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 االحوال االجتناعية ألهل الذّمة يف مهظور املشتشزق األملاني 

 بكتابه نهضة االسالم )دراسة حتليلية نقدية(  آدم متز

بدوك   ةبعدو ا  ضعدعوا لتعدال م الدو   ا، د مف متم  د اهل الذمة هم اهل الكتاب الموحدوو  الدذ   شاادوا كدف كلدو الوولدة ا، د م ة 

الجز ة ش   و وهم صاغرو   تلاول متز بكتابه لهعة ا،  م اهل الذمدة  وددو تتبعلدا مدا تمكد  متدز مد  الوصدول ال ده مد  ضد ل تحو دو ملدا   

م واللفدوذ الدذت تمتعدوا ك ده  و ددو  د م ة وم دم اتههم كف الوولدة ا،واماك  ترك ز تواجوها  كذلك رؤ ائ بأشواوهاتواجو اهل الذمة  و وائفهم 

هدف الممار داا ا،جتماش دة التدف مار دها اهدل الذمدة  والترك دز ش د  مدا  م دزهم مد  م دب  وش مداا اضدر  كرعدا      البحث العدو  ش د 

ح ا رغبدة مدلهم ل  دب المتعدة والمدرش  هم  وركز البحث ا عا ش   احتفا،ا اهل الذمة باش داوهم  واادتراك الم د م   معهدم كدف ت دك ا،حتفدا،

العو  ش د  موددو الدذم    ممد   تدرك و دلهم و عتلد  ا، د م  وممدا تدم الت درو ال ده هدو مدودفهم مد   البحث     ول   التو   بو لهم  كذلك

 التزاوج م  الم  م  .

ا، دد م ة  ال هددوو  اللصددار   الصددابئة  المجددو   الك مدداا المفتاح ددةه  اهددل الذمددة  الح دداة ا،جتماش ددة  ةوم متددز  لهعددة ا، دد م  الحعددارة 

 الزلار  ا،ش او غ ر ا،  م ة  بل ام   الت   ف  بتاح ا ال هووت  الجا      را  الجالوا(.

Summary 

Ahl al-Dhahma are the monotheistic people who lived in the Islamic state, after they were subjected to 

the teachings of the Islamic religion, by paying the tribute from the hands of the little ones. Metz dealt with the 

book Nahdat al-Islam al-Dehma. , And their communities in numbers and places of concentration of their 

presence, as well as their heads in the Islamic State and their names and influence in which they enjoyed, as 

well as what highlighted the research is the social practices practiced by the people of the Dharma, and focus on 

what distinguishes them from clothing and other signs imposed on them, At his And the participation of 

Muslims with them in those celebrations in order to seek pleasure and fun and not religiously religion, as well 

as research highlighted the position of the religious who leave their religion and embrace Islam, and was 

touched on is their position of mating with Muslims. 

Keywords: Ahl al-Dhimah, Social Life, Adam Metz, Nahdat al-Islam, Islamic Civilization, Jews, 

Christians, Sabians, Magi, Zanar, Non-Islamic Feasts  ,  

شدديضا ا  امث ددع يرعاددك ثدداال واا ال األشاشددي عندد  امضشرقدد لي  ضدد  امضواعددي   اهددا امةضدد يعددّ  ضوعددو  

كراب: )ام عدا   االشدالضي  فدي  امضشرق لي ,االجرضاعي  ألها امةض  في ام وم  امع ثي  االشالضي , وض  ضإمفات 

ض  امضإمفات امهاض , ول  طث  ع   ض ات, ورد جم امدل مؽدات كةيد   ضنهدا: وهو آل م ضرز  ,امم   ام اث  امهج ي(

كرو : )دمحم عث  امها ي اثو  ي  ( وثطاب ض  امد كرو : )ا ضد  اضدي ( ثر جضد  امكرداب امدل اماؽ  امع ثي , اة لام ام 

ث شددب ضددا جدداب ثامطثعدد  امرددي اعرضدد ناها وهددي امطثعدد  امةانيدد  امرددي طثعددت ثجددز ي  فددي اممدداه   –اماؽدد  امع ثيدد  

   االشالضي  فدي اممد   ول  عنو  امكراب ثامافظ: )ام عا –م5٘1ٔثضطثع  مجن  امراميؾ وامر جض  وامنق , شن  

ام اث  امهج ي(, وض  امضعاوم ا  هدة  اميدياؼ  الرافدت عد  امعندوا  امدةي شدضا  ثدم ضإمفدم ضردز, وهدو: )نهعد  
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, اال انهدا رعدِط ضعندلا وا د اا, اة ا  نهعد  االشدالم ويدات امدل Die Renaaissance des Islamاالشدالم(, 

 .اوجها في امم   ام اث  امهج ي/امعاق  امضيال ي

الرافت ورع  ت ضناهج امضشرق لي  في   اشارهم كا  شب امض  ش  امري ينرضي اميها, ول  ع َّ ضردز ثاندم 

عاضا ض  اعالم امض  ش  االشرق الي  االمضاني , ض  انم كدا  اشدراة اماؽدات امقد لي  فدي شويشد ا ثض يند  ثدازا, اال 

, واعطت   اش  ضنهجيرم فدي هدةا امكرداب يدو   انم امضاني االيا وي شب عال امض  ش  االشرق الي  االمضاني 

مشضارم وضضيزارم, اة ؼاب وشا  االعر اا واالنياؾ عال ضنهجيرم, ومم ي ضا في جعثرم ام م  عادل االشدالم ومدم 

ياجدؤ امددل امد ل وامرزويدد  امضشدضوم امددةي عد ؾ فددي ثعددت ام  اشدات االشرقدد الي , ارعد  ةمددن جايدا ضدد  لددالا 

شددالم ثرنظدديم امعال ددك ضدد  اهددا امةضدد  شدديضا االجرضاعيدد  ضنهددا, ا  رعدد   ضددوا    امرددي اعطدداب اال كددام امضنيددف  مال

اشرمل ضنها ضعاوضارم ورنوعها هي االل ى اعطت امكراب شض  امج يَّ  في رعمب امضعاوضد  والدةها ضد  ضيد  ها 

يدد  وؼيدد  االيدداي امضلددرو, فوجدد نا  يعرضدد  عاددل امضلطوطددات امضهضدد , وامضإمفددات امضطثوعدد  امضلريدد  امع ث

 امع ثي ؛ فؽاب عال ضوا    امطاث  االشالضي امواع  ض  الرثاشم نيوو ض  ضيا   اجنثي .

رددؤرل اهضيدد  امث ددع ضنطامدد  ثارجددا  العددا  امددنو امرددا يلي امضريددا ثددا واا اهددا امةضدد , وضضا شددارهم 

امد يني امدةي كدا  لا ضدا امرشداض    عد االجرضاعي , واقر اكهم عض  ثو ل  ام وم  االشالضي , ثاشاوب رعايقدي يدنمّ 

  يا  اهدا امةضد  االجرضاعيد  عند ولرةان عال ل م وشاق, وضضا زا  ض  اهضي  امث ع ا   كزنا ثقكا   يل عال 

آ م ضرز في هةا امكراب, وض  ا  امنَفَل امعما  ي كا  واع ا نوعا ضا عن  آ م ضرز ثضيام امل طا ف  امنيا ى ضد  

اندم كدا  لد  ارثد  ضنهجيد  ام يا يد  فدي ايد ا  اال كدام, شديضا ضدا يرعادك ثرعاضدا  اها امةض  كو  انرضاب  اميهدا, اال

 ام وم  االشالضي  ض   عاياها ض  اها امةض  ثعّ هم ف   ال يضك  رجاهاها ض  ف ات امضكو  االجرضاعي فيها. 

واهم ضا يرعاك ثامث ع ضد  رم رمشيم امث ع امل ضم ض  ورضهي  رناومنا فيم رع يفا ثكراب: نهع  االشالم وض روا     

فيومم, ض  امرع يؾ ثضإمفم آ م ضرز, وضث ةي  اةني  ولارض  ض  لا ض  ثةثت امضيا   وامض اجد , عنوندا امضث دع 

اضفهوم اماؽوي ألهدا امةضد , م امجؽ افي(, اعطينا فيم رع يؾ ماها امةض :  إشاإهم, طوا فهم, روزيعهاالوا ثـ: )

ايهم ماعيش فدي ام ومد  االشدالضي , وضداةا مهدم ممداب االمردزام ثاالقر اطاردـ وثيندا واهم االقر اطات امري اقر طت ع

فددي هددةا امضث ددع  إشددابهم ضدد  ضشددضيارهم ويددال يارهم ونفددوةهم امددةي رضرعددوا فيددم فددي ام ومدد  االشددالضي , ضدد  

 ي  مهم.امرع يؾ ثطوا فهم واع ا هم في امض   امري رواج وا فيها, ض  امروزي  امجؽ افي ماكةاف  امشكان

اضا امضث ع امةاني فم  وشضنا  ثعنوا : )االنقط  االجرضاعي  امضضيز  ألها امةضد  عند  ضردز(, وعد نا فدي 

مضالثل امردي كدانوا اهةا امضث ع اهم االمرزاضات امردي رضيدز ثهدا اهدا امةضد  عد  ؼيد هم ضد  ضكوندات امضجرضد , كد

ضعيند , كدانوا يازضدو  ثهدا كقد  امزندا  و كدوب  ياثشونها, وامعالضات امري ف ت عايهم االمرزام ثها فدي ظد وؾ

ثعددت امضواقددي  و  ؼي هددا وعدد م امشددضار مهددم ثضضا شددات ضعيندد  عالنيدد , كددةمن ضددولفهم ضدد  اثندداب  يددنهم امددةي  

يؽي و   ينهم امل االشالم, وعواثط امرزاوج ض  امضاا االل ى شيضا امضشاضي , وامضوا يع امردي كدانوا ي ةونهدا, 

 رفدداا ثاالعيددا  ؼيدد  االشددالضي  وكيددؾ كانددت طموشددهم واشددضاب ثعددت اعيددا هم, واقددر ان ورط لنددا فيددم امددل اال

 امضشاضي  ضعهم في هة  امضناشثات واالعيا  طاثا ماضرع  وامضاةّات, وميل ر ينا.
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اعرض  امثا ع عال ضجضوع  ض  امضيا   وامض اجد  ام  يفد  مكرداب ضردز: )ام عدا   االشدالضي (, امدةي 

وف  ثاال االت في امهاضش, وهةا ض  امع و ات امري ال ضفّ  ضنهدا, اال انندا  جعندا امدل كردب كا  مم امنييب اال

امجؽ افيدد  امثا انيدد , والددةنا ضنهددا رعددا يؾ وايعددا ات مالضدداك  امرددي و  ت فددي امث ددع, ور ردداج امددل روعددي  

ردب وضيدا   الدةنا ورع يؾ, و جعنا امل ضيا   اومي  مرع يؾ ع   ض  ر اجم االعالم, وكةمن ام جدو  امدل ك

 ضنها اليعار ثعت االشرفهاضات اموا    في امث ع.

م فددي ضيددوند ا دد ى امضدد   االمضانيدد  6ٙ5ٔيعدد  ا م ضرددز ضدد  امضشرقدد لي  االمضددا  امثددا زي , ومدد  شددن  

امقهي   اموالع  في نوا يها امجنوثي ,   ل ور ع   فيها, وكا  ضهرضا ثاماؽات امق لي  وآ اثها, واز ا  اهرضاضدم 

امجاضعات االمضاني  ورل ج ضنها, ةم شداف  ثاال ب امع ثي شيضا امم   ام اث  امهج ي/امعاق  امضيال ي,   ل في 

, ول  رليو في اال ب االشالضي في امعيو  امعثاشي , وهو اهرضاضدم االوا ٔامل شويش ا واشرم  ثض ين  ثازا

م 5ٕٓٔامةي كا  يطض  في امويدوا امدل ارماندم, وث كدم رلييدم فدي اال ب االشدالضي, فمد   مدك ونقد  شدن  

فل امشددن  نقدد  كردداب: اثددو امماشددم ورماميدد  ثؽدد ا  فددي عيدد  , وطثدد  ثضطثعدد   كايدد  اثددو امماشددم امثؽدد ا ي, وثددن

, امدةي كرثدم ثاالمد  Die Renaissance Des Islam, وض  اهم ضإمفاردم هدو كراثدم: )نهعد  االشدالم(ٕهاي مث ج

م, 5ٔ1ٔ,  رل وافا  االجدا شدن  ٖامكارث  رضهي ا مطثاعرم, ومم يك  ل   اجعم ض اجع  الي  , ومم يع  مم ضم ض 

م, عادل نقد  امكرداب ثاماؽد  االمضانيد  ثعنواندم شدامؾ 5ٕٕٔشدن   H Reckendorfفعضا اشدراة  هدـ  يكند  وؾ 

 .ٗم5ٖٙٔامةك , ول  ر جم امل االنكايزي , واالشثاني  شن  

وعن    يع  عوا  امشي  ع  ضإمفات  يكن  وؾ اشراة امضشرق ق ضرز, شيضا كراثم امضعنو : )االفكدا  

شالم(, ويميد  ثهدا ضفهدوم االموهيد  وامنثدو , لداا: يال يعداهي كراثدم هدةا فدي شالشدرم و لردم ؼيد  امشا    في اال

, وهةا ي ا عال ض ى االهضي  امري رضر  ثها هةا امكرداب؛ االضد  امدةي  د ى ٘كراب راضية  آ م ضرز نهع  االشالمي

لدد  قدداب اممدد   امعجيددب, فددي اةندداب ثامدد كرو  عثدد  امهددا ي اثددو  يدد   امددل ر جضدد  هددةا امكردداب, امددةي لدداا عنددم: يو

ام  ب]امعامضي  امةاني [ ورماثارها وضفاجآرها ا  اردم   اشدري, ثعد  انمطاعهدا ثثدا يل, فدي جاضعد  ثدازا ثشويشد  , 

 يع كا  ضإمؾ امكراب اشراةا لثا عقد ي  عاضدا, وا  ارراضدة عادل راضيدة  ولايفردم فدي ضنيدثم, وهدو اشدراةي... 

وكدا  امكرداب ا ياندا ضوعد   د يةنا؛ فا دب ا  انثّدم ا  اممدا   امدل ا    Rudolf Tschudi و ومدؾ رقدو ي 

امضإمددؾ كددا  يميدد  ضدد  كراثددم ا  يشددجا  عددا   االشددالم فددي اممدد ني  امةامددع وام اثدد  ]امهجدد يي [ ضدد  امعنايدد  

كرو  , ولد  رد جم امد ٙاملاي  ثامم   ام اث , ميكو  كراثم ضماثال وضقاثها مضا كرب ع  عي  امنهع  في او ثداي

, وهدي امطثعد  امردي اعرضد ناها 1اثو  ي   امكراب وعنونم ثاشم: )ام عدا   االشدالضي  فدي اممد   ام اثد  امهجد ي(

ولدداا امدد كرو  عثدد  امدد  ض  ثدد وي: يوكردداب ضددرل ]هكددةا فددي امددنو[ هددةا عدد ت ضضردداز ما عددا    ثام  اشدد .

 .6 افك امض ين ...ياالشالضي  في امم   ام اث  امهج ي )امعاق  امضيال ي(, يرناوا كا ض

طث  امكراب ثر جضرم امل امع ثي  ض ري , االومل مم اطا  عايها, ومك  ث شدب كاضد  امضرد جم امردي كرثدت 

في امطثع  امةاني  ماكراب, وامضةثدت فيهدا كاضد  امضرد جم ماطثعد  االومدل, وكاضد  امضرد جم ماطثعد  امةانيد , فمد  كدا  
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طث  امكراب ثر جضرم امل امع ثي  امطثع  امةاني  شدن  و .5م5ٗٓٔهـ/5ٖ٘ٔرا يد كاض  امطثع  االومل امضةثت هو: 

ي , أراب في هة  امطثع  امردي طثعد  ثجدزم, وهي امطثع  امري اعرض ناها في ام  اش , وامري نم م ويفا ماك5٘1ٔ

 يددف  (, لدال ريد ي  وكاضرددي  فدي اوا امكرداب, كاضدد  ماضيدّ   ماكرداب امدد كرو  5ٔٗاالوا ضنهدا, يركدو  ضد  )

يدف  (, ويدف    ٔٔمل وةانيهضا ماطثع  امةانيد , رركدو  ضد  )وا ض  اضي , وكاضري  ماضر جم ا  اهضا ماطثع  اال

يدف  ( عنوندت ثدـ: )فه شدت رفيدياي  ٙٔوا    ثاوا امكراب عنونت ثدـ: )ض رويدات امكرداب(, وثدآل  امكرداب )

فيدال(,  1ٔيدف  (, ةُثّدت فيدم ) 6ٔ٘ثض رويات امكرداب(, ثامنريجد  فدا  عد   يدف ات هدةا امجدزب كاضاد  هدو: )

ثامفيا االوا, والي ا ثامفيا امشاث  عق , وهة  امفيوا ث شب ضدا   رويات امجزب االوا ض لض  اثر ابوهي ض

و  ت ثهةا امفه شت نقي  امل عنوا  امفيا  و  ر ليم ث شب امرشاشا ا رادم كدا فيدا: )امضضاكد  االشدالضي , 

 ى, امقديع , اال ا  , امدوزا   وامدوز اب, امضشدا ا امضاميد ,  شدوم  ا  املالفد , املافاب, االض اب, اميهو  وامنيدا

االقدد اؾ, ام ليددك, امعاضدداب, عاددوم ام ي ,امضددةاهب امفمهيدد , اممعددا , عاددم اماؽدد , اال ب(, عنوانددات هددة  امفيددوا 

 .ٓٔ  امفيواا  ج ر ت كا وا   ضنها ضعاوضات وثيانات رفيياي  ثامعنوانات امري رناومها كا فيا ض  هة

يددف  (, وفددي اوا امكردداب يددف   وا دد   الددةت عنددوا :  ٓٗٗاضددا امجددزب امةدداني, فيركددو  ضرنددم ضدد : )

)ض رويات امكراب(, مديل عدض  امد لم امضدةكو  شداثما, وثدآل  امكرداب فه شدت رفيدياي ثض رويدات امكرداب عد   

جدزب(, اال  ٕٔوى عادل )يدف  (, ا رد ٙ٘ٗيف  (, وثامنريج  فا  ع   يف ات امجدزب هدي: ) ٔٔيف ارم: )

(, وانرهدل ثدامجزب: 6ٔا  فيومم الةت امر ليم االشرض ا ي امضكضا مع   فيوا امجدزب االوا, فاثرد أ ثدامجزب: )

(, وكانت عنوانات امفيوا ض رث  كاالري ن  جها ث شب رشاشداها امدةي  رثدت فيدم, ضد   و  رد ليم, وهدي: 5ٕ)

امضعيق , ا واا امض  , االعيا , ام ايدالت, اميدناعات, امرجدا  ,  )امجؽ افيا, ام ي , االلالق وامعا ات, ا واا

امضال   امنه ي , امضويدالت امث يد , امضال د  امنه يد (, ولد  ا  جدت ر دت كدا عندوا  فيدا ضد  هدة  امفيدوا 

 عنوانات ع ي   قكات كا فيا ض  هة  امفيوا.

