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 النفى في عصر الدولة األموية جزيرة دهلك أنموذجا 

 رانيا أحمد محمد إسماعيل

 القاهرة –معة األزهر جا-كلية الدراسات اإلنسانية  ،قسم التاريخ

 ranyaahmed746@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 ملخص:ال

اتخذت الدولة األموية طرقا شتى لعقاب وتأديب المغضوب عليهم منها النفىى 
الذى كان له أبلى  األرىر  ىي الىردل واللجىر ل ىاال ه  ضىص عمىا ن ىاال ه مى  

وتشهير وتعد جليىرة دهلىأ أنمواجىا لىه اليىه اشىتهرت كمنفىى  ىي ع ىر جلد  
ا عىىى  بنىىىى أميىىىه اسىىىتخدمه ولفىىىاأ الدولىىىة للتأديىىىب ل ىىىعو ة ال يىىىاة بهىىىا و عىىىده

الدولة اإلسصمية وقد تعددت طوائف المنفيي  إليها السب شخ ية كى  وليفىة 
د وهىىوا   مىىابي  أ ىى اب الفىىرة الكصميىىة القدريىىة  وشىىاعر و  يىىه و يىىرهم  وقىى

ن ىىىىدر األمىىىىر لىىىىالنفى ولكىىىى  ف نخىىىىر  ل يىىىىل التنفيىىىىذ لسىىىىبب  عشىىىىيرة المنفىىىىى 
مىىى   وشخ ىىىيته وترجىىىة أهميىىىة ال  ىىىه إلىىىى تسىىىليخ الضىىىوأ علىىىى جانىىىب أوىىىر

جليرة دهلأ وهى كونها منفى ر م شهرتها ال ضارية والتجارية عبر الع ور 
تها واعتمدت الدراسة على المنهج  الو فى والت ليلى لجمة المعلومات ومقارن

بهدف الو ول إلى تجلية الغوامض والمبهمات وأظهرت الدراسة  األرر الىذى 
 عكسته  تلأ الشخ يات على المجتمة الدهلكى.

 القدرية-الردل  -الدولة األموية  -جليرة دهلأ–: النفى المفتاحية  الكلمات
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   Abstract: 

The Umayyad state has taken various ways to punish and 

discipline those who are angry with them including the 

banishment   which had the greatest effect in deterring and 

restraining on the punished person as well as the 

accompanying flogging and defamation. The island of 

Deholk is a model for this as it became famous as an exile 

in an era of illiterate structures used by the successors of 

the state to discipline, because of the difficulty of life 

there and it is located far away from the Islamic State. The 

communities of the Exiles were numbered according to 

the personality of each caliph and his desire including the 

Qadri  verbal groups, poets, jurists and others. The 

banishment may be issued for their own but does not 

come out of implementation because of an exile clan and 

his personality. The research is significant due to 

highlighting another aspect of Island Dahlak which is that 

it is deemed as an exile, despite its cultural and 

commercial fame through the ages. The study relies on the 

descriptive and analytical approach to collect and compare 

information with the aim of reaching the manifestation of 

ambiguities and uncertainties. The study showed the 

impact reflected by these personalities on the Dhahulic 

society. 

Keywords: - The banishment -Dahlak island -  Umayyad 

state-Deterrence- Qadriyah 
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 :  ةدمـــالمق

سىى  انه جعىى  اوىىتصف  .ال مىىد م مبىىدل األمىىم ورب العىىرب والعجىىم 
وال صة والسصم علىى مى   ىدق   .نات واللغات م  أعظم اآلنات البياأللوان  

 و ار  والمدت آرار  وعلى آله المهتدي  و   ه ال ادقي .أ

الكثيىىىر مىىى  األوتىىىار التىىىي كانىىى  جابهىىى  الخص ىىىة األمويىىىة بدمشىىى  
بىى  اورىىورة  ،عة والخىوار مىى  رىورات الشىىي، كفيلىة لىىاقتصل جىذورها منىىذ التأسىي 

وقىد تنوعى  وسىائ  ، م  األوتار الداولية والخارجيةالأ    و ير  ،الل ير لمكة
 ويتنىىىاول ال  ىىىه  ، (1)يمواجهىىىة هىىىذ  األوتىىىار مىىى  القتىىى  وتت ىىىة الفىىىاري  والنفىىى

لعقىىىاب وتأديىىىب أميىىىة مىىى  النفىىىي وسىىىيلة  وبنىىى خىىىذ ات  قىىىد  ؛يعىىى  النفىىى ال ىىىديه  
ا مثلمى ،لعملية المواجهىة لعىد القتى  ستكمافا كون النفي ان  وقد   ،مالخارجي  عليه

 .مة  رقة القدرية الدث 

لأم      خ  أاى يل   لالناس وي   عقو ة تعليرية مشروعة  ي ك   يوالنف
َ  ): قولىىه تعىىالى ي ىىار ي   ىى ىىي الىىد الم يالنفىى ورد قىىد و  ،المجتمىىة ْوا مــ  ــَ َأْو ُيْنف

 

 أورجه   أي   صناا   ال اكم  ونفى  ،ي  ف  ن  م    هو ،  طردته  أي  نفياا   و ير   الرج   نفي   النفي:  (1)
لل   .  وطرد   بلد   م  مغاير  والنفي    تميم  ب   عمرو   )ب   أحمد  ب   الخليل، 

  دار وي،  هندا  عبدال ميد:  وترتيب  ت قي ،  4 ،  العي :  م(787هى/170  ت  الفراهيدي
ي أب  ب   )م مد  ي الراز ،  253ص،  م 2003،  هى1424،  1ط  بيروت  العلمية  الكتب

 مكت ة  المعاجم  دائرة،  ال  اح  مختار:  م(1268هى/666ت  الرازي القادر  عبد  ب   لكر
 مجمة   م 2004هى/1425،  4ط،  الوسيخ  المعجم،  281ص،  هى1406م/1986،  لبنان
 . 943ص، الدولية الشروة  كت ةم، العر ية  اللغة
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 لىىىأن يالشىىىا ع سىىىر ف  ،المق ىىىود لىىىهواوتلىىىف الفقهىىىاأ والعلمىىىاأ  ىىىي  (1)(اأْلَْرض  
مالىىأ  هالنيفىىة ومعىىأبو اهىىب و  ،بلىىد الشىىرك أو إلىىى مىى  بلىىد  إلىىى بلىىد آوىىرينفىىى 

 ،وشىرط مالىأ  ىي الىأ أن نكىون  ىي  يىر بلىد الجنانىة ،هىو السىج   يلأن النفى
  .(2)م  مدينة إلى مدينة أورى أبدارو  الخ  معنا  النفيأن  إلى  آورون واهب 

علماأ أنه نجب أن نكون ال  شرطم  النفي    المرتجىالغرض  ولت قي   
إا  اإلنسانفيه كالم  ور؛ ألن   ي  يكون المنفف ،إلى جهة ي بلد لعيد من از  

 .(3)ولم نعد نملأ القول والفع  ال ر ،ال  و  ،شوكته انكسرت  ور  م  وطنه

 هىو ف نختلىف  ؛ ىي المعنىىم تلح التغريب  مة  لفظ النفي  شالهيتو 
والنفىي مى  األرض هىو اإللعىاد مى    (4)ال عىد عى  الىوط   هىو  لتغريب اإا    ؛عنه

 صنىىا نفىىو  أي  :نقىىال،  ر كىىم لىىالترد واإلقامىىة الجبريىىة  ىىي بلىىد آوىىوالوط  الىى

 

 . 33: المائدة سورة (1)
  الثانى   القسم ،  نالقرآ  أالكام :  م(1148هى/543  عبدللا   ب   م مد   كرأبو )  العربي  اب   (2)

  العلمية   الكتب  دار ،  عتا  عبدالقادر   م مد  : عليه  وعل   أالاديثه  وور   أ وله   راجة
  ب    ال سي   الدي   )شرف   الطيبي  ، 99ص ،  م 2003هى/ 1424،  3ط،  لبنان  بيروت
:  ت قي ،  5 ،  لريبا  قنال  ع    الكشف   ي  الغيب   توح:  م(1343هى/743  ت  عبدللا
ي،  دب،  والدراسات  ال  وث  والدة،  لراليمعبدا  م مد:  ورجه،  النا ر  نا ر    الح

 . 347، 346، صم2013هى/ 1434، 1ط
، والتنوير(  )الت رير  التفسير   ي  عاشور  ب   التاهراإلمام    منهج  صقر:  أحمد  نبيل  (3)

 . 220صم، 2001هى/1422،  1ط ، الم رية لدار ا

 . 271، ص3،  : العي الخليل ب  أحمد (4)
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 : الشاعر كما  ي قول (1)أورجو  م  بينهم وهو الخلية

 هُ تــــُ عْ طَ قَ  ر  فــــْ ر قَ يــــْ كجــــوع العَ  وواد  
 

 (2)ل  يــ  عَ المُ  يع  ل  كــالخَ  ي و  عْــ يَ  ذئبُ الــ ه  بــ   

 ،لالتغريىىىىب  ومىىىىرةا  يلىىىىالنف وقىىىىد ورد اللفىىىىظ  ىىىىي ال ىىىىديه الشىىىىري  مىىىىرةا  
كمىا  يوالنفى، (3)""وعلى ابنأ جلد مائة وتغريب عام:   ي قوله   التغريب كما

 ،  بنفىىىىي عىىىىام ىىىى     ن  زنىىىىى ولىىىىم   قضىىىىى فىىىىيم "أن رسىىىىول للا:  ىىىىي قولىىىىه
 .(4)" د عليهو إقامة ال

 الشاعر:قول كما  ي  ،    وهذا نادرالمعنى ال النفيوقد نأتي 

 

م(: 1210هىىىى/606الم ىىىارك م مىىىد الجىىىلرى تالسىىىعادات أبو )مجىىىد الىىىدي   ابـــ  األ يـــر (1)
ت قيىىىى  م مىىىىود م مىىىىد التنىىىىاالي، المكت ىىىىة  5واألرىىىىر،  هالنهانىىىىة  ىىىىي  ريىىىىب ال ىىىىدي

ــل، 101م، ص1963ه/1383اإلسىىىصمية ــد نبيـ ــقر أحمـ ، التىىىاهراإلمىىىام  مىىىنهج :صـ
، 1ط الكتىىىىىىب عىىىىىىالم، 4م ،العر يىىىىىىة اللغىىىىىىة معجىىىىىىم: عمــــــر مختــــــار أحمــــــد، 219ص

 .2262ص م2008هى/1429
،  1طاإلسصمي،    الغرب  دار،  وأو ار   شرا  تألخ  ديوان  شاكر:  الفقار  ذوي  عل  (2)

 . 182ص، م 1984هى/1404

  المسند   ال  يح   الجامة:  م(870هى/ 256ت   إسماعي   ب    م مد  عبدللا أبو )  البخاري   (3)
: م مد  رقمه،  الختيب  الدي   م ب:  شراله،  4 ،  وأنامه  وسننه  الرسول  الديه  م 

،  1ط ،  القاهرة  السلفية  المكت ة،  الختيب  الدي    م بي  ق  :  أورجهي،  ال اق ؤاد عبد
   ائ اا   ال د  فيضرب رجصا اإلمام    نأمر  ه  -46لاب،  ال دود   كتاب،  م 1980هى/1400

 . 264ص  (6860و)  (6859)  ؟عنه
،  ( 6833)  وينفيان  نجلدان  ال كران  لاب  ال دود   كتاب،  4 ،    يح  :ي البخار   (4)

 . 259ص
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 اهلهىىا    ورجنىىا مىى  الىىدنيا ون ىى  مىى  
 

 ا وف األاليا ألموات  يه لسنا م  ا 
جان يومىىىىىىىىا ل اجىىىىىىىىة   إا دوىىىىىىىى  السىىىىىىىىا

 
 ( 1) اىعجبنا وقلنا جاأ هذا م  الدني 

 ي األمور    اشدي مت عة منذ عهد النبوة والخلفاأ الر ة  ن  س    النفيعقو ة  و  
أمر  الرسول رب  أن   قد  ،ود شرل  يها الد م  ال د ن  التي يراها ال اكم ولم  

 بى    ن ىر   الختىاب  بى    كمىا نفىى عمىر   (2)نورةالمخنثي  م  المدينة الم  يبنف
ألىا (4)ونفىى إلىى لا ىة  ،(3)النسىاأ لىه  لشىغف  ؛ال  ىرةال جا  ب  عىصط إلىى  

الفاسىىىى  روقىىىد اكىىى ،(5)مىىىرات عديىىىدة الخمىىىر معاودتىىىه شىىىرب ل ؛م جىىى  الثقفىىىى
 

الجاال  الجاحظ  )1( ل ر  ب   عمرو  ت  )أبوعثمان  ال  ري  الم اس   869هى/255ظ  م(: 
 . 49م، ص 2019هى/1440واأل داد، مؤسسة هنداوي، 

سن   ال  :م(1066هى/458سي  ب  على ب  موسى ت ال   ب  أالمد  كرأبو ) البيهقي (2)
وت، ، ت قي  م مد عبدالقادر عتا، دار الكتب العلمية بير 8الكبرى،  

(  16983المخنثي  )م، كتاب ال دود لاب ما جاأ  ي نفي 2003ه/3/1424ط
 . 391ص

  ل اب   ولب  األدب  ولانة:  م(1682هى/ 1093  ت  عمر  ب    )عبدالقادر  البغدادي(  3)
 مكت ة،  م1997هى/1418،  4ط،  هارون   عبدالسصم  :وشرح  ت قي   ،4،  العرب

 . 88، 80، صالقاهرة الخانجي
 ارواألظف  القسخ  تجارتهم  وج   ،  لال  شية  وكصمهم  اليم   ل ر   ي  جليرة  باضع:(  4) 

م وي  عبدللا ب    ناقوت  أبوعبدللا الدي   شهاب)  ناقوت  ،واألمشاط ي  ال غدادي  الروم  ال  
،  م 1977هى/1397،  بيروت   ادر  دار  1م ،  البلدان  معجم:  م(1225هى/622  ت

 . 324ص
األ ير(  5)   ت   الجلري ي  الشي ان  م الكريعبد  م مد  ب   م مد  ب ي  عل  ال س أبو )  اب  

،  الدقاة  يوسف  م مد:  و   ه   راجعه ،  1 ،  خالتاري   ي  الكام :  م(1233هى/ 630
= 
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 .(2)نفى عاتكة القرشية إلى دهلأ أن على ب  أبى طالب  (1)المكى

د لىى  ج   ابىى  كىىان ن ىىاالبه، النفىىي عقو ىىة علىىى ولىىم نكىى  األمىىر مقت ىىراا 
  مىى     وي   ،عليىىه زيىى   ب   ىى  وي   ،ج ىىة  ىىوف ي  نفىىويلىى   الم ،وتعىىذيب وتشىىهير

 ،(3) ىىىي المذلىىىة والهىىىوان إمعانىىىاا  ؛رب ال عيىىىنىىى  إلىىىى ا   هل وجهىىىو   ىىى  وي   ،علىىىى لعيىىىر

ويو ىة ت ىى   ،   ىي مكىان معىي     ى  ن   تغريىب فأو ال يوالم كىوم عليىه لىالنف

 

= 

صم1987هى/ 1407،  1ط،  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار ال غدادى:  351،   ،
 . 405، ص8ولانة األدب،  

  مؤسسة، م مود م مد التناالى :ت قي ، 8 ، األمي   البلد تاريخ  ي  الثمي دق  الع  ( 1)
 (. 3416)274ص، م1986هى/1406،  2ط، لرسالةا

إف  ،ولم يذكر وبر نفيها إلىى دهلىأ ،لعاتكة القرشية  ي العديد م  الم ادر   قد ترجم  )2)
)أالمىىىد بىىى  عبىىىدللا بىىى  إسىىى اة بىىى  مهىىىران  أبـــون يأل األصـــفهانىعنىىىد الفاسىىىى انظىىىر: 

، ت قيىىىىى  عىىىىىادل يوسىىىىىف العىىىىىلازى، دار 6م(: معر ىىىىىة ال ىىىىى الة،  1039ه/430ت
ــ   ،3398ص ( 3957، )م 1998 -هاااا  1419لرياااال بلة: ااالى ب  لااا  ط  االىىىو  ابـ

، معىىوض م مىىدي على: وتعليىى  ت قيى ، 7 ، ال ىى الة معر ىة  ىىي الغالىة أسىىد: األ يـر
، الكتىىىب ارد، وآوىىىرون  البىىىرى  المنعم: م مىىىد عبىىىدوقرظىىىه لىىىه قىىىدم، دموجو عىىىادل عبىىىدال

 ر: "ف تسىىا عنىه ، كمىا أن وبىر نفيهىا وهىي امىرأة مخىالف لمىا ورد182، صبيىروت
كتاب ال ىوم لىاب  ىوم  2" ال خاري:   يح،  المرأة إف ومعها زوجها أو او م رم

 . 57( ص 1995يوم الن ر)
   يكورك:  ت قي ،  الدنارات:  م(998هى/388  ت  م مد  ب    على   ال س أبو )  الشابشتي  (3)

 . 217، 214، ص م1986ه/1406، 3ط بيروت العر ي  الرائد ار د، عواد 
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 .(1)ف لإان ال اكم أو وفة األمرإوطنه عود لموف ن ،المراق ة

يراعى ال عد   وكان ،األموية الدولة   روقد تعددت أماك  النفي  ي ع
ومىىىى  بينهىىىىىا  ،وعشىىىىيرته قبيلتىىىىهوالسىىىىب  ،ي   شخ ىىىىية المنفىىىى أو القىىىىرب السىىىىب 

 اليىىىه قىىىام الوليىىىد بىىى  يليىىىد  ،ة ال اكمىىىةمثلمىىىا الىىىدث بىىىي  أ ىىىراد األسىىىر  (2)عمىىىان
واللىىى   ،سىىىوطب سىىىليمان بىىى  هشىىىام مائىىىة م لضىىىر 744-743هىىىى/125-126

أرسله لعمان؛ ألمور كانى  ت ىدث بىي  الوليىد   إافله ي    معاناا إو ،  رأسه ول يته
بىى  هشىىام الهىىرب مىى   ال سىىليمانوقىىد اسىىتت ،وعمىىه هشىىام أرنىىاأ و ىىايته عليىىه

(3) ي نف  العام منفا 
. 

 ىىىي  (5)لىىىه معاويىىىة بىىى  قىىىرة       ت  مثىىى  مىىىا امىىى   ؛منفىىىىا  (4)د ن  السىىى    ت ذ  خىىى  وات  

 

، دار  1الو عي،  لالقانون  : التشرية الجنائي اإلسصمي مقارنةا ةر عودعبدالقاد ( 1)
 .700، 699م، ص1968ه/1388، 5الكتاب العر ي بيروت، ط

،  4م، البلدان معجم: ناقوت البلقاأ. أرض ق  ة وكان   الشام أطراف  ي بلدة: انع م   (2)
 . 151ص

 الرس    تاريخ  المسمى  ي ر التب  تاريخ:  م(922  هى/310ت  جرير  ب   جعفرأبو )  ي الطبر   (3)
 المعارف   دار   ،2ط،  إبراهيم  لفض  اأبو   م مد  :ت قي   ،7   والملوك

 . 262هى، ص 126أالداث ، 213، صم1967هى/1387م ر
 . 267ص، 3 ، معجم: ناقوت وسجستان. وكرمان الهند بي د بص : السند (4)

  عقصأ   م   كان  رقة  م دث  البصري:  المزني  هالل  ب   إياس  ب   قرة  ب   عاويةم  (5)
  ب    أالمد  أبوالفض    دي ال  )شهاب  العسقالني  حجر  اب .  م713هى/ 113  ت  الرجال

اإلسصمي،   الكتاب  دار ،  10 ،  التهذيب  تهذيب:  م(1449هى/ 852  ت  الشا عي  على
 . 216ص، م 1993هى/1414
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لعىىىدم موا قتىىىه هىىىوى  ؛د ن  اليىىىه نفىىىا  إلىىىى بىىىصد السىىى    ؛م نتىىىه مىىىة ال جىىىا  الثقفىىىي
ر إلىى النفىيوقىد نكىون  ،(2)وراسىانإلىى   النفىيوقد نكون    .(1)ال جا  جى   ،(3)ال  

 ى لا ىىىةوقىىىد نكىىىون النفىىىي إلىىى ،للا بىىى  س ىىىاسعبىىىد  بىىى  يعلىىىمثلمىىىا الىىىدث مىىىة 
 .األورى   ير الأ م  األماك و ( 4)نا ةو 

د عى  الىوط  عى  لمىا فيىه مى  المذلىة وال    ؛على النف  ظيموللنفى أرر ع
التنقىىى   ىىىي البلىىىدان والتن ىىىى عىىى   :مىىىا الىىىذل؟ قىىىال ٌي:أعرابىىى    ئ  سىىى   واألهىىى ،  قىىىد 

ومىىا يت ىىة الىىأ مىى  الشىىوة  ،(5)الغر ىىة الىىة والذلىىة قلىىة :لعضىىهم وقىىال ،األوطىىان
واللجىىىىىر  ألرىىىىىر  ىىىىىي التأديىىىىىب او ىىىىىى الىىىىىأ أبلىىىىى   ،ألهىىىىى  واأل ىىىىىدقاأوال نىىىىىي  ل

 

:  ت قي ،  5 ،  الم  :  م(945هى/333ت  تميم  ب   دأالم  ب   م مد  )أبوالعرب  يلتميما  (1)
 . 309ص ، م2006هى/ 1427اإلسصمي  الغرب  دار، 3طي، الجبور  وهيب ن يى

الهند وه:  نسااخر   (2) يلى  مما  وآورها  العراة  يلي  مما  الدودها  أول  واسعة  بصد  ي 
وهى    ، ومرو  هراة ا  نهر    يها   ويجرى   ،و لخ  ة وهرا   ونيسابور  مرو  تضموكرمان، 

  ، 2وم  أهلها أسيان العلم وسادته. ناقوت: معجم البلدان،    ،أ غانستانل  ومخرجهما
  عليه   وعل   للعر ية  له نق،  الشرقية  الخص ة  بلدان  : لسترنجي  ك،  353،  350ص

،  م 1985هى/1405،  2ط ،  الرسالة  عواد  كوركي    رنسي /  لشير:   هارسه  وو ة
 . 423، 22،  21ص

،  2 ،  البلدان  معجم:  ناقوت  والشام.  المدينة  بي   القرى   بوادي  رمود  دنار  اسم:  رجْ الح  (  3) 
 . 221ص

 . 251، ص 5ال  شة. ناقوت: معجم البلدان،   بصد  م ناصع: (4)
   .91واأل داد، ص  الم اس حظ:الجا( 5)
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لمىا  يهىا  ؛قىرن للا تعىالى مفارقىة الىوط  لالقتى  وأرىر  النفىي  لعظمو   .(1)ال هل ا
ا): كمىىا  ىىي قولىىه تعىىالى مىى  األلىىم وال سىىرة والندامىىة، ا َكَتْبنــَ ْو َأنــ  أْل َأن   َولــَ ْيه  َعلــَ

وا مــ  ْ اْقُتلُــ  ُمأْل َأو  اْخُرجــُ ار ُكألْ  وا َأْنُفســَ ــَ ي ّ ُ ): وقولىىه تعىىالى (2)(د  َب  ــَ ْوَ  َأْن َكت ــَ  َول
أُل اْلَجاَلءَ   .(3)(َعَلْيه 

 ومىى  الىىأ قىىول ،عمىىا  ىىي الغر ىىة وال عىىد مىى  ألىىم األشىىعاررت وقىىد عبىى  
  :شعر  ي ال ني  لبلد أالد المجاهدي   ي  توح وراسان 

 يأالىىىى  إلىىىىى أرض ال جىىىىاز والىىىىاجت
 

 ويىىىىام بنجىىىىد دونهىىىىا التىىىىرف نق ىىىىر   
 أ ىىىىىىىىى كىىىىىىىى  يىىىىىىىىوم نظىىىىىىىىرة رىىىىىىىىم عبىىىىىىىىرة 

 
 لعينيىىىىىىىىىىأ نجىىىىىىىىىىىرى ما هىىىىىىىىىىا يت ىىىىىىىىىىىدر 

 تريح القلىىىىىب إمىىىىىا مجىىىىىاورنسىىىىى متىىىىىى 
 

 الىىىىىىىىىىىىىىىلي  وإمىىىىىىىىىىىىىىىا نىىىىىىىىىىىىىىىازح يتىىىىىىىىىىىىىىىذكر 
  

 

  األن اري   أالمد  ب ي  عل  ب   عمر   ب    الفصو أب  الدي    )سرا   الملق   اب    (1)
، الفصح  دار  قي ت ،  31م ،  ال  يح  الجامة  لشرح  التو يح :  م(1402هى/804ت

،  قتر   األوقاف  وزارة،  مكريدالعب  معبد  أالمد :  تقدنمي،   ت   ةجمع  الر اط  والد:  إشراف
 . 129، 128ص،  م2008هى/ 1429، 1ط

 . 66 آنة: النساأ سورة (2)

 . 3ة آن: ال شر (3)
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 : وقال آخر

 كىىىىم منىىىىللض  ىىىىي األرض نألفىىىىه الفتىىىىى
 

 (1)والنينىىىىىىىىىىىىىىىىه أبىىىىىىىىىىىىىىىىداا ألول منىىىىىىىىىىىىىىىىلل 

 : ي وقول األحوص األنصار  

  ىىى الة يوكيىىى  اشىىىتياة  المىىىرأ ي كىىى
 

 مةإلىىىى مىىى  نىىىأى عىىى  دار  وهىىىو طىىىا 
 ينأريىىىىىىىىىىد ألنسىىىىىىىىىىى اكرهىىىىىىىىىىا فيشىىىىىىىىىىوق 

 
 (2)ةر ىىىاة إلىىىى أرض ال جىىىاز رواجىىى 

 ى  أهميل بل:حث  س:ب بختياره  

لجليىىىرة ترجىىىة أهميىىىة ال  ىىىه إلىىىى تسىىىليخ الضىىىوأ علىىىى جانىىىب آوىىىر 
رجي  ب الخىىالتأديىى اا ومكانىىميىىة أبنىىي  ع ىىر ىىي  منفىىىك ى شىىهرتهاوهىى ،دهلىىأ

ر ىىىم ،  منفىىىى التىىى أوائىىى  الع ىىر ال  اسىىىيك شىىىهرتهاواسىىتمرت  ،الدولىىىة ىعلىى
 .خيةالتاريجارية عبر الع ور تال ضارية و ال أهميها

نىىدرة الم ىىادر التىىي تت ىىدث  وا ىىةا  ؛ ىىعو ات الدراسىىة    وقىىد واجهىى
 ىىي الع ىىىور اإلسىىىصمية  جليىىىرة دهلىىىأاإلسىىىصم  ىىي  ختىىىاري عىى لشىىك  وا ىىىح 

 ال  شىة التىي تت ة بصد ها ر م أن ،س ارة ع  شذرات   عنها  وك  ما أتى  األولى
تتىو ر م لى ومىة الىأ  ،البوالة األولىى لىدوول اإلسىصم وانتشىار   ىي أ ري يىا    نكا

 

ــاحظ (1) )إبىىىىىىراهيم بىىىىىى  م مىىىىىىد ت  البيهقــــــي، 92، 91ص، واأل ىىىىىىداد الم اسىىىىىى : الجــــ
، مت عىىىىىىىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىىىىىىعادة القىىىىىىىىىىىىىىىىىاهرة 1ا ى،  م(: الم اسىىىىىىىىىىىىىىىى  والمسىىىىىىىىىىىىىىىى932ه/320

