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 المأل ودار الندوة
 نظام اإلدارة المدنية في مكة 

 د. قيس حاتم هاني الجنابيأ.م.
 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم التاريخ

 المقدمة
اكتسبت مكة  هممةة  بغة ة   اةع اةألةها كانةغ كغاةت م ةل ه ةغا اة  ةغم اةة ةن ةام انةغ سةا ةغج فةال م سة  اة ة  ف ة ج 

 لةةس سةةغعتنغ هن ةا مةة ا بتاوةةة  رةةا ن اة ةة   هافاةة  تاوةةة  ةلرةةا ن ااعاهةةة    هارةة ت ةنةة ا   ةةن اكرةةنه اة ةةه    كةةغن ة امةةغج 
اة ةةةها عاه اةاةةةع   اةتةةةال ة تمةةةا فةنةةةغ  لةةةة  اةاةةة   مةةةن ىةةةهةز   ةنةةةعر مةةة ا اةب ةةةا  ةةةةس  بةةةها  هممةةةة  عاه اةاةةةع   فةةةال اة ةةةةغ  

 اال تمغ ة   ااعاهة  فال مك .
بةها  اة ا بةغت اةتةال تاةا  ةا  ةغت، اةمةأل   ة  بةاةغ هممةة  عاه اةاةع    تاغ ا اةب ا اةتألهةر بغةمأل ة ة ج  اطةل   غج   ا 

  سبا باغ نغ  مكغانغ   اةمنغ   اة ا بغت اةتال ىغمت بنغ م ه اةعاه.
 الا غ  م ا اةب ا ا تمعاغ  لس م م    ال بأس بنغ من اةمطغعه  اةمها ا اةمنمة  اةتةال تألاةس بةغة ته  اة ماةة  اةتةال 

ن ةللبةةه   فةال ت سةةه اةاةه نماعمة  اةمطةغعه لاةسةةه  اةاب ةة ن البةن مرةغ    كتةغا لت سةةه  ةغما اةبةةغن  رة لنغ اةب ةا   فةال
ن ةأل هىةةال   كتةةغا لاةتةةأهةعن ةلةألاةة بال   مةةن اةمها ةةا م سةة    لاةم طةةا فةةال هخبةةغه مكةة   مةةغ  ةةغن فةنةةغ مةةن ا  ةةغه كتةةغا ل

ن ةوةغفه اةاغسةمال   رةةه  ك  فةال اةرةهةأل   اةتةغهةع ااسة مالاوغ  اةتغهةع اةألها ىبا ااس  ن ةلأل م    اع  لال   كتغا ل
  ةك من اةمطغعه  اةمها ا اةتال هفهعاغ ةنغ ىغ م  فال انغة  اةب ا.

 
 المأل لغًة واصطالحًا:

كانة  ُمِل ة ا بمةغ ة تةغم  ةةة    اةمةأل بنة ا االسة  ُسةمو ا  اةة ةناةهاسةغن  مةال تألاةال لمألن من اةكلمغت اةألهبة  اكطةل   
 ةةغن  كهمةةغ فةةال اةاةةه ن     ن1لهرةةهار اةاةة      ةة من   هاسةةغام   ماةةعم م  اةةة ةن ةه ةةا  ةةةس ىةة ةن ه  هانةة  اة مغ ةة   :هة ةةغج 

َهَةْ  َتَه ِ َةس اْةَمةألِ اةكهة : 
 فةال اةاةه ن اةكةهة   هعت ة وة    ن3ل  ة ه اةاة    هرةهافن   هاسةغ ن   كبةغهم كمةغ تةأتال بمألاةس   ن2ل

 .ن5لهمألاةمأل   ما   ن4ل  لس هه لمألن بمألاس اة مغ   ة تمأل ن 
هن اةابةال   ه      ن6ننلما تعه  فةة  ةختطة  اةمةأل اك لةس ةهةةع اةم  كة  اةماةهبةنلل: اةاب   اةرهةر فال اة عةا غن   

  :مةغ ىتلاةغ  ال   ةغ   ُطةْلألغج فاةغا للسما ه  ج من اكاطغه بألع ه   ن  من ر    بةعه ةاة ا
 : ه ة ةك اةَمةأل مةن ىةهةز 

 .ن7ننلفأَلِلكَ  ال تاهتة    هت فألغةن   هار ىهةز[]ه  هر
 نة ههةاة ةن ةك ن هما اة ا  اةألاع    ةرةه اك هىال  ةس هن اةمأل م  ن8ل اةمأل هة غج اةا      اةرغه   اةت ما  ااعاه 

