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التنظيمات اإلدارية والقانونية يف عهد املنصور حممد بن أبي عامر 

 وأثرها على احلكم يف بالد األندلس

 البحث ملخص

ٖصا ايبشح إٍ زضاغـ١ َـٛدع٠ نتٓـاٍٚ ايكـٛاٌْ ايػٝاغـ١ٝ ٚ اؾٛاْـ        ٜٗسف 
ايتٓظ١ُٝٝ اإلزاض١ٜ يؿرت٠ سهِ املٓكـٛض قُـس  ـٔ أ ـٞ عـاَط  ؿـ٤ٞ َـٔ ا غتككـا٤         
 ;ٚايتشًٌٝ  اإلناؾ١ إٍ َـٛدع كتكـط عـٔ ْؿـون٘ ٚنٝؿٝـ١ اْكهانـ٘ عًـ٢ ايػـً ١        

 َٚٓكـٛ نِٗ خـالٍ   يهؿـ ٚنٛنٝح اؿكا٥ل َا نٝػط يٓا َٔ ضٚاٜات  عض املؤضخٌ
نًو ايؿرت٠ ُٚشٝل َا ؼتٜٛ٘ َٔ ؼٝع أٚ َبايػ١. يهؿـ أغباب ٚنٝؿ١ٝ نٛيٝ٘ اؿهِ 

 .َٚٔ ثِ غٝ طن٘ ٚإسهاّ قبهت٘ عًٝ٘ ٚاْتعاع٘ َٔ اـًؿا٤ األٌَٜٛ

قػُت ايباسجـ١ ايبشـح إٍ ةػـ١ أدـعا٤ ساٚيـت َـٔ        ،ٚيتشكٝل ٖصا اهلسف
ُس  ٔ أ ـٞ عـاَط عًـ٢  ـالز األْـسيؼ      خالهلا ايهؿـ عٔ أغباب غٝ ط٠ املٓكٛض ق

ٚقـس ُجًـت ٖـصٙ     .ٚ كا٥٘ يف سهُٗا ست٢ ٚؾان٘  ٌ ٚنٛضٜح سهُٗا أل ٓا٥٘ َٔ  عـسٙ 
٘   ،األدعا٤ يف اآلنٞ: األْسيؼ قبٌ عٗس املٓكـٛض  أٖـِ ايتػـٝتات ايـ      ،سٝانـ٘ ْٚؿـون

ٚختُت ايسضاغ١ غالق١  ٝٓت ؾٝٗـا أٖـِ ْتـا٥ر ايبشـح      ،ٚؾان٘ ،أسسثٗا يف األْسيؼ
 ي  مت ايتٛقٌ إيٝٗا. ا
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To proceed: 

This research aims for a brief study that addresses the political 

laws and organizational administrative aspects of the reign of al-

Mansur Muhammad Ibn Abi Amer with something of investigation 

and analysis as well as a brief summary about his upbringing and 

his swooping of power, to uncover and clarify the facts with what 

can get from the accounts of some historians and their qoutations 

during that period and sifting what they contain of bias or 

exaggeration. To uncover how and why he came to power and then 

tighten his control and grip on it and extracting it from the 

Umayyad caliphs. 

To achieve this goal, the researcher divided the research into 

five parts try through it to disclose the reasons for the control of al-

Mansur Muhammad Ibn Abi Amer on Andalusia and his survival in 

its ruling until his death, and even inheriting the rule for his sons 

after him. These parts have been represented in the following: 

Andalusia before the reign of al-Mansur, his life and his 

upbringing, the most important changes he brought about in 

Andalusia, and his death, the study concluded with a summary 

showing the search results that have been reached. 

 



 407      عصاضٟ ايؿعٝيبز.   ...    قُس ايتٓظُٝات اإلزاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يف عٗس املٓكٛض 

 املقدمة:

ٚشات ١ٜٖٛ إغال١َٝ  جكاؾ١  ،ناْت األْسيؼ َٚاظايت نعترب ػط ١ ناضى١ٝ كتًؿ١
ٚملا مت ؾتشٗا يف عٗس ايسٚي١ األ١َٜٛ ؾكس نعاق  عًـ٢ سهُٗـا   ، عط ١ٝ يف  الز أعذ١ُٝ

ايعسٜس َٔ خًؿا٤  ين أ١َٝ ست٢ اغت اع املٓكٛض قُس  ٔ أ ٞ عـاَط إٔ ٜػـتٌ اؿهـِ    
ؿػ٘ ثِ ٜكّٛ  تٛضٜج٘ أل ٓا٥٘ َٔ  عـسٙ يف غـا ك١ نعـس َُٗـ١ يف     َِٓٗ ٜٚػتشٛش عًٝ٘ يٓ

 .ايتاضٜذ األْسيػٞ

هس إٔ ايعسٜس َٓٗا ٜطنع عًـ٢   ،ًـع ع٢ً نت  ايتاضٜذ املدتك١  األْسيؼٚاملٍ 
اؾٛاْ  ايعػهط١ٜ ٚايؿتٛسات اإلغال١َٝ املعزٖط٠ اي  ناْت يف ؾـرت٠ املٓكـٛض قُـس    

ٛاٌْ ٚاألْظ١ُ اإلزاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ اي  اغـتشسثٗا   ٔ أ ٞ عاَط، زٕٚ ايرتنٝع ع٢ً ايك
  َٝعت املٓكـٛض نؿدكـ١ٝ قٝازٜـ١    أٚ قاّ  إ  اهلا  األْسيؼ  اإلناؾ١ إٍ األغباب اي

 .ا يف قسضن٘ ع٢ً ايػٝ ط٠ ع٢ً  الز األْسيؼ ٚنٛيٞ ظَاّ األَٛض ؾٝٗاناْت غبّبٚ

األَــٛض ٖٚهــصا قــس ؽؿــٞ   ــٛ ت املٓكــٛض َٚعاضنــ٘ اؾٗازٜــ١ ايهــجت َــٔ 
ٚيعًٓا يف ٖصا ايبشـح ْتٓـاٍٚ    ،ٚايكٛاٌْ امل١ُٗ اي  اعتُسٖا يتجبٝت غً اْ٘ يف ايبالز

نًو ايكٛاٌْ ايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض١ٜ قاٚيٌ ض ط شيو َس٣ غٝ طن٘ ع٢ً  الز األْـسيؼ  
 .ست٢ أز٣ إٍ نٛضٜجٗا أل ٓا٥٘ َٔ  عسٙ

ايتٓظ١ُٝٝ اإلزاضٜـ١   ٜٚطنع ٖصا ايبشح ع٢ً نٓاٍٚ ايكٛاٌْ ايػٝاغ١ٝ ٚ اؾٛاْ 
يؿرت٠ سهِ املٓكٛض  ؿ٤ٞ َٔ ا غتككا٤ ٚايتشًٌٝ  اإلناؾ١ إٍ َـٛدع كتكـط عـٔ    

يهؿــ ٚنٛنـٝح اؿكـا٥ل َـا نٝػـط يٓـا َـٔ         ;ْؿون٘ ٚنٝؿ١ٝ اْكهان٘ ع٢ً ايػـً ١ 
ع أٚ ضٚاٜات  عض املؤضخٌ َٚٓكٛ نِٗ خالٍ نًو ايؿرت٠ ُٚشٝل َا ؼتٜٛ٘ َٔ ؼٝٓ

