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 أضٕاء حبرٚخٛت جذٚذة عهٗ شخصٛت أبٙ بكر انصذٚق، رضٙ هللا عُّ،

 و(216-216ْـ/11-11)
  

 د/خهٕد سهطبٌ بخٛج انبخٛج                                                             

 ِٟ / وٌٚخ اٌى٠ٛذثبؽضخ فٟ اٌزبز٠خ اإلظال                                                                   

 

 

 :انًهخص

اٌؽخف١خ اٌضب١ٔخ فٟ ربز٠خ اٌؾمبزح اإلظال١ِخ ثؼد  -ػٕٟ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ     

ثبٌزبز٠خ ٚاألوة، ٚؼت ػٍٝ  -َ( 8856-856٘ـ/15-11اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، ٚاٌخ١ٍفخ اٌساؼدٞ األٚي )

صس ػظ١ّخ ظٛاء لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ فٟ ِىخ اٌّىسِخ، األخالق اٌفبلٍخ ٚاٌع١سح اٌىس٠ّخ، ٚوبٔذ ٌٗ ِآ

أٚ ثؼد اٌٙغسح إٌج٠ٛخ فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح، ِٚٓ ٘رٖ اٌّآصس اٌزبز٠خ١خ اٌٙغسح اٌزٟ ُ٘ ثٙب ٔؾٛ أزق 

اٌؾجؽخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ، ٚاٌزٟ ٌُ رزُ، ِٚب ازرجه ثٙب ِٓ أؽداس فٟ ِىخ اٌّىسِخ رّضً ثؼك 

، ِضً ثٕبء أٚي ِعغد فٟ ربز٠خ ِىخ اٌّىسِخ، ٚغ١س ذٌه، وّب رّضً اٌغٛأت اٌغد٠دح فٟ ؼخف١زٗ

ِآصسٖ ثؼد ر١ٌٛٗ اٌخالفخ اإلظال١ِخ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١زٗ ظٛاء فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح، أٚ فٟ ِىخ 

 اٌّىسِخ.

اٌفالح  –اٌّعغد  -األؽبث١ػ  –اٌٙغسح  -اٌفد٠ك  –اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح  -ِىخ اٌّىسِخ  كهًبث يفخبحٛت:

 ِٕٝ. –ثئس  –اٌعمف  –عرٚع إٌخً  –واز  -لساءح اٌمسآْ  –

 ًقذيت:ان

وزاظخ ثؼك اٌغٛأت اٌغد٠دح ِٓ ؼخف١خ "أثٟ ثىس اٌفد٠ك"، زلٟ ٠ٙدف ِٛلٛع ٘را اٌجؾش اٌٝ 

ملسو هيلع هللا ىلص، رٍه اٌؽخف١خ  اٌزٟ رؼد اٌؽخف١خ اٌضب١ٔخ فٟ ربز٠خ اٌؾمبزح اإلظال١ِخ ثؼد اٌسظٛي،هللا ػٕٗ، ٚ

ملسو هيلع هللا ىلص، اٌٝ اإلظالَ، ٚأصسد رؤص١ًسا  ملسو هيلع هللا ىلص، فؤظٍّذ ػٕدِب وػب٘ب إٌجٟ، ١ّخ اٌزٟ رؤصسد ثدػٛح إٌجٟ،اٌؼظ

ب فٟ ِغزّغ ِىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ًّ ٠ٚؼد اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، اٌخ١ٍفخ اٌساؼدٞ  ،ػظ١

 . َ(881-856٘ـ/64-11األٚي فٟ ػفس اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ )

ػّبزح  فٟ ٚلد رّضٍذ ٘رٖ اٌغٛأت اٌغد٠دح خالي البِزٗ ثّىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ

ٚ٘ٛ اٌؾدس اٌؼظ١ُ اٌرٞ ازرجه ثٙغسح  ٚلساءح اٌمسآْ، ،ثفٕبء وازٖ ٌٍفالح ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ِعغد ؼ١دٖ

أخسٜ ر١ّص ف١ٙب، زلٟ هللا ُ٘ أْ ٠مَٛ ثٙب، زلٟ هللا ػٕٗ، ٔؾٛ أزق اٌؾجؽخ، فمالً ػٓ عٛأت 

ػٕٗ، ثبٌؾدح ٚاٌفساِخ ػٍٝ خالف ػبورٗ ِٓ اٌسؽّخ ٚاألٌفخ، ٟٚ٘ وٍٙب ِّب ٠ّط اٌفدق ٚاٌزفد٠ك، 

 . أٚ ٠ّط اإل٠ّبْ

ٚاٌٝ عبٔت ِب رمدَ ٠ٍمٟ اٌجؾش اٌمٛء ػٍٝ ِآصسٖ، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ ربز٠خ ػّبزح اٌّعغد إٌجٛٞ 

ِٓ عٙخ أخسٜ، ِّب ٠ٍمٟ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١زٗ،  اٌؽس٠ف ِٓ عٙخ، ٚؽفس ثئس ا١ٌبلٛرٗ ثّٕٝ

       . زلٟ هللا ػٕٗ، ظٛاء ِٓ إٌبؽ١خ اٌزبز٠خ١خ، أٚ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌؾمبز٠خ ٚاٌّؼّبز٠خ

 ٠ٕٚمعُ ٘را اٌجؾش اٌٝ صالصخ ِؾبٚز ٠ّىٓ ػسلٙب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

 ظخ ر١ّٙد٠خلجً ٚثؼد اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ودزا ِىخ اٌّىسِخ ، ٠ٚزٕبٚياٌّؾٛز األٚي. 

 ٟٔخالي ٔعجٗ ألث٠ٛٗ، ٚذٌه  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،اٌفد٠كأثب ثىس  ، ٠ٚزٕبٚياٌّؾٛز اٌضب ِٓ

ٚأٚالوٖ، ٚاألظّبء اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ ظٛاء فٟ اٌغب١ٍ٘خ أٚ اإلظالَ، صُ وازٖ ثّىخ اٌّىسِخ، صُ 

    . ٚفبرٗ زلٟ هللا ػٕٗ

 ٚاثٓ اٌدغٕخ أٚ اٌدغ١ٕخ، ٚفٟ ٘را  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس اٌفد٠ك بٕبٚي أث٠ٚز ،اٌّؾٛز اٌضبٌش

  . اٌّؼّبز٠خ ٚاٌؾمبز٠خ اٌّآصسزٕبٚي ٘را اٌّؾٛز اٌزؼس٠ف ثبألؽبث١ػ، صُ ٠اإلنبز 
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 انًٕضٕع: 

 :انًحٕر األٔل 

 يكت انًكريت: -

ب  ،ملسو هيلع هللا ىلص، أزظً هللا رؼبٌٝ ِؾّدًا ًِ ثبٌؾ١ٕف١خ اٌعّؾخ، ٚاٌؽس٠ؼخ اٌغبِؼخ، ٚفٟ ِدٜ صالصخ ٚػؽس٠ٓ ػب

فٟ وػٛح إٌبض اٌٝ اإلظالَ، رُ ٌٗ ِب أزاو ِٓ رج١ٍغ اٌد٠ٓ، ٚأعّغ إٌبض  ،ملسو هيلع هللا ىلص، مس٠جًب، لمب٘ب زظٛي هللار

 فٟ ِىخ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،عبء فٟ ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌفزسح اٌزٟ لمب٘ب إٌجٟ فمد ػ١ٍٗ،
1
اٌّىسِخ لجً  

"ؽدصٕب ِطس ثٓ اٌفمً ؽدصٕب زٚػ ؽدصٕب ٘ؽبَ ؽدصٕب : اٌٙغسحاٌٙغسح، صُ فٟ اٌّد٠ٕخ إٌّٛزح ثؼد 

ػىسِخ ػٓ اثٓ ػجبض زلٟ هللا ػّٕٙب لبي ثؼش زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألزثؼ١ٓ ظٕخ فّىش ثّىخ صالس ػؽسح 

ظٕخ ٠ٛؽٝ ا١ٌٗ، صُ أِسٖ ثبٌٙغسح فٙبعس ػؽس ظ١ٕٓ، ِٚبد ٚ٘ٛ اثٓ صالس ٚظز١ٓ".
6

 

"ٚؽىّخ ذٌه أْ وضسح األظّبء ردي ػٍٝ ػظُ : ، ٚفٟ ذٌه أٚزو اٌصزوؽٟٚلد ػسفذ ِىخ ثؤظّبء وض١سح

اٌّعّٝ"
5
ب، خّعخ ػؽس   ًّ ، ٚلد ٚـٍذ ٘رٖ األظّبء ِٓ لجً ثؼك اٌجبؽض١ٓ اٌٝ أزثؼخ ٚخّع١ٓ اظ

ب ِٕٙب ٚزود فٟ اٌمسآْ اٌىس٠ُ ًّ اظ
، ٔروس ِٕٙب ػٍٝ ظج١ً اٌّضبي لٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح آي  6

ْ   "ػّساْ:  ٚ   اِ ٌٍِٕ بِض ٌٍَ ِرٞ ث َي ث١َۡذ  أَ ِلَغ  جَ ُٚ ُِ َٓ َزو  بجَى خَ  ١ ِّ ٍَ ؼََٰ ٍۡ ٌِّ ٜ ُ٘د  َٚ ، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح ٩٦ب 