 .246م، ص1906ه/1325
 . 151ص،  4 ، البلدان معجم ياقوت: (2)
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 ؟العمىران الخا ىة بىدهلأ وكيى  كىان ن ىيا أهلهىا  ةهيئى  عى   كافيىة  معلومات 
تلىىأ معظىىم الم ىىادر التىىي ت ىىدر  عىى  إن إا  ؛و يىىر الىىأ ...ي يىىوالىىال المنف

  ي تلأ الفترة. مخت ردر  لشك  نتقة ت الم

والت ليلىىي  التىىاريخىمىىنهج ال  ىىه علىىى المىىنهج  الدراسىىة  ىىي اعتمىىدت و 
 وانات ال  ي ة م  الخاطئة.د الر وتفني لجمة المعلومات 

 :ة دهلأ وأهميتهار جغرافية جلي

أ اسىىم  ه لىى  ل ىىر جليىىرة  ىىي  يوهىى "،دهيىىأ"ويقىىال لىىه  ،ب ر  عىى  م   أعجمىىيد 
الع ىور    بهىذا افسىم منىذ  ى  ر  وع    (1)وال  شىة  ى بي  اليم وتعتبر مرس  ، اليم

رغىر  لىةق ا وتقة جليىرة دهلىأ  .(2)  لأرض الشوك   ر  كما ع    ،لوستى وال ديثةا
كىىم، كمىىا تقىىة ق الىىة م ىىول  50 ال ديىىدة مىى  ممالىىأ الىىيم  القدنمىىة علىىى لعىىد 

مىىة وىىخ  شىىرقاا  10، 40عنىىد تقىىاطة وىىخ التىىول  م منهىىا شىىرقاا 60لىىى لعىىد ع
 .(3)شماف 45، 15العرض  

 

البلدان،     ياقوت:   ( 1)  األفريقي 492ص   ، 2معجم  منظور  اب   الدي   أبو )   ،  جمال  الفض  
ت   الم ري  األ ريقي  مكرم  ب   م 1311هى/ 711م مد  العرب،  لسان  دار  10م(:   ،

 . 430ص م،  1994هى/ 1414،  1 ادر، بيروت ط 

  دراسات ي،  سب   الح  عثمان  :لقلم،  دهلأ  جليرة   ي  الكتابية  النقوش  باسيه:   رينيه  (2)
 . 25، 24ص  ه1396م/1976 ةأريتري

 ة ر جلي   فة:  م(947هى/ 336  ت  نعقوب  أالمد  ب   ال س   اليم   لسان )  الهمداني   (3)
،   نعاأ  اإلرشاد  مكت ة،  األكول  ي ال وال  يعل  م مد  :ت قي ،  العرب

صالنقوش:  باسيه  رينيه،  93ص،  م1990ه/1/1410ط :  بري   .يج  أ.،  5، 
= 
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والتىي  (1)تالعىة ألريتريىاجلر دهلىأ ال  دهلأ  م  أروبي   يرةوتقة جل 
ف بىدول القىرن ر  كى  مىا عى     شىةاليه تضىم بىصد ال (2) م  بصد ال  شة  تقة

، (4)التىىىىىى أرتيريىىىىىا (3)وزيلىىىىىة –وال ىىىىىومال  -ال  شىىىىىة  -السىىىىىودان –األ ريقىىىىىي 

 

= 

  ريةالم  الجامعات  أساتذة  م   نخ ة  ترجمة،  16 ،  إلسصميةا  المعارف  دائرة  موجل
 . 4957ص،  م1998ه/1418، 1 ، الفكري  لإلبدال الشارقة  مركل، والعر ية

  ا ، له   شةال  بصد  م   اا طبي ي  جلأاا   وتعتبر،  السودان  جنوب  تقة  أ ري ية  دولة  أريتريا:  (1)
دهله أروبي   نشك   أكبرها  مساالتها  م   غر  تعلز  جلرية  وليج    توالة  وجلر 

  للعالم   الجغرافية  الموسوعة،  ترياريأ  جمهورية:  عيسى  عبدالجابر  صالح   .ع ب
،  الرياض،  الوطنية   هد  الملأ  مكت ة،  أ ري يا  شرة   إقليم،  10م،  اإلسصمي

 اإلسصم   دنار   ي  هداتيمشا  :يالكيالن  تيسير  محمد،  605ص،  م 2000هى/1419
 . 120، صم1937ه/ 1356، دمش  أرسصن شكيب :له  قدم ، المسلمة ال  شة

ومنها   م  عرب اليم  م  سفح جب  نسمى )ال بيا(، نقال إن أ   ال  ا  ال  شة:    ( 2) 
إل  اإلريتري   ى انتقلوا  األكسومية   ، البر  الهض ة  إلى  مملكة  وشك    ، ومنها  لعد  فيما  لوا 
عل   . ال  شة  الم ي جواد  اإلسصم،   :  قب   العرب  تاريخ  ط 3ف    ي   ،2  ،
 . 15،  5: النقوش الكتابية ص ص ينيه باسيه ر .  449:  451م، ص 1993ه/ 1413

  وأهلها   السودان  م   قوم  نسكنها،  ال  شة  بصد  ساال   على   اليم   جلر  م   :زيلع  (3)
  ت   وا ح  ب   وهب  ب   جعفر  ب   إس اة  نعقوب  أبى  ب   )أالمد  عقوبيالي  مسلمون.

  بيروت  الكتب  داري،   ناو   أمي   م مد:  الواشيه  و ة ،  البلدان:  م(897ه/284
صم 2002هى/1422،  1ط،  لبنان   ب    أالمد  الدي    شهاب )ي  النوير ،  155، 

،  1 ،  األدب   نون   ي   األرب  نهانة:  م(1333/  هى733  النويري  م مد  ب   عبدالوه اب 
 . 228ص،  م 2004/1424، 1ط، العلمية الكتب دار، قمي ة مفيد :ت قي 

  وضر   الدي   ساب   م مد  ب    كرأبو   الدي   كمال  ب     رالمعبدال)  يالسيوط  (4)
 م مد  : قي وت  دراسة،  ال  شان  شأن   ر ة :  م(1505هى/ 911  األسيوطي  الخضيري 

= 
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لسىكانها مى  ال بىوش  ةجىلر ال  ىر األالمىر العىامر   إالىدى  وتعتبر جليرة دهلأ
  (1) المسلمي 

ن ىىىىو  (2)امتىىىىداد لألرا ىىىىي العفريىىىىة أق ىىىىى ويقىىىىة أروبيىىىى  دهلىىىىأ  ىىىىي
 شىىىىك  مثلىىىه نتلىىىى  عليىىىىه ال ىىىىاالثون  ةفريىىىىالع اليىىىىه تأوىىىىذ األرا ىىىي، الشىىىمال

شى ه  ى راوية  ىخرية نتلى  عليهىا   يهذ  األرا ومعظم    ،(3)عفري المثله ال

 

= 

  ي   العفري   المثله:  نعثما  محمد،  15، صم 1991/  هى1411،   ض   بوهاعبدال
صه1414/ م1994،  القاهرة  الم ري   المكتب،  األ ريقي  القرن    إبراهيأل ،  47، 
  تاريخية ال  المجلة  الوستى  الع ور   ي  لال  شة  اإلسصمية  والممالأ  اإلسصم:  انطرخ

 . 6، ص1959هى/1378، 8م ، الم رية
  ب    أالمد  الدي   )شهاب  الَقْلَقَشْند ي    ،229،  228ص،  1 ، األرب  نهانة  ى:النوير   (1)

،  األميرية  المت عة،  3 ي،  األعش    ح :  م(1418/  هى 821  أالمد  ب   علي 
 .   244ص، م 1914هى/1332

 أو  عفار  قبيلة  مث ؛  المهاجري   والعرب  الكوشيي   األال اش  م   وليخ  هم:  العفر  (2)
)أوسان  المعا رة مملكة    تلأ   كون   ع    ناتج  افوتصط  وهذا  ،موتالضر    ي  ( م  
  وأراضض   جهة     م  األ ري ية  القارة  جسم  على   التويلة  ال  ريةبهتها  لج  متلةا   المنتقة

   ي   عا متهم  اسم  أطلقوا  أ ري يا  إلى  اليم   م   هاجروا   لماي،  أور   جهة  م   عر ية
ي الحفن  أحمد  .يعل  و ني  لالدناك    وار  وع  ،  أ ري يا   ي  ةالجديد  عا متهم  على  اليم 
،  بوفة  األميرية  المت عة،  ال  شان  تاريخ   ي  ال سان  الجواهر:  يالقنائ

،  10م،  الجغرافية  الموسوعة :  عيسى  صالح.  6،  5ص،  م1903هى/ 1321ط
   . 10، 9ص، العفري   المثله: نعثما م مد .609ص

 الشرقية   أريو يا  هض ة  أقدام  على  الغرب   ي  دتهقاع  س ارة ع  مثله:  العفري المثلث    (3)
  هما   أواش  يوأعال  لها  اا طبي ي  امتداداا   تعتبر  التي  بورى   جليرة  ش ه  مة  دهلأ  لروج

= 
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لسىىىبب  ؛مىىىنخفض ا شىىىك  ألوىىىذه نظىىىراا  ؛ ىىىي لعىىىض األاليىىىان  ىىى راأ الىىىدناك 
 .(1)األودود األ ريقي ي رع

ل ضىىىارات شىىىرة  اا تعىىىد مهىىىد  ي هىىى، دهلىىىأ قيمتهىىىا التاريخيىىىةولجليىىىرة 
 ىارت علىى و  ،يريىب مى  البىر األ ريقىي والبىر العر ىقعها القل كم مو   ؛أ ري يا

 ق ىىىىدتها الىىىىرالصت الىىىىواردة  ،المصالىىىىة  ىىىىي ال  ىىىىر األالمىىىىر ة مقر ىىىىة مىىىى  طىىىىر 
كمىىىىا ق ىىىىدها ،  ىىىىي راللىىىىتهم إلىىىىى بىىىىصد بونىىىى   وال ىىىىادرة وق ىىىىدها الم ىىىىريون 

الم ىىىصت التجاريىىىة علىىىى شىىىواط     ئوأنشىىى، ال تالمىىىة ع ىىىراليونىىىانيون  ىىىي 
 .(2)ال  ر األالمر

 قد  ؛ه الجليرة العر يةقب  اإلسصم مة ش  التجاري دورها  لهاكان ا كم
 ،ارت تىى  بىىصد العىىىرب مىىة السىىىاال  الشىىرقي أل ري يىىا لعصقىىىات تجاريىىة وطيىىىدة

وكان  تجىارة الرقيى  علىى رأس الىواردات ، العنبر والعا ة الرقي  و وا ة تجار 
زعمىاأ  ةسىاعد تجىار الىيم  نجلبىونهم مى  أسىواة النخاسىة لم  وكان  ،م  أ ري يا

اليىه ،   طريى  اقتنىاص الرقيى  مى  السىاال أو ع ،ق ائ  السودان  ي الداو 
ل ىىاجتهم و ىيعهم  ىىي أن ىاأ شى ه الجليىرة العر يىة؛  ،يىتم وتىف النسىاأ واألبنىاأ

 

= 

  ال دود   عند  المثله  ورأس  القاعدة  لهذ   التوالي  على  والجنوب  الشمال  يطر 
 . 4، 2ي، صالعفر  المثله: عثمان م مد .ةتيو لجيبا

 . 2صي، العفر  المثله عثمان: محمد (1)

 . 5ص، الكتابية النقوش  باسيه: رينيه (2)
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 هنىىاك كىىان  ىىي مكىىة و، (1)منهىىا العر ىىينف للعبيىىد  ىىي أداأ الخىىدمات التىىي نىىأ
د السىودان الىذي  قة العبيىمكة لت  زورت بيوت  اليه ، سوة واص لبية العبيد 

"نست سىىنون اتخىىاا   كىىان أهىى  مكىىة (2) يىىاة اليوميىىةكىىانوا يىىدولون  ىىي نسىىيج ال
جىىىاأ   أهىىى  ال  شىىىة  مىىىو ، (3)"ويفضىىىلونهم علىىىى جميىىىة العبيىىىد  ،مىىىنهم ي السىىىرار 

- (والسىىيدة أم أنمىى  )بركىىة أشىىراف ال ىى الة أمثىىال سىىيدنا بىىصل بىى  ر ىىاح

 

بازينه،  262ص،  7 ،  المف    :يعل  جواد  (1) سالأل     ي   اإلسصم  انتشار:  عبدهللا 
، ليبيا  بنغازي   أكتو ر  7  جامعة،  ه1431م/2010،  1ط،  ال  راأ  جنوب  أ ري يا

  المعر ة   دار ،  القدنم  العرب  تاريخ    ي   تدراسا:  مهر  بيومي محمد    . 60،  59ص
بولأل:،  270ص ،  د.ت  اإلسكندرية  الجام ية   : ترجمة،  اإل ري ية  ارات ال ض  دنيس 

 افضلو جورج  ،  41ص ،  م1974ه/1394لبنان  بيروت  ال ياة   دار ،  شاهي   على 
  القرون   وأوائ   القدنمة  الع ور   ي  الهندي  الم يخ   ي  والمصالة  العرب:  حورانى
،  الخشاب  ىن ي  :له  وقدم  راجعه،  لكر  نعقوب  السيد  : عليه  دوزا  ترجمةي،  الوست

   .231، 230، ص الم رية نجلومكت ة األ
،  القاهرة   الفكر  دار،  1 ،  األ فياأ  وط قات  األولياأ  اللية  :األصفهاني  ن يألأبو   (2)

:  الألعبدهللا س،  25ص،  ال  شان  شأن  ر ة:  لسيوطيا  .104، ص م 1996هى/1416
 . 59، 25ص، اإلسصم انتشار

  900  ت  عبدالنور   ب   عبدالمنعم  ب    عبدللا  ب   م مد  ب    م مد  وعبدللا )أب  ي الحمير   (3)
 -بيروت،  س اس  إالسان  :ت قي ،  األقتار  وبر   ي  المعتار  الروض:  (م1945/هى

 . 245، صه1393/ م1974، لبنان
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 .(1)كثيرون  او يرهم -امر ي للا عنه

مىىىا قبىىى  وترجىىىة إلىىىى  ،ل  شىىىة قدنمىىىةا بىىىبصد  كمىىىا أن  ىىىصت العىىىرب 
 كان  الرالصت لشىرة أ ري يىا أق ىرها وأنسىرها؛ لضىي  المسىا ة بىي    ؛الميصد 

انتقىىىى  منىىىىه العىىىىرب إلىىىىى ال  ىىىىر الىىىىذي  هىىىىي الممىىىىردهلىىىىأ  وكانىىىى   ،الشىىىىاطئي 
 قد هاجر األ ارقة إلىى بىصد   ،ومنه إلى الهض ة األكسومية والعك   ،اإلريتري 

 قبىىى  اإلسىىىصم وكانىىى  وكىىىان آوىىىر الكىىىم لهىىىم  ،العىىىرب الجنو يىىىة والكموهىىىا مىىىراراا 
 .(2)لهم التى دولوا  نعاأ وسيتروا عليها دهلأ معبراا  جليرة

لل  ر األالمىر  الغر يعلى الساال   هماا م لأ دوراا وقد لعب  جليرة ده
بصد ال  شة والىيم   برى  ألن موقعها جعلها مرسى بي  وش ه الجليرة العر ية؛

وقري ىىة  ،الىىيم  القدنمىة ممالىأ وهىو مىى  ،قري ىىة مى  رغىىر ال ديىدة كمىا أنهىا، (3)

 

   ي   الغ ا  تنوير:  م(1201هى/ 597  ت  عبدالرالم   الفر أبو )  الجوزي   انظر  للمزيد  (1)
، 1ط،  لشير  الكم :  تقدنم،  إبراهيمي  عل  مرزوة :  ت قي ،  وال  ا  السودان    ض  

 .وما لعدهما 148،  122ص الرياض الشري  دار ، م1998ه/1419
  وما   مكة  أو ار  (:هى/250  ت  أالمد   ب   عبدللا   ب   م مد  الوليدأبو   اإلمام)  ياألزرق   (2)

طدهيا  ب   عبدالملأ  : وت قي  دراسة،  1،  اآلرار  م    يها  جاأ  ،1 ،
علي:    .213ص،  م 2003هى/1424 ،  7 ،  452  ،449ص ،  3 ،  المفض جواد 

عثمان  .262ص باسيه34ص،  ي العفر   المثله:  محمد  رينيه  ، الكتابية  النقوش:  ، 
 . 5ص

صالبلدان  اليعقوبي:  (3)  الصغاني ،  492ص،  2م،  البلدان  معجم:  ناقوت،  155، 
  القرشي   إسماعي   اب   علي  ال س   ب    مدم  اب   ال س ،  أبوالفضائ   الدي   ر ي)

  اللغة   تا   لكتاب  وال لة   والذي   التكملة:  م(1252ه/650  ت  ال غدادي  الغلنوي 
= 
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 .(1)م  م ول م  بصد ال  شة أنضاا 

ب شىىى ه الجليىىىرة و يىىىرهم وكانىىى  منللىىىة أهىىى  دهلىىىأ وال  شىىىة عنىىىد عىىىر 
ويىىىدل علىىىى هىىىذ  ، وا لخىىىدمتهمبىىى  ل  عبيىىىد ج  لهىىىم لالنسىىى ة  و ىىىيعة؛ ألنهىىىممنللىىىة 

"وأمىا ابنىا  :(2)المتلب سىفيان بى  عبىد  يان أبسعلى ل ي رو  ما، المكانة المهينة
قىىد   ،(3)سىىواأ وسىىأكفيكم الىىدهم" فإوللا مىىا همىىا وأهىى  دهلىىأ  ىىي المذلىىة قيلىىة فىى

 المذلة والخنول. ي  ا قيلة لأه  دهلأش ه األوس والخلر  وهما ابن

 : دهلأ  ي الع ور اإلسصمية يرةجل 

نىىى  "متجىىىراا اك  قىىىد  وكىىىان لتلىىىأ المنتقىىىة أهميتهىىىا منىىىذ ظهىىىور اإلسىىىصم

 

= 

  للا   ولف  مدم   راجعهي،  األبيار   إسماعي   إبراهيم:  الققه،  5 ،  لعر يةا  و  اح
   .200ص،  م1977ه/1397، الكتب  دار، أالمد

،  16 ،  المعارف  دائرة  موجل:  بري   .   أجى ،  93، صالعرب  جليرة   فة   : يالهمدان  (1)
 . 4957ص

 شعر   سخر قد شاعراا  وكان  الرسول عم اب  عبدالمطلب، ب  الحارث ب  أبوسفيان (2)
  الجه   م    رجوعه  عدلي  تو ،  سصمهإ  والس   أسلم  رم،  ودينه  الرسول  إيذاأ    ي
اب الختاب  ب   عمر  عليه  و لى  م641هى/20   أبوالفداأ   الدي   عماد)  كثير  . 

  عبدالم س    عبدللا:  ت قي ،  10 ،  والنهانة  البدانة(:  هى774ت  عمر    ب  إسماعي 
 . 106، 150ص ، م1998هى/1418،  1ط، هجر داري، الترك

،  2 ،  الكبير  المعجم  (: هى/360  ت  أالمد  ب   سليمان  القاسمأبو   )ال ا ظ  يالطبران  (3)
المجي  يالمد  :أالاديثه  وور   الققه   القاهرة  ةتيمي  اب   مكت ة ،  يالسلف  دعبد 

 . 123ص، م1984/ه1404
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مىىىى   وقىىىىد طلىىىىب الرسىىىىول (1)"مانىىىىاا مىىىى  الىىىىرزة وأ ر قىىىىاا لقىىىىريا نجىىىىدون  يهىىىىا 
اأ عى  طريى  مينى (2)إلىى جليىرة دهلىأ  كانى  الهجىرة ،أ  اله الهجرة لل  شة

مرت القساوسة على المسلمي  طلب آت  لماو   ،ومنها إلى داو  ال  شة (3)معدر
هم ق ائىى  العفىىر المىىت اليىىه  ،النجاشىىي مىى  المسىىلمي  العىىودة إلىىى مينىىاأ معىىدر

وقىد تىأررت جىلر دهلىأ ومىا جاورهىا  ،صم لعىد  تكى  قىد دولى   ىي اإلسى  التي لم
ال  شىىة عىى  طريىى  ومنهىىا انتقلىى  داوىى   ،والثقا ىىة اإلسىىصمية اإلسىىصمي لالمىىد 
مىى  المسىىلمي  أن يتركىىوا بىىصد ال  شىىة وشىىأنها  وقىىد طلىىب الرسىىول (4)ارةالتجىى

ع وكم" شة ما و  "دعوا ال : لم نعتدوا عليهم قال ما  .(5)د 

 

 .104ص ،1 اللية األولياأ :األصفهاني ن يألبو أ  (1)
 . 244ص،  المعتار الروض الحميري: (2)

 بصد  م  نقة الذي، دهلأ أروبي  ميناأ وهو لم ول القدنم افسم هو: معدر ميناء (3)
 اليمنية  ال ديدة  لميناأ  المقاب   األالمر  لل  ر  الغر ي  الشاط   على   الواقعة   الدناك 

.  14ص ،  ال سان  الجواهر ي:  القنائ  .تقري اا   أنام   ومسة  أو  أر عة  بينهما  سا ة والم
إدريس جمع   جريدة ،  ن    رج   جريدة  ،ريترياإ  لسكان  التاريخية  األ ول:  عبدهللا 

 لكترونية.إ
،  م1983هى/1403،  2ط اإلسصمي،    المكتب،  وال  شة  أرتيريا  شاكر:  محمود  (4)

 .63ي، صالعفر  المثله: محمد عثمان.  17ص
ي  أب   سن  :  م(888هى/275  ت  األزدى  األشعه  ب   )سليمان  السجستاني  أبوداود  (5)

  دار ،  6 ي،  بلل  قر   كام   م مد،  طو رنا  األ  شعيب :  عليه  وعل   و  ته  الققه،  داود
ي  النه  لاب  المصالم  كتاب،  م2009هى/ 1430،  وا ة  ط عة  بيروت،  العالمية  الرسالة 

 . 358ص (4302) وال  شة  الترك تهييج ع 
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تىىىوترت العصقىىىات بىىىي  و جاشىىىي الهجىىىرة ن يعلىىىى أنىىىه مىىىا لبىىىه أن تىىىو 
إا قامىى  مجموعىىة مىى  سىىف  األال ىىاش لمهاجمىىة سىىواال  ل ىىر  ؛ال  شىىة ومكىىة

ة نىىىاس مىىى  ال  شىىىأمراكىىىب بهىىىا  (1)والىىىأ عنىىىدما شىىىاهد أهىىى  الشىىىعي ة ،العىىىرب 
ر ال  أرسىى  الرسىىول، نغيىىرون علىىى سىىواال  مكىىة  (2)مىىدلجيعلقمىىة بىى  مجىىل  

لتلىأ السىف  ومنىة افعتىداأ  يللت ىد و  لىتأديبهم ؛م  ي رصرمائة رج 630هى/9
وهىىرب  -دهلىىأ-  ىىي ال  ىىر وو ىىل  ال ملىىة إلىىى جليىىرة ،علىىى سىىواال  مكىىة

  .(3) دث أي اشت اكات بي  التر ي تو  البصد ولم ال اش دااأل

م أ ىىار األال ىىىاش علىىى سىىىاال  ال  ىىر األالمىىىر 641ه/20 ةسىىىن يو ىى
 ،المىىدلجيالملىىة ل يىىادة علقمىىة  رسىى  الخليفىىة عمىىر بىى  الختىىاب أ ، الشىىرقي

مىىىىوا علىىىىى ل  ولكىىىىنهم ه   ،(4)وقىىىىد أعمىىىى  المسىىىىلمون النهىىىىب والسىىىىلب  ىىىىي أدولىىىىي 
 

  لصت ال   نستخدم  وكان،  جدة  قب    ال جاز   ل ر   ساال    ي  السف   مرسى:  الشعي ة  (1)
،  مكة   دار،  ال جاز  بصد  عالمم   معجم:  يعاتق ب  غيث البالد  وال ومال.  لال  شة

 . 60ص  اإلسصم انتشار: سالم عبدللا. 928ص  م2010هى/ 1431، 1ط
تو ي    ،جياال  على  النبي  عمال   أالد  الكناني  مجزر  ب   األعور  ب   مجزر  ب   علقمة  (2)

 .84، ص4 ،الغالة أسد: اب  األ ير . ي وص ة عمر ب  الختاب
ى،  الكبر   الت قات:  م(845/  ه230  ت  اللهري   منية  ب    سعد  ب    )م مد  اب  سعد  (3)

،  م2001ه/1421،  1ط،  القاهرةي،  الخانج  مكت ة،  عمر  م مدي  عل:  ت قي ،  2 
  األسمال  إمتال:  م(1441هى/845  ت  على  ب   أالمد  الدي   )تقي  . المقريزي 149ص
 العلمية  الكتب  دار،  2 ،  والمتال  وال فدة  واألموال  األالوال  م   للنبي  لما

 . 32ص،  ال  شان شأن ر ة: السيوطي. 45، صم1999هى/1420بيروت
 أهميته   وله  ،اإلسصم  قب   لالتجارة  اشتهر  ال  شة   ساال   علىي  تجار   ميناأ:  أدوليس  (4)

علي:  ج   ال تالمة.ع ر     ي  ستراتيجيةاف ص7 ،  المف  واد    إبراهيأل ،  251، 
= 
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علىىىى نفسىىىه أف ي عىىىه  عهىىىداا  وأوىىىذ عمىىىر ،ال  ىىىر األرض  هلكىىىوا كلهىىىم  ىىىي
 : قائد ال ملة قائصا  ي جواس العذر  ىورر ، ي ال  ر جيشاا 

صم وال سىىىىىىىىى  كىىىىىىىىى       ت يىىىىىىىىىةض إن السىىىىىىىىى 
 

رض وتىىىىىروح     (1)ت غىىىىىد و علىىىىىى ابىىىىى  مجىىىىىل  

  المىصت سى  ر    ال  شىة وشىأنها ولىم ت  كى  ر  ت    يالمدلج   عد الملة علقمةو  
اإلسىصم التجار عبأ نشىر  قد ت م و ، ل وص التري م     لتأديب المعتدي 
ر يى  وجىد أ ى اب تلىأ الىبصد  ىي اإلسىصم المنقىذ لهىم مى  ن  و   ، ي تلأ المناط 

ق ضة  وأوذ اإلسصم ينتشر التى أ     جمية السواال   ي،  العبودنة والرة 
 .(2)المسلمي 

 : أمية يبن ع ر ي  دهلأ يرةجل 

 اا ومنقىىىذ  ملجىىأا  دهلىىىأ و يرهىىا مىىى  بىىصد السىىاال  األ ريقىىىي يىىرةظلىى  جل 

 

= 

  لالقرن   واإلسصم  العرو ة:  ناود  سعيد  م مد.  10ص  والممالأ  اإلسصم:  طرخان
 . 140، صهى1434م/2/2013ط، ال بي ة إريتريا منتدنات مكت ة األ ريقي

الرس ،    ،الطبرى   (1)   اب  ،  84ص،  4   الغالة  أسد  ،األ ير  اب ،  135ص  ، 5تاريخ 
 ب   م مود  م مد  أبى  ب   الدي    بدر)  العيني،  100ص ،  10   هانةوالن  البدانة  ،كثير
 الكتب   دار ،  17 ،  ال خاري     يح   شرحي  القار   عمدة:  م(1451ه/ 855  ت  أالمد

،  32ص  ال  شان  ن شأ  ر ة:  السيوطي،  418ص  م 2001هى/ 1421  بيروت  العلمية
 . 177ص،  والمصالة العرب:  ضلو جور 