تشكٝل ٖصا اهلسف  ـايطدٛع إٍ ايهتـ  ٚاملكـازض ايتاضىٝـ١ ايـ       َبايػ١. ٚقس عُسْا ي
نٓاٚيت غت٠ املٓكٛض َٔ سٝح ْؿون٘ ٚنٝؿ١ٝ نسضد٘  ايػً ١ ٚأِٖ األْظ١ُ ٚايكٛاٌْ 
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اي  أقطٖا ٚانبعٗا يف إزاضن٘ يسٚيت٘. ْٚتٝذ١ يـصيو قػـُت ايباسجـ١ ايبشـح إٍ عـس٠      
ٓكـٛض ٚأٖـِ ايـٓظِ ايػٝاغـ١ٝ     أدعا٤ ض٥ٝػ١ ساٚيت َٔ خالهلا ايهؿـ عـٔ ْؿـو٠ امل  

ٚاإلزاض١ٜ اي  اعتُـس عًٝٗـا يف سهُـ٘، ٚقـس دـا٤ت نايتـايٞ: األْـسيؼ قبـٌ عٗـس          
٘  ،أِٖ ايتػـٝتات ايـ  أسـسثٗا يف األْـسيؼ     ،سٝان٘ ْٚؿون٘ ،املٓكٛض ٚختُـت   ،ٚؾانـ

 ايسضاغ١ غالق١  ٝٓت ؾٝٗا أِٖ ْتا٥ر ايبشح اي  مت ايتٛقٌ إيٝٗا.
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 :األندلس قبل عهد املنصور

ناْت األْسيؼ نطؾٌ يف أثٛاب ايعًِ ٚاملعطؾ١ ظَٔ اـًٝؿ١ اؿهِ املػتٓكط 
ا  ايعًِ ٚاملعطؾ١ ٜكتين نٌ نتاب ْؿٝؼ ٜٚػتٓػذ نٌ ، سٝح نإ اؿهِ ؾػًٛؾ(1) اهلل 

نتاب ثطٟ َٚؿٝس، ُٝع سهُ٘  ايعسٍ ٚايؿهٌ ٚسػٔ ايػت٠ َع ايٓاؽ ؾهإ أٌٖ 
، ٚعٓسَا أسؼ اـًٝؿ١ اؿهِ  هرب (2)١ٓ األْسيؼ ٜعٝؿٕٛ يف عٗسٙ سٝا٠ آ١َٓ َ ٦ُ

ٖـ( قطض إٔ ٜعٌ ي٘ خًٝؿ١ َٔ  عسٙ، ٚملا ؼظ٢  ٘ ظٚدت٘ 369غ١ٓ ٚقطب أدً٘ )غ١ٓ 
األَت٠ قبح َٔ َها١ْ عظ١ُٝ ٚنوثت قٟٛ ع٢ً ظٚدٗا، ؾكس غعت إٍ إٔ ٜكّٛ 
  تعٌٝ ا ٓٗا اي ؿٌ ٖؿاّ شٚ ايعؿط غٓٛات خًٝؿ١  عس ٚايسٙ  س  َٔ أعُاَ٘ أخ٠ٛ
اـًٝؿ١ اؿهِ. ٚست٢ نهُٔ األَت٠ قبح اغتُطاض اـالؾ١   ٓٗا ٚعسّ ْععٗا َٓ٘، 
ؾكس عًُت ع٢ً نٛثٝل انكا نٗا  وسس ضداٍ ايسٚي١ ٚايككط املٌُٗ ملػاعسنٗا يف 

، (3)شيو األَط ٖٚٛ قُس  ٔ أ ٞ عاَط ايصٟ نإ ٚقتٗا قاس  ايػه١ ٚاملٛاضٜح 
تٝاضٖا ألنجط ؾدل ْاؾػٗا ع٢ً سهِ ا ٓٗا ٜٚبسٚ أْٗا أغا٤ت ا ختٝاض ؾهإ اخ

ٚايصٟ اغت اع  عبكطٜت٘ ٚزٖا٥٘ إٔ ٜتُهٔ َٔ ايػٝ ط٠ ع٢ً اؿهِ ٜٚكبح ٖٛ 
املتشهِ ٚاملػٝ ط يف أَٛض األْسيؼ ملس٠ نعٜس عٔ ةػ١ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ  ٌ ٚإٔ ٜٛضخ 

 ٖصٙ ايػً ١ أل ٓا٥٘ َٔ  عسٙ.

 حياته ونشأته:

اهلل  ٔ عاَط  ٔ أ ٞ عاَط  ٔ ايٛيٝس  ٔ  ٖٛ قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ قُس  ٔ عبس
ٚيس ْٚؿو يف دٓٛب  الز األْسيؼ ٚؼسٜسا يف اؾعٜط٠  ،ٜعٜس  ٔ عبس املًو املعاؾطٟ

ٚقس  ،، ٜٓتُٞ إٍ أغط٠ عط ١ٝ ٖٚٞ قب١ًٝ املعاؾط َٔ  ين محت(4)ٖـ( 327اـهطا٤ )غ١ٓ 
ط َِٓٗ ايكها٠ ٚقس ظٗ ، طظ  عض أ ٓا٥ٗا ست٢ أقبشٛا َٔ أقشاب اي بكات ايطاق١ٝ

أَا ٚايسن٘ ؾٗٞ  طٜٗ٘  ٓت  ،ٜٚعس ٚايسٙ َٔ ضداٍ ايسٜٔ ٚايعًِ .ٚايعًُا٤ ٚايػاغ١
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َٔ قب١ًٝ  ين ُِٝ ايعط ١ٝ املعطٚؾ١ يف قططب١ اي    نكٌ ْػبا  ،و٢ٝ  ٔ ظنطٜا ايتُُٝٞ
، يكس عطف عٔ املٓكٛض قُس  ٔ أ ٞ عاَط ْظُ٘ يًؿعط (5)َٚها١ْ عٔ قب١ًٝ ظٚدٗا 

ٚنإ نعًك٘  ايعًِ ٚاألزب  ،ٔ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚخاق١ عًِ ؼكٝل األْػابُٚهٓ٘ َ
ٚفايػت٘ يًعًُا٤ زا٥ِ   ٜٓك ع ؾهإ ي٘ فًؼ ٜعكس نٌ أغبٛع هتُع ؾٝ٘ أٌٖ ايعًِ 

 ٌ ست٢ أْ٘ ٜوخص َع٘ أثٓا٤ غعٚان٘ فُٛع١ َٔ ايؿعطا٤ ٚاألز ا٤  ،ٜتٓاقؿٕٛ ؾُٝا  ِٝٓٗ
ناْت يرت ٝت٘ ايس١ٜٝٓ زٚض يف اٖتُاَ٘  املػادس خالٍ  . ٚ(6)ملؤاْػت٘ يف فايػ٘ ٖٓاى 

ؾرت٠ سهُ٘ سٝح اٖتِ  ٗا ٚ  تٛغعتٗا نذاَع قططب١ ايصٟ ؾٗس آخط نٛغعان٘ اي  
 .(7)ّ( 987 -ٖـ377أسسثٗا يف غ١ٓ )

