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 املستخلص

 بقلم الدكتور
 مصطفِ حمند عبد الهيب حمند عىض

بكمية المغة العخبية  مجرس التاريخ والحزارة
 جامعة األزىخ بالقاىخة

خبللَعرخَمغَاالحتخامََبشريبَ َالسدمسيغَبكاملَشػائفيعغيخََعَ ت َسَ تَ 
ولعَيقترخَدورىعََ,أغمبَالخمفاءلجىََعاليةَ َشدلةَ سلَوصمػاَوَةَاألمػية,الجول

َمحجد َمجال ََ,في َمعيشة, َمشصقة َمجاالأو َشسل ,َةيسياسَمختمفةَ َتَ بل
ولعَيكغَاختبلفَالعقيجةَوعمسية,َ وإدارية,َواجتساعية,َواقترادية,َوتجارية,

َلػجػدىعَفيَلشرارىَوغيخىع؛الييػدَواغيخَالسدمسيغَمغَلَعائق اَأمامَذك َ ي
َاإل َالجولة َفي َالػضائف َالسيشيةَسبلمية,مختمف َكفاءتيع َاحتخام َأن َكسا

أماكغَالعبادةَالخاصةَاحتخامَباحتخامَمعتقجاتيعَالجيشية,ََوكانَمقتخن اََوالعمسية

َتسامَ  َوالتعايرَاابيع َوالسحبة َفسبادئَالتدامح َىحاَ, َتكغَوليجة  َلع لسذتخك
العرخَالحاضخ,َوإنساَتعػدَبجحورىاَالتاريخيةَإلىَعرػرَقجيسةَعايذتَ
َتاريخية َ فيياَالحزارةَاإلسبلميةَوالتيَضمتَمحط َأنطارَالغخبَشيمةَحقب 
عجيجة,َحيثَوججَالشاسَفيَتمظَالحزارةَصػر اَعجيجةَمغَالتدامحَواألخػةَ

اىبيعَوأديانيع,َوالشساذجَعمىَذلظَعجيجةَوالتعايرَالسذتخكَعمىَاختبلفَمح
َومتشػعة.

َ  
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Abstract 

Highlights of the Islamic State's policy towards non-
Muslims during the Umayyad period 

 (41-132 /661-750) 
By Dr. 

Mustafa Mohammed Abdul Nabi Mohammed Awad 
History and Civilization Teacher At the Faculty of Arabic 

Language in Cairo Al-Azhar University 
Non-Muslims enjoy full sections of respect during the 

Umayyad State, got his high most of the caliphs, and not only in a 
specific area, or a particular region but different administrative 
areas of political, social, economic, commercial, scientific, and it 
wasn't different Creed is an obstacle to non-Muslims, Jews and 
Christians and others of their presence in various posts in the 
Islamic State, and respect for professionalism and scientific was 
accompanied by respect for their religious beliefs, and respect for 
their places of worship altogether,َAlluding to the tolerance and 
love and coexistence were not offspring of this present age, but 
due to ancient historical roots which has Islamic civilization which 
has been out in the open for several historical West, where he 
found people in the civilization many images of tolerance and 
brotherhood and coexistence Shared on different persuasions, 
religions and forms on it are many and varied. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 املقدمُ

َرب َ َالحسج َفز ََ,العالسيغَهلل َوكخَ الحي َاإلندان َسائخَل َعمى مو
,َالحيَرفعَالسخمػقات,َوالربلةَوالدبلمَعمىَسيجَالسخسميغ,َسيجناَدمحمَ

َقجرَاإلندانَبإندانيتو,َوجعلَالتقػىَمعيار اَألفزميتو.
 وبعد،،،،،

فيساَيتكمسػنَبوَمغََاختبلفيامعَبػحجةَالبذخية,ََاإلسبلمَقجَأقخَ َفإنَ 
َشعػبَ عجةَلغاتَ  َمغ َإليو َيشتسػن َما َأو بيجفَمعخفةََ؛متشػعةَ َوقبائلَ َ,

َغيخ َال َفقط ا َبعز  َيعب َ بعزيع َفاالختبلفَال , َ َخاص  َشيء َعغ َألي َ َخ
جعلَالشاسَمغََ-َتعالىَ–شخز,َوالَيشقزَمغَكػنوَإندان ا؛َألنَهللاَ

َىيَالتعارفَوالتدامحَ َبيغَكلَالبذخية َوجعلَأساسَالعبلقة أصلَواحج,
ا َعارض  َاألساسَتكػنَالحخوبَأمخ ا َوعمىَىحا َوالدمع, َ,والتعايرَوالسحبة

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱحيثَقالَتعالى:َ
 ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن
َ.١الشداء:َ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

شخيعتوَعمىَأساسَاضصيادَالسخالفيغَلو,َأوَالعسلََعَ قَ لعَيَ َفاإلسبلم
عمىَمرادرةَحقػقيعَوحخياتيع,َأوَإكخاىيعَعمىَتخكَعقائجىعَوالجخػلَفيَ

َيَعمىَحقػقيعَالساديةَأوَالذخرية.اإلسبلم,َأوَحتىَالتعج َ 
َالتاريخيةَفالتدامح َعبخَعرػره َخبلَ,فيَاإلسبلم لَعرخَوخاصة
لَشكَ فيَأزىىَصػره,َحيثََرصيغَ َتيغَ مَكانَعمىَأساسَ َ,الجولةَاألمػية

َمغَعخبَوعجعَوبخبخَ اَلمتدامحَوالتعايرَبيغَفئاتَالسجتسعَسػاء  أنسػذج 
َالتيَوفجتَمغََدتعخبيغَومػلجيغَوم ػ الَ وم وغيخىعَمغَالفئاتَاالجتساعية
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َبػتقةَ  َفي َالشياية َفي َلتشريخ َاألرض, َبقاع تسيدتََواحجةَ َمختمف
َ َميسةَ َمذتخكة,َوقجَأصبحَىحاَالتدامحَوالتعايرَركيدةَ َحزاريةَ َبخرائز 

َمغَركائدَسياسةَالجولةَاإلسبلميةَتجاهَغيخَالسدمسيغ.َ

َرد َ َوفي َغيخََسبيل َمغ َاإلسبلم َمػقف َحػل َالذبيات بعس
السدمسيغ,َوكيفيةَالتعاملَمعيعَداخلَالجولةَاإلسبلميةَمغَقبلَالسدمسيغ,َ

لغيخىعَمغَأتباعَالجياناتَالسدمسػنََوكحلظَإضيارَحكيقةَالجورَالحيَمشحو
َ َالسدمسيغاألخخى, َغيخ َمع َالتعامل َفي َلئلسبلم َالسذخق َالػجو َ-وبيان

َىحاَالبحثَالحيَىػَب َعشػان:كتبت 

أضىاء علِ سًاسُ الدولُ اإلسالمًُ جتاه غري املسلنني خالل 
 م(757 -664هـ/431 -14العصر األمىٍ )

 خطُ البحث:

َفيياَأسبابَ َمة  مقج    ىحهَالجراسةَإلىَتشقدع اختياريَىحاَالبحث,ََب ي ش ت 
َمباحث:  أربعةو ,َمعالجةَمػضػعاتوعميياَفيََالتيَسختَ َوالخصةَ 

سياسة الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدمسيغ تشاول:ََالسبحث األول:
َبيشتَ َفي الجانب الدياسي واإلداري، َتستَ َوقج َغيخَالسدمسيغَبسكانةَ َعَ فيو

َووصػلَعجدَ سيغَخبللَالعرخَاألمػَيلجىَالسدمَعاليةَ َوإداريةَ َسياسيةَ  ,َ
َإلىَمشاصبَ  ََرفيعةَ َوإداريةَ َسياسيةَ َمشيع َاألمػية َالجولة مثلَوضيفةَداخل

َالجواويغ َووالية َالخميفة, َسخ َوأميغ َالػضائف,َ,الكاتب, َمغ أماََوغيخىا
يغ في سياسة الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدمسفتشاولََالسبحث الثاني:
حخصَالخمفاءَالسدمسيغَعمىَاحتخامَعغَفيوََوقجَتحجثتَ َالجانب الجيشي،

مَمشيا,َماَتيجَ َوبشاءَ َمقجساتيع,َوعجمَىجمَكشائديع,َبلَالدساحَليعَبإقامةَ 
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َلغيخَ ووضعَالجديةَعسغَدخلَفيَاإلسبلمَمشيع,َومذاركةَالخمفاءَوالػالة
َوتعميقَبعسَالسدتذخقيغَ عمىَتمظَالخوحَالتيَالسدمسيغَفيَاحتفاالتيع,

َغيخىعَكانتَسائجةَ  َتجاه َجانبَالسدمسيغ َمغ َأما فكانََالسبحث الثالث:,
سياسة الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدمسيغ في السجال الحجيثَفيوَعغَ

غَبتقخيبَالعمساءَمغَيفيوَعغَاىتسامَالخمفاءَاألمػيَحيثَتحجثتَالعمسي،
َلم َاإلسبلمية َالجولة َوتذجيع َالسدمسيغ, َمغَغيخَغيخ َلمعمساء َوتقجيخىع عمع

اَالسدمسيغ,َوتشاولتَ  َ؛خاصةَمغَالعمػمَالتيَبخزَفيياَغيخَالسدمسيغَبعز 
 فكانَعشػانوَ:واألخيخ السبحث الخابع,َأماَمثلَالعمػمَالعقمية,َوالعمػمَالعخبية

َسياسة الجولة اإلسالمية تجاه غيخ السدمسيغ في السجال االجتساعي،
بيغََوكانَالحجيثَفيوَعغَعجدَمغَالسطاىخَاالجتساعيةَالتيَكانتَسائجةَ 

أمامََسداواةَبيغَالجسيعمثلَالَ؛لسدمسيغَوغيخىعَخبللَعرخَالجولةَاألمػيةا
ََوالقزاء َوالسراىخة, ََو, َباألعياد, َاالحتفال َالديارةَالػدَ حخية بيغََوتبادل

َ.التكافلَاالجتساعيالسدمسيغَوغيخَالسدمسيغ,ََو

َ َأىع َ َالبحث ختست  ثع َالتيَتػصمتَ َبحكخ َالجراسة,ََالشتائج َىحه إلييا
َالسرادرَوالسخاجعَالتيَاعتسجَعميياَالبحث.َوذكخَأىع َ 

,َفإنَ َ,وختام ا:َفياَىػَجيجي فالفزلََقجَوفقتَ َكشتَ َوىػَجيجَالس ق ل  

َوَ  َالحي َوحجه َوإنَ َقَ فَ هلل َأن َ َوأعان, َفحدبي َاألخخى َاجتيجتَ كانت ولعََي
اَفيَسبيلَإعصاءَىحاَالعسلَحقَ َخَ خَ أدَ  َيشفعَ َأنَ َأسألَ َوهللاَ َ–وَوقت اَأوَجيج 
اَلػجيوَالكخيع,َإنوَسسيعَمجيب,َوصمىَهللاَوسمَ ويجعمَ َ,بو عَوباركَوَخالر 

عمىَسيجناَدمحمَوعمىَآلوَوصحبوَأجسعيغ,َوآخخَدعػاناَأنَالحسجَهللَربَ
َالعالسيغ.َ
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يف مًُ جتاه غري املسلنني سًاسُ الدولُ اإلسالاملبحث األول: 
 اجلانب السًاسٌ واإلدارٍ

َ َاألمػيػن ١31ََ-1١)اعتسج َالشطامَ َم(719َ-66١ىـ/ َاإلداري َ َفي
َكانػاََوالدياسي َ  َحيث َالسدمسيغ, َغيخ َمغ َكثيخ َعمى َاإلسبلمية لمجولة
َوالخبخةََثقةَ َمػضعَ  َبالكفاءة َيتستعػن َدامػا َما َديانتيع َعغ برخفَالشطخ
َالسشاصب.لتػل  يَمثلَىحهَالػضائفََوميعَالتيَتؤى َ 
  وضيفة الكاتب وأميغ الدخ: -1
َمػضعَ ومَ  َالثقةَمغََغَغيخَالسدمسيغَالحيغَكانػا جانبَالخمفاءَىحه
َ:األمػييغ

َألسخةَ  َيشتسي َأنو َعشو َع خف َالحي َالخومي َمشرػر َبغ َسخجػن
َمغمديحيةَ  َمغَعجد ب ا َمغَأنَيكػنَم ق خ  َىحه َديانتو َتسشعو َذلظَلع َومع ,َ

َسخ  ىع َميسةَ َومدئػال َعغَمؤسداتَ َ,الخمفاءَاألمػييغ,َحيثَأصبحَمػضع 
َ َاألمػية, َالجولة َاألمػيَفي َلمخميفة َسخ   َوأميغ  َكاتب ا َكان َأنو َإلى إضافة

َ َسفيان َأبي َبغ َمعاوية َديػان(١)َاألول َواله َحيث َثعَ(١)الخسائلَ(1), ,
                                                           

,َخميفـةَبـغَخيـاطَم(:َتـاري 851ىــ/112َالذـيبانيَت:َأبػَعسـخوَخميفةَبغَخياطَ)َ(١)
,1َتحقيــــق:َأكــــخمَضــــياءَالعســــخي,َدارَالقمــــع,َمؤسدــــةَالخســــالة,َدمذــــق,َبيــــخوت,َط

َبــغَالحدــغَأبــػَالقاســعَعمــيَ ؛َابــغَعدــاكخَ)199,َص188م,َص١977ىـــ/١397َ
ــــق:َتــــاري َدمذــــقَم(:١١75ىـــــ/57١َت:َ دارَ,َعســــخوَبــــغَغخامــــةَالعســــخوَي,َتحقي
 .١6١,َص12َم,َج١995ىـ/١َ,١1١5َ,َبيخوت,َطالفكخ

(َديــػان:َمفــخدَدواويــغ,َومعشــاهَالــجفتخ,َأوَالدــجل,َوقــجَبــجأَالعســلَبالــجيػانَعمــىَعيــجَ(1
م,َثــعَصـارَيصمـقَعمـىَأمـاكغَإداراتَشــئػن61١َىــ/12سـشةََعسـخَبـغَالخصـابَ

لجولــــةَعمــــىَاخــــتبلفَأنػاعيــــا.َدمحمَعســــارة:َقــــامػسَالسرــــصمحاتَاالقترــــاديةَفــــيَا
== 
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َالخخاج َديػان (1))فيَالعخاق(َأضافَإليو
َالحيَي عَ  َأىع َ َجَ , الجواويغَفيََمغ

َاإلسبلمية َ(3)الجولة َعام َسفيان َأبي َبغ َمعاوية َوفاة َبعج َوحتى ىـ/62َ,
َمغَالخميفةَالثانيَيديجَبغَمعاويةَالحيَتخكو682َ ب ا مَأصبحَسخجػنَم ق خ 

                                                                                                                        
== 

,117َم,َص١993ىــــــ/١َ,١1١3َالحزـــــارةَاإلســـــبلمية,َدارَالذـــــخوق,َالقـــــاىخة,َط
118.َ

تــاري َالخســلَوالسمــػك,َدارَ:َم(911ىـــ/3١2الصبــخيَ)أبــػَجعفــخَدمحمَبــغَجخيــخَت:ََ(١)
)أبـــػَالفــــجاءَ؛َابــــغَكثيـــخ١82َ,َص6,َجم١967َىــــ/1َ,١387ط,َالتـــخاث,َبيـــخوت

َالبجايـــةَوالشيايـــة,َتحقيـــق:َعمـــيَ :َم(١371ىــــ/771َت:ََإســـساعيلَبـــغَعســـخَالقخشـــي
 .١56,َص8,َجم١988ىـ/١َ,١128َط,َشيخي,َدارَإحياءَالتخاثَالعخبي,َبيخوت

تجاربَاألمعَوتعاقـبََم(:١232ىـ/11١َت:ََابغَمدكػيوَ)أحسجَبغَدمحمَبغَيعقػب(َ(1
,َم1222ىــــ/1َ,١11١َطإيـــخان,ََ,ســـخوشدارََ,القاســـعَإمـــاميأبـــػَق:َتحقيـــ,َاليســـع

َ.11,َص1ج
اََ(3) ديػانَالخخاج:َالذيءَالحيَي خخجوَالقػمَفيَالدشةَمغَماليعَبقجرَمعمػم,َوىػَأيز 

ر اعَليـا,َ َعمىَاألرضَأوَعمىَمحرػالتيا؛َمقابلَاسـتغبللَالـد  ماَيػضعَمغَضخائب 
جــبَالحشبمــيَ)أبــػَالفــخجَعبــجَالــخحسغَبــغَأحســجَوىــػَمــغَأقــجمَأنــػاعَالزــخائب.َابــغََر

,١َم(:َاالستخخاجَألحكامَالخخاج,َدارَالكتبَالعمسيـة,َبيـخوت,َط١393ىـ/795ت:َ
 .132َ؛َدمحمَعسارة:َقامػسَالسرصمحاتَاالقترادية,َص9م,َص١985ىـ/١125َ
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َتػلَ  َكسا َالخخاج, َديػان َعمى َكاتب ا َىػ َالجشجكسا َديػان َلعبجََ(١)ى والخخاج
َ.(1)السمظَبغَمخوان

َ َمخوانوالسعخوف َبغ َالسمظ َعبج 3َ)أن )َ َكاتب اكان َاتخح اَنرخانيَ َقج
َعاليةَ َوصلَبعسَىؤالءَالشرارىَإلىَدرجةَ َوكحلظَ,(1)باسعَشسعلَع خف

الحيَابغَبصخيقََمثلَ؛بغَعبجَالسمظَبغَمخوانافيَعيجَالخميفةَسميسانَ

                                                           

(َديػانَالجشج:َي عـخفَبـجيػانَالجـيرَأوَالعدـاكخ,َوىـػَأولَديـػانَفـيَاإلسـبلم,َأنذـأهَ(١
,َويقػمَبإحراءَالسقاتميغ,َوتثبيتَأسسائيع,َوانتساءاتيعَالخميفةَعسخَبغَالخصابَ

العخقيــةَوالجغخافيــة,َوتثبيــتَالعصــاءَليــع,َوتحجيــجَرواتــبيعَومػاعيــجىا.َدمحمَعمــيَعبــجَ
بــــجَالــــخزاقَمحســــػد:َدراســــاتَفــــيَالتــــاري َوالحزــــارةَالحفــــيب,َعبــــجَالسعــــدَفزــــلَع

َ.١18م,َص12١7ىـ/١َ,١138اإلسبلمية,َالقاىخة,َط
 .312,َص11َابغَعداكخ:َتاري َدمذق,َجَ(1َ)
م,َتــػلىَالخبلفــةَبعــجَوفــاةَأبيــوَســشة668َىـــ/18َ(َابــغَمــخوانَأبــػَالعبــاس,َولــجَســشةَ(3

