
 (، لَنخ ، الؼلك )، اجمللل جملخ أحببس كلْخ الرتثْخ األٍبٍْخ 

- 711 - 

 

 كهاٍخ يف أًٙبػيب الَْبٍْخ إهبهح ثين الٌهك اللقوِ يف ثنيهد ثزًٌٌ

 م0061 –م 0156ىـ/554 -ىـ 444هي ٍنخ  
 

 أؽالم ٕبحل ًىت ك. 

 قَن الزبهّـ كلْخ الرتثْخ األٍبٍْخ عبهؼخ املٌٕل

 (42/5/4702جل للنْو يف ق،  42/3/4072)قلم للنْو يف 

 0لقٔ امل

 ًاحنَـبهىب بعِ ثي هنبك الٖـني ىّوُ يف اهنْبه كًلخ ثين  بٍجج اىل املغوة الؼوثِ رؼل ىغوح القجبئل الؼوثْخ املٌعٌكح يف ٕؼْل هٖو ًهنيب القجبئل اهلاللْخ      

فكبًـذ   ,ىاكد ؽبلزـيب ٍـٌ ا    كبًٌا حيكوٌهنب ثؼـل اى  هي الَْٞوح ػلَ امللى اليت افوّقْخاملزنفنّي يف  األّقبٓمتكي ثؼ٘ ً ،خ امليلّخنهلّ أٌٍاهيف ؽلًك 

 رًٌٌ. هضل ثين هكِ يف قبثٌ ًثين فوٍبى يفىنه الٌٙبع ٍججب لالٍزْال  ػلَ رلك امللى 

ثـين   ألٍـوح كػـبئن هلكـو ػلـَ ىـنه امللّنـخ ًكـبى        بمًأقؽكويب ىٌ ًثنْو ؽكوب  ًهاصْب  يف ثنيهد  إهبهحهي رأٌٍْ  أثٌ هعب  ثي الٌهك اللقوِ متكيًقل      

ٍـقٞذ يف قجٚـخ    أى إىليهد ًاالٍـزقال  الزـبم   ًاالٍـزقواه يف ثنـ   ًاألهـي يـب القـوى ًًٖـل القـوى الفٚـل يف رـوهْن ًًْـو الؼوـواى         الٌهك اللقوِ اليت ثقْـذ فْ 

 .هٌؽلّو زٖجؼ ثنيهد ًالّخل( م7710ىـ /552)املٌؽلّي ٍنخ 
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Abstract 

The immigration of the Arab tribes now present in the south of Egypt especially the tribes 

of Bani Hilal, to the west of the Arab Land is a cause for the deterioration of bani Zen al-Sanhaji 

state.Its power was limited within the walls of al-Mahdiah city, and it became under the control 

of the Arab tribes specially the African cities suburabs. Some of the powerful people in Africa 

also fully controlled the cities they were ruling. This situation was the cause to control cites like 

Bni Maki in Qabis, Bani Khurasan in Tunisia. 

Abi Al-Ward Al-Lakhmi was able to establish an emarate in Banzart rulerd by him and his 

sons completely till it fall down in the hands of Al-Muwahideen (555.A.D 1160 A.L) so that 

Banzart became a Muwahideen state. 
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 الزويْل

       َ يف القـوى ااـبهٌ اهلغـوُ ايـبكُ      ًاعو املغوة األكًـ

خ يف ْٝبهتب الكضري املْالكُ ؽوكخ غيً محلذ ىنه ايوكػْو 

ــلهبه ًااــواة  هــي  ــٌاى ال ــيت ػوفــذ يف الزــبهّـ  أل  اإلٍــالهِال

ثبٍن اهلغوح اهلاللْخ ًالقبػلح اليت اًٞلقذ هنيب مجٌع اهلاللْني 

ــٌىل ايكــن  ٖــو ٍــنخ       ــنُ ر ــبو ال فيــِ يف ػيــل املَزنٖــو ث

ًكــبى هلــنا الغــيً ٝــبثغ فــبٓ ام    ,(1) م7025 _ـ ىــ231

ّأفن ّكل عِْ هنظن ّأمتو ثقْبكح هٌؽلح رَري ًفـ  فٞـخ   

هوٌٍهخ ًامنب مجٌع خموثخ فوعذ لزؾقْـ  اىـلافيب يف النـيت    

ًالَلت فونن أى ًٝأد أقلاهين اهٗ املغوة اّبػٌا اللهبه 

ــبد       ــياهع يف ىغو ــلى ًؽــو  امل ــت امل ــخ ًزْغــخ  وّ يف املنٞق

الؽقـخ أرلفــذ الزقـلم الؼوواًــِ الـنُ كبًــذ رـنؼن ثــو افوّقْــخ     هز

ّقــٌ  اثــي فلــلًى ))ًاٙــٞوة أهــو افوّقْــخ ًفــوة ػوواهنــب   

ًكبًذ ىنه اجلوٌع الغبىّخ اليت رزكـٌى   ,(2) ًفَلد ٍبثلزيب((

رَكي اجليّوح الؼوثْخ فبٕخ هنٞقـخ دـل    ثٌٞى ثين ىال  هي

رَـكي األهـبكي القوّجـخ هـي      ًايغبى ثْنوـب كبًـذ ثنـٌ ٍـلْن    

ػنـل   امللّنـخ املنـٌهح كوـب ٍـكي ثنـٌ ىـال  يف عجـل غـيًاى        

، ًلكي ٍكنين   ّكي ثْـكل هَـزوو فيـن قجبئـل     الٞبئل

ثلًّــخ اػزــبكد الرتؽــب  ًروثْــخ ايٌْاًــبد األهــو الــنُ عؼلــين  

كضريُ الزنقـل ًالرتؽـب  إىل أٝـوال الؼـوا  ًالْـبم إٙـبفخ إىل       

ــبههتن ػلــَ ىــنه    ، ًكــبى ىــاال  األػــواة قــل    (3)املنــبٝ إغ

ــبى ًالجؾـــوّي   ــغ القواهٞـــخ يف ػوـ ــبلفٌا هـ ــٌم  (4)حتـ ًثبهزـــلاك ًفـ

ــخ الفبٝوْــخ    ــالك الْــبم عؼلــين هــٌاعيِ لللًل  (5)القواهٞــخ إىل ث

ًمتكي القواهٞخ هي هل ًفـٌمىن ًالَـْٞوح ػلـَ أًٖـبهىن هـي      

قجبئل ثين ىال  ًٍلْن ًكفؼين إىل اهلغوح إىل هٖو ًإٍـكبهنن  

ًكــــبى  (6)جليــــبد الْــــوقْخ لنــــيو النْــــل يف ٕــــؼْل هٖــــويف ا

اٍــزقواهىن يف هٖــو ٍــججب  لكــضري هــي االٙــٞواثبد ًقــل هأٍ  

ايكــبم الفــبٝوٌْى ٙــوًهح الــزقلٔ هنــين فبٕــخ ًاى اللًلــخ  

الفبٝوْخ كبًـذ رؼـبًِ هـي أىهـبد اقزٖـبكّخ ًٕـلذ إىل ؽـل        

  ُ ــغ اهلغــو ــوى الواث ُ  اجملبػــخ يف الق ــْالك ــب   (7)الؼبّــو امل ً فْف

لالىهخ الـيت رؼْْـيب هٖـو فقـل ػوـل الفـبٝوٌْى ػلـَ رْـغْغ         

ىــاال  ثــبهلغوح إىل املغــوة ًقــل أصــود ىــنه األىهــخ يف القجبئــل  

اهلاللْــخ ًكػزــيب إىل الــزفكري يف الجؾــش ػــي هنــبٝ  اٍــزقواه   

ــب      ــنا  هل ــبهد ايٚــو لْكــٌى هنق ًالٍــْوب أى  , (8)أفٚــل فبفز

ّلـخ يف  مجبػبد هي ػوة ثين ىال  قـل اٍـزقود هنـن هـلح ٌٝ    

 .(9)ًىن ثنٌ قوح ثوقخ

ًكبًــذ ايبلــخ الَْبٍــْخ يف املغــوة أثــبى هنزٖــل القــوى       

ػـبهال  يف ىغـوح ثـين    ايـبكُ ػْـو املـْالكُ    اابهٌ اهلغـوُ  

ىال  فقل رلىٌهد الؼالقبد ثني ثين اليّوُ هي قجْلخ ٕنيبعخ 

   ٞ ــل ــن ثـــالك املغـــوة ًثـــني الَـ ــبٝوٌْى يكـ ــوكين الفـ ــنّي رـ خ الـ
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ٌ الفبٝوْخ  ىّـوُ االٍـزقال  يف ؽكـن     يف هٖو ػنلهب ؽبً  ثنـ

