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اإلسالم وصحابة الخسػل الكخيع دمحم )صمى هللا ييجف ىحا البحث إلى معخفة مػقف 
  .عميو وسمع( مغ الفكخ والثقافة بعج تحخيخىع لبالد مرخ

لع يقترخ التحخيخ العخبي لسرخ عمى تعخيبيا ونذخ اإلسالم بيغ أىميا، بل أسيع في 
. قيام ثقافة عخبية أخحت تشسػ تجريجيًا حتى صارت صخحًا حزاريًا شامخًا لو أصػلو ومسيداتو
ومغ السالحظ أن ثقافة مرخ العخبية كانت ذات شابع ديشي في البجاية كغيخىا مغ األمرار 
اإلسالمية، ألن أكثخ العمساء الحيغ ضيخوا آنحاك كانػا مغ صحابة الخسػل دمحم )صمى هللا 
عميو وسمع( الحيغ رافقػا جيػش التحخيخ، ثع أخحت الثقافة تتصػر إلى األخح بالعمػم الجنيػية 
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Abstract 

This research aims to know the position of Islam and the 

companions of the Holy Prophet Muhammad (may God bless him and 

grant him peace) on thought and culture after liberating the country of 

Egypt. 

The Arab liberation of Egypt was not limited to its Arabization 

and spread of Islam among its people, but rather contributed to the 

emergence of an Arab culture that began to grow gradually until it 

became a monumental civilization that has its origins and advantages. 

It is noticeable that the Arab culture of Egypt was religious in the 

beginning, like other Islamic provinces, because most of the scholars 

who appeared at that time were from the companions of the Messenger 

Muhammad (peace and blessings be upon him) who accompanied the 
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armies of liberation, then the culture began to develop into the 

introduction of secular and philosophical sciences. 

Key words: Islamic studies, Al-Fustat, the Umayyad period 

توطئة.  
ال ريَب أن اإلسالم ديغ تسجني ولج في مجيشة ُتعجُّ مغ السجن التجارية الحيػية، ىحا الجيغ الحي 
حسمُو العخب وبّذخوا بو يرمح عقيجة لكل البذخ ، في كل زمان ومكان ِلسا يحسُل مغ معاٍن 

ات اإلندانية والعمسية إلى أن يخث هللا األرض وَمْغ سامية ومغ سعٍة وشسػل لكل التصػر 
 زب ٹٱٹٱُّٱعمييا، وقج َعجَّ هللا سبحانو وتعالى ديغ اإلسالم خاتع الجيانات الدساوية 

  . (1)  َّ رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

ومع ذلظ تشاسى بعس السدتذخقيغ ىحه الحكيقة فػصفػا العخب السدمسيغ بالبجو الحيغ 
يجيمػن السكػنات األساسية لمحزارة والتحّزخ، لحلظ فقج ضلَّ بعزيع ُيدّسي العخب، كعشاويغ 

 . (ٕ)وىي تفديخ في أحج اآلراء بأنيا تعشي بالعخبية )الدّخاقيغ( Saracenلكتبيع، بتعبيخ 
فالعخب بجوا امتيشػا حخفة الغدو برػرة عامةة وقصةع شةخل التجةارة اليػنانيةة والخومانيةة 
خاصةةة، والعجيةةج مةةةغ السدتذةةخقيغ األواخةةل والستةةةأخخيغ مةةا فتكةةػا أن يرةةةػرون حخكةةات التحخيةةةخ 

التةةةةةي يةةةةةخاد بيةةةةةا الغةةةةةدو العدةةةةةكخي السةةةةةجّمخ  Conquestsأو  Invasionsالعخبيةةةةةة عمةةةةةى أنيةةةةةا 
 ت. والحزارا (ٖ)لمسجنيات

إنَّ ميسة ىحا البحث ىي إضيار الخصأ الفادح الحي وقع فيو ىةالالء بسةا سةشبيشو مةغ أنَّ 
 الجراسات السػّثقة ستتجمى عغ عقميٍة عمسيٍة متصػرة واعية تتجاوز فيع السدتذخقيغ وأساليبيع. 
مةةغ ىشةةا ييةةةجف ىةةحا البحةةث إلةةةى معخفةةة مػقةةف اإلسةةةالم وصةةحابة الخسةةػل الكةةةخيع دمحم 

 يو وسمع( مغ الفكخ والثقافة بعج تحخيخىع لبالد مرخ. )صمى هللا عم
لع يقترخ التحخيخ العخبي لسرخ عمى تعخيبيا ونذخ اإلسالم بيغ أىميا، بل أسةيع فةي 
قيام ثقافة عخبية أخحت تشسػ تجريجيًا حتى صارت صخحًا حزاريًا شامخًا لو أصػلو ومسيداتو. 

بع ديشةي فةي البجايةة كغيخىةا مةغ األمرةار ومغ السالحظ أن ثقافة مرخ العخبية كانةت ذات شةا
اإلسةةالمية، ألن أكثةةةخ العمسةةةاء الةةحيغ ضيةةةخوا آنةةةحاك كةةةانػا مةةغ صةةةحابة الخسةةةػل دمحم )صةةةمى هللا 
عميةو وسةةمع( الةحيغ رافقةةػا جيةػش التحخيةةخ، ثةةع أخةحت الثقافةةة تتصةػر إلةةى األخةح بةةالعمػم الجنيػيةةة 

 والفمدفية. 
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صمى الو عميو وسةمع( بػصةفيع مقةاتميغ لقج وفج عمى مرخ عجد مغ صحابة الخسػل )
في جير التحخيةخ ، وقةج أوردت السرةادر التاريخيةة أعةجادًا مةغ أولكةظ الرةحابة ، مةشيع الدبيةخ 
بغ العػام، والسقجاد بغ األسةػد، وعبةادة بةغ الرةامت، وأبةػ الةجرداء، وأبةػ ذر الغفةاري، وعبةجهللا 