مـع,َيحـبَالبشـاءَوالعسـارة,َم,َأنذأَالجامعَاألمػيَبجمذـق,َوكـانَقميـلَالع725ىـ/86َ
م,7١5َىـــ/َفبخايــخ96َ,َومــاتَفــيَجســادىَا خــخةَوقــامَبعســارةَمدــججَرســػلَهللاَ

ىــــــ/718َقايســـــازَت:َبـــــغََالـــــحىبيَ)شـــــسذَالـــــجيغَدمحمَبـــــغَأحســـــجســـــشة.5١ََوعســـــخهَ
سيخَأعبلمَالشببلء,َتحقيق:َمجسػعـةَمـغَالسحققـيغَبإشـخافَالذـي َشـعيبَ:َم(١317

,1َ,َجم١985ىــــــــ/3َ,١125َطَ,لخســـــــالة,َبيـــــــخوتاألرنـــــــاؤوطَوآخـــــــخيغ,َمؤسدـــــــةَا
:َم(١976/َىـ١396خيخَالجيغَبغَمحسػدَالجمذقيَت:َ؛َالدركميَ)317َ,318ص

األعبلمَقـامػسَتـخاجعَألشـيخَالخجـالَوالشدـاءَمـغَالعـخبَوالسدـتعخبيغَوالسدتذـخقيغ,َ
َ.١1١,َص8,َجم1221ىـ/١5َ,١113َط,َدارَالعمعَلمسبلييغ,َبيخوت

م(:َكتــــــابَالــــــػزراء913َىـــــــ/33١عبــــــجَهللاَدمحمَبــــــغَعبـــــجوسَت:(َالجيذـــــياريَ)أبــــــػَ(1
تحقيق:َمرصفىَالدقا,َإبخاليعَاألبياري,َعبجَالحفيبَشمبي,َمصبعةَمرصفىَالبابيَ

َ.12م,َص١938ىـ/١َ,١357َالحمبي,َالقاىخة,َط
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َإليو,ََو (١)ببشاءَمجيشةَالخممةَىػَالحيَأشارَعميواتخحهَسميسانَكاتب اَمقخب ا
 ،

تاذريَبغَأسصيغَالشرخانيَوجعموَكاتب اََ(1)بَىذامَبغَعبجَالسمظوكحلظَقخَ 
َََ.َ(3)لو,َثعَأنععَعميوَووالهَديػانَحسز

ََََوضيفة حاكع السجيشة، ونائب الػالي:َ-1

ػاَبعــسَالســجن,َفســثبل َل ــوَ الــحيغَكســاَكــانَىشــاكَبعــسَغيــخَالسدــمسيغَ
قجَزارَدمذـقَوالتقـىََ-وىػَمغَالسديحييغَالبارزيغَفيَمرخَ-َثيػدسيػس

ــاََوَفييــا الخميفــةَيديــجَبــغَمعاويــة,َوعــادَإلــىَمرــخَحــامبل َقــخار اَبتػل  يــوَحاكس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَمجيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَاإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكشجرية ََ(1)عم

                                                           

َ.18(َالسرجرَالدابق,َص(١
كـانََ,األمـػَيَ,السـؤمشيغأميـخََ:بغَمخوانَبـغَالحكـعَبـغَالعـاصَبـغَأميـةَأبـػَالػليـج(َا(1

بعجَوفاةَأخيوَيديـجَم,َوبػيعَلوَبالخبلفة69١َىـ/7١َ,َولجَبجمذقَسشةَالدخاقبيمقبَ
ابـــغَشـــاكخَ)دمحمَبـــغَشـــاكخَت:َم.713َىــــ/١15َم,َومـــاتَســـشة711َىــــ/١25َســـشةَ
,َفـــػاتَالػفيـــات,َتحقيـــق:َإحدـــانَعبـــاس,َدارَصـــادر,َبيـــخوت:َم(١363ىــــ/761َ
َ.139َ-138,َص1,َجم١973/ىـ١َ,١393ط
 .62(َالجيذياري:َكتابَالػزراءَوالكتاب,َص(3
(َاإلســــكشجرية:َمجيشــــةَمذــــيػرةَبسرــــخ,َتقــــعَعمــــىَســــاحلَالبحــــخَالستػســــط,َقيــــل:َإنَ(1

َ ــج  اإلســكشجرَاألكبــخَىــػَمــغَبشاىــا,َوىــيَثــانيَأىــع  َمجيشــةَفــيَمرــخَبعــجَالقــاىخة,َوت ع 
أحسجَبـغَدمحمََػَعبجَهللا)أبالعاصسةَالثانيةَلسرخ,َوالعاصسةَالقجيسةَليا.َابغَالفكيوَ

,١َم(:َالبمــجان,َتحقيــق:َيػســفَاليــادي,َعــالعَالكتــب,َبيــخوت,َط976ىـــ/365َت:َ
مػســـــــػعةَالســـــــجنَالعخبيـــــــةَ:َشـــــــاميَىيحيـــــــ؛١16ََ-١11م,َص١996ىــــــــ/١1١6َ

؛١91َ,١93َ,َصم١993/ىـــ١َ,١1١3ط,َواإلســبلمية,َدارَالفكــخَالعخبــي,َبيــخوت
مرصفىَدمحمَعػض:َمخرراتَالحخميغَالذـخيفيغَفـيَمرـخَفـيَالعرـخَاأليـػبيَ
== 
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َ

َ.(1)والسشاشقَالتابعةَليساَ(١)ومخيػط

خبللَالعرخَاألمػيَبػصػلََلجولةَاإلسبلميةسياسةَاَتَ م َجَ وقجَتَ َََ
َنَ  َلمػاليَأوَاألميخ,َفقجَرَ ػَ بعسَغيخَالسدمسيغَإلىَأنَأصبحػا َأنَ َيَ وَ اب ا

ىـ/65َحيشساَكانَوالي اَعمىَمرخَ)َ(3)بغَمخواناَعبجَالعديدَاألمػيَ َاألميخَ 

                                                                                                                        
== 

,َرســالةَدكتــػراه,َكميــةَالمغــةَالعخبيــة,َالقــاىخة,َ(م١152َ-١١7١َ/َىـــ618َ-567َ)
َ.65م,َص12١6ىــ/١137َقدعَالتاري َوالحزارة,َ

قخيــةَســاحميةَ(َمخيـػط:َقخيــةَمــغَقــخىَمرـخَتقــعَبــالقخبَمــغَمجيشـةَاإلســكشجرية,َوىــيَ(١
شيابَالجيغَأبـػَعبـجَكيمػَمتخَمغَمجيشةَاإلسكشجرية.َياقػتَالحسػيَ)35َعمىَبعجَ

ــــــــــــــخوت:َم(١119ىـــــــــــــــ/616َت:ََهللا ــــــــــــــجان,َدارَصــــــــــــــادر,َبي ,1َط,َمعجــــــــــــــعَالبم
القــامػسَالجغخافــيَلمــببلدَالسرــخيةَ:َدمحمَرمــدَي؛١١9َ,َص5,َمــجم١995ـ/ىــ١1١6

,َالسرخيةَالعامةَلمكتاب,َالقاىخةم,َالييئة١915َمغَعيجَقجماءَالسرخييغَإلىَسشةَ
 .152,َص1,َج1,َقم١991ىـ/١َ,١1١5َط

أ.َس.َتختػن:َأىلَالحمةَفيَاإلسبلم,َتخجسة:َحدغَحبذي,َدارَالسعارف,َالقاىخة,َ(1َ)
 .١6م,َص١967َىـ/1َ,١387َط
(َابـغَالحكـعَبـغَأبـيَالعــاصَبـغَأميـة,َولـجَبالسجيشـةَالسشــػرة,َوتـػلىَواليـةَمرـخَنيابــة َ(3

م؛َفدــكغَحمـػان,َومــاتَبيـا,َونقــلَإلــى685َىــ/65َمـخوانَبــغَالحكـعَســشةََعـغَأبيــو
الرــفجيَ)صــبلحَالــجيغَخميــلَبــغَأيبــظَت:َم.721َىـــ/85َالفدــصاطَفــجفغَبيــاَســشةَ

,َدارَتخكـيَمرـصفىالػافيَبالػفيـات,َتحقيـق:َأحسـجَاألرنـاؤوطََو:َم(١363ىـ/761َ
؛َالدركمي:315ََ-313,َص١8,َجم1222ىـ/١َ,١112َط,َبيخوتَ,إحياءَالتخاث

َ.18,َص1,َجاألعبلم
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85ََ-م685 َأحجىسا721َىـ/ َالسديحييغ؛ َاألقباط َمغ َلو َنائبيغ َاتخح م(
َ.(١)مػجوَالقبميلمػجوَالبحخيَوا خخَل

َسياسةَالجولةَاإلسبلميةَتجاهَغيخَالسدمسيغقَآدمَمتدَعمىَوقجَعمَ 
َاألمػَيَالتيَكانتَسائجةَ َو َالعرخ َغيخَخبلل َإلييا َالتيَوصل َوالسكانة ,

َ َبقػلو: َاإلسبلمية َالجولة َفي "ومغ األمػر التي نعجب ليا كثخة السدمسيغ
َ.(1)الجولة اإلسالمية"عجد العسال السترخفيغ مغ غيخ السدمسيغ في 

عمىَمػضفيغَمغََكبيخةَ َومساَيمفتَالشطخَأنَاألمػييغَاعتسجواَبرػرةَ 
؛َوذلظَبدببَسػءَالعبلقةَأقلَ َالشرارى,َوكانَاعتسادىعَعمىَالييػدَبرػرةَ 

بيغَالسدمسيغَوالييػدَمشحَأنَكانػاَمتجاوريغَمعيعَفيَالسجيشةَالسشػرة,َحيثَ
ووفاء ََومػدةَ َوججواَمغَالشرارىَمحبةَ َحيغفيَرأواَمشيعَالسكخَوالخجيعة,َ

َ-الشرارىََبَبيعَنرارىَالحبذةَفيَىجختيعَاألولى,َكساَأنَ مشحَأنَرحَ 
ََخاصةَ  َالذام َببلد َبدببََ-في َواإلدارة؛ َالعمػم َمجال َفي َبارعيغ كانػا

َفيَحيغات  راليعَالجائعَبالحزارةَالبيدنصيةَذاتَالتصػرَوالتقجمَالحزاري,َ

                                                           

عبجَالذـافيَدمحمَعبـجَالمصيـا:َالعـالعَاإلسـبلميَفـيَالعرـخَاألمـػيَدراسـةَسياسـية,ََ(١)
؛َســــيجةَإســــساعيل331ََ-33١م,َص1228ىـــــ/١َ,١119َدارَالدــــبلم,َالقــــاىخة,َط

لييئـةَكاشف:َمرخَفيَفجـخَاإلسـبلمَمـغَالفـتحَالعخبـيَإلـىَقيـامَالجولـةَالصػلػنيـة,َا
 .١92م,َص١991ىـ/١َ,١1١5َالسرخيةَالعامةَلمكتاب,َالقاىخة,َط

الحزــارةَاإلســبلميةَفــيَالقــخنَالخابــعَاليجــخيَأوَعرــخَالشيزــةَفــيَاإلســبلم,َنقمــوََ(1)
,١َ,َالييئـــةَالسرـــخيةَالعامـــةَلمكتـــاب,َالقـــاىخة,َطلمعخبيـــة:َدمحمَعبـــجَاليـــاديَأبـــػَريـــجة

 .83,َص١م,َج12١3ىـ/١131َ
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َفيَببلدَالذامَإالَفيَفشػنَالرباغةَوالجباغةَوالحجامةَعسلَ َلمييػدلعَيكغَ
َ.(١)واالقتراد

  

                                                           

لياديَالذخيا:َأحػالَغيخَالسدـمسيغَفـيَبـبلدَالذـامَحتـىَنيايـةَالعرـخَحامجَدمحمَا(١َ)
َ.8١م,َص1227ىـ/١َ,١118َاألمػي,َعسان,َاألردن,َط
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: سًاسُ الدولُ اإلسالمًُ جتاه غري املسلنني يف ثانٌاملبحث ال
 اجلانب الديين

بالحخيةَالجيشيةَالكاممة,َحيثََغيخَالسدمسيغَفيَالجانبَالجيشي َ َعَ ت َسَ تَ 
َبلَ َكشائديع, َىجم َوعجم َمقجساتيع, َاحتخام َعمى َالسدمسػن حخصَالخمفاء

َتيجَ الدساحَليعَب َتعخَ إقامةَوبشاءَما َلمترجَ مَمشيا,َأوَما َعَنتيجةَ ضَمشيا
ضياَلمدالزل,َأوَماَشابوَذلظ,َومغَاألمثمةَعمىَلمعػاملَالصبيعية؛َمثلَتعخَ 

َذلظ:

 دور العبادة: السػقف مغ -1
َاألمػيػَن َبَسسح َلسسارسة َالكشائذ َالسدمسيغبشاء ىعَشعائخَ َغيخ

يخةَحتىَفيَالكشائذَواألدىحهَفمعَيتعخضَاألمػيػنَليجمََ,يعَالجيشيةوشقػسَ 
؛َنطخ اَلقتالَأىمياَفيَىجمياَمعَأنَلمسدمسيغَالحقَ َ-َالببلدَالسفتػحةَعشػةَ 
َفتحيا َعشج َنادرَ -َلمسدمسيغ َوكانػا ,َ َىجميا َعمى َيعسمػن َما َتحػيمياا َأو

َمغَالخمفاءَلسداجج َحجثَذلظَمغَأي   َوإذا َأوََ؛الػالةَوأ, َلدػءَفيع نطخ ا
ترحيحَىحاَالخصأََاألمخَلعَيكغَيدتسخ؛َبلَكانَيتعَ َعسلَخاشئَمشو,َفإنَ 

َمخةَ  َالرحيح َلمسدار َعشيا,ََوالعػدة َتعػيزيع َأو َليع َكشائديع َبخد   أخخى
ىـ/96ََ-م725ىـ/86َ)مَالخميفةَالػليجَبغَعبجَالسمظَومغَأمثمةَذلظ:َقيا

َالحيَكانَفيَاألصلَكشيدةَ َ(١)م(7١1 َاألمػيَفيَالسػضع َالجامع َببشاء

                                                           

َابغَمخوانَأبػَالعباس,َولجَسشةَ(١ َأبيوَسشة668َىـ/18َ( م,َتػلىَالخبلفةَبعجَوفاة
م,َأنذأَالجامعَاألمػيَبجمذق,َوكانَقميلَالعمع,َيحبَالبشاءَوالعسارة,725َىـ/86َ

َرسػلَهللاَ َمدجج َبعسارة َوقام َوماتَفيَجسادىَا خخة َفبخايخ96َ, م,7١5َىـ/
== 
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َالذام َلببلد َالخوم َحكع َأثشاء َفييا َيتعبجون َدمذق َوكانتَت عخفَ(١)ألىل ,
,َفبعجَ(3)أوَماريحشاَ)ماريَحشا(َ(1)خبللَىحهَالفتخةَبكشيدةَيػحشاَالسعسجان

اَلمكشيدةَالذخقيَالقدعَوااتخحَدمذقَالسدمسيغَدخػل َ,فيوَيرمػَنَمدجج 
َوإنذاءَالجامعَاألمػيَعمىََعبجَبغَالػليجَأمخَحتى َالكشيدة, السمظَبيجم

َ.(1)كاملَالسداحة

                                                                                                                        
== 

؛َالحىبي:َسيخ١87َ-١61,َص63,َجتاري َدمذقَابغَعداكخ:سشة.5١ََوعسخهَ
 .317,َص1أعبلمَالشببلء,َج

اَوثشي ـاَلئللـوَحـجدَا رامـي,َثـعَتحـػلَفـيَالعرـخ١َ) (َكانَىحاَالسػضعَفيَاألصلَمعبـج 
ـــظَقـــامَاإلمبخاشـــػرَثيػدوســـيػسَالكبيـــخَ َلئللـــوَجـــػبتخ,َوبعـــجَذل ـــج  الخومـــانيَإلـــىَمعب

الباشـا:َمــجخلَإلــىَا ثــارََبتحػيمـوَإلــىَكشيدــةَع خفــتَبكشيدـةَيػحشــاَالسعســجان.َحدــغ
؛َرأفـت١١3َم,َص١992ىــ/١َ,١1١2َاإلسبلمية,َدارَالشيزةَالعخبيـة,َالقـاىخة,َط

دمحمَالشبخواي:َا ثارَاإلسبلميةَالعسارةَوالفشػنَوالشقـػد,َنذـخَالسعيـجَالعـاليَلمجراسـاتَ
 .1١م,َص1228ىـ/١َ,١119َاإلسبلمية,َالقاىخة,َط

إلســـبلمية,َنقمـــوَإلـــىَالعخبيـــة:َنبيـــوَأمـــيغَفـــارس,َ(َكـــارلَبخوكمســـان:َتـــاري َالذـــعػبَا1)
ََ.١1١م,َص١968ىـ/5َ,١388َومشيخَالبعمبكي,َدارَالعمعَلمسبلييغ,َبيخوت,َط

السخترــخَفــيَ:َم(١331ىـــ/731َت:ََأبــػَالفــجاءَ)عســادَالــجيغَإســساعيلَبــغَعمــيَ(3)
 .١99,َص١)د.ت(,َجَ,١ط,َأخبارَالبذخ,َالسصبعةَالحديشيةَالسرخية,َالقاىخة

ومــــا١١6ََ,َص1َ؛َابـــغَعدـــاكخ:َتـــاري َدمذـــق,َج١57ابـــغَالفكيـــو:َالبمـــجان,َصَ(1)
رحمـةَابـغَجبيـخ,َ:َم(١1١7َىــ/6١1جبيـخَ)دمحمَبـغَأحسـجَاألنجلدـيَت:َبعجىا؛َابـغَ

َ.135َ,136َ,َصم١981ىـ/١121ََ,١طَ,دارَبيخوت,َبيخوت
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َ َالعديدولكغ َعبج َبغ ََ(١)عسخ َعشأمخ َف(1)يابتعػيزيع َذكخَ, قج
شكاَم7١8َىـ/99َسشةََالخبلفةعسخَبغَعبجَالعديدََيَ ل َوَ لساََخػنَأنوالسؤر َ 

ماَزادهََفكتبَإلىَعامموَيأمخهَبخد َ َ,الشرارىَإليوَماَفعلَالػليجَفيَكشيدتيع
اَن َذَ أَ ييجمَمدججناَبعجَأنَ"َ:وقالػاَ,أىلَدمذقَذلظَه َخَ فكَ َ,عمييعَفيَالجامع
وىػََ-َ(3)وفييعَيػمئحَسميسانَبغَحبيبَالسحاربيَة,عي َب ََهاَويخيجش َي َمَ فيوَوص َ

َدمذق َالفقياءَ-َقاضي َمغ ََ,وغيخه َالشرارى َعمى أنََوسألػىعفأقبمػا

                                                           

