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 أمنوذجا  
 عادل عباس جسام م.

 قسم التاريخ/ كلية اآلداب/ جامعة تكريت
 -المقدمة  -

 بسم اهلل والحمد هلل والصالة على رسول اهلل وبعد :
تنطوووول الساتسوووتص ايةتصوووتداا للدولوووا العرباوووا ا سوووالماا  ووو  عصووور ت ا ول 

والحووو والمسووةولاا وعوودم رووبن الرربووا بووتلتوزا  العووتدل علووى مسووتول عووتلل موون ال بووتص 
لمجمول ا اووراداص  ناووت اسوتلامص تلووا الساتسووتص موون وحو  ال ووران توي  وموون  جوورا اص 
الرسول محمد ) صلى اهلل علاه وسلم (  جت ص لتعبور عون الصودةاا والعدالوا والنزا وا 

صوولى اهلل علاووه   وو  التعتموول المسووةول موو  النصوووص ال راناووا وسوونا الرسووول محموود )
وسوووولم ( وتطبا تتاووووت  وووو  مجموووول مووووت طوووورت موووون تطوووووراص  وووو  المجووووتيص ايجتمتعاووووا 

 وايةتصتداا للدولا ا سالماا.
جووت  ا سووالم بووأرا  وت تووتر اةتصووتداا متماووزة بووزص مووت جووت  ةبلاووت موون ةوووانان 
جوورا اص ويووعاا ترالووص الجتنووي ا نسووتن  وت  لووص تت وول النووتس وتر  ووتام موون  وودة  وا 

ي المارويووا علووى المووزارعان وتربووتي الحوور  والصوونت   يسووامت  وو  العصووور اليوورا 
التوو  سووب ص ا سووالم والتوو  تتنووص اتنتزعاووت وات تسووم  رواتاووت توول موون الووروم الباووزنطاان 

 والارس الستستناان.
عنوو  المووناق ايةتصووتدل ا سووالم  بتلمووتدة والووروا معووت   وو   طووتر متتتموول   

د مت له ومت علاه سوا  تتن مسلمت  تم ذمات      طتر وجت  لانظم سلوا ا نستن وتحدا
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الدولووا متوااووت  التوووازن التووتم  وو  معووتاار ا نتووتا والتوزاوو  العووتدل لل وورواص   ولووم اتوون 
جتموودا   وو  التعتموول موو  المسووتجداص وسووت ر المتداووراص ايةتصووتداا التوو  تتطلووي حلوووي  

 سلاما وعتجلا.
تص تن وةعووص مسووتحتص  تسووعا ولعوول مووت طوورت موون تطووور علووى صووعاد الاتوحوو

مناووت مووت تووتن  ()موون ا رايوو  باوود الاووتتحان  وو  عاوود الالااووا عموور بوون الاطووتي 
صووولحت  ومناوووت موووت توووتن عنووووة تطلوووي ذلوووا ا مووور تاوووال  عنتاوووا وا تموووتم الالااوووا وتبوووتر 
الصحتبا وةت وذ بيورورة التعتمول الصوحا  مو  تلوا المووارد ويومتن توزاعاوت بتلصوورة 

 تلا العري المحتربان م  يمتن ح وو ا جاتل الالح ا.العتدلا لتل الم ت
وتأت  مسألا  اراداص الا   من ا راي  الماتوحا عنوة   والت  تتن سواد ت 
ا عظم اترا الجزارة العرباا من ت ر الاتوحتص  تحورر سوواد العوراو وال وتم و لسوطان 

معاوت بتول دةوا ومصر واناتلص مبتلغ طت لا مون اوراا تلوا ا رايو  تطلبوص التعتمول 
وسرعا  ن المسلمان ان سموا  امت بانام    تاااا توزاعات حتى ةرر الالااا وبم ورة 

 تبتر الصحتبا بجعلات  ا ت  للنتس تت ا ار ونات جاال  بعد جال.
وبنووت ا  علووى مووت ت وودم   وود تنتولووص تلووا المسووألا وحا اتتاووت وعوورض مالبسووتتات 

جوورا اص الرسووول محموود ) صوولى اهلل علاووه وسوولم (  وم ترنووا ذلووا بتلنصوووص الا ااووا وا 
موو  مووت تتاووذي الالااووا موون ةوورار جوورل  واطاوور متوااووت  العدالووا والحووو واهلل موون ورا  

 ال صد.
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 -متهيد -
 النظام االقتصادي اإلسالهي وامللكيح :

 ن النظوووتم ايةتصووووتدل الووووذل اعتمدتووووه الدولووووا ا سووووالماا  وووو  جماوووو  مراحوووول 
 سالماا توي  وايجتاتد    ظل الونص واعتموتد ال اوتس تطور ت استمدته من ال راعا ا

والمعتلجووووا التوووو  تتسووووو موووو  روا الوووونص تووووتن نظتمووووت  متتووووتمال  ومتوازنووووت  روعوووو   اووووه 
المصلحا العتما ومتطلبتص تل مرحلوا واسوتطتعص الدولوا تن تح وو  و  ظلوه مجتمعوت  

 وووروة وتنظوووام عووور   اوووه الا اووور ح وووه والدنووو  حووودودي و  وووت  لتلوووا ال واعووود  ووو  توزاووو  ال
العالةووتص بوووان ا  ووراد   ورعتاوووا الدولووا لتووول مر وووو اةتصووتدل موووت تسووس لوووذلا التووووازن 

 ايجتمتع  ومن  م تح او ةدر عتل  من المستواة سامت    صدر ت ا ول.
و    ذا الساتو   د تارا ا سالم بعض ا موال من دا ورة الملتاوا الارداوا   

موت لوواس للجاود الب ورل  ااوت مودال   لوذا  ووأن والتو  تتعلوو بحتجوتص مجمووع ا موا ورب
تووودال الدولوووا لوووه موووت اسووووره عنووودمت ا تيووو  ا مووور ذلوووا  اموووت اتصووول بتوجاوووه الملتاوووا 
الارداا تو تحداد ت تو ت نانات   وتن معتلجا الدولا للم تالص الت  تطرت علوى الملتاوا 

بووان الوونظم  ) ومناووت بطباعووا الحووتل ملتاووا ا رايوو  الماتوحووا ( اتاووذص مناتجووت  وسووطت  
التوو  تصووتدر حووو الملتاووا بوودعول مصوولحا الجمتعووا   والوونظم التوو  تدووتل   وو  ذلووا 
الحووو  تجعلاووت مطل ووا بوودعول الحراووا ايةتصووتداا   وباووذا ح ووو المووناق ايةتصووتدل 

 (1)ا سالم  مصلحا الارد ومصلحا المجموع.
ت  ذن  ووأن موةوو  ا سووالم المبوود   موون ملتاووا ا رض تسووتند  لووى تن وظااتاوو

ايجتمتعاا ترتبط بعدة ت دا  ت مات يمتن ح ووو ا موا  ااوت تمصودر مون مصوتدر 
ا نتتا    مجتم   به زراعو   وبه رعوول تتوون  اوه ا رض عنصور  نتوتا تسوتس   
 يال  عن يمتن ح وو ا جاتل الالح وا والحالولوا دون اسوت  تر   وا معانوا بملتاتاوت 
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باوووود  بنووووت   تجووووا الدولووووا لموارد ووووت نووووه اووووةدل  لووووى التاووووتوص الطب وووو   يووووال  موووون ح
 (2)الدولا.

وي رووورو تن موةووو  ا سوووالم مووون الاووورد والمجتمووو    وحرصوووه علوووى تن اتوووون 
المجتم  سلامت  ةوات  متمتستت  اظار لنت ت ماا الوظااا ايجتمتعاا    حمتاا ا  دا  

  والمتتسووبتص ايجتمتعاووا والتوو  ت وو  علووى تت وول الدولووا وربمووت تووأت   وو  م دمووا ت وودا
 ووظت   الدولا ا سالماا تجتي الرعاا.

وبنووت ا  علووى مووت ت وودم تنبوورص الدولووا ا سووالماا و وو  المنب  ووا موون  رادة ا مووا 
والمعبووورة عووون يووومار ت والمدا عوووا عووون ح وةاوووت ومصوووتلحات بصووودو وتمتنوووا  ووو  حمتاوووا 
ا حتتم وال راراص المتاذة بموت ايومن تح اوو تلوا الح ووو والمصوتل  يسوامت  و  تلوا 

 ت  اتاذص    صدر ا سالم وعصري ا ول.ال
و تووذا تتيوو  لنووت  توورة التوودال الحتوووم  موون اووالل مااوووم الدولووا  وو  نظوور 
ا سالم    ذ ي امتن للدولوا تن ت ووم بموت تنواط باوت مون مسوةولاتص موت لوم تتون ماولوا 
سووولطا التووودال  جبوووتر الاووورد  ووو  ايمت وووتل لحتوووم الووونص ال ووورع  ب وووتل اصوووب  معوووه 

 (3)ن ايحترام من تل الرعاا. النص    موط
وتنطلو  ترة تدال الدولا    حسم الم وتالص العتل وا والتو  تحتوتا  لوى سوند 

ترايو   –ا رايو  الماتوحوا  – رع  توي     تن ملتاا الموتل ومناوت بطباعوا الحوتل 
      ا ستس هلل تعتلى   وتن ا نستن المسلم مستال  علوى ذلوا  الموتل  –العنوة 

لت ار من ال وا د الدالا على ذلا    ال ران الترام والسنا النبواا ومنات موت   و نتا ا
ِلالاِن  لاووهل (  وِتاف َموت ِجِعِلتبووم َمسف نبووا بلتللَووهل ِوِرسبووللهل ِوِتنال بوووا مل ) (  4)ورد  و  ال وران التوورام ) امل

ل ِجِعِلتبوومف ِااِل لووِ  اِ رفضل (  ِض ِوِيوو (5)ِو بوِو الَووذل ِرف ِِنووتمل ( ) ِوا ف وتووذلا ) لَّلَووهل  (6)ِعِات للْلف
 تلات تااد تن ملوا  (8)  وتذلا ااتص التساار  (7)مت  ل  الَسِمتواصل ِوِمت  ل  اِ رفضل ( 