ــبكٌّ الٖــنيبعِ ٍــنخ      ــي ث املغــوة فقــل أػلــي األهــري املؼــي اث

م، اٍـزقاللو الزـبم ػـي اللًلـخ الفبٝوْـخ ٍـنخ       7075ىـ/201

 قالفـــخاًـــو أػلـــي ًال ه لل فٚـــال ػـــي، (10)م7025ىــــ/231

ًأّبه اثي فللًى إىل ملك قبئال  ))ًقٞـغ أاـبمىن    ,الؼجبٍْخ

واى ًالواّبد ًثبّغ القبئن أثب عؼفو ثي القـبكه هـي فلفـب     هي الٞ

ىــ ًثؼـش ثبلجْؼـخ    231ثين الؼجبً ًكػب لو ػلـَ هنـبثوه ٍـنخ    

ــخ أاــبئين هــي الَــكخ ٍــنخ     ,(11) إىل ثغــلاك(( فٚــال ػــي إىال

م ًًقِ فْيب ))ًهي ّزجغ غري اإلٍـالم كّنـب   7022 -ىـ 227

 فلي ّقجل هنو ًىٌ يف آفوح هي اابٍوّي((

ــبٝوِ      ــخ الف ًؽــب  ًٕــٌ  ىــنا ااــم إىل هَــبهغ االْف

ـــ 211املَزنٖــــو ثــــبو هؼــــل )   –م 7031ىـــــ/211 -ىــ

ــِ      7022 ــي ػلـ ــي ثـ ــل ايَـ ــِ عوـ ــوه أثـ ــغ ًىّـ ــغ هـ م( اعزوـ

الْـــبىًهكُ فؼوـــل ػلـــَ إٕـــالػ القجبئـــل اهلاللْـــخ املزٖـــبهػخ  

ًأغــوٍ همٍــبئيب ثبلؼٞبّــب صــن قــوهًا االػزوــبك ػلــَ قجبئــل هــي  

ًغريىـــب هـــي القجبئـــل الؼوثْـــخ   (14)ًهّـــبػ (13)ًىغجـــخ (12)االصـــْظ

ًكفؼيب اٌٗ ؽوة ٙـل ٕـنيبعخ هزوضلـخ ثـأهريىن املؼـي ثـي       

ثبكٌّ الٖنيبعِ ًعؼل ىـنه القجبئـل أًٖـبه اللًلـخ الفبٝوْـخ      

يف املغــوة الؼوثــِ صــن إثؼبكىــب ػــي ٕــؼْل هٖــو لــنلك ػوــل    

االْفخ الفبٝوِ ػلَ إغوا  ٌّْؿ ثني ىال   لـك افوّقْـخ أًال   

أفواك قجبئلين اهللاّخ صبًْب  ًقل أّبه اثي فلـلًى   ًأغل  ػلَ

إىل ملك ))ًاهٙـ إىل أهوائين يف الؼٞب  ًإًٔل ػبهزـين ثؼـري   

فبًلفؼذ ىنه القجبئل ػم هنو النْـل ًًيلـذ    (15) ًكّنبه...((

هنٞقخ ثوقخ ؽْش املواػِ ااٖجخ هي ثوقخ اٍزوود قجبئل ثين 

ــذ القجبئــل        ــوة ًالٖــؾوا  ًكبً ــلف  إىل أحنــب  املغ ىــال  ثبلز

ــوًى       ــبجلواك ال دي ــخ ًٕــفذ ك ــب إىل افوّقْ ــل ىؽفي ــخ ػن اهلاللْ

ثْـــــِ  إال أّـــــبػٌا فْـــــو ااـــــواة ًالنـــــيت ًملـــــك ٍـــــنخ  

ًىنـب إـٞلهذ القجبئـل اهلاللْـخ ثبلَـلٞخ       م7057ىـ/223

اليّوّخ ثقْبكح املؼي ثني ثـبكٌّ ًكاهد ثْنـين هؼـبهث كـضريح هنـيب      

هؼوكخ الؼني كبى ًزْغزـيب ٍـقٌٛ القـريًاى ػبٕـوخ اليّـوُ ً       

الَْٞوح ػلَ هلى أفوٍ هضل رًٌٌ ًثًٌـخ ًهغـن رغلـت املؼـي     

ة إال اًو فَو املؼوكـخ ًّؼـٌك الَـجت يف ملـك إىل حتـبلل ػـو      

افوّقْــخ املزٌاعــلّي هنــن الفــزؼ اإلٍــالهِ ًًقــٌفين إىل عبًــت  

ػوة ثين ىـال  ثبإلٙـبفخ إىل فْبًـخ كـل هـي ىًبرـخ ًٕـنيبعخ        

للوؼــي ثــي ثــبكٌّ ًكــبى هــي ًزْغــخ ىــنه املؼوكــخ ىــوًة املؼــي  

ربهكب  ًها ه آالل القزلَ ثبإلٙبفخ إىل اٍزْال  ثين ىـال  ػلـَ   

 .(16)املؼَكو ًاٍو أػلاك كجريح هي عْْو

ًديكــي القــٌ  إى الفٌٙــَ الَْبٍــْخ الــيت ػوــذ املغــوة  

ــجين ىــال         ــخ ل ــبة أفوّقْ ــوُ فزؾــذ ث ثؼــل ٍــقٌٛ ايكــن اليّ

ًإٔجؾذ قٌاهتن هتلك القريًاى فقل اٍـزٞبع الؼـوة اهلاللـْني    
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متيّ  املغوة إىل أقٞبػبد ًهنبٝ  رزؾكن فْيب القجبئل الغبىّخ 