 ،ْؿو املٓكٛض ٚنط ٢ نط ١ٝ سػ١ٓ ؾهإ ؾا ًا ٜاؾعًا شا ْبا١ٖ ٚؾ ٓ٘ َعتسا  ٓؿػ٘
، ؾهإ ٜط٣ يف ْؿػ٘ ايؿ٤ٞ ايهجت. ٚمما ٜط٣ٚ عٓ٘ يف (8)شٚ ْؿؼ طُٛس١ ١ُٖٚ عاي١ٝ 
َّا دايّػا َع ثالث١ َٔ أقشا ٘ َٔ  شيو َا ضٚاٙ أسس أقشا ٘ "نإ ا ٔ أ ٞ عاَط ٜٛ

ٚيٝ٘ إٜاٖا إشا أؾه٢ إيٞ األَط! طًب١ ايعًِ، ؾكاٍ هلِ: يٝدرت نٌ ٚاسس َٓهِ خ ١ ُأ
ُاهلا; ؾإْ٘ ٜعذبين ٖصا ايتٌ ؾكاٍ أسسِٖ: نٛيٝين قها٤ نٛض٠ َض١َّ، ٖٚٞ َايك١ ٚأع

ايصٟ ه٤ٞ َٓٗا! ٚقاٍ اآلخط: نٛيٝين سػب١ ايػٛم; ؾإْٞ أس  ٖصا اإلغؿٓر! ٚقاٍ 
ايجايح: إشا أؾه٢ إيٝو األَط ؾْوَط إٔ ٜ اف  ٞ قططب١ نًٗا ع٢ً محاض ٚٚدٗٞ إٍ 
ايصََّْ  ٚأْا َ ًٞ  ايعػٌ يٝذتُع عًٞ ايص اب ٚايٓشٌ، ٚاؾرتقٛا ع٢ً ٖصا; ؾًُا 

، ٚيعٌ يف (9)٢ األَط إيٝ٘ نُا ٢ُٓ  ًؼ نٌ ٚاسس َِٓٗ أَٓٝت٘ ع٢ً مٛ َا طً !" أؾه
 ٖصا املٛقـ ز ي١ ٚانش١ ع٢ً ايٓؿؼ ايعاي١ٝ يًُٓكٛض ست٢ ٚقٌ  ٘ طُٛس٘ إٍ

  .ًٍُو  الز األْسيؼ

زضؽ املٓكٛض يف داَع١ قططب١ سٝح طً  ايعًّٛ ايؿطع١ٝ َٔ ؾٝٛخٗا 
ٚضا٥ّسا  ،ست٢ أقبح  اضّعا ؾٝٗا ،ٚاألزب ٚايٓظِٚاغتٌ َٔ َٓاًِٖٗ عًّٛ اؿسٜح 

. ثِ ؾتح ي٘ زناْا يٝهت  يًٓاؽ (10)َٔ ضٚاز اؿطن١ ايؿهط١ٜ ٚضدا نٗا يف األْسيؼ 
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ٚغطعإ َا  ،سٛا٥ذِٗ ٚطًبانِٗ ٚايتُاغانِٗ، ٚنإ َهاْ٘ قطّٜبا َٔ قكط اـالؾ١
قبح ظٚد١ اْتؿط امس٘ ٚقٝت٘ ٚ أعذ  ايٓاؽ َٗاضن٘ ست٢ ٚقٌ خربٙ يألَت٠ 

ٚناْت ٚقتٗا يف ساد١ َاغ١ ملجٌ ؾدكٝت٘ َٚٗاضن٘ يٝػاعسٖا ع٢ً إزاض٠  ،اؿهِ
. ٚاغت اع  صنا٥٘ (11)ٚنٓظِٝ أَٛاهلا ٚ أَالنٗا، ؾاغتسعت٘ سٝح ٚظؿت٘ يف ايككط 

 ،ٚزٖا٥٘ َٚٗاضان٘ ٚخالٍ ؾرت٠ ٚدٝع٠ إٔ ٜػتًُٝٗا إيٝ٘ ٜٚكبح َكسض ثكتٗا ٚإعذا ٗا
قاّ عًُ٘ ايطداٍ  ،ساٜا ست٢ أْ٘ أٖساٖا قكطًا َٔ ايؿه١ؾهإ ٜٗسٜٗا ايػطٜ  َٔ اهل

ٚأَاّ شيو اإلعذاب ٚنًو ايجك١ قاَت قبح  .(12)ع٢ً ضؤٚغِٗ يهرب سذُ٘ 
 ايتٛغط ي٘ يس٣ ظٚدٗا اـًٝؿ١ اؿهِ يتعٝٝٓ٘  ايعسٜس َٔ َٓاق  ايسٚي١ سٝح 
أقبح ٜرتق٢ يف غالمل ايٛظا٥ـ امل١ُٗ ؾعٌ يف ايؿطط١ ٚايكها٤ ٚ ايػه١ 

. ست٢ ٚقٌ إٔ أع ت٘ األَت٠ قبح ٚناي١ عا١َ يًتكطف يف أَٛاهلا (13)ٚاملٛاضٜح
ٚأَٛاٍ ا ٓٗا ٖؿاّ ٚيٞ ايعٗس ٚايٓظط يف نٝاعِٗ ٚإزاض٠ أَالنِٗ َٚع  سا١ٜ سهِ 
اـًٝؿ١ ٖؿاّ أقبح َها١ْ ايٛظٜط ٚ سأت سهاٜت٘ نطدٌ َِٗ شٚ ن١ًُ َػُٛع١ 

 .(14) ايسٚي١ 

عٓس املٓكٛض  عس ٚؾا٠ اؿهِ ٚ اغتدالف ا ٓ٘ نإ  سا١ٜ ايػً ١ ٚايػٝ ط٠ 
ٚ ايطغِ إٔ اي طٜل أَاّ املٓكٛض يًػٝ ط٠ ٚاؿهِ  ،ايكػت اـًٝؿ١ ٖؿاّ  س  عٓ٘

ٚ  ،نإ قعبا ٚؾاقا ٦ًَٝا  اـكّٛ األقٜٛا٤ نط٥ٝؼ ايٛظضا٤ اؿاد  دعؿط املكشؿٞ
قطٟ، يهٔ ٚقا٥س اؾٝـ ٚ أَت ايجػٛض غاي   ٔ عبس ايطمحٔ ايٓا ،قكايب١ ايككط

، ست٢ أنشت (15) املٓكٛض اغت اع  سٖا٥٘ ٚشنا٥٘ إٔ ٜكهٞ ع٢ً مجٝع َٓاؾػٝ٘
 ايػاس١ خاي١ٝ أَاَ٘ ٜتشهِ ؾٝٗا نٝؿُا ؾا٤.