وخارجةة بةغ ححافةة ، وأبةػ أيةػب  بغ عسخو بغ العاص، وعّسار بغ ياسخ، وعسةخو بةغ العةاص،
 . (ٗ)األنراري، وعبجهللا بغ سعج بغ أبي سخح ، وعبجهللا بغ عباس بغ عبج السصمب وغيخىع

. (٘)لقةةج اشةةتغل ىةةالالء الرةةحابة بةةالعمػم الجيشّيةةة، كسةةا كةةانػا مةةغ حّفةةا  الحةةجيث ورواتةةو
خة تةّجرس فيةو م مجرسة عمسية شةيي ٔٗٙىة /ٕٔوغجا جامع عسخو بغ العاص بعج تأسيدو عام 

وممتقةةى العمسةةاء والفقيةةاء واألخسةةة وأليةةو يمجةةأ الشةةاس لالسةةتفتاء  (ٙ)العمةةػم الجيشيةةة مةةغ فقةةو وحةةجيث
 (ٛ). وقج وصفو إبغ بصػشةة(ٚ)وأليو يفج الصالب لتمقي العمػم، وفيو يتخخج خيخة العمساء والفقياء

، تقةةةام فيةةةو بقػلةةةو) ))ومدةةةجج عسةةةخو بةةةغ العةةةاص، مدةةةجج شةةةخيل، كبيةةةخ القةةةجر، شةةةييخ الةةةحكخ
الجسعة...((. وكان أول اساتحة ىحه السجرسةة ىةالالء الرةحابة الةحيغ جةاؤوا مةع جيةػش التحخيةخ 

. وُيَعجُّ عبجهللا بغ عسخو بغ العاص ، مالسذ (ٜ)واستقخوا في مرخ واستػششػىا فعّجوا مرخييغ
ػل السجرسةةةة الجيشيةةةة فةةةي مرةةةخ. فيةةةحكخ أّنةةةو كةةةان مةةةغ أشةةةيخ الشةةةاس حةةةجيثًا ، إذ رو  عةةةغ الخسةةة

. وقةج أخةح عشةو الفقةو عةجد (ٔٔ)، وكان يفتي في الرةحابة(ٓٔ))صمى هللا عميو وسمع( ماخة حجيث
مغ الرحابة مشيع أبػ سعيج الخجري، وأبػ ىخيخة الجوسي، وجابخ بغ عبجهللا األنرةاري، ورافةع 

 . (ٕٔ)بغ حجيج، وسمسة بغ األكػع، وأبػ واقج الميثي، وعبجهللا بغ بحيشة
بةةغ العةةاص مةةغ أعةةالم العةةخب الفقيةةاء فةةي عرةةخه ، فيةةحكخ أبةةػ  كةةان عبةةجهللا بةةغ عسةةخو

، أن عبةةج الةةخحسغ بةةغ زيةةج بةةغ أسةةمع قةةال) )لّسةةا مةةات الببادلةةة) عبةةج هللا بةةغ عبةةاس، (ٖٔ)اسةةحال
 وعبجهللا بغ الدبيخ، وعبجهللا بغ عسخو بغ العاص ، صار الفقو في جسيع البمجان إلى السػالي(. 

كثيةةخ االشةةالع فةةي غيةةخ الحةةجيث، فيةةخو  أّنةةو  كسةةا كةةان عبةةجهللا بةةغ عسةةخو بةةغ العةةاص
 .(٘ٔ)، كسا ذكخ إبغ سعج أّنو كان يقخأ بالدخيانية(ٗٔ)كان يقخأ التػراة 

وكةةةةةان قةةةةةج )أصةةةةةاب جسمةةةةةة مةةةةةغ كتةةةةةب أىةةةةةل الكتةةةةةاب وأدمةةةةةغ الشطةةةةةخ فييةةةةةا ورأ  فييةةةةةا 
. مّسةةةا يالكةةةج اشالعةةةو الػاسةةةع عمةةةى الثقافةةةات األخةةةخ  التةةةي ُتَعةةةجُّ مةةةشياًل مةةةغ مشاىةةةل (ٙٔ)عجاخةةةب(

ثقافة والعمػم. فكان بحق مالسدًا لمسجرسة الجيشية التةي كةان مقّخىةا جةامع عسةخو بةغ العةاص ، ال
القخيةةةةب مةةةةةغ دار سةةةةكشو، ويةةةةةحكخ أّنةةةةو حيشسةةةةةا تةةةةػفى دفةةةةةغ فةةةةي داره السالصةةةةةقة لةةةةجار أبيةةةةةو فةةةةةي 

 . (ٚٔ)الفدصاط
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وفزةةاًل عّسةةا تقةةّجم فكةةان جسيةةع الرةةحابة الةةحيغ دخمةةػا مرةةخ مةةع جيةةػش التحخيةةخ، قةةج 
يةةةث عةةةغ الخسةةةػل دمحم )صةةةمى هللا عميةةةو وسةةةمع(، وقةةةج تشاقةةةل أىةةةل مرةةةخ عةةةشيع تمةةةظ رووا األحاد

قبل أن يبجأ بحكخىع بالقػل) )ىحه تدسية مغ رو  عشو  (ٛٔ)األحاديث، وقج أشار إبغ عبج الحكع
أىةةةل مرةةةخ مةةةغ أصةةةحاب رسةةةػل هللا )صةةةمى هللا عميةةةو وسةةةمع( مسةةةغ دخميةةةا فعةةةخف أىةةةُل مرةةةخ 

بعةةس الشةةاس أنَّ ليةةع صةةحبة وأّنيةةع قةةج دخمةةػا مرةةخ لةةع أَر  بالخوايةةة عشيع...وتخكةةت قػمةةًا يةةحكخ
 أحجًا مغ أىل العمع مغ مذاخخيع يثبت ذلظ ليع...(.