ًُ ُنَتاَرك   "األٔؼبَ:  ىَزۡلَنَٰ
َ
ِي َبۡۡيَ  َوَهََٰذا نَِتٌَٰب أ ُق ٱَّلذ َصّدِ ِيَو يُ نُّ اۚ َوٱَّلذ ٍَ َ ل َۡ مذ ٱۡلُلَرىَٰ َوَنۡو َح

ُ
ۡؤِنيََُن يََديًِۡ َوِِلُيِذَر أ

ٍِۡم ُُيَافُِظََن  ِ َٰ َصََلت ۡم لََعَ ٌُ َوَكَذَٰلَِم ":، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح اٌؽٛزٜ" ٩٢ةِٱٓأۡلِخَرةِ يُۡؤِنُيََن ةًِِۦۖ َو
وَۡحۡيَيآ إََِلَۡم كُۡرَءاىًا َغَربِّي  

َ
مذ ٱۡلُلرَ أ

ُ
ُيِذَر أ ََۡم ٱۡۡلَۡهِع ََل َريۡ ا ِّلِ ا َوتُيِذَر يَ ٍَ َ ل َۡ ِِف ٱۡۡلَيذثِ َوفَرِيق   َب فِيًِِۚ فَرِيق  ىَٰ َوَنۡو َح

ػِريِ  ِِف  ٍُم  "، ٚلٛي هللا ػص ٚعً فٟ ظٛزح اٌفزؼ: " ٧ٱلسذ يِۡديَُكۡم َعۡي
َ
ۡم َغيُكۡم َوأ ٍُ يِۡدَي

َ
ِي َنفذ أ ََ ٱَّلذ ٌُ َو

ُ ةَِها َتۡػَهلََُن ةَ  ٍِۡمۚ َوََكَن ٱَّللذ ۡظَفَرُكۡم َغلَۡي
َ
ۡن أ

َ
َث نِۢو َبۡػِد أ أْ أؼٙس ِب ػسفذ ثٗ ِٓ  ، غ١س" ٢٤ِصرًيا ةَِتۡطِو َنهذ

األظّبء ٘ٛ ِىخ اٌّىسِخ.
7
 

ث١ذ هللا : "ِىخ: َ( ف١ّب ٠زؼٍك ثبالؼزمبق ِب ٔف1661ٗ٘ـ/868ٚلد ذوس اٌؾّٛٞ )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ظ١ّذ ِىخ ألٔٙب رّه اٌغجبز٠ٓ...٠ٚمبي أّب : اٌؾساَ...أِب اؼزمبلٙب فف١ٗ ألٛاي، لبي أثٛ ثىس ثٓ األٔجبزٞ

لد اِزه اٌفف١ً لسع أِٗ اذا ِفٗ ًِفب ؼد٠دًا، ٚظ١ّذ : ىخ الشوؽبَ إٌبض ثٙب ِٓ لٌُٛٙظ١ّذ ِ

ِىخ ٟ٘ ثىخ ٚا١ٌُّ : ِىخ اظُ اٌّد٠ٕخ ٚثىخ اظُ اٌج١ذ، ٚلبي آخسْٚ: ثىخ الشوؽبَ إٌبض ثٙب...٠ٚمبي

ي ال ٠زُ أّب ظ١ّذ ِىخ ألْ اٌؼسة فٟ اٌغب١ٍ٘خ وبٔذ رمٛ: ثدي ِٓ اٌجبء...لبي اٌؽسلٟ ثٓ اٌمطبِٟ

ؽغٕب ؽزٝ ٔؤرٟ ِىبْ اٌىؼجخ فّٕه ف١ٗ أٞ ٔففس ـف١س اٌّىبء ؽٛي اٌىؼجخ، ٚوبٔٛا ٠ففسْٚ 

ظ١ّذ ِىخ ألٔٙب ث١ٓ عج١ٍٓ ِسرفؼ١ٓ ػ١ٍٙب ٟٚ٘ فٟ ٘جطخ : ٠ٚففمْٛ ثؤ٠د٠ُٙ اذا نبفٛا ثٙب...ٚلبي لَٛ

ثىخ : .ٚلبي آخسْٚظ١ّذ ِىخ ألٔٙب ال ٠فغس ثٙب أؽد اال ثىذ ػٕمٗ..: ثّٕصٌخ اٌّىٛن...ٚلبي آخسْٚ

ِٛلغ اٌج١ذ ِٚب ؽٛي اٌج١ذ ِىخ...ٚٚعدد أٔب أٔٙب ظ١ّذ ِىخ ِٓ ِه اٌضدٞ أٞ ِفٗ ٌمٍخ ِبئٙب ألُٔٙ 

أٙب رّه اٌرٔٛة أٞ رر٘ت ثٙب وّب ٠ّه اٌفف١ً لسع أِٗ : وبٔٛا ٠ّزىْٛ اٌّبء أٞ ٠عزخسعٛٔٗ، ٚل١ً

أّب ظ١ّذ ثىخ ألْ األلداَ : فٗ...ٚل١ًظ١ّذ ِىخ ألٔٙب رّه ِٓ ظٍُ أٞ رٕم: فال ٠جمٟ ف١ٗ ؼ١ئًب، ٚل١ً

ثىخ ِٛلغ اٌج١ذ ِٚىخ ٘ٛ اٌؾسَ وٍٗ، ٚلبي ش٠د ثٓ : رجه ثؼمٙب ثؼًمب، ٚػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أثٟ أ١ٔعخ لبي

ثىخ اٌىؼجخ ٚاٌّعغد ِٚىخ ذٚ نٜٛ ٚ٘ٛ ثطٓ اٌٛاوٞ اٌرٞ ذوسٖ هللا رؼبٌٝ فٟ ظٛزح اٌفزؼ، ٌٚٙب : أظٍُ

أظّبء غ١س ذٌه...".
8
 

: "لبي: َ( ف١ّب ٠زؼٍك "ثزروس إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٚأـؾبثٗ ِىخ"084٘ـ/674)اٌّزٛفٝ ظٕخ  ٚلد أٚزو األشزلٟ

: لبٌذ ػبئؽخ: ؽدصٕب ِعٍُ ثٓ خبٌد، ػٓ اثٓ أثٟ ٔغ١ؼ، لبي: ؽدصٕٟ عدٞ، لبي: ؽدصٕب أثٛ ا١ٌٌٛد، لبي

ٌُٚ ٠طّئٓ لٍجٟ  ٌٛال اٌٙغسح ٌعىٕذ ِىخ، أٟ ٌُ أز اٌعّبء ثّىبْ له ألسة اٌٝ األزق ِٕٙب ثّىخ،

أؽعٓ ِٕٗ ثّىخ". }له{ثجٍد له ِب انّؤْ ثّىخ، ٌُٚ أز اٌمّس ثّىبْ 
7
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 :َٙانًحٕر انثب 

 أبٕ بكر انصذٚق رضٙ هللا عُّ: -

 َسبّ: -

 ٔانذِ: -

ر١ُ لس٠ػ –َ( ٔعجٗ ػٕد ذوسٖ "ِٚٓ ثٕٟ ر١ُ 067٘ـ/654)اٌّزٛفٝ ظٕخ  ذوس اثٓ ظؼد
0
ثٓ ِسح ثٓ  - 

١ٗ اٌعالَ، ٚاظّٗ ػجد هللا ثٓ أثٟ لؾبفخ، ٚاظّٗ ػضّبْ ثٓ ػبِس ثٓ "أثٛ ثىس اٌفد٠ك، ػٍ: وؼت" فمبي

ػّسٚ ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح".
1
 

"ػجد هللا ثٓ ػضّبْ ثٓ ػبِس ثٓ ػّسٚ ثٓ : َ( ثم1655ٌٗٛ٘ـ/854ٚذوسٖ اثٓ األص١س )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ثٓ أثٟ لؾبفخ، ٚاظُ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح ثٓ وؼت ثٓ ٌئٞ اٌمسؼٟ اٌز١ّٟ، أثٛ ثىس اٌفد٠ك 

ػضّبْ".: أثٟ لؾبفخ
14
 

"٠ٍزمٟ ٘ٛ ٚزظٛي هللا، ـٍٝ هللا : َ(1606٘ـ/801ٚفٟ ٘را اإلنبز أٚزو اثٓ خٍىبْ )اٌّزٛفٝ ظٕخ 

ػ١ٍٗ ٚظٍُ، ػٕد ِسح ثٓ وؼت".
11
 

 أيّ:  -

"ٚأِٗ أَ اٌخ١س ٚاظّٙب ظٍّٝ ثٕذ ـخس : لبي اثٓ ظؼد ػٓ أِٗاظُ أِٗ "ظٍّٝ"، ٚو١ٕزٙب "أَ اٌخ١س"، 

ػبِس ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح".ثٓ 
16
 

"ٚأِٗ أَ اٌخ١س ظٍّٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس ثٓ وؼت ثٓ ظؼد ثٓ ر١ُ ثٓ ِسح، : ٚفٟ ذٌه لبي اثٓ األص١س