،  هى 1436م/ 2015  م رهنداوي    مؤسسة ،  ال  شة   ي   اإلسصم   أحمد:   يوسف   (2)
 . 22،  21ص
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عنىدما تنىلل بهىم جائ ىة أو ت ى  بهىم  ىائقة اقت ىىادنة أو ، لكثيىر مى  العىرب 
لسىبب موقعهىا علىى طىرة   ؛رة والروىاأ قد اشتهرت تلىأ الىبصد لالتجىا  ؛سياسية
  قىد لجىأ إليهىا ،الدولىة األمويىة ع ىرد عدد المهاجري  إليها  ىي وازدا  ،التجارة

 أبىىبى   يولكى  لمقتى  على  ، ىةارتقىاأ الخصون أنفسىهم لالشيعة الذي  كانوا نمن  
وعندما قام الشيعة متالبي   ،انهارت آمالهم،  ل الخص ة لألمويي وت و   ،طالب 

بىىي   روب سىىجافا ودارت ال ىى ،ت لهىىم الدولىىة األمويىىة لعنىىف وشىىدةت ىىد  ل قهىىم 
 ،ت ىىدث هجىىرات إلىىى أمىىاك  مختلفىىة   كىى  مىىرة كانىى يو ىى ،األمىىويي  والشىىيعة

الكثيىر مى  ال جىازيي  إلىى شىواط   لجانب هجىرة  ،أ ري يا  ومنها شواط  شرة 
  تنخىر بى  ظلى   ،لعىد  الثىورات  تىه  ولىم تن ،للتخفي م  األمىويي   ؛أ ري يا الشرقية

ت ىىىدث هجىىىرة إلىىىى تلىىىأ و ىىىى كىىى  مىىىرة كانىىى   ،أنهكتىىىه ىىىي جسىىىم الدولىىىة التىىىى 
 .(1)األماك  ال عيدة

إلىى شىرة  وجد األمويون أنفسهم عاجلي  ع  اإلمساك لالفاري  منهم
-685ه/86-65 الملأ بىى  مىىىروانعبىىىد  ع ىىر وجهىىى  الدولىىة  ىىىي  ،أ ري يىىا
دهلىىأ  جىىلرمجموعىىة لصسىىتيصأ علىىى  م702ه/83 م الملىىة ل ريىىة عىىام705

كىىان لل ملىىة و ، ها الهىىار ي  منهىىالمراق ىىة وتت ىىة أعىىدائ لمينىىاأ م ىىول؛ ةالمواجهىى
، أردل هجىىوم قرا ىىنة األال ىىاش علىىى جىىدة وتخىىريبهم للمينىىاوهىىو هىىدف آوىىر 

 

  دار ،  له  الغرب  ومناهضة  أ ري ية  شرة    ي  اإلسصم  انتشار   النقيرة:  عبدهللا  محمد  (1)
صم1982هى/1402،  1ط،  الرياض  لمريخا  صماإلس:  غيث  فتحي.  82،  81، 

  زاهر ، 75/76ص،  هى1386م/1967  الم رية   النهضة   مكت ة،  التاريخ  عبر   وال  شة 
 . 57، 56 ص / هى1385م/ 1966  الم رية األنجلو مكت ة، و ياأري تاريخ: رياض
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و افسىتيصأ علىى تلىأ الجىلر  ،الرعب والفىلل  ىي قلىوب أهى  مكىة  واأرار   الذي 
ذلأ المىى  الدولىىة م ىىال ها  ىىو  ،(1)ألنهىىا كانىى  مىىأوى لهىىم ؛منهىىا القرا ىىنة  ىىر  

كما استفادت الدولة مى  السىيترة علىى  ،ألال اشالتجارية م  عدوان قرا نة ا
 ،ا ىىي المقدسىىةجىىلر دهلىىأ  ىىي المانىىة طريىى  ال جىىا  المتجهىىي   ىىوب األر 

وقىىد  ،المسىىلمون بهىىا قنتىىرة عبىىروا منهىىا للجىىلأ الشىىمالي الشىىرقي أل ري يىىا ىو نىى
بىىىدول التىىىراز  ف  ر  فيمىىا عىىى   الهجىىىري  قامىى  الضىىىارة إسىىىصمية  ىىي القىىىرن الثىىىام 

  .(2)اإلسصمي

تضىم مجموعىة  يوهى ،جىلر دهلىأمجموعىة   ت   سيترة الدولة  ووقة
هىىى ): المسىىىكون منهىىىاو  ؛كثيىىىرة رات ، د  ه، ارى ك  ىىى   ،الىىى  ركىىى  ر  ، د  و  ر ة، نىىى  ويتلىىى   (ن قىىى 

ران هىىجليىىرة و  (3)اسىىم دهلىىأ عليهىىا جميعىىاا  مىى   الفىىتحويعتبىىر  (4)أكبىىر الجىىلر يك 
و ىارت  ،تاريخ المنتقة  ي نقتة ت ولم  702ه/83لجليرة دهلأ  اإلسصمي

 

   ي   دراسات:  ي الفيتور   مخزوم  عطية،  83  ،82ص،  اإلسصم   انتشار  النقيرة:  محمد  (1)
، 1ط،  بنغازي   يون   قار  امعةج  منشورات،  ال  راأ  وجنوب  أ ري يا  شرة   تاريخ

   .30ص  ،والممالأ اإلسصم: طرخان إبراهيأل، 151ص، هى1418م/1998

 . 140،  21ص،  العرو ة ناود: سعيد محمد (2)
    أبو ا    مت عة  م(19-م10)م   الني   وادي  سودان   تاريخ  معالم  :يبوصيل  الشاطر  (3)

،  83ص،  ماإلسص  انتشار :  النقيرة  محمد،  8ص،  هى 1374-م 1955،  1ط،  اهرةالق
 . 5ص، ةالكتابي النقوش: لاسيه رينيه

  وتعلي   ت قي ،  اإلسصم  ملوك  م   ل  شة ا  لأرض  م   لأو ار  اإللمام  المقريزي:  (4)
عبدالودراسة ،  هى 1427م/2006،  للتراث  األزهرية  المكت ة،  عثمان   يفي  ممنع: 

 . 99ص
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 شىىىىرقيعبىىىىر عليىىىىه اإلسىىىصم ورقا تىىىىه إلىىىىى الىىىىذي  الجسىىىر لمثالىىىىة دهلىىىىأ يىىىرةجل 
الموقىىة افسىتراتيجي طىول الع ىىر  مسىىلمي  علىى هىذاوظلى  سىيادة ال ،أ ري يىة

 .(1)ال  اسي م  الع ر األموي وشتراا 

ة فنتىىىصة الهجىىىرات مىىى  ومىىىة أهميىىىة تلىىىأ الجىىىلر لاعت ارهىىىا نقتىىىة تج
ع  أهميتها التجارية اليه   ضصا ،  ة منها تجا  اليالسة الشرقية األ ري يةالعر ي

أن  إف، لىىىأالدولىىىة مىىى  ا  ومىىىدى اسىىىتفادة (2)للتجىىىارة  ىىىادر ووارد كانىىى  مركىىىل 
اشىىتهرت  ىىي ع ىىر الدولىىة األمويىىة بنفىىي المغضىىوب علىىيهم مىى   جليىىرة دهلىىأ
لىه منىا   ومىا يتميىل، ال كىم اإلسىصمي كىلمر دها عى   ع  ل  لسبب    ؛ ئات مختلفة

ووا ىة  ،الكبيىر اليىومي ال ىراري المرتفعىة والمىد    لىال رارةتلأ المنتقة العفرية  
 الرطو ىىة النسىىبية  ىىي المنىىاط  السىىااللية؛فىىال وارت،  ىىي المنىىاط  الداوليىىة منهىىا

 ،ال رارة مرتفعةمما نعتى السكان اإلالساس لأن   ،لتبيعتها التضاريسية  نظراا 
 .(3)ول  جو وان  ى إلىويؤد 

 ىي المنتقىة ال ىارة  والسبب  ي تلأ ال رارة العالية وقول بىصد ال  شىة
أن  مىىاك ،(4)وتكىىاد تصمىى  وىىخ افسىىتواأ 15علىىى الجنىىوب مىى  وىىخ عىىرض 

 اا  ىىر  ع  ولكىى  الموقىىة لىىي  م   ، ىى لةوالولهىىا جىىلر  ىىغيرة  ،أر ىىها منخفضىىة

 

 . 83ص اإلسصم انتشار نقيرة:ال محمد (1)
 . 140ص  العرو ة ناود: سعيد محمد (2)

 . 5صي، العفر  المثله عثمان: محمد (3)

 . 10ص، وال  شة سصماإل: فتحي غيث. 15، صال  شان شأن  ر ة السيوطي: (4)
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 .(1)الرياح عليها  هبوب لظهور األمراض لكثرة؛ لسبب 

 يىىدل علىىى الىىأ مىىاو ، والضىىيال دهلىىأ بىىدار الهىىصك جليىىرة    ىى  ر  وقىىد ع  
عىى  جىىلر دهلىىأ مىىا  ورد  ىىي قىىول الشىىاعر ابىى  قصقىى  اإلسىىكندراني  ىىي شىىعر 

عنىىىدما  الجليىىىرة الىىىاكمفقىىىا  مىىى  معاملىىىة سىىىيئة مىىى   ومىىىا، تهىىىانفيىىىد لشىىىدة الرار 
 :  أنشد نقول ،ما لدنه ك  ت أالواله ووسرر تدهو 

ــدة ــدهلك مــــــــ  بلــــــ ــبم بــــــ  أقــــــ
 

ــل   ــر  فكــــــــــ ــك امــــــــــ ــا هالــــــــــ  حلهــــــــــ
ــا  ــى أنهــــــ ــيال علــــــ ــال دلــــــ   كفــــــ

 
ــك  ــا مالـــــــــــــــ ــيأل وخازنهـــــــــــــــ  جحـــــــــــــــ

 : قال آخرو  

 ولـو سـمنخ خلـف الثريـا لزرتهـا
 

ــي   ــوبنفسـ ــا ولـ ــدهلك دورهـ ــخ بـ  (2)كانـ

تعتبىىر مىى  أكثىىر مىى  أروبيىى  دهلىىأ  التىىي تشىىك  جىىلأاا دهلىىأ  يىىرةوجل  
 إف ،لىىة بهىىاتتىىو ر الميىىا  العذ  فو  ،ل  ىىر األالمىىر ىىي ا وامتناعىىاا  األمىىاك  ق تىىاا 

أل لالميىا   ىي موسىم مى  ت   ،ع  طري  آلار الفرها الفىرس أو العىرب  ىي ال ىخر
 نق ىىىان ميىىىىا  يلتفىىىاد  ؛األمتىىىار  ىىىي شىىىهور دنسىىىىمبر وينىىىاير و برايىىىرسىىىقوط 
أقىىىدم مملكىىىة عر هىىىا  ع ىىىرت  ىىىي ر  فىىى  ن تلىىىأ اآللىىىار ال  إوقىىىد قيىىى   .(3)الينىىىابية

 

 . 40ص، الكتابية النقوش  باسيه: رينيه (1)

. 49صي،  العفر   المثله:  عثمان  محمد.  492ص،  2 ،  البلدان  معجم  ياقوت:  (2)
 . 8،  7 ص الكتابية النقوش: باسيهرينيه 

 . 21، 16ص، الكتابية النقوش  باسيه: رينيه (3)
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وكىىىانوا  لل ىىىاميي ، اترجىىىة أ ىىىوله يالتىىىوهىىىى مملكىىىة دو عىىىى  ،التىىىاريخ العفىىىري 
 ،وهىم السىكان األ ىليون لجىلر دهلىأ ؛معا ري  للعمالقة  ي الجليىرة العر يىة

، (1) ي جليرة دهلىأ لهم وجود  ي المنتقة لاستثناأ قلة منهم موجودة  ولم يب   
وعلىىى  ويت يشىىون علىىى  ىىيد األسىىماك ،كمىا أن ن اتاتهىىا  قيىىرة واليواناتهىىا قليلىىة

مىة سىقوط األمتىار  يثمىر ي و ا اتهىا  ى ر ظىم نومع (2)مىالقتعان المىاعل والج  
 .(3)قتاعهلان جفيو 

 :  لجليرة دهلأينماا  م  المنفي   

 الدولىىىىة  ىىىىي ع ىىىىر دهلىىىىأجليىىىىرة  المنفيىىىىة إلىىىىىالشخ ىىىىيات تنوعىىىى  
  قىد يآوىر  اا أن هنىاك أناسىعى    ضصا  ،و  يه  ،وشاعر  ،قدريةما بي     ؛يةاألمو 

 .ةالقبلية والشخ ينتهم كالم ولك  لم يتم التنفيذ؛ي، مر لالنف در لهم األ

 

 . 24صي، العفر  المثله عثمان: محمد (1)

 . 17ص، الكتابية النقوش  ه:باسي رينيه (2)
 . 6صي، العفر  المثله عثمان: محمد (3)
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 : (1)القدرية -1

مى  الفىرة  القدريىة وتعد  ،ي  إلى دهلأ جماعة م  القدرية   ر  غ  وم  الم  
كانىى  مىى   إا  ؛الدولىة األمويىىة لالشىام ىلىىالقضىاأ عسىهم   ىىي أالتىىي الفلسىفية 

وأن للا  ،لأنىه ف قىىدر: ن و قىائلوهىىم ال ،أميىة يبنىعلىى  وعىىداوةا  أكثىر الفىرة النقىاا 
أول م  نت  لالقدر  (2)أن سوس : ي و  ر   وقد ، ر أ عال ال  اد ولم نكتبهاد   ق  لم ن  

 (3)يجهنىىىال عبىىىد وعنىىىه أوىىىذ م، ررىىىم تن ىىى   ، أسىىىلم وكىىىان ن ىىىرانياا  ، ىىىي العىىىراة

 

وهم    ،األشياأ  م    للا  رقد    لما  لتكذيبا  إلى  بون س  ن  وي  ،  للقدر  ةر  منك    طائفة  هم:  القدرية  (1)
ن  ع  العبد للتاعة كفعله للمع ية كلتاهما  عله لقدرة ت    له م   ير  إنقولون  

نخ    ولق أن  لإرادة  تعالى  له للا  تختص  فيه  تختص  إها  فيه  جعلها  قوة  وف  الداهما 
  ت   ال سي   ب   م مد   كرأبو   الم دث  اإلمام)  ي ألجر ا  انظر:  للمليد  الداهما.إل

  الوط    داري،  الدميج  سليمان  عمرو  عبدللا  :ت قي ،  4 ،  الشريعة:  (م 971ه/360
صم1997هى/ 1418،  1ط،  الرياض أالمد   السفارنيي،  697،  696،  ب   )م مد 

ال ن البهية وسواطة األسرار األرري1774هى/1188بلي تاألرري  لوامة األنوار   ةم(: 
المر ية،   الفرقة  عقد  المضيئة  ي  الدرة  دمش   مؤسس  1لشرح  الخا قي   ة 

 . 292م، ص1982هى/1402
وهو اسم  ارسي   ،ور ما هو م  نقال له سيسويه ،سوس  القدري م  أبناأ المجوس (2)
 . 299، صةر البهيب. السفاريني: لوامة األنوار  ع  م  

لعثه عبدالملأ   ،م  تكلم لالقدر  ي ال  رة ل( معبد ب  عبدللا ب  عويمر الجهني، أو 3)
إن عبدالملأ قتله و ل ه بدمش .  : وقي  ،جا  وقتلهه ال ل  عذ    ،الروم ب  مروان إلى ملأ

  عبدللاأبو  الدي  )شم ، الذهبي 114، ص 25تاريخ دمش ،   رمنظور: مخت   اب
،  4: ميلان افعتدال  ي نقد الرجال،  م(1374هى/748 ت عثمان ب  أالمد ب  م مد

 . (8646) 141ت قي  علي ال جاوي، دار المعر ة بيروت، ص
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ت  (1)وعنىىىىىه أوىىىىىذ  ىىىىىيصن ،دعىىىىىا إلىىىىىى القىىىىىدر عصنيىىىىىةالىىىىىذي  م699هىىىىىى/80ت 
ن ويفسىىىر الىىىأ األمىىىر أ ،(2)ارى رىىىم أسىىىلمواأجىىىداد  ن ىىىم وكىىىان 724ه/105

وكىىىان  .(3)الكثيىىر مىىى  الن ىىارى  إسىىصمنعىىود إلىىىى  ي ال  ىىرةانتشىىار القدريىىة  ىىى
 كمىىا ،(4)مىى  الشىىام وال  ىىرة والقليىى  مىىنهم كىىان لال جىىاز القىىائلي  لالقىىدرأكثىىر 

 

عبد م   االب،  القدري   نمرواأبو   مسلم  اب   ويقال  ،يون   ب    يصن  يأب  ب     يصن  (1)
  أ  ح و   ، القدرية  طري   سلأ  رم ،  الكذاب  ال ارثودم    عفان   ب   عثمان  مولى  جهنيال

 عساكر  اب .  الملأعبد  ب   هشام  الخليفةع ر    بدانة   ي     ت  ق    التى،  لهم  زسيماا 
:  م( 1175هى/571  ت   عيالشا  للا  ه ة  ب    ال س  ب    يعل  القاسمو أب  ال ا ظ  اإلمام)

ص48 ،  دمش   مدينة  تاريخ   سعيد   يأب  الدي   م ب  :ت قي ،  211،  186، 
 . م1997هى/1417، 1ط، الفكر  داري، العمرو 

:  م( 1027هى/418  ت  التبري   من ور  ب   ال س   ب   للاة  ه   القاسمو )أب  لكائيالال   (2)
 مال وإج  والسنة  الكتاب  م   والجماعة  السنة  أه   افعتقاد  أ ول  شرح  ت قي 

،  8ط،  طي ة  دار ،  المدان  مسعود  أالمد  :ت قي ،  2م،  لعدهم  وم   والتالعي   ال  الة
 . 192ص ، 48 ، دمش  تاريخ: عساكر اب ، 298، م2003ه/1423

الحنبلي  (3) بطه    ت  ال نبلي  العكبري لخ    ب   م مد  ب   عبيدللا  أبوعبدللا  اإلمام)  اب  
 الكتاب،  المذمومة  الفرة   جان ةوم  الناجية  الفرقة  شريعة  ع   لانةاإل(:  مم988هى/ 378
للا   عثمان  :ودراسة  ت قي ،  219ص،  القدر  الثاني   الرانة   دار،  األريو ي  آدم   عبد 
 . م 1997هى/1418،  2ط، ةالوطني  هد الملأ مكت ة

ــ (4)  ــ  تيميــــ )تقىىىىىىي الىىىىىىدي  أبوال  ىىىىىىاس أالمىىىىىىد بىىىىىى  عبىىىىىىدال ليم بىىىىىى  عبدالسىىىىىىصم ت  ةابــــ
ا ىىىر األل ىىىاني، المكتىىىب اإلسىىىصمي، وىىىر  أالاديثىىىه م مىىىد ن "اإلنمىىىان" ،م(1328هىىىى/728

 .302م ص1996ه/5/1416ط
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 .(1)العرب والموالى  بي  جنااليها القدرية    م  

وكىىىان أول  ،بىىى   ىىىيصن وقىىىد بىىىرزت القدريىىىة لالشىىىام علىىىى يىىىد  ىىىيصن
-هىىىىىىىى99 لعليعبىىىىىىدالالخليفىىىىىىة العىىىىىىادل عمىىىىىىىر بىىىىىى   ع ىىىىىىىرظهىىىىىىور لىىىىىىه  ىىىىىىي 

بنىي ممتلكات بية  القائم على  يصن كان  ع ر  يو   ،م720-717ه/101
علىىى جىىورب للبيىىة  ي  نىىود  ما والىىأ عنىىد ، علىىى األمىىويي  وأظهىىر القىىداا  ،مىىروان

ورب لمائة دينىار؟ ج، ما لهؤفأ لعنهم للا: قال ،بلغ  قيمته مائة دينار الينها
بنىي  وقد ترك  ىيصن ودمىة، ها  ي نفسهسر  وأ ،عبدالملأ  قد عليه هشام ب  

 .(2)وأ  ا  يهم القول ،أمية

 لىىىىإ وا أوفا أ لجىى ،مجابهىىة الدولىىة األمويىىىة للقدريىىة تنوعىى  وسىىىائ  وقىىد 
سىىىلأ الخليفىىىة عمىىىر بىىى  عبىىىدالعليل مىىىة القدريىىىة   قىىىد  ،الم ىىىاورات والمنىىىاظرات 

الكتىىاب  ت لآنىىا سىىتدفا ونىىاظر  م ،لدمشىىقي مىىنهج الكتىىاب والسىىنةأمثىىال  ىىيصن ا
واسىىتتاله  ىىأظهر  ،وقىىد تكىىررت المنىىاظرات بىىي   ىىيصن و ىىي  الخليفىىة م،يال كىى
وإن  ، ار عىه وو قىه قاا "اللهىم إن كىان  ىاد : وعندما تاب قال له الخليفة،  التو ة

نا  ىيصن  :قال له رم ،ه إف مقتول اليدي  والرجلي  م لو اا ت  م   ص ت    كان كاالاا 
 ب  ". وقد أو ى عمر بتنفيذ الكم للا فيه وهو القت  إن لم يت  يائع  د  على       م   أ

 

المعارف  واألدب وم  شعر ، دار  ( السي  عتوة: سيرة الوليد ب  يليد م  كتب التاريخ1) 
 . 315م، ص1980هى/1400القاهرة 

 أنسىىىاب مىىى  جمىىى : م(892ه/279 ت جىىىابر بىىى  ن يىىىى بىىى  أالمىىىد اإلمىىىام) الـــبالذري  (2)
، 1ط، الفكىىىىىر داري، رزكلىىىىى ريىىىىىاض، زكىىىىىار سىىىىهي  :لىىىىىه وقىىىىىدم الققىىىىىه، 8  ،اإلشىىىىراف

 .391، 390ص، م1996ه/1417
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العليل كىان ن عمىر بى  عبىد إ": نقول  يصن، ةعمر المنيولك  وا    ،  إلى للا
رىم وا ى   ىيصن الديثىه عى   ،  مى  السىماأ"كأنه يلق  ،  ي  عل  صماا أشد الناس ك
-م720ه/105-ه101 الملأعبىىىىىىد  ليىىىىىىد بىىىىىى الخليفىىىىىىة ي ع ىىىىىىرالقىىىىىىدر  ىىىىىىي 

 .(1)م7724

كان ،  م743-724ه/125-ه105هشام ب  عبدالملأ    ع ر  يو 
ف ىىاالة ل ىىي ال ىىج وكىىان نختىىب  ، قىىد الىىج مىىة هشىىام ،وص تىىه أولمعىىه  ىىي 

وي ىىأ نىىا ": قىىال لىىه هشىىام، رم مىىا قىىال  ىىي القىىد  لمىىا سىىمة عنىىه هشىىا، و ص ىىة
ن إو ، ات عنىىاك  ىىإن كىىان القىىاا ،  تنازعنىىا  ىىي أمىىرك، قىىد أكثىىر النىىاس فيىىأ  ىىيصن

 ىىإن ظفرنىىي  ،مىى  ينىىاظرني لىىي"أرسىى  :  قىىال  ىىيصن ،نلعىى  منىىه" صا كىىان لىىاط
 سىأله  ،وأرس  هشام لألوزعي لمنىاظرة  ىيصن  ،"سبي   ي  لي  علوإف    ، اقتلني

 ،أو واالىىدة أر عىىة أو رصرىىاا عليىىأ  ألقيىى    إن شىىئ    ،نىىا  ىىيصن: الاألوزعىىي  قىى
لىىرد سىىتتة اولىىم ن ، بهىى   ىىيصن، أر عىىة :أوىىرى قىىال روانىىة يو ىى ،رصرىىة : قىىال

 

،  2ط،  العبيكان  كت ةم،  عامر  آل  للام مد ب  عبد  :ت قي   ، والقدر القضاأ  :  البيهقي  (1)
عساكر  .320ص،  م 2004هى/1426،  لرياضا ،  23 ،  دمش   مدينة  تاريخ:  اب  

،  واإلعصم  لمشاهيرا  ووفيات  اإلسصم  يختار :  الذهبي.  211،  186، ص48 ،  334
  دار ،  ه1423/م2003،  1ط،  معروف  عواد  لشار  :عليه   وعل    و  ته  الققه ،  3م

جبريل  . 295،  294  اإلسصمي  الغرب محمد    ب    عمر  ع   الواردة  اآلرار:  حياة 
،  المنورة  المدينة  اإلسصمية  الجامعة،  م2002هى/1423،  1ط،  العقيدة   ي  عبدالعليل

 . 741ص
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 قتعى  أيىديهما  (1)له و  ىاال ه  ىالح بى  سىويد    أمر هشام،  على أي سؤال
 ،شىىىاما علىىىى لىىىاب ال   ل  رىىىم  ىىى   ،وأمىىىر لىىىإورا  ألسىىىنتهما مىىى  أقفيتهمىىىا ،وأرجلهمىىىا

 يالىىذ  روانىىة أوىىرى  يو ىى .(2)فيىىه و ىىذلأ ت ققىى  دعىىوة عمىىر بىى  عبىىدالعليل
 .(3)مهران ميمون ب  ناظر 

إا ف مىىىانة مىىى  كثىىىرة منىىىاظرة  ؛وايتي ولىىىي  هنىىىاك اوىىىتصف بىىىي  الىىىر 
 قىىىىد نىىىىاظر  ىىىىيصن  ؛ ر ىىىىة مىىىى  أكثىىىىر همئعتىىىىاإ و  ،الدولىىىىة للخىىىىارجي  عليهىىىىا

ك ىى  نهىىائي للخىىارجي   بىى  سىىويد أكثىىر مىى  مىىرة قبىى  اللجىىوأ للقتىى او ىىاال ه 
 الدولة.على 

، قتىى   ىىيصن و ىىاال ه جىىراأ  ىىي  ىىدر هشىىام شىىيأ مىى  اسىىتقر وقىىد 

 

عبدالسصم القدري(، كان  ي جملة الرس  أبو   عبد الرالم )نقال اب  م ب  سويدصال (1)
،  23عساكر: تاريخ دمش ،     قتله هشام ب  عبدالملأ. اب ،الخليفة عمر ب  عبدالعليل

 (. 2810)  334/336ص

األ  :ي البالذر   (2) أنساب  م     تاريخ :  عساكر  اب   ،419،  418ص،  8 ،  شرافجم  
  ي عل  ب   م مد  ب   عبدللا   إسماعي و )أب  ي رو اله،  207،  204ص،  48 ،  دمش 

 وور   ن ه  و  خ  قدمه،  5 ،  وأهله  الكصم  ام:  (م1089هى/481ت  األن اري 
،  1ط،  الغر اأ  مكت ة،  األن اري   مانعث  ب    عبدللا  أبوجابر  :عليه   وعل    أالاديثه
صم 1998هى/1419  ت   إبراهيم  )شيه  القفطى  الحاج  اب   . 113،  111، 

  أالكام    ي   النظر  جريان  ندع  المخا م  إ  ام   ي  م الغص    الل:  م(1201/ هى598
،  1ط،  الثقافية  الكتب  مؤسسة،  ال ارودي  عمر  عبدللا  :ت قي   ،القدر

 . 294ص ، 3م، سصماإل تاريخ: الذهبي، 114، صم 1985هى/1405
 . 203ص  7( التبرى: تاريخ الرس ،  3)
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ن قتلىىه كىىان أ ضىى  مىى  قتىى  إ": م730هىىى/112ت   كتىىب إليىىه رجىىاأ بىى  اليىىوة
كمىىىا أرنىىىى علىىىى الىىىأ س ىىىادة بىىى  ن سىىىى   الكنىىىدي ت ، ألفىىىي  مىىى  الىىىروم والتىىىرك"

