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 إفريقيةوانذونة انفاطًية في  انعالقات انثقافية تيٍ انذونة األيىية في األَذنس

َ( 971ـ  909٘ـ /  361ـ  267)  

 

 إتراهيى/ فححي انًثروك أ                                                                                      

 أ/ يسعىد انثشير يحًذ انىالد

 كهية انحرتية ككهــة / جايعة غرياٌ

 يهخص انذراسة: ـ

اٌصماف١ح ت١ٓ اٌكٌٚح األ٠ِٛح فٟ األٔكًٌ ٚاٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ،اٌرٟ ذرٕاٚي ٘مٖ اٌكناٌح اٌؼاللاخ 

ٍِرعكاخ ؼؼان٠ح ٚشماف١ح فٟ وص١ه ِٓ  خذّصً ِهؼٍح ذان٠ف١ح ٘اِح ِٓ ذان٠ؿ اٌؽ١اج اٌصماف١ح اٌرٟ شٙك

فٟ  ِرٕٛػح ٚأٔك١ٌٍحاٌّكْ ٚـاطح فٟ ِك٠ٕح لهؽثح ٚاٌّٙك٠ح ٚاٌم١هٚاْ ؼ١س تهوخ ذأش١هاخ ِغانت١ح 

فرهج ٚظٛق اٌكٌٚح األ٠ِٛح فٟ األٔكًٌ ٚاٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ٚلك ا٘رّد اٌكناٌح تأرماي اٌؼٍّاء 

ٚاٌىرة ت١ٓ األلا١ٌُ تثالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ نغُ ِا ٔعك فٟ اٌعأة ا١ٌٍاٌٟ ِٓ طهاػاخ ١ٌا١ٌح 

ا اٌرعانج ٚا١ٌٍطهج ػ١ٍٙ ٚـالفاخ ِم٘ث١ح ٚطً أؼ١أا ئٌٝ ؼك اٌمراي ت١ّٕٙا ٚواْ اٌٙكف ٘ٛ ذأ١ِٓ ؽهق

ٌظاٌؽٗ ٚـاطح ذعانج اٌؼثٛن اٌماقِح ِٓ أفه٠م١ا ظٕٛب  ٗٚاٌرفالص اٌؼهاتة اٌّفهٚػح ػ١ٍ

ِٛأٟ تالق اٌّغهب قٚنا ٘اِا فٟ اوق٘ان ٘مٖ اٌرعانج  دٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح ٚاألٔكًٌ ٚلك ٌؼثاٌظؽهاء ئٌٝ ا

اٌرعانج أرماي ِفرٍف اٌىرة ٚاٌؼٍّاء ِٓ ٚأرماٌٙا ػثه اٌثؽه ئٌٝ ِٛأٟ األٔكًٌ، ٚواْ ِظاؼة ٌٙمٖ 

 ـالي ٘مٖ اٌطهق .

ِّٚا ٌاُ٘ فٟ ذمكَ اٌؽ١اج اٌصماف١ح ٚو٠اقج اٌرثاقي اٌصمافٟ ت١ّٕٙا ٘ٛ ا٘رّاَ أً٘ تالق اٌّغهب تاٌؼٍُ 

ُٙ فٟ االٔرماي ئٌٝ ِفرٍف اٌّكْ، ٚلك ظٙهخ اٌىص١ه ِٓ اٌهؼالخ اٌؼ١ٍّح ذٚذشع١ؼُٙ ٌٍؼٍّاء ٍِٚاػك

ٌؼٍُ فٟ ِفرٍف اٌرفظظاخ قاـً تالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ ٚتالق اٌّشهق اٌؼهتٟ ِصً ِٓ اظً ؽٍة ا

ٌاّ٘د ٘مٖ اٌّكْ فٟ  ٚلهؽثح ٚلكنؼالخ اٌؽط ٚغ١ه٘ا. ِٚٓ أُ٘ اٌّهاوى اٌؼ١ٍّح اٌم١هٚاْ ٚاٌّٙك٠ح 

 اشهاء اٌؼاللاخ اٌصماف١ح ت١ٓ اٌكٌٚر١ٓ.

 انًقذية: ـ

تاٌهغُ ِٓ االٔمٍاِاخ ا١ٌٍا١ٌح ٚاٌّم٘ث١ح اٌرٟ شٙك٘ا اٌؼاٌُ اإلٌالِٟ ِٕم اٌمهْ اٌصأٟ اٌٙعهٞ / اٌصآِ 

ا١ٌّالقٞ، تٍثة اذٍاع نلؼح اٌؼاٌُ اإلٌالِٟ، ٚتؼك إٌّاؽك ػٓ ِهوى اٌفالفح فٟ تغكاق، فاْ اٌصمافح 

ٕافً ت١ٓ اإلِاناخ اٌٍّرمٍح، ٚتفاطح ٚاٌؼٍَٛ وأرا ذؽمماْ اوق٘انا ٚذطٛناً ـالي ٘مٖ اٌفرهج، تٍثة اٌر

ت١ٓ اٌم١هٚاْ ٚلهؽثح وّهاوى ظمب ٚاٌرمطاب اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّاء ِٚؽاٌٚرٙا ِٕافٍح ؼاػهج اٌكٌٚح 
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 اإلٌال١ِح فٟ تغكاق.

٘ـ  138اٌرطاع ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؼا٠ٚح تٓ ٘شاَ )اٌكاـً( ذأ١ًٌ اإلِانج األ٠ِٛح فٟ األٔكًٌ ػاَ 

ظ١ىج أْ ٠ٕرظه ػٍٝ ـظِٛح ا١ٌٍا١١ٌٓ، ٚأْ ٠إًٌ ٌؽؼانج ئٌال١ِح َ. ٚاٌرطاع ـالي فرهٖ ٚ 755/

 فٟ األٔكًٌ ِٓ 

اٌؼاطّح لهؽثح، ٚذىآِ لٌه ِغ ٔٙؼح ػ١ٍّح تاٌم١هٚاْ، فىاْ اٌرٕافً ت١ٓ اٌكٌٚر١ٓ األ٠ِٛح فٟ لهؽثح، 

٘ما  ٚاألغاٌثح فٟ اٌم١هٚاْ لك شًّ وافح اٌعٛأة ا١ٌٍا١ٌح ٚااللرظاق٠ح ٚاٌصماف١ح أ٠ؼا. ٚلك ذطٛن

َ. ٚئػالْ وً ِٕٙا اٌفالفح فٟ  909٘ـ /297اٌرٕافً ٚواقخ ؼكذٗ تم١اَ اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح تافه٠م١ح ػاَ 

فٟ ئفه٠م١ح اٌم١هٚاْ شُ اٌّٙك٠ح،  تغكاق ٚشا١ٔٙااألٔكًٌ، ٚئفه٠م١ح فأطثػ ٕ٘ان شالشح ـالفاخ أٌٚٙا فٟ 

١طه ١ٌا١ٌا ٚالرظاق٠ا ٚشماف١اً ئلا ٚشاٌصٙا فٟ لهؽثح، ئل ٌؼد وً ِٓ ٘مٖ اٌفالفاخ اٌصالز ئٌٝ أْ ذٍ

 اٌرطاػد ئٌٝ لٌه ٌث١ال.

 أسثاب اخحيار انًىضىع: ـ

ذؼا١ٔٗ  اٌمٞٚلٌه ًٌّء إٌمض  فٟ اٌؽ١اج اٌصماف١ح فٟ تالق اٌّغهب، ِرفظظحـ ػكَ ذٛفه قانٌاخ 1

 اٌّىرثح فٟ ٘ما اٌّعاي.

 ٠ح ٚاٌفاؽ١ّح.ـ ت١اْ اٌؽ١اج اٌصماف١ح فٟ ئفه٠م١ح ٚاألٔكًٌ فٟ ػٙك اٌكٌٚح األ2ِٛ

 : ـانذراسةِٕطمح 

: ذشًّ ئفه٠م١ح اٌرٟ ذ١ٍطه ػ١ٍٙا اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح ٚاألٔكًٌ اٌرٟ ذ١ٍطه ػ١ٍٙا اٌكٌٚح انحذود انجغرافية

 األ٠ِٛح.

 َ(  971ـــــ  909٘ـ /  361ـــــ 297) انحذود انزيُية:

 أهًية انذراسة: ـ 

 ٚاألٔكًٌ ، ـ ذعك٠ه االنذثاؽ اٌرفافٟ اٌٛش١ك ت١ٓ تالق اٌّغهب1

 ـ اوق٘ان اٌرثاقي اٌصمافٟ ٚػكَ ذٛلفٗ ت١ٓ اٌكٌٚر١ٓ نغُ اٌفالف ا١ٌٍاٌٟ ٚاٌّم٘ثٟ ت١ّٕٙا.2

فٟ لهؽثح ئٌٝ ئفه٠م١ح د فٟ اٌم١هٚاْ ئٌٝ األٔكًٌ ٚاٌرٟ ورث دـ أرماي وص١ه ِٓ اٌّإٌفاخ اٌرٟ ورث3

 اٌؼهتٟ ٚاٌؼىً. فٟ تالق اٌّشهق أرمٍد ئٌٝ األٔكًٌ ػثه تالق اٌّغهبد ٚومٌه اٌرٟ ورث
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 إشكانية انذراسة وجساؤالجها: ـ

نغُ اٌفالف ا١ٌٍاٌٟ ٚاٌّم٘ثٟ اوق٘هخ اٌؽ١اج اٌصماف١ح ت١ٓ اٌعأث١ٓ ٌُٚ ٠رٛلف أرماي اٌؼٍّاء ت١ُٕٙ 

 اٌرٟ ٌُ ذرٛلف ـالي ذٍه اٌفرهج. ٚومٌه اٌىرة ػثه اٌطهق اٌرعان٠ح

 ذٍاؤالخ اٌكناٌح: ـ أُ٘

 ؟اٌفاؽ١ّحت١ٓ اٌكٌٚر١ٓ األ٠ِٛح ٚ ـ و١ف وأد اٌؼاللاخ اٌصماف١ح1

 ؟اٌعأث١ٓـ ِا ٟ٘ أُ٘ اٌّهاوى اٌؽؼان٠ح اٌرٟ أٌّٙد فٟ أرماي اٌىرة ٚاٌّإٌفاخ ت١ٓ 2

 ؟اٌّشهقـ ً٘ واْ ٕ٘ان ذثاقي ٌٍىرة ت١ٓ ئفه٠م١ح ٚاألٔكًٌ ٚتالق 3

 تاإلػافح ئٌٝ اٌؼك٠ك ِٓ اٌرٍاؤالخ األـهٜ اٌرٟ ٌررُ اإلظاتح ػ١ٍٙا ِٓ ـالي اٌكناٌح.

 أ٘كاف اٌكناٌح: ـ

 ئفه٠م١ح اٌفاؽ١ّح ٚاألٔكًٌ األ٠ِٛح. ٟاٌصماف١ح فـ اٌرؼهف ػٍٝ اٌؽ١اج 1

 ـ ِؼهفح أُ٘ اٌّهاوى اٌؽؼان٠ح فٟ اٌكٌٚر١ٓ ٚأُ٘ اٌؼٍّاء ٚقٚنُ٘ فٟ ٘مٖ اٌؼاللاخ.2

 يُهجية انذراسة: ـ

ٚذؽ١ًٍ أؼكاشٙا ِٓ اظً فُٙ اٌكناٌح ذثٕد إٌّٙط اٌرؽ١ٍٍٟ اٌران٠فٟ اٌماتُ ػٍٝ ظّغ اٌّاقج ِٚهاظؼرٙا 

 اٌّاػٟ شُ اٌؽاػه ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔراتط ػ١ٍّح.