 تل      و هلل وحدي  نه ال ه ولتن ساري للنتس.
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و نووتا موون اوورل عوودم  وورعاا توودال الدولووا موون اووالل تووأمام ا رض تو تووأمام 
لوووى ذلوووا موووت واجاوووه الصوووحتبا بعووود  تووووا العوووراو وال وووتم ومصووور راعاوووت   مسوووتدلان ع

واجتاتد م    عدم ت سام ا رض بان الاتتحان     ) و و مدار بح نت  ذا ( ولم اتن 
ذلووا ايجتاووتد سوواال  وايووحت  تمووت  ووو الحووتل  وو  ت سووام الدنووت م موون ا موووال المن ولووا 

 (9)وجواز و رعاا ملتاتات الارداا. 
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 املثحث األول
 ضي العنىجأرا

 املطلة األول : أراضي العنىج لغح واصطالحًا : -
والعنوة : تل ةاورا  ورلبوا   و وو مون عنوت اعنوو تل ذل وايو   أرض العنوة :

  والعنوة : المرة الواحودة  اوه   توأن الموأاوذ باوت اايو  واوذل   و و  حودا  الاوت  ) 
 .(11)تنه دال متا عنوِة (

   ب ووتل عووتم   ذلووا تن مووتل الاوو   وا ريووون  وو  جووز  موون الدنامووا والاوو
والدناما متا تن تن تل واحد من المتلان واصل بوتلتار   وتن مصور  امسوامت واحود 
  ووجه ا تراةامت تن متل الا   مأاوذ عاوا  ومتل الدناما مأاوذ ةاورا    وتن مصور  

واووورد لنووت تبووو عباوود  وو  ( 11)تربعووا تامووتس الاوو   ماووتل   ربعووا تامووتس الدنامووا   
بتي  ت  ا رض عنوِة   و   من الدناموا والاو   جماعوت  تاااوا تعتمول الرسوول محمود 
) صوولى اهلل علاووه وسوولم ( والالاوووت  موون بعوودي  لووى ااوووتال  المسوولمان  وو  ذلووا   وووتل 

 اتون تربعوا اامتسوات اططوت   (12)بعيام : سبالات سبال الدناما    تامس وت سم   
امووس البووتة  لموون سوومى اهلل تبووترا وتعووتلى   بووان الووذان ا تتحو ووت اتصووا   واتووون ال

وةوووتل بعيوووام : بووول حتماوووت والنظووور  ااوووت  لوووى ا موووتم : تن رتل تن اجعلاوووت رناموووا   
 اامسات وا سمات   تمت  عل رسول اهلل محمد ) صلى اهلل علاه وسولم ( باابور وذلوا 

موةو وووا    وووال اامسووات وي ا سووومات   ولتووون تتوووون  (13)لووه   وتن رتل تن اجعلاوووت  ا وووت  
 .(14)بتلسواد ()على المسلمان عتمِا مت ب وا   تمت صن  عمر 

 اامووت اتعلووو بووأرض اابوور    ووأن رسووول اهلل محموود ) صوولى اهلل علاووه وسوولم ( 
ا تتحاوووت عنووووة بعووود ال توووتل وتتنوووص مموووت ت وووت  اهلل علوووى رسووووله    امسوووات وةسووومات بوووان 

تل  ودعت م رسوول اهلل محمود المسلمان   ونزل من نزل من ت لات على الجال  بعد ال تو
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) صلى اهلل علاه وسلم (   تل : ) تن   تم د عص تلاتم  ذي ا موال على تن تعملو ت 
 .(15)  واتون  مر ت باننت وبانتم   وتةرتم مت تةرتم اهلل     بلوا ا موال على ذلا (

  سوووومات رسووووول اهلل محموووود ) صوووولى اهلل علاووووه وسوووولم ( تل اابوووور علووووى سووووتا 
مت    جم  تل سام منات مت ا سام   وعزل نصواات لنوا بوه وموت انوزل بوه   و ال ان سا

  وتن مصووور  الاموووس اصوووي  ووو  امسوووا  (16)وةسوووم النصووو  البوووتة  بوووان المسووولمان
 (17) تسام متستواا و   : 

السام ا ول : مت تتن لرسول اهلل محمد ) صولى اهلل علاوه وسولم (  و  حاتتوه 
   مصتلحه ومصتل  المسلمان   وتاتل   اه  اناو منه على ناسه وتزواجه واصر ه

 بعد موته.
السووام ال ووتن  : سووام ذول ال ربووى و ووم بنووو  ت ووم وبنووو عبوود المطلووي وتاتلوو  

  اه  أن تبت حنااا تس طه    حان تن ال ت ع  ت تى ب بتته.

 السام ال تل  : سام الاتتمى من ذول ايحتاتجتص.
ي اجووودون مووت اتاووواام موون ت ووول  السووام الرابوو  : سوووام المسووتتان   و وووم الووذان

 الا  .
السووووام الاووووتمس : سووووام بنووووو السووووبال   و ووووم المسووووت رون موووون ت وووول الاوووو   ي 

 اجدون مت انا ون.
 املطلة الثاني : األحكام الفقهيح ألراضي العنىج : -

تن ترض العنووووة ةووود تاتلووو   ووو  حتماوووت بوووان الموووذا ي ا سوووالماا تتل وووت عاا 
والحنتبلووا وا متماووا    ووذ ي ال ووت ع   لووى تناووت تتووون والمتلتاووا وا حنووت  والظت راووا 

رناما   تت موال ت سم بان الدتنمان  ي تن اطابوا ناست  بترتاوت  توةو  علوى مصوتل  
المسلمان   وةتل متلوا : ) تصوار وةاوت  علوى المسولمان حوان رنموص وي اجووز ةسومات 

بتلااوتر بوان ةسوومتات  بوان الاوتتحان (    و  حوان ذ ووي تبوو حنااوا  لوى تن ا مووتم  ااوت
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بان الدتنمان تو اعاد ت  لى تادل الم رتان باراا ايري علااوت تو ا ااوت علوى تت وا 
 (18)المسلمان.

وةوود توسوو  العلمووت  والا اووت   وو  التاصووال وتوورجا  تاووا تن ا رض الماتوحووا 
نموت  و   و   لتول المسولمان وتعللووا بوأن اهلل عوز وجول ةود اوص  عنوة لاسص رناما وا 

ا بإبتحوووا الدناموووا مووون المن وووويص دون ا رض  ن ةتوووتلام هلل عوووز وجووول ي  وووذي ا مووو
للدناما الت     راصا منه ورحما بام    اصوا بمت لاس له تصول اب وى   وتموت موت 
له تصل اب وى  أنوه اتوون م وترتت  بوان المسولمان تلاوم مون وجود مونام ومون اوجود بعود 

مان : ) وتعلموووا تن مووت رنمووتم موون ذلووا   واسووتدل بووأن اهلل تعووتلى نسووي الدنامووا للدووتن
  وتموووت ا رض  أيوووت ات  لووووى الرسوووول : ) موووت ت وووت  اهلل علووووى  41 ووو   ( ا ناوووتل : 

    ووترة  لووى تن توول ةراووا ااا اووت اهلل علووى تمتووه  7رسوووله موون ت وول ال وورل ( الح وور : 
 لوووى اووووم ال اتموووا  اووو  ميوووت ا  لوووى الرسوووول محمووود ) صووولى اهلل علاوووه وسووولم ( راووور 

 (19)دتنمان   وا متم ا وم م تم الرسول    ةسمتات بتيجتاتد. ماتصا بتل
و ووو  الا وووه الظوووت رل  وووأن ا رض ت سوووم وتاموووس تسوووت ر الدنوووت م  وووأن طتبوووص 

ي  ال   .(21)ناوس المجت دان على ترتات تو وةاات ا متم للمسلمان   وا 
وذ وووي تووول   اووووت  ا متماوووا بوووال اووووال  باووونام بوووأن ترض العنوووووة  ووو   وووو   

ومون جوت  بعودي مون الالاوت  توتنوا ةود طب ووا  وذا  ()ن   وتن الالااا عمر  للمسلما
الحتم على تراي  السواد ونحو وت مون ا رايو  التو   تحوص عنووة  و  الصودر ا ول 

 (21)من ا سالم.
والا   مت نال من ت ول ال ورا بعود تن تيو  الحوري توزار وت   وتصوار الودار 

لمسلمان وي اامس   والاو   تعوم مون الدناموا دار ا سالم   وحتمه تن اتون لتت ا ا
والتووو   ووو  موووت ناووول مووون ت ووول ال ووورا عنووووة والحوووري ةت موووا و ووو  والحتلوووا  وووذي تاموووس 

 (22)وست ر ت بعد الامس للدتنمان اتصا.
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 لى سعد بن تب  وةوتص : )  ()وبعد  ت  سواد العراو تتي الالااا عمر 
      لاووم الذمووا   وعلووواام موون تووم علووى عاوودي موون ت وول السوووواد ولووم اعوون علوواتم ب وو

ي  أنبوووذوا  لووواام  الجزاوووا   وتموووت مووون دعوووى تنوووه اسوووتتري  وووال تصووودةو م  ي تن ت وووت وا وا 
وتبلدو م مأمنام   وتمت مون تةوتم ولوم اجول ولواس لوه عاود  لاوم مت  ول العاود بم وتمام 
لتم وتااوم عونتم  جتبوا ...... وتوذلا الاالحوون .......  مون تعوتن  وأدعو م  لوى تن 

  وتن تر ووا  أةسوموا موت ت وت  اهلل  (23)اموا لتم    تريام ولام الذما وعلواام الجزاواا 
 (24)علاتم عنام.