 فيىىىه القضىىىاأ اب للاقىىىد أ ىىى أملعبىىىدال ن هشىىىام بىىى إ": م قىىىائصا 736ه/118
قتلهم واجب   إن، (1)وللا ألكتب  إلى أمير المؤمني  وألالسن  له رأنه" ،والسنة

 ؛مىىىام مالىىىأ قىىىتلهماإل ز  نمىىىا جىىىو  إو  ،مالىىىأ  ىىىيهم اإلمىىىام يوهىىىذا رأ ،إن لىىىم يتو ىىىوا
 .(2)لسبب  سادهم  ي األرض ف لسبب الردة 

 مى  ثيىراك الككىان هنىم ار ة على المنىاظرة والقتى ، بى  الولم تتوقف 
: ع  اب  عمىر قىال ي ما رو مث    ،األالاديه التي تتهم القدرية لالكفر واللندقة

إن مر ىىوا  ىىص تعىىودوهم وإن األمىىة  ىى مجىىوس هىىذ  القدريىىة": رسىىول للا لقىىا
 يأبىى مثلمىىا ورد عىى  واآلوىىرةوهىىم ملعىىوني   ىىي الىىدنيا  (3)مىىاتوا  ىىص تشىىهدوهم "

 

  اعتنى ،  و دةأب  حفتاعبدال  :له  اعتنى،  6 ،  الميلان  لسان   :العسقالني  حجر  اب   (1)
أبو عبد  سلمان  :وط اعته  لإوراجه ، 1ط،  بيروت  اإلسصمية  ال شاير  دار،   دةالفتاح 
 . 314ص ، م2002 هى/1423

 ، صح الراعي والرسية، ت قي  علي م مد العمرانإالشرسية  ي   السياسةتيميه: اب   ( 2)
 . 148، صم2008ه/1429، 1ط  مكة، دار عالم الفوائد

الصلك  (3) أورجه  ) ال ديه  السنة  اعتقاد  أ ول  شرح  واألجر  1150ائي  ي   ي   ي ( 
رقم   اب     190الشريعة  ع   نا ة  ع   الازم  أبي  ع   منظور  ب   زكريا  طري   ع  

". كريا ب  منظور قال عنه الدارقتني: "مترو سناد   ي ؛ لضعف زكإوهذا    ،عمر
اليمان تاإل)  يالوزير  إبراهيم  ب   م مد  العصمة  العوا  1437هى/840مام    م م(: 

القاسوا أبي  سنة  ع   الذ ب  وور  6 م،  لقوا م  ي  وعل  ،   ته  شعيب جه  عليه    
ط بيروت  1األرنا وط،  الرسالة  مؤسسة  ص1992ه/1412،  حجر  ،  300م،  اب  
 . 333،  332، ص3هذيب التهذيب،  : تالعسقالني
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لعىى  للا أهىى  القىىدر الىىذي  نكىىذبون " أنىىه نقىىول: نقىىول عىى  رسىىول للا هريىىرة
 .(1)"لقدر ويؤمنون لقدر

ونفىى  ،صن و اال ه  ىالح بى  سىويد الملأ  يعبد   وقد قت  هشام ب 
لمغيرة عمرو ب  شىراالي  أبواي      ر  غ  الم    وعلى رأس هؤفأ  ،دهلأ  لجليرة   يآور 

علىىىى الىىىر م مىىى  شىىىهادة  ،وكىىىان مىىى  المتكلمىىىي   ىىىي القىىىدر ،يالشىىىام يالعن سىىى
ن ألا المغيرة عمرو بى  شىراالي  مى  إ":  قد روى أبوزرعة، يه لأنه رقةالناس ف
لفضىىىىىى  مىىىىىى  أهىىىىىى  ا   الكثيىىىىىىر ىىىىىىل    ىىىىىىيصن إلىىىىىىى أن ويرجىىىىىىة الىىىىىىأ ،الثقىىىىىىات"

مىىىى  لىىىه  ىىىىوا ر  لمىىىا ع   ؛ قىىىد االتمىىىى  النىىىاس الىىىديه هىىىىؤفأ القدريىىىة ،(2)صحوال ىىى
وا لىىى  ت  وإن اب م علىىىيهم الكىىىذب ه  و  تىىى  ولىىىم ي  ، اجتهىىىادهم  ىىىي الىىىدي  وال ىىىدة واألمانىىىة

 ويتضىىىح مىىى  الىىىأ أن القدريىىىة قىىىد أوىىىذت  ىىىي طريقهىىىا الغىىىه   ،(3)لسىىىوأ الىىىرأي
 

ــابيالف (1)  ت المسىىىىىتفاض ال سىىىىى  بىىىىى  م مىىىىىد بىىىىى  جعفىىىىىر  كرو أبىىىىى ال ىىىىىا ظ )اإلمىىىىىام ريـــ
 أ ىىىواأ، المن ىىىور المىىىد بىىى  عبىىىدللا :أالاديثىىىه ووىىىر  الققىىىه، رالقىىىد: (م913ه/301

وقىىد ورد ال ىىديه عىى   (.432)241، صم1997 هىىى/1418، 1ط، الريىىاض السىىلف
 ىاب  لهيعىة مىدل   ؛سىناد   ى ي إأبىي هريىرة،   اب  لهيعة ع  موسى ب  وردان عى 

وقىىىد اشىىىتهر لالق ىىىص وهىىىو مختلىىىف فيىىىه  أ،ور مىىىا أوتىىى ،وموسىىىى بىىى  وردان  ىىىدوة 
 .300، ص6. العوا م،  اليمانيالوزير .

 م    بها  نلل  وم   داريا  تاريخ:  م(981هى/370  ت  الج ارعبد  )القا ي  يلخو نا  (2)
  دمش   الفكر  دار،  األ غاني  سعيد:  له  دموق  الققه،  التالعي ي  وتالع  والتالعي   ال  الة

،  48 ،  74ص،  46 ،  دمش   تاريخ:  عساكر  اب ،  95ص،  م 1950هى/1369
 . 204ص

  الققه ،  الرجال  أالوال:  م(873ى/ه259ت  نعقوب  ب   إبراهيم  إس اةو أب)  الجوزجاني  (3)
،  م 1985هى/1405،  الرسالة  مؤسسةي،  السامرائ     ي  السيد:  عليه  وعل 

= 
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هشىىىام بىىى   ع ىىىر ىىىي  بىىى  شىىىراالي  ومعىىىه مجموعىىىةاد تىىىم نفىىىي وقىىى، والسىىىمي 
ال جا  بى  لشىر بى  دهلأ   يأمرهم وكان الموك  إليه  ،إلى دهلأ  عبدالملأ

، م743هىى/125 وظلىوا بىدهلأ التىى و ىاة هشىام بى  عبىدالملأ،   يروز الىديلمي
مىه كل   م744-743هىى/ 126-125ولما مات هشام واستخلف الوليد ب  يليىد  

علىى الىر م ، ه أبىىلعض وفة األمر لعودة عمرو بى  شىراالي  ومى  معىه ولكنى
بى   ،أ ىر لىه كثيىراا الىذي  الملأهشىام بى  عبىد ليد وكرهه ب  يل  م  الن  الوليد 

وتغىريبهم عى   ريىةلقد ل  ىي نفيىه ملأعبىدالبى    علىى هشىام  الوليىد بى  يليىد   أرنى
أرجىىىى لىىىه أن تنالىىىه  وللا مىىىا عمىىى  هشىىىام عمىىىصا ": قىىىائصا  ،همتاتقىىىاأ  تنىىى ؛الىىىبصد 

 عىىى   وقىىىد  ،أي نفىىىيهم لىىىدهلأ (1)سىىىييرهم إنىىىاهم"المغفىىىرة لىىىه مىىى  قتلىىىه القدريىىىة وت
القدرية  ألن ؛أميةمنه  ي استمرار الخص ة  ي بنى   رغ ةا   الأ؛  الوليد ب  يليد 

 .(2)يوموال اا لجمية المسلمي  عر  عامةا  كانوا نسعون لجع  الخص ة

 ع روظ  عمرو ب  شراالي   ي منفا   ي دهلأ هو وم  معه  ي 
لىىىة سىىىهم   ىىي التمهيىىىد لسىىقوط الدو أ دت عوامىى التىىى ت ىىىاع، الوليىىد بىى  يليىىىد 

ألن  ؛وتضىجرهم مى  سياسىة الوليىد   وم  بينها استمرار الركىة القدريىة  ،األموية

 

= 

ال ا رجي،  الققه،  25م،  عساكر  فب   ش دم  تاريخ  مخت ر  ،181ص مأمون   :
 . 116، ص م1989هى/1409، 1ط، الفكر دار

:  عساكر  اب   . 384،  383ص ،  8  ،  232ص  ،7 ،  والملوك   الرس   تاريخ:  الطبري   (1)
 . (5351) 75، 72ص، 46 ، دمش  مدينة تاريخ

 . 318: سيرة الوليد صحسي  عطوة( 2) 
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 ىاجتمة جماعىة ، جماعة منهم يب  لق ،يعهملم نشم  القدرية جموالنفي   القت 
وكانوا م  الغيصنيي  على  ، ضاعة واليمانية م  أه  دمش  وا ةمنهم م  ق  

 (1)الىىدي  وال ىىصحلىىم نكىى  مىى  أهىى  الىىذي  الكلبىىيبىى  جمهىىور  رأسىىهم من ىىور
 (4)ا والىد القسىرى و  عى  و يىرهم ود   (3)وطفي  ب  الاررة  (2)الكلبيوأ    ب  ا الة  

 

،  العراة   على  الوليد  ب   يليد   وف    والد   ب    عمرو  ب   ال    ب    جمهور  ب   من ور  (1)
  ة و ا  لعد  التاعة  روب  ولة  رم ،  الدي   أه   م   نك   ولم،   يصنياا   جافياا   عرابياا أ   وكان
  الكلبي .  م752ه/134  و اته  أو  لمقتله  األمر  وانتهى   ،الوليد  ب   الثاله  يليد
 ، الكبير  واليم   معد  نسب:  م(820هى/204ت  السائب  م مد  ب   هشام  المنذرو )أب

  تاريخ :  الطبري   .م1988هى/ 1408،  1ط،  الكتب  عالم،  2  ،  ال س   يناج  :ت قي 
  الدي     خر   ب   )عبدال ي   ال سيني،  271،  270ص،  7 ،  الرس 

  نلهة   المسمى  األعصم  م   الهند  تاريخ   ي  لم   اإلعصم:  (1923هى/ 1341ت
،  م1999هى/1420،  1ط  اللم  ب   دار،  1 ،  والمناظر  المسامة  و هجة  الخواطر

 . 49ص
  كان ،  جمهور  ب   من ور  مة   ارساا   كان،  زام   ب   نجا  ب   ل يم  ب   ا الة   ب   األ     (2)

، 2 ،  معد  نسب:  الكلبي  .الخص ةل  له  بوية  لما  ال كم  ب   مروان     ة ي  
ه ة)ال اال  العديأل  اب  ،  606ص ب   أالمد  ب   عمر  الدي   كمال    أبي   ب   للا   ب 

  سهي    :له  وقدم  الققه،  4   ،اللب  تاريخ   ي  التلب  لغية:  م( 1262هى/660  ت  جرادة
 . 1924، صه1317/ م 1900 لبنان روتبي ،الفكر دار، زكار

 .   رسان العرب مة من ور ب  جمهورم  كان،  مالأ  ب   دسيم  ب   الاررة  ب   طفي   (3)
 . 611ص، 2 ، معد نسب: الكلبي

   الوليد وف  ن رانية  أمه  وكان   ،القسري   القاسمو أب  كرز  ب   يليد  ب   عبدللا  ب   والد  (4)
عبد   ن و   عبدالملأ  ب   هشامع ر     ي  العراة  يوول،  م708هى/89  مكة  الملأب  

 العرب  وت اأ  م   وهو،  دينه   ي  تهمي    وكان  وقت   عذب  رم  عاماا   عشر  ومسة
= 
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 ، سىىألو  أن نكىىتم أمىىرهم ،ولكنىىه لىىم نجىىبهم ،لوليىىد بىى  يليىىد قتىى  اوهىىو  ،ألمىىرهم
ودعىو   ،لأجليرة ده  ي ال جا  الديلمىعلى أن هؤفأ راسلوا ،   وعدهم بذلأ

"ف ن ىىيا الوليىىد إف رمانيىىة : ل جىىا  نقىىول كىىان ا ،إلىىى الخىىرو  علىىى الخليفىىة
عمىىرو  وقىىد روى  ،ويكىون قتلىىه سىىبب هىصك أهىى  بيتىه"، تىى ق  التىى ن   عشىر شىىهراا 

بىى   (1)وأورد  عنىىه يليىىد  ،شىىراالي  هىىذا الخبىىر علىىى لسىىانه وهىىو  ىىي دهلىىأ بىى 
 .(2)م اد الكصبي

سىىىهم   ىىىي أالتىىىى  ،ولىىىة األمويىىىةوظلىىى  القدريىىىة تنخىىىر  ىىىي عظىىىام الد 
هشىىام بىى  عبىىدالملأ لغىىيصن و ىىاال ه  ىىالح ونفيىىه مىى  نفىىى  قتىى  ، سىىقاطهاإ

، مى  مريىديها بى  علىى لعىض  ،إلى دهلأ لم نك  بذلأ قد قضى على ال ركىة
م لخلىىة الوليىىد بىى  724ه/126 القدريىىة قىىاموا بتشىىجية يليىىد الثالىىه بىى  الوليىىد 

فسىىىتمرار   ؛م744هىىىى/126بىىى  يليىىىد  يالثىىىانوأ ضىىىى األمىىىر لقتىىى  الوليىىىد  ،يليىىد 
قتى  الوليىد بى   ب لسب وأنضاا  ،القدرية يالملأ  ي نفعبد  ة هشام ب على سياس

 

= 

عساكر  م.744هى/126  ت  المعدودي   المشهوري  ،  16 ،  دمش   تاريخ:  اب  
 (. 1108)، 282: 270ص،4 ، الثمي  العقد  الفاسي الممي،  163، 135ص

ب  شراالي     ، الكلبي  زهير  ب   زياد  ويقال  زياد  ب    م اد  ب   يليد  (1) روى ع  عمرو 
  394، ص 65 ،  دمش   تاريخ:  عساكر  اب   .شديداا   لتصا   وكان  ،وأويه عبدالرالم 

(8348 .) 

  . 233،  232ص،  7 ،  الرس   تاريخ:  الطبري ،  168ص ،  9 ،  أنساب  :ي البالذر   (2)
ص46 ،  دمش   تاريخ:  عساكر  اب  ،  4 ،  التلب  لغية:  لعدنما  اب ،  75، 
 . 1925،  1924ص
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ات و و ىىيد ولىىذ  االب لهىى  كونىىه  ىى علىىى أن  ضىىصا ، ييليىىد لخالىىد القسىىري اليمنىى
ة قتىى  ال  عىى  لالقدريىىة الكثيىىر مىى  ن مىىروان بىى  م مىىد إالتىىى ، (1) أ للىىدماأاوسىى

 ر أويىه الوليىد بثىأ ليأوذ الغمر ب  يليد أوذ ن رض و  ،(2)يفنالب و  ل  ال  و قت  الو 
 ييرمىى وطاعنىاا  وأ ىر هم لسىيفي جارالىاا ، "إن لىم أشىمر للقدريىىة إزاري : بى  يليىد 

بهم  ي عقو ة للا اليه بل  مىنهم  يأو يرم، أ اليه أوذ ال  ي  يقضاأ للا ب
 .(3)"اا ون ير  وكفى لاهلل طال اا   يها ر ا ..

 

 . 271،  233، 231، ص7 ، الرس  تاريخ الطبري: (1)

م(: المنتخب م  تاريخ المن جي، انتخ ه 10ه/4)أ ابيوس ب  قستنتي  المنبجي ( 2)
 م. 1986ه/1406،  1والققه عمر عبدالسصم التدمري، دار المن ور لبنان ط

 . 28ص،  7 ، الرس  تاريخ الطبري: (3)
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 :(1)األالوص الشاعر -2

 ،تشىىىبيب لالنسىىىاأظهىىر  ىىىي مجتمىىىة ال جىىىاز نىىىول مىىى  شىىىعر الغىىىلل وال
 هىىم  ؛ومىىا كىىانوا عليىىه مىى  التىىدي  ،وهىىذا مخىىالف لمىىا تر ىىى عليىىه أهىى  ال جىىاز

 لهىىىم مكىىىانتهم  ىىىي نفىىىوس  ،وال ىىىرام ىىىر النىىىاس لىىىال صل ألو  ،قىىىدوة المسىىىلمي 
 ياألمىىىر الىىىذ  وي ترمىىونهم، ن الخلفىىىاأ كىىانوا يهىىىابونهمإ ، التىىىعامىىىةا المسىىلمي  

وهذا النول  ، عد ع  اللهو والمجون على ما تميل له المجتمة م  الجد وال يدل  
مىى  الشىىعر ومىىا فيىىه مىى  و ىىف النسىىاأ ومفىىاتنه  لىىم نكىى  نقبىى  لىىه المجتمىىة 

 .يسصماإل

ب لالنساأ واكر م اسنه  وعوراته  م  يتبر شعر الهجاأ والتشبع  وي  

 

وهو أبوعا م عبدللا ب  م مد ب  عبدللا ب  عا م ب  راب  ب    :األحوص الشاعر  )1(
أ ريل  يأب تسمى  وأمه  األن اري،  مخشب  ةاأل لح  ب   عمير  شعر     ،ي ن   على   لب 

ضي   ي مؤور  ب لاألالوص؛ ل ق  ول    ، لجرير والفرزدة  وكان معا راا   ، الغلل والهجاأ
،  4 ،  األ اني:  م(976هى/356  ت  ي  ال س  ب   يعل   الفر و )أب  األصفهاني  .العيني 

 إالياأ  دار،  م 1994هى/ 1414  1ط،  العر ي  التراث  إالياأ  دار  ت قي   مكتب  عداد إ 
 أشرف ،  4 ،  النبصأ  أعصم  سير:  الذهبي  .416،  409،  لبنان  بيروت  العر ي  التراث

 مأمون :  الجلأ  هذا  الق ،   وطااألرن  شعيب  :أالاديثه  وتخريج  الكتاب  ت قي   على
  تاريخ :  (230)  593ص،  م1996/  هى 1417/  11ط ،  الرسالة  سة مؤسي،  ال ا رج

:  قاتوتعلي  بت  ي ات  مذي   ،يالمغن  شواهد  شرح:  السيوطي،15ص،  3م،  اإلسصم
،  768ص ،  م 1966هى/1386،  دمش   العر ي  التراث  لجنةي،  الشن يت  م مد

  دار ،  4 ،  األعصم:  الدي (  )وير  يالزركل،  16ص،  2   ،األدب  ولانة:  ال غدادي
 . 116ص، ه1423م/ 2002، 15ط، مصيي لل العلم
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مىا فيىه و  ، ىي تسىلية الىنف  رغ ىةا  ؛فيه م  الىتكلم لال اطى   مال  ؛الشعر المذموم
وقىىىد ام  ،(1)   العلىىىم النىىىا ة وأنىىىوال الكسىىىب المشىىىروعةعىىى سىىىاناإلن ىىىرف مىىى  

َعَراُء  و):  قال تعالى  .القرآن الشعر والشعراأ ب ُعُهألُ الشُّ اُوونَ   َيتـ  أْل  اْلغـَ َر َأن هـُ أْل تـَ َألـَ
ونَ  ا َ  َيْفَعلــُ وَن مــَ أْل َيُقولــُ وَنَ وَأن هــُ يمــُ ل   َواد  َيه  ي كــُ وا  فــ  لــُ وا َوَعم  يَ  َآَمنــُ ذ  ــ  إ    ال

َ َكث ير الص    ّ ي  ا  ال َحات  َوَذَكُروا  وا َواْنَتَصُروا م ْ  َبْعد  َما ُظل ُموا َوَسَيْعَلأُل ال ذ  َ  َظَلمـُ
 .(2) (َأي  ُمْنَقَلب  َيْنَقل ُبونَ 

 قىىىىىد كىىىىىان  ؛مىىىىىاا ر     أو م   ولىىىىىي  معنىىىىىى الىىىىىأ أن الشىىىىىعر كىىىىىان ممنوعىىىىىاا 
هىىىور شىىىعر ظ ولكىىى  ذي  ن ىىىرو  لالشىىىعر علىىىى أعدائىىىه،   الىىىشىىىعرا للرسىىىول

وتىىىرى الىىىأ  ،مىىىا ف نقىىىر  ديىىى  وف نقبلىىىه عقىىى  مفىىىاتنه وو ىىىف  لالنسىىىاأ الغىىلل
 يأوىى "نىىا رالم  بىى  ال كىىم:عبىىدالسىىفيان ل ي  أبىى ىىي ن ىىي ة معاويىىة بىى وا ىى اا 

الشريفة  ي قومها  ر  غ إنأ ت ؛ إناك والتشبيب لالنساأ ،إنأ إن شهرت لالشعر
 .(3)يفة  ي نفسها......."والعف

  األالىىوص لىى  وقىىد أه   ،إلىىى جليىىرة دهلىىأشىىاعر ال ألالىىوص ا ي  فىى  وقىىد ن  

 
  ع    د الة:  أبوشهب  محمد  محمد،  465ص،  الثاله  القسم،  القرآن  أالكام:  العربي  اب   (1)

،  القاهرة  اإلسصمية  ال  وث  مجمة،  المعا ري   والكتاب  المستشرقي   ش ه   ورد  ةالسن
 . 168، 167، صم1985هى/ 1406/ 2ط

 . 227، 224 ةآن: الشعراأ (2)

:  م(940ه/328ت األندلسي ر ه)الف يه أالمد ب  م مد ب  عبد ألندلسيااب  عبدربه  (3)
،  1ط، العلمية تبالك  دار، 6 ي، الترالين عبدالمجيد :ت قي ، الفريد العقد

 . 130ص،م 1983هى/1404
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الشىعرية عنىد منللتىه لألالىوص   (1) ي دور الغنىاأ  متألقاا   شاعريته ليكون نجماا 
" لشىىىعر  رونىىى  ودي اجىىىة  ىىىافية والىىىصوة وعذو ىىىة ألفىىىا  ليسىىى   ،أهىىى  ال جىىىاز
اأ للنىىىاس مىىىأبون فيمىىىا يىىىروى هجىىى   ،ي ولكنىىىه قليىىى  المىىىروأة والىىىد  ،لواالىىىد مىىىنهم

وقد  ،(3)لسادسة م  شعراأ اإلسصمب  سصم  ي الت قة ااو عه    وقد   ،(2)عنه"
ه  ىي إالىدى جلسىات   مصلسى قىد و ىف  ىي ل اسىه ومظهىر ،األالىوص    أسرف

 ،وعلىىى أ انىىه  ىىغه  ري ىىان ،اللهىىو واللعىىب لأنهىىا س ىىارة عىى  رىىو ي  مع ىىفري 
ل  الخلوة  م   لقه جعل  الفتيات ي عدن عنه وو اا وسوأ و  ورعونته (4)وعليه رد 

 .(5)عر  ال ريح وهجائه الجارحش

 هنىاك مى  روى أن ، وقد ا تر   الروانات  ي وق  نفىى األالىوص 
م( 715-705ه/96-86الوليىىد بىى  عبىىدالملأ ) ع ىىر ىىي  األالىىوص  ىىرب 

سىىىير الوليىىىىد بىىى  عبىىىىدالملأ األالىىىوص إلىىىىى : عىىىى  أبيىىىه قىىىىال يروى العتبىىى  قىىىد 

 
،  ي   شوقي  :له  مقد    اا وت  يق  جمة  األن اري   األالوص  شعر  جمال:  سليمان  عادل  (1)

 . 44ص  ،م1990هى/1411،  2ط القاهرة الخانجى مكت ة
 . 417، 416، ص 4األ فهاني: األ اني م (2)

سالم   (3) ت  اب   الجم ي  سصم  الشعراأ،  846ه/231)م مد  ط قات   ول  ،  2س م(: 
 . 655، صةعل  عليه م مود م مد شاكر، دار المدني جد

  والتيب.   لاللعفران  ملتخ  روب  أي  والردل ،  تالن ا  م   فالك  أل  م    ما  ك   الضغه  (4)
 . 16ص، 2 ، األدب  ولانة: ال غدادي، 417،  416ص ، 4م نياأل ا: األ فهاني

،  عارفالم  ردا،  2 ،  اإلسصمي  الع ر   ي  العر ي  األدب  تاريخ  ضيف:  شوقي  (5)
 . 355ص، العشرون  الت عة
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  أنفسىهم التىى السبب  ىي نفيىه لىه مراودتىه لغلمىان الخليفىة عىان  وك  ،(1)دهلأ
أن نجلىد   (2)المدينىة ابى  الىلم ي أرسى  الوليىد إلىى والى  ،أمر  عند الوليد   ا تضح

وظىىى  ، أرنىىىاأ الضىىىرب  (3)وي ىىىب عليىىىه زيىىى  وي يمىىىه علىىىى الىىىب ل   ةمائىىىة جلىىىد 
لىو  األالوص على الب ل   التى دا ة عنه بنو زري  بنو عامر الخلرجىي واالتم

 

  موسى   ب    عمران  ب   م مد  للا عبدأبو )   المرزباني،  187ص،  8   أنساب  البالذري:  (1)
  العلمية   الكتب  دار،  ف.كرنكو   :وتعلي  ت  يح  الشعراأ  معجم:  م(992ه/384  ت

المرتضى،  (104)  48ص،  م 1982هى/1402  ،2ط،  لبنان  بيروت   ي )عل  الشريف 
  ودرر  الفوائد  رر المرتضى أمالي م(1045ه/436 ت العلوي  الموسوي  ال سي  ب 

 الكتب  إالياأ  دار   إبراهيم  أبوالفض    م مد  :ت قي ،  التكملة  ومعه  الثاني  القسم ،  القصئد
 . 19ص2  األدب ولانة: . البغدادي65ص  م1954هى/ 1370 ،1ط، العر ية

 بىى   رالمعبىىدال بنىى  ك شىة أمىىه، الىىلم بىى  عمىرو بىى  م مىىد بىى  أبىو كر هىىو :الىىلم ابى  (2)
وفنىة  يو ى ، ي وص ة الوليىد لعليعبدال ب  عمر  وفنة  أرناأ  المدينة  قضاأ  تولى  زرارة
 وقىىد ،م738/هىىى120 ت منقتعىىة  تىىرات علىىى المدينىىة وفنىىة وتىىولى، اليىىان بىى  نعثمىىا

ابــ   متفرقىىة.  ىىف ات 4م، األ ىىاني: ألصــفهانيا .سىىنة ورمىىاني  أر ىىة العمىىر مىى  بلىى 
 أو ىار: م(987هىى/306 ت وكيىة ال غىدادي يالضىب   دقة  ب   ولف  ب   )م مد  حيان

: 93ص ه1424م/2001 الكتىىىب عىىىالم الل ىىىام م مىىىد بىىى  سىىىعيد :مراجعىىىة، القضىىىاة
ــر ، 101 ــ  ،505 ،415، 414ص 7 ، الرسىىى  تىىىاريخ: ي الطبـ ــوز  ابـ   )شىىىم ي الجـ

 ت الجىىىىىىوزى  لسىىىىىى خ المعىىىىىىروف للاعبىىىىىىد بىىىىىى  قلعلىىىىىىى بىىىىىى  يوسىىىىىىف المظفرو أبىىىىىى الىىىىىىدي 
 وىىىر ي،  ىىىاوور  م مىىىود: عليىىىه وعلىىى  ققىىىهال، 2 ، ال ىىىفوة  ىىىفوة: م(1256ه/654