عادل فيداي  ضنهضدا, كاندت اكةد  ي  أا امةضد  االجرضاعيد  فدي هدةي  امجدزالري ت   اشرنا في ا واا اه

امضا    وا امضوعو  ضر كز  فيهضا, وضا ع اهضا روج  اقا ات ع ي   اف نا ضنها ثضوعو  ام  اش , ففدي امجدزب 

االوا, كا  امر كيز عال امفيا ام اث  ضنم, امضعنو  ثـ: )اميهو  وامنيا ى(, امةي قدؽا اميدف ات امض يدو   

زب امةدداني, فددا  امفيدددا امةامددع وامعقدد ي  ضنددم, وامددةي وشددم ثعندددوا : (, اضددا امجددٔٓٔ – 1٘ثددي  امدد لضي : )

)االعيددا (, لدد  ر كددزت فيددم امضددا   ةات امعاللدد  ثامضوعددو , ولدد  قددؽا هددةا امفيددا اميددف ات امض يددو   ثددي  

 ( ضنم.56ٕ - 1ٕٙام لضي : )

 م  هم اهل الذمة.-ٔ

انطامت ام شام  االشالضي  امشضاوي  ثرعاميضها امشض اب ض  لاب قثم امجزي   امع ثي , مرعم ا ت امعد ب 

ثع    وع ضا اطاك عايم ايطال ا را يليا اشالضيا ثـ:   وب امر  ي , ةم  لادت امض  اد  امال مد  امردي شدضيت 

ضد  نقد  ام ياند  االشدالضي  فدي ضنداطك ثـ: ض  اد  امفرو دات االشدالضي , وامردي ضد  لالمهدا رضكد  امضشداضو  ضد  
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واشع , مرظم اضم ضرعد    اال يدا  االجندال واالمدوا  واالمشد  وامعدا ات, وكدا  مزاضدا عادل االشدالم رنظديم ام يدا  

االجرضاعي  ماف ات امري يقرضا عايها امضجرض  االشالضي ثع  هةا امروش , وكا  ام ي  االشالضي ل  رعاضا ضد  اهدا 

ي  امشاثم  مالشدالم, رعداضال لايدا الد   امد ي  االشدالضي ام نيدؾ, وجعاهدم فدي ةضردم, يشدض  مهدم ام يانات امرو ي 

ثامثماب عال  يانارهم امرو ي ي  وضضا ش  طموشهم عض  عواثط ضعيند  , طومثدوا ثداالمرزام ثهدا, شدنض  عايهدا فدي 

 االشط  امما ض .

, ورعندي امةضد  ايعدا: ٔٔورعندي ام  ضد  وام دكوامةّض  هي: االضا  وامعه  عن  اها اماؽ , وامجض  ِةضدام, 

امعه  وامكفام , وشضي امةضيو  اها ةض  م لومهم في ةض  االشالم, اي  لومهم في كفام  و ضايد  امضشداضي , امدةي  

 .ٕٔيركفاو  مهم ثشالض   ضهم وع عهم وضامهم ضا اضوا في ا ت االشالم ضارزضي  ثق وطم امري ف عها عايهم

ثدا  امعاللد  ضد  اهدا امةضد  وامرعالد  ضعهدم كدا  لد  قد عم ت شدث انم ورعدامل ثآيد  والث  ض  اممدوا هندا 

لاراوا امةي  ال يإضندو  ثداو وال ل آني  ي ي   شنّت وقّ عت امرعاضا ض  امةضيي  وفمها, وةمن في لومم رعامل: 

وا امكراب  رل يعطوا امجزيد  ثاميوم اآلل  وال ي  ضو  ضا   م ت و شومم, وال ي ينو   ي  ام ك ض  امةي  اور

ع  يٍ  وهم ياؼ و 
ٖٔ. 

هة  اآلي  وع ت يد ا   امكيفيد  امردي يجدب ا  يرعاضدا ثهدا امضشداضو  ضد  اهدا امةضد , امدةي  ف عدت 

 ضايد  ممدداب امشدضار مهددم  عاديهم  فد  جزيدد  شدنوي  ض دد    عد  ام جددا ام دامم اممددا   عادل  ضددا امشدالر, كظ يثدد 

ثضضا ش  طموشهم ام يني  ثقدكا ض د و , اة عادل امدةضي ا : ي رد م اممد آ  وام شدوا, عد م امطعد  فدي االشدالم, 

ع م امرع ت ماضشاضات ثنكار او زنا, ع م ر ويا امضشام ع   ينم, ع م اعاند  اهدا ام د ب ضد  اعد اب االشدالم, 

نان ق وط ال ى ف عت عايهم االمرزام ثها ث شب ضا  يد نا فدي وهة  امق وط ضازض  ضوجب االمرزام ثها, وه

ام ددوا ع امرا يليدد  ث شددب امظدد ؾ, ضةددا: مددثل امؽيددا , وقددّ  امزنددا , ا  ركددو  ثيددورهم افددا ا رفاعددا ضدد  ثيددوت 

امضشاضي , وع م امع ب عال امنواليل في  و  عثدا رهم, عد م االجهدا  ثدرالو  طموشدهم وكردثهم, رد ن امرجداه  

, وع م اظها  امياثا  واملنازي , وع م  ف  لثو هم ع  اال ت, وع م  كوب امليا, واالكرفداب ثق ب املض 

 .  ٗٔث كوب امثؽاا وام ضي 

ثهة  امق وط واالمرزاضات امردي وعدعت ضد  لثدا امقدا   االشدالضي, كدا  عادل اهدا امةضد  االمردزام ثهدا 

 فظ امعه  واالضا  وامةضد  مهدم, ضد   ضايد   ضهدم وع م ضلامفرها كي ركو  ام وم  االشالضي  ضاوض  ثضا عايها ض  

 وع عهم وضامهم ضا اضوا في ا ت االشالم وضارزضو  ثامعه  ما وم  االشالضي .

 رؤ ا  اهل الذمة كف الوولة ا،  م ة.-1

رناوا ضرز امف ق ثي  زعاضدات فد ق أهدا امةّضد   الدا ام ومد  االشدالضي  وأجد ى امضما ند , وأكد  ثوجدو  

ا طا ف  ض  طوا فهم في لي  املالف  االشدالضي , أي أ   اميهدو  وامنيدا ى وامضجدول مد يهم ضد    يل يضةا ك

يضةاهم فدي ليد  ام كوضد , اال أندم ثديّ  هدة  ام  اشد  عند  اميهدو  وامضجدول و اةيد  رنرمدا ثيدنهم ثامو اةد , وكدا  

 .٘ٔاوم ن ام إشاب كا ضنهم يامب ثامب امُضان
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ام  اش  يث و انم ل  اشرةنل ضنم امنيا ى, إة أنم لّو ثامموا اميهدو  ضا رم م ض  امموا ثليوو و اة  

 وامضجول  و  امنيا ى.

رضردد  اوم ددن ام إشدداب امددةي  ضةاددوا أهددا امةّضدد  فددي ليدد  املالفدد  ثاضريددازات ضهضدد , شدديضا ضددا رعاددك ضنهددا 

ام إشدداب, وامددةي  كددانوا يمرشددضونها ضنايددف  ضدد  ام كوضدد , أي  نثامعدد ا ب امرددي كددا  يدد فعها أهددا امةّضدد  ألوم دد

ام إشاب يؤلةو  نيؾ ضنها ويعطو  امنيؾ اآلل  ما كوض  كضا   ع ض  أها امةّضد  فدي امضويدا امدةي  يد ف  

 .ٙٔكا وا   ضنهم  ينا اا, وكا  نيؾ ضا ي يا ض  اميهو  يعطي م  يشهم ونيفم اآلل  ما كوض 

يددا ى الرافددوا عدد  اميهددو  وامضجددول فددي اضريددازات ام يددوا عاددل نيددؾ وأقددا  ضرددز ثددؤ   إشدداب امن

ا مضدا  ع يث  امةضّي, وأك  ةمن ثامموا: يوكانوا ]أها امةّضد  اميهدو  وامضجدول[ يد فعو  امعد ا ب م إشدا هم لالفدا

 .1ٔكا  ام اا عايم ثامنشث  مانيا ىي

لايفد  نمرطد  ضندم امردامي: يا  ووع  ضرز ةمن ض  لالا كالم لامدم ثط يد ن اميعالثد  فدي ض دا مدم ضد  ام

 إشدداب امضجددول واميهددو   كددام  نيويددو , وأنددم ]امثط يدد ن[ هددو   دديل  و ددي ال يشددرطي  اال فدد ت امعموثدد  

 .6ٔام و ي , كا  ي كم ثإزام  اممل واالشالف  ع  ضنايثهم أو ثضن  امعاضانيي  ض   عو  امثيع ي

فدوا ق ةات جدةو  را يليد  ضعيند   شدب وجهد  كانت مطوا ؾ أها امةّضد  امدةالع فدي ام ومد  االشدالضي  

نظ  آ م ضرز, ويرع  ض  لالا روعي  امفوا ق امري ي اها ضرز أنم ينظ  ثعي  امعطؾ وامرثاكي مانيدا ى  و  

اميهو  وامضجول وهةا ضا شنموم ثروعي م ض  لالا لوا ضرز اآلري: يكا  ثي  هدة  امطوا دؾ امدةالع ]اميهو يد , 

 وق؛ فاضددا اميهددو  فددانهم اشددرطاعوا ا  يشددرنمةوا ض كددزهم امشياشددي ضدد  لددالا االر ددا  امنيدد اني , امضجوشددي [ فدد

امضفكن امةي كا  مإلضث اطو ي  امثاثاي   ؼم ضدا رع عدوا مدم ضد  ضلداط  ورماثدات؛ أضدا امضجدول فهدم ثميد  معد و 

ا يلعدعو  م كدم ثاشا ضشدرما مدم يدرم امرؽادب عايدم فدي ضواطندم امثعيد   امضنداا؛ أضدا امنيدا ى فمد  كدانوا ضد  لثد

ا  امشاشانيي  عال ضا يقثم  اا أها امةّض , وكانت امظ وؾ امري عاقوا فيها الشدل عاديهم ضد  ؼيد هم وألدا  فظدا

 .5ٔمضيام هم ض  اميهو  أو ض  قعوب امواليات امري الةت ض  ام ومي

ا ا  امنيدا ى ا كةد  ضمثوميد  امنو امضرم م يوع  ثقكا كثي  ضيا ضرز ألثناب طا فرم ض  أهدا امةّضد  عاضدا

عندد  امضشدداضي  ضدد  كددال امطددا فري  االلدد يي  )اميهددو  وامضجددول(, فددام يؾ امددةي واجهددو  ال ييددا مضشددروى كدد   

 امضشاضي  مايهو , و رل امعي  امضعاش.

كا   إشاب كا طا ف  ض  طوا ؾ أها امةّض  ي يا عال كراب عه  ض  املايف  امدةي يعايد  , وكرداب 

امعه  امري يعه  ثها مكثا  امعضداا وامضريد في , إة شداق مندا ضردز كرداب عهد  أل د  امعه  هةا ال يلراؾ ع  كراب 

امنشاط   وهو ام  يل االكث  ماني اني  )امجاةايك( وامضميو  ثم هو امثط ي ن عث  يقو  وكدا  يقدؽا ضنيدب 

ويردّوج ةمدن  م, وكا  امجاةايك ي يا عال ران ام  اش  ثاالنرلاب ضد  لثدا امكنيشد ,5ٖٔٔهـ/ٖٖ٘امجاةايك شن  

االنرلاب امكنشي ثامضيا ل  عايم ض  لثا املايف  امةي يعهد  مدم, ويكدو  ةمدن امعهد  ث عدو  أثنداب طا فردم امدةي  

يع و  ثةمن ام عو  ثضةاث  امقهو  عال  ش  شي رم  يع جداب  ضد  ةمدن امعهد : يومضدا انهيدت  امدن امدل اضيد  
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  امنيددا ى امددةي  ي جدد  امدديهم فددي اشددرعالم شددي   امضددإضني  وانددن ضةددا أهددا ضارددن ط يمدد ... و عدد  جضاعدد  ضدد

 .ٕٓاضةامن...ي

ا عايدم امدةهاب إمدل ليد  املالفد   عند  رعيدي  كدا لايفد   ام  يل امضنرلب ض  لثا امنيدا ى كدا  ضازضدا

مرم يم اموالب وام يوا عال امعه , وهإالب ام إشاب يرلةو  ثؽد ا  ضمد اا مهدم اال فدي  داالت ضعيند , فؤقدا  ضردز 

 .ٕٔم ثؤ  املايف  ضن  ثط ي ن اميعالث  ض  ارلاة ثؽ ا  ضم اا مم5ٕٔهـ/ٖٓٓإمل عام 

مم يوع  ضرز شدثب ةمدن, ف ثضدا يكدو  امد اعي مميدام املايفد  ثهدةا االضد  هدو امرد لا امدةي كدا  يمدوم ثدم 

 .ٕٕامضرنفةو  ض  أها امةّض 

ا يكرب امثط يك اميعالث  عهد اا هدو اآللد  يك رثدم املايفد , وأعداؾ ضردز وثاإلعاف  إمل امجاةايك كا  أيعا

ثؤ  امنيا ى امنوثيي  كا  مهم رضةيا لاو في ثؽ ا  يلراؾ ع  ؼي هم ض  امنيا ى امةضيي , وثي  ةمن امنفدوة 

امةي رضر  ثم امنوثيي  ض  لالا  ا ة  شالها ضرز كقاه  ممومم ثليوو رضةياهم املاو ثثؽ ا  رعكز عايهدا ضردز 

ع ا  وا  اا ضنهم ]امنيا ى امندوثيي [ اعرندك االشدالم وكدا  اثد  ضادن امنوثد  إلةثات لومم وامين ام ا ة : يول    

 .ٖٕثثؽ ا  زا  اا, فؤض  ثاعرمامم وؼاّم ثامميو ي

امنو امضرم م يوع  ض ى امنفوة امةي رضر   ثدم ضادن امنوثد  رجدا  امنيدا ى امندوثيي  ضد  أهدا امةّضد  فدي 

ي  )أهدا امةّضد  امضعرنمدي  مإلشدالم هدم ضشداضو (, ور اشدثهم ثؽ ا  إمل ام  ج  امري كانت يال يارم رطاا امضشداض

ثمشو , مك  هةا ال يعني ا  امنفوة امةي ضا شم اث  ضان امنوث  يعطي ليويي  مم ضنمطع  امنظي  ثا هةا عكداز 

رعكز عايم ضرز ي ي  ضنم اظها  جه  لاي  ضد  أهدا امةّضد  ثؤفعداي  عادل ؼيد هم ضد  امطوا دؾ امضنداظ  , مكد  

ام اا امرا يد يشجا  وا ع كةي   ر ما عال أ  أها امةّض  ضضد  كدا  مهدم ثعدت امنفدوة لد  رطداوموا  ردل ث ميم  

عال ضماضدات املافداب وثضجامشدهم وث عدو  لواّيدهم, وامد ميا عادل ضدا ةهثندا اميدم ضد  اممدوا, أندم ثؤيدام املايفد  

م  جد  امردي كردب فيهدا امقدع اب م( ثثؽ ا  كة ت امقكوى ض  أها امةّضد  إمدل ا5ٗٓ-5ٖٗهـ/5ٕٖ-ٕٕٖام اعي)

امميا   امري ا روت اثيارها رظام ام عي  ض  أها امةّض  وقدكوى امضشداضي  ضدنهم شديضا اثد  ضامدن امنيد اني امدةي 

 .ٕٗشام ثامنال شوب امعةاب

م( فمد  ارعد  ضد ى شدطو  ولدو  ٕٔٓٔ-55ٙهـ/ٔٔٗ-6ٖ٘أضا في ضي  أيام ام اكم ثؤض  ت امفاطضي )

ويات ثهم    امرطداوا عادل ضمدام املايفد  امفداطضي ثقدكا لداو وام ومد  االشدالضي  ثعاضد , إة أها امةّض , امري 

ا  ا أل   امكرّاب االلثاط ثضولؾ مم أضام ا ثاب ام وم  ولواو املايف  وع   كثيد  ضد  أهدا  ٕ٘ةك  امنمّاش أيعا نيا

ثجضاد  فمداا: ين د  ُضداّلن هدة  امةّض  ثضجال ام اكم ثؤض  ت, وامنو يوع  ض ى امرطاوا واألضدا  ضد  املدوؾ 

ا, ضاكهدا امضشداضو  ضندا ورؽاثدوا عايهددا وؼيدثوها واشدرضاكوها ضد  ايد ينا, فدن   ضهضدا فعانددا  ا ول اجدا امد يا    ثدا

ثامضشاضي  فهو لثام  ضا فعاوا ثنا وال يكو  مم نشث  إمل ض  لرا ضد   إشدا نا وضاوكندا فدي أيدام امفردور, فجضيد  ضدا 

  وأضواا ضاوكهم ولافابهم ِ اٌّ منا, وثعت ضا نشر مم عايهم, فاةا  ضانا مهدم ضداالا كاندت نؤلة  ض  اضواا امضشاضي

امضنّدد  منددا عادديهم... فاشر شدد  ام اعدد و  ضدد  امنيددا ى وامضنددافمي  ضددا شددضعو  ضنددم واشددرفا و , وعّعددوا عايددم 
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-6ٕٔيفدد  امضعريددم )ثامنواجددةي, أضددا فددي امعدد اق فمدد  كددا  امددوزي  امنيدد اني أثددو امعثددال امفعددا وزيدد اا مالا

 .ٕٙم( ول  رضا ى ثمو  نفوة  وشاطانم  رل انم مم يك  ياثي طاب املايف  ويشضعم كالم امؽايظ6ٗٔ-6ٖٖهـ/1ٕٕ

امنيددوو امضرم ضدد   ميددا واعدد  ثددؤ  امنددوثيي  مددم يكدد  مهددم امليويددي , ثددا أ  أهددا امةّضدد  فددي ام ومدد  

 يوا عال ام عدو , وثدي  امنكثد  واالةالا وامعدزا االشالضي  ثقكا عام نفوةهم ضرةثةب ثي  اممو  وامشطو  وام

واالثعا , ول  شجات ام وا ع امرا يلي  ةمن امرةثدةب ثوعدور, إة ا  امكةيد  ضد  أهدا امةّضد  ضضد  ردومل ضنيدب 

, و ثضا رومل ع   ضنهم اموزا   ألكة  ض  لايفد  كضدا هدو ام داا ضد  شدايضا  ثد  وهدب امدةي اشدروز   1ٕاموزا  

, وردومل اميهدو  5ٕم(65ٕ-61ٓهـ/15ٕ-ٕٙ٘م(, ورومل اموزا   ماضعرض  )61ٓ-6ٙ5ـ/هٕٙ٘-ٕ٘٘) 6ٕامضهر ي

, وكدا  ضعظدم أطثداب املافداب ضد  أهدا امةّضد  ٖٔوروموا ثيوت امضاا املاي  ثاملافاب ٖٓوامنيا ى  واوي  امجهثة 

, ٕٖوأنِشدوا ثهدم امةي  اطامت اي يهم عال املافاب واشرؤضنوا عال ضا ييا  ثم ي رهم وعات ضكدانرهم عند  املافداب

م(, وُكد َّ 16٘-11ٗهدـ/5ٙٔ-6٘ٔكضدا كةد ت االضداب وامجدوا ي فدي ليدو  املالفد  ضندة ايدام املايفد  امضهد ي )

 .ٖٖيعاّم  امياثا , وقؽفوا ثهّ   رل ي   اضهات لافاب

وثامضماثا عضا املافاب عال ر جيم  و  امضرنفةي  ضد  اهدا امةّضد  وامدةي  رطداوموا عادل اضدالن امضشداضي  

ابوا امشددي   ولددانوا االضاندد , فعضاددوا عاددل ضيددا  رهم رددا  , واليددابهم ضدد  ضنايددثهم ألدد ى, وشدد ب واشدد

 .ٖٗاميال يات ضنهم وامرع ت معموثرهم أق  امعموثات و ثضا عضم هةا امعماب إمل  عاياهم ض  امةضيي 

امضوازند , فعادل وفي هةا امضمام يضكننا امموا ثا  قليي  املايف  امموي  وامععيف  هي امري كانت ض كدز 

املايفدد  ا  يكددو  ضنيددفا عدداضال رضاددي عايددم امقدد يع  امرددي ايددث  يضةاهددا  شددضيا اضددام  عايددا  ضدد  كددا امطوا ددؾ 

واال يا  فال اج اؾ ث مدوق ام عايدا والرشداض  ضفد ط يومد  امرعدّ ي وامرطداوا وفد ق اممدانو  وامرقد ي  ضد  لثدا 

ال يفورنا امموا ثا  شياشات املافاب امشاثمي   ثضدا كدا  مهدا ام عايا امةضيي  وؼي هم, و رل املاي  وامضم ثي , و

االة  عال شاطا  املايف  امةي يايم, و اقيرم ولوايم هم اآلل  كا  مهدم ثكدا راكيد  االةد  امواعد  فدي شياشد  

 املايف  ثامرعاضا ض  امض يط امةي يشوشم ويمو  .

