفلػريجكابػف،كس يعفا  كرم،صر كسس   ف ع ؾبفأاس،(صر كسبفا عبعسبفصر كسبفد يد4)

كا  يػػث ػػـيأديػػؽبع دػػديثأديػػؽبع  سػػع ؿاػػعف أػػدياعنكر ػػعنفعضػػننأػػكفبأيػػعـا  يػػر بػػدا ػػرد فأبػػمدػػع ـز
.214ص،ا  يأبس،؛ابفديعف285ص،1ج،أرأيبا  دارؾ،ق يعض835ق=220

 .285ص،1ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض5)
.277ص،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف دارم6)
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 ف  كا  يػر بػداح ػ   ع ياػلااػلذاتيػكـا أػذر ػلأدػد  ع ياػلفكصػ   ػب ػدرةاعأبػعن
،ك ػػػػكأصػػػػررتبػػػػذابؾ .ا  ػػػػكر أػػػػدؿ  ػػػػب ػػػػنؼصك ػػػػؾكأابػػػػ  ػػػػفبعطػػػػؿأاىػػػػ ؾ إف  عيػػػػؿ"

.(1)"!ا ع ك  يؾ  سأر كأسدؿ، اعفأل ؿبؾ،كاسأغ رت لر ؾ

اب لػعؿبيام ػعكفػديدابؿأيد ت ػؾ د ػةكأػ  ر ػؾا غ ػرافك ػع  ػذفيعؿ ل" من  يؾرك
.(2)كسعؾا غ راف"

 ثاني  شر: الوفاا:

بػ  ؼدياػعرأ ػر بػدا ػرد فا ػدا ؿ،بع كفػعءبع عمػديػركلأفا اػد ساأىؼا يػر ػفداػعـ
ا رد فا  مرمكلعءفيعـرلؿيد ب ساعربيأؿ بد،(4()3)  في أيلبرأس بدا رد فا  مرم

.(5)برأسا  مرمإ ب بدا رد فا دا ؿفيعـ بدا رد فب اعف أل

ف ػػفأ ػػنؽا داػػعـا كفػػعء،هػػذ ا ركايػػةأف بػػدا ػػرد فا ػػدا ؿاػػعفي ػػمبك ػػكد يبػػيف اػػع ػػف
.بع عمد

 :حب ال ممثالث  شر: 

، بػدا ػرد فا ػدا ؿديثيػركلأف،ب دبأمـ  ع ـ،اإل عرةفم مدا اد سأ يزداعـ رالػخى
ا ًد ـ،ا عيؿ .(6)اعفذا عـز،ا يرا دـز،كاس ىا ع ـ،راساى

كا ىػ دعء ؤيػدا،اػعف دبػعفػمأ ػكرا بػر يربػع  ع  ػعءفيػد،أ عا  يػره ػعـبػف بػدا ػرد ف
.(7)بع ربف بدا عزيز، اىكرافأ بلبكر لكهيبألكزهد 

                                  
،1ج،ا بيػػػػعفا  غػػػػربفػػػػمأ بػػػػعرا اػػػػد سكا  غػػػػرب،؛ابػػػػف ػػػػدارم26ص،أ  ػػػػعؿا  ػػػػنـ،(ا  طيػػػػب1)

.206ص
.26ص،ـ.ف(2)
امعيػػة،ا اػػكيرم، اػػلاػػعفطكيػػؿأ ػػير  ػػؿا ىػػيع بة،ا  عػػركؼبع ىػػي بم،( بػدا ػػرد فبػػفدبيػػبا  مػػرم3)

.312ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،؛ا عبعدم203ص،23ج،ا ربفمفاكفا دب
 .203ص،23ج،امعيةاإلربفمفاكفا دب،(ا اكيرم4)
 .11ص،أرىي ا  بعركأاكي ا  عر،(ا عذرم5)
 .49ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم6)
 .120ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)
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أ ػعا  يػر بػد؛(1)عنادكيػ،أديبػعن، ػع ران ليػدان،ب يغػعن،اػعففىػيدعنف،أ عا  يرا داـبفه ػعـ
سػعمـككأاػداهـا ػعكأا ػرهـ ط ػعكأ،لػكادان ػفأسػ خا اػعس ػع راناػعفأديبػعنف،سػطكا رد فا 

 ػع ػرج،كأ فك عفيةكط  اياةكاسأيع ل فا ر يػة،يع ل  بطك معأيعـساكفأاعات،فضنن
 يػعدانأيػعـكأسػرهعاػعدتأفأاػكفا مػع عرجكمصػعـ  يػلصػع ـفاعاػتأيع ػلأطيػبا   يل امع
.(2)يع لأيعـا عركسكسركرهعفاعفييعؿ ،كا رة يراأمعكد أمعكأ امع،ب ىبمع

اػػعف سػػأا ننفيػػدأ ػػعا  يػػر د ػػدبػػف بػػدا ػػرد ف  اػػؿ يػػرلع عػػع اػػؿفضػػي ة دبػػع  ع ػػـك
كصػػػعؿ اػػػلا  ييػػػلبيػػػمبػػػف، ػػػرا دسػػػفا سػػػيرةأا دػػػديث عرفػػػعب ىػػػع خدايػػػع ك ػػػؤ را ىػػػدعب

ك يػد، ػفا  يػر د ػدبػف بػدا ػرد فكمأب    ظعن،(3)   د:" عرأيت فا   كؾأا ؿ ين
كىػ ب  ػبا ابػم،أخا اػنـبد ػداح ػـأ اػب  يػلأف د  ت  يػلذات ي ػةيػكـفػم ل سػلفػ

ككىػ لبىػ ألكذاػر ػعآ ػر ،كس ـ ـذارا    عءفد باؿكادػد ػامـبد يأػلى باح  يل
 ػعص ػد ك ػار ضػخبيػعفدأػبااأمػبإ ػبا سػلفد ػداحأعػع ب  ػبأككسيرألب فىػخ سػعفك
.(4)  ب ع ك لكسات"

،كاإلاػػػػراـ هػػػػؿا ع ػػػػـ،كا سػػػػ عء،أ ػػػػعا  اػػػػذربػػػػف د ػػػػدصػػػػعؿابػػػػفا يكطيػػػػة:" ػػػػفأهػػػػؿا عيػػػػؿ
"(5)كا ىنح.

ا اعفعػة،بيا عا  ير بداحبف د دصيؿ ال   ػديفكا ػدايعأع يػع اأػعب أ ااعفمل ي ا ع ػـك
."(6)اح




                                  
ا بيػػعفا  عػػربفػػمأ بػػعرا اػػػد س،ف ػػذارم؛ابػػػ269ص،1ج،اإلدعطػػةفػػمأ بػػعر راعطػػة،(ا  طيػػب1)

.173ص،كا  غرب
.139ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
.58ص،2ج،ا عبرفم بر ف بر،(ابف  دكف3)
 .147ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ4)
 .113ص،(أعرياافأأعحا اد س5)
 .153ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ6)
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 المبحث الثاني
 اإلسالمية ن الخالق  اإلمارةفي  هد  الندلسانحرافات حكام 

 : الظمم: الً أو 

 ػبا فمسبيؿد عية اعىػبمـك؛ا ركاحؽعزهإأىؿإ ب،إ بكسع ؿ اي ةا اد سداعـ  ل
 فد نت سارية فألؿا د عظ  ب اعىبمـكاذار امع:

 يؿبػػفكصأػػؿ عػػلا ىػػ،ـ(783هػػػ=167ابػػفأ يػػلا  غيػرةسػػاة)، ععكيػػة بػػدا ػػرد فبػػفصأػؿ
.(1)إ با عدكةب ع ل ععكيةكا بأ ع ا ك يدبف،دعأـ

كييػػكؿسػػبدعال،ا ك يػػدأفيا ػػبيػػلف ػػعذاػػبأ ك،عنا  غيػػرة  ط ػػإذااػػعفابػػفأ ػػم:رلا بعد ػػةأػ
.(2)(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) :كأعع ب

ة بػدا ػرد فا ػدا ؿكايذارأفسػبب ػد،ا أ ييزا عاىرم، بدا رد فا دا ؿألعكزاتك ف
عإ يمػػيػػةا أػػمياأ ػػماكيعػػعدما ي ،ف بػػدا ػػرد فاػػعفي يػػؿإ ػػبا  ضػػريةأ، سػػ ي عفا  رابػػم
.(3)س ي عفا  رابم

،كاعاتدلػأمـأف يػكفا عع ػة،أيبؿاىيدة سأ عريلا ذيفأ عركا  يلبعدـا  ركج  عع ة
كدضػػكرا  دعفػػؿككاػػؿ،ا ػػع مػػدكافأػػرؾيك  ػػذا لاػػع ز،مأػػ  فبػػكادرهـ  يػػلف ػػيسا اػػعس

.(4)عك د ه ع عنإ يم

فع أيرب فا ر يةم،يىخأفيسأليب رأم سأ عريلأف بدا رد فا دا ؿم:أرلا بعد ة
 يداعفا س ؼا ىع ايأيربكفإ با ر يةكاعف مـهيبة.،يضي ا ميبة

                                  
.46ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
.7آية،ا ز ر(سكرة2)
 .312ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،(ا عبعدم3)
 .37ص،2ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
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ا    ػمفػم مػدكا ػد  بػدا ػرد فعصطػ  سػعفأبػ،ا  يره عـبف بدا رد فألعكزاتك ف
كهػػك ػػييؽه ػػعـاعاػػتبيػػامـ،أفا  ػػع رأبػػكا    ػػماػػعفي ػػدحسػػ ي عفبػػف بػػدا ػػرد ف

فا  ع رصعؿبيأع فا  عريعرضفيل:إ ـ،  عأ عر  يلديده عـ؛(1) اعفسة
 وليسددددددددوا مثددددددددل مددددددددن أن سددددددددُلل ُ رفدددددددداً 

 ُيقمدددددددددددددددُب مقمدددددددددددددددًة فيهدددددددددددددددا ا دددددددددددددددورارا  

   
،  يمػػععنا أػػماػػعفكا ي، ػػب دياػػة ػػعرد إفع أػػعظ ػػذ ؾكاسػػأد ع ه ػػعـ؛اػػعفه ػػعـأدػػكؿا عػػيف

.(2)ف  ره عـبيط  سعال، ع رطع ععفملع زألفردؿا 

زكعكاػرلأفه ػعـألػ،أفا  ػع ر ػكارأاػبلري ػةمياػكفا عيػعببيطػ ا  سػعفأرلا بعد ػة
ا ددفم يكبأل   ع رأبكا    م.

صػػعؿا  ػػاأريام"زاد ػػف  ػػي ةا  ػػكرل ػػف ػػعؿا عػػيف:ب ػػراءا ػػذ ـصػػعـه ػػعـبػػف بػػدا ػػرد ف
  ػػعهرة  ػػب بػػثأىػػ لكأسػػعه كافػػم  اػػؿ ػػـيسػػأطبل،اناػػعري اػػؿكادػػد  سػػة  ػػردف ػػرض

  ػب(3)فييل   مـ  با أنؼا سػ ؼفػمصبػكؿلػكا زا  ػراءا ػذيفسػباكا بع ػثا ضػرا ب."
.(4)كاسدتألعرةصرطبة،أعييفا كزيرا يزازديثاأىؼبع ظ ـكا لكر،ه عـألعكزاتك ف

،كييظػػةا عاىػػرية،اػػعف ػػفاأيلػػةسيعسػػألا ػػأنؿ يػػزافا عػػدؿ، داػػـبػػفه ػػعـأ ػػعا  يػػرا
:(5)كا  عكربع ظ ـأفكصعتفم مد  ذبدأعفابيرأعف



فيأػػؿ ػػامـ ػػع،صػػ ا داػػـب هػػؿط يط ػػةأك،ـ(807هػػػ=191)كفػػمسػػاة،إدػػداه ع هػػؿط يط ػػة
فعسػأععف، داػـ ػ ايمـأ  ػؿا  اػرةف  ػعأ يػعا؛(6)يزيد  ب  سةآمؼرلؿ فأ يػعفأه ػل

                                  
 .57ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية1)
 .322ص،كا اد سم،ا أعرياا عبعسم،أد د  أعر،(ا عبعدم2)
 .517ص،5ج،رةفم دعسفأهؿا لزيرةا د ي،(ا  اأريام3)
 .51ص،ـ.ف(4)
 .50ص،كأ رهعفمسيكطا اد س،ا عىبيةا يك ية، بدا د يـ،( كيس5)
كصًكيػػتا كسػػمـ؛،(كاػػعفسػػببذ ػػؾأفأهػػؿط يط ػػةاػػعاكاصػػدط عػػكافػػما  ػػراءك  عػػكهـ ػػرةبعػػدأ ػػرل6)

،5ج،ا اع ػؿفػما أػػعريا،يطيعػكفأ ػراءهـطع ػةن يٍرًضػيةن)ابفا  يػرف ػـياكاػكا،ك دىػعاةب ػدهـكا ػرةأ ػكا مـ
 .(214ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم344ص
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؛ مػذاا سػببإ يػلفعط ػ ٌفإ يػلكأظمػرطع ػةا داػـكد ػع،بع ركسبفيكسؼا  عركؼبع  ك د
،فبػػع  ا داػػـفػػمإارا ػػلكأط عػػل  ػػب ٍز ػػلفػػمأهػػؿط يط ةفكافيػػل  يػػل،كاسػػأيد لفيػػًدـ  يػػل

كأ  يػأاـ ٌ ػػفإ يػلااـ أط ػػ ٌفص ػكباـكاأػبإ ػبأه مػعييػػكؿيإااػمصػدا أػرت اػػـفناػعنكهػك ػ
ك أعرفػػكال يػػؿرأياػػعفػػياـيك ضػػب  ػػركسكد ػػؿط يط ػػةفػػ اس،أارهػػكف ػػف يٌ ع اػػعك كا ياػػع

.(1)كأدسف  رأمـإ يلأه معبلكاط  اكا

كىػػا  مػػـك ي ػػةكاد  مػػـ،فػػما دعضػػرةكا بعديػػةفدضػػرك ،كأ ػػربإدضػػعركلػػك أهػػؿط يط ػػة
كضػربرصػعبمـدأػب ػألبمػـد ػرة ظي ػةاعاػتفػمردبػةا يىػرصأػؿ،د  ػرةصىر   رةبعػ

أيػف:ف أبرلؿف ـيرأددافيعؿ،كصيؿصأؿ امـ  سةآمؼك ع أمرلؿ، امـسبع ع لرلؿ
فػرألب ػعرا ػدـيىػعد ػف،إامـيد  كف فهذاا بعبكي رلكف فا بعبا  ػر:ا اعسفييؿ

كاحب ػػعرا ػػدـمب ػػعرا طعػػعـيػػعأهػػؿط يط ػػةصأػػؿكاحأ ػػرافاـك يػػعراـا يىػػرفيػػعؿ:"هػػذا
".كأ  ػػـا اػػعسهػػنؾأىػػدعبمـفاػػعفسػػببالػػعة ػػفبيػػم ػػامـفػػذ ترصػػعبمـبعػػدهع(2)كفيمػػعؤاـ

.(3)كدساتطع أمـبييةأيعـا داـكأيعـك د  بدا رد ف

 ػػفلػػراء،كصػػدكصعػػتفػػما ععىػػ ةصرطبػػة،أ ػػعا  ذبدػػةا  عايػػةفمػػمأا ػػرب ػػع ةكأ  ػػؽأ ػػران
كأدػػريضا ػػد عةك   ػػعءاإلسػػنـ، نصػػلا   ىػػيةأك،ا  ػػعكربػػع ظ ـكا اراهيػػة سيعسػػةا داػػـ

.(4)كصداسألعب مـساعفدما ربض،  يلكأ ايعمـبل

كسػػببمعأفا داػػـاػػعفا يػػرا أ ػػع ؿ،اعاػػتكصعػػةا ػػربضبيرطبػػة،ـ(813ق=198كفػػمسػػاة)
صػػعـا  يمػػعءإا ػػعدأ ػػععرا زهػػدكا دػػض  ػػب،(5)ربكا  مػػككا ىػػيدك يػػرذ ػػؾ  ػػعييلعاسػػلبع  ػػ

أ امىكا  ا  سعلدكأ ركاأفي  طكا  ذ ؾ ي ع فا أعريضبل؛صيعـا  يؿفما ىكا  
أفػؽ،فبػ  رربػلكع  ؿأفييك كا:يعأيمعا  سرؼا  أ عدمفػمطغيعاػلا  ىػر  ػبابػر ا  أمػ

 ػػرىػػدر أكك ػػعادػػعهػػذاا ادػػكفاػػعفهػػذا ػػفل  ػػة ػػعهعلػػلك،فسػػارأؾكأابػػل ػػف   أػػؾ ػػ

                                  
 214ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم344ص،5ج،(ا اع ؿفما أعريا1)
67ص،أعرياافأأعحا اد س،ابفا يكطية،131ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
67ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية3)
 53ص،كأ رهعفمسيكطا اد س،ا عىبيةا يك ية، بدا د يـ،( كيس4)
217ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم5)
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كاػػػعفأ ػػػدا اػػػعس  يػػػلفػػػمأ ػػػرهػػػذ ا  أاػػػةا  يمػػػعءهػػػـا ػػػذيفاػػػعاكايدرضػػػكفا عع ػػػة،  ػػػيمـ
.(1)كي لعكامـ

،فمػػعج ػػػذ ؾأهػػؿا ػػػربض،  ػػرة ػػفرؤسػػػع مـكىػػ بمـ،صػػعـا داػػـبيأػػػؿ،كسػػبب ػػكرةا ػػػربض
ف  ػػذذ ػػؾ،ضػػعؼإ ػػبذ ػػؾأف   كاػػعن ػػلسػػٌ ـإ ػػبىػػٍييؿسػػي عن يىػػي ل ػػلف ط ػػةا ىػػييؿكاا

فاػػعف،كذ ػػؾفػػم ػػمرر ضػػعف،ا    ػػكؾا سػػيؼك ػػـيػػزؿيضػػرببػػلذ ػػؾا ىػػييؿإ ػػبأف ػػعت
اػد،كالأ  أهؿا ربعضل يعمـبع سنح،ؿ ف مرا سنحأهؿا ر بضا يب مأك كالأ  ا لي
.(2)كفرؽا داـا  يؿكا سنح، عبيدبع يىركفكاا  كيك

أال  عأسػكر  يػلا يىػركأدػسبع  ػرصػعؿا اد سكدابأبك ركافبفديعفىعدبأ بعر
كصؿ مػعأعطيػؾصػعركرةا غع يػةف بطػ ا غػنـكأ اػ ،  ص   عالاذهبإ بفناةإددلارا  ل

 يةفيعؿ لكي ؾيعابػفا  ع  ػةبػـيعػرؼرأسػمإذايع كممهذاكصتا غع:ف  عدذ ؾ  يلفيعؿ
 ـإالظمربعػدهػذا  ػيمـكذ ػؾأامػـاػعاكا،صط  فرءكسا عع ةإف ـياف ض  عبع غع ية

فػعامز كاكصأ ػكا،ييعأ كفا يىرك ع ةا د ـكا لاػدي ػغ كامـإ ػبأفده ػأمـا  يػؿ ػفكرا مػـ
كأ ػػربا ػػم ػػفبيػػم ػػامـ ػػفا ػػبند،(3)فمػػد تكدرصػػتصػػأنصبيدػػعكأ ػػربػػديعرهـك سػػعلدهـ

ف ػػـ،ؿا  غػػربأكف رلػػكادأػػباز ػػكالزيػػرةإصػػريطش ػػفلزا ػػرا بدػػرا رك ػػما  يعب ػػة بػػربرصػػة
كا أعربعضمـساابىي يةكااأيؿ،ا اد سيزا كاهاع ؾسايفإ بأفأ رصكافرل بعضمـإ ب

.(4)بعضمـإ باإلساادرية

بيػػػب غػػػربر ػػػ كاةفػػػميػػػد،ف ػػػفآ ػػػعرأ ػػػؾا سيعسػػػةا عاىػػػريةا عاي ػػػة  داػػػـا ربضػػػمكصػػػداػػػع
.(5)ك ـيسأرد ا  س  كفبعدذ ؾ،ا اىعرل

":لا يعسػـيػػكأ ،صػعـبيأػؿكا ديػلأاػلل  عػػدؿألعكزاأػأ ػعا  يػر بػداحف ػف صػعؿ اػلابػفدػػـز
ضػػبلفعاػػلادأػػعؿ  ػػبأ يػػلا  اػػذر  ػػعاػػعفصػػعأنأمػػكف  يػػلا ػػد عء ػػ  ػػعاػػعفيظمػػر ػػف 

                                  
.20ص،1ج،ا  علب،(ا  راا م1)
 .217ص،23ج،ا دبامعيةا ربفمفاكف،(ا اكيرم2)
.21ص،1ج،ا  علب،(ا  راا م3)
ا بيػػعف،؛ابػػف ػػذارم21ص،1ج،ا  علػػب،؛ا  راا ػػم132ص،ذاػػربػػندا اػػد س،( ؤ ػػؼ لمػػكؿ4)

 .173ص،1ج،ا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب
 .132ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
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ان ـصأؿك ديل ععبع سػيؼكادػد،صىد بع عسارككاط   يلدلع عسـا  بض ا ذمصىد بل
.(1)كصأؿأ ع ا يعسـ ع  مـإ بصأؿ ف يرهـ"،بعدكادد

 بداح:صعؿ الا  ير،(2)ظ ـا كزيرس ي عفبفكااسكس،ك فظ ـا  ير بداحأيضعن
 هموفدددددددددددددددددددددددة كأنهدددددددددددددددددددددددا جوالدددددددددددددددددددددددق

 نكدددددددددددددراا ال بدددددددددددددارك فيهدددددددددددددا الخدددددددددددددالق  

   
 لمقمددددددددددددددل فددددددددددددددي حافاتهددددددددددددددا نفددددددددددددددالق

 فيهددددددددددددددا لبدددددددددددددداغي المتكددددددددددددددا مرافددددددددددددددق  

   
 وفددددددددي احتدددددددددام الصدددددددديف ظددددددددل رالددددددددق

(3)إن الددددددددددددددددد ي يحممهدددددددددددددددددا لمدددددددددددددددددالق  
 

   
ذ "يعأيمعا  يرإ  عاعفا اعسير بكففػمهػ: ـصعؿ لال سيعبربرمفل سفغضبكصعؿ

فد ػػأـبيااػػعإكأ ػػعإذاىػػعرتدع أػػل  ػػذؿفغاياػػع ػػااـفػػ،ا  از ػػة يػػدفعكا ػػفأا سػػمـا ضػػيـ
كبيامعف اػعدكرأسػعاعمأيػدركف  ػبأفأدك ػكابيااػعكبيامػع ػـكضػ يػد فػما رضكصػعـ ػف

.(4)فيس ـ ـامض  از لككأ را  يربعز ل"أ ير

  ػعذا: يدبف عاـ يرضيلد ؿ  يلا ك يدك ـيامضصعؿ ػلا ك يػدبعثا كفيدا  ير بداح
كا فأاػػعدػػريػػ س اػػلابػػف ػػعاـكرلػػ ،ا ػػذ بػػد   ػػؾي ػػـأػػامضصػػعؿسػػ ي عف اػػمااػػتد

.(5) أل يري بر ظؿا  يريبعث لدأبأرضع كرضل فضؿ عاعف  يل

 س ي عفكا كىؼا ػذمكىػ ل ػلف ػـيسػأ ر بػديأضخ اعأفا  ير بداحأرال  فظ  ل
هػعهػما  ػػنؽاإلسػن ية ػدلا  يػػر، يرضػػلكبع  عػؿأرضػع كرد  دسػػفكبعػث،احبظ  ػل
 .ب أل يرفمذاا  كصؼيدس، بداح

                                  
(1  .21ص،2ج،(رسع ؿابفدـز
 ػفرؤسػعءا بربػركاػػعف،ل ػيننأديبػعن،(ا ػكزيرسػ ي عفبػفبػف د ػدبػفأىػب بػف بػداحكااسكسع  ااعسػم2)

،1ج،لػػد أىػػب ر يسػػعب ػػعردة طع ػػع ػػعرفيمػػع  ػػبا  يػػرا داػػـبػػفه ػػعـف  امػػع ا سػػل)ا د ػػةا سػػيراء
 .(185ص22أعريااإلسنـج،؛ا ذهبم160ص
؛123ص،1ج،ا د ةا سيراء،؛ابفامبعر80ص،1ج،كةا  يأبسفمذاركمةا اد سلذ،(ا د يدم3)

 .185ص22أعريااإلسنـج،ا ذهبم
؛80ص،1ج،لػػذكةا  يأػػبسفػػمذاػػركمةا اػػد س،؛ا د يػػدم123ص،ج،ا د ػػةا سػػيراء،(ابػػفا بػػعر4)

 .185ص,22ج,أعريااإلسنـ،ا ذهبم
.124ص،1ج،ا د ةا سيراء،بعر(ابفا 5)
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 :قتل ال مماا الندلسومن ظمم الحكام في 

ا ييسػميديػمبػف ضػرا ييسػمزاريعيديمبف ضػركصأؿا  ييلأب،كفم مدا داـبفه عـ
اػعف(1)ديػثأراد  ػ ا داػـبػفه ػعـ،اػعف ع  ػع أياػعصأػؿبسػببا مػيج،هػ189ى ب عـ

دػػد اعيديػػمبػػف:ك ع ػػؾبػػفأاػػسركم اػػل ع ػػؾصػػعؿ،كا ػػكرعسػػ   ػػفسػػ يعف،صػػدكةفػػما ػػديف
 ع ة فا ع  عءكاعفا  د كصأؿ  ل،كدهكا  كزض ضر فس يعفا  كرمأفا ط خا  ا

.(2)ك يرهـ

،(3)كفيمع معكى بمـ،ك   ع مع،ا ايفكسبعيفرلن فأ راؼأهؿصرطبة،صأؿا داـبفه عـ
كسببذ ؾأامـأرادكاا غدر،كيديمبف ضرك سركربفا  عدـ،ك امـأبكاعب بدا بر

 ػػػر اػػػلل يػػػ أهػػػؿذك،ا اػػػعسف عفػػػل،(4)كه ػػػكابػػػع  نؼ  يػػػلكط بػػػكار يسػػػعييك ػػػكفبػػػل،بػػػل
 .(5)ا اد س

 اػػل" صػػ ب هػػؿا ػػربضا كاصعػػةأك ػػعرسػػكءصبيدػػةهػػكا ػػذمآاػػعفطع يػػع سػػرفع ػػلصػػعؿابػػفدػػـز
.(6)هـك سعلدهـفيأ مـكهدـديعر"ا   مكرة

كصداعف ف، فا  لعهريفبع  ععىما س عديف  د عء دياعا داـىعدبا ربضكصعؿ ال"
ان.ذاػرأفهاػعؾا يػر(7)ي ىػم ػفا ػأمربع ل ػعؿ ػفأباػعءا ر يػة يػد  مـصىػر "أفلبركأل

،احبػف يػيط بػديػلكأ ،بسببظ ـا داػـ يػدصػعـا داػـب ىػمطرفػةبػت يػيط، فأضرر
.(8)ك ريخىعدب سلد ريخ،كاىرىعدب ايةاىرأبك  ف سع  ةأهؿا ذ ة

                                  
.325ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم1)
 .324ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
 .131ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
 .247ص،(ابف ذارمكا بيعفا  عربفمأ بعرا اد سكا  غرب4)
.131ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
(ر6)  .192ص،2ج،سع ؿابفدـز
 .371ص،1ج،ا اأبم،؛فكاتا كفيعت17ص،1ج،ا  غربفمد با غرب،(ابفسعيد7)
(8 ،(ابفدـز  .75ص،2ج،رسع ؿابفدـز
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أ ػرا  يػرا  اػذربسػلفهع ػـ،ـ(886ق=273  عػدؿصػعـ)سػاةا  يػرا  اػذرألػعكزاتك ف
كسببصأ ل؛كصأؿا كزيرهع ـبف بدا عزيز؛كأ ربيأ ل،بف بدا عزيزكزيرأبيلك عىأل

أبيعتا  عرصع مع:
 أ دددددددددداي يددددددددددا محمددددددددددد  نددددددددددك نفسددددددددددي

 م ددددددددددددددددددا  اهلل واليدددددددددددددددددددي الجسددددددددددددددددددام  

   
 فهدددددددددددال مدددددددددددات قدددددددددددوم لدددددددددددم يموتدددددددددددوا

 وم الحمددددددددددامودوفددددددددددا  نددددددددددك لددددددددددي يدددددددددد  

   
 كددددددددأن المددددددددوت صددددددددادف منددددددددك غنمددددددددا

(1)أو استشدددددددددفى بقربدددددددددك مدددددددددن سدددددددددقام  
 

   
كأ يػػػػماد ،كهػػػػدـدار ،كااأمػػػػب ع ػػػػل،كدع ػػػػيأل،د مأككسػػػػلف،فيأ ػػػػل،بعػػػػتبػػػػلا  يػػػػر ػػػػينن

.(2)ف ـيزا كافما سلفدأب كتا  اذر،كأ ر مـ ع أمأ ؼدياعر،بع سلف

،  ػرطا ي ػؽ  ػعييػعؿفػملعابػلةؿأ ر ا يراإلىغعء  ك ػعأكا   ؽكاعفا  يرا  اذرسي 
إمأف،ف عاعف ػفكا ػد  بػدا ػرد ف،ا را أ ام  با  اذر، ععصبع  فييدر  ب ععصبأل

ضػػلر ػػفذ ػػؾكصيػػؿ ػػلأ ػػركا ػػدؾاأػػب،كضػػعلفػػملبػػؿ ايطػػ  ػػفا ع ػػرافميػػزكر أدػػد
 تفمهذاا  كض أكد ع ع  يػل ػف زيػدك ػد تفيػل ػفااػتا  اذر كا د "إامصدأكد

،كأىػػبدت سػػ كبا عػػزفييػدا  ػػركا امػػمفػػإفاػػعفذ ػؾ يعبػػع ػػذابابيػػرارأابأػػل،إ يػػلآاػس
فأ يػػػػرإ يػػػػلك   ػػػل ػػػػكممك ػػػػـأ   ػػػػلفػػػػإامىػػػػعبر  ػػػػبأ ديبػػػػلضػػػػعرع فػػػػم  ػػػػك كىػػػػ دلكا 

.  ع  ـ بدا ػرد فأدبػلصػعؿ ػل"كىػ ت(3)ا دهركفع ل ؾا دهرم عرب عفعؿ،ا  ؤ ايف
،ك بيػدؾ،ك ػؾ رصعأؾأ اك عأىعبؾ فأكدشاما رادفمذ ػؾا  كضػ كأر ػبأفأػ اسب

فاعف ؾذابيأرأب  يلأفأطكؿسااعؾفمذ ؾا  اعف،كأىدعبؾ ك عفع تذ ؾ يعبع،كا 
ا عرأياعؾأا را ضلركا أ ام فا يعؿك .(4)ا ييؿف رداعرادأؾ ؾكا 

                                  
،1ج،ا بيػػػػعفا  غػػػػربفػػػػمأ بػػػػعرا اػػػػد سكا  غػػػػرب،؛ابػػػػف ػػػػذارم169ص،7ج،ا  ػػػػعام،(ا ىػػػػبمعام1)

.210ص4ا أذارةا د دكايةج،؛ابفد دكف25-24ص، نـ؛ا  طيبأ  عؿاإل189ص
؛ا  طيػػػػػبأ  ػػػػػعؿاإل ػػػػػنـ189ص،1ج،ا بيػػػػػعفا  غػػػػػربفػػػػػمأ بػػػػػعرا اػػػػػد سكا  غػػػػػرب،(ابػػػػػف ػػػػػذارم2)
 .25-24ص،
.575-574ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
.576-575ص،3ج,،ا خا طيب(ا  يرم4)
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سػ ؿا  يػرأبػككهػب بػدا   ػببػفكهػب،فمك ـيسألب صكاؿا ع  ػعء،بيا عا  ير د د
صي أػلأكفيعؿ ل بدا   بيط بأهؿا ربضكيرد  يمـ ىريعأمـك عأ ذ مػـ، فا كرع

.(1)فظمر  با  يرإااعرذ ؾكأ ر بع ييعـ

ك اف،إف ز ل يس يبعفمس ي عف:(2) زؿا يعىمس ي عفبفأسكد،ؿل  عدألعكزاأك ف
كهػم ػراءدار أليأػعـ ارا  ػلصيػؿإفسػ ي عف ػططفػم، زؿ فألػؿأدييػؽ ىػ دةدايكيػة

كأ ػػعرهع ػػـبػػف بػػدا عزيػػز  ػػبا  يػػربعز ػػلكيعػػيفأبػػك بػػداح  ػػركبػػف بػػداح،  امػػع
 .(3)كاعفذ ؾ،م راءدارا يأعـ ارا  لا ذمسيسع دا  يرف

  ػب  ػبأهػؿا  ػركصأػؿ:كا  ػرطة،أعييفإبراهيـابػفدسػيفبػف عىػـ أػك مأداػعـا سػكؽ
ؿأهؿا  رإذ كةس طعفكمفييلصىدبذ ؾا أ ديد عـا  لع ة  عا رأط عكركى ببن 

زا دػدكعألػ، ـي  ربى بل يػداػعف ػديدالي بع  عسدييعؿ لااأبكىيأؾيع ـاال يأكؿ
لعءكاب أم فليراامـيريدكفزلر  ، فا    ة  با ظ ـصـك اػليسػأدؽ ػعإكصعؿ ياا يػـك

اذهبػكاكصػعؿ   أػمااأػب:يسأدؽهؤمءكأ عرإ با  ى بيف  بكللا أغ يظصعؿإبراهيـ  يػكـ
إفا  أػػمصأػػؿ،ا يأػػؿكىػػ بلاأػػؽاح ػػـيب ػػ ذابػػم:كىػػيأؾصػػعؿا  أػػم كصػػع كا ػػـ،ك  ػػـا يػػـك

.(4) ـأيؿيعهذااذاصع كاإا عصع ل  با   ؿصعؿف   لفمرصعباـأ:ا مدب عيكلبصأ لفيعؿ






 

 

 

                                  
.446ص،1ج،أرأيب دارؾ،( يعض1)
(سػ ي عفبػفأسػكدبػفيعػيشبػفسػ ي عفبػفل ػبيدبػػفا  ع ػببػفإدريػسبػف د ػدبػفيكسػؼا غػعفيم ػػف2)

 .(218ص،1ج،أعرياا ع  عءبع اد س،أهؿصرطبةياابأبعأيكب.)ابفا  رضم
 .99/100ص،1ج،ا  غربفمد با  غرب،(ابفسعيد3)
 .458ص،1ج،أرأيب دارؾ،( يعض4)
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ً: الْلع تالوْ رقا ّالغٌاء:   ثاًرا

فعيػػػع   غاػػػيا عطكألز ػػػكا، عػػػكابع غاػػػعءكا  كسػػػييعأكا اػػػد سفا داػػػـفػػػمكا  كيػػػ اػػػد عأػػػك ب
.(1)كا  كسييييف

 ػػفا  غاػػيف  ػػكفكزرصػػكففا يػػع  ػػيمـكاعاػػعا اػػد سد ػػؿ،كفػػم مػػدا  يػػرا داػػـبػػفه ػػعـ
.(2)ه عذهب غ بة اعءزريعب  يلء اع دسايف افٌ

،كا أيػعر إيػع إ يػلك عطبػلكذاػر ػلازا ػل،ا داـبػفه ػعـا اد ساأبزريعبرسع ة  ير
،فسػػرا داػػـباأعبػػلإ يػػلكيع  ػػلب اعاػػل ػػفا ىػػاع ةا أػػمياأد مػػعكيسػػ  لاإلذففػػما كىػػكؿ

ل ػعؿا  ك ػد ػعأ اػع إ يػلكأظمر ل ػفا ر بػةفيػلكا أط ػ  فسػعرزريػعبادػك بعيع ػلكك ػد ،كا 
فمػـ،كراببدرا زصعؽإ با لزيرةا  ضراءف ـيزؿبمػعدأػبأكا ػت  يػلا  بػعربكفػعةا داػـ

ف اع  فذ ؾكر بػلفػمصىػد،إ يلكدما  غامرسكؿا داـإ يمفاعف عل اىكر،(3)بع رلكع
فلعء اأعب بدا رد فيذار،ب برزريعبإ يلكهك بدا رد فك د كاأب،ا يع ـ يعـا داـ

 إ ػػبكيكىػػ كإ يػػلكا سػػركربيدك ػػل  يػػلكاأػػبإ ػػب  ع ػػل  ػػبا ػػبندأفيدسػػاكاإ يػػلأط عػػل
اػػعثكآمتدسػػاة،صرطبػػة فػػد ؿهػػك،كأ ػػر ىػػيع ػػفأاػػعبر ىػػيعالأفيأ يػػع ببغػػعؿذاػػكركا 

كأاز ػلفػمدار ػفأدسػفا ػدكر إ يػلعل يػ  ػعيدأػعجإ يمػكد ػؿ،كأه لا ب د ينىػيعاة  دػـر
  ػبكبعد ن ةأيعـاسأد ع كاأب ػلفػماػؿ ػمرب ػع أمدياػعرراأبػعكأفيلػرل.ك     يل

كاعاكاأربعة بدا رد فكلع رك بيداحكيديب  ركفدياعرا اؿكادد،بايلا ذيفصد كا عل
كأفيلرل  بزريعب فا  عركؼا ععـ ن ةآمؼدياعر امع اػؿ يػدأ ػؼ، امـاؿ مر

 دم   عهعكأفييط  ل فا طععـا ععـ ن  ع ة،ك اؿ مرلعفكاكركز  س ع ةدياعر،دياعر
ب ربعيف، عيرك   معص خ كأصطعل فا دكركا  سأغنتبيرطبةكبسعأيامعك فا ضيعع عييـك

.(4)أ ؼدياعر
.(5) زريعب اع يك عف طربلف  طع  ن ةآمؼدياعر،سطكفيداسأ   بدا رد فا 

م أيػعد ؛ ػـبكفػعةا داػـ اػد ع ا اػد سكا كاضخأفزريعباعاػت ديػل  ػية ػفصدك ػلإ ػب
فإفػ،كلػدا عاػسل يػرأاػ، فأاكف لا د عسةألع زريعب ع بيػل،سطكأف بدا رد فا 

                                  
 .338ص،2ج،أعريااإلسنـا سيعسمكا ديامكا  يعفم،دسفابراهيـ،(دسف1)
 .130ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
 .124ص،ـ.ف(3)
.125ص،ـ.ف(4)
 .51ص،1ج،ا  غرب،(ابفسعيدا  غربم5)
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ارا ػلهػكا ديثبك  فػماسػأيبع لك؛ ع ادل بدا رد ف زريعبيعد فدا رةا أرؼكاإلسراؼ
ا أممأسأييـ اػدهـ ػف يػريفبديعةا أرؼا  كيكيدؿ  بذ ؾك  بعضا داعـ؛كاباعؤ 

.(1) لع سا  مككا غاعء
أاسػػب لعريػػةأػػد مفضػػػؿ،داران رفػػتدارا  ػػدايعتبع يىػػر،سػػطككصػػدباػػم بػػدا ػػرد فا 

.(2)ا  دياةاعاتدعذصةبع غاعءاع  ةا  ىعؿ





 




















                                  
 .184ص،ا أرؼ،اعدرفرج،(زيعرة1)
.140ص،3ج،ا خا طيب،؛ا  يرم241ص،4ج،ا أا  ة اأعبا ى ة،(ابفا بعر2)
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 الفصل الرابع

 الق اإلسالمية والتفريطام باألخيف عهد اخلالفة بني االلتز األندلسحكام 



 يف عَذ اخلالف٘ باألخالق اإلسالمٔ٘:  األىذلص: مظاٍش التزاو حلاو لّاملبحل األ 

  ٕ ــاى ــل الث ــات حلــاو  املبح ــذلص: احنشاف ــً األخــالق    األى ــ٘ ع ــذ اخلالف يف عَ

 اإلسالمٔ٘:
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 لوالمبحث ال 
  هد الخالفة بالخالق اإلسالميةفي  الندلسمظاهر التاام حكام 

اندظأامـصدا أز كابكلل عـبػع  نؽ؛فم مدا  نفةا اد سادا أ  ؿفمسيرداعـ 
يأبيفذ ؾ ف نؿا ايعطا أية:؛اإلسن ية

 : ال دل: الً أو 

ف ػم مػد بػد،كأيػدـ ىػعدراعركايػعت ػدة ػف ػد مـ،بكلػل ػعـبع عػدؿا اد سأد ب   عء
فلػعء ،فيػعؿإفا ػذميلػدهع ػل  ػرةداػعاير، رلؿىرة فا  ػعؿضع ت،(1)ا رد فا اعىر

أم،كاأم ػلأاػلأ ػذا ع ػرة،فيػعؿ:إفا ىػرةبمػع  ػةك  ػرة،ف ػـيعطػل  ػرةداػعاير،رلؿبمع
ك ػػك ػػـياػػف،فيػػعؿ:ىػػدؽا رلػػؿا ػػذملػػعءبع ىػػرة، رضػػتا يىػػة  ػػبا اعىػػر،أ ػػذديػػل

كا ىػػرةا أػػم،فىػػرأل ع ػػةك  ػػرة،لرفمػػم يسػػتىػػرألكصػػعؿىػػدؽا أػػع،ىػػعدصعن ػػعلػػعءبمػػع
.(2)كأ ربردا ىرةإ با رلؿ،لعءبمعا رلؿ ع ة

،ك ػعيىػدر امػع ػفأداػعـ،ادأرا ل  س طةا يضع ية،ك فىكرا عدؿ ادا   ي ةا اعىر
،أرادأفيار مػع دظية فاسػع ل، مـذ ؾ فأفا   ي ةا اعىرادأعجإ ب راءداربيرطبةيي

دزاريػػعأ ػػمالػػدةأيأع ػػعفػػممأككاػػعف،دزاريػػعأ ػػمالػػدةمكفكصػػ اسأدسػػعال  ػػبداراعاػػت 
، اػػلهػػكا كىػػم  ػػبدارا يأػػعـ؛ميلػػكزإمبػػ  را يعضػػم:فييػػؿ  اعىػػر،دلػػرا يعضػػم

فندعلة مؤمءأ عا دعلة، بطةأك،كهما  ديدأكفيعؿا يعضم:ميلكزبيعمعإم دعلة

                                  
(هك بدا رد فبف د دبف بداحبف د دبف بدا رد فبفا داـبفه عـبف بدا ػرد فا ػدا ؿ1)

 يبػل:ا اعىػر ػديف،أ ل:أـك دأس ب زاة.اايأل.أبػكا  طػرؼ،بف ع كيةبفه عـبف بدا   ؾبف ركاف
أ ظػػـباػػمأ يػػة،كاػػعف ػػٍفصىب ػػلييسػػ  كفبباػػما  ن ػػؼ،ببػػ  يرا  ػػؤ ايفبػػبندا اػػد سكهػػكأكؿ ػػٍف ييِّػػ،اح

بع  غربس طعاعكأف  مـفما يديـكا دػديث ػعاعكأطػك مـفػما  نفػةبػؿأطػكؿ  ػكؾاإلسػنـصب ػل ػدةكز عاػع
مفػػم ػػػمرر ضػػعفسػػػاة  سػػػيف اػػدكفػػػعةلػػد ا  يػػػر بػػداحبػػػف د ػػدكأػػػكف،سػػاة ن  ع ػػػة،ك ػػببيرطبػػػة

،ا د ػةا سػيراء،فاعات نفأل  سيفساةكسأةأ مرك ن ػةأيػعـ ػـيب غمػع  ي ػةصب ػل)ابػفا بػعر،ك ن  ع ة
،؛بػػػفأغػػػرمبػػػردل207ص،1ج،ا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا  غػػػرب،؛ابػػػف ػػػذارم197ص،1ج

ا زاهػػرة  ػػذرات،؛ا داب ػػم232ص،23ج،يػػةا ربفػػمفاػػكفا دبامع،؛ا اػػكيرم330ص،3ج،ا الػػـك
 .(3ص،3ج،ا ذهب

 .137ص،18ج،؛ا ى دما كافمبع كفيعت126ص’ا  غربفمد با  غرب،(ابفسعيد2)
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كبيػ ،كأ عا غبطة اعامعفػ  ركىػما يأػعـبػايضا ػدار،فيمعكأ عا كهمف يس،ا يأعـببيعمع
فعأىػؿا  بػر،كبععا ايعضفاعات مػعصي ػةأا ػر  ػعصك ػتبػل  سػ طعف،أايعضمعف عؿذ ؾ

ىػم  ػبا يعضػمأاػلبلفعز  يل رابمعكأ ػربأكصيػؼا كىػم  ػب ػعأدد ػلفيمػعف دػعؿا ك
أ ر بذ ؾف رسػؿ اػدذ ػؾ  يعضػم اػذركصػعؿ ػل:أاػتأ ػرتبػايضدارأ ػمالػدةفيػعؿ ػل:

"أ ػػعا سػػ ياةفاعاػػت  سػػعايف:اعػػـفيػػعؿ:ك ػػعد ػػعؾإ ػػبذ ػػؾصػػعؿأ ػػذتفيمػػعبيػػكؿاحأعػػع ب
" يك ػػكؾ ػػـ(1)يع  ػػكففػػما بدػػرفػػ ردتأفأ يبمػػعكاػػعفكراءهػػـ  ػػؾي  ػػذاػػؿسػػ ياة ىػػبع

ييػدركهعإمباػذاكبػذ ؾأع ػػؽكه ػؾفيػداػضفػػمأايعضػمعأا ػر ػفذ ػػؾكبييػتا يع ػةكا د ػػعـ
 ػبأكادػف:فضنكاظراحأعع ب أليأعـفىبرا   ي ة بدا رد ف  ب عأأب فذ ؾكصػعؿ

.(2) فاايعدإ با دؽفلزاؾاحأعع ب اعك فأ عاأؾ يرا

فمػك اػد عأراد ػراءدارا يأػعـصيػؿميلػكز،دأػراـا اعىػر  سػ طةا يضػع يةادرؾ  عسبؽا
ذ ؾكاألل  يضعء امي أرلا ػدار،إمب  ر فا يعضم كداػـا يضػعءب اػلميلػكز،كادأـر

أ ييػز اػدهـفػنفػرؽكم،كدا ػكاا عػدؿ،فمػـ ػـي كاػكا ماػةا يضػعء،ا عيأبيف دؿا يضػعة
.ةكا   ي ةبيفا عع 

ك  ػػثيػػد ر فػػمبيػػت،  ػػث  لاػػد،أاػػلاػػعفييسػػـد ػػؿ   اأػػلأ ن ػػعذ ؾك ػػف دا ػػةا اعىػػراػػ
كصيػػػػؿ:إفلبعيأػػػػل يسػػػػك ة ن ػػػػةأصسػػػػعـ  لاػػػػدك  باػػػػعء(3)،ك  ػػػػثيا يػػػػل  ػػػػبا زهػػػػراء،ا  ػػػػعؿ

(4)كا ضرا ر

كلمػلكىػعح  يػلك ػعرفػم،ك فا  كاهدأيضع  ػب دا ػةا اعىػرهػكأف عأكهػعنأىػدل ػل
فيػػػعـلاػػػد  ػػػف،يريػػػدا يػػػبض  يػػػل،ك ػػػديػػػد إ ػػػب ػػػاع ـ اعاػػػل،كهػػػركؿادػػػك ،ىػػػيعدع ااػػػرا

كسػػػب،ك ػػػرؼبد يػػػل، ػػػعيف بػػػدا ػػػرد فا  كصػػػؼ،ا ىػػػيع بةبيأػػػؿا  عأػػػك يدسػػػبكال عرلينػػػع
.(5)كأعمدهـبعإلدسعف، يعءا  يأكؿأكفكأ ربع سؤاؿ ،كأ  ظ  يمـ،ا  ىيعف



                                  
 .79ةيآ،(سكرةا امؼ1)
 .253ص،1ج، ط خا ا س،.اإلسبي م17-16ص،2ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
 .286ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم3)
.38ص،أ  عؿام نـ،(ا  طيب4)
 .20ص،2ج،ا زهراتا  ا كرة،(ابفا س عؾ5)
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ف ـيبػرر طػ هـك ػـيم ػؿا دػدثا ػذمأدل،درؾا اعىرب طأالا  ط ا ذمارأابللاد  يدأ
  ػبأعػكيضأهػؿا  عأكهع ػذمصأػؿ ط ،فػكبالاػد  أسػر مـ،إ بصأؿبرمء ط  كهػذا،ك ػـز

(1)يؤاد  بدرىمع با عدؿكاديعؽا دؽ

فعاػػد ع ػػأـا ع  ػػعء،ا ظ ػػـأكظ ػػـيأرالػػ  ػػفا  طػػ أك طػػ أكاػػعف بػػدا ػػرد فا اعىػػرإذا
كيع  اػـ،ـكصػعؿ:أ يػرا  ػؤ ايفيعأػذرإ ػياـإ ػيما أػذر،ا ذيفأفأكابعدـأ ذأدبعسا  رضم

 ن ة،ك يدأ ر اؿكادد ااـبى ةكاسكة،  ب عفرط الأال أبىرفمأ داداـ،باد ل
.(2) ع بيف ـي سسمـسكءكااىرفكا،كصبضكا عأ ر مـبل،فد كا ل، رضع  ااـ

 امػع:أفا ػرأة ايطعػة،كهاػعؾركايػعت ػدةأبػيفذ ػؾ،(3)ا عأد ببع عدؿا   ي ػةا  سأاىػر
 مع كفسػ،ع يبامفيمع ي عن  عأرادباعء إ يمفعدأعج،ربعضصىكرا  يركعاعف معأرضأل

،كأا ػؽ  يمػعل  ػةكافػرة،مع اظرةبديعةكبابفي،ف  ذهعا كايؿصمران،ا كايؿفما بي فع أاعت
كلعؿ  يل رلػعنابيػرانم،فرابد عر ،كصٌىت  يلصٌىأمع،فكص تا  رأةمبفب يرا يعضم

فػػد ؿ  يػػل،كا  سأاىػػرفػػمأ ػػؾا  اظػػرة،كصىػػدا زهػػراء،يطيػػؽد  ػػلإمل ع ػػة ػػفا رلػػعؿ
، ػػؿءىهػػذاا  ػػرج ػػفأػػرابهػػذاا  كضػػ فيػػعؿ: ػػعلػػعءبع يعضػػمفػػمهػػذاا كصػػت؟فيػػعؿ:أيريػػد

ػب اػلا داػـ ً ػ ىا  ػرج،فأعل   ػـ ػنا يعضػمبػلفيػعؿ:أدؿ  يػؾأدمؿا ع  ػعء  ػب،كأ ػرف ي
ايػػػؼ:فضػػدؾا داػػـكصػػعؿ،ا   ػػكؾا د  ػػعءأفميايػػؿهػػذاا  ػػػرج  ػػبا د ػػعرإمأاػػعكأاػػػت

يػؽأفاطػكؽهػذاا  اػعفأل عػل ػففايػؼاط:اطيؽذ ؾأيمػعا يعضػم؟فباػبابػفب ػيركصػعؿ
ا ييع ة،سب أرضيف إفرضيتهذاا داـ؟كصػٌص،كأاع رياؾفماإل ـ،فمد يمكد يؾيـك

                                  
 .68الصويف , العدل عند حكام األندلس يف عهدي اإلمارة واخلالفة, ص (1)

 .25ص،1ج،سراجا   كؾ،؛ا طرطك م81ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض2)
ا رد فا اعىربف د دبف بداحبف د دبف بدا ػرد فبػفا داػـبػفه ػعـبػف بػد(ا داـبف بد3)

إذك ػمسػب هكأربعػكف،كهكا أعس  ػفأ ػراءباػمأ يػةبػبندا اػد س،،كي يببع  سأاىربعح،ا رد فا دا ؿ
ك ػػداسػػ مع ىرلػػعف،سػػاة  دبػػعن مػػع ار ػػعن ه مػػعلع ،كاػػعفدسػػفا سػػيرة،ييااػػبأبػػعا عػػعص؛أي ػػلأيُـّ عػػعن  ع ػػـك

  رةساة كأكفبساةستكسأيفك ن  ع ة.،ك  سةأ مر،كاعاتًإ عرأل  سو
،1ج،ا   أىرفمأ بعرا ب ر،؛أبكا  داء193ص،2ج،رسع ةفمفضؿا اد سكذاررلع مع،)ابفدـز

.(234ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم228ص
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 ػـ ػرج ػفا  اػعفكسػٌ  لإ ػب،ك ٍظػتف ب غػتأيمػعا يعضػم:فباػبا داػـكصػعؿ،  يػلا يىػة
.(1)ا  رأة عبيامفيلك يرس

كامسػألعبل اىػع دمـا ػذماػعف مػع،أراـا داػـا  سأاىػر  ع  ػعءأؤادا ركايةا سعبية  باد
كردكاا  ظع ـإ بأىدعبمع.، كلعلمـاأ ر  ب  ىيأمـفىددت

فمػك،فم مدا  سأاىػركمسي ع،ا اد سكهذاإفدؿإا عيدؿ  ب دا لا اظعـا دعاـفم
ميريدأفياكفأدد فر يأل ظ ك عن.

إذصػعؿ  يعضػم اػذر" يػدب غاػم؛ةا داـا  سأاىرا أدذير فأاؿأ كاؿا يأع بك ف دا 
فأ اػامـ.. ػـ،يػ ا كفأ ػكا مـ،ىػيعءسػكءأككأاػؾأيػدـ مػـ،أاؾمألأمد أليأػعـ صػعؿاعػـ:كا 

(2)،ك افأد ام  ػبا  ؤ ػؤم،صعؿ:كايؼأيدـ  ؿهؤمء؟ صعؿ ستألد يرهـ،ـيع كا ام
".(3) ـمأس  إم يرا،فإفأبكاألبرأمـبع سكطكا سلف،كأببإبراهيـك  ؿهؤمء

ف ػػػف،ىػػػيعءأ اػػػعء  ػػػبا يأػػػعـأكيفيػػػ  ػػػبأع،أبػػػيفا ركايػػػةا سػػػعبيةدػػػرصا داػػػـا  سأاىػػػر
َيددا َأَيَهددا :" ػػ ا يأػػعـاسػػألعبة يك ػػلأعػػع ب يأضػػيعتا عػػدؿ اػػدا دػػعاـأفياػػكفا دػػعاـ ػػعدمن

َواَلُكم  َبي َنُكم  ِبال َباِطلِ  اللِ يَن آَمُنوا اَل تَأ ُكُموا َأم 
(4)

 امع:،ا يرةذ ؾكا  كاهد  ب، مأ عنبأدييؽا عدؿ(5)كاعفا   ي ةا  اىكربفأبب ع ر

                                  
 .235ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم1)
 د ػػدبػػفأد ػػدأبػكباػػرا  ؤ ػػؤمييػػعؿأد ػػدبػف بػػداحبػػفأد ػػدا  ػكمهػػذاصػػكؿابػػفا  رضػػم،(ا  ؤ ػؤم2)

 ف س  ة كيىةفيػعؿ  سػع ؿ  ػبأبػمباػرا  ؤ ػؤمفإ يػلأػ أما د ػعؿا ابػعر ك ير س ؿ ع دبفسعيديـك
ا  .(91ص،2ج،أرأيبا  دارؾ، عأ أياعا  دأ نت) يعضكا 
صضػػػعة،؛ا ابػػػعهم19ص،2ج،ا ػػػخا طيػػػب،؛ا  يػػػرم275ص،1ج، ط ػػػخا ا ػػػس،(اإلسػػػبي م3)

 .73ص،ا اد س
.29آية،(سكرةا اسعء4)
أ ػلبرهػػة،كهػك عػػعفرما اسػب(هػك د ػدبػفا ك يػػدبػفيزيػدبػف بػػدا   ػؾا ػدا ؿإ ػػبا اػد سأكؿا  ػأخ5)

زيػػػعدفػػػمأكؿا  ػػػأخ.) ؤ ػػػؼ ػػػ طػػػعرؽبػػػف،د ػػػؿلػػػد  بػػػدا   ػػػؾا  عػػػعفرما اػػػد س،باػػػتيديػػػببػػػفبرطػػػعؿ
 .(175ص،ذاربندا اد س لمكؿ،
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كاػعفأد ػر،كأػرؾا اػيس،فألػرد يسػبخفػما امػر،ك علايسفيػليػعصكتا ػيس،أفأعلرانصدـ
كاايطعت،فأغ غ تفما بسعأيف،كصدذهؿ،فلرلأعبعع مع،فرفعألددأةفم  ع بمع،  ب يعبل
فيػػعؿ ػػل:ىػػؼدع ػػؾمبػػفأبػػم،ف ػػاعذ ػػؾإ ػػببعػػض ػػفيػػ اسبػػل،فرلػػ  أديػػرا، ػػف ياػػل

كلعػػػؿ،فيػػػعؿااظػػػرإف ػػػعءاحأعػػػع بفػػػم ػػػ اؾ،فأ طػػػؼفػػػمكىػػػؼذ ػػػؾبػػػيفيديػػػل، ػػػع ر
ػع،كيس ؿ دا مع  فظمر  يلأبديؿدعؿ،فيسأد مأىدعبأ ؾا بسعأي فػ  برك أف  ىن

ف  ػػعكصعػػت ياػػل،فػػ  رب لي ػػل،يايػػؿا زبػػؿا ػػأرلد ػػعرانكظمػػر ػػفدع ػػل ػػع ػػـياػػفصبػػؿذ ػػؾ
،فأ  ؾا ر بص بلكارأعشكصػعؿد اػمآأػمبػل ػف از ػم،صعؿ لأدضرا ايسا د ر،  يل

فيػػػػعؿكاح دػػػد ففػػػػم  ػػػػعرؽا رض،إ ػػػبىػػػػعدبلكدفعػػػػل،فلبػػػػر ،فكاػػػؿبػػػػل سػػػػرةىػػػعدبل
،كا أ تابفأبم ع رإ با زبعؿ،كياىؼ امع،ك غعربمعأفابفأبم ع ريداـ  با طيكر

 .(1) افأ رجا عفعم يعبعكم كابع،فيعؿ ل كأأيتبلأ اياعؾ

،رلععا ديػكؽ ىػدعبمعإ معفمهيبة يداسأغ،أبيفا ركايةا سعبيةأف   اىكربفأبب ع ر
فدؿ  ب يدؿ  ب دا أل.ذ ؾكا 

كيػػركلأف،ا ديػكؽإ ػػبأه مػعكدرىػػل  ػبذ ػػؾيؤاػد دا أػػل،أفإرلػععا  اىػػكرابػف ػػع ر
كأرادا أعلر،أ طع ا  اىكرىرة  ياة،اري ةأددألعرا   رؽصىدا  اىكرك علأدلعره

ذب،ام أسػػػعؿفػػػمامػػػرصرطبػػػة كسػػػ ؿ اػػػػل،ا ػػػأـا رلػػػؿ،دػػػػدأةأد ػػػؿا ىػػػرةأدسػػػبمع د ػػػػعكا 
فػ  ربإدضػعر ضػرب،صيػؿلاػعف،ف  ربع سؤاؿ  ب فأغيردع ػل،ك رؼبع يىة،ا  اىكر

صػعؿ،صػعؿا أػعلر: ادأمػع ػؾ،ىػرفت  ػرة،فيػعؿا لاػعف،فػرحا أػعلر،كأ رجا ىػرة،ي لكاسر
كأ طػػبا لاػػعف  ػػرةداػػعاير عػػدـإفسػػعد،عايرداػػة ػػببأعػػكيضا أػػعلر  ػػرأكأاػػع:ابػػف ػػع ر

.(2)ا ىرة

ا ػعأبػيفار ػل،أبيفا ركايةدرصا  اىكربفأبب ع ر  بإرلععا ديػكؽإ ػبأىػدعبمع
إذأبػػيفا ركايػػعتا سػػعبيةسػػمك ةكىػػكؿ،ف يػػد ػػكضا أػػعلر  ػػرةداػػعايرا ػػذمىػػرفمعا لاػػعف

.ا اد س  ب دا ةا اظعـا ذماعفسع دانفمؿا عيدإكهذاإفدؿ،أاعسبسطعء  دعاـ

                                  
.402-401ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .396ص، غربا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا ،؛ابف ذارم413-412ص،ـ.ف(2)
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كبسػػػطلا دػػػؽ  ػػػبا صػػػرب،دةكعكاطردػػػلا  مػػػ،ككىػػػؿ ػػػدؿا  اىػػػكرفػػػما  عىػػػةكا عع ػػػة
.(1)أ ر ضركببلا   ؿ،فع صرب ف عىألكدع يأل

  بسبيؿ،أ اك فاؿظع ـإ يلك ف دا ةا  اىكرابفأبب ع رأفا ر يةاعاتأأكلل
   عؿأدد كاـا اعسأكلػل   اىػكرابػف ػع ري ػاكا كىػيؼصػع نن:يػعاعىػرا دػؽإف ػما

 بػػدا ػػرد فابػػفأكفيػػعؿا  اىػػكر،صػػعؿ:د كأػػل  دػػعاـف ػػـيػػ ت، ظ  ػػة اػػدذ ػػؾا كىػػيؼ
صػعؿ،فذارا رلػؿ عع  ػةبيام ػع،صعؿ ل:اذار ظ  أؾ،فطيسبمذ ا  از ة فا علزكا  معاة

،يضػعلأك،إ ػعيرفعػلا دػؽ،كصعؿ  كىػيؼ:ااػزؿىػع ران،ع ر: عأ ظـب يأاعبع دع يةابف 
أك يا ػػذا داػػـ ػػفسػػلف،كصد ػػل ىػػعدبا  ظػػع ـ،صػػعؿ ىػػعدبا  ػػرطة: ػػذبيػػدهػػذاا ظػػع ـ

ؿ ككأاػػػ،ففػػػم از أػػػم كصػػػعؿا  اىػػػكر  رلػػػؿ:ااأىػػػ تكبيػػػمااأىػػػعفمفػػػي فأمػػػ، يػػػرذ ػػػؾ
.(2)ا ذ ةكأبعد  فا  نفةا كىيؼب اكاع ف

د يؿ  ب، يرفعكا ظع  مـا أم ـيأ افا يعضم فد مع،إفأكللا ر يةإ با   ي ة بع رة
فأػػد ؿا  اىػػكربا سػػل د مػػعيؤاػػددرىػػل  ػػبأدييػػؽا عػػدؿصػػم،أ ػػأعمـبعػػدؿا  اىػػكر كا 

 مد .

فػػإفا  اىػػكرادأعلػػليك ػػعإ ػػب،عدا  اىػػكرك عد ػػلكأ ياػػل  ػػبا سػػلأف د ػػدفٌىػػكيػػركل
كاػػعفا يػػرا أعمػػد ػػلف ا ػػذرسػػك لإ ػػب د ػػدف   ػػع ا رسػػكؿ دبكسػػعفػػمسػػلفا يعضػػم،ا  ىػػد

ف  ػع، د دبفزرب ديؼظمػر اػل  ػبا رأأػلصػدرأفسػبي ل ػفا  د ػةيد يػل ػفا عيكبػة
ف عػؿذ ػؾ، اىػكربيىػألأ ػربإ رالػل ػف   ػل اػد  ػـيػرد إ ػب دبسػل عدا رسكؿإ با 

يػػع د ػػدإاػػل:كذهػػبا  عىػػدإ ػػب ػػاكل ػػعاع ػػلفيطػػ   يػػلا  اىػػكركصػػعؿ ػػل،  ػػب ػػعرسػػ ل
ا أػػرؼأكا يعضػػمكهػػكفػػم د ػػلك ػػكأ ػػذاما دػػؽ ػػعأطيػػتام أاػػعع اػػل ػػدإ ػػب دبسػػؾ

ـكزا ػت اػلريػخا عاعيػةكب غػتصىػأل  يعضػمفىػع دلبع دؽفمكا ذميط يػؾفعااسػرا دػعل
.(3)  زكلألكزادا يعضم دةفمأداع ل

كهػػذايػػدؿ  ػػبأفا  اىػػكرابػػف ػػع راػػعفيطبػػؽا يػػعاكف  ػػبل يػػ أفػػرادر يأػػلدأػػب  ػػب
 كظ يل.

                                  
 .269ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .410-409،ص1،ا خا طيب،ج؛ا  يرم269ص،ـ.ف(2)
 .410،411ص،ـ.ف؛413ص،ـ.ف(3)
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كا بػػػكرصمكهػػػكأابػػػر ػػػدـ،ا ػػػعيػػػركلأفهاػػػعؾ ىػػػك ةبػػػيفا أػػػعلرا  غربػػػمكفأػػػع ا بػػػكرصم
ا  اىػػػكرأكلمػػػتي ػػػيف  ػػػبا بػػػكرصمظػػػفأفا لػػػع ي اػػػ أدنفػػػلىػػػرخا أػػػعلر   اىػػػكرفػػػم
طرييػل  لػػع   أظ  ػع ػػفا  أػػمفكاػؿأ ػػرا  أػػم  دػعاـأاىػػؼ اػػلكسػ طلكا  اىػػكرصػػبض

.(1)اع أل  با  أع كا ع 

دأب كاعاكااىعؼا  ظ ك يفإ  ب،أؤادا ركايةا سعبية  بدرصا  اىكربفأبب ع ر
 ابعر د ل.أك،إ يل فا  يربيف

كاػعف ػديد،كصد رض  با  اىكربفأبم ػع راسػـأدػد د ػلفػمل  ػة ػفطػعؿسػلال
ك ػرؼا رلػؿ،يػةكعدأػبي دػؽب  ػلا م،ب فمسبيؿإ بإطنصػل،فكص   باس ل،ا ديد  يل
ف ػػـ،ا  اىػػكرإ ػػرذ ػػؾفػػرؽ،فػػع أـكألمػػدا سػػلفػػما ػػد عءكا  اعلػػعة،بأكصيعػػل كاسػػأد با اػػـك

يػػػ  ر بػػػإطنؽا رلػػػؿ، ايػػػؼا  ػػػذ،كاػػػعفي أيػػػل اػػػدأاكي ػػػلآتاريػػػلا  ػػػ ص،ييػػػدر  يػػػل
كد ػػع،فعايػػعد  ػػر ،إ ػػبأف  ػػـأاػػلاػػذير ػػفربػػل،فعسػػأدف  ػػ ال ػػرارا،كيأك ػػد   ػػبدبسػػل

،اح  ػبر ػـأاػؼابػفأبػم ػع ركصعؿفماأعبل:هػذاط يػؽ،فاأببإطنصل،بع دكاةفم رصد 
.(2)كأددثا اعسز عاعنب عاعف ال

بػػد يؿأفا  اىػػكرصػػعؿ:هػػذا،ك كفػػل ػػفاح،أبػػيفا ركايػػة  ػػبأيػػكلا  اىػػكريػػفأبػػب ػػع ر
.فمبف ع رعأ عا يكؿب فآتاريلا،ط يؽاح  بر ـأاؼابفأبم ع ر

،كهػمأ ػػيربكضػكحإ ػػبا عػدؿا ػػذمأديػؽفػػم مػػد ،أ ػؾهػػمبعػضأ بػػعرا   ي ػةا  اىػػكر
كبػيف،مفػرؽبػيفدػعاـك داػكـ،فمكيدرص  بأدييؽا عدا ةبيفاؿا  كاطايففما دك ة

أك، يففػما داػـكا دك ػةؤكا  سػأكدأب كاػعفا  ػكاطف ػف اعىػرا ػبنط، كاطفك كاطف
.(3)دأب كاعف فدع يةا  اىكرذاأل

                                  
ص، غػػػربا بيػػػعفا  غػػػربفػػػمأ بػػػعرا اػػػد سكا ،؛ابػػػف ػػػذارم410ص،1ج،ا ػػػخا طيػػػب،(ا  يػػػرم1)

395. 
.419ص،ـ.ف(2)
 .10ص،ا  اىكربف ع ر،اعىربف د د،(ا د د3)
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ذا(1)دا  ؤر ػكفبعدا ػة بػدا   ػؾابػف ػع رفيػعؿا ػذهبم:"اػعف بػدا   ػؾابػف ػػع ركصػد ػم
فػمأيع ػلا اػد سسعد ظيـكاعففيػلديػعء  ػرطيضػرببػلا   ػؿاػعف ػفا  ػلععففػدا ت

 .(2)فم يرك ىبك ز
كياىػػػر،كيد ػػػما  ػػػرع،يظمػػػرا عػػػدؿ، دبػػػعن  ىػػػع ديف،كصػػػعؿابػػػفا  طيػػػب:"اػػػعف راصبػػػعنح

كيي   دكا ديف....كاعف  عأيرببلإ بص كبا اعسإسيعطسدس،كيكفما ر ية،ا  ظ كـ
(3)ا لبعية فل ي ا بند"

ك دبػػػة، راصبػػػةاح،يندػػػظ  ػػػعسػػػبؽأف بػػػدا   ػػػؾبػػػف ػػػع راأىػػػؼبػػػع  نؽاإلسػػػن ية
ظمػػػعرا عػػدؿ كص ػػ  ػػػدك،كد عيػػةا  ػػػرع،كاىػػرةا  ظ ػػػكـ،كا  طػػػعءا ر يػػةديمػػػع،ا ىػػع ديفكا 

ا ديف.
،ا ػعهلػرا  مػك،ك فا دم ؿ  ػب دا ػة بػدا   ػؾأ يػد   سػلكفكا ا ػؼ  ػفطػعؿسػلال

فػػمانكصػػعـبإىػػنح ػػعاػػعففعسػػد،كاسػػأبدؿ  سػػمركاإل ػػراؼ  ػػب ػػؤكفا ر يػػةبا سػػل،كا رادػػة
.(4) ع يةكازدادتا  ركةا ،كصدأـ لذ ؾف ى دتأدكاؿا بند،أ ر 

ا كميػةصمػرا برابػركأ ضػبإ يػل"  عىعرت:بع عدؿكاهـ عصيؿ ال(5)اأىؼ  مبفد كد
حا بػػػعب رفػػكعا دلػػػعبييػػيـا دػػػدكد ػػـسػػػعررأيػػلفػػػما اػػػعسككأصػػػعـا عػػدؿكاػػػعف  أػػ،ا داػػعـ

كااأزع امـا سنح .(6)ف  ز مـا  غعـر

                                  
( بدا   ؾابف ع ر  عأكفما دعلبابف ع رصعـفم اىبلابالا   يبا  ظ رأبك ػركاف بػدا   ػؾ1)

اػتأيع ػلأ يػعداندا ػتكاع،كدلعبأػل لػرمأبيػل،كا ايعبة ػفه ػعـا  ؤيػد،بف د دفلرلفما غزككا سيعسة
؛124ص،17ج،سػيرأ ػنـا اػبنء،ك عرتا  أفبعد .)ا ػذهبم،هػ399أكفمساة،سب سايفإ بأف عت

 .(25،ص8ج،ا اع ؿفما أعريا،؛ابفا  ير28ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،ا د يدم
 .124ص،17ج،(سيرأ نـا ابنء2)
 .84ص، نـ(أ  عؿا 3)
.86،89ص،ـ.ف(4)
(  ػػمبػػفد ػػكدبػػف ي ػػكفبػػف  ػػمبػػف بػػداحبػػف  ػػربػػفادريػػسبػػفإدريػػسبػػف بػػداحبػػفدسػػفبػػف5)

  ػر ،أ ػلدػر باػت ػـأبيػلاسػ معصر ػية،اايأػلأبػكا دسػيف،ا دسيفبف  مبفأبمطع برضماح ػامـ
ا ػذ يرةفػػم دعسػفأهػػؿ،؛ابػػفبسػعـ205،206ص،دا اػد سذاػربػػن،أربػ ك  سػكفسػػاة) ؤ ؼ لمػكؿ

،17ج،سػػيرأ ػػنـا اػػبنء،؛ا ػػذهبم97ص،8ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،؛ابػػفا  يػػر96ص،1ج،ا لزيػػرة
 (.135ص
 .129ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب6)
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 أػعهـإ ػبا داػعـأسبع غ بػةدأػبىػعرأصػؿا ر يػةيرفػ "أيػدـ ػفا يمػر  اػع:كصيؿ اػلأيضػعن
كل ػػس،  عػػدؿيك  ػػذبعرصػػةا ػػد عكمتصػػميأدػػرل  يمػػعا داػػعـفبركعب ػػع ػػعء ػػفكلػػك ا ػػد 

با سل  ظع ـا اعسكهك  أػكحا بػعب رفػكعا دلػعب  ػكاردكا ىػعدرييػيـا دػدكد بع ػرةبا سػل
."(1) علرلفم ل س ل بع رألإصع ةا ددكدبا سل فابعرصك ل فبعضانميدع مأدد



كظمػػرت ػػلسػػيرة د ػػكدةكآ ػػعراري ػػةكداػػـ  ػػب،كصيػػؿ اػػل:"ذهػػبرد ػػلاح ػػذهبا عػػدؿ
".(2)ا بربرفردأ كاؿا ر يةكى خأ را اعسفمأيع ل

أفياعف  مابفد كد:كصيؿأيضعن عيػد هػؿصرطبػةدعز ػعن ػعدمندسػفا سػيرةكاػعفصػد ػـز
.(3)مأ ذهعا بربرأأ كا مـا 

ك ػفا  ػكر،أبػيف ػعي ػمأفداػـابػفد ػكد  ر يػةاػعفبع غ بػةكصػكةا سػنحا سدبقميتبين م
م،كاػػعفبيأػػل  أكدػػعن  ر يػػة،ا دا ػػة  ػػب د ػػلأاػػلاػػعفيل ػػسبا سػػل  اظػػرفػػم ظػػع ـا اػػعس

،ـ(أصعـ ػنثسػاكات1017=ق408دأك ب عـ)في(4)دعلبكمكارد.أ عا يعسـبفد كد
.كصيػػؿ اػػلاػػعفيأ ػػي ص ػػينكبيػػمفػػما   ػػؾإ ػػبسػػاة(5)إ ػػبي ية  ػػ كفػػرإ ػػب، ػػمرأةكأربعػػ

.(6)ـ(1021=ق412)

                                  
.98-97ص،1ج،ا ذ يرة ف دعسفأهؿا لزيرة،(ا  اأريام1)
 .206ص،ذاربندا اد س،ؼ لمكؿ( ؤ 2)
 .273ص،9ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
(هكأ يرا  ؤ ايفا يعسـبفد كدبف ي كفبف  مبف بداحبف  ربفإدريسبفإدريسبف بداح4)

بكيػ  ػلا  نفػة،لا  ػ  كف يبػ،اايأػلأبػك د ػد،بفدسفبفا دسيفبف  مبػفأبػمطع ػبرضػماح ػامـ
ذاػربػند،كأربعةأ مر.) ؤ ػؼ لمػكؿ،ف صعـ  ي ة نثسايف،بعد يأؿأ يل  مبفد كد،ق408ساة

ا اع ػؿفػم،؛ابػفا  يػر200ص،2ج،رسع ةفمفضؿا اد سكذاػررلع مػع،؛ابفدـز207ص،ا اد س
 .(517،ص17ج، ابنءسيرأ نـا،؛ا ذهبم100ص،8ج،ا أعريا

 .206ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
 .100136ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،ص؛ابفا  ير،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم6)
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ـ(فأدبػػبإ ػػب1021=ق412فيػػدبكيػػ  ػػلبع  نفػػةسػػاة)(1)أ ػػعيديػػمبػػف  ػػمبػػفد ػػكد
،كصػػػربا ع  ػػػعءكا  يمػػػعء،كسػػػرحا سػػػلكف،امـاىػػػؼا  ػػػراجكأسػػػيط ػػػ،فيػػػرب اػػػعز مـ،ا اػػػعس

.(2)ـ(1026=ق417كألزؿا عطعيع  يكادصأؿ عـ)

 جهاد: ال :ثانياً 

كاعاػػتا دػػركب،فػػمدع ػػة ػػفا  كضػػب،يػػكـأػػك م بػػدا ػػرد فا اعىػػرا داػػـا اػػد ساعاػػت
اإل ػػعرةصػػدأرهيػػت، بػػداحكأ يػػل،ا دا  يػػةكا  ػػأفا  أنديػػةا أػػماسػػأ رتطػػكاؿداػػـا  اػػذر

 ذ ؾبعيعلاؿأىػدعب،ك  ريفساةعنكاعفسال ن ،كاعات م أل طيرةكىعبة،يةا اد س
فمذ ؾا اد سك ـياعفسلأدد  طكرةا  م ةا أماعاتسأكالل ىفيأك با داـفم،ا  اعاة
ؿ ػػػزكةأك.كاعاػػت(3)ك ػػعصنن ػػػلع ع،كذايػػػعن ػػعدمن، اػػف بػػػدا ػػرد فاػػعفأ يػػػراندعز ػػعن،ا دػػيف
.(4)فأخفيمعسبعيفدىاع،هم زكةا  اأكف،  اعىر

كاػػعفابػػفد ىػػكففػػم، ػػ ابػػفد ىػػكففػػمكادما أ ػػعحبلٌيػػعف،ا أيػػب بػػدا ػػرد فا اعىػػر
.(5)فمز ل بدا رد فكأفابأا ر ف علصأننكأٍسران،  ريفأ ؼفعرس

دأبأصعـا عكجك مدا بندككض ا عػدؿكا ػرا  ػف ػـبعػثلي ػعك ـيزؿ بدا رد فيغزك
ك ػزابر كاطػلباعديػةسػنكصأػؿ،ك ٌ رهػع،كسل  عسػة،كفػعس،ف  ػؾسػبأة،سػطكإ با  غربا 
ك ػػفا غػػعراتا اػد سكىػػعرت،ابػفد ىػػكف أصػػكل ػػعاعاػػتكأدسػامعدػػعمكىػػ عكلمػل  ػػرـك

ا اأػػم  ػػرة ػػزكةكدك مػػـككضػػ   ػػيمـا  ػػراجكدااػػت ػػل  ػػبا عػػدكك ػػزابا سػػلبػػندا ػػركـ
  كامػػعفاػػعففي ػػع ػػرط  ػػيمـا اػػع  ػػرأ ػػؼرلػػؿيىػػاعكف ػػلفػػم دياأػػلا أػػمباعهػػعكسػػٌ عهع

(6)ا زهراء

                                  
بعػدفػرار  ػل،ق412بكي  لا  نفةسػاة،ق384ك دساة،(هكأ يرا  ؤ ايفيديمبف  مبفد كد1)

ذاػربػند،) ؤ ػؼ لمػكؿ، يبلا  أع ػمبػعح،أ لدرةبات ـأبيلاس معا بكاة،يألأبك د داا، فصرطبة
 (.207ص،ا اد س

 .207ًص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ2)
 .160،161ص،ـ.ف(3)
.161ص،ـ.ف(4)
 .267ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم233ص،23ج،ـ.ف(5)
 .267ص،8ج،ـ.ف؛233ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم6)
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.(1)كسرصسطة،إ بي يةسيطرا اعىر  ب،(ـ914=هػ301)كفم عـ

يػػذارأفا   ػػرايف ػػفأهػػؿ،رجا  ػػ،ك عراػػةا  ػػرج، ػػزكة ػػكبش(ـ920ق=308)كفػػمسػػاة
 ػـ رلػكا،ف  ػعركا  ػب ػعمصػك فػمبسػيطمـ ػفا ػدكابكا سػكاـ؛ل يييةأأكهـفمل  ا ير

ـل يػ إ ػيمفعاد ػد؛ف ددصكابلطع عيففػما أغ ػب  يػل؛يعرؼبع ي يعة،  بدىفبيربمـ
- ػػزكلػػؿ-ف ػػادمـاح؛ـككاضػػعكهـا يأػػعؿب  بػػتبىػػع ره،أهػػؿا  دياػػةب عرسػػمـكرال مػػـ

،ؿا امعرإ ػبآ ػر أككاأبعكهـ ف،فيأ كاكأسركاا يرا امـ؛كأطعؿأيديمـ  يمـ،أاأعؼا ا رة
ؿبعسػـا  د ػةعفعسأب ػرا اعىػرب ػعكرد كأ ػ؛كبع ػكابل  ػة ػفرؤكسػمـ،كا سػيؼيع ػؿفػيمـ

.(2)ا أماعففيمع ادكركدا  أخ  يل

بػػػف د ػػػدبػػػفإ يػػػعسإ ػػػبأد ػػػدأ ػػػزلا اعىػػػر ػػػديفاحا يع ػػػد،ـ(944ق=332)كفػػػمسػػػاة
،ـ(948ق=337)كفػػمسػػػاة،كأدػػرؽل  ػػة ػػػفدىػػكامـ،فغػػػاـ؛فػػد ؿدارا دػػرب؛ل يييػػة

.(3)اعاتكصيعةأرأييرة  با عدك

فػػػعفأأخ ن ػػػة،بػػػفيع ػػػبادػػػكل يييػػػةأد ػػػدأ ػػػرجا اعىػػػرصع ػػػد ،ـ(951ق=339)كفػػػمسػػػاة
 امػع،اعاػت   سػ  يف ػزكات  ػبا ػركـ،340كفػمسػاة،كسببادكا فأ ؼسبية،دىكف

كسػبب،صأػؿل  ػة ػفد ػعأمـك يػعأ أمـ،هػز مـأصػبخهزي ػة،بلي ييةفأخ  بيدصع دبط يكس
كفػػأخآ ػػر  ػػب؛ككىػػؿذ ػػؾا سػػبمإ ػػبصرطبػػة؛ ػػفاسػػع مـكذراريمػػـاي ػػع  ػػب ن  ع ػػةرأس

كفػأخ؛كفأخآ ػر  ػبيػدمر ػيؽصع ػدا اعىػر  ػبط بيػرة؛بصع دا اعىربفيع أد ديدم
.(4)آ ر  بيدميديببفهع ـا اليبم

ف ػػأخبمػػعدىػػكاعا يػػرة؛بػػندا ػػركـ، ػػزاا داػػـا  سأاىػػربػػعح،ـ(962=ق351)كفػػمسػػاة
داػـبع ػؿا ل ػعفأ را ،هػ354كفمساة،(5)كااىرؼ عا عظعفرا،كسببك اـ،ك داعل ي ة

                                  
.161ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
.216ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.234ص،ـ.ف(3)
 .236،237ص،ـ.ف(4)
.244ص،ـ.ف(5)
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كص ػؿبع ػرةآمؼ،كسػبم،كفيمع ػرج عزيػعنإ ػببػندا لػكؼفيأػؿ،ا غزكاايةفمل ي سكاد ل
.(2)كسبكا،فيأ كا،كب ااسة،كبر  كاة، زلا داـصكاد إ بل ييية،ق366كفمساة(1)سبيل

فػػماػػؿكأػػرؾا غػػزكف،(3)  ػػعأػػكفبا داػػـك ػػبك ػػد ه ػػعـىػػغيرانف ه ػػؿا  ػػكر عاأ ػػرتا ػػرـك
فيدـا اعس فا  غكري اكف ع،ك ا كا،كسبكا، كاإ با ب دافكعكأط،لمة ف غكرا  س  يف

 يلعهػد،ك ػرضا سػل  ػبلع ػرا  ىػد م،دػؿبمػـفعػزذ ػؾ  ػبا  اىػكربػفأبػم ػع ر
طيػل ع ػةأ ػؼكيع،كيلمػز عػلا عسػعار،كا ييعـبدركبل  بأفي أعرفما لاػد،ا عدكبا سل

كلمػز عػل ػفا ليػكش ػع ػعءفأكلػلإ ػب،دياعر  ا ية  با لاػدفػ  طب ػعأراد ػفا  ػعؿ
 كاىػنن،كاػعفذاه ػة ع يػةفػما لمػعد،(4)ف ػأخفيمػعفأكدػعت،ؿ زكاأػلأككهػم، زكل ييية
يراػب ػففػكر فػنيرلػ إ ػبصىػد ك،كرب ع ػرج ىػنةا عيػدفييػ  ػلفيػلا لمػعد، غزكا ركـ

،ا ػػؿا ػدركبإمكصػػد ديػلاػؿ ػػفأراد ػفا عسػػعارأكفػػنيىػؿإ ػب،بعػدااىػرافل ػػفا ىػنة
صطفم زاة(5)ك زاسأعنك  سيف زكة .(6) ـيمـز

ك ػػزا، ػػزابرل كاػػة،فغػػزا  ػػعام ػػزكاتبعػػد ػػكتأبيػػل،أ ػػع بػػدا   ػػؾا  ظ ػػرابػػفا  اىػػكر
.(7)م زاألا  ع اةك عتف،ك زاص أي ة،ل ييية

صأ ػػل،ق399كصأػػؿسػػاة،ا  ػػمرأربعػػةأ ػػمركاىػػؼ،ك ػػب اعاػػلأ ػػك  بػػدا ػػرد فا اعىػػر
ك ػـأػذارا  ىػعدرا عربيػة،(8) د دبفه عـبف بدا لبعربف بدا ػرد فا اعىػر ػديفاح

.لمعد  سببصىر دألفما  نفة ف




                                  
171ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
173ص،ـ.ف(2)
 25ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
 176ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ4)
237ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم5)
 185ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ6)
195ص،ـ.ف(7)
195ص، اد سذاربندا،؛ ؤ ؼ لمكؿ306ص،1ج،أعرياابفا كردم،(ا كردم8)
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 الثًا: الشجا ة:ث

،اػػعرأضػػطـرا اػػد سكك ػػمك:صػػعؿا اػػكيرم،ا اػػد س ػػرد فا اعىػػرفػػمك ػػف ػػلع ة بػػدا
ػػػزكاتا يػػػرة،ف   ػػػدايراامػػػعكسػػػٌافزمز مػػػع،كل ػػػرةهأأ يػػػد ػػػيعصعنكا عصػػػعن كاػػػعفيي ػػػٌبلبعبػػػد،ك ػػػزا ى

ر،ك ـيلد فا  عؿ عيسأعيفبل  ب ىع خلي ل،ا رد فا دا ؿ فعأ ؽأفىػعدبا ػدُّكلى
ا دىػفبل يػ إ يػلفمز ػل بػدا ػرد فكأسػر .فٌسػـ،بةفمادك ن  ع ةفػعرسأ عر  بصرط

كاػػعفابػػفد ىػػكففػػم، ػػـا أيػػب ػػ ابػػفد ىػػكففػػمكادما أ ػػعحبلٌيػػعف، ػػعفيػػلفأيػػٌكلبػػل
.(1)فمز ل بدا رد فكأفابأا ر ف علصأننكأٍسران،  ريفأ ؼفعرس

بعػػدذ ػػؾا اأػػم،ةكفػػعسكسل  عسػػةك ٌ رهػػعف  ػػؾسػػبأ،سػػطككبعػػثإ ػػبا  غػػربا  ك ػػزاا ػػرـك
ككضػػ   ػػيمـلزيػػةيؤدكامػػع.كاػػعففي ػػع ػػرط  ػػيمـا اػػع  ػػر،  ػػرة ػػزكةدأػػبدٌكخبندهػػع

.(2)أ ؼىعا يىاعكف لفم دياألا أمباعهعكسٌ عهعا زهراء

فػػم،يةا اد سػػ يةكأكسػػ رصعػػةا ػػبنداإلسػػن،ك ػػعيداػػب ػػف ػػلع ةا  اىػػكربػػفأبػػم ػػع ر
  عأكلمتإ ب دياػةسػع ـكصػداىػب  ػب،رد ف لعع ك با  سأعيفبفهكدأك ع، مد 

أ ػعأرااػمصػػد،يػع ػلعع:فيػعؿ ػػم،صبػرا  اىػكربػفأبػم ػع رسػػرير كا رأأػل أا ػةإ ػبلعابػل
كأػا سىػعدب ػ:فص ػت ػلأ  اتبندا  س  يفكل ست  بصبر  امـصعؿفد  أاػما غيػرة

فمـبمفدع تا رأألبيام،هذاا يبركأات  يل عس   اؾ عيار س ع لكماسأيربؾصرار
.(3)كبيالكصع ت لىدصؾفي عصعؿأي  ر   ؾب  ؿهذا

 راب ًا: الحام:

ك ػػفا  كاصػػؼا أػػمأػػدؿ  ػػب،سيعسػػةا دااػػةا ك،يػػكةا ك،دـزبػػع ،اأىػػؼ بػػدا ػػرد فا اعىػػر
ف ػػػػعـإصيػػػػؿ،أىػػػػديل  ػػػػد ما ابػػػػكةفػػػػملبػػػػعؿ  ػػػػعرةد ػػػػيـ،ـ عبػػػػدا ػػػػرد فا اعىػػػػرا دػػػػز

،ا ىػنةىػػنأعف،اد ػبرلػؿا ابػكةبلبػػعؿ  ػعرةكديعاأػل  ي ػػةبعمادرافػعت،(ـ937=ق325)
فػماػؿىػنةكيسػلدكفكبطػكف، ػنثراعػعت،كا  عاية اػد ركبمػع،كاددة ادط كعا   س

، ي اػم ػفا ػذاكبيػع ػف ػنا بىػرياظػرفػما ػدايع:يػل امـفآأ عصرك،أيديمـأدتكلمكهـ

                                  
.233ص،23ج،(امعيةا ربفمفاكفا دب1)
.267ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم233ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم2)
 .399ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
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 اػػػتبد ػػػيـكبػػػ بميد ػػػؼآأ ػػػعراػػػك مـ، ػػػرج كسػػػب ػػػفا بدػػػرأأ رلاػػػم ػػػفا ػػػذاكبيػػػع ػػػع
ك فامادرافعتفرضا ىيعـ،كاعات ع يثاعهاة، اتب ع يث  ةد يـ ـيسلدآك،ىعدبل

 ا ل عػػة،ظمػػركا   ػػيسإ ػػبا ، اػػيفامىػػكـيػػـك   ػػرأيػػعـ ػػفر ضػػعف،كىػػكـيػػـك ،كىػػـك
ا   يسأك ف،ف ف كاؿيكيك  ك ػف،ا عرأليأىدؽ نث ػركض ػفا بيػر،فطر  دايـك

ام اػػيفا عرأػػل ػػكراف كأسػػيطا كضػػكءكا طمػػر ػػف،ع ع ػػر ػػفاػػؿ ػػمءفأ ػػعا زاػػعة،افطػػريػػـك
أاػؿ،إفا دػكتميؤاػؿإمبزاػعة:كصػعؿ،كأدػؿأاػؿأا ػبا  ازيػر،سيطا دجأك،ا لاعبة كدػـر
،كصأػؿد ػيـ،كا أيػب اػدلػيش سػ كرة،ا اعىػربلػيش ظػيـثسا ديكااعتبعككرؤ،ا بيض

.(1)كبعتبرأسلإ بصرطبةكرل أبعلإ باإلسنـ

 ػ امادرافػعتا ديايػة اإلسػعءةا أػمأمػدؼإ ػب؛اندظ  عسبؽأفا اعىراعفيأعع ؿبدـز
كا  دة،اإلسنـ ييدةك بعدةك امعلعنإ ب .فماذاأ كرميىخا أعع ؿ عمعإمبع دـز

 ػ أم كظػؼيأىػؼبع  سػعد فػمأدػدا يػعـ،ي عػؿأ ػيعءصبيدػةأك، يدأىرؼا اعىربدـز
أ يعءصبيدػةأ ػرا اعىػرإسػيعط(2)رف   اعىر ديفاح ف د دبفيديمبف  ربف بعبة

.(3) فاإلفأعء  كرلكأ ز لبيألك اعل فا از أل

أصطع ػػػػعأمـأك ػػػػفطريػػػػؽ اعىػػػػبمـاإلداريػػػػةاسػػػػأيرتا  ػػػػكرا  ع يػػػػة باػػػػمأ يػػػػةكازدادكا ػػػػراءن
فأىػدلا   ي ػةا اعىػر ػلا ػع دػد،كاسأغؿبعػض ػامـ اىػبلفػمل ػ ا  ػكاؿ،كأ  ع مـ
ا ػػذمأػػك با  اعىػػبا عديػػدة ػػف؛فا سػػ يـكهػػك د ػػدبػػفسػػعيدا  عػػركؼابػػ،يفا  ػػكيكزرا ػػل
فل  أ كامنا يرةأاار  يلا   ي ةكصػعؿ ػل" ػعبػعؿرلػعؿ ػف عىػأاعأكسػعكافػم،ا كميعت
كاأاػػػعفػػػماإلا ػػػعؽ  ػػػبؤكهػػػـيػػػركف  ػػػيظ ،كيضػػػيعكفأع ػػػداع،فط يكايدألػػػكفا  ػػػكاؿ،دايعاػػػع

يػة ي ػمـ.كيع  ػكفأفأ يػرا  ػؤ ايف  ػربػف ؤكااعا أمبيدرأاع  يمعىػنحأدػكا مـكرفعه
فلع مػعفػمبيػت؛صعسـ  ع لأربػعدمـفػمألػعراأمـ،صسطعسا  كازيف،ا  طعبرضماح ال

كا سػكةفػمفع ػلفسػاتابػفا سػ يـ اػلك ع طػلفػمأعرضػل،كهػـ ػفهػـ،كهك فهػك،ا  عؿ

                                  
 .166ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ1)
ابك بداحب يببع بربرمابفأبما  ياابف بعبةلؿس ع ل ػف  ػل( د دبفيديمبف  ربف بعبة2)

؛348ص،ا ػػديبعجا  ػػذهبفػػم عرفػػةأ يػػعفا  ػػذهب،هػػػ)ابػػففردػػكف336 د ػػدبػػف  ػػربػػف بعبػػةت
 .(80ص،ج،أرأيبا  دارؾ، يعض

 .80ص،ـ.ف؛349-348ص،ـ.ف(3)
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يػػعؿ ػػليك ػػعفػػمبعػػض لع سػػلا  عىػػةف؛فػػعزدادا اعىػػردايػػع  يػػلك يظػػع،ا اػػليعاػػم يػػر 
ك ؽأ عدةبسايففميد :"كددتأفأ ؽهاذارأس فأ ػرؼ ػل،كصدأ ذا  راب ال، عل

ك ـي أ للا  ؾفػمأاػل،ك ـيسمـبيتا  عؿ ال:فطعر يؿابفا س يـ، عما يرا  لدكااع
ب ػبكاحإف؛طػعؿ ػع رضػتبػمفسػاتكصعؿ:"يػعأ يػرا  ػؤ ايف،فيعـبيفيديل؛ا  عامبل

ك ستكاحأ طيؾ،كأ ددأل  دهرا ع كر،دطألبع أيأير،كهكدكفظاؾفيل، ادم عما يرا
بغيػػرلاعيػػةإ يػػلكرأيػػؾفػػمل يػػؿإمأفأسػػأدؿكأ ػػكذبػػعحأفأ ػػديػػدؾ،ف ػػعفكصػػل، اػػلدره ػػع

ِإن   كأطػػرؽيأ ػػكصػػكؿاحأعػػع ب:(1)ىػػر اػػم  يػػؾفػػإفا ا ػػس دضػػرةا  ػػخ.صػػعؿ:ف لػػؿا اع
َااَنُكم   ِرج  َأن  ِفُكم  َتب َخُموا َوُيخ  أَل ُكُموَها َفُيح  َيس 
(2).