 : ـثاحث قسًث انذراسة إنى أرتع ي

 اٌّثؽس األٚي: ظٙٛن اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ٚاأل٠ِٛح فٟ األٔكًٌ.

 اٌّثؽس اٌصأٟ: ا٘رّاَ ٌىاْ تالق اٌّغهب تطٍة اٌؼٍُ.

 هٚاْ ٚلهؽثح.اٌّثؽس اٌصاٌس: اٌرثاقي اٌصمافٟ ت١ٓ اٌم١

 اٌّثؽس اٌهاتغ: اٌهؼٍح فٟ ؽٍة اٌؼٍُ.

 .األيىية في األَذنس وانذونة انفاطًية في إفريقية انذونة ول: ظهىرانًثحث األ

 أـ ظهىر انذونة األيىية في األَذنس :ـ

اٌرطاع ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؽّك )إٌاطه(
()

َ، أْ ١ٙ٠ة االٌرمهان ٚاألِٓ، 971ـ 912٘ـ /  350ـ  ٘ـ300

ألً٘ األٔكًٌ ػاِح ٚلهؽثح ػٍٝ ٚظٗ اٌفظٛص ، فثهو اٌىص١ه ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ٚاٌّؼهفح فٟ شرٝ اٌؼٍَٛ  
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ٌاػك ػٍٝ ذؽم١ك إٌٙؼح اٌؼ١ٍّح فٟ األٔكًٌ ؼاٌح  كاألٔك١ٌٍح. ٚل، ؼفٍد تُٙ ورة اٌرهاظُ ٚاٌطثــماخ 

اللرظاقٞ ، ٚاٌرٟ ظؼٍد ِٓ لهؽثح ٚاشث١ٍ١ح ٚغ١ه٘ا ِٓ ِكْ األٔكًٌ ِٕاناخ االٌرمهان ٚاالوق٘ان ا

ٌٍؼٍُ ٚاٌّؼهفح 
(1)

ٚذٍمة ػثك اٌهؼّٓ تٓ ِؽّك تٍمة األ١ِه ٚاٌرطاع اٌمؼاء ػٍٝ اٌصٛناخ اٌرٟ لاِد  .

فاؽ١١ّٓ فٟ األٔكًٌ ؼ١س قػُ أػكاء فٟ ٚظٙٗ فٟ ِفرٍف إٌّاؽك، ٚاٌرطاع ئْ ٠ؽك ِٓ أؽّاع اٌ

ٓ تاٌّاي ٚاٌٍالغ فٟ تالق اٌّغهب ، ٚ٘ىما اٌرطاع ػثك اٌهؼّٓ أػاقج اٌٛؼكج ٌثالق األٔكًٌ اٌفاؽ١١ّ

َ ٚٔاطه ِم٘ة إٌٍح ٚاٌعّاػح ػٍٝ ػىً اٌفاؽ١١ّٓ اٌش١ؼح 929٘ـ / 316ٚذٍمة تٍمة أ١ِه اٌّإ١ِٕٓ 

 الٌرمهان ٌع١ّغٚ٘ىما أطثؽد األٔكًٌ ٌٙا ـالفح ئٌال١ِح  ِٕافٍح ٌٍفالفح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ، فؽمك ا

ِكْ األٔكًٌ ٚاوق٘هخ ؼ١اذٙا االلرظاق٠ح ِٓ وناػح ٚطٕاػح ٚذعانج، ٚفٟ ظً ٘ما االوق٘ان ّٔد 

اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ٚا٢قاب ٚأطثؽد لهؽثح لثٍح اٌهاغث١ٓ ِٓ اٌؼٍّاء فٟ ؽٍة اٌؼٍُ ٚاٌرؼ١ٍُ
(2)

 . 

ِا ٚطٍد ئ١ٌٗ لهؽثح  ٝػٍػثه اٌفم١ٗ أتٛ ِؽّك ػثك اٌؽك تٓ غاٌة تٓ ػمثٗ ئْ ٚلك ٚنق ػٕك اٌّمهٞ 

 ِٓ اوق٘ان، فٟ وافح اٌّعاالخ فٟ لٌٛٗ:

 ٚ٘ٓ لٕطهج اٌٛاقٞ ٚظاِؼٙا   تأنتغ فالد األِظان لهؽثح  

ٚاٌؼٍُ أوثه شٟء ٚ٘ٛ ناتؼٙا  ٘اذاْ شٕراْ ٚاٌى٘هاء شاٌصح    
((3

 

ِٓ  أػٛاء لهؽثح ئْ ٚفك اٌٍفهاء ػ١ٍٗ تالقٖ ٚذأٌك ناوق٘اٚفٟ أٚاـه ٌٕٛاخ ؼىُ إٌاطه تٍغ ِٓ 

 شرٝ تالق أٚنتا .

 ب ـ ظهىر انذونة انفاطًية: ـ

بالرغم من  م،909ه/297وكذلك الحال فً إفرٌقٌة بعد أن سٌطر الفاطمٌون علٌها وإعالن خالفتهم سنة 

إذ ٌشٌر ابن األثٌر إلى ذلك بقوله: "....  بالقوة،المشاكل التً واجهوها عندما أرادوا فرض مذهبهم 

أمٌر  بالمهديوأمر عبٌد هللا المهدي ٌوم الجمعة بذكر اسمه فً الخطبة فً جمٌع البالد، وتلقب 

ومعه الدعاة وأحضروا الناس بالعنف والشدة ،  بالشرٌف،وجلس بعد الجمعة رجل ٌعرف  المؤمنٌن،

أجاب أحسن إلٌه ، ومن أبى حبس، فلم ٌدخل فً ، فمن اإلسماعٌلًودعوهم إلى المذهب الشٌعً 

وقد بوٌع عبٌد هللا المهدي  .(4)مذهبهم إال بعض الناس ، وهم قلٌل وقتل كثٌر، مما لم ٌوفقهم على قولهم

لك انتهت والٌة عبد هللا الشٌعً التً م وبذ909هـ /297خر سنة بٌعة عامة فً القٌروان فً ربٌع األ

استمرت عشر سنوات وأصبح وزٌرا وخادما لسٌده وتمكن أبو عبد هللا المهدي من قتل أبً عبد هللا 

الشٌعً وأخٌه أبً العباس وأمر ببناء مدٌنة المهدٌة وفرض المذهب الشٌعً بالقوة على أهل المغرب 

الفاطمٌة الشٌعٌة قبوال من عامة الناس وخاصة  واستمر حكمه خمس وعشرون سنة فلم تكسب الدعوة
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أبو لقاسم   أبناؤهمن الفقهاء ولذلك فكر المهدي باالنتقال بأهلة وماله وجنده إلى مصر وبعد موته خلفه 

تم المنصور تم المعز لدٌن هللا وواجهتهم العدٌد من الثورات ومن أهمها ثورة أبً ٌزٌد مخلد بن كٌداد ، 

 م .953هـ /341الفاطمٌة لمصر تم انتقلت الخالفة 

 طهة انعهى:ت ياإلسالي سكاٌ تالد انغرب وانًثحث انثاَي: اهحًا

ػٍٝ أؼك ،  ٕافٍٛا فٟ ؽٍة اٌؼٍُ اٌمٞ ٌُ ٠ىٓ ؼىهاً ذتؼك اٌفرػ اإلٌالِٟ، ٚقـٛي اٌّغانتح ٌإلٌالَ 

، ٌٚطاٌثٗ ؼك االذظاي تاٌؼٍّاء ٚاألـم ػُٕٙ ، فمك ؼهص اٌّغانتح فه٠ؼح ػٍٝ ا١ٌٍٍّّٓفطٍة اٌؼٍُ 

 .ِٚإٌفاذُٙ ػٍٝ ذٍمٟ اٌؼٍُ ِٓ ِٕاتؼٗ ، تّعاٌٍح ِشا١٘ه اٌؼٍّاء ٚاألـم ػُٕٙ وّا ا٘رّٛا تىرثُٙ 

َ  719ـ 717٘ـ /101ـ 99تكأ قـٛي اٌؼٍُ ئٌٝ اٌم١هٚاْ فٟ ػٙك اٌف١ٍفح األِٛٞ ػّه تٓ ػثك اٌؼى٠ى 

(5)
ً ػشهج ِٓ ِشا١٘ه اٌراتؼ١ٓ اٌم٠ٓ ػهفٛا تاٌؼٍُ ٚؼٍٓ ا١ٌٍهج  فٛطٍٛا ئٌٝ تالق اٌّغهب ، اٌمٞ أنٌ

أِٛن ق١ٌُٕٙ٠ؼٍّٛا إٌاي 
(6)

، ٚواْ ٘إالء  اٌراتؼ١ٓ ُ٘ أٚي اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌم١هٚاْ ، ٌُٚ ٠رعاٚو ١ِكأُٙ  

إالء ذفهض أٚي  اٌؼٍّاء اٌمهآْ ٚإٌٍح ِٚثاقب اٌٍغح اٌؼهت١ح ،  ٌّٓ ال ٠ع١ك اٌؼهت١ح ِٓ ا١ٌٍٍّّٓ ، ٚتٙ

ِٓ أً٘ تالق اٌّغهب ِصً : اٌثٍٙٛي تٓ ناشك ٚنتاغ تٓ ٠ى٠ك ٚػثك هللا اتٓ فهٚؾ ٚأٌك تٓ اٌفهاخ 

ٚغ١هُ٘ ، ِٚٓ ٘إالء اٌّؼ١ٍّٓ اٌم٠ٓ لكِٛا ئٌٝ ئفه٠م١ح : أتٛ ِؼّه ػ١اق تٓ ػثك اٌظّك اٌر١ّّٟ ِٓ أً٘ 

اٌثظهج
(7)

ذأش١هاً وث١هاً ٚفرؽٛا اٌثاب أِاَ ؽالب اٌؼٍُ ٚأِاَ  ٚلك أشه ٘إالء اٌؼٍّاء فٟ اٌؽ١اج اٌفىه٠ح

    اٌؽهوح اٌفىه٠ح ، فاوق٘هخ اٌؽؼانج اإلٌال١ِح فٟ واًِ تالق اٌّغهب ػاِح ٚٚطٍد ئٌٝ تالق

 األٔكًٌ .

ُٚ٘ ؼىاَ ئفه٠م١ح ٠ٚرثؼْٛ ا١ٌّا  ٚلك اذٍؼد قاتهج اٌؼٍُ ٚاٌّؼهفح فٟ اٌم١هٚاْ فٟ ػٙك تٕٟ األغٍة

 االٌرمهان ا١ٌٍاٌٟػ١ٍُٙ اٌفاؽ١ّْٛ ٚذّىٕٛا ِٓ ذؽم١ك  ٟ اٌؽىُ ؼرٝ لؼٟاٌرّهٚا فٌٍكٌٚح اٌؼثا١ٌح ٚ

، ٚذطٛنخ اٌؽ١اج اٌفىه٠ح ٚـاطح فٟ اٌؼٍَٛ اٌك١ٕ٠ح ، ؼ١س ٚفك ؽالب اٌؼٍُ ئٌٝ اٌم١هٚاْ ِٓ واًِ 

أنظاء اٌّغهب ٚاألٔكًٌ ، ٌُٚ ٠ٕمطغ ومٌه اذظاي ػٍّاء تالق اٌّغهب تاٌّشهق اإلٌالِٟ ، ٌٛاء فٟ 

اٌّك٠ٕح إٌّٛنج أٚ ِظه أٚ تغكاق ٚاٌثظهج 
(8)

 . 

