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 إهـداء
 

ودعوته لنشرر اسسر يف ا الر رر  إىل الراشدين الذين أدركوا بُعد نظر الرسول 
أول جرر م  ررن أ ررن يلررروق الر ررر )ررد أوجررروا كمرريف ا أاررايفرب الررق ل ا )ولرره   

  أول )يفل أنت ف هم ثرم )ريفل النر   ,)يفلت أيف حرايف )لت  ييف رسول اهلل أنيف ف هم
فررور  رم فالرت  أنرريف فر هم يريف رسررول اهلل جر م  رن أ رن يلررروق  دينر  )  رر  ل

وإىل عثميفق الرذي أ)ريفيف دُور ا ل رنيفع  ال رفن ا لرنريفق  ,(( ]رواه الرخيفري[)يفل ال
وتنررل سرواحا  ,  ر حتى اريفر  أسريفل ا ال رلمس ت ر لر علرى التوسر و

وإىل )رواد ال رلمس ا تا   ,ايليفل يف وجتيفوز  سرفن أسريفل له ال ررعميفس  سرف ن 
وإىل كررا شررهدا   ,  اررال   وأرواد و)ررقو ورودر وكريررتال ررواري ووررروا

 الر ر والق  ن ال لمس أهدي هذا الر ث.
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 َمةاملَقــــــــــدِّ

  

َو      احلمــد ه ُو   ــ ــُ َ م  َو َيهومر ُو ن ــ ــُْل  مس ُسَل َ ِّن ــ رمس ــُ الِّ َِ ا  ــ ــي ب َعَث الَّ

 مــُ َ عمــُن وِّــُة   )) والصــ و والمــ ى  مــئ الق  ــ     , آَي ت ــ  

, و مـئ  ((اخلمف ء الراشدين امل ديل من عثدب  ضُ  مُ   ع لُُاجي

 ــ وعثد  ,آل  وأصح ع  أمجثل

 صــر رــُ  و ــد    ,د جــ ء  صــر اخلمفــ ء الراشــدين ا  عثــة اقــ

امهــدف اُــ  يــد الرخمــة     همــ   ,ورظــ ى,  صــر  ــدي وتُ ُــد

رشروا اُ   الثـدي وا مـن واانـ و, وأ ـ اوا اخلمـ        ,أحن ء ا  ض

 َلثبـ او اخلـ ل , والُظــ ى ر ا  ض لشـريثة ا لق ــ , اُشـروا الثمــ    

َّ هـدف  لُ ـ  يـد الدولـة ااِّـ مُة      اخلري ر ا صق ع الـن ام   هئ  

مًدا  ض  ًي  و قدًي  قب  أو ي ُو  م رًي , مًدا  و ًُـ  قبـ  أو   

 ي ُو مًدا م اًي .

الن أ من اُ    ك رت عداية الثصر عبُثة أعُ ع ر الصدي  

ُ  و أ مُت ا  ُُُرُ واو أِّـ  )ة اولة الراشدين ُِّ ِّ  (ف اقُمـُر

وقبـــُي الهُجُـــ   اعهـــداًءة الـــن تثـــل الثمـــ  احلمـــن اتمـــل المُ ِّـــ

 وتصحُح لمخط  ر   ي وجُاه. 
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الــيب كــ و  ا ًُــ  حلريــة  تــ ه  صــر الشــ ُد  مــر الفــ  و  

 .(كُ  اِّهثبدمت الُ س وقد ولدت َ أم  ت َ أ راً ا)الثب ا عقُل   

و ـُ الـيب وجـ  و تـ       ت ه  صر الش ُد  ثمـ و يب الُـُ ين   

أو تُظروا ر أمُ  )  هلَ ل ع لُا ء  هئ مع ا  داء ر قُ ر كه ع 

املمــممل واُمــ   مــُ َ اهثطــُر َ مــ هلَ وت اــيو َ  ــ   مــُ َ  ــَ   

تثُُا ع ليمة اهثطُ َ اليب هلـَ وت اـيو َ ع لـيب  مـُ َ  ـَ الثـدو       

 .(اليب تُه عُو ا ِّهفهحُا  مُ َ ع لُا ء

ا ـُ   وأم  ا مت َ أمـري املـنمُل الشـ ُد  مـُ عـن أعـُ   لـ         

أ مــن    انمــن واشــهد ر   ) ا ــ  عقُلــ   الــيب كــ و يُجــ  أمر  

 و الرا  نن(.إاملري  وأ ا  ع لث مة واخل صة ا

ــد     ــي  مـ ــ ء ت مُـ ــن ء اخلمفـ ــ و  ـ ــَ,   كـ ــر ع ـ ازااو الثصـ

ــة عـــ   ــ  ي  ا مـ ــن تـ ــدين)مس َ  ومسُـــت اـــرتو مـ ــر الراشـ ــَ  ( صـ هلـ

أِّ لُب َ واطط َ ر اااا و لمب ا و ص ح أمر الثبـ ا,   ت ـن   

داث ق  مة اقط ع  أو كثرًيا مُ ـ  كـ و يشـ      تمل اخلطط   

ــ  زوو اِّــرت ُا      اِّــرتاتُجُ ف ممــهقبمُة, أوللــل الراشــدوو قــ او ع

ــ         ــ تُ  ــيا ال ه ــ  خ َ املــن ال, وي ــ  ثل وِّــطر ت أرظــ   الب

ــ ي        ــ  أ مـ ــر مُ ـ ــيلل الثصـ ــة عـ ــ ث املرتبطـ ــن ا طـ ــدا مـ ــ  لثـ مجًثـ

 رية ومدرُة ياف عثد اِّـرتاتُجُ تثـد ذـ يس يمـهف ا مُ ـ  ر       م
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رشـــرف ر  ,ا  مــ ي الثمــ رية واملدرُــة والهخطــُط املمــب  هلــ       

   أرــل  أيــت مجث ــ  و  ــ او رشــر    ,جمــ ف ومــنمتراف مهفرقــة

اِّرتاتُجُ ف مدرُة و م رية )  مرو أار  ر  يا اجل مع عثُُاو

ــدين   ــر الراش ــن  ص ــ  اه أو يُ ,(م ــهمل    لث ــ  ثل وامل  ــ  الب ــع ع  ف

    ــُو ُ  مئ الُحُ اله ل ,ع له  ي  لمراشدين

 البحث األول بعنوان: تأمني األقوات يف عصر اخلالفة الراشدة.

و ُ يث جل قضُة القُف ولقمة الثُش وت مل الغياء أو م   ـر   

الراشــدين عــ  وُِّ ِّــه َ ر    همــ ىاور جــ ء مُــ  عــ  من الغــيا ُ  

ف لمُـ س   مـة, الـداامل وـت و يـه َ مـن املمـممل        تـ مل ا قـُا  

 رمــُ ع  اووغري ــَ ِّــُاء ع  رظمــة الــن تمــ  َ ر خم يــة الهجــ  و  

البثــد  ــن ا  ه ــ     لوممــ  دت   ر الراــ ء أو ع لثطــ ء وكــيل 

ومث جلـــة ا زمـــ ف واو  ـــ ف والثمـــ   مـــئ جمـــ  املـــنو وا غييـــة 

 وخت يُ   وت مل تُزيث  .

 عنوان: خطط الراشدين يف البحر املتوسط.البحث الثاني ب

ــة      ــَ البحريــ ــ رية واطط ــ ــدين الثمــ ــة الراشــ ــ جل ُِّ ِّــ ويثــ

والمــُطرو  مــئ البحــر املهُِّــط, ومــ  يــرتبط عــيلل مــن     مهــداال 

ــ ا القُا ـــد البحريـــة وصـــُ  ة المـــفن      ـــداا و اا و وترتُـــ  عإقـ
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ــط     ــر املهُِّــ ــ   البحــ ــ مُة جلــ ــُح ااِّــ ــ  ُ  والفهــ ــُري ا ِّــ وتمــ

 .وتُظُم  

 البحث الثالث بعنوان: الوقف وأثره يف التنمية يف عصر الراشدين.

ويث جل قضـُة ا وقـ   اخلرييـة ر  صـر الراشـدين, وتُظُم ـ        

اخلمفــ ء الراشــدين  ووت   ر ــ  ر أحنــ ء الدولــة ااِّــ مُة, وقــد 

ــل      اُ ــ , ِّــُاء مُ ــ  املمــ  مة الشخصــُة أو الهُظُمُــة, و ــرو تم

ن أ مــ ي ارييــة ر ممــ  دو انهــ جل  ا وقــ   ومــ  يــرتبط ع ــ  مــ 

 وادمة اوهمع.

أِّــ ي اه أو يــُفثل والقــ    ع ــيا ال هــ   وأو يثُُُــ   مــئ       

مــن ترا ُــ  الهــ  خُ ومثراــة قــد ه ومتُــ ه, كمــ  أا ــُ   ِّــهف اوا 

ِّــب    البــ  ثل لهجمُــة املُتــُ  ف اااا يــة مــن يلــل الثصــر لُــر  

ــئ    ــُط  مـ ــ  ف اااا و والهخطـ ــ  ر جمـ ــر , واه  أمهُـ ــَ ا اـ ا مـ

 املمهث و.
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 مقـــدمة:

احلمددد ر  ا الملددواني والصددالة والىددالر عاددب اشددر  األ ب ددو      

واارسدداني سدد د و ومددد وعاددب هلددل وبددحبل والاددو ملني ومدد   عددو         

 و  عاب  هجل إىل يور الدي , و ملد. دعوتل والازر  هديل وس

شددددهدت األمددددة ا سددددالم ة يف  نددددأتهو األوىل ت   مددددوت عومددددة    

,  ملددوىل لةمددة و ابددل  ب هددو   مىددامدة  ددو شددرعل ار سددبحو ل وت   

يف  احل دددوة الدددد  و ويف اوقدددرة, وقدددد   م سدددملو  ال دددوح ومصددداحاه 

ا سدددالر األوىل الددد   ولدددة طبقددت تادددع الاملا مدددوت والا   مددوت يف   

و  إطملددور ال ددوح م هددو ماصددًا ا, وكددوج ءددزً اسىددهو  ب  ددو ومددد 

 أوءدددل فااأدددة او ااىدددوعدة عادددب ت ىدددا امدددو  م لادددأمني القدددوت   

 هم وتنج ملهم عاب الململ لذلع.أل أى

وقصوًبدو  ملدد توسدل الأاو دوت وك درة       ويف عهد الراشدي  

ا يددرا ات توءددل اخلاأددو  الراشدددوج إىل ءملددل ءددز  مدد  مصددروفوت   

  ددت ااددول لاددأمني القددوت لا ددوح وءاددز األطملمددة وتو يملهددو عادد هم        

 ا   م ود , كمو اج م  س وساهم الادقل يف األ مدوت, وإاوةدة   

  ول القحط وقاة ااؤج و  وك ا داث ود ة وقملدت يف  اجلوعب يف

 اجعهددد الراشدددي , ءملاددت  ددذة الى وسددة واميددحة وءا ددة   دد      

 تىاقرا م  قالل األ داث الاو خي ة.
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و ذا البحث يملوجل  ذة القضد ة مد  قدالل احلدديث عد  إءدرا        

الطملور عاب عومة ال وح, وتندج ل ا  ادوا الز اعدص  صدو  ووسدو ل      

ميددوفة إىل ت  دد م األسددواق ومراقباهددو وتددأمني الاجددو ة   فااأددة,  و 

اىدددامني, وت  ددد م الزكدددوة اوالاندددج ل عادددب اجلادددز عادددب اسدددواق 

وتو يملهو, إميوفة إىل الملطو  ااولص الذي يىدوعد ال دوح عادب تدأمني     

ا ا وءوتهم مد  القدوت, وكدذلع تو يدل األاذيدة وقدت اجلدو  عادب         

الطددبو والطملددور ف هددو   احملاددوءني, وإقومددة ف مددوت ا اوةددة وتددأمني 

لىد  وءة اجل و , و ذة إمجوًلدو موميدوعوت  دذا البحدث. ومدل اج      

 كدد ًاا مددد  الندددوا د سدددجات قدددالل عهدددد عمدددر  ددد  اخلطدددوا  

و دددايوتهو األوىل  ىددبت لددل إق اج  ق ددة الراشدددي  مدد   ملدددة سددو وا   

عاب مدو وميدملل, مد  قواعدد يف  دذا اهدول و  دوك شدوا د تؤكدد          

 ذلع مل قااهو.

تددو يو "ةر شددوا د البحددث يف كاددز الاددو يو الملددور, م ددل      وتا ددو

لملمر    شدبة و دو مد  ا مهدو,      "تو يو اادي ة"ق وط, و   ق "قا أة

البدايددة "و ,األةددا  دد ق "ال ومددل يف الاددو يو ", و"تددو يو الطدد ي "و

واا دددو مددد   ,لادددذ ي "تدددو يو ا سدددالر"كددد ا, و  ددد ق "وال هويدددة

ىل  ملض كادز الرتاءدم, مد  ام دول     ,  و ميوفة إةااؤلأوت الاو خي 

   ق "يف مت  ز الصحو ة ا بو ة"سملد, و   ق "الطبقوت ال  ى"

كمددو تأ ددد و   .اجلددو ي  دد ق "م وقددز عمددر  دد  اخلطددوا  " جددر, و
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( األمدوال  د  سدالر    اكاز األموال, م ل كاوا ا ص عب د القوسدم  

أل دددص يوسددده, واا دددو مددد   (اخلدددراا (, واألمدددوالوا ددد   هويدددل  

و   ذات الصدداة  ا  دد م ااددول يف ا سددالر, والدد  اسانددهدت      ااصدد

  بملض احلوا ث م  عهد الراشدي .

ومل ا ين مقصر يف ال  ا م هدو   دث اادوا  دذة ااوميدوعوت      

 ددذا البحددث توء ددل إىل توسدد ل اكدد  و بددد افضددل. وعمومددو فددإج  

إىل ءهدددو  اولادددع اخلاأدددو  الراشددددي  يف تدددأمني      أل  دددو  ااهدددامني 

و مقدددا  مملددني م هددو لملومددة األمددة مددل  ددث ال ددوح عاددب      األقددوات, ا

 الىملص وطاز الر ق و ذاج األمراج جمامملوج يف تاع الأرتة.
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 متهـــيد:

الُقوت  ضم القو  مصد  قوت يقوت ق وتة مو  ىع الرمد  مد    

او مددو يقددور  ددل  دددج ا  ىددوج مدد        (1 الطملددور  ااىدد ة مدد  الددر ق(.   

  (2 .ويقول الرءل ا و اقوتل اي اعوللالطملور, وجيمل عاب اقوات(, 

كدددوج يب دددل  دددل  دددين      اج الرسدددول  ثوقدددد و   يف احلددددي 

الادددهم ا  ق هل ومدددد     (3 .((ال ضدددا و دددب  أل ادددل قدددوت سددد اهم   

اي  قد  مو ي أد هم ويىدد  دوءاهم, وتقدول الملدرا اقادت        (4 .((قوًتو

 (5 ل و ك اي اطملمهو احلطز.

اي الددذي يددر ق اخلال دد  اقواتهددو    ومدد  اءددو  ار تملددوىل اُاق  ددت  

 (6 و أ هو ويقد  عا هو.

 ويقول ق ت الرءل اُقوتل قوًتو إذا  أ ت  أىل مبو يقوتل.

 (7 ويقول مو ع دة قوت ل اال اي مو ي أ ل تاع الا اة م  الطملور.

                                   
 .1/155, االقوموح احمل ط( الأاو  ا و ي, 1 

 .1/574, الىوج الملرا( الز  دي, 2 

 .6/190, ا9, كاوا ال أقوت, البوابح ح البخو ي (3 

 .7/181, ا17, كاوا الرقو  , البواخو يبح ح الب (4 

 .2/75, الىوج الملراا   م  و ,  (5 

 .2/75, الىوج الملرا( ا   م  و , 6 
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بدوج  ولقد كوج الطملور ومو يزال  ًمو م   مدور ال دوح الدذي يطا   

ىددملوج يف األ أل ألءاددل دددد كمددو  وي مدد  ار سددبحو ل وتملددوىل ت ىدداة 

كمدددو وبددده  (8 .((الادددهم ا  ق هل ومدددد قوًتدددو   ذكر دددو ددددد ف قدددول:

م  يض ل ا ال وق يطملمهم او يملمدل لادأمني ا ا وءدوتهم     الرسول 

 (9 .(( وار  إمًثو اج يض ل م  يقوت كأب    و ةم يف قولل:

كمو اج ار سبحو ل وتملوىل  ث عاب إطملور الطملور ووبده  دل   

َوُيْطمل ُمددوَج الَطمَلددوَر َعُاددب ُ بسددل  م ىودد   ً و َوَيا  ًمددو   ؤم ني يف قولددل:اادد

ِإ ََّمدددو ُ ْطمل ُمُ دددمو ل َوءودددل  الَادددل  ُلدددو ُ ِريدددُد م ددد ُ مو َءدددَزاً  َوُلدددو َوُاس ددًاا 

 (. 10ُشُ وً ا

وقددد ءملددل ار سددبحو ل وتملددوىل  كددوة الأطددر طملوًمددو مدد  ا ددوا      

 ددة تددأمني القددوت او الطملددور يف يددور   أل م ,فااأددة ومدد  قددوت الباددد 

المل ددددد لأقددددرا  ااىددددامني, كمددددو  ددددث عاددددب ا  اددددوا والز اعددددة,  

ااوسدددددل يف لوالاندددددريملوت يف  دددددذا اجلو دددددز كددددد اة, وق جمدددددول 

تأص التهو. وعصر اخلاأو  الراشدي  عصر مت ز  وءو  الملديد مد   

الا   موت, وت أ ذ الملديد م  األعمول الد   دد  الندر  احل  ده     

                                                                                    
 .2/74, الىوج الملراا   م  و ,  (7 

 .7/181, ابح حل واة البخو ي يف  (8 

 .2/178, اس   ا و  او  (9 

 .9دد  8 :ت, اويوسو ة ا  ىوج( 10 
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مددل  الطملددور,, ومدد  ذلددع ت ىددا مددو يىددد  وءددوت ال ددوح مدد    إل هددو

  ج اخلاددد  ق يقددددأا   اك ال ومدددل والاوكدددل عادددب ار والملادددم  ددد

عا هم وعاب إطملومهم و  قهم إق اخلدول  تبدو ك وتملدوىل, وقدد عمدل      

الراشددوج مبدو امدر ار و سدولل  دل مد    دم شدرع ة سدوعدت عادب           

 األ مدوت  ىدد الد ق     ت ىا القوت لا وح, كمو ا هدم سدو موا يف  

يف القددوت والطملددور و و اوةددة لاج ددو  وءاددز األطملمددة مدد  الباددداج       

ااىدد دة اا اجددة ذات الأددو ض إىل األمددوك  اجلددد و , وقددد ءملاددوا     

ميددم  الملطددو  الملددور الددذي خيددرا لامىددامني عموًمددو مدد    ددت مددول       

ااىامني قوًتو وطملوًمو ودً ا   م وت ممل  ة يصر  كل شهر م  

الاو ملة لب ت مول ااىامني, وقصوًبدو يف وسدط عهدد عمدر     ااخو ج 

ةددم يف عهددو  مدد  تددالة مدد  اخلاأددو  الراشدددي , كمددو اج ااىددامني      

سوعدوا ا ل الذمة يف  ذا اجلو ز سدوا   اه ادة اسدبوا ا  ادوا  دم      

او  إطملددومهم ع ددد احلوءددة والضددرو ة يف مواقدده وددد ة. و  ددوك       

ث, الد  تأسدب الراشددوج    شوا د تو خي ة فااأة عاب تاع احلدوا  

 .مبملامهم األول ومد 

 العوامل املساعدة على توفري األقوات:

 ( التشجيع على اإلنتاج:1)

مد    ال ملام األمة الململ وا  ادوا ويملاد ة ءدز ً    لقد ءو  الرسول 
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شددع اج إ اددوا الطملددور, ومددو  اوءددل  الملبددو ة ع ددد بددالة ال  ددة, وق 

مو , وم    دو ءدو ت ع ويدة    ال وح م  قوت كوج يف مقدمة تاع األ

 ا سدالر اخلوبددة  ولز اعددة, ومددو يابملهددو مدد  اعمددول, وقددد وميددل  

قوعدة    ىة يف  ذا األمر  انج ل ال وح عاب إ  و  األ أل ااوات 

عددد   كمدددو  هدددب  (11 .(( أل مواًتدددو فهدددص لدددلامددد  ا  دددو    يف قولدددل:

مد  كو دت لدل ا أل فا حرةهدو         ب  األ اميص  وج   اعاهو فقول:

ج كددرة اج  رةهددو فا م حهددو اقددوة فددوج كددرة اج   حهددو اقددوة    فددإ

 ربددهم عاددب اسددامرا  الملمددل والز اعددة   كمددو ا ددل  (12 .((فا دددعهو

لدو قومدت      وا  اوا  وج مال  اب هقر حل ة مد  الدد  و   دث قدول:    

ج اسداطو  اج ق يقدور  ادب يبرسدهو     إالىوعة و  د ا دكم فى اة ف

ابددحو ل اج ا  ىددوج يددؤءر   كددوج يددذكر  كمددو ا ددل  (13 .((فا أملددل

عاب مو يأكل ال وح واحل وا دوت مد  إ اوءدل, وقدد وميدل البخدو ي       

. ( وا فضدل البدرح والدز   إذا اكدل م دل       :يف بح حل  وً و ءدوة 

عدد  , و يددث, وم هددو مددو  واة ا دد   دد  مولددع او   ف ددل  ملددض األ 

مدو مد  مىدام يبدرح ارًسدو او يدز     ًعدو           ا دل قدول:     سول ار

                                   
 .10/84(, ااح البو ئف,  بح ح البخو ي (11 

 .2/270, اس   الدا مص( 12 

 .3/191, اااى دا مور امحد      بل,  (13 
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وقدد   (14 .((م ل طا او إ ىوج او  ه مة إق كدوج لدل  دل بددقة     ف أكل

كوج اخلاأو  الراشددوج  ربدوج عادب تطب د   دذا األمدر ف دوج        

و دذ  مد     عمر    اخلطوا يملا  ذلع م  عاب م د   سدول ار   

  ددب  األ اميددص  وج   اعاهددو يقددول ا ددو عب ددد القوسددم  دد  سددالر:       

 د  يقدول: يدو ايهدو     كوج عمر    اخلطدوا خيطدز مد  عادب  دذا اا      

فهص لل. وذلع اج  ءوًلو كو وا  اجزوج  م اًة وال وح م  ا  و ا مًي

 (15 .(م  األ أل مو ق يملمروج

امدر  إ  دو  األ أل اادوات, وفملدل الراشددوج       ومل اج الرسدول  

ذلع م   ملدة, فإ هم مل ي و وا يىمحوج  وعادا  ا دد عادب ا أل   

وق اوقدددري  وم مًلدددو ا دددد, طبًقدددو لاقواعدددد الندددرع ة يف  أددد   قددد 

 (16 لا زا .

ولملددل مدد  عوامددل ا  اددوا إقطددو  ا األ وددد ة أل ددوح ممل دد ني,     

اول مدد    يقومددوج عاددب إ  و هددو واسددابال و. وقددد كددوج الرسددول   

اقطل اقواًمدو فدااأني, مد هم الدز ا      اقطل. فقد ةبت اج الرسول 

  ددث اقطملددل ا مًيددو  وادي ددة اسددا مر و يف الز اعددة      دد  الملددوار  ا

                                   
 .10/67(, افاح البو يالبخو ي,   حبح  (14 

 .368, صاألموالا   سالر,  (15 

 .263, 362, صاألموالا   سالر,  (16 
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ا مًيدو    بدل    كمدو اقطدل عادص     (, 17إ اوا احملوب ل  م  ال ي و

وقددد مضددب ا ددو   ددر   (18 عمددل ف هددو  اددب اشدداهرت  ددوفرة إ اوءهددو, 

يف تطب دد  الى وسددة ال بويددة يف إقطددو  األ اميددص لا ددوح  الصدددي  

مًيددو يف ال مومددة لرءددل ا ددل اقطددل ا فقددد ةبددت  (19 (طاًبددو قساصددال هو

 (20  ا    الملوار ا مًيو قساصال هو.قطل الزام   ين    أة, كمو 

وقددد ا ا  ا ددو   ددر اج يقطددل ا اميددص لزعمددو   ملددض األعددراا        

فدددأ  ر عا دددل عمدددر  ددد  اخلطدددوا ذلدددع, فاوقددده ا دددو   دددر عددد    

 دل ا  ك ا هدم   اإقطوعهم, ولملل لملمر  اًيدو يف  دؤق  األشدخوص, او    

ل   ققوا ا د  م  ا قطدو  و دو ا  ادوا فاددقل لددى ا دص   در        

ويملادد   . اكددرر المُلمددري عاددب  ددذة     (21 ل وقدده  ددذا األمددر. الصدددي  

مد  الواميدح اج اعدرتاأل عمدر مل ي د  عادب مبددا          القض ة  قولل:

فقددد  (22 ,(ا قطددو  قساصددالة األ اميددص  ددل عاددب اشددخوص  مل دد هم     

                                   
 وسد ة  الوةدو   الى  : ا قطو  يف كاو دل   ار,  ( او    . ومد مح د 17 

 .319(, صلاملصر ال بوي واخلالفة الراشدة

 .2/222, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 18 

 .221, صاخلالفة الراشدة(  . اكرر الملُمري, 19 

, الطبقددددوت, ا دددد  سددددملد,  12/354, اااصدددد ها دددد  ا ددددص شدددد بة,    (20 

 .3/104ا

 .358, صاألموال  ر: ا   سالر, ا( 21 

 .221, صالراشدة اخلالفة . اكرر المُلمري,  (22 
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اقطددل ا اميددص لاددز ا  دد  الملددوار ولملاددص  دد  ا ددص         ةبددت اج عمددر  

 (23 طولز.

و ة ا  اوا, وإق فقد و د  ا قطو  كوج اساصالة األ أل و ي

ج مل يملمدل عادب اق د  ا دد  الدذي      إيىحز ا قطو  مد  بدو بل   

اقطددل ا مًيددو لرءددل   اءاددل مدد ح األ أل, فقددد كددوج الرسددول  مدد 

فوسدادعوة عمدر     لع الرءدل عد  عمو تهدو إىل  مد  عمدر     فاأقر ذ

مل يقطملددع لاحجددرة عاددب ال ددوح ا ددو     إج  سددول ار  وقددول لددل:

 (24 .( هو مو قد ت عاب عمو تل و   البوقصفخذ م ,اقطملع لاململ

اقطدل جموعدة  د  مدرا ة ا مًيدو يف ال مومدة         وقد كوج الرسول

قطملدل  أف   ملد مدو قدبض الد ي    ةم قدر عاب ا ص   ر الصدي  

ا مًيو اقرى, ةم قدر عاب عمر فوقطملل ا مًيو اقرى, ةدم قددر عادب    

 (25 قطملل ا مًيو ءديدة.أع موج ف

واباة الراشدي   قطو  الرءل  أىدل  ولملل الىبز الر    يف م 

 و عمل الرءل عاب اساصالة األ اميص األوىل    ملد وفوة الرسول

ال  م ح إيو و, وإق ف مو ذكر و فإج عمر اسرت   ملض ا أل م  

                                   
, تددددو يو اادي ددددة. ا دددد  شددددبة, 6/472, اااصدددد ها دددد  ا ددددص شدددد بة,  (23 

 .28, صفاوة الباداج. البالذ ي, 1/221ا

 .368, صاألموال( ا   سالر, 24 

 .357, صاألموال ( ا   سالر,25 
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و قبل اج يملمدل  هدو, فقدد    او عجز ع  إ  و هو. و مب اقطملل ال ي 

كاوً ددو    ددر ا مًيددو لطاحددة  دد  عب ددد ار وكاددز  ددذلع اقطددل ا ددو

وطاز م  طاحة اج يذ ز  ول اوا لملمر كص خيامل, فدأتب عمدر   

فددرفض اج خيامددل, وقددول: ق اقددام لددع  ددذا  وج ال ددوح, فبضددز     

  ي اا ت اخلا أة ار عمر!! قدول:  ا  ي ق اطاحة وقول أل ص   ر ق 

 (26  ل عمر ول  ل ا ب.

 ني ظهدر تملطدل    وقد ا انر ا قطو  يف  م  ع موج    عأوج 

عة ك ا م  األ اميص يف الدبال  ااأاو دة  ا جدة تدرك ا ادهو      ع    ا

 ددو, فملمددل ع مددوج عاددب إقطددو  ال دد ا مدد  الصددحو ة  ملددض تاددع       

وقددد كددوج لااددع الى وسددة  و    دد   يف  فددل اددالت       (27 األ اميددص,

كمدو كدوج  ملدض الصدحو ة الدذي        (28 تاع األ اميص و يو ة إ اوءهدو, 

صددقة عادب الأقدرا     اقطملوا تاع األ اميص خيصصوج م  إ اوءهدو لا 

 (. 29واحملاوءني, وم   ؤق  الصحو ة عاص    ا ص طولز 

                                   
 .77, صاخلرااا و يوسه,  (26 

سدددالر, . ا ددد  1021ددددد  3/1019, اتدددو يو اادي دددة  دددر: ا ددد  شدددبة, ا( 27 

 .360, 361, صاألموال

, وقد او   قو مة طويادة  223, صاخلالفة الراشدة . اكرر الملُمري,  (28 

 قطملهم ع موج واا وط  ال  اقطملوا إيو و.ا أءو  الذي  

 .27, صفاوة الباداج. البالذ ي, 1/220, اتو يو اادي ةا   شبة,  (29 
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عومددل ا ددل ق دد   ملددد فاحهددو عاددب  صددده        وكددوج الرسددول   

ال مرة, حب ث يملماوج  ول خل وياقوءوج إ اوءل مل ااىامني, وقد 

وبددً ا مد     سو  ااىاموج عاب  ذا األمر ط اة قالفدة الصددي    

إقددراءهم مدد   ددال  الملددرا   ددوً ا عاددب    إىل اج قددر   قالفددة عمددر  

, وكذلع احلول مل ا ل فددك و ملدض القدرى    وب ة م  الرسول 

والراشدددي   و  ددذا  ددرى اج الرسددول   (30 األقددرى لددول احلجددو . 

م   ملددة ا قدو م لاملمدل عادب مزيدد مد  ا  ادوا, قصوًبدو الامدو ,          

 و ص م  ا م األطملمة ااىاخدمة يف تاع الأرتة.

عادددب ا  ادددوا واقكاأدددو  وتطب ددد  اخلاأدددو   ومدددل  دددث ا سدددالر 

لةمددة مدد  تددرك    لددذلع فقددد كددوج اددذير الرسددول      الراشدددي 

اجلهددو  والاحددول إىل الز اعددة موةًاددو امددور اعددني الراشدددي  و ءددول        

لدددا  تدددركام اجلهدددو       :عصدددر م, مادددذكري  قدددول الرسدددول    

يف  مذلدددةواقدددذأ  أذ دددوا البقدددر وتبدددويملام  ولمل  دددة ل ادددزم  م ار  

  م ق ت أددع عدد  م  اددب تاو ددوا إىل ار وترءملددوا عاددب مددو        قددو

 (31 .((ك ام عا ل

                                   
حلجدو  يف ق د  ويف فددك    ل هدو  ا    ر إىل تأوب ل مملومادة الرسدول   ا( 30 

فادوة  . الدبالذ ي,  194ددد   1/176, اتو يو اادي ة, ةواا و يف ا   شب

 .581ص2, األموال, ا   سالر, 31, صالباداج

 .2/42, اااى د( ا مور امحد      بل, 31 
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 ( تنظيم األسواق:2)

شع اج األسواق  ومدة ءدًدا يف تدأمني ا ا وءدوت ال دوح, ومد        ق

ج تملدددول م الندددريملة  إذلدددع القدددوت واألطملمدددة ااخااأدددة, و ولادددولص فددد   

خااأدة  اااضم ة محوية البو ل واانرتي يف وقدت وا دد, وتملا موتدل اا   

يف الىوق تىدو م  د ءدة كدباة يف  أد  احلقدوق وامدوج الاجدو ,        

و ولاددولص ك ددرة اجلاددز والرقددو  الددذي ي دداس مدد  تددوفر الىددال. وقددد     

كمددو  (32 عاددب إجيددو  اسددواق قوبددة لامىددامني,    ددرص الرسددول  

 (33 عاددب عدددر اقددذ كددرا  مدد  الاجددو  يف الىددوق,  ددرص الرسددول 

ة ويوءددل الاجددو  لاصدددق يددزو  اسددواق اادي دد  وقددد كددوج الرسددول

وعدددر البددق, وقددد  ددزل القددرهج لددا  عاددب ال أددو  الددذي  ا اقدددوا    

َوُقدوُلوا  لةسدواق سدوا  م هدو الاجو يدة او اا دو       ذ وا الرسدول  

َمددوِل َ ددَذا الرَُّسددوِل َيْأُكددُل الَطمَلددوَر َوَيمون ددص ف ددص اْلُأسوددَواِق...  
وقددد  (34 

 (35 .((  اندد و فاددد   م دددو مددد   قددول أل دددد البددو ملني يف تادددع الزيددو ات   

ق  ا دددر إق    عدد  اق ا دددو  وقددول:   كمددو  هددب  سدددول ار   

                                   
فادددوة . الدددبالذ ي, 1/304, اتدددو يو اادي دددة   دددر: عمدددر  ددد  شدددبة,   ا (32 

 .2/749, االوفو  وفو . الىمهو ي, 28, صالباداج

 .ة   الىو قوااص( 33 

 .سو ة الأرقوج, 7 قم م  اوية (34 

 .3/606ا س   الرتمذي. 2/248ا س   الدا مص( 35 
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((قددوطص 
عاددب وبددول ابددحوا الىددال    كمددو  ددرص الرسددول   (36 

وقددد  وى  (37 ,((ق يبددل  وميددر لبددو     مبوشددرة إىل األسددواق يف قولددل: 

ك ددو  ااقددص    قددول ف ددل: البخددو ي  ددديً و عدد  عبددد ار  دد  عمددر 

اج  ب ملدل  ادب يباد      م هم الطملور ف هو دو الد ي    الركبوج ف نرتي

قصددد   و ددذة الاوء هددوت واا ددو مدد   سددول ار   (38 ,(( ددل الىددوق

عمددو  األسددواق وا   و  ددو وتددوفا الىددال ف هددو, ل ددص جيددد    إم هددو 

عادب تدوفا مدو  اوءدل      ال وح  وءوتهم ول اندجل اا اجدوج والاجدو    

كددوج مدد  ا ددم مددو   شددع اج الطملددور ومددو يأكاددل ال ددوح    ال ددوح. وق

ج عمددو ة األسددواق يملددد  وًعددو مدد     إيملددرأل يف األسددواق, و ولاددولص فدد  

تددأمني طملددور ال ددوح واقددواتهم  واىددوعدة عاددب ترت ددز مددو يملددني عاددب   

تددوفاة واعادددال اسدددملو ة, ولددذلع فقددد كدددوج اخلاأددو  الراشددددوج      

 ربوج عاب ماو ملة األسواق ومراقباهو, وقصوًبو اسدواق اادي دة   

يأملل ذلع يف   وتل, وقد اشاهر ع  ا دص   ر كمو كوج  سول ا

ج يدرت   عادب الىدوق, كمدو كدوج       دذا األمدر   دث كدو       ر 

 يرت   عاب الىوق ويراقبل و و  مل   تل. عمر 

                                   
 .3/567, االرتمذي س  ( 36 

 .9/213, افاح البو ي  ر ا    جر, ا( 37 

 .3/28البخو ي, ا بح ح( 38 



 
 

 تأمني األقوات يف عصر اخلالفة الراشدة البحث األول:

  
 

37 

 

وقد كوج عمر ءولًىو مل ابحو ل يف ااىجد فقور, فقولوا ايد   

, فأقدذ    در إل هدو  اقول: ا طا  إىل الىوق,  ت طا  يو اما ااؤم ني 

وقملد و   ا رة, فامدو  ءدل قا دو: ك ده  ايدت يدو امدا          تل فو طا  

ااؤم ني؟ قول:  ايت الملب د وااوالص ءل ا اهو ومو  هو مد  الملدرا إق   

قا ًاو ددد وكأ دل سدو ة ذلدع ددد فقا دو: يدو امدا اادؤم ني قدد اا و دو ار            

, و  ددددرة اج  ركددددز الددددد و ة وت أ  ددددو موال  ددددو   ص ع هددددو  ددددولأ 

ج تركامو م وإيو و ل حاوء   ءول م إىل وار   واامو  و, قول:

 (39 .( ءو م و ىوؤكم إىل  ىو هم

وقددد كددوج عمددر  ددرص عاددب عدددر ا ميددرا   وانددرتي , ويف        

الوقت  أىل  رص عاب محوية الاجو  م  الضر , وقصوًبدو مد    

يف يور مد    قبل م  يملامد ذلع  وج فو دة ود ة, فقد مر عمر 

ملدض الاجدو  يب ملدوج متدًرا  د م   قد   ءدًدا        األيور  ولىدوق فوءدد    

يضر  ولاجو  اوقري  وي ىر الىوق, فطاز م هم عمر اج يزيدوا 

ولملددل عمددل عمددر كددوج ا ددل   (40 يف الدد م  او اج خيرءددوا مدد  الىددوق, 

اولاع الاجو  م  الداح م يف الىدوق إذ إج ت زيادهم لاىدملر مؤقدت,      

ا اوقدري   ادا مملقدول إذا مت  دوا مد  إقدرا       تأدو  اكوج سد ملقبل  

 م  الىو ة.

                                   
 .2/747, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 39 

 .2/750, اتو يو اادي ةر    شبة, ( عم40 
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وقد كوج عمر و و ياأقدد األسدواق يضدل  صدز ع   دل  وءدوت       

ال وح عموًمو وااىوكني واأل امل قصوًبو, فقد قرا يف يدور مد    

مدددو  دددول اقدددوار ا ا دددروا  أضدددل   :األيدددور إىل الىدددوق فقدددور فقدددول

  دو هم عادب األ امددل وااىدوكني, فددإذا قدرا اجلددالا  دوعوا عاددب      إ

  الاح م, ول   ا و ءولدز ءادز لمادل عادب     حنو مو يريدوج م

عمو  كادة دد يملين كاأل دد يف الناو  والص ه  اب ي زل و  ىوق و 

فا بددل ك دده شددو  ول مىددع     فددذلع ميدد ه عمددر  دد  اخلطددوا     

 (41 .(ك ه شو 

ولقددد كددوج  ددذا إعالً ددو واميددًحو عدد  س وسددة عومددة يف األسددواق   

 ددد  مدد  ذلددع   اوياهددو ءاددز اازيددد مدد  الاجددو  والىددال إل هددو, وا     

الا ىددا عاددب األ امددل وااىددوكني, واج ق يقملددوا اددت  محددة عددد   

 ودو  م  الاجو .

وكدددوج عمدددر  دددث الاجدددو  عادددب اجلادددز وعددددر اققاصدددوص      

  ولبضو ل واجلادز  وج عومدة ال دوح ولدذلع فقدد مجملهدم وقدول  دم:        

يددو مملنددر الاجددو  ق تاجددروا عا  ددو يف  مو  ددو وق تاجددروا عا  ددو يف       

م   ضركم ع د   ل م  ااىامني فهو ف دل كأ ددكم,   سوق و ف

                                   
 .2/749, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (41 
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 (42 .(ول   ساوا يف اوفوق فوءابوا عا  و ةم   ملوا ك ه شاام

وكو ددت س وسددة عمددر يف اسددواق اادي ددة تطبدد  يف  ق ددة األسددواق 

األقدددرى يف األمصدددو , ولدددذلع فدددإج عمدددر ع دددد  طددد ط ال وفدددة  

 (43 ق,والبصرة والأىدطوط  درص عادب اديدد مواقدل ممل  دة لةسدوا       

كمو اج تاع األسواق كو ت  و قواعد و وت   موتهو, ولذلع فدإج  

األموك  يف تاع األسواق كو ت جمو  ة لابو ملني, وكوج م  سب  

 (44 إىل م وج فهو  ا    ل إىل الا ل.

يددزو  األسددواق   وقددد كددوج امددا ااددؤم ني ع مددوج  دد  عأددوج       

يور اجلمملدة:  وياأقد و ويىأل ع  األسملو , وك ًاا مو يقول لا وح 

 (45 م  اتب م  م الىوق ال ور؟ ك ه كوج سملر الُبر ال ور؟.

وكوج يوبص وقتل  اأقدد األسدواق وماو ملاهدو. ويف ايومدل ا   دم      

سوق البصرة  ول وح فقور وال ل عاب البصرة عبد ار  د  عدومر  د     

كريز  نرا   ملض الدو  القريبة م  الىوق و دمهو وإ قو و ف ل, 

                                   
 .2/549, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 42 

اسدواق الملدرا يف اجلو ا دة    ازيد م  الاوسدل,  اءدل: سدمل د األفبدو ص,      (43 

 .وا سالر

 .111ص ,األموالا و عب د القوسم    سالر:  (44 

 .961, 3/962, او اادي ةتو ي( عمر    شبة, 45 
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 (46 م  ءديد.وإعو ة ت   مل 

 إجراء الطعام على العامة:

لقددد  ددث القددرهج ال ددريم عاددب إطملددور الطملددور ومدد  ذلددع قولددل    

 ( . 47َوُيْطمل ُمدوَج الَطمَلدوَر َعُادب ُ بسدل  م ىود   ً و َوَيا  ًمدو َوُاس دًاا        تملوىل:

لرءددل  يددأمر  إطملددور الطملددور, فقددد قددول     وقددد كددوج الرسددول 

ملور وتقرا الىالر عادب مد  عرفدت    تطملم الط  سألل اي ا سالر قا 

واأل و يدددث يف  ددددذا البدددوا كدددد اة ويصددددملز    (48 .((ومددد  مل تملددددر  

  صر و.

يدددقل ميدم هو تو يددل   وكو دت قىدمة الأددص  يف   دوة الرسدول     

 شص  م  األطملمة واألقوات  و ا مل ااىاموج.

عومدل يهدو  ق د      و ملد اج فاح ار ق   عادب يدد  سدول ار     

ولددذلع فقددد كددوج إ اددوا ق دد  م وبددأة  ددني    (49 عاددب  صدده ال مددرة, 

يدددقل عاددب   ااىددامني ااددالك وال هددو  الملمددول, وكددوج الرسددول    

 ىو ل قوته  م  إ اوا ق     ث كوج ل دل وا ددة مد ه  مثدو ني     

                                   
الا   موت . بوحل امحد الملاص: 5/47, االطبقوت ال  ى( ا   سملد, 46 

 .267, صاقءاموع ة واققاصو ية يف البصرة

 .8 قم , هيةسو ة ا  ىوج (47 

 .128, ص7, ا9, كاوا اقسااذاج, البوابح حل واة البخو ي يف  (48 

 . ذا البحثم   33ص ( ا  ر:49 
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كمدو كدوج لبق دة     (51 م  طملدور, وعندري  وسدًقو مد  شدملا,      (50  وسًقو

الدذي    فصصوت ود ة م  إ اوا ق   وقد  ا  عدد   الصحو ة 

 (52 ومثو ني سهًمو. ة م اسهم يف ق   م  ااىامني الًأو ومخىمو 

عاددب ااىددامني  ص يددو   مددو يأت ددل مدد  الأدد وقددد كددوج الرسددول 

ف مو عر   ولملطو  يقىمل مبوشرة  ني ااىامني و  دز  ملضدهم عد     

 ملض  دل يزيدد يف عطدو  اقدوار تأل ًأدو لقادو هم, وقدد ي دوج ميدم           

  ملم والطملور.ذلع الملطو  شص  م  ال

وقد سو  ا و   ر م   ملدة عاب  ذا األمر وذلع  او يل مو يأت ل 

وف دددل ا  وً دددو  ملدددض األطملمدددة    ,لب دددت مدددول ااىدددامني  وج  زي دددل  

 واأل  اق.

يأددرأل لدبملض الملمددول  واتددز ممل  ددة مدد    وقدد كددوج الرسددول   

   ت ااول كوج ءز  م هو قوًتو وطملوًمو. 

لاملمول وااوظأني وكدوج   واسامر ا و   ر عاب  ص   ا  اق

ءددز  م هددو طملوًمددو,  ددل اج  اتددز ا ددص   ددر الددذي  ددد  لددل مدد  قبددل   

                                   
, ااملجم الوس طس : م  ول كبا م  الطملور قد ة ساوج بوًعو, الو (50 

 .1031ص

 .180, 1/181, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (51 

 .1/186, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (52 
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الصددحو ة ل اأددرخ لاخالفددة ويددرتك الب ددل والنددرا  يف األسددواق كددوج  

 (53  ملضل اطململ وحلوًمو.

يف عهددددة  واتدددز ممل  دددة لادددوقة ت أددد هم   وقدددد فدددرأل عمدددر 

 عوشددددة ا أىددددهم ومدددد  يملولددددوج وكددددوج  ملضددددهو قوًتددددو واطملمددددة      

وقدددد سدددو  ع مدددوج عادددب  أددد  الطريقدددة  أدددرأل األ  اق   (54 ودددد ة,

ومل يقاصدددددر إعطدددددو  األ  اق لاملمدددددول والدددددوقة  (55 لاددددوقة والملمدددددول, 

فرأل ا  اًقو ود ة لبملض   وق دة الأدرح    ااىامني  ل إج عمر 

 (56 الذي  قدموا  عًمو وعمًاو لامىامني.

يل يف تو  عاب طريقة الرسول  وقد سو  ا و   ر الصدي  

الملطددو  الملددور وعدددر  زي ددل ويدددقل يف ذلددع مددو يصددل لب ددت مددول        

وقددد اسددامر عمددر يف اول قالفاددل يف تو يددل     (57 ااىددامني مدد  طملددور, 

وا ص   ال  كو ت عاب عهد  سول ار ةإ اوا ق     أ  الطريق

 دإقراا ال هدو  مد         ر م   ملدة فامو قور  ا أ دذ امدر الرسدول   

                                   
 .1/225, االريوأل ال ضرة( ا  ر: احملز الط ي, 53 

 .50, صكاوا اخلراا  ر: ا و يوسه, ا (54 

.وا  ددر: بددبحص الصددوحل, 1/159, اااىدد د   بددل,( ا مددور امحددد  دد  55 

 .497, صال  م ا سالم ة

 .60, صاخلراا .  ص    ه ر,444, صفاوة الباداج( البالذ ي, 56 

 .3/213, االطبقوت ا   سملد, (57 
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ال خ ل عاب مد  شدهد فاحهدو مدل  سدول      ق   قور  قىمة األ اميص و

 , وم  ءملل لل الرسول  هو سهًمو, كمو قّ ر ا واا الد ي   ار

او اج  دد   د  مقدداً ا ممل ً دو      , ني اج  د     إ ادوا ا أل مملدني  

  مدد  الطملددور كددل عددور, م ددل مددو كددوج يأملددل مملهدد   سددول ار      

لطملددور فمدد ه  مدد  اقاددو  األ أل اامل  ددة ومدد ه  مدد  اقاددو  مقدددا  ا    

 (58 احملد  كل عور.