ا اعىػػػر اػػػلاػػػعفيدعسػػػب  ع ػػػلفػػػن لػػػعؿ   سػػػعدفػػػمدك ػػػةأ،اندػػػظ  ػػػعسػػػبؽأف ػػػفدػػػـز
اأيلةأدبير كااػلاعف عؿ ف اد ف عالا مأمـا  سعدكصعؿإإا اعىررد د دبفسعيدف

احفما أعدم  بهذاا  عؿ. يسأبعدأفيدؿا اعىر عدـر

 اػدا داػـا  سأاىػر ػفأ ع ضػرببيػد ػفدديػدكأ ػدد  ػبا  ػعراءا ملػع ييففيػد،ا دػـز
أ ػػرا داػػـىػػعدب دياػػةا ػػع،ـ(972=هػػػ361)ف ػػم ػػعـ، ػػفأ ػػراضا اػػعسفا ػػذيفياػػع ك

كاػػعف،خب طػػعردةا  ػػعراءا ملػػع ييف ىػػكفأ ػػراضا اػػعس ػػفأ سػػاأمـا زهػػراء د ػػدبػػفأف ػػ
كيكسػػؼبػفهػػعركف،سػعدبػػفا أد ػدك ػػؤاسا اعأػب،  يػػببع زبرااػة، ػامـ يسػببػػفصر  ػعف

 ػػـسػػ ـ،ا أ ػػبا بط ي كسػػم،د مػػـا سػػلفأكك يػػرهـظ ػػرىػػعدبا  دياػػةبمػػـك،ا بط ي كسػػم
.(3)أ راإلفراج امـك،   ي ة  داأمـبعد دةرؽا،ا سل ىعدبا  دياة

ا  اىػػكربػػفأبػػم ػػع ر كدرىػػل  ػػبا ػػرا عػػدؿفػػم،ا اػػد سك ػػدألفػػمضػػبطأ ػػكر،كدػػـز
 امع؛دا ل أالاعفبيرطبةفم مد فأب ف،كأأكفرا عديد فا ركايعتا أبأىكرا دـز

دأػػبص ػػد، أ ػػؼإ ػػبا  زااػػة ػػدةكا،فأع ػػؽباأػػعبا ع ػػؿ،تدع ػػلفػػما طػػبصػػدرصٌػػ،أهػػؿا دب
،أبػرز  يػل ن ػةآمؼدياػعر،ف  عضػـإ ػبا دسػعب،فعسأم ؾا يرا فا  عؿ،بعضا   عؿ

اإلصرارب ػعبػرز  يػل،ف  ربإدضعر ،فرف  بر إ با  اىكر :صػعؿ ػل،ف  ع  ؿبيفيديلك ـز
كفيػػػرأفسػػػد،  ػػػبا ػػػرأمصضػػػعءه:ؿفيػػػع؟ أاأمبػػػل، ػػػعا ػػػذملػػػرأؾ  ػػػب ػػػعؿا سػػػ طعف،يػػعفعسػػػؽ

                                  
.240ص،1ج، بعرا اد سكا  غربا بيعفا  غربفمأ،(ابف ذارم1)
.37أيل،(سكرة د د2)
 .492-491ص،دك ةاإلسنـفما اد س،( اعف3)
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،ف دضػػرفابػػؿا  أػػب، يدضػػرابػػؿكدػػداد،فيػػعؿا  اىػػكركاح لع اػػؾااػػعم غيػػرؾ،ا  عاػػة
:ف  عصعـأا  ييكؿ،كأ را ضعبطبع أدعالكا  دة  يل،كصعؿاد  ك إ با سلف

 أواي أواي وكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  ا أرى

 أكثدددددددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددددددددن تددددددددددددددددددددددد كار أواي  

   
 وةمددددددددددددددا لمددددددددددددددرىا حددددددددددددددول وال قدددددددددددددد

 والحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددول والقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددوة هلل  

   
 الهذيفا بيأيف فا  عرأ ػر بػرد كصػعؿ ػل:أأ   ػتأـص ػت؟صػعؿا  أػب،ف  عس  ا  اىكر

ف ا د ا  أبييكؿ:،ف  را  اىكرب ؾصيد ،بؿص ت
 أمدددددددددددا تددددددددددددرى  فددددددددددددو أبددددددددددددي  ددددددددددددامر

  نلدددددددددددددددددددددددال بدددددددددددددددددددددددد أن تتب ددددددددددددددددددددددد  مِ   
   

 كدددددددددددددددددددددد لك اهلل إ ا مددددددددددددددددددددددا  فددددددددددددددددددددددا

 ة دددددددددددددددن  بددددددددددددددددي أدخمددددددددددددددد  الجنلددددددددددددددد  
   

.(1)كأبرأ  فا أبعةفيل،كسك لذ ؾا  عؿ،ف  ربإطنصل

 اػدا  اىػكر ،  ػبأاييػةا  لأ ػ اإلسػن م ػفا  ػػكا باػلاػعفدريىػعنأ:ك ػفىػكرا دػـز
،بػػػإدراؽ ػػػعاػػػعففػػػم ػػػزا فا داػػػـ ػػػفاأػػػبا دهريػػػة  ػػػبذ ػػػؾصػػػعـا  اىػػػكراضػػػرب  ػػػعمن

ك يرهـكاسػأك ب  ػب،كا زبيدم،كابفداكاف،ىي مامـا  ،ب دضرابعرا ع  عء،كا  نس ة
.(2)درؽل يعمعبيد 

فا ع  ػػعءيكافيػػكفا  اىػػكرإأم؛ع  ػػعءا ا  اىػػكر اػػد عصػػعـبدػػرؽا اأػػباػػعفبدضػػكرفٌكا 
 فألؿا يضعء  بامادرافعتا  اريػةكا  ػكا با أػمي عؿذ ؾفع  اىكر،  بدرصل  اأب

اذاؾ.اعاتسع دةآ

  ػػب  ػػعاػػذب، عع  أػػل ىػػع دبػػفا دسػػفي ػػمد  ػػبذ ػػؾ ػػ ا ر يػػةكاػػعفا  اىػػكردعز ػػعن
فييذؼباأعبا  ىكصفما امرفيعؿىع د: ػعدإ ػب عداػلإا ػعأكلػدفػمأأ ر،ا  اىكر

.إفأىػػرؼابػػف ػػع ر ػػ ىػػع دأىػػرؼ ػػدؿ اػػد عااأ ػػؼاػػذب(3)صعػػرا بدػػعرفىػػكص
بلفما امر.ىع دأ ربر ماأع

                                  
.418،419ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .397ص،ا اد سكا  غربا بيعفا  غربفمأ بعر،(ابف ذارم2)
 .16ص،7ج،ا ذ يرةفم دعسفا لزيرة،(ابفبسعـ3)
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كفا دك ػػةكدرىػػل  ػػبا ػػرا  ػػفؤ  ػػب ػػ،ك  ػػعيػػركل ػػفدػػرصا  اىػػكربػػفأبػػم ػػع ر
،فػد عب دػدا  رسػعف؛كاعات ي ة ديدةا بػردكا ػريخكا  طػر،اعفلع سعفمبعضا  يع م،أال

.صػعؿ:فػ،ؿ ػعطري طػر  يػؾ كفػ؛كأصػـفيػل،اامضإ بفٌجط يعرش:كصعؿ ل امضسػيلإ ػم 
إذكصػؼ  يػلصػربا  لػر ػيا،كبيبفما  جفما بردكا ريخكا  طركاص ع  ػبفرسػل،ا  عرس

  بد عر ل يػع ػيا؟فيػعؿ:كراء،فيػعؿ ػلا  ػعرس:إ ػبأيػفأػذهب؛ك عػلآ ػةا دطػب،هـر
دطػب.فيػعؿا  ػػعرسفػما سػػل:هػذا ػيا سػػايفامػضإ ػػبا لبػؿيسػكؽدطبػػع.ف ػع سػػبأف

؛ك  تسطكأل، ـفارتفمصكؿا  اىكر؛  اىكر ال؟صعؿ:فأراأل.فسعر ٌامص ينيريدا
كصت ل:ارل إ ب كماعا  اىكر.فيعؿ:ك ع سبأفيريػدا  اىػكر ػف،فامضتإ با  يا

فيػػعؿ ػػلا  ػػعرس:مأفعػػؿ ػػـصػػدـبػػل  ػػب، ػػيا   ػػم؟سػػ  أؾبػػعحأفأأرااػػم ط ػػب عي ػػأم
؛ ـياـ ي ألأ ؾ.فيعؿا  اىكر  ىػيع بة:فأ ػك ف ػأش،كهكلع س،   لبيفيديلك،ا  اىكر

فكلدكادا  معاأعبع فاىػعرلاػعاكاصػداز ػكا،فيعؿ:فأ كابرذ ةد عر ؛ءمف ـيكلد اد  
يدز ػػكف اػػد إ ػػبأىػػدعبمـ ػػفا اىػػعرل ييب ػػكاكيضػػربكافػػمإدػػدلا اػػكادم،إ ػػبا  اىػػكر

،فضػػربتأ اػػعصمـ؛  ػػؾا اىػػعرلإ ػػببػػعبا زاهػػرةأكأ ػػربػػإ راج،.ف  ػػعااػػب جا ىػػبخا  ع ك ػػة
.(1)كضربترصبةا  يا عمـ

اػلفػمأدػدا يػعـك يػدكصعػت ياػل  ػببعرصػةسػيؼصػدسػ لأك فدرصا  اىكر  با  ػف
ا  اىػكر:بديثظفأف دظا  اىكرمياع ػلفيػعؿ،لدأكبعضا لادب صىبا  يداف مزؿ

  مب عهرا سيؼف  ؿبيفيديل كصأػلفيػعؿ ػل: ػعد  ػؾ  ػبأف ػمرتسػي ؾفػم اػعفم
ي مرفيلإم فإذف؟فيعؿا لادم:إامأ ػرتبػلإ ػبىػعدبم غ ػدافز ػؽ ػف  ػد .فيػعؿ:

.(2)إف  ؿهذاميسكغبع د كلكأ ربلفضربت ايلبسي لكطيؼبرأسلكاكدم  يلبذابل

:ضد بدا عزيزا  طيبا ذمصعؿمسي عك،اعفاذ ؾ   اىكر كصؼ  رؼضدا زاعدصةك
 قدددددال مدددددا شدددددلت إال مدددددا شددددداات القددددددار

 فدددددددددددددداحكم أنددددددددددددددت الواحددددددددددددددد القهددددددددددددددار  

   
 صددددددمى اهلل  ميدددددد  وسددددددممفكأنمددددددا أنددددددت النبددددددي محمددددددد 

 وكأنمددددددددددددددددددا  أنصددددددددددددددددددارك النصددددددددددددددددددار  

   

                                  
،1ج،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم270ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،ابػػف ػػذارم(1)

 411ص
.15ص،2ج،ا زهراتا  ا كرة،؛ابفا س عؾ419ص،ـ.ف(2)
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لبعسػػػأ  عفل ػػػـدبسػػػلكا ػػػع بعػػػدذ ػػػؾ ػػػف عصبػػػلا  اىػػػكربضػػػربل  سػػػ ع ةسػػػكطاػػػكدم  يػػػ
.(1)ا اد س

 : خامسًا: الحمم 

هذاا  كصؼ  ا  ع ر،كد  لألكهاعؾ كصؼ   اىكرابف ع رأل بفمهذاا  كصؼ ظ 
ا  عركؼأبم  ريكسؼا ر عدمصعؿ لابػف ػع رايػؼأػرلدػع م عػؾ؟صػعؿ:فػكؽصػدرم

 ػػعدمكصػػعؿ:أ طػػ تكاح ػػعي  ػػخ ػػ ا   ػػكؾ ػػفيعػػع  مـكدكفصػػدرؾ ضػػبا  اىػػكراػػدـا ر
 :بع دؽ عاعفضرام كص ت لإامب غتا س عءكأ اطيتبع لكزاءكأا دأل

        متددددددددددددددى يددددددددددددددأت هدددددددددددددد ا المددددددددددددددوت ال يمددددددددددددددف حاجددددددددددددددة
 لنفسدددددددددددددددددددددددددي إال قدددددددددددددددددددددددددد قنددددددددددددددددددددددددديت قندددددددددددددددددددددددددااها

   
ىاؼىاؼزكركهذيعفاسأغؿدسعدا ر عدمكصع كا"كىؿاح  كماعا ظ ركا سعدإفهذاا 

مي اركفاع ةكمير كفإمكمذ ةانب ف  بكأىدعب فأ ىبكأ داء فألػدب
اٍ غىػػػ "إ ػػػب ػػػعمي ع ػػػكف(2)كفى ككدسػػػبؾ ػػػامـأفاحلػػػؿلن ػػػلييػػػكؿفػػػيمـ"كىا  ُّػػػعىرىاءيىأ ػػػًبعيميـي

أككامبأعػػعد ػػامـ ا ىػػدؽيسأدسػػفإم ػػامـفرفػػ  ػػب ػػفامصأػػرابكصػػدصيػػؿفػػيمـ ػػعظاػػؾبيػػـك
كصػػػداسػػػكدكلمػػػلكظمػػػرفيػػػلا غضػػػب،كا  ػػػعر،كاػػػعف دبػػػعفػػػمأهػػػؿا دب،ا  اىػػػكررأسػػػل

 ػػـصػػعؿ: ػػعبػػعؿأصػػكاـي ػػيركففػػم ػػمء ػػـيسأ ػػعركافيػػلكيسػػي كفا دببػػع داـفي ػػع،ا   ػػرط
ؾفػػمأهػػؿكأاػػتأيمػػعا  ابعػػث   ػػردكفأفيبعػػثصػػد   اػػع رضػػ،يػػدركفأيرضػػمأـيسػػ ط

 كدسدؾ مـ فا اعسا عصعؿا يع ؿ:،كا  عر ع ة،ا دب
 مددددددددددددددن رأى الندددددددددددددداس لدددددددددددددد  فنددددددددددددددال

  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديهم حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوي  

   
 رضػلفػمأدػدك ػك،ك سػاعإف ػعءاحأعػع باب ػ أدػدا،ك رفاع رضؾفمهذاا رلؿ عىػة

اػػػؾضػػػربتفػػػمدديػػػدبػػػعردكأ طػػػ تكلػػػلا ىػػػكابفػػػزدتبػػػذ ؾ ادأيػػػعراب غاػػػعاـفػػػملػػػعاباـكا 
.(3)كىغعرا"

                                  
.397ص،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .224آية،(سكرةا  عراء2)
؛175؛174ص،1ج،ذيػػؿل مػػرة طػػبا عػػرب،أد ػػد،؛ىػػ كت364ص،3ج،خا طيػػبا ػػ،(ا  يػػرم3)

176.
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فعاػػد ع ضػػب ػػف،اػػعفي  ػؾا سػػل اػػدا غضػػب،فا  اىػػكرابػػف ػػع رأ،كاندػظ  ػػعسػػبؽ
كاػعفردا  اىػكر،إا ػع  ػؾا سػل اػدا غضػب، ـيأىرؼببطش،بم  ريكسؼا ر عدمأ

ديػػثردهػػـإ ػػبادػػكرهـك ػػـياسػػؽإ ػػبأاػػعذيبمـكدسػػدهـ بػػم  ػػر،عندعسػػ ان  ػػبا دسػػعدرد
يكسؼا ر عدم.

 سادسًا: الشورى: 

ادأػعج،اذيػركلأف بػدا ػرد فا اعىػر،فم مدا  نفػةب بػدأا  ػكرلا اد ساأىؼداعـ
 ببدر ةا دبسصعؿأكدبعسا  رضبصعؿ لابفبيم:مدي ة ادمكهكأ  راءا  د ر ف

.أ ػع د ػدبػف(1)ع ػكا ػلسػبينكأا ػـ ػ ا  يمػعءك ػـيل،ا اعىرمبفبيمأدػدث ػ ا  يمػعء
 ػذكاأفا  يمػعءإ بعبةأبعح  يرا  ؤ ايفذ ؾكأ را اعىربع  كرلفما  س  ةصعؿابف بعبػة

بػػرأم ع ػػؾأفا  سػػ  ةفيمػػعفسػػدةأهػػؿا عػػراؽميلػػكزكفا دػػبسأىػػننصػػعؿا  يمػػعء:  ػػعذام
ةكصعػػتباػػـكأ ػػذأـبغيػػر ع ػػؾفػػم عىػػةم ع ػػؾ؟صػػعؿ مػػـ:أسػػ  اـبػػعحأف سػػ  أأ  ػػذبػػر
، ػذبػرأمابػف بعبػةأ ػب بػدا ػرد فأكر ىأـفمذ ؾصػع كابػنصػعؿا يػرا  ػؤ ايف:أأا ساـك

.(2)ك كضأهؿا  د رأعكض ظيـ

بػػؿكلػػد ػػفا  يمػػعء ػػف،ك ػػدكااعنرضا  د ػػر ػػـياػػفظ  ػعنأفدىػػكؿا اعىػػر  ػػبأيندػظ
ا  د رأعكيض ظيـ.افيلصعـبأعكيضأهؿكي

                                  
 .80ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض1)
 .83-82ص،ـ.ف(2)
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.ف ػػف دعسػػفا داػػـ ػػددفػػم(1)ك ػػدمن يػػة  يػػعك   ػػعنأاػػعفا داػػـا  سأاىػػر ػػف يػػرةباػػم
،كأ ػربإراصأمػعا اػد س.فع داـراـصط ا   ر ف(2)بط لبع ا يةكأ د لأا   رفم  ع الك
 ػػفا أػػيفك يػػرذ ػػؾعىػػاعكاميـامػػأفػػماسأ ىػػعؿ ػػلرةا عاػػبكصيػػؿ ػػعكركأ ػػددفػػمذ ػػؾك
.(3)فكصؼ  عهـبل

بػكباػرأا ع  عءب ىكصا زاديؽأببا  ير س بأبػبا  ػرأفأػم اسأ عر،ا داـا  سأاىر
فمل ع ةبع  ذارفي ف مد  يلأفأبأبكإبراهيـكابفا   عطا يعضم،بفا س يـكا دلعرم

.(4) ذارإاهيـكأىدعبلكأ ربع يأؿدكف اذربطرحا  ذارأ را داـا  ذبرأمأبمإبر

 ػػل ل ػػسفػػما سػػبكعيلأ ػػ فيػػلأهػػؿا ع ػػـ  اػػنـكاسأ ػػعرة،كاػػعفا  اىػػكربػػفأبػػم ػػع ر
ددثإفا  اىكرابف ع راسأ عرا ع  عء،كامسأ عرةهدفمع دـا كصكعفما ظ ـ؛(5)ا ع  عء

فمصضعيع ديدةاذار امع:

، مػػع   كاػػةىػػبيةبع مػػع كمهػػع ػػفرلػػؿي رلمػػع ػػفصرطبػػة ػػاتأ مػػعا ػػرأةدػػرةبيرطبػػة
ب اعمع فإ رالمعكبيعمع  ػب  ػأريمع ع  ػلابػفزربك يػر  ػفا  يمػعء(6)أفأبابفا  اكل

 .(7)أ ذا  اىكربيكؿابفا  اكل

اع سأهؿفمأرض كصكفة  ببعضا،أبك د دامىي م،اسأ عرا  اىكرابفأبم ع ر
 .(8)هعف اعلل ع ة فا  يمعء يرامىي مكدد أفأببلكاز را معءأراد را،ا ذ ة

                                  
 .510ص،دك ةاإلسنـفما اد س، د د،( اعف1)
 .231ص،16ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم396ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
40ص،بغيةا   أ سفػمأػعرياأهػؿا اػد س،؛ا ضبم214ص،3ج،ـ.ف(3) رسػع ؿابػف،؛ابػفدػـز

 ،ا  غربفمد ػبا  غػرب،؛ابفسعيد203ص،1ج،ا د ةا سيراء،؛ابفا بعر194ص،2ج،دـز
 .19ص،لذكةا  يأبس،؛ا د يدم126ص،1ج
 .98ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض4)
 .237ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم5)
(أبػػك  ػػرأد ػػدبػػف بػػدا   ػػؾام ػػبي ما  عػػركؼابػػفا  اػػكل ػػك بباػػمأ يػػة ػػفسػػاعفصرطبػػة) يػػعض6)

.(239ص،2ج،أرأيبا  دارؾ
 .239ص،2ج،( يعضأرأيبا  دارؾ7)
 .243-242ص،ـ.ف(8)
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اسأ ػػعر،فػػمصضػػية بػػدا   ػػؾبػػف اػػذرا ب ػػكطم،كأيضػػعناسأ ػػعرا  اىػػكرابػػفأبػػم ػػع ر
ؿهػـابفا  اكلصعؿ عأرل  يل ي عهكرل(1)ا  يمعء امـ فصعؿبع يأؿكاال فا  دعربيف

سػػػػكؿأصي ػػػػكاذكما مي ػػػػعتب عىػػػػيةف ػػػػـي ع مػػػػع ػػػػـيلػػػػردسػػػػي عكم ػػػػعؼسػػػػبينديػػػػثصػػػػعؿا ر
 .(2)  راأمـ

اػػلسػػ  إصػػعؿ،ـ(1010=ق401)صيػػؿإف د ػػدابػػفيديػػمبػػف  ػػيسأبػػع بػػداحا ػػذمأػػكفم
ىػ بل"ا  مػـإفااػتا ػ تسػرمفػما ػدايعفػنأا ػ ل فػػم بػدا   ػؾبػف اػذربػفسػعيديػـك

مكلمػتأػك اػفهاػعؾ ػفذهػبإ ػبابعػد ػفذ ػؾصيػؿإفا ػأمـا (3)ا  رةيعاردػـا ػراد يف"
إ ػػب ػػذهبابػػف سػػرة،كا داػػـ،ك بػػدا كهػػعب، عأز ػػمكضػػـ ن ػػة ػػفإ كااػػلسػػعيدل  اػػذرأاػػا
(4). 

 ساب ًا: الكرم: 

 بػػدا ػػرد فا اعىػػر بعػػدمسػػي عك،ا  ع يػػةكديػػكصمـ،يفع  كي  ػػؿديكااػػعن عىػػعنبػػ،ك ػػفاػػـر
كاعاتأىػرؼ،كصدس بذ ؾا ديكافبديكافصريش،ا اد سإ بةا  كيد كؿ دد فا سر

،ؿكميػةا  سأاىػررد ػةاحأكفػما اػد سكصػدـإ ػب،(5)كركاأب،يفبيف طعءاتا  كي ال
رل  يػلا عطػعءفػمديػكافا داـبف د دبفه عـا ير م"ا  يرم"ف ار لأ يػرا  ػؤ ايفكألػ

.(6)صريشإ بأف عت

ا داػػـا  سأاىػػر ،عإ يمػػكىػػنح ػػعفر يأػػلف دسػػف،أ ػػذفػػمإبػػراـ،ك ػػفىػػكر دا أػػلكاػػـر
كفػػػذما سػػرلكأدل ػػػفأهػػػؿا ػػػديكف،كا  ػػػراج ع ػػػةأ ػػؼدياػػػعر،كأ ػػػذبػػع رفؽ،كسػػرحا سػػػلكف
.(7)ك دؿفما ر ية

                                  
 .188ص،2ج،( يعضأرأيبا  دارؾ1)
 240ص،ـ.ف(2)
 .717-716ص،ا ى ة،(ابفب اكاؿ3)
 .182-181ص،ا دضعرةا عربيةفمإسبعايع،(بركفأسعؿ4)
)رسع ةداأكرا (.175ص،باكأ يةفما اد س، ز ؿيعسيف،( ىط ب5)
 .143ص،1ج،أعرياا ع  عءبع اد س،(ابفا  رضم6)
 .170ص،د سذاربندا ا،( ؤ ؼ لمكؿ7)
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ا داػػـا كا يػػران ػػعا أػػدتأ ػػؾا  سػػع داتإ ػػب   ػػعء،  سأاىػػركاػػعف  ع  ػػعءاىػػيبفػػماػػـر
،فدػػيف  ػػـبػػ فأبػػعا  ػػرجا ىػػ معاميعػػداأعبػػلا  ػػميرا  ػػعام،(1)ا اػػد سييي ػػكفبعيػػدان ػػف

.(2)باس ة الصبؿأفي رللإ با عراؽإ يل  ةأ ؼدياعر فا ذهبا عيففبعثإ يلأرسؿ

ا   ي ةا  اىكر بػف د ػدبػفدراجأبػك  ػرا اعأػبأد ػد ػ ،بػفأبػم ػع رك فىكراـر
ع  اىػكرف،.اأمػـااػل اأدػؿسػعرؽميسػأدؽأفي بػتفػمديػكافا عطػعء(3)ا  عركؼا يسػط م

 .(4)ى لب ع ةأ ؼدياعرأككا أبر كزا ت الا أم ةك،هػ382إدضعر بأ ر

دأهؿدك أل  س ع ةمأكف أف عمـ فد مأك،ك أفا  اىكربفأبم ع ر،كأيضع فار ل
 .(5)كأا ؽفيل  س ع ةأ ؼدياعر،دا ضع عء ع ـأيدص دأمـمنأكىبمك ف

 لم مماا واحترامهم:   الندلسثامنًا: محبة حكام 

ا ػػػرهـك ك ضػػػ ، ػػػ فا ع  ػػػعءكرفػػػ  اػػػز أمـفػػػكؽ از أػػػلا سػػػل،أ  ػػػب بػػػدا ػػػرد فا اعىػػػر
كالأمػػدصػػدرطعصأػػلفػػمأطبيػػؽ،صبػػؿأفيطبيػػل  ػػب ػػعبلمنأك  ػػبا سػػل ػػؾذفطبػػؽ،كاػػكاهيمـ
 طبمػػعا يعضػػما  اػػذربػػفيكاػػعف،ك يػػدكردأاػػلاػػعفيدضػػر طبػػةا ل عػػة،ا  ػػريعةأداػػعـ
،كصيػؿإفسػببأعػرض اػذر عبػدا ػرد ف؛ففم طبػةل عػة ػرضبع اعىػرإصيؿ،(6)سعيد

.ف  ػعرألا يعضػما  اػذر(7)ن ػذر ػف ػايةكم ػرضهكأعطيؿ مكدا ل عة نثل ػ بػ
بيك ػػل،(8)بػػفسػػعيد ػػفذ ػػؾ ػػعرألأرادأفيعطيػػلدرسػػعنصعسػػيعن ع ػػليػػأعظكيعأبػػرفبػػدأ طبأػػل

                                  
.410ص،ا دك ةا  كية، بدا  ليد،(اعاعم1)
 .420ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،أد د  أعر،(ا عبعدم2)
(أبك  رأد دبف د ػدبػفدراجاػعفاعأبػع ػفاأػعباإلا ػعءفػمأيػعـا  اىػكرابػف ػع ركهػك ػفل  ػة3)

ا اػػػد سفػػػماصأبػػػعسا اػػػكاركفػػػما أىػػػعراصأبػػػعس،  ػػػراطابػػػفا،هػػػػ420ا ع  ػػعءا  أيػػػد يف ػػػفا  ػػػعراءت
.186ص،ا اكار

 .202ص،بغيةا   أ سفمرلعؿأهؿا اد س،؛ا ضبم98-97ص،لذكةا  يأبس،(ا د يدم4)
.237ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم5)
عةا اد سكاعفإ ع عفييمع طيبع ػع رافىػديعذا(ا يعضم اذربفسعيدا ب كطمأبكا دعاـصعضمصض6)

.(367ص،7ج،ا اع ؿفما أعريا،ديف أيف)ابفا  ير
 .41ص،ا اد سفماصأبعسا اكاركفما أىعركاصأبعسا اكار،(ا ر عطم7)
 ..)رسع ة علسأير(25ص،ا داـا  سأاىر،كفعء بداحبفس ي عف،(ا  زركع8)
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أف ػفأسػسبايعاػل  ػبأيػكل ػفاحكرضػكاف  ػـأػن"(1)"كف ػبعيػةأآ"أأباكفباػؿريػ أعع ب
  يػػػرأـ ػػػفأسػػػسبايعاػػػل  ػػػب ػػػ علػػػرؼهػػػعرفعامػػػعربػػػلفػػػماػػػعرلمػػػاـ كاحميمػػػدما يػػػـك

" ػـ (2) ميزاؿبايعامـا ذمباػكاريبػةفػمص ػكبمـإمأفأيطػ ص ػكبمـكاح  ػيـداػيـ  ا ظع  يف
ِخَرُة َخي ٌر ل َمِن اتلَقٰى َواَل ُتظ َمُموَن َفِتياًل  أن"صك لأعع ب ".(3)ُقل  َمتَاُع الَدن َيا َقِميٌل َواْل 

كا د عءإ ػبا زهػدفػمهػذ ،كا أدذير ففلعءأل،كأأبب عي عاؿا  عاب فا أ كيؼبع  كت
كاإلصىػػعر ػػف؛كا اػػدبإ ػػباإل ػػراض امػػع،كا ػػرفض مػػع،كا دػػض  ػػبا أزا مػػع،ا ػػدارا  عايػػة
ا يػرآف ػفآمإ يػلكأضػعؼ،كامبا ا كس فأأبععهكاهع.ف سمبفمذ ؾا ل،ط با  ذات
،كرصػكا،دأػباذاػر ػفدضػر ا اػعسك  ػعكا،كل ب فا دػديثكا  ػعر ػعي ػعا ل، عيطعبيل
،كامبأمػعؿفػما  غ ػرة،كأ  اػكافػما أضػرعإ ػباحفػما أكبػة،كد ػكا،كضػلكا،كباػكا،كا أرفكا

،كاػػدـ  ػػب ػػعسػػ ؼ ػػل،فباػػب؛كصػػد  ػػـأاػػلا  يىػػكدبػػل،فردػػظ ككأ ػػذ  ي ػػأمـ ػػفذ ػػؾبػػ
ف ػاعذ ػؾ ك ػد ؛فسػعيد غ ػظ ػعأير ػلبػلإمأاػلكلػد  ػب اػذربػ،كاسأععذبعح فس طل

،ك ػع اػببمػع يػرمف سػرؼ،فيعؿ:"كاح يػدأع ػدام اػذرب طبأػل،ا  يرا داـبعدااىرافل
كراء،فاػػعفيىػػ مبيرطبػػة،كأفػػرطفػػمأيريعػػم ػػـأصسػػـأميىػػ م   ػػلىػػنةا ل عػػة عىػػة

".(4)كأرؾا ىنةبع زهراء،بف طرؼىعدبا ىنةأد د

كأ ػػعرا داػػـ  يػػلبعز ػػل ػػف طبػػةا ل عػػةفػػرد  يػػلصػػع نن:"أ  ػػؿ اػػذربػػفسػػعيدفػػمفضػػ ل
مأـ ػػؾيعػػزؿإلرضػػعءا ػػساعابػػة ػػفا ر ػػدسػػع اة يػػرا يىػػدهػػذا ػػعياػػكف،ك يػػر ك   ػػل

اػػم سػػأديم ػػفاحأمألعػػؿبياػػمكبياػػلفػػػمىػػنةا ل عػػة ، ػػ يعع  ػػؿ اػػذرفػػمكر ػػػل،كا 
ك ااػػلأدرلاػػمف صسػػ تك ػػكددتأاػػمألػػدسػػبينإ ػػبا ػػعرةي ياػػمب  اػػمبػػؿيىػػ م؛كىػػدصل

(5)كديعأاعإف عءاحأعع ب،بع اعسديعأل

                                  
 .128،سكرةا  عراء(1)
.109،110،(أكبة2)
 .77آيل،(ا اسعء3)
.571ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم70ص،1ج،أعرياصضعةا اد س،(ا ابعهم4)
أػػعرياصضػػعة،؛ا ابػػعهم526ص،5ج، علػػـا دبػػعء،؛ا د ػػكم247ص،1ج،ط ػػخا ا ػػس ،(اإلسػػبي م5)

 .571ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم70ص،1ج،ا اد س


http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=692#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3618&idto=3688&lang=&bk_no=50&ID=3644
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كيػػبفذ ػػؾركحا دي يراطيػػةا أػػم،يأضػػخ  ػػعسػػبؽىػػكرةرا عػػة ػػف دعسػػبةا ع  ػػعء  داػػعـ
 سيعسػػأل،طبػػةا ل عػػة اػػد عأعػػرضا  اػػذربػػفسػػعيدفػػم ،ا أػػعزبمػػع بػػدا ػػرد فا اعىػػر

ك ػػرض  يػػل،ك ػػاع ك ػػد ا داػػـ،كصػػدأ ػػعرتأ ػػؾا  ععرضػػة ضػػبا   ي ػػةا اعىػػر،ا  ع يػػة
ا داـبعزؿا يعضم افا اعىررفضذ ؾ.

بػػػؿأاػػػررت، ػػػـياػػػفهػػػذاا ػػػدرسكدػػػد ا ػػػذمأ يػػػع  بػػػدا ػػػرد فا اعىػػػر ػػػفا  اػػػذربػػػفسػػػعيد
كاأ ػػذ سػطخا ع يػػةا ىػػغرل، دياػػةا زهػراء، اعىػرك اػػفبطرييػةأ ػػرلفعاػد عباػػما،ا  كاصػؼ

كلعػؿسػي معىػ راءفعصعػةنإ ػب،كأا ؽ  يمػعأ ػكامنهع  ػة،ا أم  با ىرحصرا يدذهبكفضة
فػػد ؿ  يػػلا يعضػػمأبػػك،كل ػػسفيمػػع سػػركرانفردػػعن،أسػػ با بىػػعرب  ععامػػع،بيضػػعءاعىػػعة

هػػؿرأيػػت  اػػعنصب ػمفعػػؿ  ػػؿهػػذافباػػبا يعضػػم:فيػػعؿ،دزياػع،ا داػـ اػػذربػػفسػػعيدا ب ػػكطم
دأػبأاز ػؾ اػعزؿ،كاح عظااتأفا  ػيطعفيب ػ  اػؾهػذا ػ  ػعآأػعؾاح ػفا  ضػؿ:كصعؿ

كأػنصك ػل:أ ػيساحييػكؿ:كايؼأاز ام اعزؿا اعفريفصػعؿ:كصعؿ،ا اعفريف.فعص عر فصك ل
َمِن ِلُبُيدوِتِهم   ِلَمدن   اُس ُأملًة َواِحدَدًة َلَجَ م َنداَوَلو اَل َأن  َيُكوَن النل  ﴿أعػع ب فُدُر ِبدالرلح  دٍة  َيك  ُسدُقًفا ِمدن  َفنل

.فػػكلـ بػػدا ػػرد فكااػػسرأسػػل  يػػعنكد ك ػػلأسػػيؿ  ػػب ديأػػل(1)" َوَمَ دداِرَج َ َمي َهددا َيظ َهددُرونَ 
.(2)ربايضا يبةكا  عدأمعأرابعكأ ،كصعـيسأغ راح،لزاؾاح يران:  ك عنحأعع بكصعؿ

،كهكأ يرا  ؤ ايفكأابػر  ىػيةفػما دك ػة  ػبإسػرافل،كيأبيف فذ ؾادـا   ي ةا اعىر
كهاػػذااػػعفا ع  ػػعء ػػ ا داػػعـييػػد كف،ا رلػػكعإ ػػبا دػػؽاػػ مرلػػؿ ػػفا ر يػػةفػػمك ػػـيأػػ  ر

كأيبػػؿا داػػعـ،كام أػػزازبػػلديػػثبػػرزتىػػنبةا ع  ػػعءفػػما أ سػػؾبػػديامـ،ا اىػػخكاإلر ػػعد
ا اىخبىدرردب.