 ن فةال هخة  اةةهه  اةسغع  هطة غا اة ةغه  اةألاةا  اةسةن  ةة ةك كةغا ا ة  ةللل: م اة ا  اةألاع     ة كه هن هما مل مغج ةآلخهةن
هط غا اةألاا  اةخبه    م  اةمتاعم ن فال اةسن فال اة غةا  ف ال طة ه اةسةن لةةز  تسةها   اةبةت فةال اكمة ه ة تةغم  ةةس 

 .ن9ننلا    هاغ    ل   ةن ا كغن هك ه ه غا عاه اةاع   من اةبغة ةن اةمتاعمةن فال اةسن
ار اةاةة      ةة من   هاسةةغام   ماةةعم م  اةةة ةن ةه ةةا  ةةةس  لةةة  اةاةة        اةةةهه   اةمكغاةة   هرةةه هة ةةغج  ةةةهاع بةةغةمأل 

كةةغن اةألةةها ةه ألةة ن  ةةةس كبةةغه اةسةةن مةةان  ه  مةةن      ن11لىةة ةن   كمةةغ ةاطةةع بةةغةمأل ترةةغ ه اكرةةهار  اة مغ ةة  فةةال همةةه مةةغ
 .ن11لةألهف ن بغة كغ  ة كم ان  فال هم هم 
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 واجبات المأل:
ه  هن   ة كمنغاةسللغن   هملك ه   غك   مك     ة  ةكن فةنغةعةه ن را ن    كغ    ك مبم غب  هاسغن مك   ةألع 

اةلةغ ر  ة  ةاتطه م ا اةا ا من اة ك   لس مكة  بةا رةغا فةال  ةغج ه  فهع ةغج ملكغج  مغ ةغج  ة  ةكن  كمغج  كم ك  مك  كغن 
عاه اةاةع   مةأل رةبة  بةةلم لةس ما  ه ه  اارغه   ةس هن كتةا اةتةأهةع ةة  ترةه  ةةس   ة ع  ة ها  ا هان  فال  اع  اةاهى  

فةةال مألغة ةة  اةمرةةغكا اةتةةال تتألةةها ةنةةغ مةة ه تسترةةةه     اة ةةا  اةألاةةع  اةابغ ةةا  كغاةةت اةاةةهى اكخةةهى   ن12لاةةة   فةةال مكةة 
ةللا من    ه ىبةلت  ههةن  فال اةا غةغ اةمنم  من همة ه اة ةها  اج ةعةه را انغ  ال اا  رغةبغج مغسةعما هن ةلابةل       اةاهى

  ا مةغ ةةس ة   هةةا  ه  بألع  فغت  السةمغ   ا كغن رةع اةابةل  خلر ةاةابةل  ةلاوه فال همه اختةغه   سغعة تما كمغ  اةسل   
 م ا ةرةةه  ةةس هممةة  اةةهه   اةع اةألةها    ىةع  اةألةها   ن13لهباغن ه   خ   اةرةع اةمت فسبةن  لس ه غس  اةابةل    ىا خ ر

 .ن14لغ   ال تا ح مغ ة  ةكن ةلر غا هه   اوه فال كة ة  اةت لا  لس خطم اةهه   لس اةر غ   ف ألل ه ىبلنغ كن اةر 
م  ة ع  ممغ ةا ةلم ةغةس اةتةال كغاةت مكةغن مة  فةال اة   كغن ة تما فال عاه اةاةع   م لس اةمأل ماغك من ةرةه  ةس هن   

غت   فةمغ ةاا من خط مغت  خ فةاةاغوه   اةمعبه  كم همغ    اةمعةا  رهر  لس را نتبم غب   ك م   اةتال كغات  فال معن اةة اغن
اةة   ه ةاةغ م لةس اةخمسةمغ     رال هن م ه اةمعن كغات  بغه   ن ع ة ت معن بسبا    ع مة ه اةم ةغةس     كةغن فةال ن15لفةنغ

عاه  اكمة ه اةمغةةة  ةلع ةة  ف ة ج  ةن تة ةال مسةا ةة  اةةعفغا  تمتا بط  ةغت  اسةأل   ةعاج مانةغ اكرةهار  لةس رةا ن اةمة و ةن  ا 
 .ن16لاةع ة  ن 

 دار الندوة:
 اكرة غه   كةغن  كةغ  اةألةها ةألاةع ن م لةس اة كة  فةال  ة ا  ةة كغن ةكا ىبةل  من ىبغ ا اةألها  ك  ةت غكم ن 