ٖٚهصا نإ يؿدك١ٝ املٓكٛض ايك١ٜٛ ٚايصن١ٝ يف إٓ ٚاسس زٚض َِٗ يف نطقٝ٘ يف 
غًِ ايػً ١ ست٢ أنش٢ ايطدٌ األٍٚ يف األْسيؼ خاق١ َع قػط غٔ اـًٝؿ١ 

ٚغٝ طن٘ ايتا١َ عًٝ٘، ست٢ أقبشت  ،ٚعسّ قسضن٘ ع٢ً اؿهِ (16) ٔ اؿهِ  ٖؿاّ
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ؾوقبح  عس ٚقت قًٌٝ قا٥س ايبالز  ،األَٛض نػت يكاحل املٓكٛض  ؿهٌ غًؼ
 .ٚاملتشهِ  وَٛض اؿهِ

 أهم التغيريات اليت أحدثها يف األندلس

 / ا غتبساز ايتاّ  اـالؾ١ ٚايتدًل َٔ َٓاؾػ1٘ٝ

َّا عًٝ٘ إٔ  قبٌ إٔ ٜبسأ املٓكٛض  ؿطض غٝ طن٘ ع٢ً  الز األْسيؼ نإ يعا
ٜجبت َهاْ٘  ايػً ١ ٜٚكبض  ك٠ٛ ع٢ً أَٛض اؿهِ َٔ خالٍ ايكها٤ ع٢ً نٌ َٔ 
واٍٚ ايكٝاّ  وٟ اْكالب أٚ نػٝت يف أَٛض ايػً ١ ٚاؿهِ، أٚ ست٢ َٔ هس ؾٝ٘ اؾطأ٠ 

ٜٔ ساٚيٛا ا ْكالب ع٢ً سهِ ايككط ايص (17)ؾبسأ  ككايب١ . ع٢ً ايتػٝت ايػٝاغٞ
األَت ٖؿاّ  عس ٚؾا٠ ٚايسٙ اؿهِ ؾكازض املٓكٛض أَٛاهلِ ٚ ثطٚانِٗ ٚقتٌ ايهجت َٔ 
ضداهلِ ْٚؿ٢ ايباقٞ َِٓٗ ست٢ قه٢ عًِٝٗ عٔ  هط٠ أ ِٝٗ،  ٌ ٚعٌُ شيو  هٌ َٔ 

عطؾٛا  املُايٝو  ،نبعِٗ ٚانبع ضأِٜٗ ٚٚاؾل َٓٗذِٗ ٚاغتبسهلِ َُايٝو َٔ عٓسٙ
 .(18)اَط١ٜايع

 عس قها٤ املٓكٛض ا ٔ أ ٞ عاَط ع٢ً ايككايب١ ٚنػط ؾٛنتِٗ قطض إٔ ٜكهٞ 
ٚنإ أ طظ  ،ع٢ً نٌ َٓاؾؼ قٟٛ ٜتٛقع إٔ ٜكـ   طٜل سًُ٘ مٛ اؿهِ ٚايػً ١

سٝح عُس ع٢ً  ،(19)ٖؤ ٤ املٓاؾػٌ ٖٛ ض٥ٝؼ ايٛظاض٠ اؿاد  دعؿط املكشؿٞ
ايصٟ  ،اضؽ األْسيؼ غاي  ايٓاقطٟإغكاط٘، ٚقس غاعسٙ يف شيو قا٥س ايجػٛض ٚؾ

ؾوخص  ،اغت اع املٓكٛض  ٓباٖت٘ ٚؾ ٓت٘ إٔ ٜهػ  ٚزٙ عػٔ نعاًَ٘ َع٘ ٚنٛززٙ إيٝ٘
ايكا٥س غاي  ميسس٘ عٓس اـًٝؿ١ ٖؿاّ ٚ ٜكٓع٘  ؿذاعت٘ يف سطٚ ٘ نس ايٓكاض٣ ٚإٔ 

،  ٌ  ايؼ (20)هعً٘ قا٥س دٝـ األْسيؼ  ايعاق١ُ ٜٚبك٢ ٖٛ قا٥س دٝـ ايجػٛض 
ٚ قس ظازت ق٠ٛ أ ٞ  .ًٝؿ١ يف نهطمي٘ ؾكًسٙ اؿذا ١ دٓبا إٍ دٓ  َع املكشؿٞاـ

. ٖٚهصا اغتُط املٓكٛض يف (21)عاَط َٚهاْت٘  عس ظٚاد٘ َٔ أمسا٤ ا ١ٓ ايكا٥س غاي  
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اعتال٤ ايعطف ٚ اغتالّ َكايٝس ايككط ست٢ اغت اع إٔ ٜهطب املكشؿٞ ٚ ٜٓاقب٘ 
ْػ  إيٝ٘  عض ايتِٗ، مما أثاض َٛد١ َٔ  ايعسا٤، ٚقاّ  هؿـ َػا٥ٚ٘ ٚعٝٛ ٘ نُا

ؾكطض ععي٘ َٚكازض٠ أَٛاي٘  ،ايػه  عًٝ٘ ؾوٚنٌ اـًٝؿ١ يًُٓكٛض نٛيٞ ؾوْ٘
قاّ  ػذٓ٘ ٚظٌ  ايػذٔ ٜػتع ـ  ٖـ(، ؾوقاب ايؿكط عٝاي٘، ٚ  عسٖا367)غ١ٓ

 . (22)املٓكٛض ٜٚطدٛٙ ؾًِ ٜطم ي٘ أٚ ٜٗتِ ألَطٙ ؾُات يف غذٓ٘ 

ا٥٘ ع٢ً دعؿط املكشؿٞ إٔ ٜتػً  ع٢ً غاي  يكس قطض املٓكٛض  عس قه
ايٓاقطٟ، ايصٟ اَتًو ايك٠ٛ ٚايؿذاع١ ٚملا ٜتُٝع  ٘ غاي  َٔ ق٠ٛ ٚؾذاع١ ٚدٝؿًا 

ٚيتشكٝل شيو، نإ  .قًٜٛا ؾكطض املٓكٛض إٔ ٜبين دٝؿًا ٜٓاؾؼ ؾٝ٘ دٝـ ايٓاقطٟ
١ يتذٗٝع ؾوِٖٚ األَت٠ قبح أْ٘ عاد١ ألَٛاٍ خع١ٜٓ ايسٚي ،عاد١ يألَٛاٍ ايعظ١ُٝ

دٝـ قٟٛ يتجبٝت ًَو ا ٓٗا ٚغً اْ٘ يف زاخٌ األْسيؼ ٚخاضدٗا، ؾهإ ي٘ َا أضاز 
، ٚقس اختاض ايرب ط ؼسّٜسا يكٛنِٗ (23)ٚاغت اع إٔ ٜهٕٛ ي٘ دّٝؿا قّٜٛا َٔ ايرب ط 

عٓسٖا ؾ ٔ ايكا٥س غاي   ،ؾؿهٌ َِٓٗ دّٝؿا قّٜٛا كًّكا ي٘ ٜطدٛ ضناٙ .ٚؾذاعتِٗ
ٗصا اؾٝـ ايرب طٟ ٜككس إدال٥٘ عٔ َٓكب٘ نكا٥س يًذٝٛف، ٖٚٛ  ١ٝٓ املٓكٛض ٚأْ٘  

. ٚ طغِ عالق١ ايٓػ  اي  ػُع  ٌ غاي  ٚ املٓكٛض إ  (24)األَط ايصٟ أثاض غهب٘ 
ؾونشت ايعالق١  ُٝٓٗا  ،إٔ س  اؿهِ ؾام أٟ عالق١ أغط١ٜ أٚ ْػ   ٌ ايؿدكٌ
خط ٖٛ غٝس املٛقـ، ٖٚٛ ؾانط٠  ٌ ن ٛضت ٚأقبح ايعسا٤ ٚايكها٤ ع٢ً اي طف اآل