امةالع ورضةياهدا فدي ضمد  ام ومد  االشدالضي ,  وضا  ضنا ثضوعو  ضما ن  ضرز ثي    اشات امطوا ؾ امةضيّ 

فمدد  ةكدد  لددوال ثضددا يلددو   دديل اميهددو , امددةي لدداا عنددم: يوال يددركام امضإ لددو  امضشدداضو  كةيدد اا عدد    دديل 

, إال أنم مدم يوعد  شدثب عد م ةكد  امضدإ لي  امضشداضي  اال ثنشدث  لاياد , اال اندم اعرضد  ثهدةا امضعدضا  ٖ٘اميهو ي

و , وكيؾ كا  لدالا اممد   ام اثد  امهج ي/امعاقد  امضديال ي, وكيدؾ آمدت االضدو  ضما ن  ثليوو   يل اميه

امضرعامد  ثامقدلو امدةي رماد  هدةا امضنيدب, فمداا: يويمدوا ضإ لدو اميهدو  أندم ]  ديل اميهدو [ عدانل فدي اممد   

ا ق ي  ي  .ٖٙام اث  امهج ي أياضا

مكنددم وثاالقددا   إمددل ضددإ لي   امددنو امشدداثك ثدديّ  لالمددم ضرددز لددوا ضإ لددو اميهددو  عدد    دديل اميهددو ,

يهو يي  اةني  ضهضي , هضا: ثنياضي  امرطياي, وثرا يا, ةك  ا  امم   امشا ل امهج ي/امةاني عق  امضديال ي قده  

ضنيب   يل اميهو  نما  نوعي  شثثها ظهدو  لالفردي  ضرعايد ري  أ د هضا ثثؽد ا  )املالفد  امعثاشدي (, وامةانيد  

انرا عال ي ا  عما د ي وشياشدي طياد  وجو هضدا, االضد  امدةي اةد  عادل  د  زعدم ثضي  )املالف  امفاطضي (, ك
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امضددإ لي  اميهددو يي  عاددل رنظدديم امضجرضدد  اميهددو ي, فمدداا ضرددز: يومددةمن نجدد  ثثؽدد ا   أل امجدداموت امددةي ممثددم 

ا آل  يامب ش هقا يم )أي اضيد  االضد اب(, وكدا  يعدي  ا ثد ا  اميهدو  امضشاضو  ثشي نا... ونج  في امماه     يشا

, ورد ا ن ضردز لدا الا: يوالثد  ا  يكدو  امفداطضيو  لد  ركفادوا 1ٖفي امقام وضي , أي ض    و  ضضاك  امفداطضيي ي

 .6ٖايجا  هة  امطا ف  املاي  ض  االض اب... ثامماه    ؼث  ضنهم في ضعا ع  كا ضا هو ثؽ ا يي

؛ 5ٖم امدةي ي يدا فدي  ومد  االشدالمامنيي  امشاثمي  يوع ا  ثقكا جاّي ض ى فا    اميهو  ضد  االنمشدا

أل  انعكال ةمن هدو ام فد  ضد  قدؤ  اميهدو  هدةا ضد  جاندب, وضد  امجاندب اآللد  يوعد  لدو  امرندا   امعما د ي  

وامشياشي ورؤةي    رل عادل اميعالثد  ضد  ضكوندات امضجرضد  امدةي يعديش عادل اال ت االشدالضي , ثضدا فديهم أهدا 

 و  ام وا   ثام وم  االشالضي .امةّض  شيضا اميهو  ضنهم امةي  ير ثي

  وائو أهل الذّمة وتوز عهم الجغراكفه-1

ا ثدي  جندا ي ام ومد   انرق  أها امةّض  في ام وم  االشالضي  في ضنداطك ع يد  , وةمدن امرواجد  كدا  ضوزعدا

ا ضدنهم, إال أ  هندان ضنداطك الد ى كدا  مهدم فيهدا ر  كيدز امق لي ضنها وامؽ ثي, فض  ا  هنان ضناطك لات رضاضدا

 واع , شناري عال ةك  ران امضناطك ض  االع ا  امري رنالارها امضيا   في طيارها.

 ال هــــووه-8

روز  اميهدو  فدي ام ومد  االشدالضي  ثؤضداك  ع يد   وضلرافد  ضد  أ جابهدا قد ليّها وؼ ثيّهدا, ولد  رثايندت 

 ثؤضاك  أل ى م  ج  كثي   ج اا.أع ا هم ض  ضكا  آلل , إة از ا ت كةافرهم امشكاني  في ضناطك وانلفعت 

أع ا  اميهو  في ام وم  االشدالضي   -م٘ٙٔٔهـ/ٔٙ٘وهو يهو ي لام ث  ارم شن  -إة ل   ثنياضي  امرطياي 

امدؾ يهدو ي(, اال أ   ثّدل ثرا يدا وهدو يهدو ي   امد  لدام ث  اردم ثعد   ٖٓٓلال ثال  امضؽ ب االشالضي ثن دو )

 .ٓٗ( في امع اق فمطٓٓٓ,ٓٓٙ   ع   اميهو  ثن و )ثنياضي  ثعق ي  عاضا  شب لوا ضرز, ل

ا فيهددا رثدداي  كثيدد  وواعدد , وال يضكدد  أ  يكددو  ضعدد ا امنضددو امطثيعددي مايهددو   األ لددام امضددةكو   شدداثما

ا لالا عق ي  عام فمط؛ مةا يضك  امموا ا  اال لام امضةكو   ال رعطي االع ا  ام ميميد  ماطا فد  اميهو يد   ضعاعفا

  لي ام وم  االشالضي , أو امري    ت امع اق مو   .شواب امري    ت ق

رناوا ضردز ضعرضد اا عادل امضعاوضدات امردي ةك هدا ام  دامري  اميهدو يي  ثنيداضي  وثرا يدا ثليدوو اعد ا  

اميهو  وأضاك  رواج هم, وأقا  إمل اميهو  في ثال  امقام وأفدا  ثدؤ  أعد ا هم رنازمدت ثقدكا كثيد  جد اا فدي اممد   

/امعاقدد  امضدديال ي, واوعددز شددثب ةمددن إمددل ام دد وب اميددايثي  فددي راددن امضنطمدد , وا  اميددايثيي  ام اثدد  امهج ي

اشددره فوا امطا فدد  اميهو يدد  هنددان ثقددكا ضثددامػ فيددم, وعاددا ةمددن ثددامموا: يأل  امشياشدد  امرددي جدد ت عايهددا اممددوا  

 .ٔٗاميايثيي  ازاب اميهو  كا ت رفني امطا ف  االش ا ياي ي

ثؤ  عد   اميهدو  فدي اممد ل ثدام ي اميهدو ي ا ثعد  فمدط, أضدا ثرا يدا فمد  ثدامػ فدي   وةثت ضا ةك   ثنياضي 

 .ٕٗامرمايا ض  اع ا هم ثقكا واع  عن ضا لاا أ  في ام ي اميهو ي في امم ل قلو وا   فمط
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وثامرؤكيدد  هددة  اال لددام كددا  ضدد  و اب ةك هددا ثهددة  امنشددث  امضنلفعدد   دد  امالوجددو  اظهددا  امضؤشددا  امرددي 

اميهو  ض  لثا اميايثيي  وهةا هو امضنهج امضرث  ض  لثا اميهدو  امضثامؽد  واالفرعداا؛ وامؽايد  ضد  ةمدن  رع ت مها

اظها هم ماعامم ثانهم ضشره في  ضظاوضي  ضؽاوب عال أض هم, وامةي يةثت ع م  لد  هدة  اال لدام اقدا   ضردز فدي 

يهدو ي(, وهدةا  ٕٓٓت امضمد ل هدو), ثؤ  هندان ضلطدوط اطاد  عايدم ضردز ةكد  ا  عد   اميهدو  فدي ثيدٖٗامهاضش

 ام لم ينفي ي   اال لام امري او  ها كا ض  ثنياضي  وثرا يا اميهو يي .

يث و ا  ضرز اعرض  اعرضا اا كثي اا عال ضا كرثم ثنياضي  امرطياي وثرا يدا الشديضا ثضدا يلدو ردا يد اميهدو , 

ها امةّض  ثقكا يشروؾ امضعاوضدات, وهدةا وامشثب في ةمن هو ع م وجو  ضيا   ع ثي  اشالضي  رناومت را يد أ

إمدل هدةا  ٘ٗ, كدةمن أقدا  ؼنيضد ٗٗضا أك   ضرز ثامموا: يوال يركام امضإ لو  امضشاضو  كةيد اا عد    ديل اميهدو ي

امضعنل ثامموا: يا  امضإ لي  امع ب مم يةك وا اال امجزب اميشدي  ضد  ألثدا  وطنيديهم أهدا امةّضد  ومدم يهرضدوا اال 

افاب وامفرو ات وشي  عاضا هم وضا جاب في كرثهم ض  ردا يد امنيدا ى واميهدو  ضد  امنردؾ امماياد  ثر وي  اثناب امل

 او  وها عال شثيا امع ت ميل اال أو انهم ةك وها معاللرها ثرا يد امثال  واقر ان امضشاضي  ثهاي.

رضد  ضدإ لي  امنيي  امضرم ضي  يرع  ض  لالمهضا شثب ر كيز ضرز عال ضإ لي اميهو , شديضا وأندم اع

ا؛ مةمن كا  يقي  إمل اال لام امري ةك ها كضما ند  ثينهضدا, فؤقدا  إمدل عد   اميهدو     امري  كانا ضرعاي ي  رم يثا

( يهدو ي, أضدا ثرا يدا فؤفدا  ثعد   اكثد  ثكةيد  ضد  امد لم األوا, إة ٖٓٓٓث ضقك ضعرض اا لوا ثنياضي  ثؤنهم كدانوا )

 .ٙٗ( يهو يٓٓٓ,ٓٔوةك  انهم )

ا ثدي  ضدا م يدم ضد  ضعاوضدات وثدي  ضدا ضدا يقدي  اميدم كدا ضد   اشرض  ضردز ثضدا يرعادك ثؤعد ا  اميهدو  ضما ندا

( يهدو ي, وعطدؾ 1ٓٓٓثنياضي  وثرا يا, فعادل شدثيا امضةداا عند  ةكد   ألعد ا  اميهدو  فدي امضويدا لداا انهدا )

إمددل ضنطمدد   5ٗ, وأقددا  ك كددوش6ٗ, وهددةا امدد لم هددو ضددا ةثرددم ثنيدداضي  امرطياددي1ٗلددا الا: يوعندد  ثرا يددا شددر  آالؾي

 ( يهو ي.ٓٓٓ,ٕٓثامم ب ض  اطالا ثاثا امم يض  اشضها اميهو ي  يشكنها )

( يهدو ي, وعد   اميهدو  فدي ٕٓٓٓ( يهو ي, وفي امثي   )1ٓٓٓاضا امكوف  فم  كا  ع   اميهو  فيها ) 

ق فددا  عدد  هم كددا  (, أضددا ض يندد    يدد  اموالعدد  إمددل امقددضاا ضدد  امعدد آٓٓٗجزيدد   اثدد  عضدد  فددي امعدد اق )

, وضدد  امضةيدد  مالنرثددا  ا  عدد   اميهددو  فددي ثؽدد ا  ٓ٘(ٓٓٓ,ٓٔ(, أضددا عكثدد ى وواشددط فكددانوا ل اثدد  )ٓٓٓ,٘ٔ)

ا, اال انم في امهاضش اقا  ثدؤ  ا د ى نشدد ثنيداضي   ةكد ت انهدم ٓٓٓٔيشاوي ) ( وهةا ضا أةا  اعجاب ضرز ايعا

ا زا  عدد   اميهددو , ففددي هضددةا  , وأكدد  ضدد  لددالا اال لددام امضددةكو   ثٔ٘(ٓٓٓ,ٓٓٗل اثدد  ) ؤنددم كاضددا رمدد ضنا قدد لا

( ٓٓٓ,6ٓ( يهدو ي, وثؽزند  )ٓٓٓ,ٓٔ( يهدو ي, وفدي قدي از )ٓٓٓ,٘ٔ( يهو ي, وفدي ايدفها  )ٓٓٓ,ٖٓ)

 .ٕ٘( يهو يٓٓٓ,ٖٓيهو ي, وشض لن  )

  يث و ا  اع ا  اميهو  في ضي  ألا ض  يهو  امضق ق ثكةيد , وهدةا ضدا أكد   ضردز ثاالعرضدا  عادل ثنيداضي

امرطياددي, فمدداا: يأضددا ضيدد  فاأل لددام امرددي ةك هددا ثنيدداضي  ألددا ضضددا رمدد م ثكةيدد , فكددا  ثاممدداه   شددثع  آالؾ, 

, ورعجدب ٖ٘وثاإلشكن  ي  ةالة  آالؾ, وفي امد مرا ن دو ةالةد  آالؾ, ون دو شدرضا   فدي امضد   امرجا يد  ثاميدعي ي
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ا ثهاضش اميف     وهدي ض يند  يدؽي   ثجزيد   امعد ب لضشدو  ثامموا: يويماا انم كدا  ثض يند  ليثد ٗ٘ضرز ضعاما

 امفا ض  اميهو , وهةا عجبي.

األ لام امري ةك ت في االشط  امشاثم  يث و انها مم رك   ليم , ثا هي ا لام رم يثي , وهدةا ضدا أكد   ضردز 

يداضي  مدم امةي أقا  ثليوو اع ا  اميهو  امري ةك ناها في االشط  امشاثم , فمداا: يهدة  اال لدام رم يثيد  أل  ثن

 .٘٘يز  امضق قي

 الك اكة ال كال ة ل  هووه

ا, فؤقدا   وع  ضرز امضناطك امري ا ركز اميهو  فيهدا واشدروطنوها ناهيدن عد  األعد ا  امردي ةكد ت شداثما

إمل ر كز شكناهم عال نه ي  جا  وامف ات في امع اق, وعم  ضما ن  ض  يهو  امضانيا امةي  ر كز وجدو هم عادل 

 .ٙ٘يانه ي ام اي  وامضوز

وهةا ضإق  واع  ثؤنهم كانوا ير كزو  ثامشكنل ثامم ب ضد  ضجدا ي األنهدا , عادل اعرثدا  ا  ضيد   

امضيا  هو ق يا  ام يا , أو انهم كانوا يضرهندو  امز اعد  اعداف  إمدل امضهد  االلد ى امضرعد    امردي أجدا وا فيهدا, 

الن ضناطك ضهض  ثامم ب ضد  ضجدا ي االنهدا  ويضك  امموا ايعا ا  اضكانارهم امضا ي  اشهضت ثقكا كثي  في اضر

 ع  ط يك امق اب وامرضان مها.

لاا ضرز: يأضا عال نهد ي  جاد  وامفد ات فكدا  اميهدو  ضجرضعدي  ثكةد  ... ولد  كدانوا كةيد ي  عادل نهد  

 .1٘ جا  ثنو  لاوي

اميهدو , إة لداا كةمن اعرض  ضرز عال ثنياضي  امرطياي وثرا يا في ر  ي  األضاك  امردي ير كدز فيهدا رواجد  

 .6٘االلي : يوةم يهو  في جضي  امض   وامم ى امري ثي  نينوى و جا ي

أضا في امم   ام اث  امهج ي/امعاق  امضيال ي, فؤقا  ضردز إمدل امضد   امردي رواجد  اميهدو  فيهدا اكةد  ضد  

 ٓٙونهد  امُضادن 5٘ؼي ها ض  ض   امع اق, فماا: يوفي امم   ام اث  امهج ي كا  اميهو  اكةد  أهدا ضد ينري شدو ا

 .ٔٙض  ثي  أجزاب امع اق االل ىي

عن  امكراث  ع  اميهو  عال عم  ضما ن  ثي  أها امةّض  في ام وم  االشالضي  ضد   يدع نَِشدب  ٕٙاعرض  ضرز

امرواج , كا  هةا عن    يةم ع  اميهو  فجعدا امضميدال اميهدو  ولدا نهم ضد   يدع امكةافد  وامنشدث  ضد  امنيدا ى 

امر كيز االكة  في هة  امضما ن  كدا  عادل ضد   ثدال  امضقد ق االشدالضي, فمداا: يا  ثل اشدا  وامضجول, اال ا  

يهو اا كةي ي  ونيدا ى لايادي , وا  ثامجثدا يهدو اا أكةد  ضد  امنيدا ى, وكدا  فدي امضقد ق امضد ينرا  امو يد را  

ايم لوزشرا  لايدا امنيدا ى امارا  اطاك عايهضا اشم اميهو ي : ا  اهضا ل ب ايفها  واالل ى ق لي ض و... ال

ؼيد  كةيد  اميهدو , وثدم نيدا ى لايدا... وكدةمن ام داا فدي جزيد   امعد ب, فداميهو  اكةد  ضد  امنيدا ى... وهدم 

 .ٗٙ, ةاني  ض   ام جاز عضا   ورجا  يٖٙامؽامب في ض ين  لُْ ر



                                                        (التاريخ )حبوث                                                                        م8112  - 11 -1 تاريخ االصدار  / 31العدد / 1جللفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية/   الرك

-851- 
 

 

 

لداميم(, امنو امشاثك اشدرمل ضردز ضعاوضاردم ضد  امضم شدي يدا ب كرداب: )أ شد  امرماشديم فدي ضع فد  اال

. وهكدةا ثيندا ٙٙ, وأقدا  اميدم ضد   ألد ى ثدامافظ: يوكدةمن وجد  امضم شديي٘ٙفؤقا  اميم ثامموا: يويمدوا امضم شديي

 ثالريا  ضا ةك   ضرز ثليوو اع ا  اميهو  وأضاك  رواج هم وامر كيز امشكاني اميهم.