 .ن17لعاه اةاع   بمك  هرنهمغ من   اكمغكنخةغ  ت ها  تس باةت اةع ه  ه 
هكة  اةة   ةتةعا ة ن  ةترةغ ه ن فةة  فةال كةا كغن اةمأل ة تما فال عاه اةاع       هسس هما مك  مة ا اةةعاه ةةكة ن اةم

عاه اةم غخه  كا  ة  هة غج ةع  ن فة  ةللألغ   اةتعبةه  رةهممغ   ةاغا اةتال هة غج عاه اةع    فة    مغ ةخص را ن معةاتن   
أل  سةةةةا  هارةةةةأت م طةةةةا  ةلمسةةةة ع اة ةةةةها  مةةةةن اةاغ ةةةةة  اةرةةةةغمة  فةةةةال اةكألبةةةة     مةةةة ه اةةةةةعاه    باةةةةةت ن18لىةةةةةا ةلماةةةةغعا  م ةةةةغخه 

فةال  ةةن كةغن ةةعخلنغ باة  ىطةال  مةن اةألمةههبألةةن اك من بلة  ة  ةكن ةعخلنغ ةلمرغ ه  من رةه باال ىطال  ال   ن19لفسة    
 .ن21ل  ل غام 
  ن21لسةةمةت بةةعاه اةاةةع   كانةة  كةةغا ا   ا  ةة  بنةة  همةةه اةةع ا  ةةنةةغ ةلترةةغ ه  ةةةا كغاةةت ىةةهةز تا ةةال رةةا انغ اةألغمةة   

فال اةاغع    خ ن ةاغع    ه غةسك هرغ هك  هاغعةك  من اةاوغع نغ مرتا  سمةت تاة مغ    عاهمال عاه اةاع   ىةا هة غج هن   
 . ن22لف اغج ه  ة غخهه   ما  سمةت عاه اةاع     ىةا ةلم غخه  ماغعا   كمغ ىةا ةنغ ماغفه 

ال كةةا مغةةة  طةةل  كغاةةت اةتاغةةةةع اةابلةةة   اةةع اةألةةها تا ةةال بةةأن  لةةس رةةةع اةابةلةة  هن ةرةةغ ه ه ةةغا اةمةةأل مةةن ى مةة  فةة
بأم هم    ةبع  هن ىطةغج ههاع تاوة  اةمرةغ ه  بلهةاة  ت أللنةغ ىغ ةع   غبتة  اعاه  رةا ن مكة   فاةغ  بباةغن عاه اةاةع     ألةا بغبنةغ 

  كةغن   ةس اةمس ع اة ها    هبمغ من ه ا ماح م ه اةعاه  مغ ةع ه فةنغ من هم ه  مغ ةتخة  فةنةغ مةن ىةهاهات ا  ةغج مةن اة همة 
   مكغاةة  هفةألةة  فةةال م تمةةا ىةةهةز  مةة  اةةة   اوةة  م مةةا همةة ه مكةة  اةعةاةةة   اةسةغسةةة     ا فةنةةغ اة وةةغ ر   اىطةةال بةةن كةة
 تة ما بألةا   ن23ل   اسةتمه تاوةمغتة  اةتةال هىهمةغ فةال مكة   تةس بألةع  فغتة فةال  ةغتة  ههةة  ال ةألما ب ةةه  كغن  ااعاهة  هة غج 

 .ن24لمن باس بمك  عاهاج مال عاه اةأل ل  ه اسألةع بن  مه  بن مطةص اةسنمال  هن  ةساةه اةغت 

ةرغ ه اةمأل من ى م  فال كا مغ ةخةص رةا ن اةابةلة   هن لس رةع اةابةل   بأا اةتاغةةع اةألهبة  اةابلة  تا ال   كغات
  هسةةكان اةة   مألنةة  بألةةع تبأل ةةهم  ه لنةة    ةةةا هىةةع بلةة  ما ةةة  كبةةةه  فةةال ا ةة س ى مةة  ةمةةغ ىةةغ  بةة  مةةن  غج ىطةةة هناةألغمةة    بمةةغ 