 اددأمني القددوت والطملددور   وقددد  دددا ا امددور اخلاأددو  الراشدددي   

لملومة ال وح م    ت مول ااىامني, كجز  ةو ت وم  م م  الملطو  

وقصوًبو  ملد تددوي  الددواوي , وقدد     يف عهد عمر    اخلطوا 

إءددرا    : وً ددو اءددوة  "األمددوال"وميددل القوسددم  دد  سددالر يف كاو ددل    

كمدددو وميدددل ا ددد   هويدددل يف  (59 (,ر عادددب ال دددوح مددد  الأدددص الطملدددو

ءدرا  الطملدور عادب    إ دوا   وً و اءوة   أ  اقسدم    "األموال"كاوا 

وقد اددث القوسدم ا د  سدالر عد   دايدة وميدل         (60 (.ال وح م  الأص 

عمر الطملور واألقوات لا دوح  طريقدة ممل  دة ومبقددا  شدهري ودد        

الندور قدور إل دل  دالل  د        دني  ا    فذكر قصة مأو  و اج عمر 

يدو عمدر يدو عمدر فقدول عمدر:  دذا          فقدول:    وة مؤذج  سدول ار  

                                   
 .1/39, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (58 

 .13, صاألموالا   سالر,  (59 

 .2/544, ااألموالا   سالر,  (60 
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عمددر فقددول: إ ددع  ددني  ددؤق  و ددني ار ولدد      ددع و ددني ار ا ددد     

فأ  ر م   ني يدديع ومد  عد     دع ومد  عد  لولدع فدوج  دؤق           

وار اج يأكاوج إق حلور الطا. فقول عمر: بددقت   كوءو الذي  

ور م  جماىص  ذا  اب ت أاوا لص ل دل  ءدل مد  ااىدامني     ق اق

مبددي  ددر و  همددو مدد  اخلددل والزيددت, فقددولوا:   أددل لددع يددو امددا  

ااددؤم ني,  ددو عا  ددو قددد اك ددر ار مدد  اخلددا واوسددل, قددول فدد ملم     

وقد اءرى عمر    اخلطوا جتر ة عما دة املرفدة مدو  اوءدل     (61 .(إذج

ر مبقددا  مد  طحدني    الرءل مد  الطملدور كدل شدهر,   دث امدر عمد       

الد , فملجد  ةددم قبدز, وعمدل م ددل ةريدًدا  زيدت, و عددو ةالةدني  ءًاددو        

فددأكاوا م ددل اددذا هم, ةددم قددور  دد أ  الملمددل يف ااىددو  فأكاددهم        

 (62 مددو اكاددوا فوءدددة ءريبددوج   عنددو  م م ددل, ةددم قددوح  دقددة مقدددا  

وي أددص الرءددل ءريبددوج كددل شددهر, فددأمر اج يرتددز ل ددل  ءددل      

وقددد  (63 ًكددو ءددري  مدد  الطملددور شددهرًيو,  وامددراة  ددًرا كددوج او  او 

ق ل: اج عمر قور امور ال وح واقذ ااد   دد والقىدط  ول دد األقدرى     

                                   
 ..314, صاألموالالقوسم    سالر,  (61 

األ أل اقااه ف هو, واانهو  م دل اجلريدز     اجلريز, مىو ة ممل  ة م (62 

مدرًتا مر مًلددو  1366.5و دو قرا دة   المُلمدري  ىدبة إىل عمدر  د  اخلطدوا      

, تملا   احملق , ومد اخلو و , ا يضوة والاب وج  ر: ا   الرفملة, ا 

 .2,  وش ة80ص

 .314, صاألموال سالر,القوسم     (63 
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فقددول: إ ددص فرميددت ل ددل  أدد  مىددامة يف كددل شددهر مدددي   طددة  

وقىددطص قددل وقىددط  يددت فقددول ا ددد احلضددو : والملب ددد يددو امددا       

والدددذي ي هدددر إج  دايدددة اققدددرتاة وا دددوذ    (64 اادددؤم ني قدددول والملب دددد. 

إءرا ات الا أ ذ كوج يف  ال  الندور اة دو   يدو ة عمدر  دو, وي هدر       

 لذلع م  قالل  دديث  دالل الدذي كدوج مق ًمدو   دوك, ومد  قدال        

توء ل عمر احلديث لةمرا , وم  ااؤكد اج  ذا األمدر مل ي د    

قوًبو  أ ل النور و د م  ل إج سد وج األمصدو  األقدرى كدو وا     

اقااأدت مقدوي   وم وي دل     يىاحقوج  أد  الدر ق وال م دة, وإج   

اا ددوط   ملضددهو عدد   ملددض, و  ددوك  وايددة اقددرى تؤكددد  فددل عمددر  

ولملدل ذلدع   (65 ا عدالج مد  عادب اا د .     علااع اا وي ل وإبددا ة لدذل  

 كوج ق ًقو.

وتؤكددد  ملددض الروايددوت إءددرا  عمددر لااجر ددة لاصددب وج ل ملددر     

 (66 مقدا  مو  اوءو ل م  الطملور شهرًيو.

 (67 يف الددر ق  ددني اااددزوءني والملددزاا.   يأددرق  وقددد كددوج عمددر 

 والاأري  يف كم ة يف الطملور م   وا اوىل.

                                   
 .314, صاألموالالقوسم    سالر,  (64 

 .315, صاألموالالقوسم    سالر,  (65 

 .4/163, اتو خيلالط ي,  (66 

 .308, صاألموال( القوسم    سالر, 67 
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 قدر ااووكوج مقدا  اجلريبني م  الطملدور شدص  ةو دت شدهرًيو يف     

ا د امدرا  الملدراق قدول لملمدر      (68 ةعهد عمر,  اب اج قولد    عرفط

مددو مدد  مولددو  يولددد إق     ملددد اج  وقنددل عدد  ا ددوال ا ددل القو سدد ة:  

 (69 .(مو ة وءريبني كل شهر احل  يف

ف ددوج جيددري  (70   او ددة ع ددول ا ددل الملددوالص  وقددد امددر عمددر 

 (71 .(عا هم القوت

فددول   , شددع اج تو يددل األطملمددة والقددوت مل ي دد  ا جتوًلددو   وق

الىددو   يدددل عاددب اج الملما ددة كو ددت م  مددة ومرتبددة واج األءددو       

ادب  ق  عم او ة ومق دة لضموج الملدل وعدر الا ر  أل د او ال 

شددع إج  ددذة األءددو  كو ددت تاملددرأل لازيددو ة وال قصددوج     ا ددد. وق

                                   
(قولد    عرفطة    ا ر ة    س وج الا  ص,  ا ه  ين   رة, لدل بدحبل   68 

سدد ة  ىددبز مرميددل, قوتددل  ملددض    دد  ا ددص وقددوص قاددول القو   اوقة سددملد 

, ا بدددو ة دددد ا    جدددر, 60اخلدددوا ا  مددد  مملوويدددة عدددو   ادددب سددد ة  

 (.1/410ا

. عاددص و ددوءص الط طددووي,  239, صاأل  ددور الىدداطو  ة ( ا ددو يملاددب,  69 

 .97, ص اقبو  عمر    اخلطوا

مملجدم  الملوالص: م طقة    هو و ني اادي ة ا  ملدة ام دول  يدوقوت احلمدوي,      (70 

 (.4/166ا ,الباداج

. 239 األ  ور الىداطو  ة . ا و يملاب, 3/298, االطبقوت ا   سملد, (71 

 .96, ص اقبو  عمر    اخلطواعاص و وءص الط طووي, 
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حبذ  اسم م   وت وإميدوفة اسدم مد  يىداح  الدر ق مد  الطملدور        

وااة م  ًمو   ث كو ت تضو  لل األءو   ملد الأطور لامولو  او 

 ملد وق تل مبوشدرة يف مرا دل مادأقرة مد  قالفدة عمدر وقدد كدوج         

مر اج يق د كل مأطور م  ا  و  ااابل ع د وميل الديواج يف عهد ع

و  وت ااىامني, ويذكر ااؤ قوج قصة اريبة لملمدر ءملاو دو سدبًبو    

ق يف  كدوج يملد     ث إج عمدر   ,يف تب ا   ور الق د يف الديواج

 اادي ددة وياأقددد ا وا ددو يف الا ددل ومملددل عبددد الددرمح   دد  عددو     

ج  دل لدع ا   فوءدا  فقة م  الاجدو  فقدول لملبدد الدرمح   د  عدو :       

ارسددهم الا اددة مدد  الىددراق, فبوتددو  رسددو هم ويصددا وج مددو كاددز  

ار  مو, فىمل عمر   و  بي فاوءل حنوة, فقول ألمل ات  ار 

وا ىين إىل بب ع ةم عدو  إىل م و دل فامدو كدوج مد  هقدر الا دل        

ءدل   و دل فددأتب امدل فقددول: و دع إ ددص أل اك ار سدو  مددولص ا ى      

يو عبد ار قد ا رماين م دذ الا ادة إ دص    ق يقر م ذ الا ل قولت:  ا  ع

؟ قولدت: ألج عمدر ق يأدرأل إق لاأطد م,     ا يبل ع  الأطور قدول: وملَ 

قددول: وكددم لددل؟ قولددت كددذا وكددذا شددهًرا قددول و ددع ق تملجا ددل,   

فصاب ومو يىابني ال وح قرا تل م  اابة الب و  فامو سام قول: يدو  

ر م و ًيو ف و ى اج ق , ةم ام؟ ؤًسو لملمر كم قال م  اوق  ااىامني

تملجاددددوا بددددب و  م عدددد  الأطددددور فإ ددددو  أددددرأل ل ددددل مولددددو  يف  
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و ددذة القصددة وإج كو ددت ق تملددين تو يددل الطملددور وإ ددو     (72 .(ا سددالر

 ص قوبة  ولملطدو  الملدور مد  الدديواج   دث مد  األ ءدح اج الطملدور         

لاصدددب وج اي مددد  شدددبوا وبدددو وا يدددأكاوج وق يرميدددملوج, إق ا هدددو   

وعاددب ا دل إذا ا ددذ قددراً ا   يدة عاددب ا امددور عمدر   تملط  دو  قلددة قو 

ماملاًقو  ولر ق الملطو  فإ ل يملممدل عادب فااده األمصدو  ا سدالم ة      

 ة.وفااه اارا ل المُلمرية لارع س

وم  ااؤكد اج عمر كوج يبملث الىدملوة والملمدول ل دو   الطملدور     

عاددددب ال ددددوح يف األمددددوك  البمل دددددة وقصوًبددددو الصدددددقوت عاددددب   

خيصهم  هو, وم   ذة الروايوت مو ذكرة القوسم  ااىوكني   ث

صده ال هدو  قدو م يف ظدل شدجرة      و عمدر   م        سالر   ث قول:ا

فاوءت ال وح, فجو تل فقولت: إ ص إمراة مى   ة,  عرا  ةاوإذا 

كوج يبملث ومد     ولص   وج واما ااؤم ني عمر    اخلطوا 

 اج تندأل ل دو إل دل,    مىامة سوعً و, فام يملط و, فاملادع يرمحدع ار  

: اج ا   لدص ومدد  د  مىدامة فقولدت: إ دل اهدح        (73 قول: فصوة  افأ

حلددوء  اج تقددور مملددص إل ددل. فقددول: إ ددل سدد أملل إج شددو  ار فجددو ة   

                                   
  در: ا دو يملادب,    ا. و68, ص م وقز عمر    اخلطدوا ا   اجلدو ي,   (72 

, الريدددوأل ال ضدددرة. احملدددز الطددد ي, 239, صاأل  دددور الىددداطو  ة

 .2/389ا

 .قو ر عمر    اخلطوا  يرفأ,  و (73 
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يرفددأ فقددول: اءددز. فجددو  فقددول: الىددالر عا ددع يددو امددا ااددؤم ني,       

 هوار مو هلو اج اقاو  ق و كم, ك  فوساح ت ااراة فقول عمر:

 ت قو ل إذا سألع ار عز وءل ع   ذة؟ فددمملت ع  دو ومدد ةدم     ا

فصدددق وة واتبمل ددوة فملمددل مبددو  قددول عمددر: إج ار  ملددث إل  ددو  ب ددل 

امرة ار  ل فجملدل الصددقة أل ادهو مد  ااىدوكني  ادب قبضدل ار        

عاب ذلع ةدم اسداخاه ار ا دو   در فملمدل  ىد ال  ادب قبضدل ار         

ج اقاددو  ق ددو كم إج  مل ددع فددأ  إل هددو إل ددل ةددم اسدداخاأين فاددم هلددو ا

بدقة الملور وعور األول, ومو ا  ي لملاص ق ا مل ع. ةم  عو  دو لمدل   

 دو ي د , فإ دو    فأعطو و  ق ًقو و يًادو وقدول: قدذي  دذا  ادب تاحق      

  فدعو  و لماني هقري , وقول: قذي  ذا فدإج   ريد و فأتال ي 

امرتدل اج يملط ددع  ف دل  الًادو  ادب يددأت  م ومدد  د  مىددامة فقدد       

 (74 .( قع لاملور وعور األول

عط ددوت اخلوبددة ويف م وسددبوت قوبددة كو ددت  و  ددوك  ملددض األ

فضاهم عمر عاب اا م, وم  ذلع مو كدوج يبملد هم    أل وح ممل  ني

ألمهوت ااؤم ني ددد  ميدواج ار عاد ه  ددد   دث و  ت هةدو  تددل عادب         

 إ دددل كدددوج يبملدددث  ددد   دددأءزا  ممل  دددة مددد  الاحدددور م دددل الدددرؤوح     

 (75 وال وا  , كمو كوج يبملث  ولو ح والزعأراج.

                                   
 .713دد 710, صاألموال( القوسم    سالر, 74 

 .254, صاألموال. القوسم    سالر, 3/302, االطبقوت( ا   سملد, 75 
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كمو ق  عمر  ملض ال ىو   ولطملور والر ق    كدوج أل اد    

يدو امدا اادؤم ني ا دو       فضل و ال  فقد ءو تل إمدراة اعرا  دة فقولدت:   

فقدول عمدر     مدل  سدول ار   ةشدهد احلديب د   (76 ا  ة قأو   د  إ دو   

 (77 .(وامر  و  طملور وكىوة , ىز قريز

د و   اج عمددر يف عددور الرمددو ة حنددر ءددزوً ا فأطملمهددو ال ددوح   وقدد

ا دب   وارفوا لل ط بهو فدأتب  دل فدإذا قدد  مد  سد ور وكبدد, فقدول:        

 ذا؟ قولوا: يو اما ااؤم ني م  اجلزو  ال  حنر دو ال دور فقدول:  دو     

 و  ا  الدوالص ا دو إج اكادت ط بهدو واطملمدت ال دوح كرا يندهو,        

الطملددور, فددأتب يبددز و يددت فجملددل   ا فددل  ددذا!  ددوت ل ددو اددا  ددذا    

ي ىددر وي ددر  يف ذلددع الزيددت, قددول: و ددع يددو يرفددأ, امحددل  ددذة    

فدإ ص مل هتهدم م دذ ةالةددة     (79  ادب تدأتص  هدو ا دل   دت   مد ,       (78 اجلأ دة 

 (80 .(ايور وا ىبهم مقأري  فضملهو  ني ايديهم

                                   
قأو     إ و  البأو ي, اسام مل ا  ل, ولل بحبة و واية, واقااه يف  (76 

مد    م  إسالمل وإسالر ا  ل, واأل ءح ا ل كوج قبل احلديب ة, و  وك 

 يرى ا ل مصو ز  سالر ا ص ذ  البأو ي قبدل ا جدرة ال بويدة إىل اادي دة    

 (.1/93, اا بو ة ا    جر, 

م وقددز عمددر  دد  . ا دد  اجلددو ي, 334, صاألمددوالالقوسددم  دد  سددالر,  (77 

 .2/384, االريوأل ال ضرة, احملز الط ي, 67, صاخلطوا

  ا دد  م  ددو , ( اجلأ دة, اع ددم مدو ت ددوج مد  القصددو  و دص إ ددو  كدبا     78 

 (.13/89, الىوج الملرا
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وقد كوج عمر خي  ا وًسدو مد   عمدو  القبو دل  د  يقصدد م       

مد  األاذيدة والملطدو  اك در مد  اا دم, وقدد        ال وح لاطملور مبزيد 

واو  وقنل يف ذلع عددي  د   دوأ     ,صفملل ذلع مل  ملض  ءوقت ط

 :إ دددو فرميدددت لقدددور اءحأدددت  هدددم الأوقدددة و دددم سدددو ة         قدددول

 (81 .(عنو ر م او ي و هم م  احلقوق

يملطص ل ل  أ  مد  ااىدامني    وقد كوج عمر    اخلطوا  

ًمدو مد    دت اادول يأطدر عا دل,       يف كدل ل ادة مد  ل دولص  مضدوج         

وكوج يملطص ل ل وا دة مد  امهدوت اادؤم ني    مدني, فامدو ولدص       

وقشدع اج الاو يدل ق    (82 اقدر ذلدع الملطدو  و ا ة.    ع مدوج  د  عأدوج    

 يام يومً و لصملو ة األمر وإ و جتمل  أقة النهر كوماة.

 دددرص عادددب تو يدددل األشدددر ة والاوا دددل       وقدددد كدددوج عمدددر  

 وط  اااوفرة  هو  دذة األشد و ,   دث ذكدرت  ملدض      والأوكهة  وا

ا دل كدوج يدأمر  ملدض امرا دل يف اا دوط  الد          األقبو  ع  عمدر  

                                                                                    
يددوقوت  ددة, كددوج  ددل مددول لملمددر  دد  اخلطددوا     م ددوج يف اطددرا  اادي  (79 

 (.2/84, امملجم الباداجاحلموي, 

 .71دد 70, صم وقز عمر    اخلطواا   اجلو ي,  (80 

. احملدددز الطددد ي, 75, صم وقدددز عمدددر  ددد  اخلطدددواا ددد  اجلدددو ي,  (81 

 .2/384, االريوأل ال ضرة

 .271, صموسوعة فقل ع موج    عأوج( ومد  واح قاملة ءص, 82 
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كمدو كدوج    (83 تاوفر ف هو م ل  دذة األشد و   إطملدور ااىدامني م هدو,     

يدو   الملىدل و ملدض منداقوت الأواكدل عادب        عاص    ا ص طولز 

 (84 ال وح يف الملراق.

اددب إطملددور األ قددو  وااددوالص  ددو  ريًصددو ع كمددو كددوج عمددر 

 فقددد كددوج عمددر  يطملددم م ددل ال ددوح, تبمًلددو لاملا مددوت الرسددول 

ءولًىددو فجددو  بددأواج  دد  ام ددة لأ ددة  ماددهو عدددة اشددخوص و هددو    

فدعو عمر  وًسو  طملور ك ا فوميملهو  ني يدي عمر    اخلطوا 

مىوكني وا قو  م  ا قو  ال وح م   ولل فأكاوا مملل وقدول: فملدل   

 قومع او قول: حلدو ار قوًمدو يرابدوج عد  ا قدو هم اج يدأكاوا        ار

 (85 مملهم.

فددوأل اخلددا وك ددر ااددول و ا ت     دد  عأددوج ويف عهددد ع مددوج

األعط ددوت واأل  اق, واسددامر يف تو يددل األطملمددة عاددب مددو كددوج يف   

 فقدول:  وقد ادث ا دد الدرواة ااملوبدري  لمل مدوج      عهد عمر 

ق وم دو  ي دو ي:  ادم إىل اعط دوت م     ومو م  يور إ  ايت ع موج  

 (86 .( اب وار يذكر الىم  والملىل

                                   
 .2/559, ااألموال( ا    هويل, 83 

 .2/560, ااألموالا    هويل,  (84 

 .72, صم وقز عمر    اخلطواا   اجلو ي,  (85 

 .3/1023, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (86 
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يأدرأل لام بدوذي  و دم الاقطدو  الدذي  ق يملدر         وكوج عمدر  

 (87 ا اهم   ث كوج خيص   م طملوًمو وموًلو م    ت ااول.

و اب ااخدولأني مل ي د  ي قطدل عد هم مدو خيد  مد  طملدور او          

 تص عاص    ا ص طولز قد ُا  ق م    ت ااول مبجر  كالمهم, ف

يدو امدا اادؤم ني إ دص وءددت         رءل م  اخلوا ا فقدول مد  اتدب  دل:    

 ذا يىبع. قول فىبل كمدو سدبين. قدول: وياوعددك. فقدول: ق اقادل       

م  مل يقااين. ةم قول عاص:  م عا  و ةالث اج ق   ملهم ااىوءد اج 

يهم مل ايددي و.  يذكروا ار ف هو, واج ق   ملهم الأص  مو  امت ايد

 (88 .(واج ق  قوتاهم  اب ق يقوتاو و

ومل اج الراشدي  كدو وا يهامدوج  ادأمني القدوت مبدو يىداط ملوج       

فدددإ هم قدددد   دددوا ال دددوح عادددب تقدددديم مدددو لدددديهم  ىدددز القواعدددد       

النرع ة, وإعطو  احملادوا مد  ااىدوكني او عدو ري الىدب ل, فقدد       

ااىددوفري  الددذي   ا ا  عمددر مملوقبددة الددذي  اما ملددوا مدد  إطملددور  ملددض

مروا  هم ومل ي    قص مملهم طملور فوميطروا لةقذ مد  األعدراا   

سدوفر     وج إذ هم   قوذ ا أىهم, والقصة ذكر و ا   شدبة فقدول:  

 دوح مدد  األ صددو  فددأ ماوا دددد ا اهددب  ا  ددم دددد ف زلددوا  ً ددو مدد  ا  ددو   

                                   
 .304, صاألموال ( القوسم    سالر,87 

 .297دد296, األموالسالر,  القوسم    (88 
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فدددددأ وا ( 89 الملدددددرا, فىدددددألو م القدددددرى فدددددأ وا, وسدددددألو م البىدددددر  

واشدددأقت   وا مددد هم. فأتدددت األعدددراا عمدددر    فضدددبطو م فأبدددو 

, وقدددول: مت ملدددوج ا ددد   هدددم عمدددر  , فهدددمَّاأل صدددو  مددد  عمدددر  

ا د    ,الىب ل, مو خياده ار يف ميدرو  ا  دل والبد م  ولا دل وال هدو       

 (90 .(الىب ل ا    واو  م  الاولص عا ل

 تأمني األقوات للُمهجِريَّن:

لأادوة  مادوج   كوج كد ا مد  اهو ددي  الدذي  شدو كوا يف ا     

مملهدددم ا اددد هم وع دددو م, كمدددو اسددداقر  ملضدددهم يف األمصدددو  الددد   

اسىهو ااىاموج م ل ال وفة والبصدرة يف الملدراق, والأىدطوط يف    

مصر إميوفة إىل إقومة  ملضهم يف اادج ااأاو ة باًحو او ع وة م ل 

مدددج النددور ااخااأددة, و ولاددولص فددإ هم  اددوءوج إىل تددأمني القددوت     

م وقصوًبو المل ول   دث ا ندبل اول دوؤ م  وجلهدو      اك ر م  اا 

عدد  الز اعددة وا  اددوا كمددو كددوج  ددم  دد  يف الأددص  اخلددو ا مدد        

ر األ اميددص الدد  سددو موا يف فاحهددو, و ولاددولص كددوج تددأمني الطملددو    

 رص عا ل الراشدوج, وقد اكد  ألولاع المل ول ولامجو دي  مبدًا

                                   
البىر, م  مملو  ل الامر الدذي مل يىداوي, واحلوءدة, والملجادة, واادو ,       (89 

, لىددوج الملددرا   ددر: ا دد  م  ددو ,  اكمددو يددأتص مبملددوج اقددرى كدد اة    

 (.4/57ا

 .2/777, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (90 
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 ر مد  األيدور فقدول:   عمر عاب  ذا اابدا يف  دي ل إىل ابحو ل يف يو

ااهددوءروج اددت ظددالل الىدد و  ا   عادد هم ا  اقهددم واوفددر عادد هم   

ف دددداهم وق امجددددر م يف اابددددو ي واكددددوج ا ددددو ا ددددو المل ددددول  اددددب    

 (91 .(يقدموا

وقد كوج عمر يأرأل عاب ا ل الدبال  ااأاو دة ا  اق ااىدامني    

وع ددوقتهم مدد  القددوت, م ددل احل طددة والزيددت فقددد او   ا ددو عب ددد       

وقد ميرا عمر عادب ا دل     قً ا قول ف ل: "األموال"كاوا  بو ز

النددور عاددب ا ددل الددذ ز ا  ملددة   ددو ا وا  اق ااىددامني مدد  احل طددة  

 يدددت, ل دددل إ ىدددوج كدددل شدددهر,وعاب  (93 وةالةدددة اقىدددوط (92 مدددي , 

ل ددل إ ىددوج,   (94  ا ددل الددو ق ا  ملددني    ًمددو ومخىددة عنددر بددوًعو    

                                   
 .2/675, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (91 

ل كددبا كدوج مىدداخدًمو يف الندور قبددل ا سدالر جيمددل     ااددي( م  دو   (92 

لىددوج ك اددو اراًمددو,  ا دد  م  ددو ,   36, 18عاددص امدددا  وو  ددل قرا ددة  

, اق دد  ومددد  ا يضددوة والاب ددوج , مددو ة مددّد(.  ا دد  الرفملددة,    الملددرا

 (.72دد, ص إءوع ل اخلو و  دد  وش ة

 صدده القىددط, م  ددول مىدداململ يف الملصددو  ا سددالم ة ويىددل قرا ددة    (93 

 (.7/789, ا ا رة مملو   القرج الملنري  ومد فريد وءدي,  بو 

الصو , م  ول  بوي مملرو  ا تدبط مبقددا   كدوة الأطدر و  دل قرا دة        (94 

, اق د  ومدد   ا يضدوة والاب دوج  ك او اراًمو,  ا د  الرفملدة,    2.275

 (.56دد, ص إءوع ل اخلو و  دد  وش ة
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إ ىدوج, قددول   كدل شددهر ل دل   (95 ومد  كدوج مد  ا ددل مصدر فدأ  ا     

 .(والملىل (96   ي كم ذكر ل ل إ ىوج م  الو كاوق 

قدور     د  يو اتدل ااج عمر يف  "فاوة النور"وقد ذكر األ  ي يف 

فقددول: يددو امددا ااددؤم ني إج امددرا  ء دددك يف   إل ددل  ددالل  دد    ددوة 

النور وار مو يدأكاوج إق حلدور الطدا, واخلبدز ال قدص, ومدو جيدد        

مو يقول  الل؟ فقول لل يزيد   فقول  م عمرذلع عومة ااىامني, 

   ا ص سأ وج يو اما اادؤم ني إج سدملر  ال  دو  قد   وإ دو  صد ز       ا

 دو  وحلجدو    تل   و مب ل مو ك و  قدوت  دل ع وق   ذا الذي ذكر  ال

وار ق ا درة  ادب تضدم وا لدص ا  اق ااىدامني كدل        فقول عمدر  

اه ل, قدولوا ءدريبني   شهر. ةم قول ا  روا كم ي أص الرءل مو يند 

واخلدل ع دد  اح كدل  دالل فضدم وا لدل        تمل مو يصاحل مد  الزيد  

ذلع. ةم قول: يو مملندر ااىدامني  دذا ل دم سدوى اعط دوت م فدإج        

وفب ل م امراؤكم  هذا الذي فرميت ل م عاد هم واعطوكمدوة   

كل شهر فدذلع ا دز, وإج  دم مل يأملادوا فدأعامو ص  ادب اعدز م        

                                   
 26.790ويقددددو ا  الأدددداح اق  ا, م  ددددول مىدددداخدر يف مصددددر  مدددد (95 

 (.73, صااصد  الىو  ارار  ك او

الو ك  و الدسم او الىم  ااص و  م  الندحم الدذي خيولطدل يف  ملدض      (96 

مملروًفو   أ  اقسم يف ك ا م  الدبال  الملر  دة    لوق يزااأل  وج حلم, 

 م  اانرق إىل اابرا.
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 (97 .(واولص اا م

ه عمر  ر ق ااهدوءري  ااىداقري  واهو ددي  وتدد ا     ومل ي ا

مو  اوءو ل مد  طملدور  دل كدوج يندرط عادب ا دل الدبال  ااأاو دة          

ميدد وفة ااىددامني ااىددوفري  مدد  عددو ري الىددب ل ةالةددة ايددور و ددذا        

 (98  ولطبل يملين توفا الطملور قالل مدة الض وفة.

ج ي ادددز إىل عمولدددل وامرا دددل عادددب األقدددول م ا وكدددوج عمدددر 

يبمل وا لل  ءوًلو م  ااهوءري  إل هو ل ىأ م ع  ا وا م وقد كادز  

إىل عومال عاب الملراق ا و موسب األشدملري يف اج يبملدث إل دل  ءادني     

ءاددددي   بددد اني يىدددأ مو مددد  الملدددراق وا ادددل فبملدددث إل دددل  اب دددد  ددد   

 (100 وعدي     وأ. (99    ملة

                                   
 .257, صفاوة النوراأل  ي,  (97 

 .49, صاألموال, ا  ر: ا   سالر (98 

(  و لب د       ملة    عومر    مولع, م   ين عومر    بملصدملة, كدوج   99 

شوعًرا منهوً ا يف اجلو ا ة, وقدد قددر مدل قومدل يف وفدد م عادب الد ي        

 سام و ى  إسالمل وترك قدول الندملر  ملدد ذلدع, وقدد طادز عمدر        أف

        إج يىددمملل شدد ًاو, مدد  شددملرة فقول:مددو ك ددت ألقددول شددملًرا  ملددد اج 

 ا دد  عبددد الدد ,    عامددين ار البقددرة وهل عمددراج فأعجددز  ددل عمددر      

, اسدد البو دة  . ا د  األةدا,   324, ا/ وشد ة عادب ا بدو ة   اقسا ملوا دد 

 (.3/307, اا بو ةا    جر,  4/260ا
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 تأمني الطعام ألهل الذمة:  

وقددد  دد  القددرهج ال ددريم عاددب    الطملددور مدد  ا ددم الصدددقوت,    

إطملور الطملور لامىوكني وال اومب وكل م   اوءدل مد  ااىدامني    

َوُيْطمل ُموَج الَطمَلوَر َعُاب  :وذلع يأهم م  قولل تملدوىل  ,واا ااىامني

ِإ ََّمدو ُ ْطمل ُمُ دمو ل َوءودل  الَادل  ُلدو ُ ِريدُد        ُ بسل  م ىو   ً و َوَيا  ًمو َوُاس ًاا

وقدد اكدد الملامدو  عادب اج األسدرى       ( . 101َزاً  َوُلدو ُشدُ وً ا  م  ُ مو َء

 (102  ني  زول اويوت و ملد و  م م  اا ااىامني.

وقد كوج يملطوج م  الصدقة ادا ااىدامني,  دل ذكدر الدبملض      

ا هددم كددو وا يملطددوج ا ددل ال اددوا مدد   كددوة الأطددر او  ددو  ا        

 (103 م هو.

ا سدالم ة   دث   وقشع اج ا دل الذمدة ءدز  مد  جمامدل الدولدة       

                                                                                    
يف الىد ة    و عدي     وأ دد ءوا  الملرا اانهو  دد قدر عاب ال ي  (100 

مل, ةبدت عادب ا سدالر ايدور الدر ة,      سام و ىد  إسدال  أالاوسملة لاهجرة ف

وءو دددد مدددل قومدددل يف فادددوة الملدددراق فندددهد القو سددد ة, و ق دددة مندددو د   

يف قاولدل املوويدة, عدو   ادب سد ة       الملراق, كدوج مد  ابدحوا عادب     

, ا بدددو ة . ا ددد   جدددر,3/392, ااسدددد البو دددة دددد  ا ددد  األةدددا,  67

 (.2/460ا

 .8, 9, اويوت سو ة ا  ىوج (101 

 .729, صاألموال    سالر, ( القوسم102 

 .729, صاألموال  ر: القوسم    سالر, ا (103 
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يقملددوج اددت   مهددو وسدداطاهو, تؤقددذ مدد هم اجلزيددة ويملماددوج يف   

ج اخلاأدددو  الراشددددي  كدددو وا  ىدددوج إا أل اخلدددراا, و ولادددولص فددد

جتددو هم ووءددوا  عددوياهم و أدد   قددوقهم ومددو يقدد م    ممبىددؤول اه

كدوج    ج عمرإ  وتهم, وم  ذلع موا   الطملور لديهم, ولذلع ف

هم وعدددر ا ميددرا   هددم   ددث يقددول:     يوءددل اوامددرة لاددوقة مبراعددوت   

 فقوا  هم وق ت  روا عا هم فإ و  دم مب زلدة ال دب , إج  فقدت     ا 

 (104 (. ل اساماملت  ل وإج قرقت  ل كىرتل

ا  اًقو ود ة لدبملض   وق دة الأدرح الدذي       وقد فرأل عمر  

 (105 قدموا  عًمو وعمًاو اىامني.

عدومر   وال ل عاب مح  سمل د    وقد سأل عمر    اخلطوا 

مولع تبطئ اخلراا فقول امرت و اج ق  زيدد الأال دني        ذيم ا

عاددب ا  ددل   ددو ا, فاىدد و  زيددد م عاددب ذلددع ول  ددو  ددؤقر م إىل     

وكدوج  دذا إعدالج مد       (106 مدو    دت,   عاالتهم, فقول عمر ق عزلاد 

عمر ع   ميوة  ى وسة سمل د مل ا دل الذمدة و فقدل  هدم وإ  دو  م      

ب ا امددور عمددر  احىدد  ا ددوا م وعدددر إىل االتهددم, و ددذا يدددل عادد

عا هم يف مملوشهم. وقد كوج عمدر  ريًصدو عادب اسدامرا        الاض  

                                   
 .2/745, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (104 

 .60, صاخلراا.  ص    ه ر, 444, صفاوة الباداج( البالذ ي, 105 

 .1/167, ااألموالا    هوية,  (106 
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ا  اوا لدى ا ل الذمة,   ث كوج ءدز  مد  اخلدراا الدذي يأدرأل      

عادددب األ اميدددص ي أددد  عادددب الق دددوطر وق دددوات اا دددوة ل دددص يضدددم    

اسامرا  تدفقهو عاب اازا عني و م يف البولز م  ا ل الذمة, فقدد  

كمدو  أدر سدملد  د  ا دص       (107  أرت ق وات مو  ة يف  دوا ص البصدرة,  

وقدوص  هدًرا هقدر يف الملددراق   دو  عادب طادز تقدددر  دل  ملدض   وق ددة         

كمدددو ذكدددر ا ددد    (108 الأدددرح لصدددوحل اادددزا عني مددد هم يف اا طقدددة.  

عبداحل م ا هم كو وا يف مصر ق يدعوج تأقد األ هدو  بد ًأو وق   

و يف تددأقر عمددرو  دد  الملددوص يف وقددد كو ددت ال أقددوت سددبًب (109 شدداو ,

 (110 إ سول اخلراا إىل اادي ة.

حبأر الملديدد مد  األ هدو , وكدوج      وقد قور  ملض وقة ع موج 

اشهر وقتل يف  ذا اهول عبد ار    عومر    كريز والص ع مدوج  

 دد كمدو  أدر ا هدوً ا     30عاب البصرة الذي  أدر  هدر األ ادة يف سد ة    

                                   
الددددو  ا   . اجلهنددددو ي,351, 352, صفاددددوة الباددددداجالددددبالذ ي,  (107 

 .17, صوال اوا

 .273, صفاوة الباداج( البالذ ي, 108 

. اوساو  لو دوج,  173, صفاوة مصر واقبو  وا   عبد احل م,  (109 

 .264, ص ضو ة الملرا

 . الطددد ي, 158, صفادددوة مصدددر واقبو  دددو  ( ا ددد  عبدددد احل دددم,   110 

 .2/509, ااألموال. ا    هويل, 4/225, اتو خيل
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وكددو وا  (111 مزا عدو الملددراق وفدو ح   وق دوات اقدرى عديدددة افدو  م هددو   

 يف البولز م  ا ل الذمة.

عاددب س وسددة مدد  سددبقوة يف  أددر    دد  ا ددص طولددز  صوسددو  عادد

ج  ءوًلدو  إامو  ملدد, فد    :األ هو  والق وات فقد كاز إىل ا د األمرا 

 فد ,  اقدد عأدو و   ا ميدهم م  ا ل الذمة م  عماع ذكدروا  هدًرا يف   

ا ت و دم, ةدم اعمدروا وابداح        رأوف ل  م عمو ة عاب ااىامني ف

ج يملمروا ا ز إل  و مد  اج خيرءدوا, واج يملجدزوا    فاملمري أل ,ال هر

 (112 .(او يقصروا يف واءز م  بالة البال  والىالر

وقددد كددوج عمددر  ريًصددو عاددب عمددو ة األ أل الدد   أيدددي ا ددل     

الذمة مبو ي أل مملوشهم وقوتهم ومبدو يىدوعد عادب ا ا هدم لاجزيدة      

ميل اجلزية عاب م  اطوق محادهو وقدل   د هم     : ف وج يوءل امرا ل

ج يف ذلع بالً و املدو  ااىدامني وقدوة  دم     إو ني عمو ة األ أل, ف

 (113 .(عاب عدو م

                                   
 . 351, صفاوة البادداج . البالذ ي, 165, تو خيل ( قا أة    ق وط,111 

  ددر: ومددد ءوسددم احلمددو ي, الاوسددل  ددول  ددذا ااوميددو  ا وازيددد مدد 

, حبدث  وقية عبد ار  د  عدومر لابصدرة وإبدال وتل اققاصدو ية ف هدو      

 ر.1982,  بدا , 21, الملد  ااؤ خ الملر صم نو  يف جماة 

 .2/169, اتو خيل( ال ملقو ص, 112 

 .1/169, ااألموال    هويل, ( ا113 
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وقد كوج الراشددوج يأقدذوج اجلزيدة مد  ا دل الذمدة يف الوقدت        

الذي يدفل ف ل ااىاموج الزكوة ومل ي و وا ير قو هم اك ر  و 

 ددديً و لددبملض امرا ددل عاددب     وءددل  ج عاددص إيط قو ددل, ولددذلع فدد  

ق تضددر    ءًاددو مدد هم سددوًطو يف طاددز    ددم وق   الباددداج فقددول لددل:

تقمل قو ًمو وق تأقذج م هم شوة وق  قرة. إ و امر و اج  أقدذ مد هم   

 (114 .(الملأو, اتد ي مو الملأو؟ الطوقة

وقدددد اسددداململ الراشددددوج مملهدددم الرمحدددة يف موميدددملهو ف دددو وا   

وكدوج اخلدراا    (115  عهم او قادة إ ادوءهم,  ي  روج يف  ول إبدو ة مدزا  

يوميل عاب األ اميص ااأاو ة وا ل الذمة عوماوج عا هو مق موج  هو 

 ادب   دوا عادب     (116 ف وميل عا هو اخلدراا تبمًلدو   اوءهدو وووبد اهو    

الململ وق يقل ظام عاب ا د مد هم, كمدو اج األ اميدص الد  ق تبدل      

 (117 ق يوميل عا هو قراا م ل الدو  واا و.

ومل ي ادده الراشدددوج  ددولرف  مددل ا ددل الذمددة وعدددر الضددبط      

إىل  عادد هم وتددرك مددو يضددم   ددم الملدد ق احلىدد   ددل توءددل عمددر  

ال أقة عاب احملاوءني م هم م    ت مول ااىامني,   ث كاز إىل 

                                   
 .1/167, ااألموالا    هويل,  (114 

 .161, صفاوة مصر واقبو  و, م( ا   عبد احل 115 

 .88, ص األموال   ر, القوسم    سالر,ا( 116 

 .92, صاألموالالقوسم    سالر,  (117 
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وا  دددر إىل مددد  قبادددع مددد  ا دددل الذمدددة قدددد كددد ت سددد ل    :عمولدددل

 ددت مددول  فددأءر عا ددل مدد      ,وميددملأت قوتددل وولددت ع ددل اا وسددز   

 (118 .(ااىامني مو يصاحل

اج يقددور  قدد قهم وق اددهم    وقددد طاددز ا ددل النددور مدد  عمددر      

ويأقذ م هم  كوتهم فرفض واو ابدروا عادب ذلدع طادز مد  امداة       

ويف  (119 اج ير  ددو عاددب  قدد قهم, كمددو قددر  اج يددر ق الرق دد  طملوًمددو,

  البولز فوج  ؤق  األ قو  كو وا م  ا ل الذمة.

 

 اإلغاثة:

وك  ملض ال رو  ال  تطابدت مد  الراشددي  الاددقل     كو ت   

 قوة لاأمني الطملور والقوت  طريقة مل ت   مملاو ة,   ث اج تادع  

ال ددرو  تطابددت اسددا أوً ا عوًمددو مدد  قبددل اخلا أددة واألمددرا  لااب ددة      

ا ا وءددوت ال ددوح وتددأمني األقددوات مبددو   ددل عما ددوت إاوةددة عوءاددة  

يف الىد ة الىدو ملة عندر     (120 وفملولة, ومد   دذة مدو  ددث عدور الرمدو ة      

                                   
 .170دد1/169, ااألموال ا    هويل, (118 

 .564, صاألموال   ر: القوسم    سالر,ا (119 

 قول الط ي يف تأىا  ذة الاىم ة "ابدو ت ال دوح يف إمدو ة عمدر      (120 

س ًة  وادي ة ومو  و و ف و ت تىأص إذا   ت تراً و كولرمو  فىمص 

 4/223ا ,تو خيل ذلع الملور عور الرمو ة",
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لاهجرة   ث ابو ت احلجدو  وهدد جموعدة شدديدة  ىدبز اجلددا       

وقاة سقوط األمطو , وقدد وبده الطد ي مدو ابدوا ال دوح فقدول:        

كو ت الرمو ة ءوًعو ابوا ال وح  وادي ة ومد   و دو فدأ ا هم     

 اب ءملات الو و  تأوي إىل ا    و اب ءملل الرءل يذ ح الندوة  

 (121 .( ل اقأراقبحهو وف ملوفهو م  

ولقددد اشددادت األ ددوال يف هددد واادي ددة ومددو  و ددو ويف البددوا ي  

 ءداني قو ني األعدراا  ادب  فملدت اعدداً ا كدباة مد هم إىل اادي دة        

تاأدت  إل هو طولبني لاطملور وماني اخلا أدة عبدئ إطملدومهم,  ملدد اج     

شدع اج وبدو م إىل اادي دة كدوج     مراع هم و ا ت مواش هم, وق

 لاد ا واقذت اعدا  م تزيد ش ًاو فن ًاو. و

وم  اوا ل األقبو  ال  ادةت ع  إطال  عمر عاب سو  ا دوال  

اتددب عددور الرمددو ة او     , اج عمددراألعددراا وا انددو  اجلددو    دد هم  

الر ذة  قصملة ف هو قبز مأاوت  ىم  فدعو  ءًاو كولبدوي يأكل 

كأ دع   مدر  مملل فجملل األعرا ص ياابل  ولاقمة الدو ك فقدول لدل ع   

مقأر م  الو ك فقدول األعرا دص: اءدل مدو اكادت ءً دو وق  يًادو وق        

 ايت اكًاو م ذ كذا وكذا قبل ال ور, فحاه عمر ق ي ل ءً و 

                                   
 4/223, اتو خيل( الط ي, 121 
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 (122 .(وق حلًمو  اب   و ال وح

وقددد ءددو   ءددل مدد  الدد م  إىل عمددر  دد  اخلطددوا و ددو  ددو م يف       

إىل  ااىددجد ف ددو ى وا عمددراة, فوسددا ق  عمددر مددذعوً ا و كددض      

فامدو   ,الصوت وإذا  أعرا ص  ىع يطور  ملاة وال دوح مد   ولدل   

  ر إىل عمر قول ال وح  دذا امدا اادؤم ني, فقدول عمدر: مد  هذاك       

وظ  ا ل م ادور, فقدول ا  وًتدو ذكدر ف هدو اجلددا فوميدل عمدر يددة          

عاب  اسل ةم بوة: تد وج مو يقول يذكر ءدً و واس وًتو دد اي مي   

بل ويروي وااىاموج يف مي  , ةم  عو الصحو ة وءو  دد وإج عمر ين

وقول م  يوبل إل هم اااة والامر ومو  اوءوج إل دل؟ فوءدل  ءادني    

 دل كد اة عا هدو ااداة والامدر فددقال الد م         إم  األ صو   ومملهمدو  

 (123 وقىمو مو كوج مملهمو.

 لقد كو ت  ذة اهوعة شديدة لد ءة اج عمر  د  اخلطدوا   

لصدقوت اج يرتكوا ا دل ااوشد ة, واج ق يأقدذوا    امر الملمول عاب ا

مدد هم مصدددقة ذلددع الملددور  اددب تاحىدد  ا ددوا م ةددم اقددذ مدد هم يف    

                                   
تدددو يو  ددد  شدددبة, . عمدددر 2/312, االطبقدددوت ال ددد ىا ددد  سدددملد,  (122 

 .2/740, ااادي ة

م وقدز عمدر   . ا   اجلدو ي,  3/329, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (123 

 .112, صاقبو  عمر. عاص و وءص الط طووي, 75, ص   اخلطوا
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 (124 الملور ااقبل  ملد اى  األ وال  كوة عومني.

 و اندو  اجلدو  يف احلجدو  وهدد كادز عمدر         او ا   عمدر 

يىددداب  هم أل دددل اادي دددة ومددد   و دددو     إىل امرا دددل عادددب األمصدددو   

مدددد  عبددددد ار عمددددر امددددا     :وكددددوج يف كاو ددددل  (125 ,( مويىددددامد

ااؤم ني إىل فالج    فالج امدو  ملدد. فدإج الملدرا قدد  فدت إل  دو ومل        

اماهم  ال  م وق  دد  دم مد  البدوث, البدوث, البدوث,  ادب مدة         

 (126 .(الصح أة فرمبو كوج يف الصح أة مو او مرة

اوةددة لقددد كو ددت اسدداجو ة األمددرا  وتأوعاددهم مددل طاددز عمددر ل   

فقدد    عا دل يزيدد  د  ا دص سدأ وج و دو         ةقوية, وعاب قد  ااىؤول 

لب ت لب ددت لب ددت يددو امددا ااددؤم ني, اتددوك      ا ددد األمددرا  يف النددور  

 (127 .(البوث,  مل ت إل ع عًاا او و  وادي ة وهقر و  ولنور

امدو  ملدد    كمو    عا ل ا دو موسدب األشدملري   ادوا قدول ف دل:       

 (مددل الدددق   والزيددت والنددحم وااددول فددإ ص قددد وءهددت لددع عددًاا ا 

وكاز إل ل سملد    ا ص وقوص   اوا م ال يذكر ف ل ا دل يبملدث   

                                   
 .2/745, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (124 

 .4/223, اتو خيل الط ي, (125 

 .2/744, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 126 

 .2/243, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (127 
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 (128 إل ل  ولبوث الذي طابل.

هقددر ل سدداأو ة مدد  إم و ددوت مصددر   اكمددو ا ددذ عمددر إءددرا ً 

الاموي  ددة وإ قددوذ م ددة واادي ددة و ق ددة مدددج احلجددو  مدد  احلوءددة        

وتددوفا األاذيددة يف تاددع اا ددوط  طددوال الوقددت,   ددث اج عمددر  دد      

امر عمرو    الملوص ددد امدا مصدر ددد ع دد و ملدد فاحهدو         اخلطوا 

 اج  دد قا ًجدو مدد  الأىدطوط قوعددة ااىددامني يف مصدر إىل البحددر     

 األمحر  حبر القزر(.