َا ػ٢ً  ٛنٛح سٌ قطض املٓكٛض إٔ ٜهػ  املعٜس َٔ قب١ ؾعب٘ ٚإعذا ِٗ ؾوخص 
دٝؿ٘ يًُؿاضن١  اؿطٚب نس ايٓكاض٣ ٚايتك٢ ظٝـ غاي  عٓس أسس سكٕٛ  ًس٠ 
أْتٝػ١ يف ايجػٛض ايؿُاي١ٝ، سٝح ايتك٢ َع غاي  ع٢ً ٚي١ُٝ طعاّ ؾساض  ُٝٓٗا سٛاض 

غه  ؾٛقٌ إٔ ضؾع غاي  غٝؿ٘  ٛد٘ املٓكٛض قاٚ  قتً٘، غاخٔ ؼٍٛ يػباب ٚ
يهٓ٘ عاز َط٠ أخط٣  .يهٔ غطع١ املٓكٛض  ايتشطى غاعسن٘ إٔ ٜٗطب ٜٚٓذٛ عٝان٘

ظٝـ نبت يالْتكاّ ٚقاض ١ غاي  ٜعاْٚ٘ أسس أنباع٘ َٔ ظعُا٤ ايرب ط ٖٚٛ دعؿط  ٔ 
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، (26)ا   ٜعطف غب  َٛن٘ ، ٚيف أثٓا٤ املعطن١  ٌ اي طؾٌ غكط غاي  َٝت(25)محسٕٚ 
، ٚ صيو ؽًل املٓكٛض َٔ أنرب (27")ٚقٌٝ إٔ " قط ٛؽ غطد٘ قتً٘ ٚقٌٝ غت شيو

 .خكَٛ٘ َٚٓاؾػٝ٘ ٚ أقٛاِٖ

ٚ عس َكتٌ غاي  اْكً  املٓكٛض ع٢ً دعؿط  ٔ محسٕٚ أِٖ َعاْٚٝ٘ ٚ أقٛاِٖ 
سعاٙ يف يف سط ٘ نس ايكا٥س غاي  ٚقطض ايػسض  ٘ ألْ٘ ٚدس ؾٝ٘ املٓاؾؼ ايكٟٛ، ؾ

قكطٙ ي١ًًٝ َٓاز١َ ٚ أغكاٙ ؾٝٗا ايهجت َٔ اـُط ست٢ أثكً٘ ايؿطاب ٚأنعـ قٛن٘، 
ؾًُا خطز َٔ قكط املٓكٛض ملٓعي٘ أضغٌ إيٝ٘ املٓكٛض يف اي طٜل َٔ ٜكهٞ عًٝ٘ ؾًِ 
ٜػت ع إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ يؿس٠ غهطٙ، ؾكتٌ ٚق ع ضأغ٘ عٔ دػسٙ ٚ أضغٌ غطا إٍ 

. ٚقس ٜهٕٛ يف إظٗاضٙ اؿعٕ يُٝٓع غه  (28)ع٢ً َكتً٘ املٓكٛض ايصٟ أظٗط اؿعٕ 
 .دٝؿ٘ ايرب طٟ َٓ٘ يٛ عًُٛا أْ٘ ي٘ ٜسا يف َكتٌ أسس ظعُا٥ِٗ

ٚ  ،ٚ ٗصا اغت اع املٓكٛض إٔ ٜكهٞ ع٢ً نٌ ق٠ٛ نٛاد٘ ٚنٗسز سهُ٘  ايبالز
يٛ نإ قاس  قطا ١ ْٚػ  نايكا٥س غاي  أٚ نإ َعاْٚا كًكا ي٘ نععِٝ ايرب ط 

 .محسٕٚ دعؿط  ٔ

قس شنط ا ٔ اـ ٝ  إٔ غٝاغ١ املٓكٛض يف ايتدًل َٔ خكَٛ٘  كٛي٘ " نإ ٚ
عسا  املكاؾش١ )أٟ أعٛإ  ،َٔ آٜات اهلل يف ايسٖا٤ ٚاملهط ٚايػٝاغ١ آ١ٜ (املٓكٛض)

ثِ عسا  ػاي  ع٢ً املكاؾش١ ؾكتًِٗ،  ،اؿاد  املكشؿٞ( ع٢ً ايككايب١ ست٢ قتًِٗ
ثِ عسا  ٓؿػ٘ ع٢ً دعؿط  ،  ست٢ اغرتاح َٓ٘ثِ عسا ظعؿط األْسيػٞ ع٢ً غاي

ؾوًٖه٘، ثِ اْؿطز  ٓؿػ٘ ٜٓازٟ قطٚف ايسٖط: ٌٖ َٔ َباضظ؟ ؾًُا مل هسٙ، محٌ 
ؾاْكاز ي٘ ٚغاعسٙ، ٚاغتكاّ ي٘ أَطٙ َٓؿطزا  ػا ك١   ٜؿاضن٘ ؾٝٗا  ،ايسٖط ع٢ً سهُ٘

 .(29")غتٙ
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اّ  تػـٝتِٖ  نصيو عُس املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط ع٢ً ضداٍ اؿهـِ  ايسٚيـ١ ٚقـ   
ٚست٢ ٜهُٔ َٔ خالهلـِ اي اعـ١ ٚايـٛ ٤    ،ٚؾكا ملس٣ إخالقِٗ ٚ نؿاِْٝٗ يف خسَت٘

ؾٛنع٘ اؾسٜس َٔ فطز ساد  إٍ املتكطف  وَٛض اؿهِ ٚاملػٝ ط٠ عًـ٢   ،ٚاملػاْس٠
ؾؤٕٚ ايبالز نإ ٜػتًعّ ي٘   ا١ْ كًك١ نػاعسٙ ع٢ً نجبٝت غً ت٘ ٚسهُ٘ ٚنعاْٚـ٘  

ٖٚٛ َا عُس عًـ٢ ايكٝـاّ  ـ٘ َـٔ نػـٝت نـاّ        . اؿهِ ايػا لع٢ً إظاي١ نٌ َا ٜط  ٘ 
، ؾعُـس  (30)ٚؾاٌَ ملعظِ طبكات اؿهِ ٚايبالز ٚٚنع ضداي٘ املدًكٌ  س  عـِٓٗ  

ع٢ً ؾطا٤ ٚ ٤ ضداٍ ايـبال  ٚاؾـٝـ ٚاغـتُايتِٗ إيٝـ٘  تٛظٜـع اهلـساٜا ٚاألَـٛاٍ        
ٓكط  اهلل ٚا ٓ٘ ٖؿـاّ َـٔ   ، نُا قاّ  إغكا  نٌ املٛايٌ يًدًٝؿ١ اؿهِ املػت(31)إيِٝٗ
٘   ، عسٙ ٚ  ،ٚأظاسِٗ َٔ اؿهِ َٚٔ أٟ َٓك  يف ايسٚي١ َُٗا  ًؼ سذُـ٘ أٚ َهاْتـ

قاّ  عُـٌ نعٝٝٓـات دسٜـس٠ يف ايسٚيـ١ إلنباعـ٘ َٚٓاقـطٜ٘ َٚـٔ ٜجـل يف ٚ ٥ٗـِ يـ٘           
، ٚقـس  (32) َٚٓاقطنِٗ إٜاٙ ؾػٓسٚا َهإ أغـالؾِٗ  هـٌ نؿـإ ٚإخـالم يًُٓكـٛض     