يشــةَمَبالسج68١ىـــ/6١َ(َابــغَمــخوانَبــغَالحكــعَاألمــػيَالقخشــيَأبــػَحفــز,َولــجَعــامَ(١
م,َتــػلىَإمــارةَالسجيشــةَلمػليــجَبــغَعبــجَالسمــظ,َوتــػلى683َىـــ/63َالسشــػرة,َوقيــل:َبــلَ

م,َوقـجَأشمـقَعميـوَخـامذ7١8َىــ/99َالخبلفةَبعيجَمغَسميسانَبغَعبجَالسمظَسـشةَ
اَلــوَبيــع,َوأخبــارهَفــيَعجلــوَوحدــغَسياســتوَكثيــخة,َمــاتَســشةَ الخمفــاءَالخاشــجيغَتذــبيي 

,5َنَونرـــف.َالـــحىبي:َســـيخَأعـــبلمَالشـــببلء,َجم,َومـــجةَخبلفتـــوَســـشتا712ىــــ/١2١َ
َ.52,َص5؛َالدركمي:َاألعبلم,َج١١1ص

ضــيعَعــغَذلــظَبــأنََ(1) َالػليــجَبــغَعبــجَالسمــظَىــػَمــغَعػ  فــيَحــيغَيــخىَالســؤر  خَابــغَشــجادَأن 
َغيخَداخمةَفيَعيجَالرمحَعشجَفتحَدمذق,َوىحهَالكشائذَىـي:َكشيدـةَ أعصاىعَأربع َكشائذ 
حسيجَبـغَدرة,َوكشيدـةَفـيَمػضـعَسـػقَالجـبغ,َوكشيدـةَمـخيع,َوكشيدـةَالسرـمبة.َابـغَشـجادَ

األعــبلقَالخصيــخةَفــيََم(:١135ىـــ/631َت:ََرافــع,َبيــاءَالــجيغَ)أبــػَالسحاســغَيػســفَبــغ
ذكــخَأمــخاءَالذــامَوالجديــخة,َتحقيــق:َســاميَالــجىان,َنذــخَالسعيــجَالفخندــيَلمجراســاتَالعخبيــة,َ

 .55َم,َص١956ىـ/١375َدمذق,َ)د.َط(,َ
,َمــغَثقــاتَالتــابعيغَمــغَأىــلَالذــام,َ(َ(3 ســميسانَبــغَحبيــبَالسحــاربيَالــجارانيَأبــػَبكــخ,َقــاض 

َفيَقزاءَدمذقَ عام ا,َوىـػَي شدـبَإلـىَداريـاَمـغَغػشـة32ََع خفَبقاضيَالخمفاء,َاستسخ 
م.َمغمصـــــــايَ)ابـــــــغَقمـــــــيجَبـــــــغَعبـــــــجَهللاَالسرـــــــخي711َىــــــــ/١16َدمذـــــــق,َومـــــــاتَســـــــشةَ

م(:َإكســالَتيــحيبَالكســالَفــيَأســساءَالخجــال,َتحقيــق:َأبــػَعبــجَالــخحسغ١36١َىـــ/761ت:
ىــ/١َ,١111َع,َالفـاروقَالحجيثـةَلمشذـخ,َالقـاىخة,َطعادلَبغَدمحم,َوأبـػَدمحمَأسـامةَبـغَإبـخالي

َ.١11,َص3؛َالدركمي:َاألعبلم,َج18َ,19,َص6م,َج122١
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َالغػشةيَ  َكشائذ َجسيع َأَ َ(١)عصػىع َعشػةَ التي َأَخحت َفي جيَيوصارت
ََوَيتشازلػاالسدمسيغَعمىَأنَ َيػحشا َثانيةَيابَالسصالبةَعجمعغَكشيدة َ,مخة
ََو َبحلظ َالعديدَػافكتبَ؛عجبيعَأفخضػا َعبج َبغ َعسخ َإلى َبوَخَ فدَ َ,بو

َ.(1)وأمزاه
 السػقف مغ الجور واألرض: -2

َ َسياسة َمطاىخ َاإلسبلميةومغ ََوَالجولة َالسدمسيغ َغيخ عيعَتستَ مع
َالجيشية َمقجساتيع َأو َوسبلمتيع َالسداسَبأمشيع َوعجم َالجيشية, ماََ:بالحخية

َابغَعداكخَأنوَبعجَفتحَ َمغَدمذقذكخه بصارقةَالخومَاثشاَعذخََأقامَبيا
ماَكانَيذبوََمشيعَفيَمشدلوَبصخيقَوكانَلكل َ َ,فأقخواَفيَمشازليعَ,(3)ابصخيقَ 

                                                           

ـــة :َ(١) مـــغَالغـــائط,َوىـــػَالسصســـئغَمـــغَاألرض,َوجسعـــوَ يصـــانَوأغـــػاط,َوىـــيََالغ ػش 
محيصــــةَبجمذــــق,َوكثيــــخةَاألنيــــارَواألشــــجار,َوت عــــجَمــــغَأخرــــبَالسشــــاشقَالتابعــــةَ

ــا ــجان,َمــجلجمذــق,َوأكثخىــاَمياى  الحسيــخيَ؛1١9َ,َص1.َيــاقػتَالحســػي:َمعجــعَالبم
الـــخوضَالسعصـــارَفـــيَخبـــخَ:َم(١195ىــــ/922َ)أبـــػَعبـــجَهللاَدمحمَبـــغَعبـــجَهللاَت:َ

ىـــ/١122ََ,1طَ,األقصــار,َتحقيــق:َإحدــانَعبــاس,َمؤسدــةَناصــخَلمثقافــة,َبيــخوت
 َ.13١,َصم١982

دارَومكتبـةَالبمـجان,َ:َفتـػحَم(891ىــ/179الببلذريَ)أحسجَبـغَيحيـىَبـغَجـابخَت:ََ(1)
عبــجَالقــادرَبــغَدمحمَ؛َالشعيســيَ)١18م,َص١988ىـــ/١َ,١128َ,َطبيــخوتَ,اليــبلل

الجارسَفـيَتـاري َالسـجارس,َتحقيـق:َإبـخاليعَشـسذَ:َم(١51١ىـ/917َالجمذقيَت:َ
189َ,َص1,َجم١992ىـــ/١َ,١1١2ط,َدارَالكتــبَالعمسيــة,َبيــخوتَالــجيغ, ؛َعمــي 

وصــفَوتــأري ,َدارَالسشــارة,َجــجة,َالدــعػدية,َششصــاوي:َالجــامعَاألمــػيَفــيَدمذــقَ
 .38َ,39م,َص١992ىـ/١َ,١1١2َط
(َالبصخيقَىػَالخئيذَاألعمىَلؤلساقفة,َوكـانَليـعَمكانـة َكبيـخة َفـيَالسكـانَالـحيَكـانػاَ(3

يكيسػنَفيو,َحيثَيستمكـػنَالقرـػرَوالبيـػتَالفخسـةَفـيَاألمـاكغَالتـيَيكيسـػنَفييـا.َ
== 
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َحيشَ َالكشيدة, َبيا َخخجػاَ,افأقامػا َالسشازلَوعشجما َتمظ َدمذقَوتخكػا َ,مغ
عسخَبغَعبجَالعديدََىػلَ تَوعشجماَ,مغَأشخافَدمذقَاقػمَ معاويةََأقصعيا

َ.(١)األعاجعىاَعمىَأخخجَأوالدىعَمشياَوردَ 

َالتي َالخائعة َالسػاقف َتؤك َ َومغ ََوج َوالتعاون َالتدامح عطسةَعسمية
قتيبةَبغََأنوَبعجَقيام,َفيَالعرخَاألمػَيَاإلسبلمَفيَاحتخامَحقػقَا خخيغ

َالباىمي ََبفتحَ(1)مدمع َسشة َىـ99مجيشةَسسخقشج, َدونَأنَم,7١8َ/ افتتحيا
َالسدمسيغ َكعادة َثبلث ا َيسيميع َثع َالجدية, َأو َلئلسبلم َأىميا فيََيجعػ 

َالقتالفتػحاتيع َاألمخَمخالفَ َعمعَأىلَسسخقشجَأنَ َ؛,َثعَيبجأ َ,لئلسبلمَىحا
َإلىف َرسالة َالعديدَالخميفة كتبَكيشتيا فأرسلَعسخَرسالةََ,عسخَبغَعبج

س ي عَبغَحاضخَالباجيََأنَيجعلَ,عمىَسسخقشجَوإلىَعامم َالقاضيَج  ليع
رحسوَهللاََ-وقجَماتَقتيبةََ,فقالَالقاضيَلخميفةَقتيبةَ,ليشطخَفيَشكػاىع

فخذيَقتيبةَإنََ,لقجَكانتَأرضيعَخربةَوواسعة"قال:ََ؟قػلأنتَماَتَ:-

                                                                                                                        
== 

ـــاميغَ ـــيَبشي ـــغَالاَالخابـــي)التصيم ـــةَاب ـــيَيػن ـــةَم(:١١71َىــــ/569َإلســـبانيَت:َخاب رحم
م,1221َىــــ/١َ,١113َالسجســعَالثقـــافي,َأبــػَضبــي,َاإلمــارات,َطبشيــاميغَالتصيمــي,َ

,َعبــجَالعديــدَتػفيــقَجاويــجَ:جســةَختَ,الحزــارةَالبيدنصيــة:َســتيفغَرندــيسان؛3١9َص
َ.91َ,93م,َص١997ىـ/1َ,١1١8َ,َالقاىخة,َطالييئةَالسرخيةَالعامةَلمكتاب

َ.353,َص1اري َدمذق,َج(َت(١
ــجَ(1 (َأبــػَحفــزَقتيبــةَبــغَأبــيَصــالحَمدــمعَبــغَعســخوَبــغَالحرــغَبــغَربيعــةَبــغَخال

ىــ/97َم,َوقيـل:7١5َىــ/96َم,َوماتَفيَذيَالحجة725َىـ/19َالباىمي,َولجَسشةَ
وفيــاتَ:َم(١181ىـــ/68١َت:ََابــغَخمكــانَ)أبــػَالعبــاسَشــسذَالــجيغَأحســجم.7١6َ

)د.َط(ََ,تحقيــق:َإحدــانَعبــاس,َدارَصــادر,َبيــخوتاألعيــانَوأنبــاءَأبشــاءَالدمــان,َ
َ.88ََ-86,َص1,َمجم١922ىـ/١3١8َ
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,َقالَالقاضي:َلقجَخخجشاَمجاىجيغَ.......ذنيعَوأميميعَأنَيتحرشػاَعميوآ
َوبصخ ا َلؤلرضَأشخ ا َفاتحيغ َخخجشا َقزىَ........."فيَسبيلَهللاَوما َثع ,

َ.(١)القاضيَبإخخاجَالسدمسيغ

َمثيلَ  َال َما َسسخقشج َأىل َرأى َعجالةََفمسا َمغ َالبذخية َتاري  َفي لو
َأمةَ  َىحه َقالػا: َوقائجىا, َجيذيا َعمى َالجولة كَ َتشفحىا َونعسة,َح  َرحسة س يا

َ.(1)وف خضتَالجديةَعمىَالباقيغَ,فجخلَأغمبيعَفيَديغَهللا

َيديج َبغ َالػليج َأجمى َجديخةََ(3)وعشجما َعغ َالحمة َأىل َمغ كثيخ ا
َبيػتيعَ(1)قبخص َفي َمكانيع َالسدمسػن َواستقخ  َالذام, َببلد َإلى َونقميع ,

                                                           

َ.128َ-127(َالببلذري:َفتػحَالبمجان,َص(١
مرــصفىَالدــباعي:َمــغَروائــعَحزــارتشا,َدارَالــػراق,َالسكتــبَاإلســبلمي,َبيــخوت,َ(1َ)

َ.١63َ-١61م,َص١999ىـ/١َ,١112َط
م,َعيـجَلـوَأبـػهَبالخبلفـةَبعـجَعسـو729ََىــ/92(َابغَعبجَالسمظَبـغَمـخوان,َولـجَسـشةَ(3

مَمجةَسشةَوثبلثةَأشـيخ,َوقتـل713َىـ/١15ىذام,َفتػالىاَبعجَمػتَعسوَىذامَسشةَ
,1َم.َابــغَشــاكخ:َفــػاتَالػفيــات,َج711ىـــ/١16َفــيَقرــخَالشعســانَبــغَبذــيخَســشةَ

َ.١13,َص8؛َالدركمي:َاألعبلم,َج157َ-156ص
ستػســط,َوأقخبيــاَإلــىَســاحموَالذــخقي,َأكبــخَجــدرَشــخقيَالبحــخَالَجديــخةَقبــخص:َىــي(َ(1

كــع,َوعــغ92َكــع,َوعــغَالدــاحلَالذــاميَمدــافة62َتبعــجَعــغَســاحلَتخكيــاَالجشــػبيَ
ــــان122َالدــــاحلَالسرــــخيَالسرــــخيَ كــــع,922َكــــع,َوتبعــــجَعــــغَســــاحلَبــــبلدَاليػن

كيمــػَمتــخَمخبـــع.َمحســػدَشــاكخ:َمـــػاشغَالذــعػبَاإلســبلميةَفـــي915١ََومدــاحتياَ
-98م,َص١988ىــ/7َ,١128مي,َبيـخوت,َلبشـان,َطآسياَ)تخكية(,َالسكتبَاإلسـبل

99.  
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ذلظَعمىَالفقياءَوالعمساء؛َألنيعَوججواَفيَذلظَضمس اَليع,ََعَ طَ وأراضييع؛َعَ 
َ.(1)بعجَتػل  يوَالخبلفةَبإعادتيعَإلىَببلدىعَ(١)فقامَيديجَبغَالػليج

َ َالحخص  َوالتدامحَوالتعاون َبالحساية َتست عيع َمطاىخ عجمََعمىَومغ
َوإذاَ َمشيع, َالعامة َأو َالخلبان َوخاصة َضمسيع َأو َالسدمسيغ التعخضَلغيخ
َبالحدمَوالذجةَمغَجانبَالخمفاءَأوَ حجثَذلظَمغَأحجَمغَالػالةَفكانَي ق اب ل 

َواليَ  قامَبصخدَبعسَأىلَلبشانََ(3)الذامَصالحَبغَعميَالفقياء,َفقجَذ كخَأن 
ي يعَعغ دفعو,َفقامَالػاليَبصخدىعَجسيع اََبعجَأنَشكاَإليوَعاملَالخخاجَتخاخ 

َاألوزاعي َاإلمام َلو َفترج ى َوبيػتيع, َقخاىع َقالَ(1)مغ َرسالة َإليو َوأرسل ,

                                                           

(َابــغَعبــجَالسمــظَبــغَمــخوانَأبــػَخالــج,َالسمقــبَبالشــاقز؛َلكػنــوَنقــزَعصــاءَالجشــػد,َ(١
م,َثارَعمـىَابـغَعسـوَالػليـجَبـغَيديـج,َوبػيـعَبالخبلفـة,725َىـ/86َولجَبجمذقَسشةَ

وَســـتةَم,َوقيـــل:َمـــاتَمدـــسػم ا,َوكانـــتَخبلفتـــ711ىــــ/١16َومـــاتَبالصـــاعػنَســـشةَ
؛َالدركمــي:َاألعـــبلم,333َ,331َ,َص1أشــيخَفقــط.َابــغَشــاكخ:َفــػاتَالػفيــات,َج

َ.١92َ,١9١,َص8ج
 .١57الببلذري:َفتػحَالبمجان,َص(1َ)
بالذـخاةَولـجََ,أبػَعبجَالسمظَالياشسي,َبغَعبجَهللاَبغَعباسَبغَعبجَالسصمبَصالحَبغَعميَ َ(3)

تــػلىَإمــارةَمرــخََوَ,فــتحَدمذــقفــيَشــاركَمــعَأخيــوََوَ,مــغَأرضَالبمقــاءَمــغَأعســالَدمذــق
م.َابـــغَعدـــاكخ:َتـــاري َدمذـــق,768َىــــ/١5١َودمذـــقَوغيخىســـاَمـــغَالػاليـــات,َومـــاتَســـشةَ

تـاري َاإلسـبلمَ:َم(١317ىــ/718َالحىبيَ)شـسذَالـجيغَدمحمَبـغَأحسـجَت:َ؛357َ,َص13ج
َ,ووفياتَالسذاىيخَواألعـبلم,َتحقيـق:َعسـخَعبـجَالدـبلمَتـجمخي,َدارَالكتـابَالعخبـي,َبيـخوت

 .137َ-136,َص9,َجم١993ىـَ/١1١3ََ,1ط
م,َأصــمو727َىــ/88َ(َأبـػَعسـخوَعبـجَالـخحسغَبـغَعسـخوَبــغَدمحمَاألوزاعـي,َولـجَببعمبـظَسـشةَ(1

مغَببلدَالدشج,َوعسلَبالكتابةَوالخسائل,َزارَالعجيجَمغَالبمـجانَاإلسـبلميةَكاليسامـةَوالبرـخة,َ
صــفخ1ََسعَلــو,َومــاتَفــيَوصــشفَالعجيــجَمــغَالكتــب,َوكــانَالخميفــةَالسشرــػرَيعطســوَويدــت

الــحىبيَ؛118َ,119َ,َص35م.َابــغَعدــاكخ:َتــاري َدمذــق,َج773ديدــسبخ1١ََىـــ/١57َ
== 
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ا لسغ جالء أىل الحمة مغ جبل لبشان مسغ لع يكغ مسالئ  إقج كان مغ "َفييا:
خخج عمى خخوجو مسغ قتمت بعزيع ورددت باقييع إلى قخاىع ما قج 

فكيف تؤخح عامة بحنػب خاصة حتى يخخجػا مغ ديارىع وأمػاليع،  ،عمست
 وىػ أحق  ، 38الشجع:  َّ خم  حم جم هل مل خل ُّٱٱ:وحكع هللا تعالى

خعى وصية رسػل حفظ وت  بو، وأحق الػصايا أن ت   ي  ج  ت  قف عشجه واق  ما و  
مغ ، كمفو فػق شاقتو فأنا حجيجو وأا فإنو قال: مغ ضمع معاىج   ، هللا

فإنيع ليدػا بعبيج  ،حخمة في دمو فمو في مالو والعجل عميو مثمياكانت لو 
َ.(١)"أىل ذمة فتكػنػا مغ تحػيميع مغ بمج إلى بمج في سعة، ولكشيع أحخار  

 حخية العقيجة: -3

َيَ  ََلَ ل  َجَ ومسا َروح ََوعمى َالتدامح َالدمسي َالجولةَالتعاير وسياسة
الجديةَعسغَدخلَفيَوضعََ:فيَذلظَالعرخَتَسائجةَ كانَاإلسبلميةَالتي

عسخَبغَعبجَالعديدَحيغَكتبَإلىَواليوَعمىَفيَعيجََاإلسبلم,َكساَحجث
ى قبمظ إلى القبمة، م  غ ص  نطخ م  "ا:َ(1)خخاسانَالجخاحَبغَعبجَهللاَالحكسي