، م1985هىىىىىىىىىىىىىىى/1405، 3ط، بيىىىىىىىىىىىىىىروت المعر ىىىىىىىىىىىىىىة دار، رواس م مىىىىىىىىىىىىىىد: أالاديثىىىىىىىىىىىىىىه
 .(175)132ص

  يها   نجع   مسوح  م    ك ار   رائر  وهي،  والدةالم  لكسر  صس ب    جمة   ي  ت  لضم  :  الُبُلس  (3)
  . "الب ل    ى عل  للا  "أرانيأ  دعائهم   وم  عليه.  ىويناد    له   ك  ن  ي    م   عليها  ره  ش  ن    التب 

 .  17ص، 2 ، األدب  ولانة: ال غدادي، 18ص ، 4م، األ اني: األ فهاني
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 .(1) لدهلأ ر  ي   رم س   م  أعلى الب ل  

  شىعر لألالىوص نمىىدح مىى ي كى  هىذ  الروانىة يتعىىارض معهىا مىا رو ول
منه أوا     ومك   ،الذي ت ام  عليهويذم فيه اب  اللم   ،أملعبدال  فيه الوليد ب 

 : وفيه نقول ،أم جعفر التي تشبب بها األالوص و ر ه لالسوط

   تــــــر ي   لحزمــــــي رأيــــــخ بــــــه
 

ــرا    ــ   ضـ ــو ألقـ ــىُّ  يَ ولـ ــي الحزمـ ــار  فـ  النـ
 روان بـــذي خشـــبالناخســـي  لمـــ 

 
ــي الــدار  ــاَن ف ــى عثم ــداخلي  عل  (2)وال

رىىم أمىىر  ،الىىلم وآللم  ىىدق  وللا لقىىد  فلنىىا عىى  الىى:  قىىال لىىه الوليىىد  
 ،وقىىىى ض أمىىىىوال الىىىىلم وآلىىىىه، الملأ لعللىىىىه عىىىى  وفنىىىىة المدينىىىىةالوليىىىىد بىىىى  عبىىىىد 

وظلىىوا هكىىذا التىىى  ،وا أي عتىىاأوأمىىر أف نأوىىذ  ،وأسىىقتهم مىى  ديىىوان العتىىاأ

 

،  48ص ،  الشعراأ  ممعج:  المرزباني،  420،  421ص،  4م ،  األ اني  األصفهاني:  (1)
  ال الح    الجلي:  م(1000هى/ 390تي  النهروان  زكريا  ب   المعا ى)  أبوالفرج الجريري 

  بيروت  الكتب  عالم  س اس  إالسان:  ت قي ،  4 ،  الشا ي  النا ح  واألني   الكا ي
 . 19ص 2 ، األدب ولانة: البغدادي،  63، صم1993ه/1413، 1ط، لبنان

 م    وإوراجهم،  معاوية  ب   يديل   بيعة  المدينة  أه   ولة  لما  أمية  بني  ق ة  ىإل  نشير  (2)
  استنجدوا   ولما،  أنام  عشرة  بها  وأقاموا   وشب  ذيب  أمية  وبن  نلل   التى  والتائف  المدينة

   كاد ،  ناقته  ع    أالدهم  ونخسوا   أمية  بني  وأزعجوا   وجماعة   اللم   ب   م مد   ور ،  بيليد
، اب   95ص  القضاة  رأو ا:  حياناب     .ال رة  وقعة  م   لأا  لعد  كان  ماو ،  نسقخ  أن

 . 211، ص3ر: الكام ،  األري
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 .(1)ميةأبني  انقتع  دولة

المدينىة  يو  ضور األالوص على الوليد ومداله له واألمىر لعىلل والى
 لىىىأن النفىىىي كىىىان أنىىىام الوليىىىد بىىى  التىىىي تقىىىول الروايـــة األولـــىابىىى  الىىىلم ت تىىى  

كيىىىى   األالىىىىوص إلىىىىى دهلىىىىأ  ي  لىىىىو ن فىىىى   إا  ؛وعلىىىىى يىىىىد ابىىىى  الىىىىلم ،أملعبىىىىدال
نىة مى  وف بى  الىلم معىلوفا االىلم مى  من ى ه؟ إاا ظى    بىالألالوص أن نقيى  

لكىىر بىى   ى ىىأمر بتوليىىة أبىى ،الملأ الخص ىىةعبىىد  المدينىىة التىىى توليىىة سىىليمان بىى 
 .(2)  وشد وراقه  ي ال ديد اللم وعلل الوالي الساب

"كىىان األالىىوص : عىى  م ىىعب بىى  عثمىىان ي  و  مىىا ر  : والروايــة الثانيــة
ب  بنساأ اوات أوتار م  أه  ا  ، يىر و  (3)شىعر  معبىد ل غنىىقىد تو ،  لمدينىةي ن س 

الملأ علىى عبد  إلى عام  سليمان ب   ي  ك   ش    ، لم ينته    ،الأ  ي الناسويشية  
وي يمىه علىى  ،ضر ه مائة سىوطلعامله نأمر   كتب سليمان إلى  ،  المدينة الأ

  ثىىوى هنىىاك سىىلتان سىىليمان بىى  ، فعىى ، رىىم ن ىىير  إلىىى دهلىىأ ،للنىىاس الىىب ل  

 

،  368ص،  5 ،  الفريد  العقد:  اب  عبدربه.  95،  94ص  القضاة  أو ار:  حيان  اب   (1)
369 . 

 . 95ص،  القضاة و ارأ حيان: اب  (2)
 بي    ما ي  وصس  هو   وكان  ، أسود  أبو   وكان  ، قتر  ب  ا  مولى   وهب  ب   معبد  هو  معبد  (3)

.  عند   وهو  ومات  يليد   ب   الوليد  أنام   ي   وته  ف ت   الفالج  أ اله  ،وأسود  أبيض
 . 36ص ، 1 ، األ اني :ياألصفهان
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  .(1) أبى" ،كتب نستأانه لعمر ب  عبدالعلي ع ر و ى ،الملأعبد 

مىىى  و ىىىود الشىىىعراأ ومىىىنهم  ويفنىىىد الروانىىىة الثانيىىىة مىىىا اكىىىر  ابىىى  قتي ىىىة
 ،  عبىىىدالعليل لمىىىا تىىىولى الخص ىىىةعمىىىر بىىإلىىىى  (3)ون  ىىىيب  (2)األالىىوص وكثيىىىر

ولىي   ،وإوىاأوك  واالد م  هؤفأ الشعراأ له عند عمر ب  عبدالعليل سالقة 
م مسىلمة وقىد لقىيه ،ي رائه المقىر الخليفىة سىيجعلهم مى  شىععندهم شأ  ىي أن  

 

، 5م،  ونيةال مد  التذكرة:  حمدون    اب،  427،  426ص4م،  األ اني:  األصفهاني  (1)
 . 17ص، 2  ،األدب ولانة :البغدادي،  43ص

  كان   وقي    ،را ضياا   وكان  ، ولاعة  م    ةجمعي  أب    ب  عبدالرالم   ب   كثير  هو :  كثير  (2)
  الت قة   م   وهو   ،أميةو  بن  قر ه  لما  تقل ه  ولوف  ،المذاهب   ي  لبيتق  كان  وقي   ،اا يشي 

  ب    المجيدعبد   ب   عبد للا   م مدأبو)  الدينوري   قتيبةاب   .  المدينة  شعراأ  م   الثانية
  ار د  شاكر   م مد  أالمد  :ت قي ،  1 ،  والشعراأ  الشعر:  م(889هى/ 276  ت  مسلم

تغر   .503ص  ،م1967هى/1386  المعارف   الدي    جمال  س أبوالم ا)  يبرد  ي اب  
 ت   الظاهري   اليش قاوي   األتالكي  بردي  تغري   الدي   سي   األمير  ب   يوسف
  عليه   وعل    له  قدم ،  1 ،  والقاهرة  م ر  ك ملو    ي  اللاهرة  النجوم :  م(1470هى/ 874
،  1ط،  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار ،  الدي   شم   السي   م مد

 . 325، صهى105 وفيات، م 1992هى/1413

  مروان   ب   عبدالعليل  مولى  المشهور  الشاعر  م ج أبو   ر اح  ب   ن يب  هو  :ن يب  (3)
  الت قة    ي   سصم   اب   اكر   ،قضاعة   ب    ال اف  بني  م    العرب  م    وأبو   نو ية  وأمه

  وفيات،  1 ،  النجوم:  بردىي  تغر   اب   م.726هى/108ت  اإلسصم  شعراأ  م   الثانية
 . 334، صهى108
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وطلبوا منه أن نستأان لهم  ىي الىدوول   (2)عند أعصم و نا رة  (1)ب  عبدالملأ
وقىد  ،ومكثىوا  تىرة التىى سىمح لهىم الخليفىة لالىدوول ،ي  عمرعلى أمير المؤمن

 : ومداله األالوص لق يدة منها ،امتدح ك  واالد منهم الخليفة لق يدة

 شـــعر إ  حممـــة مـــ  م لـــفال ومـــا
 

ــق ب  ــق أو منطـــ ــق حـــ ــلبمنطـــ  اطـــ
 

وأمىىىىىىىىر   ،ن أميىىىىىىىىر المىىىىىىىىؤمني  لىىىىىىىىم نىىىىىىىىأان لن  ىىىىىىىىيب لالمىىىىىىىىدحإالتىىىىىىىىى  
ليفىة ص إف لمىا وجىد  ىي نفى  الخوما شعر ال كمة م  األالو   ،(3)لافن راف

ا أشىىية مىى  ل   ؛نىىه  ىىي روانىىة أوىىرى لىىم نىىأان لىىه لالىىدوولإالتىىى  ،مىى  ورل وتقىىوى 
 ،ه"ألعىىد  للا وم قىى: وقىىال ،يب لالنسىىاأبجىىاأ والتشىىعىى  األالىىوص لاله ف  ر  وعىى  

 : ا رب له"؛ لما أ سد له على رج  م  أه  المدينة جارية هرب بها منه قائصا 

ــي وبـــــــي  ســـــــيده  اهللا بينـــــ
 

 (4)يفــــــــــــــر عنــــــــــــــى بهــــــــــــــا وأت بــــــــــــــعُ  

العليل الخص ىة قىد عمىر بى  عبىد   ي  األالوص أنىه لمىا ولىكما رب  ع 

 

   شم  عبد  ب   أمية  ب   العاصي  أب  ب   ال كم  ب   مروان  ب   أالمل  عبدمسلمة ب     (1)
  اب    م.738هى/ 121ت  ، الروم   ي  ونكانة  ال روب   ي  ةكثير   آرار  له  ،األموي   أبوسعيد
 . (7396) ، 58 ، دمش  ريختا: عساكر

  البلدان   معجم  :ناقوت  ال ادنة.   ن و  قنسري ي  ت اا  اللب  أعمال  م   دةي  ل  ب  :  ُخناصرة  (2)
 . 390ص ، 3م

،  2 ،  الفريد  العقد:  ر هعبد  اب   ،لعدها  وما  504ص،  1 ،  الشعر:  قتيبة  اب   (3)
 التوي . م  والبي  لعدها وما 333ص، قمي ة م مد مفيد : ت قي

 . 338ص، 1  العقد: هربعبد اب  (4)
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 :  أنشد نقول ،ه األالوص د عنو ع (1)قرب منه اب  أسلم الف يه

دي خ ألســــــخ أبــــــا حفــــــص هــــــُ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ي ُمخ  

 

ــدن  ــي الحــــق أن أقصــــى وتــ ابــــ   يأفــ
 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما 

 
بىىىى  مان عنىىىىه شىىىىعر  ىىىىي اسىىىىتعتاف سىىىىلي د  كمىىىىا أن األالىىىىوص لىىىىم يىىىىر  

لالشىىام  وداا والشىىاهد أن األالىىوص كىىان موجىى ،(2)الملأ للعىىودة إلىىى المدينىىةعبىىد 
 العليل الخص ة.وق  تن يب عمر ب  عبد 

ــ هىىو مىى  نفىىا  ن الخليفىىة عمىىر بىى  عبىىدالعليل إ: لثــة تقــولة الثاالرواي
دائىىه علىىيه  لف ىىا القىىول مىى   ه لالنسىىاأ واعتيلكثىىرة هجائىىه وتشىىب ؛إلىىى دهلىىأ

فة عمر ب  عبدالعليل ال يقة الشعراأ ومىا هىم عليىه ف الخلي قد كش  ،(3)الشعر
ل وقد الفظ لهىم هفىواتهم ومجىونهم ور ىض دوىو   ،للمال  طل اا   ؛م  مدح الخلفاأ

عمىىر بىى  عبىىدالعليل الخص ىىة  يأن الشىىعراأ لمىىا ولىى :ي  و   قىىد ر   ،الشىىعراأ عليىىه
مى  ف عىنهم ر  لمىا عى   ؛ن لهم ور ض دوول لعضهممكثوا أمام لاله  ترة ف يؤا  

م  اتقى للا  ي نفسىه  إفولم يدو  عليه  ،ا  ي القول وال عد ع  الدي الف 

 

  الختاب    ب  عمر  مولىي  العدو   أبوعبدللا  ويقال  ،أبوأسامة  أسلم  ب   زيد  هو  أسلم   اب   (1)
  ( 2329)  19 ،  دمش   يختار :  عساكر  اب   م.760هى/ 143  ت  ،المدني  الف يه

 التوي .   رال م  والبي 
 ل عاد.  427ص،  4م،  األ اني:  األصفهاني.  519ص،  1 ،  الشعر:  ةقتيب  اب   (2)

 .55ص، األالوص شعر: يمانسل
 . 15ص ، 3م ،اإلسصم تاريخ: الذهبي،  518ص ،1 ،  والشعراأ  الشعر: قتيبة اب  (3)
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 .(1)أ عاله يو 

العليل عبىىىد  تعتاف عمىىىر بىىى ورد عىىى  األالىىىوص لاسىىىالىىىذي  والشىىىعر
 ن األالىوص وىال الخليفىة مى  جهىة أن أم عمىرإ  إا   ؛ل كم  لة القرالىة بيىنهم

وأمهىىىا  ،ب أم عا ىىىم بنىىى  عا ىىىم بىىى  عمىىىر بىىى  الختىىىا يالعليل وهىىىبىىى  عبىىىد 
 األ لىىح أوىى  عا ىىم بىى  رابىى  األن ىىاري جىىد   يأن ىىارية بنىى  عا ىىم بىى  أبىى

 : قائصا  (2)األالوص 

  أيـــــا راكبـــــا إمـــــا عرضـــــخ فـــــبل غ ْ 
  

 هـــــديخ أميـــــر المـــــ مني  رســـــائلي  
ــص إذ  ــى حفـ ــل ألبـ ــهوقـ ــا لقيتـ  ا مـ

 
ــ  ــل ا  لقـــــد كنـــــخ نف اعـــ  قليـــــل الغوائـــ

ــ   يبـ ــي  ط  ــرى لل ـ ــذة ا  فكيـــف تـ  ولـ
 

 (3)فـي الحبائـل  وخالك أمسى ُمو قـا 

 العليلوص ىة عمىر بى  عبىد  ع ىرنفىي كىان  ىي ك  الأ يؤكىد أن ال  
 .لي  قب  الأو 

 

: سيرة ومناقب عمر   الجوزى اب،  466،  465ص ،  3ة ،  القرآن  أالكام:  العربي  اب   (1)
 الكتب  دار ،  زرزور  ن يم:  عليه  وعل    وشراله    ته،  اللاهد  الخليفة   العليلب  عبد
   . 201،  199ص،  1984هى/1404، 1ط، لبنان بيروت العلمية

،  األالوص   شعر:  سليمان  عادل .  63ص،  4 ،  ال الح  الجلي :  الجريري   أبوالفرج  (2)
 . 39ص

  والشعر ،  65ص ،  2ة،  أمالي:  المرتضى  الشريف،  188ص ،  8 ،  أنساب:  ي البالذر   (3)
 . 57، 56ص، األالوص شعر عادل سليمان: التوي    رال م 
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 :ألس اب التي أدت إلى نفى األالوص ا

ن كىىىان إو  ،األالىىىوص  ياوتلفىىى  الروانىىىات التىىىي وردت عىىى  سىىىبب نفىىى
ف عىىى  طيىىىب ر  ر ىىىم مىىىا عىىى   ،لنسىىىاأل هوهىىىو  للىىىمىىىورد واالىىىد  ىىىي  هىىىا تن ىىىب  ل  ج  

 قتلىه  ،لعثىاا  لعثه رسول للا يالذ  الدبر  ي  عا م الم  اليه كان جد   ،أ له
بر، ف لسىىرية الرجيىىةر  المشىىركون فيمىىا عىى   الىىه وو ، وأرادوا أن ن ىىلبو    متىىه الىىد 

ليىىى  المىىىروأة كثيىىىر الهجىىىاأ أن األالىىىوص كىىىان ق إف، النظلىىىة  سىىىي  المصئكىىىة
والتعىىريض لهىى   ب لالنسىىاأيواشىىتهر عنىىه التشىىب ،(1)ولىىم نسىىلم منىىه أالىىد  ،للنىىاس

 التىىىي كانىىى  تد عىىىه عنهىىىا د عىىىاا  ةومىىى  تلىىىأ النسىىىاأ أم جعفىىىر األوسىىىي ،لالشىىىعر
 :  ي الأ ر وم  شع ،الامية ن أواها جلد  لسببها سياطاا إالتى   ،شديداا 

ــو  أأدور  ــر نولــــ  أرى أم جعفــــ
 

 تكأل مـــــــا درت حيــــــــث أدوربأبيـــــــا 
 أزور البيــوت الالصــقات ببيتهــا 

 
 (2)وقلبــي إلــى البيــخ الــذي   أزور 

وهىىو بيىى   ،  امىىرأة اكىىر األالىىوص بيتهىىا  ىىي أشىىعار شىىبب بهىىوممىى  ت 

 

،  ال الح   الجلي :  ي الجرير الفرج  و أب،  417  ،411ص  4 ،  األ اني:  األصفهاني  (1)
 . 68، 66ص، 4 

اب   94ص،  القضاة  أو ار  حيان:  اب   (2) ،  5 ،  الفريد  العقد:  األندلسيربه  عبد، 
 عبدللا ب   كر)أبو   ي الدودار اب  أيبك ، 48ص، الشعراأ معجم: يبانالمرز . 367ص
،  األموية  الدولة  أو ار  ي    السمية  الدرة:  م(1335هى/736  لعد  ت  الظاهري   أي أ  اب 
صم1994هى/1415ي،  ال لب  ال ابي  سيسى  :الناشر،  4   ضيف  شوقي،  516، 
 . التوي    رال م  والشعر  .355ص، 2 ، األدب اريخت
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 عى   كنىى ،مجىاورة لبيى  عاتكىة  ة أ مىر اولكنه أراد    ،عاتكة بن  يليد ب  معاوية
 : ح لاسمهاولم ن ر    ،بي  عاتكةبمرأة ال

ــا ــب يــ لُ خَ يــ ــزُّ ــذي أتغــ ــَة الــ   عاتكــ
 

ــلُ   ــ اد موكــ ــه الفــ ــدى وبــ ــذر العــ  حــ
 مــــ  الفـــ اد بمنــــزل ولقـــد نزلـــخ   

 
ــان غ  ــا كـ ــرل واألمـ ــزليـ ــة ينـ  (1)مانـ

أن : األالىوص  يكمىا اكىر جماعىة مى  أهى  المدينىة أن السىبب  ىي نفى 
عىىى   كنانىىىةا - إاا أوىىىذت جريىىىري ": شىىىهدوا عليىىىه عنىىىد الخليفىىىة أنىىىه قىىىال شىىىهوداا 
وف  رالة  ،زانياا" أو أو منكوالاا   أي الثصرة لقي  ناك اا  لم ألال    -سرااله إطصة

 .(2)كان يرمى لاألبنة إا ، فيما تلفظ له

عنىدما  -ر ىي للا عنهىا- أ ف لذلأ مفاورته لسكينة بن  ال سىي 
أشىىهد للا  إفأشىىهد أن ف إلىىه  :لمىىا سىىمع  المىىؤان نقىىول  خىىرت برسىىول للا

 : ه التي نقول  يها فاورها لق يدت ،رسول للا اا م مد  نأ

ــخ ذرينـــــــى ــخ فقلـــــ ــرت وانتمـــــ  فخـــــ
 

 لــــــــيس جهــــــــل أتيتــــــــه ببــــــــديع 
ب  ــد  ــه الـــ ــخ لحمـــ ــذي حمـــ ــا الـــ  رفأنـــ

 
ــع  ــوم الرجيــــ ــان يــــ ــل  اللحيــــ  قتيــــ

  

  الذهبي: ،  الكام   م   والبي   . 69،  65ص ،  4 ،  ال الح  الجلي :  الجريري   جالفر و أب  (1)
 . 15ص ، 3م، اإلسصم تاريخ

  على   العلماأ  مآوذ   ي  لموشحا  :يالمرزبان،  188ص،  8   أنساب:  البالذري   (2)
،  لبنان  بيروت  العلمية  الكتب  دار،  الدي   شم   السي   م مد  :وتقدنم  ت قي ،  الشعراأ

   . 18ص، 2 ، األدب ولانة: لبغداديا، 223ص ، م1995ه/1415، 1ط
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ــلخ خـــــالي المالئكـــــة األبـــــرار  غســـ
 

ــريعُ   ــه مـــــ  صـــ ــا طـــــوبى لـــ  ميتـــ
ممىىىا دعىىىا الخليفىىىة ، وغيظىىىاا  يىىىلداد النقىىىاا  مىىى  الولىىىهاألمىىىر الىىىذي جعىىى   

العليل هىو مىا أشىية عبىد  ب  م  أجله نفى عمرالذي    ن السبب إوقي     (1)لنفيه
 : الأ قوله م و  ،ب لالنساأيم  شعر  م  الفسوة والمجون والتشب

ســــيبقى لهــــا فـــــي مضــــمر القلـــــب 
ــا  والحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــرائر  ــوم ُتْبلـــى السـ  (2)ســـريرة ُود يـ

بىى  عبىىدالعليل  مىرع ع ىىروقىد نفىىى األالىوص إلىىى جليىىرة دهلىأ  ىىي  
 : ستعتفه ل لة القرالة التي بينهماوكتب األالوص م  منفا  إلى عمر ن

ــذة ــا ولــ يبــ ــي  ط   فكيــــف تــــرى لل ــ
 

 (3)وخالك أمسى ُمو قا فـي الحبائـل 

 :  كتب إليه مرة أورى  ،ولك  عمر لم يلتف  إلى شكوا  وتذمر  

 أ  صــلة األرحــام أدنــي إلــى التُّقــى
 

ــو تكر   ــه لـــ ــي أكفائـــ ــر فـــ ــاوأظهـــ  مـــ
 فمــا تــرل الصــنُّع الــذي قــد صــنعته  

  
 يُظ منـى لـيس جلـدا  وأعُظمـاو  الغ 

 
 

 . 19، 18ص، 2 ، األدب ولانة: البغدادي ،417، ص4 ، األ اني: األصفهاني (1)
 خ سم:  (م1094هى/487  ت   األونبى  ال كري   عبدالعليل  ب   للاعبد  عبيد)أبو   البمري   (2)

  : واستخرجه   فيه   ما  والق   ونق ه   و   ه  ه نسخ،  1  ،  قاليال  آمال   شرح   ي   ي لالآل
 . 786، صم1935هى/1354 بيروت ،العلمية الكتب رداي، الميمن لالعليعبد

  والشعر   ، 65ص،  2ة،  أمالي :  المرتضى  الشريف،  188ص ،  8   أنساب:  ي البالذر   (3)
 . 57، 56ص، األالوص شعر: سليمان عادل، التوي  ال  ر م 
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 وكنــــا ذوي قربــــى لــــديك فأصــــبحخ
 

ــرم ا  ــد  مصـــــ ــديا أجـــــ ــا  ـــــ  (1)قرابتنـــــ

"قد عر ى  : قائلي ليرد   ؛سخ له رجال م  األن ار لدى عمرتو   وقد  
 نتلىىب منىىأ أن تىىرد   ،وقىىد أوىىر  إلىىى أرض الشىىرك، نسىى ه ومو ىىعه وقدنمىىه

 : نقول يالذ  م  : قال عمر ،دار قومه"إلى الرم رسول للا و 

ــا ــي  قيمهـــــــــــــ ــي وبـــــــــــــ  هللا بينـــــــــــــ
 

ــ  ـــيهـــــ ــا وأت  بـــــــ يرب منـــــ  عـبهـــــ
 :  م  الذي نقول، ها و ينهب  للا بي  قيم: األالوص قال  :قالوا 

ســــيبقى لهـــــا فــــي مضـــــمر القلـــــب  
ــا  والحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ســــريرة ُود يــــوم ُتْبلــــى الســــرائر 
ولىىم يلتفىى   ،"يومئىىذ لمشىىغولسىى  عنهىا "إن الفا: قىىال .األالىىوص : قىالوا 

الىىىوص  مكىىىه األ ،وللا ف أرد  مىىىا كىىىان لىىىي سىىىلتان"":   قىىىائصا الخليفىىىة لشىىىكوا 
العليل سىىأل عبىىد بىى   عمىىر كىىر أنوقىىد ا . (2)العليلطىىول وص ىىة عمىىر بىى  عبىىد 

 ،شىهد علىى األالىوص الىذي  وكان عراك هو ،ع  األالوص   (3)عراك ب  مالأ
 

 . 57ص، األالوص شعر: سليمان عادل 427ص  4م ، األ اني: األصفهاني (1)
،  786ص 1 ي،  الألل  سمخ:  ال كري ،  66،  65ص،  2ة ،  أمالي:  المرتضى  الشريف  (2)

 . 18ص، 2 ، األدب ولانة البغدادي:، 44، 43ص، 5  التذكرة اب  حمدون:
الذي كان نلي  بني  فار  ي المدينة، وهو   عرال ب  مالك(3) المدني،  الكناني    الغفاري 

أ  ا ال  الة،  قد روى م   ك ار  العلم ع   أوذ  وقد  الثانية،  الت قة  أبى    ب  ع  
وى عنه ول  كثير وله منللته  هو م  ويار التالعي  المدنيي    هريرة وجمة  فير ور 

وكان  وام الثقة،  أه     ال جا    أبى  الدي   جمال  المتق   )ال ا ظ  المزى   .   اا وم  
  الققه ،  19م،  لرجالا  أسماأ   ي  الكمال  تهذيب:  م(1256هى/654  ت  يوسف

= 
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 .(1)له" وير"مكانه : قائصعراك على عمر    رد  

ه كان 724-720ه/105-101 و تولية يليد ب  عبدالملأ الخص ة
يليىىد بىى    قىىد كتىىب األالىىوص مادالىىاا  ،لألالىىوص مىى  سىىجنه اا  ىىي الىىأ وص ىى

وقىد  ،بذلأولكنه لم ن رح   ،لعمر ب  عبدالعليل  معر اا   ،  منفا عبدالملأ م
 : م723ه/105جارية يليد ت  ةهذ  األبيات ال  ال     ن  

 يزيـــــد خبـــــري عـــــ هـــــذا الم أي
 

 بصــــــــالح فــــــــدال أهلــــــــي ومــــــــالي  
ــالي إذ  ــا أبــ ــدمــ ــي يزيــ ــي لــ  ا بقــ