اظّٙب : لبٌٗ دمحم ثٓ ظؼد، ٚلبي غ١سٖ. ١ٌٍٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس: اظّٙب: ٟٚ٘ اثٕخ ػُ أثٟ لؾبفخ، ٚل١ً

ٚ٘را ١ٌط ثؽٟء، فبٔٙب رىْٛ اثٕخ أخ١ٗ، . ظؼد ثٓ ر١ُ ظٍّٝ ثٕذ ـخس ثٓ ػبِس ثٓ ػّسٚ ثٓ وؼت ثٓ

ٚاألٚي أـؼ".. ٌُٚ رىٓ اٌؼسة رٕىؼ ثٕبد اإلخٛح
15
 

"ٚأِٗ ظٍّٝ، ٚرىٕٝ أَ اٌخ١س، ثٕذ ـخس، ٟٚ٘ ثٕذ ػُ : ٚفٟ ٘را اإلنبز أ٠ًمب أٚزو اثٓ خٍىبْ

أث١ٗ".
16
 

 

 أٔالدِ:  -

إٌطبل١ٓ ٚأِٙب لز١ٍخ ثٕذ ػجد اٌؼصٞ ثٓ "ٚوبْ ألثٟ ثىس ِٓ اٌٌٛد ػجد هللا ٚأظّبء ذاد : لبي اثٓ ظؼد

ػجد أظؼد ثٓ ٔمس ثٓ ِبٌه ثٓ ؽعً ثٓ ػبِس ثٓ ٌئٞ".
17
  

"ٚػجد اٌسؽّٓ ٚػبئؽخ ٚأِّٙب أَ زِٚبْ ثٕذ ػبِس ثٓ ػ٠ّٛس ثٓ ػجد ؼّط ثٓ ػزبة ثٓ أذ٠ٕخ ثٓ 

١ّسح ثٓ ظج١غ ثٓ وّ٘بْ ثٓ اٌؾبزس ثٓ غُٕ ثٓ ِبٌه ثٓ وٕبٔخ، ٠ٚمبي ثً ٟ٘ أَ زِٚبْ ثٕذ ػبِس ثٓ ػ

ذً٘ ثٓ وّ٘بْ ثٓ اٌؾبزس ثٓ غُٕ ثٓ ِبٌه ثٓ وٕبٔخ".
18
 

"زلٟ هللا : ،زلٟ هللا ػٕٙب ،لبي اثٓ خٍىبْ ف١ّب ٠زؼٍك ثؤَ اٌّئ١ِٕٓ ػبئؽخ ثٕذ أثٟ ثىس اٌفد٠ك

ػٕٙب ٚػٓ ٚاٌد٘ب، رصٚعٙب زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، ثّىخ، ؼسفٙب هللا رؼبٌٝ، لجً اٌٙغسح".
17
   

ثىس ٚأِٗ أظّبء ثٕذ ػ١ّط ثٓ ِؼد ثٓ ر١ُ ثٓ اٌؾبزس ثٓ وؼت ثٓ ِبٌه ثٓ لؾبفخ ثٓ  "ٚدمحم ثٓ أثٟ

ػبِس ثٓ ِبٌه ثٓ ٔعس ثٓ ٚ٘ت هللا ثٓ ؼٙساْ ثٓ ػفسض ثٓ ؽٍف ثٓ أفزً، ٚ٘ٛ خضؼُ".
10
  

"ٚأَ وٍضَٛ ثٕذ أثٟ ثىس ٚأِٙب ؽج١جخ ثٕذ خبزعخ ثٓ ش٠د ثٓ أثٟ ش١٘س ِٓ ثٕٟ اٌؾبزس ثٓ اٌخصزط، 

فٍّب رٛفٟ أثٛ ثىس ٌٚدد ثؼدٖ". ٚوبٔذ ثٙب ٔعؤ
11
 

 :(رضٙ هللا عُّ)األسًبء انخٙ أطهقج عهّٛ  -

أخجسٔب دمحم ثٓ ػّس : "لبي: أٚزو اثٓ ظؼد ػٓ اظُ "ػز١ك"ظّٟ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثؼز١ك، فمد 

: لبي، أخجسٔب اظؾبق ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ نٍؾخ ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ اظؾبق ثٓ نٍؾخ ػٓ أث١ٗ ػٓ ػبئؽخ أٔٙب ظئٍذ

٘را ػز١ك هللا ِٓ إٌبز".: ٔظس ا١ٌٗ زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، فمبي: ٟ أثٛ ثىس ػز١مًب ؟ فمبٌذٌُ ظّ
64
 

ٚاخزٍفٛا فٟ اٌعجت اٌرٞ ل١ً ٌٗ ألعٍٗ ػز١ك، فمبي . ػز١ك أ٠ًمب: "٠ٚمبي ٌٗ: ٚفٟ ذٌه أٚزو اثٓ األص١س

ٚلبي اٌصث١س ثٓ ثىبز . خ ِؼٗ"ػز١ك" ٌؾعٓ ٚعٙٗ ٚعّبٌٗ، لبٌٗ ا١ٌٍش ثٓ ظؼد ٚعّبػ: ل١ً ٌٗ: ثؼمُٙ
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أّب ظّٟ "ػز١مًب" ألْ : ٚل١ً. "ػز١ك" ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ فٟ ٔعجٗ ؼٟء ٠ؼبة ثٗ: أّب ل١ً ٌٗ: ٚعّبػخ ِؼٗ

ِٓ إٌبز". }هللا{"أٔذ ػز١ك : زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبي ٌٗ
61
 

ب ٠ص٠د ثٓ ٘بزْٚ أخجسٔ: "لبي: أٚزو اثٓ ظؼد ػٓ اظُ "اٌفد٠ك" ِب ٔفٗ ظّٟ "اٌفد٠ك"، فمد وّب

: أخجسٔب أثٛ ٚ٘ت ٌِٛٝ أثٟ ٘س٠سح أْ زظٛي هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، لبي ١ٌٍخ أظسٞ ثٗ: أخجسٔب أثٛ ِؼؽس لبي: لبي

٠فدله أثٛ ثىس ٚ٘ٛ اٌفد٠ك".: لٍذ ٌغجس٠ً اْ لِٟٛ ال ٠فدلٕٟٛٔ، فمبي ٌٗ عجس٠ً
66
 

: أخجسٔب ػجد اٌٛاؽد ثٓ ش٠بو لبي: لبي "أخجسٔب ػفبْ ثٓ ِعٍُ: ، فمد أٚزو اثٓ ظؼد"األٚاٖ" ظّٟ ورٌه

وبْ أثٛ ثىس ٠عّٝ األٚاٖ ٌسأفزٗ : أخجسٔب اثسا١ُ٘ إٌخؼٟ لبي: أخجسٔب اٌؾعٓ ثٓ ػج١د هللا لبي

ٚزؽّزٗ".
65
 

وبْ ػجد اٌىؼجخ فعّبٖ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػجد : "ٚلد اخزٍف فٟ اظّٗ، فم١ً: اثٓ األص١س ظُ لبيٚفٟ ٘را اال

اْ أٍ٘ٗ ظّٖٛ ػجد هللا".: ٚل١ً. هللا
66
 

ِٚٓ األٌمبة اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ "أثٛ ثىس"، ٚلد ذوس أٗ ظّٟ ثؤثٟ ثىس ٌزجى١سٖ ثبٌدخٛي فٟ اإلظالَ.
67

 

 بًكت انًكريت: ،رضٙ هللا عُّ ،دار أبٙ بكر انصذٚق -

ٟ ثّىخ اٌّىسِخ ػٕد ذوسٖ "زثغ ثٕ ،زلٟ هللا ػٕٗ ،أٚزو األشزلٟ ف١ّب ٠زؼٍك ثداز أثٟ ثىس اٌفد٠ك

ٌُٙ واز أثٟ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ فٟ خه ثٕٟ عّؼ: "لبي أثٛ ا١ٌٌٛد: ر١ُ"
68
، ٚف١ٙب ث١ذ أثٟ  

ِٕٚٗ خسط إٌجٟ ـٍٝ هللا ػ١ٍٗ . ثىس اٌرٞ وخٍٗ ػ١ٍٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٚ٘ٛ ػٍٝ ذٌه اٌجٕبء اٌٝ ا١ٌَٛ

ٚظٍُ ٚأثٛ ثىس اٌٝ صٛز ِٙبعًسا".
67

 

 :(رضٙ هللا عُّ)ٔفبحّ  -

"ث٠ٛغ ٌٗ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌرٞ رٛفٟ ف١ٗ زظٛي هللا، : ثمٌٛٗ ح اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ"وس اثٓ خٍىبْ ٚفبذ

٠َٛ اٌغّؼخ، ٌزعغ ١ٌبي ثم١ٓ ِٓ عّبوٜ ا٢خسح ظٕخ صالس ػؽسح، : ملسو هيلع هللا ىلص، ٚرٛفٟ ثبٌعً ١ٌٍخ اٌضالصبء، ٚل١ً