 (129 وقددد ءددص ذلددع اخلادد س او اامددر ااددو ص قا س امددا ااددؤم ني(,   

شع اج عما ة احلأر تطابت ءهوً ا كباة م  ااىدامني و أقدوت   وق

مول ة ميخمة إذ اج الملمول م  القدبط وكدوج ااىداموج يددفملوج  دم      

مقو ل الململ   ث مل ي و وا جيد وج ال دوح او يىدخرو هم لاملمدل     

ج مقو ددل, وقددد هددح عمددرو يف  أددر اخلادد س واقددذ يرسددل الىددأ   و

قددرا  (130 إىل البحددر األمحددر ومدد  قاللددل إىل م  ددو  اجلددو   لعدد  طريقدد

قددد وءهددت الىددأ  تددرتى     : اادي ددة وكاددز إىل عمددر  دد  اخلطددوا    

                                   
 .2/744, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (128 

فادوة  , البالذ ي, 162, صفاوة مصر واقبو  وا   عبد احل م,  (129 

 هويددددة , ي. ال دددوير 154, صتو خيددددل. ال ملقدددو ص,  277, صالباددددداج

 .19/327, ااأل ا

 .3/311, االطبقوت ال  ى( ا   سملد, 130 
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وكدددوج مددد  ا ددددا   دددذا الملمدددل تدددوفا     (131 .( ملضدددهو يف اةدددر  ملدددض 

األسدملو  ف دل  ا جدة    الطملور يف اسدواق احلجدو  والملمدل عادب اعاددال      

الددوفرة, ولددذلع كددوج  ددو تبو لددل عمددرو  دد  الملددوص مددل عمددر  دد       

فدددإج ا ببدددت اج يقدددور سدددملر الطملدددور يف اادي دددة        اخلطدددوا قولدددل: 

كىملرة مبصر  أرت لل  هًرا او    ت لل ق وطر ف از إل ل عمر: 

اج افملل وعجل ذلع فقول لل ا ل مصر: قراءدع  اا وامداك  األ   

راا, ف از إىل عمر  ذلع وذكر اج ف ل ج أ  ذا ا  ىر اخلإو

اعمل ف دل وعجدل    ا  ىو  قراا مصر وقرا هو ف از إل ل عمر: 

اقددرا ار مصددر يف عمددراج اادي ددة وبددال هو فملوجلددل عمددرو و ددو   

 دولقازر ف دوج سدملر اادي دة كىددملر مصدر ومل يدز  ذلدع مصددر إق        

 (132 .( قوً 

بددد ل كمدددو اج عمدددرو  ددد  الملدددوص اسددداخدر القوافدددل ال يدددة لاو

األطملمة م  مصر إىل لولص احلجو   اوةة القبو ل الواقملة يف تادع  

 (133 اا وط .

و ذا  ولطبل كادل  ددث  ملدد عدور الرمدو ة   دث اج فداح مصدر         

ج إ دد. و ادم ك درة ا شد وقت  دول الاوق دت فد       18وقل  ملد سد ة  

                                   
 .2/744, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 131 

 .4/225, اتو خيلالط ي,  (132 

 .3/311, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (133 
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وعمدرو  د  الملدوص ددد  ميدص ار        ذا البحدث  دني عمدر  د  اخلطدوا     

 ساقرا  األوميو  يف مصر.دد كوج  ملد ا ومع ه

كو ت عما وت ا اوةة تاحرك م  م دوط  فااأدة يف األمدوك     

ااأاو ة قو ا ءزيرة الملرا وكوج لطري  وبو و م  تاع اا دوط   

 و  يف امددوك  الاو يددل اقاصددوً ا لاوقددت ولاجهددد, ومدد  ااملاددور اج    

ىل اا دوط  األقدرى الد  كو دت     إتاع األطملمة الواباة إىل اادي دة و 

واوءدة ل اوةددة قددد تطابددت مدد  عمدر مزيددًدا مدد  الملمددل والا  دد م,   

كمدو اج عدددً ا هقددر مد  الصددحو ة كددو وا مىدوعدي  لملمددر يف  ددذا    

احلمدد ر مدو كدوج ار     فحني  ددا وبدول األطملمدة قدول:      (134 األمر,

   األ قم, فوءل م  عو ومد    مىامة, وعبد ار ل ض ل  ؤق  ة

ووءددل ومددد  دد    ,وطددص واسددد   جددد ا دد  األ قددم إىل قدد   ومتدد م  

مىامة إىل طري  النور إىل اطأوج وا  ب قضوعة وخلم وءذار, ةم 

قددول  مددو افهمددو إيوكمددو اج تملط ددو الملددرا ا  ددل فإ هددو ق ت حر ددو,  

حلمددل وشدد قة دددد اي  ءملددالاواحنددرا الددبملا فأطملمددو م فددل وع ومددل 

 (136 .(ارساا عاب  ركة  , ني عنرة (135 الأرا ة ءملالةاوقديًدا دد 

                                   
, تدددو يو اادي دددة عمدددر  ددد  شدددبة,   ا  دددر إىل اءدددو   ملدددض  دددؤق  يف   (341 

 .2/744ا

الأدددرا ة, القطملدددة مددد  الندددص  او القطملدددة مددد  الاحدددم  اجلدددو ري,         (135 

 .6/2454, االصحوة
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يادو ل تدأمني القدوت     ياضح م   ذا ال   ك ده كدوج عمدر    

والطملور لاقبو ل ال  تملرميدت لامجوعدة مد  لدول اجلزيدرة الملر  دة       

شددع اج ت ا دده  ددذي    طهو إىل  ددال  احلجددو  وء و هددو وق إىل وسدد

الصحو ني  هذة ااهمة ق يملين إ أرا  مو  هو فقدد كدوج مملهدم عادب     

مىددوعدي  ك ددر لا أ ددذ ااهمددة,    األ ءددح اا ددم   ددث كددوج  ددم  

كمددو كددوج لملمددر س وسددة ممل  ددة ا ا  م همددو إتبوعهددو و ددص ا طملددور  

وعدر الاوفا فولوقت وقدت  وءدة وجموعدة وال دوح حبوءدة لةكدل       

 اب   وا ولذلع اكد عاد هم اج ق يطملمدوا احملادوءني ا  دل   دة      

مهم وإ و ي حرو و  م وجيملاوا  ني ايديهم طملوًمدو يدأكاوج م دل ل دو    

 وايومهم األقرى القريبة مبو يص ملو ل م  قديد.

ويبدو اج تاع اهوعة قد وبات إىل  وا ص تهومة  و ءملل عمر 

خيصدد   ملددض األطملمددة الدد  وبددات إىل م  ددو        دد  اخلطددوا  ا

 (137 اجلو  ع  طري  البحر إىل  ملض م وط  تهومة.

كمددو اج م  ددو  اجلددو  كددوج يبددذي اا ددوط  الواقملددة  ددني م ددة      

 (138 ي ة.وااد

                                                                                    
 .2/745, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (136 

. عاددص و ددوءص الط طددووي, 3/311, االطبقددوت ال دد ىا دد  سددملد,  (137 

 .100, صعبد ار    عمر اقبو  عمر واقبو 

 .3/311, ا الطبقوت ال  ى( ا   سملد, 138 
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 وألطملمدة   وقد كوج ا دو عب ددة  د  اجلدراة  د   ملد هم عمدر        

ل اوةددة   ددث قدددر  أ  ملددة هق   ملددا إىل اادي ددة وماددة  وألطملمددة    

فددأمرة عمدددر  دددأج يدددو  عادددب قبو دددل ممل  ددة  دددد  و لدددل, واج يقدددور    

فدأة لدل عادب    آ او يملهو عا هم, فامو  ءل  ملث إل ل عمر  دد و ا م  

و: إ ددص مل اعمددل لددع يددو ا دد     ب عمددر قو ًادد عماددل فددر  ا ددو عب دددة عادد   

! إ و عمات ر ولىت اقذ يف ذلع ش ًاو. فأحل عا دل عمدر   اخلطوا

فأقباهو ايهو الرءل واسدامل    وذكرة قو ًاو: قد اعطو و  سول ار 

ومد  اااوقدل اج ا دو     (, 139 هو عادب  ي دع و   دوك فقبادهو ا دو عب ددة       

ة   ددث اشدداهر ع ددل   عب دددة كددوج ي أدد  م ددل  ددذا ااددول يف الصدددق    

قصددد  اقدددرى كدددوج يادددح عا دددل ف هدددو عمدددر  أقدددذ  اتبدددل ف أقدددذة  

 (140 وياصدق  ل.

يملمدددل   أىدددل عادددب تو يدددل الطملدددور عادددب     وقدددد كدددوج عمدددر  

الالءدداني إىل اادي ددة, كمددو كددوج يقدد م ااطددو و ال ددباة وجيملددل    

ف هدو الملمدول واخلددر ويقددر الطملدور لةعددا  ال دباة الد  القو ددو         

ي ددددة ومددددو  و ددددو   ددددث كددددوج ياملهددددد م  ولبددددداة    اجلددددو  إىل ااد

                                   
 .4/223, اتو خيل الط ي, (139 

 =, أل دص عب ددة  ادي دة تدو يو ا   ر: القصة ال  او   و عمر    شبة, ا (140 

سددا , والددذ ي يف 3/837ا ,وعمددر,  ددني  يددو ة عمددر لددبال  النددور =

 .1/17, ااعالر ال بال 
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و ددو ا ددد ااىددوعدي  لملمددر   وقددد وبدده ا ددو  ريددرة   (141 والملنددص,

إىل اادي ددة  ددول عمددر وتأقدددة ألولاددع اجل ددو   عاددب إطملددور الالءدداني

 ددل ل حمددل عاددب ظهددرة ءددرا ني   القددد  اياددل عددور اجلموعددة و    فقددول:

 دص قدول: مد     قدز  دو واسدام, فامدو  ه    امليف يدة وا دل ل   ت ي (142 وع ة

اي  يو ا و  ريرة قات قريًبو. قول: اقذت اعقبل فحما وة  اب ا اه  و 

حنددو مدد  عنددري    ًاددو فقددول عمددر: مددو        (144 فددإذا بددرر  (143 إىل بددرا ,

اقدم م؟ قولوا: اجلهد, قول واقرءوا ل و ءاد م اة منوًيو كدو وا  

يأكاو ل, و مة المل ور مىحوقة كو وا يىأو هو. قول: فرايت عمر 

 (145 .(واةم  زل يطبو  م ويطملمهم  اب شبمل  ا لطرة  

ممل  ة مل الالءاني إىل اادي ة   ث كوج  ةولقد اتبل عمر س وس

جيمملهم يف م دوج وا دد ل دص يىدهل إطملدومهم ول دص ق يضدروا        

                                   
 .2/745, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (141 

المل ة  ص القر دة الصدباة الد  تىداخدر حلأد  الىدم  والزيدت وق         (142 

ب  دد أ  تددزال  اددب اوج تىدداخدر ع ددد البو يددة يف هددد واحلجددو  وتىددم  

 اقسم.

برا : الصدرا  اا دوج اارتأدل مد  األ أل الدذي ق يملادوة اادو , و دص          (143 

شدهل تقدل عادب  ملدد ةالةدة      طدم ددد  صد  ددد لدبين عبدد األ      ا ار قد دة ف هدو   

 (.3/398, امملجم الباداجام ول م  اادي ة   يو قوت احلموي, 

 (.5/1966, االصحوةالصرر: اجلموعة م  ال وح  اجلو ري,  (144 

. احملددددز /4ا تو خيددددل. الطدددد ي, 2/314, االطبقددددوتا دددد  سددددملد,  (145 

 .2/54, االريوأل ال ضرةالط ي, 
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. ومل ي     ملهم م   قول اادي ة  دل  ما ل اادي ة وق ياضر وا  

هم ااؤقادة وكدوج   كو وا يدقاوج إل هو وخيرءوج م هدو إىل مىدوك   

 ذا ا ءرا  ا عب لا   مهم وتأقد ا وا م ومت  ز م ع  اا دم,  

 ادددددب اج عمدددددر كدددددوج يملدددددد  ملدددددض اجلمدددددول حلمادددددهم إىل تادددددع  

 (146 األموك .

إطملدور ال دوح وقدت اجلدو       لاج مد  مىدؤول ا   لقد ا   عمدر  

لددا  ابددوا    :وال أقددة عادد هم مدد    ددت ااددول  وج  ىددوا فقددول    

ج مل اءدد  إ هم م  مول ار مو وءدت    ًمو فال وح س ة أل أق  عا

كمدو اعاد  س وسدة اقدرى ترتكدز عادب        (147 .(الزمت كدل  ءدل  ءًادو   

ااندددرتكة يف إطملدددور  ةامدددل  ق دددة ااىدددامني ااقادددد ي  لامىدددؤول  

اجل و  ع د احلوءة وعدر توفر اادول ع دد الدولدة   دث قدول: لدو مل       

ل   ددت عدددتهم اءددد مدد  ااددول مددو يىددملهم إق اج ا قددل عاددب ا ددل كدد

ف قوءو هم ا صو   طو هم  ادب يدأتص ار يدا لأملادت فدإ هم لد        

 (148 .(يها وا عاب ا صو   طو هم

  أىددل يف إعدددا  الطملددور وجته ددزة,   ددث     لقددد عمددل عمددر   

                                   
, الريدددوأل ال ضدددرة. احملدددز الطددد ي, 5/314, اتو خيدددلالطددد ي,  (146 

2/54. 

 .2/743, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (147 

لطبقدوت  ا  ر: ا   سدملد,  ا, و2/743, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (148 

 .2/316, اال  ى
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كدددوج يطدددرة   ا ة وي دددزل لاملمدددل مدددل الطبدددوقني ويطملدددم اجلدددوعب   

 ةكمددددو اج عمددددر كددددوج يرشددددد ال ىددددو  عاددددب الطريقدددد       (149   دددددة,

ق تذ ج ا داك  الدق    اب   لاطبو ف وج يقول   :الصح حة 

 ل ا يح لل وا رى اج أيىخ  ااو  ةم تذ ة قا ًاو وتىوطل مبىوطهو ف

مددد   ليملاددد وج  دددذا الملمددد  وكدددوج مج دددل الصدددحو ة (150 .(ق ياقدددد 

  وا اق اىوا وطاز األءر واا و ة.

  وادي دة يدذ ح يومً دو مدو يقدرا مد        كوج مطدبو إاوةدة الالءداني    

عنري   ملًاا  طملور ال وح ااد قطملني الدذي  كدو وا يقدو  وج سدبملة      

هق  شددخ  يف كددل وءبددة  و ميددوفة إىل قرا ددة ا  ملددني الًأددو مدد       

ال ىو  والصب وج كو وا ق يأتوج وإ و يبملث  م  ولاموي  يقول ا   

او كوج عور الرمو ة جتابت الملرا م  كدل  و  دة     سملد ع  ذلع:

ج عمددر  دد  اخلطددوا قددد امددر  ءوًلددو يقومددوج    فقدددموا اادي ددة ف ددو 

عادد هم ويقىددموج عادد هم اطملمدداهم وا مهددم ف ددوج يزيددد  دد  اقددت      

  فرمدددة, وكدددوج عبدددد الدددرمح   ددد     ال مدددر, وكدددوج ااىدددو   ددد   

بد ار    عابة  د  مىدملو  ف دو وا إذا امىدوا     ع القو ئ. وقول:عبد

اءامملوا ع د عمر ف خ و ل   ل مو كو وا ف ل وكوج كدل  ءدل   

األعدراا  اوًلدو ف مدو  دني  اح      جعاب  و  ة م  اادي ة, وكدو م هم 

                                   
 .2/313, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (149 

 .3/314, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (150 
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ال   دة إىل  اتددس إىل  دين  و ةددة إىل  ددين عبدد األشددهل إىل البق ددل إىل    

 ددم ودددقوج  وادي ددة  ة ددين قري ددة ومدد هم طو أددة   و  ددة  ددين سددام  

فىمملت عمر يقول ل اة وقد تملنب ال وح ع ددة: ا صدوا مد  تملندب     

فوءدددو م سددبملة هق   ءددل. وقددول:   ع ددد و فأ صددو م مدد  القو اددة   

ا صدددوا المل دددوقت الدددذي  ق يدددأتوج واارميدددب والصدددب وج فأ صدددوا    

 (151 .(فوءدوا م  تملنب ع دة عنر هق  واوقري  مخىني الًأو

وقد و    د  عد  اسدامرا  الملمدل يف مطدبو ا اوةدة م دذ الأجدر         

كو ددددت قدددددو  عمددددر يقددددور عا هددددو الملمددددول يف الىددددحر يملماددددوج      

يصددبحوا ةددم يطملمددوج اارميددب مدد هم, ويملامددوج    اددب  (152 ال ركددو 

يف القددو  ال بدو  عادب      ولزيدت ف أدو    عمدر يدأمر  الملصو د وكدوج  

ال و   اب يذ ز محال و رة ةم ي ر  اخلبز ةدم يدؤ ر  دذلع الزيدت,     

ف و ت الملرا  موج م  الزيت ومدو اكدل عمدر يف   دت ا دد مد        

مدو ياملندب مدل     ولدة, وق   ت ا د م   ىو ل ذواًقو  موج الرمدو ة إق 

.ا  وا(ال وح  اب ا  و ار ال وح اول مو 
 153) 

مهامددو اشدددد ا  امدددور  ددأمر اجل دددو  مددد     ولقددد كدددوج عمدددر  

                                   
 .3/317, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (151 

ال ركو , ال ركو ة تأتص مبمل ب الطح , وتدأتص مبمل دب ت درا      (152 

ر ة ددد, ا د    دد شد ا الطبو عاب النص  مل  يو ة ااو  عا ل  اب يصبح  ىوً 

 .5/124, الىوج الملرام  و , 

 .3/317, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (153 
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ااىامني  اب كوج مملوبروة م  الصحو ة والادو ملني يقولدوج لدو مل    

يرفدددل ار احملدددل عدددور الرمدددو ة ل   دددو اج عمدددر  دددوت  ًمدددو  دددأمر      

 (154 ااىامني.

ر يدة لددبملض احملادوءني واجل دو  فقددد    ولقدد ا دام عمددر حبدوقت ف   

و  ت  واية يف الط ي تددل عادب مباد  ا امدور عمدر  هدم قدول ف هدو:         

ع   يد    اسام ع  ا  ل قول: قرءت مل عمر    اخلطوا دد  محل 

 اب إذا ك دو  صدرا  إذا  دو  تدؤ ث فقدول يدو        (155 ار دد إىل  رة واقم,

  ا طاددد    دددو اسدددام ا دددص ا ى  دددؤق   كًبدددو قصدددر  هدددم الا دددل والددد  

فخرء و  هرول  اب   و دو مد هم فدإذا إمدراة مملهدو بدب وج  دو وقدد          

م صو ة عاب ال و  وبب و هو ياضواوج فقول عمدر: الىدالر عاد  م    

قولدت: وعا دع    يو ابحوا الضو , وكرة اج يقول يو ابدحوا ال دو   

 ؟ قولت: ا  و يا او   . فد و فقول: مدو  دول م؟  الىالر. قول: اا  و

فمدو  دول  دؤق  الصدب ة ياضدواوج.       :ر   و الا ل وال  . قولقولت قص

قولت: اجلو . قول واي شص  يف  ذة القد ؟ قولت: مو  اسد اهم  دل   

                                   
 .2/315, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (154 

 ددرة واقددم, احلددرة ا أل ذات  جددو ة سددو ا   ددرة كأ هددو ا رقددت        (155 

دد ت انر يف الملديد مد   دال  الملدرا, و درة       ول و  دد و ص  جو   ركو  ة

اادي دددة ااندددهو ة يف ايدددور يزيدددد  ددد  مملوويدددة  يدددوقوت   واقدددم ا دددد  دددرا   

 .(445, 2/449, امملجم الباداجاحلموي, 
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 اب ي وموا. ار     و و ني عمر. قول: اي  محع ار مو يدد ي عمدر   

: ياوىل امر و ويبأل ع دو, فأقبدل عادص فقدول: ا طاد    دو       ت  م. قول

ف ددل كبددة   (156  قرا عدددًلوأ  ددو  ا  الدددق   فدد فخرء ددو  هددرول  اددب ات 

فقول: امحال عاص. فقات: ا و امحال ع دع. قدول: امحادل عادص      شحم,

ا دو امحادل ع دع. فقدول لدص يف هقدر        مرتني او ةالًةو كدل ذلدع اقدول:   

ذلددع: ا ددت امددل عددين و  ي يددور الق ومددة ق ار لددع. فحمااددل عا ددل      

, فددألقب ذلددع   طا , وا طاقددت مملددل  هددرول  اددب ا اه  ددو إل هددو     أفدد

ع ددد و, واقددرا مدد  الدددق   شددص  فجملددل يقددول  ددو: ذ ي عاددص وا ددو  

ا رك لع وءملل ي أو ات القد , وكوج ذا حل ة ع  مدة فجملادت   

ا  ر إىل الدقوج م  قال حل ال  اب ا ضدس وا ر القدد , ةدم ا ز دو     

وقددول: ا بددين شددص  فأتاددل  صددحأة فأفراهددو ف هددو, ةددم ءملددل يقددول:    

لدع فاددم يددزل  اددب شدبملوا, ةددم قاددب ع ددد و    (157 اطملمد هم وا ددو اسددطح 

فضل ذلع وقدور وقمدت مملدل, فجملادت تقدول ءدزاك ار قدًاا, ا دت         

اوىل  هذا األمر م  اما ااؤم ني, ف قول: قولص قًاا إ دع إذا ءادت   

اما ااؤم ني وءددتين   دوك إج شدو  ار ةدم ت حدب  و  دة عد هم ةدم         

                                   
( الملدل  صه احلمل ي وج عاب ا د ء ي البملا, وقدد ي دوج وعدو     156 

, لىددددوج الملددددرا يوميددددل عاددددب ا ددددد ءددددو ي الددددبملا  ا دددد  م  ددددو ,     

 (.11/432ا

ال ريددد اي الاىددط ح, وميددل ال ريددد مدد  القددد  إىل الصددحأة, سددطح       (157 

 (.429, صااملجم الوس طعدة لةكل   اسوواة يف الصحأة و
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ج لدع شدأً و ادا    اساقباهو و  ض مدر ض الىدبل, فجملادت اقدول لدل إ     

فقول: يو اسدام إج اجلدو  اسدهر م      ذا و و  مد ار ةم اقبل عاصَّ

 (158 .(وا  و م فأ ببت اج ق ا صر   اب ا ى مو  ايت م هم

وا انددرت مددل اهوعددة  ملددض األمددراأل وك ددر ااددوت يف ال ددوح     

ف وج عمر يطملم ال وح م  ءو ة وم  مل  وقصوًبو  ني الالءاني 

ق   والامددر واأل ر إىل م زلددة... وكددوج ياملو ددد يددأت ا سددل إل ددل  ولددد

مرميو م واكأوج م  موت م هم دد يقدول الدراوي ددد لقدد  ايدت اادوت       

وكددوج عمددر يددأتص   أىددل ف صدداص  (159 وقددل فدد هم  ددني اكاددوا ال أددل,

عا هم, لقد  ايال باب عاب عنرة مج مًلو فامو ا  دوا قدول اقرءدوا    

جملدددل عمددر  مدددل  مدد  القريددة إىل مدددو ك ددام اعاددددأ مدد  ال يددة ف     

 (160 .(الض ه م هم  اب حلقوا  بال  م

 وم  مملل م  ابدحوا  سدول ار    طوا كوج عمر    اخل

يد كوج ا هم ل   ع دد م  دل لاادع اهوعدة واج عمادهم إ دو  دو        

                                   
 .21دد20, ص5, اتو خيلالط ي,  (158 

ال أل:  ق ة النص  و واسبل, ف قول ةأول الامر, ويقول الطحني, يملين  (159 

  يادددة واقدددرة و واسدددبل, كمدددو يقصدددد  دددل اجلادددد الدددذي يوميدددل ادددت  

, لىددددوج الملددددرا  ددددو , م  الر ددددب, او  بددددول اجلاددددد البول ددددل,  ا دددد  

 (.11/85ا

 .3/317, االطبقوت ا   سملد, (160 
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ءز  م  األسبوا ال  جيز عاب ااىدام ا وذ دو, وإق فدإج اا جدص     

 , ولددذلع فددإج مدد  ال و ةددة  ددو ار و دددة و ددو الددذي يددر  ق الملبددو 

و ق ة الصحو ة عمدوا إىل الدعو  واىل بدالة اقساىدقو ,    عمر 

وقدد و  ت  وايدوت فااأدة  دول اقساىددقو  الدذي  ددث ايدور عمددر        

يددعو ار    و دول إك دو ة مد  الددعو , كدوج عمدر       لملور الرمو ة

سبحو ل وتملوىل وياضر  إل ل اولدز الا دل وقدد ءملدل ا د  عمدر و دو        

, ويقدول  ياهم ق جتملدل  دالك امدة ومدد عادب يدد      ال ليقول يف  عو 

  وقدد كددوج عمددر  (161 الادهم ق تها  ددو  ولىد ني وا فددل ع دو الددبال ,   

ايهو ال وح اسابأروا    م ةم   إذا باب  ول وح الاأت إل هم وقول:

تو دددوا إل دددل وسددداوة مددد  فضدددال واساىدددقوا سدددق و  محدددة ق سدددق و       

 (162 .(عذاا

عوبم    عمر    اخلطوا وقد ذكر الط ي  واية اس د و إىل 

قحط ال وح  موج عمر عوًمدو فهدزل اادول فقدول ا دل   دت مد          قول: 

ذ ح ل و شوة. قدول: لد     أمزي ة م  ا ل البو ية لصو بهم: قد  اب و ف

ف ه  شص  فام يزالوا  ل  ادب ذ دح  دم شدوة فىداو عد  ع دم امحدر         

فقدول  اتدوة   ف و ى يو ومداة فأ ي ف مو يرى ال و م إج  سدول ار  

ا نر  وحل و, ا ت عمدر فدوقراة مدين الىدالر وقدل لدل إج عهددي  دع         

                                   
 .3/320, االطبقوتا   سملد,  (161 

 .3/32, االطبقوت ا   سملد, (162 
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وا ت ويف الملهد شديد الملقد فول    ال    يو عمر فجو   ادب  

فأتب عمدر   اتب  وا عمر فقول لبالمل اساأذج لرسول  سول ار 

ق ة فأددز  وقددول:  ايددت  ددل مًىددو؟ قددول: ق. قددول: فأ قاددل. فدددقل  أفدد

ى يف ال وح وبدملد اا د  وقدول: ا نددكم     فأق ة اخل  فخرا ف و 

 ولددذي  ددداكم ل سددالر  ددل  ايددام مددين شددص  ت ر و ددل؟ قددولوا:    

ق  م فأط وا ومل يأطد . فقدولوا: إ دو    أالاهم ق. قولوا: ومل ذاك؟ ف

اسدددابطأك يف ا ساىدددقو  فأساىددد    دددو ف دددو ى يف ال دددوح, فقدددور    

 دو  فخطز فأوءز ةم باب  كملاني فدأوءز ةدم قدول الادهم عجدزت ع     

ا صو  و وعجز ع و  ول دو وقوت دو وعجدزت ع دو ا أىد و وق  دول وق       

وقدد و  ت  وايدة    (163 (قوة إق  دع الادهم فوسدق و وا  دص الملبدو  والدبال       

اقرى تذكر إج عمر كاز إىل األمرا  وم هم ا و موسب األشدملري  

 يو اما ااؤم ني إج اخلا  ق يىدملهم إق    :ف از إل ل ا و موسب

 دددع كابدددت إىل األمصدددو  ووعددددتهم يوًمدددو فدددأمرتهم   اخلدددول  فادددو ا

فخرءوا فوساىقوا و عدوا, فامدو اتدوة كاو دل قدول وار مدو ا ى ا دو        

موسددددب إق قددددد اشددددو   ددددراي, ف اددددز فخددددرا ال ددددوح فوسدددداقوا    

 (164 .(فىقوا

ادو   ويبدو إج  عوة ا ص موسب لملمر قد اعقبهو عمل مد  عمدر   

                                   
 .4/224, اتو خيل( الط ي, 163 

 .2/743, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (164 
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عمولددل اج  اج يىاىددقص وخيددرا  ول ددوح كاددز إىل     امجددل عمددر 

خيرءوا يدور كدذا وكدذا واج ياضدرعوا إىل   هدم ويطابدوا إل دل اج        

 (165 يرفل  ذا احملل ع هم(.

ومملدددل ااىددداموج ددددد يف اادي دددة ددددد لصدددالة       وقدددد قدددرا عمدددر   

فصداب  ول دوح  كملد      اقساىقو , ياقدمهم الملبوح عدم الد ي   

ا ساىددقو  و عددو  عددوً ا كدد ًاا واسددابأر, وقددد احل عمددر  ولدددعو     

وكدددوج يرفدددل بدددوتل  و سدددابأو  وعادددب قديدددل الددددمو  عددد     دددل  

الملبوح و و مىاقبل القباة وااىاموج يؤم وج عاب  عو دل, ةدم اقدذ    

ةم  فملهو وقول الاهم ا و  ىانأل إل دع  ملدم      د الملبوح عم ال ي 

 ب ددع اج تددذ ز ع ددو احملددل واج تىددق  و الب ددث وقددد   ددب ال ددوح      

امدا اادؤم ني إ دو قرءدت تىاىدقص       فق دل لدل يدو    (166 لب و ل و عو ل.

وا ت تىابأر, وقول لل البملض مو ءمل وك اساىدق ت فقدول:  ميدص    

ار ع ل, لقد طابت الب ث مبجو   الىمو  ال   هو يىا زل ااطر 

ُيروس ِل  ُفُقْاُت اسوَابوأ ُروا َ  َُّ مو ِإ َُّل ُكوَج ُاَأوً ا: ةم قرا قولل تملوىل

َوُيموددد  وُكمو   ددُأموَوالب َوَ دد  نَي َوَيجومَلددل َلُ ددمو  دوَ اً االىَّددَمو  َعُادد وُ م مسدد

 ( . 167َء َّوٍت َوَيجومَلل َلُ مو ُا وَهوً ا

                                   
 .3/320, االطبقوت ال  ى( ا   سملد, 165 

 .3/321, ال  ىالطبقوت اا   سملد,  (166 

 .10, 11, 12, اويوت: سو ة  وة (167 
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َوَيو ُقووِر اسوَابوأ ُروْا َ  َُّ مو ُةمَّ ُتوُ دوْا ِإُل ودل  ُيروس دِل الىَّدَمو       ةم قرا:

 (. 168ُ مو َوُق َتَاَوَلدووْا ُمجودِرم نيَ  َعُا وُ م مسدوَ اً ا َوَيِز وُكمو ُقوًَّة ِإُلدب ُقدوَّت   

 (169 ةم قول عمر امو إذا اأر ل و سق  و.

شديد الاملاد   دور حلدل تادع األ مدة الد           ذا كوج عمر 

 ددل ا زلددت  واىددامني, وكددوج عاددب يقددني  ددأج الددر ق مدد  ع ددد ار و  

عد  ااىدامني    ولكمىدا إ دل  القو   عاب إطملدور اخلاد , ومدل ذلدع ف    

عمدددل األسدددبوا الد  ويدددة الددد  امدددرة ار  هدددو مددد         وولدددص امدددر م 

ا سا جو   أمرا  ااىامني وءاز األطملمة م  كل م وج وجتم دل  

 اااضر ي  يف اموك  قوبة وتنب ل الملمول  طملومهم.

يف اة دو  تادع اهوعدة قدد شدرط عادب        وم  ااال د  إج عمدر   

   أىددل واوق ة وا ددل   اددل شددروطًو قوسدد ة, حب ددث ق يام ددزوج عدد     

ااىدامني   د ا طملدور وق اداة, وقددد اشداهرت اقبدو  كد اة عدد         

يف تاع الأرتة  اب ا ل تبا لو ل وءىمل لندة قىوتل عاب  عمر 

سدو  الادوج ولقدد    ا أىل, قول  ملضهم:  ايت عمر عور الرمدو ة و دو   

  ًضو فق دل  دو ذا فقدول: كدوج  ءًادو عر ً دو ف دوج يأكدل         اكوج 

 دوح  رمهمدو فأكدل الزيدت  ادب ادا       الىم  والاد  فامدو اودل ال   

                                   
 .52, هية:سو ة  و  (168 

الطبقدوت    در: ا د  سدملد,    ا. و2/739, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (169 

 .4/225, اتو خيل. الط ي: 3/320, اال  ى
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 (170 .(لو ل وءو  فأك ر

لقددد كددوج عمددر ياملمددد اج يأكددل مددل اجل ددو  وعومددة ال ددوح يف    

ج ق   ددز  أىددل  نددص  عدد هم, ويف الوقددت  أىددل   امو دددة وا دددة, و

كوج ياخذ بأحة م  قدول  مولدل ف هدو  أد  الطملدور جيملادهو  دني        

 (171 اىامني.الصحو  الملومة ل أكل م هو تو ًعو ع    ت مول ا

وقد قور عمر مبملوقبة ا د اوق ة    مو شم  ا حة الاحم اانوي 

اعاذ  إل ل  أ هدو سدخاة      لايف   ال يف وقت ءو  ال وح ف ل  ام اج 

كو ددت أل ددد اوق ة الصددبو  فوشددرتا و م ددل ول دد   ددذا مل يددذ ز  

 ضدددددر الاحددددم وقىددددمل عادددددب   ااضددددز عمددددر   دددددث  ملددددث مدددد      

 (172 احملاوءني.

ىو عاب  أىل ك ًاا  اب ا ل كوج ياأمل م  لقد كوج عمر يق

ك ددت ع ددد   ط ددل لقىددوة الطملددور الددذي يأكاددل يقددول ا ددد الددرواة: 

فوميل يدة عاب  ط ل, فقات مولع يدو امدا اادؤم ني؟ فقدول      عمر 

طملور اا   اكاال هذيت م ل فقات: يو اما اادؤم ني إج اوىل ال دوح   

 وول عص ة فقر   هدو  اسدص    ت قول فا  أل واطملم الاّ   واااب  الاّ 

وقول ك ت ا ىز ف ع قًاا قات مولع يو امدا اادؤم ني قدول وار    

                                   
 .3/324, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (170 

 .2/707, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (171 

 .2/739, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 172 
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 (173 .(مو ا  ت إق مقو   

وقد اقىم عمدر    مدو ا د   دوجلو  يصد ز ال دوح اج ق يدذوق        

  (174 حلًمو  اب يأكال ال وح.

يقرقدر مد  شددة اجلدو  ومد  قىدوة الطملدور         كوج  طد  عمدر   

احلديث ق ًمدو ومملوتًبدو ف قدول: قرقدر او ق      ف وج عمر يوءل لبط ل

 (175 تقرقر ول   لع ع د و ااة  اب  ص ال وح.

وقد  قل  وح م   ين عددي ددد قدور عمدر  د  اخلطدوا ددد عادب ار         

ااددؤم ني  أصددة   ددت عمددر دددد  ميددص ار ع همددو دددد فطابددوا م هددو اج      

 دو ف دل مد  قىدوة الطملدور       لملال خيأه ع   أىل مدو  ت ام عمر 

ز لطابهدددو وطادددبهم, جمل يىدددا ة الابدددوح, ل ددد  عمدددر وقندددو 

واسدددامر يف القىدددوة عادددب  أىدددل وعددددر اققاصدددوص  ندددص   وج       

فمدددددو اكدددددل ء ً دددددو وق ءً دددددو  ادددددب قصدددددز ال دددددوح  (176 ال دددددوح,

 (177 واكاوا.

                                   
 .2/697, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (173 

 ا دة  . ا و  مل م األبدبهو ص,  3/312, االطبقوت ال  ىا   سملد,  (174 

 .1/48, ااألول و 

 .2/742, اتو يو اادي ة( عمر    شبة, 175 

 ا دة  م األبدبهو ص,  . ا دو  ملد   2/802, اتدو يو اادي دة  ( عمر    شدبة,  176 

 .145, صم وقز عمر    اخلطوا. ا   اجلو ي, 1/48, ااألول و 

 .2/742, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (177 
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وكدوج يف  ددذة ال درو  كدد ًاا مدو يأكددل الامدر وينددرا عا ددل     

 (178 .ااو , واشاهر ع ل قولل م  ا قال  ط ل ال و  فأ ملدة ار

 ريًصددو عاددب اج ي ددوج وقتددل وامرا ددل عادددب       وكددوج عمددر   

األقددول م يددأكاوج مدد  طملددور ال ددوح وق يام ددزوج عدد هم  نددص  فقددد    

 ددل يأكدل طملوًمددو ء ددًدا قددد ق  اكادز إىل ا ددد امرا ددل  ملدد اج عاددم   

إ ددل لدد   مدد  كدددك وق مدد  كددد ا  ددع     جيددد عومددة ال ددوح م اددل: 

 (179 .( ل يف   اعشبل ااىامني يف   و م  و تنبل مأف

وقد كوج  ذا اابددا ع دد عمدر يطبقدل عادب  أىدل   دث  ددث         

ا ددو اقدد كم مبددو اسدداحل مدد  مددول  اددة يف الندداو     :ابددحو ل قو ًاددو

و اددة يف والصدد ه, ومددو ا ددس عا ددل ومددو اعامددر مدد  ال هددر, وقددوت   

ع ددولص شددبملة, كرءددل مدد  ااىددامني لدد    أا ددو م وق  ددأفقر م      

 (180 .(يص بين مو يص بهم

كدل إق وءددب , وق  هالادهم إ ددع تملادم إ ددص ق     يقددول:  جوكدو 

 (181 .(الب  إق  ا  وق هقذ إق  ص 

                                   
 .2/803, اتو يو اادي ةعمر    شبة,  (178 

 .2/83, االريوأل ال ضرةاحملز الط ي,  (179 

 .3/375, االطبقوت ( ا   سملد,180 

 .2/602ا ,األموالا    هويل,  (181 
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 متةـــااخل

يبذلوج ءهوً ا ع  مة لا ىا امو  ال وح يف  كوج الراشدوج 

مملوشهم, و ولاولص كو وا يوءهوج ءز  م  موا     دت اادول لادأمني    

 عهدددد عمدددر  اواسدددطمددد   اال دددوح مددد  القدددوت. وا اددددا ً   ا دددواا

ابددبحت عما ددة تددأمني القددوت لملومددة ال ددوح س وسددة ةو اددة يصددر       

عا هو م    ت مول ااىدامني, وإج كو دت  دذة الى وسدة ظهدرت يف      
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ج  ددذا إايدور عمددر, والندوا د الاو خي ددة ترتكدز يف فددرتة وقيادل, فدد    

الدذي كدوج يىدملب لاو يدل      األمر كوج سًاا عاب س ة  سول ار 

, كمدو اج  دذة الى وسدة    طملدور او مدول عادب ااىدامني     مو يصال مد  

اسامرت  ق ة عهدد اخلأدو  الراشددي , كمدو اج الراشددي  ا امدوا       

 هدددذا األمدددر لملومدددة ااىدددامني, يف اوقدددوت الرقدددو  والنددددة, إق اج     

الرتك ز وقت احلوءة كوج اشد مد  اداة, م دل مدو  ددث يف عدور       

ااأاو ددة وأل  ددو    الرمددو ة, وم ددل مددو  دددث لامهددوءري  إىل اا ددوط    

اهو ددددي  يف تادددع اا دددوط  قصوًبدددو, لقدددد كدددوج  دددذا األمدددر        

الا   مدص  ددو ً ا وواميددًحو, وعاددب كددل  ددول فهددذا األمددر وادداة مدد   

امو  الا  د م ومراعدوة ا دوال ال دوح و وءدوتهم يف عهدد الراشددي         

 اددوا إىل مزيددد مدد  البحددث والد اسددة, كمددو اج ءو ددز الا  دد م      

وىل حبوءدة إىل وقأدوت اادؤ قني  لقدو  اازيدد مد        ااولص  ولد ءة األ

األميوا  عاب ا داث ذلع الملصر, وكاز األموال واخلدراا مصدد    

 ددور يف  ددذا اجلو ددز, جيددز عاددب ااددؤ قني ا فددو ة م هددو والوقددو    

ع ددد و, فأ هددو شددوا د  ومددة لاح ددوة اقءاموع ددة واققاصددو ية يف      

 عصر اخلالفة الراشدة.
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 واملراجع: املصادر

 القرهج ال ريم.

 اوًلو: ااصو  :
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ا دد  األةدددا: عدددز الددددي  ا دددو احلىددد  عادددص  ددد  ا دددص   .1

 د  عبدد الوا دد     م   ومد    عبدد ال دري  اال رر ومد 

  د(.63الن بو ص ت:

,  داوت,  ا  إ  دو  الدرتاث    اسد البو ة يف مملرفدة الصدحو ة  

 الملر ص.

 ا   ه ر:  ص القرشص. .2

شددددوكر,  دددداوت,  ا   مددددد , اق دددد  امحددددد و اخلددددراا

  ميم  موسوعة اخلراا(.,ااملرفة

  د(.231األ  ي: ومد    عبد ار ت: .3

, اق دد  عبددد اادد ملم عبددد ار عددومر,     تددو يو فاددوة النددور  

 ر.1970القو رة, مؤسىة سجل الملرا, 

 األببهو ص: ا و  مل م امحد    عبد ار. .4

,  دددداوت,  ا  4, ط  اددددة األول ددددو  وطبقددددوت األبددددأ و    

 .ر1405لملر ص, ال اوا ا

البخدددو ي: احلدددوف  ا دددص عبدددد ار إءوع دددل  ددد        .5

  د(.256 ت: إ را  م

 ر.1979, اساو بول, اا از ا سالمص, بح ح البخو ي
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البالذ ي: ا و احلىد  امحدد  د   دص  د  ءدو ر  د          .6

  د(.279ت:   او  الببدا ي

 ددد دددد  1398,  دداوت,  ا  ال اددز الملام ددة,  فاددوة الباددداج 

 ر.1978

: مجدول الددي  ا دو الأدرا عبدد الدرمح        ا   اجلو ي .7

  د(.597 ت:    عاص

, اق دد   .  ي ددز عمددر  دد  اخلطددوا  م وقددز امددا ااددؤم ني 

 إ را  م القو و,  اوت,  ا  ال از الملام ة.

ا    جر: شهوا الدي  ا دو الأضدل امحدد  د  عادص       .8

  د(.852 ت:    ومد الملىقال ص

األوىل, مطبملة ءزا " الطبملة ا 4" ا بو ة يف مت  ز الصحو ة

  د.1328الىملو ة, القو رة, 

, اعا ددو  امحددد فددؤا    فدداح البددو ي شددرة بددح ح البخددو ي    

وودددز الددددي  اخلط دددز, القدددو رة, ااطبملدددة  البوقص,عبدددد

 .(ءز 28الىاأ ة,  

احلموي: شهوا الدي  ا ص عبد ار يوقوت  د  عبدد    .9

 ار.

 اءزا ,  اوت,  ا  ال اوا الملر ص. 5, مملجم الباداج
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1   بل: ا مور امحد.ا     .0

ال اددوا   ,  ا4,  دداوت, اا اددز ا سددالمص, ط  ااىدد د

  د.1405الملرا, 

1  قا أدة  دد  ق دوط: ا دد  ا دص  ددباة الا  دص الملصددأري     .1

  د(.240دد  160 

,  اوت,  ا  2, اق  ,  . اكرر مي و  المُلمري. طالاو يو

 ر.1977 د دد 1397القام,  اوت, ومؤسىة الرسولة, 

1 د ار  دددد  عبددددد الددددرمح    الدددددا مص: ومددددد عبدددد   .2

  د(.255 ت:

 القو رة,  ا  إ  و  الى ة ال بوية. (ءز 2,  صس   الدا م

1 الذ ي: احلوف  ل  الدي  ومدد  د  امحدد  د       .3

 ع موج.

(, عهد الراشدي   تو يو ا سالر ووف وت اانو ا واألعالر

,  داوت,  1اق   الدكاو  عمر عبد الىالر تددمري, ط 

 ر.1987 د دد 1407 ا  ال اوا الملر ص, 

1   د(.710ا   الرفملة: ا و الملبوح هم الدي  ت: .4

, اق   ومد ا يضوة والاب وج يف مملرفة اا  ول واا زاج
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, م دة اا رمدة, ءومملدة    1امحد إءوع ل اخلدو و , ط 

  د.1400ار القرى, 

1  ا ددد   هويدددل: مح دددد  ددد  فادددد  ددد  قا بدددة األذ ي    .5

  د(.251: ت

, 1ط ,. شوكر ذيدز ف دوأل  اءزا (, اق     3 , األموال

الريددددوأل, مركددددز اااددددع ف صددددل لابحددددوث والد اسددددوت,  

  د.1406

1  ر(.842 د دد 230ا   سملد: ومد  ت: .6

 ,, يف تىددملة اءددزا ,  ا  بددو    دداوت   الطبقددوت ال دد ى 

  دوج تو يو.

1   د(.224 ت: ا   سالر: ا و عب د القوسم .7

, 2, اق دددد  ومددددد قا ددددل  ددددراح, ط كاددددوا األمددددوال

  د.1395ل ا وت األ  رية القو رة, م ابة ا

1   د(.911  الىمهو ي:  و  الدي  عاص    امحد .8

اءزا (. اق   ودص   4,  وفو  الوفو   أقبو   ا  ااصطأب

,  دددداوت,  ا  إ  ددددو  الددددرتاث   3الدددددي  عبداحلم ددددد, ط 

  د.1401الملر ص, 
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1  ا   شبة: ا و  يد عمر    شبة ال ماي البصري. .9

 اءددزا (, 4اوت,  , اق دد  فهدد م ومددد شددا  تددو يو اادي ددة 

, اادي ة اا و ة,  نر و الىد د  ب دز ومدو  امحدد,     1ط

  د.1393

2  ا   ا ص ش بة: ا و   ر عبد ار    ومد. .0

اءدددزا (, كراتندددص, إ ا ة القدددرهج والملادددور     5,  ااصددد ه

  د.1406ا سالم ة, 

2   ددد دددد310الطدد ي: ا ددو ءملأددر ومددد  دد  ءريددر ت:  .1

 ر(.923

,  ا  الأ در,  داوت,   (4, 5,  اجلدز  تو يو األمم واااوك

  دوج تو يو.