ى اقزَوذ املنبٝ  فْوب ثْنيب ًاهنْبه ايكن اليّوُ ثؼـل  ثؼل أ

. ًاًزٖو الؼوة اهلاللْني (17)االًزٖبه ػلْين يف هؼوكخ ؽْلهاى

اًزٖبها  ؽباب  ًًٕل اثـي فلـلًى ًٙـغ الـجالك قـبئال  ))صـن       

ًــبىلٌه ثــبلقريًاى ًٝــب  ػلْــو أهــو ايٖــبه ًىلكــذ الٚــٌاؽِ 

ًاى إىل رــًٌٌ ًالقــوٍ ثسفَــبك الؼــوة ًػجــضين ًفــو أىــل القــري  

، صن إٔجؼ الؼـوة  (18) ًٌٍٍخ ًػن النيت ًالؼجش يف الجالك((

ّْـــكلٌى قـــٌح ػَـــكوّخ هلـــب فٞوىـــب رَـــؼَ ًها  هٖـــلؾو   

ًأىلافيب ًًعلًب إى القجبئل الؼوثْخ رزؾبلل هغ أكضو هـي عيـخ   

لزؾقْ  أٝوبػيب فين ّقبرلٌى يف ٕل متْن ثي املؼي ثـي ثـبكٌّ   

اللًلـخ اليّوّـخ ًرــبهح    الـنُ فلـل ًلـله يف ؽكـن هــب رجقـَ هـي      

أفوٍ حيبهثٌى ٙـل اؽـل ااـبهعني ػلـَ متـْن ًىـٌ محـل ثـي         

هلْك النُ اٍزؼبى ثلًهه ثبلؼوة اهلاللْـخ ٙـل متـْن ثـي املؼـي      

ىـ فبلل محل ثي 255ًّْري اثي األصري قبئال  ))يف ىنه الَنخ 

هلْك ٕبؽت هلّنخ ٕفبقٌ ثبفوّقْخ ػلَ متـْن ثـي املؼـي ثـي     

ــبكٌّ فغوــغ إٔــؾبثو ًا   ــخ   ث ــبلؼوة ًٍــبه إىل امليلّ ٍــزؼبى ث

فَوغ متْن ااري ًٍبه إلْـو ًهؼـو ٝبئفـخ هـي الؼـوة هـي ىغجـخ        

ًهّبػ ًًٕل إىل ٍلقَٞخ ًالزقَ الفوّقبى ًكبًذ ثْنيب ؽوة 

ّلّلح فبهنيم محٌ ًهي هؼو فقزل أكضـو محبرـو ًإٔـؾبثو ًدـب     

، ًاهزـل  (19) ثنفَو ًرفوقخ هعبلو ًػبك متْن هٚفوا  هنٖـٌها (( 

الَْبٍــِ ؽزــَ ًٕــل إىل املغــوة األًٍــٜ ً ــيأد   رــأصريىن

ىـ ًدـل إى  222كًلخ املؼي ثي ثبكٌّ ًحتٌ  إىل امليلّخ ٍنخ 

أهوا  ثين ايوبك ّلفؼٌى فٞوىن ثسػٞبئين غـالد الـجالك ًىـٌ    

ــجالك ًّْــري املواكْــِ     هقــلاه كــجري ًكــبًٌا ّقزَــوٌى صــوًاد ال

املنزٖو  ثقٌلو ))ًٍبه ىاال  الؼوة ؽزَ ًيلٌا ػلَ املنٌٖه ثي

فٖبيين ػلَ أى جيؼل هلن ًٖل غلخ الـجالك هـي هوىـب ًغـري     

 ملك فأقبهٌا ػلَ ملك ثبقِ أّبهـو ًأّـبم اثنـو امللقـت ثـبلؼيّي((     

، ًال ّك اى ىنا املٌقل هي عبًت ثين محـبك ّؼـين ػـلم    (20)

قلههتن ػلَ ٕل ىنه القجبئـل ًالٌقـٌل ٙـلىب ؽزـَ قبهـذ      

ــبملغوة االقٖــَ ٍــنخ    ــخ ث ــخ املٌؽلّ ىـــ ًعــلًب اى  527اللًل

ػجــل املــاهي ثــي ػلــِ خيــٌٗ الكــضري هــي املؼــبهث ٙــل الؼــوة  

اهلاللْني ثبػزجبهىن ّْكلٌى فٞوا  ػلـَ اللًلـخ املٌؽلّـخ الـيت     

اهزـلد ؽزــَ ٝـواثلٌ ّــوقْب  فجؼــل اٍـزْال  املٌؽــلّي ػلــَ    

م كفلـــٌا هؼيـــن  ؼوكـــخ اًزـــيذ 7754ىــــ/521جببّـــخ ٍـــنخ 

ــوا     ــبئين ًًَــبئين اىل ه ــل اثن ــين ًًق ــين هؼبهلــخ  هبيديز كِ ًػبهل

ؽَــنخ كفؼــذ الكــضري هــي الؼــوة الفــبهّي اللؾــب  ثبٍــوىن يف  

الؼبٕــوخ ًّْــري اىل ملــك اثــي ٕــبؽت الٖــالح قــبئال  ))ًقــل    

اٍزب  االْفخ ػجـل املـاهي ثـي ػلـِ يف ارجبػـو هـي الؼـوة هـي         

هّبػ ًثين عْن ًثين ػلُ هي ثين ىـال  ًقجبئلـين ّٚـْ  هبـن     

.(21) الفٚـــــــــــــــــــــــــب  ػـــــــــــــــــــــــــلك ايٖـــــــــــــــــــــــــَ((  
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 املجؾش األً 

 ًٌْ  إهبهح ثين الٌهك اللقوِ

 ًهوؽلخ الزأ0ٌٍْ إٔل اإلهبهح -أًال  

ــٌهك إىل       ــين ال ــبهح ث روعــغ إٔــٌ  األٍــوح املاٍَــخ إله

ًّنزَت إىل ثنـٌ الـٌهك هـي مُ ػبّـل ثـي       (22)هعل ديين هي ان

افْــبى اثــي ىهػــخ ثــي اهلَْــغ ثــي محــري ثــي ٍــجأ ًىــٌ أً  هــي   

، ًىـــن ّزَـــوٌى ثبملؼوفـــخ (23)رَـــوَ ثـــبلٌهك هـــي قجبئـــل الـــْوي 

محــري ذيــب  غــوة ًهبىالــذ هَــبكنين يف هــٌاٝي آ  افْــبى ثــي 

ٕــنؼب  ًكــبى اثــٌ الــٌهك اللقوــِ هــي الــنّي ٍــب ٌا يف الفــزؼ    

الؼوثِ االٍالهِ لجالك املغـوة ًاالًـللٌ ، فؼنـلهب رغلـت ثنـٌ      

ــي       ــبػ ًاًَــؾبة املؼــي ث ــل هّ ىــال  ػلــَ القــريًاى ًهنــين قجبئ

ًٙـؼل ًفـٌم اللًلـخ الٖـنيبعْخ      (24)ثبكٌّ إىل هلّنـخ امليلّـخ  

ح اهلاللْــخ فؼوــذ الفٌٙــَ  ًػــلم قــلههتب ػلــَ هٌاعــو اهلغــو 

ــواة يف ػوـــٌم الـــجالك ًقـــل أّـــبه اثـــي فلـــلًى قـــبئال          ًااـ

ــبها ...((  ــخ ًـ ــٞوهذ افوّقْـ ــقٌٛ   (25) ))ًاٙـ ــخ إىل ٍـ ًًزْغـ

افوّقْخ ثْل ثين ىال  قَوذ ىـنه الـجالك ػلـَ ّـكل ًالّـبد      

ًاهزنبع الكضري هي الٌالح الَبثقني ػلـَ ٝبػـخ املؼـي ثـي ثـبكٌّ      

حيكوٌهنـب ًغـريًا ًالئيـن هـي اللًلـخ       فبٍزقلٌا يف الٌالّبد الـيت 

أبو رجاء الورد 
 اللخمي

 طراد بن الورد مقرن بن الورد

 محمد بن طراد

 عيسى بن مقرن موسى بن مقرن عبد العزيز بن مقرن



 أؽالم ٕبحل ًىت 0 إهبهح ثين الٌهك اللقوِ يف ثنيهد ثزًٌٌ ...
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ــين    ــين محــبك يف القلؼــخ ػبٕــوخ كًلز ــخ ث  (26)الٖــنيبعْخ إىل كًل

