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 بدع هللا الخحسغ الخحيع                                          

 السدتخمز

 تأتي ىحه الػرقة بعشػان: تحخيخ الخخشػم بجاية دولة السيجية

 تجيب الػرقة عمى سؤال رئيدي لساذا سقػط الخخشػم ىػ بجاية دولة السيجية؟ 

الػرقة بعج السقجمة، في محػر اول تعخيف السرصمحات التي جاءت فييا كسرصمح تتشاول 
 الجولة والسيجية.

وفييي محييػر بييان بجاييية دوليية السيجييية، وتسيييد فييي ىييحا السحييػر بيييغ السيجييية كييجعػ  وعقيييج  و يييغ 
السيجية كجولة حيث ان وجػد دولة يتصمب تيػفخ عشاريخ معيشية ليع تتيػافخ لمسيجيية اال بعيج تحخييخ 

 الخخشػم

وذلييظ بييالشطخ الييى تعخيييف الدقييياء الجسييتػرييغ الجوليية بأنيييا: وجييػد جساعيية فييي قصعيية أر  ليييع 
عمييا الدياد ، وحجيثًا عخفت الجولة بأنيا الدمصة السشطسة بالقانػن، والغالب عشجىع تعخيف الجولة 

 بالشطخ إلى أركانيا, وىي:

 يجب أن تكػن محجد  بحجود معيشة. / اإلقميع: وىػ األر ، وتعخف بالبعج الجغخافي وىي1

/ الدكان: ىع شعب الجولة، وحجيثًا أربحت الجشدية ىي التي تحجد السػاشغ، يقػل دكتػر عبج 2
العدييييييد سيييييخحان)الػششيػن ىيييييع األفيييييخاد اليييييحيغ تيييييخ صيع بالجولييييية رابصييييية قانػنيييييية وسياسيييييية تعيييييخف 

 (.1بالجشدية)

/ الديييمصة: وىيييي التيييي تيييشطع العالقييية بييييغ الحكيييام والسحكيييػميغ، وتستمكييييا الجولييية، وتسثيييل البعيييج 3
 الدياسي والقانػني. 

/ الديياد : أاييافيا بييػدان، وتذيسل الدييياد  الجاعمييية) وتعشيي حخييية الجوليية فيي الترييخف بذييؤونيا 4
يػجيج فيي إقميسييا ميغ  الجاعمية مغ حيث تشطيع الحكػمة ومخافقيا العامة وفيخ  سيمصانيا عميى ميا
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أشخاص أو أشياء، والدياد  الخارجية يقرج بيا حخية الجولة في الترخف بإدار  عالقاتييا الجوليية 
 (.2بجون عزػعيا في ىحا الذأن ألي سمصة عميا( )

 تتبع الػرقة مشيج البحث الػردي التحميمي والتاريخي.

 وببت السخاجع. وأعيخًا، و عج الخاتسة، تصخح الػرقة الشتائج والتػريات

 السحػر االول

 تعخيف السرصمحات

 يتشاول ىحا السحػر تعخيف السرصمحات التي جاءت بالػرقة.

 العقيج :

جيياء فييي لدييان العييخة فييي ميياد  عقييج: عقييج العقييج: نعيييس الحييل، َعَقييَج يعقييجه َعقييجًا وتعاقييجَا وَعقييجه، 
ج: السعاقييج، ويقييال عقييجت الحبييل، واعتقييجه كعقييجه، وقييج انعقييج وتعقييج، السعاقييج: مػاييع الَعقييج، والعقييي

فيييػ معقييػد، وكييحلظ العيييج، ومشييو عقييج الشكيياح، وفييي قػلييو تعييالى والييحيغ عقييجت أيسييانكع وعاقييجت 
أيسانكع، وقج قخئ عقجت بالتذجيج، معشاىا التػكيج والتغميظ، وقػلو تعالى: وال تشقزيػا األيسيان بعيج 

تعيييالى واليييحيغ عاقيييجت أيسيييانكع،  تػكييييجىا، فيييي الحييياف أيزيييًا، وفيييي حيييجيث ابيييغ  بييياس فيييي قػليييو
( ويالحيظ انيو ليع يتصيخق لمديظ 3السعاقج : السعاىج  والسيثاق واأليسان: جسع يسيغ القديع أو الييج، )

 عقيج  أو جسعيا عقائج.

وجياء فييي مختييار الرييحاح فييي ميياد  )عقييج( عقييج الحبييل والبيييع والعيييج، وعقييج الييخ   و يييخه  
وعقيجه تعقييجًا، العقيج  بالزيع مػايع العقيج وىيػ ميا عقيج  مظ فيػ عقيج و ابيا اخة واعقجه  يخه 

عميو، والعقج  الزيعة، والعقج بالكدخ القالد ، وكالم معقج بالتذجيج أي مغسس، واعتقج كحا بقمبو، 
وليذ لو معقػد أي عقيج رأي، والسعاقيج  السعاىيج  وتعاقيج القيػم بيسيا بييشيع، السعاقيج مػايع العقيج، 

 ( 4خق لمعقيج .)والعقيج السعاقج، ولع يتص

                                                           

 25-24 ص ،2ط بريطانيا، االرقم دار اخلالفة، دولة يف اخلارجية لعالقات ا عيد، ابو خليل عارف عادل. د - 2
 م1990 أبػ الدزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ مشطػر، لدان العخة، السجمج الثالث، دار رادر، بيخوت - 1
 445-444 ص(. بجون تاريخ) عبج القادر الخازي، مختار الرحاح، دار القمع بيخوتدمحم بغ أبي بكخ بغ  - 4
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أما في السرباح السشيخ فقج جاء ) واعتقجت كحا عقجت عميو القمب والزسيخ حتى قيل العقييج  ميا 
( وىييػ بيييحا قيج أشمييا معشييى العقيييج  دون 5ييجيغ اإلندييان بييو وانيو عقيييج  حدييشة سييالسة ميغ الذييظ()

بييل الذييظ بيييو لييج  الشطييخ إلييى ديييغ معيييغ، وشييخح السعجييع الػسييي  العقيييج  بأنيييا الحكييع الييحي ال يق
( 6معتقجيو، والعقيج  في اليجيغ ميا يقريج بيو االعتقياد دون العسيل، كعقييج  وجيػد هللا و عيية الخسيل)

ويالحييظ انييو ذكييخ معشييى مصمييا العقيييج  بييع، بعييج ذلييظ، قرييخ السعشييى عمييى العقيييج  اإلسييالمية أو 
 األديان الدساوية. 