2 ا   عبد ال : احلوف  ا ص عمر يوسه  د  عبدد  د      .2

  د(.463ومد ال مري القرطي 

ددد  وشد ة عادب ا بدو ة ددد,       اقسا ملوا يف مملرفدة األبدحوا  

  دد.1328, القو رة, ااطبملة األماية, 1ط

2 ا دد  عبددد احل ددم: القوسددم عبددد الددرمح   دد  عبددد    .3

  د(.257 ت: ار



                                             

 

 

 اسرتات ج وت مد  ة وعى رية م  عصر الراشدي             

   

94 

 

 ر.1920 ,, قيدجفاوة مصر واقبو  و

2  الأددداو  ه دددو ي: جمدددد الددددي  ومدددد  ددد  يملقدددوا      .4

  د(.816 ت:

, القو رة, م ابدة البدو ص احلادي,    2, طالقوموح احمل ط

  د.1371

2  احملدددز الطددد ي: ا دددو ءملأدددر امحدددد  ددد  عبدددد ار     .5

  د(.694 ت:

, القو رة, م ابة 2, طالريوأل ال ضرة يف م وقز الملنرة

 .د 1372,اخلوهص

2 ا دد  م  ددو : ا ددو الأضددل مجددول الدددي  ومددد  دد         .6

  د(.711 ت: م رر ا فريقص ااصري

 ,  اوت,  ا  بو  .لىوج الملرا

2  محد    ا ص يملقدوا  د  ءملأدر  د  و دز     اال ملقو ص:  .7

  د(.282 ت:

 ددددد 1379,  دددداوت,  ا  بددددو  ,  2, اتددددو يو ال ملقددددو ص 

 .ر1960دد
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2  ا دددو يملادددب الأدددرا : ومدددد  ددد  احلىدددني احل بادددص       .8

  د(.458 ت:

, تصح ح وتملا   ومد  ومدد الأقدص,   األ  ور الىاطو  ة

  د.1394سو  ا ويو, ا دو  ى و, م ابة ومد  بهوج 

2   د(.182 ت: ا و يوسه: يملقوا    إ را  م .9

, القدددددو رة, اا ابدددددة الىددددداأ ة,  5, طكادددددوا اخلدددددراا

  د.1396

 ةو ً و ااراءل:

 األفبو ص: سمل د. .1

,  دداوت,  ا  3ط ,اسددواق الملددرا يف اجلو ا ددة وا سددالر   

  د.1394,الأ ر

 ا   :  . إ را  م, وهقروج. .2

 , اساو بول, اا ابة ا سالم ة.2, اااملجم الوس ط

 احلمو ي: ومد ءوسم. .3

وقيددة عبددد ار  دد  عددومر لابصددرة وإبددال وتل اققاصددو ية   

, حبث م نو  يف جماة ااؤ خ الملر ص, الملد ,  بدا , ف هو

 ر.1982
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 مح د ار:  . ومد. .4

موعددددة الوةددددو   الى وسدددد ة لاملصددددر ال بددددوي واخلالفددددة  جم

  د.1403,  اوت,  ا  ال أو  , 4, طالراشدة

 الط طووي: عاص و وءص. .5

,  ددداوت, 8, طاقبدددو  عمدددر واقبدددو  عبدددد ار  ددد  عمدددر  

  د.1403اا از ا سالمص, 

 المُلمري:  . اكرر مي و . .6

دي دددة, م ابدددة الملادددور , اا1, طعصدددر اخلالفدددة الراشددددة

 د. 1414,واحل م

 الملاص: بوحل امحد. .7

الا   مددوت اقءاموع ددة واققاصددو ية يف البصددرة يف القددرج  

 ر.1969,  اوت,  ا  الطا ملة, 2, طاألول ا جري

 قاملة ءص: ومد  واح. .8

, م ددة اا رمددة,  1, طموسددوعة فقددل ع مددوج  دد  عأددوج   

 ءومملة ار القرى.

 لو وج: اوساو . .9
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 ا   ,  دداوت,3, ترمجددة عددو ل  عدد رت, ط  ا ضددو ة الملددر 

  د.1399إ  و  الرتاث الملر ص, 

1  وءدي: ومد فريد. .0

, ت,  داو 3, ط(اءدزا  10,   ا رة مملو   القرج الملندري  

 ر.1971 ا  ااملرفة, 
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 :دمةـــمق

احلمددد ر  ا الملدداملل الالوددسال الالىددسر  اددب اشددر  ا نب ددا      

  دد البملد: .الاملرسال ال اب آله الصحبه امجملل

فإن الداللة اإلسسم ة بملد امتدادها يف  ودر الاادا  الراشددين    

إىل مودددر الال،دددارت اصدددبحط  مددد  مىددداحر مطادددة  ادددب البحدددر   

ة  ا دده اهم ددةت ا بدد ا املتوسددطت مملددد مددن اكثددر ا مدداكن املطادد  

البالتددالي فإن ددا ا ددطر  لملمددص خطددط خاصددة بهمسك ددا ال وام ددا      

ال  اياهددددا يف املىطوددددةت الكانددددط هددددة  الداللددددة يف بدايددددة امرهددددا     

ال مرغددد  يف خدددو  غمدددا  البحدددر    ا يف  ودددر  مدددر  الخووص ددد

الا ددطر  لاتيطدد ط ف مددا يتملاددر بهمسك ددا الىددا ا ة  ددن حريددر    

اسدددة الالطدددط مملر دددط الدددفاو الالودددوا  الإيدددةت إال ان هددة  الى   

الذلد  بملدد ميايددد    ا يف خسفدة  ثمدان بدن  ادان     لاتغد   الخووص د  

الطر البحري الرالميت الاهلجور املتمر   ادب املددن الىدا ا ة يف    

المبىا دال   ادا  الداللة  مور الال،ارت مما ا طر ممله  ثمان 

اإلسسم ة لاملمص  اب إجياد  وا  حبرية  اد ة موف يف الجه حبريدة  

الم ددددها يف  وددر دا هددات ال ماددط دال  الوددىا ة يف موددر  الددرالر بددص

  الال،ار  اب جت  ي ا ساح ص اإلسسم ة الما مىتايمه من ا ت اجا

ا املىددامون مددن ا  بددا  يف    ددف خمتااددة يف خطددة مىتامددة اسددتااد    
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موددر الالىوددا ا يف ال،ددارت الددةين   يددرتددالا يف مودددي  خددإام        

املس ةت يف موابدص التىدام    لاج وش اإلسسم ة يف م دان التج  ي ال

الالبةل الدةي  دار بده املىدامون يف ماد  املىداحرت   دث شدملر االل د           

با مددان يف الملمددص مددم املىددامل  ناىدد   اللبادددان   الشددملوب ات ال ددد  

ُا ددددد  ا  ددددوش اإلسددددسم ة يف البحددددر يف فددددرتال الج دددديالت الابدددددا 

 املىامون مطو    لاتجى د يف ا  اد البحري كما كانوا يف الإت

ا يف موا دم خمتاادةت   دث ومىدوا مدن فدت   ددإ        الجاهددالا حبدر   

الا الاد النيلددددوا يف  الدد الهددددددالا سددددوا ص اال بددددا الاصددددبحط هلدددد     

ا بملد مو ملة ذا  الووا يت الاستبىدص  الى طرال البحريةت الخووص 

 دددد مددن الوددحابة الالتددابملل يف مادد  التحركددا  البحريددةت الدد       

ا الداللددة اإلسددسم ة  شددا ف ف  ددا الىىددا  مددم الرجددالت الالدد    ت دد     

كمددا سدد هميت الهمددةا فددإن   ال وودط ف  ددا نبددوال سدد دنا  مدد  

 ور الراشدين خططوا لاج داد يف البحدر كمدا فملادوا      املىامل يف

 يف الإ.

الاملواد  امليتااة يف التا يخ اإلسسمي متحدث  ن ما  الرالايا  

الدد  نىت،دد د ب ددا يف احلددديث  ددن مادد  الطددط الاإل ددا ا ت يف    

ان مودداد  التددا يخ الب ينطددي    ات كمددا المغ ام ددا امليتااددة مرا ادد 

متحدث  ن ناس املو و ا  مبا خيدر البا ث ف  ات الميمىىدا ان  

نوول باختوا  إن املىامل مرددالا يف التيطد ط الالغديال البحدري يف    
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ا لارال  الا مل ة كان يدد ك ا  البحر املتوسط يف خسفة  مر نار 

الاالسددتملدادت ال  ىمددا  الددط   مددر اكثددر مددن غدد   متملاددر بالوددد ا  

غدد  الطددةت الاغدديا املىددامل     تهددة  الاددرال  يف خسفددة  ثمددان   

البحددر الجملددص هلدد   وا ددده  الجت  دديام   الاصددةت الصددر   ا  ددا    

المددث  مددن ب ددط مددال املىدداملت سددا د   اددب ذلدد  الوددواد ال امددة    

املىامل مبا لدي   من  ىا ا  مؤصاة يف ا  اد البحري الشر  ته 

الج ،ه يف   ر الدرالر يف البحدر يف ال دط         ثمان الاهم تهت ال

  ره  املىامون يف الإت الهمةا فإن املىامل يف   دد الراشددين   

 فده جيالا الاجت ددالا  ببىاحت   الالا مل ت   خططوا فده يالا ال مادوا   

فودددادالا النيلدددوا البحدددر الانتودددرالا ف ددده السدددادالا يف سدددوا ص البحدددر    

 ىوب ددة فر ددي ار املتوسددط كمددا سددادالا يف سددوا اه ال،ددر  ة الا 

  ى   الا  اه . 
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 :عصر الراشدين

يملد الملور الىبوي بداية التهس س لداللة اإلسسر الإ امة اجملتمدم  

املىا  يف بوملة من ا   ارت الكانط البداية الوا مل ة هلةا اجملتمم 

المهسدد س ك اندده املىددتوص مددن اهلجددرال الىبويددة الممددوين  ا دمدده يف  

  ال دددور الك دددان الداللدددة اإلسدددسم ة  دددا   املديىددة املىدددو ال فمىدددة ذلددد 

 .يىوسه الرسول 

كانددط البدايددة بىدد طة ال متجدداال  املديىددة املىددو ال بددص ال ممددداد        

ا الاخددة نددو  ار يددت  يف املديىددةت الاخددة  داللددة  مىدد طر  ا  ددا مج مل دد

ملاد   ا با  اد الالىدا   تدب صدا   م   اإلسسر وتد خا ج ا مد جي  

ا بملد فت  ممدة   دث   الخووص   بسد الملرا خا ملة لرسول ار

اَلُ ددصج َجددا  الَُّحددر    الجددا  احلددر: (1)تادخددص الىدداد يف ديددن ار افواج دد 

 ]اإلسرا [. (81 )اَلَ َهَر الَُّباِحُص ِإنَّ الَُّباِحَص َكاَن َ ُهوً ا

 لود كان  ور الىبوال املبا ف الداللته الوا مة بو دادال الرسدول   

ن بددل الملوددرين  ددر مودمددة لملوددر الراشدددينتكما ان الرسددول  

الةي  الا  الُّمِلرجَباَ  بجَن َساِ َيَة  ن  سدول ار    ف ما يا   من  وله

 :َا جُم ج ِبَتوَُّوا الاَِّه اَلالىَّمجِم اَلالطَّاَ دِة اَلِإنج َ بجدد ا َ َبِ،د  ا     انه  ال َ(

 الُُّيَاَادداِ  اَلَسددَتَرالجَن ِمددنج َبملجددِدي اخجِتَااًفددا َشددِديد ا َفمَلَادد جُم ج ِبُىددىَِّتي اَلُسددىَِّة

                                   
 .16/134جت (يفت  البا ) تالبيا ي :انار( 1)
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َ ددددوا َ َا جَ ددددا ِبالىََّواِجددددِة اَلِإيَّدددداُك ج اَلالُّددددُهُموَ   الرَّاِشددددِديَن الَُّم جددددِديوَل َ 

 (2).الُُّمحجَدَثاِ  َفِإنَّ ُكصَّ ِبدجَ ٍة َ َااَلٌة(

الاادا    إمبداو بداا  ) :ا يف مىدىد  ادا   ال د ال دم ابدن ماجده باب د    

 (3).(الراشدين

م دي الملودو  اإلسدسم ة  ادب     اللةل  فدإن  ودر الراشددين يملدد ا    

ال ددد امجملددط ا مددة  اددب ذلدد  خددسل     اإلحددسب بملددد   ددد الددى    

الملوددو  امليتااددةت البالتددالي فددإن ا داثدده هلددا اهم ت ددا الاصددة يف      

 الالتا يخ.الت،ريم الالو اد 

بملدد الفداال    اليبتدئ  ور الراشدين بب ملدة ابدي بمدر الوددير     

م ا الل سددىة إ دددا يددور االثددىل الثدداني  ،ددر مددن  ب دد   سددول ار 

. اليىت ي باست، اد ام  املؤمىل  ادي بدن ابدي    (4) ،رال لا جرال الىبوية

يف ال ور الثالث الالمل،رين من  مَان سىة ا بملل لا جرال  حال  

 (5).الىبوية

                                   
ال الا  . 17 /1ج تسددىة الااددا  الراشدددين  إمبدداوت بدداا سددىىه تابددن ماجدده (2)

 تت بدداا  ددديث الملربددا  بددن سددا ية    مىددىد ال،ددام ل اإلمددار ا ددد يف  

 .4/126ج

 .1/15سىة الااا  الراشدينت ج إمباوت باا سىىهابن ماجه ( 3)

 .94ت  ما خيه خا اة بن خ ا ت( 4)

 .198  تما خيه خا اة بن خ ا ت( 5)
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يف ذلد  الملودر   بملدة مدن املب،درين با ىدة        كانط الو دادال ال د 

 . كا   من اصحاا الاص ا   سول ار 

 دددددد كددددب  مددددن الوددددواد الاملىت،ددددا ين    كمددددا كددددان ممل دددد  

 اال من ابىا   . الامليططل جا   من اصحاا الى  

ال ددد ان،ددغص املىددامون يف االل خسفددة ابددي بمددر بالوَددا   اددب      

املرمدين يف بسد الملرا الإمخداد الادا الد  اثا الهدا الإ دادال الو ددال       

كمددا كانددط بدايددة الاتددو  يف   (6)تلددبسد الملددرا  ددط  ايددة اإلسددسر 

  د فا د الالرالر.  ة ابي بمر خسف

ا فمان هلةا الملور اامه املم يالت   ث خا  املىدامون ج داد   

ا  ددد اجملدداال ين لددبسد الملددرا مددن اجملددود يف فددا دت الالددرالر     وي دد

الامبا    يف ال،ار المور الكان جي  من هدةا الودراو مدم نودا ا     

ا مدن ال دف مدى   مدم الادرد اال      الملرا يف الملراب الال،ارت الخووص د 

 ر.الرال

ال ددد نددت   ددن هددةا ا  دداد امتددداد اإلسددسر إىل امدداكن جديدددال   

ا   ملة ا  ا ي احملمومة من  بدص الراشددين الخووص د    طالمَا ا

المن جا  بملد ت المبم ذل  مملدد ال،دملوا الالاغدا ت    يف   د  مر 

الاالختس  حبَا ا  الناد  كاندط سدا دال يف الملديدد مدن ا  دال         

                                   
  و ر ا د غى  .  ت( رالا الردالنار: المس ي ا ندلىيت )ا( 6)
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ا ان الراشددين احاملدوا  ادب    ال  مت  دم ا لاداللدة اإلسدسم ةت كمد    

 سددال   املدن ددة الالملىددمرية امليتااددة الدد      امادد  الددىا  ال رفددوا   

كانط سا دال ف  ا من دالاالين البريد الدال  اموال ال درا لاملمدس ت   

المىا مددا  إدا يددة ال ىددمريةت الغدد  ذلدد  ممددا يوددمل   وددر ت         

فهفددادالا ممددا  اال  ال يملددا   جددوهر اإلسددسر ال وا ددد الملدددل ف ددهت     

فدإن هدةا الملودر و دي باالناتدا   ادب احلَدا ا  الودميدة         البالتالي 

س طر  ا  ا املىدامونت المدم هدةا االناتدا       املىاحر ال الىا دال يف 

فدددإن املىدددامون بودددوا  ادددب ثدددوابت  ت بدددص الن،دددرالها يف اجملتمملدددا      

املاتو ةت ال  جيمدالا  اب مدا يوبدص التغد   الالتحىدلت فحىدىوها      

المطددو   اسددال ب   اإلدا يددة  مددمتالاجملتإىل ا فَددصت فىمددط الداللددة 

الالملىددمرية لتىددتو   الىمددو يف   ملددة الداللددة الالييددادال يف الر  ددةت  

الالددتغ  يف الاددرال  فمددانوا  امددص اددو الانَددبا  جملتمددم الج ددو     

 لتحو ر  بودية الىاد ر الالملدل ب ى  .

خددر  الالدد  اد  إىل است،دد اد آكمددا  دددثط الاتىددة المددإا يف 

متدد   ذلد  مدن ا دداث ا    ست الما م اان  ام  املؤمىل  ثمان بن

لمى ا   وىم املىامل من سد   ح اة خسفة  اي بن ابي حال 

 (7) . ثغو ه  امار الرالر الغ ه  يف الإ الالبحر

                                   
 .324  فتو  البادانتالبسذ يت ( 7)
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  :البحر املتوسط املوقع واألهمية

يملر  هةا البحر  ىد الملاما  الملرا ببحر ال،ار اال حبر املغرا  

هم ته مدن  ددال امدو  مى دا مدا يدرمبط بده        اليمتى  ا (8)اال حبر الرالر

مددن ان،ددطة ب،ددرية خمتااددة ال س ددا  دالل ددة متملددددالت  المددا يددرمبط     

المدن   (9)تبةل  من خوا ص اجتما  ة الا توادية ال َدا ية متىو دة  

هددةا املىطددر فددإن البحددر املتوسددط يملددد اهدد  البحددا  يف الملددا  مىددة     

ا الودرت   ث مودم  ا ده ا ددر احلَدا ا  يف مودر الال،دار الجىدو       

با الغرا بسد ا نا ولت ال د و ي هةا البحر بامتداد  الواسم الاال 

مدددن ال،دددرب إىل الغدددرات البو دددوو  ددددد مدددن املددددن التجا يدددة ذا        

احلَدددا ال املم ددديال  دددإ التدددا يخ مثدددص اإلسدددمىد ية المددددن ال،دددار     

ب ة اهلامة ال ادب  اسد ا الوىدطىط ى ةت    الالىا ا ة البملا املدن ا ال 

ديددد مددن ا ددي  الاملدددن املههولددة ذا     كمددا موددم يف هددةا البحددر المل  

الى،ا  الب،ري اال توادي الالملامي الاحلَا ي امليتافت الد  هلدا   

مهث   اب جمريدا  ا  دداث يف الملدا   دإ الملودو ت كمدا مرجدم        

اهم ته النتملاش الي ا ة الالتجا ال  اب جوانبه امليتااة البالتالي فدإن  

                                   
 .345ت 1/21ت جمملج  البادانيا و  احلمويت ( 8)

البحددر املتوسددط اجملددال   ناددر: فرنددان برداليددصت   الاتوسددم  ددول املو ددوو   ( 9)

 ر.1990ت مرمجة يوسف شا  ال،ارت ال ا ال الثوافةت دم،رت الالتا يخ
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مدإ  ا هم دة هلدةا    ال (10)تاهم ة هةا البحر الا حة جا دة  دإ الملودو    

البحدددر كامدددا  اد الودددراو بدددل احلَدددا ا  الوا ملدددة  ادددب جوانبددده  

اال الجدددد  اململدددا ف الاحلدددرالا ف مدددا ب ى دددات   دددث انددده   (11)تامليتاادددة

ات الميمىىددا ان نملتددإ هددةا البحددر ا اال ماريًودديدربط ب ى ددا إمددا مو  ددد  

ا ان،ددط البحددا ت المددا مىددم ته بددالبحر املتوسددط إال لتوسددطه  ما خي  دد

)اليىدمب   بل الودا ا  الاحلَدا ا ت يودول  ىده ابدن خاددالن:       الاريد

 البحددر الرالمددي الالبحددر ال،ددامي نىددبة إىل اهددص  دالمدده الالىدداكىون

ه يملددانون مددن ا والدده مددا ال  بىدد ف هددةا البحددر السددوا اه مددن  دالمدد  

مملان دده امددة مددن امدد  البحددا  فوددد كانددط الددرالر الاإلفر ددة الالوددو    

الكانددط اكثددر  ددرالب   بالملدددالال ال،ددمال ة مددن هددةا البحددر الرالمددي 

المتدددداجره  يف الىددددان فمددددانوا م ددددرال يف  كوبدددده الاحلددددرا يف     

 (12).اساح اه(

ال د كانط الووافص  إ الملودو  مدربط البحدر املتوسدط بالتجدا       

يف بسد الملرا الفا د الغ هات ال د  االد  بملدا احلمدار فمدرال    

 بطدده ببحددر الواددير )احلجددا (  ددن حريددر  ىدداال ما  ددةت الكددان مددن      

الد   ادر  بملدد    لرش دت الةي فمر يف هة  الوىاال )هؤال  ها الن ا

                                   
 .16  تالووا البحرية الالتجا ال يف البحر املتوسطا ش بالدت ( 10)

 .72ت  ا مويون الالب ينط ونالملداليت ( 11)

 .252  تاملودمة( ابن خادالنت 12)
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ذل  بمل،را  الورالن الا ط  ىداال الىدويس( فمىملده مدن ذلد  بملدا       

)كدان خيتطدف الدرالر الىداد مدن احلدرر المددخص         مىت،ا يه بوولده: 

   (13).مراكب   إىل احلجا (

ال دد ال د  ىدد املاىددرين لاودرآن المدري  مددا يؤيدد هدة  التىددم ة       

.اَلالَُّبحجدِر الَُّمىجدُجو ِ   :ىد   ولده مملداىل   فود  دال ابدن كدث  يف ما   
(14) 

)إن هدة  البحدر بركدة يملد  حبدر الدرالر السدط         انه البحر املتوسدط: 

 (15).ا    الا ن ا  كا ا مو  ف ه الالبحر المب  يو  ف ه (

 :العرب والبحرية

 بص الددخول يف احلدديث  دن البحريدة يف  ودر الراشددين البدد        

 ا  ددا بددسد الملددرا ف مددا يتملاددر    مددن مملرفددة ا ال دداو الدد  كانددط    

بالبحريةت سوا   بص اإلسسر مباشرال ار  بص  ور الراشدين خدسل   

الملوددر الىبددويت  تددب يتددبل لىددا املىددتوا الددةي كددان  ا دده الملددرا    

 الاملىامون  بص  ور الراشدين يف هةا اجملال.

 دد ط البحددا  بددبسد الملددرا مددن ج ام ددا الددثسثت البالتددالي فوددد   

                                   
مدددا يخ الىددد وحيت  .9/289ت جا دددسر الىدددبس  سددد  نادددر: الدددةه :  ا( 13)

 .2/286ت جالااا 

 .6 ت آيةالطو  سو ال( 14)

 .19/231ت جماى   الورح ت .4/477ت جماى  ابن كث ت ( 15)
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البحر  بدص اإلسدسرت إال ان احلمد   ادب الملدرا       اب صاة ب اكانو

ا  دددن ا يملددد بمل دددد  ا اال إجياب دددب،ددمص  دددار يف اململرفدددة البحريددة سددداب   

الوا مت اللةل  فإنه البد من التارير بل ا  دال   امليتاادة مدن بدسد     

 الملرا يف مىتوا اململرفة بالبحر الفىونه.

 ادب  فاي مىاحر الا   يف ال،رب  د ان اهص البحرين الُ مان 

  ددث كانددط هلدد  صددس     (16)تد ايددة بددالبحر مىددة الملوددو  الودميددة   

حبرية  وية ببسد فدا د يف الىا  دة ا خدرا مدن الاد  ت الكدةل        

ببسد اهلىد الما ال ا  دات كمدا مدهمي الد من يف املودار الثداني حبمد         

مو مل دددا ا غدددرايف ال س ام دددا باحلب،دددة الامتدددداد ماددد  الملس دددة إىل  

 (17).ال ا  اال،رب ببسد اهلىد الما 

امددا اهددص الوددحرا  يف السددط ا ييددرال فمددانوا  دددميي الددإال    

بددالبحر ال كوبددة الخمتاددف امددو  ت حبمدد  مددو مل   ال دددر  دداجت   

 لتا  اململرفة.

الامددا اهددص احلجددا  الم امددة فوددد كانددط هلدد  مملرفددة  دددالدال يف    

الوريبدة مدن املددنت الالد       نئاملدوا البحرت   ث كانط لدي   بملا 

                                   
 .56ت  البحرية يف مور اإلسسم ةسملاد ماهرت ( 16)

انو   بد الملا  ت  .266ت  ما يخ البحرية املوريةخنبة من ا سامةالت ( 17)

 .22ت   ة ال اور البحا   ىد الملرااملس
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لبحر اليتواون بالملمص ف ه حبدالد   وة مثدص  كان اها ا يركبون ا

م ىددا  ال،ددمل بة  ددرا ممددة املمرمددةت الددةي كانددط وددر بدده بملددا  

سددان الددرالر ملتوج ددة إىل احلب،ددةت   ددث ذكددر  طدد  إ دددا هددة   

 بدددص البملثدددة الىبويدددة بورابدددة مخدددس   (18)الىدددان بدددالورا مدددن ال،دددمل بة 

سىوا ت الكانط هة  الىا ىة  مدص ا خ،داا البملدا مدواد البىدا       

  (19)ا هل  يف بىا  المملبة.ل  اشرتاها اهص ممة فمانط  ون ا

مددن  إىل احلب،ددة كمددا مدددل ا خبددا  املتار ددة ان الددةين هدداجرالا  

 كبددوا البحددر إمددا مددن بملددا املوا ددم يف م امددة      اصددحاا الددى   

  (20).)الىا ص احلجا ي( االمن سوا ص ال من

  ددث كددان لادد من ن،ددا  حبددري مددم احلب،ددة المددم اهلىدددت يف        

 (21).خمتااة  بص اإلسسر  وو 

                                   
ال،مل بة:  رية  اب شاحئ البحر ا  ر موابدص ممدة املمرمدةت الهدي     ( 18)

م ىاؤها مىة الودر ال بص ان مملر  جدال يف الملودو  املتدهخرال. ال دد   م دا     

ك اددو مددرت إىل الغددرا  اددب حريددر 100بىاىددي المبملددد  ددن ممددة  رابددة 

 .(351 /3ج تنمملج  البادانار: يا و  احلمويت االا ث )

 .2/44ت جالمامص ابن ا ث ت. 193 /1ت جالى ال الىبويةابن ه،ارت ( 19)

الوددداحلي . 1/146ت جإ دددا  الدددو ا بهخبدددا  ار الودددرا  ابدددن ف ددددت  

 .2/228ت جسبص اهلدا الالرشادال،اميت 

. 2/250ت جالدددرال  ا ندددفالىددد  ايت . 2/215ت جما خيددده الطددإيت ( 20)

 .259 /7ج تاملاوص نار: جواد  ايتالا

 .60ت  البحرية اإلسسم ةنار: سملاد ماهرت ا( 21)
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 اىلال د  اا الورآن  اب امل،ركل مو  دده  ار سدبحانه المملد   

 ىد  كوب   البحر ال ال خوف   ث  كاره  به  ىد الىجداالت ممدا   

ُهدَو الَّدِةي    يدل  اب مملرفة  ريش لركوا البحر يوول ار مملداىل: 

 ِفدي الُُّااُّدِ  اَلَجدَريجَن ِبِ د ج     ُيَى وُرُك ج ِفي الَُّبرو اَلالَُّبحجِر َ تَّدب ِإَذا ُكىجدُت ج  

ِبِريٍ  َح وَبٍة اَلَفِرُ وا ِبَ ا َجاَ مجَ ا ِ يٌ  َ داِصٌف اَلَجاَ ُهُ  الَُّموجُج ِمنج ُكصو 

َمَماٍن اَلَظى وا َانَُّ د ج ُاِ د َط ِبِ د ج َدَ دُوا الاَّدَه ُميجِاِودَل َلدُه الددويَن َلدِ نج          

َفَامَّا َانجَجاُه ج ِإَذا ُه ج  (22) ِمَن ال،َّاِكِريَنَانجَج جَتَىا ِمنج َهِةِ  َلَىُموَننَّ

َيبجُغددوَن ِفددي الُّددَه جِ  ِبَغ جددِر الَُّحددرو َيددا َاي َ ددا الىَّدداُد ِإنََّمددا َبغجددُ ُم ج َ َاددب     

َانجُاِىددُم ج َمَتدداَو الَُّحَ ددااِل الددد نجَ ا ُثدد َّ ِإَل جَىددا َمددرجِجمُلُم ج َفُىَىبوددُ ُم ج ِبَمددا   

 ]يونس[. (23)ُاوَنُكىجُت ج َمملجَم

ُ دصج َمدنج ُيَىجود ُم ج ِمدنج ُظُاَمداِ  الَُّبدرو اَلالَُّبحجدِر         كما يوول مملاىل:

ََدددر   ا اَلُخاَُّ دددًة َلدددِ نج َانجَجاَنددددا ِمدددنج َهدددِةِ  َلَىُمدددوَننَّ ِمددددَن        َمدجُ وَندددهُ  َم

 ( ]ا نملار[.63)ال،َّاِكِريَن

لُُّااَُّ  ِفي الَُّبحجِر ِلَتبجَتُغوا َ ب ُمُ  الَِّةي ُييجِجي َلُمُ  ا اليوول مملاىل:

َجددِاِه ِإنَّددُه َكدداَن ِبُمدد ج َ ِ  م ددا  َ ددر  ِفددي  (66)ِمددنج َف اَلِإَذا َمىَّددُمُ  ال

الَُّبحجددِر َ ددصَّ َمددنج َمدددجُ وَن ِإلَّددا ِإيَّدداُ  َفَامَّددا َنجَّدداُك ج ِإَلددب الَُّبددرو َا جَر جددُت ج  

 ج َانج َييجِىَف ِبُم ج َجاِندَ  الَُّبدرو   َاَفَهِمىجُت (67)اَلَكاَن الُِّإنجَىاُن َكُاو  ا

َارج َاِمىجدُت ج  ( 68)َاالج ُيرجِسَص َ َا جُم ج َ اِصب ا ُث َّ ال َمِجُدالا َلُم ج اَلِك ًادا 

 َانج ُيمِل ددَدُك ج ِف ددِه َمدداَ اًل ُاخجددَرا َفُ رجِسددَص َ َادد جُم ج َ اِصددًاا ِمددَن الددروي ِ   
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اَلَلَودج  (69)ِجُدالا َلُم ج َ َا جَىا ِبِه َمِب مل اَفُ غجِرَ ُم ج ِبَما َكَارجُم ج ُث َّ َلا َم

َكرَّمجَىا َبِىي َ اَدَر اَلَ َماَُّىاُه ج ِفي الَُّبرو اَلالَُّبحجِر اَلَ َ  َُّىاُه ج ِمَن الطَّ وَباِ  

َِ ًاا َّاَُّىاُه ج َ َاب َكِثٍ  ِممَّنج َخَاوَُّىا َماُّ  ]اإلسرا [. (70)اَلَف

حل  الالملمدرال  دري  الود د    كما كان من ا مدار اإل درار بدا   

الإي الإبا ة صد د البحدر ممدا يددل  ادب مملدرفت   بدالبحر الالود د         

ُاِ ددصَّ َلُمدد ج َصدد جُد الَُّبحجددِر اَلَحمَلاُمددُه َمَتا  ددا َلُمدد ج   ف دده يوددول مملدداىل: 

ي اَلِلاىَّ َّاَ اِل اَلُ روَر َ َا جُم ج َص جُد الَُّبرو َما ُدمجُت ج ُ ُرم ا اَلامَُّووا الاََّه الَّدةِ 

 املا دال[.(96[)ِإَل جِه ُمحجَ،ُرالَن

 :(22)اليوول ال،ا ر حرفة بن الملبد

 دم ة غددالال  دددددددكهن  دالج املالدد

 خسيا سال بالىواصف من دد         

  دالل ة اال من سال ابن يدددامن   

  ا الي تددس  حو  ددجيو  ب ا امل  

  ي،ر  باا املا    يموهدددا ب ا   

 (23)املاايد بال ددد كما  ى  الرتا 

                                   
ت مدن اصدحاا اململاودا  امل،د و ينت     خي،ا  الىاد  هشا ر جاهاي هجا( 22)

 اللد بالبحرينت المىوص ب ى ا البل الملراب ال دت  تص بىب  شملر . 

  ر.1997 ت(ددد    امده الشدملر   ددد   حرفة بن الملبدد ) تنار:  حي ب ال،ااا

 .  115ت  شر  اململاوا  الىبمنار: ا نبا يت الا
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ا   ىمدا  كدان مبالغ د   (24)الالش  ان ال،دا ر الملربدي  مدرال بدن هىدد     

  : ال

  نا الإ  تب  اب  ىا          مأل

 (25)  سا ىاألالالبحر ا ا الم 

ا يف ذلددد  إال ان ف ددده دل دددص  ادددب الوجدددود الهدددو الإن كدددان مبالغ ددد

البحددري المملرفددة الملددرا لاىددان  ب ددص اإلسددسر بددص الو  دديه  بددل        

 ا  ا الانوا  ا.اا

اليواص ابن خادالن من م ا ال الملرا البحريدة موا ندة بغ هد  ال بدص     

)ان الملددرا  امتددداد اإلسددسر الاسددتاادم   مددن خددإال غ هدد  ف وددول:   

                                                                                    
باددو  ت ا لوسدديت 35ت  شددر  اململاوددا  الووددا د الىددبم   ا نبددا يت ( 23)

 . =7/251تجاملاوص جواد  ايت. 365 /3ج ا  ا

 )املوددد ين ىدان اململرالفدة  ىدد الملدرا    املالم دةت الالملدالل دة: مدن اندواو ال    = 

 .الىابول(

ف والىدما  ا دد ماد    هو  مرال بن هىدت اليىدمب  مدرال بدن مىدة  بدن مدا       ( 24)

حي ددب شدداميت حرفددة بددن  ادد .مغالملدرا يف احلدد ال  بددص اإلسددسر مددن بدد   

 .426  تشر  الووا د الىبما نبا يت الملبد ال

 تمدداج الملددرالد  ت اليب ددديت 209 /13ت جلىددان الملددرا ابددن مىاددو ت  ( 25)

نادر إىل مييدد   اال .426ت  شر  اململاوا  الىبمت ا نبا يت 9/236ج

املس ددة ال اددور البحددا   ىددد  ت   بددد الملادد انددو   مددن ال،ددواهد ال،ددملرية: 

 .24ت  الملرا
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لبددداالم     يمونددوا م ددرال يف ثوافتدده ال كوبدده الالددرالر الاإلفر ددة    

ملما سدددت   ا والددده المربددداه  يف التواددد   ادددب ا دددواد  مرندددوا  ا ددده  

 (26). اية بثوافته(الا مموا الد

الالش  ان مملا  ما نى  لاملرا من موددر يف  ادور البحدا  يملدود     

لاملودددو  اإلسدددسم ةت   دددث ان مملاومدددام   يف هدددةا ا انددد   بدددص     

اإلسدددسر مملدددد  ددددالدال موا ندددة بغ هددد  مدددن ا مددد  ا خدددرات المبدددا 

 ودددداوا  ا دددده بملددددد اإلسددددسر الا تمدددداك   بددددا م  ا خددددرات      

 ب ةا ا ان .  الاهتمام 

 :رفة البحرية يف العصر النبوياملع

لاىدداد كافددةت الجددا ه  بملاددور    ندديل الوددرآن  اددب  سددول ار   

الددين الالددن ا ال دد ال د احلددديث  دن البحدر يف الودرآن المددري  يف       

ا إىل فوا دال الاهم ته يف الىوص الاالمودال  ا م،  اثىل الا بملل مو مل 

َواِ  اَلالُّددَه جِ  ِإنَّ ِفددي َخاُّددِر الىَّددمَ  مددن سددان يوددول مملدداىل:  هف دد المددا

اَلاخجِتَااِ  الاَّ جِص اَلالىََّ اِ  اَلالُُّااُِّ  الَِّتي َمججِري ِفي الَُّبحجِر ِبَما َيىجَاُم الىَّاَد 

اَلَما َانجَيَل الاَُّه ِمَن الىََّماِ  ِمنج َماٍ  َفَه جَ ا ِبِه الَُّه جَ  َبملجَد َموجِمَ دا اَلَبدثَّ   

ِف الروَياِ  اَلالىََّحاِا الُُّمَىيَِّر َب جَن الىََّماِ  ِف َ ا ِمنج ُكصو َدابٍَّة اَلَموجِري

 (]البورال[.164)اَلالَُّه جِ  َلآَياٍ  ِلَووجٍر َيملجِوُاوَن

                                   
 .253ت  املودمة ( ابن خادالنت26)
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الاَّددُه الَّددِةي َخَاددَر الىَّددَمَواِ  اَلالُّددَه جَ  اَلَانجددَيَل ِمددَن   اليوددول مملدداىل:

 ج اَلَسيََّر َلُمدُ  الُُّااُّدَ    الىََّماِ  َما   َفَهخجَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِ  ِ  جً ا َلُم

 (]إبراه  [.32)ِلَتججِرَي ِفي الَُّبحجِر ِبَهمجِرِ  اَلَسيََّر َلُمُ  الَُّهنجَ اَ 

َاَل ج َمَر َانَّ الاََّه َسيََّر َلُم ج َما ِفي الُّدَه جِ  اَلالُُّااُّدَ     ال ال مملاىل: 

َمَوَم َ َاب الَُّه جِ  ِإلَّا ِبِإذجِنِه َمججِري ِفي الَُّبحجِر ِبَهمجِرِ  اَلُيمجِىُ  الىََّماَ  َانج 

 (] احل [.65)ِإنَّ الاََّه ِبالىَّاِد َلَرُ الٌ  َ ِ  ٌ 

اَلَلدددددُه الَُّجدددددَواِ  الُُّمىجَ،دددددآُ  ِفدددددي الَُّبحجدددددِر   كمدددددا  دددددال مملددددداىل:

 (]الر ن[.24)َكالَُّه جَااِر

كما  دث المتاا الملييي  ن مىافم البحا  امليتاادة يف  ولده   

 الَّدددِةي َسددديََّر الَُّبحجدددَر ِلَتدددهُُّكُاوا ِمىجدددُه َلحجم دددا َحِري دددا       اَلُهدددَو مملددداىل:

اَلَمىجَتيجِرُجوا ِمىجُه ِ اَُّ ًة َماَُّبُىوَنَ ا اَلَمَرا الُُّااَُّ  َمَواِخَر ِف ِه اَلِلَتبجَتُغوا ِمنج 

َجِاِه اَلَلمَلاَُّم ج َم،جُمُرالَن  (]الىحص[.14)َف

ِن َهددَةا َ ددةجٌا ُفددَراٌ  َسدداِ ٌ  اَلَمددا َيىجددَتِوي الَُّبحجددَرا  اليوددول مملدداىل:

َشَراُبُه اَلَهَةا ِماٌُّ  ُاَجاٌج اَلِمنج ُكصٍّ َمهُُّكُاوَن َلحجم ا َحِري ا اَلَمىجَتيجِرُجوَن 

َجدِاِه اَلَلمَلاَُّمد ج     ِ اَُّ ًة َماَُّبُىوَنَ ا اَلَمَرا الُُّااَُّ  ِف ِه َمَواِخَر ِلَتبجَتُغوا ِمدنج َف

 (]فاحر[.12)َم،جُمُرالَن

الاَُّه الَِّةي َسديََّر َلُمدُ  الَُّبحجدَر ِلَتججدِرَي الُُّااُّدُ        مملداىل: كما  ال 

َجِاِه اَلَلمَلاَُّم ج َم،جُمُرالَن ِف ِه  ( ]ا اث ة[.12) ِبَهمجِرِ  اَلِلَتبجَتُغوا ِمنج َف
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كما اشدا  الودرآن المدري  إىل املس دة ف ده المدا حيتداج البحدا          

اَلُهدَو الَّدِةي َجمَلدَص     ىل:من االهتدا  الالداللدة  ادب الطريدر بوولده مملدا     

َلُمُ  الى ُجوَر ِلَت جَتُدالا ِبَ ا ِفي ُظُاَماِ  الَُّبرو اَلالَُّبحجِر َ دج َفوَّاَُّىا الُّآَياِ  

 ا نملار[.(97[ )ِلَووجٍر َيملجَاُموَن

 (32)اَلِمنج َ اَياِمِه الَُّجدَواِ ي ِفدي الَُّبحجدِر َكالَُّه جَادارِ     اليوول مملاىل:

ِن الرويَ  َفَ اَُّااَُّن َ اَلاِكَد َ َاب َظ جِرِ  ِإنَّ ِفي َذِلَ  َلآَياٍ  ِإنج َيَ،هُّ ُيىجِم

َاالج ُيدددوِبوُُّ نَّ ِبَمدددا َكَىدددُبوا اَلَيملجدددُف َ دددنج  (33)ِلُمدددصو َصدددبَّاٍ  َشدددُموٍ 

 ]ال،و ا[.(34)َكِثٍ 

الاشا  إىل الريا  الاهم ت ا يف املس ة الان دا مدن   دة ار  هدص     

َامَّنج َي جِديُم ج ِفي ُظُاَماِ  الَُّبرو اَلالَُّبحجدِر اَلَمدنج    البحر يف  وله مملاىل:

ُيرجِسُص الروَياَ  ُب،جدر ا َبد جَن َيدَديج َ  جَمِتدِه َاِ َادٌه َمدَم الاَّدِه َممَلداَلب الاَّدُه َ مَّدا           

 ]الىمص[.(63)ُي،جِرُكوَن

َاالج َكُاُاَمدداٍ  الاشددا  إىل املددوج الظامددا  البحددر يف  ولدده مملدداىل:  

حجٍر ُلجويٍّ َيغجَ،اُ  َموجٌج ِمدنج َفوجِ دِه َمدوجٌج ِمدنج َفوجِ دِه َسدَحاٌا ُظُاَمداٌ         ِفي َب

ََُ ا َفوجَب َبملجٍا ِإَذا َاخجَرَج َيَدُ  َل ج َيَمدج َيَراَها اَلَمنج َل ج َيججمَلِص الاَُّه َلُه  َبملج

 ]الىو [.(40)ُنو  ا َفَما َلُه ِمنج ُنوٍ 

د يف البحدر كإفىداده  يف   كما  دث الورآن  ن إفىاد الىا

الإ الذل  يف سو ال الرالر )الهةا البحدث يتملادر ببحدر الدرالر( اال حبدر      
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َظَ َر الَُّاَىاُد ِفي الَُّبرو اَلالَُّبحجِر ِبَما َكَىَبطج َايجِدي  ال،ار يوول مملاىل:

 (]الرالر[.41)الىَّاِد ِلُ ِةيَوُ  ج َبملجَا الَِّةي َ ِمُاوا َلمَلاَُّ  ج َيرجِجمُلوَن

 وجيه النبوي وأثره يف خطط املسلمني البحرية:الت

يتحدث  صحابه باستمرا   ن ما ستىاله هة   كان الرسول 

ا مة من فتو  الما ستى طر  ا ه مدن موا دم خمتاادةت الكدان ب دةا      

يوجددده انادددا ه  هلدددةا ا مدددر بدددص اليدددد وه  بطريودددة مباشدددرال الغددد   

 لام،ددا كة ف مددا س حوددص مددن فددت  حبددري الغدد   ت اليف      المباشددر

ا بالغ دد  ال يىطددر بدده الرسددول مددن مودو ي ان هددةا الإن كددان إخبددا   

 ىد ت إن هو إال ال ي يو ب إال انه كدان ذا اثدر بدال  يف التيطد ط     

لغيال البحرت المىده مدا يتملادر بدالبحر املتوسدط الدةي ال د  ادب لىدان         

الصدد ه الا دم ا  دداثت     تاال اإلشدا ال مىدم ة   سد  البا  سول ار 

 (ا   دص يف  تدال الدرالر   مد  بداا ) :يف البيدا ي المن اش ر ذل  ما  الا  

االل ج ش من امد  يغديالن    ) يوول:  ن ار  رار ان ا املط الى  

:  اط يا  سول ار انا فد     دال   : الط ار  رار تالبحر   د االجبوا

االل ج ش من ام  يغديالن مديىدة   ودر     : انط ف    ث   ال الى 

 (27).(ال : ال .انا ف    يا  سول ار :فواط تمغاو  هل 

ا لاودحابة لاغديال يف البحددر   الالشد  ان هدةا احلدديث كدان دافمل د     

                                   
 .3/1069ت جصح حه البيا يت( 27)
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الالتيطدددد ط لدددده سددددوا  غدددديال الددددرالر  امددددة مددددن البحددددر اال غدددديال        

خاصةت الهي اه   وا د الرالر  اب البحر املتوسدطت   ةالوىطىط ى 

 .الهةا احلديث من مملجيا  

ال ددد ال د  الرالايددة بهلادداظ اخددرا الحددرب خمتااددة  ىددد البيددا ي   

 سدول   يودول كدان  انده املده    )اندس بدن مالد      ا ما  الا   ن:مى 

إذا ذه  إىل  با  يددخص  ادب ار  درار بىدط ماحدان فتطملمده        ار 

دخص يومدا فهحملمتده فىدار  سدول     الكانط  ط  بادال بن الوامط فد 

ث  است وظ يَح   الط فواط ما يَحم  يا  سدول ار    ار

ص ار يركبدون ثدب    فوال ناد من ام   ر دوا  ادي غدياال يف سدب     

ا  اب ا سرال اال  ال مثص املاوف  اب ا سرال فواط هةا البحر ماوًك

ادو ار ان جيملادد  مددى   فددد ا ثدد  ال ددم  اسدده فىددار ثدد  اسددت وظ      

يَددح  فواددط مددا يَددحم  يددا  سددول ار  ددال ندداد مددن امدد          

ا البحدر ماوًكد  ال يف سدب ص ار يركبدون ثدب  هدةا      ر وا  ادي غديا  

ص املاددوف  اددب ا سددرال فواددط ادو ار ان جيملادد    اددب ا سددرال اال مثدد

مى    ال انط من ا اللل فركبط البحر يف  مان مملااليدة فودر ط   

 (28) ن دابت ا  ل خرجط من البحر ف امط(.

ال د ال د  الااظ يف مىم ة البحدر املتوسدط بتىدم ة اخدرا مى دا      

                                   
 .5/2316ج ت(ا فوال  ىده من  ا   وم  ات )باصح حه تالبيا ي (28)
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)اناد من امد   ر دوا  ادي يركبدون هدةا البحدر ا خَدر          وله:

 (29). اب ا سرال( كاملاوف

ا يف ال د استااتط هة  الرالايدة الغ هدا نادر البيدا ي فو دم باب د      

 صح حه. كما ال م مىا  يف ( كوا البحرباا ) :صح حه اا 

        (30).(فَص الغيال يف البحر باا) :ا اا ا  اب هة  الرالاية باب بىا  

  دال:  ال د ذكر ابن املبا ف يف كتابده ا  داد ان  سدول ار    

ا الممددون لمدد  ذمددة الخددراج السدد مون    مدد  سددتجىدالن اجىدداد   )إن

لم   اب س ف البحر مدا ن ال وو  فمن اد ف ذل  فاسدتطاو ان  

حيددبس ناىدده يف مديىددة مددن مادد  املدددا ن اال  وددر مددن مادد  الووددو   

ا خي ددف ف دده امل،ددركل مددن ندديل مىيًلدد ال ددال ... تددب ميددو  فا املددص 

يرفم  اسه  الخي اونه  تب يد كه املو  كت  به كهجر ساجد ال

إىل يور الو امدة الاجدر  دا   ال يوملدد إىل يدور الو امدة الاجدر صدا   ال         

 (31).ياطر(

                                   
)بدداا فَددص مددن يوددرو يف سددب ص ار فمددا  ف ددو    تصددح حهالبيددا يت ( 29)

 .2/1030ج تمى  (

 .3/1518ج تصح حهمىا ت  (30)

 .1/144ج تكتاا ا  اد بد ار بن املبا فت ( 31)
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)مددن   يددد ف الغدديال مملددي فملا دده    ددال: كمددا ان  سددول ار  

 (32).بغيال البحر(

ال  يوتور احلديث الىبدوي  ادب  كدوا البحدر لاج داد الالغديال       

بملدا   فوط بص ال د مدا يددل  ادب حاد  التجدا ال يف البحدر مدن خدسل        

ا ا  اديث مما دفم البيا ي لو م باا يف صح حه ال م لده  ىوان د  

  (33).( باا التجا ال يف البحر) :اا 

 (34)(.باا ما يىتيرج من البحر) :ا اا كما ال م باب 

 :خطط الراشدين يف البحر املتوسط

 :  عهد أبي بكر الصديق

ا موا نددة بددبملا  ا جددد كددان  وددر ابددي بمددر الودددير  ودد       

بوتال املرمددين مدن الملدرات المدا      الراشدينت ال د ان،غص الااا  

ان فر  مى    تب الجه اجىاد املىامل لاوتال  د فا د الالدرالر يف  

 ال ط الا دت الكانط مملا  ج ود  موج ة لاوتال الإيت مم انده  

خطط لات  ال،ار مبا ف  ا مدن سدوا ص  ادب البحدر املتوسدط إال ان      

ت   دث كدان املىدامون الالدرالر     ما  الطط   مت  يف فرتال خسفته

                                   
 .1/154جت كتاا ا  اد تابن املبا ف( 32)

 2/727ت جصح   البيا ي( 33)

 .2/544ت جالبيا ي صح  ( 34)
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يملدددالن ململركددة ال مددوف احلااددة الدد  غدد   جمددرا ا  ددداث يف 

ا بسد ال،ار مبا ف  ا املوا م الىا ا ةت الال ما ر لىا الرالايا  اخبا  

مةكر  ن ن،دا  لامىدامل يف حبدر ال،دار )املتوسدط( خدسل فدرتال        

وهل  ابي بمر لبودا    يف ا حدرا  ا ىوب دة مدن ال،دار ال ددر الصد       

ن املو ددف  االنمدداد  ددير   تلاىددا ص خددسل خسفددة ابددي بمددر     

البحري لامىامل   يتغ   ن ما كانط  ا ده الملدرا يف ا اها دة    

 . ال من الى  

 :  عهد عمر بن اخلطاب

إىل   امتدددد  الداللدددة اإلسدددسم ة يف ايدددار  مدددر بدددن الطددداا   

اصددواو خمتااددة مددن بددسد ال،ددار الموددرت المددن ذلدد  شددواحئ البحددر  

املتوسددددط ال،ددددر  ة املطاددددة  اددددب بددددسد ال،ددددارت الشددددواحئ موددددر   

ا لاملمدددص الالتيطددد ط يف البحدددر ال،دددمال ةت البالتدددالي كدددان مَدددطر 

املتوسط  اب شواح ه يف مور الال،ار   ث اهت  بتحودل املدوانئ   

 الالىوا ص .