  اللصـــار ه-1

يع  امنيا ى امعني  امضهم ض  امضكدو  االجرضداعي ألهدا امةّضد  فدي ام ومد  االشدالضي , إة أنهدم يقدكاو  

ضناطك ا ركاز ضهض  شيضا في امع اق وضي , ونرناومهم فيضا يؤري ث شدب  إيد  امضشرقد ق ضردز, امدةي مدم ي د   

ا رم يثي  ويفها ثؤنهد ا ناليد  ضد  لدالا لومدم االردي: يأضدا عد   أع ا هم في ام وم  االشالضي  اال أنم اعطل ا لاضا

ا ج ااي ا ناليا ا رم يثا  .1ٙامنيا ى فال يضك  رعيينم اال رعيينا

أك  ضردز ما يدوا عادل اال لدام امرم يثيد  مانيدا ى عادل عد يث  امجزيد  امردي يد فعها امدةضيو  فدي كدا 

م(, ثادػ ٖ٘ٙ-ٖٗٙهـ/ٖٕ-ٖٔطاب )طوا فهم, فةك  ثؤ  امةي   فعوا هة  امع يث  أيام املايف  امةاني عض  ث  امل

( انشددا , نيددا ى وؼيدد  نيددا ى, وةكدد  ا  الثدداط ضيدد  امددةي  يدد فعو  امجزيدد  فددي اممدد   امةدداني ٓٓٓ,ٓٓ٘)

امهج ي/امةدداض  امضدديال ي عدد  هم لضشدد  ضاليددي , ضدد  هددة  اال لددام اشددرنرج ضرددز ا  عدد   الثدداط ضيدد  هددو لضشدد  

 .6ٙعق   ضايو  نشض 

(   هددم, أضددا فددي ٓٓٓ,ٖٓٔةامددع امهج ي/امراشدد  امضدديال ي فددي ثؽدد ا  )كددا  ضمدد ا  امجزيدد  فددي اممدد   ام

امدؾ  ٓ٘-ٓٗ(   هدم؛ مدةمن لدّ   ضردز اعد ا هم ثؤنهدا رثادػ ضدا ثدي  ٓٓٓ,ٓٙٔاوا ا امم   امال ك مم, فم  ثاؽدت )

( ٓٓٓٔني اني ثثؽ ا  لالا امم   ام اث  امهج ي/امعاق  امضيال ي, ومم ينل ضرز ا  ثثؽد ا  لدالا هدة  امضد   )

, امدةي ويدفم ثدامموا: يونشدرطي  ا  نمدوا ثقديب ضد  اميمدي  اندم كدا  5ٙيهو ي  فؤشمطم ول ج ثدام لم امضدةكو 

 .1ٓثثؽ ا  ضا ثي  ا ثعي  ولضشي  امؾ ني انيي

يث و ا  ام لم االلي  امةي اشرنرجم ضرز ض  لالا  ف  لضش  ضاليي  لثطدي معد يث  امجزيد  فدا  عد  هم 

امكةيد  ضدنهم أُشدرةنوا ضد   فد  امجزيد  وهدم: )امقديد امكثيد , امنشداب, اميدثي ,  هو لضش  عق  ضايدو ؛ أل  هندان

, ا  1ٕ, امضشاكي , امعضيا , ام هثا  في األ ي   واميواض (, وأقا  ل اض  ث  جعفد 1ٔامعثي , امضجاني , امض عل

, واقدا  انهدا ض  رجدب عاديهم امجزيد  هدم: امدةكو  امض راضدو  امدةي  ينفيداو  عد  امة يد  ضد  امنشداب واميدثيا 

ا  رف ت عال كا  امم ض  ام جاا  و  امنشاب, ض  لالا لومم: يانضا اوجثت عال كدا ضد  كدا  اممردا عايدم واجثدا

فكؾ ثها ع  لرادم... انضدا اممردا انضدا اوجدب عاديهم ]ام جداا امضمداراي  ضد  أهدا امةّضد [... وا  ضد  ضدةاهم ال يماردا 

 وامزضنل وشا   ض  يج ي ضج اهم ضض  ال يماراي.فرشمط عنهم امجزي , ضةا امعضيا , وام هثا , 

وامضافت مانظ  ا  ضردز مدم يروشد  ثليدوو اعد ا  امنيدا ى ضد  اهدا امةّضد  وأضداك  شدكناهم وكةدافرهم 

ا مهم, ثا  كز عال امع اق وضي  ثا جعا ُجا ضعاوضارم  ا جؽ افيا امشكاني  كضا فعا ض  اميهو  امةي  اج ى ضش ا

ا, ورعايا ةمن  ثضا يعو  مضا رمد م ثدم ضردز ضد  اممدوا: يأضدا عد   امنيدا ى فدال يضكد  ع  امع اق كضا شنؤري  ال ما

ا ج ااي ا ناليا ا رم يثا , وهةا  ميا عال ا  ضرز مم رك  م يم ضعاوضات كافي  يشدرطي  ضد  لالمهدا ا  1ٖرعيينم اال رعيينا

ت امردي أفدا  ضنهدا ضردز هدي ضدا ةكد   يفيا كامرفييا امةي عضا ثعو م ض  اميهو , اة أ  اميهو  كاندت امضعاوضدا
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ام  امري  امضرعاي ي  ثنياضي  امرطياي و ثل ثرا يا, فاركدؤ ضردز عايهضدا اركداباا كثيد اا, اال أندم رعّكدز عادل جد اوا 

 ع يث  امجزي  واال لام امضةكو   ثهةا امليوو ثقؤ  امنيا ى ض  أها امةّض .

 الك اكة ال كال ة ل لصار .

يددا ى أقددا  إمددل ا  رواجدد  امنيددا ى ثقددكا كثيدد  فددي امعدد اق كددا  ثضدد ينري  وعندد   دد يع ضرددز عدد  امن

ضهضرددي  ةك هضددا ثددامموا: يوامضدد ينرا  امو يدد را  فيضددا ثددي  امفدد ات و جادد  امارددا  يمددوا اثدد   ولددا ا  اكةدد  اهاهددا 

 .1ٗنيا ى هضا امُ ها ورك يت؛ ويموا ع  رك يت انها ض ين  ل يض  امثناب, ورجض  شا   ف ق امنيا ىي

لــّ م ضرز ضعاوضات ضهض  ع  ضناطك رواج  امنيا ى مكد  مديل فدي امضكدا  امدةي رنداوا فيدم امنيدا ى, 

ثا هة  امضعاوضات ةثرها عن    يةم ع  اميهو  وامضما ن  امردي أج اهدا ثليدوو أي ايدناؾ أهدا امةّضد  ر كيدزا 

جدد  امنيددا ى فددي ام ومدد  أكةدد  ضدد  ؼي هددا ثضدد   ضعيندد ؛ مددةمن يضكدد  ضدد  لددالا هددةا ر  يدد  ضندداطك الدد ى مروا

ا يوجد  عد   لايدا ضدد   1٘االشـدـالضي , فضدةالا فدي لوزشدرا  كددا  عد   لايدا ضد  امنيددا ى, وفدي ثدال  فدا ل أيعددا

 . هةا ضا يرعاك وثإيجاز ثرواج  امنيا ى في ام وم  االشالضي  في كراب ضرز لي  ام  اش .1ٙامنيا ى

 المجـــو ه-1

فدي اممد   ام اثد  امهجد ي أهدا امةّضد  ض كدزاا عادل ا  امدةضيي  رناوا ضرز في كراثم ام عا   االشدالضي  

ا إمل امضجول ثؤكة  ضد  ضكدا  وكدةمن 11هم: )اميهو  وامنيا ى( في يف ات ع ي   ض  امكراب , مكنم أقا  أيعا

, مكنم في ضكا  آل  ضد  كراثدم 16امياث  , فعن  ةك   ألضاك  ر كز وجو  اها امةّض  أقا  إمل امضجول وامياث  

أقا  إمل امضجول وةك  ضعاوض  ثليويهم اوجثت ضندا امد   عايهدا ألنهدا مديل  ليمد  ث شدب وجهد   15كو امضة

نظ نا, إة أنم ض  لالا كالضم أ ا  امموا ثؤ  امضجول لثا اممد   ام اثد  امهجد ي مدم يكد  االشدالم لد   كدم فديهم 

هدا ةضد , ويرعد  ةمدن ضد  لدالا لومدم ثؤنهم ض  أهدا امةّضد , ثدا أةنداب اممد   ام اثد  امهجد ي فمدط الد وا ثدؤنهم أ

 .6ٓاآلري: يوفي أةناب امم   ام اث  امهج ي اعر ؾ ماضجول ثؤنهم أها ةض  إمل جانب اميهو  وامنيا ىي

إال أ  هدددةا امكدددالم ضددد  و  عايدددم, إة أ  امضجدددول اعرددد ؾ ثدددةضرهم وأنهدددم أهدددا كرددداب شدددضاوي, فؤقدددا  

 في ثاب لاو أشضا  ثـــــ: )ثاب امضجول أها كراب(. 6ٔامثيــهمي

رم م امثيهمي, فمداا: يكدا  امضجدول أهدا كرداب يع فوندم, وعادم ي  شدونم...ي, وأقدا   6ٕكةمن امينعاني

( َشدنّوا ثهدم ]امضجدول[ شدن  أهدا امكردابي, ةكد هم ثدامموا: يفدي لومدم ) 6ٗواث  عث  امث  6ٖإمل ةمن امجياو

 ليوو: يوشنوا ثهم شن  أها امكراب أي في ألة امجزي  ضنهمي.ثهةا ام 6٘ولاا اث  ل اض 

ا شدالم ل اضد  ثد  جعفد وضا يإك  ألة  شوا ت ) , فمداا: يمضدا ثادػ أهدا 6ٙ( امجزي  ضد  امضجدول نيدا

ا... ولَددثََت يدد لارهم وجزيدد   إول ضدد  ألددام عاددل امدديض  ظهددو   شددوا ت ) ( اررددم وفددو هم فََكرَددَب مهددم كراثددا

فدي ضكدا  آلد  ضد  كراثدم ثليدوو ألدة امنثدي  61ميهو ي  وامضجول ضنهمي, وأقا  ل اض  ث  جعفد امني اني  وا

(( امجزي  ض  امضجول فماا: يوأضا امضجول فدؤ   شدوا ت ) لثدا امجزيد  ضد  ضجدول هجد )وطاثهدا 66 ...
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ثع  ةمن فهدم  م,ٖٗٙ-ٖٗٙهـ/ٖٕ-ٖٔم(, ض  أها امع اق... ولثاها عض  ث  املطاب ٕٗٙهـ/ٕٔلام  ث  امومي  )

ا عةضا  ث  عفا   ا...ي.٘٘ٙ-ٖٗٙهـ ]ٖ٘-ٖٕولثاها أيعا  م[ ثع   ضنهم وض  امث ث  وكانوا ضجوشا

َضةّا امضجول ينؾ ض  أيناؾ أها امةّض  فدي ام ومد  االشدالضي  ولد  وعد نا شداثما كيدؾ انهدم جدزب ال 

  وجدو هم, إة ا  ر كيدزهم االكثد  فدي يرجزأ ض  ضكونات امضجرض  امةضي  الا ام وم  االشالضي , وهنا نثيّ  اضاك

ثددال  امضقدد ق االشددالضي,  يددع رواجدد  ام ياندد  امضجوشددي  هنددان لثددا االشددالم, الشدديضا ض يندد  قددي از امرددي قدده ت 

 وا ع فر  ثي  امضشاضي  وامضجول, فرع عت ثيوت امضجول فيها مانهب, كةمن رع عت  يدارهم مالطد   يدع 

أقا  ضرز إمدل امضفداز  اموالعد  إمدل امقد ق ضد  ثدال  فدا ل, وةكد  ا  فيهدا ه ب امكةي  ضنهم في ران امفرن , كضا 

امضجددول اكةدد  ضدد  اميهددو   5ٓوأ  أهاهددا ضدد  امضجددول, وةكدد  امضم شددي أ  ثددإلايم لوزشددرا  65ض يندد  اممدد يني 

, ولاا ا  امضجول فدي 5ٔوامنيا ى, كةمن في ثال  فا ل امضجول يقكاو  امنشث  االكة  ض  طوا ؾ اها امةّض 

 .5ٕ اق كةي ي امع

قّكات ضعاوضات ضرز ةات امعالل  ثامضجول نشدث  لاياد  ضما ند  ضد  اميهدو  وامنيدا ى, وهدةا ثامراكيد  مدم 

عاللدد  ثماّدد  اعدد ا هم ضما ندد  ثؽيدد هم, ِز  عاددل ةمددن ام ددوا ع امرا يليدد  امرددي اقددر ن فيهددا امضجددول كانددت هددي 

كددا  مهددم  ظددو  واعدد  فددي ضجدد ى ام ددوا ع,  االلدد ى قدد ي   ولايادد  ثامضما ندد  ضدد  اميهددو  وامنيددا ى امددةي 

 وثضجاالت ضرع   .

 ه93الصـــابئة-4

كا  وجو  ارثدا  هدة  ام ياند  ثقدكا ض كدز ثض يند   د ا , وأقدا  ضردز ا  ارثدا  هدة  ام ياند  كدا  عيد  

م(,  ردل ويدؾ يداث    د ا  فدي أياضدم, ثدامموا: يعدا  6ٖٔ-6ٓ6هـ/56ٔ-5ٖٔاز ها هم أيام لالف  األضي  )

اموةنيد  ث دّ ا  إمدل امظهدو , وليّد ت امةيد ا  فدي جضيد  امقدوا   ضزيند  ثؽدامي امةيداب وامدو و  وام يدا ي  قؤ  

 .5ٗوثاألج ال عال ل ونها, وشا  لافها ام جاا ثامضزاضي ي

امنو امشاثك يوعد  ا  اميداث   كدا  ض كدزهم امد يني هدو ض يند   دّ ا , وانهدم نداموا   يد  كثيد   أيدام 

ل ام  ج  امري ضا شوا فيها ا رفاالرهم االجرضاعيد  واعيدا هم ام ينيد  ثطموشدها اموةنيد  امضدةكو   املايف  االضي , إم

 شاثما وثكا   ي , كضا يرع  ض  امنو ا  ر كيز رواج هم ثام  ج  االشال هو ض ين    ا .

ا ثليددوو اشددرفراب ض رشددب ثؽدد ا  ثقددؤنهم, فددؤفرل ثددنماهم؛ ألنهددم  شددب لومددم يعثدد و   وشدداق ضرددز نيددا

مكواكدب وانهدم ميشدوا ضو دد ي  كداميهو  وامنيدا ى, وعدزم املايفدد  اةد  رادن امفردوى عاددل لدراهم, اال انهدم افردد وا ا

 .5٘م5ٖٕهـ/ٕٖٓانفشهم ثضاا كةي  فعفل عنهم, كا  ةمن عض   وا ع شن  

كضا يضك  االعرضا  عال ضنقو  ي   ض  املايفد  فدي ضنريدؾ اممد   ام اثد  امهجد ي فدي ر  يد  أضداك  

ميداث   وردوزيعهم امجؽ افدي, إة أ  امضنقدو  امضدةكو  كردب مايداث   امضرواجد ي  فدي عد   ضد   يدؤض  ثدم رواج  ا

املايفدد  ثاالهرضددام ثهددم, فمدداا ضرددز: يكرددب مايدداث ي  امضميضددي  ث ددّ ا  وام لدد , و يددا  ضعدد , أضدد  فيددم املايفدد  
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نونها  ويضا شددو   يددارهم , وهددةا امضنقددو  ثددي  أضدداك  وجددو هم وامضندداطك امرددي يشددك5ٙثيدديانرهم و  اشددرهمي

 االجرضاعي  فيها.

وامجد ي  ثامددةك  ا  ضردز نمددا عدد  اثد   ددزم االن مشددي ضعاوضد  ؼايدد  ثاألهضيدد  ثليويدهم أ امهددا ماشددن  

م  ردل ا  اثد   دزم يمدوا 5ٓٓٔهدـ/ٓٓٗم, لداا فيهدا: يومكدنهم ]اميداث  [ انم عدوا  دوامي عدام 5ٓٓٔهـ/ٓٓٗ

ايانهم ض  جضي  اال ت ال يثاؽو  ا ثعي  ن  .51فشا

امنو امضرم م امةي أفا  ثم ضرز ثؤنهم انم عوا, وعزز لومم ثضا ةك   اث   زم  دوا عد م رجداوز عد  هم 

 في كا اال ت عال ا ثعي  نفل, ي ما عال لا  رواج هم و ثضا ثامفعا ع م وجو هم.

اجرضاعيد  ضرعد    كدا  االةد  امواعد  فدي رضييدزهم عد  ؼيد هم, ضد  ضكوندات ضا ل اها امةضد  انقدط  

امضجرض  االشالضي امةي عاقوا في ظاّم, وهة  االنقدط  ضنهدا ضدا فد ت عاديهم ف عدا امعضدا فيهدا واالمردزام ثهدا, 

وؼي ها كانوا ضلي ي  في امعضا ثعوبها في اولات ضعين , وثاولات ال ى وث شب ظ وؾ لاه   كا  يفد ت 

 يهم االمرزام ثها وامعضا في عوبها, وض  االقياب امري ضيّزوا ض  لالمها, هي:عا

 م ب  أهل الذّمةه -8

ف عت ام وم  اإلشالضي  عال أها امةّض  ا ر اب ضالثل ضعيند  رضييدزا مهدم عد  امضشداضي , أو عادل االلدا 

وعدد  عالضددات ضرعددا ؾ عايهددا مرضييددزهم, ولدد  الرافددت أمددوا  ثعددت امضالثددل ثددي  طا فدد  والدد ى عندد  ام جدداا 

ينهم, وامج ي  ثامدةك  انهدم وامنشاب, ثا  رل أي اب امضنايب ضنهم رضيزوا ثضالثل ضعين  ع  ؼي هضض  اثناب  

مم يكونوا يارزضو  ثقكا  ا م ثا ر اب هة  امضالثل, ووع  امعالضات امضضيّز  مهم, ثا يضكننا امموا انهم ياثشدونها 

 فمط في االولات امري ي  ع فيها رق   عال مثشها, وفيضا ياي نرناوا هة  امضالثل امضضيز  مهم.

-1ٓٔثضالثددل أهددا امةّضدد , ففددي أيددام  كددم املايفدد  هددا و  ) دد  ت ام ومدد  االشددالضي  رعايضددات لايدد  

م(, أُض  اها امةّض  في ض ين  ثؽ ا  ثادثل ضالثدل لايد  رلدامؾ ضالثدل امضشداضي , كدا  ةمدن 6ٓ6-16ٙهـ/5ٖٔ

م, وثهةا امليدوو لداا ضردز: يفالدةوا ]أهدا امةّضد [ ثدؤ  يجعادو فدي اوشداطهم امزنّدا ات ضةدا 6ٓ1هـ/5ٔٔشن  

 .56لالنشهم ضع ث , وا  يجعاوا ِق ان نعامهم ضةنيّ ...يامليط, وثؤ  ركو  

امكالم امشاثك يرع  ضد  لالمدم ا  هدةا اماثدال ضفد وت عادل جضيد  ضكوندات ضجرضد  أهدا امةّضد , وهدةا 

ا, ثا عال االعم االؼاب ال يُازم ثهدا  اماثال ف ت عال امةضي ا  يرضيز ثم, اال ا  هة  امرعايضات ال يُارزم ثها  ا ضا

-ٕٖٕال فددي اولددات ضعيندد  ررددؤزم ثهددا امعاللدد  ثددي  أهددا امةّضدد  وامضشدداضي , ففددي عهدد  املايفدد  امضروكددا )امددةضي ا

, جضد  طياشدا  مونهدا عشداي رضيدزاا مهدم عد  امضشداضي , 55م( اض  ثؤ  ياثل اها امةّض  طيامل5٘6-5ٗٗهـ/1ٕٗ

ادل اهدا امةّضد  ا  يضيدزوا وض   ؼدب ضدنهم مدثل لانشدو  امضشداضي  فعايدم ا  يجعدا عايهدا  ّزيد  )قد يطي (, وع

عثيدد هم ثددؤ  يعددعوا عاددل ظدداه  ضالثشددهم  لعرددي  ضدد  اممضدداش مونهددا يلددامؾ مددو  امضالثددل امظاه يدد , وهرددي  

امدد لعري  ا دد اهضا عاددل اميدد   وااللدد ى عاددل امكرددؾ, عاددل ا  ركددو  كددا  لعدد  ضنهضددا ثضمدد ا  ا ثعدد  ايدداث  
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, كدددا  ةمدددن  شدددن  ٓٓٔ (, ثدددا عاددديهم مدددثل امزنددداني وعشددداي  امادددو , وا  ال يادددثل ضضددداميكهم امضنددداطك )اال زضددد

 .ٔٓٔم6ٗ5هـ/ٖٕ٘

وضا يإك  ا  هة  االج ابات كانت فعاميرها ضإلر  ضا لامم ضرز ثهةا امليوو: يولثدا اوا اممد   ام اثد  

ا فدي اممد    ثؤ ث  شني  عا ت اممواني  املاي  ثاماثال إمل امظهو , وق   في أض ها, ةم مم نشض  ع  ضةاهدا قدي ا

كاددم, فمدد  ناضددت ومددم رطهدد  اال عندد ضا لددوى اضدد  أهددا امشددن  فددي اممدد   املدداضل امهج ي/ام ددا ي عقدد   ام اثدد 

 .ٕٓٔامضيال ي  يع عا ت ثقكا ج يي

م أضد  ثروليد  املايفد  يادزم ثدم أهدا امةّضد  ثادثل ضالثدل رضيدزهم عد  1ٖٓٔهـ/5ٕٗشجات  وا ع شن  

جضد  كثيد  ضد  وجهداب ام ومد  وضشدإوميها, وأجداثوا امضشاضي , وثُاّدػ ثدةمن زعضدا هم ضد  اميهدو  وامنيدا ى اضدام 

 .ٖٓٔثامشض  وامطاع 

كةمن فدي ضيد  أيدام امفداطضيي  أضد  املايفد  امفداطضي ثرفعيدا لدانو  اماثدال ألهدا امةّضد , عادل اةد  فرند  

, ومكد  ضد  لدالا ٗٓٔمٖٓٓٔهدـ/5ٖٖ  ةت ايام ام اكم ثؤض  ت امفاطضي, وأي   أواض   ثهةا امليوو شدن  

 لرا يلي  يظه  ا  ام اكم ثؤض  ت امفاطضي ر اج  ع  هةا امم ا  ولفدؾ عندم, ومدم يثدك ضد  امضالثدام وا ع ام

امضازم اال مثل امزنا  أو امعضاض  امشو اب, وضنة ةمن امولت  شب ضا يقي  ضرز ايث  امنيا ى ياثشدو  امعضاضد  

 .٘ٓٔامشو اب

ف دات امضجرضد  امدةضي, فامنيدا ى  د    و  ع في ضي  االشالضي  ا     ت اموا  امعضا م, مكا ف   ض 

 مهم اماو  االز ق أضا عضا م اميهو  ثاماو  االيف , وامشاض   اماو  اال ض , كا  هةا ايام امضضامين.