اإلسبلم,َفقيلَلمجخاح:َإنَالجخػلَفيَالشاسَإلىََعَ فدارَ  "،عشو الجدية ع  فز  

                                                                                                                        
== 

دارَالكتــــبَالعمسيــــة,ََتــــحكخةَالحفــــا ,:َم(١317ىـــــ/718َت:ََ)شــــسذَالــــجيغَدمحمَبــــغَأحســــج
َ.١37َََ-١31,َص١,َجم١998ىـ/١َ,١1١9ط,َبيخوت

,َخميـلَدمحمَىـخاسَم(:َاألمػال,َتحقيـق:839ىـ/111َت:َأبػَع بيجَالقاسعَبغَسبل مَاليخويَ)َ(١)
 .١63؛َالببلذري:َفتػحَالبمجان,َص112,َ)د.َت(,َص١,َطبيخوتَ,دارَالفكخ

(َأبــػَعكبــةَأميــخَخخاســان,َأحــجَاألشــخافَالذــجعان,َدمذــقيَاألصــلَوالسػلــج,َتــػلىَالبرـــخةَ(1
يديـجَبـغَعبـجَلمحجاجَثـعَخخاسـانَوسجدـتانَلعسـخَبـغَعبـجَالعديـد,َكـانَبصـبل ,َشـجاع ا,َوال هَ

م.َابـــغَعدـــاكخ:732َىــــ/١١1َالسمـــظَإمـــارةَأرميشيـــةَوأذربيجـــان,َاستذـــيجَبســـخجَأردبيـــلَســـشةَ
َ.١١5,َص1؛َالدركمي:َاألعبلم,َج62-56,َص71تاري َدمذق,َج
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,َاَمغَالجدية,َفامتحشيعَبالختانوإنساَذلظَنفػرَ اإلسبلم,َدخمػاَفيَالشاسَقجَ
َفكتبَإليو َإلىَعسخ, َبحلظ  ا إن هللا بعث محسج  "َعسخ:َفكتبَالجخاح

َالسدمسيغَ"، وفي رواية أخخى: جابي ااولع يبعثو خاتش   ،اداعي   َغيخ َفأقبل ,
َ.(١)عمىَالجخػلَفيَاإلسبلم

َ َصػر َأروع َوالتعايرومغ َوالتدامح َالسدمسيغََالتعامل َغيخ مع
مذاركةَالخمفاءَوالػالةَلغيخَالسدمسيغَفيَاحتفاالتيع,َحيثَكانػاَيحزخونَ

غَيشػبَعشيعَتكخيس اَليع,َفيحاَىحهَالسشاسباتَالجيشيةَبأنفديعَأوَيخسمػنَمَ 
م(َواليَخخاسانَفيَعيجَالجولةَاألمػية738َ/َىـ١12أسجَبغَعبجَهللاَ)ت:

َ.(1)دشتيةاالدَرَيجَالسيخجانَأحجَأعياديحزخَع

                                                           

َخمـجون:َ)عبـجَالـخحسغَبـغَدمحم؛َابـغ559َ,َص6َالصبخي:َتاري َالخسلَوالسمـػك,َجَ(١)
ـَديػانَالسبتجأَوالخبخ:َم(١125ىـ/828َت:َ غَعاصـخىعَفيَتاري َالعخبَوالبخبـخَوم 

دارَ,َمـــغَذويَالذـــأنَاألكبـــخَالسعـــخوفَبتـــاري َابـــغَخمـــجون,َتحقيـــق:َخميـــلَشـــحادة
ـــــاري 95َ,َص3,َجم١988ىــــــ/1َ,١128طَ,الفكـــــخ,َبيـــــخوت ؛َيػليـــــػسَفميـــــػزن:َت

الجولةَالعخبيةَمغَضيػرَاإلسبلمَإلىَنيايةَالجولةَاألمػية,َنقموَلمعخبيةَمغَاأللسانية:َ
ىـــ/1َ,١388َعبــجَاليــاديَأبــػَريــجة,َلجشــةَالتــألياَوالتخجســةَوالشذــخ,َالقــاىخة,َطدمحمَ

 .181م,َص١968
الدرادشتية:َإحجىَدياناتَاألمةَا ريةَالقجيسةَ"إيخان,َواليشج",َوت شدبَإلـىَزرادشـت,ََ(1)

ـــاَفــــيَنــــداعَ مـــقَمــــغَشــــيئيغَ)الشـــػرَوالطــــبلم(,َوىســــاَدائس  ومـــغَتعــــاليسيعَأنَالعــــالعَخ 
مدـتسخ,َفأحيان ـاَيغمـبَالشـػرَوأحيان ـاَيغمـبَالطـبلم,َويـدععَالدرادشـتيةَأنَالـخوحَباقيـةَ

أنَتخــخجَمشــوَبحيــثَتدــتصيعَأنَتذــعخَبــاأللعَوالدــخورَلســجةَفــيَجدــعَاإلندــانَبعــجَ
ر اع,َويعتقـجونَبتقـجيذَالسـاءَواليـػاءَوالشـارَ ثبلثةَأيام,َوحخمَزرادشتَالرػمَعمىَالد 
والتــخاب,َوبدــببَتقــجيذَىــحهَالشــارَاتخــحىاَزرادشــتَرمــد اَوشــعار ا.َمجسػعــةَمــؤلفيغ:َ

م,122١َىـــــ/١َ,١111َ,َطمػســــػعةَاألديــــانَالسيدــــخة,َنذــــخَدارَالشفــــائذ,َبيــــخوت
== 
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َ ََكانبل َوالتدامحمغَصػر َيَ َأنَ َالتعامل َكانػا َالقادةَم َجَ الخمفاء ػن
َفيَ َويذاركػن َاإلسبلمي, َالسجتسع َفي َاإلسبلمية َغيخ َلمصػائف الجيشييغ

َأنَ  َالتصيمي َبشياميغ َفيحكخ َلسقابمتيع, َبأنفديع َويخخجػن رئيذََتشريبيع,

َمخاسعَ  َوكانتَلو َكانَي عخفَبالجالػت, َفيَبغجاد َالييػدية َخاصةَ َالجالية
عشجما يخخج رأس الجالػت لسقابمة ":َأحجَالسؤرخيغَقػلَمشياَ,عشجَتتػيجو

 مشاد   ويتقجم السػكب   ،الخميفة يديخ معو الفخسان مغ الييػد والسدمسيغ
ا صيػة الخئيذ مستصي  ويكػن ...  الصخيق )أفدحػا( يشادي بالشاس: اعسمػا

، وعمى رأسو عسامة كبيخة )مدركر( جػاده وعميو حمة مغ حخيخ مقرب
 ،مشقػش عمييا شعار الخميفة تتجلى مشيا قصعة قساش مخبػشة بدمدمة  

اب ج  يشيس الخميفة ويشيس معو الح   ...وعشجما يسثل في حزخة الخميفة 
قبالة ورجال الحاشية، فيجمذ الخئيذ فػق كخسي مخرز لجمػسو 

َ.(١)"الخميفة

معَغيخَالسدمسيغَفيساَفعموَعسخَالتعاونَوالتدامحَكساَتطيخَمعانيَ
فقجَخصبَفيَالشاسَقائبل :َ"مغَكانتََ,ىَالخبلفةبغَعبجَالعديدَبعجَأنَتػلَ 

َ َمطمسة َرجلَ َ",فميخفعيالو َإليو َحسزَأبيسَالخأسََذميَ َفقام َأىل مغ
َالسؤمشيغَ:فقالَ,والمحية َأميخ َأسألظَكتابَهللاَ,يا َذاكَ:قال, َ:قالَ؟وما

َ:فقالَلوَ,والعباسَجالذَي,العباسَبغَالػليجَبغَعبجَالسمظَاغتربشيَأرض
َعباس َتقػلَ,يا َالسمظََ:قالَ؟ما َعبج َبغ َالػليج َالسؤمشيغ َأميخ أقصعشييا

                                                                                                                        
== 

؛َخميلَعبجَالخحسغ:َأفدتاَالكتابَالسقجسَلمجيانـةَالدرداشـتية,َروافـجَالفشـػن182َص
َ.32م,َص1228ىـ/1َ,١119َوالثقافة,َدمذق,َط

 .321رحمةَالتصيمي,َصَ(١)
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َ,ياَأميخَالسؤمشيغَ:قالَ؟ماَتقػلَياَذميَ:فقالَعسخَ,وكتبَليَبياَسجبلَ 
مغَكتابََعَ ب َتَ أنَيَ َكتابَهللاَأحقَ َ:فقالَعسخَ,وجلَ َأسألظَكتابَهللاَعدَ 
َ.(١)عميوَىافخدَ َ,قعَفارددَعميوَياَعباسَضيعتوَ,الػليجَبغَعبجَالسمظ

َعمىََقَ م  َعَ ويَ  َالحزارة" َاإلسبلميةصاحبَكتابَ"قرة َتدامحَالجولة
َعميوَمغَحخيةَخبللَ َحرمػا َاإلسبلميةَوما معَغيخَالسدمسيغَفيَالببلد

غيخىع مغ لقج كان أىل الحمة السديحيػن، و "عرخَالجولةَاألمػيةَبقػلو:َ
يدتستعػن  ،غيوالييػد، والرابئ ،غيالدرادشتيأصحاب الجيانات األخخى ك

مغ التدامح ال نجج ليا نطيخ ا في البالد  في عيج الخالفة األمػية بجرجة  
فمقج كانػا أحخار ا في مسارسة شعائخ ديشيع، ، السديحية في ىحه األيام

ولع تكغ ىحه الزخيبة تفخض إال عمى  ... واحتفطػا بكشائديع ومعابجىع
والشداء  عفى مشيا الخلبانغيخ السدمسيغ القادريغ عمى حسل الدالح، وي  

اء، والذيػخ، والعجدة، والعسى سغ البمػغ، واألرق   والحكػر الحيغ ىع دون 
وكان الحميػن يعفػن في نطيخ ىحه الزخيبة مغ الخجمة ، الذجيج والفقخ

َ.(1)"العدكخية
ا:َ بػا بالعخب وكان الييػد في بالد الذخق األدنى قج رح  "ويقػلَأيز 

 اميع الدابقيغ .. وأصبحػا يتستعػن بكاملروىع مغ ضمع حك  الحيغ حخ  
                                                           

صــــفةَ:َم(١12١ىــــ/597ت:ََجســـالَالـــجيغَعبــــجَالـــخحسغأبـــػَالفــــخجَ)ابـــغَالجـــػزيََ(١)
م,1222َىــــ/١َ,١11١َطدارَالحـــجيث,َالقـــاىخة,َ,َأحســـجَبـــغَعمـــيَ ,َتحقيـــق:َالرـــفػة

 .366,َص١ج
لَديػر انــتَ(1) َزكــيَنجيــبَمحســػدَ:تخجســةم(,١98١َىـــ/١12١َ)ويميــامَجــيسذَت:ََو 

ـــــــخوت,َ)د.َط(,َ ـــــــل,َبي َ-١32,َص١3م,َج١988ىــــــــ/١128َوآخـــــــخون,َدارَالجي
١3١. 
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الحخية في حياتيع ومسارسة شعائخ ديشيع .. وكان السديحيػن أحخار ا في 
ا آمشيغ لديارة  االحتفال بأعيادىع عمش ا، والحجاج السديحيػن يأتػن أفػاج 
األضخحة السديحية في فمدصيغ .. وأصبح السديحيػن الخارجػن عمى 

عمى يج كشيدة الجولة البيدنصية، الحيغ كانػا يمقػن صػر ا مغ االضصياد 
سكشجرية وإنصاكيا، أصبح ىؤالء اآلن بصاركة القدصشصيشية وأورشميع واإل

َ.(١)"أحخار ا آمشيغ تحت حكع السدمسيغ

َمغَأصحابَاألديانَاألخخىَ َالتدامحَالجيشيَأقبلَكثيخ  َليحا ونتيجة 
َمخغسيغَ َليدػا َيجعيَالبعسََ-عمىَالجخػلَفيَاإلسبلم, َولكغَ-كسا ,

,َونطختيعَلمتدامحَالحيَتسيدَبوَالسدمسػنَ(1)اإلسبلماعتخاف اَمشيعَبدساحةَ
فيَالببلدَالسفتػحةَخاصةَخبللَالعرخَاألمػي,َوقجَأكجَعمىَذلظَالعجيجَ

َ,َمثل:ََ(3)مغَالسدتذخقيغ

١-ََ َ)ت: َآرنػلج َإلى١932َىـ/١319تػماس َ"الجعػة َكتابو َفي م(
َ ََكتبَعغاإلسبلم" َتدامح َبخسالة ا َمدتذيج  َالشدصػريَالسدمسيغ البصخيق
يقػلََيافَالثالثَإلىَسسعانَمصخانَريفاردشيخَورئيذَأساقفةَفارسيذػعَ

                                                           

 .١31َ-١3١,َص١3قرةَالحزارة,َج(١َ)
 .3١9َعالعَاإلسبلمي,َصعبجَالذافيَدمحمَعبجَالمصيا:َال(1َ)
جسعَمدتذخق,َوىيَتصمقَبالسعشىَالعامَعمىَكلَعالعَغخبيَاشتغلَبجراسةَالذخقََ(3)

َمــغَ كمــوَمــغَحيــثَلغتــو,َوآدابــو,َوحزــارتو,َأمــاَبــالسعشىَالخــاص,َفتصمــقَعمــىَكــل  
َبالجراساتَالستعمقـةَبالذـخقَاإلسـبلميَفـيَلغاتـوَوعقائـجهَوتذـخيعاتو,َفالسدتذـخقَ اىتع 

َ َإلىَالغخب.َإدواردَسعيج:َاالستذخاقَالسفاليعَالغخبيةَلمذخق,َتخجسة:َالَبج  أنَيشتسي 
ـــــة,َبيـــــخوت,َط م,1225َىــــــ/7َ,١116َكســـــالَأبـــــػَديـــــب,َمؤسدـــــةَاألبحـــــاثَالعخبي

 .١12ص
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إن العخب الحيغ مش حيع هللا سمصان الجنيا يذاىجون ما أنتع عميو، ":َفييا
وىع بيشكع كسا تعمسػن ذلظ حق العمع، ومع ذلظ فيع ال ي حار بػن العقيجة 

فػن عمى د شا وقجيدي السديحية، بل عمى العكذ ي عص  يششا، وي كخ مػن ق دد 
َ.(١)"الخب، ويجػدون بالفزل عمى الكشائذ واألديار

"َ ا: َأيز  السديحييغ  لقج عامل السدمسػن الطافخون العخب  وقال
ىحا التدامح في القخون  مشح القخن األول لميجخة، واستسخ   عطيع   بتدامح  

الكبائل السديحية التي اعتشقت  أن   وندتصيع أن نحكع بحق    ،الستعاقبة
ن العخب السديحييغ الحيغ أاإلسالم قج اعتشقتو عغ اختيار وإرادة حخة، و 

يعيذػن في وقتشا ىحا بيغ جساعات السدمسيغ لذاىج عمى ىحا 
َ.(1)"التدامح

عمقتَم(١999َىـ/١112السدتذخقةَاأللسانيةَزيغخيجَىػنكةَ)ت:ََ-1
َالجولةَاإلسبلميةَتجاهَغيخَالسدمسيغَعسميةَالتدامحَوالتعاونَوسياسةعمىَ

َاألمػَي َالعرخ ََفي العخب لع ي فخ ضػا عمى الذعػب السغمػبة "بقػليا:
ل  الجخػل  في اإلسالم؛ فالسديحيػن والدرادشتية والييػد الحيغ القػا ق ب 
س ح ليع جسيع ا دون أي     اإلسالم أبذع  أمثمة لمتعرب الجيشي وأفطعيا، س 

ك السدمسػن ليع بيػت عبادتيع  عائق ي سشعيع بسسارسة شعائخ ديشيع، وتخ 
ػىع بأدنى أذ   ليذ ىحا وأديختيع وكيشتيع وأحبارىع دون أن ي سد  ى، أو 

ومتى؟ وم غ ذا الحي  ؟مشتيى التدامح؟ أيغ روى التاريخ م ثل تمظ األعسال

                                                           

تخجسوَإلىَالعخبية:َحدغَإبـخاليعَحدـغَوآخـخون,َمكتبـةَالشيزـةَالسرـخية,َالقـاىخة,ََ(١)
 .١21َ-١2١م,َص١97١ىـ/١39١َ)د.َط(,َ

 .72َ-69ص(1َ)
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عجاء بعج االضصياد البيدنصي الرارخ، وبعج فطائع اإلسبان  لع يتشف ذ الر 
جد لع يدج   ػا أنفديع في واضصياد الييػد؟ إن الدادة والحكام السدمسيغ الج 

شؤون تمظ الذعػب الجاخمية، فبصخيخك بيت السقجس يكتب في القخن 
إنيع يستازون بالعجل وال "التاسع ألخيو بصخيخك القدصشصيشية عغ العخب: 

َ.(١)"عشف لبت ة، وىع ال يدتخجمػن معشا أي  اي طم سػنشا 

إنَتدامحَومعاممةَالسدمسيغَالصيبةَألىلَ:َ"قالَالسدتذخقَدوزَيَ-3
وأنيعَرأواَفيوَاليدخَوالبداشةَمساَلعََ,ىَإلىَإقباليعَعمىَاإلسبلمالحمةَأدَ 

َ.(1)"يألفػهَفيَدياناتيعَالدابقة
:َ"إنَالقػةَلعَتكغَم(١93١ىـ/١352)ت:ََغػستافَلػبػَنَويقػلَ-1

القخآن,َفقجَتخكَالعخبَالسغمػبيغَأحخار اَفيَأديانيعَ..َفإذاَعامبل َفيَانتذارَ
َلغةَ  َالعخبية َواتخح َاإلسبلم َبعسَالذعػبَالشرخانية َانتحل لو؛ََحجثَأن

َكانَيترفَبوَالعخبَالغالبػنَمغَضخوبَالعجلَالحيَلعَيكغَ فحلظَلسا
َعيجَ  َتعخفياََلمشاس َلع َالتي َالديػلة َمغ َاإلسبلم َعميو َكان َولسا بسثمو,

َ.(3)"يانَاألخخَىاألد

                                                           

شسذَالعخبَتدصعَعمىَالغخبَ=َأثخَالحزارةَالعخبيةَفيَأوروبة,َتخجسـة:َفـاروقَ(١َ)
َ.365م,َص١993ىـ/8َ,١1١3َبيزػنَوكسالَدسػقي,َدارَالجيل,َبيخوت,َط

َحدــشيَالخخبــػشمي:َاإلســبلمَوأىــلَالحمــة,َالسجمــذَاألعمــىَلمذــئػنَاإلســبلمية,ََ(1) عمــي 
 بترخف.١١١َم,َص١969ىـ/١389َالقاىخة,َ)د.َط(,َ