يذيظ معتقجييو بييو، كعقييج  وجيػد هللا و عيية  يػافا ذلظ ما جاء في السعجع اليػجيد )العقييج : ميا ال
 (. 7الخسل، والجسع )عقائج()

أما دكتػر عبج الغشي عبػد  فقج قال: العقيج  لغة ىي اإليسان بحعيقة معيشة ايسانًا قصعيًا، ال يقبل 
الذييييظ أو الجييييجل أو ىييييي الحكييييع الييييحي ال يقبييييل الذييييظ لييييج  معتقييييجه، و اعترييييار العقيييييج  مييييخادف 

 (.8لإليسان)

 تزح أنو حرخ العقيج  في جانبيا الجيشي فق .وي

أما دكتػر رالح بغ فػزان  فقيال: العقييج  لغية ميأعػذ  ميغ العقيج وىيػ ر ي  الذييء، واعتقيجت كيحا 
عقجت القمب عميو والزسيخ. والعقيج  ما ييجيغ بيو اإلنديان، يقيال ليو عقييج  حديشة، أي سيالسة ميغ 

 (.9الذيء وترجيقو بو)الذظ. والعقيج  عسل قمبي، وىػ إيسان القمب ب

 وميييييييييغ التعخيديييييييييات الذييييييييياممة لمعقييييييييييج  ميييييييييا ذكيييييييييخه عبيييييييييج هللا بيييييييييغ عبيييييييييج الحسييييييييييج حييييييييييث قيييييييييال: 
العقييييج  فيييي المغييية ميييغ الَعْقيييِج، وىيييػ اليييخح ُ ، واإِلبيييخاُم، واإِلحكييياُم، والتحػبيييُا، والَذيييج  بقيييػ ، والتساُسيييظ، 

يعِقيييييجه َعْقيييييجا، ومشيييييو   ل، ويقال: َعَقجهوالسخارُة، واإلبباُت، ومشو اليقيغ والجدم.والَعْقج نعيس الح
ْع ِبَسا ُعْقَج  اليسيغ والشكاح، قال ّللّا تبارك وتعالى:} اَل ُيَؤاِعُحُكُع ّللاحُ ِبالمحْغِػ ِفي َأْيَساِنُكْع َوَلِكْغ ُيَؤاِعُحكُ 

                                                           
 421 ص(.بجون تاريخ) احسج بغ دمحم بغ عمي السقخي الديػمي، السرباح السشيخ، دار السعارف، مرخ، - 5
 614 ص(. بجون تاريخ) ، دار الجعػ  ، مرخ،1إبخاهيع مرصدى وآعخون، السعجع الػسي ، ج - 6
 427 م،ص1980 ع المغة العخ ية، السعجع الػجيد، شخكة اإلعالنات الذخقية، مرخ،مجس - 7
 17م، ص1980العقيج  اإلسالمية وااليجيػلػجات السعارخ ، دار الدكخ العخ ي،  - 8
 5ص(. بجون تأريخ) رالح بغ فػزان، عقيج  التػحيج، السسمكة العخ ية الدعػدية،. د - 9
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يغ (، والعقييج : الحكيع اليحي ال يقبيل الذيظ بييو ليج  معتقيجه، وا10َعقحْجُتُع اأْلَْيَساَن { ) لعقييج  فيي اليجِّ
  (.11ما ُيْقَرُج بو االعتقاد دون العسل، كعقيج  وجػد ّللّا و عث الخسل، والجسع عقائج)

 وعالرتو: ما عقج اإِلنداُن عميو قمبو جازما بو، فيػ عقيج ، سػاٌء أكان حقا، َأم باشال.

 العقيج  ارصالحًا:

ألديا  مذيتقة ميغ مياد  )اميغ( مثيل:}َوِ َذا يالحظ أن لدظ العقيج  لع يخد فيي القيخان الكيخيع بيل وردت 
َدَياء َوَلِكي َدَياء َأال ِإنحُيْع ُىُع الد  غ الح َيْعَمُسيػَن{ ِقيَل َلُيْع آِمُشػْا َكَسا آَمَغ الشحاُس َقاُلػْا َأُنْؤِمُغ َكَسا آَمَغ الد 

(12.) 

ِ َواْلَيْػِم اآلِعِخ َوَعِسَل َراِلحًا َفَمُيْع }ِإنح الحِحيَغ آَمُشػْا َوالحِحيَغ َىاُدوْا َوالشحَراَر  َوالرح   اِبِئيَغ َمْغ آَمَغ ِباَّللح
 ( 13َأْجُخُىْع ِعشَج َر ِِّيْع َواَل َعْػٌف َعَمْيِيْع َواَل ُىْع َيْحَدُنػَن{ )

َر حَشا َفاْ ِدْخ َلَشا ُذُنػَ َشا َوَكدِّْخ َعشحيا َسييَِّئاِتَشا  }رح حَشا ِإنحَشا َسِسْعَشا ُمَشاِدًيا ُيَشاِدي ِلإِليَساِن َأْن آِمُشػْا ِبَخ ُِّكْع َفآَمشحا
 ( 14َوَتَػفحَشا َمَع األْبَخاِر{ )

ِم اآلِعِخ َواْلَسئآِئَكِة }لحْيَذ اْلِبخح َأن ُتَػل ػْا ُوُجػَىُكْع ِقَبَل اْلَسْذِخِق َواْلَسْغِخِة َوَلِكغح اْلِبخح َمْغ آَمَغ ِباَّلّلِ َواْلَيػْ 
ِبيِل  آِئِميَغ َوِفي َواْلِكَتاِة َوالشحِبيِّيَغ َوآَتى اْلَساَل َعَمى ُحبِِّو َذِوي اْلُقْخَ ى َواْلَيَتاَمى َواْلَسَداِكيَغ َواْبَغ الدح َوالدح

يياِبِخيَغ  َكيياَ  َواْلُسػُفييػَن ِبَعْيييِجِىْع ِإَذا َعاَىييُجوْا َوالرح ييالَ  َوآتَييى الدح َقيياِة َوَأَقيياَم الرح ييخحاء الخِّ ِفييي اْلَبْأَسيياء والزح
 ( 15َوِحيَغ اْلَبْأِس ُأوَلِئَظ الحِحيَغ َرَجُقػا َوُأوَلِئَظ ُىُع اْلُستحُقػَن{ )

                                                           
 89 سػر  السائج ، اآلية  -10

 الػجيد في عقيج  الدمف الرالح، وزار  الذؤون اإلسالمية واألوقاف عبج هللا بغ عبج الحسيج األبخي، - 11
  11ىي، ص1422السسمكة العخ ية الدعػدية - والجعػ  واإلرشاد
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 177 سػر  البقخ ، آية - 15
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َبيْيَغ ِو اَل ُنَديخُِّق }آَمَغ الخحُسػُل ِبَسا ُأنِدَل ِإَلْيِو ِمغ رح ِّيِو َواْلُسْؤِمُشيػَن ُكيلم آَميَغ ِبياَّلّلِ َوَمئآِئَكِتيِو َوُكُتِبيِو َوُرُسيمِ 
ُسِمِو َوَقاُلػْا َسِسْعَشا َوَأَشْعَشا ُ ْدَخاَنَظ َر حَشا َوِ َلْيَظ اْلَسِريُخ{) غ ر   ( 16َأَحٍج مِّ

)إنييا الػحيج   –ونػرد تدديخه لبيان ارتبياط العقييج  باإليسيان  -قال سيج قصب في تدديخ ىحه االية 
: اإليسييان بيياَّلل ومالئكتييو، واإليسييان  الكبييخ ، شييابع العقيييج  اإلسييالمية، تخسييسو ىييحه اآلييية القريييخ 

بجسييييع كتبيييو ورسيييمو، بيييال تدخييييا بييييغ الخسيييل، والديييسع والصاعييية، واإلنابييية إليييى هللا، واليقييييغ بييييػم 
 الحداة.