كيمأ ػػػػكفلع مػػػػـيدرىػػػػكف،كأيػػػػدير   اػػػػعاأمـا ع  يػػػػة،ادأػػػػراـا داػػػػـا  سأاىػػػػر  ع  ػػػػعءإٌف
كاػعف،كاباػلا داػـ، عظ ػع اػدا اعىػر،إسػدعؽإبػراهيـككاػعفا  ييػلأبػ،بدركسمـكبأن يذهـ

إذد ػؿ،كذ ػؾبػيفا ىػنأيف،بل ع ػةا ط بػةك ل سػلدعفػؿ،إبراهيـفم ل سلبع  سػلدكأب
فكصػػؼكسػػ ـكصػػعؿ ػػل:يػػعفييػػل،  يػػل ىػػم ػػفأىػػدعبا رسػػع ؿلػػعء ػػف اػػدا   ي ػػةا داػػـ

                                  
 .33أيل،(سكرةا ز رؼ1)
،.؛ا ػػذهبم72ص،أػػعرياصضػػعةا اػػد س،؛ا ابػػعهم444-443ص25أػػعريااإلسػػنـج،(ا ػذهبم2)

؛ا ر ػػػعطما اػػػد سفػػػماصأبػػػعس39ص،أ  ػػػعؿا  ػػػنـ،؛ا  طيػػػب177ص،16ج،نءسػػػيرأ ػػػنـا اػػػب
.43-42ص،ا اكار
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ليػػألػػبأ يػػرا  ػػؤ ايفك اػػفا  ييػػلصػػعؿ: ػػلسػػ ععكطع ػػة  يػػرا  ػػؤ ايفكم ل ػػةفػػعرل إ 
يسػػ عكف اػػم،أعػػع ب ػػ ط بػػةا ع ػػـك رفػػلكفيػػلاح اػػمأاػػؾكلػػدأامفػػمبيػػت ػػفبيػػكتاح

 رفضل،إ يلك اد عياأمم ل سلسيدضر،كيسأ يدكف فأدعدي ل ك افا  ىمأضلركأبـر
كصػعؿ ػل  ػب سػػعف،كايػؿذ ػؾإ ػبا   ي ػةف ػـيأضػلربػؿاسأدسػفرد ،ط ػبأ يػرا  ػؤ ايف

.(1) س  يفكأ أعمـبؾا  ىم:"لزاؾاح يرا فا ديفك فأ يرا  ؤ ايفكل ع ةا 

ك اامأضعؼ،كصدأ رتأفأبيب عؾدأبيايضم غ ؾكأ ضم عمفيعؿ ل:دسفل يؿ
كبػػػعب،كيىػػػعب  ػػػمراػػػبدابػػػة  ػػػي ك أمكضػػػعؼأ ضػػػع م، ػػػفا   ػػػمإ ػػػببػػػعبا سػػػدة

أفيػ  ر،كأصػربكأرفػؽبػمفػإفرألأ يػرا  ػؤ ايف،ا ىاع ةا ذمييربإ م فأبػكابا يىػر
ك ضب الا  أب ـرلػ كصػعؿ:يػعفييػل، الهكف  ما   مككدعلس مإ يلدل د ؿب أ

ك اػػػل،كأ ػػػرب ػػػأخبػػػعبا ىػػػاع ةكااأظػػػعرؾ ػػػفصب ػػػل،صػػػدألعبػػػؾأ يػػػرا  ػػػؤ ايفإ ػػػب ػػػعسػػػ  ت
افعػػؿرا ػػداكل ػػسا  ىػػم:كصػػعؿ، ػػذارابػػع امكض اػػدفرا ػػؾ، رلػػتإ يػػؾكأ ػػرتب نز أػػؾ

إ يػلفكىؿ،صعـإ بدار ف ى خ ف  ال ـ ضبإ با   ي ةا داـ، سللعابعدأبأا ؿ ل
 ػػػفذ ػػػؾا بػػػعبكصضػػػبدعلأػػػل ػػػف يع ػػػل ػػػـىػػػرفل  ػػػبذ ػػػؾا بػػػعبف  يػػػدإ نصػػػل  ػػػبإ ػػػر

.(2) ركلل

،دعلػةا عػع ـا ػعأرادهػععءكصضػ،كيأضخ اع  عسبؽادأراـا   ي ةا داـا  سأاىػر  ع  ػعء
كا   كؾ  ا ع  عءادأراـكأيدير.، عء  ا   كؾكهاذااعفا ع 

بفيديمبف  عفبفسعيدبفس  ةبفإس ع يؿ   ظ ر كصؼ فا عع ـ د دبفإبراهيـبف
 بػػػداح ػػػفط يط ػػػةكأبػػػ(3)،ـ(1010=هػػػػ400) بػػػدكسا   ػػػامابػػػفا   ػػػايع مأػػػكفم ػػػعـ

دار أ،صىد ا  ظ را رىنةل عة سػأ ذفبػف ػع ر د ػدبػفإبػراهيـفيػعؿ د ػدفع  يا ـز
  ػػكا ،ابػػفإبػػراهيـ  ػػفدك ػػل ػػفط بػػةا ع ػػـمأيك ػػكافػػع أ  كا  ػػر  فػػد ؿا  ظ ػػر  يػػلفػػ اـر

ا  مػػـاد ػػؿفػػمص ػػكبر يأػػلا طع ػػةكاد ػػؿ مػػـفػػمص بػػلا رأفػػة:كد ػػع د ػػدبػػفإبػػراهيـكصػػعؿ
.(4)كا رد ة ـااىرؼ

                                  
 .377ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .378ص،ـ.ف(2)
.713ص،ا ى ة،(ابفب اكاؿ3)
 .713-712ص،ـ.ف(4)
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اػلهلػرا  مػككا رادػةإظ ػرإلدعفػلبع  ػعؿكا أكسػعة  ػبا اػعسكصيػؿك فأهـ عصيػؿ ػفا  
 .(1)رعكاسأييظ فا غ  ةكاهأـبع ع عؿكل س عمـكاأى تأدكا لبع ىنحكا كص

 تاس ًا: التقوى:

فلػػعء بػػدا ػػرد فا اعىػػر،كأرادا اػػعسامسأسػػيعء،كأ ػػردعد ػػةفػػما ػػبندكصػػدأىػػعبمـصدػػطه
 ػػفا يعضػػم يػػع:فيػػعؿا رسػػكؿ ػػبعضا  ػػدـ،يدراػػل   ػػركج،رد ػػلاح، اػػذربػػفسػػعيدرسػػكؿه

،كأال ا ردهبا سل، عرأيألأ   ح الفميك اعهذا: يت عرم عا ذميىاعلا  يرفيعؿ
أ  ف يعبل أأراؾأعذبا ر ية ػف،هذ اعىيأمبيدؾ:كهكييكؿ،يبامكيعأرؼبذاكبل،مبسه
يػع:كصػعؿ، في كأػؾ ػمء اػم.فأم ػؿكلػلا يعضػم  ػعب غػلهػذا،ـا دعا يفأل مكأاتأدا

فيػػدأذفاحبسػػػييعاع.إذا  ػػ لبػػعرا رضردػػـلبػػعرا سػػػ عء.، ػػنـأد ػػؿا   طػػر عػػؾ
.(2)كاعفا عصعؿ.كاعف بدا رد فيرل إ بديف أيفكدسف  ؽ،ف رج

،كيأبػيفأفىػنحا را ػمفػمصربػل ػفاح،مدسػلا ػدياممػذاا  كصػؼأ ػر ا ابيػرفػ ك يداعف
.(3)ففسدكافسدتا ك،أاكف  بديف  كامعفإفى دكاى دتعنك رؼأفا ر يةدا  

اصضما   ي ة،ـ(971=هػ360ك فا دم ؿ  بدسفسيرأل اد عد ؿ مرر ضعفساة
.(4)عتفاعشاحبل  يعكبسطرزصعا  سأاىرفيل عدأل فإ ع ةا ىدصعتكألديدا يرب

  اشرًا: الصبر: 

فمأيعـ  الفل ػس  ػب، مدلاعزة بعضا  راؼبيرطبة،يذارأفا  اىكربفأبم ع ر
،ك  يتبدال،ي لكابل رلتإ بسعصيلك ألتسرتف  عأدس،ا زاعبيرإ يلم كصبر ال ؽأ

كمفػػػعرؽا سػػػاياةكا كصػػػعردأػػػب،كمص ػػػؽ،طرابك ػػػعظمػػػر اػػػل ػػػذ ؾاضػػػ،كأفرطػػػتفػػػم سػػػعل
.(5)ااىرؼإ بصىر ديفدفاتا لاعزةف  ذفم نجلس ل

                                  
 .89ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب1)
،؛ا ػػػذهبم444ص25أػػػعريااإلسػػػنـج،؛ا ػػػذهبم367ص،7ج،اا اع ػػػؿفػػػما أػػػعري،(ابػػػفا  يػػػر2)

 .289ص،11ج،ا بدايةكا امعية،.؛ابفا ير177ص،16ج،سيرأ نـا ابنء
..)رسع ة علسأير(25ص،ا داـا  سأاىر،كفعء بداحبفس ي عف،(ا  زركع3)
 .23ص،364-360  سأاىرساكات فداـا5دديث ف،ا  يأبس،ابفديعف(4)
 .178ص،ذارا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
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 المبحث الثاني
  ن الخالق اإلسالميةفي  هد الخالفة  الندلسانحرافات حكام 

فما اد ساادرافعتداعـ،بعدا ابعء فذاراؿ عأكفر فأ نصمـاذارا لكاابا س بية
 مدا  نفة فا  نؽاإلسن ية.

 ظمم:  ال: الً أو 

كاػعفأهػن ػذ ؾ،فل ع ػة ػفأهػؿصرطبػةبػعيعك بع  نفػةأصأؿا اعىرك د  بداحكصدب غػل
.(1)فع اعىر ديدا لرأة  با د عء رهكبا سطكة ييؿا عيعبكا س طة،ك   عنفضنن

كهػمأسػأغيثديػثأ ػرأفي ػ ـكلممػعب  سػاةا  ػ  ،ريػةبأعػذيبلع،صعـ بدا رد فا اعىػر
.(2)كميرد معدأبه ات

فػ  ر ا اعىػربضػرب اػؽلعريػةماظيػر،صأؿلعريػةدػدث ػرطيلااػلاسػأد م  يىػر ػينن
،  ػـ ػعهػكأصعؿكس عت  سػيؼفػم ايمػعىػكيع ػـ،كهمأسأرد لفنيرد مع؛ معفما دايع

ا د رةكا  يت يدامصي ة لفما ػدايعرلعػتف    أػل بإ اط  رلتبمعـى  ت  يمعاف 
.(3)فيعؿاذهبفمك ؾ

صعؿابػفا سػ يـك سػتب  ػد يكبعأػل أيدي ػل  ػب،  عمدعناباله عـك ي،أيديـا داـا  سأاىر
.(4)ا  ةىبيع ـيدرؾا د ـ

ةا  كيػما داـأدتإ بضػيععهيبػةا  نفػةإفسيعسةا   ي ةا  سأاىرف،كاندظ فذ ؾ
اػػلاػػعفا يػػراماأيػػعد باػػمأ ػػفبػػع ر ـ،كذ ػػؾ اػػد عصػػعـبأك يػػةاباػػله ػػعـا ط ػػؿا اػػد سفػػم

ف مػػدبػذ ؾ رلػؿ  ػػؿا  اىػكربػف ػػع ر،ا عبػعس أػكري مـا   ػػؾ باػع مـصبػؿب ػػكغسػفا ر ػد
.(5) يسأبدبع س طةكيدلر  با   ي ةا سل

                                  
 .39ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب1)
 .124ص،ج،ا  غربفمد با  غرب،(ابفسعيد2)
 .40-39ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب3)
 .179ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض4)
 .52ص،فةا  كية(ا عنصعتبيفا  غربكا اد سفم مدا  ن5)
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:أبكأسكدا دؤ معؿا  ع ركص
 ال تنددددددددددددددد   دددددددددددددددن خمدددددددددددددددق وتدددددددددددددددأتي

(1)مثمدددددددد   ددددددددار  ميددددددددك ا ا ف مددددددددت  ظدددددددديم  
 

   
بػف بػػداحبػػفأد ػػدفػما أيػػعرعن ػػـياػفا  اىػػكربػػف ػع ر كفيػػ،ا   ػػؽي أعيػيف كظػػؼسػ

ك ػػػما يضػػػعء ػػـىػػػدبابػػػف ػػع راػػػعؿا ػػػكزارةكأي ػػػد، د ػػدبػػػف ػػػركسا  ػػكركرما دضػػػر م
كأرؾ ػف،ـ(977=ق366) رؽفمظ ـا عبعدأكفمأكعدرا  يكسكارأابا لرا ـى،ا  دياة

 .(2)  ع  لفدعزابف ع ر  بأا ر اأيرانا  عؿ عمن

أك بمبف ػع راإلا ػعؽفػمسػبيؿ،بفد زةا ير ما  ركاامأد دأعييفأبكا ععىمأ يةبف
فم   لك ي لك ػف  نأػلان ىدصعتاعف أ  راكزي ا  عاعتكفمباعءا لكا  كا دىكفكأ
ال ػـيلػد  ػعيػدفعم عفضػدؾأام عبييع ل فىدصةكأىرؼيك عإ با  اىكردره يفز ـ

فػػػما أيػػػعرا رلػػػؿا  اعسػػػبفػػػمعنفا  اىػػػكر ػػػـياػػػف كفيػػػأ.اسػػػأاأج  ػػػعسػػػبؽ(3)ا  اىػػػكر
 . مذاا  اىبا ععىمكهك يراؼءعا  اعفا  اعسبديثا أعرأب

أـا  ؤيػدفغاػتبػللعريػةاد  ػت  ػب(4)أغػزؿفيػلبىػبخصػعؿبعػضا  ػعراء ػعران:صأؿلعريػة
 (5)ا  اىكرابف ع ر يبأع معف  ربيأ مع

فأىػػرؼإ ػفىػػبخانف ػػع رلعريػة  لػػردصك مػع ػػعربػا  اىػػكرييأػؿاندػظبػػ مكلػلدػػؽ
 ريكىؿفأعزر افا أا س يـزا  عدؿفع أىرؼ كا  اىكر  ا لعريةأل

 ال تظممددددددددددددددددددن إ ا كنددددددددددددددددددت مقتدددددددددددددددددددر

 فددددددددددددددالظمم آخددددددددددددددري يأتيددددددددددددددك الندددددددددددددددم  

   
 تنددددددددددام  يندددددددددداك والمظمددددددددددوم منتصددددددددددب

(6)يدددددددد و  ميدددددددك و دددددددين اهلل لدددددددم تدددددددنم  
 

   

                                  
.347ص،4ج،أ سيرا  ع بم س ـ،؛219ص،1ج،ل مرةا   عؿ،(ا عسارم1)
 .171ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض2)
 .252ص،ـ.ف(3)
(ىػػبخ:افا يػػكؿ ػػفصىػػة را يػػةبػػيفا  اىػػكركىػػبخ بػػع  فيػػلفع لديػػةا أػػبااأا ػػتا  ػػعؿا دعلػػب4)

ؽا لمعدا ذم  ؿديعألا معكا ط كدعتا بعيدةا أباعاتأبدك ف سعالاؿهذ ا  اىكرابف ع ركىد
.(373ص،أبطعؿك كاصؼ،ألعؿا يىة بع غعنفيمع) يينف

(5  .119ص،طكؽا د ع ة،(ابفدـز
 .85ص،ا أبىرة،(ا لكزم6)
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كامػبل يػ ،ؿا  اىػكرآأ ػربامػبدكرفيػدا   يػببع  مػدم(1) د دبفه عـألعكزاتأ ع
كزاد،ظمر فا  سعدأا ر  ػع   ػل ػالكؿأكص عتا بكابك،ح عفما زهراء فأ كاؿكسن

ا  مدمفما غمك  دإ باىرافي بلا  ؤيػدفيىػد دأػب ػعتكأ رلػلإ ػبا اػعسكصػعؿهػذا
.(2)ا  ؤيدفى ب  يلكدفال

ب بػػيس  ػػبا ػػكمةكا داػػعـأ ػػديدا دلػػعبفػػنإكلػػكدا دعلػػب اػػد ػػكظ ما اعىػػر:افأ بػػيس
بػف بػدا   ػؾزارا ػكزير بػدأد ػد.اضرب  عمفم مدا اعىر(3)ـأهؿا  ظع ـ يمإيىؿ

إ يلي د عفا اعىرفكافيل دلكبع ـي االاملأ ععبلفاأبا   ؾبفلمكركاعاعل يععن
 أتينددددددداك ال  دددددددن حاجدددددددة  رندددددددت لندددددددا

 إليددددددددددددددك والقمددددددددددددددب إليددددددددددددددك مشددددددددددددددوق  

   
 ولكننددددددددددا ارنددددددددددا بفنددددددددددل حمومناحمددددددددددارا

 لى برندددددددددددددددددددددددددا ب قدددددددددددددددددددددددددوقتدددددددددددددددددددددددددو   

   
ألعبلابفل مكر

 حجبنددددددددداك لمدددددددددا ارتندددددددددا غيدددددددددر تدددددددددالق

 بقمدددددددددب  ددددددددددو فدددددددددي ثيددددددددداب صددددددددددديق  

   
.(4)ك عاعفبيطعرا   ـب كضعيبع رفيلفراعب  يؽ

رلع ػلصأ ػكاا  ؤيػدكصأ ػكابيرطبػة،(6)أ ػذي سػدكيامػبكيع ػؿاػؿصبػيخ،(5)ا  سػأعيف،ك فظ ـ
.(7) سؼكلعرك ربا بند،ا  سأعيف ع ـي ع لا اىعرلركفع ت سعاعنفأ  يك  رعناي 

                                  
أ ػلأـك ػد، يبلا  مػدم،اايألأبكا ك يد،( د دبفه عـبف بدا لبعربف بدا رد فا اعىر ديفاح1)

ذاػػػػػػر،) ؤ ػػػػػػؼ لمػػػػػػكؿ،صأ ػػػػػػلدعلبػػػػػػلا عػػػػػػع رم،ق400صأػػػػػػؿصػػػػػػمسػػػػػػاة،ق366ك ػػػػػػدسػػػػػػاة،اسػػػػػػ مع كاػػػػػػة
 (.199ص،ا اد س

 .129-128ص،17ص،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم2)
 .129ص،أ بيسإب يس،(ابفا لكزم3)
؛238ص،1ج،ا د ػػةا سػػيراء،؛ابػػفا بػػعر197ص،ركمةا اػػد سلػػذكةا  يأػػبسفػػمذاػػ،(ا د يػػدم4)

-168ص، ط ػػخا ا ػػس،؛ابػػف عصػػعف297ص،بغيػػةا   ػػأ سفػػمأػػعريارلػػعؿأهػػؿا اػػد س،ا ضػػبم
169.

 ك ػػد ،أ ػلأـك ػداسػ معظبيػة،أبػكأيػكب،(سػ ي عفبػفا داػـبػفسػ ي عفبػف بػدا ػرد فا اعىػػر ػديفاح5)
رسػع ة،؛ابػفدػـز203ص،ذارا اػد س،ق.) ؤ ؼ لمكؿ399بكي ساة، يبلا  سأعيفبعح،ق335ساة

،1ج،لػػػػذكةا  يأػػػػبسفػػػػمذاػػػػركمةا اػػػػد س،؛ا د يػػػػدم198ص،2ج،فػػػػمفضػػػػؿا اػػػػد سكذاػػػػررلع مػػػػع
(.44ص،1ج،ا  علب،؛ا  راا م200ص
 .133ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم6)
 .284ص،ـ.ف(7)
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 ػفا برابػرعن  مبػفد ػكدصيػؿافابػفد ػكد ػرجيك ػع  ػببػعب ػع رفػرألفعرسػ،ك فظ ـ
 ػػفأيػػف ػػؾهػػذاا عاػػبصػػعؿأ ذأػػلا ػػعي  ػػذا اػػعسفػػ  ربضػػرب:ف سػػأكص لصػػعؿ ػػلعنيد ػػؿ ابػػ

اسأاأج  عسبؽأف  مابفد كدبع  (1)ا ب دا ل ايلككض رأسلكسطا د ؿكطيؼبل
فإفا ػعاعػرؼ،كهػذا  ػع ؼ أعػع يـاإلسػنـ، السػرؽالصأؿرلننإديث،فمأطبيؽا ددكد

هكصط ا يدكأفهذاا ددميطبؽفمدع ةا أدهكرامصأىعدم.ددا سرصة

ا سي،(2)ظ ك عن،كاعفيديببف  مبفد كد ،إ بي يةفعلأ  رؤسعء،إ بي يةرةفدعىر ذ ـك
كصػع كا ػلأ ػعأػرل ػعدػؿباػع ػفهػذاا ظػع ـك ػع،كأ يعامعكأطع كاا يعضم د دبػفإسػ ع يؿ

كك بػػكا  ػػبيديػػب،كا  اػػؾكالعػػؿا  ػػرإ يػػؾف عػػؿإ يػػلفيػػـباػػعا ػػرج،أفسػػد ػػفأ ػػكاؿا اػػعس
 .(3)كهكساراففيأؿ،ـإ يمفراب

زات مـ.كع ـأع را بعد ة أل(4)كا   ي ةا  سأظمربعح،بفد كدأ عا    كف

.أدػد ػكاـا اػعسكىػؼا  سػأا م(6)ا دعيػؾأد ػدزأػلصأػؿكزيػر كع ػفأل(5)أ عا  سأا مبعح
يعك ما عمدي عؿذ ػؾمااػـألػكركفكمأعػد كفكأ سػدكفكمأىػ دكفكأغػدركفكم:"فيعؿ ل

.(7)أكفكف......ا ا"



                                  
.98ص،1ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة،(ابفبسعـ1)
.528ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم2)
 528ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم22ص،5ج،كفيعتا  يعفكأابعءأباعءا ز عف،(بف  اعف3)
اايأػلأبػك،كهػكأ ػكا  مػدمبػف بػدا لبػعر،(هك بدا ػرد فبػفه ػعـبػف بػدا ػرد فا اعىػر ػديفاح4)

كأ يػػببع  سػػأظمر،كأسػػ ببػػ  يرا  ػػؤ ايف،ك ػػبا  نفػػة،ق391ك ػػدسػػاة،أ ػػلأـك ػػداسػػ مع ػػعدة،ا  طػػرؼ
فاعاتأيع ػلسػبعة،صأؿبيرطبة،كاعفسالا اأيفك  ريفساة،ق417بكي  لبعد ركجابفد كدساة،بعح

 .(209ص،ذارا اد س،ؤ ؼ لمكؿكأربعيفيك عن.) 
أ ػلأـك ػداسػ مع،(هك د ػدبػف بػدا ػرد فبػف بػداحبػف بػدا ػرد فبػفا اعىػر يبػلا  سػأا مبػعح5)

ا اع ػػؿفػػم،؛ابػػفا  يػػر211ص،ذاػػرا اػػد س، ؤ ػػؼ لمػػكؿ (صأػػؿفػػمصرطبػػة،ق366ك ػػدسػػاة،لػػكراء
(.103ص،8ج،ا أعريا

 .397ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم6)
 .211ص،ذارا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)



154 
 

. ع يىر دةدا مألعكزاتكه عـ ـاع ر  ب(1)أ عا  عأدبعح

كدأػبامعيػةـ(1009=ق399)أم ف عـ،ا ذمأ تا دك ةا عع ريةديبةفا أةيأضخ  بعد 
ا  ػػػػكم  ي ػػػػةبػػػػع  أفكىػػػػدؽا يع ػػػػؿ)ا  أػػػػرةا بعصيػػػػةفػػػػما عىػػػػرـ(1031=ق422)ا  نفػػػػة

  ي ةبع  أفكامضطرابعتكأىعر ت(ـ1031=ق422)ةساةذما دل12أمإ بع اد سب
اػع زهراء،ك ربتفيمع دف ع رة،فيمعا عاعىرا   أ  ةفما دك ة فا برركا ىيع بةكا عرب

ةام يرةاف ػددا    ػعء دكيا م  دم ة  ب دلاايسعـا دك ةكاضطرابمعفمهذ ا ،كا زاهرة
ةا  كيػفيمعاعفيزيد ف ددا    عءا ذيفدا كاصب مـ اذبدايػةا دك ػةيفا ذيفدا كاا  كي
.(2)(ا اد سفم

   :ثانيًا: الصراع  مى الحكم

اسػػػػأ رتا  نفػػػػةديػػػػث،اػػػػزعا سػػػػ طة ػػػػفا   ي ػػػػةا  ػػػػر مب،صػػػػعـا  اىػػػػكربػػػػفأبػػػػم ػػػػع ر
عءا  اىػػكرابػػف ػػع رفلػػأأل ػػ بػػيفا سػػ طأيفا ز ايػػةكا ركديػػةإ ػػبا اػػد ساإلسػػن يةفػػم

ه عـا  ؤيدكاسأبدكابػع  ر  ػبا  كمف اأز كا امعا س طةا ز اية  ب مدا   ي ة،كأباعؤ 
(3)ا   ي ةا  ر م

كاػػذ ؾ ػػفظ  ػػل ػػل كصػػؼ ػػػف،(5)  بػػػدا   ػػؾعسػػـأ ػػ،(4)ف بػػدا ػػرد فبػػف ػػع رإكصيػػؿ
هـ عصيؿ ال ػفأ.ك(6)ـيلع لك م  عمدف إدس ل في كفلديث،ا   ي ةا  ر ما  ؤيد

                                  
اايأػل،هػكآ ػر   ػعءباػمأ يػةبع اػد س،(ه عـبف د دبف بدا   ؾبف بدا رد فا اعىػر ػديفاح1)

ا  غػػرسػػاةكأهػػؿ،بكيػػ  ػػلبيرطبػػةبإل ػػععكاأ ػػعؽ ػػفأه مػػع،أ ػػلأـك ػػداسػػ مع عأػػب،أبػػكار يبػػلا  عأػػذبػػعح
.(212ص،ذارا اد س،ـ(.) ؤ ؼ لمكؿ1037ق=428 عتساة،ـ(1025ق=416)
 .198ص،أعريااإلسنـفما اد س فا  أخا عربمدأبسيكطا  نفة،  م،(ا  ط عط2)
 .87ص،دراسعتفمأعرياا  غربكا اد س،(ا عبعدم3)
ا  ؤيػدبػعحا اعىػر بػدا ػرد فا ػكا  ظ ػرا  عػركؼ ػالكؿك ػـ( بدا رد فابف ع رصعـبأدبيردك ة4)

.(125ص،17ص،سيرأ نـا ابنء،هػ)ا ذهبم399يزؿبع  ؤيددأب  عل ارهعفمل عدا  رة
 .679ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير5)
 .679ص،ـ.ف(6)
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ا اظعـك رعا  سعدكه ؾا اعسفيعـا اعس الكؿطغبكبغب،ظ ـكفسعد صيؿفم مد اا ـر
  بصأ لإكفعؿا عظع ـكا  ؤيدأدتامدألعركهددا  ؤيدكصعؿ  .(1)ف ـيك لا عمدإال عـز

سػػػيطتا دك ػػػة،(2)ـ(1009ق=399)عـ بػػػدا ػػػرد فبػػػف ػػػع رصأ ػػػل سػػػار د ػػػدبػػػفه ػػػ
كاػػعفا سػػببا ػػر يسفػػمسػػيكطمع ػػركج بػػدا ػػرد فا  اىػػكر ػػفامػػجا اػػد سا عع ريػػةفػػم

.(3)أبيلكأ يلبع اسبة   نفة

 ػـ،ان مر16أ يببع  مدم،(4) د دبفه عـبف بدا لبعربفا اعىر ديفاح بدا رد ف
كصأؿكاأ ؽا اعس  ب،ك يببع ر يدكدعربل  ل،بفس ي عفكبكي  رج  يلابفأ يله عـ
 .(5)يببع  سأعيف   اكبعيعكاابفأ ما  يأكؿس ي عفبفا داـ،     لفع أ ب ـصأؿ

،ق403)دعىػػػػػرصرطبػػػػػةكأ ػػػػػذهعهػػػػػككلي ػػػػػل ػػػػػعـ،سػػػػػ ي عفبػػػػػفا داػػػػػـا   يػػػػػببع  سػػػػػأعيف
:اعفأديبعأىيؿا رأمرالخا عيؿ ف عر (6)ك  ؿ عميع  لا  راجـ(1012=

(7)مك ثاندددددوى  ا ومددددددددددد ل اله               وى      ددددددددددا  تدلل لمهدددددددددال ت دلوا ممك

 :صعؿ الابفدـز صك ػلكهػكا ػذمسػ طلاػد  ػفا برابػرةا اػد س"هػكا ػذماػعف ػـؤ ،ك ػـؤ
ه مػػعأصاػػكاأ ػػعدػػكؿصرطبػػة ػػفا يػػرلكا  اػػعزؿكامػػكرصرطبػػة..كا  ػػك دياػػةا زهػػراءكل افػػ   ك

ػـ(1016=ق407)صأ ل  بابفد كد،"(8)بع يأؿكا سيؼكهكميااركميعأبر  يمـ ي ع
(9).

                                  
 .127-126ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم1)
 .679ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير2)
 .144ص،ا دك ةا عع ريةفما اد س،  م،(ا يدطعام3)
 .128ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
 .593ص،أعرياا    عء،(ا سيكطم5)
 .158ص،28ج،أعريااإلسنـككفيعتا   عهيركاإل نـ،(ا ذهبم6)
.274-273ص،4ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطة،(ا  طيب7)
(8  .21ص،2ج،(رسع ؿابفدـز
 .274ص،4ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطة,(ا  طيب9)
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ضػػػرب ايػػػلبيػػػد سػػػاةسػػػب ،كصأػػػؿسػػػ ي عفبػػػفا داػػػـىػػػبران،كد ػػػؿ  ػػػمبػػػفد ػػػكدصرطبػػػة
كهك ياابير لا اأعفكسبعكف،كأبع ا داـبفس ي عفبفا اعىر،(2)كصأؿأ ع ،(1)كأربع ع ة

 .(3)ساة

ق417)بيعألفػمر ضػعف،أ ع بدا رد فبفه عـبف بدا لبعرا اعىر ديفاحا  ركاام
47داػـ،(4)ك ب  يلابف  ػلا  سػأا م،ـ(1026=ق417)كصأؿفمذما يعدةـ(1026=
.(6)عنيك 50ا  سأظمر بدا رد فكصيؿداـ،(5)عنيك 

صأ ػل(7)أ ع د دبف بدا ػرد فبػف بيػداحبػف بػدا ػرد فا اعىػرا  ركااػما  سػأا مبػعح
(9) مكرةصيؿاال   بعدساةكأربع،(8)ـ(1028=ق419)أددأ را ل عـ

،ـ(1028=ق419) ػرا ربي فم مر را    عءبكي  لآدبعحه عـبف د د أ عا  عأ
كصأػػؿكزيػر  اػػلاػػعفيلػػكركي  ػػذأ ػػكاؿا ألػػعركا ر يػػة، ػػمكر  ػػ ةأصػعـبيرطبػػةسػػاأيفكأربعػػ

كهػػك،(10)ـ(1037=ق428)ف ػػعتأ ػػـفػػرإ ػػبابػػفهػػكدإ ػػبعنسػػلالأهػػؿصرطبػػةك اػػثأيع ػػ
.(11)آ ر  كؾا دك ةا  ركااية

                                  
لػػذكةا  يأػػبسفػػمذاػػركمة،؛ا د يػػدم198ص،2ج،رسػػع ةفػػمفضػػؿا اػػد سكذاػررلع مػػع،(ابػفدػػـز1)

 44ص،1ج،ا  علب،؛ا  راا م200ص،1ج،ا اد س
أػػعرياابػػف،؛ابػػفا ػػكردم44ص،1ج،ا  علػػب،؛ا  راا ػػم99ص،8ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر2)

317ص،1ج،ا كردم
،8ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،؛ابػػفا  يػػر198ص،2ج،رسػػع ةفػػمفضػػؿا اػػد سكذاػػررلع مػػع،(ابػػفدػػـز3)

؛ابف44ص،1ج،ا  علب،؛ا  راا م200ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،؛ا د يدم99ص
317ص،1ج،أعرياابفا كردم،ا كردم

 .347ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
 .209ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
 .593ص،أعرياا    عء،(ا سيكطم6)
.211ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)
.397ص،17ج،أ نـا ابنءسير،(ا ذهبم8)
 .593ص،أعرياا    عء،(ا سيكطم9)
212ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ10)
.542ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم11)
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 ثالثًا: قطا الرحم 

ف ػيييمع  ػلا  طػرؼديثا ػرج  أػل ،  ردـعنا اعىراعفصعطعهاعؾ فيد ؿ  بأف
.(1)ك عأتفمدار ،اهع كسببفددير كأك بصأؿأبيلف

  :راب ًا: اال تداا بالمفظ  مى ال مماا

أ را اعىرا كزراءبع أكليل مػـ، اد عأفأبا  يمعءمسبيؿ  اعر  ذارضأدبعسا  رضم
يع،يع سأد مأ كاؿا اعس، اـأ يرا  ؤ ايف"يع  ي ةا سكء: كاكصعؿأددهـف ع،كأكبي مـ

،ك  ديػما  ػركر،ك  ياػما  ىػكـ،يػعآ ػذما ر ػع،يع مداءا زكر،آا مأ كاؿا يأع بظ  عن
بكاصػؼ  ػ،فمػكأ ػز اح،ك رأياـ،أٌبعن اـ،ك  أ سما ركايعت أبععا  مكات،ك  ٌبسما  كر
 ال،ك د اـددي عن،فسكصاـصدي عن ،فػمدعلػة،ىعبر  يل. ـادأعجإ بدصػةاظػراـ، غضو
 ػػعاػػعفهػػذاظاػػلباػػـ.كاح يععرضػػٌااـ ػػفيك ػػل.،ف ػػـيسػػ اظػػراـ  أدٌ ػػؿ ػػل، ػػرةفػػم  ػػر 

.(2).كان عنفم  ؿهذا"اـك يا  فسأكراـك ياعىدفاإلسنـفي

بػؿ،  بفسكؽا ع  ػعءان عهدتأ ؾا رسع ةا  كلة  ع  عءكا  يمعء يسأفنستنتج مما سبق
إذاعفا ع  عءبأ ػؾا ىػ عتا أػمذارهػعا اعىػرف  ػعذاسػات  ػيمـ؟،هم عهدضدا اعىر

فأ ػػؾا رسػػع ةلػػعءتبعػػدرفػػضا ع  ػػعء أىػػرؼا اعىػػرفػػمارضأدبػػعسا  رضػػمإذاكافػػؽإ
 .ا لكابدأ عم؟  ؿأ ؾا رسع ةدبعسفمؿسارمرضا أما ع  عء  بأىرؼا اعىرف

اػعف يربػع عبػد، ر  ػبا داػـ بأم ػةا أػ،(3)بف بدا بربػفيديػمأبػك بػدا   ػؾأد دسلف
ف  را اعىربع يبض  ػب بػد،ككى تأ بعر  اعىرأف بداحيريدا داـ،احبفا اعىر

اػػلا ػػذمزيػػف مػػذاا عػػعؽ ياػػكفأ بػػدا   ػػؾأ  ػػـبػػما اعىػػر  بػػدا   ػػؾصػػعؿمك  ػػبأبػػ،اح
 يػػػدا ضػػػدبك ػػػعتفػػػم أفيععصبػػػليػػػـك صعضػػػما ل ع ػػػةسػػػلفا اعىػػػرأبػػػع بػػػدا   ػػػؾك ػػػـز

ى ب  يم عابف يسب عأبا اعىر، د دبف بداحبفد يـلا سأكفمفما يكـ،ا سلف
ا ػعىػ ب  ػبابػفد ػيـكضػ تلاػعزة ػـادرميعػرؼ ػفاػعفك:ابف يسػم  ػبذ ػؾفيػعؿ ا 

                                  
(1) ،ابفدـز  .106ص،2ج،رسع ؿابفدـز
 .81ص،2ج،أرأيبا  دارؾ، يعض(2)
هػػ338ت،ديمأبك بدا   ؾ ف كا ببامأ يةىعدبأعرياا  يمػعءكا يضػعءأد دبف بدا بربفي(3)

 .(95ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،) يعض
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  ػراي ػل  يػلك ػعت،بػف د ػدبػففػرجا ليػعامأد ػد.أ عا داـا  سأاىرفيدسلف(1)بمع
.(2)فمسلال

ا  اىػػػكر  عػػدؿأبعػػدلع ػػػربػػف   ػػػعفأبػػكا  دسػػفا ػػػكزيرا دعلػػبا  عػػػركؼألػػعكزاتك ػػف
 ػػػرةيط ػػػؽكأ ػػػرلإ ػػػب،أ رتاابأػػػلسػػػاييفكاسػػػ،د ػػػلا سػػػلفأك ػػػفا دلعبػػػةك،(3)بع  ىػػػد م

 .ػف ف عرا  ىد م(4)ـ(982=ق372)ا سلفإ بأف عتساة
 صدددددددددبرت  مدددددددددى اليدددددددددام لمدددددددددا تولدددددددددت

 وألامدددددددددت نفسدددددددددي صدددددددددبرها فاسدددددددددتمرت  

   
 فوا جبدددددددددددا لمقمدددددددددددب كيدددددددددددف ا ترافددددددددددد 

 ولمدددددددنفس ب دددددددد ال دددددددا كيدددددددف اسدددددددت لت  

   
 ومددددددا الددددددنفس إال حيددددددث يج مهددددددا الفتددددددى

 ال تسدددددددددددمتفدددددددددددإن طم دددددددددددت تاقدددددددددددت وا    

   
 وكاندددددددت  مدددددددى اليدددددددام نفسدددددددي  ايددددددداة

 فممدددددددا رأت صدددددددبري  مدددددددى الددددددد ل  لدددددددت  

   
:ا  ىد ماسأعطؼا  اىكرصع ن

  فددددددددددددددددددددا اهلل  نددددددددددددددددددددك إال رحمددددددددددددددددددددة

 تجدددددددددددددددددددددود ب فدددددددددددددددددددددوك إن أب ددددددددددددددددددددددا  

   
 لدددددددددددلن جدددددددددددل  ندددددددددددب ولدددددددددددم ا تمددددددددددددي

 فأنددددددددددددددددت أجدددددددددددددددددل وأ مددددددددددددددددى يددددددددددددددددددا  

   
 ألددددددددددددم تددددددددددددر  بدددددددددددددا  دددددددددددددا طددددددددددددوري

 ومدددددددددددددولى  فدددددددددددددا ورشددددددددددددديدا هددددددددددددددى  

   
 تالفيتددددددددددددددددددددددد  ومفسدددددددددددددددددددددددد أمدددددددددددددددددددددددر

 ف دددددددددددددددداد فأصددددددددددددددددمح مددددددددددددددددا أفسدددددددددددددددددا  

   
 أقمنددددددددددددي أقالددددددددددددك مددددددددددددن لددددددددددددم يددددددددددددال

(5)يقيدددددددددددك ويصدددددددددددرف  ندددددددددددك الدددددددددددردى  
 

   




                                  
.95ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض1)
 .195-194ص،بغيةا   أ سفمأعريارلعؿأهؿا اد س،(ا ضبم2)
أيعـا اعىرأي دا كزارةفم مدا داـكا  سأاىر  ع(لع ربف   عفهك فأهؿا ع ـكا دب  ؿاعأبع3)

اعفاعظرافما  كرصبػؿا  اىػكرابػف ػع ر ػـصػكما  اىػكر،ااأي تا  نفة م عـأىرؼفمأ كرا دك ة
بغيػةا   ػأ سفػمأػعريارلػعؿ،بىبخكأعكي مع  يلكأغ بابف ع ركاابلع ػرف ػعتفػما اابػة)ا ضػبم

 .(153ص، ط خا ا س،؛ابف عصعف314ص، سأهؿا اد
 .153ص، ط خا ا س،(ابف عصعف4)
.160-159ص،ـ.ف(5)
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  ىػػػد مإ ػػػرالمـ ػػػفيزيػػػدكفأ ػػػرا  اىػػػكرا دعلػػػباأك800ااػػػبا ىػػػيع بةاػػػعف ػػػددهـ
.(1)ا يىرف  رلمـ

ر ػضا  اىػػك،ف عىػةا داػـظمػػرت ػامـأ ػكرصبيدػةإييػعؿ:ى ال امددةو االموقدف مدن شدك
فيابغػم  ر يػةافأ ػيف مػـي ػعر   عػدؿصػع ننإ امػعا طػرؼ ػ  :"هػـأ اعؤاػعكأيعأاػع  ػبا دػـر

 .(2)ااعر  يمـ"ذ يسي اااعفماؿكصتاإلإ،كأرفؽفم عع  أمـفأس ـ ف عرأمـ

فا  اىػكر ػضا طػرؼ  ػة عىػألا ػذيفارأابػكا ؛ز  عػدؿكعفهػذاا أىػرؼألػأيبدك اع
  يمـا  كرف  عذامي اف   اىكرأفياار،ا ر يةبع رفؽبمـأكصبيدةكطع با عع ةانكرأ 

.ا يبيدةفماؿكصت

ا رصك ػل ػفاايػراضدك ػةا  اىػكر،بمل عةأبيط  سعف د دبف،صعـا  اىكربف ع ر
.(3) ـصأ لكى بلف رستأ سف،ابف ع ر

ديث ىع ك ل إ ػب  ػؾسػ كرةكد ػؼأميردػؿإمبعباػلفسػ  ك ،صأؿا  اىكرابال بداح
،صيػؿإف بػداحبػف اىػكر ػ ا ػكزير بػداحبػف بػدا عزيػز،(4)ف  ربيأ ػلصػربسػ كرةإ يل

أ ػػؾا  ػػؤا رةهػػدفمعأفييأػػؿ،دبػػرا ػػؤا رةكأدع  ػػع ػػ  بػػدا ػػرد فبػػف طػػرؼىػػعدبسرصسػػطة
فع  اىػكرصأػؿاباػل بػداحكىػرؼا ػكزير بػداحبػف،ا اد سصأسعـ ا  اىكركاع بداحأب

.(5)عدذ ؾ فا كزارةكا أي لبدار  بدا عزيز فط يط ة ـأصع لب

فأىرفلاعفسيعسيعىعر ع ع يع فاؿ عط ةإم عط ةامدأ عظبػع ا سكا سػ طعفإصيؿ
.(6)كأىرفلأسكةببامأ ية....


                                  
 .152ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف1)
 .374ص،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف دارم2)
 .397ص،ـ.ف(3)
 .126ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
 .62ص،هػ477-هػ92،ط يط ةفما عىراإلسن م،(ا بي م5)
 .551ص،دك ةاإلسنـفما اد س،( اعف6)
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د ػع ابػػف ػػع ر، ػفا يضػػعء،(1)أىػب بػػفا  ػرجبػػففػعرسا طػػع م،ا  اىػػكربػف ػػع ر ػزؿ
فايػػؼ، أػػك با ىػػنةكا  طبػػةا أاػػ كصػػعؿسػػبدعفاحيػػع اىػػكرأاػػعمأرلا ل عػػةأصع ػػتبػػل

كأصسػـ،كأظمػرإاراهػل  يػل.فػ  خكا أاػ ،كا عرض اما ير.ف  ز لا  اىػكرذ ػؾ،أصكـبمع
 .(2)ك ز ل فا يضعءكا  أيع،ك كاع لا عيعب.فس ط  يلا  اىكر ادهع  بذ ؾ

اأمػػػـأبػػػك بيػػػداح،(3) بيػػػداحا لبيػػػرمع بػػػدا   ػػػؾبػػػف اػػذركأبػػػ،سػػلفا  اىػػػكربػػػف ػػػع ر
ا لبيرم   بدا   ؾبف اذربعمايضعض  به عـكىعدبدك ألا  اىكرصيػؿأبػك بيػد

لا ع  ػػػعءكعكذ ػػؾ  د ػػة ديأػػل ػػفابػػػف ػػع ربػػعإلصرارأ ػػعفأػػ،   ػػؾبػػػذ ؾاحأصػػرهػػكك بػػدا
هػؤمءه ػكب عىػيةك ػـي ع كهػع: ال فا  دعربيفأ عابفا  اكلصعؿ؛أفأببع يأؿبعضمـ

أاارا أمـكصعؿ" عػعذاحأففيدأ ع بيداح،كى بابف اذر،أ رابف ع ربيأؿ بيداح
كصدركيتاذاكس عتاذاكل با  عرفمااثا بيعةا  سعداػنـ بيػداح ػـيلػدًأفعؿهذا

.(4)ععأ ربدبسلهكك دد فا ع  عءا 

 اػد عأراده ػعـا ىػنة  ػبكا ػد اػعف  ػر ،ف ع ر ف د دابػفا سػ يـب كصؼا  اىكر
يف اػل ػـبػرزا يعضػم ػفا ىػؼصعؿابفا س يـ عأغامىنةأ يػرا  ػؤ ا،  ر ع عنأدد

اػلاػكلأيػديـا ىػنة  يػلصػعؿ ػكمإاػماكيػتا ىػنةب يػع مإييػعؿ، أيد ع  اعس  ؼه ػعـ
 ػػػدففبغيػػػرىػػػنةكصػػػعؿك سػػػتب  ػػػد يكبأػػػلأيدي ػػػل  ػػػبا  ػػػةىػػػبيع ػػػـيػػػدرؾا د ػػػـكىػػػ ت

.(5)ا ا  عتمبف ع رفسعبفمأمكيفأ ر كا أعرض داع ل

 اعاف كصؼا يعضم فه عـ كصؼ دؿكصك لأفا داـا ط فمأك يله عـ كصؼيأضخ
أ ػػع كصػػؼابػػف ػػع ر ػػفابػػف،فع رسػػكؿىػػ باح  يػػلكسػػ ـدػػذر ػػفإ ػػعرةا ىػػبيعف، ػػدؿ

.ز  عدؿ كا س يـفمأمكيفأ ر كأداع ل كصؼفيلأل

                                  
هػػ390(أىب بفا  رجبففعرسا طع مأددأاعبر   عءصرطبةاعففييمعل ينفػما دك ػةا عع ريػةأػكفم1)

 .(251ص،2ج،) يعضأرأيبا  دارؾ
 .251ص،2ج،رأيبا  دارؾأ،( يعض2)
هػػ) يػػعض،378بػػفلبيػرطرطك ػمتاسػػ لصعسػـبػف  ػؼبػػففػأخبػف بػداح،(أبػك بيػداحا لبيػرم3)

 .(188،ص2أرأيبا  دارؾ،ج
.188ص،2ج،أرأيبا  دارؾ،( يعض4)
 .179ص،ـ.ف(5)



161 
 

 :خامسًا: شرب الخمر

سػعب ط بمػعبعضمـإمأف؛   كا  ب دعربةا   را اد س  با ر ـ فأفبعضداعـ
كا أا ػؼفػم،(1) ػربا   ػر ل سػعن ،فا  اىكربفأبػم ػع رفاعف عبدا   ؾب،فم لع سل
ميدضر ل س رابف عاعف ف بػدا   ػؾبػف،كاعفكزير  يسببفسعيد،(2) ربا ابيذ
.(3)إمأفاسأع ع  فذ ؾ ضعؼ ربل،ا  اىكر

لماغ عسػػلفػػما  لػػكفك ػػرباػػعفأهػػؿصرطبػػةيبغضػػكالكيدأيركاػػف،أ ػػع بػػدا ػػرد ف ػػالكؿ
.(4)ا   ر

 .(5)كهكساراف،صأؿيديببف  مبفد كد

 بال دو: الندلسسادسًا: است انة الحكام 

فيػػداأمػػـ بػػد،ا اػػد سفػػمةا  كيػػا ػػر ىػػرا  نفػػةأكبع اىػػعرلفػػما اػػد ساسػػأععفداػػعـ
اػػعفا يعضػػمابػػفذاػػكافيدػػرض،ف ػػ ا عػػدككعا   يػػبب ػػالكؿبع أعػػ،ا ػػرد فبػػفأبػػم ػػع ر

.(6)كييكؿ:هكاعفركاعف ا كؿصداسأععفبعسارا  راج،  بصأع ل









                                  
 .125ص،1ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة،(ابفبسعـ1)
 .84ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب2)
.125ص،1ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة،(ابفبسعـ3)
 .25ص،دك ةبامبرزاؿفمصر كاة،؛دسيفد دم679ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير4)
 528ص،17ج، ابنءسيرأ نـا،؛ا ذهبم22ص،5ج،كفيعتا  يعفكأابعءأباعءا ز عف،بف  اعفا(5)
.128ص،17ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم6)
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 تمهيد:

فػػػما اػػػد سا أػػػم  بػػػت  ػػػب عظػػػـداػػػعـ،كا  ػػػنؽا د يػػػدة،م ػػػؾأفا ىػػػ عتاإلي عايػػػة
فػع  يركا ػػرزؽ،ا اػػد سيـ  ػػبباػعءدك ػػةصكيػةفػماػعف مػػعأ ػر ظػ،كا  نفػػةاإل ػعرة ىػرم

ك ػػػكأفأهػػػؿا يػػػرلآ اػػػكاكاأيػػػكا  أداػػػع  ػػػيمـبراػػػعت ػػػف"كا براػػػعتأػػػ أمبعػػػداإلي ػػػعفكا أيػػػكل
.(1)"ياسبكف ا س عءكا رضك افاذبكاف  ذاعهـب عاعاكا

ُوْْا َعلَتل تلِخِز قَتِة َّ ﴿ كامسأيع ة  ب امجاحأعع بكساةابيلأزيػدا  يػركا براػعت ت َقَُ ِْ ت   أَلخت

اًَء َغَىٗقا  ُِن هخ
ٌَُ قَر  َۡلَ  

(2). 