ولمت جت  م التتتي عريوا على من الواام ممون جوال وتنحوى عون السوواد تن 
 (25)اتراجعوا ولام الذما وعلاام الجزاا  ي تن اراجام ت  ل.
ام تل  ووتتح  العووراو لووم اوودالوا واسووتطرد الطبوورل  وو  ناووس السوواتو واووورد بووأن

   الصل  مت تتن آلل تسرل وي مت تتن لمن لم اارا معام   ولم اجبام  لى واحدة 
موون ا نتووان   ا سووالم توالجزاووا    صووترص  ا ووت  لموون ت ووت  اهلل علاووه    اوو  والصوووا   
 ا ولى ملا لمن ت وت  اهلل علاوه وسوت ر السوواد ذموا وتاوذو م باوراا تسورل    موت توتن
آلل تسوورل   ومووت تووتن لباوووص الناووران وا جووتم ومسووتن   الماووتي   ومووت تووتن للسووتا  لووم 
اتووأص ةسووما ذلووا  نووه تووتن متارةووت   وو  توول السووواد   وةوود  ووت  اهلل السووواد عنوووة وتوول 

 (26)ترض  ي الحصون. 
 املطلة الثالث : أهن األراضي املفتىحح عنىج : -

ظوم ترايو  العوراو وال وتم ومصور بعد تن تمص الاتوحتص التبارة وتحوررص مع
و ووومتل ت را اوووت واراسوووتن وبوووالد موووت ورا  الناووور    وووأن جووول  وووذي ا رايووو  الوووص  لوووى 

 المسلمان بإاجت  الاال والرتتي وبتلتتل   ا  تدال    بتي تراي  العنوة.
واجي ا  ترة  لى تن تل ترض سواد العراو  تحص عنوة  ي ةراتص تتن لاوم 

 (27)ل الحارة وت ل تلواذل وةرل من الاراص. ع د و م بن  صلوبت وت 
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وموون المنووتطو التوو  ا تتحووص عنوووة : والتوو  ت ووتل ال سووم ا عظووم موون ترايوو  
 الدولا.

سووووواد العووووراو : و وووو  موووون ت ووووار ا رايوووو  التوووو   تحووووص عنوووووة    ي بعووووض 
 (28)المنتطو تتن لات عاد م لمت تسلانت و   الحارة وتلاس وبتن ات.

ان ةراووا العلوو  موون تاوووم  وو  الموصوول وسووتحل البحوور وتن حوودود السووواد مووت بوو
بووبالد عبووتدان موون  وورة  دجلووا طوووي    وبووان من طوو  الجبوول موون ترض حلوووان ومنتاووى 
طر ووووه ال تدسوووواا المتصوووول بتلعووووذاي الووووذل اايوووو   لووووى صووووحرا  التو ووووا موووون الدووووري 

 (29)عريت .
 (31) و.17ترض الجزارة دون مدا نات   عنوة سنا  -
 (31)عنوة. المدري  تحص تلات -
 (32)مصر   ةال عنوة و و ا رج    وةال صلحت   -
 (33)ا ردن   عنوة مت اال طبراا وت تتحات  رحبال بن حسنا.  -
 ووذا  يووال  عوون ترلووي بووالد  ووترس ومووت ورا  الناوور ومناووت ةووم    ت ووتن    -

تصووباتن   ناتونوود   سووراس   الجوزجووتن   ترمووتن   ا حووواز   تتبوول   ال و سووتتن   
راا   اذرباجووووتن   منووووتذر   راماوووورز   تسووووتر   سجسووووتتن وتتبوووول   ةو سووووتتن   ةاسووووت

 (34)وترلي تور  ترس وترمتن.
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 املثحث الثاني
 سىاد العراق هآل أراضي العنىج يف

مو   ()بتلنظر  لى ترض السوواد وتاو  تعتمول الالااوا عمور بون الاطوتي 
الدوتنمان مو  توجوه تريات الماتوحوا عنووة وت لاوت وتاو  ااتلو  بعوض المسولمان مون 

الالااوا وعوودد مون الصووحتبا بيورورة  ب ووت  ا رض وعودم توزاعاووت علواام    لمووت ت تووت  
المسلمون السواد ةتلوا لعمر بن الاطتي و و الالااا ريو  اهلل عنوه ) تةسومه باننوت   
 أنوووت  تحنوووتي عنووووة (  وووأبى وةوووتل )  موووت لمووون جوووت  بعووودتم مووون المسووولمان   وتاوووت  تن 

 (35)وا بانتم    الماتي (.ةسمته تن تاتسد
تةسمات باننت     ()وتذلا حول ترض ال تم  أن بالل الحب   ةتل لعمر 

ال رل الت  ا تتحتات عنوة   واذ امسات     تل : ي    وذا عوان الموتل ولتنو  تحبسوه 
 امووت اجوورل علوواام وعلووى المسوولمان     ووتل بووالل وتصووحتبه تةسوومه باننووت     ووتل عموور 

() (36)ن  بالي  وذواه. : اللام تتا 
: تراووودون تن اوووأت  ااووور النوووتس لووواس لاوووم  ()و وو  نوووص ااووور ةوووتل عمووور 

.    (37) 
تتصو  بتلدرااووا والحنتوا وعظووم  ()ونسوتطا  تن نسوتنتق تن الالااووا عمور 

المسووةولاا المل ووتة علووى عتت ووه تونووه المعنوو   وو  ا موور  وورعت  وتن لووم اووةمن مصووتدر 
والووذل الووونام موون ا جاووتل الالح ووا لربمووت اسووأل اوووم  الاوو   لجماوو  المسوولمان الاووتتحان

ال اتما    ذلا ولعل ةوله ) لو ي اار النتس مت ا تتحص ةراا  ي ةسمتات ( لمت اةتد 
صراري على عدم الت سام.  (38)مناجه وا 

لحتحوه علوى الالااوا بيورورة ةسوم ترض العنووة  و    ن طلي بالل الحب و  وا 
و   وتنسوووحي الويووو  توووذلا علوووى ترض مصووور   بوووالد ال وووتم ولووواس  ووو  سوووواد العووورا

عنووودمت ت وووتر الزباووور بووون العووووام علوووى عمووورو بووون العوووتص   وةووود تسوووتند تووول مووون بوووالل 
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على حتم رسول اهلل محمود ) صولى اهلل علاوه وسولم (  و  اابور   ذلوا  ()والزبار 
 (39)تنه جعلات رناما و   ترض عنوة  امسات وةسمات.

 تووووا ال وووتم ومصووور امتننوووت تن نلوووتمس  وبوووتلنظر  لوووى تن  تووووا العوووراو سوووب ص
حا اووتص ال وورار الووذل تتاووذي الالااووا ب ووأن ترض العنوووة والووذل حوودد بموجبووه المعووتاار 

 .()الت  تتبعتات الدولا ا سالماا بعد ذ بتيستنتد    لى مت ةرري الالااا عمر 
 لووى سووعد بوون تبوو  وةووتص اوووم ت تووت   ()تتووي الالااووا عموور بوون الاطووتي 

تمت بعد     د بلدن  تتتبا   تن النتس ةد سألوا تن ت سم باونام رنوت مام   العراو : ) 
ومووتل  (41)ومووت ت ووت  اهلل علوواام    ووأنظر مووت تجلبوووا بووه علاووا  وو  العسووتر   موون تووراع

 أةسمه بان من حير من المسولمان   وتتورا ا ريوان وا ناوتر لعمتلاوت لاتوون ذلوا 
ان موووون حيوووور لووووم اتوووون لموووون بعوووود م بوووو وووو  تعطاووووتص المسوووولمان    أنووووت لووووو ةسوووومنت ت 

   .)(41) 
وابودو تن  وذا ال ورار ةوود تتاوذ بعود موداويص ونصوو  تبوداي تبوتر الصوحتبا م وول 

ل : ) دعاوووووم اتونووووووا موووووتدة بعووووود تن  وووووتوري الالااوووووا   وووووت ()علووووو  بووووون تبووووو  طتلوووووي
تل الاالحوان مون ت ول السوواد اب وون علوى تريوام وازرعوناوت واوود عون  (42)(للمسولمان

الوووذل  وووو ةووووام ا موووا وعمتد وووت ايةتصوووتدل سوووامت وتن الدولوووا  ووو  تول  عناوووت الاوووراا
 توحتتاوووت وبوووأمس الحتجوووا  لوووى ا مووووال تووو  توووةمن تووول مسوووتلزمتص الجاوووتد والاتووووا   

علوى الالااوا ت وتر الصوحتب   ()وبناس الرتل الذل ت تر به عل  بون تبو  طتلوي 
النتصووحان و وم موون ولعمورل  أنوه نعووم النصو  ونعووم الورتل ونعوم  ()معوتذ بون جبوول 

 توا ل الصحتبا الماتمان.
وذ ي الت اور مون الا اوت   لوى تن الااوتر مون ترض العنووة متوروا ل موتم تن 

  ممووت  (43) ووت  جعلاووت رنامووا والتوو  اوودال  ااووت ا سوورل والسووب  وا ريووون وا موووال
اجووت  الااوول والرتووتي   امووس  –تصووتبه المسوولمون موون عسووتتر الم وورتان بتل تووتل وا 
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مت  عل رسول اهلل محمد ) صلى اهلل علاه وسلم (    اابر   وتن  ت  جعلات وةسم ت
 بتلسواد. () ا ت  عتمت  للمسلمان   ولم اامس ولم ا سم تمت  عل عمر 

وا ووووول تبووووو عباوووود : وتووووال الحتمووووان   اووووا ةوووودوة ومتبوووو    ولوووواس  عوووول النبوووو  
ااوا مون تتوتي اهلل   ولتنوه تتبو   ()محمد)صولى اهلل علاوه وسولم ( بورادع لاعول عمور 

ااووا تاوورل  عموول باووت و مووت ااتووتن محتمتووتن  امووت انووتل  () عموول باووت   وتتبوو  عموور 
المسووولمون مووون تمووووال الم ووورتان    اعتبووور رناموووا تو  ا وووت    ةوووتل اهلل تبوووترا وتعوووتلى) 

ل الف  مبِسهب ِولللَرسبولل ِوللذل ٍ  ِ ِأَن لللعهل اب تبم مَّن ِ  ف ِلمبواف ِتَنِمت ِرنلمف ِبى ِوالفِاِتتِمى ِوالفِمِستتلانل اعف  برف
 اذي ااا الدناما و     لات دون النوتس وباوت عمول النبو  محمود )  (44)ِوابفنل الَسبلالل (

صلى اهلل علاه وسلم (   وةتل اهلل عز وجل )َمت ِتِ ت  الَلهب ِعِلى ِرسبوللهل ملنف ِت فولل الف بوِرل 
ل الف  ِبووى ِوالفِاتِووتِمى ِوالفِمِسووتتلانل ِوابفوونل الَسووبلالل ِتوو ف ِي ِاتبوووِن دبولِووا  ِبووافِن ِ لللَووهل ِولللَرسبووولل ِوللووذل  برف