واٌفم١ٗ اٌّاٌىٟ ػٍٟ  ً ػٍٝ ٠ك ِعّٛػح ِٓ اٌؼٍّاء ِٓ أً٘ اٌم١هٚاْ،ٚأقـً ِم٘ة اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔ 

تٓ و٠اق اٌطهاتٍٍٟ)


اٌّٛؽأ ٌإلِاَ ِاٌه أتٓ أًٔ . وّا أٌف اإلِاَ  أقـال ٓأٌك تٓ اٌفهاخ اٌم٠( ٚ

ٌؽْٕٛ وراتٗ اٌّكٚٔح ، ٚٔشهٖ ػٍٝ اٌفمٙاء فٟ تالق اٌّغهب 
(9)

 . 

ذظاي اٌؼٍّٟ ، ِٚماتٍح اٌؼٍّاء ِٕٚاظهذُٙ ، ٚاٌؽط أ٠ؼا ٚوأد اٌهؼٍح ئٌٝ اٌؽط ١ٌٍٚح ِٓ ٌٚاتً اال

ٍِرمٝ ألطؽاب اٌّما٘ة اٌّفرٍفح ، ِٚىاْ الٌرمطاب اٌؼٍّاء ، ٚـاطح فٟ ػظه اٌرٕافً ت١ٓ األِهاء 

ٚاٌفٍفاء ، اٌم٠ٓ شانوٛا فٟ اؼرؼاْ اٌؼٍّاء ٚاٌفمٙاء ٚاألقتاء ٚاٌشؼهاء ٚأنتاب اٌظٕاتغ ، ِٓ ٔماش١ٓ 
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اؽ١ٓ ٚتٕات١ٓ ٚوً ِا ٘ٛ فه٠ك ، ِّا ٌٚك اٌهغثح فٟ اٌهؼٍح ٚاٌرٕافً ٚاإلتكاعِٙهٖ ٚٔؽاذ١ٓ ٚـط
(10)

. 

ؽالب اٌؼٍُ اٌماق١ِٓ ِٓ  ٚاٌهؼٍح غاٌثا وأد ذرهوى فٟ ؽٍة اٌكناٌاخ اٌك١ٕ٠ح ، واٌفمٗ ٚاٌؽك٠س ، ٚواْ

تاِاَ قان اٌٙعهج ِاٌه تٓ أًٔ ، ٚواْ ١ٌٛ٠ُٙ ا٘رّاِا ـاطا ، ٚلٌه ٌٕثا٘رُٙ تالق اٌّغهب ػٍٝ اذظاي 

ِٓ ظٙح ، ٌٕٚشه ِم٘ثٗ تثالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ ِٓ ظٙح شا١ٔح ، ومٌه واْ ِم٘ة األِاَ أتٟ ؼ١ٕفح فٟ 

اٌؼهاق ٠ؽظٝ تا٘رّاَ تؼغ اٌّغانتح " ٚتثالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ ِاٌه ٚأتٛ ؼ١ٕفح ، فّاٌه ألً٘ 

ب ، ٚأتٛ ؼ١ٕفح ألً٘ اٌّشهق " اٌّغه
(11)

. ٚوأد اٌهؼالخ اٌؼ١ٍّح ال ذٕمطغ ظ١ال تؼك ظ١ً ، فمك 

اٌرّهخ ٘مٖ اٌهؼالخ ئٌٝ وً إٌّاناخ اٌؼ١ٍّح فٟ اٌّشهق ، ذًٕٙ ِٓ اٌؼٍُ ٚذرؼٍُ فٟ ِظه ٚاٌّك٠ٕح 

، فمك واْ اذعاُ٘ٙ ئٌٝ اٌثظهج اإلتاػ١حٚاٌؼهاق ، ٚال ٍٕٔٝ اٌفٛانض 
(12)

 . 

٠ر١ػ اٌفهطح ٌٍرشاٚن  ِٚعاال ا١ٌٍٍّّٓ،ٌُ اٌؽط فهطح ٌالذظاي ٚاٌرٛاطً ت١ٓ اٌؼٍّاء وّا واْ ِٛ

ٚاٌرٕاظه ، ٚتفاطح فٟ أِٛن اٌك٠ٓ ، ٚلك شاع لٌه ـالي اٌمهْٚ اٌصأٟ ٚاٌصاٌس ٚاٌهاتغ اٌٙعهٞ / 

ّفرٍفح اٌصآِ ٚاٌراٌغ ٚاٌؼاشه ا١ٌّالقٞ ، ٌُِٚٛ اٌؽط ٠عّغ أطؽاب االذعا٘اخ اٌّم٘ث١ح ٚا١ٌٍا١ٌح اٌ

تٛفك لثاتً وراِح فٟ ٌُِٛ اٌؽط ، ِٕٚٙا  اٌكاػ١ح اٌفاؽّٟ، .ِٚٓ أِصٍح لٌه ٌماء أتٝ ػثك هللا اٌش١ؼٟ

وأٛا ػٍٝ اذظاي تاإلِاَ ِاٌه تٓ  ٚاألٔكًٌ،اٌّغهب  ػٍّاء تالق. ٚأغٍة فاؽ١ّحأٔطٍك ٚأًٌ اٌكٌٚح اٌ

أً ، ٚلاِٛا تٕمً وراتٗ اٌّٛؽأ ئٌٝ تالق  اٌّغهب 
(13)

 . 

قٜ لٌه ئٌٝ أرشان ِم٘ة األِاَ ِاٌه تٓ أًٔ فٟ أنظاء تالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ ، ؼ١س ػًّ ٚلك أ 

١ٌٚرُٙ ، فأٌفٛا اٌشهٚغ ، ٚوٛٔٛا ِهاوى ٌرؼ١ٍُ اٌّم٘ة إٍٝ ٔشه اٌّم٘ة ، ٚاػرثهٚا لٌه ٍِذال١ِمٖ ػ

ٚٔشهٖ ، تكا٠ح تاٌم١هٚاْ ٚؽهاتًٍ 
(14 )

 ، تاإلػافح ئٌٝ ِظه ٚاألٔكًٌ تؼك لٌه .

ٚنغُ ِا أتكاٖ ٌىاْ  تالق اٌّغهب ِٓ اٌرؼاؽف ِغ آي ت١د اٌهٌٛي ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ ـ تم١اقج ئِانج  

َ ِٕٚاطهذُٙ ٌٙا ، فاْ اٌّم٘ة اٌش١ؼٟ قـً ئٌٝ تالق  787٘ـ /  172األقانٌح اٌرٟ ذأٌٍد ٌٕح 

تاٌؽٍٛأٟ ، ٚواْ لك  اٌّغهب لثً لٌه اٌران٠ؿ ػٍٝ ٠ك نظ١ٍٓ ، أؼكّ٘ا ٠كػٝ أتا ٌف١اْ، ٚاٌصأٟ ٠ؼهف

أنٌٍّٙا األِاَ ظؼفه اٌظاقق، ٚأِهّ٘ا أْ ٠ثرؼكا ػٓ ئفه٠م١ح ، ٠ٚرفهلا ؼرٝ ال ٠ٕىشف أِهّ٘ا 
(15)

. 

٘مٖ أٚي تٛاقن ٔشه اٌّم٘ة اٌش١ؼٟ فٟ تالق اٌّغهب ، ٚنغُ لٌه ٌُ ٠ىٓ ٚظٛقٖ ظا٘ها تفؼً ظٙٛق 

ثك هللا اٌش١ؼٟ ، فمك واْ ٚطٌّٛٙا ئٌٝ ٘م٠ٓ اٌهظ١ٍٓ ٌثؼك فرهج ئنٌاٌُٙ ػٓ فرهج ِعٟء اٌكاػٟ أتٟ ػ

َ ، ت١ّٕا واْ ٚطٛي اٌكاػٟ تؼك لٌه تّاتح ٚـٍّح ٚشالش١ٓ ٌٕح ، أٞ فٟ  762٘ـ /  145ئفه٠م١ح  ٌٕح 

 فهػَٟ . طؽثح ػكق ِٓ أفهاق لث١ٍح وراِح ، اٌم٠ٓ أٌؽٛا ػ١ٍٗ فٟ اإللاِح ػٕكُ٘  889٘ـ /  286ٌٕح 
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ٌٕاي فٟ أِهٖ ت١ٓ ِإ٠ك ِٚؼانع ، فأرظه ِإ٠كٖٚ ػٍٝ تمٌه ، ٚٚطً ِؼُٙ ئٌٝ وراِح ٚأمٍُ ا

ِؼانػ١ٗ ، ٚاٌرطاع أْ ٠ٙىَ األغاٌثح ، ٠ٍٚرٌٟٛ ػٍٝ اٌم١هٚاْ ٚذا٘هذٌٛعٍّاٌٗ ٚأْ ٠فهض ػث١ك هللا 

 َ .  909٘ـ /  297اٌّٙكٞ ِٓ ٌعٕٗ ، ٠ٚؼٍٓ ـالفرٗ فٟ ئفه٠م١ح ٌٕح 

ٌمٞ واْ ٠ّصً االذعاٖ ا١ٌٍاٌٟ ٌٍكٌٚح اٌفاؽ١ّح ٚنافك ئػالْ اٌفالفح اٌفاؽ١ّح ئػالْ اٌّم٘ة اٌش١ؼٟ ، ا

 ْ ٔشه ِم٘ثُٙ ؟ .  فاؽ١ّٛ. ٚنغُ ٔعاؼٙا فًٙ اٌرطاع اٌ

٠هظغ ٌثة ػكَ أرشان اٌّم٘ة اإلٌّاػ١ٍٟ ، ئال ػٍٝ ٔطاق ِؽكٚق ت١ٓ أذثاػٗ ، تٍثة اٌّغاالج اٌرٟ 

ػاِح ا١ٌٍٍّّٓ ، ٚ٘ما ٌُ ٠مثً واْ ػ١ٍٙا أذثاػٗ فٟ اٌكػٛج ئٌٝ أؼم١ح آي اٌث١د ِٓ أتٕاء ػٍٟ ٚفاؽّح تى

اٌّم٘ة إٌٍٟ ، ومٌه أْ ػث١ك هللا اٌّٙكٞ ِٕم تكا٠ح ػٙكٖ أظٙه اٌرش١غ ٚٔشه أِٛناً ذفاٌف فٟ  أذثاعتٗ 

أؼ١اْ وص١هج لٛاػك اإلٌالَ ؼٍة لٛي اتٓ ػمانٜ 
(16 )

، " أظٙه ػث١ك هللا ] اٌّٙكٞ [ اٌرش١غ اٌمث١ػ 

ٚأوٚاظٗ ؼاشٝ ػٍٟ تٓ أتٟ ؽاٌة ، ٚاٌّمكاق تٓ األٌٛق ، ٌٚة أطؽاب إٌثٟ] طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُٚ [ 

ٚػّان تٓ ٠اٌه ، ٌٍّٚاْ اٌفانٌٟ ، ٚأتٟ لن اٌغفانٞ ، ٚوػُ أْ أطؽاب إٌثٟ انذكٚا تؼكٖ " 
(17)

 .