حزــارةَالعــخب,َتخجســة:َعــادلَزعيتــخ,َمؤسدــةَىشــجاوي,َالقــاىخة,َ)د.َط(,َ)د.َت(,َ(3َ)
 .١31صَ
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َ َ يس  َىي َإنسا َاألقػال َغيخََىحه َذكخىا َالتي َلؤلقػال َفيس مغ
َعمىَمجىَالتدامحَالحيَتسيدَبوَالسدمَالسدمسيغ,َوالتيَتجلَ  سػنَببلَشظ  
َ.خبللَالعرخَاألمػَي

َ
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يف سًاسُ الدولُ اإلسالمًُ جتاه غري املسلنني املبحث الثالث: 
 العلنٌ اجملال

َيشتطخونَأنَيتاألمػيػنََاىتعَ  َيكػنػا َولع َوتقخيبَالعمساء, ػافجَبالعمع
ليع,َوإنساَشخعػاَفيَدعػتيعَبصبيعةَالحالَالعمساءَعمىَقرػرىعَالسفتػحةَ
عخاقَالجولةَاإلسبلمية,َمثل:َالتحتَسيصخةََمغَسائخَاألقصارَالتيَدخمت
ََو َمكخميغ,َأوالذامَوفارسَومرخَواليشج َفيحزخونَإلييع َواألنجلذ, فخيكيا

فيَالػقتَالحيَكانَأنجادىعَمغَالعمساءَفيَأورباَي حقخونَويزصيجون,َىحاَ
َالتفتير َمحاكع َسػءََ(١)وتصاردىع َمشيع َمبتكخ َبكل َف ت ػقع َمكان؛ َكل في

َ.يشرفيعَأوَيجافعَعشيعَغَ العحاب,َدونَأنَيججواَمَ 

َالسجالَتَ عَ جَ شَ  وقج َفي َىحه َاإلسبلمية َالجولة ىحاََوَالعمسي,َسياسة
َ َوالتقجيخَوالتحفيد َالسدمسيغلَالتكخيع َغيخ َمغ َممميعََمعمساء َاختبلف عمى

َعشجىع,َ َما َلتقجيع )الرابئةَوالسجػسَوالييػدَوالشرارى(َعمىَأنَيتدابقػا
ستَأقصارىعَ َأنَض  َمشح َوصاروا َلمتفكيخَواالختخاعَواإلبجاع, َعقػليع وشحح

َإلىَجشبَمعَالعمساءَالسدمسيغَفيَتلمجولةَاإلسبلميةَيذاركػنَجشبَ  خسي َا
َجيجَ  َيألػا َولع َاإلسبلمية, َلياالحزارة َالعػن َتقجيع َفي َا َومغ أبخزَ,

                                                           

نذصتَخاصةَفيَالقـخنيغَ ليكيةكاثَػ ديػانَأوَمحكسةَ,Inquisition محاكعَالتفتيرَ(١)
,َوقـــجَالخـــامذَعذـــخَوالدـــادسَعذـــخ,َميستيـــاَاكتذـــافَمخـــالفيَالكشيدـــةَومعـــاقبتيع

ـــت خجمت ,َالكشيدـــةَالخومانيـــةَالكاثػليكيـــة لسحاكســـةَالسيـــخشقيغَبػاســـصةَعـــام َ َبذـــكلَ َاس 
الكشيدـــةََأوَالسحـــاكعَالتـــيَكانـــتَتكيسيـــاإكميخيكيـــةََوكـــانَذلـــظَمـــغَخـــبللَمحاكســـات

الستيــخشقيغ,َكسـاَكـانَيصمـقَعمـييع.َدمحمَعمــيَ لقسـعَأوَمكافحـة لكاثػليكيـةالخومانيـةَا
,١َقصــــب:َمــــحابحَوجــــخائعَمحــــاكعَالتفتــــيرَفــــيَاألنــــجلذ,َمكتبــــةَالقــــخآن,َالقــــاىخة,َط

 .75َ,76َم,َص١985ىـ/١125َ
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 ميةَخبللَالعرخفيَالجولةَاإلسبلَفيياَضيخَنبػغيعَالعمسيَالسجاالتَالتي
 :األمػَي

 ـ العلىم العربًُ:4

فيَالعرخَمعَتكغَتمظَالدياسةَلمجولةَاإلسبلميةَتجاهَغيخَالسدمسيغَف
اَالجانبَاألدبيَتولكغَشسمجيشية,َالَتقترخَفقطَعمىَالجػانباألمػيَ َأيز 
اىتساميعَبالجانبَاألدبيَوالَسيساَالذعخ,ََفقجَع خفَعغَاألمػييغَ,والعمسي
َ َإزاءَاألحدابَالدياسيةََأدركػافقج َليع َالدياسية َفيَالجعاية َالذعخاء أىسية

األخخى,َوأىسيتيعَفيَإبخازَمشجداتَالجولةَودحسَحججَالخرػم؛َولحلظَ
جسعػاَحػليعَجساعةَمغَأكابخَالذعخاء,َمشيعَمغَاختزَبيعَوانقصعَإلييع,َ
ا,َوبعسَ ومشيعَمغَمجحيعَبيغَالحيغَوا خخ,َوكانَذلظَدأبَوالتيعَأيز 

َضلَ  َالذعخاء َوالئيَىؤالء َتدمطََلؤلمػييغَععمى َأو َمحشتيع َأيام َفي حتى
َخرػميع.

َالس َغيخ َالذعخاء َمغ َعجد  َبخز َاألمػَيوقج َالعرخ َفي َفقجَدمسيغ ,
َعمىَ َفيَوفجوا َوأغجقػاَالخمفاء َمشيع َفقخ بػىع َفيَمجحيع؛ َوبالغػا قرػرىع

َ:ألمػَيدمسيغَفيَالعرخَاعمييعَالعصايا,َومغَأشيخَالذعخاءَغيخَالس

َالتغمبي َمعاوية َبغ َيحيى َبغ َبَ,ربيعة َالسعخوف َتغمبأوىػ َ,عذى
قرجَالذامَواترلََ,بشػاحيَالسػصل,َولجَشاعخَاشتيخَفيَالعرخَاألمػَي

,َكساَاشتيخَفكانَيفجَعميوَبالسجائحَويعػدَبالعصاياَ,السمظَبالػليجَبغَعبج
ََو َالسمظ, َعبج َبغ َمدمسة ََكانبسجح َتػفيانرخانيَ ربيعة َوعمييا عامََ,

َ:الحارثييغَالسجانَعبجَبشيَيسجحَقػلوَشعخهَومغ ,م7١2ىـ/91
 بأبوابَا تياخي حتى ك                        ـعمي حته جنساٌ فكعبة
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 أزبابَا خري ٍه اوقيًش                        املشيح وعبد يزيد تزوز

 .(1)بأقصابَا واملشنعات ٌ                      ـواليامسي الوزد يبادزىا

عبجَهللاَبغَخارجةَبغَحبيبَبغَعسخوَبغَحارثةََ:عذىَربيعةومشيعََأ
ثعََ,كانَيقجمَعمىَالذامَيسجحَعبجَالسمظ,َبغَأبيَربيعة,َمغَساكشيَالكػفة

اجَالكػفة اجَبغَيػسف,َبعجَأنَتػل ىَالحج  َكانَيقرجَات رلَبالحج  ,َكسا
َلمعيجَويبالغَفيَ مجحو؛َفكانَسميسانَيغجقَسميسانَبغَعبجَالسمظَوىػَولي 

َومغَشعخهَقػلو:ََ,عميوَالعصاياَواليبات
 سين قازع وال حكّي مبَتضه   خصوميت     يف وال حكّي يف أىا وما

 أجين ما سوء مً موالي خائف وال   جيى        ما سوء مً موالي مشمه وال

 أعين ما وأعسف أعين الري أىين         أقول والشّعس األقواو يف وفضمي

 .(2)أذىي مسعت وما عيين أبصست مبا              عامل جييبّ بني فؤادي وأٌّ

َأ َوىػ َاألخصل, َالشرخاني َالعخبي َالذاعخ َبغََبػويعج  َ ياث مالظ
َالرمتَ َبغَعسخواغػثَبغ َتغمبَبغَشارقة َبشي َقبيمة َمغ التيَكانتَ,

                                                           

معجـــعََم(:١119ىــــ/616َت:ََيـــاقػتَالحســـػيَ)أبـــػَعبـــجَهللاَشـــيابَالـــجيغَيـــاقػتَ(١)
دارَالغـــخبََ-تحقيــق:َإحدــانَعبــاسَ-إلــىَمعخفـــةَاألديــبَاألدبــاءَ=َإرشــادَاألريــب

؛١321َ,َص3,َجم١993ىـــــــــــ/١1١1َبيـــــــــخوتََ-الصبعـــــــــةَاألولـــــــــىَ-اإلســـــــــبلمي
م(:َكتــابَاألغــاني,َدار976َىـــ/356األصــفيانيَ)أبــػَالفــخجَعمــيَبــغَالحدــيغَت:َ

 .181َ,َص١١م,َج١986ىـ/١َ,١126إحياءَالتخاثَالعخبي,َبيخوت,َلبشان,َط
دارَم(:َالعقـجَالفخيـج,912َىــ/318َت:ََأبـػَعسـخَشـيابَالـجيغَأحسـجابغَعبجَربـوَ)َ(1)

ـــــة ـــــبَالعمسي ؛َاألصـــــفياني:163َ,َص١م,َج١981ىــــــ/١َ,١121َ,َطبيـــــخوت,َالكت
 .١12َ-١37,َص١8األغاني,َج
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َ َفي َالعخاق َماَأتدكغ َوالجديخة َالفخات َوالفخاَعالي َالسػصل َبيغ مغَ- ت
أشيخَالذعخاءَالحيغَضيخواَفيَالجولةَاإلسبلميةَخبللَالعرخَاألمػي,َفقجَ

خمفاءَبشيَم,َواترلَب61١َىـ/12سشةَلجَفيَخبلفةَعسخَبغَالخصابََو
,َفاترلَبيديجَبغَمعاوية,َوعبجَالسمظَبغَالذامَوأكثخَفيَمجحيعبببلدَأميةَ

فكانػاَيجيدونََمخوان,َوالػليجَبغَعبجَالسمظ,َووصلَإلىَمكانة َعالية َمشيع,
َ.(١)لوَماَالَيجيدونَلغيخهَمغَشعخائيع

َفيَاألنجلذَ َاإلسبلمية َإلىَالجانبَالغخبيَمغَالجولة َانتقمشا َما وإذا
َفيَتقخيبَالعمساءَمغَغيخَ َالسذارقة َشخيقة َاتبعػا َاألمػييغَىشاكَقج نجج
السدمسيغ,َماَدامَقجَأصبحَليعَمغَالسكانةَالعمسيةَماَيجعميعَيشالػنَىحهَ
اَعغَديشيعَ السكانةَمغَالقخبَمغَالحكامَوالػالة,َوذلظَبرخفَالشطخَأيز 
َمخحمةَ َخبلل َالسدمسيغ َغيخ َاألنجلذَمغ َعمساء َأشيخ َومغ َعقيجتيع, أو
َمغَاألمػييغَفيَ َالقخشبيَالحيَكانَمقخب ا البحث:َحفزَبغَالبخَ)ألبيخ(

َمغَببلطَ(1)األنجلذ الخميفةَ,َومشيعَاألسقفَربيعَبغَزيجَالحيَكانَمقخب ا
َاألزمانَ َ)تفاصيل َكتاب َأل ف َفقج َالسدتشرخ, َوابشو َالشاصخ َالخحسغ عبج
َالحيَ َقخشبة( َ)تقػيع َكتاب َوكحلظ َالسدتشرخ, َلمخميفة َاألبجان( ومرالح

َ.(3)بعشػانَكتابَاألنػاءَةت خجعَبعجَذلظَإلىَالبلتيشي

َ  
                                                           

 .195ََ-192,َص8األصفياني:َاألغاني,َج(١َ)
اإلبيـاري,ََم(:َتاري َافتتاحَاألنجلذ,َتحقيق:َإبـخاليع977ىـ/367َابغَالقػشيةَ)ت:َ(1َ)

َ.3١م,َص١989ىـ/1َ,١1١2َدارَالكتابَالمبشاني,َبيخوت,َط
خػانَقيخيشت:َفزلَاألنجلذَعمىَثقافةَالغخب,َنقموَعغَاإلسبانية:َنيادَرضا,َدارَ(3َ)

 .١١6ََم,َص١997ىـ/١َ,١1١8َإشبيمية,َدمذق,َط
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 :العلىم العقلًُ -1

 أوال : عمع الصب:

,َوىػَكانَنرخاني اعشوَأنوََفَ ع خَ ابغَأثالَالحيَومغَأشيخَاألعبلم:َ
معاويةَىَتػلَ فعشجماَاءَدمذقَفيَعيجَمعاويةَبغَأبيَسفيان,َمغَأشيخَأشبَ 

َ َلشفدووالية َاصصفاه َإليوَ,دمذق َلوَ,وأحدغ َاالفتقاد َكثيخ حيغََوكان
َبوواَ, يابو َليبلَ َ,لػثػق َمعو َاونيارَ َوالسحادثة ََو, َخبيخَ قج َأثال َابغ اَكان

,َوقجَكانَمتسيد اَ(١)خاصةَالدسػمَالقاتمةَوأنػاعيابةَباألدويةَالسفخدةَوالسخكَ 
َبالدسػم,َحدنَمعاويةَعمىَمػتوَحدن اَ َوالسخكبة,َخبيخ ا فيَاألدويةَالسفخدة

ا َ.(1)شجيج 

  "َ َالصبيبَالييػدي َسخ جػية"وكحلظ َ"ماسخجيذ"َىويدسَ,ما ا َ,أيز 
َ َالمغة, َسخياني َوىػ َالحكع َبغ َلسخوان ا َخاص  َشبيب ا َ/ىـ65َ:)توكان

َفيَالتخجسةََ,َكسام(685 َميس ا ,َالعخبيةالمغةَمغَالدخيانيةَإلىَلعبَدور ا
َ َكتاب َتخجع َفقج شاش ََ؛الصبَفيك  َالحكعَفيتخجسو َبغ َمخوان َ,خبلفة

ََو َعشجما َتخجستو َبعج َالسرشف َىحا َالعديد َعبج َبغ َعسخ خدائغََفيوجج
ََو َبإخخاجو َأمخ َالكتب, ََفيوضعو َهللا َواستخار َإلىََفيمربله, إخخاجو

                                                           

اءَعيـػنَاألنبـ:َم(١172ىــ/668َت:ََابغَأبيَأصـيبعةَ)أحسـجَبـغَالقاسـعَبـغَخميفـةَ(١)
ىــ/١َ,١1١6َ,َطبيـخوت,َمكتبةَالحياةَودارَ,َندارَرضا,َتحقيق:َفيَشبقاتَاألشباء

ابـــــغَفزـــــلَهللاَالعســـــخيَ)أحســـــجَبـــــغَيحيـــــىَشـــــيابَالـــــجيغَت:َ؛١7١َم,َص١995
كامــــلَســــمسانََ:تحقيــــقَ,مسالــــظَاألمرــــارَفــــيمدــــالظَاألبرــــارَ:َم(١318ىـــــ/719

 .3١9,َص9ج,َم12١2ىـ/١َ,١13١طَبيخوت,,َالكتبَالعمسيةَدار,َالجبػرَي
(َأحســجَحدــشيغَالقخنــي:َقرــةَالصــبَعشــجَالعــخب,َوكالــةَالرــحافةَالعخبيــة,َالقــاىخة,َ(1

َ.13-11م,َص12١9ىـ/١َ,١112ط
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َتعَ َػافعتليشَ؛السدمسيغ َفمسا َذلظََبو, َإلىَالشاسَيأربعفيَلو َأخخجو غَيػم ا
َ.(١)أيجييعَفيوَوبثَ 

َََ َكحلظ ََتياذوَقومشيع 92َ)ت: ََم(729ىـ/ َاألشبَ وىػ َالحيغَمغ اء
يػسفَاشتيخواَبقػةَالخأيَفيَمجالَالصب,َوقجَكانَقخيب اَمغَالحجاجَبغَ

َ.َ(1)كانَيعتسجَعميوَويثقَبسجاواتو,َفالثقفي

عبجَالسمظَبغَأبجخَالكشانيَالصبيبَالشرخانيَالذييخ,َوالحيََوكحلظ
بيا,َأسمعََالتجريذَفيَالستػليَكانَكانَمكيس اَفيَمجيشةَاإلسكشجرية؛َألنو

َ َسشة َيتػلىَالخبلفة َأن َقبل َالعديد َبغَعبج َعسخ 99َعمىَيج م,7١8َىـ/
َ َبغ َفيَوصحبَعسخ َعميو َالخاصَيعتسج َشبيبو َكان َحيث َالعديد عبج
َ.(3)صشاعةَالصبَوالجواء

الَتشتسيَلمجيغَاإلسبلميَوضيخَنبػغياَالعمسيَفيََخَ سَ كساَضيختَأَ 
بفزلَسياسةَالتدامحَالتيَاتبعتياَالجولةَاإلسبلميةَتجاهََالجولةَاإلسبلمية
مخالفتيعَليعَفيَ,َحيثَلعَتكغَتتحيدَالجولةَضجىعَبدببَغيخَالسدمسيغ

َالجولةَ َفي َوالػالة َالخمفاء َجانب َمغ َرعاية َكل َيججون َكانػا َبل الجيغ,
َمقخَ  بيغَمغَمجالديع,َمتخحيغَمشيعَأشباءَخاصيغَبيع,َاإلسبلمية,َفكانػا

فيَأنحاءَالجولةََاَرئاسةَالسخاكدَالبحثيةَالعمسيةَالتيَكانتَمشتذخةَ ػَ ل َػَ كساَتَ 
وىيَ,َأبيَالحكعَالجمذقيخَالعمسية:َأسخةَاإلسبلمية,َومغَأشيخَىحهَاألس
َاتخحتَالصبَحخفةَ  َكبيخة ََعائمة َقخون, َيقاربَثبلثة َما َكانَليحهَليا وقج

                                                           

 .182ابغَأبيَأصيبعة:َعيػنَاألنباء,َصَ(١َ)
 .17,َص6؛َالحىبي:َتاري َاإلسبلم,َج١79ابغَأبيَأصيبعة:َعيػنَاألنباء,َصَ(1)
َ.11عشجَالعخب,َص(َأحسجَحدشيغَالقخني:َقرةَالصبَ(3
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َمكانةَ  ََةَ خاص ََالعائمة َبشي َخمفاء َقمػب َأميةفي َمشيع َكان َفقج األشباءَ؛
َالقخنَ َحتى َالصب َمحتكخة َاألسخة َىحه َضم ت َوقج َالسحش كػن, البارزون

ماَيسيدَىحهََتقخيب ا,َوقجَكانَأىعَ َاديَعذخَالسيبلدي/َالحالخامذَاليجخَي
َماتَمشيعَشبيبَ  َأنوَكمسا َيتػارثػنََغَىػَخيخَ مَ َوَ ف َم َخَ َالعائمة َفكانػا مشو,