ٚرعؼخ أ٠بَ".ٚظٕٗ صالس ٚظزْٛ ظٕخ، ٚوبٔذ خالفزٗ ظٕز١ٓ ٚصالصخ أؼٙس 
60
 

 :انًحٕر انثبنث 

 :سٛذ األحببٛش ٔابٍ انذغُت أٔ انذغُٛت ،رضٙ هللا عُّ ،أبٕ بكر انصذٚق -

ُ٘ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثبٌٙغسح اٌٝ أزق اٌؾجؽخ، غ١س أْ ٘رٖ اٌٙغسح ٌُ رىزًّ، فمد 

ٚلد : لبي اثٓ اظؾبق": أٚزو اثٓ ٘ؽبَ ػٕد ذوسٖ "وخٛي أثٟ ثىس فٟ عٛاز اثٓ اٌدغٕخ صُ زوٖ ػ١ٍٗ"

وبْ أثٛ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ، وّب ؽدصٕٟ دمحم ثٓ ِعٍُ اٌص٘سٞ، ػٓ ػسٚح، ػٓ ػبئؽخ زلٟ 

ـٍٝ  –هللا ػّٕٙب، ؽ١ٓ لبلذ ػ١ٍٗ ِىخ ٚأـبثٗ ف١ٙب األذٜ، ٚزأٜ ِٓ رظب٘س لس٠ػ ػٍٝ زظٛي هللا 

فٟ اٌٙغسح، فؤذْ ٌٗ، فخسط أثٛ ثىس  – ملسو هيلع هللا ىلص –ٚأـؾبثٗ ِب زأٜ، اظزؤذْ زظٛي هللا  –هللا ػ١ٍٗ ٚظٍُ 

ب أٚ ١ِٛ٠ٓ، ٌم١ٗ اثٓ اٌدغٕخ، أخٛ ثٕٟ ػجد ِٕبح ثٓ وٕبٔخ، ٚ٘ٛ ٠ِٛئر  ًِ ِٙبعًسا، ؽزٝ اذا ظبز ِٓ ِىخ ٠ٛ

ظ١د األؽبث١ػ".
61
 

"ثٕٛ اٌؾبزس ثٓ ػجد ِٕبح ثٓ وٕبٔخ، : ٚلد ٔمً اثٓ ٘ؽبَ ػٓ اثٓ اظؾبق فٟ رؼس٠ف األؽبث١ػ ُ٘

. ّخ ثٓ ِدزوخ، ٚثٕٛ اٌّفطٍك ِٓ خصاػخ"ٚاٌْٙٛ ثٓ خص٠
54
  

"رؾبٌفٛا ع١ّؼًب، فعّٛا األؽبث١ػ ٌٍؾٍف".: ٚفٟ ظجت رع١ّزُٙ ثبألؽبث١ػ لبي اثٓ ٘ؽبَ
51
 

ٚفٟ ٘را اٌفدو لبي األشزلٟ فٟ "ثبة ِب عبء فٟ ٚال٠خ لفٟ ثٓ والة اٌج١ذ اٌؾساَ ٚأِس ِىخ ثؼد 

اٌؾجؽٟ ػٍٝ : ثىس رؾبٌفٛا ػٍٝ عجً ٠مبي ٌٗ"ٚاألؽبث١ػ ٠ِٛئر ِغ ثٕٟ : خصاػخ ِٚب ذوس ِٓ ذٌه"

لس٠ػ، فعّٛا األؽبث١ػ ثرٌه".
56
 

عجً : "ثبٌمُ صُ اٌعىْٛ، ٚاٌؽ١ٓ ِؼغّخ، ٚا١ٌبء ِؽدوح: ٚفٟ ذٌه أٚزو اٌؾّٛٞ ػٕد ذوسٖ ؽجؽٟ

ثٗ ظ١ّذ أؽبث١ػ لس٠ػ، ٚذٌه أْ ثٕٟ اٌّفطٍك ٚثٕٟ اٌْٙٛ ثٓ : ثؤظفً ِىخ ثٕؼّبْ األزان، ٠مبي

أب ١ٌد ٚاؽدح ػٍٝ غ١سٔب ِب ظغب ١ًٌ ٚٚلؼ ٔٙبز : دٖ ٚؽبٌفٛا لس٠ًؽب ٚرؾبٌفٛا ثبهللخص٠ّخ اعزّؼٛا ػٕ

ِٚب زظب ؽجؽٟ ِىبٔٗ، فعّٛا أؽبث١ػ لس٠ػ ثبظُ اٌغجً، ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ ِىخ ظزخ أ١ِبي، ِبد ػٕدٖ ػجد 
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اٌسؽّٓ ثٓ أثٟ ثىس اٌفد٠ك فغؤح فؾًّ ػٍٝ زلبة اٌسعبي اٌٝ ِىخ، فمدِذ ػبئؽخ ِٓ اٌّد٠ٕخ ٚأرذ 

لجسٖ ٚـٍذ ػ١ٍٗ".
55
 

لبي اثٓ  -ٚلد ذوس اثٓ ٘ؽبَ ػٓ اثٓ اظؾبق ؽٛاًزا ث١ٓ أثٟ ثىس اٌفد٠ك زلٟ هللا ػٕٗ ٚاثٓ اٌدغٕخ 

اثٓ اٌدغ١ٕخ": "٠ٚمبي: ٘ؽبَ
56
"ؽدصٕٟ : فٟ ظجت ٘غسح اٌفد٠ك ِٓ ِىخ اٌّىسِخ، ؽ١ش أٚزو - 

أخسعٕٟ : ٓ ٠ب أثب ثىس ؟ لبيأ٠: فمبي اثٓ اٌدغٕخ: اٌص٘سٞ، ػٓ ػسٚح، ػٓ ػبئؽخ زلٟ هللا ػٕٙب لبٌذ

ٌُٚ ؟ فٛهللا أه ٌزص٠ٓ اٌؼؽ١سح، ٚرؼ١ٓ ػٍٝ إٌٛائت، ٚرفؼً : لِٟٛ ٚآذٟٚٔ، ٚل١مٛا ػٍٟ، لبي

فسعغ ِؼٗ، ؽزٝ اذا وخً ِىخ، لبَ اثٓ اٌدغٕخ . اٌّؼسٚف، ٚرىعت اٌّؼدَٚ، ازعغ فؤٔذ فٟ عٛازٞ

فىفٛا ػٕٗ".: لبٌذ. ٌٗ أؽد اال ثخ١س ٠ب ِؼؽس لس٠ػ، أٟ لد أعسد اثٓ أثٟ لؾبفخ، فال ٠ؼسلٓ: فمبي
57
 

لبي اٌجخبزٞ )اٌّزٛفٝ ظٕخ  ، ٌُٚ رىزًّزلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس ٛأث ُ٘ ثٙبٚفٟ ٘رٖ اٌٙغسح اٌزٟ 

"ؽدصٕب ٠ؾ١ٝ ثٓ ثى١س ؽدصٕب ا١ٌٍش ػٓ ػم١ً لبي اثٓ ؼٙبة فؤخجسٟٔ ػسٚح ثٓ اٌصث١س : َ(088٘ـ/678

 لبٌذ ٌُ أػمً أثٛٞ له، اال ّٚ٘ب ٠د٠ٕبْ اٌد٠ٓ، ٌُٚ ٠ّس ػ١ٍٕب أْ ػبئؽخ زلٟ هللا ػٕٙب شٚط إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

٠َٛ اال ٠ؤر١ٕب ف١ٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص نسفٟ إٌٙبز ثىسح ٚػؽ١خ، فٍّب اثزٍٟ اٌّعٍّْٛ خسط أثٛ ثىس ِٙبعًسا 

د ٠ب أثب ثىس ؟ فمبي ؽزٝ ثٍغ ثسن اٌغّبو ٌم١ٗ اثٓ اٌدغٕخ ٚ٘ٛ ظ١د اٌمبزح، فمبي أ٠ٓ رس٠ ٔؾٛ أزق اٌؾجؽخ

أثٛ ثىس أخسعٕٟ لِٟٛ، فؤز٠د أْ أظ١ؼ فٟ األزق ٚأػجد زثٟ، لبي اثٓ اٌدغٕخ فبْ ِضٍه ٠ب أثب ثىس ال 

٠خسط ٚال ٠خسط، أه رىعت اٌّؼدَٚ، ٚرفً اٌسؽُ، ٚرؾًّ اٌىً، ٚرمسٞ اٌم١ف، ٚرؼ١ٓ ػٍٝ 

اثٓ اٌدغٕخ فطبف اثٓ اٌدغٕخ ٔٛائت اٌؾك، فؤٔب ٌه عبز، ازعغ ٚاػجد زثه ثجٍدن، فسعغ ٚازرؾً ِؼٗ 

ػؽ١خ فٟ أؼساف لس٠ػ فمبي ٌُٙ اْ أثب ثىس ال ٠خسط ِضٍٗ ٚال ٠خسط، أرخسعْٛ زعالً ٠ىعت اٌّؼدَٚ، 

٠ٚفً اٌسؽُ، ٠ٚؾًّ اٌىً، ٠ٚمسٞ اٌم١ف، ٠ٚؼ١ٓ ػٍٝ ٔٛائت اٌؾك فٍُ رىرة لس٠ػ ثغٛاز اثٓ 