ًػنلهب اٍزٞبع الؼوة اهلاللْني الزغلت ػلـَ املؼـي ثـي ثـبكٌّ     

ًرقٌّٚو هي القريًاى إىل امليلّخ اٙٞوهذ ًـبه الفزنـخ ًرغلجـين    

ني ػلَ املؼي ثي ثبكٌّ ًاًٚن إلْين مجبػخ هي االػواة الَبكن

إم كبى ّٚوثٌى ىاال  ػلـَ   (27)ثقلؼخ هوٍْنب هي عجل ّؼْت

فٞـب    (28)النٌاؽِ جبجيخ ثنيهد ًّفوٌٙى ػلَ أىليب اإلربًاد

أهوىن ًّأً أىل ثنيهد هي ؽَن كائين ًالزقلٔ هنين، فقـل  

ــٌهك      ــٌم ال  (29)كــبى يف ثنــيهد فوّقــبى اؽــل ب هــي اــن ًىــن ق

يف ؽبلـخ هـي    ًالنُ كبى هلب ًفـٌم ثـبهى يف ثنـيهد ًثقـِ أىلـيب     

الفٌَٙ ًافزلل أهوىن لنلك ثؼضٌا إىل الٌهك اللقوِ أى ّقـٌم  

ثأهوىن فبٕـخ ًاًـو كـبى هـي الْقٖـْبد الجـبهىح فْيـب ًكـبى         

ٍجت إهٍبهلن إلْو ىـٌ الٌٙـغ الَـْ  يف ػوـٌم افوّقْـخ ػبهـخ       

ًثي ىهد فبٕخ إى أػـواة ثـين ىـال  كـبًٌا ما ٕـٌلخ ًعٌلـخ       

كن الـجالك إال ثٌعـٌك قـٌح    ًقبٝؼٌا الٞو  ًالَبثلخ ًال ديكي ؽ

كجريح َّزنل ػلْيب يف ايكن ٌٍا  كبًذ ىـنه القـٌح كافلْـخ أم    

ــْٜ إىل       ــل أً ــخ ق ــت الٚــي أى ؽكــن امللّن ــخ ًاغل ــٌح فبهعْ ق

جملــٌ ّــٌهٍ هــي ٍــكبى امللّنــخ أًفَــين ًقــل ارفــ  أػٚــب   

ملك اجمللٌ ػلَ أى ّقٌم أثِ الٌهك اللقوِ ثأهوىن فجؼضٌا إلْو 

وؼــٌا ػلْــو ًاكفلــٌه ؽٖــي امللّنــخ     فٌٕــل إىل ثنــيهد ًاعز 

ًقلهٌه ػلَ أًفَـين فؾـبٝين هـي الؼـوة اهلاللـْني ًكافـغ ػـي        

 .(30)ًٌاؽْين

ًقل قبم األىبيل ثزفٌّ٘ ّاًهنن إلْو لريك ػنين فٞـو  

 (31)ثـين هّــبػ ًهــي هؼيـن ففؼــل ًكــبى ملـك هقبثــل ٙــوّجخ هبلْــخ   

رلفغ هلاال  االػـواة هـي ثـين ىـال  ًكـبى هنـين ثنـٌ هقـلم هـي          

إؽلٍ ثٞـٌى هّـبػ املزغلجـٌى     (33)ًك بى هي ثين ػلِ (32)ظاالصْ

ػلَ ٙبؽْزين فؼول ػلَ هيبكًزـين ػلـَ اإلرـبًح ًكـل ػنـين      

ًقـــل اٍـــزوو ؽكـــن ثـــين الـــٌهك الـــنُ كام القـــوى   (34)ػبكّزـــين

 –م 7073ىــــ/555 -ىــــ 202ًًٖـــل القـــوى هـــي ٍـــنخ 

 م.7710

ًًٕل أثٌ الٌهك ثأًو ؽَي الَريح ًكبى ال ّقٞغ أهوا 

 ٌافقخ أىل الٌْهٍ هي امللّنخ ))فقبم ثأهوىن ًّـبهكين يف  إال 

، كوب ارَن ػيلىن ثنْو (35) أهوه ًأؽَي الَريح إلْين...((

األهي ًاالٍزقواه ًإٔجؾذ امللّنخ يف هـأهي هـي غـبهاد أىـل     

الجبكّخ ًمتكنذ ثفٚل ؽٌٖهنب املزْنخ هي ٕل اهلغوـبد الـيت   

ؽبكوب  ػلْيب ؽزَ ، ًثقِ أثٌ هعب  الٌهك (36)كبًذ هٌعو إلْيب

 ًفبرو ًفلفو أثنب ه هي ثؼله يف ايكن.

 املٌٝي0 –صبًْب  

ــغ إىل       ــيت رق ــيهد ال ــخ ثن ــٌهك يف هلّن ــين ال ــبهح ث ــخ إه قبه

أقَٖ الْوب  ػلَ الٚفبل اجلنٌثْخ للجؾو املزٌٍٜ ممب عؼليب 
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حتزــل هكبًــخ إٍــرتارْغْخ ثــبهىح ممــب أىلزــيب إىل أى ركــٌى قٞجــب    

ًثْنــيب ًثــني رــًٌٌ ٌّهــبى ًفْيــب آصــبه لــ ً   (37)اقزٖــبكّب  ىبهــب 

ًٌٍه قلّن هي الٖقو ًهبب هنو كجري ّٖت يف الجؾو ًثبلقوة 

هنــيب حبــريح كــجريح ًفْيــب ؽــٌد ًهنــيب حيوــل إىل مجْــغ ثـــالك         

ًػلَ هقوثخ هنيب فْيب حبريربى إىل عيخ الم اؽل ب  (38)افوّقْخ

كـل   ؽلٌح ًاألفوٍ هبيخ هي غري اى ّلفليب هب  الجؾو رٖـت 

هنــيوب ثــبألفوٍ متْــيد ثنــيهد ثكضــوح ػوبههتــب فيــِ هلّنــخ        

 .م ًاّـزيود ػلـَ هـو    7400رًٌَْخ ممْـيح رأٍَـذ ٍـنخ    

الؼٖــٌه ثأاــب  ػلّــلح هنــيب ىْجــٌ أكــوا ًكبًــذ هوكــيا  ربثؼــب     

قجـل  302الًرْكب ًقل غياىب القبئل الٖقلِ أغب ٌٝكـل ٍـنخ   

هذ املْالك يف محلزـو ػلـَ قوٝبعنـخ، ًملـب اًزٖـود هًهـب ىـل       

ــبهرًٌْ ًملــب     ىْجــٌ ًايــ  رواصيــب ثبًرْكــب ًأٝلــ  ػلْيــب ىْجٌث

ىــ  322رلىٌه ؽكن الوًهبى اؽزل ىػْن الفنلا  ىْجـٌ ٍـنخ   

ــلم ؽكوـــو ٝـــٌّال  إم اؽزلـــذ هـــي قجـــل ثْيًٞـــخ ٍـــنخ         ً  ّـ

ــل    (39)م532 ــل القبئـ ــلوٌى يف ػيـ ــوة املَـ ــب الؼـ ، إىل أى فزؾيـ

 هؼبًّخ ثـي ؽـلّظ الـنُ كـبى يف عـِْ ػجـل امللـك ثـي هـوًاى         

م ًابىب القبئل ؽَبى ثي النؼوبى الغَبًِ 117ىـ/27ٍنخ 

م ثجنيهد، ًأقبم فْيب هثبٝب  لٖل اهلغوـبد  121ىـ/22ٍنخ 

ــذ هلّنـــخ         ــن ملـــك الٌقـ ــوًم ًإٔـــجؾذ هنـ ــخ هـــي الـ املفبعئـ

ًكــبى ملٌقــغ ثنــيهد االٍــرتارْغِ عؼلــيب هلزقــَ  .(40)إٍــالهْخ

ملقزلل ايٚبهاد اليت رٌالذ ػلَ ؽٌٗ الجؾو املزٌٍـٜ ممـب   

 .(41)روث فْيب آصبها ػوواًْخ ًػَكوّخ رَقو إىل الٌْم
 

 املجؾش الضبًِ

 األًٙبع اللافلْخ إلهبهح ثين الٌهك اللقوِ

ػنلهب رَلن أثـٌ هعـب  الـٌهك اللقوـِ ىهـبم األهـٌه يف       

ــوا    (42)م7073ىـــ/202ثنــيهد ٍــنخ   ، ػوــل ػلــَ ا ــبم هق

فبٕــب  إلكاهح ّــاًى الــجالك ًإقبهــخ كػــبئن هلكــو، كوــب ػوــل   

روهْن املؼب  اللّنْخ ًهنيب عبهغ القٖـجخ الـنُ ّـْل أثـبى     ػلَ 

الفزؼ اإلٍالهِ ًاهعغ املاهفٌى إػبكح رأٍَْـو إىل أثـٌ الـٌهك    

النُ ؽكن ثنيهد هلح األىهخ اهلاللْخ ًكبى ىـنا اجلـبهغ ّلقـَ    

، كوـب اٍـزٞبع أى ّنْـو األهـي     (43)أ ْخ فبٕـخ هـي ثـين الـٌهك    

يخ ؽكوو ىـِ رؼـلّبد   ًاالٍزقواه فْيب ًهي املْبكل اليت ًاع

ــخ ػلــَ املوزلكــبد الؼبهــخ ًاابٕــخ كافــل ثنــيهد     أىــل الجبكّ

ــخ     ــأهي هـــي غـــبهاد أىـــل الجبكّـ ًغـــلح امللّنـــخ يف ػيـــله يف هـ

ًمتكنـذ ثفؼـل ؽٖـٌهنب املزْنــخ هـي ٕـل الغـبهاد ًاهلغوــبد       

، ًكفغ األهٌا  هلـن هقبثـل كفـغ أماىـن     (44)اليت كبًذ هٌعو إلْيب

لَ إػبكح رؼوـري الـجالك ثؼـلهب    ػي أىبيل ثنيهد كوب اًو ػول ػ

رؼوٙذ لو أصنب  الغـيً اهلـاليل هـي فـواة ًكهـبه فؼوـل ػلـَ        

، (45)إػبكح روهْن املؼـب  اللّنْـخ ًّـ  الٞوقـبد ًًْـو الؼوـواى      

فــبًؼكٌ ىــنا االٍــزقواه الَْبٍــِ ػلــَ ايْــبح االعزوبػْــخ   
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، ًاىـزن  (46)ًاالقزٖبكّخ فبًزْود ايٌاًْذ ًاىكىود الزغـبهح 