إنو اإلسيالم العقييج  الالئقية بيأن تكيػن عتيام العقائيج، وآعيخ الخسياالت، العقييج  التيي تريػر مػكيب 
مشتياىا، وع  اليجاية السترل السػرػل بأيجي رسل هللا اإليسان الػارب مغ مبتج  الخميقة إلى 

جسيعييًا، الستييجرج بالبذييخية فييي مخاقييي الرييعػد، الكاشييف ليييا عييغ الشييامػس الػاحييج بقييجر مييا تصيييا 
حتى يجيء اإلسالم، بيعمغ وحج  الشامػس كاممة، ويجع لمعقل البذخي التدريل والتصبيا. بع ىي 

ال حيػانًا وال حجخًا، وال ممكًا وال شيصانًا، تعتيخف بيو كسيا ىيػ،  العقيج  التي تعتخف باإلندان إنداناً 
بسا بيو ميغ ايعف وميا بييو ميغ قيػ ، وتأعيحه وحيج  شياممة مؤلدية ميغ جديج ذي نيػازع، وعقيل ذي 
تقيجيخ، وروح ذي أشييػاق... وتديخ  عميييو ميغ التكيياليف مييا يصييا، وتخاعييي التشدييا بيييغ التكميييف 

مبي كل حاجيات الجديج والعقيل واليخوح فيي تشاسيا يسثيل الدصيخ ... والصاقة بال مذقة وال إعشات، وت
 (.  17تبعة اعتياره لمصخيا الحي يختار( ) -بعج ذلظ  -بع تحسل اإلندان 

ولتأكيج أن القخآن ذكخ االيسان بسعشى العقيج  نػرد تعخيف محسػد شمتػت فقج ذكخ: ) العقييج  ىيي 
بل كل شيء إيسانًا ال يخقى إليو شيظ، وال تيؤبخ بييو الجانب الشطخي الحي يصمب اإليسان بو اواًل وق

شبية، ومغ شبيعتيو تزيافخ الشريػص الػاايحة عميى تقخيخىيا، واجسياع السديمسيغ عميييا ميغ ييػم 
أن ابتييجأت الييجعػ ، وىييي دعييػ  كييل رسييػل جيياء مييغ قبييل هللا، كسييا دل عمييى ذلييظ القييخآن فييي حجيثييو 

العقيج  باإليسان وعغ الذخيعة بالعسيل الريالح (.. وقج عبخ القخآن عغ 18عغ األنبياء والسخسميغ)

                                                           

 285 سػر  البقخ ، آية - 16
 سيج قصب، في ضالل القخان،)مرجر الكتاة مػقع التداسيخ - 17

http://www.altafsir.com  
 10 -9 ص(. بجون تأريخ) محسػد شمتػت، اإلسالم عقيج  وشخيعة، دار الذخوق، بيخوت، - 18
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ييياِلَحاِت َكاَنيييْت َلُييييْع َجشحييياُت  وجييياء ذليييظ فيييي كثييييخ ميييغ آياتيييو الريييخيحة }ِإنح الحيييِحيَغ آَمُشيييػا َوَعِسُميييػا الرح
 (.19اْلِدْخَدْوِس ُنُدال{)

غ َذَكٍخ َأْو ُأنَثى َوُىَػ ُمْؤِمٌغ َفَمُشْحِيَيشحوُ   َبيًة َوَلَشْجيِدَيشحُيْع َأْجيَخُىع ِبَأْحَديِغ َميا  }َمْغ َعِسَل َراِلًحا مِّ َحَيياً  َشيِّ
 (.20َكاُنػْا َيْعَسُمػَن{ )

قال لؤي رافي )اسيتخجم عمسياء السديمسيغ األوائيل لديظ العقييج  لمجاللية عميى السدياهيع السشبثقية ميغ 
  نرييػص الييػحي التييي يذييكل مجسػعيييا ترييػر السدييمع الكمييي لمػجييػد، ويبييجو لشييا عشييج اسييتعخا

كتابات األوليغ أن مديػم العقيج  لع يتصػر ويأعح السعشى السدتخجم اليػم إال فيي فتيخ  متقجمية ميغ 
تصػر الدكخ اإلسالمي، ور ع رعػ ة تحجيج الدتخ  التاريخية التي شيجت بخوز مديػم العقيج  فإنشا 

بييجأت تطيييخ  نعيييج بجاييية تبمييػر ىييحا السديييػم إلييى مشترييف القييخن الثييامغ اليجييخي. فدييي ىييحا القييخن 
 (.21مؤلدات تػضف مرصمح العقيج  العصاء ترػر كمي لمػجػد مدتسج مغ الكتاة والحجيث( )

أما دكتػر رفيا العجع  فقج ذكخ كمسة عقائج وعخفيا: عقائج: فيػ بسعشى الديغ السيجون، عميع يقتيجر 
لسيييجون إفيييخاد بيييو عميييى إببيييات العقائيييج الجيشيييية السكتديييبة ميييغ أدلتييييا اليقيشيييية، وىيييػ ال بسعشيييى الديييغ ا

(، ويبيييجو التعخييييف  خيبيييًا ويحيصيييو 22السعبيييػد بالعبييياد  ميييع اعتقييياد وحجتيييو ذاتيييًا وريييدات وأفعيييااًل)
الغسػ ، فيػ يقػل)فيػ بسعشى الدغ السجون( بع يعػد بيقػل)وىػ ال بسعشى الديغ السيجون(، وكيان 

ما فيي اليشدذ،  ()اعتقاد: ىػ استقخار حكع بذيء23قبل ذلظ قج ذكخ تعخيدات لكمسة اعتقاد. فقال)
إما عغ بخىان، أو إتباع مغ رح بخىان قػلو بيكػن عمسًا يقيشيًا، وال بج، واما عغ إقشاع فال يكػن 
عمسًا متيقشًا ويكػن إما حقًا أو باشاًل: و ما عغ إقشاع وال بخىان بيكػن إما حقًا بالبخت واما بياشاًل 

معيا بيو، حعيقة االعتقاد في المغة  يخ  بدػء الحج، واالعتقاد فعل الشدذ مشدخد  ال شخاكة لمجدج
ما يريخ إليو أمل ىحه الردة، فانو في المغة الذج واالنعقاد واالنجساد،  يخ أن بعيس الستكمسييغ 
سسػا العمع اعتقادًا لغخ  فاسج في ندي ردات هللا سبحانو، ر ع ما بيشيسا مغ الذيبو البعييج، فيان 

                                                           

 107 سػر  الكيف، آية - 19
 97 سػر  الشحل، آية - 20
 53 لؤي رافي، مخجع سابا، ص  - 21
 م، ص1998 ، مكتبة لبشان،1 مػسػعة مرصمحات أرػل الدقو عشج السدمسيغ، ج. رفيا العجع. د - 22
944 
 218 ندذ السرجر، ص - 23
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جعمو عشج نددو بالػرف الحي ىػ عمييو، وىيحا تذيبيو  مغ عمع السعمػم كأنو عقج عميو وشجه، بان
بعيج، ال يرح بسثل ىحا اليػس ندي ردات هللا سبحانو وحعيقة االعتقاد ىشا، وال ىػ الطغ بكػن 
السطشييػن عشييج الطييان بأنييو عمييى مييا ىييػ عميييو، وعشييج مييغ ال يجيييل االعتقيياد ىييحا السعشييى: ىييػ مييا 

الع، واالعتقيياد: فيييػ القصييع عمييى مييا عصييخ بالبييال، يجيييل بييو الجاىييل كييالعمع: ىييػ مييا يعمييع بييو العيي
 االعتقاد ىيشا ما يعع الطغ(.