ذبويب ِوِمت ِنِاتتبمف ِعنفهب ِ تنِتابوا ِواتَ بوا الَلِه  لَن الَلِه  نتبمف ِوِمت اِتتتبمب الَرسبولب ِ اب نلِات  مل ِرف ادب ا ف ِ دل
{ ِ تيل ِن الَلهل { لللفابِ ِرا  الفمباِ 7الفعل ال  مَّ ِواللالمف ِابفِتدبوِن ِ يف مف ِوِتمف اترل ل وا ملن دل رلجب اِن تباف رلاِن اَلذل تجل

ةبوِن} ِل لِا  بمب الَصتدل وِن الَلِه ِوِرسبوِلهب تبوف رب ِوانت  ِوِانصب اِموتِن 8ِورليف اِن ِتِبَوةبوا الوَداِر ِوا فل { ِواَلذل
َبوِن ِمونف ِ وتجِ  للالمف ابحل وِن ملن ِةبف َموت تبوتبووا ِوابوةف لرب مف ِحتِجوا  مَّ ودبورل ل ودبوِن  لو  صب ِر  للِوافالمف ِوِي ِاجل

وووِن} ِل لووِا  بوومب الفمبافللحب ووهل ِ أبوف ووالمف ِولِوووف ِتووتِن بلالوومف ِاِصتِصووَا ِوِموون ابوووِو  بووَ  ِنافسل { 9ِعلِووى ِتنابسل
الوو مف ِا بولبوووِن ِرَبِنوووت ارف ووودل ل وون ِبعف اِن ِجوووتةبوا مل اِموووتنل ِوِي ِوالَووذل اِن ِسووِب بوِنت بلت فل ِوانلِنووت الَوووذل اف رف ِلِنوووت ِو لل

واَم } اِن اِمنبووا ِرَبِنوت  لَنوِا ِرةبوَ  َرحل والع  لَّلَوذل ِعلف  ل  ةبلبوبلِنوت رل  اوذي ااوا الاو    (45){ ( 11ِتجف
ات ووت تووأول حووان ذتوور ا موووال وتصوونت ات    تسووتوعبص  ووذي  ()وباووت عموول عموور  وا 

لى  ذي اآلاا ذ ي عل  ومعتذ ) ري  اهلل عنامت ( حان ت ترا علاه اآلاا ال نتس   وا 
 (46)بمت ت ترا.

 نمووت  عوول ذلووا بريووى النووتس  ()وةوود ةووتل بعووض النووتس تن الالااووا عموور 
 ()وممت اةتود ذلوا تن الالااوا عمور  (47)الذل ا تتحوا ا رض واستطتبا  ناسام  
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ن ل بالوا بجالوا وعلوى رتسوام جراور بون عبود جعل رب  امس مت ت وت  اهلل علوى المسولما
اهلل البجل  تررابت  منه لام    الاتوا ومالح ا العجم بعد معرتوا البواوي وتتبو   لوولام 
 لووى السوواي بووأن ةووتل لاووم : ) تنتووم وجماوو  موون  وواد  ووذا الاوووم  وو  السووتب ا والايووالا 

لوذل لتوم منوه   والبال  سوا    ولاس  حد منام     ذا الامس ردا  مون الناول م ول ا
ولتم رب  امسه ناال  من تمار المةمنان    إنموت تنتظورون تحودل الحسوناان : ال واتدة 

  وةال تن الالااا جعل لبجالا رب  امس مت ت ت  اهلل  (48)والجنا تو الدناما والجنا ( 
علوى المسولمان  يووال  عون نصووابام مون الاوو   روداة تااووأ م للوذ تي  لووى العوراو سوونا 

 (49) عت  وتررابت  لام.للاجرة د 13
وظلووص بجالووا و وو  ربوو  النووتس  وو   توووا العووراو تأاووذ ربوو  السووواد مأتلووه لاووم 

   ()على ذلا الحتل سنتان تو  ال    ولمت و ود جراور البجلو   لوى الالااوا عمور 
: لو ي تن  ةتسم مسةول لتنوتم علوى موت جعول لتوم   وترل النوتس ةود  ()ةتل عمر 

 (51)لاام    اعل جرار ذلا  أجتزي ب متنان دانتر.ت روا    أرل تن تردي ع
   ووووأراد ةسووووم  (51)واتتوووورر ناووووس الم وووواد عنوووودمت ةوووودم الالااووووا عموووور الجتباووووا 

: ) واهلل تذن لاتووونن مووت تتووري    ()ا رض بووان المسوولمان   ووتل لووه معووتذ بوون جبوول 
لووى تنووا تن ةسوومتات صووتر الراوو  العظووام  وو  تاوودل ال وووم    ووم اباوودون    اصووار ذلووا  

الرجل الواحد تو المرتة    م اوأت  مون بعود م ةووم اسودون مون ا سوالم مسودا    و وم ي 
 (52)اجدون  ا ت     أنظر تمرا  اس  تولام واار م (.

لوم اتون لوادض الطور  تو  ()وي بد  نت من ا  ترة  لى تن الالااا عمر 
ابور حووان امسووات اتوون منتوورا  لاعول رسووول اهلل محمود ) صوولى اهلل علاووه وسولم (  وو  ا

وةسومات بوان الدوتنمان ومموت ابووان ذلوا تنوه ناسوه احوود  عون النبو  محمود ) صوولى اهلل 
علاه وسلم ( تنه ةسوم اابور    وم ا وول مو   وذا : ) لوو ي ااور النوتس لاعلوص ذلوا (  
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بمعنووى انووه لووم اتعوودل سوونا رسووول اهلل محمد)صوولى اهلل علاووه وسوولم( لى رار ووت   و ووو 
 (53)اعر ات. 

 لثالثاملثحث ا
 آراء تعض الكتاب احملدثني واملستشرقني يف حكن أراضي العنىج

علووو الت اوور موون البووتح ان المحوود ان وبعووض المست وورةان علووى ةوورار الالااووا 
 منام من تورد الحجق والدوا   والمبرراص الت  سورص للالااا مون اتاوتذ  ()عمر 

اى صوووواا العنووووص ذلووووا ا جوووورا  واجتاووووتدي بم ووووورة تبووووتر الصووووحتبا   وموووونام موووون تيوووو
وايستبداد وتساار الموارد باد الدولوا تو  اسوال تحتماوت بتلرعاوا مون اوالل المرتزاوا 

 المارطا وسنتنتول ذلا مت تتس  له مجتل بح نت ونرد علاه.
تجمووول صوووتل  العلووو   ووو  تتتبوووه الاوووراا  ووو  العوووراو ماوووتطر ت سوووام ا رايووو  

 (54)ن تط :  الماتوحا على الم تتلا الذان  ترتوا     تحات بأربعا
تن حصول الم تتلا علوى ا رايو  الزراعاوا اوةدل  لوى ان ودتلام عون العمول باوت  -1

مموووت اصووور ام عووون م تتلوووا ا عووودا  الوووذل موووت توووزال لاوووم ةووووة ةووود اسوووتطاعون باوووت 
 استعتدة مت   دوي    ذا توة  المسلمون عن ال تتل.

واال تص تةدل  لى  تن توزا  ا راي  على ت راد الم تتلا سارا  ه ظاور م تتل -2
اصومتص وا  ستد لوحدة العري الت   بتات ظاور ا سالم وتتنوص العتمول ا تبور 

    انتصتر م.
تنات تةدل  لى ترنت  الم وتتلان ا ولوان دون ب اوا العوري   واتصوا  و  المنوتطو  -3

البعادة وبذلا تالو ) طب ا ( من ا رنات  ت سم المجتم  العربو   لوى طب وا مون 
 وووروة وتاووورل لووواس لاوووت مووووارد مموووت اوووةدل  ووو  الدتلوووي  لوووى التحتسووود تصوووحتي ال

 والتاتصم والتاتا.
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تن توزا  ا راي  على الم تتلان ا ولان اوةمن لتول مونام الحصوول علوى مووارد  -4
عا ا مبت رة واجعل تنظام ا دارة والحاتة ةت موت  علوى تصور تص ا  وراد المتنوعوا 

رتزاا وعملات    وي  تنظامتص الدولا والم تتا   ممت ايع  دور السلطا الم
 من مصتدر متلاا لصر ات على من ستحتتجام من الم تتلا    ا زمنا التتلاا.

تتن من نتاجا حرتا الاتوا تن تد  ص ا موال   وبعد تن تتنوص مووارد الدولوا 
ةبل ذاا نوزرة واسوارة وي تاو  بوتلدرض واةتصورص علوى اليورا ي ال راناوا تو ال ورعاا 

زتووتة والصوودةا   ) ولووم اعووودوا بحتجووا متسووا لاووت ( بعوود تن تتنووص سووببت   وو  ةاووتم م وول ال
  ولووم ابتعوود  (55)حووروي الووردة ةبوول الاتوووا وتووتدص تن تمووزو الوحوودة ا سووالماا النت وو ا

 وذا الوورتل ت اوورا  عون الح ا ووا  ذا مووت تتبو  البتحوو  المست صوو   و  المرواووتص التتراااووا 
ص الزتتة والصدةتص    النصوص التتراااا لم تعود    مصتدر ت ا ولى من تن  ارادا

بتلووا الدووزارة التوو  وردص  وو  عاوود الرسووول محموود ) صوولى اهلل علاووه وسوولم ( والالااووا 
 .()ا ول تبو بتر الصداو

وتصوووبحص معظوووم مصوووتدر الووودال مووون الاوووراا بمعنوووى اليووورابا التووو  تاووورض 
 –تمت ذترنت من ةبل  – على تراي  ت ل البالد الماتوحا   وتتن اطلو علاات الجزاا

للديلا على ايوع ت تل  البالد الماتوحا للعري ) المسولمان (   وب اوص ا رض  و  
 (56)ملتاووا تصووحتبات   و ووو مووت اطووتبو ع اوودة ا سووالم التوو  تحتوورم الملتاووا الاتصووا  

والتو   ()والذل انظر  لى  اراداص سواد العراو من يورابا الاوراا  و  زمون عمور 
  استطا  تن اعر  التم الات ل لْلموال الت   (57) رون تل  تل  در مبلدص مت ا وع

دالص    باص موتل المسولمان   ولعول  وذا الموورد الات ول ابورر موت ةورري الالااوا عمور 
()   والا اووت  بترا ووا الباوو  وال وورا   رض سووواد العووراو وعوودم  جووتزة باوو  ا رايوو

اي موون ترض السووواد  نووه  وو   لتوول المسوولمان و ن  امووت بووان الجبوول  لووى الجبوول والعووذ
  د ت ترل جرار البجل  من ترض السوواد صوت اا علوى  وتط   (58)السواد تاذ عنوة  
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 رد ذلا ال را  وتر ه   وناى عون  ورا   و   لوم  ()الاراص    أتى الالااا عمر 
 (59)ا تسمه ت له.