بهُ ًالجؾــوُ ًقــل أّــبك اإلكهَّــِ يف ىــنه  ثبألٍــٌٞ  الزغــ

الفرتح  ؼوبه امللّنخ ًهنْأهتب ثقٌلو ))إهنب هلّنخ ٕغريح ػـبهوح  

، كوب ػول (47) ثأىليب ًهبب هواف  ًأٌٍا  قبئوخ ثناهتب...((

أثٌ الـٌهك اللقوـِ ػلـَ محبّـخ ثنـيهد هـي الزؼـلّبد اابهعْـخ         

ــخ فؼوــل ػلــَ ٍْبٍــخ رقــٌم ػلــَ املــلا     هاد ًهنــيب أىــل الجبكّ

فبرٖل هبن ًٕبيين ػلَ كفغ ٙوّجخ هي املب  )اإلربًح( هقبثل 

ــبد       ــَ املوزلكــ ــيهد ًػلــ ــخ ثنــ ــي هلّنــ ــن ػــ ــٌا أماىــ أى ّكفــ

، ًػبّـذ امللّنــخ يف ػٖـوه أىىــَ ػٖـٌهىب هــي    (48)اابٕـخ 

الزقلم ًاالىكىبه ًلكنو   ّلم فقل رٌيف ًفلفو يف ؽكـن إهـبهح   

ًــذ الؼــوة ثــين الــٌهك ًلــله ٝــواك اثــي الــٌهك ًكــبى ّــيوب  ًكب  

، لقٌرو ًؽًٌٖو املنْؼخ ًلكنو   ّلم ٝـٌّال  فقـل ىلـك    (49)هتبثو

ــرتح قٖــريح ؽــٌايل ٍــنخ     ــو يف 7701ىـــ/500ثؼــل ف م ًفلف

ايكن اثنو عول ثي ٝواك ًلكنو   َّزوو ٌّٝال  يف ايكن فقل 

ــأهو      قزلــو ػوــو هقــوى ثؼــل ّــيو هــي ًالّزــو يف هَــبهوح ًقــبم ث

ي الؼوة ًإٞنغ الوعب  ثنيهد ًاِ ثبألهري ًمحَ ؽٌىرو ه

يوبّزو ًػظن ٍلٞبًو ثـني الؼـوة ًقٖـله الْـؼوا  ًاهزـلؽٌه      

، ًلكنـو   َّـزوو ٝـٌّال  فقــل    (50)فٌٕـلين ًأعـيٍ هلـن الؼٞبّــب   

ــيت أكد إىل     ــخ إىل األٍــجبة ال ــك ً  رْــو املٖــبكه الزبهخيْ ىل

هٌرو، فزٌىل هي ثؼله اثنو ػجل الؼيّي ًهلح ؽكوو ػْوح ٍنني 

، يف ًْو األهـي ًاالٍـزقواه   (51)أثْو ًعله ًقل ٍبه ػلَ ٍني

يف املنٞقخ ًهي قٌهتب حبْش كبى الفـبهّي هـي هنـبٝقين ّلغئـٌى     

إلْو لالؽزوـب  ثـو كوـب فؼـل ؽـبكن فوٍـبى إابػْـل ثـي ػجـل          

اي  النُ قزـل امحـل ثـي ػجـل الؼيّـي ًًفـَ ًلـله أثـٌ ثكـو إىل          

صـن ىلـك ػجـل الؼيّـي      (52)ثنيهد فبٍزقو فْيب فٌفب  ػلَ ًفَـو 

ن رٌىل هي ثؼله هٌٍَ ثي هقوى الـنُ ٍـبه أّٚـب ػلـَ ٍـني      ص

أثْو يف ًْو األهي ًاالٍزقواه ًاىكىبه امللّنخ فبٍـزوو ؽكوـو   

أهثغ ٍنني ًلكنو ىلك فزٌىل ثؼـله أفـٌه ػَْـَ ثـي هقـوى ثـي       

ــب        ــذ ػــي أػو ــل أغفل ــخ ق ــلً إى املٖــبكه الزبهخيْ ٝــواك ًّج

ٍـ       جت ىاال  الٌالح ثل ؽزـَ أ لـذ ٍـنني ؽكويـن ًًفـبهتن ً

ــخ     ــخ ىـــِ اللًلـ ــبثؼْني للًلـــخ هوكيّـ ــٌهنن ًالح رـ ملـــك ّؼـــٌك لكـ

ــخ      ــي اللًل الٖــنيبعْخ ًاى األًظــبه رزغــو إىل األؽــلاس يف هوك

ًلــٌْ إىل األٝــوال ً  رْــو أّٚـــب إىل هــلح ؽكويــن كـــبهال       

ًثقْذ ثنيهد ػلَ ىنا االٙـٞواة الـيت كبًـذ فْـو يف الفـرتح      

فرترـني   الضبًْخ هي ؽكويب ًّزٚؼ هـي ملـك اى ثنـيهد ػبّـذ    

هي ايكن ارَوذ االًىل ثبالٍزقواه مللح قوى ًارَوذ الضبًْـخ  

ثبالٙٞواثبد ًالٖواػبد ػلَ ايكن الـنُ ارٚـؼ هـي فـال      

ــرتاد       ــيهد يف ف ــَ ؽكــن ثن ــٌهك ػل ــين ال رؼبقــت ايكــبم هــي ث

قٖريح ًىالكين يف ظوًل غبهٚخ ً  رْو املٖـبكه الزبهخيْـخ   

ن ػَْـَ ثـي   إىل أٍجبة ملك إىل أى رؼوٙـذ ثنـيهد يف ؽكـ   
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م إىل ىغوـــبد املٌؽـــلّي ًاى 7710ىــــ/555هقـــوى ٍـــنخ 

ػََْ قل كفل يف ٝبػخ ػجل املاهي ثي ػلَ املٌؽلُ النُ 

ػْنو أهريا  ػلَ ثنيهد ًػني لو هَزْبها  ّؼْنو ًّواقجو ًثنلك 

ــنخ    ٕــــــــبهد ثنــــــــيهد ربثؼــــــــخ للؾكــــــــن املٌؽــــــــلُ ٍــــــ

، ًّجلً أى ىنا االٍـزقواه   ّـلم ٝـٌّال     (53)م7710ىـ/555

رؼوٙذ ثنيهد هلغٌم قبكه اؽل املواكّني ًىـٌ حيْـَ ثـي    فقل 

غنْوخ هَزغال  الفواؽ الَْبٍِ ثؼل ًفبح ػجـل املـاهي لَْـزٌيل    

ػلَ الؼلّل هي الضغٌه ًهنيب ثنيهد فأهاك أى َّزقلهيب هوفـأ  

ــالك        ــبه يف ثـ ــيه الجلْـ ــله جبـ ــل ؽْـ ــبى قـ ــنخ كـ ــٌٞ  قوٕـ ألٍـ