ومةغ السالكةةج أنَّ الرةةحابة لةةع يجمدةةػا فةةي السدةجج فحدةةب ليحةةّجثػا عةةغ الخسةةػل )صةةمى 
عمةةييع هللا عميةةو وسةةمع(، بةةل كةةانػا يتحةةّجثػن بةةحلظ فةةي كةةلِّ مكةةاٍن وزمةةان، ال سةةيسا عشةةجما ُيْذةةِكل 

 أمٌخ ما. فيشقمػن قػل الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( وسشتو ليعالجػا ذلظ. 
وفزةةاًل عةةغ ذلةةظ كةةان الخمفةةاء السدةةمسػن ووالتيةةع يذةةّجعػن العمةةع والعمسةةاء فةةي مرةةخ، 

) )أن الخميفة عسخ بغ الخصاب (ٜٔ)كسا كانػا يذجعػنيا في غيخىا مغ الػاليات. ذكخ الديػشي
ان بةةغ أبةةي جبمةةة إلةةى أىةةل مرةةخ لةةيفّقييع فةةي الةةجيغ(. كسةةا بعةةث )رضةةي هللا عشةةو( أرسةةل حّبةة

الخميفة األمػي عسخ بغ عبج العديةد، نةافع مةػلى إبةغ عسةخ فكيةو أىةل السجيشةة إلةى مرةخ لةيعّمع 
أىميةةا الدةةشغ فأقةةام بيةةا مةةّجة وبعةةث جعثةةل بةةغ عاىةةان بةةغ سةةعيج الخعيشةةي السرةةخي، أحةةج القةةّخاء 

. مسةةةا يذةةةيخ إلةةةى وجةةةػد تبةةةادل ثقةةةافي بةةةيغ (ٕٓ)القةةةخآنوالفقيةةةاء مةةةغ مرةةةخ إلةةةى السغةةةخب ليقةةةخخيع 
واليات الجولة العخبية اإلسالمية، فزاًل عغ اسةيام الفدةصاط فةي رفةج الحخكةة الثقافيةة فةي واليةة 

 السغخب العخبي. 
لقةةج بةةجأت السجرسةةة الجيشيةةة فةةي الفدةةصاط بذةةكل بدةةيش ثةةع أخةةحت تشسةةػ بذةةكل تةةجريجي، 
ولع تمبث أن أنجبت عجدًا مةغ العمسةاء السجتيةجيغ، كةان مةغ بيةشيع سةميع بةغ عتةخ التجيبةي وىةػ 

، )وأحةةةج الببةةةاد السجتيةةةجيغ وكةةةان يقةةةػم فةةةي ليمةةةو (ٕٔ)مةةةغ مذةةةاىيخ التةةةابعيغ الةةةحي رووا الحةةةجيث
ولعةلَّ عمسةو وكفاءتةو قةج  (ٖٕ)، حتةى ُسةّسي بالشاسةظ لكثةخة عبادتةو(ٕٕ)تسةو(فيبتجئ القةخآن حتةى يخ

م فةةي عيةةج الخميفةةة معاويةةة بةةغ أبةةي ٔٙٙىةةة/ٔٗاّىةةالُه ليكةةػن قاضةةيًا عمةةى واليةةة الفدةةصاط سةةشة 
. ويةحكخ أّنةو كةان قةاص الجشةج (ٕٗ)سفيان، فزاًل عغ تػليو وضيفة القرز إلى جانةب القزةاء

. ولعةةلَّ الدةةبب فةةي اسةةتحجاث وضيفةةة (ٕ٘)شةةيج تحخيةةخ مرةةخعمةةى أيةةام عسةةخو بةةغ العةةاص ، إذ  
القرةةز، ىةةػ مةةا ذكةةخ مةةغ أن الخميفةةة عمةةي بةةغ أبةةي شالةةب )رضةةي هللا عشةةو( َلّسةةا رجةةع مةةغ 
معخكة صفيغ، كان قج قشت فجعا عمى َمْغ خالفةو، فبمةذ ذلةظ معاويةة بةغ أبةي سةفيان، فةأمخ أن 
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. (ٕٙ)الذام، وكتةب بةحلظ إلةى األمرةاريقزَّ بعج صالتي الفجخ والسغخب، وأن يجعػ لو وألىل 
وذكةخ الميةث بةغ سةةعج) أن القرةز نػعةان) األول قرةز العامةةة، إذ يجتسةع الشفةخ مةغ الشةةاس 
أمةةام القةةاص لةةيعطيع ويةةحّكخىع، وقرةةز الخاّصةةة ىةةػ الةةحي أحجثةةو معاويةةة بةةغ أبةةي سةةفيان إذ 

سجه ومّججه وصّمى وّلى رجاًل عمى القرز إذا َسّمع اإلمام مغ صالة الفجخ جمذ فحكخ هللا وح
عمى نبيو وسّمع ، ودعا لمخميفة وأىمو وألىل واليتو وجشػده وعمى أىل حدبو، وعمى الكفار كافة، 

 . (ٕٚ)وكان سميع بغ عتخ يخفع يجيو في قررو
ويبةةةجو أنَّ مجةةةالذ القرةةةز ىةةةحه بقيةةةت ذات صةةةبغة ديشيةةةة حتةةةى نيايةةةة القةةةخن الثةةةاني 

. وكان القرز يقػم بةو أحيانةًا غيةخ القزةاة (ٕٛ)اليجخي وكان مغ رجاليا قزاة وأدباء بميغػن 
، فحكخ أن الخميفة عسخ بغ عبج العديةد جعةل القرةز باإلسةكشجرية لمُجةالح أبةػ كثيةخ األمةػي 

. كسةا ذكةخ أنَّ (ٜٕ)مٖٚٚىةة/ٕٓٔالسرخي مػلى عبج العديد بغ مةخوان ، الةحي تةػفى بعةج عةام 
و بةةغ العةةاص كةةان يتةةػلى القرةةز عكبةةة بةةغ سةةميع التجيبةةي السكشةةى أبةةػ دمحم، إمةةام جةةامع عسةةخ 