لركوا البحدر جماهددين   الاحلديث الملماي  ن خطط املىامل 

مدا يتملادر ببحدر الددرالر ار     سددوا  مى دا  بدن الطداا    يبددا مدم  مدر   

بالبحدددا  الالاجدددان ا خدددرا الددد  كاندددط مددددخص يف نطددداب الداللدددة 

ت فتددةكر الرالايددا  ال ددا م    اإلسددسم ة ايددار  مددر بددن الطدداا    

خمتاادددة اد  لو دددوو مجا دددا  مدددن املىدددامل يف اخطدددا  الم الددد       
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حبريددةت الهددةا يملدد  ابتدددا   الجددود ألطدد ط هلددةا ا مددرت المما سددة     

   مر   دث  دار بملَد   بدالملبو  مدن  مدان إىل       حبرية من  بص امرا

 .الىىد

 ثمدان بددن   الىل  مددر بدن الطدداا    فودد  الا الددبسذ ي  دال:   

البحرين ال مان سدىة مخدس  ،درال فوجده اخدا        (35)ابي الملا  الثواي

ا إىل مانددده احلمددد  إىل البحدددرين المَدددب إىل  مدددان فددده طم ج ، ددد 

  فمتد  إل ده   فاما  جم ا  ش كت  إىل  مدر يملامده ذلد    (36)باهلىد.

ا  اددب  ددود الإنددي ا اددف بددار ان لددو اخددا ثو ددف  اددط دالد  يددا   مددر

 (37)اص بوا  خة  من  وم  مثا  .

بملدث سدىة  ،درين لاد جرال      المن ذ لد  ان   مدر بدن الطداا     

                                   
هو  ثمان بن ابي الملا  بن ب،ر بن  بد دهمان بدن  بدد ار بدن همدار     ( 35)

    يف الفد ثو ف فاسدتملماه الدى   بورال اساالثواي ابو  بد ار نييص ال

المددىمل   مددن الددردالت الا ددر       اددب الطددا فت خطددب   بملددد الفدداال الددى       

بمر ثدد   مددر ثدد  اسددتملماه  مددر  اددب  مددان الالبحددرين سددىة مخددس      ابددو

 ،دددرالت ثددد  سدددمن البودددرال  تدددب مدددا  ب دددا يف خسفدددة مملااليدددة  سدددىة      

 .4/451الت جاإلصداا )ابدن  جدرت    مخىلت ال  ص سىة إ دا المخىل.

 (.5/508ت جاالطبوا  المإ تابن سملد

البحريدة يف مودر   مانةت من  را اهلىد الوريبة من مبباي )سملاد مداهرت  ( 36)

 (.62ت  اإلسسم ة

 .2/420ت جفتو  البادانالبسذ يت ( 37)
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يف انداد إىل احلب،دة يودا بون الثسةا دة      (38)تالىبوية  اومة بن جمي 

   (40).يف البحر فهص بوا (39)تا  اب إ دا غا ام   البحرية د 

الالشدد  ان هددة  احلددوادث الغ هددا جملاددط  مددر يددرتدد يف  ددص      

املىددامل  اددب ا  دداد يف البحددر اللملادده كددان  اددب  ىا ددة بددهن       

يىتملدالا بملدت ال  يمىبوا الإال الس مة هلةا ا مر البالتالي ف   

غ  مؤهال لةل  لد س  ادب الددالارت بدص يف ماد  ا يدار الد   داالل         

ة بن ابي سا ان ام    اب ال،ار إ ىا ه ب دةات فودد نودص    ف  ا مملاالي

املؤ خون ما دا  بل  مر المملاالية مدن مراسدس    دث )اع مملااليدة     

يف غديال البحدر ال درا الدرالر مدن  دص         اب  مدر بدن الطداا    

ال ال إن  رية مدن  درا  دص ل ىدمم اهاد ا نبدا  كسب د  الصد ا          

 دجاج  (.

  بددن الطدداا   ة  مددرال ددد كددان هلددةا الطادد  دال   يف د اسدد    

                                   
هو  اومة بن جمي  بن ا  و  المىانيت صحابي جا دص ت كدان يدؤمر     ( 38)

دددد  رد ال،ددار  مددن ابددي بمددر ال مدد  ت اشددت ر ا دداد  يف بددس  سددول ار 

)الطإيت سدىة ثدسث ال ،درين لاد جرال الىبويدةت     ت مويف دد   ي ار  ى ما

 =ت ابدددن7/143ت جالبدايددة الالى ايددة  ت ابددن كددث ت   2/446ت جما خيدده 

 (.4/559تجاإلصابة جرت=

 .2/632ت جمملج  ما استملج البمريت ( 39)

 .4/559جت اإلصدددددابة ابدددددن  جدددددرت . 2/517ت جما خيددددده الطدددددإيت( 40)

 .5/284ج املوىفالر ابت  بد
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لامو وو الالتيط ط لده الاست،دا مه اهدص الدراي مدن امرا دهت الدةين        

 اي،وا املوا م البحريدة ال رفدوا اخبدا   المدا يددال  ف دهت الكدان مدن         

)صددف لددي  هددؤال  امدد   يف موددر  مددرال بددن الملددا   فمتدد  إل دده:  

فمتد  إل ده  مدرال إندي     ..... البحر ال اكبه فإن ناىي مىا    إل ده 

ا يركبده خادر صدغ  إن  كدن خدرب الوادوا الإن       كدب    ايط خاودا  

 ددرف ا ا  الملوددول يدديداد ف دده الدد ول  اددة الال،دد  كثددرال هدد  ف دده    

 (41).كدالد  اب  ود إن مال غرب الإن  ا برب(

الالشدد  ان جددواا  مددرال لملمددر كددان لدده مددهث   يف األدداذ  ددرا       

)ال  مر اي  اس    ث ان  مر   ملا  را الرسالة كت  إىل مملااليدة: 

 (42)ا(.ا باحلر ال ا ص ف ه مىاما ابد ةي بملث  مد الال

 تاجياب د إا اال الكان لورا   مر ما يتبملده مدن خطدط مىا ةيدة سداب      

 لتديار ا  ث كت   مرا ده مبىدم  كدوا البحرتالمؤكدد الرالايدا       

مملاالية الغ   من امرا  املىاحر الوا ملة  اب حبر الرالر بهمر  مر بن 

 .(43)الطاا 

ادددب خمالاتددده مدددم ان بملَددد   خدددا      ال  جيدددرؤ ا دددد مدددى      

                                   
 .3/285ت جالطبوا  ابن سملدت( 41)

 .2/600ت جما خيهالطإيت ( 42)

 .157ت  فتو  البادانانار: البسذ يت ( 43)
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ال ودته ان   (44)تمغامرا  حبرية  بص ا مدرت مدى    رفجدة بدن هرةدة     

الملددس  بددن احلَددرمي  امددص  مددر  اددب البحددرين الج دده  يف البحددر     

فادت  جييدرال ممددا    (45)فملدإ  إىل ا   فدا د سدىة ا بدم  ،درال لاد جرال      

ياي فا د فهنمر  مر ذل   نه   يىتهذنه ال ال غدر   املىدامل   

 (46)ملا به بطرد  من البحرين الامر  ان ياحر بالموفة.ف

ال اب كص فإن  مر  غد  مدردد  يف  كدوا البحدر إال انده سدملب       

بمص ج د  حلماية الثغو  البحرية الخطط هلةا ا مدر الاجت دد  ايده    

 يف ممل ل ا مرا  ال ول الثغو  الجتى د الىوا ص.

و  لامرابطددة  اددب الثغدد اللملددص  مددر كددان يتمثددص  ددديث الددى   

ا الممدون لمدد  ذمددة  )إنمدد  سدتجىدالن اجىدداد   البحريدة كمددا  دال:  

الخراج الس مون لم   اب س ف البحر مدا ن ال ودو  فمن اد ف 

ذل  فاسدتطاو ان حيدبس ناىده يف مديىدة مدن ماد  املددا ن اال  ودر         

ا )مددن ندديل مىيًلدد ال ددال: .…فا املددص( مددن مادد  الووددو   تددب ميددو   

                                   
ال رفجة بن هرةة صحابي جا ص كان . 253ت  املودمة تابن خادالن( 44)

ف من  واد الات  ايار ابي بمدر ال مدر لده نمايدة شدديدال يف الملددال شدا        

يف الوَددا   اددب املرمدددين الاشددت ر باتحدده لاموصددص المددا جاال هددا )ابددن         

 .(4/485ت جاإلصابة جرت 

 .4/362ت جالطبوا  المإاابن سملدت ( 45)

 .2/227ت جمملج  البادانيا و  احلمويت ( 46)
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املددو  كتدد  بدده    خي ددف ف دده امل،ددركل الخي اوندده  تددب يد كدده    

كهجر ساجد ال يرفم  اسه إىل يور الو امة الاجر  دا   ال يوملدد إىل   

 (47).يور الو امة الاجر صا   ال ياطر(

ا يف ال ددد كددان املىددامون يىاددرالن ناددرال خاصددة ملددن مددا  مرابًطدد

  (48).الثغو  البحرية كاإلسمىد ية الغ ها

ا مدن ج ،ده   ا كدب   اللةل  فإن  مرال بدن الملدا   دد جملدص  ىدم      

الكدان  مدر بدن     (49)تا بالىدا ص بملدد فدت  اإلسدمىد ية الثداني     ابًطمر

الطددداا يبملدددث يف كدددص سدددىة )غا يدددة مدددن اهدددص املديىدددة مدددرابط        

 (50).باإلسمىد ية(

كما كان كث  من املتطو ة حير   اب املرابطدة يف الثغدو     

 (51).البحرية اكثر من غ ها

ال د كان هلةا احلر  ما يإ   فودد  در  الدرالر  ادب التغاد       

 اددب بملددا الىددوا ص يف بددسد ال،ددار آخددر خسفددة  مددر الاالل خسفددة 

                                   
 .1/144ج تكتاا ا  اد بد ار بن املبا فت ( 47)

 .1/163ت جالطط املوريييت( 48)

 .167 /1ت جلططااملوريييت ( 49)

 .1/167ت جالطط املوريييت( 50)

 .146 /3ت جالمامصابن ا ث ت ( 51)
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  .(52) ثمان 

ا بل الثغو  البحرية يف ال،دار الالثغدو  يف   الالش  ان هىاف مرابًط

مور بص إن البملا ي،  إىل ان مما جرا املىامل  اب  را الدرالر  

يف اإلسمىد ية  من  مر الإصرا ه   اب فتح ات فت    ىا ية يف 

 (53).ال،ار

كددان   مددن هىددا ميمىىددا الوددول: ان   ددد  مددر بددن الطدداا ال

يملتمددد يف خططدده يف البحددر املتوسددط  اددب مدافملددة الددرالر ال وددل  

املوا دم اإلسدسم ة  ا دهت فودد  ددل امدرا   دددين لىدوا ص ال،ددار        

 ددن الدددفاو  ى ددات اثىددا   يا مدده لا،ددار يف الىددىة الىددابملة    مىدد ولل

 (54). ،ر لا جرال

مرم بددا   مددر  مددرا  الىددا ص يف ال،ددار   المددن املااددط لاىاددر ان  

 (55).جا   بملد  سالة مملاالية ال  يطا  ا ذن له يف الغيال يف البحر

ال د  ر  الوحابة التجدا ال بدالبحر الذهبدط بملدا امدواهل  ف ده        

كمدددا  رفدددوا ذلددد   مدددن ابدددي بمدددر الودددديرت   (56)ت  مدددن الدددى 

                                   
 .2/133ت جفتو  البادانالبسذ يت ( 52)

 .164 /1ت جالططاملوريييت ( 53)

 2/491ت جما خيه الطإيت( 54)

 2/602ت جما خيه الطإيت( 55)

 .21ت  كتاا الد ا انار: الطإانيت ( 56)
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ادل إما دة الارصدة لتجددا  املىدامل لاتبد      الكان من س اسة  مدر  

مددم جتددا  البحددر ايفخددرين يف البحددر املتوسددطت   ددث ثبددط ان بملددا 

 بة كددانوا يتملدداحون التجددا ال ف دده  مددن  مددر بددن الطدداا االوددح

)كددان اصددحاا ندد  ار  فوددد اال د ابددن  ىدداكر  الايددة  ددال ف  ددا:

يتجرالن يف حبر ال،ار  إىل الرالر مى   حاحة بن  ب د ارت السدمل د  

 (57).(بن  يدا

 (58).انه االل من  ص الطملار يف الىان مر كما اشت ر  ن  

الالش  ان ناار المل،و ت الةي يت  التملامدص بده مدم التجدا  الدةين      

ميرالن ببسد املىامل كان له نو   مدن التطب در مدم جتدا  البحدر      

املتوسدددط الدددةين كدددانوا يملدددإالن بدددسد اإلسدددسرت  تدددب ان بملدددا       

املديىددة  الودداحىل بىددوا ي فاىددطل مددن الددرالر الالىددبط يودداون إىل     

 .(59) لاتجا ال  من  مر

 كما ان الرالر كانوا يملاماون جتا  املىامل مبثص هةا الىاار.

المددددن هىددددا ميمىىددددا الوددددول إن  مددددر   خيطددددط لألسدددداح ص     

                                   
الحاحدة بدن  ب دد ار السدمل د     . 25/57ت جمدا يخ دم،در  ت ابن  ىداكر ( 57)

بن نا ص من المل،رال املب،رين با ىة من اصدحاا الدى     بن  يد بن  مرال

. 

 .3/282ت جالطبوا  المإاابن سملدت ( 58)

 .641ت  ا موالانار: الواس  بن سسرت ( 59)
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يف الو دط الدةي   يتجاهدص      اإلسسم ة ال  اسىدط بملدد  ودر    

 املواع ا مى ة ل،واحئ املىامل  اب البحر املتوسط.

 

 

 : عفان بن  عهد عثمان

البد مدن التهك دد  ادب انده       ل احلديث  ن خسفة  ثمان  

سا   اب حريوة  مر يف  ودل الثغدو  ال ايت دا الجتى ددهات )ملدا      

كتدد  إىل مملااليددة يددهمر  بتحوددل    اسددتياف  ثمددان بددن  اددان   

 (60)الىوا ص الشحىت ا الإ طاو من يىيله إياها الوطا م فاملص(.

 يمدن ال دد  امليطدط   دث     اليىبغي التهك د  اب ان  ثمدان   

كان ممله  دد كب  من الودحابة ممدن مربدوا  ادب يدد  سدول ار       

يف   د ابي بمر الوددير  ممن موىل املىؤالل ا  امليتااة ت ال 

ال د مملاد  كدث  مدى    ا اديدث يف      ت   د  مر بن الطاااليف 

 فَص غيال البحر فود كدان   بدد ار بدن  مدرال بدن الملدا  يودول:       

 (61).ا(بحر ا   إلي من  ىطا  متوبًا)غيالال يف  ال

                                   
 .134ت   فتو  البادانالبسذ يت ( 60)

 .157 /1ت ج ادكتاا ا ابن املبا فت ( 61)
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بددص ان هىدداف  الايددا   ددن بملددا الوددحابة مدددل  اددب ماَدد ا         

لا، ادال يف البحر الانه بهجر ش  دينت الان من فامه الغيال مدم الدى    

 . (62)فملا ه الغيال يف البحر لملا  اجر 

  اسة لركدوا البحدر مملااليدة    الكان من اشد امرا   ثمان 

وط لده  ددال  داالال  إل ىداو  مدر بدن       الدةي سدب   بن ابي سدا ان  ا

بركوا البحر فا  يىج  يف ذل  فاما استور  ا مدو    الطاا 

ا احملااللة )يىدتهذنه يف غديالال   كت  إل ه ممر    لملثمان بن  اان

اليملامه  رب ا الس ولة ا مر ف  ا فمتد  إل ده ان  دد شد د         إ

 (63)البحدر(   دل اسدتهمرمه يف غديال    ددد    ده ار ددد   ما  د  ا د   مددر   

لودد كدان  د  ثمدان يف بدايدة ا مدر هدو الىد   ادب خطدة  مددر يف          

املىم من  كوا البحر املتوسط الا  اد ف ه  غد   داالال  مملااليدة    

املتمر الت لمن مملاالية   ي هد الكر  ا مر سدىة سدبم ال ،درين    

ا ا ذن من  ثمانت الهةا يمل   االلدة إ دادال الىادر يف الطدة     حالب 

ا مدن خسفتدهت    مدر الالدير  ثمدان ب دا ناىده صدد         الد  سدا   ا  دا   

الالشدد  ان  ثمددان حبددث ا مددر مددم بملددا مىت،ددا يه  بددص ان يغدد       

)فإن  كبدط البحدر المملد      ا  اب  سالته:الطة اليمت  ململاالية  د 

                                   
 .1/154جت كتاا ا  اد تابن املبا ف( 62)

 .157  تفتو  البادانالبسذ يت ( 63)
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 (64)ا ل  الإال فس(.امرام  فه كبه مهذالن 

المن املؤكد ان  ثمان   ىمدا اصدر  ادب  كدوا مملااليدة البحدر       

ريد التهكد الالتهك د  اب سسمة جىد املىدامل مدن   بههاه كان ي

الطر الطب ملي الىام   ن ا  ص باإلحبا ت امدا الطدر الىدام   دن     

ا  اد الالوتال فاي نار  ثمان الغ   من الودحابة امدر موبدول الال    

ميمددن اهلددرالا مىدده. )فركدد  البحددر مددن  مددا المملدده مراكدد         

 (65)كث ال ال ص امرامه(.

ا ان من يغديال يف البحدر يمدون خمتدا       ا  ابكان  ثمان  ريو 

)ال  :لددةل  غدد  جمددإ  ا ددهت اللددةل  اكددد  اددب مملااليددة يف كتابدده   

ا مىتيددد  الىددداد الال مودددرو ب دددى   خ هددد  فمدددن اختدددا  الغددديال حا مل ددد 

الالشدد  ان ألطدد ط  ثمددان جددص الرجددال   (66)ت ادده الا ىدده فاملددص(هف

مبدا   الالملدال الالووا دت كما مت مىا ة الملديد مدن ا ن،دطة املرمبطدة   

 خطط له يف البحر املتوسط. 

 :التجنيد البحري

لاى،ددا  البحددري يتطادد  جىددد مملدددين هلددةا    إن موجدده  ثمددان 

                                   
 .157  تفتو  البادانالبسذ يت ( 64)

 .157  تفتو  البادانالبسذ يت ( 65)

 .2/601ت جما خيه الطإيت( 66)
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 ا مر كما يتطا   دال خاصة من سان الما يرمبط ب ا.

الالش  ان الغيال يف البحر كان من اهدا  اجملاهدين املىدامل  

هت خيإ بغديال املىدامل يف البحدر اليرغد  ف د      مىة املوا الرسول 

البالتددالي كددان مجددم ا ىددد لاغدديال يف البحددر يف  وددر الراشدددين       

اال مدا ال د  ىده مدن     ا  ن   مربدوا  ادب يدد  سدول ار     ا نار م ىر 

خاصدةت   هدا  ادب ناىد ا  ا ىدد البحدريل       الايا ت كان هلدا مهث 

ا خاصددة بغدديال البحددر  فوددد ال ددم مملادد  احملدددثل يف كتددب   ابواب دد   

بدداا مددن غ هدد  فملىددد البيددا ي )  الا  دداد ف ددهت م دد  ا ىددد اكثددر 

 (68)ت(بددداا فَدددص الغددديال يف البحدددرال ىدددد مىدددا  ) (67)( كدددوا البحدددر

ملبدا ف يف كتداا ا  داد بإسد اا  دن الغديال يف       اكما  ددث ابدن   

 (69).البحر الفَص ال، ادال ف ه

 (70)كما اال د ابو داالد  دد من ا  اديث يف هةا ا ان .

ا يف شي  مدى ن  مخس من  ب)) انه  ال: الى  ال د اال د  ن 

ف ددو شدد  د الوت ددص يف سددب ص ار شدد  د الالغريددر يف سددب ص ار  ددي    

                                   
 .3/1060ت جصح   البيا ي( 67)

 .3/1518ج تصح   البيا ي( 68)

 .1/155ج تكتاا ا  ادا فت ( ابن املب69)

 .3/6ج تسىن ابي داالد( 70)
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((الجددص ... احلددديث
الف دد  ابددن مبددا ف مددن احلددديث ان الغريددر هىددا    (71)

 مرمبط با  اد البحري. 

التطدوو ال ددر    مبددا اليملتمد التجى د البحري يف  من  ثمان  اب 

 اب مملاالية إكرا  الىاد  ا ه الذل  موتَب  سالة  ثمان الشرحه 

  ىمددا اذن لدده بددالغيال يف البحددر )ال مىتيدد  الىدداد الال موددرو ب ددى        

  (72). اه الا ىه(ها فخ ه  فمن اختا  الغيال حا مل 

المدددددل الىوددددو   اددددب م،ددددا كة الىىددددا  يف  كددددوا البحددددر  

مبوددددا بة اجملاهدددددين ف دددده )الكددددان الىدددداد يغدددديالن بىىددددا    يف  

ملددددددا حيتاجدددددده  الهلددددددن دال   يف املىددددددا دال الاإل ددددددداد (73)املراكدددددد (

اجملاهدددالن مددن حملددار اال شددراا اال دالا ت الكددن بددالطبم مبوددا بة    

ت ال دددد حبدددث  المىدددترتا   دددن الرجدددال   (74)تا الاج دددن اال  دددا م ن 

الاو دددا  هدددة  الوَددد ة فدددراا بملَددد   جدددوا   كدددوب ن يف الىدددان    

المددب ال الدد  ال يَددطر ن ف  ددا ل حددسو  اددب  ددو ا  الىىددا ت        

اشدين هو املىتىد لااو ا  الالش  ان  كوا الىىا  الىان  من الر

                                   
 .1/154جت كتاا ا  اد تابن املبا ف( 71)

 .2/601ت جما خيهالطإيت ( 72)

 .1/169ت جالطط املوريييت( 73)

 .3/97ت جالمامصابن ا ث ت ( 74)
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  (75)يف حبث الوَ ة.

الجدود    اللملص مما شجم ا ىد  اب  كوا البحر  مدن  ثمدان  

ا يف سددب ص ا حبري د  ددد كدب  مدن الودحابة ممددن جملدص ناىده جىددي        

الابدددو الدددد دا ت الابدددو ذ    هدددؤال  ابدددو ايدددوا ا نودددا ي    ار مدددن

. الغاا يت الار  رار بىط ماحانت الغ ه  من اصحاا الى 
(76) 

الكانوا من ا ر  الىاد  اب ا مدن لراكد  البحدر فودد اال د     

من صح  ابا ايوا ا نوا ي يف غيالال حبرية انه  دال: )صدملد  بده    

 كدد  ان اب دط الا ادة الال ذمدة لدي(      ال دال: فىديل.   (77) اب سدط  اجاد   

فو دم مىده    (78))مدن بدا   ادب إ دا      انده  دال:   كما ال د  ن الدى    

 (79)ن  كد  البحدر  دل يدرم  يملد  يغددتا      فمدا  بر دط مىده الةمدة المد     

                                   
 .78دد  76 /11ج تفت  البا ي( 75)

 .3/6ت جسددددىىهت ابددددو داالد .3/1060ت صددددح حهناددددر: البيددددا يت  ا( 76)

ت مملجد  الباددان  يدا و  احلمدويت    .157ت   فتدو  الباددان  البسذ يت 

 .2/227ج

الىط  الةي ال جدا  لهت الكدص مدا ال جددا  لده مدن هدودج اال سدا ىة اال        ( 77)

 (.2/425ت جلىان الملراابن مىاو ت غ  ذل  )انار: 

يووددد بدده الىددط ت اليووددد بدده مرسدداال  الىددا ىةت كمددا يددهمي      إ ددا :( 78)

 .(5/194ت  جلىان الملراملىب سط  الىا ىة )ابن مىاو ت مب

اال مادداو الجمدداال ال احلددد اململ ددودت اللملددص املووددود بدده شدددال         )اإلغددتسر( (79)

ت الى ايدة يف غريد  ا ثدر   ا طراا البحر ال او موجه )انادر: ا دي يت   

 .(3/382ج
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 (80)ف ا  بر ط مىه الةمة(.

 التجهيزات البحرية:

الش  ان املىامل   ىما دخادوا البحدر يف بددايا   ودر  ثمدان      

كانوا من ا ص الىاد خإال ف دهت   دث   يموندوا مبىدتوا الدرالر      

الال  ري  مى   يف الإالت لمن دخول ا وار كثر مدن اهدص ال،دار    

اكىد    ددد   ى مدا  ار   دي دد إلسسر  من  مر ال ثمان المور يف ا

املىدددامل خدددإا  حبدددريل ذالي مماندددة  امل دددةت كمدددا ان هدددؤال        

بدددخوهل  يف اإلسددسر كددانوا مددن اهددص احلماسددة لددهت   ددث كددان     

دخدوهل   ددن  ىا دة مامددة ال  جيدإ ا ددد مدى    اددب ذلد ت كمددا ان      

 دداد البحدري   املىامل اسدتاادالا مدن غد  املىدامل ف مدا يتملادر باإل      

اللملدص مىدام    ر  امليتاادةت  الصىا ة الىدان المدا يتملادر ب دا مدن احِلد      

ا يف مثددص هددةا  اددب ديددى   كددان سددبب  وانددواملىددامل مددم مددن   يم

ال ددد اشددت ر  بددسد ال،ددار الموددر بوجددود دال  لوددىا ة       (81)التملدداالنت

الىددان ف  ددا  بددص اإلسددسرت البملددد فددت  مادد  البادددان اصددبحط مادد      

ا  دط سد طرال الداللدة اإلسدسم ةت الخووص د     الدال  بمامص  دددها  

ا لداللة الرالرت إال ان املىامل   يمونوا  ادب خدإال   ما كان ماًم

                                   
 .408  تا دا املارد تالبيا ي( 80)

ت الالتجا ية يف  و  البحدر املتوسدط   الووا البحريةا ش بالدت  نار:ا( 81)

 88. 
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يف التملامص ممل ا يف بداية ا مر البالتالي ا طرالا السدتيدار غ هد    

  دث كدان المددث  مدن سدمان موددر      ددد  يف الغالدد ددد  موابدص املدال   

كمدا ان الودبط    غد  ت لالال،ار يوباون الملمص مدم املىدامل لامدال اال    

يف موددر  غبددوا يف مىددا دال املىددامل  ددد الددرالر  ددن حوا  ددة يف     

البالتددالي فاددديىا مددن ال،ددواهد مددا يدددل  اددب      (82)تاكثددر مددن مو ددم  

مملاالن   مم املىدامل الان د  كدانوا يملمادون يف سدان املىدامل اثىدا         

كمددا مؤكدد املودداد  م،دا كة املددوالي    (83)تمملركدة ذا  الودوا ي  

بددص إن بملددا املودداد  م،دد  إىل ان هلدد       (84)لوددوا يتيف غدديالال ذا  ا

البالتددالي فمددن  (85)مراكدد  خاصددة شددا كط املىددامل يف اململركددةت 

املرج  ان   شا كوا يف صىا ة الىان الما ياير البحرية اإلسسم ة 

 . من جت  يا  يف مور  من الا اة  ثمان بن  اان 

 ال ددد سدد طر املىددامون  اددب امدداكن  ديدددال يف سددوا ص ال،ددار      

الموددر كانددط مؤهاددة لبىددا  الىددان الجت  ددي ا سدداح صت كمددا ان     

املدددواد الس مدددة لودددىا ة الىدددان ال ادددب  اسددد ا ا خ،ددداا الاململدددادن   

اليف ا حددرا  ال،ددمال ة مى ددا اليف    تكانددط متددوفر يف جبددال ال،ددار  

                                   
 .1/166ت جالططنار: املوريييت ا( 82)

 .3/118جت المامص ابن ا ث ت( 83)

 .52/272ت جما يخ دم،رابن  ىاكرت ( 84)

 .2/620ت جما خيه الطإيت( 85)
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بدص إن الدبملا يرجدم اسدباا مملركدة ذا        (86)تمىاحر مودر امليتاادة  

امل مدن الوصدول إىل مىداحر    الووا ي حملااللة الب ينط ل مىم املىد 

المددم (87)ا خ،دداا الودداحلة لوددىا ة الىددان يف سددوا ص ا نا ددولت    

مددوفر املددواد الددار الالددإال الس مددة فوددد كددان مددن املىطددر موجدده        

املىددامل إل ددداد مددا حيتاجوندده بهناىدد   لتىم ددة اسدداح ا  ت اليددرا   

)نت جة هلة  االنتوا ا  مودر الملرا إىل شواحئ البحر  البملا انه:

ا  اددب  ادد    ملتوسددط   ددث حددو الا  ددوم   البحريددة الشددىوا هجوم دد      ا

)  مبددددددا البحريدددددة   :اليودددددول آخدددددر   (88)اإلمإاحو يدددددة الب ينط دددددة( 

ا إال يف   ددد هر ددص فددإن  ددوال الملددرا البحريددة الىام ددة الب ينط ددة  ًودد

ات كما ان املغ ين  ادب اإلمإاحو يدة   مَاد ا كانط مىتاير إجرا  

لىار الدإي مدن الودملوبة   دث كدان      ا جملص اباغوا من المثرال  د 

مددن املىتحىددن ف مددا نددرج  الاجددو  إىل الطددرب البحريددة احملرالسددة     

بدن   ال د اشت ر  موا م ممل ىة بتوى م الىدان ايدار  ثمدان    (89)با ىد(

هي مبثابدة  وا دد حبريدة  ا مدة بدةام ات كمدا كدان يدت             اان

 التىى ر ب ى ا  ىد احلاجة لةل .

                                   
 .382دد370ت  ما يخ البحرية املوريةخنبة من ا سامةالت  نار:ا (86)

الىدد د  .92البحريددة الالتجا يددة يف  ددو  املتوسددطت    ا شدد بالدتالووا ( 87)

 .1/6ت جالبحرية اإلسسم ة بدالملييي سا  الالى د البا  الملري ت 

 .70ت  الرالمان ة ال ثة اإلمإاحو يةسال اانت  ا. : م،ا د( 88)

 .176ت  احلَا ال الب ينط ةست ان  نى مانت ( 89)
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 :القواعد البحرية

 درية:اإلسكن

هددي مديىددة  دميددة مددن اهدد  مدددن الملددا  الودددي  الاحلددديثت هلددا  

ممانت ا التجا ية الالى اس ة الالملىمرية  إ الملوو ت  ريودة يف  

بىددا  الىددان الجت  يهددا مىددة ا دددر الملوددو  الف  ددا مددن اإلممانددا      

ال ىددد اهادد ا مددن الددإال مددا جملادد ا مددن اهدد  مدددن الملددا  يف موددى م   

الالشدددد  ان املىددددامل   (90)تبملددددد الىددددان  بددددص الاددددت  اإلسددددسمي ال   

اسددتاادالا ممددا ف  ددا مددن التج  دديا  الىددابوة بملددد الىدد طرال  ا  ددات  

اللملدص خدرالج ا سدطول املىدا  مى دا  ب دص مو ملدة ذا  الودوا ي ممدا          

يددددلص  ادددب اهم ت دددات ال ادددب التج  ددديا  الوا مدددة ف  دددا لألسدددطول  

كمدا ان   دادال    اإلسسمي  ىد مهس ىه يف  من  ثمان بن  اان 

هلدا   ر بن سملد بن ابدي الىدر  امد  مودر مدن  بدص  ثمدان         بدا

اكدإ شدد ادال  ادب دال  اإلسددمىد ية الاهاد ا يف اإل ددداد لألسددطول    

املىا ت  كما كانط اإلسمىد ية متملر  باستمرا  هلجمدا  مدن   

يف  االلددة  دددد   ددي ار  ى مددادددد الددرالر خددسل  وددر  مددر ال ثمددان  

 ت ددا المددإا يف  سدد    ممددا يدددل  اددب اهم   (91)مىددتم تة السددتملادم ا 

                                   
 .341 ت ما يخ البحرية املوريةخنبة من ا سامةالت ( 90)

البحريددددة يف موددددر  سددددملاد مدددداهرت . 1/167ت جالطددددط املوريددددييت( 91)

ت مدددا يخ البحريدددة املودددرية خنبدددة مدددن البدددا ثلت  . 77ت  اإلسدددسم ة
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الى اسة احلرب ة لارالر يف ما  الارتالت ال اب ممانة هة  املديىة يف 

 الطط البحرية يف البحر املتوسط لدا كص ا حرا .

اليمثددر احلددديث  ددن دال  صددىا ة الىددان يف اإلسددمىد ية يف     

ا إال ان الملودددددو  اإلسدددددسم ة الس ودددددة لملودددددر الراشددددددين  موم ددددد

مبط بملودر الراشددينت الإن كدان مدن     الىوو  ال مىدملاىا ف مدا يدر   

املؤكددد الجددود هددة  الدددا  الن،دداح ا  بددص البملددد  وددر الراشدددينت     

 الاستمرا ها يف  ور الراشدين من باا االىل.

 :طرابلس الشام

مملد حراباس ال،ار من اه  املوانئ البحرية يف الىدا ص ال،در ي   

لابحددر املتوسددطت الكانددط مددن ا رب ددا إىل دم،ددر ال ددص  ا دددمي  

ا ور الااا  الراشدينت كما كانط حدراباس مركدي   ال،ار يف  

ات ا المملىدددمر ا الجت  دددي ا لألسددداح ص الرالم دددةت إ دددداد ا هام دددحبري ددد

ال ددد  ددر  املىددامون    (92)اللددةل  وىددموا ب ددا اكثددر مددن غ هددات    

لمدن الادت    يدت  إال        اب فتح ا مىة ايدار  مدر بدن الطداا    

المىدة ماد  الادرتال     .(93)هد يف بداية خسفدة  ثمدان بدن  ادان     25سىة 

                                                                                    
 .141ت  الداللة الب ينط ةالى د البا  الملري ت . 281 

 .89ت  ما يخ حراباسمدمريت ( 92)

ت باسمددا يخ حددرا  مددر مدددمريت  . 133  تفتددو  البادددان الددبسذ يت ( 93)

 92. 
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الحددراباس  تددص ممانت ددا الاصددة يف اإل ددداد لاوددوا اإلسددسم ة      

 البحرية يف  ور الراشدين الما بملد .

ال د كان لطراباس دال  كب  يف بىا  الىان الجت  يها يف  من 

ت   ددث ان امدد    اددب ال،ددار مملااليددة بددن ابددي      ثمددان بددن  اددان 

دال هددا يف  الكددان لطددراباس   (94)تيتددابم ذلدد   ددن كثدد     سددا ان 

 (95).مملركة )ذا  الووا ي(   ث خرج مى ا  دد كب  من الىان

 :عسقالن

الهدي مدن اهد  مددن ال،دار       (96)مديىة سا ا ة هامة  اب حبدر الدرالر  

ا  داالل الدرالر احملافادة    ا هام د ا حبري د يف  من الات  الكاندط مركدي   

 ا  ا احول فرتال مممىةت إال ان املىامل ومىوا من فتح دا سدىة   

يف اخدر خسفدة  مدر بدن        د مملااليدة بدن ابدي سدا ان    هد  ادب يد  23

 .(97) الطاا

ال ددد كددان  بدددار  (98)ت( ددرالد ال،ددارال هم ت ددا فإن ددا مىددمب )

                                   
 .357ت  ما يخ البحرية املوريةخنبة من ا سامةالت ( 94)

 .101ت  ما يخ حراباسمدمريت ( 95)

 .62ت  املودمة تابن خادالن( 96)

ت فتددددو  البادددددانالاناددددر: الددددبسذ يت . 2/588ت جما خيدددده الطددددإيت( 97)

 148. 

 .4/122ج تمملج  البادانيا و  احلمويت ( 98)
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المىدددة فتح دددا دخادددط    (99)ت(ذ الال سدددىار ال،دددار بدددن  مدددر يىدددم  ا )  ا

 ىددوسن يف الووا ددد البحريددة اإلسددسم ة يف  وددر الراشدددين المددا    

إ مراكددي التىىدد ر  مددس ت اللملددص  رب ددا مددن موددر جملادد ا مددن اكدد     

الاالموددددال بددددل اسدددداح ص ال،ددددار الاسدددداح ص موددددر  ددددإ الملوددددو   

 اإلسسم ة.

 :كاـــع

 (100)مديىددة سددا ا ة يف فاىددطل مملددد مددن اهدد  مددوانئ حبددر الددرالرت    

المملددد م ىددا   لب ددط املودددد ب ددا  ددوا       (101)تمددن اهدد  مدددن فاىددطل   ال

مددن  حبريددة  الم ددة  ددإ الملوددو ت ومددن شددر ب ص بددن  ىددىة       

فددة  مددر بددن الطدداا فتح ددا يف خس
كمددا اهددت  ب ددا املىددامون  (102)

يف  من  ثمان الجملاوها  ا ددال  ىدمرية النودص هلدا مملااليدة بدن ابدي        

ا مددن صددىاو الىددان الج يهددا ا كددب  سددا ان يف خسفددة  ثمددان  دددد 

با خ،اا من لبىان الجملاد ا اهد  مراكدي صدىا ة الىدان يف ال،دار       

 مددا المملدده  ال ددد  كدد  مملااليددة البحددر مددن  (103) يف خسفددة  ثمددان

                                   
 .2/122ت جلبادانمملج  ايا و  احلمويت ( 99)

 .62ت  املودمة ابن خادالنت( 100)

 .1/148ت جمملج  البادانيا و  احلمويت ( 101)

 .123ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 102)

 .8ت  ا مويون الالب ينط ونالملداليت ( 103)
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 (104)مراك  كث ال يف االل غيالال حبرية لوإ .

ال دد اشدت ر  مراكدي حبريدة اخدرا  مدن  ثمدانت كاندط  ادب          

سا ص حبر الرالر مى ا ب ال  الصو ت الكان ب ا بملا املرابطدة مدن   

الغدددددد   مددددددن  مددددددى   سددددددامان الاا سددددددي  اصددددددحاا الددددددى  

 ا لوىا ة الىان.كما كان يف بملَ ا دال   (105)تالوحابة

استملرا  هة  الووا د البحريةت نس ظ انه ممدون   المن خسل

 وا دد حبريدة ذا  اهم دة كدإا      يف آخر   د  ثمان بدن  ادان   

يف املو م الالتج  يا  يف مور الال،ارت كانط كاف دة لاددفاو  دن    

الىوا ص اإلسسم ة يف مور الال،ارت كما اسدتملد  ماد  الووا دد    

وا ص بهسدداح ص حبريدددة اصددبحط سددداى ا كاف دددة لاحادداظ  ادددب سددد   

 (106).املىامل الالو ار باتو  جديدال يف البحر املتوسط

 :النشاط العسكري البحري

مملتمدد   لود كانط الداللدة اإلسدسم ة  تدب آخدر خسفدة  مدر       

 ادددب س اسدددة الددددفاو  دددن موا مل دددا الثغو هدددا يف البحدددر املتوسدددطت  

                                   
 .157ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 104)

ا و  يددد. 2/188ت ج1/55ت جسددد  ا دددسر الىدددبس انادددر: الدددةه ت ( 105)

 .1/525ت جمملج  الباداناحلمويت 

مدددا يخ انادددر: الىددد د  بدددد الملييدددي الىدددا  الا دددد خمتدددا  الملبددداديت ( 106)

 .26  تالبحرية اإلسسم ة يف مور الال،ار
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حيدداالل إ ىدداو  مددر باملبدداد ال بدداهلجور  ددن حريددر    الكددان مملااليددة 

يىج  يف ذل ت الما ان  وص مملاالية  اب ا ذن مدن   البحر إال انه  

 ثمان بركدوا البحدر  تدب كاندط ا ن،دطة البحريدة الملىدمرية        

 امليتااة ال  ا تاجط إىل ألط ط المىا ة المى ا: 

 :م(649ــ  هـ28فتح قربص)

هي جييرال حبرية  بالة سدا ص ال،دارت المملدد مدن اهد  جدي  حبدر        

 (107)تم ددد ال،دار باسدتمرا    الرالرت ال وا دد ا سدطول الب ينطدي الد      

إال انددده مىملددده مدددن  (108)ال دددد اهدددت  مملااليدددة لاتح دددا مىدددة ايدددار  مدددر 

مدددن  (109)هدددد28بدددةل  خدددرج سدددىة  ذلددد ت  تدددب إذا اذن لددده  ثمدددان 

 مددددا الهددددي مددددن ا ددددرا املددددوانئ إل دددده المملدددده اهاددددهت ال دددددد مددددن  

مددى    بددادال بددن الوددامط الددةي خددرج بيالجتدده ار  ددرار      (110)الوددحابة

  (111) د  خسهلا.يف هة  الغيالال فاست،

                                   
 تاملودمدة  تابدن خاددالن  ت 4/305ت جمملجد  الباددان  يا و  احلمدويت  ( 107)

ا مويدددون الملدددداليت  .132ت  الداللدددة الب ينط دددةالملدددري ت  .65 =

 .80ت  لب ينط ونالا

 .142ت  الداللة الب ينط ةالملري ت ( 108)

 .2/600ت جما خيهالطإيت ( 109)

 . ململرفة بملا ااا  الوحابة الةين ش دالا هدة  الغديالال مدم مملااليدة     (110)

 .2/600ت جما خيهالطإيت . 157  تفتو  البادانانار: البسذ يت 

ت ج  حهصددددح  مىددددا ت . 1060ت3/1030ج تصددددح حه  البيددددا يت( 111)
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ال ددد انت ددط هددة  الغدديالال باددت  ا ييددرال  ىددوال ممددا ا ددطر اهادد ا  

ملوددداحلة املىدددامل  ادددب جييدددة يددددفملون ات ال ادددب شدددر  إحدددسو      

الهددددةا الالشدددد  خيدددددر الوددددوا     (112)تاملىددددامل  اددددب اخبددددا  الددددرالر  

اإلسسم ة يف البحر املتوسطت فاململاوما  من اه  اسدس التيطد ط   

تددالي فددإن هددةا ال،ددر  خيدددر الطددط  الاملما سددة الملىددمريةت البال

ا لايددط اإلسددسم ة يف البحددر الا هدددا  بالد جددة ا الىل اليملددد  افددد  

 املتوسط يف مر اة من املرا ص.

غيال املىامل  البالتالي ممر إال ان اهص  إ  اخاوا ب،رالح   

الادبددوا اهادد ا الددةين سددا دالا الددرالرت الجملاددوا ف  ددا   تهددد33 هلددا سددىة

الهددةا يملدد  مغدد      (113)تالددف موامددص   ،ددر ثدد إ ام ددة إسددسم ة مددن   

الطددة ف مددا يتملاددر بوددإ  بتحويادد ا إىل  ا دددال حبريددة إسددسم ةت    

ا مدددن االكتادددا  بمون دددا  ا ددددال  ا ادددة بىدددا   ادددب اململاهددددال     بددددًل

ا يف خطط املىامل يف هدة  ا ييدرال   الىابوةت كما يملد هةا مغ   

 ا  اب اهم ة الالا م ما  دث بل اها ا.بىا  

ملاهدا  املىامل مم اهص  إ   إ الملوو  الاخدتس   اللتملدد م

                                                                                    
ت كتددداا ا  دددادابددن املبدددا فت  . 3/6ت جسدددىىهابددو داالدت  . 3/1518

 تفت  البا يابن  جرت . 157  تفتو  البادانالبسذ يت . 1/157ج

 .76دد  78 /11ج

 .2/602ت جما خيهالطإيت  .158ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 112)

 .2/602ت جما خيه الطإيت .158ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 113)
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ال،رال  ممل   فإن الاو دا  املىدامل حبثدوا مو دو  ا بد دة اكثدر       

ا  ن الاو ددا  هدد  الددةين يوددد الن ا  مددار يف   ناددر  (114)مددن غ هددات

 اب ال مل ا ال،ر ي املدب   ادب      االتملامص مم ا  ا ي املاتو ة بىا

  ال ادددب مددددا التددديار  مملاهددددا  الودددا  المدددا مَدددمىته مدددن شدددرال   

الطرفل ب ا ال كيالا يف حبث    اب اململاهددال ا الىل الد  جدر  يف    

 . خسفة  ثمان 

 :فتح جزيرة أرواد

ا  ،ددرا  ا الاد جييددرال صددغ ال مبملددد  ددن الىددا ص الىددو ي  ال  دد 

مديىددددة ميدهددددرال   يف  وددددر  ثمددددان   طالكاندددد الم اددددومرتا ت

ميمددن ان  (115)ا  اددب املىددامل الهلددا مو ددم حبددري هددار الم،ددمص خطددر 

يىددتغاه الددرالر لَددرا املىددامل يف سددوا ص ال،ددار ت ال ددد اسددتوىل      

 ىدد  دودم   مدن      ا  ا املىامون يووده  مملاالية بن ابدي سدا ان   

 (116)هدددد. كمدددا م،ددد  إىل ذلددد  املوددداد  الب ينط دددةت 28 دددإ  سدددىة 

اللملدددص مدددرف مملااليدددة هلدددة  ا ييدددرال  تدددب  ودمددده مدددن  دددإ  يملددد    

ات إذ ان االست س   ادب  دإ  ف مدا    ا  ا مل ا حبري ا  ىمري ألط ًط

                                   
 .160ت 159ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 114)

 .87ت  ا مويون الالب ينط ونالملداليت ( 115)

ت الملدددداليت 284خنبدددة مدددن ا سدددامةالتما يخ البحريدددة املودددريةت      ( 116)

 .89ت  ا مويون الب ينط ون
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ا ل مددددادا  ا   الاد المىمل دددال ا  ا الاد يملدددد يف الو دددط ناىددده  ودددا  

ا لاتح ددات كمددا ان املىددامل باسددت س     اددب هددة      ى ددا الو  ددد  

ا يف الو ددط الددةي ا جديددد ا حبري ددا  ىددمري ا ييددرال كىددبوا مو مل دد

  الط مىه ا دار  داله .