 أَٛض ايسٚي١ ٚميٓع َٓاؾػٝ٘ َٔ اغتبعازٙ أٚ َهاٜكت٘.اغت اع إٔ ٜػٝ ط ع٢ً 

نإ املٓكٛض ع٢ً عًِ ٜٚكٌ  ػه   ين أ١َٝ َٔ نًو ايتكطؾات ا غـتبساز١ٜ  
 ؾكطض إٔ ٜػبكِٗ يف ،ٚنإ ٜسضى إٔ غهٛنِٗ ئ ٜ ٍٛ أَاّ نًو ايتذاٚظات ، اؿهِ

ـ ، ايكها٤ عًِٝٗ ًٝؿـ١ ٖؿـاّ   ؾعُس ع٢ً قتٌ نٌ َٔ ىاف َٓاؾػت٘ يف ايٛ ١ٜ عًـ٢ ا
نُـا   .َربّضا عًُ٘ خًٛؾا ع٢ً اـًٝؿ١ َِٓٗ ٖٚٛ يف سكٝكت٘ خًٛؾا ع٢ً غٝ طن٘ ٚغً ت٘

أقسض  عض األٚاَط اي  ؾًت َٔ سطٜتِٗ ْٚؿاطِٗ ٚنٝكت عًِٝٗ ستـ٢ اْؿـػًٛا   
ؾُٔ شيو إيعاَِٗ  ايبكـا٤ َٓـاظهلِ ٚعـسّ اــطٚز َٓٗـا إ  يًهـطٚض٠        ، وْؿػِٗ عٓ٘

اقبتِٗ نُا أَطِٖ  عسّ اغـتكباٍ ايعا٥ـطٜٔ يف َٓـاظهلِ    ٚأضغٌ دٛاغٝػ٘ ملط .ايكك٣ٛ
عٓـس   إ  َٔ ٜجل يف إخالقـِٗ يـ٘ أٚ  عـض ايػًُـإ أٚ ؾدّكـا عادتـ٘ ناي بٝـ        

ُّا يتعًِٝ قبٝاِْٗ يٝؿػًِٗ عٔ أَٛض اؿهِ ؾكس أَطِٖ َطاؾكتـ٘ يف   ،َعاؾتِٗ أٚ َعً
 . (33)غعٚان٘ يٝتعبِٗ ٜٚطٖكِٗ ٚ  ٜٓؿػٌ  اهلِ إ   وْؿػِٗ 
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   ٓا٤ َس١ٜٓ ايعاٖط٠ ،/ سطق٘ ع٢ً اغتهُاٍ َظاٖط املًٛى2

ٖـ( عظِ ؾوٕ املٓكٛض يف ايسٚي١ ؾوخص ٜبشح عٔ َظاٖطٖا 368يف )غ١ٓ 
ٚ ٜػهٔ ؾٝ٘ َع أًٖ٘  ،ؾٝكٓعٗا يٓؿػ٘، ؾكطض إٔ ٜبين يٓؿػ٘ قكطا ًٜٝل َهاْت٘ ٚغً ت٘

 ،َٛض ايسٚي١ٚغًُاْ٘ ٚخاقت٘، يٝجبت ْؿػ٘ ٜٚؿل ططٜل ا ْؿطاز يف ايػٝ ط٠ ع٢ً أ
َٚا قس وتٜٛ٘ شيو َٔ  ،(34)ٜكًٌ َٔ نجط٠ نطززٙ ع٢ً قكط اـالؾ١ )ايعٖطا٤( ٚ

ؾشسز َٛقعا ٚاغعا يٝبين ؾٝ٘  .نعطض غالَت٘ يًد ط َٔ قبٌ  عض أعسا٥٘ ٚسػازٙ
نُا طً  َٔ ضداٍ ايسٚي١  ،قكطٙ ايصٟ ن ٛض ؾتشٍٛ إٍ َسٜٓ٘ امساٖا ايعاٖط٠

أَط أقشاب ايعُاٍ ٚايسٚاٜٚٔ ٚاؿطف  ا ْتكاٍ ٚ،ٚنربا٥ِٗ  ٓا٤ زٚضِٖ سٍٛ قكطٙ
أَط  (( َٔ اْتكاي٘ يككطٙ يف َسٜٓت٘ اؾسٜس٠ )ايعاٖط٠ـ370ٖغ١ٓ )ٚ عس غٓتٌ  .إيٝٗا

 ايتٛغع يف  ٓا٤ أِٖ املطاؾل اهلا١َ يًُس١ٜٓ ٚإٔ نهٕٛ َهاًْا ؾبا١ٜ األَٛاٍ ٚ َككسًا 
نجت٠  ،مج١ًٝ اؿسا٥ل ،ألقشاب ايٛ ٜات َٔ نٌ األق اض ؾونشت نجت٠ األ ١ٝٓ

 .(35) األغٛام َتعسز٠ املٓاؾع ٜتٓاؾؼ ايٓاؽ يًبٓا٤ ٚايػهٔ ؾٝٗا

ٚمل ٜهتؿٞ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط  صيو  ٌ نٛز َسٜٓت٘ ايعاٖط٠  وٕ ْكٌ إيٝٗا 
ٚخاق١ عٓسَا ٚقٌ إٍ َػاَع٘ خرب قاٚي١ ايػٝس٠ قبح  ، ٝت املاٍ َٔ قكط اـالؾ١

املػطب يٝػاعسٖا ع٢ً ايتدًل َٔ املٓكٛض  ٔ أ ٞ أّ ٖؿاّ  وٕ نػتعٌ ظٝـ َٔ 
عاَط  ػب  نػً ٘ ٚسذطٙ ايؿسٜس ع٢ً ا ٓٗا ٖؿاّ ٚشيو َٔ خالٍ إضغاٍ األَٛاٍ 

ؾكاّ  ٓكٌ األَٛاٍ إيٝ٘ يتهتٌُ غٝ طن٘ ع٢ً  ٝت املاٍ ٜٚكبح  ،(36)ٚاهلساٜا إيِٝٗ 
 .املتشهِ  عَاّ األَٛض ؾٝٗا

 / ؼٌٜٛ َٓك  اؿاد  يٛظٜط نؿٜٛض.3

ٖٛ َجا ١ ٚظٜـط   (37) ايؿرت٠ اي  غبكت نٛيٞ املٓكٛض أَٛض ايبالز نإ اؿاد يف
، ؾٗٛ ٜكّٛ  تٓؿٝص َا ٜ ً  َٓ٘ زٕٚ اعرتاض أٚ إ سا٤ يًـطأٟ ٖٚـٛ األَـط    (38)ايتٓؿٝص 
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 .ايصٟ ٜتعاضض َع ؾدك١ٝ املٓكٛض ايكٝاز١ٜ ٚسب٘ يًتشهِ  األَٛض ٚايػـٝ ط٠ عًٝٗـا  
٘    ؾكاّ  تػٝت غً ١ اؿاد  َا ٜت ؾًُـا اطُـوٕ املٓكـٛض يكـ٠ٛ      ،ٛاؾـل َـع ٖـ٣ٛ ْؿػـ

قـطض إٔ ٜكـّٛ  ـسٚض اـًٝؿـ١ ْؿػـ٘       ،غٝ طن٘ ع٢ً أَٛض ايككط عا١َ ٚاـًٝؿ١ خاقـ١ 
ؾوقبح ٜكطض ايكطاضات  ٓؿػ٘ ثِ ٜٓؿصٖا زٕٚ ايطدٛع ألسس ؾهإ ٜع ٞ أٚاَطٙ  اغـِ  