. كسا تةػّلى القرةز دّراج بةغ سةسعان أبةػ الدةسح السرةخي، مةػلى عبةجهللا بةغ عسةخو (ٖٓ)أيزاً 
بغ العاص، وقج رو  عغ عبجهللا بغ الحارث بةغ جةدء، ورو  عشةو الميةث بةغ سةعج وتةػفى سةشة 

 .(ٖٔ)مٖٗٚىة/ٕٙٔ
يةب ويكشةى والةجه بةأبي ومغ الخجال البارزيغ في تةاري  مرةخ العمسةي، يديةج بةغ أبةي حب

حبيب، وأسسو سػيج، وسةػيج ىةحا كةان مةغ سةبى الشػبةة الةحيغ أسةخىع العةخب فةي حسمةتيع الثانيةة 
. ويقال أن اسع أبي حبيب، قةيذ، وىةػ مةػلى بشةي عةامخ بةغ (ٕٖ)مٕ٘ٙىة/ٖٔعمى الشػبة سشة 

ل األزد . وقةج نذةأ يديةج نذةأة عخبيةة إسةالمية فةي كشةف أسةخة مةغ قباخة(ٖٖ)لةالي، وكشيتةو أبةػ رجةاء
كانت تبير في الفدصاط ، وعةاش فةي جةػ عمسةي مددىةخ، وتمّقةى العمةع مةغ عةجد مةغ صةحابة 

ويحكخ صاحب شبقات الفقياء) أن يديج أخح عمسةو  (ٖٗ)الخسػل )صمى هللا عميو وسمع( وتابعييع
، مفتةةةي أىةةةل مرةةةخ فةةةي زمانةةةو والةةةحي مةةةات سةةةشة (ٖ٘)مةةةغ أبةةةي الخيةةةخ مخثةةةج بةةةغ عبةةةجهللا اليدنةةةي

 . (ٖٙ)مٛٓٚىة/ٜٓ
) أنةةو كةةان ثقةةة كثيةةخ الحةةجيث. وكةةان عةةالع مرةةخ فةةي عرةةخه ، (ٖٚ)وقةةال عشةةو إبةةغ سةةعج

. ويبةجو أنةو جسةع نةاحيتيغ مةغ العمةع إحةجاىسا (ٖٛ)قال فيو الميث بغ سةعج) )يديةج عالسشةا وسةيجنا(
الشاحية التاريخية، فكان السالرخ السرخي إبغ عبج الحكع صاحب كتاب فتػح مرخ وأخبارىا قج 
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خالل كتابو السحكػر ىحا، معتسجًا عميو في نقةل الكثيةخ مةغ األحةجاث التاريخيةة  أورد اسسو كثيخاً 
 ، السيسا الستعمقة بعسميات التحخيخ العخبية. 

أما الشاحية الثانية وىي الفقيية، فقيل عشو أّنو) أّول مغ أضيخ العمةع بسرةخ، والسدةاخل 
. كسةا كةان يديةج (ٜٖ)سالحةع والفةتغفي الحالل والحخام ، وقبل ذلظ كانػا يتحجثػن في التخغيب وال

أحةج الثالثةة الةحي جعةل إلةييع الخميفةة عسةخ بةغ عبةج العديةد الفتيةا بسرةخ، وتةػفى يديةج بةغ أبةي 
ونبةذ مةغ تالميةحه رجةالن مةغ أشةيخ فقيةاء مرةخ، ىسةا عبةج هللا  (ٓٗ)م٘ٗٚىةة/ٕٛٔحبيب سةشة 

بغ لييعة بغ عكبة بةغ لييعةة الحزةخمي الغةافقي السرةخي ، الفكيةو ، قاضةي مرةخ ومدةشجىا، 
. ومةغ الجةجيخ (ٔٗ)كان مكثخًا مغ الحجيث واألخبار والخواية، إاّل أنَّ بعس السحّجثيغ لةع يثقةػا بةو

قج اعتسج عمى رواياتو كثيخًا في تدجيل الػقةاخع التاريخيةة، إاّل  بالحكخ أنَّ السالرخ إبغ عبج الحكع
أنَّ ذلةةظ ال يعشةةي الذةةظ فيسةةا رو ، إذ ذكةةخ أّنةةو) )كةةان ُيقةةخأ عميةةو مةةا لةةبذ مةةغ حجيثةةو فيدةةكت، 
فقيةةل لةةو فةةي ذلةةظ فقةةال) مةةا ذنبةةيي إنسةةا يجيكةةػنشي بكتةةاب يقخأونةةو عمةةيَّ ويقػمةةػن، ولةةػ سةةألػني 

ويبةةجو أنَّ ىةةحه الخوايةةة ُتعةةجُّ تفشيةةجًا ِلسةةا قيةةل أّنةةو كةةان ضةةبيفًا  (ٕٗ)ألخبةةختيع أنةةو لةةيذ مةةغ حةةجيثي(
 وليذ محل ثقة في حجيثو. 