ول  الريت كا ف   ض  ف ات امضجرض  امدةضي ثاثدال ضعدي , فعادل شدثا امضةداا فدؤ  اميهدو  لدالا اممد   

طوياد , وهدي مثدال امد أل عند  اميهدو ,  ٙٓٔثشو  عال  إوشهم ث اطيداامةاني امهج ي/امةاض  امضيال ي كانوا يا

وليا انها ض  امضق ق رع  جزباا ض  اثه    يل اميهو , اضا امضشي يو  فم  مثشوا امث انل عال ام إول, ةم فيضدا 

 .1ٓٔثع  لا وا امضشاضي  فاثشوا اممالنل امطويا , وايث ت ض  مثال ام أل املاو ثامنيا ى

ي ضالثدل أهدا امةّضد  امردي ياثشدونها فدي ضناشدثارهم, فمد  أقدا  ضردز إمدل اهرضداضهم املداو أضا ضا يرعاك ف

ثامةيدداب امجضيادد  االمددوا  وؼاميدد  امددةض , شدديضا فددي االعيددا  وامضناشددثات املايدد  ثهددم, فمدد  كددانوا ي  يددو  عاددل 

   يعضادو  فدي ليدو  كدا  امنيدا ى امدةي 6ٓٔاالهرضام ثهةا امجانب كةيد اا, فعادل شدثيا امضةداا فدي عيد  امقدعاني 

املالف  ثثؽ ا  شيضا امجوا ي ضنهم ي  ي  عال امظهو  ثؤ ش  امضظاه , فماا ضرز: يكانت امويدا ؾ فدي يدوم 

 .5ٓٔأ   امقعاني  في لي  املالف  ثثؽ ا , ضزينات في ةياب جضيا  ؼامي , وفي اعنالهم ياثا  ض  امةهب...ي

, وثاياد  ٔٔٔو  ضرنافشدي  فدي زيندرهم وضالثشدهم, فدا  امنيدا ى يظهد ٓٔٔكةمن في عي  امم يشد  اقدضوني

ويفهم ضرز ثامموا: يويظه و  كا ضا يضكنهم اظها   ض  امضآكا وامضقدا ب وامضالثدل, وآالت  ٕٔٔعي  امؽطال

 .ٖٔٔامةهب وامفع  وامجواه ي
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اضا في عي  امزيرو , فكانت امعا    امشا    وامضرثع  عند  امنيدا ى هدي مدثل امةيداب ةات امادو  االثديت 

ا ثهة  امضناشث  ثهة  .ٗٔٔ  امضناشث , ويع  هةا اماو  ض  امضالثل عن هم لايا

ويوافك عي  امني وز أوا فيا امقراب, يموم ثم أها امةّض  ثرؽييد  امضالثدل اميديفي  إمدل ضالثدل ررناشدب 

 .٘ٔٔض  امفيا امج ي  ماشن , وكةمن يعضا عاض  امنال

امض رد في  مهدا, شديضا عند  أهدا امةّضد , رضيدزهم عد  ول  الريدت ثعدت امضهد  ثضالثدل رضيدز ايد اثها 

ؼيدد هم عدد  ط يددك عالضددات و ال ددا ضعيندد , فعاددل شددثيا امضةدداا فددي امعدد اق لددالا امعيددو  االشددالضي  ال يعضددا 

ا ثهدةا امليدوو, فمداا: يوضد   ثاملض  اال اها امةّض  امةي  كانوا يضرهنو  هة  امضهند  فمدط, ولد  الردثل ضردز نيدا

ا... ويكو  ا لط امةيابيرضام آم  املّضا    .ٙٔٔا  يكو  ةضيا

وعن ضا ر  ع ع  شوق امقضاعي  في ضي , امةي يمي   ع   كثي  ض  امنال, إة أ  ثدم ثؽايدا ضد  أهدا 

امةّض  يجاش   رل ولت ضرؤل  ض  امايدا, ويدفه  ضردز, ثدامموا: يوكدا  يجادل فيدم ]شدوق امقدضاعي [ فدي امايدا 

شيضا يع ف  ثها, وهي مدثل امضدالآت امطد ر وفدي ا جاهد  شد اويا ضد   ثؽايا يماا مه  زعي ات امقضاعي , مه 

 .1ٔٔا يم ا ض , وكّ  يعاني  ام عا  ي

ا, ومدثل   ديل امنيدا ى  ومثل جاةايك اميهو  امثُ طاّ  فدي ضيد  وفدي ثؽد ا  وامضقد ق االشدالضي ايعدا

ؼي هم ض  ضكونات امضجرضد  , ومثل امياث   مثال ثاو  لاو ثهم رضيزوا فيم ع  6ٔٔامطايشا  امطويا  رضيزاا مم

 .5ٔٔامةضي

 الع ماا المم زة ألهل الذّمةه-1

ضيزت ام وم  االشالضي  أها امةّض  ع  امضشاضي  ثعالضات ال ى ؼي  امضالثل امري اقد نا إمدل عالضارهدا 

وأموانهددا امضضيددز  مهددم ظدداه اا عدد  امضشدداضي , مكدد  هنددان عالضددات فدد ت عاددل أهددا امةّضدد  ا  يوشددضوا ثهددا  و  

م, ونرناوا اضةا  عال ةمن ضضا اقا  اميها ضرز, ونو  ها هنا ثاعرثا ها جزب ض   يا  امضجرض  امةضي, فعادل ؼي ه

شثيا امضةاا كا  أها امةّض  رلرم ايد يهم ثلدرم لداو, وكدا  ضد  عالضد  امثد اب  عند ضا يد ف  امدةضي ضدا عايدم ضد  

هدي  المد  عادل اشدريفاب  ضدا ثةضردم ضد  عد ا ب, ع يث  فانم يرم رعايك ضا يشضل ثدـ: )عالضد  امثد اب ( ث لثردم, و

و  يت ام وم  االشالضي  عال هدةا امجاندب, وعضادت عادل ا شداا ضوظدؾ لداو ي افدك جثدا  امعد ا ب يلدرم 

أها امةّض  كدا ثاشدضم واشدم امم يد  وااللاديم امدةي يعديش فيدم, واملدرم عثدا   عد  طثد  يطثد  ثدم, يكردب عادل يد   

ايم, ورةثدت عند   ثياندات كاضاد  ثشدجالت مد ى اوم دن امعضداا فيهدا أويدافم امجشد ي  اميضنل اشم امثا  واميش ى اإلل

وض ا شكنا , وال نج  أ  اا ض  اها امةّض  اال وةثرت عنم امثيانات ورُعاّك ث لاثهم عالض  امث اب  ويلرضو  ايد يهم, 

 ا:ول  ويؾ ا   امقع اب رعامم ث ثيثرم, كضا رعاك امث اب  ثؤعناق أها امةّض , فما

 لدددرم ام دددب مهدددا فدددي عنمدددي

 

 

 ٕٓٔضوعدد  املددارم ضدد  أهددا امددةضم 

ا عاددل امجددا ظ   م لدداا: يا  ضدد  رضددام آمدد  6ٙ5هددـ/ٕ٘٘وثضددا يرعاددك ثعاللدد  املددرم امضضيددز  او   ضرددز نيددا

ا ضلروم امعنكي  .ٕٔٔاملضا  ا  يكو  ةضيا
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, ثدا عاديهم ٕٕٔوامثد اةي وض  امعالضات امضضيز  ألها امةّض  ثؤ  ال يشدض  مهدم ثاضرطداب و كدوب امليدوا 

م(, وكددا  6ٙٔ-6ٗٙهددـ/1ٕٗ-ٕٖٕ كددوب امثؽدداا وامُ ضدد  و شددب, وهددةا اممدد ا  يدد   عدد  املايفدد  امضروكددا )

 .ٖٕٔم6ٖ٘هـ/5ٖٕرا يد اي ا   شن  

اال ا  هة  االج ابات كانت ضإلر  ومم يشرض  امعضا ثها, وام ميا عال ةمن هو ضدا رضكد  ضندم اهدا امةّضد  

, فهدا ٕٗٔإمل ام  ج  امري يرشاط ثها امةضي ويرشاضو  ضنيب امكراث  وضنيدب امدوزا  ثرشاك امضنايب ورشاضها 

 يعما ض  هةا ا  يثمل هةا امم ا  فعاالا, وا  كا  فعاالا فهو ال يقضا كا طثمات امضجرض  امةضي.

وفيضددا يرعاددك ثثيددوت أهددا امةّضدد  فهددي األلدد ى عدد ت عالضدد  ضدد  عالضددات امرضييددز ثينهددا وثددي  ثيددوت 

امضشاضي , اة امزم اها امةّض  ثامرزاضات ثهةا امليوو, وضنها ضنعهم  ض   ف  امثيوت امري يشكنونها عال ثيدوت 

امضشاضي , ويث و  شب ضا ةك   ضرز ا  هدةا االجد اب ضشدر  ة  لدالا اممد   امـدـ اث  امهج ي/امعاقد  امضديال ي, 

ا فماا: يوظه  ض  هةا امعي  ألوا ض   ضن  أها امةّضد  ضد  رعا يد  ثيدورهم عادل اثنيد  امضشداضي ؛ فدا  ضاكدوا ثيوردا

 .ٕ٘ٔعامي  ال وا عايها, وضنعوا ض  االق اؾ ضنها عال امضشاضي ...ي

م( يا ب كراب األ كدام امشداطاني  وامواليدات ام ينيد , ثؤندم 6٘ٓٔهـ/ٓ٘ٗأقا  ضرز إمل امضاو  ي )ت:

امؽد ب  ردل ا  أ د  امثداثوات ردةض  ضد  اميهدو   اوا ض  أقا  إمل ةمن, وأفا  ضرز ثؤ  هة  امفك   ل  شــ ت إمدل

  .ٕٙٔامةي  ثنو كنيل مهم اعال ض  كنيش  امنيا ى امضجاو   مم

أعددـؾ إمددل ةمددن اضدد  امضروكددا ثددؤ  يرضيددز اثددواب ثيددوت اهددا امةّضدد  ثعالضددات رضيددزهم عدد  أثددواب ثيددوت 

ا ثدي  ضندازمهم امضشاضي , فماا ضرز ثهةا امي  : يا  يجعا عال اثدواب  و هدم يدو  قدياطي  ضد  لق ـدـب رف يمدا

 .1ٕٔوضنازا امضشاضي ي

 مودو اهل الذمة م  الذم    المتحول   ال  ا،  م.-1

ا  ر  ع آ م ضرز ع  امطوا دؾ ام ينيد  امدةالع )اميهو يد , امضشدي ي , االشدالم(, وةكد  ثؤنهدا ضنفيدا  رضاضدا

يوكدا  امضشدام ]امدةضي امدةي يعرندك  ثععها ع  امثعت, ول   كز عال أها امةّضد  امدةي  يعرنمدو  اإلشدالم, فمداا:

 .6ٕٔاالشالم[ اةا ا ر  ع  االشالم عولب ثاممراي

ول  أج ى ضما ن  ثهةا امليوو ثي  امرق ي  االشالضي وثدي  لدانو  ام ومد  امثيزنطيد , فمداا: يكضدا ا  

 .5ٕٔلانو  ام وم  امثوزنطي  ]امثيزنطي [ كا  يمعي ثمرا امضشي ي إةا هو ؼيّ   ينمي

, ٖٓٔموا هنا ثؤ  آ م ضرز عن ضا رناوا  كم امدةضي امدةي اعرندك االشدالم ةدم ا رد  هدو: )اممردا(والث  ض  ام

اعطل قواه  ع ي    د ةت ثهدةا امليدوو, مكندم أقدا  إمدل ضشدؤم  يفهدم ضد  لالمهدا أندم ي يد  اممدوا ثدؤ  امدةي  

 ت ام ضايد  جدّ اب ةندب لد  يعرنمو  االشالم ض  أها امةّض  مم يعرنمو  ثعمي   يا ل  ثا كا  رد كهم ماضشدي ي  مؽد

الر فو , أو ر ميك ه ؾ ضعي , اة اقا  إمل اقلاو كانوا يرومو  ضنايب ضعين  و  ةت ضوالدؾ ا اند  اشدر موا 

عايها عموث  ث شب امع ؾ امشا  , ومكي يجنثو  انفشهم ران امعموث  أو ي ضو  انفشدهم ضد  امدرهم امضوجهد  امديهم 

, وضدا يإيد  لدومي ثليدوو ٖٔٔكد  ا  يطدامهم لدانو  ورقد ي  ضد  أهدا امةّضد فم  اعرنموا االشالم امدةي فيدم ال يض
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ارهدم  ٕٖٔامنضاةج مري اقا  اميها ضرز نمرطؾ امنيوو االري : يفي اوال  امم   امةاني امهج ي )امةاض  امضيال ي(

ا, فداعرنك االشدالم, وكدا  ي دط ضد  قد ٖ٘ٔثداماواط ٖٗٔثض يند  ضد و ٖٖٔ  يل االشالف  امنشدطو يي  ا عانيدا ؤ  ارهاضدا

 .ٖٙٔامضشاضي  م ى امثالطي

وض  رهض  اماواط إمل رهض  امزنا يقي  ضرز إمل أنضوةجي  ض   جاا ام ي  امنيا ى اعرنمدا االشدالم عادل 

م اعرندك اشدمؾ اة ثيجدا  االشدالم ثعد  ا  لدثت 56ٓهدـ/ٖٓٙاة  ةثوت هة  امرهض  عايهم, فمداا: يو دوامي عدام 

م هد     ديل اشدالف  رك يدت ثداملا  ثشدثب ا ركاثدم مازندا ٙٔٓٔهدـ/1ٓٗعايم يزندي ثداض أ  ضشداض ... وفدي شدن  

 .1ٖٔف لا االشالم ورشضل ثاثي ضشام, ورزوج كةي اا ض  امنشابي

ا ضد  امعمداب ثعد  أ  ةثدت  امنيي  امضرم ضي  أقا  فيهضا ضرز إمل  جاا  ي  ةضيي  اعرنموا االشدالم ه وثدا

ا ضد  أ كدام امقد يع  امعيشداوي , أي عايهم ضرهضي  )اماواط وامِزنا(, أي أنهم مم يعرنمدوا اال شدالم  ؼثد  ثدا لاليدا

أنددم ال ي يدد  ا  يمددوا ثددؤ  هنددان ضدد  اعرنددك االشددالم ضدد  امنيددا ى ث ؼثدد  يددا ل  وعميدد   الددالو ةاثردد  ثامدد ي  

االشالضي, وضا يعزز لومي هةا هو ا  ضرز وّع  لالا كالضم عنهم ثؤنهم عن  اعرنالهم االشالم مم ي يداوا عادل 

عايم عن ضا كانوا عال امضشي ي , فماا ثليوو أشمؾ ض ين  رك يت امموا اآلري: يوي كدل امضإ لدو  ضا كانوا 

امضشي يو  ضش و ي  انم مم ينا امرق يؾ عن  املافاب ضا كا  ينامم وهو   يل ألثناب  يندم, واندم فدي آلد   ياردم 

 .6ٖٔكا  يعيش ض  امركفؾي

شددعل و اب ضددالةّ  وقددهوارم فعندد  كالضددم عدد    دديل كضددا ا  ضرددز ي دداوا ا  يثددي  ثددؤ  عدد  ا ضددنهم كددا  ي

اشالف  رك يت نفشم امةي لثت عايدم يزندي ثداض أ  ضشداض  عادل  د  اقدا   ضردز فاندم ثاعرنالدم االشدالم رضكد  ضد  

, وهو ثهةا امموا ي ي  امد ثط ثدي  امفعدا 5ٖٔاقثا   ؼثارم, ومور مةمن ض  لالا لومم: يورزوج كةي اا ض  امنشابي

ا ضد  ام شدابامةي ض  أجام ه  , وعادل هدة  امرهضد , ولد  ٓٗٔ  ثاملا  وهو امزنل امةي ثشثثم اعرندك االشدالم ه ثدا

 اقث   ؼثارم ثؤ  رزوج كةي ات أل  امضشي ي  ال رثي  رع   امزوجات.

وأو   ضرز لي  لاد  أ د  االشدالف  اال ا  هدة  امضد   الردا  االنضدوةج ضد  االند مل, وهدو اشدمؾ ض يند  

مشدوب  Elviraامةي لاا عنم ضرز: يوكةمن في االن مل ُلا  ا د  االشدالف  امكثدا ... أشدمؾ ض يند  امثيد ا  ٔٗٔامثي  

 .ٕٗٔشي رم, فاعرنك اإلشالمي

امنيددوو امضرم ضدد  ا ا  ضرددز ضنهددا وثقددكا ؼيدد  ضثاقدد  اممددوا ثددؤ  امددةي  ؼددا  وا امضشددي ي  واعرنمددوا 

ضقدين , ثد ميا ألوامدم: يارهدم   ديل االشدالف  ثداماواط, ولومدم االشالم هم أنال شي و  عن  امضشي ي  ا ركثوا فِعاا 

لثت عايم يزني, ه     يل اشالف  ثاملا , ولا  ا   االشالف  مشدوب شدي رمي, هدة  االمفداظ اقدا   واعد   ضندم 

 ثؤ  اوم ن املا جي  ع   ي  امضشي ي  إمل االشالم هم أقلاو ؼي  ض ؼوب فيهم عن  اها  يانرهم.

ضرز ثاالقا   إمل هة  امنضاةج ضد  امدةي  اعرنمدوا االشدالم, ضد  وجدو  امكةيد  ضد   جداا  ض  لالا اكرفاب

ا ض   شاب عال ج يض  أو لطدؤ   ي  ةضيي  الرا وا ام ي  االشالضي وفعاو  ضعرنمي  ايا  ع   ؼث  وميل ه وثا

 ا ركثو  ف لاوا االشالم ميلاّيوا انفشهم ض  طا ا  امعماب وامرعةيب.
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م فددي امكراثدد  امرا يليدد  كددا  عايددم ا  يددواز  ثددةك  نضدداةج الدد ى وهددي ضوجددو   فددي ومر ميددك  يا يردد

امضيا   امري اطا  عايها هعو نفشم,  رل ال نارضل اميم امعة  ونموا معادم مدم يطاد  عادل ضيدا   اقدا ت مضةدا 

امدةي   لادوا  هكةا نضاةج, وض  ةمن يضكننا ا  نطاك  كضنا ض  لالا هة  امضشؤم  ثؤنم كدا  يندو  ويقدكا لفدي ا 

امدد ي  االشددالضي مددم يمدد ضوا عايددم عدد  عميدد   يددا ل  ثددا ألجددا ام يددوا عاددل ام ضايدد  وامددرلاو ضدد  عموثدد  أو 

 لياو.