ٜسخٌ ايككط ؾهإ  ،اـًٝؿ١ ٖؿاّ، ؾهإ ٜٛسٞ يًٓاؽ أْ٘ ٜٓؿص نٌ َا ٜوَطٙ  ٘ اـًٝؿ١
ٚملا ؾل عًٝـ٘   .ٚىطز َٓ٘ ثِ ًٜكٞ  األٚاَط َسعٝا أْٗا َٔ أَت املؤٌَٓ اـًٝؿ١ ٖؿاّ
ظعـِ إٔ اـًٝؿـ١    ،نجط٠ زخٛي٘ يًككط ٚخطٚدـ٘ ٚ أضاز إٔ ٜكـسض قطاضانـ٘ يف قكـطٙ    

َّا إلزاض٠ ؾؤٕٚ ايبالز يطغبت٘ يف ايتؿطؽ يًعباز٠  (39)ؾٛن٘ نؿٜٛها ٚ عس اْتكـاٍ   .(40)نا
إٍ قكطٙ  ايعاٖط٠ نع ٌ قكط اـالؾ١ ٚمل نكبح ي٘ أ١ٜ أ١ُٖٝ ؾوقـبح ايككـط   املٓكٛض 

َٚٔ ؾٝ٘  كبه١ املٓكٛض، ؾعاز يف ايتؿسٜس َطاقب١ ايككط ٚنٌ َا ٜسٚض سٛي٘ َٚا ٜهٕٛ 
 .ؾكاّ  بٓا٤ غٛض ندِ ٚخٓسم عظِٝ يٝكع  ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚيععيـ٘ عـٔ ايٓـاؽ    ،ؾٝ٘

َّا عٔ  ٚ َٓع٘ َٔ أٟ نٛاقٌ  ٝٓ٘ ٚ ٌ  ،اؾٝـ ٚايٓاؽأَا اـًٝؿ١ ٖؿاّ ؾكاّ  ععي٘ ُا
ؾطن  ثكان٘ َـٔ اؿـطاؽ ٚايبـٛا ٌ ملطاقبـ١      ،َطٜسٜ٘ َٔ  ين أ١َٝ أٚ َٔ أٌٖ األْسيؼ

ؾٝـ٘ َـٔ سطنـات أٚ     ايككط ٚسطاغت٘  كٛض٠ َػتُط٠  ايًٌٝ ٚايٓٗاض ملعطؾ١ َـا ٜـسٚض  
كـط يتشهـِٝ   نُا عٌ أسس ضداي٘ ايجكات يًبكا٤ زاخـٌ ايك  .نٓظُٝات غط١ٜ أٚ دٗط١ٜ

. (41)ؼت غٝ ط٠ املٓكٛض ٚيف قبه١ ٜسٙ قبهت٘ عًٝ٘ َٔ ايساخٌ ؾوقبح اـًٝؿ١ ٖؿاّ
ٚمل ٜػـُح يـ٘  ـاـطٚز إ   عـس إٔ ًٜعَـ٘       ، ٌ أْ٘ َٓع٘ َٔ اـطٚز َٔ ايككط يًتٓعٙ

نُا أيبؼ دٛاضٜ٘ َجً٘ ؾإشا خطز اـًٝؿـ١ ٖؿـاّ َعٗـٔ   ٜؿـطم      ،(42) ًبؼ ايربْؼ 
أْ٘ اـًٝؿ١ ؾإشا اْتٗت ْعٖت٘ عاز يككطٙ زٕٚ إٔ ٜعطؾ٘ أسـس أٚ    ٝٓٗٔ ٚ ٝٓ٘ ؾال ٜعطف

ٚمل ٜصنط أْ٘ أخطدـ٘ يًٓـاؽ يكـال٠ مجعـ١ إ  َـط٠ ٚاسـس٠ غـ١ٓ         .(43)هتُع َع أسس 
ٚايسعا٤  ،ٚ مل ٜعس يًدًٝؿ١ ٖؿاّ َٔ ٚغِ اؿهِ إ  ايًك  ايػً اْٞ ،(44) (ـ387ٖ)
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ُا أقـبح اـًٝؿـ١ ٖؿـاّ خًٝؿـ١     ن ،(45)ع٢ً املٓا ط ٚنطب امس٘ ع٢ً ايػه١ ٚايٓكٛز
  ا غِ ؾكط يٝؼ ي٘ شنط  ٌ ايٓاؽ.

ؾعٌ ؾٝٗا  ،نُا قاّ املٓكٛض  اغتهُاٍ غٝ طن٘ ع٢ً ايسٚاٜٚٔ َٚا ٜسٚض ؾٝٗا
ؾهاْت ي٘ عٕٝٛ َٓتؿط٠  ايسٚاٜٚٔ  ،َٔ ٜجل ؾٝ٘ ٚ ىربٙ  هٌ َا ٜسٚض ؾٝٗا َٔ أسساخ

، ٚ صيو أسهِ املٓكٛض (46)ا نٛاؾٝ٘  هٌ قػت٠ ٚنبت٠ ٚنٌ ؾاضز٠ ٚٚاضز٠ ؼسخ ؾٝٗ
ست٢ اغت اع إٔ هعٌ  ، ٔ أ ٞ عاَط غٝ طن٘ ع٢ً ايسٚي١ ؾوقبح ٖٛ األع٢ً غً ١

َٔ ٚظٝؿ١ اؿاد  َجا ١ ٚظٜط ايتؿٜٛض ايصٟ ٜكطض ٜٚٓؿص زٕٚ إٔ ٜكـ يف ٚدٗ٘ 
 . (47)أسس

ٚيعٌ يف ؼًٜٛ٘ مل١ُٗ َٓك  اؿاد  َٔ نٓؿٝص إٍ نؿٜٛض ٜعهؼ يٓا َس٣ 
يف ايٛقت ايصٟ ناْت نؿتهٞ ؾٝ٘  ،ض ٚقبهت٘ ع٢ً ْظاّ اؿهِ  ايسٚي١غٝ ط٠ املٓكٛ

  .ايسٚي١ األ١َٜٛ َٔ عسّ ٚدٛز خًٝؿ١ قٟٛ ٜطدع يألٌَٜٛ ظَاّ ايػٝ ط٠ ع٢ً ايبالز

 / نٓظِٝ اؾٝـ يف عٗسٙ:4

ؾطأ٣ إٔ نكػُٝات اؾٝـ   طٜكت٘  ،ُٝع املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط  ايصنا٤ اإلزاضٟ
ؾهإ ايٓظاّ قبٌ عٗسٙ  ، ٚا ْكػاَات زاخٌ اؾٗاظ ايعػهطٟاؿاي١ٝ ٖٞ غبّبا يًؿً

أَا  .ايكػِ األٍٚ دٝـ عػهطٟ ْظاَٞ ٜتكان٢ أؾطازٙ ضانبا ثا ّتا :ٜٓكػِ إٍ قػٌُ
ٖٚٞ   نػتًِ ضانّبا ؾٗطّٜا  ٌ  ،ايكػِ ايجاْٞ ؾٗٛ إق اعٞ عػهطٟ ُجً٘  عض ايكبا٥ٌ

 ٗا َكا ٌ املؿاضن١ َع اؾٝـ ايٓظاَٞ  ٜباح هلا دبا١ٜ ع ا٤ املسٕ األْسيػ١ٝ املٛدٛز٠
ٚيكس نإ هلصا ايتكػِٝ زٚضٙ يف إثاض٠ ايؿت١ٓ ٚا ْكػاَات  .(48)يف سطٚ ٘ نس ايٓكاض٣