َوتسيَ  َججارة َعغ َخاص َالعمع َمكانة َليع َكانت َلحلظ َنفػسَالخمفاءَد؛ َفي ة
 .مػيػَناأل

ََو َاألكبخ َمؤسديا َالعائمة َىحه َمقجمة َفي َيأتي َالحكع ,َالجمذقيأبػ
ََ,مغَأشباءَمعاويةَبغَأبيَسفيانالحيَكانَ ,َبتخكيبَاألدويةوكانَعالس ا

َأميخ اَيَ وسَ  َمعاوية َجعمو َحيغ َيديج َالبشو َشبيب ا َالسكخمة َإلىَمكة َمعاوية خه
حتىَيعمػَويختفعَأسخةَأبيَالحكعَالجمذقيَمشحَذلظَالحيغَبجأَنجعَلمحج,ََو

َالسمظَبغَمخوانَوالحيَ َإلىَوصلَإلىَعرخَعبج عشجماََدمذقاستقجمو
َ َ,َفمسَ فيَمعجتوَوعجدَاألشباءَعغَعبلجوَأصابوَمخض  م  إن قالَلو:َ"اَق ج 

شخبت الساء قبل زوال عمتظ وافاك السػت؛ فامتشع عبج السمظ عغ شخب 
الساء يػميغ، وفي اليػم الثالث دعا بالساء فذخبو فسات مغ ساعتو كسا 

َالسَؤَ,أنحره الصبيب أبػ الحكع" َذكخ َالجليلَوقج َالحجيثَإلقامة َىحا رخػن
َ.(١),َوقجَعاشَمائةَسشةعمىَبخاعتوَفيَعمعَالصبَوتفػقو

َإنَماتَاألبَحتىَورثََو َابشوَما َالحكع َأبيوَفيَالصب, شالَفمجج
َبرشاعةَالصبَدمذقشيختوَفيَ َعالس ا ,َوقجَكانَاالبغَمثلَأبيو,َفاضبل 

َمسارستيا َويجيج ,َ َاألمػيةاستجعاه َالجولة َخمفاء َمغ َالعباسيةََعجد وكحلظ
َبعج وماتَفيََ,سخَالػلجَمثلَأبيوَحػاليَمائةَوخسذَسشيغحيثَعَ َ,فيسا

                                                           

 .11َ-13السخجعَالدابق,َصَ(١)
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الجمذقيَفيَعرخََحكعَبغَ,َليأتيَبعجَذلظَعيدى(١)م815ىـ/1١2سشةَ
َوالسعخوفَبسديح َالعباسية َبوَيعخفَالحيَالكبيخَالكشاشَصاحبَالجولة

َ.(1)إليوَويشدب

َ فيَأيامََالحيَعاشَالشرخانيوفيَاألنجلذَبخعَالصبيبَابغَممػكة
َالخحسغَالشاصخ َوكانَيرشعََ,األميخَعبج َبشفدو, وكانَعمىَبابَاألدوية

َثبلثػنَكخسيَ  َداره َالسخضىا َ َالعمساءَ(3)ليجمذَعمييا َذلظَمغ َإلىَغيخ ,
غيخَالسدمسيغَوالحيغَنبغػاَفيَضلَالحزارةَاإلسبلميةَحيثَقبػلياَلآلخخَ

يذةَسمسيةَفيَالسجالَالعمسي؛َوىػَماَوتدامحياَمعوَومعايذتياَلآلخخَمعا
خَالغخبَفيساَبعجَخبللَعرَكانَسبب اَفيَالتصػرَالعمسيَالحيَاستفادَمشو

َالشيزةَاألوربية.

 ثاني ا: عمع التخجسة:

تمظَالجولةَرجالَع خفَعغَبشيَأميةَحبيعَلمعمعَوالعمساء,َومغَبيغَ
َبغَمعاوية َبغَيديج َاىتساماتَ َ(1)خالج فيَالعجيجَمغََعمسيةَ َالحيَكانتَلو

َالكيسياء َالتخررات َتمظ َبيغ َومغ َالسختمفة, َلقبََ,التخررات حيث
                                                           

؛َأحســـجَحدـــشيغَالقخنـــي:َقرـــة١77ََ-١76ابـــغَأبـــيَأصـــيبعة:َعيـــػنَاألنبـــاء,َصَ(١)
 .11الصبَعشجَالعخب,َص

َ.١77(َابغَأبيَأصيبعة:َعيػنَاألنباء,َص(1
 .186السرجرَالدابق,َص(3َ)
ع خفَعشوَأنـوَمـغَرجـاالتَ(َخالجَبغَيديجَبغَمعاويةَبغَأبيَسفيانَاألمػيَالقخشي,َ(1

ـا,َمــاتَوالكيسيـاءَبالصـبَ َقـخيرَالستسيـديغَبالفرـاحة,َوالدـساحة,َخبيـخ ا َشـاعخ ا,َحكيس 
,3َ,َجمعجـعَاألدبــاءَيـاقػتَالحســػي:م.721َىـــ/85َسـشةَوقيــل:َم,729ىــ/92ََسـشة
َ.١11١َ-١138ص
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بحكيعَآلَمخوان,َوبدببَتمظَالسكانةَالعمسيةَأمخَباستقجامَمجسػعةَكبيخةَ
َالكتبَ َمغ َالعجيج َتخجسة َوشمبَمشيع َالسرخييغَواليػنانييغ, َالفبلسفة مغ

َالكي َمجاالت َفي َاليػنانية َأو َالقجيسة َالسرخية َوالشجػمَسػاء  َوالفمظ سياء
َراىبَ  َالعسمية َتمظ َفي َبيع َاستعان َالحيغ َالعمساء َبيغ َمغ َوكان َوالصب,

والحيَشمبَمشوَخالجَبغَيديجَأنَيعمسوَالكيسياء,ََ(مخيانذ)دسىَي ََنرخانيَ 
َاإلب َبالسرخي َاستعانتو َإلى َاإلضافة َالشرخاني َ(سصفغأ)سكشجراني الحيَ,

َ.(١)يجَفيَعمعَالكيسياءفةَخالجَبغَيَدنجحَفيَتخجسةَكتابَلمخمي

َالجمذقيََومسغ َفيَذلظَالعرخَاألمػيَيػحشا َالتخجسة بخعَفيَعمع
مشياَالعخبيةََ,م(َحيثَكانَماىخ اَفيَالعجيجَمغَالمغات719ىـ/١3١َ)ت:َ

َ َوكحلظ َمعاوية, َبغ َليديج ا َمبلزم  َوكان َوالفارسية, الصبيبَواليػنانية
إلىَجانبَشيختوَفيََةالعخبيَإلىَةالدخيانيَمغالحيَكانَمتخجس اَماسخجيذَ
اَلمخميفةَمخوانَبغَالحكع؛َفتخجعَلوَكتابَ(1)مجالَالصب ,َوقجَعسلَمتخجس 

َ.(3)أىخنَبغَأعيغَمغَالدخيانيةَإلىَالعخبية

 

                                                           

َ.111,َص1(َابغَخمكان:َوفياتَاألعيان,َمج(١
َ.182ء,َص(َابغَأبيَأصيبعة:َعيػنَاألنبا(1
َ.131(َالسرجرَالدابق,َص(3
َ
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يف  سًاسُ الدولُ اإلسالمًُ جتاه غري املسلننياملبحث الرابع: 
 اجملال االجتناعٌ

َاإلسبل َنطخ َفي َباإلندان َم كخ م, َ م َعغَغس  َوأصمو,ََالشطخ ديشو,
َ َفيَالَووعقيجتو, َوق يستو َخمقوَالتيَيعيرَفيياَاالجتساعيةَبيئةمخكده َفقج ,

َم كخمَ  َي جَ هللا َأن َأحج َي سم ظ َوال َمَهَ د َخ َ ا, َفي َأودعيا َالتي َكخامتو ,َخمقتوغ
َبالقخآنَ َيؤمغ َالحي َالسدمع َذلظ َفي َيدتػي َوشبيعتو, َف صختو َمغ وجعميا

َهللا َعبجَ,كتاب َبغ َأىلََوبسحسج َمغ َالسدمع َوغيخ َونبيو, َهللا هللاَرسػل

َأوَمَ  َمذاعَيتست عَبوَاألديانَاألخخى, َالبذخيةَحق  َفالكخامة غَالَديغَلو,
َاستثشاء َدون َمغ ََوألحجَالجسيع َالتذخياَذلظ, َوقسة َالتكخيع روة َوقجَذ  ,

جتساعيَتجاهَغيخَالسدمسيغَفيَالسجالَاالَتعجدتَسياسةَالجولةَاإلسبلمية
َي:عمىَالشحػَا تَاألمػَيَخبللَالعرخ

 : ، واللغُ الرمسًُ يف الدواويوـ حريُ العنل4

َفقج َالسبجأ َليحا َتامةَ تستَ َوتأصيبل  فيَالسجالََعَغيخَالسدمسيغَبحخية 
حقػقَالسػاششةَفيَالجولةَاإلسبلمية,َوكانتََتستعػاَبكل َ حيثَاالجتساعي؛َ

ََو َالػد َروح َيدػدىا َوغيخىع َالسدمسيغ َبيغ َاالجتساعية التفاىعَالعبلقات
ََوالتدامح َربسا َالتي َالقميمة َبعسَالفتخات َفي َحجثَيإال بيغََخبلفَ فييا

سحَوالعشفَالدسةَالعامةَوالغالبةَكانتَنبحَالكخاليةَالصخفيغ,َإالَأنَ  ,َفقجَس 
دمسيغَبالتستعَبالحخيةَاالجتساعيةَالكاممةَفيَالجولةَاإلسبلمية,َمغَلغيخَالس
َ َواالقتراحيث َالتجاري َالشذاط َومداولة َفعسمػاَالعسل َوالرشاعي, دي
َعجةاشبر َواألَ؛عات َوالعصػر َالسشدػجات َصشاعة َوالدجاجَمثل سمحة

ووصمػاَإلىَأماكغََ,وزاولػاَالتجارةَ,امتمكػاَىحهَالدفغوصشاعةَالدفغ,َبلَ
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َفيَالذخقَوالغخب (١)عجيجة
َيقترخَاألمخَعمىَىحا ، َكحلظََ,ولع بلَعسمػا

حتكخواَتجارةَالحىبَقجَاإضافةَإلىَأنيعَالقصغَوالريخفة,َبالدراعةَوالخلََو
الصعامَوالذخابَإالَماَكانَمحطػر اَمغَعمييعَمغََيحطخبلَلعَ,َ(1)والمؤلؤ

قجَكتبَعسخََوَ,والتعامبلتَبالخباَ,والخسػرَ,لحعَالخشديخَ:قبلَاإلسبلمَمثل
لخسخَأمرارَباأنَالَيجخلَأىلَالحمةَعمىَاألمرارََبغَعبجَالعديدَلػالتو

َ.(3)فكانػاَالَيجخمػنياَ,السدمسيغ

َلؤلىاليَ َالسدمسػن َسسح َلسرخ َاإلسبلمي َالفتح َبجاية َمشح وكحلظ
وىػَالذيءَالحيَلعََ,باستخجامَلغتيعَالكبصيةَألولَمخةَفيَالػثائقَالقانػنية

َكمغةَ َتدسحَبوَالحكػمةَالبيدنصيةَمغَقبل,َولعَتكغَالمغةَالكبصيةَمدتعسمةَ 
فيَالكشائذَواألديخةََالرمػاتَ َعشجَالفتحَاإلسبلمي,َبلَالسعخوفَأنَ َرسسيةَ 
ذخحَبالكبصية,َبلَكانتَاليػنانيةَلغةَالػثائقَواإلدارةَقخأَباليػنانيةَوتَ كانتَتَ 

َالبصمس َالعرخ َواستسخَ مشح َاإلسبلم, َدخػل َحتى َحتىََي َكحلظ الحال
َالسمظَبغَمخوانَ) َعبج َالخسسيةَفيَعيج َ-65أصبحتَالعخبيةَىيَالمغة

85َ َأنَ 725َ-681ىـ/ َإال َحتىََم(, َجانبيا َإلى َتدتعسل َضمت الكبصية
َ َالعباسي َأنالعرخ ََإلى َالػثائق َلغة َبسفخدىا َالعخبية الخسسيةَأصبحت

                                                           

م(:َالسدــالظ893َىـــ/182َت:َنحــػََابــغَخخداذبــةَ)أبــػَالقاســعَعبيــجَهللاَبــغَعبــجَهللا(َ(١
ــــــــظ ــــــــخوتََ-)د.َط(َ-دارَصــــــــادرَأفدــــــــتَليــــــــجنَ-والسسال ,َم١889ىـــــــــ/١326َبي

َ.١51-١53ص
َ.١51َ-١53(َالسرجرَالدابق,َص(1
 

الصبقـاتَالكبـخى,َتحقيـق:َ:َم(815ىــ/132َابغَسعجَ)أبػَعبجَهللاَدمحمَبغَسعجَت:ََ(3)
,5َ,َجم١992ىـــ/١َ,١1١2َط,َدمحمَعبــجَالقــادرَعصــا,َدارَالكتــبَالعمسيــة,َبيــخوت

 .183ص
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َبعس َتػجج َولحلظ َالعخبيةََوالقانػنية؛ َالثبلث َبالمغات َالسجونة الػثائق
ََ.(١)واليػنانيةَوالكبصيةَتخجعَإلىَالقخنيغَاألولَوالثانيَاليجخييغ

 : ـ املصاهر1َ

َ َوالسذاركةومغَضسغَصػر َالتدامحَوالتفاىع َالعرخََسياسة خبلل
َالكتابَحيثَاألمػيَ َمغَأىل َمراىخاتَبيغَرجالَمدمسيغَونداء وجػد

َميدػنَبشتفقجَتدوجَالخميفةَمعاويةَبغَأبيَسفيانَمغَأباحَاإلسبلمَذلظ,َ
َالحيَأصبحَ(1)الشرخانيةَبحجلَبغَأنياَالكمبية ,َالتيَأنجبتَلوَابشوَيديج 

َ.َ(3)م682ىـ/62َلمسدمسيغَبعجَوفاةَأبيوَمعاويةَسشةََخميفةَ 

 األعًاد:حريُ االحتفال بـ 3

َ َاالحتفال َحخية َفي َالحق  َالسدمسيغ َلغيخ َكان َالجيشيةَكسا بأعيادىع
اَفيَذلظَالػقت,َفمعَيتجخلَالسدمسػنََالتفاىعلعسميةََنتيجةَ  الحيَكانَسائج 

لسشعيا,َبلَعمىَالعكذَكانَأفخادَالسجتسعَيذاركػنَفييا,َفكانتَالذػارعَ
                                                           

(َقاســعَعبــجهَقاســع:َأىــلَالحمــةَفــيَمرــخَمــغَالفــتحَاإلســبلميَحتــىَنيايــةَالسساليــظَ(١
,3َة,َطدراســـةَوثائكيـــة,َدارَعـــيغَلمجراســـاتَوالبحـــػثَاإلندـــانيةَواالجتساعيـــة,َالقـــاىَخ

َ.31م,َص1223ىـ/١111َ
(َميدػنَبشتَبحجلَبغَأنياَبغَدلجةَبغَقشافةَالكمبية,َزوجَمعاويـةَبـغَأبـيَسـفيان,َ(1

وأمَيديجَبغَمعاوية,َامخأةَلبيبـةَعاقمـة,َشـاعخة,َوىـيَامـخأةَبجويـةَكانـتَتحـبَالباديـة,َ
تـتَسـشةَوثقمتَعميياَالغخبةَفصمقياَمعاويةَوىيَحاملَبيديج,َوأعادىاَإلـىَأىميـا,َوما

,7َ؛َالدركمــي:َاألعــبلم,َج36,َص1م.َالــحىبي:َســيخَأعــبلمَالشــببلء,َج699ىـــ/82َ
َ.339َ,312ص

,72َ؛َابـغَعدـاكخ:َتـاري َدمذـق,َج319,َص5الصبخي:َتـاري َالخسـلَوالسمـػك,َج(3َ)
 .١32ص
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َالذعانيغَخاصةَ  َعيج َفي َتتديغ َمرخ َإلىَ(١)في َالشاسَيخخجػن َوكان ,
,َوكحلظَفيَعيجَ(1)ىَفيَعيجىعالستشدىاتَواألماكغَالعامةَلسذاركةَالشراَر

َالسدمسيغَ َمغ َبغجاد َأىالي َوخاصة َفيو َالشاسَيخخجػن َالحيَكان الفرح
  .(3)والشرارىَإلىَديخَسسالػَشخقَبغجادَلميػَوالمعبَاحتفاال َبيحاَالعيج

الحيَكانتَتتديغَفيوََ(1)وكحلظَالسذاركةَفيَاالحتفالَبعيجَالغصاس
شػارعَمرخَبالديشة,َوكانَيخخجَالػالةَوكبارَالسػضفيغَلمسذاركةَفيَىحاَ

                                                           

عيــجَالذــعانيغ:َيــتع َاالحتفــالَبــوَيــػمَاألحــجَالثــانيَواألربعــيغَمــغَالرــػم,َوىــػَاليــػمََ(١)
ــاَحســاره,َفاســتقبموَأىــاليَالسجيشــةَمــغََالــحيَدخــل فيــوَالسدــيحَأورشــميعَ)القــجس(َراكب 

الخجــالَوالشدــاءَوالرــبيان,َوبأيــجييعَســعفَمــغَالشخيــل,َوورقَالديتــػن؛َلــحلظَيعــخفَ
ــاَبعيــجَالديتــػن.َأبــػَالفــجا:َالسخترــخَفــيَأخبــارَالبذــخ,َج ؛َالشــػيخي9١َ,َص١أيز 

م(:َنيايــةَاألربَفــيَفشــػن١333َىـــ/733َ)أحســجَبــغَعبــجَالػىــابَشــيابَالــجيغَت:َ
,َص١َم,َج1221ىـــــ/١َ,١113َاألدب,َدارَالكتــــبَوالػثــــائقَالقػميــــة,َالقــــاىخة,َط

؛َاألنبـــــاَغخيغػريـــــػس:َاألعيـــــادَالسدـــــيحية,َنذـــــخَجسعيـــــةَاألنبـــــاَغخيغػريـــــػس,١9١َ
 .81م,َص1225ىـ/١َ,١116َالقاىخة,َط

عبَواالعتبارَبحكخَالسػَا:َم(١11١ىـ/815َالسقخيديَ)تقيَالجيغَأحسجَبغَعميَت:ََ(1)
ــــالخصطَالسقخيديــــة,َدارَالكتــــبَالعمسيــــة,َبيــــخوت ,١َط,َالخصــــطَوا ثــــارَالسعــــخوفَب

 .19َ-17,َص1,َجم١997ىـ/١1١8َ
 .185,َص1آدمَمتد:َالحزارةَاإلسبلمية,َج(3َ)
ــاَبعيــجَالــجنح,َويــتعَاالحتفــالَبــوَفــيَالدــادسَمــغََ(1) الغصــاسَأوَالتعسيــج:َويعــخفَأيز 