ِٕٚغ اٌماػٟ اٌش١ؼٟ اٌّهٚوٞ اٌفمٙاء ِٓ اٌفرٜٛ ، ئال تاٌّم٘ة اٌش١ؼٟ ٚ٘ٛ ِم٘ة اإلِاَ ظؼفه تٓ 

ً تؼغ أً٘ اٌم١هٚاْ ٠ٍفهْٚ ِٕٗ ٚـاطح فٟ ِؼهفرٗ اٌغ١ة ِؽّك ) اٌظاقق ( . ِّا ظؼ
(18)

. " ٚواْ 

ِّا أؼكز ػث١ك هللا ] اٌّٙكٞ [ أْ لطغ طالج اٌرها٠ٚػ فٟ شٙه نِؼاْ، ٚأِه تظ١اَ ١ِٛ٠ٓ لثٍٗ ، 

ٚلٕد فٟ طالج اٌعّؼح لثً اٌهوٛع ، ٚظٙه تاٌثٍٍّح فٟ اٌظالج اٌّىرٛتح ، ٚأٌمؾ ِٓ ألاْ طالج 

١ه ِٓ إٌَٛ ـ ٚواق ؼٟ ػٍٝ ـ١ه اٌؼًّ ِؽّك ٚػٍٟ ـ١ه اٌثشه"اٌظثػ ـ اٌظالج ـ
(19)

. 

أِا أذثاع اٌّم٘ة اإلٌّاػ١ٍٟ فأُٙ وأٛا ٠هْٚ أْ اٌفٍفاء اٌفاؽ١١ّٓ ال ٠فاٌفْٛ ذؼا١ٌُ اإلٌالَ ،  

٠ٚؼهتْٛ ػٍٝ لٌه أِصٍح ػك٠كج أٚنق٘ا اٌماػٟ إٌؼّاْ تٓ ِؽّك فٟ لٌٛٗ :" تٍغٕا ػٓ اٌّٙكٞ أْ نافؼا 

اٌؽىُ تٙا ػ١ٍُٙ فٟ ذهوُٙ ذٛن٠س  ٞ  اٌؼاِح ٌٛ ؽٌٛثٛا تّما٘ثُٙ ٚأظه ١ٗ ٔظ١ؽح ٠ىػُ ف١ٙا : ئْنفغ ئٌ

لٚٞ األنؼاَ ، ٚنّقُ٘ وص١هاً ِٓ لٌه فٟ لٛي وص١ه ُِٕٙ ئٌٝ ت١د اٌّاي ، فٟ لٌه ذٛف١ه ٌٍّاي ِٕح ؼ١س 

١ٍٗ ٚأِه تطٍثٗ ٚلاي :  ال ٠ٕىهٚٔٗ ، ٚال ٠كفؼٛٔٗ ، ٚأْ اٌّٙكٞ أٔىه لٌه ػ١ٍٗ ِٓ لٌٛٗ ٚأشرؾ غؼثا ػ

ِا أناق ٘ما تّا لاي ، ئال ؽؼٕاً ػ١ٍٕا ، ٚأْ ٠ؽىُ تفالف ِا أٔىي هللا ، ٚئّٔا ألإِا هللا ظً لوهٖ ، ٌٕم١ُ 

ق٠ٕٗ ٌؼثاقٖ ، ال ٔىصه ِٓ ق١ٔاُ٘ تّا ٠أذٟ ِٓ غ١ه ؼٍٗ " 
(20 )

 . 

وّا أْ ػٍّاء اٌّم٘ة اإلٌّاػ١ٍٟ ، ٠هْٚ فٟ ػث١ك هللا اٌّٙكٞ لك أٔمم اٌؼاٌُ تاواٌح اٌؼالي ، ٚٔشه ق٠ٓ 

اٌؽك ، فىأد قػٛذٗ اٌعك٠كج ذكػٛ ئٌٝ اإلٌالَ اٌظؽ١ػ ، ٌٚىٓ اذثاع ػث١ك هللا اٌّٙكٞ تاٌغٛا فٟ لٌُٛٙ 

ظٙهٖ ػٍٝ اٌك٠ٓ وٍٗ " ػٕٗ : " أٔٗ لاتُ اٌىِاْ ... اٌمٞ ٠عّغ هللا ٌٗ أِه اٌؼثاق ، ٠ٚ
(21)

. تّؼٕٝ ذٛؼ١ك 

 اٌؼاٌُ اإلٌالِٟ ِٓ اٌّشهق ئٌٝ  تالق اٌّغهب .
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ٚاٌؽم١مح أْ ػث١ك هللا اٌّٙكٞ لك ؼاٚي ٔشه اٌّم٘ة اإلٌّاػ١ٍٟ قاـً ئفه٠م١ح ٚ تالق اٌّغهب ، ألْ  

أُٔٙ ئلا فشٍٛا فٟ ١ٓ اٌفاؽ١ّاٌّما٘ة اٌك١ٕ٠ح وأد ذّصً االذعاٖ ا١ٌٍاٌٟ ، فٟ اٌفرهج اٌى١ِٕح ، ٚتاػرماق 

ٛا وٍة األٔظان ٌّم٘ثُٙ ، فأُٙ ٌٓ ٠ٍرط١ؼٛا ذصث١د ٚظٛقُ٘ فٟ ئفه٠م١ح ٚتالق اٌّغهب ، ٌٚمٌه ؼاٌٚ

فهع ِم٘ثُٙ تىً اٌطهق ٚاٌٌٛاتً ، ٚاٌرفكِٛا اٌمٛج ، ٌىٓ اذثاع ِم٘ة ِاٌه ذظكٚا ٌُٙ ٚتفاطح 

هللا اٌّٙكٞ تاٌفث١س ، ٚئٔٗ ٠رٍره ٚناء اٌؼٍّاء تٍّأكج ِٓ اٌؼاِح ٚاذُّٙٛ٘ تاٌىفه ، ٚٚطفٛا ػث١ك 

اٌرش١غ إلواٌح اإلٌالَ 
(22)

. 

ٚأٌرّه أذثاع ِم٘ة األِاَ ِاٌه نافؼ١ٓ ِٚما١ِٚٓ ٌٍّك اٌش١ؼٟ ِٚثاقتٗ ، ٍِرغ١ٍٓ فٟ لٌه ِغاالج أذثاع 

اٌّم٘ة اإلٌّاػ١ٍٟ فٟ شفظ١ح اٌّٙكٞ إٌّرظه ، ٚٚطفٖٛ " ٘ٛ نٌٛي هللا " ٚ " ٘ٛ هللا اٌفاٌك 

 اٌهاوق "
(23)

، ئٌٝ أـهٖ ِٓ اٌظفاخ ، ٚنغُ اٌرؼم٠ة ٚاٌمرً اٌمٞ ذؼهع ٌٗ ػٍّاء اٌّاٌى١ح ، اٌرّهٚا 

فٟ ِؼانػرُٙ ٌٍش١ؼح ئٌٝ إٌٙا٠ح ، ٚنغُ وً لٌه فاْ ٚظٛق آناء اإلٌّاػ١ٍ١ح ؼٛي اإلِاِح ٚاٌفالفح 

اٌصمافح ٚاٌؽٛان  ٚغ١ه٘ا ِٓ اٌّٛػٛػاخ اٌرٟ وأٛا ٠ص١هٚٔٙا فٟ ئفه٠م١ح ٚتالق اٌّغهب ، اقـً ٔٛػاً ِٓ

اٌّما٘ة األـهٜ أذثاعاٌفىهٞ  ت١ٓ اذثاع اٌّما٘ة اٌش١ؼٟ اإلٌّاػ١ٍٟ ٚٔظهاتُٙ ِٓ 
(24 )

، ٚتفاطح 

ِم٘ة األِاَ ِاٌه ؽ١ٍح ٚظٛق اٌفاؽ١١ّٓ فٟ ئفه٠م١ح ٚتفاطح فٟ ػٙك  ٚئذثاع،   اإلتاػ١حاٌفٛانض 

 َ . 975ـ  952٘ـ /  365 -341اٌف١ٍفح اٌّؼى ٌك٠ٓ هللا 

 انًغرب واألَذنس : انحثادل انثقافي تيٍ  نثانث  ا ثانًثح

هْ اٌصاٌس ــٌُ ٠ىٓ اٌٍٍّّْٛ األٚاتً ٠رؼظثْٛ ئٌٝ ِم٘ة ِؼ١ٓ ، ٚال ئٌٝ أِاَ ِؼ١ٓ ، ؼرٝ ِٕرظف اٌم 

 ٚئذثاعاٌٙعهٞ / اٌراٌغ ا١ٌّالقٞ ، ؼ١س ذثٍٛنخ اٌّما٘ة ٚذؽكقخ ِٕا٘ط األتّح ، ٚأطثػ ٌُٙ أٔظان 

٠رؼظثْٛ ٢ناتُٙ ، فأمٍّد األِح ئٌٝ ِما٘ة ، نغُ أْ األتّح واْ ٘كفُٙ قناٌح اٌشه٠ؼح ٚفك أؼىاِٙا 

، ٌرثظ١ه إٌاي تفهاتغ اٌك٠ٓ، ؼرٝ ال ٠ؼٍٛا فٟ ألٛاٌُٙ ٚأفؼاٌُٙ . ٚؼصٛا ػٍٝ اٌثؽس ٚاٌّصاتهج 

طأ ، ٚال ٠عٛو األـم تٙا فٟ ٔظهُ٘ ػهػح ٌٍظٛاب ٚاٌف ٚاٌرم١ٍك. ٚا٢ناءاٌؼ١ٍّح ، ٚؼمنٚا ِٓ اٌرثؼ١ح 

ئال تؼك اٌر١مٓ ِٓ طؽرٙا ، لاي أتٛ ؼ١ٕفح : " ػٍّٕا ٘ما نأٞ ٚ٘ٛ أؼٍٓ ِا لكنٔا ػ١ٍٗ ، فّٓ ظاءٔا 

تأؼٍٓ ِٕٗ ، فٙٛ أٌٚٝ تاٌظٛاب " 
(25)

. 

ٚلاي اإلِاَ ِاٌه تٓ أًٔ : " ئّٔا أٔا تشه أـطة ٚأط١ة ، فأظهٚا فٟ نأ٠ٟ ِا ٠ٛافك اٌىراب ٚإٌٍح 

ففمٚا تٗ ، ِٚا ٌُ ٠ٛافك اٌىراب ٚإٌٍح فاذهوٖٛ ... ئْ ٘ما اٌؼٍُ ق٠ٓ فأظهٚا ِّٓ ذأـمٚٔٗ " 
(26)

. 

٠ّمرْٛ اٌرؼظة ،  ٚواْ ٘إالء األتّح ِصاال ٚطٛنج ِشهفح ٌرٛاػغ اٌؼٍّاء اٌّعرٙك٠ٓ ، اٌم٠ٓ 

٠ٚؽرهِْٛ اٌهأٞ ٌماذٗ ال ٌماتٍٗ، فُٙ ٠ؼهفْٛ اٌهظاي تاٌؽك ، ٚال ٠ؼهفْٛ اٌؽك تاٌهظاي . ٠ٚظٙه 

اٌرؼظة ِٓ اٌرال١ِم اٌم٠ٓ اظرٙكٚا فٟ ٔشه أناء األتّح ت١ٓ إٌاي ، فمك ذؼظة اٌرال١ِم ألناء أتّرُٙ ٌُٚ 
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ٌرال١ِم، ِّا ـٍك اٌرؼظة اٌّم٘ثٟ ٚ٘ٛ ناظغ ٠ؽاٌٚٛا االظرٙاق ، ٚػاِح إٌاي وأٛا أذثاع ٘إالء ا

ؼم١مح ئٌٝ ٘ثٛؽ اٌٍّرٜٛ اٌؼٍّٟ ػٕك اٌؼاِح ٌؼٛاًِ ِفرٍفح .ٚٚطً اٌرؼظة ألناء األتّح ئٌٝ االلرراي 

اٌعكي ٚفٟ تؼغ اٌفرهاخ قاـً اٌٍّاظك ، ٚ٘ٛ أِه ٠كػٛ ئٌٝ األٌف ، فاٌرؼظة ٌُ ٠مف ػٕك إٌّاظهج 

، ٌٚفرػ تاب االظرٙاق ٚاٌؽٛان إٌّطمٟ  اٌصمافح اإلٌال١ِح هاءإلشإٌى٠ٗ 
(27)

 . 