ًثؼــل ملــك   رْــو املٖــبكه الزبهخيْــخ ّــْئب  ػــي    (54)األًــللٌ

ــو ثؼــل ىــنا     ثنــيهد ٍــٌٍ أى اثــي فلــلًى الــنُ أّــبه إىل اً

 .(55)الزبهّـ ))قل افزفَ أصوىن((
 

 املجؾش الضبلش

 اللًه ايٚبهُ لإلهبهح ثين الٌهك اللقو0ِ -أًال  

اؽزلذ أٍوح ثين الـٌهك اللقوـِ هكبًـخ ػلوْـخ هوهٌقـخ      

زوبهبد ػلوْخ فبٕخ يف اجملـب  األكثـِ   ملب كبى ألفواكىب هي اى

، فقل ًهصٌ الؼلـن ػـي كجـبهىن لـنلك متزؼـذ ثنـيهد       (56)ًاللّين

يف ػيــلىن ثنْــبٛ ػلوــِ يجــين للؼلــن ًالؼلوــب  فقــل كــبى يف   

ػيــل عوــل ثــي ٝــواك اللقوــِ الــنُ قــبم ثــأهو ثنــيهد ًرلقــت  

ثبألهري فل اىزن ثبلْؼو ًالْـؼوا  فبهزـلؽٌه فٌٕـلين ًأعـيٍ     

، ًّؼٌك هلن الفٚل يف أػبكح رؼوري الجالك ًالَـيو  (57)هلن الؼٞبّب

ػلَ حتقْ  األهي ًاالٍزقواه ًًْو رؼبلْن اإلٍالم فقـل ػولـٌا   

ػلَ إػبكح روهْن املؼب  اللّنْخ ًهنيب عبهغ القٖجخ النُ ّْل 

أثبى الفـزؼ اإلٍـالهِ ًّقـغ ػلـَ ّـبٝ  املوٍـَ القـلّن ػلـَ         

اقرتاًــب  ثــبيِ الٞــول الْــوبيل يــِ القٖــجخ ًعــب د رَــوْزو  

النُ ٌّعل فْو ًالـيت رؼـٌك للؾٖـٌى ًالقـالع الجْيًْٞنْـخ ًقـل       

ًعل ىنا اجلـبهغ جببًـت ثـوط ٍـْلُ ايضـِ الجْيًٞـِ ًالـنُ        

ًقــل اهعــغ  (58)ؽٌلزــو اجلْــٌُ اإلٍــالهْخ إىل هثــبٛ فْوــب ثؼــل

ثؼــ٘ املــاهفني إػــبكح رأٍـــٌْ اجلــبهغ إىل ثــين الــٌهك الـــنّي       

ْـخ ؽزـَ فـزؼ امليلّـخ ًهـب ىا       ؽكوٌا ثنيهد هلح األىهخ اهلالل

اجلبهغ عبفظ ػلَ ًظْفزو األٕـلْخ ))عـبهغ فٞجـخ اجلوؼـخ((     

اجلـــبهغ ّلقـــَ ػبًْـــخ فبٕـــخ هـــي الَـــلٞبد يف   7ًكـــبى ىـــن

، كوــب كــبى هلــنه األٍــوح الفٚــل يف رــوهْن ًّــٜ       (59)ثنــيهد

الٞوقــبد ًًْــو الؼوــواى ًثنــب  ايوبهــبد ػلــَ الٞــواى الؼوثــِ 

هـي ًاالٍـزقواه الَْبٍـِ ًأكٍ    األْٕل ثبإلٙـبفخ إىل ًْـو األ  

ملك إىل اًزْـبه ايٌاًْـذ يف الـجالك ًاىكىـبه الزغـبهح ًّفْـلًب       

ــوى الؼبّــو        ــخ الق ــذ يف هنبّ ــيهد كبً ــو ))إى ثن ــٌ  ثقٌل ــي ؽق اث

املــْالكُ ػبٕــوخ اإلقلــْن ًهلــب عــيه حبــوُ ّــلػَ اٍــٞفٌهح    

ًإهنب رألقذ يف ظل أٍوح ثين الٌهك ؽـني أػـبكًا إلْيـب أجمبكىـب     

، ًّقٌ  الجكوُ ))إهنب كبًذ عبٝخ ثٌَه ػظـْن  (60)املٌهًصخ((
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لو ثبة ًهَغل ًككبكني ًاى هلب  بهح هيكىـوح ًهثبٝـب  ّقْيـب    

، ًكـبى ملٌقـغ   (61) غيًاد الفودخ ًهْنب  ّلػَ هوٍَ القجـخ(( 

ــيت     ثنــيهد االٍــرتارْغِ عؼلــيب هلزقــَ ملقزلــل ايٚــبهاد ال

َـ        قو إىل رٌالذ ػلْيب ممـب رـوث فْيـب آصـبه ػوواًْـخ ًػَـكوّخ ر

ــخ      ــو ))أهنــب هلّن ــل أّــبك اإلكهَّــِ يف هنْــئبهتب ثقٌل ــٌم ًق الْ

، (62) ٕغريح ػبهوح ثأىليب ًهبب هواف  ًأٌٍا  قبئوـخ ثـناهتب((  

كوب كبى هلنه اإلهبهح الـلًه الكـجري يف ًْـو اإلٍـالم ًهـي ىنـب       

ّزٚـــؼ كًهىـــن يف إػـــبكح رـــوهْن املؼـــب  اللّنْـــخ لـــنلك أصـــود   

ًٌ أىـل ثنـيهد فـوأًا فْـو ثأًـو      ّقْٖخ أثٌ الٌهك كـضريا  يف ًفـ  

فري هي ديضل اإلٍالم ًهجبكئـو ًعؼلـو قـلًح ؽَـنخ هلـن ًكـبى       

االٍزقواه الَْبٍِ ًاألهي يف الجالك أصوه يف ًفًٌ أىليب فـأكٍ  

ملك إىل ًْو اإلٍالم ًاللغخ الؼوثْخ ًاى األٍجبة اليت أكد إىل 

 ًْو اإلٍالم ىِ األٍجبة اليت أكد إىل ًْـو اللغـخ الؼوثْـخ ثـني    

 .(63)ٍكبهنب
 

ظيــٌه املٌؽــلّي ًٍــقٌٛ إهــبهح ثــين الــٌهك       -صبًْــب  

 اللقو0ِ

هغن االٍزقواه النُ ػبّزو ثنيهد يف ٙل ؽكن ثـين  

الٌهك اللقوِ فقل رـبصود ثـبيوًة الـيت اًـللؼذ كافـل هلّنـخ       

رًٌٌ ًالفواؽ الَْبٍـِ الـنُ ؽٖـل فْيـب ممـب اكٍ اىل رـلفل       

االػلا  املرتثٖني هبـن الـنّي ٍـْٞوًا ػلـَ الَـبؽل الْـوبيل       

القوّقْخ فإٔجؾٌا ّيلكًى رًٌٌ ًالَْٞوح ػلْيب ًااـٌل هـي   

ــخ النفــًٌ       ــنلك اقزٚــَ االهــو هتلئ ــخ ل ــين محــبك يف جببّ ــخ ث كًل

ًاالحتــبك ثــني خمزلــل الْــوائؼ يف ثنــيهد ًػولــٌا ػلــَ ٙــجٜ  

يكــن االهــٌه يف ػيــل هٌٍــَ ثــي هقــوى الــنُ هنــ٘ ثأػجــب  ا   

ًكفغ ثبالفٞبه احملْٞـخ هبـب فقـبم ثبالٍـزؼبًخ ثقٌهـو هـي الؼـوة        

النّي ثبّؼٌه ػلَ الَوغ ًالٞبػخ اال اى ؽكوو   َّزوو ٝـٌّال   

ًثظيــٌه كًلــخ املٌؽــلّي ًٍــْٞوح عنٌكىــب ػلــَ هلّنــخ جببّــخ   

ًأػوب  ثين محـبك ًاالًزٖـبه ػلـَ ػـوة ثـين اهلـال  يف هؼوكـخ        

    ِ ــ ــي ػل ــاهي ث ــل امل ــبكح ػج ــْٞل ثقْ ــخ املٌؽــلّي  ٍَ ، (64)فلْف

فإٔجؾٌا ػلَ أثٌاة رًٌٌ ًكبى قل ٍـج  ملـك مىـبة ًفـل     

هي رًٌٌ إلْو ّٖـفٌى لـو رؼـلّبد األػـواة هـي أىـل الجبكّـخ يف        

ػوٌم ًالّخ افوّقْخ ًّْـري اثـي األصـري ثقٌلـو أًـو ))كهؼـذ ػْنـبه        

ًاٝو  صن  هفغ هأٍـو ًقـب  اثْـوًا الًٖـوًكن ًلـٌ ثؼـل ؽـني        

، ًّجـلً اًـو قـل      (65) ن ألـل كّنـبه((  ًأهو ثـسًياهلن ًأٝلـ  هلـ   

رْــكْل ًفــل هــي ًعيــب  هلّنــخ ثنــيهد ملقبثلــخ االْفــخ ػجــل    

املاهي ًالٞلت هنو هنؾين األهبى هلن ًمللّنزين ًاى َّـلوٌا لـو   

امللّنخ ٕلؾب ، ًقل ًاف  االْفخ ػلَ ٝلجـين ًهـنؾين األهـبى    

ح ػلَ أًفَين ًأهٌاهلن عيا  هجبكههتن إىل ىنه الٞبػخ ًهكبفأ

هلن ػـني ػلـَ ثنـيهد أهـريا هـي ثـين الـٌهك ػلـْين كوـب ػـني لـو            
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هَزْبها  ّؼْنو ًّواقجو يف الٌقذ ًفَو ًثـنلك ٕـبهد هلّنـخ    