شيخَكانػنَالثانيَ)يشايخ(,َوىػَاليػمَالحيَقامَفيوَيحيـىَبـغَزكخيـاَ)عمييسـاَالدـبلم(َ
السعــــخوفَعشــــجَالشرــــارىَبيػحشــــاَالسعســــجان,َبتعسيــــجَالسدــــيح؛َأيَغدــــموَفــــيَبحيــــخةَ

مغَالساءَاترلَبـوَروحَالقـجس,َفرـارَجسيـعَاألردنَ)شبخية(,َوعشجماَخخجَالسديحَ
ســكانيَالجولــةَالبيدنصيــةَيغسدــػنَأوالدىــعَفــيَالســاءَخاصــةَفــيَاأليــامَشــجيجةَالبــخودةَ

ــاَلــو.َأبــػَالفــجا:َالسخترــخ,َج السقخيــدي:َالخصــط,ََ؛9١,َص١فــيَىــحاَاليــػمَتعطيس 
== 
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الحيَشاركََواالحتفال,َويرفَالسدعػديَمطاىخَىحاَاالحتفالَفيَمرخَ
عشجَأىميا,َالَيشامَالشاسََعطيعَ َولميمةَالغصاسَبسرخَشأنَ بقػلو:َ"ىػَفيوَ

َشػبة َمغ َتسزي َعذخة َإحجى َليمة َوىي َكانػنََفييا, َمغ وستة
سخجَأىلَمرخَمغَأألفَمذعلَغيخَماََجانبَالفدصاطبَوَ.......,الثاني

َمغَ َالشاس َمغ َآالف َالميمة َتمظ َفي َالشيل َحزخ َوقج َوالذسع, السذاعل
السدمسيغَوالشرارى,َمشيعَفيَالدوارق,َومشيعَفيَالجورَالجانيةَمغَالشيل,َ
َيسكشيعَ َما َكل خون َوي حز  َالحزػر, َيتشاكخون َال َالذصػط, َعمى ومشيع

َوال َالحىب َوآالت َوالسبلبذ َوالسذارب َالسآكل َمغ َوالجػاىخَإضياره فزة
حدغَليمةَتكػنَبسرخ,َوأشسمياَسخور ا,َأوالسبلىيَوالعدفَوالقرف,َوىيَ

َ َأكثخىع َويغصذ َالجروب, َفييا َتغمق َوال َالشرارى( َالشيل,َ)يقرج في
َ.(١)"مغَالسخضَومبخئَلمجاءَنَذلظَأمانَ ويدعسػنَأ

َ َمتد َآدم َالسدتذخق َويعمق َلمشرارى َالسدمسيغ َمذاركة فيَعمى
َ َمغ َكسطيخ َواأللفةَمطاىخأعيادىع َوالتفاىع َأعيادََالتدامح َ"تجل بقػلو:

السدمسيغَعمىَمقجارَرقةَالسطيخَاإلسبلميَالحيَيحيطَبالحياةَالعامة,َفقجَ
َالشرارىَ َتخكػا َوقج ...َ َالشرخانية َاألعياد َبجسيع َيحتفمػن َالسدمسػن كان

                                                                                                                        
== 

ـــة19َ,َص1ج ؛َشـــشػدةَالثالـــث:َعيـــجَالغصـــاسَوالقـــجيذَالسعســـجان,َالكميـــةَاإلكميخيكي
 .15َ-11م,َص١997ىـ/١َ,١1١7َبالكاتجرائيةَبالعباسية,َالقاىخة,َط

َبــــغَالحدــــيغَت:َ(١َ) ــــي  ــــحىب957َىـــــ/316َالسدــــعػديَ)أبــــػَالحدــــغَعم م(:َمــــخوجَال
,١َم,َج1225ىــــــــ/١َ,١115َومعـــــــادنَالجـــــــػىخ,َالسكتبـــــــةَالعرـــــــخية,َبيـــــــخوت,َط

 .158ص
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يترخفػنَفيَأمػرىعَالجيشيةَمغَغيخَتجخلَفيَذلظ,َواشتخكػاَفيَالجانبَ
َ.(١)"مغَقبلَيَمغَتمظَاألعيادَكساَفعلَآباؤىعالسدمَ 

 : املساواَ أمام القضاءـ  1   

فيََالتفاىعَوالتدامحةَوسياسومغَدالئلَالعبلقاتَاالجتساعيةَالصيبة,َ
َاالجتساعي ََمداواَةَ:الجانب َالسختمفة َاألديان َفيَأصحاب َالقزاء أمام

األمػيَمدمسةَبغَتخاصعَاألميخَقجَمشيع,َفَالسحغَواألزماتَالتيَتقعَألي َ 
َإسح َديخ َبعسَأىل َمع َالسمظ َاعبج َعبجََ,بالشاعػرةق َبغ َعسخ َلو فقال

"َ ال تجمذ عمى الػسائج وخرساؤك بيغ يجي، ولكغ وكل العديد:
بخرػمتظ مغ شئت، وإال فجائي القػم بيغ يجي، فػكل مػلى لو 

-مع العمع بأنو كان صيخه وابغ عسو–بخرػمتو، فقزى عميو بالشاعػرة 
"(1َ )َ َبيشيع َيفرل َبعزيع َمع َالحمة َالتيَتخزَأىل فيياَوكانتَالقزايا

َ.(3)َنَػىعَالجيشيرؤساَؤ

 : التكافل االجتناعٌـ 5

َا َشسل َوالتذارككسا َالخعايةََلتدامح َاالجتساعي َالسجال في
َاالجتساعي َقبل َمغ َالسدمسيغ َلغيخ َاإلسبلة َاألمػيػنَالجولة َعسل َفقج مية,

َ َالسدمسيغ, َغيخ َبفقخاء َاالىتسام َفعمى َإلىَقج َالعديد َعبج َبغ كتبَعسخ

                                                           

 .181,َص1الحزارةَاإلسبلمية,َج(١َ)
ـــػَالفـــخجَ(َ(1 ـــغَالجـــػزيَ)أب ـــخحسغَت:َاب ـــجَال ســـيخةََم(:١12١ىــــ/597َجســـالَالـــجيغَعب

ـــةَالداىـــج,َضـــبصوَوشـــخحو:َنعـــيعَزرزور,َدارَ ـــجَالعديـــدَالخميف ومشاقـــبَعســـخَبـــغَعب
َ.9١َم,َص١981ىـ/١َ,١121الكتبَالعمسية,َبيخوت,َلبشان,َط

َ.329َ,َص8(َاألصفياني:َكتابَاألغاني,َج(3
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بمظَغَقَ وانطخَمَ :َ",َقائبل َلوعامموَعمىَالبرخةَبخعايةَالزعفاءَوالفقخاءَمشيع
َفأَ مَ  َالسكاسب, َخَ جَ غَأىلَالحمةَقجَكبختَسشو,َوضعفتَقػتو,َوولتَعشو

ََ.(١)"عميوَمغَبيتَمالَالسدمسيغَماَيرمحو

والي اَوكانََ,كتبَإلىَزيجَبغَعبجَالخحسغَبغَعسخَبغَالخصابكساَ
َلو:َ,عمىَالكػفة َاجتسعتَعشجكَأمػالَ "َقائبل  َالجشجَقج َأعصية َفأعطَ َ,بعج

ففعلَزيجََ",يغَفيَغيخَفدادَأوَتدوجَوالدبلمغَكانَعميوَدَ مَ َمغَأىلَالحمة
َ,أىلَالحمةَقػ َ َأنَ َ:فكتبَإليوَعسخَ,نوَقجَبقيَعشجناَبعجَذلظإ"َ:كتبَإليوَو

َ.(1)"فإناَالَنخيجىعَلدشةَوالَلدشتيغ

َ-كساَكانَالعمساءَوالفقياءَيػصػنَالخمفاءَباإلحدانَلغيخَالسدمسيغَ
َ.(3)ورعايتيعَاجتساعي اَ-خاصةَمغَأىلَالحمةَ

َ  

                                                           

 .56أبػَعبيجَاليخوي:َاألمػال,َص(١َ)
م(:819َىـــ/1١1َالسرــخيَت:ََعبــجَهللاَبــغَعبــجَالحكــعَبــغَأعــيغحكــعَ)ابــغَعبــجَالَ(1)

أحسجَتحقيق:ََعمىَماَرواهَاإلمامَمالظَبغَأنذَوأصحابو,َسيخةَعسخَبغَعبجَالعديد
 .63َ,61م,َص١981ىـ/6َ,١121َ,َبيخوت,َطعالعَالكتب,َعبيج

تحقيــق:َ:َالخــخاج,َ(م798ـ/َىـــ١81يعقــػبَبــغَإبــخاليعَاألنرــاريَت:َ)َأبــػَيػســفَ(3)
,َالقـاىخة,َ)د.َط(,َالسكتبـةَاألزىخيـةَلمتـخاث,َسـعجَحدـغَدمحمَوشـوَعبـجَالـخءوفَسـعج,َ

 .١38)د.َت(,َص
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 اخلامتُ

الم عمى مغ ال نبي  بعجه، الحسج هلل الحي الة والد  الحسج هلل وحجه، والر  
مغ آلو وأصحابو ع عمى أصحاب السقامات ي وأسم   الرالحات، وأصم    بشعستو تتع  

 الحيغ دعاىع إلى وحجانية هللا فكانػا مغ أصحاب االستجابات.

 وبعج:

مية مع فقج ضيخ مغ خالل الرفحات الدابقة كيف تعاممت الجولة اإلسال
، وأن سياسة التدامح والتفاىع ونبح السخالفيغ ليا أثشاء عرخ الجولة األمػية

 تػصمت  وقج ، ال يسكغ االستغشاء عشو أصيال   االكخالية والعشف كان مبجأ إسالمي  
َالتي مغ أىسيا: ظ الجراسة إلى العجيج مغ الشتائجفي تم

َأنَ َ- َالجراسة َالدياسَأثبتت َالعرخَالشطخية َخبلل َاإلسبلمية َلمجولة ية
َمغَغيخَالسدمسيغَلعَتزعَالعكباتَ َاألمػَي َالقجرَ َ,أمامَرعاياىا َبلَأتاحتَليع

َمغَالحخيةَوالتدامحَوالتعايرَداخلَإشارَالجولةَاإلسبلمية.َالكافيَ 

يغَقجَالتدمتَبحسايةَالخلبانَورجالَالج َ َراسةَأنَالجولةَاألمػيةبي شتَالجَ-
َفيياَ َالخمفاءَوكبارَرجاليع,َوأكجوا مغَأىلَالحمة,َخاصةَالسخاسيعَالتيَأصجرىا

خَالعجالةَتجاهَأىلَالحمةَحخصيعَالذجيجَعمىَااللتدامَبخوحَاإلسبلمَالدسحةَوتقخي
َعسبل َبساَتفخضوَالذخيعةَاإلسبلميةَالدسحة.

أكجتَالجراسةَدورَغيخَالسدمسيغَفيَالذئػنَالدياسيةَواإلداريةَوالعمسيةََ-
بحيثَأصبحَالَغشىَعشيعَفيَترخياَالعجيجَمغَأمػرَالجولةََ,لمجولةَاإلسبلمية

َاإلسبلمية.
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ََبيشتَ- َمغ َعجد َوصػل َالسدمسالجراسة َمكانةَ غيخ َإلى َاجتساعيةَ َيغ
االستغشاءَعشيعَفيََجةَأنَالخمفاءَلعَيكػنػاَيدتصيعػَنلجَرَمخمػقةَ َوإداريةَ َوعمسيةَ 

َوقتَمغَاألوقات.

َأنَ َ- َالجراسة َضل َ َأضيخت َفي َتستعػا َالسدمسيغ َالجولةَسياَغيخ سة
مغَمسارسةَشعائخىعََعَ يَ ت َش َكَ مَ َعاليةَ َديشيةَ َبسكانةَ َاإلسبلميةَخبللَالعرخَاألمػَي

َ.َالعرخىحاَمذيػدَلوَخبللََديشي َ َالجيشيةَفيَحخيةَوتدامحَ 

َوإيجابيةَ َعجيجةَ َأوضحتَالجراسةَأنَغيخَالسدمسيغَقجَأسيسػاَإسياماتَ َ-
َخبللَالعرخَاألمػَيفيَنذاشاتَالسجتسعاتَاإلسبل َفييا َالتيَعاشػا ,َوقجَمية

وبادلػىعَاليجاياَوالدياراتَفيَمثلَشاركيعَالسدمسػنَفيَاالحتفالَببعسَأعيادىعَ
َتمظَالسشاسبات.

َبخوزَ َ- َالجراسة َالسدَأكجت َغيخ َمغ َلسجسػعة َعجيجة َفيَمأسساء سيغ
اإلسبلميةََمياديغَالصبَواألدبَوغيخىاَمغَالعمػمَالسختمفة؛َبفزلَسياسةَالجولة

َ.َخبللَالعرخَاألمػَي

َالجولةالتيَاعتسجتياَيَوالتدامحَالجراسةَأنَسياسةَالتعايرَالدمسَت َش َي َب ََ-

َوالتيَأصبحتَجدءَ  َغيخَالسدمسيغ, َإنساََااألمػيةَتجاه َاإلسبلمية؛ مغَالحزارة
َمدتسجةَمغَالقخآنَالكخيعَوالدشةَالشبػيةَالسصيخة.َىي

َالسػاقفََ- َمغ َالعجيج َرصجوا َقج َالسؤرخيغ َأن َعغ َالجراسة أفرحت
خَالسدمسيغَوالسذاركةَمعَغييَالتعايرَوالتدامحَوالتفاىعَالتاريخيةَالتيَتثبتَتبش َ 
َ.خبللَالعرخَاألمػَي

َالسدمسيغََ- َبيغ َالسذتخك َوالتعاير َالتفاىع َمطاىخ َأن َالجراسة أثبتت
َيجعمياَقخيبةَ َوغيخىعَتجلَ  مغََعمىََوحجةَأصػلَاألديانَالدساويةَالثبلثة؛َوىحا

َالبعسَبالقجرَالحيَيدسحَبفتحَآفاقَالحػارَوالتفاىعَوالتعايرَالسذتخكَ بعزيا
َعبخَالعرػرَالسختمفة.
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َالجولة َنجحت َالدياسة َبيحه َأقػل: َالشياية َالعرخََوفي َخبلل اإلسبلمية
َالتدامحَواإلخاءََاألمػَي فيَالحفا َعمىَنديجَالسجتسعَوروابصوَالسختمفةَوقيع

َوالتعايرَالسذتخكَوالتفاىعَبيغَأصحابَالجياناتَالسختمفة.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
َ  
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 قائنُ املصادر واملراجع

 :املصادر: أوًلا

 م(.976ىـ/356األصفياني )أبػ الفخج عمي بغ الحديغ ت: 

َالعخبي,َ-١َ َالتخاث َإحياء َدار َاألغاني, َطَكتاب َلبشان, ,١َبيخوت,
َم.١986َىـ/١126

 .م(1271ىـ/ 668ت:  ابغ أبي أصيبعة )أحسج بغ القاسع بغ خميفة

َاألشباءعيػنَاألنباءَفيَشبقاتََ-1َ َتحقيق: َندارَرضا, مكتبةََودارَ,
َم.١995ىـ/١َ,١1١6َ,َطبيخوت,َالحياة

 .م(892ىـ/279البالذري )أحسج بغ يحيى بغ جابخ ت: 

َم.١988ىـ/١َ,١128َ,َطبيخوتَ,دارَومكتبةَاليبللفتػحَالبمجان,ََ-3َ

 م(.1174ىـ/ 569إلسباني ت: بغ الخابي يػنة اا الخابي)التصيمي بشياميغ 

َ1-ََ َبشياميغَالتصيمي, َاإلمارات,َطرحمة َأبػَضبي, ,١َالسجسعَالثقافي,
َم.1221ىـ/١113َ

 .م(1217 ىـ/614جبيخ )دمحم بغ أحسج األنجلدي ت: ابغ 

َ.م١981ىـ/١121ََ,١طَ,رحمةَابغَجبيخ,َدارَبيخوت,َبيخوتَ-5َ

 م(.943ىـ/331الجيذياري )أبػ عبج هللا دمحم بغ عبجوس ت:

َ6-ََ َالػزراء َاألَوالكتاب,كتاب َإبخاليع َالدقا, َمرصفى بياري,َتحقيق:
َط َالقاىخة, َالحمبي, َالبابي َمرصفى َمصبعة َشمبي, َالحفيب ,١َعبج

َم.١938ىـ/١357
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 .م(1211ىـ/597ت:  جسال الجيغ عبج الخحسغأبػ الفخج )ابغ الجػزي 

َوشخحو:ََ-7 َضبصو َالداىج, َالخميفة َالعديد َعبج َبغ َومشاقبَعسخ سيخة
َم.١981ىـ/١َ,١121الكتبَالعمسية,َبيخوت,َلبشان,َطنعيعَزرزور,َدارَ

َالرفػةَ-8َ َتحقيق:َصفة َبغَعميَ , َأحسج ,َ َالقاىخة, ,١َطدارَالحجيث,
َم.1222ىـ/١11١َ

9-ََ َتاري  َفي َعصاَواألمعَالسمػكالسشتطع َالقادر َعبج َدمحم َتحقيق: ,
َعصاَو َالقادر َعبج َبيخوتمرصفى َالعمسية, َالكتب َدار ,َ ,١َط,

َ.م١991ىـ/١1١1

 .م(1495ىـ/ 911الحسيخي )أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا ت: 

َعباس,ََ-١2َ َإحدان َتحقيق: َاألقصار, َخبخ َفي َالسعصار الخوض
َ.م١982ىـ/١122ََ,1طَ,مؤسدةَناصخَلمثقافة,َبيخوت

 .م(893ىـ/ 281ت: نحػ  ابغ خخداذبة )أبػ القاسع عبيج هللا بغ عبج هللا

َوالسسالظَ-١١َ ََ-السدالظ َصادر َليجندار َط(َ-أفدت بيخوتََ-)د.
َ.م١889ىـ/١326َ

 .م(1415ىـ/ 818ت:  أبػ زيج خمجون: )عبج الخحسغ بغ دمحمابغ 

َمغََ-١1َ َوالخبخَفيَتاري َالعخبَوالبخبخَومغَعاصخىع ديػانَالسبتجأ
َشحادة َخميل َتحقيق: َخمجون, َابغ َالسعخوفَبتاري  َاألكبخ َالذأن ,َذوي

َ.م١988ىـ/1َ,١128طَ,دارَالفكخ,َبيخوت

 .م(1282ىـ/ 681أبػ العباس ت:  ابغ خمكان )شسذ الجيغ أحسج

َدارََ-١3َ َإحدانَعباس, َتحقيق: َالدمان, َأبشاء َوأنباء وفياتَاألعيان
َ.م١922ىـ/١3١8َ)د.َط(ََ,صادر,َبيخوت
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 م(.854ىـ/ 241الذيباني البرخي ت: أبػ عسخو خميفة بغ خياط )