امما   امض لك امضرف و يشرنرج ثؤ  ضرز ي اوا ثيو   ؼي  ضثاق   ا  يعطي ام ياند  امضشدي ي  اومويد  

ضعين  ميل ؼفا  ضنم ثا ع  لي , وعن  وامر كيز عادل عال ام ي  االشالضي وافعاي , وعضا عال الفاب  ما ك 

ضعاوضات امؽاي  ضنها اث از امجانب امشاثي وجعادم امضدنهج امشدا  , ا ا  ضردز اعطداب ضما ند  ثدي  امضوالدؾ امشداثم  

امرددي رناومناهددا عدد  كثددا   جدداا امدد ي  ا ركثددوا لطي دد  يعددالثو  عايهددا فدداضر نوا ثاإلشددالم, وثددي  ةضيددي  اعرنمددوا 

م وا ردد وا, فكؤنددم ي يدد  امراددوي  ضدد  ثعيدد  ثددؤ  امددةي  اعرنمددوا االشددالم  ورع فددوا عاددل  ميمرددم ا رددّ وا عنددم االشددال

ضيّ ي  ما جو  اا  يانرهم االومل امري ر كوها فن ضوا عال ر كهدا وا ردّ وا عد  االشدالم ضفعداي   يدنهم االوا, 

واثدوا االّ ام جدو  امدل  يدنهم االوا, وضد   واقا  امل راميهم ينوؾ امعدةاب وضد  ةمدن مدم ير اجعدوا عد  ضدولفهم

جانددب آلدد   كددز اممددوا ثددؤ  عضدد  ا دد هم رجدداوز امةضدداني  اقددا   ضنددم ضدد  ثعيدد  ثددؤ  امدد ي  االشددالضي ال ي اعددي 

ا, فنجدد   يدد  ج  امجوانددب االنشدداني , فؤقددا  إمددل  ددوا ع ال نمددوا عنهددا ؼيدد  يدد ي   ثددا نمددوا هددي االلددا  دد وةا

اشاضوا ةم ا ر وا ع  االشالم ا  اهضا   ةت في ثا   ش وج ثدامع اق, وااللد ى  ا ةري  ع  ا ر ا   نيا ى ل  

في ضي  امفاطضي , االومل في امم   امةامع امهج ي, وامةاني  فدي اممد   ام اثد  امهجد ي, واميدن امنيدي  اآلردي  

مدل دمحم ثد  امنعضدا  اماةي  اركؤ عايهضا ضرز ثهةا امليوو, فماا: يول    ع في اوا ا عه  امفاطضيي  اندم:  فد  إ

ا اشدام, ةدم ا رد , ولد  رجداوز امةضداني  فاشدرريب فدؤثل, فدؤنهل 556-5٘ٙهدـ/65ٖ –ٖ٘ٗامماعي ) م( ا  نيد انيا

اض   إمل امعزيز, فشاضم موامي امق ط , وا شا إمل امماعي ا  ي شدا ا ثعد  ضد  امقدهو  ميشدرريثو , فدا  عدض  

 .ٖٗٔاالشالم فؤثل فمرا, ةم أض  ثرؽ يمم في امنيايمم عنم ضا    ينا , وا  اي  فايمرا؛ فع ت عايم 

 اهل الذمة ومودفهم م  الـــــتزاوج م  الم  م  ه -4

رندداوا ضرددز ضوعددو  امددزواج, وثدديّ  ضولددؾ اممددانو  امكنشددي امضشددي ي, فمدداا: يومددم يكدد  ةددم رددزاوج ثددي  

اني  ا  رردزوج ثؽيد  نيد اني, امضشاضي  وؼي  امضشاضي , وةمن أل  اممانو  امضشي ي مم يك  يجيز ماض أ  امنيد 

مدد ال رنرمددا هددي واوال هددا إمددل ؼيدد  ضددةهب, وال كددا  يجددوز منيدد اني ث شددب لددانو  امكنيشدد  ا  يرددزوج ثؽيدد  

 .ٗٗٔني اني  االّ  جاب ا لامها وأوال ها إمل امني اني ي

نشدي , امنو امضرم م أوع  ثقكا جاي ضولؾ اممانو  امكنشي ض  االلر ا  ض  ام يانات االل ى مكال امج

ا امردزوج  ول      امةواثت واالشثاب امري ر عو إمل امةثات عال ام ي  امضشي ي فامض أ  امني اني  ال ي ك مها ثراردا

ثؽيدد  امنيدد اني وامشددثب اوعدد م ضرددز ثمومددم امشدداثك: يمدد ال رددةهب هددي وأوال هددا إمددل ؼيدد  ضددةهبي , وام جددا 

ن فهو ضق وط وامق ط هو ضدا  د    ضردز فدي امدنو امني اني ال ي ك مم امرزوج ثؽي  امني اني , وا    ع ةم

امضرمدد م, ثمومددم: ياالّ  جدداب ا لامهددا وأوال هددا إمددل امنيدد اني ي, فامهدد ؾ االشددضل عندد هم كضددا يرعدد  هددو امدد ي  
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, فاالشددر ام  فددي امددنو امضرمدد م ٘ٗٔوامعميدد  , ةددم ا  ؾ لددا الا: يأضددا زواج امضشددي ي ضدد  ضشدداض  فكددا  ضشددر يالاي

امضشاض   و  ؼي ها ض  ثالي امضاا وامن ا, وض  هنا يضك  امموا ثؤ  ضردز عند  االقدا   لّيت زواج امضشي ي ث

إمل اممانو  امكنشي في امنيوو امردي ضد  ةك هدا امضرعامد  ثدزواج امنيد اني: ياالّ  جداب ا لامهدا وأوال هدا فدي 

ض  ضشداض  فكدا  ضشدر يالاي, امني اني ي, فؤ  هةا ال يقضا امض أ  امضشاض  ألنم ر ا ن ولاا: يأضا زواج امضشي ي 

وكددا  اممددوا االوا ا ا  ثددم ضدد أ  ؼيدد  ضشدداض  اة كددا  ام جدداب ضدد  االلردد ا  ثهددا هددو ا لامهددا هددي وأوال هددا فددي 

ا لال امض أ  امضشاض  امردي يشدر يا زواج امضشدي ّي ضنهدا, واالشدر ام  هندا  ثضدا يميد   امني اني  فهو جا ز, طثعا

امضشاض , ثدا ال  امضشداضي  ي فعدو  لطعيدا ردزويج ثندارهم منيد اني اال اةا ثها ميل ر فّ  امضشي ي ع  امزواج ث

 اعرنك االشالم وايث  ض  امضشاضي .

ويضك  ا جا  شثب ةمن امرق ي  امكنشدي امدةي عدّ   ضردز ضشدر يالا إمدل امرقد ي  االشدالضي وامدةي ةكد   

ى, فمداا: يوال يكدو  رؽييد  امد ي  اال ضرز ثكراثم لي  ام  اش  ثليوو رؽيي  ام ي  واالنرماا ض  ضشدا  إمدل الد 

, ومدم يؽفدا ضردز امرقد ي  االشدالضي ثليدوو أهدا امةّضد  وامدةي عد    فداظ ٙٗٔاةا كا  ةمن  لوالا في االشالمي

امكيا  املاو م يانات أها امةّض , وامةي يرع  ض  لالا امموا امرامي مم: يكا  في ام وم   االشالضي  ضدا يعدض  

 .1ٗٔامةّض  كيانها املاو, فكا  ال يجوز ماضشي ي ا  يرهو  وال مايهو ي ا  يرني يكا  يان  ض   يانات اها 

ا ا  ال أ د  ضد  أهدا امضادا   ثط ضرز ضوعو  امرزاوج ثدي  أهدا امد يانات ثضوعدو  امضوا يدع, ضوعد ا

ا ض  ؼي  ضارم, فماا: يومدم يكد  امنيد اني يد ع اميهد و ي امةالع )اميهو ي , وامني اني , واالشالم( ي ع قليا

اي ا كا  أو ني انيا  .6ٗٔوال امعكل, كضا مم يك  اميهو ي أو امني اني ي ع امضشام وال امضشام ؼي  امضشام يهو يا

وأةا  في ضكا  آل  أ لم فدي امنيدؾ امةداني ضد  اممد   ام اثد  امهج ي/امعاقد  امضديال ي, ثدؤ  املايفد  

, وأندم )املايفد ( يد ى فدي ضدوا يةهم  أي امنثدي أض  ثامرلاي  ثي  امياث ي  وؼي هم )أهدا امةّضد ( وثدي  ضدوا يةهم

()ٔٗ5(وعزز ضرز ةمن ث  يع امنثي ,امةي لاا فيم: يال يروا ع أها ضاري ي )ٔ٘ٓ. 

عزز ضرز ضوعو  ضوا يع أهدا امةّضد  وامضشداضي  ثكرداب امضوا يدع امدةي أيد    املايفد  امضمرد   شدن  

امضوا يدع وضد  جضاد  ضدا لداا: يرُدَ ّ  ر كد  ضد  ضدات ضد  م, وامةي ثيّ  فيم امكيفي  امري ركو  عايها 5ٕٖهـ/ٖٔٔ

ا عال أها ضارمي  .ٔ٘ٔأها امةّض , ومم يُلِاؾ وا ةا

امةي يم أ إقا   ضرز إمل كراب امضوا يع امضةكو , يفهم ا  ام وم  االشالضي  كانت لثا هدةا امكرداب رؤلدة 

 , وهةا امكراب ل  عّ ا ض  ام كدم, مكد  ضي اع امةضي امةي ال وا ع مم ثع  وفارم, ورعضم إمل ثيت ضاا امضشاضي

وال  ام اا ا  ضا ةك   امضمر   هو امةي كا  ضعضوالا ثم, وهةا ضا وع م ضر جم كراب آ م ضرز ثهاضش اميدف  , 

إة ثيّ  ا  هةا  أي ع   ض  امي اث 
ا ٕ٘ٔ  .ٖ٘ٔ, وثامرؤكي  يعني هو  أي امنثي أيعا

 ه   ك هاومااركة الم  م ا،حتفا،ا الو ل ة ألهل الذمة -5

, وكدا  يفرد ت ثدم ا  (ٗ٘ٔ)ا (ــــــــثعنوا : )االعي , وعنونماف   ضرز امفيا امةامع وامعق ي  ض  كراثم

, ضد  عد م اؼفداا اعيدا  اهدا امةضد  ام ينيد , أل  عندوا  كراثدم هدو: )نهعد   ليدكيرناوا االعيا  االشدالضي  ثقدكا 
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ا, فكا   , (٘٘ٔ)يدف  ( 1ٔضجضو  ضا رناومم ع  اعيا  اها امةض  هو: )االشالم(, اال ا  ضا لام ثم هو امعكل رضاضا

 .(ٙ٘ٔ)أضا االعيا  االشالضي  فم  رناومها ثاميف ري  االلي يري  ض  امفيا

 ,ول  ثامػ كةي اا في رناومم ألعيا  امنيا ى  و  اميهو  ض  اها امةض , و ثضدا يكدو  امد اف  فدي ةمدن اشدثاب عد  

 هي:

ا ض  امنيا ى -ٔ  , ف فعرم امل ةمن روجهارم ام يني  امري ينرضي اميها.انم كا  ضشي يا

ا؛ مهددةا امشددثب  ّكددز عاددل االعيددا  امضشددي ي   و   -ٕ كانددت مددم ضع فدد  و  ايدد  ثؤعيددا  امنيددا ى كونددم ضشددي يا

 اميهو ي .

 انؽالق اميهو  عال أنفشهم جعا ض  امعش  امرع ؾ عال طموشهم, ضما ن  ثامطمول امضشي ي . -ٖ

ا هنان اشثاب ال ى ؼي ها ا ت ثم إمل ا  يروش  في رناومم مألعيدا  امضشدي ي  ثقدكا هة  االشثاب و ثض

 ضفيا وضوش .

ا ض  نا ي  ال ى عن ضا لاا : يكانت اعيا  أهدا ثؽد ا  ركدا  ركدو  نيد اني  ضد   وكانت ضثامؽ  ضرز أيعا

ا ض  ا رفاا   .(1٘ٔ)امنال...يكا وجم, وكانت اعيا  امم يشي  في ضلراؾ اال ي   اكة  االعيا  نييثا

نم كا  ل  اقا  إمل ضعاوض  ؼاي  ثام ل  ررعاك ثامضقر كي  ض  امضشاضي  فدي اعيدا  إ وض  االنياؾ امموا

امنيددا ى, فمدداا: يواقددر كوا ]امضشدداضي [ فددي امجانددب االجرضدداعي امضشدداّي ضدد  راددن االعيددا ... وكانددت اال يدد   

 .(6٘ٔ)ثؽ ا يي ...يثثشارينها امفشي  , ولاعات ق اثها امثا   , ضجرض  اها امثطاالت وضمي  طالب اماةات ض  ام

امددنو امضرمدد م يوعدد  ثقددكا يدد ي  شددثب اقددر ان امضشدداضي  ثؤعيددا  امنيددا ى, وهددو طاددب امرشدداي  

 وامضاةات وامر وي  ع  امنفل, وميل امرعثّ  وامر يّ  ضعهم.

وضضا يإك  اعريا  امكةي  ض  امضشاضي  االقر ان ثؤعيا  امنيا ى لوا ضرز: يفم  كا  امضشداضو  ي رفادو  

 .(5٘ٔ)عيا  امني اني  طوا امعام...يثجضي  اال

  ضد  أهددا امطدد ب واماهدو االقددر ان ثعيد  امفيدد , فمداا: يوفددي يددوم وامضشدداض يقدر نوجد ت امعددا   ا  

, امدنو امضرمد م (ٓٙٔ)امفي  ثثؽ ا  كا  امضشاضو  وامنيا ى... وال يثمل أ   ض  أها امط ب واماهو اال  ع  ي

  ض  طامثي اماهدو وامادة  وامضرعد , ورركد   هدة  امعثدا   يومك  امضشاض  وامنيا ى عال    شواب, ييةك  امضشاض

عّ  اها اماهو وامضرع  وامق اب وامط ب, انهم كانوا ي ع و  اعيا  امنيا ى امضرع    في ثؽ ا  وامماه   عادل ث

 .(ٔٙٔ)   شواب

واقدا  إمدل  ,امماه   ومم يؽفا ضرز االقا   إمل اقر ان املافاب واالض اب في ران االعيا  في ثؽ ا  أو في

, كضدا اقدا  ضردز إمدل عد   ضد  االعدالم (ٕٙٔ)ليام ع   ضنهم ثثعت امضضا شات واالشهام في اثهاج ران اال رفاالت

أو امضنيفي  أو ام  ام  امةي  قاه وا أو اقر كوا في ران االعيا  وويفوا جزب ضد  ا رفاالرهدا وطموشدها, ضةدا: 

مد  ا يدل إثد اهيم ثد  امماشدم امكاردب  دوامي اوالد  اممد   ام اثد  ضعدامم , فمداا: يف(ٖٙٔ)إث اهيم ث  امماشم امكارب

, ولداا ا  ام  امدد  (ٗٙٔ)...يلّ مهوهدا, كضيداي  امؽدزال  ثجانددب االهد ام وضدوالي  امجيدز  وجشدد ها, وثشدرا  امِمد
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فدي ضيد  وويدفها  (ٙٙٔ), وكدةمن امضشدعو ي امدةي قده  مياد  امؽطدال(٘ٙٔ)امضم شي يفرل  اندم  أى عيد  ث ثدا  

 .(1ٙٔ)ث ل 

امنيددا ى   كددانوا لدد  اعرددا وا امضشدداهض  واالقددر ان فددي ا رفدداالت يويةثددت ا  امضشدداضةمددن وضضددا يإيدد  

لداا: يوكدا  يدوم ا د  امقدعاني  يدوم عيد   (6ٙٔ)عثا ات ر ا عال ةمدن, فعند    يةدم عد  عيد  امقدعاني  هم,واعيا 

ا: يوكددا  ام شددم ]امعددا  (5ٙٔ)كثيدد  ماعاضدد ي ا...ي امرمايدد [ ثضيدد  وشددا  –, ولدداا ايعددا , وعدد   يدد  (1ٓٔ)امددثال  ايعددا

, واقدا  إمدل عيد  ث ثدا   ثدا  (1ٕٔ)   ا د  ضد  امنيدا ى وامضشداضي يي, لاا: يوكا  ال يرلاؾ ع  ع(1ٔٔ)امةعامب

و , لداا: يوجد ت لد, وعد  عيد  امو(1ٖٔ)امضم شي ويفم: ياندم ضد  اعيدا  امنيدا ى امردي يرعا فهدا امضشداضو ...ي

ايمدا   ردم ... ويا  في  شوم امضاون فدي مياع ّ م ف  امض (1ٗٔ)  ميا  امولو امعا   في امم   ام اث  امهج ي ثامرثلي

ؾ ضد  امندال واالمد (1ٙٔ)و, وع  ميا  امؽطال لاا: يول   ع  امنيا فدي رادن اماياد  ض د(1٘ٔ)امني ا  ورؤجيجها...ي

 اعي امقددضّ  ق, لدداا: يوكانددت امعددا   ا  يعدداب شددو(16ٔ)عيدد  امقددعاني   , وعدد(11ٔ)ضدد  امضشدداضي  وامنيددا ى...ي

    ضال لاا: يوكا  يجرض  اميدم نيدا ى ثؽد ا , وال يثمدل ا د  ي دب اماهدو , وفي عي   يّ (15ٔ)ثإعاب  كثي  ...ي

 .(6ٓٔ)واملالع  اال رثعهم, وكا  امنال يميضو  فيم االيامي

: يوكا  ض  األعيا  امكث ى عن  امنيا ى ثضي  عي  شد عا  ضدا ارلدة  (6ٔٔ)ولاا في عي  شج  يوشؾ

, وكاندت عدا   امعاضد  وامشدول  ا  يطوفدوا لثدا املد وج (6ٕٔ)امل وج مشج  يوشؾ ثامجيز امضشاضو , وهو عي  

 . (6ٖٔ)ماشج ... فاض  املايف  امظاه  امرجا  ثا  ي فعوا ضا ج ت ثم امعا  ...ي

 وفي ا رفاا عي  امشن  اممثطي  ثضي , لاا: يوكاندت امعدا   فدي  أل امشدن  امفا شدي  واممثطيد  ا  يد شّ 

ا ثامضاب...يامنال ثععهم ثع  .(6ٗٔ)عا

اضيد  وفي عي  امني وز لاا: يوكا  امعاض  ]امضشاضو [ ثضيد  ضد  عيد  امنيد وز ينرلثدو   جدالا يشدضونم 

 .(6٘ٔ)...يامني وز

ا  ولاا في عن  ا   اعيا هم: يونشرطي  ا  نرثيّ  في امعا   امجا يد  ثضيد  انهدا رقدثم عيد  امك نفداا قدثها

ا...ي  .(6ٙٔ)واع ا

ا لدداا: يوكددا  ضدد  امعددا ات ثميددو  امعثاشدديي  نةدد  امزهددو ...يوفددي عيدد  امنيدد وز  , وفددي عيدد  (61ٔ)ايعددا

ا لاا: يوكا  امعاض  يؽيّ و  فيم امف ش واآلالت وكةي اا ض  امضالثلي  .(66ٔ)امني وز ايعا

وفي عي  امؽطال ثضيد  كدا  يمدام ا رفداا ضهيدب وكثيد , لداا فيدم ضردز: يوكدا  ضد  ام شدوم ]امعدا ات[ 

امشددفالني  ميادد  امؽطددال فددي ضوكددب كثيدد , ورولدد  ثددي  ي يددم امقددضو  ي كددب ضرددومي امقدد ط  ا   امم يضدد  ثضيدد 

 .(65ٔ)امضوكثي  وامضقاعا...ي

, فهي  المد  عادل انرقدا  طامثيدم, وقدا ثيم, وامدةي  كدانوا (5ٓٔ)أضا لوا ضرز : يوانرق ت  و  املض ...ي

ثؤضداك  عد   عند   ,عثا ات ام امد , عادل رعاطيدميم ضو  عايم ثكة   ايام اال رفاالت ام يني  مانيا ى, اة ر   ت ام

, ولداا فدي مياد  امولدو : يو عد  امولدت امدةي (5ٔٔ)ضرز, ضةا: يوكةي اا ضدا يمد   ةكد  اال يد   ثدةك  امقد اب...ي
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, (5ٖٔ), ولداا فدي أ د  االعيدا : يوهندان يد و  امقد ابي(5ٕٔ)ينثؽي ا  يجال فيم ض  امنال ماطعام ةم ماق اب...ي

, ولاا فدي مياد  امؽطدال: يويظهد و  كدا ضدا يضكدنهم (5ٗٔ)يعّض و   يّ   واكنافم و انارميلاا: يو ,وفي عي  آل 

, ولدداا ييددؾ ا رفدداا امنيددا ى وامضشدداضي  ثؤ دد  االعيددا , ضددا نيددم: (5٘ٔ)اظهددا   ضدد  امضؤكددا وامضقددا ب...ي

واماهدو, وقدوه  , لاك كةي  ض  امنيدا ى وامضشداضي  ضد  امميدام مألكدا وامقد ب (5ٙٔ)يفاجرض  عن  كنيش  امضملّ 

, وأقددا  إمددل أ دد  اعيددا  ضيدد , فمدداا: (51ٔ)امي  شددكا ى...يفدداؾ ام ّضددهددركه  و ضاهدد  فددي لِ رضدد  شددك  امنشدداب و

 .(56ٔ)ثا  فيم ض  املض  لاي  ثضا يزي  عال ضا   امؾ   هم فع ...ييوكا  يُ 

ثؤعيددا  امنيددوو ضرم ضدد  امددةك  ردد ا  المدد  واعدد   عاددل امعددا ات امرددي اعرا هددا امضشدداضو  ثضشدداهضرهم 

ا وعدا   ضعضددوال شددالضي  العيددا  ؼيدد  ااألهددا, ثددا  ي رفدا ثث امنيدا ى ضدد  كددا ثؽدد ا  واممداه  ,  رددل ايددث   شددضا

 )امني اني (.