،كأمػػػدما داػػػعـإ ػػػباأ ػػػعدا يػػػراراتا سػػػ ي ة،كا أيػػػكلأػػػؤدماػػػذ ؾإ ػػػبزيػػػعدةا ع ػػػـكا دا ػػػة
ٍء َعلِرن  ﴿ ُ تُِكلن َش   تّللخ َّ  ُُۗ َّ َُعلنُوُكُن تّللخ   َ تتخقُْْا تّللخ َّ ﴾(3)".

"فػػإذا:اػػدابػػف  ػػدكف  ػػبأ ػػرا  ػػنؽا د يػػدة  ػػبباػػعءا دك ػػةكصكأمػػعكازدهعرهػػعفييػػكؿكيؤ
فكلػػداعهـ،اظراػػعفػػمأهػػؿا عىػػبيةك ػػفدىػػؿ مػػـ ػػفا غ ػػب  ػػبا يػػر ػػفا اػػكادمكا  ػػـ

كا ع ػػػك ػػػفا ػػػزمتكامدأ ػػػعؿ ػػػف يػػػرا يػػػعدر كا يػػػرل،يأاعفسػػػكففػػػما  يػػػرك ن ػػػل ػػػفا اػػػـر
كبػػذؿا  ػػكاؿفػػم،كا كفػػعءبع عمػػد،كا ىػػبر  ػػبا  اػػعر ،كاسػػبا  عػػدـ،ؿا اػػؿ  ضػػيكؼكد ػػ
لػنؿا ع  ػعءا دػع  يف مػع،كأعظيـا  ريعة،ىكفا  راض كا كصػكؼ اػد ػعيدددكاػل مػـ،كا 

كر بػةا ػد عء ػامـكا ديػعء،كدسػفا ظػفبمػـكا أيػعدأهػؿا ػديفكا أبػرؾبمػـ،أرؾأك ففعؿ
لن مػػػػػـكاماييػػػػػعدإ ػػػػػبا دػػػػػؽ ػػػػػ ا ػػػػػدا م ػػػػػفا اػػػػػعبرك اىػػػػػعؼإ يػػػػػلا   ػػػػػعياكأػػػػػكصيرهـكا  كا 

كاماييػعد  دػؽكا أكاضػ    سػايفكاسػأ عع ػاكل،ا  سأضع يف فأا سمـكا أبذؿفػمأدػكا مـ
كا ييػػعـ  يمػػعك  ػػبأسػػبعبمعكا ألػػعفم ػػفا غػػدركا  اػػر،ا  سػػأغي يفكا أػػديفبع  ػػرا  كا عبػػعدات

   اػعأفهػذ   ػؽا سيعسػةصػددىػ ت ػديمـكاسػأديكابمػع،ضا عمػدكأ  ػعؿذ ػؾكا  ديعةكاي
كأال يرسعصلاحأعع بأك،أفياكاكاسعسة  فأدتأيديمـ ."(4)ـإ يم  با ع ـك

                                  
.96آية،(سكرةا  راؼ1)
 .16(سكرةا لفآية2)
.282(سكرةا بيرةآية3)
.143ص،1ج،( يد ةابف  دكف4)
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،كاسػػأيرار ،كا أاػػعفسفيمػػعآيػػة  ػػببيػػعءا   ػػؾ،كلػػكدا  ػػنؽا د يػػدة،كصػػدا أبػػرابػػف  ػػدكف
كأ  ػػما رذا ػػؿكارأاػػعبام ػػعـآيػػة  ػػباايػػراض،ا ػػعأفسػػكءا  ػػنؽ، عرك  ػػك ػػ الكازدهػػ

.(1)كاذيربع كبعؿكا ااعؿ،كزكا ل،ا   ؾ

كا  أ  ؿفمأ  يرا ى عتكا  نؽا دساة  بباعءا دك ةيلدذ ؾكاضدعنل يعنفػم ىػرم
كا  نفة.اإل عرة

























 

 
                                  

 .157ص،ا  س  كفكاأعبةا أعريا، بدا ع يـ بدا رد ف،( ضر1)
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 لوالمبحث ال 
  مى بناا الدولة اإلمارةفي  صر  الندلسام تأثير أخالق حك

 :بناا مؤسسات الدولة والمجتما: الً أو 
كاإلا عء ا   عر دراة فمأعد اإلسن ية  فت كا  ا ا  دف ا  رل ا ع رااية

باعء فم   ىرهـ  نؿ ا  راء أبدع فيد اإلسن ية، ا دكؿ فم ا كاضدة ا س عت

كا  سعلد ا  أ ،ا يىكر بداية ا  عأدكفك اذ درص ا اد س  بند اإلسن م خ

ا كا ؿ  بأا عءأك ب عع ـك ظعهرا ديفاإلسن ما  أ   ةباعءا  سعلدا ذم

.1يعأبرأسعسا دراةا ع راايةفما  دفاإلسن ية

.(3)اايسػةسػعاتبالاػتإ يػلبعػدأفضػـ،(2)صدباما  ير بدا ػرد فا ػدا ؿلػع  صرطبػةك
إضػعفةإ ػب ع ػةأ ػؼدياػعر،(4)  ػعايفأ ػؼدياػعرفاػعفا ؽ باعءا  سػلدا لػع  أ يدار عأ ع

.(5)دفعت  اىعرل  اعن  راءا اايسةا أمأزي تكبامفكؽأرضمعا  سلدا لع  

كفمباع للع  صرطبةييكؿبعضمـ:
 وأبدددددددددددرا فدددددددددددي  ات اإللددددددددددد  ووجهددددددددددد 

 ثمددددددددانين ألفددددددددا مددددددددن لجددددددددين و سددددددددجد  

   
 فقهدددددددددا فدددددددددي مسدددددددددجد اانددددددددد  التقدددددددددىوأن

 وقدددددددددددر بددددددددددد  ديدددددددددددن النبدددددددددددي محمدددددددددددد  

   
 تدددددددرى الددددددد هب الوهددددددداج بدددددددين سدددددددموك 

(6)يمدددددددددددوح كممدددددددددددح البدددددددددددارق المتوقدددددددددددد  
 

   

                                  
203ا اد سفما عىرا  كم،صدكيدار،دسفيكسؼ،ا  لأ  1
،ا د ةا سػيراء،؛ابفا بعر160-155ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.35ص،1ج
 .11ص،ا  سعلدكا يىكر،ا سيد بدا عزيز،؛سع ـ560ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
 .248ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
 .248ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم115ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
ذاػػربػػند،؛ ؤ ػػؼ لمػػكؿ55ص،3ج،ا ػػخا طيػػب،؛ا  يػػرم248ص،8ج،سػػيرأ ػػنـا اػػبنء،(ا ػػذهبم6)

.115ص،ا اد س
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،ؿككأكفمصبؿإأ ع لفلعءبعد ابالكك م مػد ه ػعـا ،لك افا دا ؿ ـأ م لا يعـإلا ع 
.(1)كباػما  يضػ ةا عليبػة،لا يدي ػةكرفػ  اعرأػ،كهكا ذمأا ؿسيع ؼا  سلدا لع  بيرطبة

ؿأكسػػعة  لػػع  أ بيػػة دعلػػعتا  ػػدادأككلػػرت،(2)كا ػػع  ػػؿ  ػػبباػػعء  ذاػػة ربعػػةا  ػػاؿ
فزيػػدت،(3)فػػمز ػػفا  يػػر بػػدا ػػرد فا  ػػعام(ـ848=ق234)ا  أزايػػدة ػػفا  سػػ  يفسػػاة
ا باػعء ػـياػػفأػـ اػدكفػعة بػػدك اػف،(4)مؼك  سػػ ع ةذراع ربػ آصع ػةا ىػنةبزيػعدةسػبعة

كفيمػػػعلػػػدد،(5)(ـ855=ق241)كصػػػدأا  ػػػلاباػػػل ل ػػػدبػػػف بػػػدا ػػػرد فسػػػاة،ا ػػػرد فا  ػػػعام
ا  ػػت يىػػكرة،ـ864،ق250كفػػمسػػاة(6)ا  يػػر د ػػدطػػرزا لػػع  بيرطبػػةكأأيػػفايك ػػل

إذ،ا اػػد سفػمكيعػد سػػلدلػع  صرطبػػة ػفأابػػركأ ظػـا  سػػعلد،(7)ا  سػلدا لػع  بيرطبػػة
.(8)يى كف  ؼأ عـكادداعفيس   عايفأ ؼ ىؿو

فػػمل يػػ أادػػعءاػػعفكامهأ ػػعـبمػػع،باػػعءا لكا ػػ ب،ا اػػد ساهػػأـا داػػعـكأ ػػراءباػػمأ يػػةفػػم
كاهػػػأـب ػػػؤكف،فيػػػذارأفا  يػػػر بػػػدا ػػػرد فا ػػػدا ؿكلػػػل اعيأػػػلإ ػػػبأ ػػػكرا ػػػديف،ا اػػػد س

كاع ػػػت سػػػعلدصرطبػػػة ػػػفاهأ ع ػػػلا يسػػػط،فباػػػم مػػػـا  سػػػعلد،ة ع ػػػا اػػػد سما  سػػػ  يففػػػ
 ػـازدادت،ااأمت سعلدصرطبةأيػعـ بػدا ػرد فا ػدا ؿإ ػبأربع ع ػةكأسػعيف سػلدان،ا ابر
.(9)ا يرانذ ؾبعد

اسػأ  ركا،ا اػد س اد عد ؿا  س  كف،باعءا يىكرا اد سك فاإلىنديعتا  ع عريةفم
كاعاػتأ ػؾا يىػكر،ا أػماسػأك كا  يمػع ػفا سػبعف،كصعدأمـببعضا  بعامكا يىػكرأ راؤهـ

كايباػػكفا يىػػكرؤك  ػػعاسػػأيرا عػػربكأ ػػذكافػػما باػػعءبػػد،يةا يدي ػػةا اد سػػأاأ ػػرفػػما  ػػدف
كاػػعف ػػفا طبيعػػمأفيدػػيطأ ػػراءباػػمأ يػػةأا سػػمـ؛ا  عىػػةبمػػـكذ ػػؾفػػم ىػػرباػػمأ يػػة

                                  
.168ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .17ص،ا  سعلدكا يىكر،ا سيد بدا عزيز،ع ـ(س2)
 .561ص،1ج،ا خا طيب،ا  يرم(3)
 .19ص،ا  سعلدكا يىكر،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ4)
.561ص،1ج،ا خا طيب،ا  يرم(5)
.180ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم6)
.182ص،ـ.ف(7)
 .)رسع ة علسأير(304ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام8)
.540ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم9)



167 
 

 ػػػكفصىػػػكراىػػػغيرة ػػػعرجيكاػػػعاكايي،(1)كاأفي ػػػيدكاا يىػػػكرا  عىػػػةبمػػػـؤكؾفػػػعرأبمع ػػػةا   ػػػ
.(2)ا  دفكذ ؾبيىدامسأل عـكا رادة

هػم دياػػةاإل ػعرةباػعءا يىػكرفػم مػدمسػي عك،أ ػعأبػرزا  ػدفا أػم ػمدتدراػة  راايػة
ا دسعفكأ ركافيلا  عرا عليبةب عفيمعصىرهعا بدا  ،ا اد سصرطبةا أماعاتدعضرةبند

،(3)ا  سػػعفعتا بعيػػدة ػػفكا ريػػعضا  كايػػةكألػػركافيػػلا  يػػع ا عذبػػةا  ل كبػػة ػػفلبػػعؿصرطبػػة
كألركهػػعفػػماػػؿسػػعدة ػػفسػػعدعأل،ىػػ كهعإ ػػبا يىػػرا  اػػـرأككأ كاػػكاا  ػػؤفا لسػػي ةدأػػب

.(4)كاعدية فاكاديلفمصاكاتا رىعص

بيرطبػػةييػػكؿا  ػػأخبػػف عصػػعف:كهػػكصىػػر ػػيد باػػكأ يػػةبع ىػػ عحكا ع ػػدكفػػمصىػػرا د  ػػؽ
كاا ػػػذك  يػػػداف ػػػرادمـ،كأبػػػدعباػػػعؤ كا يػػػتسػػػعدعألكفاػػػعؤ ،كلػػػرمفػػػمإأيعاػػػلإ ػػػب يػػػرأ ػػػد

ك يػػػداػػػعفهػػػذا،"(5)كداػػػكابػػػلصىػػػرهـبع   ػػػرؽكأط عػػػك اع اكاػػػبا   ػػػرؽ،ك ضػػػ عرأفػػػرادمـ
فػػػزادكافػػػم  عرأػػػلكاابػػػرلكىػػػؼ،هـؤأ ػػػراءباػػػمأ يػػػةك   ػػػعا يىػػػر ػػػفا يىػػػكرا أػػػمآ رهػػػع

:(6)ا  عراء لكييكؿابف  عرا  ع ر
 كددددددددددل قصددددددددددر ب ددددددددددد الدمشددددددددددق يدددددددددد م

 فيدددددددددد  طدددددددددداب الجنددددددددددى ولدددددددددد  المشددددددددددم  

   
 منظدددددددددددددددر رالدددددددددددددددق ومددددددددددددددداا نميدددددددددددددددر

 وثددددددددددددددرى  دددددددددددددداطر وقصددددددددددددددر أشددددددددددددددم  

   
 بدددددددددت فيددددددددد  والميدددددددددل والفجدددددددددر  نددددددددددي

(7) نبددددددددددددر أشددددددددددددهب ومسددددددددددددك أحددددددددددددم  
 

   
ديثاأ ذبمعصىػرا،دةفيدأصعـ بدا رد فا دا ؿصىرا رىعفة  عؿصرطبةأ عصىكرا را

ا  ػػلر ػفاػػؿاعديػةإ يمػػكايػؿ،دسػاعكددػػعلاعاػعكاسػػعة د مػػع ػػعأكك،ع را ػبا غػػركسكأاػعـر
دأػبا ػتبػي ف،كس ررسكم إ با   ـ فا اكلا   أعركا دبػكبا غريبػة،اعفاسأل بليزيد
ااأ ػرت  ػعص يػؿ،ربيةفما  دةا يريبةأ لعر عأ ةأ  رتبغرا ػب ػفا  كااػلا لدكدسفا أ

                                  
 .64ص،أعرياا دضعرة، ع د د د،(ا يعس م1)
 .208ص،أعرياا  س  يف،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ2)
 .464ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
 .464ص،ـ.ف(4)
.470ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم5)
 .208ص،أعرياا  س  يف،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ6)
.470ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم7)
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فػػػع أرؼب ضػػػ مع  ػػػبأاكا مػػػعصػػػعؿكسػػػ عهعبعسػػػـرىػػػعفةلػػػد ه ػػػعـبػػػ رض،ا اػػػد سبػػػ رض
.(1)ـعا  

فيػد ػيد بػدا ػرد فا ػدا ؿا يػران،بعإلضعفةإ بصىػرصرطبػةكصىػرا د  ػؽكصىػرا رىػعفة
،كا ركضػػة،كصىػػرا دػػع ر،كا  لػػدد، ةدا ػػؿصرطبػػةك امػػع:صىػػرا اع ػػؿ ضػػ ػػفا يىػػكرا 

.(2)كا بدي ،كا أعج،كصىرا سركر،كا ر يؽ،كا  بعرؾ،كا  ع كؽ،كا زاهر

ؿ فلرل  بسافأكالإإذ،(ـ852-822=ق238-206)سطكأ عا  ير بدا رد فا 
كل ػػب،ف ػػيدا يىػػكر،ا  نفػػةأبمػػةا لن ػػةعكاسػػكأرأيػػبا  د ػػة.،ا    ػػعءفػػما زياػػةكا  ػػاؿ

.(3)ك  ؿ  يلا سيع ؼ،كبابا رىيؼ،عا  يع إ يم

ك امع،صد  ربعضا  بعامفم دياةصرطبة،يذارأفا  ير د دبف بدا رد فبفا داـ
.(4) الا عأالبابفيمعبايعاعا يرافما يىرا ابيركا  ابا  عرلة؛ا  سلدا لع  

كفػم مػػدا  يػػر بػداحبػػف د ػػدبػػف بػدا ػػرد فابأاػػبا سػػعبعطبػيفا يىػػركا لػػع  ب دياػػة
.(5)كدبع  ىع دعت،ك دعفظة  با ى كات،ر بةفم مكدا ل عة،صرطبة

 اهتمام الحكام ببناا القناطر والجسور:  الندلسومن اإلصالحيات الم مارية في 

ا امػػػعربػػػد ػػػفإا ػػػعءا ياػػػعطركا لسػػػكر  ػػػبأ ػػػؾكاػػػعفم،(6)أامعرهػػػعبا ػػػرةا اػػػد سا أػػػعزت
كصػػددظػػمهػػذا،كأيسػػيردػػراأمـك ضػػ عفدراػػةا سػػ   ػػف اػػعف  ػػر، أسػػميؿ بػػكرا اػػعس

.(7)صاطرةصرطبةمسي عك؛ا اد سا  ربعهأ عـا كمةكا  راءفمبند



                                  
 .467ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
.464ص،ـ.ف(2)
 .179ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)
.182ص،ـ.ف(4)
.264ص،8ج،أ نـا ابنءسير،؛ا ذهبم206ص،ـ.ف(5)
.375ص،1ج،ا  علب،(ا  راا م6)
 .34ص،1ج،صرطبةدعضرةا  نفة،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ7)
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فأػػرأبطأصػػداػعف ػػفا ضػركرم،ا اػد سفػػمفبعػدأفأىػبدت دياػػةصرطبػةدعضػػرةا  سػ  يف
.(1) ياد  فطريؽا ياطرة، دياةصرطبةبربضمعا يب ب

كاػذار ػفا داػعـ،بأر يـأ ؾا ياطرة ه يأمػع  سػاعفكا  دياػة،ا اد سك فهاعاهأ عـداعـ
ا راػػعف ػػف  ػػبداعيػػعك ػػعؽ،كلػػدكابمػػعآ ػػعرصاطػػرةفػػكؽامرهػػع،فصرطبػػةك اػػد عفػػأخا  سػػ  
صدهد مع دكدا امر  ب ٌرا ز عف.فأيػدـإ ػبفضػي ةا اظػرفيمػع  ػر،أ سيسا  ـا دا رة

فىػاعت  ػب؛فػ  را سػ خبعبأاع مػع؛ اػد عاأىػؿبػل برهػع،بف بدا عزيػزرضػماح اػل
كرداأػعب،(ـ719ق=101)كفمساة،ـ كأ ظـ  عباب  يللسر فدلعرةسكرا  دياةأأ

يػ  ر بباػعءا ياطػرةبىػ ر،ع اػد سأ يرا  ؤ ايف  ربف بػدا عزيػز  ػبا سػ خبػف ع ػؾب
.(2)كي  ر بإ راج  سصرطبة،كباعءا سكربع  بف،ا سكر

 ػعصػػعـبػلا  يػره ػػعـبػف بػػداإل ػعرةك ػفأ  ػعؿا أػػر يـا أػم ػمدأمعصاطػػرةصرطبػةفػم مػػد
كأػػك ب،كأا ػػؽفػػمإىػػندمعأ ػػكام ظي ػػة،رفػػمبايػػعفصاطػػرةصرطبػػةصػػداظػػ،ا ػػرد فا ػػدا ؿ
أا ػػـبعػػض،اػػبه ػػعـا ياطػػرةبكأعطػػبا لػػرةبػػيفيديػػل.صػػعؿابػػفكضػػعح:  ػػع،باعءهػػعبا سػػل

أكفد ػؼدػيفب غػلذ ػؾأميلػكز  يمػعإم غػزك،كصع كا:إا عباعهع أىيد كازهأػل،ا اعسفيل
.(3) ى دة

(4) امعإصع ةا لسكر،بدا رد فا داـفيدصعـبع عديد فاإلىندعتا  ع عريةكأ عا  ير 
،ا اػد سصددظيتبعهأ ػعـداػعـ،ك ف نؿ عذاراسأطي ا يكؿإفإصع ةا ياعطركا لسكر

.فمأ دية د أمع  دك ةكا ساعف  ع مع فأه ية
  :حكام إنشاا المقابراهتمام ال الندلسومن اإلصالحيات الم مارية في 

ك اػػد ع، اػػذبدايػػةا  ػػأخاإلسػػن م ألاػػد سذ ػػؾكاػػعف،أاظػػيـا ديػػعةفيمػػعبا اػػد ساهػػأـداػػعـ
ف ػرج،أ ػر بػإ راج  ػسصرطبػة،ع اػد سا سػ خبػف ع ػؾب،ك با   ي ة  ػربػف بػدا عزيػز

.(5)يبرة   س  يفف  را   ي ة  رأفيأ ذبمع ، فا   سا بطدعءا  عركفةبع ربض

                                  
 .34ص،1ج،صرطبةدعضرةا  نفة،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ1)
.149ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.167ص،ـ.ف(3)
.347ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
 .149ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم5)
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كهذايع ؿ  ػب،بؿا درص  بدضكرا لاع ز، ـييأىراهأ عـا  راء  بإا عءا  يعبر
 بػدا ػرد فا ػدا ؿ"يدضػرا لاػع زاػعفديػث،أك يؽا ركابطاملأ ع يةبيفا دػعاـكا ر يػة

عدةا  رضػبكي ػمد ػرؼبع أزا ػلبعيػفيػد،أ ػعا  يػره ػعـبػف بػدا ػرد ف،"(1)كيى م  يمػع
،(2)ا لاع ز

بػػؿدأػػب أعبعػػةاي يػػةا  دعفظػػة  ػػبآداب، يػػددرىػػتا دك ػػة ػػيسفيػػط  ػػبإا ػػعءا  يػػعبر
يىػػعًبرىؾزيػػعرةا  يػػعبرذا ػػ كىاٍ  ى ـى ػػ ًأ ػػً  ىاىعًدبىػػةن، ػػف مػػعـا  دأسػػب"يىأى ىي ػػدياٍ  ى رىهىػػعأكفىػػًإذىاسى ػػةن ىز  اىعً دى

اىعىمىع رىاـهً ىف ؛كى ى دى ػ  ـى،ا اُّكىاحى سى ا   ًلىى  با   لي ى ىٍيًلكى رىسيكؿي َلَهدا ِفدي النلداِر. :صىعؿى النلاِلَحدُة َوَمدن  َحو 
َن َ ن  الر َجالِ ، ... ر  َتِسُبالن َساَا َأن   َيتََأخل َ ا َخَرَجت  ِجَناَاٌة َأَمَر ال ُمح  َتِمط َن ِبِهم  ، َواِ  نَ ، َواَل َيخ  ُ ُهنل َوَيم 

ددِف ُوُجددوِهِهنل َوُرُاوِسددِهنل َخم ددَف ال َمي ددتِ  ؛ َوَيددأ ُمُر ُمَناِدًيددا ُيَندداِدي ِفددي ال َبَمددِد ِبددال َمن ِا ِمددن  َ ِلددكَ ، ِمددن  َكش 
ِييِا و َوال   َنَ ُهنل ِمن  َتش  ."(3)ال ِجَناَاةِ َلى َأن  َيم 

 دػػرص  ػػبا  دعفظػػة  ػػبإف ػػعييػػكـبػػلا  دأسػػب ػػفأ  ػػعؿيػػد ؿ  ػػبا:اسػػأطي ا يػػكؿ
ا أيع يداإلسن يةكا  نصية ادزيعرةا يبكر.

:  القوة ال سكرية في الندلسثانيًا

 الجيا والسطول:  -9

يعدا ليش  عدامسأيرارا سيعسمفما اد س،كصدظ تا دك ةا  كيةصكيةبيكةا ليش

 .(4)ا اد سم

                                  
.37ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
لػػذكةا  يأػػبسفػػمذاػػركمة،؛ا د يػػدم192ص،2ج،رسػػع ةفػػمفضػػؿا اػػد سكذاػررلع مػػع،(ابػفدػػـز2)

 .4ص،1ج،ا اد س
 .106،107ص،1ج،عيةا رأبةام،(ا  يزرم3)
.)رسع ة علسأير(236ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام4)
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كا يضعء  با  كراتا دا  يةا أمااد عت،دك ألأ بيتأراعفب،اهأـ بدا رد فا دا ؿ

فيدكىؿ،  بأ سيسليشصكم،ا ع  ؿ بدا رد فا دا ؿ،اعفةا اد سفمأرلعء

 .(1)أعدادا ليشاإلسن مفم مد إ ب ع ةأ ؼفعرس

  ىػعا كاعف فأ مرأ ؾا،ف ا   ىعا ا سيكؼك ىعا ا  الايؽ،ا عأا  ديكرنا ألس دة
. (2) ىعا ط يط ةك ىعا برديؿ

بدرينػػعصكينػػع ػػعأسػػطكمن بعإلضػػعفةإ ػػبإا ػػعءأا ػػر ػػف ياػػعءاػػعف امػػع ياػػعءطرطك ػػة،أا ػػ أيضن
.(3)كبر  كاةك يرهع فا  كاا ا  بي يةكأ  ريةك

سػـا  ػعامكا ي،ع ػل  ػبا لػيش اعفييٌسـ يزاايةا دك ػةا سػاكيةإ ػب ن ػةأصسػعـ:صسػـيا يػلبا
ك  ػػعري ىك يػػرذ ػػؾ ك رأبػػعتو ك ع ػػعرو كا يسػػـا  ع ػػثاػػعفيػػٌد ر ،  ػػكرا دك ػػةا عع ػػة ػػف ػػؤفو

.(4) اكا با ز عف يرا  أكصعة

كل ػػػػ ا سػػػػ دة،ع اػػػػد سؿ ػػػػفلاػػػػدا لاػػػػعدا  رأػػػػزصيفبأكهػػػػك،كفػػػػم مػػػػدا داػػػػـبػػػػفه ػػػػعـ
ع يػػػػؾكرأػػػػبل عػػػػعمي ػػػػعرصكفبػػػػعبصىػػػػر كاسػػػػأا را   ،كارأػػػػبطا  يػػػػؿ  ػػػػببعبػػػػل،(5)كا عػػػػدد

كآ  ػػػعفرلع ػػػل، امػػػع ن ػػػةآمؼفرسػػػعف،كب ػػػ  ػػػدد  ع ياػػػل  سػػػةآمؼ   ػػػكؾ،(6)بع سػػػنح
.(7)كلعؿ  باؿ ع ل امـصع دان،كلع مـييي كف بعبصىر اكبع

كأطػكرت،فػم مػد  رد ػة أيد ػة ػفا  دايػةا اػد سكىػ ت  بدا ػرد فبػفا داػـ فم مد
ػػع سػػارينع بدػػرنا ػػعـا اػػد س غػػزك ػػكاا  ا اكر ػػعف تمكعفالدػػتفػػما أىػػدم  دػػ،ا دك ػػةأيضن

                                  
 .110ص،ذاربندا اد س،؛ ؤ ؼ لمكؿ49ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .159ص،صىةا اد س،را ب،(ا سرلعام2)
 .159ص،ـ.ف(3)
 .ص،1ج،را اد سكا  غربا بيعفا  غربفمأ بع،(ابف ذارم4)
.125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
 .217ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،؛ا اكيرم413ص،5ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير6)
.125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ7)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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كاسأعدبرلػعؿا بدػر،كأا  ا  رااب،إ بي يةا عأ ربباعءدارىاع ةب .(1)ـ(844هػ=230)
.(2)ف  ديمـككس   يمـفعسأعدبع متكا ا ط،ا اد س فسكادؿ

لمػػز بػػد،ـ(848ق=234كفػػمسػػاة)،أ ػػؾصػػدأ طػػت  عرهػػع،ا  ػػعامإفسيعسػػة بػػدا ػػرد ف
 ايضػػمـ،(4) أ ديػػبأهػػؿلزيرأػػم يكرصةك اكرصػػة(3)أسػػطكمن ػػف ن  ع ػػة راػػب،ا ػػرد فا  ػػعام

ضرارهـب في ر،ا عمد (5)ف أخاح   س  يف  يمـ،ـ ف راابا  س  يفإ يمكا 

 كا معل ػةكعفػمطػردا غػزاةا اكر ػعفدػيفدػ،ا داػـكصدالخا  ير د دبف بدا رد فبػف
كظػػؿا سػػطكؿاظػػران  ػػعأظمػػر  ػػففع ػػدةكلديػػة كضػػ  اعيػػةكاهأ ػػعـأ ػػراء،ا اػػد سسػػكادؿ
 ػفأدسػفأسػعطيؿ ػع ـانكادػد،ييفأيعـا   ي ة بدا رد فا اعىرا اد سدأببعت،ا اد س

.(6)ا يرفا عع ر   يند

 :ات ال سكرية في الندلسالتحصين -2 

 بناا السوار - أ

(7)سكاركا دىكففمسع ر دامعف صع كاا ،اهأ ع عنابيرانا اد سكفبأدىيف دفا  كياهأـ

عأمػدـ ػفسػكر عدةباػعء ػ   عك با اد سا س خبف ع ؾا  كمام،  ػؿ  ػبإ ػ
 بدا عزيػز،بػعفأباػبصرطبة،ديثاسأ عرا كا ما س خبف ع ؾ،ا   ي ة  ربف

ع  بف ،يػددػرصا  يػر بػدا ػرد فا ػدا ؿف،8ا ياطرة فى كرا سكر،كباعءا سػكربػ
باػب بػدا ػرد ف،ـ(767ق=150كفمسػاة)،ا اد س  با عاعيةبسكرصرطبةبعدأك يلأ ر

                                  
.177ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
 .82،83ص،أعرياافأأعحا اد س،(ابفا يكطية2)
.178ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم3)
.49ص،1ج،ا  غرب،(ابفسعيد4)
.49ص،1ج،ا  غرب،؛ابفسعيد1ص،1ج،ا  يأبس فأابعءا اد س،ابفديعف،(ا يرطبم5)
.226ص،ا دك ةا  كيةفمبندا اد س،يد بدا  ل،(اعاعم6)
.412ص،أعرياا  س  يفكآ عرهـ،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ7)
149،ص1ابف ذارم،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،ج8
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أأيػػػػفسػػػػكرصرطبػػػػةكد ػػػػر اػػػػدصمعسػػػػاة،كفػػػػم مػػػػدا داػػػػـبػػػػفه ػػػػعـ،(1)سػػػػكرصرطبػػػػةا  ػػػػكم
  ػػػػؿ  ػػػػبباػػػػعءسػػػػكر  دياػػػػة،سػػػػطككفػػػػم مػػػػدا  يػػػػر بػػػػدا ػػػػرد فا ،(2)ـ(805ق=189)

ييػػكؿ ػػل:"ديػػفإ ػػبي يةيدرضػل  ػػبباػػعءسػػكر،(3)بإ ػػعرة بػػدا   ػػؾبػػفدبيػػبا  ييػػل،إ ػبي ية
".(4) بف  ذبرأيلأكد عءا  س  يفأيدؾاحكأ  بيدؾبعبأاعءا سكرأدؽك

لي ػع ػ أ يػةبػفا داػـإ ػب،ا  ػكمير بػدا ػرد فبػفا داػـس،ـ(834ق=219كفمساة)
كفػػػػػػمسػػػػػػاة،(5)فدىػػػػػػرهعكاػػػػػػعاكاصػػػػػػد ػػػػػػع  كاا داػػػػػػـك رلػػػػػػكا ػػػػػػفا طع ػػػػػػة، دياػػػػػػةط يط ػػػػػػة

 ػػػرجا داػػػـابػػػفا  يػػػر بػػػدا ػػػرد فإ ػػػبط يط ػػػةبع ىػػػع  ة.كاعاػػػتص عػػػة،ـ(853ق=239)
،سػكرهعءعاػكأ ػربب،اػـ كفػع ػفأهػؿط يط ػة.فعدأ مػعا د،صدأص رت(6)ربعح كاسػأرلعع ػففػر 

.(7)عإ يم فأه مع
 :بناا الحصون - ب

بف كسببفإس ع يؿكا  ععصؿكفم دياةمردةصدلدد،يةباعءا دىكفا اد س مدتا  دف
فػػنأػػراـبيأػػعؿكميط ػػ فيمػػععندىػػفمردةفلع ػػل ايعػػ،ـ(883ق=270سػػاة)، ػػببػػفصسػػم
فيػػػدباػػػبدىػػػف لػػػريط ػػػفا دىػػػكف،  يػػػر د ػػػدبػػػف بػػػدا ػػػرد ف.أ ػػػعا(8)بطػػػكؿدىػػػعر

،كدىػػػكفا يػػػرة امػػػع ر ػػػعاة،كبرلػػػة،كفيػػػل ػػػفا  ػػػدفا  ريػػػة،.كيعػػػدإص ػػػيـبلعاػػػة(9)ا ل ي ػػػة
ككادم،كفيػل ػفا  ػدف راعطػة،كيأ ك فملمةا لاكبإص يـا بيػرة،كبع ش،كطكلع ة،كبر عاة

                                  
 .187ص،1ج،أعرياابفا كردم،؛ا كردم150ص،1ج،ا   أىرفمأ بعرا ب ر،(أبكا  داء1)
 .170ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،بف ذارم(ا2)
 .260ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،؛ا ذهبم49ص،1ج،ا  غرب،(ابفسعيد3)
 .260ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
،كا  غػػربا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد س،؛ابػػف ػػذارم16ص،6ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر5)
.176ص،1ج
كهػػم دياػػةدسػػاةك مػػعدىػػف،كهػػمبػػيفصرطبػػةكط يط ػػة،(ص عػػةربػػعح:بع اػػد سأيضػػعن ػػف  ػػؿليػػعف6)

،1ج،ا ركضا  عطعرفم برا صطعر،)ا د يرم،كهم دياة دد ةفمأيعـبامأ ي ة،دىيف  بامرآال
 .(469ص
 .180ص،1ج، اد سكا  غربا بيعفا  غربفمأ بعرا،(ابف ذارم7)
 .507ص،1ج،ا ركضا  عطعرفم برا صطعر،(ا د يرم8)
.523ص،ـ.ف(9)
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كفيػل دياػة،كهػكيأىػؿبػإص يـا ب ػعرات،ك امعإص ػيـفريػرة،كدىكفكصرلا يرة،كا  ااب،آش
.(1)ا  كىكؼبع  اعةكفيلدىكفا يرة،كدىفط ار،بسطة

،(2)ك اػػعدة،كصػػشعدىػػا،كا سػػكار، ػػرلفػػمباػػعءا دىػػكفا ةا  كيػػسػػمع عتا  نفػػةإك ػػف
بػػم ػع رصبػػؿكفعأػلسػػاةأبط يط ػةفػػم مػد د ػػدبػف،(3)ا  ػػكمبػراهيـإفباعه ػػعفػأخبػػفاذ ػا 
.(4)ـ(1012ق=403)

،فيددرصا داعـ  بباعءا يػنع،باعءأسكارا  دفب،ا اد ساسأطي ا يكؿإفاهأ عـداعـ
  ػػعاػػعفيأعػػرض،كد عيػػةا  ػػعب، أاػػكف رااػػزدفػػعع د ػػظأ ػػفا دك ػػة،كا بػػراج،كا دىػػكف

 عاعفيدأعجإ بأر يـ.أك،كا  عرليف  با س طة،  أ ريب فصبؿا  أ رديف
 :    :بناا المدن ال سكريةثالثًا

فم،كامصأىعدم،سأيرارا سيعسمامبعدأفأـ،باعءا  دفا عساريةا اد ساهأـداعـك

 :ا اد سك فأبرزا  دفا أمصع ت  بأرض،كا  نفة،اإل عرة ىر

 مدينة ُتَطيمة:  .9

،(5) ععكيػةبايتفػمأيػعـا داػـبػفه ػعـبػف بػدا ػرد فبػف،فم رصمصرطبةع اد س دياةب
يعػكدإ ػب ع ػؿ،فسببباػعء دياػةأطي يػةإ؛(6)ا اد س دياةأيطىي ة. ف دفا  غكرفمدأع

فػما اػد ساعاػت؛دا  يةأط بت الا عاعيةبػع ليشعنفعمدا  يرا داـ مدأددا ، سارم
.(7)   عطرا  عرلية مدا  يرا داـ رضل 



                                  
 .537ص،2ج،ازهةا   أعؽفما أراؽا فعؽ،(اإلدريسم1)
.135ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،(ا د يرم2)
.(147ص،1ج،ا ى ة،(يعرؼ.بعبفا   عرم: فأهؿط يط ة؛يااب:أبعاىر.)ابفب اكاؿ3)
 .147ص،1ج،ا ى ة،(ابفب اكاؿ4)
.33ص،2ج، علـا ب داف،(ا د كم5)
 .213ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم6)
 .340-339ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم7)
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  :مدينة مجريط  .2

أف،(1)كدىف لريط ػفا دىػكفا ل ي ػة،باعهعا  ير د دبف بدا رد فع اد س دياةب
.(2)فيمعص عة ايعة

اػػعف،ف مػػدا  يػػر د ػػدبػػف بػػدا ػػرد ف ؛باػػعء دياػػة لػػريط سػػارمدفػػع مأفٌيأبػػيف اػػع
ا اكر عف  ب،سا اد يأ يزب الأ طر مد ر  ب .(3)ا اد سإذ مدهلـك

 مدينة طممنكة: .3

.(5)باعهعا  ير د دبف بدا رد فبفا داـ(4)ا اد س دياةب غر

 مدينة بطيموس: .4

باعهع بػدا ػرد فبػف ػركافا  عػركؼبػع ل ييببػإذفا  يػر بػد، فإص يـ عردةع اد سبأي 
كبمعدىػف عرأ ػةكيىػبفػمصريػب ػف،ةبط يكسسكر اي يكلدفم ديا،(6)احبف د د
.(7)لزيرة  طيش

؛  كصػػكؼبكلػػلا  ػػداء،دىػػف سػػارماز ػػةب دُّعػػأي،ا اػػد ساسػأطي ا يػػكؿإفباػػعءا  ػػدففػػم
كا  دعفظة  بأ فا دك ة.،كد عيةا بند فا مل عتا  عرلية





                                  
 .523ص،1ج،ا ركضا  عطعرفم برا صطعر،(ا د يرم1)
.180ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،؛ا د يرم552ص،2ج،فما أراؽا فعؽازهةا   أعؽ،(اإلدريسم2)
 .351-350ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم28ص،7ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير3)
؛39ص،1ج،ا ػديبعجا  ػذهب،؛بففردكف331ص،3ج،كفيعتا  يعفكأابعءأباعءا ز عف،(ابف  اعف4)

 .393ص،1ج،عطعرفم برا صطعرا ركضا  ،ا د يرم
.39ص،4ج، علـا ب داف،(ا د كم5)
.46ص،1ج،ـ.ف(6)
 .46ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،؛ا د يرم545ص،2ج،ازهةا   أعؽفما أراؽا فعؽ،(اإلدريسم7)
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 حماية حقوق االنسان:راب ًا: 

كيظمرذ ؾ ف ػنؿاهأ ػعـ،ديكؽاإلاسعفكا د عظ  بارا أمـ  ب اد ساداعـدرص
يداػبأاػلط ػب اػل،يدعفظ  ب عكرا اعسل يععن،اعف بدا رد فا دا ؿ،ا داعـبع ر ية

ذاأ ػـبػؾ طػب،فيضع  ل،أددا اعسأ رانأ عـا اعس دزبػؾأ ػرفعرفعػلإ ياػعأك ػـصػعؿ ػل:كا 
كذ ػػػؾبعػػػدرفعػػػؾ مػػػعإ ػػػب ع اػػػؾك ع ااػػػع ػػػزكلمػػػل؛اي ػػػعاسػػػأر  يػػػؾ؛أعػػػدكؾفػػػمرصعػػػةم

 .(1)بإ نصا د عءكىدؽا اية

أفاحك،ربا عػع  يفسػبدعالكأعػع بإ ػبا اػعس  ػبأفيرفعػكادػعلأمـفػما بدايػةدثفاعفي
أػػبيسػػأر  يػػلد،فػػمرصعػػةإ يػػلسػػبدعالكأعػػع بي  امػػـل يعػػعن.كاػػعفيػػ  رهـبػػ فأرفػػ ا دعلػػة

(2)كمي  تفيلأ داؤ ،دعلأل

كيظمػػرذ ػػؾ ػػف،إفدػػرصداػػعـا اػػد س  ػػبامهأ ػػعـبديػػكؽامأسػػعتلع مػػـ أكاضػػعيف
فاػػػعفا  يػػرا داػػـبػػػف،كادأيعلػػعأمـ،كا اظػػرفػػػم ظػػع  مـ، ػػنؿ يعب ػػةا ر يػػةكلمػػػعن كلػػل

كياظػػرفػػمأ ػػكرهـبإ ػػرافلكياػػؼ،ع ػػ ا عع ػػةبا سػػل ػػ ػػليك ػػعففػػما سػػبكعييعػػدفيم،ه ػػعـ
كي ػػػػمد،كاػػػػعفييػػػػيـا ىػػػػ كاتبا سػػػػل،كا  يمػػػػعء،ة ل سػػػػلا يضػػػػعر ظػػػػع  مـبإاىػػػػعفلكيدضػػػػ

.(3)ا لاع ز

  تقدم االقتصاديخامسًا: ال
ا فم ا  كية ا دك ة  مد فم ا اد س فم امصأىعدم ا ا عط زرا ة، أاكع بيف اد س

كصداعفاظعـدك أمـ،كباعءدك ةصكية أ عساة سأيرة،ااعاسذ ؾ  ب،كىاع ةكألعرة
فما  اعطؽا  رصية فا اد س،كصدكرثا عربهذا ا رمفما اد س أطكرانمسي ع

فيداعفا رميأـبكسعطة باة فصاكاتا رمفم،4ا اظعـ فا يكطبعدفأخا اد س
.5إص ي م رسيةكب اسية

                                  
 .163ص،1ج،ذيؿل مرة طبا عرب،؛ى كت39ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .163ص،صىةا اد س،را ب،عام(ا سرل2)
.128ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
 )رسع ة علسأير(186ا أيكم،ا رؼيعيكبأد د،ا اد سفم ىرا كم ،ص4
101؛اكمف،ج.س،ا اد س،ص79،80ذكا اكفطل،ا  أخ،ص5
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 ػعـبػف بػدا ػرد فا ػدا ؿ،فػمبايػعفصاطػرةصرطبػة،كأا ػؽفػمإىػندمعا  يػرهاظرديث
.(1)أ كام ظي ة،كأك بباعءهعبا سل،كأعطبا لرةبيفيديل

(2)كأ عا  ير بدا رد فا داـفيدصعـبع عديد فاإلىندعتا  ع عرية امعإصع ةا لسكر

ـاسػأغنؿ ػكاردإ ػيما عيرل ،ـا  ع م ألاد سيفكض أسعسا اظعا  كيكيرل إ با  راء
فضػػػنن ػػػفأاظػػػيـلبعيػػػةا  اػػػكس  ػػػبا ألػػػعرةا دا  يػػػة،كا  عدايػػػة،ا ػػػبندك ركاأمػػػعا زرا يػػػة

كب غػت، فا ر عءامصأىعدمفم مػد بػدا ػرد فبػفا داػـا اد سكصدب غت،(3)كا  عرلية
.(4)دياعرفما ساةدىي ةا لبعية فا  اكسكددهعأ ؼأ ؼ

ف ىػ دكاكسػع ؿ،بع زرا ػةصػداهأ ػكا،ةا  كيػفم مدا دك ػةا اد سداعـإف:اسأطي ا يكؿ
 يػع ا  أسػعصطةا كاسأغ كا،كأصع كاا لسكركا ياعطر،ك يكاا ياكات،كباكاا سدكد،ا رمكاظ كهع
 فا لبعؿ.