 أما العقاد فقج تداءل: ىل االيسان واالعتقاد شيء واحج؟ ورد بقػلو إن الكمستيغ يدتخجمان احياناً 
بسعشى وىسا في بعس السػاشغ تعبخان عغ معشييغ مختمديغ، الن التدميع  البًا عمى االيسان، أما 

 (.24عتقاد بيقتخن أحيانًا بسعخفة بعس األسباة)اال

 ونجج في االرصالح لمعقيج  عج  إشالقات: 

األعبار الغيبية الػارد  في الذيخع نحيػ ميا  )اإلشالق الخاص: تصما العقيج  أحيانا عمى  مجسػعة
سيتقخ ومذاىج اليػم اآلعخ اإلشالق العام: وىيػ اليحي ا يتعما بأسساء هللا ورداتو وأحػال السالئكة

مجسػعية السديائل الذيخ ية القصعيية التيي تسييد بييا أىيل الديشة عيغ  ) .…عمييو اريصالح العمسياء
 :بدستيغ نعخف أن مدائل العقيج  باإلشالق العام، تتدع البجع( و يحا سائخ أىل

  .بالجسمة األولى: كػنيا بابتة في الذخع قصعا ومجسع عمييا بيغ عمساء الدشة

الغيبية والثػابت العسميية عشيج  (، وىحا يذسل األعبار25بيو أىل البجع( )الثانية: كػنيا مسا عالف 
 أىل الدشة.

ويالحييظ مسييا ذكييخ أن لدييظ العقيييج  يعشييي الحكييع الييحي ال يقبييل الذييظ، فانييو قييج يحسييل عييج  معييان،  
فيػ قج يعشي التػحيج أو الدشة أو ارػل الجيغ أو الدقو األكبخ أو الذخيعة أو اإليسيان، وقيج تصميا 

الجيغ، أما العقيج  اإلسالمية  فيي االيسان الجيازم بياَّلل وكتبيو ورسيمو ومالئكتيو والييػم اآلعيخ  عمى
 والقجر عيخه وشخه. 

                                                           

 24 ص(. بجون تاريخ)  باس محسػد العقاد، عقائج السدكخيغ في القخن العذخيغ، - 24
25 - http://www.sahab. Net 
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َق بيييا  يقييػل عبييج هللا بييغ عبييج الحسيييج األبييخي: )وفييي االرييصالح ىييي األمييػر التييي يجييب أن ُيَرييجِّ
َأي  يب، وال يخالصيا شظ،القمب، وتصسئغ ِإلييا الشدذ، حتى تكػن يقيشا بابتا ال يسازجيا ر 

: اإِليسيان الجيازم اليحي ال يتصيخحق ِإليييو شيظ ليج  معتقيجه، ويجييب َأن يكيػن مصابقيا لمػاقيع، ال يقبييل 
 (.26شكًا وال ضشًا، فِإن لع يرل العمع ِإلى درجة اليقيغ الجازم ال ُيَدسى عقيج ( )

 ما دام قج رسخ في الػججان.ويخ  الباحث ان العقيج  تعشي الجيغ سػاء كان واعيًا أم سساويًا 

 تعخيف الجولة

ُتذييكِّل الجوليية أبييخز ضيياىخ  فييي الحيييا  االجتسا ييية السعارييخ ، وتتسّيييد بأّنيييا مؤّسديية سياسييية ذات 
سييمصة ُممدميية، لييع تدييتخجم كمسيية دوليية كسرييصمح يخمييد إلييى الػحييج  الدياسييية فييي الدكييخ الدياسييي 

بالمغيية  statos وذكييخ بيييو ألول مييخ  كمسييةالغخ ييي إال فييي كتيياة األميييخ الييحي ألدييو ميكييافيمي 
االيصالييية، وكانييت قبييل ذلييظ تدييسى بالسجيشيية فييي اليػنييان القجيسيية، باالمبخشػر يية عشييج الخومييان، أمييا 
في العرػر الػسصى فأعحت تدسى بحدب نػع الحكع، فان كان الحاكع ممكيًا سيسيت مسمكية، وأن 

 كان أميخًا سسيت إمار ، ودوقية أن كان دوقًا.

 شج العخة فقج عخفيا األمػيػن وكانت دولتيع تدسى الجولة األمػية.أما ع

تميظ األييام  {أما في المغة العخ ية فيي مغ دال يجول، ومغ دول ييجول، وقيج جياء فيي القيخآن الكيخيع
(، وقج رأ  ابغ عمجون أنيا تذيخ إلى تعاقب األيام والجىػر واألقيػام، وفيي 27) }نجاوليا بيغ الشاس
 تعاقب الجول.ىحا إشار  إلى 

ما أفاء هللا عمى رسػلو مغ أىل  {أما اآلية األعخ  التي تذيخ إلى معشى دول يجول فيي  
القخ  هللف ولمخسػل وليحي القخ يى واليتيامى والسدياكيغ وابيغ الديبيل كييال يكيػن دولية بييغ األ شيياء 

راء فييي األمييػر (، واآلييية تذيييخ إلييى تييجاول األمييػال، ويسكييغ أن يقيياس عمييييا تييجاول اآل28) }مييشكع
 العامة في إشار الجولة. 

                                                           

 11عبج هللا بغ عبج الحسيج األبخي، مخجع سابا، ص  - 26
 140سػر  آل عسخان - 27
 7 سػر  الحذخ اآلية - 28
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 يعرف الفقهاء الدستوريون الدولة بأنها: 

وجييػد جساعيية فييي قصعيية أر  ليييع عمييييا الدييياد ، وحييجيثًا عخفييت الجوليية بأنيييا الدييمصة السشطسيية 
 بالقانػن.