كان إبغ لييعة مغ السحبيغ لجسع العمةع والخحمةة فةي سةبيمو، فكةان يكّشةى بةأبي خخيصةة، 
وذلةةظ ألنةةو كانةةت لةةو خخيصةةة معّمقةةة فةةي عشقةةو فكةةان يةةجور بسرةةخ، فكّمسةةا قةةجم قةةػم كةةان يةةجور 

 . (ٖٗ)ان إذا رأ  شيخًا سألو مغ لقيت وعّسغ كتبتعمييع، فك
-٘٘ٔواّله الخميفةةةةة أبةةةةةػ جعفةةةةةخ السشرةةةةػر القزةةةةةاء فةةةةةي مرةةةةخ نحةةةةةػ عذةةةةةخ سةةةةةشيغ  

. تةةػفى إبةةغ (ٗٗ)م، وىةةػ أول قةةاض حزةةخ لشطةةخ اليةةالل فةةي شةةيخ رمزةةانٓٛٚ-ٔٚٚىةة/ٗٙٔ
 .(ٙٗ)مٓٛٚىة/ٗٙٔ. وقيل سشة (٘ٗ)م في القاىخةٜٓٚىة/ٗٚٔلييعة سشة 

األول ىةةػ األرجةةح، ألنَّ ىشةةاك روايةةة تفيةةج أّنةةو ُصةةخف عةةغ القزةةاء  ولعةةّل تةةاري  وفاتةةو
م، وأنَّ الميث بغ سعج بعةث ٙٛٚىة/ٓٚٔم، وأنَّ داره وكتبو احتخقت في سشة ٓٛٚىة/ٗٙٔسشة 

 ، دعسًا لو. (ٚٗ)إليو مبمذ ألف ديشار
أما الميث بةغ سةعج بةغ عبةج الةخحسغ، أبةػ الحةارث مةػلى قةيذ بةغ رفاعةة الدةيسي كةان 

م في قخيةة قمقذةشجة ، وىةي ٕٔٚىة/ٜٗأصبيان في فارس، لكّشو  ولج في مرخ سشة  أصمو مغ
) )ىةةي بمةةجة حدةةشة السشطةةخ، غديةةخة الفػاكةةو، (ٜٗ)قةةال عشيةةا القمقذةةشجي (ٛٗ)مةةغ أسةةفل أرض مرةةخ

 وألييا ُيشدب الميث بغ سعج(. 
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تعّمةةع الميةةث عمةةى شةةيػخ مرةةخ، مةةشيع يديةةج بةةغ أبةةي حبيةةب، ورو  عةةغ عصةةار بةةغ أبةةي 
غ أبي مميكة وابةغ شةياب الدىةخي وسةعيج السقبةخي وأبةي الدبيةخ السّكةي ونةافع مةػلى ابةغ رباح واب

. وشةةاف بكثيةةخ مةةغ الةةبالد ليجسةةع العمةةع والحةةجيث، (ٓ٘)عسةةخ وعسةةخو بةةغ الحةةارث، وغيةةخىع كثيةةخ
فخحل إلى مكة وبيت السقجس وزار بغجاد فحّجث بيا ، ورو  عشو مغ أىميةا ُحجةيغ بةغ السثشةى، 

. وجسةةةع الحةةةجيث عةةةغ الكثيةةةخ مةةةغ (ٔ٘)ويةةةػنذ بةةةغ دمحم ، وغيةةةخىع كثيةةةخومشرةةةػر بةةةغ سةةةمسة ، 
، وقةج  (ٕ٘)التابعيغ، واترل باإلمام مالظ في السجيشة وتبادال الخساخل في مداخل تتعمق بالتذخيع

بقػلةةو) )ومةةشيع الدةةخي الدةةخي، السمةةي الةةػفي، لعمسةةو عقةةػل،  (ٖ٘)وصةةفو أبةةػ نبةةيع األصةةبياني
 ، أبػ الحارث الميث بغ سعج(. ولسالو بحول

ويةةةةخو  أنَّ اإلمةةةةام الذةةةةافعي قةةةةال عشةةةةو) )الميةةةةث بةةةةغ سةةةةعج ، أفقةةةةو مةةةةغ مالةةةةظ ، إاّل أنَّ 
. وقال عشو يحيى بةغ بكيةخ) )كةان فقييةًا عخبةي المدةان ُيحدةغ القةخآن (ٗ٘)أصحابو لع يقػمػا بو(

سةًا جةػادًا، ويقةال أنَّ . وكةان غشيةًا سةخيًا كخي(٘٘)والشحػ، ويحفظ الحةجيث والذةعخ، حدةغ الةحاكخة(
دخمةةةةو فةةةةي الدةةةةشة كةةةةان خسدةةةةة آالف ديشةةةةار، وكةةةةان يشفةةةةق معطةةةةع دخمةةةةو عمةةةةى العمسةةةةةاء وذوي 

. وكةةةان الميةةةث بةةةغ سةةةعج ثقةةةة كثيةةةخ الحةةةجيث صةةةحيحو، كسةةةا اشةةةتغل بةةةالفتػ  فةةةي (ٙ٘)الحاجةةةات
. ويةةةةخ  األسةةةةتاذ أحسةةةةج (ٛ٘). ولةةةةو قةةةةجرة فقييةةةةة عجيبةةةةة حتةةةةى أّنةةةةو يقةةةةخن باإلمةةةةام مالةةةةظ(ٚ٘)زمانةةةةو
) أن الميث بغ سعج كان لو محىب خاص يعةخف بةو ، ولكّشةو لةع يجّونةو فةي كتةب ، ولةع (ٜ٘)أميغ

 يكغ لو اتباع يشقمػن عشو ، فزاع محلبو. 
يكفةةي لجحزةةو إذ قةةال) )الميةةث بةةغ  (ٓٙ)إاّل أنشةةا نةةخ  خةةالف ذلةةظ، ومةةا يةةحكخه ابةةغ الشةةجيع

دةألو، ولةو الكتةب، سعج مغ أصحاب مالظ وعمى محلبو ثع اختاره لشفدو، وكان يكاتب مالكةًا وي
 كتاب التاري ، كتاب مداخل الفقو(. 