  ووتل :  ()ر وت ووترل عتبووا بوون  رةوود تريووت  موون ترض الاووراا  ووم تتووى عموو
تبعتموووي  –اعنوو  المسوولمان  –مموون ا ووتراتات ل ةووتل : موون ت لاووت ةووتل :  اووةي  ت لاووت 

 .(61) ا ت  ل ةتلوا : ي ةتل :  أذ ي  أطلي متلا حا  ويعته
اووووورل  لاوووووتوزن  ووووو  سووووواتو وصووووواه لنظوووووتم اليووووورا ي الوووووذل اعتمدتوووووه الدولوووووا 

تايوووت   (61)رض والنوووتس ا سوووالماا   بأنوووه موووت توووتن بتسوووتطتعا الدولوووا مووون اةتسوووتم ا 
وعلووى الم تتلووا   ووط حسووي ااووا الدنامووا وان ا تسووموا نصوو  العووتلم  ي  ذا تووتن اووراد لووه 
تن اتحول  لى ترض اربا    نام ي استطاعون تن انت روا    تلا ا رض الواسعا 
لت  ازرعو ت   بل تتن ي بد لام تن اتجمعوا    معستراص تن ترادوا المحت ظوا علوى 

  ولعله لم اجت   الح ا ا     ذا  أن ا ما    حتلا جاتد ون ور لرااوا  (62) سلطتنام
ا سووالم وعوودد م ةلاوول  يووال  عوون الااووتتام التوو  تةووري للرعواووا مناووت للزراعاووا   وةوود 
عر  عن العري استاجتنام واسوتنتت ام مون الاالحوا والزراعوا  و   وبه جزاورة العوري 

الجاوووتد   و وووو  ووود ام ا ول وا ةتموووا  ووو   وووال اسوووتطاعون والحتلوووا  وووذي مووون مواصووولا 
 المنتطو المحررة لدرض الزراعا.

مون عودم  ()واستطرد  لاتوزن    سووو المبورراص لموت  علوه الالااوا عمور 
توزاوو  ا رض علووى الدووتنمان وا ووول   و وووو  ووذا تووتن يبوود للعووري ) المسوولمان ( تن 

الاووتتحان الح ا اووان    ااتووروا  وو  المسووت بل    لووو تن توول  وو   ةسووم علووى الاووور بووان
  ولووووذا اعتبوووورص (63)لتبووووددص الدنامووووا التوووو  حصوووولوا علااووووت بتلسوووورعا التوووو  رنموووووا باووووت 

ا رض بم تبووا رتس مووتل  تبووص وتعاوورص لمالتاووت ا صوولاان علووى تن ازرعو ووت واةتوووا 
رلتات   و ذي الدلوا وحود ت  و  التو  تتنوص نصواي العوري المحوتربان ومون اور ام مون 

 .(64)اتن لام رتس المتل   بل مت اارا منه ذراراام    ام لم 
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وجوورل  وو  ترايوو  مصوور تمووت جوورل  وو  ترايوو  السووواد   وود ةووتم الزباوور بوون 
العوام  لى ا مار عمورو بون العوتص وةوتل : اوت عمورو تةسومنات     وتل : ي تةسومات   
  تل الزبار لت سمنات   تمت ةسم رسول اهلل محمد     ) صولى اهلل علاوه وسولم ( اابور 

 تتوي  () تل : ي تةسمات   حتى تتتي  لى تماور الموةمنان    تتوي  لوى عمور    
 .(65) لاه : تن دعات حتى ادزو منات حبل الحبلا 

ا ووول تبووو عباوود : تراي تراد تن تتووون  ا ووت  موةو ووت  للمسوولمان متتنووت سوولوا   ار ووه 
 .(66)ةرن بعد ةرن    تتون ةوة لام على عدو م 

سووت ر الويوو  علووى عوودم توزاوو  ا رض  ووأن الالااووا وبعوود تن ةيوو  ا موور وت
بعو  ع موتن بون حناوو  وحذااوا بون الاموتن لمسوو  ترض السوواد رربو  دجلوا ومووت ورا  
دجلوووووا   وتوصوووووت م تن ي احملووووووا تحووووودا   ووووووو طتةتوووووه    وجووووودص اللجنوووووا تن مسوووووتحا 

    السواد   ط ستا و ال ان –المزروعا  عال  من ترض الاراا  –ا راي  الزراعاا 
  وجعال على جراي التوروم ع ورة درا وم   وعلوى جراوي النااول (67)تل  تل  جراي 

امسا درا م  وعلى جراي ال صي ستا درا م وعلى جراوي البور تربعوا درا وم  وعلوى 
 . (68)جراي ال عار در مان 

تصوووبحص ترايووو  ا ةوووتلام  ()وبموجوووي ال ووورار الوووذل تتاوووذي الالااوووا عمووور 
عتمووا   ت وووم الدولووا بإدارتاووت والنظوور  وو  مصووتلحات وجبتاووا الماتوحووا ملتووت  للمصوولحا ال

تموالاووت لتصوور  علووى المسوولمان ومصووتلحام   وللدولووا الحووو  وو  ويوو  مووت تووراي موون 
 . (69)اليرا ي وال روط 

ةتل : )  تا   ()وعطات  على ذلا  أن تب  اوس  ذتر تن الالااا عمر 
تسووومص وور وووص عووون اآلبوووت  بمووون اوووأت  مووون المسووولمان لاجووودون ا رض بعلوجاوووت ةووود اة

وحاووزص    ووإذا ةسوومص ترض العووراو بعلوجاووت  مووت اسوود بووه ال دووور   ومووت اتووون للذراووا 
وا رامل باذا البلود وبداوري مون ترض ال وتم والعوراو   ترتاوتم  وذي ال دوور ي بود لاوت مون 
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رجتل الزمونات   ترتاتم  ذي المودن العظوتم   تتل وتم والجزاورة والتو وا والبصورة ومصور 
درار العطووت  علوواام  موون تاوون اعطووى  ووةي   ذا    ي بوود لاووت موون تن ت ووحن بووتلجاوش وا 

 .(71)ةسمص ا رض والعلوا 
وارل المست رو ايلمتن   لاتوزن تن معظم الاتوحتص تمص  و  عاود الالااوا 

و و اعتبر المنظم لات   علوى تنوه اتيو  تنوه لوم اتون مبودعت  لنظوتم جداود  ()عمر 
جتنبووت    وتنووه تداوول  (71) وو  تنووه نحووى ةووتنون الدنووت م العربوو  ولتوون ارجوو  لووه الايوول 

الدولا بان الجواش وبوان ا موم المدلوبوا    حموى الرعاوا بعوض الحمتاوا   وتسوتند  لوى 
 .(72)ت واا الدولا على الجاش معتمدا  على الاراا الذل تتنص تد عه  ذي الرعاا

اا الوذل اد عوه واسترسل  لاتوزن وا ول    مويو  ااور تن جملوا موتل الاور 
اوودال  وو  باووص المووتل العووتم   ولووم  –موون داوول ترايوو  العنوووة  –المدلوبووون توول عووتم 

تتوووون الحتومووووا تعطوووو  للمحووووتربان العووووري موووون ذلووووا سووووول تعطاووووتص  ريووووتات لاووووم   
 تسوووووتولص الحتوموووووا علوووووى ا مووووووال التووووو  تتنوووووص  ووووو  الح ا وووووا مووووون نصووووواي الجووووواش 

موون سوولطتنه وذلووا  ناووت لووم  واسووتطتعص باووذا الاعوول  ن تسووت ل عوون الجوواش وتووتالص
ت سوووم ا رض والنوووتس علوووى المحوووتربان   بووول اسوووتولص علوووى الاوووراا الوووذل ارتاووو  مووون 
ا رض والنوووتس    نوووزل الجووواش  لوووى مرتبوووا اي ت وووتر للحتوموووا وايعتموووتد علااوووت عووون 
لى المدل الذل ت وتةي    طراو تعطاتص تتنص الدولا تستطا  تن تمنحات بتلم دار   وا 

لحتوموووووا تعووووواش مووووون اووووود الجووووواش تصوووووب  الجووووواش اعووووواش مووووون اووووود  بعووووود تن تتنوووووص ا
 .(73)الحتوما

 ()وانسووي الم ووتتل وايعترايووتص التوو  حوود ص  وو  عاوود الالااووا ع مووتن 
 لووى ذلووا ا جوورا  الووذل تتاووذي الالااووا عموور بمووت وصوواه انتووزاع الاوو   موون اوود الجوواش 

ي مووووون تسوووووت له وت راووووو ()وجعلوووووه للدولوووووا وايووووو  اللووووووم علوووووى الالااوووووا ع موووووتن   
والوذل  وو  –وتن متل الاوراا  (75)  حتى تعتلص الصاحتص وايعترايتص  (74)تةربت ي
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 وو موتل المسولمان ولواس موتل اهلل   وتموت تن المعتريوا لوذلا لوم  –من تراي  العنوة 
ولوووم ت وووتد واعلوووو صووووتات  ي  ووو  عاووود الالااوووا  ()تظاووور  ووو  عاووود الالااوووا عمووور 

حتتم توي  وبتداار ظورو  العصور  تناوت     مت ذلا  ي بتدار  اصاا ال ()ع متن 
 و  محنتوه : مون ان موت توتن  حود تن اجورة  ()واست اد بمت ةتله الالااوا ع موتن 

 (76)تصب  اعابه علاه.  ()على تن اعابه على عمر 
 اموووت اتصووول بمسوووألا  ()والحوووو تن الت وووراعتص التووو  طب اوووت الالااوووا عمووور 

لواةووو  لووووي توووو ر ا ريووواا المنتسوووبا بتووول ترض العنووووة موووت توووتن لاوووت تن تطبوووو علوووى ا
رجوول  ()وجو اووت ا نسووتناا وال وورعاا وايجتمتعاووا وايةتصووتداا     وود تووتن عموور 