والغالب عشيجىع تعخييف  -أي شيء معشػي  -وقج الحظ الدقياء الجستػريػن أن الجولة مجخد فكخ  
 لجولة بالشطخ إلى أركانيا, وىي:ا

 / اإلقميع: وىػ األر ، وتعخف بالبعج الجغخافي وىي يجب أن تكػن محجد  بحجود معيشة.1

/ الدكان: ىع شعب الجولة، وحجيثًا أربحت الجشدية ىي التي تحجد السػاشغ، يقػل دكتػر عبج 2
قانػنيييييية وسياسيييييية تعيييييخف العدييييييد سيييييخحان)الػششيػن ىيييييع األفيييييخاد اليييييحيغ تيييييخ صيع بالجولييييية رابصييييية 

 (.29بالجشدية)

/ الديييمصة: وىيييي التيييي تيييشطع العالقييية بييييغ الحكيييام والسحكيييػميغ، وتستمكييييا الجولييية، وتسثيييل البعيييج 3
 الدياسي والقانػني. 

/ الديياد : أاييافيا بييػدان، وتذيسل الدييياد  الجاعمييية) وتعشيي حخييية الجوليية فيي الترييخف بذييؤونيا 4
مخافقيا العامة وفيخ  سيمصانيا عميى ميا يػجيج فيي إقميسييا ميغ الجاعمية مغ حيث تشطيع الحكػمة و 

أشخاص أو أشياء، والدياد  الخارجية يقرج بيا حخية الجولة في الترخف بإدار  عالقاتييا الجوليية 
 (.30بجون عزػعيا في ىحا الذأن ألي سمصة عميا( )

 الجولة اإلسالمية دولة محىبية بيجب إاافة )عقائجية(.

 المهدية:

                                                           

، .ت.عبج العديد سخحان، مبادئ القانػن الجولي العام،مشذػرات دار الشيزة العخ ية، القاىخ ، ة. د  - 29
 232ص
 ، ص2الفة، دار االرقع بخيصانيا، طعادل عارف عميل ابػ عيج، ا لعالقات الخارجية في دولة الخ. د - 30
24-25 
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ر دمحم إبيييخاهيع أبيييػ سيييميع )قيييج ليييػحظ أن لديييظ السييييجي ليييع ييييخد فيييي القيييخآن كسيييا ليييػحظ أن ذكيييخ دكتيييػ 
األحاديث عغ السيجي ليع تيخد فيي كتيب الحيجيث الستذيجد  كريحيح مديمع وريحيح البخياري و نسيا 

 (.31وردت في الكتب  يخ الستذجد  كدشغ أبي داود وابغ ماجة والتخمحي والشدائي( )

عبييج الييخحسغ فقييج ذكييخ أن السيجييية فكييخ  ديشييية قجيسيية تخجييع جييحورىا  أمييا دكتييػر عبييج الػىيياة أحسييج
التاريخيييية إليييى فتيييخ  الحيييخوة األىميييية التيييي أعقبيييت مقتيييل سييييجنا عثسيييان بيييغ عديييان باليييث الخمدييياء 

ىي والتي عخفت بالدتشة الكبخ ، وأنو يسكغ تمخييز فكيخ  السيجيية فيي أنيو فيي 35الخاشجيغ في عام 
ػد الطمييع واالاييصياد وال يكييػن لإلندييان ىييع سييػ  عييالص نددييو آعييخ الدمييان سييتعع الدػاييى ويديي

ونجاتيا، وعشجىا يطيخ هللا السييجي السشتطيخ ليعيػد بالسديمسيغ إليى شخييا الحيا والخشياد ويشتذيميع 
مييغ الطمييع والدديياد ويعيييع دوليية إسييالمية متخامييية األشييخاف ويسيي  األر  قدييصًا وعييجاًل كسييا ممئييت 

حيجيث شيخيف مذييػد ليو بقيػ  سيشجه وريحتو وىيػ: عيغ أبيي سيعيج  جػرًا وضمسًا، ويجعع ىحا اليخأي
الخيييجري قيييال رسيييػل هللا ريييمى هللا عمييييو وسيييمع: التقيييػم الدييياعة حتيييى تسييي  االر  جيييػرًا وضمسيييًا 
وعييجوانًا، بييع يخييخج مييغ اىييل بيتييي مييغ يسالىييا قدييصًا وعييجاًل كسييا ممئييت ضمسييًا وعييجوانًا. وقييج لعييب 

السيييجي السشتطييخ و ثيييا بيييغ عاميية السدييمسيغ السحبيييغ آلل البيييت الذيييعة دورًا بييارزًا فييي بمييػر  فكييخ  
بعج مقتل سيجنا عمي ... وتعسقت العقيج  عشج الذيعة عشيجما افميت زميام األميخ ميغ ييجىع وانييارت 
آماليع في الخالفة بعج أن وشج األمػيػن أقجاميع في الحكع وقتمػا الحديغ بغ عمي في كخ الء... 

 (.32حقيا العجالة أن تعسقت عقيج  السيجي عشج عامة السدمسيغ)وساعج فذل األمػييغ في ت

وقج أمكغ استخجام ىحه العقيج  عالل عرػر التياريخ اإلسيالمي لتبخييخ الديتغ والقالقيل التيي أشيعل 
نيخانيييا بعييس الثييائخيغ الدياسييييغ الييجيشييغ، متصمعيييغ إلييى قمييب الييشطع الحكػمييية القائسيية، وسيياعيغ 

حتى يدتغ بيع، عمى اعتبار أنيع يسثمػن الدكخ  السيجيية، فيجفعػا بيحلظ إلى استجالة محبة الذعب 
( وحاول الذيعة إيجاد 33بأجداء كبيخ  مغ العالع اإلسالمي لخػ   سار االاصخابات والحخوة)

الدييشج الذييخعي لسعتقييجاتيع فييي السيييجي السشتطييخ فيياعتمقػا األحاديييث السؤيييج  ليييا، وقييج أحرييى ابييغ 
                                                           

 1م، ص1982 ،2دمحم إبخاهيع أبػ سميع، الحخكة الدكخية في السيجية، دار الجيل بيخوت،ط. د  - 31
عبج الػىاة احسج عبج الخحسغ، تػشكي دراسة تاريخية لحسمة عبج الخحسغ الشجػمي عمى مرخ، دار . د  - 32

  8-5م، ص1979 جامعة الخخشػم،
م، 1959،دار الكتب الحجيثة مرخ(دمحم يػسف مػسى وآعخون . تخجسة د) اجانذ جػلج ندبيخ،  - 33
 219،ص2ط
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ي السيجي فػججىا نحػ عسديغ حجيثًا وقال إنيا لع تثبت رحتيا عشجه، حجخ األحاديث السخوية ف
( :عييغ َأِبييى َسييِعيٍج 34فسييغ األحاديييث التييي وردت فييي السيييجي السشتطييخ: جيياء فييي سييشغ أبييي داود)

 ِ ى اأَلْنييِف ) اْلَسْيييِج   ِمشِّييى َأْجَمييى اْلَجْبَيييِة َأْقَشيي -رييمى هللا عميييو وسييمع -اْلُخييْجِر ِّ َقيياَل َقيياَل َرُسييػُل ّللاح
 َيْسُ  اأَلْرَ  ِقْدًصا َوَعْجاًل َكَسا ُمِمَئْت َجْػًرا َوُضْمًسا َيْسِمُظ َسْبَع ِسِشيَغ(.