م( وذلظ عشجما تػلى ٓٛٚ-ٜٜٙىة/٘ٔ-ٓٛولسا عخف السرخيػن محىب أبي حشيفة )
م خمفةةًا لعبةةجهللا بةةغ لييعةةة، وكةةان ٓٛٚىةةة/ٗٙٔإسةةساعيل بةةغ اليدةةع الكشةةجي قزةةاء مرةةخ سةةشة 

الميث بغ سةعج فةي  ، إختمف معو(ٔٙ)إسساعيل ىحا أول مغ قزى في مرخ بسحىب أبي حشيفة
. ويةةةحكخ أنَّ الخميفةةةة أبةةةا جعفةةةخ (ٕٙ)بعةةةس السدةةةاخل الفقييةةةة، وشمةةةب مةةةغ السيةةةجي عدلةةةو فعدلةةةو

، مسةةا يالكةةج مشدلتةةو العمسيةةة الخفيعةةة ونداىتةةو (ٖٙ)السشرةةػر شمةةب مشةةو أْن يمةةي أمةةخة مرةةخ فةةامتشع
ة وكفاءتةةةةو اإلداريةةةةة ، فزةةةةاًل عةةةةغ ثقةةةةة الدةةةةمصة السخكديةةةةة بةةةةو. وقةةةةج تةةةةػفى الميةةةةث بةةةةغ سةةةةعج سةةةةش
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م وىػ إبغ لةثالث وثسةانيغ سةشة ، وصةّمى عميةو مػسةى بةغ عيدةى الياشةسي أميةخ ٜٔٚىة/٘ٚٔ
 . (ٗٙ)مرخ مغ قبل الخميفة ىارون الخشيج

ويبةةةجو أن بعةةةس العمسةةةاء فةةةي مرةةةخ اعتشقةةةػا مةةةحىب أبةةةي حشيفةةةة وأن لةةةْع يشتذةةةخ ىةةةحا 
 . (٘ٙ)السحىب بيغ السرخييغ

جةال أخسةة القةخاءات مةشيع والةي وألى جانةب مةا تقةجم فقةج بةخز فةي الفدةصاط عةجد مةغ الخ 
م(، وكةةان قارخةةًا لكتةةاب هللا، ٚٙٙ-ٗٙٙىةةة/ٚٗ-ٗٗالفدةةصاط عكبةةة بةةغ عةةامخ عةةبذ الجيشةةي)

، )وكةان صةاحب بغمةة رسةػل هللا (ٙٙ)فقييًا، بريخًا بالفخاخس، شاعخًا، وكةان لةو مرةحف بخصةو
رسةةةػل هللا ، وكةةان مةةةغ أصةةحاب (ٚٙ)صةةمى هللا عميةةو وسةةةمع الذةةيباء التةةةي يقػدىةةا فةةي األسةةةفار(

، (ٛٙ)صةةمى هللا عميةةو وسةةمع ومةةغ السيةةاجخيغ ومةةغ الدةةابقيغ فةةي اإلسةةالم، وشةةيج تحخيةةخ مرةةخ
 . (ٜٙ)مٚٚٙىة/ٛ٘وتػفى سشة

وعبج الخحسغ بغ ىخمد األعخج، كان أحج القخاء، عالسًا بالعخبيةة، وأعمةع الشةاس بأندةاب 
 . (ٓٚ)مٖ٘ٚىة/ٚٔٔالعخب، وخخج إلى  اإلسكشجرية وأقام بيا إلى أْن مات سشة 

وورش عثسان بةغ سةعيج أبةػ سةعيج السرةخي، أصةمو قبصةي، كةان مةػلى آلل الدبيةخ بةغ 
م، وأخةةةح القةةةخاءة عةةةغ نةةةافع مةةةػلى عبةةةجهللا بةةةغ عسةةةخ، فكيةةةو أىةةةل ٖٖٚىةةةة/٘ٔٔالعةةةػام، ولةةةج سةةةشة 

السجيشةة، وىةةػ الةحي لّكبةةو بةػرش لذةةجة بياضةةو، ولقةج انتيةةت إليةو رخاسةةة اإلقةخاء بالةةجيار السرةةخية 
 . (ٔٚ)مٕٔٛىة/ٜٚٔماىخًا في العخبية، ومات في مرخ سشة في زمانو، وكان 

 
ال شظ أن ضاىخة الدكغ العذػاخي صارت تقمق السجتسع العخاقي، وتالرل الحكػمات 

لحلظ شخعت في كتابة بحثي  السيسا وأن ىحه الطاىخة في نسػ متدايج، الستعاقبة في بالدنا،
حبيب مشح ضيػرىا في ثالثيشيات القخن ىحا، وتشاولت فيو مذكمة الدكغ العذػاخي في بمجنا ال

الساضي وألى اآلن، وتشاولت أىع اسباب ضيػرىا االقترادية والدياسية واألمشية واالجتساعية، 
ومغ ثع تشاولت مػاصفات الدكغ العذػاخي مغ كافة جػانبو العسخانية والرحية واالجتساعية 

ليا القزاء أو التقميل مغ ىحه واالخالقية، ليخخج البحث بأىع الػساخل التي يسكغ مغ خال
 السذكمة الخصيخة في مجتسعشا . 

 االحاالت
                                                 

 . (ٖ)سػرة الساخجة، اآلية) (ٔ)
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 . ٕٗ-ٔٗ/ٔ(، ٜٛٙٔ، ٔآباد الجكغ، ط
 . ٕ٘ٔ/ٔ، حسا الطضاةرة ; الديػشي، ٜٙ، صفتوص مصرابغ عبج الحكع،  (ٚٔ)
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 . ٕٛٗ، صفتوص مصر (ٛٔ)

 . ٜٓٔ/ٔ،  حسا الطضاةرة (ٜٔ)
مصر اإلسالمية ما الفتح اإلسالمي  ; بجر، مرصفى شةو، ٜٕٛ-ٜٕٚ/ٔ، الطضاةرةحسا الديػشي،  (ٕٓ)

 . ٖٔٔ(، صٜٜ٘ٔ، ٕة، )مصبعة الشيزة السرخية، طحتى زوال الدولة األ شيدي
 . ٕ٘٘/ٔ،  حسا الطضاةرةالديػشي،  (ٕٔ)
 ٜٔٙىة/ٖٓ٘; الكشجي، أبػ عسخ دمحم بغ يػسف بغ يعقػب ،)ت ٖٕٔ، ةصفتوص مصرابغ عبج الحكيع،  (ٕٕ)