ئْ اإلٌالَ ٚاؼك فٟ اٌؼم١كج ، ٚاٌفالف فٟ اٌهأٞ أِه فطهٞ ، ٌٚىٓ ٠عة ئال ٠ىْٛ ٌثثا ٌٍرفهلح ، ألْ 

اٌّما٘ة اٌفم١ٙح فٟ أٌاي ٔشأذٙا أناء اظرٙاق٠ح ، فال ٠عٛو أْ ذإقٞ ئٌٝ ذؼظة ، ٚئّٔا ذظً أ٠ح 

ٌالِٟ اٌّرؽهن ٚـظٛترٗ ٚشهاتٗاإلٚشا٘كا ػٍٝ ق٠ٕا١ِى١ح اٌفىه 
(28)

 . 

َ ٚذٌٛؼُٙ فٟ تالق اٌّغهب ٚاٌؼكاء ا١ٌٍاٌٟ  909٘ـ /  297ٚتم١اَ اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ٌٕح 

ت١ُٕٙ ٚت١ٓ األ١٠ِٛٓ فٟ األٔكًٌ ، فاْ اٌهؼالخ اٌؼ١ٍّح واقخ وصافح ، ٚواقخ ؼهوح االذظاي ت١ٓ أذثاع 

، ٚ اوقاقخ االذظاالخ قاـً ئفه٠م١ح  ٚظ١ّغ تالق اٌّغهب ،  ِم٘ة ِاٌه فٟ وً ِٓ اٌم١هٚاْ ٚلهؽثح

، ألْ اٌؼٍّاء وأٛا ِظاؼث١ٓ ٌهؼالخ اٌؽط ، ٚومٌه ِغ اٌّشهق اٌمٞ وأد اٌهؼالخ ئ١ٌٗ ال ذٕمطغ 

 .ٌٚمٛافً اٌرعان اٌرٟ وأد ذؽؼٝ تاٌؽهاٌح ٚاٌرأ١ِٓ ِٓ لثً اٌكٌٚر١ٓ 

ٚلك أٌرمه ػكق وث١ه ِٓ ػٍّاء ئفه٠م١ح فٟ األٔكًٌ ، ٚآشهٚا اٌؽ١اج اٌصماف١ح فٟ لهؽثح ٚغ١ه٘ا ِٓ ِكْ 

األٔكًٌ ، ٚ ِٓ أُ٘ اٌؼٍّاء األٔك١١ٌٍٓ اٌم٠ٓ قنٌٛا فٟ اٌم١هٚاْ : أتٛ ػثك هللا ِؽّك تٓ ؼانز تٓ أٌك 

َ(  970٘ـ /  360اٌفشٕٟ ، ) خ 
(29)

ِٓ اٌؼٍّاء ، ُِٕٙ أؼّك تٓ ،  ذفمٗ تاٌم١هٚاْ ػٍٝ ٠ك ِعّٛػح 

َ 923٘ـ /  311ٔظه ، ٚأؼّك تٓ و٠اق ، ٚأتٓ  اٌٍثاق  ٚغ١هُ٘ ِٓ ػٍّاء اٌم١هٚاْ ، ٚلكَ األٔكًٌ ٌٕح 

ٚػّهٖ أشٕرا ػشهج ٌٕح 
(30 )

، فٍّغ ِٓ اتٓ أ٠ّٓ  ، ٚلاٌُ تٓ أطثغ، ٚأؼّك تٓ ػثاقج ٚأؼّك تٓ ٠ؽ١ٝ 

تٓ ٌثأح ٚغ١هُ٘ ِٓ اٌمهؽث١١ٓ 
(31 )

َ ، ٚلاَ  932٘ـ / 320ٚلك قـً ٌثرٗ لثً ٌٕح ، ٌىٓ لهؽثح 

تاٌرؼ١ٍُ ف١ٙا ٚؼمك لثٍح ظاِؼٙا ئل لان 
(32)

، شُ قـً األٔكًٌ ، ٚذٕمً ت١ٓ ِكٔٙا، ٚأٌرمه أـ١هاً تمهؽثح ،  

 ٚأٌف فٟ ػٙك اٌؽىُ ػكج ورة ِٕٙا :

راب ذان٠ؿ وراب االذفاق ٚاالـرالف فٟ ِم٘ة ِاٌه ، ٚوراب نأٞ ِاٌه اٌمٞ ـاٌف ف١ٗ أطؽاتٗ ،ٚ و  

لؼاج األٔكًٌ ٚػٍّاء ئفه٠م١ح ٚغ١ه٘ا 
(33)

   . 

ئْ لٛج اٌؼاللاخ ت١ٓ اٌؼٍّاء فٟ ئفه٠م١ح ٚاألٔكًٌ ، ذهظغ ئٌٝ ٚؼكج اٌّم٘ة اٌّاٌىٟ ، ٠ٚش١ه اٌّمهٞ 

ئٌٝ لٌه تمٌٛٗ : " ِٓ شهٚؽ اٌفم١ٗ اٌمٞ ٌٗ ؼك اٌفرٜٛ فٟ األؼىاَ ٚاٌشهاتغ تاألٔكًٌ ، أْ ٠ىْٛ ؼافظا 

ٔح " ٌٍّٛؽأ ٚاٌّكٚ
(34)

. وّا ٠ش١ه اتٓ ـ١ه األشث١ٍٟ ئٌٝ ِصأح اٌؼاللاخ اٌصماف١ح ت١ٓ اٌم١هٚاْ ٚلهؽثح ، 

ٚلٌه ِٓ ـالي اٌىرة اٌّركاٌٚح فٟ األٔكًٌ ، ٚاٌرٟ ٠ى٠ك ػكق٘ا ػٓ ٌرح ٚػشه٠ٓ وراتا أٌفٙا ػٍّاء 
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ئفه٠م١ح ٚٚطٍد ئٌٝ األٔكًٌ ، ٚذُ ذكاٌٚٙا
(35)

. 

ٍُ فٟ ئفه٠م١ح ٚواْ األٔك١ٌٍْٛ ٠عٍٍْٛ فٟ ؼٍماخ اٌؼ
(36)

، ٚاٌىرة ذهًٌ ِٓ اٌم١هٚاْ ئٌٝ األٔكًٌ  

ٚاٌؼىً 
(37)

. ِٚٓ ٕ٘ا ٠ثهو قٚن اٌهؼالخ قاـً األناػٟ اإلٌال١ِح ِٓ  تالق اٌّغهب ئٌٝ اٌّشهق 

ٚاٌؼىً ، ٚقٚن٘ا فٟ ٔمً اٌصمافح ٚاألفىان ٚا٢ناء ٚاالذعا٘اخ اٌفىه٠ح ٚا١ٌٍا١ٌح ، ِّا ظؼً تالق 

 ا ٠كٚن فٟ تالق اٌّشهق اإلٌالِٟ فٟ ظ١ّغ ٔٛاؼٟ اٌؽ١اج .اٌّغهب طٛنج ِشاتٙح ٌّ

وّا أٔرمً ِعاي إٌّافٍح ت١ٓ أطؽاب اٌّما٘ة اٌّفرٍفح ِٓ اٌّشهق ئٌٝ تالق اٌّغهب ، تكنظح أوصه ِؼك ج 

ٚٔشاؽا ٚـاطح تؼك ل١اَ اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح فٟ ئفه٠م١ح ، ِٚؽاٚالذٙا فٟ ذصث١د ٚقػُ اٌّم٘ة اٌش١ؼٟ 

 ٌٕفٛل٘ا ا١ٌٍاٌٟ فٟ تالق اٌّغهب . اإلٌّاػ١ٍٟ قػّا

 اتع  : انرحهة في طهة انعهى انًثحث انر

ٌُ ذٕمطغ اٌهؼٍح فٟ ؽٍة اٌؼٍُ ت١ٓ األٔكًٌ ٚتالق اٌّغهب ٚئٌٝ اٌّشهق ٚتفاطح ِىح ٚاٌّك٠ٕح ، ألقاء 

اٌؼٍّاء ِٓ ظ١ّغ أٔؽاء اٌكٌٚح اإلٌال١ِح، ٠رثاؼصْٛ ؼ١س ٠ٍرمٟ فه٠ؼح اٌؽط أٚ اٌؼّهج أٚ و١ٍّٙا ِؼاً ، 

٠ٚرٕاظهْٚ  فٟ شرٝ اٌؼٍَٛ ٚاٌّؼانف ، ٚتفاطح اٌؼٍَٛ اٌك١ٕ٠ح . فالا ِا أرٙٝ ٌُِٛ اٌؽط ، نظغ 

 ئٌٝ أٚؽأُٙ فٟ ؼ١ٓ فؼً تؼؼُٙ األـه اٌثماء و٠اقج فٟ اٌرؽظ١ً اٌؼٍّٟ ٚؽٍثا ٌٍّؼهفح .اٌثؼغ 

ة اٌؼٍُ ت١ٓ اٌؼٍّاء فٟ ػٛاطُ اٌثالق اإلٌال١ِح فٟ وً ِٓ اٌم١هٚاْ ٌمك اوقاقخ ظا٘هج اٌهؼٍح فٟ ؽٍ

ٚتغكاق ِٚىح ٚاٌّك٠ٕح ٚاٌفٍطاؽ ، ِٕم ِطٍغ اٌمهْ اٌصأٟ اٌٙعهٞ / اٌصآِ ا١ٌّالقٞ ، ٚٚطٍد لنٚذٙا 

فٟ اٌمهْ اٌهاتغ اٌٙعهٞ / اٌؼاشه ا١ٌّالقٞ ، اٌمٞ ٠ؼرثه ِٓ أو٘ٝ ػظٛن اإلٌالَ اٌؽؼان٠ح  ، 

ٌفرهج ، تهوخ أٌّاء ػكق ِٓ اٌؼٍّاء ، ِّٓ وأد ٌُٙ نؼٍح فٟ ؽٍة اٌؼٍُ ، ُِٕٙ أتٛ ٚـالي ٘مٖ ا

اٌؽٍٓ اٌماتٍٟ
(38)

٘ـ  357َ ، ٚؼط ٌّٚغ تّىح شُ ِظه ٌٕح  963٘ـ /  352، نؼً ئٌٝ اٌّشهق ٌٕح 

َ. ٚأتٛ ِؽّك األطٍٟ ، ِىس تاٌّشهق شالشح ػشه ٌٕح  967/ 
(39)

، ()، ٚأتٛ ػّهاْ اٌفاٌٟ  

ػٍٝ ػكق ِٓ اٌؼٍّاء ، ُِٕٙ :  -ؼٍة ػ١اع  -نؼٍرٗ ئٌٝ اٌّشهق ِكج ؽ٠ٍٛح قني ـالٌٙا  اٌرغهلد

أتٛ اٌفرػ تٓ اٌفٛاني ، ٚأتٛ اٌؽٍٓ ػٍٟ تٓ ئتها١ُ٘ اٌٍّرٍّٟ ، ٚأتٛ اٌؽٍٓ تٓ اٌفؼه ٚغ١هُ٘ ِٓ 

اٌؼٍّاء
(40)

ٌىرة اٌؼ١ٍّح . ٚلك واْ ٌٍهؼالخ ئٌٝ اٌّشهق قٚن فٟ اإلٔراض اٌؼٍّٟ ، ففٍفٛا ٌٕا اٌؼك٠ك ِٓ ا 

 اٌرٟ أشهخ اٌصمافح فٟ تالق اٌّغهب ، ٚٔمٍد ِٓ  تالق اٌّغهب ئٌٝ اٌّشهق ، وّا ٔمٍد ئٌٝ األٔكًٌ . 