كيػػرلابػف  ػدكفأفرسػػكخ،رابيػػرفػمامضػأمعداػعـأ ػ  فيػداػػعفع اػد سأ ػع ػفا ىػػاع ةب
ا اػػد سكطػػكؿأ ػػدهعفييػػكؿ:"اع دػػعؿفػػم،ا ىػػاع عتفػػما  ىػػعرإا ػػعهػػكبرسػػكخا دضػػعرة

ا ىاع  صع  ةكأدكا مع سأدا ة إ يلفمل ي  عأد ك،راس ة، مذاا عمدفإاعالدفيمعرسـك
أػػعركا ػػرصصكأاضػػيدككا  مػػك ػػفا متكا اع  بػػعامكا طػػباكأىػػاعؼا غاػػعء، كا ػػدأ ىػػعرهع

كىػػكغا ايػػة ػػفا  عػػعدفكا  ػػػزؼ،ضػػععفػػػما باػػعءكا  ػػرشفػػما يىػػكركدسػػفا أرأيػػبكا 
صع ػػػةا ػػػكم ـكا  ػػػراسكسػػػع را ىػػػاع  ا أػػػميػػػد ك،كل يػػػ ا  ػػػكا يف ؛عا أػػػرؼك كا ػػػد إ يمػػػكا 

فمـ  بدىة كفكرة فذ ػؾ،ديمـكالدىاع عمع سأدا ة ،فالدهـأصكـ  يمعكأبىربمع
فاػػعف  راامػػعصػػدأاػػعصص،كدػػظ أ يػػزبػػيفل يػػ ا  ىػػعر م  ػػرافكعكا ا يػػر اػػلميسػػ،كا 

،ةا  كيػػك ػػعذاؾإم  ػػعصػػد اع  ػػفرسػػكخا دضػػعرةفػػيمـبرسػػكخا دك ػػة، يرهػػع ػػفبػػندا عػػدكة
ـلػرافب غػتا دضػعرةفيمػع ب غػع ػـكه ػ،ك عبعدهع فدك ةا طكا ػؼ،ك عصب مع فدك ةا يكط

                                  
.167ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
.347ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
دك ةامسػنـفػم، د د،)رسع ة علسأير(؛ اعف251ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام3)

 .690ص،ا اد س
.690ص،دك ةاإلسنـفما اد س، د د،( اعف4)
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أب غػػلفػػمصطػػرإم ػػعيايػػؿ ػػفا عػػراؽكا  ػػعـك ىػػرأيضػػع طػػكؿآ ػػعدا ػػدكؿفيمػػعفعسػػأدا ت
."(1)فيمعا ىاع  كا  تل ي أىاعفمع  بامسألعدةكا أا يؽ

كاسػأ راجا ػذهب،كاعف ػفأه مػعىػاع ةا اسػيج،بعضا ىاع عت،ا اد سفيدازدهرتفم
كاػػػػذ ؾىػػػػاع ة،دػػػػرث كآمتا،كىػػػػاع ةا سػػػػ ف،كاػػػػذ ؾىػػػػاع ةا ل ػػػػكد،كا  ضػػػػةكا ادػػػػعس

.(4()3)كىاع ةاسأ راج  خا طععـ  بسعدؿصعدس،(2)ا دكية
ا ألعرةيذارابف  دكفأفكداعـأ رابيرفمامضأمع،  ةبع اد سفيداعفألعرأ ع فا 

 دعك ةا اسببأا يةا  عؿب  بع غنءأيعـاعاتا س عة فهم:" راءا س  بع ر صكبيعمع

ربدع يس ب ا اع م ا يدر ص عشكذ ؾ أك ديكاف أك زرع أك بع ا عط5دصيؽ يأع ؽ في ع أ ع "

ا ألعرمفما اد س،فيداعففما اد س دفألعريةا يرةفما لاكب،كا  رؽ امعط يط ة،

 فا ألعرةا  عرليةا أماعاتأأـبيفا اد س،كبييلكا بي يةك يرهع،ك رؼا اد ساك يف

.6أادعءا عع ـ

أفا يمكد عبكادكرانهع عنفمأا يطا دراةا ألعريةفما اد س،دكران مـفماسأ رارا دراة

هؤمءكدكؿا  رؽديثصعـا ألعريةفما بدرا  أكسطبيفاإل براطكريةا  راليةفمأكربع،

                                  
 .347ص،ا  لأ  ا اد سفما عىرا  كم،دسفيكسؼ،؛دكيدار402ص،1ج،( يد ةابف  دكف1)
 104ص،ا اد س،ج.س،.؛اكمف221ص،صىةا اد س،را ب،(ا سرلعام2)
ك رضػمعفػمأكسػ ،كطػكؿلزيػرةصػعدسا اػع  ػر ػينن،(لزيرةبع اد س اد دياةطع ية ف دفإ ػبي ية3)

 (145ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،  عز.)ا د يرمكأا ر كا يمعا،كبمع زارعا يرةا ري ،ا  كاض  يؿ
104ص،ا اد س،ج.س،(اكمف4)
 394،ص1 يد ةابف  دكف،ج5
189ا أيكم،أ رؼيعيكبأد د،ا اد سفم ىرا كمة،ص6
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ب  ذا س  ا أمكىؿإ با اد س فبندا   رؽكيدأعلمعا كربيكفكبيعمعفمبندا ألعر

.1ا غعؿ

كاعفا ألعرا يعد كفإ با اد سي أركف امعاؿ عيدأعلكفإ يل فا  دعىيؿ،كا بضع  

د ؿ كديا ع ا ادعسك يرهع، كآمت كا ديبعج، كا درير، كا زبيب، اع ز  راف، ا عربا ألعرية

اسبعايعاعفا بيزاطيكفيأ أعكفبع سيعدةا ألعريةا اع  ة  بسكادؿا بدرا  أكسط يرأف

.2ا عرباعفسكهـ  يمعكااأز كهع امـ

 محبة الر ية لمحاكم سادسًا:

كباػػعءدك ػػةصكيػػة أ عسػػاة،  ػػبدك ػػأمـذ ػؾااعاػػسك،بع عػػدؿا اػػد ساأىػؼا يػػر ػػفداػػعـ
إفسيعسػةا أسػع خكا أىػع خا أػم، دبػةا ر يػة عرا  أرأبة  ػب ػدؿا داػعـك فا ، سأيرة

صػدأاسػبأل دبػة،ك  ػك  ػف ىػك لكلمػكد ا أػمبػذ مع  دػكا ديػعد ععكيػةلرل  يمعابف
.(3)ا اد سك لعتهذ ا سيعسة  بإصبعؿا ير فا   عرصة  ب،ا اد سأهؿ

كهاعؾ عيد ؿ  ب دبةا ر ية أل ير،أظمركصتا ز عت،اـك ف ظعهر دبةا ر ية  دع
 ػزاه ػعـ،ـ(788ق=172 اد عأ رد  يػلأ ػك سػ ي عففػمط يط ػة)،ه عـبف بدا رد ف

،كاألػػػلإ ػػػبصرطبػػػة،ف ػػػرجسػػػ ي عف امػػػعكأػػػرؾك ػػػد كأ ػػػع  بػػػداح؛ـ(789ق=173ط يط ػػػة)
.(4)فدافعلأهؿصرطبة

 سػػ  تصرطبػػة سػػ ي عفأػػل ر يظع  ػػعنه ػػعـك ػػكاػػعف،ه ػػع عناػػعف ػػعدمنكهػػذايػػد ؿ  ػػبأف
ك اف دبةا ر ية م عـدفعأمـ ىدس ي عف.

                                  
.233ا  ع دم، ع د،ا يمكدأدتداـا  س  يففما اد س،ص1
.190م ىرا كمة،صا أيكم،أ رؼيعيكبأد د،ا اد سف2
 .194ص،أعرياا  س  يفكآ عرهـفما اد س فا  أخا عربمدأبسيكطا  نفة،(سع ـ3)
 .120-119ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ4)
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 بػػػمصىػػػيدة اػػػب ػػػل(1)زريػػػعبأف، ػػػفا ػػػدم ؿ  ػػػب دبػػػةا ر يػػػة عبػػػدا ػػػرد فبػػػفا داػػػـ
ا عأعهية:

 قالدددددددددددددددت ظمدددددددددددددددوم سدددددددددددددددمية الظمدددددددددددددددم

 مدددددددددددا لدددددددددددي رأيتدددددددددددك ناحدددددددددددل الجسدددددددددددم  

   
 مدددددددددددن رمدددددددددددى قمبدددددددددددي فأقصددددددددددددييدددددددددددا 

(2)أندددددددددددت ال مددددددددددديم بموندددددددددددا السدددددددددددهم  
 

   
صػػػعؿ د ػػػد  يػػػل، يػػػدأدبػػػلأ ػػػك ،ك ػػػف ظػػػعهر دبػػػةا ر يػػػة أل يػػػر د ػػػدبػػػف بػػػدا ػػػرد ف

  ػػرؾكي  ػػد-أعػع ب-أبػعف:"هػػؿ ػؾأ ػػؿاب غػػؾإيػع ؟فيػػعؿ: ػػـيبػؽ ػػمأ ػؿإ ػػبأفيػػديـاح
كميػدرم،صػعؿأبػعف:يػع ػفي ػكـ،ا سػم ػفبعطػؿكصػعؿ: ػع ع ػتإ يػؾ،ف  لبا  يػر،  اؾ

 ػكأبىػرأل ػعااػتأ دػعام ػف عزلػتركدػلركدػمك ػعطراميػعدسػالدػػيف،ب ػفأاػع  أػكف
".(3)أهكا كيمكاام

فيػدركم،ف فا ركايعتا دا ة  ب دبةا ر ية أل ير بداحأفا ر يةاعاػتأيػدـا اىػخ ػل
ا ػعييػكـا اػعس ػربا عػع  يف،أل ير:"أيمعاإل عـأات فا  أييفصعؿ (4)أفسعيدبف  ير ،كا 

فػػ  را  يػػر بػػداحا عع ػػةبأػػرؾ،فػػإفا عػػزةحل يعػػعن"،فػػنأػػرضفػػمر يأػػؾبغيػػرا ىػػكاب
فػػػمدػػػيفأذفبباػػػعءا سػػػعبعططريػػػؽ  ػػػمكر ػػػفصىػػػر إ ػػػب،إمأامػػػـ ػػػـياأمػػػكاإ يػػػلا كصػػػكؼ
.(5)ا  يىكرة

ف يداىخسعيدبف  يرا  ير بداح.،ا ر يةأيدـا اىخ  دعاـاندظأف

 

 

                                  
كفد  يمعأيعـ بدا رد فكصد  ـأباعء ا غاعء،هك  مبفاعف أبكا دسف ياا غاعءبع اد س،(زريعب1)
،كاعاػػتد دكاػػة أيد ػػةفػػما غاػػعء  ػػبأ أمػػع.)ا اأػػعام،ك ػػفباعأػػل:  يػػةكد دكاػػةا مػػـ اػػب، ػػـباعأػػلك 

(.64ص،ا أ بيمعت فأ ععرأهؿا اد س
 .615ص،8ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
 .580ص،3ج،(ـ.ف3)
،أػػعريا   ػػعءا اػػد س،ابػػفا  رضػػم،ـ913هػػػ=301أػػكفمرد ػػلاح،(سػػعيدبػػف  يػػربػػف بػػدا ػػرد ف4)

 .101ص
.264ص،8ج،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم5)
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 التقدم ال مميساب ًا: 

داػػعـ كباػػعءدك ػػةصكيػػة أ عسػػاة،دك ػػأمـ  ػػبااعاػػس  ػػعبع  ػػريعةاإلسػػن يةا اػػد سا أػػـز
فامهأ ػعـ ػاعفهاعؾفما بدايةدركبىػرفتا عيػكؿا اد س اد عفأخا  س  كف، سأيرة

بسػببا عىػبيعتا يب يػة؛كاعاتهاعؾ نفعتبػيفا  سػ  يفا  ػعأديف،بع ع ـكا  يعفةإمص ينن
كأ ػذتا دك ػةاإل ػعرةفػم ىػركمسػي ع،ع مػدكءكامسػأيراربدأبإذابدأتا  ػكر،كا لاسية
.(1)كا ا كأتا دراةا ع  يةفما ظمكردب،أرببصكا دهع  بيد بدا رد فا دا ؿةا  كي

فػكؽبرا أػلا دبيػة،(2)ك  بسيرةل ي ة فا عدؿ، فأهؿا ع ـ، يداعف بدا رد فا دا ؿ
كاػعف ػع ران ليػدانك ػف ػػعر  ػعاأػببػل  أػلبع  ػعـيأ ػكؽإ ػػب، ع  ػعنبع  ػريعةاإلسػن ية

كطال:

أيمعا راابا  ييى  ـأرضم...أٍصًر فبعضما سنـ بعضم
دددددددددددَت بدددددددددددأر   إن جسدددددددددددمي كمدددددددددددا  مم 

 وفدددددددددددددؤادي كمدددددددددددددا  ممدددددددددددددت بدددددددددددددأر   

   
 قُدددددددددددددددد ر البدددددددددددددددي ن بينندددددددددددددددا فافترقندددددددددددددددا

 وطددددددوى البددددددين  ددددددن جفددددددوني ُغمنددددددي  

   
 قددددددددددددد قنددددددددددددى اهلل بددددددددددددالفراق  مينددددددددددددا

(3)ف سددددددددى باجتما نددددددددا سددددددددوف يقنددددددددي  
 

   
ان دبػػػعنفػػػمأ ػػػكرا بػػػر يربػػػع  ع  ػػػعءكا ىػػػ دعء ؤيػػػػد،أديبػػػعنفعضػػػنن،كاػػػعفاباػػػله ػػػعـا رضػػػع

.(4) اىكرا

سػ كظمػرتطكا ػ ا از ػةا دبيػةإ ػبأككفم مدا داـبفه عـاأ ذتا دراةا  اريةطعبعػع
ا دياية كاعفا داـبفه عـفم يد ل عراء ىر .،لعابا ع ـك

ؿأككأهػؿا  ػعـبع ا يػةكاػعاكا  يمػع،زا ػمك ػفرأما ع اػد سكفمأيعـا داـااأيؿا ع  ػعءب
فعاأ ػر ػذهب ع ػؾ،(5) ع ػؾبػفأاػسكأهػؿا  دياػةاإل ػعـفدك ػتإ ػبرأم،اإلسػنـبمػعد كؿ

                                  
 .44(دكيدار،دسفيكسؼ،ا  لأ  ا اد سفما عىرا  كم،ص1)
 .165ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
؛103ص،1ج،ا  غػػػرب،سػػػعيد؛ابػػػف191ص،2ج،رسػػػع ةفػػػمفضػػػؿا اػػػد سكذاػػػررلع مػػػع،(ابػػػفدػػػـز3)

 .36ص،1ج،ا د ةا سيراء،؛ابفا بعر17ص،1ج،ا  علب،ا  راا م
 .120ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ4)
 .125ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
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ارأدػػػؿإ ػػػبا   ػػػرؽا اػػػد س ػػػفأهػػػؿرلػػػننكا سػػػببفيػػػلأف؛كذ ػػػؾبػػػ  را داػػػـ،(1)ع اػػػد سب
كأهػػؿ،   ػػلكلن ػػةكصػػدرةإ ع أػػلةكط ػػبا ع ػػـفسػػ   ػػف ع ػػؾكأىػػدعبلكسػػع،ب كسػػـا دػػج
فعاأ ػػر،لبػػ ػػع ظػػـبػػل ػػديمـصػػدرةفسػػعر كاإ ػػبامصأػػداء،ؿىػػ باح  يػػلكسػػ ـ دياػػةا رسػػك

 ا ػػن  ي ػػعبع سػػ ععيديػػمبػػف،ع اػػد سؿ ػػفأد ػػؿاأػػعبا  كطػػ بأكك، ػػذهب ع ػػؾبػػفأاػػس
.(2)مأيع لهكك يسببفدياعرف الاعف؛ا  ي م

كيد ػظأزيػػد،بع ركايػعتا سػب ا يػرآفد ػظاػعفيفيػد،سػطكأ ػعا  يػر بػدا ػرد فبػفا داػـا 
اػػعف عرفػػعبع أعػػديؿكا ع ػػـبع   ػػؾ،(3) ػػف ن ػػةآمؼدػػديث ػػفا ابػػمىػػ باح  يػػلكسػػ ـ

ا  ػػريعة،كا   سػػ ة ،فػػماأػػػبا ع ػػػكـةكاعاػػػت ػػله ػػػ،(4)كاػػػعفأديبػػػعن ػػع ران،كاػػػعف ع  ػػعبع ػػػـك
،فع ػػأرل ػػل امػػعاػػؿ ريػػب،دادبػػع  كاؿإ ػػببغػػ،كا دابفبعػػث يأػػل بػػعسبػػفاعىػػخا  ي ػػم

إ ػػب،كا طػػب،كا دا ػػة،كا  كسػػييع،كاأػػبا   سػػ ة،ؿ ػػفأد ػػؿاأػػبا زيلػػعتأككهػػك كا الػػـك
.(5)ا اد س

، سػػأا نن اػػؿ يػػرلع عػػع اػػؿفضػػي ة دبػػعن  ع ػػكـ،كفػػم مػػدا  يػػر د ػػدبػػف بػػدا ػػرد ف
.(6)كأ را دسفا سيرة، ؤ را ىدعبا دديث عرفعب ىع خدايع 

 حسن اختيار الموظفين في الدولةثامنًا: 

،  ػبدك ػأمـذ ػؾااعاػسك،دسفا أيعرا  كظ يففػما دك ػةبا اد ساأىؼا ير فداعـ
فع ػباػعفيػأـبعػدأ دػيصدصيػؽفيػدركمأفا أيػعرا يضػعة،كباعءدك ةصكية أ عساة سػأيرة

صػعؿ،بفىػع خا ػذمأػك با يضػعءفػم مػد بػدا ػرد فا ػدا ؿا ععكيةسبيؿا   عؿا يعضم
.كم أيػعرا  اىػبا  اعسػباػعف(7)ابفىع خ يػة ععكيةيديمفي عركم فلع را طيع سم

                                  
 .10ص،2ج،ا خا طيب،؛ا  يرم110ص،7ج،اإلا عؿ،(ابف عاكم1)
 .125ص،ا اد سذاربند،( ؤ ؼ لمكؿ2)
.137ص،ـ.ف(3)
،؛ابػػف ػػذارم113ص،1ج،ا د ػػةا سػػيراء،؛ابػػفا بػػعر117ص،6ج،ا اع ػػؿفػػما أػػعريا،(ابػػفا  يػػر4)

.179ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب
 .142ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ5)
.147ص،ـ.ف(6)
 .307-304ص،لدكةا  يأبس،(ا د يدم7)
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كابػف غيػثأفيعػيف ىػعب،ك يػدأ ػعر  ػباباػله ػعـ،يسأ يرفػي فيػك م اىػبا يضػعء
.(1)بف  راف

دسفا أيعرا  كظ يففما دك ة.أبيفك ف نؿا ركايعتا سعبية

ركلأفا يعضػػم ىػػعببػػف  ػػراف،ف ػػم مػػدا  يػػره ػػعـ،بع ازاهػػةا اػػد ساأىػػؼصضػػعة
فيػعؿه ػعـ:"كاح ػك،ا ػأابا رلػؿا  يػر،سلؿ  بأددرلعؿا  يرفمدارأ رلػل امػع

.(2)سلؿفم يعدمهذا  رلت ال"

 عظـا كظي ةكأ  يرهع،  بكض  ركطك كاى عت عىة  يعضمكاندظأفدرصا ع  عء
صع أػػػلك ػػػدل يػػػةا اػػػعسكاط  اػػػعامـفػػػما دىػػػكؿ  ػػػبأكفػػػم ضػػػععا ر يػػػة ػػػفديػػػثا عػػػدؿكا 

.(3)ديكصمـ
 :  ال القات الدبموماسية  ند حكام الندلستاس ًا

 نصػػعت،ا اػػد سةفػػمكا   ع ػػؾا اىػػراايا اػػد س ػػـأاػػفا عنصػػعتبػػيفا عػػربا  سػػ  يففػػم
كأبعدؿا س عراتا سيعسيةكا ع  يةبيفا طرفيف.، فا س ـديبدربية دا يةإا عأ   أمع

" بػػػدا اػػػد سكأبػػػدأأ ػػػؾا عنصػػػعتب بػػػعدرةاإل براطػػػكر"يأكفيػػػؿ"ديا ػػػعأرسػػػؿسػػػ عرةإ ػػػب عهػػػؿ
لػػؿيكاػػعاميليػػدا  غػػةـ(.كاػػعف  ػػبرأسأ ػػؾا سػػ عرةر840=هػػػ225سػػاة)ا ػػرد فا  ػػعام"

كيس  ل يدأدع ؼ،ا عربيةاس ل"صرطيكس".ا عأرسؿ علهدايعفع رةكرسع ةي طبفيمعكد 
يفبع   ػرؽ.ا ػعيط ػبأيضػعن سػع دألا  ػكي علضدا عبعسييفا ذيفصضكا  ب  ؾألداد 

رد ف"ا رسػؿاسػأيبعمنكاسأيبؿ" بدا ػ،ضدا  ع بةفمىي يةكضدا ربضييففملزيرةاريت
.(4)كصبؿا مدايعا بيزاطية،ف  عن

فػػم،أفيػػرد  ػػبأ ػػؾا سػػ عرةبسػػ عرة  ع  ػػةأرافػػؽا كفػػدا اكر عاػػدم،صػػررا  يػػر بػػدا ػػرد ف
،كيرافيليديػمبػفدبيػب، كدألإ ببند   بأفيرأسمعا ديبا  ع ريديمبفداـا غزاؿ

                                  
 .228ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم1)
 .144ص،1ج،ا  غربفمد با  غرب،(ابفسعيد2)
 .161-160ص،فم ىرا  رابطيفكا  كدديف،ا دضعرةاإلسن يةفما  غربكا اد س،(دسف3)
 .351ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،أد د  أعر،(ا عبعدم4)
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كهديػػػة، ػػػبز ػػػيـا اكر عاػػػدييفإ،ابيػػػل ػػػفا  يػػػر بػػػدا ػػػرد فكصػػػدد ػػػؿا غػػػزاؿ عػػػلرسػػػع ةلك
.(1)  ياة

 :الحرية الدينية اشرًا: 

كباػػعءدك ػػةصكيػػة،  ػػبدك ػػأمـذ ػػؾااعاػػسك،ةا ديايػػدريػػةبع ا اػػد ساأىػػؼا يػػر ػػفداػػعـ
ـإ ػػػيمك مػػػدكا،ا اػػػد سكد عع  ػػػةطيبػػػة اػػػدد ػػػك مـإ يمػػػفيػػػد ع ػػػؿا عػػػرب، أ عسػػػاة سػػػأيرة

ا اػػد سمفػػك  ػػعاسػػأيرا  سػػ  كف،(2)كهػػعأدػػتإ ػػرةا  سػػ  يفدبدراسػػةبعػػضا  ػػدفا أػػمفأ
كاضػطمعدا داػعـا ػذيفسػبيكهـفيػد ػادمـا  سػ  كفدريػعت ػـياكاػكا،كد ػفظ ػـإ يمػأ  ص

آ ػر فػمذ ؾاػعف ػ،كا أايػؿكا أ  ػؾبعإلضػعفةإ ػبا دريػةا ديايػة،يد  كفبمػع امػعدريػةا ع ػؿ
.(3)بعدفأخا  س  يف معا اد سإ ب،ركبعأكهلرةا ا ير فيمكد









                                  
.192ص،أعرياا عرب،ع د ،(ا ىكفم1)
.133ص،أعرياا  س  يفكآ عرهـ،ا سيد،( بدا عزيزسع ـ2)
.48ص،ا  لأ  ا اد سفما عىرا  كم،دسفيكسؼ،(دكيدار3)
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 المبحث الثاني
 لدولةفي  صر الخالفة  مى بناا ا الندلستأثير أخالق حكام  

 بناا مؤسسات الدولة والمجتما: الً أو 

ديػث،ةكىا دك ةصكيػة أ عسػاة سػأير،كباع معفمأع يرا بند بدا رد فا اعىرالخ يد
كياسػب،(3)ىػ معكا كىػؼ ػفيعلػزفاعفا لزءا   ب امعصىكرا؛(2()1) دياةا زهراءبام

إذأصعـىػك عةلديػدة،زيعدة  مكدةفم سلدصرطبةا لع  ،إ با   ي ة بدا رد فا اعىر
بسػببأىػدعا ىػك عةا يدي ػةا أػمباعهػعذ ػؾك؛ـ(951ق=340ابيرة فا دلرفمسػاة)

فلعء بدا رد فا اعىر؛كصداعاتا ىك عةا يدي ةذات ط  كادد،(4)ا  يره عـا رضع
فني أيػما راصػكففيمػعإم؛كفىؿبيام عبع باعء،كأ ربإزا أمعكلعؿا ىك عةا لديدة ط عيف

؛  ػػؤذفكطك مػػع  ػػعاكفذرا ػػعإ ػػبكصػػكؼا؛ك اػػؿ ط ػػ  امػػع ع ػػةدرجكسػػبعةأدراج،ب  نهػػع
كأ طػػػؼا بىػػػعربع أ ع مػػػع:،كفػػػمأ  ػػػبذركةا  اػػػعر ػػػنثر عاػػػعتأغ ػػػبا اػػػكاظرب ػػػعع مع

كزاةاػؿر عاػة ػف؛كا  ع  ة فا ذهبأيضع،كا كسطب فا  ضة، ب  رك ة فا ذهبكا 
.(5)كدكراؿكاددة ن ةأذرعكاىؼ،ا  ن ةا  ذاكرةصاطعركاددف عدكال

كأصػػيـبػػع ربضبعػػد،بإصع ػػة دػػرابلديػػد  ىػػ با  ىػػعرة، بػػدا ػػرد فا اعىػػركأ ػػرا   ي ػػة
.(6) ر ا كفعناعفيسأ دـ ىنةامسأسيعءآهد ل ى ب

                                  
كهػم،ك ػف دياػةصرطبػةإ ػب دياػةا زهػراء  سػةأ يػعؿ، دياػةا زهػراء،(أا  ا   ي ة بػدا ػرد فا اعىػر1)

درلةا باية دياةفكؽ دياةسطخا   ثا   بيكازم  ما لزءا كسطكسطخا   ثا كسط دياة ظي ة 
يكازم  ما   ػثا سػ ؿكاػؿ  ػث امػع ػلسػكرفاػعفا لػزءا   ػب امػعصىػكراييىػرا كىػؼ ػفىػ عأمع

ةا   ػػػأعؽفػػػما أػػػراؽازهػػػ،كا لػػػزءا كسػػػطبسػػػعأيفكركضػػػعتكا لػػػزءا  ع ػػػثفيػػػلا ػػػديعركا لػػػع  .)اإلدريسػػػم
 .(579،580ص،2ج،ا فعؽ

ىػػبخا   ػػبفػػم،؛ا ي ي ػػادم233ص،1ج،ا بيػػعفا  غػػربفػػمأ بػػعرا اػػد سكا  غػػرب،(ابػػف ػػذارم2)
 .219ص،5ج،ىاع ةاإلا ع

.580ص،2ج،ازهةا   أعؽفما أراؽا فعؽ،(اإلدريسم3)
.241،ص1ج، سكا  غربا بيعفا  غربفمأ بعرا اد،(ابف ذارم4)
.241ص،1ج،ـ.ف(5)
 .63ص،أعرياا دضعرة، ع د د د،(ا يعس م6)
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؛بزيػػعدةا  سػػلدا لػػع  بيرطبػػة،ـ(961ق=351فػػم ػػعـ)،ديػػثأ ػػرا داػػـا  سأاىػػربػػعح
.(1)بسببأضع ؼ ددساعفصرطبة

،كال بإ يمعصبع ؿا بربر فا عػدكةكأفريييػة،  عزادا اعسبيرطبة،ـ(987ق=377فمساة)
ف ػػرعا  اىػػكربػػفأبػػم؛كضػػعؽا  سػػلدا لػػع   ػػفد ػػؿا اػػعس،ضػػعصتا ربػػعضك يرهػػع

ا ػعصػعـ،ديػثيػأ افا زيػعدةمأىػعؿا لعاػبا غربػمبيىػرا  نفػة،فما زيعدةب ػرصيل، ع ر
،.كفم مػدا  اىػكربػفأبػم ػع ر(2)ا  سلدا لع  بع    بإضعءة،ا  اىكربفأبم ع ر

كصدب غتا د ع عتفم دياةصرطبةادػكأسػع ع ةد ػعـ،(3)ب غتا  سعلدأ  عكسأ ع ة سلد
.(5) صا اسعء عىة ن  ع ةد عـ عـيأ ع ع،(4)فم ىرا  اىكربفأبم ع ر

بػػؿكصػ  ػي عنف ػػي عن،فػػمصرطبػة ػـيػػأـدفعػةكادػدةكبمػذاي اػفا يػكؿإفإا ػػعءا  سػلدا  ظػـ
 يػػػداعاػػػت م ػػػةأصع ػػػةأ ػػػؾا  سػػػعلد ػػػف،فاػػػعفيػػػزدادا باػػػعءكا أع يػػػرا  ػػػعازداد ػػػددا سػػػاعف

كي اػف.إضػعفةإ ػبدكرا فػرادفػمإصع ػةبعضػمع،مع ك ة ػفإا ػعؤكالبعتا دك ةبى أمعا  س
تا أػمدرىػتا سػ طعتا دعا ػةكا فػراد  ػبأكفيرهػعا عءا  سعلديعد فا  د عإا يكؿإف
الأ ػػػع مكسيعسػػػبكاصأىػػػعدمفع  سػػػلد ػػػـياػػػف اعاػػػع  عبػػػعدةفيػػػطبػػػؿهػػػك راػػػز،   سػػػ  يف
ك ػػػفهػػػذاا  اط ػػػؽفيػػػدأ ػػػذا  سػػػلدأه يػػػةكا دػػػرص  ػػػبأفياػػػكفأكؿ ػػػعي يػػػز،كأع ي ػػػم

ا  س  يففما بندكا  دفا أمفأدكهع.
 







                                  
 .243ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم1)
.268ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
 .219ص،5ج،ا عىبخا   بفمىاع ةاإل،(ا ي ي ادم3)
 .540ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم4)
.243ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم5)
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ال قىم العلو ثانيًا:

ا دراػةا  اريػةفيػدإزراءأ ػرابيػر  ػبأ ػايؿسػ كال،ا  ةا   ي ػة بػدا ػرد فا اعىػر اعف
كا  ػػعرإ ػػبلعاػػبفاػػكف،كبػػرعفػػما  غػػة،زا عع ػػرةكعكهػػكط ػػؿ ػػـيألػػ،كا دػػديث،ا يػػرآفدرس
فػػمة  كيػػا ػػفأ  ػػ  ىػػكرا دك ػػة،كاػػعف ىػػر بػػدا ػػرد فا اعىػػر،(1)كا  ركسػػية،ا دػػرب
كا داب،ا اد س .(2)كظمرتفيلل مرة فأاعبرا  عراءكا ع  عء،فيدزهتفيلا ع ـك

،اظػران فا داػـا  سأاىػراػعفأديبػعن؛كفم ىرا داػـا  سأاىػرازدهػرتا امضػةا  اريػة
ا اػعسل ػ أهػؿدعفظعن  أكاريا عرفعنب يػعـ،كا سير،ك ع  عنكفييمعنفما  ذاهب ع  عبع اسعب

.(3)ا ع ـ فاؿ ىر

 ار ػػع ه مػعل ع ػػع  اأػػبفػمأاكا مػػعب ػػع ػـيل عػػلأدػػد،اػعفا داػػـا  سأاىػػر  دبػع  ع ػػـك
ا دك ديثركمأفأ يدا  ىمكاعف  ب(4)يفم يركا فا   كؾصب لصعؿأبك د دبفدـز

كا اأػػببػػدارباػػم ػػركافأف ػػددا  مػػعرسا  أػػمفيمػػعأسػػ يةا اأػػبأربػػ كأربعػػكف زااػػةا ع ػػـك
.(5)يففيطكافمرسةكفماؿفمرسة  ركفكرصة يسفيمعإمأس عءا دك

  لععن  ع ـكا دببػؿاػعفرا ػدان  دراػةا  اريػةفػم ىػر ا أػماػعف،كاعفا داـا  سأاىر
ا عءا  اأبة، فأبرزظكاهرهعلع عةصرطبة ا داػـا  سأاىػرفػما أمبػذؿ،ا ابرلةا  كيكا 

  ب   ػلدأػبب غػتفػم دأكيعأمػعزهػعءأربع ع ػةأ ػؼ ل ػدسكا  عؿ ع ـي،إا ع مع فا لمد
كادأ ػد،كا  عىػة،ا عا ػرتفػم مػد ا  اأبػعتا عع ػة،(6) ف  أ ؼأىاعؼا ع كـكا  اكف

أمـا دػعفظأبػكباػركفػم يػد ،كا  ػعراء،كا دبػعء،ابػعرا ع  ػعء،دكؿبنطا داػـا  سأاىػر
.(7)أبك  با يع م،ا ير م ععكية

                                  
.)رسع ة علسأير(69ص،ا ديعةا ع  يةفم ىرا  نفة،سعد بداحىع خ،(ا ب رم1)
 .سع ة علسأير()ر258ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام2)
 .169ص،ذاربندا اد س،( ؤ ؼ لمكؿ3)
 .385ص،1ج،ا خا طيب،؛ا  يرم187ص،4ج،أعرياابف  دكف،(ابف  دكف4)
،؛ا  يػػرم187ص،4ج،أػػعرياابػػف  ػػدكف،؛ابػػف  ػػدكف169ص،ذاػػربػػندا اػػد س،( ؤ ػػؼ لمػػكؿ5)

.385ص،1ج،ا خا طيب
 .)رسع ة علسأير(251ص،ا دك ةا عع رية، د بداح  مأد،(ا يدطعام6)
 .)رسع ة علسأير(260ص،ـ.ف(7)
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رد ػلاح-كاػعف،(1) ع  عن دبعن  ع  عءيا ر لع سػأمـكياػعظرهـ،اعفا  اىكربفأبم ع ر
.(2) ل ل سفما سبكعيلأ  فيلأهؿا ع ـ  انـبدضرألبيرطبة-أعع ب

 أ ررد لاح:ك ف عر كهكي،كاعف  ذ ؾ ع رانابينن
 ألددددددددم ترنددددددددي ب ددددددددت اإلقامددددددددة بالسددددددددرى

(3)ولدددددددين الحشدددددددايا بدددددددالخيول الندددددددوامر  
 

   
ف ػػػم مػػػد  ػػػـ؛فػػػم مػػػدا  اىػػػكربػػػف ػػػع رأدييػػػؽا  ػػػفذا ػػػؾف ػػػفا  ػػػعرا  أرأبػػػة  ػػػب

.(4)يضطرب  يل مءأيعـديعأل دسفسيعسألك ظـهيبأل

ر ـذ ػػػؾف اػػػلاػػػعفبػػػعرابػػػك، ػػػعـبػػػع ع ـكا دبأ ػػػع بػػػدا   ػػػؾا  ظ ػػػر ػػػـياػػػفا بيػػػلفػػػمامهأ
.(6)فمأيع لامعيةا ل عؿكا ا عؿا اد سديثب غت،(5)كا دبعء،بع ع  عء

اػػعف ػػفأهػػؿا دبكا  ػػلع ةف،أ ػػع بػػدا ػػرد فا اعىػػرابػػفا  اىػػكر د ػػدبػػفأبػػم ػػع ر
كأه مع كأغ بت،ف  علعءتأيعـا  أاة،ةكاعات له ةكلندةكلرأ،ا  بيرطبة،كا  دبة  ع ـك

.(7)ا عسعار  با اكادمبذهعبدك ةبامأبم ع ر

،ا ع  ػػعءكا  يمػػعءيل ػػكفكيػػكصركففػػم  أ ػػؼا ز اػػةاػػعاكاا اػػد سفداػػعـإاسػػأطي ا يػػكؿ
  ب سأكل فا  يعفةا ع  يةا اد سكاعف عظـداعـ،ككضعمـفما  كض ا ذمي يؽبمـ

كاهأ ػعـا داػعـفػما ػر،ك اعص ػأمـفػمأ ػكرا دك ػة،أسػ خ مػـب لع سػلا ع  ػعءكا  يمػعءا أم
.ا اد سكباعءا لع ععتكا  اأبعت ا را ع ـفم،ا ع ـكا  غةا عربية





                                  
 .25ص،8ج،ا اع ؿفما أعريا،(ابفا  ير1)
 .237ص،23ج،امعيةا ربفمفاكفا دب،(ا اكيرم2)
.177ص،ذاربندا اد س،؛ ؤ ؼ لمكؿ275ص،1ج،ا د ةا سيراء،(ابفا بعر3)
.266ص،6ج،ا  نـ،ا زرا م(4)
 .)رسع ة علسأير(85ص،ا ديعةا ع  يةفم ىرا  نفة،سعد بداحىع خ،(ا ب رم5)
 .212ص،1ج،ا  غرب،؛ابفسعيد78ص،7ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة،(ا  اأريام6)
 .126ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،(ا د يدم7)
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 تقدم االقتصاديالًا: لثثا

ة أ عسػػاةكباػػعءدك ػػةصكيػػ،  ػػبدك ػػأمـذ ػػؾااعاػػسا ػػعطامصأىػػعدم،بع ا اػػد سداػػعـاهػػأـ
ـإ ػيما ػعيرلػ ،ككضػ أسػعس  اظػعـا  ػع م ألاػد س،يفا  ػكيإ با داعـذ ؾيرل ، سأيرة

كازدادتلبعيػػػةفػػػم مػػػد بػػػدا ػػػرد ف،(1)كا  عدايػػػة،اسػػػأغنؿ ػػػكاردا ػػػبندك ركاأمػػػعا زرا يػػػة
سػػبع ع ة ػػـ ػػفا سػػكؽكا  سػػأ  ص،كأربع ع ػػةأ ػػؼك  ػػعايفأ  ػػع،ا اعىػػر  سػػةآمؼدياػػعر

.(2)أ ؼك  سةكسأكفأ ؼدياعر

ـ(بع  غر946ق=335بايتساة)،بايتفم ىرا  نفة دياةسع ـأمك فأ مرا  دفا 
بً:كييػػكؿابػػفدػػـز،(3)سػػطكا  ػػعً ـو ًدياىػػًةسى ػػًؿ ى ع اػػد س" ى ى فػػمآً ػػًرأىٍي يػػكؿى ا   ػػًعيرى ػػكفى يىٍزرى ي ـٍ فىػػًإا مي

ٍرً مىعً غى ىبىًةا   ٍ جً  فزى ـٍ دأبيىٍ اىعيمي ـٍ   بًبنىًدًه
(4)."

هكا ا عطا زرا م.،فم دياةسع ـانيظمر  عسبؽأفا ا عطامصأىعدما ذماعفسع د

فػم مػدا   ي ػةا داػـ،ا اػد سكا ر عءامصأىعدمفم،كأيضعناسأ رتدع ةا  فكامسأيرار
.(5)ا  سأاىر

ديػثكىػؿ،زيعدة ظي ةا اد سدييت كاردا د ؿفم،أبم ع ركفم ىرا  اىكربف
ا  كاريثبيرطبػة، دىؿا لبعيةفم مد أربعةآمؼدياعر اعاػتا اػد سكاػكر،سكلرسـك

.(6)سكل عؿا سبمكا  غعاـ،ألرل  با  عاة



                                  
.690ص،دك ةاإلسنـفما اد س، د د،ف( اع1)
 .211ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
.235ص،1ج،كا  غربا اد سأ بعرفما  غربا بيعف، ذارم(ابف3)
.262ص،5ج،(ا  د ب4)
،ا د ػػةا سػػيراء،؛ابػػفا بػػعر40ص،1ج،بغيػػةا   ػػأ س،؛ا ضػػبم42ص،1ج،لػػذكةا  يأػػبس،(ا د يػدم5)
.200ص،2ج
 .98ص،أ  عؿا  نـ،(ابفا  طيب6)
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؛كربػػفأبػػم ػػع رفػػم مػػدا  اىػػا اػػد سفازدهػػعرا دع ػػةامصأىػػعديةفػػمإاسػػأطي ا يػػكؿ
إضػػعفةإ ػػب،اأيلػػة ا ػػرة زكاأػػلكااأىػػعراألفيمػػعكرلك ػػل امػػع د ػػنبع غاػػع ـكا  ػػكاؿكا سػػبم

.(1)كا ألعرة،كا ىاع ة، اعيألبع زرا ة

،فم مدا  اىكربفأبم ع را اد سك فآ عرامزدهعرامصأىعدمكا أرؼاملأ ع مفم
ا ذمهكأ ظـ  كامـفػمذ ػؾا ز ػعف يط ػ   ػب"أفا  اىكر  عصدـ  يلر سكؿ  ؾا رـك

فػ  را  اىػكرأفيغػرسفػمبراػة ظي ػةذاتأ يػعؿاي ػكفر  ػب ػع،أدكاؿا  سػ  يفكصػكأمـ
صاعطير فا  ضةفسباتصطععىغعرا  ػبصػدر ػعأس  ـأ رب رب صاعطير فا ذهبكأرب 

 اي ػكفرا ػذمفػما براػةكأرسػؿإ ػبا رك ػمفدضػر اػد صبػؿ ـ ألبمػعل يػ ا،أس ا اي كفرة
ا  لرفم ل سلا سع مبع زاهرةبديثي رؼ  ب كض ا براةف  عصػربط ػكعا  ػ سلػعء

ذهػبطبػؽأ ؼ فا ىيع بة  يمـأصبيةا ذهبكا  ضةك اعطؽا ذهبكا  ضةكبيػد  سػ ع ة
دسفىػكرهـكل ػعؿ ػعرأمـك ػـيػدر ػعا  ػرادفأعلبا رسكؿ ف،فضةطبؽكبيد  س ع ة

كاػعاكا،فديفأ رصتا   سظمرا اي كفر ػفا براػةفبػعدركا  ػذا ػذهبكا  ضػة ػفا اي ػكفر
يلع كفا ذهبفمأطبعؽا  ضةكا  ضةفمأطبعؽا ذهبدأبا أيطكال ي  عفيمعكلعؤكابل

كأ ظ ػػل،فأعلػػبا اىػػراام ػػفذ ػػؾ،لدأػػبىػػعراك ػػعبػػيفيديػػ،فكضػػعك بػػيفيػػدما  اىػػكر
فػإامرأيػت،كط با  معداة فا  س  يف كذهب سر عإ ب رسػ لكصػعؿ ػلمأعػعدهػؤمءا يػـك

امػػع دي ػػة ليبػػةفػػمإظمػػعر ػػز،ا رضأ ػػد مـبااكزهػػعااأمػػب كهػػذ ا يضػػية ػػفا غرا ػػبكا 
."(2)اإلسنـكأه ل

فػػم مػػد بػػدا   ػػؾا  ظ ػػربػػفا  اىػػكربػػفأبػػمك ػػعيػػدؿ  ػػباسػػأ رارا ر ػػعءامصأىػػعدم
 ػػفا ر يػػةفراصػػتا اػػد سؿكميأػػلفػػمل يػػ أصطػػعركاػػلصػػعـبإسػػيعطسػػدسا لبعيػػة أ، ػػع ر

كسػػاف،كااىػػباإلصبػػعؿكا أ ييػػد  يػػلااىػػبعبعن ػػـيسػػ  ب   ػػل،أيع ػػلكأدبػػلا اػػعسسػػرانك نايػػة
كازاهػػةا ػػس  اع ػػةكأ ػػذكافػػما  اعسػػبكا زياػػة ػػفا  رااػػبفبػػعدكابع،ا اػػعس اػػلإ ػػب طػػعؼو

فػػمأيع ػػلإ ػػبامعيػػةا اػػد سكا  نبػػسكا ييػػعفدأػػبسػػ تأ  ػػعفهػػذ ا  ػػيعءفػػم دأػػلكب غػػت
.(3)ا ل عؿكا ا عؿكسعة

                                  
 .)رسع ة علسأير(252ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام1)
.85ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم2)
.78ص،7ج،ا ذ يرةفم دعسفأهؿا لزيرة،(ا  اأريام3)
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 ا يكةا عساريةفما اد سراب ًا: 

  يػةا أػمااػد عتكا يضػعء  ػبا  ػكراتا دا،فػمأ بيػتأراػعفدك أػل،اهأـ بدا رد فا اعىػر
يعػػدا لػػيشهػػك  ػػعدامسػػأيرار،ا ػػع  ػػؿ  ػػبأ سػػيسلػػيشصػػكم،اعفػػةا اػػد سفػػمأرلػػعء

صع ػػػدةا سػػػطكؿ،كاعاػػػت دياػػػةا  ريػػػة اػػػذ مػػػد بػػػدا ػػػرد فا اعىػػػر،ا اػػػد سا سيعسػػػمفػػػم
كاعف ددس فا سطكؿفػم مػد ،(1)ديثل عتفيمعدكرىاع ةا س ف،ا بدرماإلسن م

.(3)إ بسأ ع لس ياةدربية،كزاد ددس الفم مدا داـا  سأاىر،(2)ع أمس ياةدربية 

كاعاػػػػػت عظػػػػػـكدػػػػػداتذاؾا سػػػػػطكؿأػػػػػرابطفػػػػػما يع ػػػػػدةا ر يسػػػػػةبع  ريػػػػػة  كالمػػػػػلا  طػػػػػر
أدرؾا داـ ػفصرطبػةإ ػب،ق353كهذا عيؤاد ابف ذارمفمصك ل"كفمساة،(4)ا  عط م
ك  ععياػة ػعاسػأا  لبمػع ػف،ا اػد سا  دػعد هػؿأفريييػةعع  عيىدر فىػعدبا  ريةأكص

".(5)ا دىعاةك طع عةدعؿرابطةا يبطةك  عرفةدعؿا ر عيعبأ ؾا لمة

ا ػػػذمأ ػػػذتصكأػػػلأػػػزداد اػػػذ مػػػد بػػػد،ما اد سػػػصكيػػػةبيػػػكةا لػػػيشةا  كيػػػكصػػػدظ ػػػتا دك ػػػة
كابال بػدا   ػؾبػف،كا  اىكربفأبم ع ر،داـا  سأاىرا أدادبعىرا ،ا رد فا اعىر

.(6)ا  اىكر

إ بأفصط ذ ؾا  اىكربف،يأ يزكفبع يبع ؿكا ع ع ركا بطكفكا ف عذا اد س"كاعف رب
كصىدبذ ؾأ أيأمـكصط ا أدع مـكأعىػبمـفػما اد سا داهيةا ذم  ؾس طاة،أبم ع ر

يكاد  با لاعدفياػكففػملاػدا يع ػدا كادػدفػرؽ ػفاػؿصبيػؿفعادسػ ت ػعدةام أزاءكصدـا 
."(7)ع اد سا  أفكام أزاءب