 . ٖٚٓ(، صٜٛٓٔ، تحقيق رفغ كدت )مصبعة االبا اليدػعييغ، بيخوت ةالوالة وكتاب التضام( 
، اإلصيياوة فييي تطييييز الصييضاوة م( ٛٗٗٔىةةة/ٕ٘ٛالعدةقالني، شةةياب الةجيغ أحسةةج بةغ عمةةي بةةغ حجةخ،)ت (ٖٕ)

  .ٗٔٔ/ٕىة(، ٕٖٛٔ، ٔط-)بيخوت
 . ٖٖٓ، ص الوالة والتضاة ; الكشجي، ٖٕٔ، صفتوص مصر ابغ عبج الحكع، (ٕٗ)
 . ٘ٔٔ/ٕ، اإلصاوة; العدقالني،  ٖٗٓالكشجي، الػالة والقزاة، ص (ٕ٘)
 م( ٔٗٗٔىةة/٘ٗٛ;  السقخيدي، تقةي الةجيغ أحسةج بةغ عمةي، )ت ٖٗٓ، ىامر صالوالة والتضاة الكشجي، (ٕٙ)

 . ٖٕ٘/ٕبيخوت(، -، )دار صادرالخطط الطتريزية
 . ٖٗٓ، ىامر ص الوالة والتضاة الكشجي، (ٕٚ)
، تحقيةةق عبةةج الدةةالم ىةةارون  البيييان والتبييييام(  ٛٙٛىةةة/ٕ٘٘الجةةاحظ ، ابةةػ عثسةةان عسةةخو بةةغ بحةةخ،)ت (ٕٛ)

 . ٖٚٙ/ٔ( ٖالقاىخة، ط-)مالسدة الخانجي

 . ٕٕ٘/ٔ،  حسا الطضاةرة الديػشي، (ٜٕ)
 . ٜٕٙ/ٔالديػشي ، ن. م،  (ٖٓ)
 . ٕٙٙ/ٔالديػشي ، ن. م،  (ٖٔ)

 . ٛٛٔ، صفتوص مصرابغ عبج الحكع،  (ٕٖ)
;  أبةي  ٛٚ(، صٜٜ٘ٔ-، )القةاىخةمشاهير  مطيا  األمصيار م( ٜ٘ٙىةة/ٖٗ٘البدتي، دمحم بغ حبان،)ت (ٖٖ)

 . ٛٚاسحال، شبقات الفقياء، ص
)مصبعةةة ييية الطصييرية قبييل الفييتح العربييي وبعييد  لطضييات مييا تيياريخ الضييياة الفكر عابةةجيغ، عبةةج السجيةةج،  (ٖٗ)

 . ٚ٘-ٙ٘(، صٜٗٙٔالذبكذي باألزىخ، القاىخة 

 . ٛٚأبػ اسحال، ص (ٖ٘)
 . ٜٕٙ/ٔ،  حسا الطضاةرةالديػشي،  (ٖٙ)
 . ٖٔ٘/ٚ، الطاتات الكبير (ٖٚ)

 . ٖٕٙ/ٜ، بال تاري (،  ٖ)ط  الماأل;  الدركمي، خيخ الجيغ،  ٜٜٕ/ٔ،  حسا الطضاةرة الديػشي، (ٖٛ)
 . ٜٜٕ/ٔ،  حسا الطضاةرة ; الديػشي، ٕٖٖ/ٕ، الخططالسقخيدي،  (ٜٖ)
 . ٜٜٕ/ٔ، حسا الطضاةرة; الديػشي،  ٖٔ٘/ٚ، الطاتاتابغ سعج،  (ٓٗ)
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 وفييات األيييان م( ٖٕٛٔىةة/ٔٛٙابغ خمكان، أبي البباس شسذ الجيغ، أحسج بغ دمحم بغ أبةي بكةخ، )ت (ٔٗ)

. ٕٕٗ/ٕ(، ٜٛٗٔالقةاىخة -، تحقيق دمحم محي الجيغ عبج الحسيج )مكتبةة الشيزةة السرةخيةالزمانواةاا  انظا  
 . ٕ٘٘/ٗ،  الماأل; الدركمي،  ٖٔٓ/ٔ،  حسا الطضاةرة الديػشي،

 . ٕٕٗ/ٕ، وفيات األييانابغ خمكان،  (ٕٗ)

 ة فيي مميوم مصيرالظجوم الزاهير  م( ٜٙٗٔىة/ٗٚٛابغ تغخي بخدي، جسال الجيغ أبػ السحاسغ يػسف،)ت (ٖٗ)
 . ٕ٘٘/ٗ، األ الم; الدركمي،  ٛٚ-ٚٚ/ٕ(، ٖٜٙٔ، )القاىخة والتاهرة

 . ٕٕٗ/ٕ، وفيات االييان-ابغ خمكان (ٗٗ)
 . ٕٕٗ/ٕ، وفيات األييان;  ابغ خمكان،  ٙٔ٘/ٚ، الطاتاتابغ سعج،  (٘ٗ)
 . ٖٔٓ/ٔ،  حسا الطضاةرةالديػشي،  (ٙٗ)
 . ٕٙ٘/ٗ، األ الم; الدركمي،  ٕٕٗ/ٕ، وفيات االييانابغ خمكان،  (ٚٗ)

)دار  تيياريخ واييدار او مدنظيية السييالمم(  ٓٚٓٔىةةة/ٖٙٗالخصيةةب البغةةجادي، أبةةػ بكةةخ أحسةةج بةةغ عمةةي،)ت (ٛٗ)
،  حسييا الطضاةيييرة;  الدةةيػشي،  ٛٚ; أبةةي اسةةحال، شبقةةةات الفقيةةاء، ص ٖ/ٖٔبيةةخوت(، -الكتةةاب العخبةةي

ٔ/ٖٓٔ . 