 ِ َيُقػُل ) اْلَسْيِج   ِمْغ ِعْتَخِتى ِمْغ َوَلِج  -رمى هللا عميو وسمع-وَعْغ ُأمِّ َسَمَسَة َقاَلْت َسِسْعُت َرُسػَل ّللاح
 َفاِشَسَة (. 

ِ َعِغ الشحِبىِّ  َعْغ َعْبجِ  ْنَيا ِإالح َييْػٌم(، َقياَل َزاِئيَجُ  فيي  -رمى هللا عميو وسمع-ّللاح َقاَل )َلْػ َلْع َيْبَا ِمَغ الج 
َل ّللاحُ َذِلييَظ اْلَيييْػَم(، بُييعح اتحَدُقييػا )َحتحييى َيْبَعيَث ِبيييِو َرُجيياًل ِمشِّييى(، َأْو )ِمييْغ أَْىييِل بي ُئ تييي ُيييَػاشِ َحِجيِثيِو )َلَصييػح

ا اْسُسُو اْسِسى َواْسُع َأِبيِو اْسَع َأِبى(، َزاَد في َحِجيِث ِفْصٍخ )َيْسُ  اأَلْرَ  ِقْدًصا َوَعيْجاًل َكَسيا ُمِمَئيْت ُضْمًسي
ْنَيا َحتحيى َيْسِميَظ اْلَعيَخَة َرُجيٌل ِميْغ أَْىيلِ   َوَجْػًرا(، َوَقياَل فيي َحيِجيِث ُسيْاَياَن )اَل تَيْحَىُب َأْو اَل تشقزيي اليج 

 بيتي ُيَػاِشُئ اْسُسُو اْسِسى(، َقاَل َأُبػ َداُوَد َلْدُظ ُعَسَخ َوَأِبى َبْكٍخ ِبَسْعَشى ُسْاَياَن. 

َقيياَل ) َلييْػ َلييْع َيْبييَا ِمييَغ  -رييمى هللا عميييو وسييمع-َعييِغ الشحِبييىِّ  -راييي هللا تعييالى عشييو  -َعييْغ َعِمييىٍّ 
ْىِخ ِإالح َيْػٌم َلَبَعَث ّللاحُ َرُجاًل   ِمْغ أَْىِل بيتي َيْسُ َىا َعْجاًل َكَسا ُمِمَئْت َجْػًرا (.الجح

ياٌج  -(َعيْغ َأِبيى الص َدْييِل 35وجاء في مدشج اإلمام احسيج) َسيِسْعُت َعِميايا َيُقيػُل َقياَل َرُسيػُل  -َقياَل َحجح
 ِ ْنَيا ِإالح َييْػٌم َلَبَعيثَ  -رمى هللا عمييو وسيمع-ّللاح ّللاحُ َعيدح َوَجيلح َرُجياًل ِمشحيا َيْسَمُؤَىيا  ) َليْػ َليْع َيْبيَا ِميَغ اليج 

َعيْغ َأِبيى  َعْجاًل َكَسا ُمِمَئْت َجْػرًا (، َقاَل َأُبػ ُنَعْيٍع ) َرُجاًل ِمشِّى (. َقاَل َوَسِسْعُتُو َمخحً  َيْحُكُخُه َعْغ َحِبييبٍ 
 -رمى هللا عميو وسمع-الص َدْيِل َعْغ َعِمىٍّ َعِغ الشحِبىِّ 

ِ وَعْغ  ) ُتْسيُ  اأَلْرُ  َجيْػرًا َوُضْمسيًا  -ريمى هللا عمييو وسيمع -َأِبى َسِعيٍج اْلُخْجِر ِّ َقاَل َقاَل َرُسيػُل ّللاح
 َبَيْخُخُج َرُجٌل ِمْغ ِعْتَخِتى َيْسِمُظ َسْبعًا َأْو ِتْدعًا َبَيْسُ  اأَلْرَ  ِقْدصًا َوَعْجاًل(.

   العامة لمسيجية .أما السيجية في الدػدان فمع تخخج عغ الدكخ 

 السحػر الثاني

                                                           

 4287 -4286- 4285 - 4284 سشغ أبي داود، حجيث رقع - 34
 8519 - 784السدشج، حجيث رقع. اإلمام احسج - 35
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 بداية دولة المهدية

عشييجما اسييتقخ االمييخ لمسيييجي فييي الخخشييػم بعييج شييخد السدييتعسخ مشيييا ولسييا أراد أن يعيييغ 
مكييان ندولييو فييي عارييسة دولتييو ركييب ناقتييو وأشمقيييا و شييى بيتييو فييي السكييان الييحي بخكييت بيييو فييي 

 عمييييو وسيييمع عشيييجما أشميييا ناقتيييو وقيييال مجيشييية اميييجرمان، وذليييظ إسيييػ  بسيييا فعيييل الخسيييػل ريييمى هللا
 (.36ألرحابو دعػىا فإنيا مأمػر  )

لقج تػفخ لمسييجي احيج مكػنيات الجولية وىيػ االر  فاتخيح السييجي اميجرمان مكانيا لبشياء مديكشو او 
فمشقل مبشى رئاسة دولتيو الػلييج ، حييث فيخ  سيمصتو عميى الخخشيػم، فقيج ذكخنيا ان الدقيياء عخفيػا 

جساعة في قصعة أر  ليع عمييا الدياد ، اما اذا قمشا ان  حيجيثًا الجولية عخفيت الجولة بانيا وجػد 
بأنيا الدمصة السشطسة بالقانػن، فقيج اعيح السييجي فيي اريجار قيػانيغ الجولية بيسيا عيخف بسشذيػرات 
السيجية وقج استشجت عمى السبيادئ االسيالمية، فسيغ السبيادئ اإلسيالمية التيي اتخيحىا السييجي مبيجأ 

ذكييخ دكتييػر عسييخ سييخ الخييتع )عسييل السيييجي بسبييجأ الذييػر  كييان وااييحًا وجميييًا ومارسييو الذييػر ، 
السيجي، فكسا أنو أميخ أعػانيو ومدياعجيو باالحتكيام إليى شيخع هللا وسيشة رسيػل هللا ريمى هللا عمييو 
وسييمع فكييحلظ أشييار ألييييع اييسغ مشذييػراتو العسييل بالسذييػر  أو كسييا يصمييا عمييييا السيييجي مرييصمح 

 (.37ػنة()السذػر  السدش

 اما سكان الجولة فقج تكػن مغ االنرار والسياجخيغ والحيغ بايعػا السيجي بعج ذلظ كخأس لمجولة

ويطييخ العيجل كسبييجأ إسيالمي أرييل فقييج جياء ذكيخ العييجل فيي مشذيػرات السيييجي التيي تيشطع عسييل 
ح الجولة، فديي أحيج السشذيػرات كتيب: فيأعيشػني أحبيابي عميى ريالح أندديكع ونجاتييا وعميى ريال

كافة الخما ونجاتيع بالعيام بالعجل الحي ىػ أميخ رة العيالسيغ، )و يحلظ يزيع السييجي اإلشيار أو 
السديػم العام لعجالة الجولة السيجية، حيث أنو ال يخ  عجالية لمجولية السيجيية، إن حيادت عيغ ميشيج 