 
ــالي  ــروع الليـــ ــه صـــ ــخ بـــ ــ  تولـــ  مـــ

 لــــــو  يزيــــــد وتــــــأميلي خالفتــــــه 
 

 (2)لنـــاس إدبـــارُ لقلـــخ ذا مـــ  زمـــان ا 
 ،األالوص األن ىاري :  قي  له  ، لما سمة يليد شعر  سأل ع  قائله  

 

= 

،  545ص  (3893م) 1992هى/1413،  1ط،  الرسالة  مؤسسة،  عواد  لشار:   ته و 
  م مد :  عليه  وعل   الققه 10  ،  األسيان  تواريخ   ي  اللمان   مرآة   ي:الجوز   اب ،  549

،  م 2001هى/1434،  1ط،  العالمية  الرسالةي،  ري او   رعماي،  عرقسوس  ر وان 
العسقالنى،  396ص حجر  .  173،  172،  ص،  7 ،  التهذيب  تهذيب:  اب  

  المدينة   تاريخ   ي  اللتيفة   ةالت ف:  م(1497هى/902  ت  الدي   )شم   السخاوى 
  181،  180،  م1980هى/1400،  ال سيني  أسعد  ونشر   لت عه  عنى،  3 ،  الشريفة

(2959 ) 
 . 188ص، 8 ، أنساب م  جم  :البالذرى  (1)

األ اني،  ياألصفهان  (2) عادل  ،  786ص  ،1 ي،  لالآل  سمخ  البمري:،  428ص4م: 
 .58ص، األالوص شعر: سليمان
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ولىىىىم نقت ىىىىر شىىىىعر  .(1)اروأعتىىىىا  أر عمائىىىىة دينىىىى ،سىىىىبيله بتخليىىىىه ىىىىأمر يليىىىىد 
 ىىي هجىىاأ و ىىوم  ر شىىعر سىىخ   بىى  ،أاألالىىوص علىىى مىىدح يليىىد بىى  عبىىدالمل

لهجىاأ سىصاله  واستخدم ،م  موه ة يأمية لك  ما أوتبني   ونا ح ع   ،الدولة
هجائىه لعىد مىا كىانوا  أعرض الشىعراأ عى الذي   ي الوق    ،(2)يليد ب  المهلب 

وكىىىىان يليىىىىد بىىىى   ،كثيىىىىرة ونىىىىال األالىىىىوص مىىىى  وراأ شىىىىعر  عتانىىىىا ،نمدالونىىىىه
إلينىا  لم تمى    "لو: وكان نقول لألالوص   ،اعبدالملأ نعرف له أشعار  وي فظه

ة أنىأ مقت ىر علىى بيتيىأ   يىر، وف جىددت لنىا مىدالاا ، ل رمة وف توسىل  بدالى 
 : رم أنشد نقول ،فستوجب  عندنا جلي  الشكر"

 ألســـــتحييمأل أن يقـــــودني وإنـــــي
 

ــركأل مــ  ســائر النــاس مط   مــعُ إلــى غي
ــنهأل يوأن أجتـــد   للنفـــع غيـــرل مـ

 
 (3)مقنــــــــــعوأنــــــــــخ إمــــــــــام للبريــــــــــة  

العليل نفىىى عمىىر بىى  عبىىد  وهنىىاك مىى  اهىىب إلىىى أن الخليفىىة عمىىر بىى  

 

 . 19ص، 2  ،األدب ولانة البغدادي: (1)

  سنة   556ص،  6 ،  الرس   تاريخ  :الطبري   انظر  المهلب  ب   يليد  أو ار  لمعر ة  (2)
:  م( 1030هى/ 412  ت   نعقوب  م مد  ب   دأالمي  علو )أب  اب  مسمويه،  101:  100

 1ط،  بيروت  ةالعلمي  الكتب  دار ،  الس ي  كسرو   سيد:  ت قي ،  2 ،  األمم  تجارب
  إبراهيم  ب   يوسف  ب    الملة  القاسمو )أب  يالسهم،  متفرقة   ف ات  م2003هى/1424

 دائرة مجل ، جرجان أه  علماأ معر ة كتاب أو جرجان تاريخ: م(1036هى/427 ت
 .م  ف ات متفرقة1950هى/ 1369، 1ط، ألاد اليدر العثمانية المعارف

،  األدب  تاريخ:  ضيف  شوقي ،  432،  431،  428ص  ، 4م،  األ اني:  األصفهاني  (3)
 التوي . ال  ر  58ص ،األالوص شعر:  سليمان عادل ،  356ص، 2 
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ال ىىج ويشىىبب ألنىىه كىىان يتعىىرض للنسىىاأ  ىىي  ؛دهلىىأ يىىرةجل  إلىىى (1)ر يعىىة يأبىى
ت بى  أبىى ر يعىة  ألن عمىر ؛ يىر  ى ي ة روانىة نفيىه لىدهلأولكى     ،(2)به 
 .العليل الخص ةب  عبد  ب  تولية عمرم ق712ه/93

 ى بلفقيهعربك :ن مالك  -3

 ،لىىم نقت ىىر النفىىي لىىدهلأ علىىى الشىىعراأ المغىىالي   ىىي الغىىلل ال ىىريح
بى  شىم  أ ى اب ، لمخالفىة لإلسىصمعتقىادات المذهبيىة اوف على أ ى اب اف

العلم والفقه الذي  ت دوا لسياسىة الدولىة األمويىة وسىتوتها علىى كى  مىا ت ى  
لغفىىاري الكنىىاني ومىى  هىىؤفأ الف يىىه عىىراك بىى  مالىىأ ا، ها مىى  أمىىوال الرسيىىةيىىدي

 .(3)وم  أه  الثقة ،م  ويار التالعي  المدنيي   هو ؛وله منللته، المدني

و ىار مى   ،العليل  ىي بىصد الشىامد و د عىراك علىى عمىر بى  عبىد قو 
تىه  كانى  لىه منلل اا، لىم نكى  عمىر نعىدل لعىراك بى  مالىأ أالىد ،  جملة أ  اله

 

 والنىىوادر الغىىلل كثيىىر، المخلومىىي عبىىدللا بىى  المغيىىرة  بىى ربيعــة بــ  عبــدهللا بــ  عمــر( 1)
 إفشىيأ  كى  وتقىر لهىا لالتقىدم  ىي اا وكانى  العىرب تفضى  قريشى  ،م712/هىى93ت  والمجون 

، الىىدرر كنىىل: ي الــدوادار  . ىىأقرت لهىىا لالشىىعر ،ر يعىىة يأبىىالتىىى كىىان عمىىر بىى   ، ىىي الشىىعر
 .33، 32ص، 2  ،األدب ولانة :البغدادي .290ص، 4 
 ،19 ، دمشىىى  تىىىاريخ مخت ىىىر: منظـــور ابـــ ، 554، ص2 ، الشىىىعر قتيبـــة: ابـــ  (2)

 .78ص
 الت فىة: ي السـخاو . 173، 172، ص، 7 ، التهىذيب تهىذيب:  ياب  حجـر العسـقالن  (3)

 (.2959) 181 ،180، 3 ، اللتيفة
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مى  عىراك  أكثىر  ىصةا  اا "ما رأي  أالىد :  عليه ويقول  يوكان عمر يثن  ،(1)عند 
 اا وف  ىىيام ،نىىه كىىان نقىىرأ  ىىي كىى  ركعىىة عشىىر آنىىات ويسىىجد إاليىىه  ،بىى  مالىىأ

 .(2)منه"

 أنىه كىان مى  أشىد أ ى اب عمىر بى  وكان سبب نفي عراك ب  مالأ
 الىىأ ،(3)فىيأوال مىىروان  ىي انتىلال مىا الىىازوا مى  المظىالمبنىي  العليل علىىعبىد 

 ؛مىىىى  العلمىىىىاأ والفقهىىىىىاأأالىىىىاط نفسىىىىىه لمجموعىىىىة  أن عمىىىىر بىىىى  عبىىىىدالعليل
 (4)هاب اب  شىو ، للرسية أمثال عراك ب  مالأ ةأميبني  مظالم  لمساندته  ي رد  

 

ي أب تاريخ: م(894هى/281 ت  فوان ب  عبدللا  ب   عمرو  ب   )عبدالرالم   لنصري ا  (1)
، 1ط، بيىىىىىىىروت العلميىىىىىىىة الكتىىىىىىىب دار، من ىىىىىىىور وليىىىىىىى : ت قيىىىىىىى ، الدمشىىىىىىىقي زرعىىىىىىىة
 .574ص، 19م، الكمال تهذيب: الملي  ،378ص، م1996هى/1417

، 171، ص40 ،  دمشى تىاريخ: عسـاكر ابـ ، 378، صزرعة أبى تاريخ  :ي النصر   (2)
 .396ص، 10 ، اللمان مرآة : ي الجوز اب  

ــرى:الب (3) ت قيىىى  16 ، تىىىاريخ مخت ىىىر: منظىىىور ابىىى ، 786ص، 1 ي، الأللىىى سىىىمخ مـ
ــ ، 338مىىىىىأمون ال ىىىىىا رجى،ص ــقالنى حجـــــر ابـــ ، 7 ، بالتهىىىىىذي تهىىىىىذيب: العســـ

 .172ص
 مىى  الرالعىىة الت قىىة مىى  أبىىو كر اللهىىرى  عبىىدللا بىى  مسىىلم بىى  م مىىد هىىو شــهاب: ابــ  (4)

 ت قبلىىه مىى  األولىىي  علىىوم عنىىد  جمىىة م ىىدرا  قهيىىا زمانىىه الىىا ظ كىىان مدينىىةال تىىالعي
 :الجــوزى  ابــ ، 429،439ص7، 333ص2:الت قىىات، ابــ  ســعدم.743هىىى/125

ــر ابــــــ ، (178)139: 136ص، 2 ، ال ىىىىىىفوة  ىىىىىىفة ، 1 ، النجىىىىىىوم: بــــــردى تغــــ
 .376ص
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علىى  وهىؤفأ أعىانوا الخليفىة (3)للاوسالم بى  عبىد   (2)م مد ب  كعب   (1)أبوقصلةو 
لتتبي  ما  ي كتاب للا وسنة   ؛و اوتار  وساند الذي   التري  ي  المضي قدماا 

 ةا مىىى  ل  ظ  م   هىىىاأميىىىة مىىى  المظىىىالم إف ورد  بنىىىي   ىىىي اا ئشىىىييىىىدل   جعىىى  ف ،رسىىىوله
بنىي  ب  عار ه أمىراأ ،تتب له لسهولة ويسرعلى أن األمر لم نس،  (4)ةا م  ل  ظ  م  

"إنىأ قىد أزريى  علىى مى  : كتىب إليىهالىذي  وعلى رأسهم عمر ب  الوليىد   ة،أمي
 لهىم وشىنئاا  لغضىاا  ؛وسىرت لغيىر سىيرتهم  ،خلفىاأ وعبى  علىيهمكان قبلأ مى  ال

إا عمىىدت إلىىى  ؛ قتعىى  مىىا أمىىر للا لىىه أن يو ىى  ،لمىى  لعىىدهم مىى  أوفدهىىم
 

 أه   م   الثانية  الت قة  م ال  ري    الجرمى  زيد  ب   عبدللا   هو  :الجرمي  أبوقالبه  (1)
  و اته   التى  له  وأقام  الشام  على  ب هر   للقضاأ  طلب   عابدا   قيها  وكان  ال  رة
  تغر   اب ،  (192)  282ص،  2 ،  األولياأ  اللة:  األصفهانين يأل  أبو   م.724هى/ 104
 . 323ص1 ، النجوم: بردى

  وقي    م735هى/ 117  ت  اللي    نقوم  زاهدا   قهيا  كان  الملةأبو   :محمد ب  كعب القرظي  (2)
   وقة جد   ي المس  له اأ    على  نقص  وكان ،  م747  هى/129  وقي   م736  هى/118

األصفهانيأبو عليهم.    سقفال :  الجوزي   اب ،  213ص ،  3 ،  األولياأ  اللة :  ن يأل 
 (. 176) 134،  132ص،،  2 ، ال فوة  فوة

  تالعي  م   الثانية  الت قة  م   عميرب  عمر ب  الختاب وكنيته أبو   عبدللا  ب   سالم  (3)
: ىبرد  تغر  اب م.725هى/105  ت  وزهادهم  و قهائهم  رياق  ويار  م   وكان  المدينة
   . 326ص1 ، النجوم

 م مد أبو)   ال كمعبد    اب  عبدالعليل  ب   عمر   وسياسة  المظالم  رد   تفا ي   انظر   (4)
ت  الم ر   أعي   ب   ال كم  ب   عبدللا عبد 829هى/214ي  أبى  ع   روانة    للا م 

: ت قي ،  الراشدي   الخلفاأ  وام   عبدالعليل  ب   عمر   الخليفة:  م(930هى/318ت
،  1ط،  القاهرة  الفضيلة  دار،  عوض  عبدالتواب  مدأال :  وتعلي   مراجعة،  عبيد  أالمد
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على  ك  ر  ت  ول  ت  ، وعدواناا    أدولتها  ي بي  المال جوراا   ،مأموال قريا ومواريثه
إلىى الفىيأ  "... رد  :خليفة لختاب شىديد اللهجىة ورد فيىهعليه ال  وقد رد    ."هذا

وقسىىم ، علىىى الم جىىة البيضىىاأ و ىىعتهم  ،لتفر ىى  لىىأ وألهىى  بيتىىأ وإفأهلىىه 
ا وف علينى سىصموال . ىإن لكى  ض فيىأ القىاا ، رمنأ بي  اليتىامى والمسىاكي  واألرامى 

 .(1)ينال  سصم للا الظالمي "

 أميىىىىة لسياسىىىىىة عمىىىىر بىىىىى بنىىىىىي  ويتضىىىىح ممىىىىىا سىىىىب  مىىىىىدى معار ىىىىة
وقبىىولهم لسياسىىة عمىىر  ،كانىى  لأيىىديهم الفىىيأ التىىيالمظىىالم و  العليل  ىىي رد   عبىىد 

 األمر الىذي جعلهىم يت ينىون الفر ىة لعىد و ىاة عمىر بى ،  ى مضض كان  عل
، والني  مما كان السبب  ىي مسىاعدته ،  عليهاألمور عما كان  العليل لرد   عبد 

الملأ إلى ك  ما  نعه عمر عبد  "عمد يليد ب :  قال  ي ع  أبى جل   ي  قد رو 
 رمىىىاا وف إ، ولىىىم يرهىىىب فيىىىه شىىىنعة عاجلىىىة،  ا قىىىه  ىىىرد  مىىىا لىىىم يو العليل معبىىىد  بىىى 

 .(2)"آجصا 

 لعليعبىدال لمعظم ما قرر  عمىر بى   أملعبدال  ولع  سبب رد يليد ب 
وط لب منىه أن نكتىب و ىيته فبى  عمىه  ،ضرته المنيةمر عندما الما كت ه ع

 ،يليىد   نىاللا  ات   ، "أما لعد  ؛أملعبدال بني لمااا أو يه! وهو م :  قال  ،يليد 
ر عة لعىىد الغفلىىة الىىي  ف واتىى    رة  ت قىىال  ال ىى  ثىى  عىىة، الع  إنىىىأ  ،وف تقىىدر علىىى الر ج 

 

 . 117،  116ص، 2 ،  ال فوة  فة  الجوزي: اب  (1)
 . 244ص، 8 ، شرافاأل أنساب البالذري: (2)
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 .(1)ذرك والسصم"وت ير  إلى م  ف نع، تترك ما تترك لم  ف ن مدك

م  أنام عمر   يليد الخص ة أوذ  ي علل لعض وفة األقاليم يولما ول
 كر بىى  م مىىد بىى  الىىلم عىى  وكىىان علىىى رأس المعىىلولي  أبىىو  ،عليلعبىىدالبىى  
 مكىىه  ىىي إمىىرة المدينىىة التىىى  ،(2)  الفهىىري الرالم  بىى  قىىيعبىىد  وولىىى ،نىىةالمدي
و ى عهد الن رى   (3)الواالد الن ري عبد   وولى  ل  ل  رم ع  ،  م724ه/104عام  

 ىىي أمىىر دون أن   كىىان ف يبىى    ،عىىراك بىى  مالىىأ؛ ل ىىصاله وورعىىه قىىرب منىىه
إلى الن ري نأمر  فيه بنفي عراك لأ المعبد   رم أتى كتاب يليد ب  ،يرجة إليه

بىى  نأوىىذ مىى   ،هىى  ولانىىة الدولىىة لشىىيأ مىى  أمىىر ير  فأو  ،بىى  مالىىأ إلىىى دهلىىأ
ووكى  بهىذ   ،ومنه إلى جليرة دهلأ ،ساال ه للمال عراك نفقة الرااللة التي تقل  

وطلىىب منىىه أن نقىىر   ىىي دهلىىأ ومىىا تركىىه  الىىرس السىىلتان،مىى   المهمىىة واالىىداا 
رىم  ، ي ال لوات الخمى  كان نغدو بها إلى المسجد   التيال رس ن   ألمه  

 

 . 306، 305ص، 1 ، النجوم :يبردي تغر  اب  (1)
  قريا   تسروا  م   ،الفهري   مالأ  ب    هر  ب   قي   ب    الض اك  ب    الرالم عبد  (2)

  والمواسم   المدينة  الملأعبد  ب   يليد  وف ،  التائف  على  والياا   كان  ،وكرمائهم
اب م723هى/104ي  الن ر   الد الواعبد  وولى   ل ل  ع    رم ،  م721هى/ 101 :  عساكر   . 
   (. 3836)  444،  440ص، 34 ، دمش  تاريخ

 م   ةرق ،ي الن ر  أبو  سر ل سر لاب  ويعرف ،عمير ب  بكع ب  للاعبد  ب  عبدالواالد (3)
 ة سن  وفيته  وكان   ،لالناس  والج   ، م723هى/104  ومكة  المدينة  إمارة  وف   ،المص  أه 

 . (4325)  253، 244ص، 37، ش دم تاريخ: عساكر  اب أشهر. ورمانية
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لم يراعى مكانة الف يه وف كبر سنه األمر الذى يىدل علىى نيىة    (1)بها  ين رف
 . يه ولكنها كان  مؤجلةمبيتة للتخلص م  الف

 ىىي  وهىىو شىىاهد سيىىان كىىان موجىىوداا  (2)عىى  عقيىى  بىى  والىىد  ي وقىىد رو 
وسىىوأ  ،  عىىراك بىى  مالىىأالمدينىىة لعىىد  ىىصة الع ىىر أرنىىاأ سىىؤال ال ىىرس عىى

 لمىا دنىىا منىىه  ، ىإاا هىىو يتختىى الرقىىاب  وقىىد سىأل عنىىه ،معاملىة ال ىىرس للف يىه
مركىب إلىى التى ركب  ىي  رم انتل  له ،كبيراا  وكان شيخاا  ،لتمه وجر  برجله

ولىىم ن ىىدد  ،الملأعبىىد  وتىىو ى عىىراك  ىىي وص ىىة يليىىد بىى  (3)ليهىىاإ يفىى   ن   ،هلىىأد 
  .(4)لمدينةمكان الو اة أ ي المنفى أم  ي ا

دهلىىأ أرىىر   ىىي تعلىىيم النىىاس  جليىىرة عىىراك بىى  مالىىأ إلىىى يوكىىان لنفىى
   ى  ر  ع  أمور دينهم  ي تلأ المنتقة المنعللة ع  لاقي البلدان اإلسصمية التي 

 لقىىد عا ىىر عىىراك الكثيىىر مىى  أهىى  العلىىم ، رض شىىرك ىىي الىىأ الوقىى  لأنهىىا أ
 

،  174ص،  40   دمش   تاريخ:  اب  عساكر،  431ص،  4م،  األ اني:  األصفهاني  (1)
 . 181ص،  3 ، اللتيفة الت فة: ي السخاو 

  ، ومك ول  اللهري   ع   روى ،  القرشي  عفان  ب   عثمان  مولى   :ياإليل  خالد  ب   عقيل  (2)
  م 758هى/ 141  ت  اا  دوق  رقة  اا الا ظ  كان،  والضر   سفر    ي  اللهري   ن  ب  وكان

 (.4740) 49،  36ص ، 41 ، دمش  تاريخ: عساكر اب  .م رل
  19م،  الكمال  تهذيب:  المزي   ، 174ص،  40 ،  دمش   تاريخ  عساكر:  اب   (3)

،  الت فةي:  السخاو ،  173ص،  7   التهذيب  تهذيب:  قصنىالعس  الجر   اب  ،  548ص
 . 181ص، 3 

،  175ص   ،40 ،  دمش   تاريخ:  عساكر  اب ،  319ص ،  5 ،  الم    التميمى:   (4)
 . 181ص، 3 ، الت فةي: السخاو ، 549ص،  19م، الكمال تهذيبني: المل 
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وهو ال  ابي  روى ع  علم لارز  ي الروانة ع  رسول للا قد   ،وال ديه 
أ ىى ح لمثالىىة  والىىذي ،الىىديه  فآفومسىىة  لىىىزادت مروياتىىه عالىىذي  هريرةو أبىى

معظىىىىىم  لعىىىىىد و ىىىىىاة وا ىىىىىةا ، المرجىىىىىة للمسىىىىىلمي   ىىىىىي أمىىىىىور ديىىىىىنهم وشىىىىىريعتهم
للا بىىى  وعىىى  عبيىىىد  (2)كمىىىا روى عىىىراك عىىى  عىىىروة بىىى  الل يىىىر ،(1)،  ىىى الةال

وعىى   ،(5)علىىم األر عىىةوهىىم رصرىىة مىى  ل ىىور ال (4)المسىىيب بىى  وسىىعيد  (3)عبىىدللا

 

  ت   السمسار  العسكري   الرب  ب    س اة إو أب  الم دث  اإلمام )  السمسار  أبوإس اة  (1)
هريرةم(895ى/ ه282 أبي  مسند   :  ،لإلمام   ال  يح   المسند  م    أالاديه  ويليه  

، 1ط،  بيروت  اإلسصمية  ئرال شا  دار،  م937هى/ 325ت   النيسابوري   الامدي  أب  ال ا ظ
 . 170ص، 40 ، دمش  تاريخ: عساكر اب ، 12،  11ص، م 2006هى/1427

   وام عبد الالمت   لمجتهدا  ،م  الت قة الثالثة  ،وويلد ب  أسدب     مالعوا  الزبير  ب   عروة  (2)
العلم،  كثيرة  وأو ار  م   ينلف  ف  ل ر  وهو  سعد:   :انظر  م 713هى/94ت،  اب  

ص 2الت قات،   التب333،  الرس   ،  تاريخ  ص 7رى:  ن يم أبو   181،  177، 
 . (171) 176ص،  2  األولياأ اللة: األ فهاني

ألر عة  ي ع ر   علم اال   ل ور  أالد،  الهذلي  مسعود  ب   ةعت   ب   للا   عبد  ب   عبيدللا  (3)
 (. 174)188ص، 2  أألولياأ ةيالل: األصفهانيأبون يم   .م717هى/98ت 

 منهم  كثير  ول    عنه  روى   ،التالعي   أ قه  ،المخلومي  اللن   ب   المسيب  ب   سعيد  (4)
اب  سعد: الت قات   م.713هى/94ت  ال ارثب     وي يىي  والجرش  عتية  و    مك ول

، أبون يم  378صي،  األوزع  تاريخي:  الن ر ،  119ص   ،7،  327،  326، ص2 
 . (170) 161ص،  2 ، األولياأ ةيالل: األ فهاني

 ب   الرالم عبد  أبو كر  ورالعهم  ،188ص،  2 ،  األولياأ  ةيالل  األصفهاني:أبون يم    (5)
 .ال ارث
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فأ لىىالعلم قىىد شىىهد عىىراك لهىىؤ و  (1)وهىىو أ ىىغر مىى  عىىراك ي بىى  شىىهاب اللهىىر ا
"أمىا : ؟ قىال عىراكمى  أ قىه أهى  المدينىة :جعفر ب  ر يعىة  سألهعندما    ،رالغلي

 م  قهىىاا هىىلكىىر وعمىىر وعثمىىان وأ قه يوقضىىانا أبىى أعلمهىىم لقضىىانا رسىىول للا
 وأمىىا أ ىىلرهم الىىديثاا  ،المسىىيب  وأعلمهىىم لمىىا مضىىى مىى  أمىىر النىىاس  سىىعيد بىى 

، رتىهإف  ج   اا للا ل ىر عبىد   بى للار مى  عبيىد وف تشىاأ أن تفجى     ،الل يىر عروة بى   
إلىى   إنىه جمىة علمهىم جميعىاا  ،ابى  شىهاب   ىأعلمهم عنىدي جميعىاا  :قىال عىراك

 ،بىىى  روى عىىى  ولىىى  عظىىىيم ،ولىىىم تقت ىىىر روانىىىة عىىىراك عىىى  هىىىؤفأ .(2)علمىىىه"
و   ال ىىىصة والتهجىىىد واللكىىىاةو ي الو ىىىوأ مروياتىىىه  ىىى وقىىىد تعىىىددت  ،(3)عنىىىه ي ور 

 .(4)معروف وانشقاة القمرواإلنمان والفضائ  والنكاح وال

 

،  19م،  الكمال  تهذيبني:  المل ،  167ص ،  40 ،  دمش   تاريخ  عساكر:  اب   (1)
 . 546ص

 . 137،  136ص، 2 ،  ال فوة   فوة الجوزي: اب  (2)
 . 547، 546ص19م  تهذيبني: المل ، 167ص ، 40  دمش  تاريخ عساكر: اب  (3)
    يح   شرحي(:  البويت  األريو يي  األرم  للاعبد  ب   األمي   م مد)  الشافعي  ي الهرر   (4)

،  ال جا    ب   مسلم    يح   شرح   ي  الوها   والروض  الوها   الكوكب  المسمى  مسلم
ص م 2009هى/1430،  1ط،  المنها   دار  العلماأ  م    لجنة ه  راجع،  2   ،510  .