دولا على طراز عتٍل اتمت  بتل مواصاتتات من ورع وعدل و ودة  و  ا مور مون تجول 
 عوووال  تلموووا اهلل ور ووو   وووأن ا سوووالم وتاا وووا السوووبل التاالوووا بإتموووتم ن وووري مووون اوووالل 

ةسسووتص الدولووا الت ووراعاا والتنااذاووا علووى حوود سوووا     يووال  عوون  ووذا وذاا وجووود م
ا تر الناس  الرعال ا ول من الصحتبا والتتبعان وتو ر م على تعلى درجتص التاتن  وا 
والمصداةاا وانصاتعام لول  ا مر وبتلتتل  تنعتس ذلا على جل المسلمان الذان لم 

اوووالو   ولعووول موووت تتتنوووزي تتوووي التوووترا  مووون  وووذي اتونووووا بعاووودان عووون تلوووا الم ووول وا 
وووو  د عووه  لووى صووتحي ا ةبووتض بعوود تحراووور  ا اووالو مووت ادنوو      وود جووت  رجوول بحب
المدا ن و و  عتصوما الاورس    وتل بعيوام : ) موت رتانوت م ول  وذا ةوط (   وتلوا :  ول 

لرجول  وأنت    تاذص منه  ا ت      وتل : ) تموت واهلل لووي اهلل لموت تتاوتتم بوه (  عر ووا تن ل
  وووتلوا مووون تنوووص ل     وووتل : ) ي واهلل ي تابووورتم  تحمووودون  وي راووورتم  ا ريوووون    
ولتن  تحمد اهلل وتريى ب وابه    أتبعوي رجال  حتى انتاى  لوى تصوحتبه    سوأل عنوه 

 .(77):  إذا  و عتمر بن عبد ةاس 
العووراو  و وو   ووةي  الرجووتل ةووتل الصووحتب  الجلاوول وةت وود المسوولمان  وو   توووا

: واهلل تن الجوواش لووذو تمتنووا ولوووي مووت سووبو   وول  ()سووعد بوون تبوو  وةووتص        
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بوودر ل لووص   : وتاووم اهلل علووى  يوول ت وول بوودر   ) ل وود تتبعووص موون تةوووام موونام  نووتص 
ولموت ةودم بسوا   (78)و نتص  اموت تحورزوا موت تحسوبات وي تسومعات مون  وةي  ال ووم (   

برجووه   ةووتل : تن تةوامووت  تدوا  ووذا لووذو تمتنووا    ومنط تووه وز ()تسوورل علووى عموور 
 (79): تنا عااص  عاص الرعاا.  ()  تل عل  

نعووم باووةي  ا وا وول وبأ عووتلام  بووص ا سووالم وتمووص تلمووا اهلل ون وور الوودان  وو  
تةتصوو  ا رض متاووذان موون النبوو  ةوودوة حسوونا وم ووتي  احتووذل بووه   وررووم مووت حصوول 

مووردي  لووى الووناس ا نسووتناا بمووت جبلووص علاووه موون  بعد ووذ موون تجووتوزاص واروةووتص  ووذلا
طمووو  وج ووو  وتدلاوووي المصوووتل  الارداوووا اليوووا ا و وووري ا نتناوووا    ي تن عوووروة الووودان 

 ب اص مت لا وستب ى  لى تن ار  اهلل ا رض والعبتد.
واسووتطرد المست وورو ا لمووتن   وو  تاسووار مووت حوود  وا ووول تووتن اعوووز ع مووتن 

()  مووت تووتن لعموور()  السوولطتن    أسووتدل ا موورا  والعمووتل  وو  عاوودي موون  ابووا
 ناوم  ()وجروا ورا  مصتلحام الاتصا علوى نحوو تت ور مموت توتن  و  عاود عمور 

 .(81)تتنوا اا ون بأسه 
نظتمت  صترمت     جبتاا الاراا ومحتسبا الووية  ()سن عمر بن الاطتي 

عند تولاام بد   نصو  وذلا بعمل  حصت  دةاو ل روة الوية ةبل تولاام    م  لزامام 
ا موووال التوو  جمعو ووت  ناسووام ت نووت  وياووتام    ذا تبووان لووه تن رواتووبام ي تسووم  لاووم 

 .(81)بتداتر  ذي ا موال تلات 
ولعل مت  عله مو  سوعد بون تبو  وةوتص واتلود بون الولاود وراور م  و  م وتطرة 

ا ودان وصو  تموالام تصدو دلال على ذلا   و   تل ا حوال تتن عاود الالاوت  الر 
بأنوووه عاووود عووودل وتسوووتم    ولوووم ا وووتد الووووية تو اتعسووواوا  ووو  الجبتاوووا    ي تن بعوووض 
الجبتة تتنوا اسا ون استعمتل سلطتام وار  ون النتس    توتن حسون ااتاوتر م و ورص 

 .(82)الرةتبا على تعمتلام تمرا  يرورات  
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ن تل ووص تتووتلا  الحووروي التوو  تتنووص علوووى ت وود ت  وو  عاوود الالااووا عموور بووو
الاطتي ومن توولى بعودي عب وت  تباورا    ولوم تتون الدنوت م التو  اوذ ي امسوات  لوى باوص 
المووتل وتربعووا تامتسووات توووزع علووى الم تتلووا لتسوود نا ووتص الجاوووش وتجااز ووت بتلسوووالا 
والمةن لذا تصوب  لزاموت  تن تجود الدولوا حوال  تاواال  لتلوا المسوألا وايومن توذلا توو ار 

   وو  ا مصووتر الماتوحووا تو  وو  متووا والمدانووا موون اووالل العوواش   ووتل  الم تتلووا سوووا
 درار العطوووت  الووودا م والمسوووتمر   وةووود ارتوووأل بعوووض الم تتلوووا تنوووه انبدووو  اعتبوووتر داووول 
الم تطعوووتص الماتوحوووا  ا وووت  اووووزع علوووى الاوووتتحان متنتسوووبان تن  وووذا المبووودت اوووةدل  لوووى 

ى للم تتلوا بوتاتال  م تتل اطارة    ذ تنه لو تم  دل  لى تبوتان  و  م ودار موت اعطو
الم تطعووتص   ومناووت الم تطعووتص الدناووا ومناووت الم تطعووتص الا اوورة   ولووو تووم ذلووا لنووتق 
عنه الو ارست راطاا من الم تتلا ا ول الوذان ساسوتأ رون وحود م بوتلوارداص وي اب وى 
    لمن اأت  بعد م   وبذلا ساصب     تل مصر طب تتن تحودا مت تأاوذ العطوت  

ما منه   ممت اتون سببت  للتحتسد والتصتدم واين  تو    تل مصر   وا ارل محرو 
ن اراا الم تطعتص  ذا ةصر توزاعه على الم تتلا ا ول ةد اةدل باوم  لوى الترااو   وا 
وعوودم اي ووتراا  وو  الاتوووا واعاووو الدولووا موون جموو  جنووود ااووران تمووس الحتجووا  لوواام 

 .(83)لالستمرار    الاتوا وتوطاد ترتتنات
مت واجه الالااا تلا الم تلا العتما    جما  تنحت  الدولا   عمل على وعند

حلاووت مسووتاد ت  مصوولحا الجمتعووا الدا ماووا دون مجوورد مصوولحا الم تتلووا ا ول   لووذلا 
ةرر توزا  الوارداص للم تطعتص الماتوحا علوى تت وا الم تتلوا   سووا  سوت م  و  الاتووا 

وا والحروي المنتظرة    صترص الدولوا ت ووم ا ولى تو تتن مستعدا  للمست ما    الات
بدور ت تتلوساط    ا  تجب  الاراا   و و     ملا للمجتم  وتوزعوه علوى الم تتلوا 

الم تتلا ا ول بت  يلاا    العطت    دون تن اداول ب اوا  ()واص الالااا عمر 
 .(84)النتس بصر  النظر عن تصلام وع ت ر م تو متتنتام 
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 :اخلامتح
تنتولنوت  و  بح نوت  وذا مسوألا ا رايو  المحوررة والماتوحوا التو  حتز ووت  تنوت ةود

اجوووت   المسووولمون الاوووتتحون ا ولوووون   وتوووتن معظماوووت عووون طراوووو ال توووتل بتلسوووا  وا 
الاال والرتتي والمتعل ا بأراي  العنوة وعرينت ت بمدلويتات   ومن  م تاااا التعتمل 

اراداتاوووت العتلاوووا مووو  عووورض  اآلرا  الا ااوووا لتلوووا المسوووألا ولتووول مووو  تلوووا ا رايووو  وا 
 المذا ي ا سالماا.

تاتل   اات المسلمون   تل بعيام : سبالات سوبال الدناموا    وتامس وت سوم 
   اتوووون تربعوووا تاموووتس اططوووت  بوووان الوووذان ا تتحو وووت والاموووس البوووتة  لمووون سووومى اهلل 

 ن رتل تن تبوترا وتعووتلى  و  ااووا الدنامووا   وةوتل بعيووام : بوول حتماوت  لووى ا مووتم   
اجعلات رناما تمت  عول رسوول اهلل محمود ) صولى اهلل علاوه وسولم ( باابور   وتن رتل 
تن اجعلات  ا ت   وال اامسوات وي ا سومات واوةااوت علوى عتموا المسولمان تموت  عول عمور 

() .بتلسواد 
 ()ولمت  ت  سواد العراو وال تم و لسوطان ومصور  و  عاود الالااوا عمور 

تمر ووووت وااتلاوووووا  وووو  مألاووووت    توصوووول الالااووووا عموووور بم ووووتورة ت ووووتل علووووى المسوووولمان 
 الصحتبا ا جال   لى جعلات وةات  عتمت  للمسلمان ولم ا سمات بان الاتتحان.