ف ة ج مسةغف  تسةمح ةللة ار ةكةال ةةعفأل ن  انةغ ه  خلةه فةال  ةغا  ع  ة    اله اةكألب  اةمرهف   ة  ةتةهك بةةان   بةانةغ ب  ا
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    لس مة ا ن25لهخهى م  ا تاعةسن  من  ن     ن    ن  نغكا     ةكال تألل  بنغ ما ةتن  بةن اةابغ ا تنغبطةغا  ن اةاةغ 
اةتةال باغمةغ  عاهاج اسمغمغ لعاه اةاةع  ن   بإارغما  لس تاوة  را ن ى م    ةك   فإا  ةماعه  ىطال اةسةغسة  اةألغةة   اكسغس

رةا ن  اعاه   غبتة تاوةة  اةمرةغ ه  بلهةاة  ت أللنةغ ىغ ةع   ههاع غج ىطةة هنةةماح ىهاهاتنغ ا  غج من اةاعسة    ةبةع ا  ب  اه اةكألب 
 ا  تةةعها  هن   مةةغ كةةغن ة تةةغ  ن26ل ه  اكةةغ مرةة ه مكةة    كةةا مةةغ ةخةةص همةة ه مكةة  كةةغن ةةةعاه مانةةغ  ت ةةت ه غسةةت  مةةن  ةةها 

فاع كغا ا  مةا  ه  غامغ همغىهةز   هباغن اة ك ه من  ةإلاغا ن سن اةبل غ بغةاسب      نفةنغ  كغن  ةك بم غب    البل ت 
  الهه مةن  مة اكهبألةةن عم  ىع بل  هةك ن  هن بع اةأل ىن   ل غ ن    لس رهل    بع ماغر   ل بع اةعاه  م :    ةع لىطالن
اال تمغ ةغت كغاةت  هن ةبةع    نن28لمرةغ  اةمخ  مةال ا  عخلنغ  م  ابن خمس   رةه سةا   ل مةه بةنإن فن27ل  ا  ل كة  بن

مان  ة ه ة ن ههةنة   اكى ةغنكغن  اك ةغناا   فال بألا   ال اكرلبة تت  بط ه  تلاغ ة    اع اة غ    كغن ةها ال فةنغ هه  
اةتنعةةع بغسةتخعا  اة ةها  كمةغ  طةا  ةةك   ةةس اكمةهىةع ةطةا بنة   ه  ال  االىتطغع   ن لهة، استخعا  ا   م  اال تمغ

 لةر اة  ةة ا مة  م غ ةةة  ةاة اةاةال  اطةةعاةم هن  ال  بنة ا ا  ةو ااةة  كةغن ةةةعاه اةاةع   ع ه كبةةه  ن29لفةال ل لةر اة  ةة ان
سةةغ ه اةألرةةغ ه اةتةةال رةةغهكت فةةال باةةال مرةةغ      ةنةة ا ااةةت ا  تن   ةةةس مكةة ت ةةغه   لةةا اةةماةةةةن مةةن ماةةاىةةهةز  راةةةغن مةةناك

مكة    مةن  عاخةا اةةماةةةن فةال   مةاكغاةت تسةت ةع مةن اةت ةغه   تهسا ى افلنغ ةلةمن  هن   ال ةمكنمغالج هانغ كغات هىا    اة لر 
  .ن31لاة ةن رغهك ا فال اة لر م  مغر    مه   تمة  بن مه 

 مهام دار الندوة:
اطةغر اةمولة مةن اةة ةن ال اطةةه    ا  وه فال اةخطة مغت  اةبةت فةنةغاةااةمنغ  اةتال ه كلت بعاه اةاع   مغ ةلال: من 

كغات بم غب  م كم  تا ال بةن اةاغس  تل   اةوغةمةن  اةمألتعةن  اةمخغة ةن اةخغه ةن  لس اةاوةغ      ةن   ال ر ةا من اةول 
كةةغا ا مةةةن هن همةةا مكةة  مألاةةس ه  بكغاةةةت عاه ترةةهةا  سةةن اةاةة ااةن    كمةةغ ن31لاةألةةغ  بإلغ ةة  اةم تمةةا   ةةع  اةخةةه م  لةةة 

رأله ا بغة غ    ةس    ع ى ااةن  هاوم   م كم  عا م  ةت طا فال اةخط مغت  تاطر اةاغس  تاه  ىع ن ةمستاه اة  ه اة
اةألعا  اكمن  اةلمأاةا  بةان .    ع ا هن م ه اة غ   ال تت   ال تانا  ال بت بةت اةألةهر  اةألةغع   اختةةغه م ةا ة تمةا فةة  

  هاف  ةل طا فةمغ بةن اةاغس  لس  فا    اال تنغع فةال سةن اةاة ااةن اةتةال ت  ةو اةألةعا بةةن اةاةغس  تأخة  فانغن م ا اةألهر 
 .ن32لب ا ، اة أل غن من اكى ةغن