، (66)م7710ىـــ/555ثنــيهد ربثؼــخ للؾكــن املٌؽــلُ ٍــنخ   

ًأفند رنؼن ثبألهي ًاالٍزقواه ًلكي ىنا   ّلم ٌّٝال  فؼلهب 

رــوث فواغــب  رــٌيف ػجــل املــاهي ثــي ػلــِ ًجمــِ  اثنــو هــي ثؼــله   

ٍْبٍْب  اغزنوـو اؽـل املـواكّني ًىـٌ حيْـَ ثـي غنْوـخ املـواكُ         

هَزغال  ىـنا الفـواؽ الَْبٍـِ لَْـزٌيل ػلـَ ثنـيهد ًأهاك أى       

َّزقلهيب هوفأ ألٌٍٞ  قوٕنخ كبى قل ؽْله جبـيه الجلْـبه   

، ًثـــنلك اًزـــيَ كًه ىـــنه اإلهـــبهح الـــيت  (67)يف ثـــالك األًـــللٌ

لافلْـخ الـيت ًاعيزـيب هـي     اٍزوود فرتح ٌّٝلخ هغن الظوًل ال

رنــبىع أفــواك الجْــذ ايــبكن ػلــَ الَــلٞخ إٙــبفخ إىل األفٞــبه 

اابهعْخ املزوضلخ ثبلغيً النٌههبًلُ إال إهنب اٍـزٞبػخ الٖـوٌك   

ًالجقـب  لفـرتح ٌّٝلـخ ًممبهٍـخ كًهىـب الَْبٍـِ ًايٚـبهُ يف        

املغــوة الؼوثـــِ ًثٌعـــٌك املٌؽــلّني ّنزـــيِ كًه ىـــنه اإلهـــبهح   

نيهد ًػلَ ؽل قـٌ  اثـي فلـلًى اًـو ثؼـل ىـنا       ٍْبٍْب  يف ث

 .(68)الزبهّـ ))أفزفِ أصوىن((

 اابمتخ

ثين ىال  ؽلا  فبٕال  ثني ػٖو ايكٌهبد غوح ىرؼل 

ــني   ــخ ًث ــخ املزولً ػٖــو الفٌٙــَ ًالزْــزذ ًؽكٌهــبد   املوكيّ

ػي ىنه اهلغـوح ىغـوح ثـين ىـال       فنزظ افوّقْخامللى يف ػوٌم 

متي  كًلخ ثين ىّيُ ثي هنبك  أثوىىبكبى هي  األهٌهجموٌػخ هي 

املَــزقلخ اٍــزقالال  ربهــب   اإلهــبهادجموٌػــخ هــي  إىلالٖــنيبعِ 

ــوى ىــنه    ًإهــبهحثــين هكــِ يف قــبثٌ   إهــبهح اإلهــبهادًكــبى اث

ــخ     ــوُ يف امليلّ ــين ىّ ــخ ث ــبهحالقــريًاى ًكًّل ــين  ًإه ــِث ــٌهك  أث ال

فٚــال  ػــي اًؼــلام  أفــوٍ ًإهــبهاديف ثنــيهد ثزــًٌٌ قوــِ الل

 إىل أكٍالــنُ   األهــو فبٕــخ يف هّــل رــًٌٌ ًثٌاكّيــب      األهــي 

هواكـي امللّنـخ    إىلاليهاػِ فْيب هلـوًة الفالؽـني    اإلًزبطرواعغ 

املؼبّـْخ لـلٍ    األػوـب  رغـْري   إىل أكٍممـب   ًاألهـبى  ل هـي ٝلجب  

ثين الٌهك اللقوـِ   إهبهحالَكبى فب يٌا حنٌ الجؾو ًقل ػبًذ 

ْـ   و  كضريا  هي اللً  اجملبًهح هلب فبٕخ كًلخ ثين ثـبكٌّ يف ال

ًذ كائوب  رؼقـل االرفبقْـبد هؼيـب    ًاللًلخ ايوبكّخ يف الغوة ًكب

 األهـــي يف ٍـــجْل حتقْـــ     اإلرـــبًاد لٖـــل اهلغوـــبد ًرـــلفغ   

 ألٝوــبعثــني الــٌهك  إهــبهحًاالٍــزقواه يف املنٞقــخ كوــب رؼوٙــذ 

 أٌٍاهىبكي كبًذ ػْٖخ ػلْين ثَجت هنبػخ كًلخ ٕقلْخ ًل

الجؾــوُ ًالــلفبع ػــي  ثبألٍــٌٞ فٚــال  ػــي اىزوــبم ثــين الــٌهك 

ــيًًْــو  أهاٙــْيب ــخ   األه ــين   إى إالًاالٍــزقواه يف املنٞق ــٌح ث ق

ــٌهك   ــبػ املٌؽــلُ ٍــنخ      ال ــزوكي هــي الٖــوٌك ثٌعــو االعزْ ر

ـــ/555 م.7710ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اهلٌاه0ِ

                                                 

 .15، 7214ٓاثي اثِ ىهع، ػلِ اثي عول، االًٌْ املٞوة ثوًٗ القوٝبً يف افجبه هلٌث املغوة، كاه املنٌٖه للٞجبػخ، الوثبٛ  (1)

، 4004ىـ( الؼم ًكٌّاى املجزلأ ًاام يف اّـبم الؼـوة ًالؼغـن ًالمثـو، كاه الكزـت الؼلوْـخ، ثـريًد       101ػجل الومحي ثي عول ايٚوهِ ثي فللًى )د (2)

 .71ٓ ،1ط

  .ثين ىال 0 ًَجخ إىل ىال  ثي ػبهو ثي ٕؼٖؼخ ثي هؼبًّخ ثي ثكو ثي ىٌاىى ًّورقِ ًَجخ إىل هؼل ثي ػلًبى 
 17ٓ 1ثين ٍلْن0 ىن هزَغ هي ثٌٞى هظو ًىن ثنٌ ٍلْن ثي هنٌٖه ثي ػكوهخ ثي ؽفٖخ ثي قٌْ، اثي فللًى، الؼم، ط. 
 ىـ(، أؽَي الزقبٍْن يف هؼوفخ 310الٞبئل، ذيٌ اللّي أثِ ػجل او عول ثي امحل املقلٍِ )د عجل غيًاى0 ًىٌ اجلجل النُ رقغ ػلْو هلّنخ

 .11م، 4004ٓ، ثريًد7األقبلْن، ػل  ػلْو عول أهني الغنبًُ، كاه الكزت الؼلوْخ ٛ
 ٓ ،11الٞبئل0 هلّنخ ٕغريح ّبهْخ اهلٌا  ثبهح املب ، املقلٍِ، أؽَي الزقبٍْن. 