ٌمك واْ ؼهص اٌّغانتح ػٍٝ اٌهؼٍح ئٌٝ اٌّشهق ، تٍثة اٌهغثح فٟ االؽالع ػٍٝ اٌصمافح اإلٌال١ِح ِٓ 

ٚتغكاق ٚاٌثظهج ٚاٌىٛفح ٚقِشك ِهٚنا ِٕاتؼٙا ، فىأد اٌهؼٍح ئٌٝ ِىح اٌّىهِح ٚاٌّك٠ٕح إٌّٛنج 

تّظه، ٚومٌه واْ ٘كف اذثاع ِم٘ة ِاٌه تٓ أًٔ ٘ٛ اٌرشاٚن فٟ األِٛن اٌؼ١ٍّح ٚاٌك١ٕ٠ح ِٚا ٠فض 



 8102  يجهة انجثم نهعهىو انحطثيقية واالَساَية

 

                                                                                               العدد الثاني                           

8102 
 

92 

فهػٙا تاٌمٛج  ْٛاٌفاؽ١ّاٌؽ١اج ا١ِٛ١ٌح ، تاإلػافح ئٌٝ ا١ٌٍا١ٌح ٌّٛاظٙح اٌصمافح اٌش١ؼ١ح ، اٌرٟ ؼاٚي 

ٚتشرٝ اٌٌٛاتً ، ٌرؼُ تالق اٌّغهب ، ٌٚىٓ ٚلٛف ػٍّاء اٌّاٌى١ح واْ ٌٙا تاٌّهطاق ، ِٓ ـالي ؽٍة 

اٌؼٍُ أٚ ذأ١ٌف اٌىرة اٌؼ١ٍّح 
(41)

. ٚذثاقي اٌّإٌفاخ اٌفم١ٙح ٚاٌؼ١ٍّح ػِّٛا ت١ٓ اٌؼٍّاء ِٓ اذثاع اٌّم٘ة  

 م٘ة اٌش١ؼٟ .ــاٌّاٌىٟ، ٚٔشه٘ا ٌّٛاظٙح أرشان اٌّ

فاٌرمثٍد تالق اٌّغهب وً ِا ٘ٛ ظك٠ك ِٓ ِإٌفاخ ػٍّاء اٌّشهق ٚاألٔكًٌ ، ومٌه لاِد تانٌاي اٌؼك٠ك 

ِٓ اٌىرة اٌرٟ ذُ ذأ١ٌفٙا فٟ ئفه٠م١ح ٚ تالق اٌّغهب ، ئٌٝ ِٕاؽك اٌؼاٌُ اإلٌالِٟ اٌّفرٍفح . ٚواْ ٘كف 

ٚفٟ لاخ اٌٛلد وأٛا ٠عٍٍْٛ  اٌهؼالخ أ٠ؼا ذأق٠ح فه٠ؼح اٌؽط ، اٌرٟ ؼهص اٌؼٍّاء ػٍٝ اٌم١اَ تٙا ،

ئٌٝ ٔظهاتُٙ ِٓ ػٍّاء اٌّشهق اٌم٠ٓ ٚفكٚا ئٌٝ اٌؽط ٌٕفً اٌغهع ، وّا وأد ِظه ِؽطح ٌٍٍّافه٠ٓ 

        ٍِٚرمٝ ٌٍؼٍّاء أ٠ؼا ، ٕٚ٘ان ِٓ ؽٍة اٌؼٍُ تؼك أقاء اٌفه٠ؼح فأذعٗ ئٌٝ اٌثظهج أٚ اٌىٛفح أٚ

تغكاق 
(42)

. 

ذظك٠ه اٌصمافح اإلٌال١ِح ٔؽٛ األٔكًٌ ؼرٝ أطثؽد األٔكًٌ ِٕرعاً ٚتٙما أطثػ ٌثالق اٌّغهب قٚن فٟ  

ٌٍصمافح اإلٌال١ِح ٌٚٙا قٚن فٟ طٕغ اٌؽؼانج ، اٌرٟ ٠ؼٛق ١ٌٍٍٍّّٓ اٌفؼً فٟ اوق٘ان٘ا فٟ  تالق 

 اٌّغهب ٚاألٔكًٌ . فاٌٝ أٞ ِكٜ واْ اٌرؼاْٚ اٌصمافٟ ت١ٓ اٌعأث١ٓ ؟.

وث١ه ِٓ اٌّإٌٍاخ اٌصماف١ح اٌرٟ ذؼًّ ػٍٝ ذهت١ح إٌشء ٚئػكاقٖ أػكاقا ػ١ٍّا ٚق١ٕ٠ا ١ٌٍّاً ،  قػك ظٙه

ٚتفؼً اٌؼٍّاء اٌم٠ٓ ٚ٘ثٛا أٔفٍُٙ ٌفكِح ذٍه اٌّإٌٍاخ اٌؼ١ٍّح فٟ تالق اٌّغهب ٚاألٔكًٌ، ٚذؼاٚٔٛا 

فاٌٝ ئٞ ِكٜ واْ  ػٍٝ ٔشه اإلٌالَ ، ٚأطٛي اٌّما٘ة اٌّفرٍفح ٚـاطح ِم٘ة األِاَ ِاٌه تٓ أًٔ ،

٘ما اٌرؼاْٚ فٟ إٌشاؽ اٌصمافٟ فٟ ٘مٖ اٌّإٌٍاخ اٌؼ١ٍّح فٟ ئفه٠م١ح ٚاألٔكًٌ؟ . ٚ ئٌٝ ئٞ ِكٜ واْ ٠رُ 

ذثاقي اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّؼانف ت١ٓ اٌعأث١ٓ؟ ، ٚئٌٝ ئ٠ٓ ٚطً ٘ما االوق٘ان اٌؼٍّٟ ـالي اٌمهْ اٌهاتغ 

ٍّاء ٚلٚٞ االذعا٘اخ اٌّم٘ث١ح ٚاٌفىه٠ح اٌٙعهٞ / اٌؼاشه ا١ٌّالقٞ ، ِٛػٛع اٌكناٌح ٚقٚن اٌؼ

 اٌّفرٍفح فٟ ٔشه ٘مٖ األفىان؟ .

ِٚٓ اٌؼٍّاء اٌم٠ٓ ظٍثٛا ورثا ِٓ اٌّشهق اإلٌالِٟ ، أتٛ ػٍٝ اٌماٌٟ 
(43 )

، ٚٚوع ظىءاً ِٕٙا  فٟ 

" ٌٜٛ ِا  األشث١ٍٟاٌم١هٚاْ تؼك ٔىٌٚٗ تٙا ، ٚتؼؼٙا األـه ٚطً تٙا ئٌٝ األٔكًٌ ، ٠ٚؼكق٘ا اتٓ ـ١ه 

ا٠ً ػٕٗ ٚاـم تاٌم١هٚاْ ِٕٗ ذى
(44)

" ٟٚ٘ ورة فٟ ا٢قاب ٚاٌشؼه ٚأٌّاء اٌشؼهاء ٚغ١ه٘ا  
(45)

 . 

اٌرٟ ؼكز فٟ األقب ت١ٓ أً٘ اٌّشهق اإلٌالِٟ ٚاألٔكًٌ ، ـالي اٌمهْ اٌهاتغ  اٌّفؼاالخِٚٓ 

كَ ئٌٝ َ ػٕكِا ل 961ـ  912٘ـ /  350ـ  300اٌٙعهٞ / اٌؼاشه ا١ٌّالقٞ فٟ أ٠اَ ػثك اٌهؼّٓ إٌاطه 

، اٌمٞ أِه  اٌٗاٌؽىُ تاـر١ان ِٓ ٠ىْٛ فٟ اٌرمثاألٔكًٌ أتٛ ػٍٝ اٌماٌٟ ، فأِه ػثك اٌهؼّٓ إٌاطه اتٕٗ 
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تكٚنٖ اتٓ نِاؼً أْ ٠عٟء ِغ اٌؼ١ف تؼك أْ ٠ٍرمثٍٗ ، ٠ٚمكَ ِؼٗ ئٌٝ لهؽثح فٟ ِٛوة ٔث١ً ، ٚفٟ 

ؽه٠مُٙ ئٌٝ لهؽثح ، وأٛا ٠رماوهْٚ ٠ٚرٕاشكْٚ األشؼان .... " 
(46) 

، ؼرٝ ٚطً ؼك٠صّٙا فٟ شؼه ػثكج 

اتٓ اٌطث١ة 
(47)

 : ٚلك لوه ٌٗ اٌش١ػ أتٛ ػٍٟ ت١د شؼه ٠مٛي ف١ٗ : 

شّد لّٕا ئٌٝ ظهق ٍِِٛح       أػهافٙٓ أل٠اق٠ٕا ِٕاق٠ً     
(48)

 

، ٚلك واْ فٟ اٌٛفك  ؼ١س لاي أتٛ ػٍٝ " أػهافٙا أل٠اق٠ٕا ِٕاق٠ً " فأٔىه ِٕٗ لٌه  اتٓ نفاػح االٌث١هٞ

        اٌمٞ ٠ٍرمثً أتٛ ػٍٝ اٌماٌٟ ، ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ األقب ٚاٌؼٍُ ، فؽاٚي أْ ٠ظٍػ ٌٗ ـطأٖ ، فٍُ ٠مثً 

 ِٕٗ لٌه . 

ذانوا اٌٛفك ، ٚلاتال : "ِغ ٘ما ٠ٛفك ػٍٝ أ١ِه اٌّإ١ِٕٓ ٚٔرعٍُ اٌهؼٍح  فأظهف اتٓ نفاػح االٌث١هٞ

ٌرؼظ١ّٗ ، ٚ٘ٛ ال ٠م١ُ ٚوْ ت١د ِشٙٛن ت١ٓ إٌاي ال ذغٍؾ اٌظث١اْ ف١ٗ ، ٚهللا ال ذثؼرٗ ـطٛج " 
(49)

 . 

ٚنفغ اٌهظٛع ِغ اٌٛفك نغُ ِؽاٌٚح اتٓ نِاؼً ، فىرة تمٌه  ئٌٝ اٌؽىُ اتٓ ػثك اٌهؼّٓ إٌاطه ، 

ف ٌٗ ِا ؼكز . فهق ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ظٙه وراتٗ : " اٌؽّك هلل اٌمٞ ظؼً فٟ تاق٠ح ِٓ تٛاق٠ٕا ِٓ ٠فطة ٠ظ

ٚافــك أً٘ اٌؼهاق ئ١ٌٕا ، ٚاتٓ نفـاػح أٌٚٝ تاٌهػٝ ِٓ اٌٍفؾ"
(50)

 . 