 ع  , اهضها: اشرنراجاترويا امثا ع امل 

 كز ا م ضرز ثكراثم نهع  االشالم عال اها امةض  في ام ومد  االشدالضي , وكاندت ضعاوضاردم اكةد  ر كيدزا عد   -ٔ

امنيا ى؛ ةمن  ثضا يعو  النرضاب  امل هة  امطا ف  وامضعاوضات امري ث وزرم عنها اكةد  ضد  ؼي هدا ضد  طوا دؾ 

 اها امةض .

ةي  ؼيد وا  يدانرهم ثاالنرمداا امدل امد ي  االشدالضي, مدم  اوا ضرز ض  لالا امث ع ا  يوع  ا  اها امةضد  امد -ٕ

يك  ر ومهم هةا ع  عمي   ثاالشالم ومك  ه ثا ض  عموث  ضا مةنب الر فو , او  ؼث  ضنهم ثرعد   امزوجدات امدةي 

 ال   ام ي  االشالضي, مك  هةا ضجانب ما ميم  اة ا  هنان امكةي  ضض  اعرنموا االشالم ع  لناع  و ؼث  فيم.

اعرض  ضرز في ضعاوضارم ع  امطا ف  اميهو ي  عال   امري  يهدو يي  قدهي ي , هضدا ثنيداضي  امرطيادي وثرا يدا,  -ٖ

 ضوع ا ض  لالا كراثيهضا عال اع ا  اميهو  وروزيعهم امجؽ افي في امضناطك امري ر كز رواج هم فيها.

 عت عايهم, وطومثدوا ثداالمرزام ثهدا كدامضالثل ارع  ض  لالا امث ع امعالضات امضضيز  الها امةض  وامق وط امري ف -ٗ

 واق  امزنا  و كوثهم م يوانات ضعين   و  ال ى, ض  امكيفي  امري كانوا فيها يضا شو  طموشهم ام يني .

قا ن امضشاضو  اها امةض  شيضا امنيا ى ضنهم اعيدا هم وا رفداالرهم,  ؼثد  ضدنهم مطادب امر فيدم وامضرعد  ال  -٘

امنيا ى, اال ا  ام اف  االكث  عن هم هو طاب امضاةات امري كانت ضرواف   في ران اال رفداالت, امردي امر ي  ث ي  

 قا كهم فيها ميل امعاض  ض  امضشاضي  و شب ثا  رل املافاب وا ثاب ام وم  وامضرنفةي  ماؽ ت نفشم.

                                                 
ٔ
 .ٗٗ٘ث وي, ضوشوع  امضشرق لي ,  

ٕ
 .ٖٔٗامعميمي, امضشرق لو ,  

ٖ
 ضرز, ام عا   االشالضي , ضم ض  امض مك,  . 

ٗ
 .ٖٔٗامعميمي, امضشرق لو ,  

٘
 .ٕٗامضشرق لو  االمضا  امنقوب وامراةي ,  
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ٙ
 ضرز, ام عا   االشالضي , ضم ض  امض مك, ى. 

1
 م.5٘1ٔامطثع  ثجز ي , ول  طثعت في امماه   شن   

6
 .ٗٗ٘ضوشوع  امضشرق لي ,  

5
 /  كاض  امضر جم ماطثع  االومل.ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  

ٔٓ
 .6ٓ٘-5ٖٗ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  

 .ٕٕٔ/ٕٔ  ضنظو , مشا  امع ب, اث ٔٔ
 .ٙٔٔ/ٗامفي وزاثا ي, امماضول امض يط,  ٕٔ
 .5ٕشو   امروث , اآلي / ٖٔ
 .5ٕٕامضاو  ي, اال كام امشاطاني ,  ٗٔ
 .ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘ٔ
 (.ٖهاضش ) ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙٔ
 .ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٔ
 .ٔٙ-ٓٙ/ٔاالشالضي , ضرز, ام عا    6ٔ
 .ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٔ
(, وثعنوا : )نشل  عه  ٕ٘ٓٔث لم: ) ٕٖٗينظ  ثليوو كراب امعه  ماجاةايك كاضال. اث   ض و , امرةك   ام ض وني ,  .ٔٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٓ

 امجاةايك(.
 .ٕٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٔ
 .55ٕامنماش, امضةض  ض  اشرعضاا اها امةّض , ثع امف ل  ثي  امضشاضي  م شاب الوانهم ض  اها امةّض . ينظ : رنفية أها امةّض  وض اومرهم  ثليوو ٕٕ
 .ٕٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٕ
 .55ٕامنماش, امضةض  ض  اشرعضاا اها امةّض ,  ٕٗ
 .ٖٔٓ -ٖٓٓامنماش, امضةض  ض  اشرعضاا اها امةّض ,  ٕ٘
 .ٕ٘ٔوامضاون,  ام شاامطث ي, را يد  ٕٙ
 .ٗ٘/ٗاث  لاكا , وفيات االعيا ,  1ٕ
 .ٔٗٗ/٘, وامضاون ام شاامطث ي, را يد  6ٕ
 .ٓٔٗ/٘ضشكويم, رجا ب االضم,  5ٕ

 .ٔٗ/ٔامزا ؾ. امرنولي, نقو ا امض اع  , ضنها امجي  ورضييز امجهثة : امجهثة كاض  فا شي  رطاك عال املثي  ثامنمو   ٖٓ
 .6٘ٔ؛ امياثي, اموز اب, 1ٔي, الثا  ام اعي ثاو وامضرمي ثاو, وميام ٖٔ
 .ٕٕٗ, 1ٕٓ-ٕٙٓ, 6ٗٔالطثاب, االنثاب في طثمات ااث  أثي اييثع , عيو   ٕٖ
 .1ٕٓ/٘, 5ٕ٘/ٗامطث ي, را يد ام شا وامضاون,  ٖٖ
 .ٖٓٓ-61ٕثليوو الياب وعماب اها امةّض  ينظ : امنماش, امضةض  في اشرعضاا اها امةّض ,  ٖٗ
 .ٕٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖ٘
 .ٖٙ-ٕٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٙ
 .ٖٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٖ
 .ٖٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٖ
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وةمن  ,وا ضرنا  ي   وا رزعم امطا ف  وا ع امرا يد ثؤنهم كان منااةثرت  امك  اشرفا   اميهو  ض  االنمشام في  وم  االشالم ال يعني ا  اميهو  كانوا ضر  ي  ث 5ٖ

-56ٔها, واشرض ت هة  امفر  ضنة ايام امضؤضو   امرنا   ا ى إمل ظهو  انمشاضات في امطا ف  اميهو ي  وم ت ثينهم فر  اعط  ا يانا إمل ر لا املالف  م

مفر  ثي  طوا ؾ اميهو , ينظ : ؼنيض , نزه  امضقراق في را يد ماضزي  ع  ا .امضيال ي امعاق  رل اضر ت اكة  ض  امم   ام اث  امهج ي/ م,6ٖٖ-6ٖٔ/هـ6ٕٔ

 .ٓٔٔ-6ٓٔيهو  امع اق, 
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٓٗ
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔٗ
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٗ
 (. ٕهاضش ) ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٗ
 .ٕٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٗٗ
 .ٕٕٔامضقراق  ض  را يد يهو  امع اق,  نزه  ٘ٗ
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙٗ
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٗ
 .٘ٙ -ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٗ
 .ٖٔ/ٔرا يد ام ا ,  5ٗ
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٓ٘
 (.٘هاضش ) ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔ٘
 .٘ٙ/ٔ ضرز, ام عا   االشالضي , ٕ٘
 (.ٕهاضش ) ٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖ٘
 .ٙٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٗ٘
 (.ٕامهاضش ) ٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘٘
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙ٘
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1٘
 .ٗٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6٘
 .16ٕ/ٖزي ي . ام ضوي, ضعجم امثا ا , ضولؾ وام ا  امامل يث  ض   ي ض ين  امش ياني شو ى: ضوع  ثامع اق ض  ا ت ثاثا, وهي 5٘
 .ٕٖٗ/٘ل ي . ام ضوي, ضعجم امثا ا ,   ٖٓٙنه  امضان: كو   واشع  ثثؽ ا  رقرضا عال  ٓٙ
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔٙ
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٙ
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٗشوق وا ي امم ى, وهو ض  ل ي  يماا انم هان ثها عا  لوم هو . ام ضوي, ضعجم امثا ا , ر: ثامعم ةم امشكو , وهو  ْ لُ  ٖٙ
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٗٙ
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘ٙ
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙٙ
 .ٙٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٙ
 .ٙٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٙ
 .ٙٙ, ٗٙ/ٔ, ام عا   االشالضي , ضرز 5ٙ
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 .ٙٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٓ
 .5ٔٔ/ٔ؛ اث  امميم امجوزي , ا كام اها امةّض , ٔٔٔ/1؛ امكاشاني, كراب ث ا   امينا  , ٕٕٔأثو يوشؾ, كراب امل اج,  1ٔ
 .ٕٕ٘امل اج ويناع  امكراث ,  1ٕ
 .ٙٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٖ
 .ٙٙ/ٔاالشالضي , ضرز, ام عا    1ٗ
 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٕلوزشرا : عم اومم وثع  امواو امشاكن  زاي وشي  ضهضا  وهو اشم مجضي  ثال  املوز. ام ضوي, ضعجم امثا ا ,  1٘
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٙ
 .ٙٙ-5٘, 1٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  11
 .1ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  16
 .ٓٙ/ٔ, ضرز, ام عا   االشالضي  15
 .ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٓ
 .66ٔ/5, امشن  امكث ى 6ٔ
 .5ٕٕٙٔ لم ام  يع  1ٕٖ/ٓٔامضينؾ,  6ٕ
 .ٕٓٔ/ٖأ كام امم آ ,  6ٖ
 .ٖٕٗ/ٖاالشرةكا ,  6ٗ
 .6ٙ٘/ٓٔامق ر امكثي ,  6٘
 .1ٕ٘امل اج ويناع  امكراث ,  6ٙ
 .ٕٕ٘امل اج ويناع  امكراث ,  61
 .ٖ٘ٗٔ/ٖهي لاع   امث  ي  ثينها وثي  اميضاض  عق   ايام. اث  عث  ام ك امثؽ ا ي, ض اي  االطال , هج : ثفر  اومم وةانيم, ض ين   66
ت ام ضوي, امم يني : ض  ل ى ض و رم  ثي  ض و امقاهجا  وض و ام وة, وشضيت ثامم يني  كونها رم   ض   ض  ض و ام وة وال ى ض  ض و امقاهجا . يالو 65

 .66ٖ/ٗضعجم امثا ا , 
  وجثاا يم لوزشرا : ا ت لوزشرا  ثثال  فا ل, رقثم ا ت امع اق وهوا ها, ضياهها طيث  فيها امكةي  ض  امنلا, واملوز هم شكا  لوزشرا  واالهواالا 5ٓ

 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٕايثها . ام ضوي, ضعجم امث ا , ل ب اماو  
 .٘ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٔ
 .1ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٕ
   واوو , امياث   امضن ا يو . ؛: مارفاييا ع  امياث   ينظ : شثاهي, ايوا امياث   امضن ا يو  وضعرم ارهمامياث   5ٖ

 .1ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٗ
 .1ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5٘

 .6ٙ-1ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٙ
 .6ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  51
 .6ٖ/ٔ ضرز, ام عا   االشالضي , 56
 .6ٗ, وكانت اممالنل راثل كؽطاب عال ام أل أضا مو  ها أو راّؾ  ومها امعضا م. امجا ظ, امراج, في الالق امضاون,  مشاطي ضف  : ا امطياش 55

 . ٙٗٔ/5ٔ؛ اثو امف ج االيفهاني, كراب االؼاني, 5ٖ٘/1هو ضا يرز  ثم اها امةض , وليا انم  زام يق  ثم امةضي وشطم. امف اهي ي, كراب امعي ,  ا :امزنّ  ٓٓٔ
 .6٘ -6ٗ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔٓٔ
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 .6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٓٔ
 .6ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٓٔ
 .51/ٔاالشالضي , ضرز, ام عا    ٗٓٔ
 .55/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘ٓٔ
, 1ٓٗ/1امعي , كراب امث اطيا: جض  ث طا  وهي لثع  روع  عال ام ال ض  لثا  جاا ام ي  امةضيي  ماولاي  وامِظا ثها ض  اقع  امقضل. امف اهي ي,  ٙٓٔ

6/ٔٗ6. 

 .6ٗ( ض  يف   ٔ؛ هاضش )6ٗ-6ٖ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٓٔ
ثيعو  هو ا   االعيا  امضشي ي , يجرض  فيم امنيا ى ض  جضي  امنوا ي وي رفاو  ثهةا امعي , وكا  يموم فيم شوق عظيم ض  امشن  امل امشن , في ي :امقعان 6ٓٔ

 .51/ٔويقر و  ةالة  ايام, ول  قا كهم امضشاضو  هةا اال رفاا. اموال ي, فرور امقام, 
 .16ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٓٔ
وهو ض  االعيا  امضشي ي  ي رفا ثم امنيا ى في اميوم امةامع ض  رق ي  االوا, ويكو  اال رفاا في  ي  اقضوني في ضنطم  عي  اقضوني:  امم يش  اقضوني:عي   ٓٔٔ

 .6ٕٓ/ٕلط ثا ؼ ثي  جا , وهو ض  اعيا  ثؽ ا  امضهض  عن  امنيا ى. ضرز, ام عا   االشالضي , 

 .6ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔٔٔ
في نه  اال    عي  امؽطال: هو ا   اعيا  امنيا ى, ييا ؾ امعي  في امشا ل ض  قه  يناي ,  شب اعرما  امنيا ى فؤ  ي يل ث  زك يا عّض  امشي  امضشي   ٕٔٔ

ضناشث . امضم يزي, كراب املطط وؼطشم في امضاب, وعن  ل وجم ض  امضاب اريا ثم  ور امم ل؛ مةا يا  رماي  عن  امنيا ى يؽطشو  اوال هم في امضاب ثهة  ام

 5ٕ/ٕامضم يزي , 
 .6ٕٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٔٔ
 .ٔهاضش  15ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  ٗٔٔ
 .5ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘ٔٔ
 .6ٗ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙٔٔ
 .6ٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٔٔ
 .6ٗ-6ٖ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٔٔ
 .6٘/ٔام عا   االشالضي ,  ضرز, 5ٔٔ
 .6ٕ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٓٔ
 .6ٕ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٔٔ
 6ٙ/ٕامث ةو : نو  ض  امليوا ؼي  االييا ؛ ويكو  ا   اثويم او كالهضا ؼي  ع ثي. اث  عميا, ق ر اث  عميا,  ٕٕٔ
 .6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٕٔ
 .5ٙ-5٘, 5ٕ ,5ٓ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٗٔ
 .6ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕ٘ٔ
 .6ٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٙٔ
 .6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٕٔ
 .6٘-1٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٕٔ
 .6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٕٔ
 .6ٗ/6ثلا ي,  ؛ امثلا ي, ي ي 1ٙ/ٗ وا  كم امض ر  في االشالم. ينظ : االضام امقافعي, كراب األم,  ٖٓٔ
ُ ِمْاَكافِِ يَ  َعاَل اْمُضْإِضنِيَ  َشثِيالا  لاا رعامل: ٖٔٔ  .ٔٗٔامنشاب / َومَْ  يَْجعََا َّللاَّ
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 .هكةا في امنو ٕٖٔ
 شب  أيم, ولاا ثؤ  ت وا    م ورّي ؾ ثاالناجيا6ٖٖ-6ٖٔهـ/6ٕٔ-56ٔامنشاط  : هم اي اب نشطو  ام كيم امةي ظه  ايام لالف   امضؤضو  امعثاشي  ٖٖٔ

 .6ٔٔثامجوه  ةو الانيم ةالة , هي: )اموجو , وامعام, وام يا (, امقه شراني, امضاا وامن ا, 
 .ٕٔٔ/٘ض و: ض ين  ل يث  ض  ض وامقاهجا  ض  ض   ل اشا . ام ضوي, ضعجم امثا ا ,  ٖٗٔ
 .ٓٔ٘م ؼي  ض ينا . امق يؾ امض رعل, االنريا , عموث  اماواط في االشالم هي  جم امال ط وامضاوط ض ينا  كانا ا ٖ٘ٔ
 (.ٔهاضش ) 6٘/ٔ ,ضرز, ام عا   االشالضي  ٖٙٔ
 (.ٔهاضش ) 6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٖٔ
 (.ٔهاضش ) 6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٖٔ

 (.ٔهاضش ) 6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٖٔ
,  لم ٖٔٓ/ٕ؛ امنشا ي, امشن  امكث ى, ٕٗٗ/ٕفكيؾ ثامةضي امةي يزني ثضشاض . امر ضةي, شن  امر ضةي, ام ي  االشالضي ي اشب امضشام امزاني ثام جم  ٓٗٔ

 (.ٕٖٓ٘ام  يع )
 .ٕٗٗ/ٔامثي  : كو   كثي   ثاألن مل ضريا  ثؤ اعي كو   لث  , ثينها وثي  ل طث  رشعو  ضيالا. ام ضوي, ضعجم امثا ا ,  ٔٗٔ
 (.ٔ) هاضش 6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕٗٔ
 (.ٔهاضش ) 6٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٖٗٔ
 . 5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٗٗٔ
 .5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٘ٗٔ
 .5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٙٗٔ
 .5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  1ٗٔ
 .5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  6ٗٔ
 .ٓٙ/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  5ٗٔ
 .ٓٙ/ٔالشالضي , ضرز, ام عا   ا ٓ٘ٔ
 .5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٔ٘ٔ
 (.ٖهاضش ) 5٘/ٔضرز, ام عا   االشالضي ,  ٕ٘ٔ
( لاا: يال يروا ع أها ضاري ي, ول  ر  ةت امضيا   ع  امو اة  وضا يرعاك ثها ثي  أها امةّض  وامضشاضي  وفيات في ةمن, اث  ةك  االضام ضامن ا  ام شوا ) ٖ٘ٔ

؛ امر ضةي, شن  امر ضةي, 6/ٕ او , شن  أثي  او ,  و؛ أث5ٕٔ/ٕ؛ اث  ضاج , شن  اث  ضاج , 6٘ٔ/ٕ؛ اث   نثا, ضشن  ا ض , 1ٖٙ/ٖامض ون  امكث ى, , أنل

ٖ/ٕ6ٙ. 
(ٔ٘ٗ)

 .5ٕ٘-1ٕٙ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ٘٘)

 .5ٖٕ-1ٕٙ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ٘ٙ)

 .5ٕ٘-5ٖٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ٘1)

 .1ٕٙ/ٕام عا   االشالضي , ضرز,  
(ٔ٘6)

 .11ٕ-1ٕٙ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ٘5)

 .1ٕٙ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔٙٓ)

 .15ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔٙٔ)

 .61ٕ-6ٕ٘, 6ٕٓ -15ٕ, 11/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٕٔٙ)

 .5ٕٔ, 61ٕ, 6ٕ٘-6ٕٕ, 11/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
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(ٖٔٙ)

ردا يد  امماشم امكارب: ويع ؾ ثام ليك اممي واني, وام ليك ممثا مم, وهو  جدا فاعدا عدامم ثااللثدا  مدم ريدانيؾ كةيد   فدي عادم االلثدا , وضندم كرداباث اهيم ث   