امغ كغات م اىةت م عع  ة  ةكن فال عاه اةاع     اةع اة غ ة     هبطة ه  تلاغ ةة  تألاةع اال تمغ غت م ه ة  تمغ غت  ا 
هاة  اةا   فال مك  كغاةت ةسةةه  ةة ا ةة  ةكةن مةن عاا ة  ةا م اىةةت م ةعع    ارةةه هة ةغج  ةةس   ةبع  هن سن ة  ت ما هاسغن

ةةس ةعةاغ ط ه   ا     ن اةكة ة  اةتال تتخ  فةنغ اةاهاهات   ةكن ةبع  هن اةمعا ة  كغات تت  فال    من اة هة  بألةعاج  ن 
همةغ   ا تألة ه ل ط ا  ةس ىهاهات تاغا م افا  اة مةا  ةنعر اةمعا الت اةتال تت  فال عاه اةاع   ت اةركلةغت   كغن  اا هانات

فكغن اة مةا ةا ة ن  اع اةهه  اة   ةه    ه ةس اةابةل  ىطال بن ك ا ةمغ كغن ةتمتا ب  من تاعةه  ا تها   تس ُ ةع  ةك 
 .ن33لهمهه كغةعةن اةمتبا

ة انمةةغ   ا فةةال عاه اةاةةع   تألاةةع  كغاةةت     كغاةةت ىةةهةز تا ةةال فةةال همةة هاج هخةةهى رةةةه اةمرةة ه هة ةةغج عاه اةاةةع   فةةال 
بلةة    ا  ا  اةةةعاهمةة ه ن  م ةتنةةغ فةةال فاةةغ   كغاةةت مةة ه اةا افةةا ت ةةل كغاةةت ته ةةا ى افلنةةغ ةلت ةةغه   نةةغ هة ةةغج خه ةةت ةل ةةها   فة

ن ر   ةاهةز ُ    له  فتنن فةنغ   ا  ا بل ت  غهة  ةاهةز  غن هملنغ عاه اةاع    فر،  لةنغ ىة  اةعاه عه نغ له  ىمةطةنغ
 ةة  ااالبةةت  ةةةس هملنةةغ   اةوةةغمه هن اة ةةها مةةن اكمةةهةن ا خةةهةن م ةةهع تألهةةةر بغةبةةغة ةن مةةن ىةةهةز بغةةة ك ه   ةةةغه ةة  عه نةةغ 

 .  ن35لاالت غىةغت  اةمألغمعات   فال عاه اةاع   تألاع ن34ل اااغا
كتةا ترةةه      لةة  كلنةغ ال فةال  غةة  م افاة  اةألرةغ ه   كن مل متفال مك  ة   ت عه اارغه   ةس هن ىهاهات عاه اةاع  

  فباة   مةه  تها ألةت  ةة  ترةغهك فةةال عاه اةاةةع     ةع  اةتة امن  بنةغن ىةهاهات  ةاةألرةغ ه  لةس تها ةا هم لة   عةةع   ةةس اةتةغهةع 
 .ن37لبا   ع   ةس اةاتغا  لس اةهر  من اا مغا  لة   كمغ ة  ةخهم ن36لمألهك  بعه هر  م افاتنغ  خه  نغ
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سةببةن اك ا: هاة  مةغ كةغن ةبةه  فةال عاه اةاةع    امةغ   ةباةهاهات م لةس اةمةأل االةت ا  لس  ع  ةألرةه  اةاعه  اةل هع ه    
 ال  ة امةغج مألا ةةغج ىةع ةه ةغه  اةاهرةةةنك ةع مةن  غج رةةه مل مة  ةةك ةكة ن ىهةز   عم  من ع ن اةاغس   م   كغن ةا   ب  سغع

س ك ةةع سةةللغن  لةةس اةتمةةهع   ةةة  تكةةن  اةةعم  هةةة   سةةةل  اةاةةغس فةتبأل اةة    ىةةع ةأبةةغه اةاةةغس ه  بألةةا اةاةةغس فة تابةة ه   ةةةة
امغ كغن  ةك كل  فال  ع ع اةت غمن اةابلال   اة ه، بةن اةر هى اةتال تل   اةاغس كغف   بةن اةت ةغمن اةابلةال بألةةع  اهرغم   ا 