ٚ٘مٖ اٌؽىا٠ح ذٛػػ ِكٜ ا٘رّاَ ػٍّاء األٔكًٌ ٚأِهاتٙا تؼٍّاء اٌّشهق اإلٌالِٟ ، ٚومٌه ػٍّاء 

أٌا١ٌاً  اً أٚ ذمك٠هُ٘ ٌٍؼٍُ ٚأٍ٘ٗ، ٚاؼرهاُِٙ ٌىً ِا ٘ٛ لاقَ ِٓ اٌشهق ، تاػرثانٖ ِظكن اٌم١هٚاْ أ٠ؼا

 ٌٍك٠ٓ ـاطح ، ٌٍٚؼٍُ ٚاٌصمافح ٚذثاقي اٌّؼهفح ػاِح .

 انخاجًة

ئْ اٌظهاع ا١ٌٍاٌٟ ٚاٌفالفاخ اٌّم٘ث١ح اٌرٟ شٙكذٙا ٘مٖ اٌؽمثح ٔرط ػٕٙا ذٕافً شمافٟ فٟ ظ١ّغ اٌؼٍَٛ 

ٛع ِٓ األِٓ ٚاالٌرمهان إٌٍثٟ قاـً ئفه٠م١ح اٌفاؽ١ّح ٚاألٔكًٌ األ٠ِٛح ٚنغُ ٚلٌه تٍثة ذٛفه ٔ

اٌم١ٛق اٌرٟ فهػرٙا اٌكٌٚح اٌفاؽ١ّح ، ٌُ ذؽً قْٚ ٚطٛي اٌؼٍّاء ٚاٌشؼهاء ٚاألقتاء ، ِٚا أٌفٖٛ ِٓ 

ح ظكاً ، ورة ئٌٝ وً ِٓ لهؽثح ٚاٌم١هٚاْ ، ٚ٘ٛ ِا ٠إوك أْ اٌؼاللاخ اٌشؼث١ح ت١ٓ اٌّك٠ٕر١ٓ وأد ؽث١ؼ١

ٚوأد ورة أً٘ اٌم١هٚاْ ذكني فٟ لهؽثح ِصً ِإٌفاخ ٌؽْٕٛ تٓ ٌؼ١ك ، ِٚؽّك تٓ و٠ك اٌم١هٚأٟ 

ٚورة أتٟ اٌؽٍٓ اٌماتٍٟ. وّا أْ اٌؼٍّاء األٔك١١ٌٍٓ وأٛا ٠رٛلفْٛ ـ ُٚ٘ فٟ ؽه٠مُٙ ئٌٝ ألقاء فه٠ؼح 

ٚوك ػهٚنج إٌظه ئٌٝ ٘مٖ ااٌؽط ـ فٟ اٌم١هٚاْ ف١أـمْٚ ػٓ ػٍّاتٙا .ِٚٓ ـالي ٘ما اٌرط١غ ئْ 

نغُ اٌفالفاخ ت١ٓ اٌؽىاَ فىأد اٌشؼٛب ػاِح  تثؼغاٌّٛػٛػاخ اٌرٟ ذًّ اذظاي اٌشؼٛب 

ٍِرّه ٌٚىٓ ِصً ٘مٖ اٌكانٌاخ ذؽراض ئٌٝ ظٙك ِٓ لثً اٌثاؼص١ٓ فال  ٘ا ػٍٝ ذٛاطًؤا ٚػٍّاٚذعان٘

١ٍح ِٚثؼصهج ذؽراض ئٌٝ ج ٚلٍذٛظك فٟ اٌّظاقن تظٛنج ٚاػؽح تً ٟ٘ ِعهق ئشاناخ أٚ ؼٛاقز ٔاقن

 ِٓ اٌعٙك ٌعّؼٙا ٚقناٌرٙا ٚذٛػ١ؽٙا . وص١ه  
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ِٚٓ أُ٘ ِا ٍٔرٕرعٗ ِٓ ٘مٖ اٌكناٌح ئْ االـرالفاخ اٌفىه٠ح ػاِح وأد ذٕرمً ػٓ ؽه٠ك اٌرعانج 

ٚؽهلٙا ِٚٛا١ٔٙا اٌرٟ وأد ذؽؼٝ تؽّا٠ح اٌع١ّغ ػٍٝ اـرالف ذٛظٙاذُٙ ا١ٌٍا١ٌح ٚاٌّم٘ث١ح ٚـاطح 

غ اٌٙعهٞ ؼ١ٓ أطثؽد اٌرعانج ِغ تالق اٌٍٛقاْ فٟ أٚض ٔشاؽٙا تٍثة نٚاض ذعانج فٟ اٌمهْ اٌهات

اٌم٘ة ٚاٌؼاض ٚن٠ش إٌؼاَ ٚغ١ه٘ا ِّا ظؼٍٙا ذؼٛق تؼاتك ظ١ك ٠ّىٓ أطؽاب اٌمٛافً ِٓ ذٛف١ه شّٓ 

 اٌؽّا٠ح ٌّٕاؽك ػثٛنُ٘ .

ٟ٘ األـهٜ  اٌؽط اٌّغاقنج ِٓ اٌّغهب أٚ ِٓ األٔكًٌ ػثه تالق اٌّغهب ذؽؼٝخ ٚوأد نؼال

ِّا ظؼً قٚن ٘مٖ اٌهؼالخ وث١ه فٟ ٔمً اٌىرة  ،ٌىاْ ِٕاؽك اٌؼثٛن اٌّفرٍفحِٓ  تاٌؽّا٠ح ٚاالؼرهاَ

ٚذٕمً اٌؼٍّاء ٚٔمً األفىان ، ِٚٓ األقٌح ػٍٝ لٌه نؼٍح أتٛ ػثك هللا اٌش١ؼٟ ئٌٝ أفه٠م١ح ِهافما ٌؽعاض 

 ِغانتح ػٍٝ ٌث١ً اٌّصاي .

 اً نت١ٍ اً خ ا١ٌٍا١ٌح ٚاٌظهاػاخ قاـً تالق اٌّغهب تً وأد ِظكنفٙمٖ اٌهؼالخ ٌُ ذرأشه تاٌفالفا

 ٌإل٠هاقاخ ٌٍطهف١ٓ ِماتً ذٛف١ه اٌؽّا٠ح اٌالوِح ٌٍّهٚن ِٓ لثً اٌمثاتً ٚقٚي تالق اٌّغهب .

 ٚهللا ٌٟٚ اٌرٛف١ك
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هىايش انثحث:

                                                           


م وهو فً الثانٌة والعشرون من عمره 619هـ / 033فً ربٌع األول  الرحمن حكم األندلس بدأ عبدـ 

واتصف بالذكاء وحسن الخلق والتدبٌر واستطاع إن ٌعٌد الدولة إلى أوج قوتها وتلقب بلقب األمٌر وفً 

هـ 023م تلقب بلقب الخلٌفة ، واستمر فً الحكم إلى ان توفً فً الثانً من رمضان 696هـ / 013عام 

 .049م . حسٌن مؤنس ، المرجع االحق، ص 631أكتوبر  12/ 

1
 .004م، ص 1666خ المغربً واألندلس، دار الرشاد ، القاهرة ،ٌحسٌن مؤنس ،معالم تار -

 .101، ص 3،  ج هـ( الكامل فً التارٌخ ، بٌروت لبنان303)ابن األثٌر ، -2

د العزٌز سالم ، . السٌد عب 113، ص  9المقرى ، نفح الطٌب فً غصن األندلس الرطٌب ، ج - 3

 .126، ص  9، ج 1641قرطبة حاضرة الخالفة، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ، بٌروت ، 

هـ( ، اتعاظ الحنفاء فً أخبار 512المقرٌزي ، )ت . 100، ص 3ابن األثٌر ، المصدر السابق  ،  ج ـ4

 .69، ص1615األمة الفاطمٌٌن الخلفاء، تحقٌق جمال الدٌن الشٌال ، مصر، 

هـ وحفظ 31ـ هو أمٌر المؤمنٌن ولقب بخامس الخلفاء الراشدٌن ولد بالمدٌنة المنورة سنة 5

القرآن الكرٌم وولً امارة المدٌنة فً عهد الولٌد ثم تولى الخالفة بعد سلٌمان بن عبد الملك 

هـ . محمد صدٌق المنشاوي، قصة عمر بن عبد 131ونشر العدل والمساواة ، وتوفً سنة 

 .0، ص9333دار الفضٌلة، القاهرة،العرٌر، 

هـ ( ، البٌان المغرب فً أخبار األندلس والمغرب ، تحقٌق ج .  419ابن عذارى ، ) كان حٌا سنة -6

 . 01، ص  1س .كوالت و أ . لٌفً بروفنسال ، دار صادر ، بٌروت ، ج 

ً ،القاهرة ، الخشنً ، قضاة قرطبة وعلماء إفرٌقٌة، نشره وصححه السٌد عزت العطار الحسٌن-7

 . 93هـ ، ص  1049

. الحبٌب الجنحانً ، القٌروان عبر العصور ازدهار الحضارة اإلسالمٌة  93المصدر نفسه ، ص  -8

 . 121فً المغرب العربً  ، ص
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 وأخد  سمع من األمام مالك الموطأـ علً بن زٌاد العبسً الطرابلسً ولد بطرابلس تم سافر إلى الحج

لتدرٌس ، ومن أهم تالمٌذه سحنون بن سعٌد التنوخً والبهلول بن لعنه ورجع إلى القٌروان وجلس 

 .032، ص  0هـ ( عٌاض ، ترتٌب المدارك، ج  105راشد وأسد بن الفرات وغٌرهم ، )ت 

 . 122، الحبٌب الجنحانً ، المرجع السابق ، ص  93الخشنً ،المصدر السابق، ص -9

10
 . 122نحانً ، المرجع السابق ، ص حبٌب الجال ـ

 . 903، ص  1633هـ ( ،أحسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم ، برٌل ، لٌدن ،  054المقدسً ،)ت ، -11

عطوري  ،  سٌرة أهل نفوسة ، جناو بن فتى وعبد القهار بن خلف ، أجوبة علماء فزان ، مخ الٌ -12

ر رمضان التلٌسً ، االتجاهات الثقافٌة فً بالد  . بشٌ 12،  11؛ المجموعة األولى ،      ص  0ورقة 

المغرب اإلسالمً خالل القرن الرابع الهجري / العاشر المٌالدي ، دار المدار اإلسالمً ، بٌروت 

 .  161، ص   9330لبنان ، 

،  1، ج  1650هـ ( ، رٌاض النفوس ، تحقٌق حسٌن مؤنس ، القاهرة ،  141المالكً ، ) ت ، -13

 . 146ص 

 . 901مالكً ،المصدر السابق  ،  ص  ال-14

هـ ( ، رسالة افتتاح الدعوة ، تحقٌق وداد القاضً ، دار الثقافة ،  030القاضً النعمان ، )ت ، -15

، ص  1، ج  1652؛ عماد الدٌن القرشً ، عٌون األخبار وفنون اآلثار ، تونس ،  21بٌروت ، ص 

م أي قبل قٌام أمارة األدارسة  439هـ /  112.وٌحدد وصولهما إلى بالد  المغرب سنة  092،  091