                                  
 .13،14ص،   اةا  رية، ريـصعسـ،(طكيؿ1)
.253ص،1ج، يد ةابف  دكف،(ابف  دكف2)
.43ص،أ  عؿا  نـ،(ابفا  طيب3)
 .13ص،   اةا  رية، ريـصعسـ،(طكيؿ4)
.244ص،1ج،(ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب5)
.)رسع ة علسأير(236ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام6)
 .293ص،1ج،ا خا طيب،(ا  يرم7)
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اهػػأـبأاظػػيـا لػػيشأاظي ػػعن سػػاريعنلديػػدانيديػػؽ،فا  اىػػكربػػفأبػػم ػػع رإاسػػأطي ا يػػكؿ
يفأ ػػػػؾكييضػػػػم  ػػػػبا عىػػػػبيةا يب يػػػػةا أػػػػماعاػػػػتسػػػػع دةبػػػػ،ا كدػػػػدةكا ألػػػػعاسبػػػػيفطكا  ػػػػل

.(1)ا طكا ؼ

 التحصينات ال سكرية في الندلسخامسًا: 

ف صػػػػع كاا سػػػػكار،  ػػػػبدك ػػػػأمـذا ػػػػؾاعاسفػػػػع،بأدىػػػػيف ػػػػدفا اػػػػد سا اػػػػد سداػػػػعـهػػػػأـا
:ك امع(2)كا دىكففمسع ر دامع

 مدينة المرية: .9

،عىػر ػديفاحا ا،أ ػربباع مػعأ يػرا  ػؤ ايف،(3)ما اد س دياةا  رية  بسعدؿ فسكادؿ
ك  يمعسكردىيف اي باع أ يرا  ؤ ايف بد،ـ(955ق=344 بدا رد فبف د دساة)

ا ي عػةا  ايعػة،كيكلدفػم دياػةا  ريػة،(4)ك  بربضمعا  عركؼبع  ى بسكرأرابو،ا رد ف
بػػم ػػع رك ظ ػػتفػػمدك ػػةا  اىػػكربػػفأ،باعهػػع بػػدا ػػرد فا اعىػػر،ا  عركفػػةبي عػػة يػػراف
.(5)كك ب  يمع كم  يراف

؛  كصػػكؼبكلػػلا  ػػداء،دىػػف سػػارميعػػدُّب از ػػة،ا اػػد سا يػػكؿإفباػػعءا  ػػدففػػمي اػػف
كا  دعفظة  بأ فا دك ة.،كد عيةا بند فا مل عتا  عرلية

ؽا  ػؤدمكا  اعزؿفػما طريػ،باعءا يىكر،ا  اىكربف ع را ع راايةفم مدك فا  ا  ت
كصػػد  ػػؿا  اػػعزؿفػػما طريػػؽ،كا يريػػب ػػفدػػدكدا عػػدكةا  غربيػػة،إ ػػبا لزيػػرةا  ضػػراءلاكبػػعن
؛اظػػرانمأ ػػعذ أ ػػؾا  دياػػةصع ػػدة سػػارية؛ا اػػد سفػػملاػػكب،إ ػػب دياػػةا لزيػػرةا  ضػػراء

.(6) ي رؼ امع  با ع  يعتا عساريةفما عدكةا  غربية

                                  
.)رسع ة علسأير(237ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام1)
.412ص،أعرياا  س  يفكآ عرهـ،ا سيد بدا عزيز،(سع ـ2)
.50ص،1ج،لذكةا  يأبسفمذاركمةا اد س،(ا د يدم3)
 .183ص،1ج،ى ةلزيرةا اد س،(ا د يرم4)
 .162ص،1ج،طيبا خا ،(ا  يرم5)
.)رسع ة علسأير(312ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام6)
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اعاػت،كا  نفػةاإل ػعرةا ػعءا  ػدففػم ىػرإسػبعبا أػماعاػتكراءا أفيأبيف اع  عسبؽ
 دف  طرا   ع ؾا اىراايةا   ع ية.؛ت أاكفصكا د سارية  ساريةإذأا عنأسبعب

أ ػػرد  ػػبطػػكؿأكأم ػػكرةر،ا  اىػػكربػػف ػػع ب ػػـأيػػـ  ػػذا ػػؾف ػػفا  ػػعرا  أرأبػػة  ػػب
كاػعفا  اىػكر،ا  مػـإما اػزاعبياػلكبػيف ع ػبا اىػعرم،ؼأ زلأمػعا بندكاأسػع معكا ػأن

.(1)رلننصكيعن

 سادسًا: محبة الر ية لمحاكم

كباػػعءدك ػػةصكيػػة أ عسػػاة،  ػػبدك ػػأمـذ ػػؾبع عػػدؿااعاػػسا اػػد ساأىػػؼا يػػر ػػفداػػعـ
،ـ  ا ر ية دبةا ر يةاعأج ف دؿا داع،ذا ؾك فا  عرا  أرأبة  ب، سأيرة

أرسػؿ د ػدبػفا سػ يـإ ػبا اعىػر  ػةأ ػؼدرهػـصب مػعأف،ف ف ظػعهر دبػةا ر يػة  اعىػر
.(2)ك كضلبابيرا كميعت،ا اعىرك ار 

اأبإ با داـا  سأاىربعحصع نن:، فىكر دبةا ر ية  داـا يعضمبفا س يـك
 لدددددددو أن أ نددددددداا جسدددددددمي ألسدددددددن نطقدددددددت

  نددددددي قدددددل شدددددكري لدددددك بشدددددكر ن مددددداك  

   
 أو كدددددددان ممكندددددددي الدددددددرحمن مدددددددن أجمدددددددي

 شدددددديلا وصددددددمت بدددددد  يددددددا سدددددديدي أجمددددددك  

   
 ومددددددن تكددددددن فددددددي الددددددورى آمالدددددد  كثددددددرت

(3)فإنمددددددددددا أممددددددددددي فددددددددددي أن أرى أممددددددددددك  
 

   
كصػدركمأفا  اىػكربػف،أ افا  اىكربف ع ر فاسبص كبا ر ية ف نؿأىػرفعأل

فاػعفذ ػؾ،يعطضريبةا زيأكفا    كذةفما زيتبيرطبة ع راصأرح  به عـك ما عمدبإس
.(4)سببع  دبةا عع ة   اىكر

فيػػدركمأف بػػدا   ػػؾا لزيػػرم أػػب، ػػفىػػكرا  دبػػة  ر يػػةسػػ عدألك  ػػك  اػػدا  يػػدرةك
صعؿ بدا   ؾ:،  با  اىكربف ع را ذمسلالفما زهراءك  ع ال

            ر     جبددددددددددددت مددددددددددددن  فددددددددددددو ابددددددددددددن  ددددددددددددام
 ال بدددددددددددددددددددددددد أن تتب ددددددددددددددددددددددد  منددددددددددددددددددددددد      

   
                                  

.273ص،صىةا اد س فا  أخ  سيكط،(ا سرلعام1)
 .351ص،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم2)
.466ص،3ج،ا خا طيب،(ا  يرم3)
.373ص،غربفمأ بعرا اد سكا  غربا بيعفا  ،(ابف ذارم4)
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 كددددددددددددددددددددددددد لك اهلل إ ا مدددددددددددددددددددددددددا  فدددددددددددددددددددددددددا
 (1) ددددددددددددددن  بدددددددددددددددي أدخمدددددددددددددد  الجنددددددددددددددة    

   

إف ػؾا ػع،صػعؿ ػلرلػؿ:"يػع ظ ػر،ف فا  ؤ راتا دا ػة  ػب دبػةا ر يػة   ظ ػربػف ػع ر
 ػـد ػع؛فعأؽاح  يمع ػف  ػخا لدػيـ ف صبػؿ بػدا   ػؾ  ػبا باػعءكا اديػب،اع  عر ىة

 ػػعيب غاػػم اػػؾباع ػػةاح،فيػػعؿ:"بسػػطمعاحفػػما لمػػعدكأطع مػػعبع ىػػدصة؛ ػػلكيػػد فػػميػػد 
كأػػذار ػفبعػػد،فػعأؽاحربػػؾفػي فأك يػػتأ ػرهـ،كصػدكلػػب  ػماىػػدؾ،  يػؾإم ػعيسػػر

كادأػرس،فعا ؼ ف ظع  مـلمدؾكأكؽسكءد ػع مـ ػعاسػأطعت، اؾك لز فصىدؾ
كميغاػكف،يزياكف ؾ مكاأؾ ياع كارضعؾ،فإامـأصربإ بضرؾ،اأؾأسد ف دكؾ فبطع

بإىػػنح–رد ػػةاح  يػػلك  يػػؾ–كاحاحفػػما لمػػعدفيػػلأ ػػزاحأبػػعؾ، اػػؾ ػػفاح ػػي عن
فإاػؾأػ أم؛ف  ػعرهعص بػؾ؛ىيؾبلأكؿكآ ر عأككأيكلاح،فممأهـ عأرؾإ يؾ؛ا سبيؿ
.(2)كميغام اؾأدد ي ع"،كددؾإ يل

 :ال القات الدبموماسية  ند حكام الندلسساب ًا: 

 نصػعت،ا اػد سكا   ع ػؾا اىػراايةفػما اػد س ـأافا عنصعتبػيفا عػربا  سػ  يففػم
يف.كأبعدؿا س عراتا سيعسيةكا ع  يةبيفا طرف، فا س ـأكصعتدربية دا يةإا عأ   أمع

كاسػأيب مع،يةإ با يسػطاطيايةىػدبلا سػ يرا بيزاطػم ػفطريػؽا بدػرا اد سكى تا س عرة
مكرسع ألا أما اد سكأس ـ امعهديةا ععهؿ،ةكا أردعب كاإل براطكرا بيزاطم"أيكفيؿ"بع د 

.(3)يردفيمع  ب طعبل

، يكفىعدبا يسطاطياةا عظ بديثكىؿإ بصرطبةرسؿ  ؾا ركـا ابرصسطاطيفبف
ؿ ػرةبػيفصرطبػةكأ ؾا عنصعتا دب ك عسيةا أمصع ػت دٌعكأي؛(4)ياأب ف  امـإ با اعىر

بدايػػة س سػػ ة ػػفامأىػػعمتكا سػػ عراتا أػػمأبعد ػػتبعػػدذ ػػؾبػػيفا   ي ػػة" بػػد،كا يسػػطاطياية

                                  
 .66ص،4ج،ا خا طيب،(ا  يرم1)
 .86-85ص،أ  عؿا  نـ،(ا  طيب2)
.351ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،أد د  أعر،(ا عبعدم3)
 .235ص،1ج،ا بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غرب،(ابف ذارم4)
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بػيفا   ي ػةا داػـا  سأاىػركا براطػكرك،(1)كاإل براطػكر"صسػطاطيفا سػعب "،ا رد فا اعىػر"
.(2)بكريؿأ يربر  كاة،أكا  عامأكأ  عايع

أػكأكك فا غريبأفا  ىعدرا عربيةمأذار ي يعن فأ بػعرأ ػؾا سػ عراتا أػمأبعد ػتبػيـ
يمػػعأف  ػػؾفردا بػػعرة  أىػػرةيػػذارافأككابػػف  ػػدكفكا  يػػرم،ك بػػدا ػػرد فا اعىػػر،ا ابػػر

.(3) فرالةكراءلبعؿأ برتأرسؿرسكمكهديةإ با اعىرا

ا ذمسعدا ديعةا دب ك عسيةفػم مػدا   ي أػيف بػدلا س ـي مد مدا دعلبا  اىكرا ز ـ
ف ـأزدا زيػعراتا دب ك عسػيةإ ػببنطػل ػف،(4)ا رد فا اعىر ديفاحكا داـا  سأاىربعح

اػةا  اىػكر بر ػكدككعط بنػع  ع،ـ(985هػػ=375ا  عام  ؾ يكف عـ)زيعرة فصبؿبر كدك
كصػػدألعبػػلا  اىػػكر ػػذ ؾ.كاػػأج ػػفأ ػػؾ، أػػل أ ػػرداتاػػبنء   اأػػلا  ػػعرليف  يػػلكعفػػم ي

ىػػرا ىػػداصةبػػيفا ػػرل يف.كا أك يػػؽأ،ا زيػػعرة ىػػعهرةبػػزكاجا  اىػػكر ػػفأريسػػعاباػػةبر ػػكدك
اضػطرسعا ػكا  ػعام  ػؾاعفػعرا ط ػبا ىػ خكزاربا سػل،أ عـا  اىكركبعدهزا  لا  أكا ية

.(5)ـ(992ق=382رلب عـ)3صرطبةفم دد فابعررلعؿدك ألفم

 ثامنًا: حسن اختيار الموظفين في الدولة

  ػػػبذ ػػؾااعاػػس  ػػع،دسػػفا أيػػػعرا  ػػكظ يففػػما دك ػػةباأىػػؼا يػػر ػػفداػػعـا اػػد س
دسػفا أيػعرا يضػعة:ذ ػؾك فا  عرا  أرأبػة  ػب،دك ةصكية أ عساة سأيرةكباعء،دك أمـ

ب غػل ػفبعػضا  ػمكدأاػلأر ػبفػم ػمعدأل،ف م مدا اعىرا يعضمأس ـبف بػدا عزيػز
فاػعدا أبػع،ف  عأأب يؤديمعد ؿ  ػبأسػ ـي  ػ اع يػل اػدا   ػم  ػببسػعطا يعضػم،ببسعط

صػعؿأسػ ـ  ػعهد،(6)ك ػـيلسػر  ػب ػمعدألأ ػؾ،فأابلب  ر ادا يعضػم،احفنفا بسعطاح
ف يسهذاإ يؾهذا؛أى دؾاح؟فيعؿا  عهد:أدسفا ظفأيمعا يعضم، اأسبأكأ دأسب

ك ػػبملإا ػػع  يػػؾ،ك ػػـأيعػػدهػػذاا  يعػػد أسػػ ؿ ػػفهػػذا،إ ػػباحا  ط ػػ   ػػب ػػعفػػما ي ػػكب

                                  
.176ص،اإلسنـفما اد سأعريا،  مدسف،(ا  طعط1)
 .491ص،دك ةاإلسنـفما اد س، د د بداح،( اعف2)
 .414ص،ا أعرياا عبعسمكا اد سم،أد د  أعر،(ا عبعدم3)
.)رسع ة علسأير(181ص،ا دك ةا عع رية،  مأد د بداح،(ا يدطعام4)
.491ص،اد سدك ةاإلسنـفما ، د د بداح،( اعف5)
.421ص،1ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطة،(ا  طيب6)
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اضػربأك ػـاصب مػع، بػعطفإ ػباحفػإف ػ تفعسػ  ا  ػمعدةا ػعي ز اػمأداؤهػعا ظعهركأاؿا
.(1)بمعا دع ط

كصداعف، كص ل فابفكصزاف بداحبف د دا اىعرم،ك فا  كاصؼا دا ة  بازاهةأس ـ
ا بيػػػػتكيأراع ك ػػػػع  كف؛ابػػػػفكصػػػػزافيػػػػد سفػػػػما عيػػػػكد ؽىػػػػبأسػػػػ ـبػػػػف بػػػػدا عزيػػػػزأفي أػػػػـز

.(2)كا  معدات

 توقير ال مماا :اً تاس 

كباػػػعءدك ػػػةصكيػػػة،  ػػػبدك ػػػأمـذ ػػػؾااعاػػػسأػػػكصيرا ع  ػػػعءبا اػػػد ساأىػػػؼا يػػػر ػػػفداػػػعـ
،د مأك ػػفا ػػدم ؿا دا ػػة  ػػبأػػكصيرا اعىػػر  ع  ػػعءا أيػػعرا ع  ػػعء أ ديػػبك، أ عسػػاة سػػأيرة

 يعسػـاػعف ػفأهػؿا دػذؽبع عربيػةكا ع ػـفع بسبيؿا   عؿأىب ابفاعىخا  دامياابأبػعا
.(3)ك فى عألا كصعراسأ دبلا اعىرمبالا  غيرةكأدسفأ ديبل،ب ععاما  عر

بفبيمبف   دأبعأد دكيبلؿ،اعفا اعىر ديفاحيدأـر،كاذ ؾ ف ظعهر دبةا ع  عء
.(4)كصعضمصرطبة،ا اد س  را يرطبمابير   عء

أبػمباػريديػمبػف لعهػدا اػد سط ػبا داػـ ػفزاهػد،يربا داـا  سأاىػر ػفا ع  ػعءكأ
كس ـ  يلفرد  يػلكد ػع ػل،فع أا  اد ع را داـب كابل  بيديبإ يلأفي أم،ا  زارم

.(5)ألككأصبؿ  بأأل

.(6)طعءكاذ ؾأيرب ف د دبفيديبا ادكما ذم دـا  سأاىركأكس  لفما ع

ك ػفىػػكرأيػػربا داػـ ػػفا ع  ػػعءاأػػب بػمإبػػراهيـاأعبػػعني ػػار فيػلصػػع نن:"كلػػزاؾاح ػػف
كصػػدأدسػػاتفػػمأكص ػػؾكا  ػػذ،ا ػػديفكا ديعطػػة إلسػػنـ يػػران.ف يػػدكصػػ رأيػػؾ اػػمأفضػػؿ كصػػ 

                                  
 .421ص،1ج،اإلدعطةفمأ بعر راعطة،(ا  طيب1)
 .136-135ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم2)
 .245ص،ا أا  ة اأعبا ى ة،(ابفا بعر3)
 .84ص،15ص،سيرأ نـا ابنء،(ا ذهبم4)
.231ص،16ج،رأ نـا ابنءسي،(ا ذهبم5)
 .362ص،أعريا   عءا اد س،(ابفا  رضم6)
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فدضػرك يػدص ػت  ػ،كأىػ خ ػفدع ػؾ،إ ػب ػعأدعطػؾاحبػل،ا ػذم عصػؾب ػعأدػب،بع يدر
أا ػراحفيػل،فميكـا سبتإ ػر ركلػؾ: ػفيػزاؿهػذاا ب ػدب يػر ػعاػعففيػل  ػؿهػذاا  ػيا

.(1)كهذ بىيرأمفيؾ،ا أرافعحبع اع ةفيؾ،   ل


























                                  
 .99-98ص،2ج،( يعضأريبا  دارؾ1)
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 الخاتوة:

كصػػدأكىػػ تا بعد ػػةإ ػػباأػػع ج ديػػدةلػػعءتفػػم،أػػـاماأمػػعءبد ػػداحأعػػع ب ػػفهػػذاا بدػػث
ا  بعدث،كا  ىكؿكي اف رضأهـهذ ا اأع ج:أ يعب

 معكا أما دا ية أل نؽامسن ية-سبدعالكأعع ب-ا أزاـداعـا اد سب كا راح 
 آ عرابيرة  ب  ىيةا دعاـ.

 ا أزاـداعـا اد سبعمصأداءبساةابياع د دى باح  يلكس ـ،كا    عءا را ديف
  رابيرفما طعءا دعاـدكرانأ نصيعن أ يزان.أكا أم مع

 أ يزداعـا اد سبدسفا   ؽكا  يعفةك برهع فا ى عتا د يدةاع  لع ةكا ع ة
،كا عدؿ.  ا   مكؼ،كا أيكل،كا اـر

 احكاعاتلمكد فمسبيؿ ا اد سدبا لمعد داعـ  اد اإلسن ية ا  نؽ ك ف
ا كم ا  عأديففم مد ، ا عربية ا  غة كأع يـ ا ديفامسن م، ا ر  امع ا يرة كصدة

ا  نؽاإلسن يةإ با  ب راأبمعديثا أضديةكامسأ معدكد عيةا ديفكى ت
 كامكطعفكام راض.

 كرأمـفمكاهأ عـداعـا اد سب بدأا  كرل،كا أيرب فا ع  عءكا  يمعءكا يضعة  
عن فا كصكعفما ظ ـ.أ كرا دك ة، كف

 مـاعف  ع  عءدكرفمأىديخا كلعجا داعـ،كأرأب  بذ ؾاسأيع ةفمس كا 
 اادرؼبعضداعـا اد س فا  نؽاإلسن ية، افا يران امـاعفيععكدا رلكع

 إ بام أزاـبأ ؾا  نؽ.
 ا اد سأد داعـ ا ر يةتا  نؽاإلسن ية اد فمإ ب دبة بؿا   عراة ،  مـ

  كراتضدهـ.ع ا دفعع امـك دـا ييعـب
 سأيرارفما دك ة،كصيعـامضة   يةابيرة.اما أزاـداعـا اد س  بأرأب 
 .أىدعبامادرافعتا عيع دية    ا أزاـداعـا اد سبع دـز
  ا ا دضعرية امسمع عت أبرز ا  أك ف اصع ة ا اد س داعـ بمع صعـ ا  دايةم ا  ت

كاا عء كامسكار، كا دىكف ا عسارية ا  دف فباكا كا ع  ية،  فكاكا دياية ا ا ير
 بد ظا  ففما  اعطؽا   أ  ة.ا  سعلدفما اد س،كاهأ كا

 أدلام أػػػزاـبػػػع  نؽاإلسػػػن يةإ ػػػبىػػػنح ؤسسػػػعتا دك ػػػةك  ػػػبرأسػػػمع ؤسسػػػة
  ةدأب  بداعـكأ راءا اد س.ا يضعء،ا أمدرىت  بأطبيؽا عدا
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 أدتا عىبيةا يب يةإ ػبأذبػذبا  ػنؽاإلسػن يةفػما  لأ ػ اماد سػم،ف ػما كصػت

ا ػػذميأمػػعكففيػػلا داػػعـكييعأػػؿبعضػػمـبعضػػعن،كيسػػأالدكفبع اىػػعرل  ػػبا ػػكاامـ
فػما كصػتا  س  يف،فمهذاا كصتاػعفا  سػأكلام نصػمي ػمداادػدارم  يػؿ ػل،

 ا أمأس كفيل  ع را عزةكأرف رايةا لمعدفمسبيؿاح.
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 المصادر والمراجع

 أولا: القرآن الكرٌم 

 ثانٌاا: المصادر العربٌة:

 م(.9681هـ= 856ابن اآلبار، أبو عبد هللا، محمد بن عبد هللا القضاعً، )ت 

ا  رص -1  طبعة  اأعبا ى ة، ا أا  ة ا لزا ر، زصعؽ فم بكاطعاع  أل كيف هػ،1337ية
ـ.1919

 ـ.2،1985ا د ةا سيراء،لزءاف،أدييؽدسيف ؤاس،دارا  ععرؼ،ط -2

ابن األثٌر،   عز الدٌن، أبو الحسن علً بن أبً الكرم، محمد بن محمد بن عبد الكرٌم بن عبد 

 (. 9633 ه=836الواحد الشٌبانً)ت 

ا ىد -3 فم عرفة ا غعبة جأسد دار2عبة، ا ا ر، دار ا رفع م، أد د  عدؿ أدييؽ، ،
ـ1996هػ،1،1417إديعءا أراثا عربم،بيركت، باعف،ط

ـ.1983هػ،4،1403(،ط10ا اع ؿفما أعريا)ا لزاء -4

 ـ.1980هػ،1400ا  بعبفمأمذيبا اسعب،دارىعدر،بيركت،ط -5

هللا بن إدرٌس الحمودي  الحسنً   )ت: أبو عبد هللا محمد بن عبد  اإلدرٌسً،

 م(.9985ه= 586

ا اأب -6  ع ـ ا ا ر، دار ا  ؤ ؼ:، اسـ ا فعؽ، ا أراؽ فم ا   أعؽ ازهة
ـ.1989هػ،1،1409بيركت،ط

 م(، 886ه=959األزذي، معمر بن راشد، )ت

ج -7 10ا لع  ، ا  ظ م دبيب أدييؽ/ ا  ىاؼ، باأعب ا  دؽ ) ا كر
 ق.1403،ا  اأباإلسن م،بيركت،2،ط(10  ىاععامج

 م(.886ه=959ابن إسحاق، محمد بن بن ٌسار، )ت

ج -8 كا  غعزم(، كا  بعث إسدعؽ)ا  بأدأ ابف  عمد2سيرة اح، د يد  د د أدييؽ/  ،
 ا دراسعتكا بدعث  أعريؼ.

 ه(398اإلسفرائٌنً، اإلمام أبو عوانة ٌعقوب بن إسحاق، )ت

ارا  عرفة،بيركت.(د1 سادأبم كااة،)ج -9
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 ه (981األصبحً، مالك بن أنس أبو عبدهللا، )ت 

ا بعصم -10 فؤاد بد أدييؽ/ د د  ع ؾ، اإل عـ دارإديعءا أراثا عربم،، كطِّ 
 ىر،د.ت،د.ط.

ه  األصبهانً، فَ َ ل فً أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهٌم  ِس لَ أبو طاهر السِّ

لَفً األصبهانً، ت   ه.798السِّ

أ بعركأرالـأاد سية،د.ط -11

 هـ  (535األصبهانً، أبو القاسم إسماعٌل ابن محمد بن الفضل التٌمً، )ت 

أهؿا ساة،أدييؽ/ د دبفربي بف -12 ا دلةفمبيعفا  دلةك رح ييدة
ا ريعض،2،)ج2هعدم  يرا  د  م،ط ا سعكدية/  دارا راية،  ،)1419 -هػ

 ـ.1999

 هـ (381عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حٌان، )األصبهانً، 

،دارا  س ـ1(،أدييؽ/ىع خبف د دا كايعف،ط1أ نؽا ابمكآدابل،)ج -13
.1998  ا ركا أكزي ،

 م(9631ه=036األصبهانً، أبو نعٌم أحمد بن عبد هللا، )ت 

14-  ط بيركت، ا عربم، ا اأعب دار ا ى يعء، كطبيعت ا ك يعء ،4د ية
 ق.1405

اإلصطخري، أبو إسحاق إبراهٌم بن محمد الفارسً اإلصطخري، المعروف 

 هـ(.308بالكرخً )ت، 

15-  كا   ع ؾ ا  ركسةا  سع ؾ  يدف  طبعة ، بيركت ىعدر، دار ،
ـ.1937ب طبعةبريؿ،

 (. 188ه=358األصفهانً، أبو الفرج ، )ت

ك -16   طبع ة ا  ار دار كس يرلعبر، أدييؽ  م ماع ا ا را  عام،
  باعف،د.ط،د.ت
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ابن أبً أصٌبعة، موفق الدٌن، أبو العباس، أحمد بن القاسم بن خلٌفة بن ٌونس 

 م(.9681هـ=886السعدي الخزرجً، )ت

 ا كراتدار -17 رضع، ازار أدييؽ، فمطبيعتا طبعء، ا ابعء  يكف
 اأبةا ديعةبيركت،د.ط،د.ت.

 م(.166ه=386)ت اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي 

ا  ؤأ ؼكا   أ ؼفمأس عءا  عراء،بدكفدارا ا ر،د،ط -18

هـ 9686األلوسً ، العالمة أبً الفضل شهاب الدٌن السٌد محمود األلوسً البغدادي ، ) 

 م (  9650=

19-  ج ا   عام، كا سب  ا عظيـ ا يرآف أ سير فم ا  ععام إديعء15ركح دار ،
ا أراث،بيركت.

 م(9189ه=9369أبو عبد هللا محمد بن علً بن أحمد بن حدٌدة، )ت األنصاري،

ا  ىبعحا  ضمءفماأعبا ابما  مكرس لإ ب  كؾا رض ف ربم -20
ق.1405ك ل م،أدييؽ/ د د ظيـا ديف ع ـا اأب،بيركت،

أبو عبد هللا، محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بردذبة الجعفً، ) ت البخاري، 

 م(92:ه=478

21-   طع،3ىديخا ب عرم)ا لزاء ا يعدرأد د  بد  د د ضبطل/ ،)
ـ.2001ق،1،1421دارا أيكل  أراث،ط

، دار  3، ط3التارٌخ الصغٌر )األوسط(، تحقٌق/ محمود إبراهٌم زاٌد، ج  -22

 . 99;3 - 9;35الوعً ، مكتبة دار التراث، حلب ، القاهرة ، 

 ،دارا  ار،1ـا ادكم،جا أعرياا ابير،أدييؽ/ا سيدهع  -23

 م.(9966=هـ 586) ت خلف بن عبد الملك الخزرجً األنصاري،  ابن بشكوال،

24-  ،ا ى ة، ا يعهرة ، ا اأعبا  ىرم دار ، ا بيعدم /إبراهيـ أدييؽ
دارا اأعبا  باعام،بيركتد.ط،د.ت
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 م( 688هـ =686البصري، أبو زٌد عمر بن شبة النمٌري البصري ) ت: 

ج -25 ا  اكرة، ا  دياة سعد2أعريا كيعسيف دادؿ  د د   م أدييؽ: ،
ـ1996-هػ1417ا ديفبيعف،دارا ا ر،دارا اأبا ع  ية،بيركت،

ال البكري القرطبً ابن بطال،  أبو الحسن علً بن خلف بن عبد الملك بن بط

 م(9658ه=001)ت

ج -26 ا ب عرم، إبراهيـ9 رحىديخ بف يعسر أ يـ أبك أدييؽ، دار، ،
ـ.2003-ق،2،1423ا ا ر، اأبةا ر د،ا سعكدية،ا ريعض،ط

 م(9966هـ  = 598البغوي، أبو محمد الحسٌن بن مسعود، )ت 

27-  ا ساة، أد د6 رح  عدؿ  عكض،  د د   م أدييؽ،   ل دات،
ـ.1992هػ،1412 بدا  كلكد،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 أ سيرا بغكم

 م(9059هـ=655،  برهان الدٌن أبً الحسن إبراهٌم بن عمر، )ت البقاعً

، تحقٌق/ عبد الرزاق غالب 4نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسور، ج  -28

 م .7;;3 -هـ3637المهدي، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، 

 م(616ه= 681البالذري، أبو العباس، أحمد بن ٌحٌى بن جابر، )ت 

29-   ل دات ( ا  راؼ، ريعض(13أاسعب زاعر، سميؿ د. أدييؽ/ ،
ط كا ا ركا أكزي ،   طبع ة ا  ار دار ا بدكثكا دراسعت،  اأبة 1زرا م،

ـ.1996-هػ1417،

30-  أايس1987فأكحا ب داف، احأايسا طبععك  ر  بد أدييؽ/ . ـ
 ق،1407ا طبعع، ا كرات ؤسسةا  ععرؼ،بيركت، باعف،ط

 (م 9688= 056ن بن علً بن موسى أبو بكر، )تأحمد بن الحسٌ البٌهقً، 

1ا داب  بيميم،ج -31

دارا بعز،ج -32  اأبة ا يعدر طع،  بد  د د أدييؽ/ ،3سافا بيميما ابرل،
 .1994–ق1414 اةا  ار ة،
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دار -33 بسيكامز  كؿ، ا سعيد  د د هعلر أبك أدييؽ/  عباإلي عف،
ـ.1990ق،1،1410اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 التبرٌزي ، محمد بن عبد هللا الخطٌب

ج -34 ا  بعام، ا ديف اعىر  د د أدييؽ/ ا  ىعبيخ، ط3  اعة ا  اأب3، ،
.1985اإلسن م،بيركت،

 م(196ه =618الترمذي، أبو عٌسى محمد بن عٌسى بن سورة ، ) ت

35-  )ا لزاء ا أر ذم، ساف ا ىديخ، فؤاد5ا لع    د د أدييؽ/ ،)
ـ.1987ق،1408،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط بدا بعصم

 م(189ه=386الترمذي، محمد بن علً بن الحسن أبو عبد هللا الحكٌم، ) ت

اكادرا ىكؿفمأدعديثا رسكؿى باح  يلكس ـ،أدييؽ/ بدا رد ف -36
ـ1992  يرة،دارا ليؿ،بيركت،

 م (9081هـ= 680وسف، ) ت: ابن تغري بردي، جمال الدٌن أبو المحاسن ٌ

كاإلر عد -37 ا  يعفة دار كا يعهرة،  ىر   كؾ أ بعر فم ا زاهرة ا الكـ
ا يك م،ا  ؤسسةا  ىريةا عع ة أ  يؼكا أرل ةكا طبع ةكا ا ر.

 م (9366ه =866ابن تٌمٌة، أحمد تقً الدٌن، )ت

، دار النشر، دار 3السٌاسة الشرعٌة فً اصالح الراعً والرعٌة، ج -38

 المعرفة

39-  ج ا رسكؿ،  عأـ   ب ا  س كؿ   ر2ا ىعـر اح  بد / د د أدييؽ ،
،بيركت،-ا د كاام .1،ط1417 د دابيرأد د كدرم،دارابفدـز

ج -40 أي ية، ابف اإلسنـ  يا كفأعكل كرسع ؿ  بد16اأب أدييؽ، ،
ا ا ر، دار ا  أعكل،  ل كع ا الدم ا ععى م صعسـ بف  د د بف ا رد ف

،2 اأبةابفأي ية،ط

ط -41 سع ـ، ر عد  د د د. / أدييؽ ا ابكية، ا ساة ،1 امعج صرطبة  ؤسسة ،
1406.
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 م (9093ه=698الجرجانً، علً بن محمد بن علً الجرجانً، )ت 

ج -42 ا اأعب1ا أعري عت، دار ا ا ر، دار ا بيعرم، إبراهيـ أدييؽ، ،
ق1،1405ا عربم،بيركت،ط

هلل ٌحٌى بن الحسٌن بن إسماعٌل الحسنً الشجري الجرجانً،  المرشد با

 م(9968هـ= 011الجرجانً )ت 

اأعبا  ع مكهما  عركفةبع  ع ما   يسية،أدييؽ: د ددسف -43
ج ط1اس ع يؿ، ،1 ا اأبا ع  ية دار ،-  باعف 1422-بيركت/ -هػ

ـ2001

 م (9661ه=868الجزري،  أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت

ج -44 فم ريبا دديثكا  ر، ا زاكل،2ا امعية أد د طعهر أدييؽ، ،
 بيركت، ا ع  ية، ا  اأبة ا ا ر، دار ا طاعدم،  د د هػ،1399 د كد

ـ.1979

 م (9669ه =518عبد الرحمن بن علً بن محمد بن أبو الفرج، ) تالجوزي، ابن 

 عربية،ا أبىرة،أدييؽ، ىط ب بدا كادد،دارإديعءا اأبا -45
ـ.1970-هػ1،1390ط

 أ بيسإب يس،دارإديعءا اأبا عربية. -46

ج -47 ا ى كة، ط1ى ة ركاس، د. د د ، فع كرم  د كد أدييؽ/  دار2،  ،
 ـ1979-ق1399ا  عرفة،بيركت،

ق1358،دارىعدر،بيركت،1،ط4ا  اأظـفمأعرياا   كؾكا  ـ،ج -48
.

حجر أبو الفضل العسقالنً الشافعً )ت  ابن حجر، أحمد بن علً بن

 م، ( 9006ه=656

ج -49 ا ب عرم، ىديخ  رح ا بعرم ا ديف8فأخ  دب أدييؽ: ، ،
بيركت-ا  طيب،دارا ا ر،دارا  عرفة
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ابن حزم، أبو محمد علً، أبو الولٌد محمد بن سعٌد بن حزم األندلس، ت 

 م (9686هـ=056

 بع -50 إدسعف د. أدييؽ/ ، دـز ابف ا عربيةرسع ؿ  ؤسسة ، س
ـ.1987-2  دراسعتكا ا ر،ط

ط -51  باعف، بيركت، ا ع  ية، ا اأب دار ا عرب، أاسعب ،1ل مرة
 ـ.1983هػ،1403

اإلسن م، -52 ا أراث  اأبة بيركت، ا ليؿ، دار ا ابكية، ا سيرة لكا  
 ـ.1984-هػ1404ا يعهرة،

 ،2رسع ةفمفضؿا اد سكذاررلع مع،ج -53

لحمامة فً األلفة واأللف ، تحقٌق المحامً/ فاروق سعد ، طوق ا -54

 .8:;3منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، لبنان، ط 

،2اأعبايطا عركسفمأكارياا    عء،ج -55

،أدييؽ، لفةإديعءا أراثا عربم،دارا فعؽا لديدة11،ج4ا  د ب،ج -56
 ،بيركت.

 م(9699ه=866د بن علً، ) تابن حمدون،   محمد بن الحسن بن محم

با -57  بعس، /إدسعف أدييؽ ا د دكاية، ا أذارة  بعس، ىعدر،ر دار
ـ.1996بيركت، باعف،

 م (655ه=609ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد هللا الشٌبانً، )ت

،أدييؽ/د.كىماح د د بعس،1،ط1فضع ؿا ىدعبةمبفدابؿ،ج -58
ـ.1983ق،1403 ؤسسةا رسع ة،بيركت،

 1فضع ؿ   عفبف  عف،ج -59

 (، ؤسسةصرطبة، ىر.6) ددا لزاء6 ساداإل عـأد دبفدابؿ،ج -60
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 م (9615هـ=066الحمٌدي، أبو محمد نصر فتوح بن عبد هللا األزدي، )ت 

61-  ا اد س، كمة ذار فم ا  يأبس ا رد فلذكة  بد ركدية أدييؽ/
ف،دارا اأب   يةبيركت، باعف،ا سيكفم، ا كرات د د  مبيضك

ـ.1997-هػ1417ط

ج -62 بيفا ىديديفا ب عرمك س ـ،   مدسيفا بكاب،1ا ل   د. أدييؽ/ ،
، باعف،بيركت،2ط  ـ2002-هػ1423،دارابفدـز

 الحمٌري، محمد عبد المنعم.

إدسعف -63 أدييؽ/ لغرافم(،  علـ ا صطعر) فم بر ا ركضا  عطعر
2عب هيد برغ،بيركت، اأبة باعف،سعدةريعضا ى خ،ط بعس، ط

ـ.1984،

64-  ا لزيرة  برى ة فم ا  عطعر ا ركض اأعب  ف  اأ بة ا اد س
ا صطعر،أدييؽ،إ.مفمبركفاىعؿ،دارا ا ر،دارا ليؿ،بيركت، باعف

 .2ـ،ط1988ق،1408-

 م(9313ه=815ن رجب، ) ت الحنبلً،    أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ب

، اأبةدارا بيعف،1،ط1ا أ كيؼ فا اعركا أعريؼبدعؿدارا بكار،ج -65
 ه ;;35د  ؽ،

 م(.9886هـ=9661الحنبلً، عبد الحً بن أحمد بن محمد العكري الحنبلً )ت 

ا راعؤكط، -66 ا يعدر  بد أدييؽ: ذهب،  ف أ بعر فم ا ذهب  ذرات
هػ1،1406ا ر،داربفا ير،د  ؽ،ط د كدا راعؤكط،دارا 

 م(9880هـ=9966الحنبلً، محمد بن أحمد بن سالم السفارٌنً، )ت 

،أدييؽ/ د د بدا عزيزا  ع دم،1 ذاءا  بعب رح اظك ةا داب،ج -67
ـ2002هػ،1423،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،2ط

 (م196ه=368ابن حٌان، وكٌع محمد بن خلف ، )ت 

أ بعرا يضعة،رالعل،سعيد د دا  دعـ،د.ط،د.ت. -68



208 
 

 م(9688ه= 081ابن حٌان، أبو مروان بن حٌان القرطبً، )

دار -69  ام،   م  د كد أدييؽ، ا اد س، أهؿ أابعء  ف ا  يأبس
ـ.1973هػ،1393ا اأعبا عربم،بيركت، باعف،ط

70-   ف ا دديث ا اد س ب د أ بعر فم 5ا  يأبس  ف داـساكات
  ف) ا داـ ط364-360ا  سأيىر  باعف، بيركت، ا  يعفة، دار ،) هػ

1983. 

 بد -71 بف  د د بف اح  بد ا  ير  مد ا اد س، أعريا ا  يأبسفم
إس ع يؿا عربم،300-275ا رد فابفا داـبفه عـ) (،أدييؽ،د. هػ

  ا كراتدارآفعؽا لديدة،ا  غرب.

ح بن محمد بن عبد هللا بن خاقان بن عبد هللا القٌسً ابن خاقان، أبو نصر الفت

 م( 9935هـ =561اإلشبٌلً ، )ت 

  م  خأهؿا اد س فم ا أ اس  ط خا ا سك سرح -72 أدييؽ د د ،
ـ.1989-هػ1،1403 كاباة،دار  عر، ؤسسةا رسع ة،ط

ندلس، الخشنً، أبو عبد هللا محمد بن حارت بن أسد الخشنً القٌروانً، األ

 م(.186=389)ت

 زت -73 ا سيد كرالعل/ كىددل ا ر  ، إفرييية ك   عء صرطبة صضعة
ـ.1994-هػ2،1415ا عطعرا دسيام، اأبةا  عالم،ا يعهرة،ط

 ابن خردادبة، أبو القاسم عبٌد هللا بن عبد هللا بن عبد هللا

ا أراثا عربم، -74 دارإديعء   زكـ،  د د أدييؽ، ا  سع ؾكا   ع ؾ،
ـ1988-هػ1408ط

 م(.9968هـ = 569ابن الخراط، اإلشبٌلً، أبو محمد، ) ت

 ع اياك -75  ك ياع إي ي ك أدييؽ ا اكار، اصأبعس ا أىعر فم ا اد س
ا عع ـ    ا أععكف  عمد ا ع  ية  ألبدعث ا   ب ا  ل س ، بيؾ بكسؾ

ـ.19990ا عربم،
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د بن أحمد السلمانً، ) ابن الخطٌب، لسان الدٌن محمد بن عبد هللا بن سع

 م(. 9380هـ =888ت

دار -76 طكيؿ،   م يكسؼ د. أدييؽ:  راعطة، أ بعر فم اإلدعطة
هػ.1424-هػ1،2003ا ا ر،دارا اأبا ع  ية، باعف،بيركت،ط

77- ،  ف  كؾاإلسنـ امدأنـ صبؿ  ف  فبكي  ا  نـ اأعبأ  عؿ
 أدييؽ، ي مبردكفاسعؿ،دارا  ا كؼ

ه=  666لدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمً المغربً ، ) تابن خ

 م(.9068

(،أدييؽ،  م بدا كاددكافم،امضة3 يد ةابف  دكف)ا لزاء -78
3 ىر  طبع ةكا ا ركا أكزي ،ط

اأعبا عبركديكافا  بأدأكا  برفمأيعـا عربكا علـكا بربرك ف -79
ا ا ا س طعف ذكم  ف ) ل دات عىرهـ   ا ر7بر، ل عؿ  ؤسسة  ،)

 كا طبع ة،بيركت، باعف.

أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن أبً بكر بن خلكان )ت:  ابن خلكان،

 م(9666هـ=869

،دار5كفيعتا  يعفكأابعءأباعءا ز عف،أدييؽ،إدسعف بعس،ج -80
ا ا ر،دارا  يعفة باعف.

 م(650هـ=606لٌثً العصفري أبو عمر )ت ابن خٌاط، خلٌفة بن خٌاط ال

ج -81   يعط بف   ي ة ط1أعريا ا ع رم، ضيعء أاـر د. أدييؽ: ،2،
1397–د  ؽ،بيركت-دارا ا ر:دارا ي ـ، ؤسسةا رسع ة

 م(681هـ=655الدارمً، عبدهللا بن عبدالرحمن أبو محمد )ت: 

ا س2سافا دار م،ج -82  ع د ز ر م، فكازأد د أدييؽ: ب ا ع  م،،
هػ1407،دارا ا ر،دارا اأعبا عربم،بيركت،1ط

 م (666ه =685سلٌمان بن األشعث أبو داود السجستانً األزدي، )ت: أبو داود، 

،أدييؽ/ د د ديما ديف بدا د يد،دارا  ار4،جسافأبمداكد -83
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 م(615ه=666الدٌنوري، أبو حذٌفة، أحمد بن داود، ) ت: 

ا ط -84 ا اأبا  بعر دار ،   م ا دعج  د د  ىعـ أدييؽ كاؿ،
ـ.2001ق،1،1421ا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 م(. 9380هـ = 806الذهبً،  شمس الدٌن محمد بن أحمد عثمان ، )ت: 

ا سنـ -85  بد   ر أدييؽ ، كا  نـ ا   عهير ككفيعت اإلسنـ أعريا
ـ.1991-هػ2،1411أد ر،دارا اأعبا عربم،ط

 ـ.1990-7سيرأ نـا ابنء، ؤسسةا رسع ة،ط -86

بف -87 ا سعيد  د د هعلر أبك أدييؽ، ذهب،  ف  بر فم ا عبر
 .1985-هػ1405بسيكامز  كؿ،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،

88- ، ا ليؿ دار ، ا يدسم ا ديف دسعـ أدييؽ، ، ا را دكف ا    عء
 ـ.1992-ق1412بيركت،ط

 م(9819ه  = 9665محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي، ) ت:  الزبٌدي،

ا  ديييف، -89  ف  ل ك ة أدييؽ، ا يع كس، لكاهر  ف ا عركس أعج
،دارا ا ر،دارا مداية34ج

 م(.9610هـ = 810الزجالً، أبو ٌحٌى عبد الدٌن ، أحمد ، )ت 

 أمثال العوام فً األندلس، حققه وشرحه، محمد بن شرٌفه، د.ط، د.ت -90

 م( 9356هـ=859ً أبو عبد هللا، محمد بن أبً بكر أٌوب )تالزرع

ج -91 ا  عاريف، كذ يرة ا ىعبريف يكسؼ،1 دة   م زاريع أدييؽ، ،
دارا ا ر،دارا اأبا ع  ية،بيركت.