استعريوونت تلووا المسووألا موون تت ووا وجو اووت وتاوو  و ووو اهلل الااووا المسوولمان 
المووارد   وباعنوت  امت اريتي لناسه ولام متواات  العدالا والحو  و  التوزاو  العوتدل لتلوا 

مسوووتحا تلوووا ا رايووو  مووون سوووواد العوووراو والوووذل توووتن تسوووتس بح نوووت   وتاووو   ووورض 
الالااوووا علوووى مزارعووو  تلوووا ا رايووو  يووورابا الاوووراا   وحجوووم المبوووتلغ التووو  حتز وووت 

 والاتص توزاعات    سواد العراو. ()المسلمون منات    عاد الالااا عمر 
عوززص مون ويوعات الموتل   و  دعوم  بانت ت ر تلوا المووارد علوى الدولوا وتاو 

الجاووش الاتتحووا وتجااز وت    يووال  عوون  درار العطوت  لتوول المسولمان   وتااووأة السووبل 
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التاالووا لن وور ا سووالم وعوودم   وودتلام بت رايوو  والزراعووا وبتلتووتل   تووور الامووم وعوودم 
  تمتل الرستلا.

جودنت تن وعرينت تايت  تاااا التعتمل م  تراي  العنووة  و  ال وتم ومصور وو 
 ا مر تنسحي على تلا ا راي  وترتات باد الزراع ا صلاان على اراا معلوم.

توصلنت  امت ت دم  ن ا جرا  الذل تتاذي الالااا     وذا الاصووص لوم اتون 
جرا اص الرسول محمد ) صلى اهلل علاه وسولم ( مموت  اترا  طتر النصوص ال راناا وا 

طوالو تتن له الايل  و  ت باوص دعوت م الدولوا  وعزتاوت وت واوا  ووتتات يود تعودا ات وا 
العنتن لمجمل الاتوحتص الت  حصلص بعد ذ والت  تتن من  أنات  عال  تلما اهلل    

 م ترو ا رض ومدتربات.
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 :ثثت اهلىاهش
 سوووتلم   ت ووو  عبووود   الملتاوووا الارداوووا وحووودود ت  ووو  ا سوووالم   نووودوة ايةتصوووتد (1)

  ن وور  وو  )  1983باووا   بدووداد   ا سووالم    معاوود البحووو  والدراسووتص العر 
 .144التواص   مةسسا الالاق للطبتعا والن ر (   ص

السووووتمرا      ت ووووم علوووووان   ملتاووووا ا رض  وووو  ايةتصووووتد ا سووووالم    نوووودوة  (2)
   1983ايةتصوووتد ا سوووالم    معاووود البحوووو  والدراسوووتص العرباوووا   بدوووداد   

 .115  ص ن ر    ) التواص   مةسسا الالاق للطبتعا والن ر (
النباتن   محمد  تروو    رعاا تدال الدولا    ال ةون ايةتصتداا    نظر  (3)

ا سالم   ندوة ايةتصتد ا سالم    معاد البحو  والدراستص العرباوا   بدوداد 
  ن وووووور  وووووو  ) التواوووووووص   مةسسووووووا الالووووووواق للطبتعووووووا والن ووووووور (    1983  

  .371ص
 . 7سورة الحداد : ااا  (4)
 .165ا سورة ا نعتم : اا (5)
  .11سورة الرحمن : ااا  (6)
  .284سورة الب رة : ااا  (7)
  سورة النحل : ااتص  13  سورة الجت اا : ااا  33 – 32سورة  برا ام : ااا  (8)

12 – 14. 
 .114 ت م علوان الستمرا     المرج  الستبو   ص (9)
 وو (   الناتاوا  و  رراوي 616تبن ا  ار   مجد الدان بون محمود الجوزرل ) ص (11)

 ووور   تح اوووو طوووت ر الووزاول   محموووود الطنوووتح    ) ال وووت رة   دار الحوودا  وا 
 .19  ص 3(   ا 1963تحات  التتي العرباا   
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 ووووو (   ا حتووووتم السوووولطتناا والوياووووتص 451المووووتوردل   علوووو  بوووون محموووود ) ص (11)
 .161(   ص  2116الداناا  ) باروص   دار التتي العلماا   

ووواف ِتَنِموو (12) ِلمب مبِسووهب ِولللَرسبووولل حسووي ااووا الدنامووا : )ِواعف ٍ   ِووِأَن لللعووهل اب وون ِ وو ف ووتبم مَّ ت ِرنلمف
ِبى ِوالفِاِتتِمى ِوالفِمِستتلانل ِوابفنل الَسبلالل ( سورة ا ناتل : ااا  ل الف برف  .41ِوللذل

وولل الف بووِرل ِ لللَووهل ِولللَرسبووولل  (13) وونف ِت ف حسووي ااووا الاوو   : ) َمووت ِت ِووت  اللَووهب ِعلِووى ِرسبوووللهل مل
نلِاوت  وِ  ِرف ِبى ِوالفِاِتتِمى ِوالفِمِستتلانل ِوابفنل الَسوبلالل ِتو ف ِي ِاتبووِن دبولِوا  ِبوافِن ا ف ل الف برف للذل

نتبمف ( سورة الح ر : ااا   .7مل
 وو (   ا مووال    ورحه عبود ا ماور مانوت 224تبو عباد  ال تسم بن سوالم ) ص (14)

 .64  ) باروص   دار الحدا ا   د ص (   ص
 .65ر ناسه   صالمصد (15)
 .65المصدر ناسه   ص (16)
  تبوو اعلوى   تبون الدورا  محمود بون  162المتوردل   ا حتتم السولطتناا   ص (17)

باوروص  1 و (   ا حتتم السلطتناا   تح او محمود الماتو    458الحسن ) ص
 .147  ص 2111 دار التتي العلماا   

 .174المصدر ناسه   ص (18)
 وووو (   ايسوووتاراا 795رحمن   ) صتبووون رجوووي الحنبلووو    تبووو  الاووورا عبووود الووو (19)

 حتوووتم الاوووراا   تح اوووو تاوووتد عبووود اللطاووو        ) لبنوووتن   باوووص ا  توووتر   
 . 55 – 54( ص  2114

 ووو (   المحلووى   ) ماتصوور معجووم   ووه 456تبوون حووزم   تبووو محموود علوو  ) ص (21)
(    1966تبن حزم    عداد لجنا موسوعا الا ه ا سالم    جتمعا دم و   

 .785ص
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 جملة آداب الفراهيدي

اوور   محمووود   تحاووت  ا رايوو  المووواص   ) ال ووت رة   المطبعووا العتلماووا   المظ (21)
 .67(   ص 1972

 ووو (   الرتووتا المرصوود 1184الرحبوو    عبوود العزاووز بوون محموود الحناوو    ) ص (22)
على الازانا تتتي الاراا   تح او تحمد التباس    ) بدداد   مطبعا ا ر وتد 

 .189(   ص 1973  
 لديلا على جزاا الرتس واراا ا رض.ترد  نت ماردة الجزاا ل (23)
 وووو (   تووووترا  ا موووم والملووووا   تح اووووو 311الطبووورل   محمووود بوووون جراووور ) ص (24)

   3م (   ا1979محموووود تبووووو الايوووول ابوووورا ام   ) مصوووور   دار المعووووتر    
 .585ص

 .586   3المصدر ناسه   ا (25)
 .587   3المصدر ناسه   ا (26)
و الارا   ةداموا بون جعاور     وانظر   ةداما   تب 33   3المصدر ناسه   ا (27)

 و ( الاراا وصنعا التتتبا   تح او محمد حسان الزبادل   ) بدداد 224) ص
 .356 – 325م (   ص1981  دار الر اد   

تلاس وبتن ات : ذتر اتةوص تن تلاس    ةراا بت نبوتر  و  تول ترض العوراو    (28)
هلل الحموووول ) وتن بتن اوووت  ووو  نتحاوووا مووون نوووواح  التو وووا   اوووتةوص   تبوووو عبووود ا

م (   وانظور تبوو 1955 و ( معجم البلدان   ) باروص   دار صتدر   646ص
 .92عبادة ا موال   ص

 ومت ورا ات. 159ةداما   الاراا   ص (29)
الطبووورل   تووووترا    طبعووووا  تناوووا و وووو  نسوووواا دار التتوووي العلماووووا   باووووروص    (31)

 .216  وانظر تبو عباد   ا موال   ص 485  ص 2  ا 2118
 .216اد   ا موال   صتبو عب (31)
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 جملة آداب الفراهيدي

 .111تبو عباد   ا موال   ص (32)
 .312   2الطبرل   ا (33)
 – 384 – 381 – 374 – 373ةدامووا   المصوودر السووتبو  وو  الصوواحتص    (34)

391 – 411. 
 .67تبو عباد   ا موال   ص (35)
 .67المصدر ناسه    (36)
 .67المصدر ناسه    (37)
 .67انظر تبو عباد   ا موال   ص (38)
 ومت بعد ت. 216  الاراا    69  صانظر   تبو عباد   ا موال  (39)
 التراع : تسم لجما  الاال والسالا. (41)
 .68تبو عباد   ا موال   ص (41)
 .71المصدر ناسه   ص (42)
 .167المتوردل   ا حتتم السلطتناا   ص (43)
 .41سورة ا ناتل : ااا  (44)
 .11 – 7سورة الح ر : ااا  (45)
 .71 – 71تبو عباد   ا موال   ص (46)
 .68لحنبل    المصدر الستبو   ص  تبن رجي ا 71المصدر ناسه   ص (47)
 .469  ص 3الطبرل   تترا    ا (48)
 .462  ص 3المصدر ناسه   ا (49)
 .71تبو عباد   ا موال   ص (51)
الجتباا : ةراا من تعمتل دم وو مون نتحاوا الجووين ةوري مورا الصوار  ومتل   (51)

 .91  ص 2حوران   اتةوص   معجم البلدان   ا
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 جملة آداب الفراهيدي

 .69تبو عباد   ا موال   ص (52)
 .69  ا موال   صانظر تبو عباد  (53)
العلوو    صووتل  تحموود   الاووراا  وو  العووراو  وو  العاووود ا سووالماا ا ولووى   )  (54)

 .56(   ص 1991بدداد   مطبعا المجم  العلم  العراة    
متجووود   عبووود المووونعم   توووترا  الحيوووترة ا سوووالماا  ووو  العصوووور الوسوووطى   )  (55)

 .38( ص 1973ال ت رة   متتبا ا نجلو مصراا   
 .39ه   صالمرج  ناس (56)
 .175المتوردل   ا حتتم السلطتناا   ص (57)
 .33 – 4 – 31 – 4 – 589 – 3الطبرل   تترا     (58)
 .33 – 4المصدر ناسه    (59)
 وو (   تتوتي الاوراا   تح اوو تحمود 213تبن ادم   احاى بن ادم ال ر   ) ص (61)