:  م(1008هى/ 389 ت  ال خاري  ال سي  ب  م مد ب  أالمد ن رو أب مام)األ يالكالباذ 
  الذي    والسداد  الثقة  أه   معر ة   ي  واإلرشاد  الهدانة  المسمى  اري ال خ    يح  رجال
اللي2 ،  جامعه   ي  ال خاري   لهم  أور  عبدللا  ت قي :  ، بيروت  المعر ة  دارثي،  ، 

 (. 946)596ص،  م1987/ هى1407، 1ط
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 ،(1)عى  طل ىة الخلاعىي رالغليىعلمىه مالىأ  بى   كما أوذ الف يه عىراك  
روا  طل ىىة عى  أم الىىدرداأ عىى   منهىا مىىا (2)وقىد روى عىى  طل ىة عىىدة أالاديىىه 

 ألويىىه لظهىىر الغيىىب إف عومسىىلم يىىد "مىىا مىى  : أبىىى الىىدرداأ قىىال رسىىول للا
بى  كىان  ،م   راغ هلم عراك و قهع لم نأت    .(3)ولأ مث  الأ"  :قال له الملأ

 قىىد روى عىى  بىى   ،ه  ىىي المسىىجد علىىى الضىىور مجىىال  العلىىم واللقاتىى الري ىىاا 
"واعج ىىا لبنىىى  :عىى  أبيىىه عىى  أمىىه عىى  عمهىىا معىى  بىى  نضىىلة (4)معىى  الغفىىاري 

ورأيتىىه مىىة اوى  إفمشىىيخة  لىى  المسىىجد  يهىىاإلىىى اللقىىة مىى  ال مالىىأ مىىا التفىى   
 .(5)مالأ ويق د بذلأ عراك ب  ،منهم" ناألسنا

كىىان  ،ويىىراا  "يليىىد ""جىىلى للا عنىىا : وممىىا يىىؤرر عىى  أهىى  دهلىىأ قىىولهم
منىا عل   وأن يليىد أوىر  إلينىا رجىصا ، م أوفدنىا ال اطى على    عمر قد نفى إلينا رجىصا 

 

  ال ديه   قلي   وكان  ،ال  رة  أه    م   تالعي  الخلاعي   كريل  ب    عبيدللا  ب   طل ة   هو  (1)
 . 130، 125ص، 25 ، دمش  تاريخ: عساكر اب   رقة. يةالثان الت قة م 

 . 130، 125،  25  دمش  تاريخ عساكر: اب  (2)
  شرح :  م(1277هى/676ت  الشا عي  النووي يى ب  شرف ال لامي  أبوزكريا ن   :النووي   (3)

،  1ط،  قرط ة  مؤسسة،  17 ،  ال ديه  أللفا   المفهرس  للمعجم  موا     مسلم     يح
  الدعاأ    ض   23لاب،  وافستغفار  والتو ة  والدعاأ  الذكر   كتاب،  م 1994هى/1414

 . 77ص  (2732الغيب) لظهر للمسلمي 
، دمش   تاريخ:  عساكر  اب ي.  المدينالغفاري  د ب  مع  ب  نضلة ب  عمرو  م م  هو  (4)

 . 17ص، 56 
 . 548ص ، 19م تهذيب: نيلمز ا، 172ص ، 40 ، دمش  تاريخ: عساكر اب  (5)
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ن الفقىىىه عىىى  عىىىراك والشىىىعر عىىى  و يىىىرو   أهىىى  دهلىىىأ ،(1)للا علىىىى يدنىىىه الخيىىىر"
  قىىىد ، ك بىىى  مالىىىأ إلىىىيهمعىىىرا يوهىىىذا نعبىىىر عىىى  مىىىدى الىىىبهم لنفىىى ،(2)األالىىىوص 

لهدنىىىة التىىىي أرسىىىلها ليفىىىة علىىىى اودعىىىوا للخ ،افسىىىتفادة م  اسىىىتفادوا مىىى  علمىىىه جىىى  
إف  ،بنفيه لتلأ األرض ال عيدة ع  موطنه "عراك" إنه وإن كان عاقب  ،إليهم

الوقىى   يو ىى، ب  ىىارة نا عىىة لىىر   ؛لمىىوا علىىى يدنىىه الخيىىرأنهىىم اسىىتفادوا منىىه وتع
مهىىىم ألنىىىه عل   ؛وم األالىىىوص الشىىىاعر علىىىيهمنفسىىىه سىىىخخ أهىىى  دهلىىىأ مىىى  قىىىد 

 هد ع ووهم قوم الديث ،ل ب  ينت  إف لالغلل وا قد كان لسان الاله ف ،ال اط 
 يريدون معر ة الدي  اإلسصمي وتتبي  مفاهيمه.  ،لاإلسصم

ولكىى  العشىىيرة والمكانىىة تمنىىة  ،دهلىىألجليرةوقىىد ن ىىدر األمىىر لىىالنفي 
العليل عبىد  بى  لمىا طلىب عمىر والأ ،الأ األمر ع  المضي  ي  يثنتو   ،الأ

ها مى  ا ألمىوال التىي اسىت و ا هإلي ييؤد م  يليد ب  المهلب ب  أبى  فرة أن  
وي مىى  علىىى  ، ىىوف ة ىىأمر عمىىر أن يلىى   ج ىى ،ولكنىىه أبىىى ،وفيتىىه لخرسىىان

 لىي مىا ،عشىيرة يلى "مىا: قىول وهىو  ىي طريقىه  ن جعى، جم  ويسير إلى دهلأ
يىب الخىارب سى  ان هلىأ الفاسى  المر إنمىا يىذهب إلىى د   إلى دهلىأ!  يب به  ذ  ي  

 وو ىاا  ؛كلىم لىه عمىر أن يىرد يليىد إلىى م  سىهذي ال األمر ،!"لي عشيرة للا ما

 

 . 181ص، 3 ، الت فة: السخاوي ، 174ص  ،40 ، دمش  تاريخ عساكر: اب  (1)
 . 786ص،  1 ، الآلل  سمخ البمري: (2)
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  .(1)لعه قومه ويردو أن ينتم  

 ،الملأعبىىد   ظلمىىه الوليىىد بىىالىىذي  للا بىى  س ىىاسعبىىد  بىى  يومىىنهم علىى
قامىه وقىد أ ،(2)للا ب  ال  ىاسعبد  وعاق ه لجريمة قت  سليخ مدعى النسب إلى

سىىتي   ب  ر  و ىى   ،وأل سىىه ج ىىة  ىىوف ،عليىىه الليىى   و ىىب   ،الوليىىد  ىىي الشىىم 
ب نىى  إلىىى ا   هول وجهىىعلىىى لعيىىر والىى      مىى  وال   ،وقيىى  أقىى  وأكثىىر مىى  الىىأ ،سىىوطاا 
الملأ أرنىى الوليىد عبىد  مان بى ولك  سىلي،  له أن نسير إلى دهلأ  وأمر،  ال عير

، رته إلىىى دهلىىىأسىىي   ىىإن  ،"إنىىه ابىىى  العىىم ورجىى   ىىالح عابىىىد : عىى  الىىأ قىىائصا 
ر  إلىىى ار   سىىي   ،وتقىىوم الشىىناعة علينىىا" ،هلىىأ جىى   ، أقىىام لىىه التىىى هلىىأ الوليىىد  ،ل  
  لقرية م  نواالي         ،اليه أدرك        وقي  ب  ال    ،  سليمان إلى دمش  رد  

بى   يوكىان سىبب كىر  الوليىد لعلى (3)رم نىلل ال  مي مىة   ،الوليد الفرعاأ التى مات 
 األمىىر ،الملأ بىى  مىىروانعبىىد    امىىرأة قىىد طلقهىىا أبىىو لسىىبب زواجىىه مىى ؛ال  ىىاس
 ،موطىدة الملأ ن نى  عليىه ويسى ه لعىدما كانى  العصقىة بينهمىاعبىد  جعى الىذي 

 

،  2 ،  األمم  تجارب:  مسمويه اب   ،  558،  557ص  ، 6 ،  الرس   تاريخ  الطبري:  (1)
 . 308، 307ص

اب  األ يرانظر  لالتف ي    سليخ  ق ة   لمعر ة   (2)   الوادث ،  4 ،  التاريخ   ي  الكام :  : 
 . 69، 62ص ، 11 ، اللمان  مرآة : الجوزى  اب ،  هى124

  منلل بها    كان،  الشام  أطراف   ي  عمان  أعمال   م   الشراة   أرض  م    بلد  : الحميمة  (3)
   .307ص، 2 ،  دانالبل معجم: ناقوت ال  اس.
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  .(1)لهواتخذ م  مقت  سليخ اريعة إلل اة األاى  ،الوليد الأ  ي نفسه ر  س أ

 

.  463،  462ص،  4 ،  الكام :  اب  األ ير،  217،  214ص،  ناراتالد  :يالشابشت  (1)
 . 67، 65ص، 11 ، اللمان مرآة  اب  الجوزي:
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 : ةــالخاتم

 ع ىىىىرم نجىىىىد شىىىىهرة دهلىىىىأ لكونهىىىىا منفىىىىى  ىىىىي مىىىى  وىىىىصل مىىىىا تقىىىىد   -
مىى  أنهىىا دار  ىىي تلىىأ الفتىىرة   ىىي أاهىىان النىىاس رسىىخومىىا ، يي األمىىو 
ال ضىىىارية  ر ىىىم أهميتهىىىا ن و الفسىىىقة المخر ىىى إففىىىى إليهىىىا ن  وف ي   ،شىىىرك

  افقت ادنة.و 

  ، اليم ديىىىنهم دور  ىىىي تعلىىىيم أهىىى  دهلىىىأ تعىىىمالىىىأ  بىىى   كىىىان للف يىىىه عىىىراك   -
األمىر الىذي يىدل علىى أهميىة وجىود   يىه  ىي    ؛ عليهم مى  علمىه وأ اض 

 . لذلأ  ة الماس    والاجة السكان  ، منتقة تلأ ال 

شىىاعر بيىىنهم؛ األالىىوص األن ىىاري ال ر سىىكان دهلىىأ مىى  وجىىود تضىىج   -
األمىىر الىىذي أ سىىد معىىه ، شىىعر المجىىون والغىىلل ال ىىريح إنشىىاد لكثىىر  

ن يىىىة علىىىى وجىىىود  تىىىرة سىىىليمة  دليىىى الىىىذياألمىىىر  ،أهىىىالي تلىىىأ الىىىبصد 
  ة  ي تعليم تعاليم اإلسصم.مل    ةورغ 

 ،ينتىه  أمرهم لم  نأإف  ،لعض القدريي  إلى دهلأ يم  نفعلى الر م  -
والىأ ألن الدولىة تركى   ؛شىوكة تنخىر  ىي عظىام الدولىةلمثالىة وظلىوا 

وكثىىرة  وهىىذا يىىدل علىىى اتسىىال ال ركىىة ،الكثيىىر مىىنهم دون أدنىىى عقىىاب 
 .مريديها

التىي كانى  تمنىة مكانىة لعىض أعىداأ الدولىة السىب    النفيل أماك   تنو   -
 ومؤيىىىىد مخا ىىىىة أن ينقلىىىىب علىىىىيهم  ؛دهلىىىىأى لىىىىإ ريالتسىىىىيمىىىى   الىىىى عض 
ويسىىتعاض عنهىىا لمنتقىىة  ،تليىى  بهىىمالمنتقىىة ف أو أن تلىىأ  ،األعىىداأ
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نشىير لوجىود مراتىب للمنفيىي  ل سىب القىرب   ياألمر الذ   ،أورى قري ة
 نة افجتماسية.مكاالأو السب أو ال عد م  ال اكم 

يت ركىىىون بىىى  كىىىانوا  ،المنفيىىىون إلىىىى دهلىىىأ لىىىم نكونىىىوا م بوسىىىي  بهىىىا -
عفىىو مىى  ل ىىدور قىىرار  إفولكىى  لىىي  علىىيهم الخىىرو  منهىىا ، ل ىىريتهم

 الشىعر عى  األالىوص والفقىه عى   أه  جليرة دهلىأ  ى  قد رو   ، ةالخص
 .ب  مالأ عراك

م ىىادر لىىة الاجىىة لقوهىىذ ر  ،جليىىرة دهلىىأ أالىىوالنىىدرة المعلومىىات عىى   -
 ع  الجليرة  ي تلأ الفترة.
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 : عـــادر والمراجــالمص
 القرآن الكريم  :ولا أ

  ادرـــالمص : انيا  

الكريم الشىىي انى عبىىد   مىد م مىد بىى  م  ال سى  علىىى بىىو )أب ابى  األريىىر -2
 .م(1233هى/630ت   ي الجلر 

علىىىى م مىىىد : ت قيىىى  وتعليىىى ، أسىىىد الغالىىىة  ىىىي معر ىىىة ال ىىى الة -
المنعم عبىىىد  وقرظىىىه م مىىىد  قىىىدم لىىىه، الموجود عبىىىد  لعىىىاد ، معىىىوض 

 .يروت دار الكتب ب، البرى وآورون 

دار ، م مىد يوسىف الىدقاة: راجعىه و ى  ه،  الكام   ىي التىاريخ -
 .م1987هى/1407، 1ط، بيروت لبنان ةيالكتب العلم

 ي السىىىىىعادات الم ىىىىىارك م مىىىىىد الجىىىىىلر أبو ابىىىىى  األرير)مجىىىىىد الىىىىىدي   -
ت قيىى   واألرىىر، ه ال ىىديم(: النهانىىة  ىىي  ريىىب 1210هىىى/606ت 

 .م1963هى/1383اإلسصمية يم مود م مد التناال

للا بىىى  أي ىىىأ الظىىىاهري ت لعىىىد عبىىىد  )أبىىىو كر بىىى  ي   أي ىىىأ الىىىدوادر ابىىى -3
الناشىىر ، درة السىىمية  ىىي أو ىىار الدولىىة األمويىىةلىىا: م(1335هىىى /736

 .م1994هى/1415سيسى ال ابي ال لبي 

بىىى  لتىىىه   بىىى  م مىىىد للا عبيىىىد للاعبىىىد مىىىام أبو )اإلي ابىىى  لتىىىه ال نبلىىى -4
ة الناجيىىىىة عىىىى  شىىىىريعة الفرقىىىى اإللانىىىىة: م(988هىىىىى/ 378ت  ال نبلىىىىي
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 ت قي  ودراسة عثمان، القدر يومجان ة الفرة المذمومة، الكتاب الثان
، 2للا آدم األريىىىىو ي، دار الرانىىىىة مكت ىىىىة الملىىىىأ  هىىىىد الوطنيىىىىة، طعبىىىىد 

 م.1997هى/ 1418

ف بىى  األميىىر سىىي  لم اسىى  جمىىال الىىدي  يوسىىأبوا) يبىىرد  ي ابىى  تغىىر  -5
:  م( 1470ى/ه874 ت   تغري بردي األتالكي اليش قاوي الظاهري  الدي 

م مىىد : قىىدم لىىه وعلىى  عليىىه، النجىىوم اللاهىىرة  ىىي ملىىوك م ىىر والقىىاهرة
 ،1ط، دار الكتىىىىىىب العلميىىىىىىة بيىىىىىىروت لبنىىىىىىان، دي شىىىىىىم  الىىىىىى  السىىىىىىي

 .م1992هى/1413

سىىصم لعبدا ليم بىى  عبىىدالال  ىىاس أالمىىد بىى  أبو الىىدي   يتقىى) ةابىى  تيميىى -6
، ياألل ىانم مىد نا ىر    هور  أالاديث  ""اإلنمان  ،م(1328هى/728ت  

 .م1996هى/1416، 5ط اإلسصمي، ب المكت

م مىد  يت قي  عل ، صح الراعي والرسيةإالسياسة الشرسية  ي  -
 .م2008ه/1429، 1ط مكة، ،دار عالم الفوائد  ،العمران

 عبىىىىدللا يالمظفر يوسىىىىف بىىىى  قلعلىىىىو الىىىىدي  أبىىىى شىىىىم ) الجىىىىوزي ابىىىى   -7
 تىىواريخمىىرآة اللمىىان  ىىي : م(1256هىىى/654ي المعىىروف لسىى خ الجىىوز 

عمىار ، م مد ر وان عرقسوسي:  الققه وعل  عليه،  10 ،  سياناأل
 .م2001/هى1434، 1ط ،الرسالة العالمية، ري اوى 

 : م(1201هى/597ت   رالمعبدال الفر و )أب الجوزي اب   -8
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 مىرزوة علىى: ت قيى ،  تنوير الغ ا  ي  ضى  السىودان وال ى ا -
دار الشىىىىىىري  الريىىىىىىاض ، 1ط، الكمىىىىىى  لشىىىىىىير: تقىىىىىىدنم، إبىىىىىىراهيم
  .م1998هى/1419

وشىراله   ى ته، العليل الخليفىة اللاهىد عبد   سيرة ومناقب عمر ب  -
، دار الكتىىىىب العلميىىىىة بيىىىىروت لبنىىىىان، ورز ر ن ىىىىيم ز : وعلىىىى  عليىىىىه

 .1984هى/1404، 1ط

وىىر  ، ي م مىىود  ىىاوور : الققىىه وعلىى  عليىىه، 2 ،  ىىفوة ال ىىفوة -
، 3ط، دار المعر ىىىىىىىىىىىىىىىىىة بيىىىىىىىىىىىىىىىىىروت ، سروا م مىىىىىىىىىىىىىىىىىد : أالاديثىىىىىىىىىىىىىىىىىه

  .م1985هى/1405

الغص م  الل  : م(1201هى/598ت   )شيه إبراهيم  ياب  ال ا  القفت -9
: ت قيىىى  ،أالكىىىام القىىىدر المخا ىىىم عنىىىد جريىىىان النظىىىر  ىىىي إ  ىىىام ىىىي 

، 1ط، مؤسسىىىىىىىىىىىىة الكتىىىىىىىىىىىىب الثقافيىىىىىىىىىىىىة، يعمىىىىىىىىىىىىر ال ىىىىىىىىىىىىارود  عبىىىىىىىىىىىىدللا
 م.1985هى/1405

 يفض  أالمد بى  علىاب  الجر العسقصني )شهاب الدي  أبوال -10
 : م(1449هى/852الشا عي ت 

اعتنىىىىى لإوراجىىىىه ، الفتاح أبو ىىىىدةعبىىىىد  لىىىىهاعتنىىىىى ، لسىىىىان الميىىىىلان -
مية اإلسىىىىىص ريدار ال شىىىىىا، الفتاح أبو ىىىىىدةعبىىىىىد  سىىىىىلمان: وط اعتىىىىىه

 م.2002هى/ 1423، 1ط بيروت،



 

846 

 .م1993هى/1414، اإلسصميدار الكتاب ، تهذيب التهذيب  -

ت  ي مىىىىىىىد بىىىىىىى  علىىىىىىى)م مىىىىىىىد بىىىىىىى  ال سىىىىىىى  بىىىىىىى  م ابىىىىىىى  المىىىىىىىدون  -11
 ،س ىىاس نإالسىىا: ت قيىى ، 5م، التىىذكرة ال مدونيىىة: م(1167هىىى/562

 .هى1416م/1996، 1ط،  ادر بيروت  دار، لكر س اس

وكيىة  يال غىداد  ي ىدقة الضىب  بىابى  اليىان )م مىد بى  ولىف بى   -12
، مراجعىة سىعيد بى  م مىد الل ىام،  أو ار القضىاة:  م(987هى/306ت  

 .م2001، عالم الكتب 

: م(845ه/230ت  اللهىىىىري  بىىىى  سىىىىعد بىىىى  منيىىىىةابىىىى  سىىىىعد )م مىىىىد  -13
، القىاهرة الخىانجيمكت ىة ، م مد عمىر  يعل:  ت قي ،  الت قات الكبرى 

 .م2001ه/1421، 1ط

ط قىات   ىىول  م(:846ه/231ت  ي)م مىد سىىصم الجم ى ابى  سىصم -14
 .ةجد  يدار المدن عل  عليه م مود م مد شاكر، ،2س الشعراأ،

 األندلسىىير ىىه عبد  م مىىد بىى )الف يىىه أالمىىد بىى  األندلسىىي ر ىىه عبد  ابىى  -15
دار  ،يالترالينىىى المجيىىىد عبد : ت قيىىى ، العقىىىد الفريىىىد : م(940ه/328ت 

 .م1983هى/1404، 1ط، الكتب العلمية

ت  الم ىىىري  بىىى  ال كىىىم بىىى  أعىىىي  دللابىىىع م مىىىد و)أب ال كمعبىىىد  ابىىى  -16
الخليفىىىة : م(930هىىىى/318ت  عبىىىدللا يم روانىىىة عىىى  أبىىى829هىىىى/214

، أالمىىد عبيىىد : ت قيىى ، لراشىىدي العليل وىىام  الخلفىىاأ اعبىىد  عمىىر بىى 



 

 

 

847 

، 1ط  دار الفضىيلة القىاهرة  ،التواب عىوض عبىد   أالمىد :  مراجعة وتعلي 
 .هى1414م/1994

د ب  ه ة للا ب  أبىي مالاب  العدنم )ال االب كمال الدي  عمر ب  أ -17
الققه وقدم ، لغية التلب  ي تاريخ اللب :  م(1262هى/660جرادة ت  

 هى.1317م/1900دار الفكر بيروت لبنان ، سهي  زكار: له

أالكىىىىام  :م(1148هىىىىى/543 عبىىىىدللا  كر م مىىىىد بىىىى و )أبىىىى العر ىىىىيابىىىى   -18
 رقاد عبىىىدال م مىىىد : راجىىىة أ ىىىوله ووىىىر  أالاديثىىىه وعلىىى  عليىىىه، القىىىرآن

  .م2003هى/1424، 3ط، مية بيروت لبنانالعل ب تدار الك، عتا

بىى  ال سىى  بىى  ه ىىة للا  يالقاسىىم علىىأبو ال ىىا ظ  اإلمىىام) ابىى  عسىىاكر -19
م ىىب : ت قيىى ، تىىاريخ مدينىىة دمشىى : م(1175/هىىى571ت  يالشىىا ع

 .م1997هى/1417، 1ط، دار الفكر ،سعيد العمروى  يالدي  أب

مسىىىلم ت بىىى   د المجيىىىعبد  بىىى  عبىىىدللا م مىىىد ابىىى  قتي ىىىة الىىىدينوري )أبو -20
أالمىىىد م مىىىد شىىىاكر دار : ت قيىىى ، الشىىىعر والشىىىعراأ: م(889هىىىى/276

 .م1967هى/1386،  المعارف

: م(1030هىىى/412ت  مىىد نعقىوب أالمىد بى  م يعلو أبىىابى  مسىكويه ) -21
دار الكتىىىىب العلميىىىىة ، السىىىى  ي سىىىىيد كسىىىىرو : ت قيىىىى ، تجىىىىارب األمىىىىم

 .م2003هى/1424 ،1ط، بيروت 

بىىى  أالمىىىد  يبىىى  علىىى رمىىىالفص بىىى  عو )سىىىرا  الىىىدي  أبىىى ابىىى  الملقىىى  -22
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، التو ىىىيح لشىىىرح الجىىىامة ال ىىى يح: م(1402هىىىى/804ت  ي ن ىىىار األ
أالمىد : تقدنم،  ت يجمعه ، والد الر اط: إشراف،  دار الفصح:  ت قي 

  .م2008هى/1429، 1ط، وزارة األوقاف قتر، الكريمعبد  معبد 

 : م(1311هى/711م مد ب  مكرم ت  اإلمام) اب  منظور -23

دار ، إبىراهيم  ىالح: الققىه، اكرسىعمخت ر تىاريخ دمشى  فبى   -
 .م1989هى/1409، 1ط، الفكر

 .م1994هى/1414/ 1دار  ادر بيروت ط، لسان العرب  -

 العسىىكري إسىى اة بىى  الىىرب أبو الم ىىدث  اإلمىىام) سىى اة السمسىىارإأبو  -24
ويليىىه أالاديىىه مىى  ، هريىىرة يمسىىند أبىى :م(895هىىى/282السمسىىار ت 

 ي ر و النيسىىىىىىىىىىىابالامىىىىىىىىىىىد  يال ىىىىىىىىىىىا ظ أبىىىىىىىىىى لإلمىىىىىىىىىىامالمسىىىىىىىىىىند ال ىىىىىىىىىىى يح 
، 1ط، دار ال شىىىىىىىىىىىىىىىائر اإلسىىىىىىىىىىىىىىىصمية بيىىىىىىىىىىىىىىىروت ، م937هىىىىىىىىىىىىىىىى/325ت 

 .م2006هى/1427

ت  ي)سىىىىىىىىىىىىىىىليمان بىىىىىىىىىىىىىىى  األشىىىىىىىىىىىىىىىعه األزد  يأبىىىىىىىىىىىىىىىوداود السجسىىىىىىىىىىىىىىىتان -25
شىعيب : الققىه و ى ته وعلى  عليىه، داود   يسن  أبى:  م(888هى/275

الرسىالة العالميىة بيىروت ط عىة  دار، كام  قىر  بللىىم مد  :   وطانر األ
 م.2009هى/1430، وا ة

: م(1000هىى/390ت   ي)المعىا ى بى  زكريىا النهروانى  ريىرى جللفر  اأبوا -26
السىىىان : إت قيىىى ، الجلىىي  ال ىىىالح الكىىىا ي واألنىىىي  النا ىىح الشىىىا ي
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 .م1993ه/1413، 1ط، بيروت لبنان الكتب عالم ، س اس

بىىىىى  إسىىىىى اة بىىىىى  مهىىىىىران  للاعبىىىىىد   )أالمىىىىىد بىىىىى ين يم األ ىىىىىفهانبىىىىىو أ -27
قىىىات  طالليىىىة األوليىىىاأ و : م(1039هىىىى/430ت  يالشىىىا ع يهانفاأل ىىى

 .م1996هى/1416دار الفكر القاهرة، ، األ فياأ

دار الىىىىوط   ،ي معر ىىىىة ال ىىىى الة، ت قيىىىى  عىىىىادل يوسىىىىف العىىىىلاز  -
 .م1998/ه1419 ،ىاألول لرياض الت عةا

  كر م مىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىىىي  ت و مىىىىىىىىىىام الم ىىىىىىىىىىدث أبىىىىىىىىىى)اإل ي األجىىىىىىىىىىر  -28
، عمىىرو سىىليمان الىىدميجى عبىىدللا ت قيىى ، الشىىريعة: م(971ه/360

 .م1997هى/1/1418ط، دار الوط  الرياض 

 هىىىىى/250الوليىىىىد م مىىىىد بىىىى  عبىىىىدللا بىىىى  أالمىىىىدت و مىىىىام أباألزرقىىىي )اإل -29
 قيىىىى  ة وتدراسىىىى، رىىىىارأو ىىىىار مكىىىىة ومىىىىا جىىىىاأ  يهىىىىا مىىىى  اآل: (م864

 .م2003هى/1424، 1ط، عبدالملأ ب  دهيا

: م(976هىىىىىىى/356بىىىىىى  ال سىىىىىىي  ت  يفر  علىىىىىىلأبىىىىىىوااأل ىىىىىىفهاني ) -30
 ،1، طير ىىىىىعلالتىىىىىراث اإاليىىىىىاأ  مكتىىىىىب ت قيىىىىى  دارإعىىىىىداد األ ىىىىىاني، 

 .التراث العر ي بيروت لبنانإالياأ  م، دار1994هى/1414

 الجىىامة: م(870هىىى/256عبىىدللا م مىىد بىى  إسىىماعي  ت و )أب ي ال خىىار  -31
شىىراله م ىىب ، وسىىننه وأنامىىه ال ىى يح المسىىند مىى  الىىديه الرسىىول

م ىىىب  يأورجىىىه ق ىىى، يال اقعبىىىد  رقمىىىه م مىىىد  ىىىؤاد ، لختيىىىب الىىىدي  ا
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  م.1980هى/1400، 1ط، قاهرةلاالمكت ة السلفية ، الدي  الختيب 

ولانىىة األدب : م(1682هىىى/1093ت  لقادر بىى  عمىىرعبىىداال غىىدادي ) -32
، 4ط، 2 ، ارون م هىىىىالسىىىىصعبد  ت قيىىىى  وشىىىىرح، ولىىىىب ل ىىىىاب العىىىىرب 

 مكت ة الخانجي القاهرة.، م1997هى/1418

ت  يالعليل ال كىىىىىىىىري األونبىىىىىىىىعبىىىىىىىىد  للا بىىىىىىىى عبىىىىىىىىد  )أبوعبيىىىىىىىىد  ال كىىىىىىىىري  -33
نسخه ، جلئي ، يال القال ي شرح آم  يللآلاسمخ  :  م(1094هى/487

دار ، يالميمنىىى العليلعبىىد  و ىى  ه ونق ىىه والقىى  مىىا فيىىه واسىىتخرجه
 م.1935هى/1354الكتب العلمية بيروت 

م( جمى  892ه/279مام أالمىد بى  ن يىى بى  جىابر ت البصاري )اإل -34
دار ، يريىاض رزكلى، الققه وقدم له سهي  زكار، شرافاب األم  أنس

 .م1996ه/1417، 1ط، الفكر

م(: الم اسىىىىىىىىىى  932ه/320 )إبىىىىىىىىىىراهيم بىىىىىىىىىى  م مىىىىىىىىىىد ت ي البيهقىىىىىىىىىى -35
 .م1906ه/1325القاهرة مت عة السعادة  ،  ،وئ والمسا