١ٍفً ف١ٙب ١ٌٚمسأ ِب ؼبء ٚال ٠ئذ٠ٕب ثرٌه ٚال اٌدغٕخ ٚلبٌٛا الثٓ اٌدغٕخ ِس أثب ثىس ف١ٍؼجد زثٗ فٟ وازٖ ف

٠عزؼٍٓ ثٗ فبٔب ٔخؽٝ أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب ٚأثٕبءٔب، فمبي ذٌه اثٓ اٌدغٕخ ألثٟ ثىس فٍجش أثٛ ثىس ثرٌه ٠ؼجد 

زثٗ فٟ وازٖ ٚال ٠عزؼٍٓ ثفالرٗ ٚال ٠مسأ فٟ غ١س وازٖ، صُ ثدا ألثٟ ثىس فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، 

اٌمسآْ ف١ٕمرف ػ١ٍٗ ٔعبء اٌّؽسو١ٓ ٚأثٕبإُ٘، ُٚ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ، ٠ٕٚظسْٚ ٚوبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٠ٚمسأ 

ال ٠ٍّه ػ١ٕ١ٗ اذا لسأ اٌمسآْ ٚأفصع ذٌه أؼساف لس٠ػ ِٓ اٌّؽسو١ٓ  ا١ٌٗ، ٚوبْ أثٛ ثىس زعالً ثىبًء،

فمد فؤزظٍٛا اٌٝ اثٓ اٌدغٕخ فمدَ ػ١ٍُٙ فمبٌٛا أب وٕب أعسٔب أثب ثىس ثغٛازن ػٍٝ أْ ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ، 

عبٚش ذٌه، فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، فؤػٍٓ ثبٌفالح ٚاٌمساءح ف١ٗ، ٚأب لد خؽ١ٕب أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب 

ٚأثٕبءٔب فبٔٙٗ فبْ أؽت أْ ٠مزفس ػٍٝ أْ ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ فؼً ٚاْ أثٝ اال أْ ٠ؼٍٓ ثرٌه، فعٍٗ أْ 

ؼالْ، لبٌذ ػبئؽخ، فؤرٝ اثٓ ٠سو ا١ٌه ذِزه، فبٔب لد وسٕ٘ب أْ ٔخفسن، ٌٚعٕب ِمس٠ٓ ألثٟ ثىس االظز

اٌدغٕخ اٌٝ أثٟ ثىس فمبي لد ػٍّذ اٌرٞ ػبلدد ٌه ػ١ٍٗ، فبِب أْ رمزفس ػٍٝ ذٌه، ٚاِب أْ رسعغ اٌٝ 

ذِزٟ فبٟٔ ال أؽت أْ رعّغ اٌؼسة أٟٔ أخفسد فٟ زعً ػمدد ٌٗ، فمبي أثٛ ثىس فبٟٔ أزو ا١ٌه 

 ٠ِٛئر ثّىخ فمبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٌٍّع١ٍّٓ أٟ أز٠ذ واز عٛازن، ٚأزلٝ ثغٛاز هللا ػص ٚعً، ٚإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص

٘غسرىُ ذاد ٔخً ث١ٓ الثز١ٓ ّٚ٘ب اٌؾسربْ، فٙبعس ِٓ ٘بعس لجً اٌّد٠ٕخ، ٚزعغ ػبِخ ِٓ وبْ ٘بعس 

بٟٔ أزعٛ ثؤزق اٌؾجؽخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، ٚرغٙص أثٛ ثىس لجً اٌّد٠ٕخ، فمبي ٌٗ زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػٍٝ زظٍه ف

ًٚ٘ رسعٛ ذٌه ثؤثٟ أٔذ ؟ لبي ٔؼُ، فؾجط أثٛ ثىس ٔفعٗ ػٍٝ زظٛي هللا : أْ ٠ئذْ ٌٟ، فمبي أثٛ ثىس

ملسو هيلع هللا ىلص ١ٌفؾجٗ ...".
58
 

ذوس٘ب اٌؾّٛٞ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ٚثسن اٌغّبو اٌزٟ ٚزود فٟ ؽد٠ش اٌجخبزٞ، ٚثٍغٙب أثٛ ثىس اٌفد٠ك

ثبٌمُ، ٚاٌىعس أؼٙس، ٚ٘ٛ ِٛلغ : ٌّؼغّخ، ٚلبي اثٓ وز٠دثىعس اٌغ١ٓ ا: "ثسن اٌغّبو: ثّب ٔفٗ

ثٍد ثب١ٌّٓ وفٓ ػٕدٖ ػجد هللا ثٓ عدػبْ اٌز١ّٟ اٌمسؼٟ، : ٚزاء ِىخ ثخّط ١ٌبي ِّب ٠ٍٟ اٌجؾس، ٚل١ً

 : لبي اٌؽبػس

 ظمٝ األِطبز لجس أثٟ ش١٘س،

 اٌٝ ظمف، اٌٝ ثسن اٌغّبو                            

٘ٛ ِٛلغ فٟ : سن اٌغّبو، ثفزؼ اٌجبء، ػٓ األوضس٠ٓ، ٚلد وعس٘ب ثؼمُٙ ٚلبيث: ... ٚفٟ وزبة ػ١بق

فٟ اٌؾد٠ش أْ ظؼد ثٓ ِؼبذ ٚاٌّمداو ثٓ ػّسٚ لبال ٌسظٛي : ألبـٟ أزق ٘غس ...ٚلبي اثٓ اٌد١ِٕخ



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

64 

 

 

ػٓ أثٟ ٌٛ اػزسلذ ثٕب اٌجؾس ٌخمٕبٖ ٌٚٛ لفدد ثٕب ثسن اٌغّبو ٌمفدٔبٖ، ٚفٟ ؽد٠ش آخس : ملسو هيلع هللا ىلصهللا، 

ٌٛ أػ١زٕٟ آ٠خ ِٓ وزبة هللا فٍُ أعد أؽدًا ٠فزؾٙب ػٍٟ اال زعً ثجسن اٌغّبو ٌسؽٍذ ا١ٌٗ، ٚ٘ٛ : اٌدزواء

ٚلد ذوس ثسن اٌغّبو دمحم ثٓ أثبْ ثٓ عس٠س اٌخٕفسٞ، ٚ٘ٛ فٟ ثٍد اٌخٕفس١٠ٓ : ألفٝ ؽغس ثب١ٌّٓ، لبي

ٚاٌجسن : ح ِٓ ظفٍٝ اٌّؼبفس، لبيٚ٘رٖ ِٛالغ فٟ ِٕمطغ اٌد١ِٕخ ٚؽساش: فٟ ٔبؽ١خ عٕٛثٟ ِٕؼظ...لبي

ؽغبزح ِضً ؽغبزح اٌؾسح خؽٕخ ٠فؼت اٌّعٍه ػ١ٍٙب ٚػسح ...".
57
 

أزق ٔؾٛ " ُ٘ ثبٌٙغسح ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ثىس اٌفد٠ك بأث أْٔؿ اٌجخبزٞ اٌٛعٙخ  ٠زج١ٓ ِٓٚ

 اٌؾجؽخ" ؽزٝ ثٍغ ثسن اٌغّبو، ٟٚ٘ اٌٛعٙخ اٌزٟ ٌُ رسو فٟ ٔؿ اثٓ ٘ؽبَ اٌرٞ رمدَ ذوسٖ.

 

 يسجذ أبٙ بكر انصذٚق، رضٙ هللا عُّ، بًكت انًكريت قبم انٓجرة انُبٕٚت: -

أٚزو اثٓ ٘ؽبَ ِعغدًا ألثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثّىخ اٌّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ، ٚذٌه 

ٚوبْ ألثٟ ثىس ِعغد ػٕد ثبة وازٖ فٟ ثٕٟ عّؼ، فىبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٚوبْ : "لبٌذ )ػبئؽخ(: ثمٌٛٗ

ف١مف ػ١ٍٗ اٌفج١بْ ٚاٌؼج١د ٚإٌعبء، ٠ؼغجْٛ ٌّب ٠سْٚ ِٓ : ، اذا لسأ اٌمسآْ اظزجىٝ. لبٌذزعالً زل١مًب

٠ب اثٓ اٌدغٕخ، أه رغس ٘را اٌسعً ١ٌئذ٠ٕب : فّؽٝ زعبي ِٓ لس٠ػ اٌٝ اثٓ اٌدغٕخ، فمبٌٛا: ١٘ئزٗ. لبٌذ

زخٛف ػٍٝ ـج١بٕٔب ! أٗ زعً اذا ـٍٝ ٚلسأ ِب عبء ثٗ دمحم ٠سق ٠ٚجىٟ، ٚوبٔذ ٌٗ ١٘ئخ ٚٔؾٛ، فٕؾٓ ٔ

فّؽٝ اثٓ اٌدغٕخ ا١ٌٗ، : ٚٔعبئٕب ٚلؼفزٕب أْ ٠فزُٕٙ، فؤرٗ فّسٖ أْ ٠دخً ث١زٗ ف١ٍفٕغ ف١ٗ ِب ؼبء. لبٌذ