  ه ةع مةن اةألةها  هكنغ فةغال ةخ س  لس ه ع   اةسبا اة غاال: هن م ه اةعاه  مغ كغن ة ه  فةنغ خغٌص باهةز   عمغ ال ةر
 مألاس  ةك هن اةابغ ا اكخهى كغات ت ه   لس ساانغ رةه تغبأل  ةن ه اك هار  اةألغعات  اةتاغةةع اةتال كغات تتبألنغ ىةهةز  

 .ن38لةك ن مل مغج ةلاغس كغف  ن فه، كبةه بةن هن ةك ن م ا اةألهر لاةترهةان خغطغج  بةن ه
  ات اوةغ  عكتةغت ه  كانةغ ت تاةع  ةةس اةةه ةس اةمسةةلهةاةع   ةة  تكةن اةتال كغات تألاةع فةال عاه ا ك م  اةمأل  ةبع  هن

ةتمتألة ن ب اة   رةغ هم   كةغا ا  هةطةةن كمغ كغن ه غا م لةس اةمةأل    غاةغج كغات تستاع  ةس اةر هى  اا مغا  نغ   ىهاهاته الج 
 اةةةة ا ةسةةةةلم ن ىةةةةةغعتن   ال اةألةةةةها ةةةةة  ةك   هن  ك مةةةة  اةمةةةةأل  ك مةةةة  هىلةةةةة  طةةةةغة   لاهسةةةةتاهالة ن   تم ةةةةا  لةةةةس خةةةةعمتن   

ةألرخغص اة ةن ةت ل ن بألعع من اة  غ ا اةأللةغ من   ن  اوهم  كغكطغة   اةكه   اةر غ     سن اةهه   كمغ ة  و هن 
 ك مة  اةمةةأل  لةةس اةةةهر  مةن اهسةةتاهالةتنغ كغاةةت مسةةتمع ى تنةةغ مةن  اةة  هباةةغن اةألرةةغ ه اةمكةةة  بنةغ  تأةةةةعم  ةنةةغ  ممةةغ ة ةة ال 

ط ةح هن م ا اةاوغ  ة  ةكن ةألهر رةكلةغت اةاوةغ  اةةعةماهالال كغالاتخةغا  اةتطة ةت  رةةه   عاج عةماهالةغج  لس لبةألتنغ بأل
 ةك بةع ها  من  ةا اة  مه كغن ةسمح كفهاع اةم تمةا فةال اختةةغه مةن ة سةا ن تم ةةلن   ىةةغعتن   لةس  فة، اةاةة   اةتاغةةةع 

ةغت اةاه ن اةكهة  هن رغةبة  ه غا اةمأل فال  نع اةهسغة  ااس مة  اةمستاه  بةان   ة  و من خ ا عهاس   لر اة   ا   
اةأللةةغ ةم ةتمألن  ممةغ هفاةع  ك مة  اةمةأل طة غتنغ اةسةغبا    أللنةغ ىهةبة  اةرةب   اكخ ىة كغا ا ىع هخ  ا فال االبتألغع  ن اةم ا 

 .ن39ل  ك م  اكىلة  اة غسع ب
 
 النتائج

 مغةنغ فةمغ ةأتال:ت طا اةب ا  ةس  عع من اةاتغ   ةمكن   
ه ا من رةع عاه اةاع   م  ىطال بةن كة ا باغمةغ ىةها اةكألبة  ةةأللةال ىعسةة ج ةلاةهاهات اةتةال تطةعه  ةن مة ه  كمةغ هن  .1

 عاه اةاع   ة  تكن من اكباة  اةألغم  با كغات ملكغج خغص ةباال  بع اةعاه.

اة ةا  اةألاةع ةةتةعا ة ا فةال كةا مةغ ةخةص كغن اة ها من ترةةع م ه اةعاه ةتك ن ماهاج ة تمةا فةة  كبةغه ىةهةز مةن همةا  .2
 را ن مك  ااعاهة   اال تمغ ة .

كغاةةت عاه اةاةةع   هرةةب  بم لةةس اةرةةة ا   كةةغن ة امةةغج  لةةس مةةن ةةةعخا مةة ه اةةةعاه هن ةبلةة  اكهبألةةةن مةةن اةألمةةه  ال هباةةغن  .3
 ىطال بن ك ا  بألا اةرخطةغت اةتال است اةت من م ا اةرهل ة  غمتن  ه  كممةتن  اةسةغسة .