بىىىىى  موسىىىىىىى ت  يل سىىىىىىي  بىىىىى  علىىىىىى كر أالمىىىىىىد بىىىىى  او )أبىىىىى يالبيهقىىىىى -36
آل  عبىىىىدللا  مىىىىد بىىىى ت قيىىىى  م ،والقىىىىدرالقضىىىىاأ : م(1066هىىىىى/458
 .م2004هى/1426، الرياض ، 2ط، مكت ة العبيكان، عامر

دار الكتىب العلميىة  قادر عتىا،عبدالكبرى، ت قي  م مد السن  ال -
 .م2003ه/3/1424ط ،بيروت 
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: م(945هىىىى/333 بىى  أالمىىد بىى  تمىىيم ت  )أبىىوالعرب م مىىد ي التميمىى -37
دار الغىىىىىىىىىىرب ، 3ط، ي ت قيىىىىىىىىىى  ن يىىىىىىىىىىى وهيىىىىىىىىىىب الجبىىىىىىىىىىور ، الم ىىىىىىىىىى 

 .م2006هى/1427اإلسصمى

ت  ي،)أبوعثمىىىىىىىىان عمىىىىىىىىرو بىىىىىىىى  ل ىىىىىىىىر الجىىىىىىىىاالظ ال  ىىىىىىىىر  ظالالجىىىىىىىىا -38
، ي و مؤسسىىىىىىىىىىىىة هنىىىىىىىىىىىىدا، م اسىىىىىىىىىىىى  واأل ىىىىىىىىىىىىداد ال: م(869هىىىىىىىىىىىىى/255

 .م2019هى/1440

أالىىوال : م(873هىىى/259إسىى اة إبىىراهيم بىى  نعقىىوب ت و )أب يالجوزجىىان -39
، مؤسسىة الرسىالة، يالسامرائ يوعل  عليه السيد    الققه  ،  الرجال
 .م1985هى/1405

 بىىى  ممنععبىىدال بىى  عبىىدللا للا م مىىد بىى  م مىىىد بىى عبىىد )أبو  ي ال ميىىر  -40
، الروض المعتىار  ىي وبىر األقتىار: (م1495هى/900 ت  رنو عبدال

 ه.1393م/1974، بيروت لبنان، السان س اسإت قي  

: م(787هىىى/170ت  ياهيىىد الفر  ي)بىى  عمىىرو التميمىى الخليىى  بىى  أالمىىد  -41
دار الكتب العلميىة بيىروت ،  هنداوي د  ال ميعبد   ت قي  وترتيب ،  العي 

 .م2003، هى1424، 1ط

تىىاريخ داريىىا ومىى  : م(981هىىى/370ت  رج اعبىىدال )القا ىىي يالخىىوفن -42
الققه وقدم له سىعيد ، التالعي  يم  ال  الة والتالعي  وتالع  نلل بها
 .م1950هى/1369دار الفكر دمش  ، ياأل غان
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ت  بىىىى  عثمىىىىانم مىىىىد بىىىى  أالمىىىىد  عبىىىىدللاو الىىىىذهبي )شىىىىم  الىىىىدي  أب -43
 : م(1374هى/748

الققىىه و ىى ته ، 3م، عىىصمتىىاريخ اإلسىىصم ووفيىىات المشىىاهير واأل -
دار ، ه1423م/1/2003ط، ار عىىىواد معىىىروفوعلىىى  عليىىىه لشىىى
 .الغرب اإلسصمي

أشىرف علىى ت قيى  الكتىاب وتخىريج أالاديثىه ،  سير أعصم النىبصأ -
 .م1996هى/1417، 11مؤسسة الرسالة ط،  وطارنشعيب األ

دار  ،يالبجزز و يتحقيززع ع زز ،نقززل الرلزز    ىىيلعتززلا  ميززنان ا -

 .المعرفة بيروت 

 ت  ،ي قادر الىىىىىىىىىىراز العبىىىىىىىىىىد  لكىىىىىىىىىىر بىىىىىىىىىى  ي)م مىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىى  أبىىىىىىىىىى ي الىىىىىىىىىىراز  -44
، دائىىىىرة المعىىىىاجم مكت ىىىىة لبنىىىىان، ال ىىىى اح مختىىىىار: م(1268هىىىىى/666

 .هى1406م/1986

الت فىىىة اللتيفىىىة  ىىىي : م(1497هىىىى/902)شىىىم  الىىىدي  ت ي السىىىخاو  -45
، ال سىىىينيعنىىىى لت عىىىه ونشىىىر  أسىىىعد  ،3 ، تىىىاريخ المدينىىىة الشىىىريفة

 .م1980هى/1400

 م(:1774هزز 1188  )محمل بن أحمل األثزري الحنب زي ت   السف ريني -46

لشرح اللرة المضزيةة   ةلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثري

شززززع مؤسسززززة اليزززز فقين دم 1ج عقززززل الفرلززززة المر ززززية،  ىىىىي
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 .م1982هز 1402

: م(1036هىى/427  إبراهيم ت القاسم الملة ب  يوسف بو )أبي  السهم -47
دائىىىرة  مجلىىى ، تىىىاريخ جرجىىىان أو كتىىىاب معر ىىىة علمىىىاأ أهىىى  جرجىىىان

 .م1950هى/1369، 1ط، انية اليدر ألاد المعارف العثم

بىىى  كمىىىال الىىىدي  أبىىىي لكىىىر بىىى  م مىىىد سىىىاب    رالمعبىىىدال)ي السىىىيوط -48
 : م(1505هى/911 الدي  وضر الخضيري األسيوطي

،  ضىىى  ب وهاعبىىىدال د دراسىىىة وت قيىىى  م مىىى، ر ىىىة شىىىأن ال  شىىىان -
 م.1991هى /1411

مىىىىىىذي  بت ىىىىىى ي ات وتعليقىىىىىىات م مىىىىىىد ، يشىىىىىىرح شىىىىىىواهد المغنىىىىىى -
 .م1966هى/1386، دمش  يالتراث العر لجنة ، يالشن يت

، الىىدنارات : م(998هىىى/388بىى  م مىىد ت  يال سىى  علىىو )أب يالشالشىىت -49
، 3ط بيىىىىىىىىىىىىروت  يلرائىىىىىىىىىىىىد العر ىىىىىىىىىىىىدار ا،   عىىىىىىىىىىىىواد يت قيىىىىىىىىىىىى  كىىىىىىىىىىىىورك

 .م1986هى/1406

ت  ي العلىىىىىىىىو  ي بىىىىىىىى  ال سىىىىىىىىي  الموسىىىىىىىىو  يى )علىىىىىىىىالشىىىىىىىىري  المرتضىىىىىىىى -50
القسىىم ، المرتضىىى  ىىرر الفوائىىد ودرر القصئىىد  يم( أمىىال1045ه/436
إاليىىىاأ  دار، لفضىىى  إبىىىراهيمأبوات قيىىى  م مىىىد ، ومعىىىه التكملىىىة يالثىىىان

 م.1954هى/1370 1ط، الكتب العر ية

ال س  ب  م مد ب  ال سى  بى  ، لفضائ اأبو ر ي الدي   )ي  ال غان -51
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الغلنوي ، إسماعي  القرشي العدوي العمري الهندياليدر ب  علي ب   
وال ىىىىلة  التكملىىىىة والىىىىذي : م(1252ه/650ت  ،يال ىىىىغاني ال غىىىىداد 

الققىىىىه إبىىىىراهيم إسىىىىماعي  ، 5 ، لكتىىىىاب تىىىىا  اللغىىىىة و ىىىى اح العر يىىىىة
، دار الكتىىىىىىىىىىىىىب ، راجعىىىىىىىىىىىىىه م مىىىىىىىىىىىىىد ولىىىىىىىىىىىىىف للا أالمىىىىىىىىىىىىىد ، ي األبيىىىىىىىىىىىىىار 

 م.1977ه/1397

: م (971هىىى/ 360دت القاسىىم سىىليمان بىى  أالمىىو )ال ىىا ظ أب يالتبرانىى -52
، يالمجيىىىد السىىىلفعبد  يالققىىىه ووىىىر  أالاديثىىىه المىىىد ، ، المعجىىىم الكبيىىىر
 م1984ه/1404القاهرة  ةمكت ة اب  تيمي

 ي تىىىىاريخ التبىىىىر : (م922 هىىىىى/310جعفر بىىىى  جريىىىىر ت و )أبىىىى ي التبىىىىر  -53
، 2ط، لفضى  إبىراهيماأبو ت قي  م مد   ،المسمى تاريخ الرس  والملوك

 م.1967هى/1387 دار المعارف م ر

 تىوح : م(1343هىى/743للا ت  عبىد   )شرف الدي  ال سي  بى   يالتيب -54
، الح نا ىىر النا ىىرت قيىى   ىى الغيىىب  ىىي الكشىىف عىى  قنىىال الريىىب 

، 1ط، يوالىىىىىدة ال  ىىىىىوث والدراسىىىىىات دبىىىىى، الراليمعبىىىىىد  ورجىىىىىه م مىىىىىد 
 .م2013هى/1434

 مىىىىىىىىود بىىىىىىىى  أالمىىىىىىىىد ت م مىىىىىىىىد م ي)بىىىىىىىىدر الىىىىىىىىدي  بىىىىىىىى  أبىىىىىىىى يالعينىىىىىىىى -55
دار ، 17 ، ي  ىى يح ال خىىار عمىىدة القىىارئ شىىرح : م(1451ه/855

 .م2001هى/1421الكتب العلمية بيروت 

 ت  المكىي يني الفاسىتقي الدي  م مد ب  أالمد ال سى(ي  المك  يالفاس -56
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ت قيىى   ىىؤاد  العقىىد الثمىىي   ىىي تىىاريخ البلىىد األمىىي : (م1429 ه/832
 م.1986هى/1406، مؤسسة الرسالة، وآورون  سيد 

  م مىىىىىد بىىىىى  ال سىىىىى   كر جعفىىىىىر بىىىىىو مىىىىىام ال ىىىىىا ظ أبىىىىى)اإل يالفريىىىىىاب -57
للا عبىىد  الققىه ووىر  أالاديثىه، القىدر: م(913 ه/301ت  المسىتفاض 

هىىىىىىى/ 1418، 1ط، الريىىىىىىاض  أ ىىىىىىواأ السىىىىىىلف، بىىىىىى  المىىىىىىد المن ىىىىىىور
 .م1997

ن د ي   -58 ل ق ش  : م (1418هىى/821الدي  أالمد ب  علي ب  أالمد   شهاب )  الق 
 م.1914هى/1332، ميريةالمت عة األ،   ح األعشى

ت  ي ن ىىر أالمىىد بىى  م مىىد بىى  ال سىىي  ال خىىار و مىىام أب)اإل يالكصلىىاا  -59
المسىىمى الهدانىىة واإلرشىىاد  ي رجىىال  ىى يح ال خىىار : م(1008هىىى/389

،  ىىي جامعىىه ي  ىىة أهىى  الثقىىة والسىىداد الىىذي  أوىىر  لهىىم ال خىىار  ىىي معر 
 .م1987هى/1407، 1ط، دار المعر ة بيروت ، يللا الليثعبد  ت قي 

نسىىب : م(820ى/هى204المنىذر هشىىام بى  م مىد السىىائب ت و )أب يلكلبىا -60
، 1ط، عىىىىىالم الكتىىىىىب ، ت قيىىىىى  نىىىىىاجى ال سىىىىى ، معىىىىىد والىىىىىيم  الكبيىىىىىر

 م.1988هى/1408

م مىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىى  عمىىىىىىىىىىىران بىىىىىىىىىىى  موسىىىىىىىىىىىى ت  عبىىىىىىىىىىىدللاو )أب يالمرز ىىىىىىىىىىىان -61
 : م(992ه/384

دار الكتىب العلميىة ، كرنكو  ت  يح وتعلي  ف.،  معجم الشعراأ -
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 .م1982هى/1402، 2ط، بيروت لبنان

ت قيىى  وتقىىىدنم م مىىىد ، راأالموشىىح  ىىىي مآوىىىذ العلمىىاأ علىىىى الشىىىع -
، 1ط، دار الكتىىىىب العلميىىىىة بيىىىىروت لبنىىىىان، السىىىىي  شىىىىم  الىىىىدي 

 .م1995ه/1415

ال جىىىىىىىىا  يوسىىىىىىىىف ت أبو المىىىىىىىىتق  جمىىىىىىىىال الىىىىىىىىدي   )ال ىىىىىىىىا ظي المىىىىىىىىل  -62
 ته  ىالققىه و ، تهىذيب الكمىال  ىي أسىماأ الرجىال:  م(1256هى/654
 .م1992هى/1413، 1ط، ةمؤسسة الرسال، عواد  لشار

 :م(1441هى/845ت  يالمد ب  علالدي  أ ي)تق ي المقريل  -63

مىىىىى  األالىىىىىوال واألمىىىىىوال وال فىىىىىدة  يمتىىىىىال األسىىىىىمال لمىىىىىا للنبىىىىىإ -
 .م1999هى/1420 لعلمية بيروت دار الكتب ا، والمتال

ت قيىىى  ، ل  شىىىة مىىى  ملىىىوك اإلسىىىصمامىىى  لىىىأرض  اإللمىىىام لأو ىىىار -
المكت ىىىىة األزهريىىىىة ، نعثمىىىىا يالمنعم  ىىىىيفعبىىىىد  :وتعليىىىى  ودراسىىىىة

 .هى1427م/2006، للتراث 

المنتيب مزن تز ري    م(:10 هز4  )أغ بيوس بن لسطنطيني  المنبج -64

دار المنصززور  ،يسزز م التززلمرعبلالانتيبززو وحققززو عمززر  ،يالمنبجزز

 م.1986 هز1406، 1لبن ن ط

للا بىىىىىىى   ىىىىىىىفوان ت عبىىىىىىىد  بىىىىىىى  لرالم  بىىىىىىى  عمىىىىىىىروعبىىىىىىىدا) الن ىىىىىىىري  -65
، وليى  من ىور  :ت قيى ،  يدمشىقزرعة ال  يتاريخ أب:  م(894هى/281
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 .م1996هى/1417، 1ط، ة بيروت دار الكتب العلمي

، النىىىىىىووي الشىىىىىىا عي ي)أبوزكريىىىىىىا ن يىىىىىىى بىىىىىى  شىىىىىىرف ال لامىىىىىى النىىىىىىووي  -66
 يح مسىىىلم موا ىىى  للمعجىىىم المفهىىىرس شىىىرح  ىىى: م(1277هىىىى/676ت 

 .م1994هى/1414، 1أللفا  ال ديه مؤسسة قرط ة ط

   م مىىىىد النىىىىويري الوه اب بىىىىعبىىىىد  )شىىىىهاب الىىىىدي  أالمىىىىد بىىىى  ي النىىىىوير  -67
ت قيىىىىى  مفيىىىىىد ،  ىىىىىي  نىىىىىون األدب نهانىىىىىة األرب : م(1333/ هىىىىىى733
 م.2004/1424، 1ط، دار الكتب العلمية، قمي ة

مىىىىد بىىىى  علىىىىى مىىىى  األن ىىىىاري للا بىىىى  م عبىىىىد  إسىىىىماعي و )أب ي الهىىىىرو  -68
مىىىىه و ىىىى خ ن ىىىىه ووىىىىر  قد  ، ام الكىىىىصم وأهلىىىىه: م(1089هىىىىى/481ت 

مكت ىىىة ، مىىىان األن ىىىاري للا بىىى  عثعبىىىد  أالاديثىىىه وعلىىى  عليىىىه أبوجىىىابر
 .م1998هى/1419، 1ط، الغر اأ

: م(947هىى/336الهمداني )لسان الىيم  ال سى  بى  أالمىد نعقىوب ت  -69
مكت ىىىىة ، األكىىىىول يال ىىىىوال يم مىىىىد علىىىى ت قيىىىى ، العىىىىرب  رة ىىىىفة جليىىىى

 م.1990ه/1/1410ط، رشاد  نعاأاإل

ت  للا بىىىى  ال سىىىى  بىىىى  من ىىىىور التبىىىىري  ةالقاسىىىىم ه ىىىىو )أب الصلكىىىىائي -70
اعىة ت قي  شرح أ ول افعتقاد أهى  السىنة والجم:  (م1027هى/418

، 2م، جمىىىال ال ىىى الة والتىىىالعي  ومىىى  لعىىىدهمإمىىى  الكتىىىاب والسىىىنة و 
 .م2003ه/1423، 8ط، دار طي ة، ت قي  أالمد مسعود المدان
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وي عبىىد  للا نىىاقوت بىى عبىىىد شىىهاب الىىدي  أبو )ي نىىاقوت ال مىىو  -71 مىىى  للا ال  
دار  ىىىادر ، دانمعجىىىم البلىىى: م(1225هىىىى/622ت  يال غىىىداد  يالرومىىى
 .م1977هى/1397، بيروت 

نعقىىىوب إسىىى اة بىىى  جعفىىىر بىىى  وهىىىب بىىى   ي)أالمىىىد بىىى  أبىىى ياليعقىىىو  -72
و ىىىىىة الواشىىىىىيه م مىىىىىد أمىىىىىي  ، البلىىىىىدان: م(897ه/284وا ىىىىىح ت 

 .م2002هى/1422، 1ط، دار الكتب بيروت لبنان ، ناوى 

 ت  ،إبىىىىراهيممززززز م الع مزززززة محمزززززل بزززززن اإل) اليمززززز نيالزززززو ير  -73
الززب ع عززن سززنة أبزز    ىىيوالقواصززم العواصززم  م(:1437هززز 840

 ،1ط ؤوط، طززو وجرلززو وع ززع ع يززو نززعيب األرنززظب ،6الق سززم،ج

 .م1992 زه1412مؤسسة الرس لة بيروت 
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 المراجع   الثا:

اإلسىىصم والممالىىأ اإلسىىصمية لال  شىىة  ىىي الع ىىور : انإبىىراهيم طروىى -1
 م.1959هى/1378، 8م المجلة التاريخية الم رية، الوستى

ترجمىىىة نخ ىىىة ، 16 ، دائىىىرة المعىىىارف اإلسىىىصمية مىىىوجل: .بريىىى يأ.ج -2
 بىىىىدالمركىىىىل الشىىىىارقة لإل، الم ىىىىرية والعر يىىىىة مىىىى  أسىىىىاتذة الجامعىىىىات 

 م.1998ه/1418، 1 ، ي الفكر 

المت عىة ، الجواهر ال سىان  ىي تىاريخ ال  شىان: يائالقن  يأالمد ال فن -3
 .م1903هى/1321ط، األميرية بوفة

، 1عىىىىالم الكتىىىىب ط، 4م، معجىىىىم اللغىىىىة العر يىىىىة: أالمىىىىد مختىىىىار عمىىىىر -4
 .م2008هى/1429

، المف ىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىاريخ العىىىىىىىىىىرب قبىىىىىىىىىى  اإلسىىىىىىىىىىصم: يجىىىىىىىىىىواد علىىىىىىىىىى -5
 م.1993ه/2/1413ط

 ىىىىي  يالعىىىىرب والمصالىىىىة  ىىىىي الم ىىىىيخ الهنىىىىد : يجىىىىور   ضىىىىلو الىىىىوران -6
وزاد عليىىىه السىىىيد  هترجمىىى، الع ىىىور القدنمىىىة وأوائىىى  القىىىرون الوسىىىتى

 األنجلىىىىىومكت ىىىىىة ، خشىىىىىاب ال ىن يىىىىىراجعىىىىىه وقىىىىىدم لىىىىىه ، عقىىىىىوب لكىىىىىرن
 الم رية.

واألدع ومزن   سيرة الوليل بن ينيزل مزن بتزب التز ري   حسين عطوة: -7

 .م1980هز 1400دار المع رف الق هرة  نعره،
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اإلعىىىصم : (1923هىىىى/1341بىىى   خىىىر الىىىدي  ت  ي عبىىىدال) ال سىىىيني -8
اطر و هجىىىة لمىىى   ىىىي تىىىاريخ الهنىىىد مىىى  األعىىىصم المسىىىمى نلهىىىة الخىىىو 

 .م1999هى/1420، 1ب  اللم ط دار، 1 ، المسامة والمناظر

 ىىىىي  لعليعبىىىىدال اآلرىىىىار الىىىىواردة عىىىى  عمىىىىر بىىىى : اليىىىىاة م مىىىىد جبريىىىى  -9
 .الجامعة اإلسصمية المدينة المنورة، م2002هى/1423، 1ط، العقيدة

دار ال يىىاة ، شىىاهي  يترجمىىة علىى،  ري يىىةضىىارات اإلال : دنىىي  بىىولم -10
 .م1974ه/1394بيروت لبنان

لىىم عثمىىان  ىىالح لق دهلىىأ، ىىي جليىىرة  النقىىوش الكتابيىىة: رينيىىه لاسىىيه -11
 هى.1396م./1976 ةدراسات أريتري، يسب

مكت ىىىىىىىىىىىة األنجلىىىىىىىىىىىو الم ىىىىىىىىىىىرية ، تىىىىىىىىىىىاريخ أريو يىىىىىىىىىىىا: زاهىىىىىىىىىىىر ريىىىىىىىىىىىاض  -12
 .هى1385م/1966

 15ط، ار العلىىىىىىىىىم للمصيىىىىىىىىىي األعىىىىىىىىىصم د : )ويىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىدي (ي اللركلىىىىىىىىى -13
 .ه1423م/2002

م( 19-م10)مىى  النيىى  واديودان معىىالم تىىاريخ سىى: يالشىىاطر بو ىىيل -14
 .هى1374-م1/1955ط،  ا   القاهرةأبو مت عة 

دار ، 2 ، ياإلسىىىصمالع ىىىر  العر ىىىيتىىىاريخ األدب :  ىىىي  شىىىوقي -15
 .الت عة العشرون ،  المعارف

الجغرافيىىىة  الموسىىىوعة، جمهوريىىىة أريتريىىىا: سيسىىىى الجابرعبىىىد   ىىىصح -16
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 هىىىىىد مكت ىىىىىة الملىىىىىأ ، قلىىىىىيم شىىىىىرة أ ري يىىىىىاإ، 10م، يسىىىىىصمللعىىىىىالم اإل
 م.2000هى/1419، الرياض ، الوطنية

، دار مكىىىىة، معجىىىىم معىىىىالم بىىىىصد ال جىىىىاز: يد عىىىىات  بىىىى   يىىىىه الىىىىبص -17
 .م2010هى/1/1431ط

قىدم ، )جمعه والققىه( افن ارى شعر األالوص :  عادل سليمان جمال -18
 .م1990هى/1411، 2ط، اهرةالق الخانجيمكت ة ،  ي  شوقيله 

مقارنىىىىىة لالقىىىىىانون  اإلسىىىىىصمي يالتشىىىىىرية الجنىىىىىائ :ةعىىىىىود  رعبىىىىىد القىىىىىاد  -19
 .م1968ه/1388، 5ط بيروت، يدار الكتاب العر  ،يالو ع

األ ىول التاريخيىة لسىكان أريتريىا جريىدة  رجى  :  إدريى جمة    عبدللا -20
 لكترونية.إجريدة ، ن  

، ي يىىىا جنىىىوب ال ىىى راأانتشىىىار اإلسىىىصم  ىىىي أ ر : سىىىالم لازينىىىه عبىىىدللا -21
 .أكتو ر بنغازي ليبيا7جامعة ، ه1431م/2010، 1ط

نىىىوب وج دراسىىىات  ىىىي تىىىاريخ شىىىرة أ ري يىىىا: ي تيىىىة مخىىىلوم الفيتىىىور ع -22
م 1998، 1ط، ي منشىىىىىىىىورات جامعىىىىىىىىة قىىىىىىىىاريون  بنغىىىىىىىىاز ، ال ىىىىىىىى راأ

 .هى1418/

، يسىصمدار الغىرب اإل، ديوان تألخ شرا وأو ار :  اوالفقار شاكر  يعل -23
 .م1984هى/1404، 1ط

مكت ة النهضىة الم ىرية ،  اإلسصم وال  شة عبر التاريخ:   يه   ي ت  -24
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 .هى1386م/1967

للعر يىة وعلى  عليىه وو ىة نقلىه  ،  بلدان الخص ة الشرقية:  لسترنج  يك -25
، 2ط، الرسىىىىىىىىىىىالة، كىىىىىىىىىىىوركي  عىىىىىىىىىىىواد   هارسىىىىىىىىىىىه لشىىىىىىىىىىىير  رنسىىىىىىىىىىىي /

 .م1985هى/1405

 دار المعر ىىىة، دراسىىىات  ىىىي تىىىاريخ العىىىرب القىىىدنم: مهىىىر يم مىىىد بيىىىوم -26
 .الجام ية اإلسكندرية د.ت 

، ال  شة المسلمة سصممشاهداتي  ي دنار اإل:  يم مد تيسير الكيصن -27
 .م1937ه/1356، م له شكيب أرسصن دمش قد  

العرو ىىة واإلسىىصم لىىالقرن األ ريقىىي مكت ىىة منتىىدنات : م مىىد سىىعيد نىىاود  -28
 هى.1434م/2/2013ط، أريتريا ال بي ة

صم  ىىىي شىىىرة أ ري يىىىة ومناهضىىىة انتشىىىار اإلسىىى: للا النقيىىىرةعبىىىد  م مىىىد  -29
 .م1982ى/ه1402، 1ط، دار المريخ الرياض ، الغرب له

 ي المكتىب الم ىىر ، قىىيالمثلىىه العفىري  ىىي القىرن األ ري: م مىد عثمىان -30
 هى.1414م/1994، القاهرة

ه المستشىرقي  والكتىاب    ش   د ال ع  السنة ورد  : ةم مد م مد أبوشه  -31
 2ط، هرةمجمىىىىىىىىىىىىىىىة ال  ىىىىىىىىىىىىىىىوث اإلسىىىىىىىىىىىىىىىصمية القىىىىىىىىىىىىىىىىا، المعا ىىىىىىىىىىىىىىىري 

 .م1985هى/1406/

، 2ط، يمسىىىىىىىىىصالمكتىىىىىىىىىب اإل، أرتيريىىىىىىىىىا وال  شىىىىىىىىىة: م مىىىىىىىىىود شىىىىىىىىىاكر -32
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 .م1983هى/1403

مكت ىة ، م مجمة اللغة العر يىة2004هى/1425،  4ط،  المعجم الوسيخ -33
 الشروة الدولية

التفسىىىير التىىىاهر بىىى  عاشىىىور  ىىىي  اإلمىىىاممىىىنهج : نبيىىى  أالمىىىد  ىىىقر -34
 .م2001هى/1422، 1ط، الدار الم رية، الت رير والتنوير()

 ياألريىىىىىىو  ياألرمىىىىىى عبىىىىىىدللا م مىىىىىىد األمىىىىىىي  بىىىىىى ) الشىىىىىىا عي ي الهىىىىىىرر  -35
وض شىىىرح  ىىى يح مسىىىلم المسىىىمى الكوكىىىب الوهىىىا  والىىىر : (يالبىىىويت

لجنىىة مىى   هراجعىى، 2 ، الوهىىا   ىىي شىىرح  ىى يح مسىىلم بىى  ال جىىا 
 .م2009هى/1430، 1ط، دار المنها ،  العلماأ

 م ىىىىىىىر ي و اإلسىىىىىىىصم  ىىىىىىىي ال  شىىىىىىىة مؤسسىىىىىىىة هنىىىىىىىدا: يوسىىىىىىىف أالمىىىىىىىد  -36
 .هى1436م/2015
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 املالحق 

 
 . بيةرينيه لاسيه النقوش الكتا :ع  نقصا 