َخياطَتاري َ-١1َ َبغ َخميفة َضياء َأكخم َتحقيق: َالقمع,َ, َدار العسخي,
َم.١977ىـ/1َ,١397َمؤسدةَالخسالة,َدمذق,َبيخوت,َط

 .م(1347ىـ/ 748ت:  الحىبي )شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج

َعبجََ-١5َ َعسخ َتحقيق: َواألعبلم, َالسذاىيخ َووفيات َاإلسبلم تاري 
َ.م١993ىـَ/1َ,١1١3َطَ,الدبلمَتجمخي,َدارَالكتابَالعخبي,َبيخوت

َ.م١998ىـ/١َ,١1١9ط,َالكتبَالعمسية,َبيخوتَدارَتحكخةَالحفا ,َ-١6

َمغَالسحققيغَبإشخافَالذي ََ-١7 َمجسػعة َتحقيق: َالشببلء, سيخَأعبلم
َبيخوت َالخسالة, َمؤسدة َوآخخيغ, َاألرناؤوط 3َطَ,شعيب ىـ/١125َ,

َ.م١985

 م(.1393ىـ/795الخحسغ بغ أحسج ت:  ابغ رجب الحشبمي )أبػ الفخج عبج

َطَ-١8َ َبيخوت, َالعمسية, َالكتب َدار َالخخاج, َألحكام ,١َاالستخخاج
َم.١985ىـ/١125َ

 .م(845ىـ/ 231ابغ سعج )أبػ عبج هللا دمحم بغ سعج ت: 

الصبقاتَالكبخى,َتحقيق:َدمحمَعبجَالقادرَعصا,َدارَالكتبَالعمسية,ََ-١9َ
َ.م١992ىـ/١َ,١1١2َط,َبيخوت

 .م(1363ىـ/ 764ابغ شاكخ )دمحم بغ شاكخ ت: 

َ,١ط,َفػاتَالػفيات,َتحقيق:َإحدانَعباس,َدارَصادر,َبيخوتَ-12َ
َ.م١973/ىـ١393

 .م(1235ىـ/ 632ت:  ابغ شجاد )يػسف بغ رافع أبػ السحاسغ

َساميََ-1١َ َتحقيق: َوالجديخة, َالذام َأمخاء َذكخ َفي َالخصيخة األعبلق
َط(,َ َ)د. َدمذق, َالعخبية, َلمجراسات َالفخندي َالسعيج َنذخ الجىان,

َم.١956ىـ/١375َ
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 .م(1363ىـ/ 764بغ أيبظ ت: الرفجي )صالح الجيغ خميل 

ََوَ-11َ َاألرناؤوط َأحسج َتحقيق: َبالػفيات, َمرصفىالػافي َدارَتخكي ,
َ.م1222ىـ/١َ,١112َط,َبيخوتَ,إحياءَالتخاث

 .م(922ىـ/311الصبخي )دمحم بغ جخيخ أبػ جعفخ ت: 

َ13-ََ َدارَالتخاث, َبيخوتتاري َالصبخي=َتاري َالخسلَوالسمػك, ,1َط,
َ.م١967َىـ/١387

 م(.829ىـ/ 214ت: عبج هللا بغ عبج الحكع ابغ عبج الحكع )

َالعديدَ-11َ َعبج َبغ َعسخ َأنذََسيخة َبغ َمالظ َاإلمام َرواه َما عمى
ََوأصحابو, َعبيجتحقيق: َأحسج َالكتب, َطعالع َبيخوت, ,6َ,
ََم.١981ىـ/١121

 م(.941ىـ/ 328األنجلدي ت:  أبػ عسخ شياب الجيغ أحسجابغ عبج ربو )

َم.١981ىـ/١َ,١121َ,َطبيخوت,َدارَالكتبَالعمسيةالعقجَالفخيج,ََ-15َ

 م(.1175ىـ/ 571ت: بغ الحدغ  أبػ القاسع عمي  ابغ عداكخ )

َدمذقَ-16َ َتاري  َتحقيق: َالعسخوَي, َغخامة َبغ َعسخو َالفكخ, ,َدار
َم.١995ىـ/١َ,١1١5َبيخوت,َط

 .م(1348ىـ/749الجيغ بغ فزل هللا ت: العسخي )أحسج بغ يحيى شياب 

َ17-ََ َاألبرار َاألمرارَفيمدالظ َسمسانََ:تحقيقَ,مسالظ كامل
َ.م12١2ىـ/١َ,١13١طَبيخوت,,َالكتبَالعمسيةَدار,َالجبػرَي

 .م(1332ىـ/ 732ت:  أبػ الفجاء )عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي

َالسصبعةَ-18َ َالقاىخةَالسخترخَفيَأخبارَالبذخ, ,َالحديشيةَالسرخية,
َ,َ)د.ت(.١ط
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 م(.976ىـ/ 365ت:  )أحسج بغ دمحم أبػ عبج هللاابغ الفكيو 

َالَ-19َ َعالع َاليادي, َيػسف َتحقيق: َطالبمجان, َبيخوت, ,١َكتب,
َم.١996َىـ/١1١6

 .م(977ىـ/ 367ت:  أبػ بكخ دمحم بغ عسخ القخشبيابغ القػشية )

َ32-ََ َاألنجلذ, َافتتاح َالكتابَتاري  َدار َاإلبياري, َإبخاليع تحقيق:
َم.١989ىـ/1َ,١1١2َالمبشاني,َبيخوت,َط

 .م(1372ىـ/ 774)أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ ت: ابغ كثيخ 

َعميَ َ-3١َ َتحقيق: َوالشياية, َالعخبي,ََالبجاية َالتخاث َإحياء َدار شيخي,
َ.م١988ىـ/١َ,١128َط,َبيخوت

 م(.957ىـ/ 346عمي  بغ الحديغ ت:  السدعػدي )أبػ الحدغ

َطَ-31َ َبيخوت, َالعرخية, َالسكتبة َالجػىخ, َومعادن َالحىب ,١َمخوج
َم.1225ىـ/١115َ

 .م(1131ىـ/ 421ت:  ابغ مدكػيو )أحسج بغ دمحم بغ يعقػب

َاليسعَ-33 َوتعاقب َاألمع َتجارب ,َ َتحقيق: َإماميأبػ دارََ,القاسع
َ.م1222ىـ/1َ,١11١َطإيخان,ََ,سخوش

 م(.1361ىـ/762 عبج هللا السرخي ت: )ابغ قميج بغ مغمصاي

إكسالَتيحيبَالكسالَفيَأسساءَالخجال,َتحقيق:َأبػَعبجَالخحسغََ-31َ
عادلَبغَدمحم,َوأبػَدمحمَأسامةَبغَإبخاليع,َالفاروقَالحجيثةَلمشذخ,َالقاىخة,َ

َم.122١ىـ/١َ,١111َط

 .م(1441ىـ/ 845السقخيدي )تقي الجيغ أحسج بغ عمي ت: 

َبالخصطََ-35َ َالسعخوف َوا ثار َالخصط َبحكخ َواالعتبار السػاعب
َ.م١997ىـ/١َ,١1١8َط,َالسقخيدية,َدارَالكتبَالعمسية,َبيخوت
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 .م(1521ىـ/ 927عبج القادر بغ دمحم الجمذقي ت: الشعيسي )

َالجيغ,َ-36َ َشسذ َإبخاليع َتحقيق: َالسجارس, َتاري  َفي دارََالجارس
َ.م١992ىـ/١َ,١1١2ط,َالكتبَالعمسية,َبيخوت

 م(.1333ىـ/ 733ىاب شياب الجيغ ت: الشػيخي )أحسج بغ عبج الػ 

نيايةَاألربَفيَفشػنَاألدب,َدارَالكتبَوالػثائقَالقػمية,َالقاىخة,ََ-37
َم.1221ىـ/١َ,١113َط

 م(.839ىـ/ 224ت: أبػ ع بيج القاسع بغ سال م اليخوي )

,َ)د.١َ,َطبيخوتَ,دارَالفكخ,َخميلَدمحمَىخاسَاألمػال,َتحقيق:َ-38َ
َت(.

 .م(1229ىـ/ 626ت:  شياب الجيغ أبػ عبج هللا الخوميياقػت الحسػي )

إحدانَ,َتحقيق:َمعجعَاألدباءَ=َإرشادَاألريبَإلىَمعخفةَاألديبَ-39َ
َم.١993ىـ/١َ,١1١1َ,َطدارَالغخبَاإلسبلمي,َبيخوت,َعباس

َ.م١995ـ/ى1َ,١1١6ط,َمعجعَالبمجان,َدارَصادر,َبيخوتَ-12

 .(م798ـ/ ىـ182يعقػب بغ إبخاليع األنراري ت: ) يػسفأبػ 

السكتبةَ,َسعجَحدغَدمحمَوتحقيق:َشوَعبجَالخءوفَسعج,َالخخاج,ََ-1١َ
َ,َالقاىخة,َ)د.َط(,َ)د.َت(.األزىخيةَلمتخاث

ًً  ا: املراجع:ثان

 أحسج حدشيغ القخني.

َوكالةَ-11َ َالعخب, َالصبَعشج َطَقرة َالقاىخة, َالعخبية, ,١َالرحافة
 م.12١9ىـ/١112
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 يادي الذخيف.حامج دمحم ال

َالعرخَاألمػي,ََ-13َ َالذامَحتىَنياية أحػالَغيخَالسدمسيغَفيَببلد
َم.1227ىـ/١َ,١118َعسان,َاألردن,َط

 حدغ الباشا.

َالقاىخة,َطََ-11 َالعخبية, َدارَالشيزة ,١َمجخلَإلىَا ثارَاإلسبلمية,
َم.١992ىـ/١1١2َ

 خميل عبج الخحسغ.

َ15-ََ َلمجيانة َالسقجس َالكتاب َوالثقافة,َاأفدتا َالفشػن َروافج لدرداشتية,
َم.1228ىـ/1َ,١119َدمذق,َط

 رأفت دمحم الشبخواي.

َالعاليََ-16َ َالسعيج َنذخ َوالشقػد, َوالفشػن َالعسارة َاإلسبلمية ا ثار
َم.1228ىـ/١َ,١119َلمجراساتَاإلسبلمية,َالقاىخة,َط

 .م(1976 /ىـ1396الجيغ بغ محسػد الجمذقي ت:  خيخالدركمي )

َالعخبََ-17َ َمغ َوالشداء َالخجال َألشيخ َتخاجع َقامػس األعبلم
ىـ/١5َ,١113َط,َوالسدتعخبيغَوالسدتذخقيغ,َدارَالعمعَلمسبلييغ,َبيخوت

َ.م1221

 سيجة إسساعيل كاشف.

َالجولةََ-18َ َقيام َإلى َالعخبي َالفتح َمغ َاإلسبلم َفجخ َفي مرخ
َ َطالصػلػنية, َالقاىخة, َلمكتاب, َالعامة َالسرخية ١َالييئة ىـ/١1١5َ,

َم.١991

 ششػدة الثالث.

َبالكاتجرائيةََ-19َ َاإلكميخيكية َالكمية َالسعسجان, َوالقجيذ َالغصاس عيج
َم.١997ىـ/١َ,١1١7َبالعباسية,َالقاىخة,َط
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 عبج الذافي دمحم عبج المصيف.

َالدبلم,ََالعالعَ-52َ َدار َسياسية, اإلسبلميَفيَالعرخَاألمػيَدراسة
َم.1228ىـ/١َ,١119َالقاىخة,َط

 عمي  حدشي الخخبػشمي.

َالقاىخة,ََ-5١َ َالسجمذَاألعمىَلمذئػنَاإلسبلمية, َوأىلَالحمة, اإلسبلم
َم.١969ىـ/١389َ)د.َط(,َ

 .عمي  ششصاوي 

َ51-ََ َالسشارة, َدار َوتأري , َوصف َدمذق َفي َاألمػي ججة,َالجامع
َم.١992ىـ/١َ,١1١2َالدعػدية,َط

 غخيغػريػس.

َطَ-53َ َالقاىخة, َغخيغػريػس, َاألنبا َنذخَجسعية َالسديحية, ,١َاألعياد
َم.1225ىـ/١116َ

 قاسع عبجه قاسع.

َالسساليظََ-51َ َنياية َحتى َاإلسبلمي َالفتح َمغ َمرخ َفي َالحمة أىل
َا َوالبحػث َلمجراسات َعيغ َدار َوثائكية, َواالدراسة جتساعية,َإلندانية

َم.1223ىـ/3َ,١111َالقاىخة,َط

 مجسػعة مؤلفيغ.

َطَ-55َ َبيخوت, َالشفائذ, َدار َنذخ َالسيدخة, َاألديان ,١َمػسػعة
َم.122١ىـ/١111َ

 .دمحم رمدي 

القامػسَالجغخافيَلمببلدَالسرخيةَمغَعيجَقجماءَالسرخييغَإلىََ-56َ
َ َالقاىخة١915سشة َلمكتاب, َالعامة َالسرخية َالييئة َم, ١َط, ىـ/١1١5َ,
َ.م١991
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 دمحم عمي عبج الحفيظ، عبج السعد فزل عبج الخزاق محسػد.

َطَ-57َ َالقاىخة, َاإلسبلمية, َوالحزارة َالتاري  َفي ,١َدراسات
َم.12١7ىـ/١138

 دمحم عمي قصب.

َالقاىخة,ََ-58َ َالتفتيرَفيَاألنجلذ,َمكتبةَالقخآن, محابحَوجخائعَمحاكع
َم.١985ىـ/١َ,١125َط

 .دمحم عسارة

َط(,ََ-59َ َ)د. َالقاىخة, َالسعارف, َدار َلئلسبلم, َالحزاري العصاء
َم.١997ىـ/١1١8َ

َدارََ-62َ َاإلسبلمية, َالحزارة َفي َاالقترادية َالسرصمحات قامػس
َم.١993ىـ/١َ,١1١3َالذخوق,َالقاىخة,َط

 محسػد شاكخ.

َاإلسبلمي,ََ-6١ َالسكتب َ)تخكية(, َآسيا َفي َاإلسبلمية َالذعػب مػاشغ
َم.١988ىـ/7َ,١128َبيخوت,َلبشان,َط

 الدباعي. ىمرصف

,١َمغَروائعَحزارتشا,َدارَالػراق,َالسكتبَاإلسبلمي,َبيخوت,َطَ-61َ
َم.١999ىـ/١112َ

 .شامي ىيحي

َبيخوتَ-63َ َالعخبي, َالفكخ َدار َواإلسبلمية, َالعخبية َالسجن ,َمػسػعة
َ.م١993/ىـ١1١3َ,١ط
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 ثالًثا: املراجع املعربُ:

 .آدم متد

فيَالقخنَالخابعَاليجخيَأوَعرخَالشيزةَفيَالحزارةَاإلسبلميةََ-61َ
َالياديَأبػَريجة َلمعخبية:َدمحمَعبج َنقمو َالعامةَاإلسبلم, َالسرخية َالييئة ,

َم.12١3ىـ/١َ,١131َلمكتاب,َالقاىخة,َط

 س. تختػن.أ. 

َالسعارف,ََ-65َ َدار َحبذي, َحدغ َتخجسة: َاإلسبلم, َفي َالحمة أىل
 م.١967ىـ/1َ,١387َالقاىخة,َط

 سعيج.إدوارد 

َديب,ََ-66َ َأبػ َكسال َتخجسة: َلمذخق, َالغخبية َالسفاليع االستذخاق
َم.1225ىـ/7َ,١116َمؤسدةَاألبحاثَالعخبية,َبيخوت,َط

 .خػان قيخيشت

فزلَاألنجلذَعمىَثقافةَالغخب,َنقموَعغَاإلسبانية:َنيادَرضا,ََ-67َ
َم.١997ىـ/١َ,١1١8َدارَإشبيمية,َدمذق,َط

 .م(1999ىـ/1421زيغخيج ىػنكة )ت: 

َفيََ-68َ َالعخبية َالحزارة َأثخ =َ َالغخب َعمى َتدصع َالعخب شسذ
,8ََدارَالجيل,َبيخوت,َطَتخجسة:َفاروقَبيزػنَوكسالَدسػقي,أوروبة,َ
َم.١993ىـ/١1١3َ

 .ستيفغ رنديسان

َالبيدنصيةَ-69َ َجاويجَ:جسةَختَ,الحزارة َتػفيق َالعديد َعبج الييئةَ,
َم.١997ىـ/1َ,١1١8َطَ,َالقاىخة,السرخيةَالعامةَلمكتاب
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 سيخ تػماس. و. أرنػلج.

الجعػةَإلىَاإلسبلمَبحثَفيَتاري َنذخَالعقيجةَاإلسبلمية,َتخجسوََ-72
َالسرخية,َ َالشيزة َمكتبة َوآخخون, َحدغ َإبخاليع َحدغ َالعخبية: إلى

َم.١97١ىـ/١39١َالقاىخة,َ)د.َط(,َ

 .م(1931ىـ/1351)ت:  غػستاف لػبػن 

َ7١-ََ َتخجسة: َالعخب, َالقاىخة,َحزارة َىشجاوي, َمؤسدة َزعيتخ, عادل
َالقاىخة,َ)د.َط(,َ)د.َت(.

 كارل بخوكمسان.

َفارس,ََ-71َ َأميغ َنبيو َالعخبية: َإلى َنقمو َاإلسبلمية, َالذعػب تاري 
َم.١968ىـ/5َ,١388ََومشيخَالبعمبكي,َدارَالعمعَلمسبلييغ,َبيخوت,َط

ل ديػر انت  .م(1981ىـ/ 1411)ويميام جيسذ ت:  و 

َدارَالجيل,ََػدزكيَنجيبَمحسَ:تخجسةقرةَالحزارة,ََ-73َ وآخخيغ,
َم.١988ىـ/١128َبيخوت,َ)د.َط(,َ

 يػس فميػزن.يػل

تاري َالجولةَالعخبيةَمغَضيػرَاإلسبلمَإلىَنيايةَالجولةَاألمػية,ََ-71َ
َالتألياَ َلجشة َريجة, َأبػ َاليادي َعبج َدمحم َاأللسانية: َمغ َلمعخبية نقمو

 م.١968ىـ/1َ,١388َالقاىخة,َطوالتخجسةَوالشذخ,َ

  



 

8311 

 : الرسائل العلنًُ:رابًعا

 رسائل الجكتػراه:
 عبج الشبي دمحم عػض.مرصفى دمحم 

َاأليػبيََ-75َ َالعرخ َفي َمرخ َفي َالذخيفيغ َالحخميغ مخررات
,َرسالةَدكتػراه,َكميةَالمغةَالعخبية,َ(م١152َ-١١7١َ/َىـ618َ-567َ)

َم.12١6ىــ/١137َالقاىخة,َقدعَالتاري َوالحزارة,َ

 