 .10ٓ 1الؼم، ط اثي فللًى، (3)

 .12القواهٞخ0 فوقخ هي فو  اإلابػْلْخ رنزَت إىل إابػْل ثي عؼفو الٖبك ، عول امحل أثٌ ىىوح، املناىت اإلٍالهْخ )هٖو ك.د(، ٓ (4)

 .17ٓ 1اثي فللًى الؼم، ط (5)

 .712الٖؼْل0 إقلْن يف عنٌة هٖو فْو الؼلّل هي امللى، املقلٍِ، أؽَي الزقبٍْن، ٓ (6)

 .41م، 7251ٓىـ(، إغبصخ األهخ يف كْل الغوخ، حتقْ  هٖٞفَ ىّبكح، القبىوح 125رقِ اللّي امحل ثين ػلِ املقوّيُ )د (7)

 .31، 1ٓاثي فللًى الؼم، ط (8)
  ّكلذ ثوقخ ثؼل كفٌ  الؼوة  ,ثبهكبهْالكّخ ًَجخ لؼبٕوخ اإلقلْن آًناث  122ايبلْخ ًقل أٝل  االٍن للووح األًىل ػبم  لْجْبىِ اجلي  الْوقِ هي

ػجلالؼيّي ٝوّؼ ّول، "عغوافْب لْجْب"، هنْأح املؼبهل، اإلٍكنلهّخ، الٞجؼخ  ,ًاألًللٌ املغوة الكجريٞخ للغٌُْ اإلٍالهْخ ًللوَبفوّي يف الٞوّ  إىل ع

 .433-434، ٓ 7217الضبًْخ، 

 .24م، 7252ٓػلِ ثي عت الٖرييف، اإلّبهح إىل هي ًب  الٌىاهح، القبىوح  (9)

 .42ٓ 4اثي فللًى، الؼم، ط (10)

 .30ٓ 4اثي فللًى، املٖله الَبث ، ط (11)

ىــ(، الجْـبى املغـوة يف أفجـبه األًـللٌ ًاملغـوة، كاه الضقبفـخ للٞجبػـخ ًالنْـو، ثـريًد           174أثٌ الؼجبً امحل ثي عول ثي ػناهُ املواكْـِ )د ثؼـل    (12)

 .441، 7ٓم، ط7211

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/644
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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 .431يوح اًَبة الؼوة، ٓاالصْظ0 ًَجخ إىل االصْظ ثي أثِ هثْؼخ ثي هنْك ثي ىال ، اثي ؽيم، مج (13)

 .710، 1ٓ؛ اثي فللًى، الؼم، ط413هثبػ0 ًَجخ إىل هّبػ ثي أثِ هثْؼخ ثي هنْك ثي ىال ، اثي ؽيم، املٖله الَبث ، ٓ (14)

 .710، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (15)

 .422، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (16)

ىـ(، ربهّـ املغوة الؼوثـِ يف الؼٖـو الٌٍـْٜ، القَـن الضبلـش هـي كزـبة أػوـب          111الَلوبًِ )د لَبى اللّي ثي ااْٞت، عول ثي ػجلاو ثي ٍؼْل (17)

 .17اإلػالم، حتقْ  امحل خمزبه الؼجبكُ، كاه الكزت، اللاه الجْٚب  )ك.د(، ٓ

 .717، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (18)

 .15، 1ٓم، ط4001 الزبهّـ، حتقْ  فلْل هأهٌى، كاه املؼوفخ، ثريًدىـ(، الكبهل يف130ػي اللّي أثِ ايَي ػلِ ثي أثِ الكوم ثي األصري )د (19)

 .742، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (20)

 .722م، 7212ٓىـ(، املي ثبإلهبهخ، حتقْ  اللكزٌه ػجل اهلبكُ الزبىُ، كاه األًللٌ، ثريًد522اثي ٕبؽت الٖالح ػجل امللك ثي عول )د (21)

؛ أثٌ ػجْـل الجكـوُ، املغـوة يف    415م 7124ٓامحل ثي ّؼقٌة ثي عؼفو الْؼقٌثِ، هؼغن الجللاى هي كزبة االػال  النفَْخ، حتقْ  كُ غٌّو لْلى  (22)

؛ 710، 1ٓ؛ اثـي فلـلًى، الؼـم، ط   11م، 7151ٓمكو ثـالك افوّقْـخ ًاملغـوة ًىـٌ عـي  هـي كزـبة املَـبلك ًاملوبلـك، ًْـو كُ ٍـالى، اجليائـو            

 .415، 7124ٓهؼغن األًَبة ًاألٍواد ايبكوخ، ٝجؼخ لْلى  ىاًجبًه،

 .717، 1ٓ؛ اثي فللًى، الؼم، ط15الجكوُ، املٖله الَبث ، ٓ (23)

 .717، 1ٓاثي فللًى، املٖله الَبث ، ط (24)

 .717، 1ٓاثي فللًى، املٖله ًفَو، ط (25)

 .711، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى الغوة، ط (26)

 .7ًٓ13م، 4004ٓ؛ ًّنظو اللقِ ًآفوًى، ربهّـ ثنيهد، هنٌْهاد هلّنخ ثنيهد ًعٌّلْو، 717ٓ ،1اثي فللًى، الؼم، ط (27)

 .717، 1ٓاثي فللًى، املٖله الَبث ، ط (28)

 .717، 1ٓاثي فللًى، املٖله ًفَو، ط (29)

فٌْعـل هبـب هثـ٘ كـجري َّـوَ هثـ٘ ىًّلـخ، الجكـوُ، املغـوة،          امليلّخ0 هلّنخ افوّقْخ رقغ ػلَ الجؾو املزٌٍٜ هي عيبهتب الضالصخ أهب هـي عيزـيب الغوثْـخ المّـخ     

 .771م، 7215ٓ؛ هالل جميٌ ، االٍزجٖبه يف ػغبئت االهٖبه، حتقْ  ٍؼل ىغلٌ  ػجل ايوْل، الكٌّذ42ٓ

 .717، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (30)
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ــخ للْــاًى الضقبفْــخ )ك.د(،  ىـــ(، اليهــبى يف أفجــبه هلــٌث رــًٌٌ ًػيــل األهــبى، حت  101امحــل ثــي ػوــو ثــي أثــِ الٚــْبل )د  (31) قْــ  ًًْــو كزــبة اللًل

ٓ721. 

 .721؛ اثي أثِ الْٚبل، احتبل أىل اليهبى، 714ٓ، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (32)

 .375، 7ٓاثي ػناهُ ، الجْبى املغوة، ط (33)

 .13م، 4004ٓاللقِ ًآفوًى، ربهّـ ثنيهد، هنٌْهاد مجؼْخ ْٕبًخ هلّنخ ثنيهد، عٌّلْو  (34)

 .541م، 7212ٓك محبكُ، ثنيهد ػم الؼٌٖه، ّوكخ فنٌى الوٍن ًالنْو ًالٖؾبل، رًٌٌ ثي محب (35)

 .1م، 7221ٓالٌٍالًِ عول ٕبحل، ثنيهد، هي فال  الزياًط ايٚبهُ الزًٌَِ األًللَِ، رًٌٌ  (36)

 .745هالل جميٌ ، االٍزجٖبه، ٓ (37)

 .51الجكوُ، املغوة، ٓ (38)

 .51الجكوُ، املٖله الَبث ، ٓ (39)

 .15اللقِ ًآفوًى، ثنيهد ػم الؼٌٖه، ٓ (40)

 .12الجكوُ، املغوة، ٓ (41)

 .717، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (42)

 .10الجكوُ، املغوة، ٓ (43)

 .710، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (44)

 .717، 1ٓاثي فللًى، املٖله الَبث ، ط (45)

 .735ب آصبه ل ً ، جميٌ ، االٍزجٖبه، ٓكلن ًهب1ثنيهد0 هلّنخ ٍبؽلْخ ػلَ الجؾو ملزٌٍٜ رجؼل ػي رًٌٌ  (46)

 .714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (47)

 .775، 4ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (48)

 .714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (49)

 .475، 4ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (50)

 .714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (51)

 .475، 4ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (52)



 (، لَنخ ، الؼلك )، اجمللل جملخ أحببس كلْخ الرتثْخ األٍبٍْخ 
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 .714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (53)

 .714، 1ٓاثي فللًى، املٖله الَبث ، ط (54)

 .714، 1ٓاثي فللًى، املٖله ًفَو، ط (55)

 .714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (56)

 .33اللقِ ًآفوًى، ثنيهد ػم الؼٌٖه، ٓ (57)

 .51الجكوُ، املغوة، ٓ (58)

 .51اللقِ ًآفوًى، ثنيهد ػم الؼٌٖه، ٓ (59)

 .15م، 7251ٓاثي ؽٌقل، ٌٕهح األهٗ، ثريًد (60)

 .51-51املغوة، ٓ (61)

 .34-42م، 7212ٓاإلكهَِّ، ًيىذ املْزب  يف افرتا  آفب ، اجمللل األً ، ػب  الكزت ثريًد (62)

 .723، 7ٓاثي فللًى، الؼم، ط (63)

 .721ٓ؛ اثي أثِ الْٚبل، احتبل أىل اليهبى، 375، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (64)

 .371، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (65)

 .721اثي أثِ الْٚبل، احتبل أىل اليهبى، ٓ (66)

 .371، 7ٓاثي ػناهُ، الجْبى املغوة، ط (67)

 . 714، 1ٓاثي فللًى، الؼم، ط (68)
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