٠ب أثب ثىس، أٟ ٌُ أعسن ٌزئذٞ لِٛه، أُٙ لد وس٘ٛا ِىبٔه اٌرٞ أٔذ ف١ٗ ٚرؤذٚا ثرٌه ِٕه، : فمبي ٌٗ

عٛازن ٚأزلٝ ثغٛاز هللا ؟ لبي فبزوو ػٍٟ  أٚ أزو ػ١ٍه: فبوخً ث١زه، فبـٕغ ف١ٗ ِب أؽججذ لبي

٠ب ِؼؽس لس٠ػ، اْ اثٓ أثٟ لؾبفخ لد زو : فمبَ اثٓ اٌدغٕخ، فمبي: لد زوورٗ ػ١ٍه لبٌذ: عٛازٞ، لبي

ػٍٟ عٛازٞ فؽؤٔىُ ثفبؽجىُ".
50
 

ٚلد أٚزو اٌجخبزٞ ِعغد أثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ إٌؿ اٌعبثك فٟ ثبة ٘غسح إٌجٟ، 

"... ٚلبٌٛا الثٓ اٌدغٕخ ِس أثب ثىس ف١ٍؼجد زثٗ فٟ وازٖ : ، ٚأـؾبثٗ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، ٚذٌه ثّب ٔفٗملسو هيلع هللا ىلص

ف١ٍفً ف١ٙب ١ٌٚمسأ ِب ؼبء ٚال ٠ئذ٠ٕب ثرٌه ٚال ٠عزؼٍٓ ثٗ فبٔب ٔخؽٝ أْ ٠فزٓ ٔعبءٔب ٚأثٕبءٔب، فمبي ذٌه 

٠عزؼٍٓ ثفالرٗ ٚال ٠مسأ فٟ غ١س وازٖ،  اثٓ اٌدغٕخ ألثٟ ثىس فٍجش أثٛ ثىس ثرٌه ٠ؼجد زثٗ فٟ وازٖ ٚال

صُ ثدا ألثٟ ثىس فبثزٕٝ ِعغدًا ثفٕبء وازٖ، ٚوبْ ٠فٍٟ ف١ٗ، ٠ٚمسأ اٌمسآْ ف١ٕمرف ػ١ٍٗ ٔعبء اٌّؽسو١ٓ 

ٚأثٕبإُ٘، ُٚ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ، ٠ٕٚظسْٚ ا١ٌٗ، ٚوبْ أثٛ ثىس زعالً ثىبًء، ال ٠ٍّه ػ١ٕ١ٗ اذا لسأ اٌمسآْ 

 سو١ٓ ...".ٚأفصع ذٌه أؼساف لس٠ػ ِٓ اٌّؽ

وّب أٚزو ٘را اٌّعغد فٟ ِٛلغ آخس فٟ ثبة "أف١ٕخ اٌدٚز ٚاٌغٍٛض ف١ٙب ٚاٌغٍٛض ػٍٝ اٌفؼداد" 

"ٚلبٌذ ػبئؽخ فبثزٕٝ أثٛ ثىس ِعغدًا ثفٕبء وازٖ ٠فٍٟ ف١ٗ ٠ٚمسأ اٌمسآْ ف١زمفف ػ١ٍٗ ٔعبء : ثّب ٔفٗ

".اٌّؽسو١ٓ ٚأثٕبإُ٘ ٠ؼغجْٛ ِٕٗ ٚإٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ِٛئر ثّىخ
51
 

  Creswellٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ٠ضجذ أْ ِب ذ٘ت ا١ٌٗ اٌّعزؽسلْٛ ٚػٍٝ زأظُٙ اٌؼبٌُ 
64

ِٓ أْ 

اٌّع١ٍّٓ ٌُ ٠ؼسفٛا ػّبزح اٌّعبعد فٟ ؽ١بح إٌجٟ، ملسو هيلع هللا ىلص، غ١س ـؾ١ؼ، ٘را ِٓ ٔبؽ١خ، ِٚٓ ٔبؽ١خ أخسٜ 

ّىسِخ لجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ ِٓ فبْ ثٕبء ٘را اٌّعغد ِٓ لجً أثٟ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ثّىخ اٌ

عٙخ، ِٚب ازرجه ثٙرا اٌّعغد ِٓ أؽداس ربز٠خ١خ ِٓ عٙخ أخسٜ، ٠ٍمٟ لًٛءا عد٠دًا ػٍٝ ؼخف١خ أثٟ 

 ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ.

 :)ُّيآثر حبرٚخٛت يعًبرٚت أخرٖ ألبٙ بكر انصذٚق )رضٙ هللا ع 

 انًسجذ انُبٕ٘: -

"ز٠ٕٚب : فد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ اٌّعغد إٌجٛٞ ِب ٔفٗٔمً اٌعّٙٛوٞ ف١ّب ٠زؼٍك ثّآصس أثٟ ثىس اٌ

أخجسٖ أْ اٌّعغد وبْ  –٠ؼٕٟ اثٓ ػّس  –فٟ ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ ٚظٕٓ أثٟ واٚو ػٓ ٔبفغ أْ ػجد هللا 

ػٍٝ ػٙد زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِج١ٕب ثبٌٍجٓ، ٚظمفٗ اٌغس٠د، ٚػّدٖ خؽت إٌخً، فٍُ ٠صو ف١ٗ أثٛ ثىس ؼ١ئًب، 

: ػٓ ػط١خ ػٓ اثٓ ػّس زلٟ هللا ػّٕٙب لبي –ٚظىذ ػ١ٍٗ  –ػّس...ٚزٜٚ أثٛ واٚو أ٠مب  ٚشاو ف١ٗ



 (8102) عدد تذكاري                                                                                  جملة البحوث والدراسات األثرية

 

61 

 

 

اْ ِعغد إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص وبٔذ ظٛاز٠ٗ ػٍٝ ػٙد زظٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِٓ عرٚع إٌخً، أػالٖ ِظًٍ ثغس٠د إٌخً، 

إٌخً ٚثغس٠د إٌخً".صُ أٙب ٔخسد فٟ خالفخ أثٟ ثىس زلٟ هللا ػٕٗ فجٕب٘ب ثغرٚع 
61
 

ٌُ : "ٚ٘ٛ ال ٠ٕبفٟ زٚا٠خ أٔٗ ٌُ ٠صو ف١ٗ، ٚلبي أً٘ اٌع١س: ٚفٟ ِٛلغ آخس أٚزو اٌعّٙٛوٞ ِب ٔفٗ

٠صو أثٛ ثىس فٟ اٌّعغد ؼ١ئًب ألٔٗ اؼزغً ثبٌفزؼ".
66
 

ٞ فٟ خالفخ ٚاٌٛالغ أْ األؽداس اٌزٟ ِسد ثٙب اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ إٌبؼئخ ثؼد ٚفبح اٌسظٛي، ملسو هيلع هللا ىلص، أ

اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ٚاٌزٟ رّضٍذ فٟ ثؼش 
65
)ؽٍّخ( أظبِخ ثٓ ش٠د ِٓ عٙخ، ٚؽسوخ اٌسوح  

66
 

ِبٔؼٛ اٌصوبح  –)اٌّزٕجئْٛ 
67

( ِٓ عٙخ أخسٜ لد أصسد رؤص١ًسا ػ١ّمًب فٟ اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ ِٓ وبفخ 

مُ اٌخ١ٍفخ اٌفد٠ك، زلٟ هللا اٌغٛأت، ِٕٚٙب ثطج١ؼخ اٌؾبي إٌبؽ١خ اٌزبز٠خ١خ اٌّؼّبز٠خ، ِٚٓ صُ ٌُ ٠

ػٕٗ، ثبٌص٠بوح فٟ ػّبزح اٌّعغد إٌجٛٞ، أٚ اٌؼّبزح فٟ اٌّعغد اٌؾساَ ثّىخ اٌّىسِخ.
68
 

"ألٔٗ اؼزغً ثبٌفزؼ"، ٠ٚدػُ  -وّب رمدَ  –ٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ٠زمؼ ع١ًٍب ِٓ خالي ِب أٚزوٖ اٌعّٙٛوٞ 

َ، ٚ٘ٝ 856٘ـ/15ش رٛفٟ فٟ ظٕخ ٘را األِس لفس فزسح ؽىُ اٌخ١ٍفخ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، ؽ١

اٌفزسح اٌزٟ لمب٘ب فٟ رضج١ذ أزوبْ اٌدٌٚخ اإلظال١ِخ إٌبؼئخ ِٓ عٙخ، ٚاٌؼم١دح اإلظال١ِخ ِٓ عٙخ 

 أخسٜ ر١ّٙدًا الٔطالق اٌفزٛؽبد اإلظال١ِخ ؼسلًب ٚغسثًب، ِٚٓ صُ ٔؽس اٌد٠ٓ اإلظالِٟ. 