 (117)هدد 54سد اا  دن فدت  ا الاد سدىة      المتحدث املوداد  الملرب دة بإ   

رالر اللملدص ذلد  يملد  اسدت س  الد      يف خسفة مملاالية بن ابي سدا ان  

ت كما  وص يف الملديد من املوا مت  ا  ا مرال اخرا الإ ادال فتح ا

ا لات   دإ  اللدةل      البالتالي فإن فتح ا  اب ما يبدال كان مابمل 

 م،ر له املواد  الملرب ة.

 :م(654)هلجوم على رودس وكريت ا

المملدددد مدددن  وا دددد الدددرالر  (118)يف حبدددر الدددرالرت جييدددرال هامدددة الدد 

الكدةل    (119)البحرية اهلامة يف الودراو املبمدر  ادب البحدر املتوسدط     

 احلال بالىىبة لمريط.

ال د  دوي ا سدطول اإلسدسمي الباد  االج ن،داحه يف اخدر خسفدة         

                                   
 . 237  تفتدددو  الباددددانالدددبسذ يت . 3/241ت جما خيدددهالطدددإيت ( 117)

 .1/236ت جمملج  البادانيا و  احلمويت 

 مملجدد  مددا البمددريت . 1/228ج تمملجدد  البادددان يددا و  احلمددويت  ( 118)

 .2/683ت جاستملج 

 .3/78ت جمملج  البادانيا و  احلمويت ( 119)
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ت فهصب  ي دد سوا ص اال با ا ىوب دةت الا دي     ثمان بن  اان 

ا  ب ص البملد مملركة ذا  الووا يت الد   اباة إليطال ا الخووص املو

انتور ف  ا املىامون  اب اإلمإاحدو  الب ينطدي بىاىدهت ال دد ثبدط      

  ددد ندديل بددرالدد يف  مددن  ثمددان   ان مملااليددة بددن ابددي سددا ان  

المؤكددددد املوددداد  الب ينط ددددة هددددةا   (120)تالمملددده بملددددا الودددحابة   

سدددتورا  ب دددا كدددان سدددىة  إال ان فدددت  هدددة  ا ييدددرال الاال  (121)اهلجدددورت

كمددا جددرا   (122)ت هددد يف اثىددا  خسفددة مملااليددة بددن ابددي سددا ان     53

  (123)هد.59إ ادال فتح ا سىة 

   :م(655ــ ه 31) موقعة ذات الصواري

ا سدددطول   (124)هدددد الشدددا ف ف  دددا  31ال ملدددط هدددة  اململركدددة سدددىة    

الدرالر   بهسدطول اإلسسمي ال،امي الا سطول املوريت   ث التووا 

احو  الب ينطي  ىطىطل بن هر ص بىاىه السدط  الةي يوود  اإلمإ

                                   
 .1/155ج تا  اد تابن املبا ف( 120)

الىد د   .285ت  مدا يخ البحريدة املودرية   انار: خنبة من ا سدامةالت  ( 121)

ا مويددددون الملددددداليت  .142ت  الداللددددة الب ينط ددددة البددددا  الملددددري ت  

 .91ت  الالب ينط ون

 .237ت  فتو  البادانالبسذ يت . 3/238ت جما خيهالطإيت ( 122)

 .229ت 2/227ت جما خيهخا اة بن خ ا ت ( 123)

 .2/620ت جما خيهالطإيت ( 124)
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الكانددط الج تدده سددوا ص موددرت إال اندده فددوجئ      (125)تالبحددر املتوسددط

بتحرف ا ساح ص اإلسسم ة من  وا دها البحريدة يف ال،دار بو دادال    

مملااليددة بددن ابددي سددا انت المددن  وا دددها البحريددة يف اإلسددمىد ية     

 ادب التيطد ط    ممدا يددل   (126)تبو ادال  بدار بن سملد بن ابدي الىدر   

كمددا يدددل  (127)تالالتىىدد ر التددار بددل هددة  الووا ددد البحريددة ال وادهددا  

 اب  ري اخبا  الملددال المتابملتده الاإل دداد لده الالتيطد ط املىدبرت       

ال دددد ال ملدددط   (128) ال دددد شدددا ف يف هدددة  اململركدددة بملدددا الودددحابة   

ا بددل سددان   الشدد د  مىىدد وً   (129)تاململركددة  بالددة سددوا ص ا نا ددول    

ا ال اسدددة يف الوتدددال  تدددب نودددر ار    ب  دددا  راملىدددامل الألط ًطددد 

ات ال ددد كددان يف سددان املىددامل  ا مددؤ   املىددامل  اددب الددرالر نوددر  

إال  (130)تحبددا ال مددن غدد  املىدداملت مددن ا بددا  موددر النوددا ا ال،ددار   

انددده   يمدددن هلددد  دال  يف الوتدددال الإادددا كدددانوا مس دددي الىدددان      

                                   
 .7/312ج البداية الالى ايةتابن كث ت . 2/620ت ما خيهالطإيت ( 125)

 .3/34ت ج ا سر الىبس س الةه ت ( 126)

 .96ت  ا مويون الالب ينط وننار: الملداليت ا( 127)

 .5/137ت جاإلصابة تابن  جر( 128)

كاندددط بىدددب   االلدددة الىددد طرال  ادددب    يدددرج  الدددبملا ان اململركدددة ( 129)

نادر: الىد د  بددالملييي    ااماكن ا خ،داا الوداحلة لودىا ة الىدان )    

 (.1/6ت جة اإلسسم ةما يخ البحريسا  الا د خمتا  الملباديت 

 .3/118ت جالمامص نار: ابن ا ث تا( 130)
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 الخإا  ا.

التدا يخت ف دي    المملد هة  اململركة من اش ر اململا ف البحرية  إ

االل مملركدددة حبريدددة كدددإا خيو ددد ا املىدددامون اليىتودددرالن ف  دددا  

ا غ  جمرا ا  داث يف البحر املتوسط  تدب  ددها   ا  اا انتوا  

بملددددا املددددؤ خل الب ددددينط ل مبثددددص انتوددددا  املىددددامل الددددإي يف    

ال ددد ا جددم ا شد بالد انتوددا  املىددامل يف اململركددة إىل   (131)تال مدوف 

ا ساى   بملَ ا ببملا بىسسص  ادية إذ  بطو )جا  لطط غ  انه

 (132).ت فاستحال  اب ا دا    اخرتاب صاوف  (ثو اة

ا ملييددد مددن لوددد كددان انتوددا  املىددامل يف ذا  الوددوا ي دافمل دد  

التجديددد الالتغدد   يف الطددط البحريددة لامىدداملت الددةين اصددبحوا   

اس اد البحر املتوسط بملدد ماد  اململركدةت بملدد ان كدانوا يملتمددالن       

ال ددد كددان هلددة  اململركددة مهث هددا   (133)ت اددب الى اسددة الدفا  ددة ف دده 

 اب مىتوبص املىامل يف البحر املتوسطت الإن كان هةا  د مدهخر  

ت الما  دث بملد ذلد  مدن ا دطراا إال    ا بىب  موتص  ثمان  ا ًا

ان مملاالية ناىه بملد استورا  ا مو  له بالسفة  داد ل ىدتغص نتدا      

                                   
 .288ت  ما يخ البحرية املوريةخنبة من ا سامةالت ( 131)

 .92ت  الووا البحرية الالتجا ية يف البحر املتوسط( ا ش بال دت 132)

 .84ت  البحرية يف مور اإلسسم ةسملاد ماهرت ( 133)
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 (134).مملركة ذا  الووا ي

 :تهديد القسطنطينية

لودددد كدددان التيطددد ط لادددت  الوىدددطىط ى ة  مدددن اهددد  اهددددا    

 (135)باتح ددا يف اكثددر مددن مددرال   املىددامل مىددة ان ب،ددره  الرسددول   

)لتاددتحن الوىددطىط ى ة  اددب يددد  جددص فاددىمل  ا مدد         المى ددا  ولدده: 

)االل جد ش   :كمدا  دال    (136)تام هات اللىمل  ا د ش ذلد  ا د ش(   

 (137).ور مغاو  هل (من ام  يغيالن مديىة   

اللددةل  يددرج  الددبملا  ددر  املىددامل  اددب إن،ددا  ا سدداح ص       

حبددري متمددر  لملدددد مددن   دددث ن،ددا لتحو ددر هددةا اهلددد ت ال ددد 

ا لت ديددددد  ددددادال املىددددامل يف  مددددن  ثمددددان كددددان بملَدددده موج  دددد    

الوىددطىط ى ة  اصددمة الددرالر المددا يوددا ا مددن سددان حبريددةت  ال ددد      

مدا مددل  ادب ذلد   الايدة      ا بدهمر البحدر ك  ا مىام كاف  ثمان  ا د 

)الاسدددتملمص  ادددب البحدددر  بددددار بدددن  ددد س    الطدددإي الدددةي يودددول: 

فغدديا مخىددل غددياال مددن بددل شددام ة       (138)ا اسددي  ا ددف بدد  فدديا ال   

                                   
 .143ت  لة الب ينط ةالدالالى د البا  الملري ت ( 134)

 .4/303ج  تاملىىد اإلمار ا د بن  ىبصت( 135)

 .4/335ج تاملىىد اإلمار ا د بن  ىبصت( 136)

 .3/1069ت جصح حه البيا يت( 137)

)الطدإيت   يف  درا املرمددين   كان مدن امدرا  ابدي بمدر الوددير      ( 138)



 
 

 خطط الراشدين يف البحر املتوسطالبحث الثاني: 
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الصا اة يف البحرتال  يغرب ف ه ا ددت ال  يىمد ت الكدان يدد و     

ار ان ير  ه الملاف ة يف جىد ت الاال يبتا ه مبواا ا د مى   فاملدص  

ار ان يو به ال د  خرج يف  دا ا حا ملدة فدانت ب إىل      تب إذا ا اد

املر ب من ا   الرالر ال ا ده سدؤال يملدرتالن بدةل  املمدان فتوددب       

 ادد    فرجملددط امددراال مددن الىددؤال إىل  ريت ددا فوالددط لارجددال هددص      

لم  يف  بدار بن   س  دالوا الايدن هدو  الدط يف املر دب  دالوا اي       

 د س فدوهت   ال الدط اندت       دالال ار المن اين مملدرفل  بددار بدن    

ا جددي مددن ان خياددب  بدددار  اددب ا ددد فثددا الا إل دده ف جمددوا  ا دده   

 (139)فواماو (.

المن هة  الرالاية يتَ  ممرا  غيالا  املىامل البحرية يف  من 

 ثمان الالصوهلا لملدد من املوانئ لاغديال الاالسدتطسوت اللملدص مدن ماد       

الرالايددة  املددوانئ بملددا ال،ددواحئ ا ىوب ددة  ال بددات الإن كددان نددص    

)باملر ب من ا   الرالر( إال ان إشا مه إىل مخىل غيالال حبرية من 

جاندد   ا ددد الا ددد يؤكددد كثددرال التحركددا  الالىددرايا البحريددة        

 االستطس  ة الغ ها.

الالةي الش  انه دل ص  اب  رص   خسل ما  التحركدا   ادب   

                                                                                    
 (.2/266ت جما خيه

 .2/601ت جما خيهالطإيت ( 139)
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يملدل  ادب إ دداد الطدط      الكدان هدةا  موفر اململاومدا   دن الملددالت    

 .المطويرها

المةه  بملا املوداد  إىل مهك دد الصدول اسداح ص املىدامل يف      

الم ديدددها  ال بددا يف إحددا   (140)تإىل سددوا ص ا ندددلس   مددن  ثمددان

خطدددة حبريدددة مدددن املىدددامل لسلتادددا   ادددب الوىدددطىط ى ة يودددول     

)السدر  الملبددين  ادب ا ىدد ال ماهمدا بالرجدال السددر  ما        الطدإي: 

 (141).باالجتماو  اب ا جص(إىل ا ندلس الامرهما ال بدار بن سملد 

 : بن عفان  قواد البحر يف زمن عثمان

 :  معاوية بن أبي سفيان

اهدد   دواد البحددر الامليططدل لدده    يملدد مملااليددة بدن ابددي سدا ان    

ت الهو صا   احملداالال  يف إ ىداو  مدر ثد        من  ثمان بن  اان

ال دددد كدددان يغددديال بىاىددده   (142)ت ثمدددان مدددن بملدددد  يف  كدددوا البحدددر 

اهادهت المؤكدد املوداد  انده االل مدن  كد  البحددر        اليودطح  مملده  

                                   
ت ج البدايددددة الالى ايددددةابددددن كددددث ت . 2/597ت ج ما خيددددهيت الطددددإ( 140)

7/152. 

ت ج البدايددددة الالى ايددددةابددددن كددددث ت . 2/597ت ج ما خيدددده الطددددإيت( 141)

7/152. 

 .73ت  ا مويون الالب ينط ونالملداليت ( 142)
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البالتددالي فددإن  (143)ت مددن امددرا  املىددامل ال ددادم   يف خسفددة  ثمددان 

مملاالية يملد اكثر امليططل لغديال البحدر املتوسدط يف  مدن الاادا       

ال ددد سددا   اددب ناددس الطددط الدد  ال ددملط  مددن      (144)ت الراشدددين

 . ثمان   ىما اصب  خا اة لامىامل

  

 :ن سعد بن أبي السرحعبداهلل ب

ا ملور يف خسفة  مر ال ثمان بن ا الس اس  ا  ىمري كان  ا د 

 اانت الهو من اجملاهدين الاا ل يف الإت  اد سان املىدامل يف  

 ذا  الووا يت المملر  لايطر اكثر من مرال.

 :عبداهلل بن قيس اجلاسي

 كان ا دد الودواد امل،د و ين يف ال،دار التدابملل ململااليدة بدن ابدي         

سداح ص  ا لألال د   ىده  ثمدان  ا دد     سا ان  من  ثمان بن  اان 

 تله غيالا  استطس  ة متملددال طكانالبحرية يف سوا ص ال،ارت ال

غامر بىاىده يف جدي  البحدر املتوسدط يف اكثدر مدن مخىدل غديالال         

حبريدة  تدب صددا   الدرالر أل،دا ت است،دد د الهدو متىمدر يف ا ددد       

                                   
 .601 /2ت جما خيه الطإيت( 143)

 .74ت  ا مويون الالب ينط ونالملداليت ( 144)
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 (145).ما  االستطس ا  البحرية

 :ن عبيد األنصاريفضالة ب

كمددا   (146)ت صددحابي جا ددص شدد د ا ددد المددا بملدددها مددم الددى         

ت  ددد   ى مدا  ار   دي ددد  ش د فتو  ال،ار يف  مدن ابدي بمدر ال مدر     

اصب  من  َاال ال،ار يف خسفة مملاالية بن ابي سا ان الب ا مويف يف 

 (147)خسفة مملاالية.

 :بسر بن أرطاة

خسفدددة كدددان مدددن  َددداال ال،دددار يف خسفدددة  مدددر الكدددةل  يف   

 تددب  (149)جاهددد يف الملديددد مددن اململددا ف الإيددة الالبحريددةت      (148) ثمددانت

ال ددد  (150)تا يف خسفددة مملااليددةاصددب  مددن اشدد ر  ددواد البحددر الخووص دد 

 (151).هد53مويف سىة 

                                   
الطدإيت  )ت يف  درا املرمددين     ابي بمر الوددير  كان من امرا( 145)

 (.2/266ت جما خيه

ت  ا ددة ا الل ددا  ت ابددو نملدد   . 8/78ت جالبدايددة الالى ايددة  كددث تابددن ( 146)

 .2/17ج

 .7/401جت الطبوا  ابن سملدت( 147)

 .8/145ت ج البداية الالى ايةابن كث ت ( 148)

 .3/114ت جس  ا سر الىبس الةه ت ( 149)

 .2/218ت جما خيهخا اة بن خ ا ت . 3/207ت جما خيه الطإيت (150)

 .1/155ت جمولد الملاما  الالف ام  ابن  بر الربمليت ( 151)
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 :واثلة بن األسقع الكناني

مدددن  (152)تمدددن ندددبس  الودددحابة لددده ا اديدددث يف كتددد  الودددحا      

 ن بددن  اددان جماهدددي املىددامل يف بددسد ال،ددار يف خسفددة  ثمددا  

 ش د فت  مملاالية لوإ  الغ ها.

 

 :عبد اهلل بن بشر املازني

شددا ف يف فتددو  ال،ددارت الغدديال    (153)تصددحابي جا ددص بددايم الددى    

يف خسفدددة الول دددد   (155)تمدددويف حبمدددص  (154)ت البحدددر يف  مدددن  ثمدددان 

 (156).بن  بد املا ا

 :شداد بن أوس بن ثابت األنصاري

كمدا شد د    (157)ت ى صحابي جا ص ش د بملدا الغديالا  مدم الد     

                                   
 .1/45ت جمةكرال احلااظالةه ت ( 152)

ت اإلصددابة ابددن  جددرت . 6/24ت جمددا يخ بغددداد الط دد  البغددداديت  ( 153)

 .7/222ج

 .159ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 154)

 .5/50ج تمملج  البادانا و  احلمويت ي( 155)

 .225 /2ت جما يخ الااا الى وحيت ( 156)

 .8/78ت جالبداية الالى ايةابن كث ت ( 157)
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الشدد د  (158)ددددت  ى مددا ار   دديدددد الاتددو  يف  مددن ابددي بمددر ال مددر 

يف  مدن  ثمدان     بملا الغيالا  البحرية مم مملاالية بن ابي سا ان

اشددددددت ر بددددددالملا  الاثىددددددب  ا دددددده كددددددث  مددددددن  (159)ت بددددددن  اددددددانا

اصددب  مددن الوددواد امل،دد و ين يف خسفددة مملااليددة مددويف       (160)تالوددحابة

ال  ددددددددص بملددددددددد   (161)ت ددددددددص بدم،ددددددددر ال هددددددددد يف ال،ددددددددار  53سددددددددىة 

   (163).بااىطل(162)ذل 

 :جبري بن نفري احلضرمي

ال ددددد مددددن  (164)تات فهسددددا  يف خسفددددة ابدددي بمددددر كدددان جاها  دددد  

   دديددد  شددا ف يف ا  داد يف  ماندده ال مدن  مددر    (165)اكدابر التدابملل  

مدويف   (166)تالُ دد مدن الودادال    غيا البحر يف  مدن  ثمدان   دد   ى ما ار

                                   
 .2/355ت جهما خيالطإيت ( 158)

 .159ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 159)

 .3/319ت جاإلصابة تابن  جر( 160)

 .7/401ت جالطبوا  المإاابن سملدت ( 161)

 .1/50جت م،اه   اما  ا موا ابن  بانت  (162)

 .1/162ت جمولد الملاما  الالف ام  ابن  بر الربمليت ( 163)

 .7/440ت جالطبوا  المإا ابن سملدت( 164)

 .2/32ت جاململل يف حبوا  احملدثلالةه ت ( 165)

 .159ت  فتو  البادانالبسذ يت ( 166)



 
 

 خطط الراشدين يف البحر املتوسطالبحث الثاني: 
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  (168)هد.80  بن مرالان سىة  من  بد املا (167)يف  ص

 :الفهري سعبدا لقيبن نافع بن  وعبد اهللبن نافع بن احلصني   عبد اهلل

 نىبط هلما الرالايا    ادم ما حلمس  حبرية يف خسفدة  ثمدان   

جتا  ا ندلست الان هد  ما  احلماة كمدا صدر  بده      ابن  اان

 (169)ت اددب الوىددطىط ى ة الفتح ددا مددن الاددفهددو االلتاددا    ثمدان  

ال تددداج هدددة  الرالايدددا  إىل مييدددد مدددن الد اسدددة الالدددرتاليت الالىادددر 

 الاا ص ف  ا.

 :  عهد علي بن أبي طالب

الدةي مىملده    بدالىياو مدم مملااليدة     ان،غص  اي بن ابدي حالد    

من الى طرال  اب ال،ار الالتالي   يمن ب د  التيط ط اال التىا دة  

يف مودر فودد    ي ن،ا  حبري يف املتوسط من سوا ص ال،ارت اما 

ان،دددغص امرا ددده   جدددد ات وددد ال  كاندددط فدددرتال انَدددمام ا لملادددي   

به داث داخا دة كدث ال مىملدت   مدن اي ن،دا  حبدري مدن سدوا ا ا         

ال،دددمال ةت اليبددددال ان املىدددامل اسدددتمرالا يف الىددد طرال البحريدددة يف  

املتوسط يف خسفة  اي  ن حرير امرا  مور الال،ار يف ما  الارتال 

                                   
 .1/52ت جمةكرال احلااظالةه ت ( 167)

 .7/440ت ج الطبوا  المإاابن سملدت ( 168)

 .2/598ج تما خيه الطإيت( 169)
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الددةي بددةل ج ددد    مددرمبطل مبملااليددة   الالددةين كددانوا يف الغالدد  

حلمايددة الثغددو  الإيددة الالبحريددة الدد  موددم  ددط سدد طرمه يف مادد          

 الارتال. 

 :املعاهدات يف البحر املتوسط

مملددد مملاهدددال املىددامل مددم اهددص  ددإ  هددي اشدد ر اململاهدددا  يف  

البحددر املتوسددط  مددن الااددا  الراشدددينت ذلدد  اندده بملددد اسددت س         

)اذ ددن اهادد ا فودداحل    اددب سددبملة آال      املىددامل  اددب ا ييددرال 

الما   ديىا  يؤدالن دا يف كدص  دار الصداحل   الدرالر  ادب مثدص ذلد          

ف دد  يددؤدالن خددراجل الاشددرتحوا ان ال ميددىمل   املىددامون ادا  الوددا  

إىل الدرالر الاشددرت   اد    املىددامون ان ال يودداماوا  دى   مددن ا ادهدد     

الددرالر فمددان  مددن ال ا  دد  الان يؤذنددوا املىددامل بىدد   ددداله  مددن     

 يملر دددوا هلددد  ال  يىودددره  اهدددص  املىدددامون إذا  كبدددوا البحدددر   

  (170).ال  يىورالا  ا   (   إ

اخة ف  ا  ىدابا  كدث الت ذلد  ان املىدامل        الالهة  اململاهد

يطابددوا مددن اهددص  ددإ  التدددخص الملىددمري لودداع املىددامل  ىددد 

 احلاجددةت الإاددا حابددوا مددى    دددر مىددا دال ا  دددا ت الهددةا يملدد       

الو و   ادب احل داد يف ا اند  الملىدمريت امدا جاند  اململاومدا         

                                   
 .158  تفتو  البادانالبسذ يت  (170)
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ياتدير اهدص  دإ  بإمدداد      الالاالستيبا ا  فإنه مبوج  هة  اململاهدد 

ال دن  ركدام   امليتاادةت ال دد      ا دا   تاملىامل باململاوما   ن 

الافر املىدامل  ادب دفدم اهدص  دإ  ا مدوال لادرالر ال  ميدانملوا يف         

ارت  يف اهدص  دإ  ان يموندوا  دد ا  دوا      ذل ت البالتالي فإن امل

الرالر باملالت الاملىامل باملال الاململاوما  الان يؤمىوا بسده  يف هة  

هدد الاسدتمر    28سدىة    احلالة مدن الطدرفلت الهدة  اململاهددال  ودد     

إال ان اهص  دإ   ادب مدا يبددال   يوفدوا ب،درال         الو طتفرتال من 

   لامىامل.اململاهدال 

يف البحدر   ال الثسثل ا انوا الرالر  اب الغي)فاما كان سىة اثىتل

مبراكددد  ا طدددوه  إياهدددا فغدددياه  مملااليدددة سدددىة ثدددسث الثسثدددل       

مخىما ة مرك  فات   إ   ىدوال فوتدص السدبب ثد  ا دره   ادب       ال

 (171).صاح  (

الالش  ان استمرا  املىامل يف مملاهدام   مدم اهدص  دإ  بملدد     

هددا مددن  مددهديب   كددان جددي  مددن خطددة  امددة موج ددة لوددإ  اللغ      

 ا ي  البحرية يف املتوسط.

 :أثر خطط الراشدين على من بعدهم

                                   
ت ما خيددددهناددددر: الطددددإيت اال. 158  تفتددددو  البادددددانالددددبسذ يت ( 171)

 .2/620ج
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الش  ان التحركا  البحرية الما سبو ا من ألط ط يف خسفدة  

ا كان هلا دال  يف ا  داث ال  جر  بملد ذل  الخووص   ثمان 

يف  ور ب  ام ةت   ث ان اإل دادا  احلرب ة البحرية ال وا ددها  

بالىد     ةت فوار مملاالية بن ابي سا ان امليتااة آلط لداللة ب  ام

ا اندده كددان مددن صددانملي مادد    اددب ناددس الطددط الىددابوة خووص دد 

الطددددطت اللددددةل  فإندددده اسددددتمر يف مددددد    ا سدددداح ص البحريددددة    

الجت  يهدددا بالملتددداد الالرجدددالت كمدددا اسدددتمر يف فدددر  الىددد طرال     

البحريةت بتحركا  ا سداح ص البحريدة الفتو  دا امليتاادة يف جدي       

توسطت المبمله يف ذلد  بو دة خاادا  بد  ام دةت  تدب هدددالا        البحر امل

الوىطىط ى ة ناى ا الاستولوا  اب  دد من ا ي  البحريدة ف مدا ال   

يتىددم اجملددال لددةكر  يف هددةا البحددثت كمددا ان دد  ناددرالا ناددرال        

خاصة لتطب ر اململاهدال ال   ود  مم اهص  دإ  الشدا ف الملامدا     

 ودر بد  ام دة الالملودو       يف الىار يف هة  اململاهدال المطب و دا  دإ  

 (172).الس وة

كما ان مدا  ددث مدن مادوب لامىدامل يف البحدر املتوسدط  مدن         

بىط  ا ه الدالل اإلسسم ة املطاة  اب املتوسط ممانت ا    ثمان

الملىددددمرية يف البحددددر املتوسددددط ت   ددددث اسددددتااد  مددددن مادددد        

                                   
 .159  تفتو  الباداننار: البسذ يت ا( 172)
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اإل ددا ا ت ال ركددط ملددد ناوذهددا يف مىدداحر جديدددال يف صددوا ة       

ل ا الا ندلس الغ ها  تب صا   الى طرال البحريدة يف  الجىوا إيطا

املتوسط ح اة الملوو  الوسطب لابحرية اإلسسم ة يف مور الال،دار  

  إ الدالل امليتااة. 

 

 

 

 

 نتائج البحث

مددن خددسل البحددث مددبل ان مددا مت يف  مددن الراشدددين مددن ن،ددا    

 ىدد الملدرا  بدص اإلسدسر   دث ان       ما خي  دا ملدا  ا حبري لد س امتدداد   

ا مم  وا حبرية خمتاادة يف  ا الخمطًطا مركي هة  املر اة مملد ج اد 

مىددداحر جديددددال ومدددن املىدددامون مدددن الىددد طرال  ا  دددا الموج   دددا 

لتحو دددر اهددددا  الغايدددا  الداللددددة اإلسدددسم ةت ال ايدددة موا مل ددددا      

ط ج ددود الراشدددين يف هددةا ا مددر   ددث نددرا  مددا ديدددالت ال ددد مااال

ثغو  املىامل يف البحر  اب التحول الالدفاو  ن  مرك ي  مر 

فمم الى   اب  املتوسط الشحى ا باملواماة باستمرا ت اما  ثمان 

ا ببىدددا  ا سددداح ص ا جديدددد إال انددده ا دددا  هلدددا  مًاددد خطدددة  مدددر 
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اإلسددسم ة يف  دددد مددن الووا ددد البحريددة يف بددسد ال،ددار الموددرت      

كمدا بدداد  بدداهلجور  اددب موا دم الددرالر يف البحددر املتوسددط الاسددتوىل   

بملددا ا ددي  الهدددد موا ددم اخددرا يف بددسد الددرالرت مى ددا جددي       اددب

متودداة بهال بددا مباشددرالت كمددا يتَدد  دال  مملااليددة بددن ابددي سددا ان      

مددن الوددواد يف ا  ددود املبةاللددة لتوويددة   سددملد الغ هدد بددن  ال بددد ار

ت الامدا خسفدة  ادي بدن     ا سطول اإلسسمي ايار  ثمان بن  ادان  

ىم من الوصول إل ه الذلد   فود شغص  ن حبر الرالر الم ابي حال  

مبىمله من مدد سداطته إىل ال،دارت السداخ مودر يف ال دط مبمدر مدن         

خسفتهت البالتالي فإنه   متَ  لده خطدة ممل ىدة يف البحدر املتوسدط      

 بىب  الارال  ال  ساد  فرتال خسفته.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خطط الراشدين يف البحر املتوسطالبحث الثاني: 

  
 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املصادر واملراجع

 الورآن المري .

ابدددي ابددن ا ثددد :  دددي الددددين ابدددو احلىدددن  ادددي بدددن   .1

 .هد(630:المرر ) 

ت بد ال ت دا  إ  دا  الدرتاث    اسد الغابة يف مملرفدة الودحابة  

  (. الملربيت )د.

 هد.1385 تت دا  صاد ت ب ال المامص يف التا يخ

 .ا ش بالد:  . لويس .2

ت مرمجدة  الووا البحرية التجا ية يف  و  البحدر املتوسدط  
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ا دددد  مدددد   ىدددبت مراجملدددة شدددا ر غربدددالت ممتبدددة  

 ر.1960ريةت الواهرالت الى َة املو

 ا لوسي:  مود شمري. .3

ت  و در  مدد ب جدط    باو  ا  ا يف مملرفدة ا دوال الملدرا   

 هد.1342الواهرالت  ت3ا ثريت  

 .(328 :ا نبا ي: ابو بمر  مد بن الواس  ) .4

الىسر  و ر  بد شر  اململاوا  الىبم الطوال ا اها ا ت

 ر.1993ت دا  اململا  ت الواهرالت 5ها النت  

ابدددو  بدددد ار  مدددد بدددن إاا  دددص بدددن   لبيدددا ي:ا .5

 هد(.256ددد  194إبراه   )

ت  و ددر موددطاب ديدد  البغددات دا  ابدددن     صددح   البيددا ي  

 هد.1407كث ت ب ال ت 

ت دا  3ت  و ددر  مددد فددؤاد  بددد البددا يت   ا دا املاددرد

 هد.1409الب،ا ر اإلسسم ةت ب ال ت 

 .برداليص: فرنان .6

ت مرمجدةت يوسدف شدا     لتدا يخ البحر املتوسدط يف اجملدال الا  

 ر.1990تمجة ال ا ال الثوافة الىو يةت دم،رال،ارت مر
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البمددددري:  بدددددار بددددن  بددددد الملييددددي ا ندلىددددي   .7

  هد(.467 :)

ت  و ددر مملجدد  مددا اسددتملج  مددن ااددا  الددبسد الاملوا ددم     

مودددددددددطاب الىدددددددددوا الآخدددددددددرالنت  دددددددددا  المتددددددددد ت     

 هد.1403ب ال ت

 الددبسذ ي: ابددو احلىددن ا ددد بددن حي ددب بددن جددابر      .8

 هد(.271 :)

 تلبىددددان تت دا  المتدددد  الملام ددددةت بدددد ال  فتددددو  البادددددان 

 هد.1398

 .ر بد الىسمدمري:  مر  .9

) وددر  مدا يخ حددراباس الى اسددي الاحلَددا ي  ددإ الملوددو  

مؤسىددة  تالوددراو الملربددي الب ينطددي الاحلددرالا الوددا ب ة(  

 هد.1398الرسالةت ب ال ت 

1 الرتمددةي: ابددو   ىددب  مددد بددن   ىددب بددن سددو ال      .0

 هد(.279 دد209)

(ت  و ددر ا ددد  مددد  سددىن الرتمددةي ) ا ددامم الوددح   

  (. )ا. تشاكرت دا  إ  ا  الرتاث الملربيت ب ال 
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1 ابدددن  بدددان:  مدددد بدددن ا دددد التم مدددي البىددد        .1

 (.هد354 :)

ت مؤسىدة  2ت  و ر شمل   ا  نؤال ت  صح   ابن  بان

 هد.1414الرسالةت ب ال ت 

جدااليت دا   ت  و ر  ادي  مدد الب  م،اه   اما  ا موا 

 هد.1412ا  صت ب ال ت 

1 ابن  جر: ش اا الدين ابدو الاَدص ا دد بدن  ادي       .2

 (.هد852 :الملىوسني )

ت مطبملددددة الىددددملادالت  1ت  اإلصددددابة يف و  ددددي الوددددحابة  

 هد.1328الواهرالت 

1 اإلمددار ابددي  بدددار ا ددد بددن  مددد      ابددن  ىبددص:  .3

 هد(.241 :)

 . ( ت مؤسىة  رحبةت الواهرالت )د.املىىد

1  هد(.808 :ن:  بد الر ن بن  مدت )ابن خادال .4

 هد.1391 تت دا  الملا  لامسيلت ب ال املودمة

1 خا اددة بددن خ ددا : بددن ابددي هددب ال الا ثددي الملودداري    .5

 هد(.240دد160)
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ت دا  ح بددةت 2ت  و ددر اكددرر  دد ا  المُلمددريت    التددا يخ

 هد.1402 تالريا 

1 املبا ف بدن  مدد بدن  بدد المدري ت       ابن ا ي ي: .6

 هد(606 :ابو الىملادا  )

ت   و دددر حددداهر ا دددد الدددياالي    الى ايدددة يف غريددد  ا ثدددر  

 . ( )د. تال مود  مد الطباخيت دا  الامرت ب ال 

1  .سا مان بن ا شملث الىجىتاني ابو داالد: .7

ت  و دددر  دددي الددددين  بدددد احلم ددددت دا   سدددىن ابدددي داالد

  . ( )د. تالامرت ب ال 

1 الةه : احلافظ جس الدين  مدد بدن ا دد بدن      .8

 هد(.847:)   ثمان

لبىدانت   تت مؤسىدة الرسدالة بد ال    1ت  س  ا سر الىبس 

 هد.1405

1  . نى مان:  ست ان  .9

ت مرمجدددة  بددددالملييي موف دددر جااليددددت  احلَدددا ال الب ينط دددة

الودداهرالت  ت اجملدده  كددي  ادديت ممتبددة الى َددة املوددرية  

 ر.1993
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2  .ابن  بر الربملي:  مد بن  بدار بن ا د .0

ت  و دددر  بدددد ار ا دددد    مدددا يخ مولدددد الملامدددا  الالف دددام 

 هد.1410احلمدت دا  الملاصمةت الريا ت 

2  اليب دي:    الدين  مد مرمَب احلى  . .1

ت الودددداهرالت 1ت  مدددداج الملددددرالد مددددن جددددواهر الوددددامود   

 هد.1396

2  .اليب دي:  مد  ىن .2

احل اال االجتما  ة الاال توادية يف الموفة يف الودرن ا الل  

 .ر1970ت ت املطبملة الملامل ةت الواهرالاهلجري

2 الددديب ي: ابدددو  بدددد ار املودددمل  بدددن  بددددار بدددن     .3

 هد( .236دد156املومل  )

ت  و ر ل اي برالفى ىالت دا  اململدا  ت  3  تنى   ريش

 ر.1982 تالواهرال

2  سا : الى د  بد المليييت الا د خمتا  الملبادي. .4

ت ا ددي  مددا يخ البحريددة يف  ددو  البحددر ا بدد ا املتوسددط 

ة يف مور الال،ارت مؤسىة شباا البحرية اإلسسم  تا الل

 ر.1979اإلسمىد يةت 
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2  .سال اان ا. سال اان:  م،ا د .5

ت مرمجددددة جو يددددف نىدددد  ت ال ثددددة اإلمإاحو يددددة الرالمان ددددة

 .ر1985مؤسىة شباا ا امملةت اإلسمىد يةت 

2 ددددد   مدددد بدددن مى دددم اهلددداجيتمواله    ابدددن سدددملد:  .6

 هد(.230 :) دد كام  الوا دي

  (. )ا. تال ت دا  صاد ت ب الطبوا  المإا

2  الى  اي: ابو الواس   بد الر ن بن  بدار. .7

ت مملا در  الرال  ا نف يف ماى  الىد ال الىبويدة البدن ه،دار    

 هد.1398  سملدت دا  اململرفةد ب ال ت ال الر حه  بد

2  .هد(911 :بن ابي بمر ) ن بد الر الى وحي:  .8

ت 1ت  و ددر  ددي الدددين  بددد احلم دددت     مددا يخ الااددا  

 هد.1971رالت هالوا

2  .شامي: حي ب .9

)  امددده الشدددملر (ت دا  الامدددرت بددد ال ت  حرفدددة بدددن الملبدددد

 ر.1997

3 ابددن شددبة: ابددو  يددد  مددر بددن شددبة الددىم ي البوددري   .0

 هد(.264 :)
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ت  و ددر  مددود شدداتو ت ن،ددر الىدد د  1  تمددا يخ املديىددة

 هد.1393 ت ب  ت املديىة املىو ال

3  هد(.310 :الطإي: ابو جملار  مد بن جرير ) .1

 تت دا  المتدددد  الملام ددددةت بدددد ال     الاملاددددوفمددددا يخ ا مدددد 

 هد.1407

)ماىدددد  الطددددإي(ت دا   جددددامم الب ددددان يف ماىدددد  الوددددرآن

 هد.1405 تلبىان تالامرت ب ال 

3   بد الر اب: ابو بمر بن همار الوىملاني. .2

ت  و ددر  ب دد   بدد الددر ن ا  امدديت املمتدد   املودىف 

 هد.1403اإلسسميت ب ال ت 

3  . بد الملا  : انو  .3

ت  دا  اململرفدةت   البحرية ال اور البحدا   ىدد الملدرا    املس ة

 هد.1399 تالمويط

3  الملدالي: إبراه   ا د. .4

البحددر املتوسددط حبدد ال إسددسم ة(ت   ) ا مويددون الالب ينط ددون

 هد.1372املوريةت الواهرالت  ممتبة اإل او

3  .الملري : الى د البا  .5
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 ر.1982ت دا  الى َة الملرب ةت الواهرالت الداللة الب ينط ة

3  499ابددو الواسدد   اددي بددن احلىددن )  ىدداكر: ابدن  .6

 هد(.571دد

ت نىددية موددو ال مددن امليطوحددا  ا صددا ةت     مددا يخ دم،ددر 

 هد.1407 تممتبة الدا ت املديىة املىو ال

ت مددراج  الىىددا ت  و ددر سددم ىة ال،دد ابيت  مددا يخ دم،ددر

 ر.1982 تت دم،ر1 

3  . اي: جواد .7

ت دا  الملاددد  2ت  املاودددص يف مدددا يخ الملدددرا  بدددص اإلسدددسر 

 .ر1978مسيلت ب ال ت لا

3  .الورح :  مد بن ا د بن ابي بمر بن فر  .8

ت  و ددددر ا ددددد  بددددد الملادددد   ا ددددامم   مددددار الوددددرآن

 هد.1411ت دا  ال،مل ت الواهرالت 2الإدالنيت  

3 ابدددن كدددث :  مددداد الددددين ابدددو الاددددا  إاا  دددص        .9

 هد(.774 :)

 ر.1978 تب ال  تت ممتبة اململا  3ت  البداية الالى اية

 هد.1401ت دا  الامرت ب ال ت الورآن الملا   ماى 
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4 ابو  بد الر ن ا د بن شمل   بن  ادي   الىىا ي: .0

 هد(.303دد214)

البىدا ي الس د  ىدنت     بد الغاات  و ر الىىن المإا

 هد.1411ت دا  المت  الملام ةت ب ال ت 1 

4 الىدددويري: شددد اا الددددين ا دددد بدددن  بدددد الوهددداا     .1

 هد(.733دد677)

 تت دا  المت  الوحى ةت الواهرالفىون ا دان اية ا  ا يف 

  (. )ا.

4 احلددافظ ابددي  بدددار  مددد بددن يييددد    ابددن ماجدده: .2

 هد(.275دد207الويالي  )

ت  و دددر  مدددد فدددؤاد  بدددد البدددا يت دا  سدددىن ابدددن ماجددده

  (. )د. تالامرت ب ال 

4  .ماهر: سملاد .3

ت دا  المتداا  البحرية يف مور اإلسدسم ة الاثا هدا البا  دة   

 ر.1967 تواهرالالملربيت ال

4 ابددن املبددا ف:  بدددار ابددو  بددد الددر ن احلىااددي      .4

 هد(.181 :مواله  )
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ت  و دددرت نييددده  دددادت الددددا  التونىددد ةت كتددداا ا  ددداد

 ر.1972مونست 

4  جممو ة من الملاما . .5

ت إ دددداد جممدددم الاغدددة الملرب دددة بالوددداهرالت اململجددد  الوسددد ط

 حبملته املمتبة اإلسسم ةت استانبولت د.  . 

4 ابددو احلىددن مىددا  بددن احلجدداج بددن      مدداراإلمىددا :  .6

 هد(.261 :مىا  الو، ي الى ىابو ي )

ت  و ددر  مددد فددؤاد  بددد البددا يت دا     ا ددامم الوددح   

  (. إ  ا  الرتاث الملربيت ب ال ت )د.

4  هد(.845 :املورييي: ا د بن  اي ) .7

ت اململددددرال  الايفثددددا املددددوا ظ الاال تبددددا  بددددةكر الطددددط 

 . ( )د. تد ت ب ال )الطط املوريييه(ت دا  صابد

 )د. تفابت بد ال  ت )صح   مىا (ت دا  ايفا امم الوح  

.)  

4  هد(.711 :ابن مىاو :  مد بن ممرر بن  اي ) .8

 د.  . تت دا  صاد ت ب ال لىان الملرا

4 خنبدددددددة مدددددددن ا سدددددددامةال املتيوودددددددل اامملدددددددة   .9
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 اإلسمىد ية.