، )دار صيياح األ شييى فييي صييظا ة االةشييام(  ٛٔٗٔىةةة/ٕٔٛالقمقذةةشجي، أبةةػ الببةةاس أحسةةج بةةغ عمةةي،)ت (ٜٗ)
 . ٛ٘ٗ/ٖ(، ٜٚٛٔ، ٔالكتب العمسية، بيخوت، ط

 . ٖٔٓ/ٔ،  حسا الطضاةرة ;  الديػشي، ٖ/ٖٔ، تاريخ وادار الخصيب البغجادي، (ٓ٘)
; أمةةةيغ فجةةةخ  ٕٛ/ٕ،  لظجيييوم الزاهيييرةا ;  ابةةةغ تغةةةخي بةةةخدي، ٖ/ٖٔ، تييياريخ وايييدارالخصيةةةب البغةةةجادي،  (ٔ٘)

 . ٜٔٔاإلسالم، ص
 . ٕٛ/ٕ،  الظجوم الزاهرةابغ تغخي بخدي،  (ٕ٘)

)دار  حمييية األوليييا  و اتييات األصيي يا م( ،  ٖٛٓٔىةةة/ٖٓٗأبةةػ نبةةيع، أحسةةج بةةغ عبةةجهللا األصةةبياني،)ت (ٖ٘)
 . ٜٖٔ/ٙ( ، ٜٛٛٔ، ٔالكتب العمسية، بيخوت، ط

 حسييييا; الدةةةةيػشي،  ٕٓٛ/ٖ، وفيييييات األييييييان; ابةةةةغ خمكةةةةان،  ٛٚأبةةةةػ اسةةةةحال، شبقةةةةات الفقيةةةةاء، ص (ٗ٘)
 . ٘ٔٔ/ٙ، ماأل ال. الدركمي، ٖٔٓ/ٔ،  الطضاةرة

 . ٖٔٓ/ٔ،  حسا الطضاةرة الديػشي، (٘٘)
-)بغةةةجاد االستاصيييار فيييي  جائيييب األمصيييار; ماللةةةف مجيةةةػل،  ٕٓٛ/ٖابةةةغ خمكةةةان، وفيةةةات األعيةةةان،  (ٙ٘)

 . ٜ٘ٗ/ٖ، صاح األ شى لقمقذشجي،، اٜٛ(، صٜٙٛٔ
 . ٖٔ٘/ٚ، الطاتاتابغ سعج،  (ٚ٘)
 . ٛٛ/ٕ(، ٜٙ٘ٔ، )مكتبة الشيزة السرخية، ةضى اإلسالمأميغ ، أحسج ،  (ٛ٘)
 . ٛٛ/ٕأميغ ، ن. م،  (ٜ٘)
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(ٙٓ)

، تحقيةق كتياب الفارسي  م( ٜٜ٘ىة/ٖ٘ٛأبػ الفخج أبي يعقػب اسحق السعخوف بالػرال،)ت إبغ الشجيع ،  
 . ٕٕ٘رضا تججد ، )بال شبعة وتاري (، ص

 . ٖٔٓ/ٔ، حسا الطضاةرة; الديػشي،  ٖٖٗ/ٕ،  الخططالسقخيدي ،  (ٔٙ)
 . ٜٗ، صلطضات ما تاريخ الضياة الفكرية الطصرية; عابجيغ،  ٖٖٗ/ٕ، الخططالسقخيدي،  (ٕٙ)

 . ٖٔٓ/ٔ، حسا الطضاةرة الديػشي، (ٖٙ)
م(  ٜ٘ٚىةةةة/ٖٙٗ;  السدةةةعػدي، ابةةةػ الحدةةةغ عمةةي بةةةغ الحدةةةيغ، )تٖٗٔ، ص اليييوالة والتضييياة الكشةةجي، (ٗٙ)

 اتيات ; أبةػ اسةحال، ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٖ(، ٜٔٛٔ، ٗر، )دار األنةجلذ، بيةخوت، طمروج اليرهب ومعيارن الجيو 
 . ٜٛ/ٕ، أميغ، ضحى اإلسالم، ٖٖٗ/ٖ، صاح األ شى. القمقذشجي، ٛٚ، صالفتاا 

 . ٜٛ/ٕ، اإلسالمةضى ، أميغ ، ٖٖٗ/ٕ، الخططالسقخيدي،  (٘ٙ)
، تحقيةةق حدةةيغ نرةةار والة مصيير  م( ،ٜٔٙىةةة/ٖٓ٘الكشةةجي، أبةةػ عسةةخ دمحم بةةغ يػسةةف بةةغ يعقةةػب  )ت (ٙٙ)

، حسيا الطضاةيرة; الديػشي،  ٗٗ-ٕٗ/ٔ،  تركرة الضفا  ; الحىبي،ٓٙ(، صٜٜ٘ٔ)دار صادر، بيخوت، 
ٔ/ٗٛ٘ . 
 . ٓٙ، صوالة مصر الكشجي، (ٚٙ)
، حسا الطضاةيرة; الدةيػشي، ٓٙ، صوالة مصر ; الكشجي،ٕٜٕ، ص كتاب الطاتات خميفة بغ خياط ، (ٛٙ)
ٔ/ٗٛ٘ . 

حسييييا . الدةةةةيػشي، ٖٗ/ٔ،  تييييركرة الضفييييا  ; الةةةةحىبي، ٘٘، صمشيييياهير  مطييييا  األمصييييارالبدةةةةتي،  (ٜٙ)
 . ٘ٛٗ/ٔ، الطضاةرة

 .٘ٛٗ/ٔ،  حسا الطضاةرة ( الديػشي،ٓٚ)
 .٘ٛٗ/ٔالديػشي ، ن. م،  (ٔٚ)
 
  