قيج شبقيو (، ولتعسييا مبيجأ العيجل  ف38الحا، ومغ بع عسل عمى بدي  قييع تميظ العجالية العقائجيية()
السيجي حتى عمى جشػده فعشجما وردتو شكػ  اج سخية دمحم عبج الكخيع قال: نحغ كشا نبيشا عمى 

                                                           
 54 ،53ص م،1992 دمحم إبخاهيع أبػ سميع، بحػث في تاريخ الدػدان، دار الجيل، بيخوت، - 36

 ، الخخشيييػم،1989-1883 عسييخ سيييخ الخييتع السكيييي، اإلسييالم والدياسييية دراسيية فيييي التجخ يية الديييػدانية. د - 37
 134م، ص2005

 138 ص. السخجع الدابا - 38
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دمحم عبج الكخيع وجيذو بان يديخوا بالعجل وال يطمسػا أحجًا وحيث أنو حرل ميشيع الطميع فاألحديغ 
 (.39نخسل ليع إلرجاع ىحه الدخية الن الطمع ال يخجى معو نرخ... )

ي اىتع بتعييغ قااي اإلسالم الحي يعاون السييجي فيي ميسية العجالية، وكيان القزيا  كسا أن السيج
فييي العارييسة واألقيياليع يحكسييػن اسييتشادًا إلييى القييخآن الكييخيع والحييجيث ومشذييػرات السيييجي وسييػابا 
محاكسيع وكان ديػانو قائسًا عمى الشس  اإلسالمي في اسمػة التحخيخ واب  السحخرات وتػجيييا 

 .. وىحا يػاح ان دولة السيجية قامت عمى اسذ العقيج  فيي دولة عقائجية.(.40وحدطيا)

وميييغ مبيييادئ العقييييج  اإلسيييالمية التيييي نييياد  بييييا السييييجي مبيييجأ السدييياوا  فميييع يديييخق بييييغ العبائيييل  
الدػدانية السختمدة، وحتى في اعتيار  عبجهللا التعايذي عميدة لو دون أبشاء العبائل الذسالية داللة 

ى مبيييجأ السدييياوا ، وذىيييب السييييجي فيييي ىيييحا االتجييياه فكيييان ييييخ  ايييخور  أن ال تخميييا واايييحة عمييي
السشارب والػضائف التي يتػالىا بعس األفخاد في دولتو ميد  ليع تسيدىع عيغ اآلعيخيغ، فميع يعيف 
أريييحابو وأىيييل بيتيييو اليييحيغ يصميييا عميييييع لديييظ األشيييخاف ميييغ االتييييام الريييخيح عشيييجما أعميييػا بسبيييجأ 

ع ) وقيييج ورد لشيييا عبيييخ ميييغ رسيييػل هللا ريييمى هللا عمييييو وسيييمع انيييو قيييال أريييحاة السدييياوا  بيقيييػل ليييي
السيجي كأرحابي، ولكغ أرحابي إذا حرل عمييع جػع يجػعػن سػيًا و ذا حرمت عميييع أييام 
الذييج  فعاميية عمييييع، أمييا أرييحابظ فسييشيع قحصييان ومييشيع شييبعان عرػرييًا األشييخاف، فقييج أىمكيييع 

وسييمظ بشييا و كييع مدييمظ الشبييي رييمى هللا عميييو وسييمع  - مييغ ذلييظ أعاذنييا هللا -أحسييج سييميسان بالييجنيا
 (.41وأرحابو الكخام( )

اميييا الديييمصة كعشريييخ ميييغ عشاريييخ الجولييية: وىيييي التيييي تيييشطع العالقييية بييييغ الحكيييام والسحكيييػميغ، 
وتستمكييييا الجولييية، وتسثيييل البعيييج الدياسيييي والقيييانػني، فقيييج نطيييع السييييجي السمكيييية العامييية ل راايييي 

ية، وتقػم نطخ  السيجي إلى األر  وتريخفو فيييا عميى عيج  أوجيو فييػ يقيػم مقيام و خارة الدرا 

                                                           

 105 مخجع سابا، ص. الرادق السيجي - 39
  216د. أبػ سميع، الخرػمة في ميجية الدػدان.مخجع سابا، ص  - 40

 141 -140 السكي، مخجع سابا، صعسخ سخ الختع . د  - 41
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عميدة السدمسيغ أو اإلمام في الييسشة عمى األر  وترخفو فييا، ومغ ىشا فان السيجي كان يقػم 
 (.42بإحج  الػاجبات التقميجية لخأس الجساعة اإلسالمية عميدة كان أم إمامًا )

يعسيييييييل فيييييييي إشيييييييار اإلسيييييييالم وأنيييييييو مقييييييييج فيييييييي تذيييييييخيعاتو بيييييييالشطع وييييييييخ  ابػسيييييييميع )أن السييييييييجي 
 (.43اإلسالمية()

فديييي جانيييب اييييخادات الجولييية ضييييخت سيييمصة السييييجي، فقيييج اىيييتع السييييجي بسػايييػع الدكيييا  والغشيييائع، 
وحييخص عمييى تصبيييا الذييخيعة اإلسييالمية فييي ىييحا الرييجد، لييحلظ أمييخ بجسييع الدكييا  حدييب قييػانيغ 

 عميل عاممو عمى الحسيج  مشذيػرًا حيجد بييو الدكيا  الػاجبية عميى الذخيعة اإلسالمية، فكتب إلى دمحم
السػاشيييي والحبيييػة واليييحىب والدزييية وعييييغ إبيييخاهيع عيييجالن مشيييجو ًا عيييغ بييييت السيييال ميييغ اميييجرمان 
وأرسييمو إلييى عسالييو فييي مشصقيية القزييارف بغييخ   عجميية الدكييػات  و رسيياليا إلييى العارييسة، كييحلظ 

جسعيييا ورييخفيا، فقييج أمييخ أن تتييخك الغشيسيية لمسجاىييجيغ  انذييغل السيييجي بسػاييػع الغشيسيية وشخيقيية
الييحيغ ال حخفيية ليييع إال الجييياد وأن يؤعييح الخسييذ مييغ الييحيغ ليييع حخفيية يعييػدون إلييييا بعييج الجييياد، 

 (.44وأن يرخف لمسجاىجيغ السشقصعيغ لمجياد مغ بيت السال )

ن الجيياد األدا  التييي أميا جيياد األتيخاك فقيج احتييل مكانية واايحة فيي دعيػ  السيييجي ومشذيػراتو وكيا
()اتديست جسييع 45ندح بيا السيجي فكختيو، و يخس بيو حيب القتيال فيي أريحابو، فقيج قيال تذخشيل)

العسميييات التييي قامييت بيييا الذييعػة اإلسييالمية بالتعرييب ولكييغ عمييى الييخ ع مييغ ىييحا الييتحدظ العييام 
إنسيا قياتمػا يسكغ القػل بأن العخة الحيغ دمخوا جير يػسف واقتحسػا االبييس وافشيػا جيير ىكيذ 