ةألاةةع ن    فكةةغا ا ال ةترةةغ ه ن فةال همةةه اةة ا بنةة    الغفةنةة همة هم   نا ةةةىةةهةز تمةا فةةال مةة ه اةةةعاه اةمةأل مةةن رةةة ا ة  .4
 .فال عاه اةاع    الة ان ة ها ى   من رةهم  

مةةا هن ىةةهاهات عاه اةاةةع   كغاةةت تتخةة  بغا مةةغا  ال هانةةغ ةةة  تكةةن مل مةة    ةمةةغهس اة ةة ل اال تمةةغ ال  ةةع مألغه ةةال  .5
 ع  .ىهاهات عاه اةا

 
 اةمطغعه  اةمها ا:

مةةةن  ةسةةةغن اةألةةها  ت اة،: بةةع اةسةةتغه ه مةةع فةةةهم  عاه 711ابةةن ماوةة ه  هبةة  اة  ةةا  مةةةغا اةةةعةن بةةن مكةةه لت .1
 .159  ص1   م1992طغعه  بةه ت  
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 .246س ه  اةباه   ا ة   .2
   1972    بةةةه ت2ل     ت سةةةه  ةغما اةبةةةغن فةال ت سةةةه اةاةه نمةةن311لتهبةة   أل ةه م مةةع بةن  هةةةه  اةلبةه  .3

 .373  ص2م
 .49ص  ع.تن  لبةه ت    اةم هعاتمةن361لتاألة  ه مع بن  بع اهلل   هب االط نغاال .4
 .159ص  1م ةسغن اةألها ابن ماو ه   .5
 .373  ص2م  ت سةه  غما اةبةغن  اةلبه  .6
 .159ص  1م ةسغن اةألها ابن ماو ه   .7
 .161-159صص   1م اةمطعه ا س   .8
  مكةة   2ل    هخبةةغه مكةة   مةةغ  ةةغن فةنةةغ مةةن ا  ةةغهمةةةن251لت اهلل بةةن ه مةةعهبةة  اة ةةةةع م مةةع بةةن  بةةع   اك هىةةال .9

 .119ص  1965
مةةةةةن  تةةةةغم اةألةةةةه س فةةةةال  ةةةة امه اةاةةةةغم س  عاه طةةةةغعه  بةةةةةه ت  1215م مةةةةع مهت ةةةةس اة سةةةةةاال لتاة بةةةةةع    .11

 .119  ص1م ن  1966ل
 .299  ص1  م 1986مةن  تغهةع اةةألا بال  عاه طغعه  بةه ت  311ه مع بن هبال ةألا ا لتاةةألا بال   .11
 .236  ص5م   1978اةم طا فال تغهةع اةألها ىبا ااس    عاه اةألل  ةلم ةةن  بةه ت    اع  لال   .12
 .236  ص5  م  اع  لال  اةم طا .13
 .237  ص5  ماةمه ا ا س  .14
 .232  ص5اةمه ا ا س   م .15
    اةم طةةةا4ن  اةألةةةععم لةةة   عاا اةهافةةةعة مغرةةة  ة ةةةةس  ع ةةةة  اةمعةاةةة  بةةةةن ه ةاةةةغ  مكةةة   عهاسةةة  ماغهاةةة    اةمةةة   .16

 . 64  ص 1972
 .21-21صص م مع س    اةمه ا اةسغب،    معك ه .17
 .279ص  5م   1957  بةه ت اةبلعان   مأل   مةن626ةغى ت بن  بع اهلللتاة م     .18
م م ع ركه   بل غ اكها فال مألهف  ه  اا اةألها  ت اة،: م مةع بن ةت اك ةه   عاه اةكتةغا اةألهبةال    ا ة سال .19

 .248  ص1مع.تن  اةاغمه   ل
  عاه اة كةةةةه اةألهبةةةةال  اةاةةةةغمه   لع.تن  ه مةةةةع  بةةةةهامة   مكةةةة   اةمعةاةةةة  فةةةةال اة غملةةةةة    نةةةةع اةهسةةةة ا اةرةةةةهةر   .21

 .115ص
 .248  ص1م بل غ ااها   ا ة سال .21
 .317  ص15م  هبن ماو ه  ةسغن اةألها .22
،: ل   بع اةها ر سةألع  عاه اةسةه  اةاب ة   ت اة  مةن213تاة مةه ل هة اابن مرغ    بع اةملك بن مرغ  بن  .23

 .146ص  1م  1991 اة ةا  بةه ت 
 . 422ص  2مةغى ت اة م    مأل   اةبلعان   .24
 .114  ص1ممك    هخبغه هىال  اك .25
   1986تةةغهةع اةهسةةا  اةملةة ك  عاه اةكتةةا اةأللمةةة   بةةةه ت    مةةةن311لت اةلبةةه   هبةة   أل ةةه م مةةع بةةن  هةةةه .26