زلٟ هللا ػٕٗ، ٌُ ٠صو فٟ اٌّعغد إٌجٛٞ ٚػٍٝ اٌسغُ ِٓ أْ ا٢زاء أعّؼذ ػٍٝ أْ أثب ثىس اٌفد٠ك، 

أٚ غ١سٖ ِٓ اٌّعبعد، اال أٔٗ أغٍت اٌظٓ اظزجدي عرٚع إٌخً ثغرٚع عد٠دح، ِٚٓ صُ اٌعمف اٌّىْٛ 

ِٓ عس٠د إٌخً ثغس٠د عد٠د ٌزؤصس اٌغرٚع ٚاٌغس٠د، ٚ٘ٛ األِس اٌرٞ ال ٠زؼبزق ِغ وٛٔٗ ٌُ ٠صو فٟ 

 وسٖ "ٚ٘ٛ ال ٠ٕبفٟ زٚا٠خ أٔٗ ٌُ ٠صو ف١ٗ".اٌّعغد إٌجٛٞ وّب أٚزو اٌعّٙٛوٞ ٚرمدَ ذ

 حفر بئر انٛبقٕحّ بًُٗ: -

ذوسد اٌٙبَ اٌجبثط١ٓ أٔٗ ِّب رغدز ِالؽظزٗ ٔدزح اٌّؼٍِٛبد فٟ اٌّفبوز اٌّزبؽخ ؽٛي ؽفس ا٢ثبز فٟ 

ِٛلٛع ثؾضٙب  -ػٙد اٌسظبٌخ اٌّؾّد٠خ أٚ فٟ اٌؼفس اٌساؼدٞ، ٚرفعس ذٌه ف١ّب ٠زؼٍك ثّىخ اٌّىسِخ 

ت ػٍٝ ٘غسح اٌّع١ٍّٓ ِٓ ِىخ اٌٝ اٌّد٠ٕخ، صُ ٔصٚػ أً٘ ِىخ ثؼد ذٌه فٟ اٌؼفس اٌساؼدٞ أٔٗ رسر –

اٌٝ اٌّد٠ٕخ ٚاألِفبز ٌٍّؽبزوخ فٟ اٌفزٛؽبد ٚإٌؽبنبد، أْ لً ظىبْ ِىخ، ِٚٓ صُ فمد وبٔذ 

بز ِفبوز ا١ٌّبٖ رفٛق ؽبعخ اٌعىبْ ثبظزضٕبء ِٛظُ اٌؾظ، ٌُٚ رعغً اٌّفبوز ٌٍخٍفبء اٌساؼد٠ٓ ؽفس آث

عد٠دح فٟ ِىخ اٌّىسِخ ظٜٛ ِب لبَ ثٗ اٌخ١ٍفخ أثٛ ثىس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، فٟ أصٕبء خالفزٗ ِٓ 

ؽفس ثئس ا١ٌبلٛرٗ فٟ ِٕٝ، ٌُٚ رىٓ فٟ ِىخ اٌّىسِخ ٔفعٙب.
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خس٠طخ رٛلؼ ِٛلغ ِىخ ثبٌٕعجخ ٌٍٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ ػٓ ٚوبٌخ ا٢صبز ٚاٌّزبؽف، ٚشازح اٌزسث١خ 

، اٌس٠بق، 6ؼ١ٍُ، آصبز ِٕطمخ ِىخ اٌّىسِخ، ظٍعٍخ آصبز اٌٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ، ٚاٌز

 َ.6445٘ـ/1665
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خس٠طخ ِىخ اٌّىسِخ شِٓ اٌسظٛي ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ ِئٔط، ؽع١ٓ، أنٍط ربز٠خ اإلظالَ، اٌص٘ساء ٌإلػالَ 

 َ.1107٘ـ/1647، 1اٌؼسثٟ، اٌمب٘سح، ن
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 انخبحًت:

ظٛاء ثّىخ اٌّىسِخ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ؼك اٌغٛأت اٌغد٠دح فٟ ؼخف١خ أثٟ ثىس اٌفد٠ك،خ ثثؼد وزاظ

 ، ٚاٌزٟإٌزبئظ ثؼكٔخٍؿ اٌٝ  ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌزبز٠خ١خ ٚاٌؾمبز٠خ ، أٚ ثؼد٘بلجً اٌٙغسح إٌج٠ٛخ

 ٠ّىٓ ػسلٙب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

د٠خ ِٓ ِٕظٛز أٔٙب ودزاظخ ر١ّٙ ِىخ اٌّىسِخ اٌمٛء فٟ اٌّؾٛز األٚي ػٍٝ ذ اٌجبؽضخأٌم -

 .ؼٙدد أٚي ِآصس اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ، اٌزبز٠خ١خ اٌّؼّبز٠خ

زلٟ هللا ػٕٗ، ٚأٚالوٖ،  ،اٌمٛء فٟ اٌّؾٛز اٌضبٟٔ ػٍٝ ٔعت أثٟ ثىس اٌفد٠ك ذ اٌجبؽضخأٌم -

 ٚاألظّبء اٌزٟ أنٍمذ ػ١ٍٗ فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٚاإلظالَ، صُ وازٖ ثّىخ اٌّىسِخ، صُ ٚفبرٗ.

اٌٙغسح ِٓ ِىخ اٌّىسِخ  ،زلٟ هللا ػٕٗ ،ػٍٝ ِؾبٌٚخ أثٟ ثىس اٌفد٠كاٌمٛء  ٌجبؽضخأٌمذ ا -

ٚث١ٓ اثٓ اٌدغٕخ أٚ اٌدغ١ٕخ،  ، زلٟ هللا ػٕٗ،اٌؾٛاز اٌرٞ واز ث١ٕٗ ػٍٝ اٌٝ أزق اٌؾجؽخ، صُ

 اٌزؼس٠ف ثبألؽبث١ػ. جبؽضخِٚٓ صُ ػٛورٗ اٌٝ ِىخ اٌّىسِخ، ٚفٟ ٘را اإلنبز رٕبٌٚذ اٌ

ِٓ ٚذٌه ، اٌرٞ ؼ١دٖ اٌفد٠ك، زلٟ هللا ػٕٗ ثّىخ اٌّىسِخغد اٌمٛء ػٍٝ اٌّع اٌجبؽضخ أٌمذ -

 .خالي ٔفٛؾ اثٓ ٘ؽبَ، ٚاٌجخبزٞ
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 :قبئًت انًصبدر ٔانًراجع انعربٛت ٔاألجُبٛت 

 انقرآٌ انكرٚى:

 أٔالً: انًصبدر ٔانًراجع انعربٛت:

 1655َ٘ـ/854 اٌغصزٞ، داثٓ األص١س، ػص اٌد٠ٓ ثٓ األص١س أثٟ اٌؾعٓ ػٍٟ ثٓ دمحم : 

ِؾّٛو ػجد  –دمحم أؽّد ػبؼٛز  –أظد اٌغبثخ فٟ ِؼسفخ اٌفؾبثخ، رؾم١ك دمحم اثسا١ُ٘ اٌجٕب  -

 اٌٛ٘بة فب٠د، وزبة اٌؽؼت، واز اٌؽؼت.

 084َ٘ـ/674األشزلٟ، أثٟ ا١ٌٌٛد دمحم ثٓ ػجد هللا ثٓ أؽّد، د : 

هللا ثٓ ػجد هللا ثٓ و١٘ػ، ِىزجخ أخجبز ِىخ ِٚب عبء ف١ٙب ِٓ ا٢صبز، وزاظخ ٚرؾم١ك ػجد  -

 َ.6445٘ـ/1666، 1األظدٞ، ن

  ،ٟاٌجخبزٞ، أثٛ ػجد هللا دمحم ثٓ اظّبػ١ً ثٓ اثسا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١سح ثٓ ثسوشثخ اٌجخبزٞ اٌغغف

 : 088َ٘ـ/678د

 ـؾ١ؼ اٌجخبزٞ، وزبة اٌؽؼت، ِطبثغ واز اٌؽؼت، اٌمب٘سح. -

 ٍٟاٌؾبزصٟ، ٔبـس ثٓ ػ : 

  . 6441َ٘ـ/1654، 1اٌّىسِخ، اٌس٠بق، ن ا٢صبز اإلظال١ِخ فٟ ِىخ -

  ،ٞاٌؾّٛٞ، ؼٙبة اٌد٠ٓ أثٟ ػجد هللا ٠بلٛد ثٓ ػجد هللا اٌؾّٛٞ اٌسِٟٚ اٌجغداو

 : 1661َ٘ـ/868د

 . 1117َ، 6ِؼغُ اٌجٍداْ، واز ـبوز، ث١سٚد، ن -

 1606َ٘ـ/801اثٓ خٍىبْ، أثٟ اٌؼجبض أؽّد ثٓ دمحم ثٓ اثسا١ُ٘ ثٓ أثٟ ثىس ثٓ خٍىبْ، د : 

د األػ١بْ ٚأٔجبء أثٕبء اٌصِبْ، ؽمك أـٌٛٗ ٚوزت ٘ٛاِؽٗ ٠ٛظف ػٍٟ ن٠ًٛ ِٚس٠ُ ٚف١ب -

 َ.1110٘ـ/1611، ث١سٚد، ٌجٕبْ، 1لبظُ ن٠ًٛ، واز اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ، ن

 1511َ٘ـ/716اٌصزوؽٟ، دمحم ثٓ ػجد هللا، د : 