 سنة . 94 ًبحوال

 . 126، ص   1ابن عذارى  ،المصدر السابق  ، ج -16

 . 126، ص   1المصدر نفسه ، ج  -17

 . 133، ص  1المصدر نفسه ، ج -18

، الجزائر ،  هـ ( ، أخبار ملوك بنً عبٌد وسٌرتهم ، تحقٌق فوندرهاٌدٌن 395ابن حماد ، ) ت ، -19

 . 903؛ المقدسً ، المصدر الساٌق ، ص  13،  12، ص  1694

القاضً النعمان  ، المجالس والمساٌرات، تحقٌق إبراهٌم شبوح ومحمد الٌعالوي ، والحبٌب الفقً  -20

 . 64، ص  1645، تونس، 
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 . 153، ص  1ابن عذارى ،المصدر السابق ، ج-21

روضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة والصالحٌة ، تحقٌق محمد هـ ( كتاب ال 332أبو شامة ، ) ت ، -22

 .  931، ص  1،  ج 1639حلمً احمد ، القاهرة ، 

 . 153، ص  1ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج  -23

 . 945،  925الخشنً ،المصدر السابق ، ص -24

العلمٌة ، بٌروت ، )د ، ت ( ، ابن عبد البر ، االنتقاء فً فضائل الثالثة األئمة الفقهاء ، دار الكتب  -25

 . 934. بشٌر رمضان التلٌسً ،المرجع السابق ، ص  113ص

هـ ،  1095هـ ( ، الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان المذهب ، القاهرة ،  466ابن فرحون ،) ت ،  -26

 . 934. بشٌر رمضان التلٌسً ،المرجع السابق ، ص  91ص 

 . 936لمرجع نفسه ، ص ا -27

 . 936نفسه  ، ص المرجع  -28

،  9، ج  1633هـ ( ،  تارٌخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ، مصر ، 130ابن الفرضً ، ) ت ،  -29

 . 112،  111ص 

 الخشنً ،المصدر السابق ، ص مقدمة المحقق .-30

 المصدر نفسه ، ص مقدمة المحقق .-31

 المصدر نفسه ، ونفس الصفحة .-32

 .المصدر نفسه ، ونفس الصفحة  -33

 . 102، ص  1المقري ،المصدر السابق ، ج  -34

 . 141،  143ابن خٌر االشٌٌلى ، فهرست ما رواه عن شٌوخه ، ص  -35
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ابن بشكوال ، كتاب الصلة فً تارٌخ أئمة األندلس ،الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة ، القاهرة  -36

 . 113،  136؛ أبن فرحون ، الدٌباج المذهب  ، ص  123، ص  1، ج1633

 . 916بشٌر رمضان التلٌسً ،الرجع السابق ، ص   -37

هـ( هو ابوالحسن علً بن محمد بن خلف المعافري القٌروانً القابسً 130ابو الحسن القابسً ) -38

هـ ( ،  معالم األٌمان فً معرفة أهل القٌروان ، مع  363الدباغ ،) ت ، وله عدد من المؤلفات ،

تصحٌح وتحقٌق إبراهٌم شبوح ، مكتبة الخانجً ، مصر ،  هـ ( ، 506تعلٌقات بن ناجً ) ت ، 

 . 102، ص  0، ج 1630

هـ ( ترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،تحقٌق  211عٌاض ، ) ت ،  -39

 . 104،  102، ص  4، ج1650سعٌد أحمد عراب ،

- ( ، ًم ، هو 1305 – 665هـ / 103 – 035ابو عمران موسى بن عٌسى الزناتً الفاسً المالك

 .104، ص  4من اكبر تالمذة آبً الحسن الفاسً . عٌاض ، المصدر السابق ، ج 

،  1، ج  1650،  9المصدر نفسه ، تحقٌق محمد بن تاوٌتالطنجً ، وزارة األوقاف بالمغرب ، ط  -40

 . 911،  910ص 

 . 119، ص  0المصدر السابق ، ج -41

42
منذ الفتح العربً حتى انتقال الخالفة الفاطمٌة إلى مصر  صالح مصطفى مفتاح ، لٌبٌاـ 

 .919، ص1645، لٌبٌا ، 

 – 633هـ /  023 – 955أبو على القالً : هو إسماعٌل ابن القاسم أدٌب ولغوي عاش خالل  -43

هـ/  030. ولد فً دٌار بكر وسكن بغداد سنة  016، ص  1، ابن الخطٌب ، أعمال األعالم ، ج  642

م وهو ٌحمل عدد كبٌر  611هـ /  003م  ودخل قرطبة سنة  606هـ/  095حل منها سنة م  ور 612

من الكتب التً دخل بها إلى األندلس رغم إنه وزع جزء منها فً القٌروان ، ابن خٌر األشبٌلً ، 

 . . وٌذكر الكتب التً وصلت إلى األندلس 062فهرست ، ص 

 . 062ابن خٌر االشبٌلى ، فهرست ، ص  -44
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 المصدر نفسه ، ونفس الصفحه .  -45

 . 43، ص  0المقري ، نفح الطٌب ،ج -46

م( ، ابن الخطٌب ، أعمال   312هـ / 12عبدة ابن الطبٌب ، شاعر مخظرم وكان اسود اللون )ت  -47

 . 099،   1األعالم ، ج 

وان ، ص . جعفر ماجد ، العالقات األدبٌة بٌن قرطبة والقٌر 43، ص   0المقري ، نفح الطٌب ، ج -48

136 . 

 . 41المصدر نفسه ، ص  -49

 . 41، ص   0المقري ، نفح الطٌب ، ج -50

 قائمة المصادر والمراجع:

 أوالً: المصادر 

هـ( ، الكامل فً التارٌخ ، تسعة أجزاء ، دار الكتاب العربً ،  303ابن األثٌر ، أبو الحسن ، ) ت  .1

 . 1634بٌروت ، لبنان ، 

هـ( ، الصلة فً تارٌخ أئمة األندلس وعلمائهم  245ابن بشكواك ، أبو القاسم خلف بن مالك ، ) ت  .9

 . 1633وأدبائهم ، جزءان ، الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة ، القاهرة،  فقهائهم و  ومحدٌثهم

رهاٌدٌن ، هـ( ، أخبار ملوك بنً عبٌد وسٌرتهم ، تحقٌق فوند 395ابن حماد ، محمد بن علً ، ) ت  .0

 . 1694الجزائر ، 

 ابن عبد البر ، االنتقاء فً فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، )د،ت( .  .1

هـ( ، البٌان المغرب فً أخبار األندلس والمغرب  419ابن عذارى المراكشً ، محمد ، ) كان حٌا سنة  .2

 .  1653أجزاء ، دار صادر ، بٌروت ، ، تحقٌق ج . س. كوالت ولٌفً بروفنسال ، أربع 

ذهب ، القاهرة ، ـهـ( ، الدٌباج المذهب فً معرفة أعٌان الم 466ابن فرحون ، برهان الدٌن ، )ت  .3

 هـ . 1095

هـ( ، تارٌخ العلماء والرواة للعلم باألندلس ، ثالثة أجزاء ، مصر،  130ابن الفرضً، عبد هللا ، )ت  .4

1633 . 
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هـ( ، كتاب الروضتٌن فً أخبار الدولتٌن النورٌة  332، )ت أبو شامة، عبد الرحمن  .5

 . 1639والصالحٌة ، تحقٌق محمد حلمً أحمد ، القاهرة ، 

الخشنً ، محمد بن حارث ،قضاة قرطبة وعلماء إفرٌقٌة ،نشره وصححه السٌد عزت العطار  .6

 هـ  . 1049، القاهرة ،  ًالحسٌن

هـ( ، معالم األٌمان فً معرفة أهل 363نصاري ، )ت الدباغ ، عبدهللا بن محمد بن عبد هللا األ .13

هـ ( ، تصحٌح و تحقٌق إبراهٌم شبوح ، مكتبة الخانجً ، 506القٌروان ، مع تعلٌقات بن ناجً ) ت 

 .1630مصر ، 

هـ( ، ترتٌب المدارك وتقرٌب المسالك لمعرفة  211عٌاض ، أبو الفضل بن موسى ، )ت  .11

حقٌق محمد بن تاوٌتالطنجً، وزارة األوقاف بالمغرب ، الطبعة أعالم مذهب مالك، الجزء األول ، ت

،والجزء الثانً والثالث ، تحقٌق عبد القادر الصحراوي ، والجزء الرابع والخامس ،  1650الثانٌة ، 

تحقٌق محمد بن شرٌفة ، )د.ت( ، والجزء السادس والسابع والثامن ، تحقٌق سعٌد أحمد عراب ، 

1650 . 

هـ(، كتاب رٌاض النفوس، الجزء األول ، تحقٌق حسٌن  141كر عبد هللا ، )ت المالكً ، أبو ب .19

، واألجزاء الثالثة األخرى ، تحقٌق بشٌر البكوش ، ومراجعة محمد 1621مؤنس ، القاهرة ، 

 . 1650العروسً المطوي ، دار الغرب اإلسالمً ، بٌروت ، 

م فً معرفة األقالٌم ، دار صادر هـ( ، أحسن التقاسٌ 054المقدسً ، شمس الدٌن محمد ، )ت  .10

 ، بٌروت ، )د ، ت ( .

هـ ( ، اتعاظ الحنفا بأخبار اآلئمة الفاطمٌٌن الخلفا ،  512المقرٌزي ، تقً الدٌن أحمد ، ) ت  .11

 .1615تحقٌق جمال الدٌن الشٌال ، مصر، 

ة هـ( ، نفح الطٌب فً غصن األندلس الرطٌب ، عشر 1311المقري ، أبو العباس أحمد ، )ت  .12

 . 1616أجزاء ، تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ، القاهرة ، 

هـ( ، رسالة افتتاح الدعوة، تحقٌق وداد القاضً ، دار 030النعمان، القاضً أبو حنٌفة ، )ت  .13

 . 1649الثقافة ، بٌروت ، 

ـ الٌعطوري  ،  سٌرة أهل نفوسة ، جناو بن فتى وعبد القهار بن خلف ، أجوبة علماء فزان ،  .14

 ؛ المجموعة األولى . 0مخ ورقة 

 ثانٌا المراجع :
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ـ التلٌسً ، بشٌر رمضان ، االتجاهات الثقافٌة فً بالد الغرب اإلسالمً، خالل القرن الرابع  1

 . 9330الهجري / العاشر المٌالدي ، دار المدار اإلسالمً بٌروت ـ لبنان ، 

ازدهار الحضارة اإلسالمٌة فً المغرب العربً ، الدار  رــ الجنحانً الحبٌب، القٌروان عبر عصو9

 التونسٌة للنشر، )د، ت(.

ــ ماجد ، جعفر ، العالقات بٌن قرطبة والقٌروان فً القرن الرابع والخامس الهجرٌٌن ، حولٌات 0

 .1643، تونس،  10الجامعة التونسٌة ، العدد 

انتقال الخالفة الفاطمٌة إلى مصر ، لٌبٌا ، ـ مفتاح، صالح مصطفى ، لٌبٌا منذ الفتح العربً حتى 1

1645 

 .9333ـ المشاوي، محمد صدٌق ، قصة عمر بن عبد العرٌر، دار الفضٌلة، القاهرة،2

والتوزٌع ، ثالثة أجزاء ، ــ مؤنس ،حسٌن ، تارٌخ المغرب وحضارته ، العصر الحدٌث للنشر 3

1669 . 

 

 

 