 م (658ه=603ابن السري، هناد بن السري الكوفً، )ت 

   عء  اأعب،دارا 1،أدييؽ/ بدا رد ف بدا لبعرا  ريكا م،ط1ا زهد،ج -92
 ق.1406اإلسن م،ا اكيت،
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علً بن موسى بن محمد بن عبد الملك الغرناطً األندلسً)ت ابن سعٌد،   

 م(.9668هـ=865

 ا كرات -93 أدييؽ،  يؿ اىكر، ا  غربفمد با  غرب،لزءاف،
1417 د دبف  مبيضكف،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط -هػ

1997.

 م(.9668هـ=865)ت ، أبو الحسن على بن موسى بن سعٌد المغربً، ابن سعٌد

،د.ط،د.ت.،1ا لغرافيع،ج -94

العاملً، أبو القاسم محمد بن أبً العالء محمد الغرناطً)توفً   ابن السماك

 القرن السابع الهجري= الثالث عشر مٌالدى(.

 د -95 كأدييؽ، أيديـ ، ا    كرة ا  بعر اات فم ا  ا كرة  كدا زهرات
  م ام،د.ط،د.ت.

 م(9618هـ =061السمعانً، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، )ت

ج -96 بف3أ سيرا يرآف)أ سيرا س ععام(، يعسربفإبراهيـك ايـ أدييؽ/ ،
 ـ.1997-هػ1418،دارا كطف،ا ريعض،ا سعكدية،1 بعسبف ايـ،ط

 م(.9636م ، 9666ه = 9608ه وقٌل 9600السوٌدي، محمد أمٌن البغدادي) ت 

سبع ؾا ذهبفم عرفةصبع ؿا عرب، ا كرات د د  مبيضكف، -97
ـ.2002-هػ1،1423دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،،ط

 م(.9565ه=199السٌوطً، الحافظ جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً، )ت 

ـ.1994-ق2،1415أعرياا    عء،دارا ليؿ،بيركت،ط -98

99-  ا ىغير ا لع   ، ا دعديث اس ةلع   ا ابير، كا لع   زكا د  ك
 ،د.ط،د.ت. فا لع  ا ابير

ج -100 ا ابرل، بيركت،1ا  ىع ص ا ع  ية، ا اأب دار ا ا ر، دار ،
 ـ.1985هػ،1405

  ا ر -101 ا ع ـ طع ر دار بعدبي م،  بيد بف /دسف أدييؽ ا  ري ة، ا   ع ؿ
 كا أكزي .
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 م(9908ه = 506أبو الحسن علً بن بسام ، )ت الشنترٌنً، 

102-  ) ل دات ، ا لزيرة أهؿ  دعسف فم إدسعف8ا ذ يرة أدييؽ، ،)
ـ.1975ق،134 بعس،دارا اأعب يبيع،أكاس،ط

 م(  166ه =668الشٌبانً، أحمد بن عمرو بن أبً عاصم  أبو بكر، ) ت

ا د يددع د،ج -103 ا ع م بد أدييؽ/ بد دارا ريعف2،ط1ا زهدمبفدابؿ، ،
ق1408  أراث،ا يعهرة،

ح -104 ا لكابرة، أد د فيىؿ بعسـ د. أدييؽ، كا   عام، ط3ا دعد ،1
  ـ1991هػ،1411دارا ا ر،دارا راية،ا ريعض

الشٌزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد هللا العدوي الشٌزري الطبري )ت 

 م( 9910هـ=516

،د.ط.د.ت.،1امعيةا رأبة،ج -105

 م(9535هـ=106الصالحً، محمد بن ٌوسف الصالحً الشامً، ) ت

،أدييؽ/ عدؿأد د بد4سبؿا مدلكا ر عدفمسيرة يرا عبعد،ج -106
هػ.1414،دارا اأبا ع  ية،بيركت،1ا  كلكدك  م د د عكض،ط

 م(.9386ه= 880الصفدي،  صالح الدٌن بن خلٌل بن أٌبك) ت 

107-  ، بع كفيعت دارا كافم  ىط م، أرام  ا راعؤكط أد د أدييؽ،
ـ.2000-هػ1،1420إديعءا أراثا عربم،بيركت، باعف،ط

 صفوت، أحمد زكً

،دارا ا ر،ا  اأبةا ع  ية،بيركت.3ذيؿل مرة طبا عرب،ج -108

 م (9006= 656الصنعانً ، محمد بن إسماعٌل الصنعانً األمٌر )ت 

ا  را -109 ب كغ  رح ا سنـ جسبؿ ا داعـ، أد ة  ف  د د4ـ أدييؽ: ،
ا عزيزا  ك م،ط دارإديعءا أراثا عربم4 بد ا ا ر، دار بيركت،–،

هػ1379
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 م(668ه=  699الصنعانً،  أبو بكر عبد الرزاق بن همام، )ت

،أدييؽ/دبيبا رد فا  ظ م،ا  اأباإلسن م،بيركت،2ا  ىاؼ،ط -110
ق.1403

 م(.9663هـ=511ن ٌحٌى بن عمٌرة، )ت الضبً،  أحمد ب

إبراهيـ -111 أدييؽ، ، ا اد س أهؿ رلعؿ أعريا فم ا   أ س بغية
بيركت، دارا اأعبا  باعام، ، ا يعهرة دارا اأعبا  ىرم، ا بيعرم،

ـ1،1989ط

 م(189ه=386الطبرانً، أبو القاسم سلٌمان بن أحمد الطبرانً، ت) 

 بدا  دسفطعرؽبف كضاحبف د د،،أدييؽ،7ا  علـا كسط،ج -112
 ق1415بفإبراهيـا دسيام،دارا ا ر،دارا در يف،ا يعهرة،

 م(166ه= 396الطبري، أبً جعفر محمد بن جرٌر، )ت 

113- ،    طبك عت ، ا    م  ؤسسة  ا كرات كا   كؾ، ا  ـ أعريا
دارا اأبا ع  ية،بيركت.بيركت، باعف

،أدييؽ/ د كد1كأ ىيؿا  عبت فرسكؿاح فا  بعر،جأمذيبا  عر -114
 د د عار، طبعةا  دام،ا يعهرة.

العاصمً المكً، عبد الملك بن حسٌن بن عبد الملك الشافعً العاصمً المكً )ت 

 م( 9699ه=9999

، تحقٌق، عادل أحمد عبد 2سمط النجوم العوالً فً أنباء األوائل والتوالً، ج -995

هـ، 1419علً محمد معوض، دار النشر، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،  -دالموجو

 م1998

 عبد الباقً، محمد فؤاد

،أدييؽ، بدا سأعرأبك دة،3ا  ؤ ؤكا  رلعففي عاأ ؽ  يلا  ي عف،ج -116
ـ.1987هػ،1397دارا ا ر،ا  طبعةا عىرية،ا اكيت،
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عبد هللا عبد الحكم بن أعٌن القرشً ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن 

 م(689هـ=658المصري، )ت 

ط -117 ا دليرم،  د د أدييؽ: دار1فأكح ىركأ بعرهع، دارا ا ر، ،
ـ.1996هػ/1416ا  ار،بيركت،

 م(:101ه=366ابن عبد ربه، األندلسً، ) ت: 

ـ.1999-هػ3،1420ا عيدا  ريد،دارإديعءا أراثا عربم،ط -118

 محمد بن أحمد بن عبدون التجًٌابن عبدون، 

 ي م -119 أدييؽ/ ، كا  دأسب ا دسبة أدب فم أاد سية رسع ؿ  نث
ا يعهرة ، ا  رصية  آل عر ا  راسم ا ع  م ا  عمد  طبعة ، بركفاسعؿ

ـ.1955

 م(.  9396ه = 896ابن عذاري، أبو عبد هللا محمد المراكشً، )ت بعد 

   با بيعفا  غربفمأ بعرا اد سكا  غر -120

 م(.9665ه = 086العذري، أحمد بن عمر بن أنس )ت 

كأاكي ا  عركا بسأعففم را با ب دافكا  سع ؾ -121 أرسي ا  بعر،
إ بل ي ا   ع ؾ،د.ط،د.ت.

 م(9985ه=589ابن عساكر، أبً القاسم علً بن الحسن إبن هبة هللا بن عبد هللا الشافعً )ت 

أس ية فد مع فا  ع ؿ،أدييؽ: دبأعريا دياةد  ؽكذارفض معك -122
ـ.1995ا ديفأبمسعيد  ربف را ةا ع رم،دارا ا ر،دارا  ار،بيركت،

 م(.9601هـ= 808عبد الواحد، محًٌ الدٌن ابن علً التمٌمً المراكشً، )ت 

 طبعة -123  ادف،  دياة فم طب  ا  غرب، أ بعر أ  يص فم ا  علب
ـ1881

 م ( 9691ه = 898اء ) ت العكبري، أبو البق

ج -124 ا د يظ  بم، ا بيعرم/ بد ا سيع/إبراهيـ  ىط ب أدييؽ، ا  أابم، ديكاف
،دارا ا ر،دارا  عرفة،بيركت.2
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 م(.9901هـ= 500عٌاض، أبو الفضل موسى الٌحصبً، )ت 

125- ،  ع ؾ اإل عـ  ذهب أ نـ   عرفة ا  سع ؾ كأيريب ا  دارؾ أرأيب
ه سع ـ  د د ا اأبىددل، دار ، بيضكف   م  د د  ا كرات ،  عـ

ـ1998-هػ1،1418ا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 م ( 9059هـ =655العٌنً، بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً )ت 

ج -126 ا ب عرم، ىديخ  رح ا يعرم إديعء14  دة دار ا ا ر: دار ،
بيركت-ا أراثا عربم

 م(.9999ه = 565الغزالً، محمد بن أبً حامد)ت 

ـ.1990ق،1،1411إديعء  كـا ديف،لزءاف،دارا  ير،ط -127

 م(819هـ=985الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد )ت 

928-  ا عيف، ج8اأعب إبراهيـ6 ل دات، د ا   زك م،  مدم د أدييؽ، ،
 ا سع را م،دارا ا ر،دارك اأبةا منؿ

 م (9336هـ=836أبو الفداء، عماد الدٌن إسماعٌل بن علً )ت، 

،د.ط.د.ت.،1ا   أىرفمأ بعرا ب ر،ج -129

 م  ( 9318هـ= 811ابن فرحون، المالكً إبراهٌم بن نور الدٌن، ) ت:

   كفبف ديم -130 أدييؽ، أ يعفا  ذهب، ا ديبعجا  ذهبفم عرفة
ـ.1996-هػ1417ا ديفا لاعف،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

هـ 063لولٌد عبد هللا بن محمد بن ٌونس األزدي) ت: الحافظ أبو اابن الفرضً، 

 م.(9696=

أعرياا ع  عءكا ركاة  ع ـبع اد س،أدييؽ، زتا عطعرا دسيام، -131
ـ1988هػ،1408-،دارا ا ر، طبعةا  دام،ا يعهرة2ط

 م(ـ 616ه=688الفسوي،  أبو ٌوسف ٌعقوب بن سفٌان الفسوي )ت 

أدييؽ، -132 كا أعريا، ا ع  ية،ا  عرفة ا اأب دار ا ا ر، دار ا  اىكر،   يؿ
ـ.1999هػ،1419بيركت،
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 م(9006هـ=656أبو الفضل شهاب الدٌن أبو الفضل أحمد بن علً الوفاة: )

ج -133 ط1ا علعبفمبيعفا سبعب، ا لكزم،1، ابف دار ا ا ر، دار ،
ـ1997-هػ1418ا سعكدية،

مد بن عبٌد هللا  بن سعد بن إبراهٌم أبو الفضل، عبٌد هللا بن عبد الرحمن بن مح

 م(119هـ=369)ت: 

،1دديثأبما  ضؿا زهرم،ج -134

 م(9090ه=698الفٌروز آبادي، محمد بن ٌعقوب ) ت: 

 ، دار النشر، مؤسسة الرسالة، بٌروت3القاموس المحٌط، ج -935

 م( 9865هـ=9690القاري، علً بن سلطان محمد القاري )ت: 

ا  -136   اعة  رح ا   عأيخ ج رصعة دار10 ىعبيخ،  يأعام، ل عؿ أدييؽ، ،
ـ.2001هػ،1،1422ا ا ر،دارا اأبا ع  ية، باعف،بيركت،ط

 096هبة هللا بن الحسن بن منصور الاللكائً أبو القاسم )ت  ،أبو القاسم

 م(9668ه=

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع  -137

سعد حمدان، دار النشر، دار طٌبة، الرٌاض،  الصحابة، تحقٌق، د. أحمد

 ه.3624

 م(  661ه=688ابن قتٌبه،  أبو محمد عبد هللا بن مسلم، )ت 

دارا اأب -138 دارا ا ر،   يؿا  اىكر، أدييؽ، ، كا سيعسة، اإل ع ة
ـ.1997-هػ1418ا ع  ية،بيركت،

 عرؼ،ا يعهرةا ا ر،دارا  ع،أدييؽ:داأكر ركت اع ة،دار1ا  ععرؼ،ج -139

 ت..د.د.ط، يكفا  بعر -140

 .م(9686=889القرطبً، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً )ت

ج -141 ا يرطبم(، أ سير ( ا يرآف،  داعـ ا  عب،6ا لع   دار ا ا ر، دار  ،
ا يعهرة
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 م(.666ه= 685القزوٌنً، أبو عبد هللا، محمد ب ٌزٌد القزوٌنً، )ت

أدييؽ/ د دفؤاد بدا بعصمك ىط بدسيف،دارسافابف علل، -142
ـ.1998-ق1،1419ا دديث،ا يعهرة،ط

 م( 9096ه = 669القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علً بن احمد بن عبد هللا) 

 ـ1،1964دارا اأب،بيركت،ط   را اعصةفم عع ـا  نفة، -943

 م(188-هـ388)ت أبو بكر محمد بن عمر، ابن القوطٌة، 

ا اأعب -144 دار بيركت، ا  باعام، ا اأعب دار ، ا اد س افأأعح أعريا
ـ.1989-هػ2،1410ا  ىرم،ا اأعب،ط

 م(.9691هـ= 096الكتانً، أبو عبد هللا محمد بن الحسن، )ت

ا أ بيمعت فأ ععرأهؿا اد س،د.ط.د.ت. -145

 م(9336ه=  880إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً أبو الفداء )ت ابن كثٌر، 

ا بدايةكا امعية،دارا ا ر، اأبةا  ععرؼ،بيركت -146

،دارا ا ر،دارا  ار،بيركت،4أ سيرا يرآفا عظيـ،)أ سيرابفا ير(ج -147
 ق.1401

 ت..د.د.ط،2ا سيرةا ابكية،مبفا ير،ج -148

 ت..د.د.ط،1فىكؿ فا سيرة،ج -149

 

 م(.9863ه=9610لكفومً )ت الكفومً، أبو البقاء أٌوب بن موسى الحسٌنً ا

،أدييؽ، داعفدركيش،1ا ا يعت عػلـفما  ىط دعتكا  ركؽا  غكية،ج -150
ـ.1998هػ،1419 د دا  ىرم،دارا ا ر، ؤسسةا رسع ة،بيركت،

 م(    691=هـ660هشام بن محمد بن السائب الكلبً، ) ت: الكلبً،

د.ط.د.ت.،1اسب عدكا ي فا ابير،ج -151

 م( 188هـ=355ي، أبو عمر محمد بن ٌوسف بن ٌعقوب الكندي المصري)ت الكند

 ت..د.د.ط،1كمة ىر،ج -152
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 085ابن ماكوال، علً بن هبة هللا بن أبً نصر بن ماكوال، ت 

ج -153 ط7اإلا عؿ، بيركت، ا ع  ية، ا اأب دار ا ا ر: دار ،1،
ق1411

 المؤلف   مجهول، 

مرائهم رحمهم هللا والحروب أخبار مجموعة فً فتح األندلس وذكر أ -154

 م :3:8الواقعة بٌنهم ، طبع فً مجربط بمطبع ودبرنٌر، سنة 

 المؤلف    مجهول،

ا  ل سا   ب ألبدعث -155 ،  كيس ك يايع أدييؽ، ا اد س، ذاربند
ـ.1983ا  عمد يغيؿأسيف دريد،ط

بً الحدٌد المدائنً، أبو حامد عز الدٌن بن هبة هللا بن محمد بن محمد بن أ

 م(9658هـ= 855المدائنً )ت 

،أدييؽ، د د بدا اريـا ا رمدارا ا ر،2 رحامجا بن ة،ج -156
ـ1998هػ،1،1418دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 م(ـ9309ه=806المزي، أبو الحجاج ، جمال الدٌن ٌوسف بن عبد الرحمن )ت: 

  ر -157 أدييؽ ا رلعؿ، أس عء فم ا ا عؿ دارأمذيب ،  كات سيد ك
  باعف، بيركت، ا ع  ية، ،1425ا اأب بيضكف   م  د د  ا كرات، ، هػ

ـ.2004-هػ1425ط

 م(9636هـ=069ابن مسكوٌه أبو علً أحمد بن محمد )ت: 

 ت..د.د.ط،،1أمذيبا  نؽ،ج -958

 م( 685ه=689مسلم، أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج القشٌري النٌسابوري، )ت 

 س ـ -159 بيضكف،ىديخ   م  د د  ا كرات، ا ع  ية، ا اأب دار ،
ـ.2008بيركت، باعف،ط
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 م( 9993هـ=568المقدسً، اإلمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسً )ت

كس ـ -160   يل اح ى ب اح رسكؿ دديث  ف كا فراد ا غرا ب أطراؼ
ج ا دارصطام، اى2 إل عـ دسف  د كد  د د  د كد أدييؽ: ا سيد، / عر

ـ.1998هػ،1،1419يكسؼ،دارا ا ر،دارا اأبا ع  ية،بيركت،ط

ا د عظ،ج -161 ،أدييؽ،د. بدا رد فا  ريكا م،4ذ يرةا د عظذ يرة
 ـ1996هػ،1،1416دارا ا ر،دارا س ؼ،ا ريعض،ط

 م(9839ه، 9609المقري، أحمد بن محمد المقري التلمسانً، )ت

، تحقٌق، د. :، عدد األجزاء صن األندلس الرطٌبنفح الطٌب من غ -162

 م .::;3 -هـ :362إحسان عباس، دار بٌروت،  صنعاء ، ط

 م(.9869ه = 9639)ت المناوي، عبد الرؤوف المناوي 

ج -163 ا ىغير، ا لع    رح ط5فيضا يدير ا  اأبة1، ا ا ر، دار ،
هػ1356ا ألعريةا ابرل، ىر،

 .م(9399ه= 899نظور األفرٌقً المصري)ت محمد بن مكرم بن مابن منظور، 

أدييؽ، بداح  ما ابيرك د دأد ددسب،10ج سعفا عرب، -164
1دارا ا ر،دارىعدر،بيركت،طاحهع ـ د دا  عد م،

 ت..د.د.ط،  أىرأعرياد  ؽ -165

ابن مودود الحرانً، أبو عروبة الحسٌن بن أبً معشر محمد بن مودود الحرانً 

 م(136هـ =396)ت 

ج -166 ا كا ؿ، دار1اأعب ا  طيرم، ا لبريف بعام بف   عؿ أدييؽ، ،
، باعف،بيركت،ط ـ.2003هػ،1،1424ا ا ر،دارابفدـز

ابن مٌمون الكنانً، أبو الحسن عبد العزٌز بن ٌحٌى بن مسلم بن مٌمون الكنانً 

 م(650هـ=6 60)ت 

 ، د.ط، د.ت. 3الحٌدة والعتذار، ج -167
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هـ  9395حمد الناصري، )ت: بو العباس أحمد بن خالد بن مالناصري، أ

 (، م9618=

ا اعىرم، -168 لع ر أدييؽ: ا صىب، ا  غرب دكؿ   بعر امسأيىع
 ا اأعب دار ا ا ر: دار ا اعىرم - د د ا بيضعء هػ،1418-ا دار

ـ.1997

 م(9380ه = 888النباهً، أبو الحسن بن عبد ربه بن الحسن)

ا ا -169 صضعة ،أعريا كا  أيع ا يضعء يسأدؽ في ف ا ع يع "ا  رصبة د س
ـ.1980-هػ1400 ا كراتدارآفعؽا لديدة،بيركت،ط

 م(.195ه= 363النسائً، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعٌب، )ت 

اسركم -170 سيد ك ا بادارم س ي عف ا غ عر  بد أدييؽ ا ابرل، ا ساف
ـ.1991-ق1،1411دسف،دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

،أدييؽ، بدا  أعحأبك دة،دارا ا ر، اأب5سافا اسع م)ا  لأبب(،ج -171
 ـ1986ق،2،1406ا  طبك عتاإلسن ية،د ب،ط

 ق1،1405فضع ؿا ىدعبة،،دارا ا ر،دارا اأبا ع  ية،بيركت،ط -172

 م(.9688هـ= 888النووي، أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف النووي )ت

ا ىع -173 جريعض ا  رس يف، سيد انـ  ف دار1 ديف ا ا ر، دار ،
ـ2000هػ،3،1421ا  ار،بيركت،ط

 م(.9336ه= 833النوٌري، شهاب الدٌن، أحمد بن عبد الوهاب، )ت 

دار -174 ، كآ ركف ص دية   يد أدييؽ، ا دب، فاكف فم ا رب امعية
ـ2004-ق1424ا اأبا ع  يةبيركت باعف،ط

 م( 9588هـ=185ن علً المتقً بن حسام الدٌن الهندي )ت الهندي، عالء الدٌ

  ر -175  د كد أدييؽ، كا فععؿ، ا صكاؿ ساف فم ا ع عؿ ااز
ـ1998هػ،1،1419ا د يعطم،دارا ا ر،دارا اأبا ع  ية،بيركت،ط
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 م(.9060هـ= 668)ت الهٌثمً، علً بن أبً بكر الهٌثمً، 

داررا ا ر:دارا ريعف  أراث،،دا8 ل  ا زكا دك اب ا  كا د،ج -176
ق.1407ا اأعبا عربم،ا يعهرة،بيركت،

 م(666=ه 668الواقدي، أبو عبد هللا بن عمر، ) ت:

فأكحا  عـ،دارا ليؿ،بيركت. -177

ابن الوردي، زٌن الدٌن عمر بن مظفر الشهٌر بابن الوردي، ) 

 م(، 9306هـ=801ت

ج -178 ا كردم، ابف دا1أعريا ا ا ر: دار  باعف،، ا ع  ية، ا اأب ر
ـ،1996-هػ1،1417بيركت،ط

ٌاقوت الحموي، شهاب الدٌن أبو عبد هللا ٌاقوت بن عبد هللا الحموي الرومً 

 م(9666=ه868البغدادي، ) ت 

بيركت -179 ا ع  ية، ا اأب دار ا لادم، فريد أدييؽ ا ب داف،  علـ
ـ.1990-ق1410 باعف،ط

قوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسً، الٌعقوبً ، أحمد بن أبً ٌع

 م(.160ه= 616)ت

 .دارا ا ر،دارىعدر،بيركتأعرياا يعيكبم،لزءاف، -180

 

ً: المراجع العربٌة والمعربة:  ثالثا

 أرسالن ، شكٌب

ا د ؿا سادسيةفما  بعركا  عر، ا كرات د د  مبيضكف، -1
ـ.1997-ق1،1417دارا اأبا ع  ية،بيركت، باعف،ط

 بروفنسال، لٌفً

دار -2  ام، أد د ا طعهر أرل ة أسبعايع، فم ا عربية ا دضعرة
ـ.1979-ق1399ا  ععرؼط
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 البٌلً، محمد بركات

3- ( اإلسن م، ا عىر فم 92ط يط ة 477-ق ، 712ق –ـ
ـ.1993ـ(،دارا امضةا عربية،ط1085

 الحجً، عبد الرحمن علً

4-  ا اد سم ا أعريا ،  راعطة سيكط دأب اإلسن م ا  أخ -92 ف
97 ، 1492-711هػ ط ، ام أىعـ دار ، 1ـ ،1403 -هػ

ـ.1983

 حسن، حسن علً

1ا دضعرةاإلسن يةفما  غربكا اد سفم ىرا  رابطيف،ط -5
ـ1980،

 حسٌن، حمدي عبد المنعم محمد 

صر ك -6 فم  برزاؿ بام دك ة ا اد سم، ا أعريا  فم ،دراسعت اة
(404-459 ) 1013هػ 1067-ـ ط ـ.،1990اإلساادرية،

 ؤسسة بعبا لع عة،

 دوٌدار، حسن ٌوسف

7-  ا  كم، ا عىر فم ا اد سب 422-138ا  لأ   -755ق،
ـ.1994-هػ1،1414ـ، طبعةا دسيفاإلسن ية،ط1030

 ذنون ، طه عبد الواحد

اف -8 ا عربماإلسن مفم  عؿ دارا  أخكامسأيرار كا اد س، ريييع
ـ.1982ا ر يد  ا ر،ا  ا كراتكزارةا  يعفةكا  نـ،

 الزركلً، 

كا  سأعربيف(، -9 ا عرب  ف كا اسعء ا رلعؿ   مر صع كس ا  نـ)
ـ9،1990دارا  نييف،ط
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 زٌدان، جرجً

  م -10  د كد أيديـ/ ا اد س، فأخ اإلسنـ أعريا فم ركايعت
ـ.1984 ام،دارا منؿ،ط

 ابن زٌدون، ودٌع

فم -11 ا  نفة سيكط دأب اإلسن م ا  أخ  ف ا اد س أعريا
ـ.1،2005صرطبةا ه ية،ط

 سالم، سٌد عبد العزٌز

دأب -12 ا عربم ا  أخ  ف ا اد س فم كآ عرهـ ا  س  يف أعريا
.1981سيكطا  نفةفمصرطبة،دارا امضةا عربية،بيركت،ط

 السرجانً، راغب

ا لزاءصىة -13 ( (، ؤسسة2ا اد س فا  أخإ با سيكط،
ـ.2011-هػ1،1432اصرأ  ا ركا أكزي ،ا يعهرة،ط

 علًالشطشاط، 

سيكط -14 دأب ا عربم ا  أخ  ف ا اد س فم اإلسنـ أعريا
ـ.2001ا  نفة،دارصبعء  طبع ةكا ا ركا أكزي ،ا يعهرة،ط

 الصوفً، خالد

ف -15 ا عرب ا رد فأعريا  بد  ف اإل عرة  ىر ا اد س م
 ا اعىر) ا رد ف  بد إ ب 138ا دا ؿ 350-ق ، 755ق -ـ

ـ.2،1980ـ(، ا كراتلع عةصعريكاس،ا يةا داب،ط960

 

 طوٌل، مرٌم قاسم

ى عدح -16 بف ا  عأىـ ا عمد فم ا  رية    اة ق،433،
884 1051ق، ا بيضع1091، دار ا عربية، ا كددة  اأبة ء،ـ،

ـ.1994ق=1،1414دارا اأبا ع  ية، باعف،بيركت،ط
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 العبادي، أحمد مختار

دراسعتفمأعرياا  غربكا اد س، ؤسسة بعبا لع عة. -17

  طبع ة -18 ا عربية ا امضة دار كا اد سم، ا عبعسم ا أعريا
 كا ا ر،بيركت.

 عثمان، حامد

ج -19 كأدديعت، صضعيع ا عع ـ فم  ا كرا1ا  س  كف ل عية، ت
ـ.19990ق،1،1399ا د كةاإلسن ية،ط

 عقٌالن، أحمد

ط -20 ، ا  اىكرة ، كا أكزي    ا ر ا يييف دار أبطعؿك كاصؼ،
ـ.2004ق،1425

 عنان، محمد عبد هللا

دك ةاإلسنـفما اد س،ا  نفةا  كيةكا دك ةا عع رية، -21
ـ.1997-هػ4،1417 اأبةا  عالم،ا يعهرة،ط

 عوٌس، عبد الحلٌم

ا ىدكة -22 دار ا اد س، سيكط فم كأ رهع ، ا يك ية، ا عىبية
ـ1994هػ،1،1414  ا ر،ا يعهرة،ط

 القاسمً، خالد محمد،

ا  يعفة -23 دار ا اد س، فم اإلسن ية ا عربية ا دضعرة أعريا
 د.ط،د.ت.ا عربية،

 كوالن، ج.س 

24-  اإلسن ية ا  ععرؼ دا رة اأعب ، إبراهيـا اد س أرل ة، ،
ا اأعب دا رة ، بيركت ا  باعام ا اأعب دا رة ، كآ ركف  كر يد

ـ.1،1980ا  ىرم،ا يعهرة،ط
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 لوبون، غوستاف، 

،د.ط،د.ت.دضعرةا عرب -25

 مراد، مصطفى

-هػ2،1401  ؽا  ؤ ف،دارا  لر  أراث،ا يعهرة،ط -26
1981.

 محمود، منى حسن

27-  ا اد س فم ا  س  كف بع  رالة، 92ك نصأمـ ق،206ق،
ـ.1986ـ،دارا  ارا عربم،714،815

 مسعد، سامٌة مصطفى

ا  كية -28 ا  نفة  ىر فم كا اد س ا  غرب بيف ا عنصعت
ـ،هي ة ع ة، اأبةاإلساادرية1008-912ق،300-399

ـ.1،2000  دراسعتكا بدكثاإلاسعايةكاملأ ع ية،ط

 مؤنس، حسٌن

صيعـ -29 إ ب ا  أخ ا اد س ف أعريا فم دراسة ا اد س، فلر
 ، ا  كية  باعف،756–711ا دك ة بيركت، ا  اعهؿ، دار ، هػ

ـ.2002-هػ1،1423ط

اإلسنـ -30 أعريا ا عربم،أط س  إل نـ ،1ط،ا يعهرة،ا زهراء
ـ.1987-ق147

 عبد المجٌدنعنعً، 

ا اد  -31 فم ا  كية ا دك ة ا عربية،أعريا ا امضة دار س،
ـ.1986بيركت، باعف،ط
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ً: الرسائل العلمٌة   رابعا

 اشتٌوي، أشرف ٌعقوب أحمد

1-  ا كم ،  ىر فم 91ا اد س ،138 711ق، ا داأكر،756، إ راؼ ـ،
ـ،لع عةا العح،)رسع ة علسأير(2004ه عـأبكر ي ة،

 إمام، محمد أبو محمد

ف -2 اإلسن ية ا داك ة اظـ أ ية بام  مد فم ا اد س ،366-138م ق
ط756-976 أ.دضيؼاحيديما زهراام، إ راؼ/ ، داأكرا  رسع ة ، ـ

ـ.1994-ق1414

 البشري، سعد عبد هللا صالح

3-  ، ا  نفة فم ىر ا ع  ية 316ا ديعة 422-ق ، ،1030-ـ928ق ـ
ـ.1997-ق1417رسع ة علسأير، عمدا بدكثا ع  يةكاديعءا  رات،

 بولعراس، خمٌسً

4-  ا طكا ؼ،   كؾ  ىر فم  ألاد س كا  يعفية املأ ع ية  ،400ا ديعة
امسأعذا داأكر، سعكد زهكدم،1009،1086ق،479 ،1427ـ،ا راصػ

1428 2006ق، )رسع ة2007، ا لزا ر، بعأاة،   ضر ا دعج لع عة ـ،
 علسأير(

 الحسانً، فاٌزة بنت عبد هللا

سيكطمعأعري -5 دأب ا  كية ا  نفة  ىر  اذ سرصسطة  دياة ،316ا
512 928ق،  بد1118، سعد  أ.د إ راؼ، كدضعرية، سيعسية دراسة ـ،

ق،لع عةأـا يرل،)رسع ة علسأير(1429،1430احا ب رم،

 الخالدي، خالد ٌونس ، 

ـ1492-ـ711ق،897-ق92ا يمكدأدتداـا  س  يففما اد س، -6
ـ)رسع ةداأكرا (2000-ق1421،رسع ةداأكرا ،ط
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 زٌارة، نادر فرج  

7-  ، ا اد سم ا  لأ   92ا أرؼفم 711-ق ، إ راؼ،1269-668ق ، ـ
رسع ة علسأير(ـ)2010-ق1431أ.د ع ديكاسا  ع دم،

  ،إبراهيم  ،الصوفي 

8-  كا  نفة ا اد سفم مدماإ عرة يكاسإ راؼ،ا عدؿ ادداعـ أ.د ع د
رسع ة علسأير(ـ.)2014،ق1436ط،ا  ع دم

 القحطانً، علً محمد ، 

9-  كدضعرية سيعسية دراسة ا اد س فم ا عع رية 368ا دك ة ،399-ق  ق
978 ساة1009-ـ ، دراج سيد أد د أ.د إ راؼ/ ،  علسأير رسع ة ، ـ

ـ.1981-ق1401

 المزروع، وفاء عبد هللا بن سلٌمان ، 

ا  سأاىرا   ي  -10 ا داـ ا  كم،  علسأير،366-350ة رسع ة ق،
ـ.1983-ق1402ط

  مصطفى، خزعل ٌاسٌن، 

11-  ا عع ة، ا ديعة فم كدكرهـ ا اد س فم أ ية 138باك ق،422،
755 ،1030  ط كب، ىع خ اعطؽ ا داأكر، ا سأعذ إ راؼ ،1424ـ.

،لع عةا  كىؿ،)رسع ةداأكرا (2004
 

ً: المجال  ت العلمٌة خامسا

اىير -1   كا م كسببف كا  ارية امالعزاتا دضعرية  ظيؼ، لعسـ لعسـ،
لع عة اإلسن ية، ا أربية ا ية  ل ة أاريت، لع عة ا  غربكاماد س، فم

.2013،آذار11بعبؿ،ع
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  1( خريطة فتح الندلس9الممحق رقم )

 

 

 

 

                                  
1

 9;3ص، األنذلس في عصر الىالة، أشرف يعقىب  أحمذ، اشتيىي 
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 1أسماا والة الندلسقالمة ب( 2الممحق رقم )



                                  
1

 7;3ص، األنذلس في عصر الىالة، أشرف يعقىب  أحمذ، اشتيىي 
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 (1)خمفاا بني أمية في الندلسقالمة بأسماا ( 3الممحق رقم )

 مدة الحكم خمفاا بني أمية في الندلس الرقم

 ا دا ؿ بدا رد ف 3
172كدأب-هػ138داـ ف

 هػ
 ق180-هػ172 ف ه عـا كؿ)أبكا ك يد( 4

5 
ـا كؿا داـا كؿ)أبكا  ظ ر(بفه ع

 ا   يببع  رأضب
 ق206-هػ180 ف

 ق239-هػ206 ف  بدا رد فا  عامبفا داـا كؿ 6
 ق273-هػ239 ف  د دا كؿبف بدا رد فا  عام 7
 هػ275-هػ273 ف ا  اذربف د دا كؿبف بدا رد فا  عام 8
 ق300-هػ275 ف  عام بداحبف د دا كؿبف بدا رد فا  9

: 
 بدا رد فا  ع ثبف د دا كؿ"ا اعىر

 " ديفاح
 ق350-هػ300 ف

; 
ا داـا  عامبف بدا رد فا  ع ثا  سأاىر

 بعح
 ق366-هػ350 ف

32 

 
 
 
 

ه عـا  عامبفا داـا  عامبف بدا رد ف
  ا  ع ثا  ؤيدبعح

 هػ366 ف

ىػػػكرة  ي ػػػةفيػػػطكاػػػعفاػػػعففػػػم
ا  اىكر د د ا   ي ةا ديييمهك

 بػػفأبػػم ػػع را  ععفػػػرما يدطػػػعام
 

ا  اىكر د دبفأبم ع را  ععفػرم 11
 ا يدطعام

ق367-392  

هػ399-هػ392  بدا   ؾبف د دا عع رم 12  
 بدا رد فبفا  اىكربفأبم ع را   يب 35

ب الكؿ
 ق399

                                  
 تاريخ األندلسي.مّت إعداد القائمة من خالل مصادر ال  (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A
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 د دبفه ػعـبػف بػدا لبػعربػفا اعىػر بػد 36
 بع  مدما رد فكا   يب

كا ععـ-هػ399 عبيفا ععـ
 ق400

سػػػػػػػػػػ ي عفبػػػػػػػػػػفا داػػػػػػػػػػـا  سأاىػػػػػػػػػػركا   يػػػػػػػػػػب 37
 بػػع  سأعيف

 ق407-هػ400 ف عـ

 هػ408-هػ400   ما  أكاؿ  باح 38
  ػػػمبػػػفد ػػػكداإلدريسػػػما مع ػػػ مك يػػػبا سػػػل 39

 ا  أكاؿ  باحا اعىر ديفاح

يش ػػػفهػػػػ ػػػ لػػػ407أكلػػػلسػػػاة
فػػػػػػػػػػػد ؿصرطبػػػػػػػػػػػةكصأػػػػػػػػػػػؿ،ا بربػػػػػػػػػػػر

408فع أع ك ساة " ا  سأعيفبعح"
  قف   ػػلأ ػػك ا يعسػػـابػػفد ػػكد

كأ يػػبب يػػبا  ػػ  كفكفػػمسػػاة
هػ عر  يلا بربرك  عك ك413

ك ػػػػػػكاابػػػػػػفأ يػػػػػػليديػػػػػػببػػػػػػف  ػػػػػػم
كأ يػػبب يػػبا  عأ ػػم اإلدريسػػم

 ،  عػػػلا بربػػػرك ػػػـي بػػػثأف بػػػعح
 ا يعسػػػـبػػػفد ػػػكدا  ػػػلكأ ػػػعدك

أ يػرا  ػؤ ايففبعيعك كأ يبب يب
كأ ػعدكاابػف، ـإامـ  عكاا يعسـ

فعػػػػػعد.أ يػػػػػليديػػػػػب   ػػػػػرةا  عايػػػػػة
 .ا داـإ ببامأ ية رةأ رل

 بػػدا ػػرد فا رابػػ بػػف د ػػدبػػف بػػدا   ػػؾبػػف :3
  بدا رد فا اعىرا   يببع  رأضب

 هػ414-هػ408

ا ػػرد فأبػػكا  طػػرؼا  ػػع سبػػفه ػػعـبػػف بػػد ;3
 بػػػػدا لبػػػػعربػػػػف بػػػػدا ػػػػرد فا اعىػػػػرا   يػػػػب

 .بع  سأظمربعح

 يك عنفيط47داـ

 د ػػدا  ع ػػثابػػف بػػدا ػػرد فبػػف بيػػداحبػػف 42
 . بدا رد فا اعىركا   يببػػع  سأا مبعح

  مرانفيط17  ؾ

 ق415-هػ414 ف
 بدا رد فا راب بػف د ػدبػفه عـا  ع ثبف 21

 بػػػدا   ػػػؾبػػػف بػػػدا ػػػرد فا اعىػػػربػػػف د ػػػد
  .ا راب ا  عأدبعح

  هػ422-هػ415 ف
   علأهؿصرطبةكأ رلك  ال 
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 (1)في  هد اإلمارة  تطور حدود الندلس( 3الممحق رقم )





 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
.172ص،أط سأعريااإلسنـ،دسيف،( ؤاس1)
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 (1)ارة ( تطور حدود الندلس في  هد اإلم4الممحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
.172ص،أط سأعريااإلسنـ،دسيف،( ؤاس1)
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   صا دراسة:

ا  نؽاإلسن ية ادداعـا اد سكأ رهعفمباعءا دك ة

ـ(1031-711هػ=92-422)

ا  نؽ غةكاىطندعن؛ديث رضتأهـا أعري عتا  غكية أل نؽ اد   عءا  غة أاعك تا دراسة  مـك
أعري عتا  نؽ أهـ أكضيخ أـ ا ع ا اريـ،،، فما يرآف ا داعـ أ نؽ أكضيخ أـ بيعفكا ع إ ب إضعفة

ا  نؽ؛كصدكدرصداعـا اد س ع بامصأداءك رضتا دراسةاىكىعنا يرةأد كا داعـإ بإ أزاـب اعـر
كس ـ ا عب  نؽا ابمى باح  يل ك ي يعن، كاعفأدسفا اعس ى يعن ا يرآف، دلداعـاصأا ذماعف ي يل

بع  نؽاإلسن ية.؛ كأاعك تا دراسة ظعهرا أزاـداعـا اد سفم مدا كمة ا را ديف، ا اد سبع    عء
كا  عاة،كصكةا   ىية،كا أيكل،كا ىدؽ،اد ظا عمكد،ك لع ةداعـا كمةكلمعدهـلاكبفراسع،كا دـز

سةآراءا  سأ رصيففما أسع خا ديام ادداعـا اد س،كأ عرت،ا عبياتا درا،،كا عدؿكا أسع خا ديام
إ بأهـاادرافعتداعـا اد سفم مدا كمة فا  نؽاإلسن ية،كرىدتا عديد فا ألعكزاتك امع،

ا ظ ـ،كا عىبيةا يب ية.

ا كا ا  عأديف بيف كا ىراع ا عربكا بربر، بيف ا ازاع بياتا دراسة ا ييسيةا ع بيف كا ىراع كا  ع ييف،  ؿ
 كا  لع ة اع لمعد اإلسن ية، بع  نؽ اإل عرة  مد فم ا اد س داعـ ا أزاـ  ظعهر كأاعك ت ،كا ي اية،

كا عدؿكا  كرل،كا ع ك،كا أسع خكا دـز،ا أكاض ،كا أيكل امهأ عـبع ع ـ،،كا ع ةا   مكؼكاىرةا  ظ ـك
،افعتداعـا اد سفم مداإل عرة فا  نؽاإلسن ية.كرىدتا عديد فا ألعكزاتا عأاعك تأهـاادر

بع  نؽ ا  نفة  مد فم ا اد س داعـ ا أزاـ  ظعهر ا دراسة كأاعك ت كا غاعء، بع  كسييع كا ك   ا ظ ـ،
 د،اإلسن ية ك ، كا اـر كا  كرل، كا د ـ، ، كا دـز كا  لع ة، ا لمعد، ك   ع  عءا عدؿ، ا اد س داعـ بة

ا  نفة فا  نؽاإلسن ية. ا اد سفم مد اادرافعتداعـ كأاعك تا دراسةأهـ كا أيكل، كادأرا مـ،
بع   ظ  ب ام أداء ك ا ردـ، صط  ك ا ىراع  با داـ، ك ا ظ ـ، ا ألعكزاتك امع،  ف كرىدتا عديد

ا داع اسأععاة ك  ربا   ر، ك ا اد سفم مدما ع  عء، أ نؽداعـ أ  ير كأاعك تا دراسة بع عدك، ـ
فم ا  ع عرية بعإلىندعت ا داعـ كصيعـ اإلسن ية، بع  ريعة كا أزا مـ ا دك ة، باعء   ب كا  نفة اإل عرة،

هأ عـا اد ساباعءا  سعلد،كا يىكر،كا دىكف،كا سكار،كا ياعطر،كا لسكر،كباعءا  دفا عسارية،كام
ا أم ا اأع ج  هـ ب عأ ة ا دراسة كأاميت كا ع  عء، بع أع يـ كامهأ عـ ا سطكؿ، اع ليشك ا عسارية بع يكة

أكى تإ يمعا دراسة.
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Abstract: 

 

Islamic Ethics among Andalusia Rulers and impact on Building the State  

(92-422H = 711-1031) 

 

The study clarified on the concept of ethics lingual and idiomatically; 
where offered the most important linguistic definitions of morality by 
linguists، also has been clarify the definitions of morality in the Holy 
Qur'an. The study offered many texts calling rulers to adhe re to ethics. 
Rulers of Andalusia was keen to follow the ethics of the Prophet ، he was 
the best among nation، and as well، they followed the ethics of rulers of 
caliphs. The study clarified aspects of the commitment of the rulers of 
Andalusia in the era of the governors of Islamic morality.; like covenants ، 
brave، struggle southern France، strength of character، piety، honesty، 
justice and religious tolerance. The study also demonstrated the views of 
Orientalists in religious tolerance among the rulers of Andalusia، as well 
pointed to the most important deviations among the rulers away from the 
Islamic ethics، and clarified many of the abuses، including، injustice and 
tribalism.  

The study also showed the conflict between Arabs and Berbers ، the 
conflict between the first conquerors، and the conflict between Qaysiyah 
and Yemen. The study also showed aspects of the commitment of the 
rulers with the Islamic ethics، like Jihad، courage، piety، humility، 
tolerance، defending the oppressed and justice، the Shura Council، and 
interest in science. The study also focused on the most important buses 
by rulers of Andalusia، like injustice، passion in music and singing. The 
study showed the rulers of Andalusia commitment in justice ، Islamic 
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Jihad، courage and firmness، the Shura Council، generosity، respecting 
scientists and piety. The study also showed abuses by rulers like 
injustice، the struggle for power، insulting scientists، drinking alcohol، 
and use of enemy. The study showed the impact of ethics commitment to 
Islamic law، and the rulers reforms Architecture in Andalusia ، such as 
building mosques، palaces، forts and walls، archways، bridges، 
construction of military towns، and attention to military force such as the 
army and fleet. 

 

 