ْٛ اػالَ اٌعبعد ثؤؽىبَ اٌّعبعد، رؾم١ك أثٛ اٌٛفب ِفطفٝ اٌّساغٟ، اٌّغٍط األػٍٝ ٌٍؽئ -

 َ.1116٘ـ/1616، اٌمب٘سح، 5اإلظال١ِخ، ٌغٕخ اؽ١بء اٌزساس اإلظالِٟ، ٚشازح األٚلبف، ن

 ٍٟاٌص٘سأٟ، ػجد اٌسؽّٓ ثٓ ػ : 

َ(، ِسوص اٌٍّه ف١فً ٌٍجؾٛس ٚاٌدزاظبد 15-7٘ـ/7–1وزبثبد اظال١ِخ ِٓ ِىخ اٌّىسِخ )ق -

 . 6445َ٘ـ/1666، 1اإلظال١ِخ، زظبئً عبِؼ١خ، اٌس٠بق، ن

 067َ٘ـ/654 ثٓ ظؼد ثٓ ١ِٕغ اٌص٘سٞ، داثٓ ظؼد، دمحم : 

، 1اٌطجمبد اٌىجسٜ، أػد فٙبزظٙب ز٠بق ػجد هللا ػجد اٌٙبوٞ، واز اؽ١بء اٌزساس اٌؼسثٟ، ن -

 . 1118َ٘ـ/1617ث١سٚد، ٌجٕبْ، 

 ـبثْٛ، أؽّد دمحم : 

 . 1117َ، 1ِىخ اٌّىسِخ أظّبإ٘ب ٚربز٠خٙب، واز اٌّؼسفخ اٌغبِؼ١خ، اإلظىٕدز٠خ، ن -

 166َ٘ـ/514ثٛ عؼفس دمحم ثٓ عس٠س، داٌطجسٞ، أ : 

 َ.1117٘ـ/1617ربز٠خ اٌطجسٞ، )ربز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن(، واز اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١سٚد، ٌجٕبْ،  -

 ػ١ٍبْ، دمحم ػجد اٌفزبػ : 

 .٘ـ1665ربز٠خ اٌخٍفبء اٌساؼد٠ٓ وزاظبد ٚثؾٛس، ِىزجخ اٌّزٕجٟ،  -

 ثٓ ِىسَ ثٓ ػٍٟ األٔفبزٞ، اثٓ ِٕظٛز اإلفس٠مٟ اٌّفسٞ، أثٟ اٌفمً عّبي اٌد٠ٓ دمحم 

 : 1511َ٘ـ/711د

 . ٘ـ6416، ث١سٚد، ٌجٕبْ، 0ٌعبْ اٌؼسة، واز ـبوز، ن -

 ًِِٛظٝ، ػجد هللا وب : 
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ا٢صبز اإلظال١ِخ فٟ اٌغص٠سح اٌؼسث١خ ٚاٌّؽسق ٚاٌّغسة خالي اٌؼفس٠ٓ إٌجٛٞ ٚاٌساؼدٞ،  -

، 1خ ش٘ساء اٌؽسق، نِٛظٛػخ ا٢صبز ٚاٌؾمبزح اإلظال١ِخ، اٌؼفس إٌجٛٞ ٚاٌساؼدٞ، ِىزج

 َ.6440٘ـ/1661اٌمب٘سح، 

 :ِٓئٔط ، ؽع١ 

 َ .1107٘ـ/1647،  1أنٍط ربز٠خ اإلظالَ ، اٌص٘ساء ٌإلػالَ اٌؼسثٟ ، اٌمب٘سح ، ن -

 055َ٘ـ/610اثٓ ٘ؽبَ، أثٛ دمحم ػجد اٌٍّه، د : 

اٌع١سح إٌج٠ٛخ، ػٍك ػ١ٍٙب، ٚخسط أؽبو٠ضٙب، ٚـٕغ فٙبزظٙب ػّس ػجد اٌعالَ ردِسٞ، واز  -

 َ.1118٘ـ/1618، ث١سٚد، 7اٌىزبة اٌؼسثٟ، ن

 ُٚوبٌخ ا٢صبز ٚاٌّزبؽف، ٚشازح اٌزسث١خ ٚاٌزؼ١ٍ : 

، اٌس٠بق، 6آصبز ِٕطمخ ِىخ اٌّىسِخ، ظٍعٍخ آصبز اٌٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ،  -

 . 6445َ٘ـ/1665

 : اٌّساعغ األعٕج١خ: صب١ًٔب
 Creswell, K.A.C: 

- A short Account of Early Muslim Architecture, the American University in Cairo 

Press, 1989.                     
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 حٕاشٙ انبحث

                                                 
1
َ، اػالَ اٌعبعد ثؤؽىبَ اٌّعبعد، رؾم١ك أثٛ اٌٛفب 1511٘ـ/716أٔظس ػٓ اظُ ِىخ: اٌصزوؽٟ، دمحم ثٓ ػجد هللا، د 

، اٌمب٘سح، 5ٚلبف، نِفطفٝ اٌّساغٟ، اٌّغٍط األػٍٝ ٌٍؽئْٛ اإلظال١ِخ، ٌغٕخ اؽ١بء اٌزساس اإلظالِٟ، ٚشازح األ

 .70َ، ؾ1116٘ـ/1616
6
َ، ـؾ١ؼ 088٘ـ/678اٌجخبزٞ، أثٛ ػجد هللا دمحم ثٓ اظّبػ١ً ثٓ اثسا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١سح ثٓ ثسوشثخ اٌجخبزٞ اٌغغفٟ، د 

، اٌطجسٞ، أثٛ عؼفس دمحم ثٓ عس٠س، 75-76، ـؿ7، ط6اٌجخبزٞ، وزبة اٌؽؼت، ِطبثغ واز اٌؽؼت، اٌمب٘سح، ِظ

، 1َ، ِظ1117٘ـ/٠1617خ اٌطجسٞ، )ربز٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن(، واز اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١سٚد، ٌجٕبْ، َ، ربز166٘ـ/514د

 .775-776ـؿ
5
 .70اٌصزوؽٟ، اػالَ اٌعبعد، ؾ 
6
 .70اٌصزوؽٟ، اػالَ اٌعبعد، ؾ 
7
ُ: (، اٌرٞ ػبغ فٟ اٌمسْ اٌضبٟٔ ا١ٌّالوٞ أٚي عغسافٟ ذوس ِىخ ثبظ٠Ptolemsؼد اٌغغسافٟ اإلغس٠مٟ ثط١ٍّٛض ) 

ِص٠د ِٓ اٌزفبـ١ً ػٓ ِٛلغ ِىخ . (، أٚ ِىبزاثٛ، أٚ ِبوٛزاثب، ٚ٘ٛ اظُ آزاِٟ ٠مفد ثٗ ِىخMacrobaِىسثخ )

ـبثْٛ، أؽّد دمحم، ِىخ اٌّىسِخ أظّبإ٘ب ٚربز٠خٙب، واز اٌّؼسفخ اٌّىسِخ، ِٕٚبخٙب، ٚاألظّبء اٌزٟ ػسفذ ثٙب أٔظس: 

٢صبز ٚاٌّزبؽف، ٚشازح اٌزسث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، آصبز ِٕطمخ ِىخ ، ٚوبٌخ ا77-1َ، ـؿ1117، 1اٌغبِؼ١خ، اإلظىٕدز٠خ، ن

، اٌص٘سأٟ، ػجد 60-11َ، ـؿ6445٘ـ/1665، اٌس٠بق، 6اٌّىسِخ، ظٍعٍخ آصبز اٌٍّّىخ اٌؼسث١خ اٌعؼٛو٠خ، 

َ(، ِسوص اٌٍّه ف١فً ٌٍجؾٛس ٚاٌدزاظبد 15-7٘ـ/7–1اٌسؽّٓ ثٓ ػٍٟ، وزبثبد اظال١ِخ ِٓ ِىخ اٌّىسِخ )ق

، اٌؾبزصٟ، ٔبـس ثٓ ػٍٟ، ا٢صبز 60-67َ، ـؿ6445٘ـ/1666، 1بئً عبِؼ١خ، اٌس٠بق، ناإلظال١ِخ، زظ

 . 57َ، ؾ6441٘ـ/1654، 1اإلظال١ِخ فٟ ِىخ اٌّىسِخ، اٌس٠بق، ن
8
َ، ِؼغُ اٌجٍداْ، 1661٘ـ/868اٌؾّٛٞ، ؼٙبة اٌد٠ٓ أثٟ ػجد هللا ٠بلٛد ثٓ ػجد هللا اٌؾّٛٞ اٌسِٟٚ اٌجغداوٞ، د 

. أٔظس أ٠ًمب: اثٓ ِٕظٛز اإلفس٠مٟ اٌّفسٞ، أثٟ اٌفمً 106-101، ـؿ7َ، ِظ1117، 6واز ـبوز، ث١سٚد، ن

، 16٘ـ، ِظ6416، ث١سٚد، ٌجٕبْ، 0عّبي اٌد٠ٓ دمحم ثٓ ِىسَ ثٓ ػٍٟ األٔفبزٞ، ٌعبْ اٌؼسة، واز ـبوز، ن

 . 111-114ـؿ
7
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