ت جامملدددددددة اإلسدددددددمىد يةت  مدددددددا يخ البحريدددددددة املودددددددرية 

 ر.1973اإلسمىد يةت 

5 ابددددن ه،ددددار: ابددددو  مددددد  بددددد املادددد  اململددددافري       .0

 .هد(213 :)

سددملدت ممتبدددة  ال   مملا ددر حدده  بددد الددر     تالىدد ال الىبويددة  

 . ( )د. تشورالنت الواهرال

5 يددددا و  احلمددددوي: شدددد اا الدددددين ابددددو  بددددد ار       .1

 هد(.626 :)

 . ( )د. تلبىان تت دا  الامرت ب ال مملج  البادان

5 الهد   ا د بن ابي يملودوا بدن جملادر بدن      ال ملووبي: .2

 هد(.282 :)

 هد.1379ت دا  صاد  ب ال ت ما يخ ال ملووبي
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 :مةمقـــد

يعدددد عصدددر الراشددددين أر دددال العصدددوص ا  ددد  ية  عدددد عصدددر   

النبددو و وقددد ا تدددل الدولددة ا  دد  ية ق لددت فة أ دد ا   ت  ددةو 

وتطددوص امتمددس ا  دد  ي  ددن ديددث العدددو وا  ةا ددال وا واص       

و دددعة ا  ددد   ع ددد  الترددداصيف ا واصيدددةو ويف الوقددد     دددت ثبددد     

العدل  ني الناسو ومند  ام دة يف   امل  مون ع    باوئهمو وأشاعوا 

جماالل  ت  ةو وتط ب ذلك توجدت الدولدة وامشد ال ل نادا ال     

امل ت  ددة يف جمددال الددس وا د دداند وقددد ص دددل املصدداوص التاص يددة  

العديد  ن الروايال املتع  ة  ذلك و نها  ا يتع ق  اموقدا  اريييدة   

لنا يددة الددهل  يف ذلددك العصددر والددهل  ددان اددا تاثيةددا ع دد  ام ددة ا     

ا تدل يف أ  ا   ت  ةو وقد  ان اذه اموقا  أثرةا املميد  يف  

ت بية داجال ام ة الدينية واالجتماعية والع ميةو و ا يدرتب   دذلك   

ممدددا تادددم ت جمددداالل الدددس وا د دددان و دددذل املدددال يف  دددبيال ا و   

 ددد  ال حلصدرةا ددد   رةان ةذا البحث حماولة لذ ر  عد  الادواةد  

اشدددين و نهددا  ددا يتع ددق  اوقددا  امل دداجد واملددد اص         ددن عصددر الر  

واملياهو والع اصالو وام دوا  والطدر  وهيةدا  دن املصداا العا دة       

الددهل يصددعب دصددرةا يف رددث  تصددرو والددهل  دداةم  يف منددو      

ا يف امتمس وتطوير  ثي  ن  واديتو رةا د  ت دك اموقدا   دبب     

وتنميتها ل محتاجني  ا ت صا   نا ق جديد و ويف توجيت  واصو املياه
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اا  ن امل  مني وأةال الذ ةو ويف التا يس مل اجد جديد و و بدان  

أقرى قا ة وعا دة شدهدل الروايدال  ن عهدا لل دة لديس يف عصدر        

الراشدين رح ب  ال ويف العصوص ال د ة  عد ذلكو دت  أن  ع  

ت ددك امل دداجد وال نددوال الددهل أ  دد  يف عصددر الراشدددين ال تدد ال     

يف امتمعددال ا  دد  ية فة العصددر احلاذددرو وةددذا تدديود ووصةددا 

البحث جمرو شواةد لع ها تدرعنا فة   يدد  دن التن يدب والدصا دة     

رةددا وا   بدداصا الددذد قدداوه  ددحا ة ص ددول ا    لددذلك العصددر امل 

ا يف توزيدددس ةدددذه الادددواةد    صعاتدددت وصعيتدددتو وقدددد  ددديل  دددثي     

أو ع   امةددا    التاص ية يف البحث ع   أ وا  اموقا  وامدباس

الهل دب    ن أج هاو وقد اجتهدل صأيي يف التوزيس ع   ال  مني 

او وأ ددا  صدداوص البحددث رهددي  تددب احلددديث النبددودو وا ثدداصو  ع دد

و تددددب التدددداصيو العدددداب واريددددالو و تددددب الرتاجددددم والرجددددالو    

والب دددا يالو وهيةددا  ددن املصدداوص التاص يددةووال ي ددوت  التا يددد 

ة وصا ة الادواةد وا ثداص التاص يدةو  دن ةدذه       ر  أقرى ع   أةمي

قدددص أول ددك ال ددرت  لت ددتا س  هددا ام ددة يف داذددر أيا هدداو ولتعددر   

و دن أتبداعهمو الدذين  دا وا صعدا  أو        الرجال  ن أ حايف النيب

 صعايا لعصر الراشدين املباصاد

  امل ددتعان وع يددت  وا وأ ددال ا  ل رميددس  دد ة النيددة والعمددال   

 دودده التة ن
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 :مفهوم الوقف

دث ا   ب ع   أعمال الس امل ت  دة وع د  صأس ذلدك الصددقة     

 املدددال وتوجيههدددا يف  دددبيال ا  ددددا  ددددب الددددين وأة دددت والنددداس     

َلْن َتَندالووا الببردرح َدتحد  تفْن ر ودوا  رمحدا تفحربودوَن َوَ دا         أمجعني ي ول تعاة:

  [دل عمرانآ]  (92)ٌ َع ريمتفْن ر ووا  رْن َشْيٍء َرِإنح ال ََّت  رتر 

َلددْيَس الببرددرح َأْن تفَولوددوا وفجفددوَةةوْم قرَبدداَل البَمْاددِرِ       وي ددول تعدداة:  

َوالبَمْغددِريفر َوَلةرددنح الببرددرح َ ددْن َءاَ ددَن  رال َّددتر َوالبَيددْوِب البددئقرِر َوالبَمَ ائرَةددةر     

تر َذِود الب وْرَ دد  َوالبَيَتدداَ   َوالبةرَتددايفر َوالنحبردديونَي َوَءاَتدد  البَمدداَل َعَ دد  دفبودد

َوالبَمَ ددا رنَي َواْ ددَن ال حددبرياِل َوال حددائر رنَي َوررددي الروَقددايفر َوَأَقدداَب الصحددَ اَ    

َوَءاَتددد  ال حَ ددداَ  َوالبمفورودددوَن  رَعْهددددرةرْم ِفَذا َعاَةددددفوا َوالصحدددا رِريَن رردددي  

 ردَك الَّددذريَن َ ددَدقووا َوأووَل رددَك ةفددمف  البَبابَ داءر َوال حددرحاءر َودرددنَي البَبددابِس أوولَ 

 [دالب ر ]  (177)البمفتح ووَن

َيا َأيوَها الَّذريَن َءاَ نفوا َأْ  ر ووا  رمحا َصَزقبَنا وْم  رْن َقْباِل  وقال تعاة:

َأْن َيددابترَي َيددْوٌب َلددا َ ْيددٌس رريددتر َوَلددا قف َّددَة َوَلددا َشددَ اَعَة َوالبَةددارررفوَن ةفددمف          

 [دالب ر ]  (254)الرمفوَنالظَّ

يصدددعب وا يدددال احلاثدددة ع ددد  الصددددقة يف  دددبيال ا   دددثي      

 الصدددقة والن  ددة يف  ددبيال    دصددرةاو  مددا أن أوا ددر الر ددول 

ا   ددثي  و تعدددو و نها  ددا صواه   دد م عددن أ ددي أوَ اَ ددَة َقدداَلد َقدداَل  
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لبَ ْ ددداَل َقْيدددٌر َلدددَك َوَأْن َيدددا اْ دددَن آَوَب ِف حدددَك َأْن َتْبدددذفَل ا)) :َص فدددولف ال َّدددتر 

تفْم رَةتف َشرٌّ َلَك َوَلا تفَ ابف َعَ   َ َ اٍ  َواْ َدأب  رَمدْن َتعفدولف َوالبَيددف البعف بَيدا     

 (1)د((َقْيٌر  رْن البَيدر ال و بَ  

 (2)د(( ا   ص  ال عبد  ن  دقة)) : و نها قولت 

أ دو  ه صوا ريمدا  ووقد ول  امداويث ع د  ر دال الصددقة اياصيدة    

ِفَذا َ دداَل البِإْ َ ددانف اْ َ َطددَس َعْنددتف   )) َقدداَل: َأنح َص فددوَل ال َّددتر     ةريددر

  ٍٍ َعَم وتف ِفلَّا  رْن َثَ اَثٍة ِفلَّا  رْن َ َدَقٍة َجاِصَيٍة َأْو عر بٍم يفْنَتَ سف  رتر َأْو َوَلٍد َ دالر

 (3)د((َيْدعفو َلتف

ني  دا وصو يف ا يدال   و ن ةنا رإن الوقف د هو ت العداب ممدس  د   

وامداويددث امل ت  ددة  ددن دددبس ملددال  عينددت والتصددد  دن عتددت  ددد      

 عينددة أو ع دد  ا  دد   وةددو عنددد  ع ددهم  بدديس ام ددال وت ددبيال   

ِفْن )) لعمددر  ددن اريطددايف:  وةددو  دداقوذ  ددن قددول الر ددول  (4)املن عددة

 (5)د((شرْ َ  َدَبْ َ  َأْ َ َها َوَتَصدحقبَ   رَها

                                   
 د3/94 و جو  تايف ال  ا حيحت    مو( 1)

 د4/562و ج و  تايف ال ةد عن ص ول ا  ننتالرت ذدو ( 2)

 د5/73ج وو  تايف الو ية حيحت   مو ( 3)

ول تعريددف د 5/595ج و غدداملا ددن قدا ددةو  د6/229و جال ددننالن ددائيو ( 4)

ال ددديوز  د9/359و جل دددان العدددريف ظدددر: ا دددن  نظدددوصو أال غدددود ل وقدددف 

 د6/269و جتاج العروسال  يددو د 3/205و جال ا وس احملي آ اودو 

 دو  تايف الاروط ) ايف الاروط يف الوقف( حيحت  ن صواية الب اصدو( 5)
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 :التنمية

ة  ن النماء وةو ال ياو  ي ال: من  الاديء ينمدو دعند  زاو     ات 

و ثددرو والتنميددة تدداتي دعندد  ال ددعي يف ال يدداو  وا  ثدداص ديددث     

ا و عي  يف ترتيبت وزياوتتو   وام ي ال أمني  الايء جع تت  ا ي 

ا الررددس ع دد  وجددت  منددا املددال أد زاو و ثددرو وي صددد  التنميددة أي  دد  

دا   ة
(6) 

عصر احلاذر  ثر  ا دت داب  صدط ٍ التنميدةو    وقد شا  يف ال

وي صد  ت ال يداو  يف ال دةان والرتتيدب وا واص  التنظديمو و دائر      

ام دددوص الدددهل نددددب ا   دددانو و ثدددر  ا دددت داب ةدددذه ال  ظدددة يف   

 العصر احلاذر تغ  عن   يد  ن الارةد 

 :عصر الراشدين

امتمدس  يعد العصر النبود  داية التا يس لدولة ا   ب وفقا ة 

امل  م يف   عة  ن أصض ا و و ا   البداية الواقعية اذا امتمس 

وتا يس  يا ت امل ت ال  ن اارر  النبوية وتةوين امتمس امل  م 

و ولدذلك ردإن   يف املدينة املنوص  والهل  ب تها عد  أدداث  هدل ادا 

وةددو يف جمم ددت عهددد ا ددت راص انددذوا     امل دد مني يف عهددد عمددر 

                                   
و تداج العدروس  ال  يدددو  د 15/341و جل دان العدريف  ا ظر: ا ن  نظدوصو  ( 6)

 د10/377ج
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)ذاا يدوب    صيو املمي  ل م  مني ديدث قدال عمدر    داية ل تااارر  

 أع  ا  ريت ا   ب(د

 د النيب رمنذ ذلك اليوب و يان الدولة ا    ية قائم ي و ت

 ا دد  البدايددة   دديطة ال تتردداوز املدينددة املنددوص   ددال ال تةددداو        

ا وأقددذ  ددوص ا  يددتم يف املدينددة دتدد  أ ددبح   ت دديطر ع يهددا مجيع دد

صهددم وجدوو املنددار نيو وأقددذل     دد   ديطر  الر ددول   دها   ةا

ا  ايهدداو وال دد م دتدد    وولددة ا  دد ب ختددد قدداصج املدينددة تدددصمي     

ا  عدد  وقصو  د    اصل  عظم   و العدريف قاذدعة لر دول ا      

 :وجدداء احلددق (7)وارددتٍ  ةددة ديددث وقددال الندداس يف ويددن ا  أرواج دد  

  ِفنح البَبا ردداَل َ دداَن َزةفوق ددا  َوقودداْل َجدداء البَحددقو َوَزَةددَق البَبا رددالف (81  )

 ]ا  راء[د

  ل د  ان عصر النبو  املباصا ووولتت ال ائمة   يداو  الر دول   

قدرن  دني العصدرين       د ة لعصدر الراشددينو  مدا أن الر دول     

)َقدداَب رريَنددا  الددذد صواه البعرْرَ دداَض ْ ددَن َ دداِصَيَة:  ريمددا ي هددم  ددن قولددت  

  ال َّددتف َعَ ْيددتر َوَ دد ََّم َذاَل َيددْوٍب َرَوَعَظَنددا َ ْوعرَظددة  َ  ريَغددة    َص فددولف ال َّددتر َ دد َّ 

َوجرَ ْ   رْنَها الب و وويفف َوَذَصَرْ   رْنَها البعفيفونف َر ريداَل َيدا َص فدوَل ال َّدتر َوَعظبَتَندا      

تر َوال حدْمِس  َ ْوعرَظَة  فَوووٍ  َراْعَهدْد ِفَلْيَندا  رَعْهدٍد َرَ داَل َعَ دْيةوْم  رَت بدَوى ال َّد       

                                   
 د16/134جو (رتٍ الباصد) والب اصد :ا ظر( 7)
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َوالطَّاَعدددةر َوِفْن َعْبدددد ا َدَبارددديرا َوَ دددَتَرْوَن  ردددْن َ ْعددددرد اْقترَ ار دددا َشددددريد ا     

َرَعَ ددْيةوْم  ر فددنحتري َو فددنحةر الب فَ َ دداءر الرحاشردددريَن البَمْهدددريونَي َع وددوا َعَ ْيَهددا    

 (8)دِإنح  والح  رْدَعٍة َذَ اَلَة( رالنحَواجرذر َوِفيحا وْم َوالباو فوَص البمفْحَدَثالر َر

اري  داء   فتبدا   دايف  ) :ا يف   دنده اداه  وقد وذدس ا دن  اجدت  ا  د    

 (9)(الراشدين

ولذلك ردإن عصدر الراشددين يعدد أ يد  العصدوص ا  د  ية ع د          

مجع  ام ة ع   ذلك عس العصوص أوقد  ا      عد عهد النيب 

ا ددة يف التاددريس  تهددا اريامل ت  ددةو و التددالي رددإن أدداثددت اددا أةمي   

 دوال ياس والتاصيو

 عدد وردا     عصر الراشدين  بيعدة أ دي  ةدر الصدديق      ئويبتد

يددوب االثددنني الثددا ي عاددر  ددن ص يددس امول  ددنة فددددى     ص ددول ا 

د وينتهددي العصددر  ا تاددهاو أ ددي املددي نني     (10)عاددر  ل ددهرر  النبويددة  

 ددان  ددنة يف يددوب الثالددث والعاددرين  ددن ص  ع ددي  ددن أ ددي  الددب 

 (11) دأص عني ل هرر  النبوية

                                   
وصواه ا  اب د 1/17و  ايف اتبا   نة اري  اء الراشدين ج ننت وا ن  اجت( 8)

 و  ايف دديث العر اض  ن  اصيةد  ند الاا ينيأمحد يف 

 دتبا   نة اري  اء الراشدينفو  ايف  ننت وا ن  اجت( 9)

 د94و لتاص ت ي ة  ن قياطوق ( 10)

 د198و لتاص ت ق ي ة  ن قياطو( 11)
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يف ةدذا العصدر مص عدة  دن املبادرين  ايندة         ا د  ال يداو   وقد 

 د  هم  ن أ حايف وأ هاص ص ول ا  

وقددد ا اددغال امل دد مون يف أول ق رددة أ ددي  ةددر  ال  دداء ع دد       

املرتدددين وفددداو ال ددأ الددهل أثاصوةددا وفعدداو  الودددد  لددب و العددريف   

  ما  ا    داية ال توة يف ق رة أ دي  ةدر     صاية ا   بو 

 د   الصديق

ا رةان اذا العصر ااتت املمي  و ديث قاض امل د مون جهداو   

ا ذد اماوصين لب و العريف  ن اموس يف راصس والنصاصى يف قوي 

ا يف الااب و صر و ان ج ء  ن ةدذا الصدرا      و الروب وقصو  

  س  صاصى العريف يف العرا  والاابد

وقددد  ددت  عددن ةددذا ايهدداو ا تددداو ا  دد ب فة أ ددا ن جديددد    

ا وت اعف صقعة امصاذدي احملةو دة  دن قبدال الراشددين وقصو  د      

و ن جاء  عدهو وتبس ذلك تعدو الادعويف وال غدالو    يف عهد عمر 

واالقت ط ر اصال و ظدم  ا د   دائد  يف العديدد  دن امقداليم       

الراشددين ا  عدوا ع د      الهل مت ذدمها ل دولدة ا  د  يةو  مدا أن    

م اليب امل ت  دة الدهل  ا د   دائد  ريهدا  دن       ات ك النظم وعرروا 

وواويدددن و ريدددد وووص أ دددوال وذدددريف ل عمددد ل وتنظيمدددال فواصيدددة       

وع ددةرية وهددي ذلددك ممددا يصددعب دصددرهو  راردداووا ممددا صأوه ال   



 
 

 التنمية يف عصر الراشدين الوقف وأثره يف البحث الثالث:

  
 

185 

 

يعدداصض جددوةر ا  دد ب وقواعددد العدددل ريددتو و التددالي رددإن ةددذا         

 تاة ع   احل داصال ال دةدة ال دائد  يف املندا ق      العصر خي   اال 

الهل  يطر ع يها امل  مونو و دس ةدذا اال  تداة ردإن امل د مون   دوا       

ع دد  ثددوا تهمو  ددال و اددروةا يف امتمعددال امل تودددةو و  ممدددوا    

ع دد   ددا ي بددال التغدديي والتح ددنيو رح ددنوةا فة امر ددالورنم        

توعب النمدددو يف صقعدددة الدولدددة وامتمدددس و وتطدددوصل أ ددداليبهم لت ددد 

الدولددة وال يدداو  يف الرعيددة و رةددا وا عا ددال منددو وا  ددباط متمددس 

 دووية الناس   والعدل  ني الناسوجهوه لتح يق عب

 مددا ددددث  ال تنددة امقددرى يف آقددره والددهل أول فة ا تاددهاو    

و و ا ت   ذلك  ن أددداث ا تددل  دوال ق ردة     عثمان  ن ع ان 

 دع ي  ن أ ي  الب 

لراشدين يف جمم دت   ال ةذا رإن اييال الذد عاش عصر ا و س

و  ن التا عني ام  إد ان ع د  وجدت العمدوبو       ن أ حايف النيب

ولدذلك ر دد  ددرزل رديهم أ ددوا  الدس واريديو الددهل ا تددل فة وقددف       

وق دت عدن  ريدق     ام وال ع   أعمال الس امل ت  دة  دواء  نهدا  دا متح    

 وق ت عن  ريق امرراود  ي   ال امل  مني أو  ا متح
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 :الوقف قبل اإلسالم

ل ددد ا تدددل الدولددة ا  دد  ية يف عصددر الراشدددين فة أ دد ا      

 ت  دة  ددن امصض امدداوص  لددب و العددريفو و ددان عنددد ت ددك ام ددم  

والاددعويف أوجددت  ددن الن  ددة املاليددة وامدبدداس الددهل ندددب توجهدداتهم 

ة يددة  ثددال  وع ائدددةم امل ت  ددةو  مددا  ددان عنددد العددريف يف ايا     

أو  (12)وذلكو ر د  ان العريف يوق ون  عد  ام دوال ع د  أ دنا هم    

و دان  نهدا    (13)وع   أ ا ن  عينة ملنا بال قا ة  داحل  وهديه  

 ا ةو  رتب   وثنيتهمو و ا ةدو  درتب   عداوال محيدد   دإ راب      

ال ديف وعددا ر ال دبيال وهددي ذلددكو أ دا النصدداصى ر دد  ا دد  اددم     

و والدهل اشدتهرل قبدال ا  دد ب    ل ةني ددة  ي  داتهم املاليدة التا عدة   

وا تداوةا يف  ثي  ن الب دان الهل  و   ا تها و ثرتها و  رون

رعررددد  يف  صدددر والاددداب  و ددداول ريهدددا النصدددرا ية قبدددال ا  ددد ب

والعددرا  وهيةدداو وأ ددس  ثددال اددا الةنددائس وامويددر  امل ت  ددة        

 ددان   ا ذارة ملا يتبعها  دن أ د ا  دسى اشدتهرل يف  ت دف الب     

الددهل تدددين  النصددرا يةو و ددان لت ددك املي  ددال أثرةددا يف خويددال      

                                   
جدددواو ع ددديو د 327و لاملنمدددق يف أقبددداص قدددري  ظددر: ا دددن دبيدددبو  ا( 12)

حممدددوو  د264و 163 /6و جامل صدددال يف تددداصيو العدددريف قبدددال ا  ددد ب  

 د203 /2و ج  وغ امصيف يف  عررة أدوال العريفشةرد املو يو 

 د99و 78 /1و   يق حممدد محيدد ا  ج  را أ  ايف امشالب ذصدو ( 13)

 د6/351و جامل صال يف تاصيو العريف قبال ا   بجواو ع يو 
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امعمدددددال املرتبطدددددة  الةني دددددة وال تددددد ال  دددددذلك فة العصدددددر    

 (14)داحلاذر

و ددذلك احلددال  الن ددبة ل مرددوس يف  دد و ردداصس ر ددد تنددارس    

امل ددوا والعا ددة ع دد  نصدديص ام دد ا امل ت  ددة الددهل تدددص ام ددوال  

او وع ددددد   ب دددددة امشددددددرا    ع ددددد  صجدددددال امو دددددية و عا دددددددة   

دوالدةاقني
(15) 

وامل دظ ع   اموس والنصاصى ه بة صجال الدين عندةم ع د   

 ثال ت ك ام وال وامدبداسو وا دت اوتهم  نهدا  الدصجدة اموة وون     

 عا ة الناسد

 :الوقف يف العصر النبوي

 و دان  ر  الوقف عندد امل د مني  ندذ ز دن ص دول ا       ل د عف

ا  ددن الع مدداء دقال واموقددا  دتدد  أن عدددو  ددثي الصدد  الر ددول

وذدعوا عنداوين قا دة يف )ذ در  ددقال       الذين تنداولوا  ديتت   

 (16)د(النيب 

يف  و ا   أول اموقا  ةدي امل داجد الدهل  ناةدا ص دول ا       

                                   
 د337لوالنظم ا    ية ظر:  بحي الصااو ا( 14)

 د36و30لوالنظم ا    ية ظر:  بحي الصااو ا( 15)

الطب ددال وا ظددر: ا ددن  ددعدو د 1/173وجتدداصيو املدينددةعمددر  ددن شددبةو ( 16)

 د1/314وجالةسى
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املدينة و ا جاوصةا  عد و ولت ديث  ان أول عمدال قداب  دت ص دول     

ء   درد قبداء والدذد قدال      عد و ولت املديندة املندوص  ةدو  ندا     ا  

َلا َت وْم رريتر َأَ د ا َلَمْ ررٌد أو وَس َعَ   التح بَوى  رْن َأوحِل  ا  تعاة ريت:

َيددْوٍب َأَدددقو َأْن َت وددوَب رريددتر رريددتر ِصَجدداٌل يفحربوددوَن َأْن َيَتَطهحددرفوا َوال َّددتف يفحرددبو  

 د[التو ة] وص    (108)البمفطَّهوِريَن

أصض  فة و ددد  املديندددة اشدددرتى  دددن  الدددت    لت و عدددد و دددو

ه  ني يتيمني  دن ام صداص و ند  ع يهدا   درده )امل درد النبدود(        

ل م دددد مني فة يددددوب  ا  دددن ص ددددول ا   الدددذد عدتددددت ام ددددة وق  دددد 

 مددا  دددث الع مدداء عددن أول  دددقة جاصيددة يف ا  دد ب    (17)وال يا ددة

وأو د    و اددأ وال  ييق ملا قتال   رذ روا وقف ص ول ا  

وتصددد    ر ب ددها ص ددول ا   فن أ ددب  رددا والي لر ددول ا 

  داتني   و وةي  دبس ددوائ   وةي عا ة  دقال ص ول ا   و ها

 (18)د نترة ل تموص وهيةا يف املدينة

وقد ا تمرل ت ك الب اتني يف ف تاج التموص دت  عصر  د  أ يدة   

هددا أثندداء ديددث ذ ددر أن عمددر  ددن عبددد الع يدد  قددد أ ددال  ددن ف تاج   

                                   
 ال دي   :ا دن ةاداب  د 3/196و ج1/115و ج دحيحت  الب داصدو  ا ظر:( 17)

 د2/497وجالنبوية

و رتددوة الب دددان الددب ذصدو  د1/175و جتدداصيو املدينددة عمددر  ددن شددبةو   ( 18)

 د3/180و جالروض ام فال هي يو  د31ل



 
 

 التنمية يف عصر الراشدين الوقف وأثره يف البحث الثالث:

  
 

189 

 

 (19)دواليتت ع   املدينة

ت دييق اليهدوو ع د  امل د مني يف  دو        وملا الدظ ص ول ا   

 مني لوجدوو  دو  قدال  هدمو        قين ا   املدينة أوصا داجدة امل د  

ةدذا  دوقةم ال قدراج ع ديةم     ))ا  املديندة وقدال:    وق   ددو ام

 (20)د((ريت

قددددا  يةددددون أول  ددددن أوقددددف امو ولددددذلك رددددإن ص ددددول ا  

ا  دن الصدحا ة  داص ع د   دنة      ل م  مني و نها امو  مدا أن عددو   

 (21)ديف وقف اموقا  واشتهر ات اقهم ع   ذلك الر ول 

 ا ن أ ثدر النداس  ددقة وأوقار د      وقد  ان عثمان  ن ع ان

وةةن فمجال ذلك ريمدا أوصوه    يف  بيال ا  يف أياب ص ول ا 

)َشدِهْدلف الددحاَص    ْ ٍن الب وَادْيِردو َقداَل:  الب اصد  دن ددديث ثفَماَ دَة ْ دِن َدد     

درنَي َأْشَرَ  َعَ ْيِهْم عفْثَمانف َرَ اَل اْئتفو ري  رَصادرَبْيةوْم ال ََّذْيِن َألََّبدا وْم  

َعَ دديح َقدداَل َررردديَء  رِهَمددا َرَةَا حهفَمددا َجَمَ دداِن َأْو َ َا حهفَمددا درَمدداَصاِن َقدداَل    

                                   
 د1/502و ج الطب ال الةسىا ن  عدو ( 19)

و تددداصيو املديندددة مدددر  دددن شدددبةو  عد 28و لرتدددوة الب ددددان  والدددب ذصد( 20)

عبدددا   ددن فوصيددسو   د 2/784و جوردداء الوردداء ال ددمهوودو د 1/304ج

 د209و ل  جمتمس املدينة يف عهد الر ول

و تدداصيو املدينددة: عمددر  ددن شددبةو  ا ظددرد 5/598و جاملغدد ا ددن قدا ددةو ( 21)

 د1/218 ن املهاجرين وهيةم ج  )ذ ر  دقال أ حايف ص ول ا 
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َمانف َرَ اَل َأْ افدف وْم  رال َّتر َوالبِإْ َ اِب َةداْل َتْعَ مفدوَن َأنح   َرَاْشَرَ  َعَ ْيِهْم عفْث

َص فوَل ال َّتر َ  َّ  ال َّتف َعَ ْيتر َوَ  ََّم َقدرَب البَمدريَنَة َوَلْيَس  رَها َ اٌء يفْ َتْعَذيفف 

هف َ ددَس ورَلدداءر  َهْيددَر  رْ ددِر صفوَ ددَة َرَ دداَل َ ددْن َيْاددَتِرد  رْ ددَر صفوَ ددَة َرَيْرَعدداَل َولبددوَ     

البمفْ  رمرنَي  رَ ْيٍر َلتف  رْنَها رري البَرنحةر َراْشدَتَرْيتفَها  ردْن  فد ببر َ دالري َردَاْ تفْم      

البَيْوَب َتْمَنعفو ري َأْن َأْشَريَف َدتح  َأْشَريَف  رْن َ اءر البَبْحدِر َقدالووا ال َّهفدمح َ َعدْم     

اِب َةداْل َتْعَ مفدوَن َأنح البَمْ دررَد َذداَ   رَاْة ردتر      َقاَل َأْ افددف وْم  رال َّدتر َوالبِإْ د َ   

َرَ دداَل َص فددولف ال َّددتر َ دد َّ  ال َّددتف َعَ ْيددتر َوَ دد ََّم َ ددْن َيْاددَتِرد  ف بَعددَة آِل روَ دداٍن    

َرَيِ يددَدَةا ررددي البَمْ ددرردر  رَ ْيددٍر  رْنَهددا ررددي البَرنحددةر َراْشددَتَرْيتفَها  رددْن  فدد ببر  

 البَيْوَب َتْمَنعفو ري َأْن أوَ د يَي رريَهدا َص بَعَتدْيِن َقدالووا ال َّهفدمح َ َعدْم       َ الري َرَاْ تفْم

َقاَل َأْ افدف وْم  رال َّتر َوالبِإْ َ اِب َةاْل َتْعَ مفدوَن َأ ودي َجهحدْ لف َجدْيَ  البعفْ دَر ر      

 (22)داحلديث…( رْن َ الري َقالووا ال َّهفمح  عم 

 مدا صوى      عمر  دن اريطدايف   ةيالء الواق نيو ان  ن  ني

)َعْن اْ دِن عفَمدَر َصذردَي ال َّدتف َعْنهفَمدا َأْن عفَمدَر ْ دَن         الب اصد يف  حيحت:

َيْ دَتاب ررفهف رريَهدا َرَ داَل َيدا      البَ طَّايفر َأَ ايَف َأْصذ ا  رَ ْيَبَر َرَاَت  النحبرديح  

أو رْب َ ال دا َقد و َأْ َ دَس عرْنددرد     َص فوَل ال َّتر ِف وي َأَ ْب ف َأْصذ ا  رَ ْيَبَر َلْم 

 رْنددتف َرَمددا َتدداب فرف  رددتر َقدداَل ِفْن شرددْ َ  َدَبْ ددَ  َأْ ددَ َها َوَتَصدددحقبَ   رَهددا َقدداَل   

                                   
ثمددان  ددن  عو  ددايف املناقددب عددن ص ددول ا  )يف  ناقددب     ددننت الرت ددذدو( 22)

 و) دددايف يف الادددريف(   و دددحيحتوا ظدددر: الب ددداصدو   د4/202ع دددان( ج

 د3/185ج
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َرَتَصدحَ   رَها عفَمدرف َأ حدتف َلدا يفَبدا ف َوَلدا يفوَةدبف َوَلدا يفدوَصثف َوَتَصددحَ   رَهدا رردي            

ي الروَقددايفر َوررددي َ ددبرياِل ال َّددتر َواْ ددِن ال حددبرياِل     الب وَ ددَراءر َوررددي الب وْرَ دد  َورردد  

َوال حْيفر َلا جفَناَة َعَ د  َ دْن َولرَيَهدا َأْن َياب وداَل  رْنَهدا  ردالبَمْعرفو ر َويفطبعردَم        

 (23) دَهْيَر  فَتَمووٍل َقاَل َرَحدحْث ف  رتر اْ َن  رِييَن َرَ اَل َهْيَر  فَتَاثواٍل َ ال ا(

 ددن  ن  دايددة وقدف عمدر  ا دد  يف ز دن الدنيب     و دن الثا د  ف  

يبدو أن  تا ة  دك الوق يدة فمندا  ا د  يف آقدر ق ردة عمدر  دس         

 مدددا أن  دددر  الوقدددف وا دددتمراصه  ا ددد   عدددد وردددا       (24)وو ددديتت

و دددنتحدث عندددت   وويف ز دددن الراشددددين و دددن  عددددةم    الر دددول 

  الت صيال يف  وذعت  إذن ا د

لدبع     لدد  دن الوليدد   ع د  وقدف قا   وقد أثند  ص دول ا     

 َقداَل:  أووال ايهاو يف  بيال ا  ر د صوى    م َعْن أ ي ةفَرْيَرَ  

 رالصحَدَقةر َر رياَل َ َنَس اْ دنف َجمريداٍل َوَقالرددف ْ دنف البَولريددر       )َأَ َر َص فولف ال َّتر 

نف َجمريداٍل ِفال َأ حدتف   َ دا َيدْن رمف اْ د    َوَعبحاسف ْ نف َعْبدر البمفطَّ ردبر َرَ داَل النحبرديو    

َ اَن َر ري ا َرَاهبَناهف ال َّتف َوَص فدولوتف َوَأ حدا َقالردٌد َردِإ حةوْم َتظب رمفدوَن َقالردد ا       

َأ حدددا البَعبحددداسف ْ دددنف   َقدددْد اْدَتدددَبَس َأْوَصاَعدددة َوَأْعتفدددَد  رردددي َ دددبرياِل ال َّدددتر وَ      

 (25)دَعَ ْيتر َ َدَقَة َو رْث وَها  عها( َرِهَي البمفطَّ ربر َرَعمو َص فوِل ال َّتر َعْبدر

                                   
 د) ايف الاروط يف الوقف( و  تايف الاروط حيحتالب اصدو ( 23)

 د3/357و جالطب ال الةسىا ظر: ا ن  عدو ( 24)

 د3/68ج وال  ا () ايف يف ت ديم  و  تايف ال  ا  حيحتو    م( 25)
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 :الوقف يف عصر الراشدين

ا عا ددة يددتم  ددن املعددرو  يف اموقددا  وامدبدداس أن ةندداا أوقار دد  

خوي ها  ن  ي   ال امل  مني أو يتم ف داص قراص  ن اري ي ة أو  دن  

ا  ي وذدت لتحويدال  عد  امصاذدي أو املمت ةدال العا دة لتصدبٍ وق  دد       

عا تهمو أو  دن دددوون  دن  يدنهم  اماةددين       ملصاا امل  مني

واحملتاجني وعا رد ال دبيال أو هيةدم وون خييد  مددد ع د  آقدرو       

و دددن أةدددم واجبدددال اري  ددداء و دددن يعيندددو هم  دددن ام دددراء وال  دددا   

)النظر يف أوقا  الس وال ر ال و ررها ريما ةي لدت  دن    واملوظ ني

 (26)دال اريددديال(ايهدددال وعمددداص  ال ندددا ر والطرقدددال وت دددهيال  دددب  

و تيرة ل  تٍ وا تداو الدولة ا    ية يف أ  ا   ت  ة ر دد ثبد    

عمال الراشدين ال تحداث أوقا   ت  ة  واء  ا اصتب   ت طدي   

املدددن و نارعهدداو أو  ندداء امل دداجد أو محدد  احلمدد  وهددي ذلددك  ددن     

ا  ن احلبس أو الوقف ملصاا ا جراءال الهل ةةن اعتباصةا  وع 

مل  مني  ال وهي امل د مني قدد يددق ون يف اال ت دا   دن  عد        عا ة ا

 ةذه ام وصد

 ما أن عا دة امل د مني الدذين مند  أ دواام وزاول  ا د  ادم        

  اةماتهم املاهوو  يف أوقا  الس امل ت  ة يف  دال ام د ا  الدهل    

                                   
 د9و وصقة  رير امدةاب يف ال يا ةأ و احل ن ال هروصودو ( 26)
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ا تظ    ظال ا   ب وعم ريهدا ام دن وال د ب ز دن ق  داء ص دول       

 الراشديند ا  

 :وقاف )املساجد(أ

 ا   الص   وال ت ال أةم أ وص الددينو وقدد أوصو الب داصد يف    

ا  ادداعة رهددو جددائ و   ددحيحت   دد   ددايف فذا أوقددف مجاعددة أصذ دد  

)يدا   : بناء امل رد ر دال  : أ ر النيب قال دديث أ س  ن  الك 

دقالوا: ال وا  ال  ط ب  نت فال فة و   النراص ثا نو ي رائطةم

ةددذا ام ددوص وأوص ددوا أ هددا      وقددد وعدد  أ ددحايف الددنيب     (27)دا (

أ اس الدين والدولةو )ياهد لذلك ا تدالل الصحا ة يف شان أ دي  

 ا ددت  رت يف الصدد   ع دد  ا ددت  رت يف ال يا ددة يف       ةددر

 (28)دلديننا أر   رذاه لد يا ا( قوام اصت اه ص ول ا  

ا أن اري  دداء يهتمددون  هددا  مدد  ولددذلك  ددان أ ددراء الر ددول   

الراشدددين جع وةددا حمددوص اةتمددا هم ولددذلك ر ددد  ددان عمددر  ددن        

)فن أةم أ وص م عنددد   يةتب م رائت ع   ام صاص اريطايف 

الص  و رمن دارظ ع يها ود ظها د ظ ويندت و دن ذديعها  دان     

 (29)دملا  واةا  ن عم ت أشد فذاعة(

                                   
 د1/245و ج ننت ا ن  اجتود 3/196و ج حيحتالب اصدو ( 27)

 د219و لامل د ةا ن ق دونو  (28)

الطدددددر  ا دددددن ال ددددديمو د  23و لال يا دددددة الادددددرعيةا دددددن تيميدددددةو ( 29)
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والشددك أن ا تادداص ا  دد ب يف أ ددا ن جديددد   ت  ددة تط بدد     

ف ااء امل اجد والدهل ةدي أوقدا  عا دة  رتبطدة  املصداا الدينيدةو        

ول دد  راجددة فة التددذ ي دةا ددة امل ددرد الدينيددة وال يا ددية     

و التدددالي ردددإن في دددا  امل ددداجد يف عصدددر    (30)والع ميدددة واالجتماعيدددة

 الراشدين   غ ذصوتتد  

وقد  ا   امل اجد  ر و ة  اري  اء وام راء  باشر  رهم أئمة 

ا س الةسى يف ام صاص  مدا  دا وا يتدا عون  ا   دهم   يدة      ايو

 امل اجد امقرىد

و ن ةنا  ان امل رد أينما  ان ا   ب ولذلك رإ ندا  درى يف   

 ددال املدددن ا  دد  ية يف  صددر والادداب والعددرا  يف الوقدد  احلددالي   

   اجد يرجس تاص ها فة ررت  اري  اء الراشدينوو ن املي د أ دت 

داوةاو رم رد الةورة املاهوص والذد لدت أثدر   يصعب دصرةا وتع

صئدديس يف احليددا  الع ميددة ل م دد مني يف العددرا  عددس العصددوص فمنددا        

الذد  ص ع    ناء امل رد  أ س وأوقف ز ن عمر  ن اريطايف 

 و ا يرتب   ت  ن  نارس دني أ ددص أ دره ل دعد  دن أ دي وقدال       

                                                                                    
 د240ل= =واحلةمية

ا ددن  اجددتو  د 6/233و ) ددايف وقددف امل دداجد( ج ت ددننا ظددر: الن ددائيو ( 30)

 دددبحي الصددداا و  د1/243و جو  تدددايف امل ددداجد وايماعدددال  دددننت

 د310و لالنظم ا    ية
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 (31)د بناء الةورة

 ز ن عمر  ن اريطايف   ما أن جا س البصر  امول أ س يف

 تا دديس   دينمددا وجددت أ ددره ل صددحا ي اي يددال عتبددة  ددن هدد وان   

 (32)دالبصر و وأ د ع يت تا يس   ردةا وجع ت حموص املدينة

 ما أن عمرو  ن العال دينما اقت  ال  طاط  ن    ردةا 

 الذد عر  دت  ا ن د رد عمرو  ن العالد (33)والعتيق

قواعددد  عمددر  ددن اريطددايف  والشددك أن ام صدداص الددهل ددددوةا

وجدد يف  دال    (34)لإل  ب يف  ال  ن رداصس والعدرا  و صدر والاداب    

 نهدددا جمموعدددة  دددن امل ددداجد وايوا دددس لوجدددوو ام دددراء وال  دددا    

                                   
ا دن  د 4/192جو تاص دت  الطدسدو د 276و لرتدوة الب ددان  الدب ذصدو  ( 31)

احليدا  االجتماعيدة   حممد د ن ال  يدددو  د 2/259و جالةا الامثيو 

 اةر  ظ ر د 22و ل ورة يف ال رن امول اارردواالقتصاوية يف الة

املدينددة حممددد املعتصددمو  د 112ل وتا دديس  دينددة الةورددة  العميدددو 

 د240ل وا    ية وقصائصها

 ورتددددوة الب دددددانالددددب ذصدو د 129و لتاص ددددتق ي ددددة  ددددن قيدددداطو ( 32)

و  دددي أعددد ب الندددب ءالدددذةيبو د 4/48و جتاص دددت الطدددسدود 341ل

التنظيمددددددال االجتماعيددددددة  أمحددددددد الع دددددديو   دددددداا د 305و 1/14ج

 د36و لواالقتصاوية يف البصر  يف ال رن امول ااررد

 د1/286و جاريط  امل ري يةامل ري دو ( 33)

 د91ل و ناقب عمر  ن اريطايفا ظر: ا ن ايوزدو ( 34)
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 (35)دواملع مني ريها ولدقول الةثي  ن أة ها يف ا   ب

ولةن ع    بيال املثال ر د    عددو  دبي  دن امل داجد يعدد       

اي ير   عد رتحها يف ق رة عمر ووقول  عظم  ا ال  يف  نط ة 

 (36)دأة ها يف ا   ب

وقد قدص أدد البدادثني امل داجد الدهل مت  نا ةدا يف  د و العدريف       

  (37)ددا ي يد ع   أص عة آال    رد أياب عمر  ن اريطايف 

 تو ددعة ل م ددرد احلددراب ديددث   وقددد قدداب عمددر  ددن اريطددايف  

 (38)دق ها ريتاشرتى  ع  الدوص اماوص  لت وأو

تو عتت ل م رد احلراب يف   ما اشتهر عن عثمان  ن ع ان 

ا  دن الددوص امداوص  لدت وأوق دها       ةة املةر ة  عد أن اشرتى عدو 

 (39)دريت  نة    وعارين ل هرر 

ا دددعة والعادددرين يف   دددرد يف ال دددنة الت  مدددا زاو عثمدددان 

                                   
 د2/44و ج ي أع ب النب ءالذةيبو ( 35)

 د182و لرتوة الب دانالب ذصدو ( 36)

 د106و لا واص  العر ية يف ع  العريف د ي و  ولود( 37)

 د2/159و جأقباص  ةةال ا هيو ( 38)

د 159و لتاص دت  ق ي ة  دن قيداطو  د 2/68و جأقباص  ةةامزصقيو ( 39)

د 3/87ج والةا ددالا ددن امثدديو  د2/157و جأقبدداص  ةددةال ددا هيو 

 د7/151و جالبداية والنهايةا ن  ثيو 
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  و   ت وجدو  ناءه ال ديم وجعال أعمدتت  ن احلراص  ص ول ا 

 (40)د ن ال اج

 توجيدت أ رائدت لبنداء عددو  دبي  دن امل داجد         وقد قاب ع دي  

 (41)دل م  مني ايدو يف  نا ق  ت  ة  ن الواليال ا    ية

وع   وجت العموب ر د تعاون اري  اء ووالتهم وعا ة امل د مني يف  

 د داجة امتمس امل  م املتنا ي  ن امل اجد وايوا س يف  ت دف  

 (42)دنا ق الهل وق      لواء الدولة ا    يةامل

 :املنافع العامة

ل ددددد اةددددتم اري  دددداء الراشدددددون  املنددددارس العا ددددة  الطرقددددال  

ا ل م د منيو ويظهدر   ا عا  عتس وق  أوام وا  واملراعي وهيةا مما 

ا يف حمدددارظتهم الدائمدددة ع ددد   دددا ةدددو قدددائم  نهددداو ويف   ذلدددك ج ي ددد

ا عندددد تا ددديس املددددن وقصو  ددد ا دددتحداث  دددا دتاجدددت امل ددد مون

ا أ ثدر يف  ايديد  يف  نا ق ال تٍ ونطيطهاو ويبدو ذلك واذح 

 نطي  الةورة والبصر  وال  طاطد

                                   
د 5/56و جتاص دددتو الطدددسدو 163لو تاص دددت ق ي دددة  دددن قيددداطو ( 40)

 د182ل وامدةاب ال  طا يةاملاوصودو 

 د324و لرتوة الب دانالب ذصدو ( 41)

الواليددة ع دد  الب دددان يف عصددر   العفمددردو ا ددراةيم  ظددر: عبددد الع يدد    ا (42)

 د406ل واري  اء الراشدين
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ر د ادتول ت ك امل ططال يف املدن ايديدد  أو املعداو تنظيمهدا    

ع   واص لإل اص  وأصض صدبة جبواص امل درد ةندس البنداء  هدا ريدث      

 ذددارة فة أ ددوا  عا ددة ت ددد داجددة   ا ل م دد منيو  اتةددون  ناق دد

ا اددمو وقددد  ا دد  ت ددك ام ددوا      ا  ادداع امل دد مني وتةددون وق  دد  

تتعرض ل تحديث وال ياو  والتغيي د ب احلاجةو رمدن الثا د  أ دت    

 (43)دعند تا يس أد  ن ام صاص  ان يفي س  عت  و  قال  ت

ودددني مندد  البصددر  وزاو  ددةا ها قدداب عبدددا   ددن عددا ر  ددن       

يهددا  ددن قبددال عثمددان  ددن ع ددان  اددراء عدددو  ددن الدددوص          ريدد  وال

 (44)دوأوق ها يف  و  البصر 

 ما قطط  شواص  املدن وأزقتها  طري ة حمدو  وعن  ريدق    

قساء    وا  هذه املهمة لي من   ا ةدا و  ي هدا للةددا  الدهل     

 (45)قصص   ن أج ها وعدب االعتداء ع يها

                                   
 د341ل ورتوة الب دانالب ذصدو ( 43)

و جم ة املديص  العر ديو    عا ر ع   البصر والية عبدا   ن احملماودو ( 44)

 د132لو 21عدو

د 341و لرتوة الب دانالب ذصدود 129و لتاص ت ق ي ة  ن قياطو( 45)

و تاص ددتالطدسدو  د 98و لرتدوة  صدر وأقباصةددا  احلةددمو  ا دن عبدد  

 وريطدددد اامل ريدددد دو د 2/259و جالةا ددددالا ددددن امثدددديو د 4/192ج

حممددد عبدددا  عنددانو د 19/341ج  هايددة امصيفوالنددويردو  د1/156ج

 د13ل و صر ا    ية وتاصيو اريط  املصرية
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طر   ددن ج ددوص   مددا اةددتم الراشدددون  إ دد ة  ددا يددرتب   ددال   

ا يف  ندددا ق ال صاعدددة رةدددا وا مددددوو ها ويعتندددون  هدددا     وقصو  ددد

 (46)د ا تمراص

أ ا الطر  الهل ي  ةها امل اررون ر د دظيد   عنايدة قا دةو    

 ن تا ني ل مياه ع   الطر   ال ذةب امليصقدون فة  دا ةدو أ عدد  دن      

ذلددك رددذ روا أن عمددر أ ددر  اندداذ ووص ل طعدداب  ددن وقيددق وهدديه       

 (47)دبيال واملن طعنيلعا رد ال 

 ما  ع  الراشدون لتنمية الصدقال    هاو روذعوا احلمد   

 ادددهوص  يف عهدددد   (49)ووذدددرية (48)و  دددال الصددددقةو رةا ددد  الر دددذ   

 ةو هددا حمميدة   ددال الصددقةو  مددا محدد      عمدر  ددن اريطدايف  

 واذس أقرى  ت  ة   ال الصدقةو وقيدول ايهداوو و دس     عمر 

                                   
جو ددتا  د 151ولرتددوة  صددر وأقباصةددا ظددر: ا ددن عبددد احلةددمو  ا( 46)

 د264و لد اص  العريفلو ونو 

 د106و وصقة تاصيو عبد امل ك  ن دبيبعبد امل ك  ن دبيبو ( 47)

ب  ن املدينة قريبدة  دن ذال   الر ذ :   تٍ أولت وثا يت ع     ي  ث ثة أيا( 48)

 عردددم  ظر: يددداقول احلمدددودو اعدددر  يف الطريدددق فة املديندددة  دددن ريدددد)

 د(3/24و جالب دان

ذددرية:  ة ددر ال دداو والددراءو  ددن أةددم احملطددال ع دد   ريددق احلدد         ( 49)

)حممدددد  دس هر دددي ال صددديم جندددويف  ريدددق املديندددة  البصدددردو وةدددي ت ددد 

  د(4/1406و ج عرم ال صيمالعبوودو 
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لني عددن محدد  ت ددك املنددا ق )أن    ةددذا ر ددد  ا دد  أوا ددره ل م دديو   

والغنيمددة وأن ال ةنددس ال  ددراء  نهددا وال يظ ددم    (50)يدددقال صيف الصفددرةة

 (51)دا( أ ا  عم امهنياء ر  تدقال احلم أدد 

ددرل ع د   تا عدة  دا  تاجدت الرعيدة  دن         وقد  ان عمدر  

  (52)د اء و رع  وحمتطب ويةتب لبع  أ رائت  ذلك

 ددان ال ةنددس الندداس  ددن املدداء    ا  ددا ر الددنيبوةددذا العمددال تا ددي  

وةدددذا يعددد  عددددب دب دددها مشددد ال  عيدددنهمو  مدددا    (53)ووالةدددل

أن ال ةندس ا دن ال دبيال الظدالو رةدان        ان  ن توجيهال عمدر  

)ا ددن ال ددبيال أدددق  املدداء والظددال ردد   رددروا ع دد  الندداس         ي ددول:

 (54)دامصض(

 ما أن امل ا ر  ال  د ها  ن احلبسو و ا د  أشدهر امل دا ر    

ا  عصر الراشدين   س  الب يدس يف املديندة املندوص  الدهل عددل وق  د      يف

                                   
ةة: ال طعددة الصددغي   ددن الغددنم أو ا  ددال )جمموعددة  ددن الع مدداءو   الوصددر( 50)

 د(514و لاملعرم الو ي 

 د2/667و جام والا ن زجنويتو ( 51)

 د341ل ورتوة الب دانالب ذصدو ( 52)

 د2/659و ةام وال ا ن زجنويتو( 53)

 د2/666و جام وال ا ن زجنويتو( 54)
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وقدد  دان يف  دال  صدر      (55)وع    وت  امل د مني   ن ص ول ا  

 ن ام صاص ا    ية يف عصدر الراشددين   دا ر قا دة اشدتهرل      

 ف ا عند التا يس أو عند  ةن امل  مني  هاد

 :املياه

 ددان ال ت ددوب احليددا  وال  تعددد امليدداه  ددن احلاجددال ال ددروصية لإل  

َأَوَلْم َيَر الَّذريَن َ َ رفوا َأنح ال حَمَوالر احل اص   دو هاو ي ول تعاة: 

َوالبَاْصَض َ اَ َتا َصْت  ا َرَ َت بَناةفَما َوَجَع بَنا  رَن البَماءر  والح َشْيٍء َديٍّ َأَرَ ا 

 [د وص  ام بياء (30 [ )يفْي رنفوَن

ي  درون ع د  العدريف   يدا هم ع د  تدا ني       وقد  ان  ندو ةاشدم   

 (56)دالاريف  ن ز  ب ل حراج وال واص يف  ةة

وقددد   لدد  الاددريعة ا  دد  ية ال ددمحاء لت ددمن ل ندداس د هددم  

املاددرتا يف امليدداهو وقددد رصدد   التاددريعال  دقددة حلمايددة د ددو         

 (57)دايميس يف املياه العا ة

ت  دة وقدد   م وأدةداب   ظد  ما أن   ةية املياه اريا دة ادا  ف   

                                   
 يدول  عبدد الغد و   د 133ددد 1/97و جتداصيو املديندة   ظر: عمر  ن شبةو ا (55)

 د165و لالصحا ة دول امل رد النبود

 د2/63و جأقباص  ةة ظر: ال ا هيو ا( 56)

 د3/74و ) تايف امل اقا ( ج حيحت ظر: الب اصد: ا( 57)
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جاء احلث النبدود ليي دد ع د  ر دال التصدد   املداءو و دا يدرتب          