 .518  ص1م



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             3/ العدد

 45 

 بةع اة ةال بةن  اةعمرةاال .  ة اعاج  خعة ة   كةغن ه ة ج رةهة غج  هخةالاةاهرةال ابةن  هسةع بن خ ةلع بةن ل كة  بن   ا ن: .27
 م مةةةةع األةةةةة   هاةةةةغا لاالرةةةةألةا  :اةةةةة،ت  مةةةةن  مةةةةا  هخبةةةةغهرةةةة هات اةةةةة ما فةةةةال  مةةةةةن 1189ا مةةةةع اةألكةةةةه لت:

 .61  ص1م   1992  بةه ت اةأللمة   عاه اةكتا  9ل اةألهى سال 
 اةألرةه   هخبةغهاةهةغا اةاوه  فال   أل ه  هب  ةاوه:اةلبه   ىهةز  هرهار م  من  ل مه بن مرغ  اةمخ  مالن: .28

 .211  ص3م   1996 بةه ت ااس مال  عاه اة ها  م مع مغاا اة مةه    : ةسس بن  بع اهلل اة،ت 
مة ا اة لةر ل ةهم ن  كةةغن ىةع ت ةغةر    ةة    ةةةس لةر اة  ة ا: سةبا تسةةمة   لةر اة  ة ا ىةةا ااةة  سةب، ىةهةز  .29

مان  اسةم  لاة  ةان ا ةعم  لاة  ةا بةن ف ةغة ن  اة ةغاال لاة  ةا بةن  عا ة ن  اة غةةا ه غا مان   من تبألن  كا 
اة   ةة، ماةألةةغص بةن  ا ةا فغخة  ا   ةةسسةغه ا  كانة لاة  ةا بةن اة ةغهان  سةمةت ىةهةز  ل نةة  بةةل لر اة  ة ان 

  هخة  ه ةة   ال ة ج غف  اةغج  ا ةع  اةعك  ا ةع ال ةتهكة ا  هنتألغمةع ا  لةس     اكمة هف ةا  فألةع  ةةك مةن ه  ةماالاة
ةال ب   مه اةاأل  ة  ع ةت بة  فةال  هن ه اللرنعت فال عاه  بع اهلل بن  ع غن  لر مغ :  ىغا اةابال م مع 

 .291  ص2مابةةن ك ةةةه  اةبعاةةة   اةانغةةة    ؛18  ص2متةةغهةع اةةألاةة بال   اةةألاةة بال  ةاوةةه:. ننك بةةت ااسةة  
 اكراةةغن فلة  ةأللةة فغرةتهامغ ماة  ا ةع  ةة فةال ت ةغه  مكة    ةةساةةةمن ىةع   همةاه ةا مةن  هن ىةا سبا م ا اة لر 

 . 133  ص1  مةاوه: ابن مرغ   اةسةه  .ةلمول    ا  هن تهع ىهةز فاههت ا  
 .299 ن  ص2111تغهةع اةألها اةاعة   اةبأل   اةاب ة   رهك  اةملب  غت  بةه تلطغةح ه مع  اةأللال   .31
 .511ص  5م  اةم طا    اع  لال .31
 .511ص  5م  اةمه ا ا س  .32
عاه  اةع ةةةةة  ااسةةةة مة  فةةةةال  نةةةةع اةهسةةةة ا   اةمةةةة   .33 اةةةةع   اةةةةةاو    مغرةةةة  ة ةةةةةس  مكغاةةةة  اةرةةةة هى فةةةةال سةغسةةةة   ا 

 .45ص   1984  هب  وبال  ااس مة 
 .137  ص1 م  ابن مرغ   اةسةه  اةاب ة  .34
 .115ص  1969  مطه  اغ ال  هطغة  اة  غه  اةألهبة   مأله ر .35
 .31-31صص   ع.تنل  بةه ت  م مع بن  مه  م غ   هس ا اهلل  اة اىع  .36
 .282ص  1ابن مرغ   اةسةه  اةاب ة   م .37
 .66ص   1977  وغفه  اوغ  اة ك  فال اةرهةأل   اةتغهةع ااس مال  بةه ت  اةاغسمال .38
 .66ص  اوغ  اة ك  فال اةرهةأل   اةتغهةع ااس مال  اةاغسمال .39

 
 
 
 
 
 