 .57م (   ص1979محمد  تتر   ) باروص   دار المعر ا   
تنوا ازرعوووون ا رض   ووود ورد عووون الطبووورل تن لعلوووه ا صووود الاالحوووان الوووذان تووو (61)

تمر سعد بن تب  وةتص بإحصت  السوتتن  وجود م بيوعا  ()الالااا عمر 
و ال ووان مت ووا تلوو    ووجوود م بيووعا و ال ووان تلوو  ت وول باووص   ووجوود ةسوومتام 
 ال ا  الحان لتل رجل من المسلمان  تتي  لاه تن تةور الاالحوان علوى حوتلام 

 .31   4رل   تترا    ا  لالستزادة انظر الطب
 لاتوزن   اولاوس   تترا  الدولا العرباا من ظاوور ا سوالم  لوى ناتاوا الدولوا  (62)

ا مواووا   ن لووه عوون ا لمتناووا وعلووو علاووه محموود عبوود الاووتدل تبووو راوودة وراجوو  
(  1968الترجموووووا حسوووووان مونس)ال وووووت رة   مطبعوووووا لجنوووووا التوووووألا  والن ووووور  

 .28ص
 .28المرج  ناسه   ص (63)
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 جملة آداب الفراهيدي

 .29ناسه   ص المرج  (64)
 .67تبو عباد   ا موال   ص (65)
 .68المصدر ناسه   ص (66)
 وووو ( الاوووراا   ) باوووروص   بوووال   182تبوووو اوسووو    اع ووووي بووون ابووورا ام ) ص (67)

 .27( ص 1979
 .78تبو عباد   ا موال   ص (68)
 .58صتل  العل    الاراا    العراو   ص (69)
 .26 – 24تبو اوس    الاراا   ص  (71)
تر لاوت سوتب ت  والتو  تبتحوص للمسولمان مون حاوتزة ا صد اعتمتد ااا الدناموا الم و (71)

الدنامووا وبيوومنات بووتلطب  ا رض   وبوودا لنووت تنووه تووتن متحووررا تت وور موون الووالزم 
بنعتووه العووري المسوولمان بووتلعري   ووط دون ا  ووترة  لووى ا سووالم الووذل نعتوووا بووه 
بعد نزول الووح  علوى رسوول اهلل محمود ) صولى اهلل علاوه وسولم ( وصوتر  وذا 

    مجمل المةل .دادنه 
 .32 لاتوزن   المرج  الستبو   ص (72)
 .42 – 41المرج  ناسه   ص (73)
متله وتريوه  و  بنو  تماوا وتعطوى ال الحتوم ع ورة  ()ةسم الالااا ع متن  (74)

اي  لتل واحد منام  أاذوا مت ا تل    وتعطى بن  ع متن م ل ذلا   وةسم 
 348   4 ووو  بنووو  العوووتص وبنووو  العووواص وبنووو  حوووري   الطبووورل   توووترا    

والح ا ووا تن الالااووا تووتن ترامووت  وجوووادا  ورناووت  واحاووظ لنووت التووترا   سوواتمه  وو  
 تجااز جاش العسرة من متله الاتص ولم اتن بعد ذ الااا.

موت تتاووم بووه سووعاد بوون العووتص موون ةبوول ت وول التو ووا تنووه ةووتل : تن  اوو تم بسووتتن  (75)
 .642  ص 2ةراش   انظر الطبرل   تترا    ا
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 جملة آداب الفراهيدي

 .43 – 42المرج  الستبو   ص انظر  لاتوزن   (76)
  والحبو  و تاس تو وعت  تبار احاظ  اوه الوذ ي 19 – 4الطبرل   تترا     (77)

 والمواد ال مانا.
 .19 – 4المصدر ناسه   التترا     (78)
 .21 – 4المصدر ناسه   التترا     (79)
  لمحتولوووا  اوووم ذلوووا ارجوووى الرجووووع  لوووى  43 لاوووتوزن   المرجووو  السوووتبو   ص (81)

 ()وعريووه للمنتة وتص التو  جوورص بوان الالااوا ع مووتن الطبورل  و  تترااوه 
  ن مجتل البح   نت ي اتس  لذلا. ()وعل  

حسون   علو   بورا ام   التوترا  ا سوالم  العوتم   ) ال وت رة   متتبوا اينجلووو    (81)
 .531(   ص 1959

 .531المرج  ناسه   ص (82)
  البصوورة انظور العلوو    صوتل  تحموود   التنظاموتص ايجتمتعاووا وايةتصوتداا  وو (83)

 .147( ص 1969   ال رن ا ول الاجرل   ) باروص   دار الطلاعا   
 .148المرج  ناسه   ص (84)
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 جملة آداب الفراهيدي

 :ثثت املصادر واملراجع
 المصادر األولية. -
 القرآن الكريم. -
 وووو (   الناتاوووا  ووو  رراوووي 616تبووون ا  اووور   مجووود الووودان بووون محمووود الجوووزرل ) ص -

مود الطنتح    ) ال وت رة   دار تحاوت  الحدا  وا  ر   تح او طت ر الزاول   مح
 (. 1963التتي العرباا   

 وووو (   تتوووتي الاوووراا   تح اوووو تحمووود 213تبووون ادم   احاوووى بووون ادم ال ر ووو  ) ص -
 م (.1979محمد  تتر   ) باروص   دار المعر ا   

 ووو (   المحلووى   ) ماتصوور معجووم   ووه تبوون 456تبوون حووزم   تبووو محموود علوو  ) ص -
 (. 1966نا موسوعا الا ه ا سالم    جتمعا دم و   حزم    عداد لج

 وو (   ايسوتاراا  حتوتم 795تبن رجي الحنبل    تب  الاورا عبود الورحمن   ) ص -
 (. 2114الاراا   تح او تاتد عبد اللطا  ) لبنتن   باص ا  تتر   

 وو (   الرتوتا المرصود علوى 1184الرحب    عبود العزاوز بون محمود الحناو    ) ص -
لازانووووا تتووووتي الاووووراا   تح اووووو تحموووود التباسوووو    ) بدووووداد   مطبعووووا ا ر ووووتد   ا

1973 .) 
 ووو (   تووترا  ا مووم والملوووا   تح اووو محموود 311الطبوورل   محموود بوون جراوور ) ص -

 م (.1979تبو الايل  برا ام   ) مصر   دار المعتر    
ا ماور مانوت   )  و (   ا مووال    ورحه عبود 224تبو عباد  ال تسم بن سالم ) ص -

 باروص   دار الحدا ا   د ص (.
 ووو ( الاوووراا وصوونعا التتتبوووا   224ةدامووا   تبووو الاووورا   ةدامووا بووون جعاوور   ) ص -

 م (.1981تح او محمد حسان الزبادل   ) بدداد   دار الر اد   
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 جملة آداب الفراهيدي

 ووو ( ا حتووتم السوولطتناا والوياووتص الداناووا   ) 451المووتوردل   علوو  بوون محموود) ص -
 (. 2116  دار التتي العلماا   باروص 

 ووووو ( معجووووم البلوووودان   ) باووووروص   دار 646اووووتةوص   تبووووو عبوووود اهلل الحمووووول ) ص -
 م (   وانظر تبو عبادة ا موال.1955صتدر   

 وووو (   ا حتوووتم السووولطتناا   458تبوووو اعلوووى   تبووون الدووورا  محمووود بووون الحسووون ) ص -
 . 2111ماا   باروص  دار التتي العل 1تح او محمد المات    

( الاوووووراا   ) باوووووروص   بوووووال    وووووو 182تبوووووو اوسووووو    اع ووووووي بووووون ابووووورا ام ) ص -
1979.) 

 المراجع الحديثة :
حسووون   علووو   بووورا ام   التوووترا  ا سوووالم  العوووتم   ) ال وووت رة   متتبوووا اينجلوووو    -

1959 .) 
لدولوووا  لاووتوزن   اولاوووس   توووترا  الدولووا العرباوووا موون ظاوووور ا سووالم  لوووى ناتاووا ا -

ا مواوووا   ن لوووه عووون ا لمتناوووا وعلوووو علاوووه محمووود عبووود الاوووتدل تبوووو راووودة وراجووو  
 (.1968الترجما حسان مونس)ال ت رة   مطبعا لجنا التألا  والن ر  

ستلم   ت   عبد   الملتاا الارداا وحدود ت    ا سالم   ندوة ايةتصتد ا سالم   -
  ن وووور  وووو  ) التواووووص    1983    معاوووود البحووووو  والدراسووووتص العرباووووا   بدووووداد 

 مةسسا الالاق للطبتعا والن ر (.
الستمرا      ت م علوان   ملتاا ا رض    ايةتصتد ا سالم    ندوة ايةتصتد  -

  ن وووور  وووو  )  1983ا سووووالم    معاوووود البحووووو  والدراسووووتص العرباووووا   بدووووداد   
 التواص   مةسسا الالاق للطبتعا والن ر (.

تحمد   الاراا    العراو    العاود ا سالماا ا ولى  ) بدداد    العل    صتل   -
 (. 1991مطبعا المجم  العلم  العراة    
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 جملة آداب الفراهيدي

التنظامووووتص ايجتمتعاووووا وايةتصووووتداا  وووو  البصوووورة  وووو  ال وووورن ا ول الاجوووورل   )  -
 (. 1969باروص   دار الطلاعا   

ر الوسوطى   ) ال وت رة متجد   عبد المنعم   تترا  الحيوترة ا سوالماا  و  العصوو  -
 (. 1973  متتبا ا نجلو مصراا   

المظاوووور   محمووووود   تحاووووت  ا رايوووو  المووووواص   ) ال ووووت رة   المطبعووووا العتلماووووا    -
1972 .) 

النباووتن   محموود  ووتروو    وورعاا توودال الدولووا  وو  ال ووةون ايةتصووتداا  وو  نظوور  -
راسوتص العرباوا   بدوداد   ا سالم   ندوة ايةتصوتد ا سوالم    معاود البحوو  والد

   ن ر    ) التواص   مةسسا الالاق للطبتعا والن ر (. 1983