 دددذلك  دددن د دددر لر ددداص أو شدددرائها وفي ارهدددا ل ادددريف وهددديه  دددن      

وقددد  ا دد  احلاجددة ل ميدداه يف عصددر الراشدددين قائمددة        (58)املنددارسو

 ثال أد عصر آقدرو و دذل اري  داء  دن  يد  املدال  دا ينمدي  صداوص          

ا ال نوال العا ة يف  صدر والاداب   صو  املياه ويوجهها ويص حها وق

شددتهروا  البددذل  اوالعددرا  واملرتبطددة  ام هدداص املغذيددة ل مدد اصعنيو ر   

ا عا دددة ي دددت يد  نهدددا امل اصعدددون يف   ددد دهاو واعتسوةدددا أوقار ددد

  نا ق أصض اريراج  واء  ا وا  ن امل  مني أو  ن أةال الذ ةد

 دن قبدال عمدر    ر د اشتهر عن عمرو  ن العال أثناء واليتت  صر 

در ت الاديد ع    تا عة ف  ة ال ندوال املائيدة     ن اريطايف ا

 (59)دا وال شتاء (يف  صر رةا وا )ال يدعون ذلك  ي  

أثنداء واليتدت ل بصدر  ر در  هدر       وقد قاب أ و  و   امشدعرد  

ري ددر اددم أ ددوص الاددريف     مة ددها  ددا ر  ددن عمددر  ددن اريطددايف      

 (60)دذلك وال  ياء  عد أن  ا وا ياتةون  ن

                                   
 دايف ر دال  د ي    )و74 /3جوو ) ايف الاريف( حيحت ظر: الب اصدو ا( 58)

 د3/77و ج(املاء

هو دتا  لو دونو   د 151و لصةدا رتدوة  صدر وأقبا  ا ن عبد احلةدمو  ( 59)

 د246ل ود اص  العريف

 الوثدائق  حممدد محيدد ا و  د 352ددد  351ل ورتوة الب ددان الب ذصدو ( 60)

 د522و لال يا ية ل عهد النبود واري رة الراشد 
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ا ع ددد   ريدددق احلددداج البصدددردو وةدددي  و د دددر أ دددو  و ددد  آ ددداص  

  (61)دا ر ر البا ناملعرورة دالي 

أ ر  عد  ن أ ي وقدال أن د در     ما أن عمر  ن اريطايف 

ا مةددال الةورددة رن ددذ ذلددك عددن  ريددق عدددو  ددبي  ددن العمددال   هددر 

 (62)دأ  ق ع يهم  ن  ي   ال امل  مني يف الةورة

ر در أ هداص أقدرى يف  دوادي      أ دي وقدال    ما قاب  عد  ن 

 (63) ت  ة  ن العرا د

يف  وقد  ثر د ر ا  اص وال ندوال يف عهدد عثمدان  دن ع دان      

 (64)د ت ف  نا ق الدولة ا    ية  واء  ا ر  نت أو  ن أ رائت

ولعال االةتمداب  امليداه وتوريةدا  دان أددد أةددا  عبدد ا   دن         

البصر  الذد اةتم  توري امليداه يف  عا ر  ن  ري  أ ي عثمان ع   

ا فال واليددة البصددر  ويف هيةددا  ددن الواليددال رةددان )ال يعددا  أصذ دد  

وقدد قدال: )لوتر د  ريرجد  املدرأ  يف قدداجتها        (65)ظهر  نها املداء( 

                                   
 د1/325و ج عرم   و ال صيمالعبوودو ( 61)

 273و لرتوة الب دانالب ذصدو ( 62)

 د272و لرتوة الب دانالب ذصدو ( 63)

 د166و 165و لتاص ت ا ظر: ق ي ة  ن قياطو( 64)

 د84و لالعوا م  ن ال وا ما ن العر يو ( 65)
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 (66)دع   وا تهاو ترو  ال يوب ع    اء و و  دت  ترو  ةة(

 ددر و ال عددال ر ددد   ددذ عبددد ا   ددن عددا ر  عدد   ددا وعددد  ددت رح   

يغاص  ن د در هديه     العديد  ن ام هاص يف  وادي واليتت و و ان

 (67)دلل هاص وا  اص ويوو أن يةون ةو ال با  لذلك وون هيه

و ددن  (68)ووقدد جهدد  العديدد  ددن ا  داص ع دد   ريدق احلدداج العراقدي     

أشددهر ام ددا ن الددهل ادت رةددا وجه ةددا لن  ددت ول عا رين)النبدداج(     

 (69)د ياة يف ال صيما دنط ة اموتعر  دالي 

 (70)داوال ريتنيو وةي قريف عني   يف ال صيم دالي 

ا يف و د  البصدر  ل دد يا   وقدد د درل أب عبددا   دن عدا ر  هدر       

 (71)دالناس عر   ااها ) هر أب عبدا (

ويبدو أ ت ا تمر يف تدا ني امليداه ود در ا  داص ع د   ريدق احلداج        

                                   
 واملدديص  العر ددي و واليددة عبدددا   ددن عددا ر ع دد  البصددر     احملمدداودو ( 66)

 د136و ل21عدو

 د352ل ورتوة الب دانالب ذصدو ( 67)

 د48و ل  ب قري ال  يدو ( 68)

 د1/322و ج عرم   و ال صيمودو مد  ا ر العبو( حم69)

 د1/326و ج عرم ال صيمالعبوودو ( 70)

و  عردم الب ددان  يداقول احلمدودو   د 166و لتاص ت ق ي ة  ن قيداطو ( 71)

 د5/317ج
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رددرت  واليتددت البصددر      العراقددي دتدد  قبدداء يف املدينددة املنددوص  قدد ل     

 (72)دلعثمان  ن ع ان 

ا مةدال  فة أدد أ رائت ليح در  هدر    و تب ع ي  ن أ ي  الب 

ا يف لك ذ روا  هر اا  ن أةال الذ ة  ن عم)أ ا  عد رإن صجال  الذ ة

 ظر أ د   اوردنو وريدت عمداص  ع د  امل د مني و رد      أأصذدهم قدد ع دا و   

أددب فليندا  دن أن     عمدر وأ د ٍ النهدر ر عمدرد من يعمدروا     أوةم ثدم  

 و رجدددواو وأن يعرددد وا أوي صدددروا يف واجدددب  دددن  ددد ة الدددب و   

 (73)دوال  ب(

 (74)أ ر ر ر  هر مةال الذ ةد  ما أن عثمان  ن ع ان 

و س العمال ع د  تدوري املداء ر دد جدرى فقا دة  عد  ال ددوو ملندس          

أقداب   ذرص املاء  ما عمال عثمدان  دس واود  هد وص يف املديندة ديدث     

 (75)دنس و ول  ي ت ل م رد النبودليم اصو  

ا ع   التمويدال  دن  يد  املدال ر د و      و  يةن تا ني املاء قا ر 

 ال  ان امل  مون يتنار ون ع   ذلك  ن  اام اريال  هما   غ  

                                   
والية عبد ا   ن عا ر احملماودو د 166و لتاص تق ي ة  ن قياطو ( 72)

 د137ل 12و عدو امليص  العر يو ع   البصر 

 د203ل  و12و عدو امليص  العر ي وتاص ت اليع و يو( 73)

 د137و لوالية عبدا   ن عا راحملماودو ( 74)

 د1/169و جتاصيو املدينة ن شبةو  عمر (75)
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 (76)دالتةاليف

 :األوقاف الزراعية

وامل دد مون ي تدددون  ددت يف دب ددت م ددوال   نددذ أيدداب ص ددول ا  

دددد   دد اص دددد وةددي  ددبعة دددوائ   ا    ييددق الددهل جع ددها لر ددول

ا ملا تنتردت  و التالي رهم در ون ع   في ا  امل اص  واحلوائ   ظر 

  ن الثماص امل ت  ة وع   صأ ها التمر وةو  عظم قول أةال املدينةد

ا لددت ريهددا   صعددة  ددال ريف  ددن   أصذ دد  مددا دددبس أ ددو  ةددر   

 (77)داملدينة ع    ي   ال امل  مني عند وراتت

تغدديل احلددال  عددد ا تددداو ال تددوة ا  دد  ية قدداصج  دد و      وقددد  

العريف و س ذلك رإن  بدأ دبس امل اص  ووق هدا يف  دبيال ا  ا ت دال    

ا  س امل  مني لل ا ن ايديد   ال وا ت ال ملرد ة جديد  وقصو  د 

ديدث  دديطر    عدد ا دت راص ام ددوص يف ق ردة عمددر  دن اريطددايف     

 ددن  و و وقاددي عمددر امل دد مون ع دد  الةددثي  ددن امصاذددي عندد  

ت  دديمها ع دد  ال ددا ني و التددالي ا اددغاام  ال صاعددة عددن ايهدداو      

ولددذلك ر ددد توجددت حلددبس ت ددك امصاذددي وقددال )صأيدد  أن أدددبس         

                                   
يددداقول احلمدددودو  د464و482ل ورتدددوة الب ددددان ظدددر: الدددب ذصدو ا( 76)

 د5/320و ج عرم الب دان

 د19/132و ج هاية امصيفالنويردو ( 77)
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امصاذني  ع وجهدا وأذدس ع ديهم ريهدا اريدراجو ويف صقدا هم اي يدة        

 ل م  مني: امل ات ة والذصية و ن يداتي  عددةمد   ارييوو ها رتةون ري  

م ةددذه الثغددوص ال ددد اددا  دن صجددال ي   و هدداو أصأيددتم ةددذه املدددن  أصأيدت 

ال دد ادا   ددد   الاداب واي يدر  والةوردة والبصدر  و صدر      ددد   العظاب

 ن أن تاحن  اييوشو وفوصاص العطاء ع يهم رمن أين يعط  ةيالء 

 (78)دفذا ق م  امصاذون(

ا رددبس ووقددف ت ددك فع   دد  ل ددد  ددان ةددذا ال ددراص  ددن عمددر 

ع   ويوان امل  مني و ي   داام  دواء  نهدا ويدوان العطداء      امصاذي 

أو ويوان اينددو رةا د   صدرورال ةدذين الدديوا ني تعتمدد ع د         

اريراج امل روض ع   امصاذي ال صاعية امل تودة عنو و وةذا تطوص 

جديد ا تحدثت عمر ووار ت ع يت   ية الصحا ة  عد  ناقاة  وي دة  

 رأيدت    ينهمو خةن عمر  ن ق ادا فقندا    يدة الصدحا ة     ريما 

 (79)داريال ربس ت ك امصاذي ملصاا امل  مني العا ة

                                   
 و ناقدب عمدر  دن اريطدايف    ا ن ايوزدو د 27و لريراجا أ و يو فو( 78)

 د92ل

رتددوة ا ددن عبددد احلةددمو  د 215و لرتددوة الب دددان  ظددر: الددب ذصدو  ا( 79)

ال ا م د 144و لتاص تق ي ة  ن قياطو د 151و ل صر وأقباصةا

د 1/209و جام ددوال صجنويددتود 101و97و 81ولام ددوال ددن  دد بو 

و أدةاب أةال الذ ةا ن ال يمو د 144و امدةاب ال  طا يةاملاوصودو 

 د1/166و جاريط  امل ري يةامل ري دو د 1/107
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وقد ا تمر   يدة اري  داء الراشددين ع د  ةدذا ام در  مدا  داص         

 ع يت  ع  ق  اء    أ يةو وقد ا تدة ال  هاء ةدذا االجتهداو لعمدر   

ا يف ةدددذا ا  دددي دددول أ دددو يو دددف الدددذد ألدددف  ت      دددن اريطدددايف ا

 ن اال تنا  عن ق مة امصاذني  دني   )والذد صأى عمر : املوذو 

 ددن ارتتحهددا عنددد ا عررددت ا   ددا  ددان يف  تا ددت  ددن  يددان ذلددك   

ا  ددن ا   ددان لددت ريمددا  ددنسو وريددت  ا دد  اريددي  يميددس  توري  دد

امل دد منيو وريمددا صآه  ددن مجددس قددراج ذلددك وق ددمتت  ددني امل دد مني     

ا ع د  النداس يف   م من ةذا لو   يةدن  وقور د  عموب الن س يماعته

اييددوش ع د  ال ددي   امعطيدال وامصزا    تادحن الثغددوص و  ت دوْ   

يف ايهدداوو وملددا أ ددن صجددو  أةددال الة ددر فة  ددد هم فذا ق دد   ددن    

 (80)دامل ات ة واملرت قة وا  أع م  اريي ديث  ان(

 دة  و ا   ت ك امصاذي احملبو ة   يد   دقة يف  ر ل قا 

ود ظد  قرا دة د دني  دنة  دن       وذع  أياب عمر  ن اريطدايف  

ر دط  ع يهدا النداس     و عده دت  ادرتقد  ز دن احلرداج  دن يو دف     

  (81)دديث أقذ  ال قوب مما ي يهم

ع   دبس امل اص  والتصد   ها   ما درل  عظم الصحا ة 

                                   
 د29و لاريراجأ و يو فو ( 80)

 د276ل ورتوة الب دانالب ذصدو ( 81)
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ا  عدد ا زاول أ دواام و ثدرل ثدرواتهم  تيردة ال تدوة و دا        قصو  

نائم رصاصوا يارتون املد اص  ويوق و هدا يف  دبيال ا و    صار ها  ن ه

 ما أن  ع هم أقذ يعدا   عد  امصاذدي البدوص الدهل   ت دت ص        

وي ددت رج  نهدا املدداء وي دت صعها ثددم يوق هدا  دددقة يف  ددبيال     (82)د عدد 

 ا د

الددذد  دددع    و ددان  ددن أ دددرز ةدديالء ع دددي  ددن أ ددي  الدددب       

 دوادي ينبدس ا تدداء  دن     ال ت طا    ع  امصاذي وا تصد دها يف  

ا ودت  آقر أيا تو وقد عمال  هدا  ن  دت ش صدي     أياب ص ول ا  

 س  ع   واليت وأ دحا تو  مدا قداب      يف أياب عمر  ن اريطايف

ا  ن ق ل ذلك  إدياء الةثي  ن امصاذي  ال صاعة وأقاب  ها عدو 

ا يف هر ي احلراز قريف ينبس ويف واود ال رى ويف  واليتو وقصو  

ا عرردد   عددني )أ ددي  يدد ص(   ددبة مدددد     يةدداو  مددا عددا  أصذ دد  ه

دت  ا ت رج  نها املاء ر دد أقدذ املعدول وا ددص يف العدني      (83)و واليت

ا وجعددال ي ددريف وأ طددا ع يددت املدداء ر ددرج وقددد ت  دد  جبينددت عرق دد       

 تةف العددر  عددن جبينددت ثددم أقددذ املعددول وعدداو فة العددني راقبددال  اردد

ا  ها عنق ج وص ر رج   درع   ثال   ااي ريف ريها وجعال يهمهم ر

)ةدذا   رةتب: … دوا  و حي ة   وقال أشهد ا  أ ها  دقة ع يح

                                   
 د2/613و جا ن زجنويت  ظر:ا( 82)

 د1/221و جتاصيو املدينةعمر  ن شبتو ( 83)
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 دددا تصدددد   دددت عبدددد ا  ع دددي أ دددي املدددي نني تصدددد   ال ددديعتني      

املعرورتني  عني أ ي  ي ص والبغيبغدة ع د  ر دراء املديندة وا دن ال دبيال       

صث دتدد  لي ددي ا   همددا وجهددت دددر الندداص يددوب ال يا ددة ال تبددا  وال تددو

يرثهمدددا ا  وةدددو قدددي الدددواصثني فال أن دتددداج فليهمدددا احل دددن أو       

 (84)داحل ني رهما   ق اما وليس مدد هيةما(

 (85)د دقال  ت رقة يف املدينة  ن آ اص و  اص   ما  ان لت 

 دا  ا لدت يف    وقد تصد  العباس  ن عبدد املط دب عدم الدنيب     

 (86)ينبس وجعال يف ال  اية ل   بد

 دددد صذددي ا  عنهمددا دددد أب املددي نني د صددة  ندد  عمددر     مددا أن 

 املديندة وجع د  الو دي ع يهدا عبددا        (87)تصدق  دال اا يف الغا ة

  (88)د ن عمرا

وتصدددد  عمدددرو  دددن العدددال دددد اص   دددثي  يف  نط دددة الدددوة  

                                   
 د2/658و ة عرم  ا ا تعرمالبةردو ( 84)

 د1/223و جتاصيو املدينةو عمر  ن شبة( 85)

 د1/218و جتاصيو املدينةعمر  ن شبةو ( 86)

الغا ة: أصض  ثي ة امشدراص  دني و د  املديندة وجبدال أدددو)الب ودو       ( 87)

 (د223ل و عرم ام ا ن الواصو  يف ال ي  النبوية

الصدداحلي الاددا يو د 4/273و ترمجددة د صددةو جا  ددا ةا ددن درددرو ( 88)

 د144ل  و أزواج النيب
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ولعدددال  دايدددة عم دددت  هدددا و ددددقتت  ا ددد  يف عصدددر        (89)و الطدددائف

    أ ية أ ثردالراشدينو وفن  ا   شهرتها يف أياب 

 :اجلهاد يف سبيل اهلل

ع ددد  ددددبس املدددال والددددوايف وال ددد ة    ل دددد ددددث ص دددول ا  

)أ دا َقالردٌد    ل رهاو يف  بيال ا  راثن  ع د  قالدد  دن الوليدد ر دال:     

  (90)َرَ ْد اْدَتَبَس َأْوَصاَعتف َوَأْعتفَدهف رري َ برياِل ال َّتر(د

 :ذرَي ال َّتف َعْنتف  َقاَل النحبريو  ما صوى الب اصد عن َأَ ي ةفَرْيَرَ  َص

)َ ْن اْدَتَبَس َرَر  ا رري َ برياِل ال َّدتر ِفَةا  دا  رال َّدتر َوَتْصددري  ا  رَوْعددرهر َردِإنح       

ولددذلك  (91)دشرددَبَعتف َوِصيحددتف َوَصْوَثددتف َوَ ْوَلددتف ررددي  ريَ ا رددتر َيددْوَب الب رَياَ ددةر ان(       

ا يف ال عنايدة امل د مني وقصو  د    ا   ةذه التوجيهدال النبويدة حمد   

عصدر الراشدددين وةددو أةددم عصددوص ايهدداو يف  ددبيال ا  وأ ثرةددا  

ا ر دي ت دك اميداب املباص دة دددث  أقدوى املعداصا وامل ددم يف         تو ع 

تاصيو ا   بو ورتح  أه   الب دان وق ي ع   قوى الطاهول يف 

ردداصس والعددرا  و صددر والاددابو و ا دد  الدولددة ا  دد  ية  ددرا  

يهاو وتدعمت دا ةةنها  ن  الو و ا ويوان ايند الذد أ دس  ا

                                   
 د5/286ج و عرم الب دانياقول احلمودو ( 89)

 د2/122و ج  حيحتالب اصدو ( 90)

 د3/216ا يف  بيال ا و ج ايف  ن ادتبس رر   و حيحتالب اصدو ( 91)
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فال جد ء  دن ةدذا الددعمو وقدد  دان         يف عهد عمر  ن اريطدايف 

ا دينما دبس امصاذي امل توددة يف جع دها ممدا ي داعد     عمر  رد 

ا يف قولت: )أصأيدتم ةدذه الثغدوص    يف جتهي  اييوش ويبدو ذلك واذح 

 الاداب  ددد   صأيدتم ةدذه املددن العظداب    ال د ادا  دن صجدال ي   و هداو أ    

ال دددد ادددا  دددن أن تادددحن   ددددد واي يدددر  والةوردددة والبصدددر  و صدددر 

 (92)د اييوش (

وقدد  ددان عمددر مهدد  الةددثي  ددن الغدد ا  يف  ددبيال ا   ا تعددة  

 (93)دقا ة ل رهاو يف  بيال ا  تةون حمبو ة اذا ام ر  عينت

 دتو وقد  ان  دثي  دن الصدحا ة ماةدد  ن  دت و الدت و د       

ا  دددنهم يو دددون   ددد دهم ل مراةددددين يف  دددبيال   مدددا أن  دددثي 

 (94)دا 

أ ت أو    الف ردرس   وقد اشتهر عن عبد الرمحن  ن عو  

 (95)ديف  بيال ا 

 أو دد  ر ددر  أ ددي الدددصواء     مددا أن قالددد  ددن الوليددد   

                                   
 د27و لاريراجأ و يو فو ( 92)

) تدايف ايهداوو  دايف العمدال رديمن أعطدي        املو دا  ظر: ا  داب  الدكو   ا( 93)

 د361ل وا يف  بيال ا شي  

 د4/282و جأ د الغا ة ظر: ا ن امثيو ا( 94)

 د1/90و ج ي أع ب النب ءالذةيب و ( 95)
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)فن قي ي الهل دب   يف الثغدر و د دي ةدو ع د   دا جع تدت        :ر ال

قدددو  يغددد ى ع يهددداو وتع دددف  دددن  ددداليو وواصد    عدددد  يف  دددبيال ا 

 (96)دتبا و وال توصث(  املدينة  دقة دبس ال

يف طدس أصاذدي قا دة يف الاداب      وقد  ان عمر  دن اريطدايف   

والعرا  تفعط  م اس  عينهم لتنمية ارييال وا تنتاجهاو رإن قرجدوا  

و (97)ا عا دة عن ااد   نهدا أعاوةدا  در  أقدرى أصض قدراج وأ    د      

ردددإن ةدددذا يعددد  أ هدددا وفن أقطعددد  لاددد ص  عدددني رهدددي     و التدددالي

ا ال ددتنتاج ارييددالو ممددا  دددب ايهدداوو  مددا محدد   حمبو ددة أ دد  

 (98)د ال الصدقةد ر ال: الفعمر الب يس رييال امل  منيو ر يال لت و

 ن  يد  املدال أص عدة آال  ردرس      وقد أوقف عمر  ن اريطايف 

 (99)ديف  ال  ن الةورة والبصر  و صر ل رهاو يف  بيال ا 

ع دد   ندداء عدددو  ددن احلصددون  وقددد دددرل عمددر  ددن اريطددايف 

ل م  مني يف  صر  عد رتحهدا تةدون   ردئ ادم  دن أعددائهم عندد        

 (100)احلاجةد

                                   
تدداصيو  ظددر: ا ددن ع ددا ر:  أود 7/3165و ج غيددة الط ددبا ددن العددديمو ( 96)

 د526وصقة  و6و جو اق

 د635و625و 2/624و جام وال ا ن زجنويتو ا ظر:( 97)

 د2/270و جام والا ن زجنويتو ( 98)

 د4/196و جتاص تدو الطس( 99)

 د128ا ن عبد احلةمو رتوة  صر وأقباصةاو ل( 100)
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د ما  ان عثمان ي وب دثال ذلك يف  نا ق احلدوو
(101) 

   :أوقاف خمتلفة

ن  تا عة اموقا  وتصني ها معال البادث يف ددي   دن أ درهو    ف 

التاص يدة ت دتوق تو لي دوب  ا رداو   نهدا يف       لةن وجدوو الادواةد  

رثدتو وقدد وصول العديددد  دن الادواةد الددهل ةةدن اعتباصةدا  ددن       

الع اصال لةنها  دن  اديدة امل دت يدين ةةدن تصدني ها ل ذصيدة أو       

امصدابو ر د أوقدف  دثي  دن الصدحا ة يف ز دن الراشددين  عد         

 (102)ووأقدداص همالدددوص والع دداصال م   ددهم ول محتدداجني  ددن ذصاصيهددم      

 واء يف الب و الهل  ا وا ي يمون ريها أب يف الب و الهل دتاجون 

ل ياصتهاو وقد وصول  ع  امداويث الدالة ع    ثدال ةدذه اموقدا     

)َ دايف ِفَذا َوَقدَف َأْصذ دا َأْو  رْ در ا َواْشدَتَرَط      يف  ن ذلك  ا صواه الب داصد  

َأْوَقَف َأَ ٌس َواص ا َرَةاَن ِفَذا َقدرَ َها َ َ َلَهدا  لرَن ب رتر  رْثاَل ورَلاءر البمفْ  رمرنَي َو

َوَتَصدددحَ  ال وَ ْيددرف  ردددفوِصهر َوَقدداَل لر بَمددْروفوَو ر  رددْن َ َناترددتر َأْن َتْ ددةوَن َهْيددَر        

 ف ردرحٍ  َوَلددا  فَ ددرٍّ  رَهددا َرددِإْن اْ ددَتْغَنْ   رددَ ْوٍج َرَ ددْيَس َلَهددا َدددقٌّ َوَجَعدداَل اْ ددنف  

يَبتف  ردددْن َواِص عفَمدددَر  فدددةبَن  لردددَذِود البَحاَجدددةر  ردددْن آِل َعْبددددر   عفَمدددَر َ صرددد

 (103)دال َّتر(

                                   
 د134و لرتوة الب دانالب ذصدو ( 101)

وقددد أجدداز الع مددداء شددروط الدددواق ني  ددا   يةدددن ريهددا فجحدددا  أو      ( 102)

 د(3/197ج وفع ب املوقعني ظر: ا ن ال يمو أ ال ة م ر شرعي)

 د197 /3و جو  تايف الو ايا حيحتالب اصدو ( 103)
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ل الد  ي  ددقال   آوقد  ا د  واص الد  ي وووص أقدرى لغديه  دن      

  (104)دأوق وةا يف املدينة املنوص  ع   ذود احلاجة  ن أة هم

تبدا    ا لت يف املدينة )دبس ال ما أوقف  عد  ن أ ي وقال واص 

ةب وال توصثو وأن ل مرووو  أن ت ةن هي   در  وال   در   وال تو

 (105)د هاو دت  ت تغ (

 دداص ادا    د صذي ا  عنهدا د    ما تصدق  أااء  ن  أ ي  ةر  

 (106)د ا ع   أ نائها  ن ال  ي يف املدينة وق  

واصه الدهل يف املديندة ال تبدا  وال      ما ددبس قالدد  دن الوليدد     

 ددن  يف ق رددة عمددر  عددد وراتددت  توةددبو رةا دد  أ ددت ت دديم ريهددا

 (107)داريطايف 

وام ث دة ع د  ددبس الددوص والع داصال  دثي  يصدعب دصددرةاو        

ا احملتداجني  و ا   يف الغالب مما دبس ملصاا الذصيةو وقصو  

  ن الن اء والصغاصد

                                   
 د1/229و جتاصيو املدينة ظر: عمر  ن شبةو ا( 104)

 د1/237و جتاصيو املدينةعمر  ن شبةو ( 105)

 د1/243و جتاصيو املدينةعمر  ن شبتو ( 106)

و  غيدة الط دب  ا دن العدديمو   د 1/245و جتداصيو املديندة  عمر  دن شدبتو   ( 107)

 د7/3165ج
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 اخلامتة

ل د  ان عصدر الراشددين قاوتدت أراذدال الصدحا ة وصعيتدت  دن        

تددا عني يف الغالددبو وقددد ا تثددال   الصددحا ة أو ددن قدداصيف  ددنهم  ددن ال   

و دددن عددداش ز دددنهم  توجيهاتدددت الادددري ة       أ دددحايف ص دددول ا  

 الصددددقة و  دددس النددداسو ر دددعوا  ا   دددهم و دددن أ دددواام اريا دددة  

ردبس اموقددا  والصددقال ع دد   ت دف داجددال امل د مني العا ددة     

واريا دددةو وقدددد  دددان للوقدددا  اريا دددة ووصةدددا يف تنميدددة امليددداه  

و وام دددوال العا دددةو و دددد داجدددال ال  دددراء     وال صاعدددة والصدددناعة 

وامل ا نيو واماةدين وعا رد ال بيالو  واء  ا وا  دن الذصيدة   

أو هيةددمو و ددن امل دددظ أن أوقددا  الصددحا ة يف الغالددب ي ددت يد    

ةو  مدا  داو ةدذا يف    صيحد  نها عا ة النداس ولي د  حمصدوص  يف الذف   

ميدد  يف  ددد  العصددوص املتدداقر و و التددالي ر ددد  ددان اددا أثرةددا امل      

 داجال امتمس النا ي واملتطوص  ةارت أشةالت يف ت ك ال رت د

 مدددا أن  ددددن امل دددددظ أن الدولدددة ا  دددد  ية يف ت ددددك ال ددددرت    

ا  دداةم  يف منددو امتمددس يف التا دديس و احملارظددة ملددا يعتددس شددرع   

ا عا ددة وفن   ي ددرال ريهددا وثددائق أو و ددايا نصددها    ا أوقار ددوعرر دد

املراعدددي و دددواصو امليددداهو  مدددا أن ددددبس    امل ددداجد وام دددوا  و 

امصاذي امل تودة عنو  يف ق ردة عمدر ووذدس اريدراج ع يهدا أوجدد       

أ س وقدف عداب يددعم  يد   دال امل د مني ملصدروراتت ع د  ايهداو          
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والعطاء وهي ذلك  ن  صاص   ي  املال ملصداا امل د مني العا دةو    

 دت  دن قندوال     ما اةتم الراشدون  تا ني املياه وف  ة  ا يرتب  

أو ج وص أو آ اص  واء  ني امل  مني أو  ني أةال الذ ة ممن ةم    

دةدم امل د منيو والدذين يف عمداص   وةدم عمداص ل م د مني ولبيد          

ا عا ةو ي  ب تنميتهدا   اام وملا ةو    دةمهم واعتسوةا أدبا  

واحملارظة ع يها ولدذلك ر دد أ  دق اري  داء الراشددون   د اء ع د          

ع د  تدا ني امليداه يف     املياه وتا ينهاو  مدا ددرل عثمدان     واصو 

ر محددالطددر  السيددة يف  دد و العددريفو دتدد  أن أ دديه ع دد  البصددر  عَ     

اج  ددن العددرا  فة احلردداز دددواصو امليدداه الددهل ال تدد ال    ردد ريددق احل

آثاصةدددا  اقيدددة فة اليدددوبو  مدددا  ددداةم  الدولدددة يف  دددد داجدددال   

ة  ن اموقا  وامدباس الهل تددص  اماةدين عن  ريق املواصو العا 

ع    ي  املال و ن  واصو  ي  املال امل ت  ةو ولذلك ةةدن اعتبداص   

الدولددة ا  دد  ية أ ددس الددواق ني ع دد   ددبيال اريددي و نددت ايهدداو    

 وأ وا ت امل ت  ةد

وقددددد  ددددع  اري  دددداء الراشدددددون حل ددددظ  ددددثي  ددددن ام ددددوال   

امجيدال ال او دة    وامصاذي اريراجية وعدب ت  يمها ل مان داجة

  ن أ ناء امل  منيد

أوق وا اموقدا  يف  دبيال ا   دن أ دواام       ما أن الصحا ة 

اريا ددة يف  ت ددف امقدداليم ا  دد  يةو وقددد  دداعدةم ع دد  ذلددك  
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منو أ واام  عد ال توة و ثر   واليهم وأتباعهمو وقد قداب  ع دهم   

عددداب مجدددال  تنادددي  ال صاعدددة يف  ددد و العدددريف و تنميدددة ارييدددال وام   

الصددددقة والوقدددفو والادددواةد  دددثي  يصدددعب دصدددرةا يف ةدددذه    

العرالة لةدن  أوعدو  عداو  قدراء  تداصيو ةدذه ال درت  املباص دة يف         

فجنازاتهدددددا البعيدددددد  عدددددن التع يددددددال يف ترتيبهددددداو الب ددددديطة يف   

ا ل م  مني ا لتةون  سا  ا وأ د تطبي اتهاو احملببة فة الن س وائم 

يف  ددال أدددواام   ن ددأ   ددنة الراشدددين م وقا ددتهمو ولعددا ته

 دال  ب  بينا حممدالص   و ما أ ر ا  يد ولد آوب ع يت 
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 :املالحق

 :وقفية عمر بن اخلطاب  

)َعْن اْ ِن عفَمَر َصذرَي ال َّتف َعْنهفَما َأْن عفَمَر ْ دَن  :  ما صوى الب اصد 

َيْ دَتاب ررفهف رريَهدا َرَ داَل َيدا      النحبرديح   البَ طَّايفر َأَ ايَف َأْصذ ا  رَ ْيَبَر َرَاَت 

َص فوَل ال َّتر ِف وي َأَ ْب ف َأْصذ ا  رَ ْيَبَر َلْم أو رْب َ ال دا َقد و َأْ َ دَس عرْنددرد     

 رْنددتف َرَمددا َتدداب فرف  رددتر َقدداَل ِفْن شرددْ َ  َدَبْ ددَ  َأْ ددَ َها َوَتَصدددحقبَ   رَهددا َقدداَل   

َأ حدتف َلدا يفَبدا ف َوَلدا يفوَةدبف َوَلدا يفدوَصثف َوَتَصددحَ   رَهدا رردي           َرَتَصدحَ   رَها عفَمدرف  

الب وَ ددَراءر َوررددي الب وْرَ دد  َوررددي الروَقددايفر َوررددي َ ددبرياِل ال َّددتر َواْ ددِن ال حددبرياِل        

َوال حْيفر َلا جفَناَة َعَ د  َ دْن َولرَيَهدا َأْن َياب وداَل  رْنَهدا  ردالبَمْعرفو ر َويفطبعردَم        

 (108)د  فَتَمووٍل َقاَل َرَحدحْث ف  رتر اْ َن  رِييَن َرَ اَل َهْيَر  فَتَاثواٍل َ ال ا(َهْيَر

 :وقفية علي بن أبي طالب 

   م ا  الرمحن الرديم

)ةذا  ا تصد   ت عبد ا  ع ي أ ي املي نني تصد   ال ديعتني  

ل دبيال  املعرورتني  عني أ ي  ي ص والبغيبغدة ع د  ر دراء املديندة وا دن ا     

لي ي ا   هما وجهدت ددر النداص يدوب ال يا دة ال تباعدا وال توصثدا دتد          

يرثهمدددا ا  وةدددو قدددي الدددواصثني فال أن دتددداج فليهمدددا احل دددن أو       

                                   
 دوط يف الوقف(و  تايف الاروط) ايف الار حيحتالب اصدو ( 108)
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 (109)داحل ني رهما   ق اما وليس مدد هيةما(

 :من وصية خالد بن الوليد 

)فن قي ي الهل دب   يف الثغر و  دي ةو ع    ا جع تدت عدد    

بيال ا  قددو  يغدد ى ع يهدداو وتع ددف  ددن  دداليو وواصد  املدينددة    يف  دد

 (110)دتبا و وال توصث(  دقة دبس ال

 لدار يف املدينة. حبس سعد بن أبي وقاص 

تبا  وال توةب وال توصثو وأن ل مرووو  أن ت ةن  )ةي دبس ال

 (111)دهي   ر  وال   ر  هاو دت  ت تغ (

 

 

 

 

 

 

                                   
 د2/658جو  عرم  ا ا تعرمالبةردو ( 109)

 د7/3165و ج غية الط با ن العديمو ( 110)

 د1/237و جتاصيو املدينةعمر  ن شبةو ( 111)
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 :املصادر واملراجع

 مدال رآن الةري

ا ددن امثدددي: عددد  الددددين أ دددو احل دددن ع دددي  دددن أ دددي   د1

 دةد(630ل:الةرب )

 و واص فديداء الدرتاث العر ديو   أ د الغا ة يف  عررة الصدحا ة 

 ل(د )ود يولو 

 ا ن فوصيس : عبد ا   ن عبد الع ي د د2

جا عددة امل ددك  ددعووو   و جمتمددس املدينددة يف عهددد الر ددول 

 ةدد1402الرياضو 

 ةد(د231ل:) امزود: حممد  ن عبد ا  د3

و   يدددق عبدددد املدددنعم عدددا رو  ي  دددة  دددرال رتدددوة الاددداب

 بد1970 والعريفو ال اةر 

 املو ي: حمموو شةردد د4

و   يدق حممدد  هرد       وغ امصيف يف  عرردة أددوال العدريف   

 ةدد1342ال اةر و  و3امثردو ط

أ دددو عبدددد ا  حممدددد  دددن فااعيدددال  دددن   الب ددداصد: د5

 ةد(د256دد 194ف راةيم )
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 ةدد1418و الرياضو واص فشبي يا و حيٍ الب اصد

 الب ود: عاتق هيثد د6

واص  ةة  و1و ط عرم املعا  ايغرارية يف ال ي  النبوية

 ةدد1402 ول نار والتوزيس

 ل:الب ذصد: أ و احل ن أمحد  ن دي   ن جدا ر )  د7

 ةد(د271

 ولبنددددان وو واص الةتددددب الع ميددددةو  دددديول رتددددوة الب دددددان 

 ةدد1398

 يددق حممددد محيددد ا و  عهددد     و1و جأ  ددايف امشددرا  

 بد1959 والعر ي وواص املعاص و ال اةر  امل طو ال

الرت ددذد: أ ددو عي دد  حممددد  ددن عي دد   ددن  ددوص       د8

 ةد(د279 دد209)

 ٍ ) ددنن الرت ددذد(و   يددق أمحددد حممددد     ايددا س الصددحي

 ل(د )يفد وشا رو واص فدياء الرتاث العر يو  يول

)  ا ددن تيميددة: ت ددي الدددين أمحددد  ددن عبددد ال دد ب        د9

 ةد(د 728ل:

و واص 4و طعددي والرعيددةاال يا ددة الاددرعية يف ف دد ة الر
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 بد1969 يولو  واملعررة

1  مجعة: أمحد ق يالد د0

 بد1996و و اقوواص اليما ةو 2وط  اء أةال البي 

1  أ دددددو  دددددروان عبدددددد امل دددددك ال ددددد مي ا دددددن دبيدددددب: د1

 ةد(د228ل:)

و  طددددوط  صددددوص ع دددد   تدددداصيو عبددددد امل ددددك  ددددن دبيددددب 

الع ددوب العر يددة وا  دد  ية يف     يةددروري مو  عهددد تدداصيو  

 د965أملا يا الغر يةو صقم دد  جا عة ررا ة وصل

1  ةد(د245ل:ا ن دبيب: حممد البغداود ) د2

و  ححت وع ق ع يت قوصشيد  تايف املنمق يف أقباص قري 

 ةدد1405 وعا  الةتبو  يولو 1أمحد راصو و ط

1 ا ن درر: شهايف الدين أ دو ال  دال أمحدد  دن ع دي       د3

 (دةد852:لالع    ي )

و  طبعددددة ال ددددعاو و  1و طا  ددددا ة يف خييدددد  الصددددحا ة  

 ةدد1328ال اةر و 

1   ددد  أ د ي :  ولود سد د4

و ترمجدددددةو ف دددددراةيم العددددددودو  راجعدددددة   ا واص  العر يدددددة
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 ل(د عبدالع ي  عبداحلقو  ةتبة ا وايفو ال اةر و )ود

1 اال دداب أ ددي عبدددا  أمحددد  ددن حممددد      ا ددن دنبددال:  د5

 ةد(د241ل:)

 ةدد1398 وةتب ا    يو  يولو املامل ند

1  داحلري ي:  عبدا   ن حممد د6

)وصا دة   اموقا  النبوية ووق يدال  عد  الصدحا ة الةدراب    

ر هيدددة تاص يدددة وثائ يدددة( ردددث   ددددب لنددددو  )املةتبدددال   

املدينددة املنددوص و    والوق يددة يف املم ةددة العر يددة ال ددعووية(   

 ةدد1420حمرب 

1  ةد(د808ل:ا ن ق دون: عبد الرمحن  ن حممد ) د7

 ةدد1391 وو واص الع م ل م ينيو  يولامل د ة

1 ق ي ددة  ددن قيدداط:  ددن أ ددي ةددبي  ال يثددي العصدد رد    د8

 ةد(د240دد160)

و واص ال  دددم 2و   يدددق أ دددرب ذدددياء العفمدددردو ط التددداصيو

 ةدد1397 وو ي  ة الر الةو  يول

1 الذةيب: احلارظ مشس الدين حممدد  دن أمحدد  دن      د9

 ةد(د847ل:عثمان )
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لبندانو   وو  ي  دة الر دالة  ديول   1و طلنب ء ي أع ب ا

 ةدد1405

2  ال  يدد: حمب الدين حممد  رت   احل ي د د0

و ال دددداةر و 1و طتدددداج العددددروس  ددددن جددددواةر ال ددددا وس   

 ةدد1396

2  ال  يدد: حممد د ن د1

احليا  االجتماعية واالقتصاوية يف الةورة يف ال درن امول  

 ب1970و املطبعة العامليةو ال اةر و ااررد

2 د: أ دددو عبدددد ا  املصدددعب  دددن عبددددا   دددن   الددد  ي د2

 ةد(د236دد 156املصعب )

و   يق لي دي  رورني دالو واص املعداص و    3طو  ب قري 

 بد1982 وال اةر 

2  ا ن زجنوية: محيد د3

و   يق شا ر ذيب ريداضو  ر د  امل دك     تايف ام وال

 ةدد1406ريصال ل بحوث والدصا الو الرياضو 

2 دددد    ددوالةم ا ددن  ددعد: حممددد  ددن  نيددس ااددامشيو      د4

 ةد(د230ل:)دد   اتب الواقدد
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 ل(د )يفد وو واص  اوصو  يولالطب ال الةسى

2 ا ن  يد الناس: أ و حممد  ن حممد  دن حممدد  دن     د5

 دةد(671ل:عبدا  )

و  ديول واص  عيون امثر يف رندون املغدازد والادمائال وال دي    

 ةد1400ا را  ايديد و 

2  ةد(د911ل:ال مهوود:  وص الدين ع ي  ن أمحدو ) د6

و   يدددق حمدددي الددددين ورددداء الورددداء  اقبددداص واص املصدددط  

 وو واص فديددداء الدددرتاث العر ددديو  ددديول  3احلميددددو طدعب

 ةدد1398لبنان 

2  ال هروصود: أ و احل ن حممد البغداودد د7

و  طدددددوط يف  ةتبدددددة  ريددددر امدةددددداب يف ال يا دددددة 

 د2852 طنبولو    صقم اال  يما ية  

2  ن  ن عبدا دال هي ي: أ و ال ا م عبد الرمح د8

و تع يدق  الروض ام ف يف ت  ي ال دي  النبويدة ال دن ةاداب    

 ةدد 1398 يولو  و   عدو واص املعررةءو ت عبدالر

2 ا ددن شددبة: أ ددو زيددد عمددر  ددن شددبة الددنميد البصددرد   د9

 ةد(د264:)ل
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و   يددق حممددوو شدد تولو  اددر ال دديد     1جوتدداصيو املدينددة 

 ةدد1393 ودبيبو املدينة املنوص 

3  (دةد942ل:اا ي: حممد  ن يو ف )الصاحلي ال د0

  يددق  و1ج و ددبال اادددى والرشدداو يف ةدددد قددي العبدداو    

 صط   عبدالواددو ام س امع د  ل اديون ا  د  يةو    

 ةدد1394ال اةر و 

و   يق ونري  حممد  ظداب الددين ال تديٍو     أزواج النيب

 ةد د1413واص ا ن  ثيو  وو اق

3  ةد(د310:لالطسد: أ و جع ر حممد  ن جرير ) د1

 ل(د )يفد وو واص ال ةرو  يولتاصيو ام م وامل وا

)ت  ي الطسد(و واص الةتب  جا س البيان يف ت  ي ال رآن

 ةدد1412 ولبنان والع ميةو  يول

3  عبد الغ : حممد الياس د د2

و  ر   2و ط يول الصحا ة دول امل رد النبود الاريف

 ةدد1407 و يبة ل طباعةو املدينة

3 الصادب  مال الددين عمدر  دن أمحدد     ا ن العديم:  د3

  ن أ ي جراو د
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و   يدددق  دددهيال ز ددداصو واص  غيدددة الط دددب يف تددداصيو د دددب

 ةدد1408 وال ةرو  يول

3  ةد(د543ل:ا ن العر ي: ال اذي أ و  ةر) د4

العوا م  ن ال وا م يف   يق  واقف الصحا ة  هد ورا  

و   يق حمب الدين اريطيبو  ةتبة أ ا ة  دن   النيب

 بد1979ولو زيدو  ي

3  499ا دن ع ددا ر: أ ددو ال ا ددم ع ددي  ددن احل ددن )  د5

 ةد(د571دد

و   دد ة  صددوص   ددن امل طو ددال ام دد يةو     تدداصيو و اددق 

 ةدد1407 و ةتبة الداصو املدينة املنوص 

و تددراجم الن دداءو   يددق  ددةينة الاددها يو  تدداصيو و اددق

 1982 وو و اق1ط

3  دع ي: جواو د6

واص الع دددم و 2و طامل صدددال يف تددداصيو العدددريف قبدددال ا  ددد ب 

 د1978ل م ينيو  يولو 

3  العفمرد: عبدالع ي   ن ف راةيمد د7

و  ريدددهو الواليددة ع دد  الب دددان يف عصددر اري  دداء الراشدددين
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 ةدد1409

3 ةدد  279ال ا هي: أ و عبد ا  أمحد  دن ف دحا  )   د8

 ا(دت ريب 

و وصا ة و  يق عبد امل ك  ن وةي و  ةتبدة  أقباص  ةة

 النه ة احلديثةو  ةة املةر ةد

3  د ن قدا ة امل د ي: عبد ا   ن أمحدا د9

 د(ود ل)و عا  الةتبو  يولو املغ 

4 ا دددن  ددددثي: عمددداو الددددرين أ دددو ال ددددداء فااعيددددال     د0

 ةد(د774ل:)

 بد1978 و يول وو  ةتبة املعاص 3و طالبداية والنهاية

4 أ و عبد الرمحن أمحد  ن شعيب  ن ع دي   الن ائي: د1

 ةد(د303دد214)

 ل(د )يفد ورتاث العر يو  يولو واص فدياء ال نن الن ائي

4 الندددويرد: شدددهايف الددددين أمحدددد  دددن عبدددد الوةدددايف     د2

 ةد(د733دد677)

 وو واص الةتب الو نيةو ال اةر  هاية امصيف يف رنون امويف

 ل(د )يفد
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4 ا ددددن ةادددداب: أ ددددو حممددددد عبددددد امل ددددك املعدددداررد       د3

 ةد(د213ل:)

و   دددعدو  ةتبدددة ءوتع يدددق  دددت عبدددد الدددر ال دددي  النبويدددة

 ل(د ود) وش رونو ال اةر 

4  ةد(د179ل: الك  ن أ س: اال اب ) د4

 وو  راجعددة ردداصو   ددعدو واص ا رددا  ايديددد  8و طاملو ددا

 ةدد1401و يول

4 ا  حممددد  ددن ي يددد  احلددارظ أ ددي عبددد ا ددن  اجددت: د5

 ةد(د275دد207ال  وي  )

 وو   يق حممد رياو عبد البداقيو ال داةر    نن ا ن  اجت

 ةدد1373

4  جمموعة  ن الع ماءد د6

و فعدددداو جممدددس ال غدددة العر يدددة  ال ددداةر و  دددي املعردددم الو

 د (ود ل) بعتت املةتبة ا    يةو ا تا بولو 

4  دحممد جا م احملماود: د7

والية عبدا   ن عا ر ع   البصر  وف  داتت االقتصاوية 

 د132لو 21و جم ة امليص  العر يو عدوريها
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4   دد م: اال دداب أ ددو احل ددن   دد م  ددن احلردداج  ددن        د8

 ةد(د261ل: ا وصد )   م ال ايد الني

 )ود وردا و  ديول  ) حيٍ    م(و واص ا وايا س الصحيٍ

 ل(د

4  ةد(د711ل:ا ن  نظوص: حممد  ن  ةرب  ن ع ي ) د9

 د(ود ل) وو واص  اوصو  يولل ان العريف

5 يدددداقول احلمددددود: شددددهايف الدددددين أ ددددو عبددددد ا        د0

 ةد(د626ل:)

 ولبنددان وو واص فديدداء الددرتاث العر دديو  دديول عرددم الب دددان

 ل(د )ود

5 أمحد  ن أ ي يع دويف  دن جع در  دن وةدب       اليع و ي: د1

 ةد(د282ل:)

 دةد1379و واص  اوص  يولو تاصيو اليع و ي 