بخوح الحساس الجيشي، وأن العخة الحيغ واجيػا جخاىام دايخل ستيػارت إنسيا قياتمػا ميغ اجيل اليجفاع 
عيغ األر ، وأن العييخة الييحيغ ىدمييػا كتذيشخ أنسييا قيياتمػا بكبخييياء الجيير(ل. مييا قالييو تذخشييل يييجل 

داييييا الجيييياد عمييى ابيييخ العقيييج  فيييي تكييػيغ شخريييية السقاتيييل. فقييج كيييان السيييجي يذيييخح ألرييحابو م
                                                           

 12م ، ص1970 دمحم إبخاهيع أبػ سميع، األر  في السيجية، شعبة أبحاث الدػدان،. د  - 42
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 45م، ص1999 الخخشػم
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ويحخايع عمى قتال األتخاك فقج جياء فيي احيجي مشذيػراتو: )وان الشبي)ريمعع( لسيا أجمديشي عميى 
كخسي السيجية قج أمخني بجياد التخك وقال لي إن التيخك كيافخون بيل ىيع اشيج الشياس كديخًا ونداقيًا.( 

(46،) 

حخيية الجولية فيي التريخف  اما الدياد  وكسا ذكخنا أاافيا بػدان، وتذسل الدياد  الجاعمية) وتعشيي
بذييؤونيا الجاعمييية مييغ حيييث تشطيييع الحكػميية ومخافقيييا العاميية وفييخ  سييمصانيا عمييى مييا يػجييج فييي 
إقميسيييا مييغ أشييخاص أو أشييياء، والدييياد  الخارجييية يقرييج بيييا حخييية الجوليية فييي الترييخف بييإدار  

 (.47عالقاتيا الجولية بجون عزػعيا في ىحا الذأن ألي سمصة عميا( )

خنا الجولة اإلسالمية دولة محىبية بيجب إاافة )عقائجية( نجج ان دعػ  السيجي كانيت ميغ كسا ذك
اجل اقامة دولة ديشية فعشج وفا  الذيخ القخشي وأبشاء بشاء قبتيو التقيى دمحم أحسيج بعبيج هللا التعايذيي 

نيو السييجي فأسخ إليو بأنو أربح يخ  الشبي عميو الرال  والدالم  وىػ يقطيان وان الشبيي اعبيخه بأ
السشتطيييخ اليييحي سييييس  األر  عيييجال بعيييج أن ممئيييت جيييػرًا وضمسيييًا، كسيييا أنيييو اسيييخ لخارييية تالمييييحه 

(، و عج ذلظ أعح دمحم أحسج يعمغ عغ ميجيتو سخًا وأعيخًا انتقل إلى مخحمة الجعػ  الجيخية 48بحلظ)
 الييػلي الكييخيع، مشرييبًا نددييو السيييجي السشتطييخ، ولعييل رسييالتو )بدييع هللا الييخحسغ الييخحيع، الحسييج ه

والرييال  والدييالم عمييى سيييجنا دمحم وآلييو التدييميع، و عييج فسييغ العبييج السدتقييخ إلييى هللا دمحم السيييجي بييغ 
بع تدزل هللا عمىح بالخالفة الكبخ ، وأعبخني   عبجهللا إلى أحبائي في هللا السؤمشيغ باَّلل وكتابو...

جمػس عمييى كخسيييو بحزييخ  الخمديياء ( بييأني السيييجي السشتطييخ وعمدشييي بييال49سيييج الػجييػد )رييمعع()
بييع أعبخنييي سيييج الػجييػد )رييمعع( بييأن هللا جعييل لييظ   واألقصيياة، وأيييجني هللا بالسالئكيية واألولييياء...

السيجية عالمة، وىى الخال عمى عجي األيسغ، وكيحلظ جعيل ليي عالمية أعيخ : تخيخج تحيت رايية 
بيا أرحابي ويشيدل الخعيب فيي  مغ نػر، وتكػن معي في حالة الحخة يحسميا عدرائيل فيثبت هللا

بييع قييال لييي الشبييي )رييمعع(: إنييظ مخمييػق   ...  قمييػة أعييجائي فييال يمقيياني أحييج بعييجاو  إال عحلييو هللا

                                                           

 18 م، ص1992 دمحم إبخاهيع أبػ سميع، بحػث في تاريخ الدػدان، دار الجيل، بيخوت،  - 46
-24 ، ص2الخارجية في دولة الخالفة، دار االرقع بخيصانيا، طعادل عارف عميل ابػ عيج، العالقات . د - 47
25 
 14 ص. اخار رالح اخار، مخجع سابا - 48
لحا ( ص) يالحظ ان مشذػرات السيجي ورسائمو تخد فييا الرال  عمى الخسػل بيحه الصخيقة كسا تخد بي - 49

 .يػردىا الباحث كسا جاءت
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مغ نػر عشان قمبي، فسغ لو سعاد  رجق بأني السيجي السشتطخ، ولكغ هللا جعل فيي قميػة اليحيغ 
 عميكع(. تػاح ذلظ. والدالم  يحبػن الجاه الشداق فال يرجقػن حخرًا عمى جاىيع...

كل ما ذكخ يجل عمى مج  تأبيخ العقيج  اإلسالمية في بشاء دولة السيجية شػال حييا  السييجي إليى 
 (50ىي )1302أن انتقل إلى الخفيا األعمى في يػم االبشيغ الثامغ مغ رمزان عام 

بمييػرت عميييو يسكييغ القييػل ان عشارييخ الجوليية لمسيجييية مييغ ار  وسييكان وسييمصة وسييياد  والعقيييج  ت
 واكتسمت بعج تحخيخ الخخشػم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

حاوليييت الػرقييية اببيييات ان السيجيييية كجولييية بيييجأت بعيييج تحخييييخ الخخشيييػم حييييث تيييػفخت لمسيجيييية كيييل 
 مدػمات الجولة الحجيثة مغ ار  وسكان وسمصة وسياد  الى جانب عشرخ العقيج .

 عمرت الػرقة الى الشتائج والتػريات اآلتية:

 الشتائج: -اوالً 

                                                           

 110م، ص1965خ السيجية،امجرمان، الرادق السيجي، األقػال السخوية في تاري - 50
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 كانت السيجية دعػ  ودولة. -1

 ضيخت السيجية كجولة بعج تحخيخ الخخشػم. -2

 تػفخت عشارخ واركان الجولة لمسيجية بعج تحخيخ الخخشػم. -3

 التػريات: -بانياً 

 االىتسام بكتابة ونذخ تاريخ السيجية. -1

 ابخاز ان السيجية كانت دعػ  ودولة. -2

ىديسييية فيييي التييياريخ لالمبخاشػريييية البخيصانيييية مسيييا يدكيييي روح  تػاييييح ان السيجيييية كانيييت اول -3
 الػششية في الشرء.

 جسع ونذخ مشذػرات السيجي. -4
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 بانيًا: مغ الشت
1) http://www.sahab. Net 
2 )http://www.al-islam.com 

 

 

 

 

 

 

 