(؛ اميدف ي, امدوافي 6ٕر جضد   لدم ) ٕٙٔ/ٔاف يمي  وامضؽ ب, وكراب امنشاب وكراب ام ار واال ريار, ؼاب عايم ممب امكراثم وامرا يد. ام ضوي, ضعجم اال ثاب, 

 .ٔٙ/ٙثاموفيات, 
(ٔٙٗ)

 .11/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔٙ٘)

 .6ٕٔ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔٙٙ)

فيهدا... وممد   عد ت  ميا  امؽطال: وهي امايا  ام ا ي  عق  ض  كانو  امةاني, لاا امضشعو ي عنها: يومايا  امؽطال ثضي  قؤ  عظيم عن  اهاها, ال ينام امندال 

   ام اكثد  مانيدا وامنيدا يطيدؾ ثهدا, ]امموا ماضشعو ي[ شن  ةالةي  وةالةضا   ميا  امؽطاو ثضي , وااللقي  دمحم ث  طؽج في  ا   امضع وف  ثامضلردا   فدي امجزيد

ها ش و ا, ول  اض  فؤُش ج ض  جانب امجزي   وجانب امفشطاط امؾ ضقعا ؼي  ضا اش ج اها ضي  ض  امضقاعا وامقض ... وهي ا ش  ميا  ركو  ثضي , واقضا

 .15ٖ/ٔامةهب,  وال رؽاك ام  وب, ويؽطل اكة هم في امنيا, ويزعضو  ا  ةمن اضا  ض  امض ت وضث   ما ابي. ض وج
(ٔٙ1)

 .6ٕٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔٙ6)

يجرض  فيم امنيا ى ض  جضي  امنوا ي وي رفاو  ثهةا امعي , وكا  يموم فيم شدوق عظديم ضد  امشدن  امدل امشدن , فيثيعدو  عي  امقعاني : هو ا   االعيا  امضشي ي ,  

. ولاا امةهثي ثهةا امعي : يوهو عي  امقدعاني  امدةي مانيدا ى... فعضدا فيدم 51/ٔال ي, فرور امقام, ويقر و  ةالة  ايام, ول  قا كهم امضشاضو  هةا اال رفاا. امو

  ضؽداني امدثال ي. امدةهثي, ض  اماهو واملضو  وامضؽاني ضا يعاهي امضوم  امضك م ] ثضا يمي  امضوم  امنثوي[ فكا  يضّ  شضاطا طويال امل امؽاث  ثظاه  امثا , ويجضد

. وةكدد   اممامقددن ي ثددامموا: يعيدد  امقددعاني  ورفشددي   ثامع ثيدد  امرشددثي , يعضاونددم فددي شدداث  ا دد  6ٖٓ/ٕٗ؛ اميددف ي, امددوافي ثاموفيددات, ٖٕٖ/6ٗرددا يد االشددالم, 

  ثي  يشث و يوضهم؛ وشنّرهم فيم ا  يل جو ثشعؾ امنلا ض  امكنيش , وهو يوم  كوب امضشي  مايعفو  ]ام ضا [ في امم ل و لومم يهيو  وهو  اكب وامنال

 .ٔٙٗ, ٗ٘ٗ/ٕي يمي. يث  االعقل, 
(ٔٙ5)

 .11ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ1ٓ)

 .16ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ1ٔ)

يلادو ضد  لايد , ومدم عيد    يّ  امةعامب: وهو  يّ  ض   يّا ات ثؽ ا , في جانثها امؽ ثي, في امضوع  امضع وؾ ثـ: ثاب ام  ي , يمي   اها ثؽ ا  مارنز , وال يكا  

 .1ٕ-ٕٗقري, ام يّا ات, ال يرلاؾ عنم ا   ض  امضشاضي  وال امنيا ى, ولاا فيم امقع اب امميا   واالقعا . ماضزي  ض  امرفاييا. ينظ : امقاث
(ٔ1ٕ)

 .6ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ1ٖ)

 .6ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ1ٗ)

م وكيدؾ ا رفدا فيهدا ثعد  ا  5ٖٗهدـ/ٖٕٖميا  امولو : وهي ميا  امضيال  امضشي ي, وكا  يجض  ام طب فيها ويقعا. ونما اثد  االةيد   وايد  عد  مياد  امولدو  شدن   

ووع   وا امجثا ثم ب ض ين  زن  وة في امضق ق االشالضي وجض  نفط و ش عال ام طب واقعا في ميا  امضيال , وكيؾ ضدّ  شدضاط فيدم  جض  ام طب كاممثاب

 .5ٕٗ/ٗ. ينظ  ايعا: اث  لا و , را يد اث  لا و , 56ٕ/6انوا  امضاكوالت وامضق وثات, ةم اقعات امنا  وامنال ررف ج عايها. امكاضا في امرا يد, 
(ٔ1٘)

 .6ٕٕ-6ٕٔ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ1ٙ)

 .هكةا و  ت عن  ضرز, وعن  ام جو  امل امضي   امةي الة عنم ضرز, وج نا  ضطاثك مضا نمام ضرز 
(ٔ11)

 .6ٕٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ16)

امضشدي  ثيدت امضمد ل. عي  امقعاني : هو ا   االعيا  امضشي ي , ويشضل ايعا عي  امزيرون , يموم يوم اال   امشاثك معيد  امفيد , ي رفدا فيدم ثدةك ى  لدوا امشدي   

امطعدام ثانواعدم, وي رشدو  . وكدا  امنيدا ى ثثؽد ا  فدي هدةا امعيد  ي عد و  فيدم 65ٔ؛ اثدو  ثيدب, اممداضول امفمهدي, 1ٔٗ/ٖٔينظ : امنوي ي,  نهايد  اال ب, 

؛ امةعامثي, يريض  ام ه , ٕٖ٘املض , ويضا شو  امجنل ض  امؽاضا , ويقا كهم امضشاضو  امةي  يث ةو  ع  امضرع  واماهو هة  االفعاا. املييثي, امه اي  امكث ى, 

ٗ/ٔ1ٓ ,ٗٙٔ  . 
(ٔ15)

 .6ٕٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ6ٓ)

 .6ٕ٘/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ6ٔ)

  .يمي  ثم ضناشث  ل وج امنثي يوشؾ ث  يعموب امةي او عم عزيز ضي  امشج  في ضنطم  امجيز , فا رفا امنيا ى ثضناشث  ةك ى ال اجم ض  امشج 
(ٔ6ٕ)

ض و ث  امعداو امجيز : ثامكش , في مؽ  امع ب رعني افعا ضوع  في اموا ي, وهي ثاي   ؼ ثي فشطاط ضي  وض  افعا كو   ثضي , ك   اهاها االنظضام مع 

 .ٕٓٓ/ٕثع  امفر , فالرطوا امجيز  لططا وثموا فيها. ام ضوي, ضعجم امثا ا , 
(ٔ6ٖ)

 .6ٕ٘/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ6ٗ)

 .61ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ6٘)

 .66ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ6ٙ)

 .65ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ61)

 .5ٕٔ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ66)

 .5ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ65)

 .6ٖٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
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(ٔ5ٓ)

 .6ٖٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5ٔ)

 .11ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5ٕ)

 .6ٕٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5ٖ)

 .15ٕ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5ٗ)

 .6ٕٓ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5٘)

 .6ٕٗ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  
(ٔ5ٙ)

م, ةدم ٔٗٙهدـ/ٕٓ كنيش  امضمل: ثامفر  ةم امشكو  ةم شي  ضهضا , وامضمل ضشي ي  لثا ثناب امفشطاط,  ايد ها عضد و ثد  امعداو ولارادم اهاهدا لرداال قد ي ا شدن  

 .6٘ٔ. ينظ : امم قي فرور ضي  والثا ها, 1٘ٔ/٘فر ها. ام ضوي, ضعجم امثا ا , 
(ٔ51)

 .6ٕٙ/ٕام عا   االشالضي ,  ضرز, 
(ٔ56)

 .6ٕٙ/ٕضرز, ام عا   االشالضي ,  

 امم آ  امك يم

 م(.ٕٖٕٔهـ/ٖٓٙاث  االةي , عاي ث  اثي امك م امجز ي )ت:

 م.5ٙٙٔـ امكاضا في امرا يد,  ا  يا  , ثي وت, 

 م(.5ٕٙٔهـ/6ٙٙاث  أثي اييثع , أثو امعثال أ ض  ث  امماشم )

 عيو  االنثاب في طثمات االطثاب, ر ميك: نزا   عا, ضكرث  ام يا , ثي وت,  .ت. -

 م(.15٘هـ/15ٔاث  أنل, ضامن )

 هـ.ٖٕٖٔامض ون  امكث ى,  ا  ا ياب امر اع امع ثي, ثي وت,  -

 (.6ٙ5هـ/ٕٙ٘امثلا ي, أثو عث ت دمحم ث  اشضاعيا )ت:

 .56ٔٔهـ/ٔٓٗٔي ي  ثلا ي,  ا  امفك , ثي وت,  - 

 م(.٘ٙٓٔهـ/6٘ٗامثيهمي, أ ض  ث  ام ش  )

  ا  امفك , ثي وت,  .ت.شن  امثيهمي,   -
 م(.65ٕهـ/15ٕامر ضةي, اثو عيشل دمحم ث  عيشل ) 

 م.56ٖٔهـ/ٖٓٗ,  ا  امفك , ثي وت, ٕشن  امر ضةي, ر ميك: عث  ام  ض  دمحم عةضا , ط -

 م(.55ٗهـ/6ٖٗامرنولي, أثو عاي ام ش  ث  عاي )ت:

 .55٘ٔ,  ا  يا  , ثي وت, ٕو ا امض اع   والثا  امضةاك  , ر ميك: عثو  امقامجي, طنق -

 م(.1ٖٓٔهـ/5ٕٗامةعامثي, عث  امضان )ت:

 م.56ٖٔهـ/ٖٓٗٔـ يريض  ام ه , ر ميك:  . ضفي  دمحم لضي  ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت, 

 م(.6ٙ6هـ/ٕ٘٘امجا ظ, اثو عةضا  عض و ث  ث   )ت:

 م.5ٔٗٔهـ/ٕٖٖٔالالق امضاون, ر ميك: ا ض  زكي, امراج, في  -

 م(.66ٖهـ/1ٖٓامجياو, أثو ثك  أ ض  ث   عاي )ت:

 .55ٗٔهـ/٘ٔٗٔأ كام امم آ , ر ميك: عث  امشالم ضجي  عاي قاهي ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 اثو  ثيب,  . شع ي.

 م.566ٔهـ/6ٓٗٔ,  ا  امفك ,  ضقك, ٕـ امماضول امفمهي, ط

 م(.ٔٗٔٔهـ/ٖٙ٘ض و , دمحم ث  ام ش  ث  دمحم )اث   

 .55ٙٔامرةك   ام ض وني , ر ميك: ا شا  عثال وثك  عثال, ا  يا  , ثي وت,  -

 م(.6٘٘هـ/ٕٔٗاث   نثا, االضام ا ض  )ت:

 ضشن  ا ض ,  ا  يا  , ثي وت,  .ت. -

 م(.5ٗ٘هـ/ٖٖٗاملييثي, اثو عث  ت ام شي  ث   ض ا  )ت:

 م.55ٔٔهـ/ٔٔٗٔ, ضإشش  امثالغ, ثي وت, ٗامكث ى, طـ امه اي  

 م(.٘ٓٗٔهـ/6ٓ6اث  لا و , عث  ام  ض  ام ع ضي امضؽ ثي )ت:

   االعاضدديـد ردا يد اثد  لاد و  امضشددضل ثدـ: امعثد  و يدوا  امضثردد أ واملثد  فدي الثدا  امعد ب وامعجددم وامث ثد  وضد  عايد هم ضدد  ةوي امشداطا  االكثد , ضإششد

 م.51ٔٔ/5ٖٔٔماضطثوعات, ثي وت, 

 م(.6ٕٕٔهـ/6ٔٙاث  لاكا , أثو امعثال قضل ام ي  )
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 .511ٔوفيات االعيا  وأنثاب اثناب امزضا , ر ميك: ا شا  عثال,  ا  يا  , ثي وت,  -

 م(.666هـ/1ٕ٘ او , شايضا  ث  االقعع امشجشراني ) وأث

 .55ٓٔهـ/ٓٔٗٔشن  أثي  او , ر ميك: شع  دمحم امعكام, ثي وت,  -

   واوو , اماي ي.

 .ٕٙٓٓ,  ا  امض ى ماةماف  وامنق , ٕامياث   امضن ا يو , ر جض : نعيم ث وي وؼعثا  ام وضي, ط -

 م(.1ٖٗٔهـ/1ٗ6امةهثي, قضل ام ي  ث  لايضاز )ت:

 .561ٔـ را يد االشالم, ر ميك:  .دمحم عث  امشالم ام ض ي,  ا  امكراب امع ثي, ثي وت, 

 ز.شثاهي, عزي

 .ٕٕٓٓايوا امياث   امضن ا يو  وضعرم ارهم, ضنقو ات  ا  امض ى,  ضقك,  -

 م(.556هـ/66ٖامقاثقري, اثو ام ش  عاي ث  دمحم )

 م. 56ٙٔهـ/ٙٓٗٔ,  ا  ام ا   امع ثي, ثي وت, ٕـ ام يّا ات, ر ميك: كو كيل عّوا , ط

 م(.6ٔ5هـ/ٕٗٓامقافعي, أثو عث ت دمحم ث  ا  يل )ت:

 .56ٖٔهـ/ٖٓٗٔ,  ا  امفك , ثي وت, ٕألم, طكراب ا -

 م(.ٗٗٓٔهـ/ٖٙٗامق يؾ امض رعل, عاي ث  ام شي  امثؽ ا ي )

 هـ٘ٔٗٔاالنريا , ضإشش  امنق  االشالضي, لم,  -

 (.ٖ٘ٔٔهـ/6ٗ٘امقه شراني, أثو امفر  دمحم ث  عث  امك يم )

 .6ٕٓٓامضاا وامن ا,  ا  امفك , ثي وت,  -

 م(.ٙ٘ٓٔهـ/6ٗٗث  امض ش  ) امياثي, أثو ام ش  هالا

 .5٘6ٔاموز اب امضشضل: ر ف  االض اب في را يد اموز اب, ر ميك: عث  امشرا  ا ض  ف اج,  ا  ا ياب امكرب, امماه  ,  -

 م(.6ٕٙهـ/ٕٔٔامينعاني, عث  ام زاق )ت:

 امضينؾ,  ثيب ام  ض  االعظضي, ضنقو ات  امضجال امعاضي,  .ضن,  .ت. -

 م(.5ٗٙهـ/ٖٖ٘ ث  ي يل )اميومي, أثو ثك  دمحم

 .56ٖٔ,  ا  امضشي  , ثي وت, ٖالثا  ام اعي ثاو وامضرمي ثاو, ر ميك: يثو  قا  , ط -

 م(.5ٕٕهـ/ٖٓٔامطث ي, دمحم ث  ج ي  )ت:

 .ٕٔٓٓرا يد ام شا وامضاون,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 (.م1ٓٓٔهـ/ٖٙٗاث  عث  امث , أثو عض  يوشؾ امفه ي امم طثي )

 .ٕٓٓٓاالشرةكا , ر ميك: شامم  ضي  عطا, ودمحم عاي ضعوت,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 م(.6ٖٖٔهـ/1ٖ5اث  عث  ام ك امثؽ ا ي, يفي ام ي  عث  امضإض , )

 .55ٕٔهـ/ٕٔٗٔض اي  االطال  عال أشضاب االضكن  وامثما , ر ميك: عاي دمحم امثجاوي,  ا  امجيا, ثي وت,  -

 م(.1ٖٙٔهـ/1ٙ5هاب ام ي  عث  ت امهض اني )اث  عميا, ث

 .5ٙٗٔ, امضكرث  امرجا ي  امكث ى, امماه  , ٗٔق ر اث  عميا, ط -

 ؼنيض , يوشؾ  زق ت.

 .5ٕٗٔهـ/ٕٖٗٔنزه  امضقراق في را يد يهو  امع اق, ضطثع  امف ات, ثؽ ا ,  -

 م(.15ٔهـ/1٘ٔامف اهي ي, املايا ث  ا ض  )

 هـ.ٓٔٗٔ, ضإشش   ا  امهج  , ٕ:  . ضه ي امضلزوضي,  .اث اهيم امشاض ا ي, طكراب امعي , ر ميك -

 م(.5ٙ1هـ/ٖٙ٘اثو امف ج االيفهاني, عاي ث  ام شي  ث  دمحم )

 كراب االؼاني,  ا  ا ياب امر اع امع ثي, ثي وت,  .ت. -

 م(.6ٖٕٔهـ/6ٕٙاث  ل اض , عث  ام  ض  )ت:

 ي وت,  .ت.امق ر امكثي ,  ا  امكراب امع ثي, ث -

 م(.5ٖ5هـ/6ٕٖل اض  ث  جعف , أثو امف ج ث  ل اض  ث  زيا  )ت:

 .56ٔٔامل اج ويناع  امكراث , عاك عايم وق  م:  . دمحم  شي  امزثي ي,  ا  ام قي , ثؽ ا ,  -

 م(.6ٔٗٔهـ/6ٕٔاممامقن ي, اثو امعثال ا ض  )ت:

 , ر ميك: دمحم  شي  قضل ام ي ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  .ت. ـ يث  االعقل في يناع  االنقا

 م(.ٖٓ٘ٔهـ/1٘ٔاث  امميم امجوزي , قضل ام ي  أثو عث ت ) 
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 .551ٔا كام اها امةّض , ر ميك: يوشؾ ث  ا ض  امثك ي وقاك  ث  روفيك,  ا  اث   زم, ثي وت,  -

 م(.5ٔٔٔهـ/61٘امكاشاني, عالب ام ي  أثو ثك  ث  ضشعو  )

 كراب ث ا   امينا   في ر ريب امق ا  ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  .ت. -

 ك كوش, يوشؾ.

 .5ٙ٘ٔهـ/6ٖ٘ٔرا يد ام ا , امضكرث  ام ي  ي , امنجؾ,  -

 م(.66ٙهـ/1ٖٕاث  ضاج , دمحم ث  يزي  اممزويني, )

 شن  اث  ضاج , ر ميك: دمحم فإا  عث  امثالي,  ا  امفك , ثي وت,  .ت. -

 م(.5٘1هـ/ٖٙٗامضشعو ي, أثو ام ش  عاي )

 .56ٗٔهـ/ٗٓٗٔ,  ا  امهج  , لم, ٕـ ض وج امةهب وضعا   امجوه , ط

 م(.ٖٓٓٔهـ/ٕٔٗضشكويم, أثو عاي  ض  ث  دمحم )

 رجا ب االضم ورعالب امهضم, ضكرث  امضةنل, ثؽ ا ,  .ت. -

 م(.ٗٔٗٔهـ/6ٗ٘امضم يزي, رمي ام ي  اثو امعثال ا ض  ث  عاي )

 م.556ٔكراب املطط امضم يزي , ضنقو ات دمحم عاي ثيعو ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 م(.5ٔ٘هـ/ٖٖٓامنشا ي, أثو عث  ام  ض  أ ض  ث  قعيب )

 .55ٔٔهـ/ٔٔٗٔامشن  امكث ى, امضع وؾ ثـ: )شن  امنشا ي(, ر ميك: عث  امؽفا  شايضا ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 م(.ٖٔٙٔهـ/1ٖٙدمحم ث  عاي )ت:امنماش, أثو اشاض  

 .ٕٕٓٓهـ/ٕٕٗٔامضةض  ض  اشرعضاا اها امةّض , ر ميك: شي  كش وي, ضنقو ات دمحم عاي ثيعو ,  ا  امكرب امعاضي , ثي وت,  -

 م(.ٕٖٖٔهـ/1ٖٖامنوي ي,  قهاب ام ي  ا ض  ث  عث  اموهاب )ت:

 ه  ,  .ت.ـ نهاي  اال ب في فنو  اال ب, امضإشش  امضي ي  امعاض , امما

 م(.156هـ/6ٕٔأثو يوشؾ, يعموب ث  اث اهيم االنيا ي )

 كراب امل اج ,  ا  امضع ف ,  .ت. -

 