 ٌ أؾطاز اؾٝـ ؾكطض إيػا٤ ايٓظاّ اإلق اعٞ ايعػهطٟ ٚدعٌ مجٝع أؾطازٙ ٜتكانٕٛ 
َٔ عس٠ ضٚان  ؾٗط١ٜ، نُا قػِ اؾٝـ إٍ ؾطم َتعسز٠ نهٕٛ خًًٝ ا َتُاظّدا 

 . (49)عٓاقط كتًؿ١ ٚدعٌ قٝازن٘ ؼت غٝ طن٘ َباؾط٠ 
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ا غتعا١ْ  بعض ايكبا٥ٌ  ٚيٝشهِ غٝ طن٘ ايتا١َ ع٢ً اؾٝـ ؾكس عُس إٍ 
إ  إٔ اغً  دٝؿ٘ نإ ٜتهٕٛ َٔ ايرب ط سٝح  ،ايعط ١ٝ ٚ عّها َٔ ايككايب١ ايٓكاض٣
طغاِْٗ ٚؾذعاِْٗ ٚاٖتِ ؾاغتك   ايهجت َٔ ؾ ،اغتعإ  اآل ف َٔ ايكبا٥ٌ ايرب ط١ٜ

ؾهإ ٜػهِٓٗ ايسٚض ٚايككٛض ًٜٚبػِٗ أمجٌ ايًباؽ  . ؿوِْٗ ٚأع٢ً َٓعيتِٗ عٓسٙ
ٚ أقبشٛا  ،ٜٚػسم عًِٝٗ ايهجت َٔ األَٛاٍ ؾوقبشت األْسيؼ د١ٓ ايسْٝا هلِ

ٜسٜٕٓٛ ي٘  اي اع١ ٚايٛ ٤ ٚؼت نًُت٘ ٚميتٓعٛا عٔ أٟ اؼاز َع ايعٓاقط ايكسمي١ 
 . (50) اؾٝـ نسٙ

سٝح ناْت  ،ٚقس سطم املٓكٛض ع٢ً اؾٝـ ايجا ت املطا ط طٛاٍ ايعاّ
. أَا (51)نكطف هلِ مجٝعا َطنبات ثا ت١  اإلناؾ١ إٍ نعٜٚسِٖ  ايػالح ٚايٓؿكات 

اؾٝـ املطا ط َٔ ايطداي١ ؾًِ ٜهٔ ع٢ً ٚنت٠ ٚاسس٠  ٌ يف ايػاي  ٜتهاعـ سٌ 
 .(52)ٜٓهِ إيٝ٘ املت ٛعٌ َٔ املػًٌُ 

ٖـ( 388اؾٝـ يف عٗس املٓكٛض نبت ايعسز يسضد١ أْ٘ يف غ١ٓ ) أقبحٚقس 
ؾوقبح ي٘ دٝـ  ،اغت اع ا غتػٓا٤ عٔ َؿاضن١ ايؿع  ٚإيعاَِٗ  ا يتشام  ٘

 .(53)ندِ قٟٛ ٜسٜٔ ي٘  اي اع١ ٚايٛ ٤ 

ٚ ملا ٜتُٝع  ٘ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط َٔ ق٠ٛ ٚؾذاع١ َٚٗاض٠  ايكتاٍ َٚا ؼًُ٘ 
ؾإْ٘ غطعإ َا ضغِ اـ ط  ،١ً  ايٓكط ٜؿاضن٘ ؾٝٗا دٝـ قٟٛ كًلْؿػ٘ املتؿا٥

ؾإشا  ،ايعػهط١ٜ ٖٚٝو اؾٓس يًكتاٍ ٚاثًكا َٔ ؾٛظٙ ٚاْتكاضٙ ع٢ً أعسا٥٘ َٔ ايٓكاض٣
ٜطدع  عسٖا  ،نٛاد٘ َعِٗ اْكض عًِٝٗ  هٌ ق٠ٛ ٚؾذاع١ ؾتؿط َٓ٘ َٗع١َٚ شي١ًٝ

ًهِٗ ؾساْت ي٘ َعظِ  الز األْسيؼ ؾهػط ق٠ٛ ايٓكاض٣ ٚأشٍ َ ،يبالزٙ قا٥سًا َٓتكّطا
ٚأقبشت ؼت ضاٜت٘ ؾًِ نكِ يف أٜاَ٘ أٟ ثٛض٠ أٚ ان طاب يعظِ ٖٝبت٘ ٚسػٔ 

 .(54)نس تٙ 
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ٖٚهصا أنش٢ ايٓذاح ع٢ً األعسا٤ ٚايٓكط ع٢ً ايٓكاض٣ سًٝـ املٓكٛض  ٔ 
 26نُا شنط أْ٘ مل ٜٗعّ يف أٟ َعطن١ أَاّ أعسا٥٘ خالٍ َس٠ إَاضن٘ املُتس٠  ،أ ٞ عاَط

ٚعسز غعٚان٘ اي  ؾاقت ةػٌ غع٠ٚ سٝح نإ ٜػعٚ يف ايػ١ٓ غعٚنٌ َط٠  ،غ١ٓ
. ؾهإ نجت ايػعٚات  ٌ نإ ىطز َٔ قكطٙ يبعض (55) ايكٝـ ٚأخط٣  ايؿتا٤ 

ؾوْ٘ ؾٝععّ ع٢ً اؾٗاز ٜٚػت إيٝ٘ ؾًٝشل  ٘  ك١ٝ دٝؿ٘ ؾُا إٔ ٜكٌ يًُهإ املطاز 
 .(56) ؾتش٘ إ  ٚ ك١ٝ عػانطٙ قس ػُعت عٓسٙ

املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط أضض األْسيؼ َٔ غباٜا  ٓات ايـطّٚ ؾطخكـت    يكس َأل
 ٌ شنط أْ٘ يف عٗسٙ  ٝعت  ٓت عظِٝ َٔ عظُا٤ ايطّٚ شات مجـاٍ   .أمثاْٗٔ يهجطنٗٔ

ٜٓاؾػٔ  ٓات األْسيؼ  ايعٚاز مما سـسا   ؾوقبشت  ٓات ايطّٚ .ٚسػٔ  عؿطٜٔ زٜٓاضا
ايػــ١  تذٗٝــعٖٔ َــٔ ثٝــاب ٚسًــٞ و  املبٚشيــ ، ايٓــاؽ إٔ ٜــطغي  بٓــانٗٔ يًــعٚاز

٘ (57)ٚزٚض ضغبـ١   (58) ، نُا قاّ عظُا٤ ايٓكاض٣   ً  َكاٖطن٘ ٚعطض ؾتٝانِٗ عًٝـ
 يف ايتكطب إيٝ٘ ٚنػ  ٚزٙ، ٚقس ٜهٕٛ شيو خًٛؾا َٓ٘ ٚ انكا٤ّ يؿطٙ.

ٚ ايطغِ َٔ إٔ أسس ايباسجٌ ٜصنط إٔ ٖصا اؾٝـ انتػ  عسّ قا ١ًٝ ايٓاؽ 
ٌ ٚسكسِٖ عًِٝٗ ٚنطاٖٝتِٗ ايؿسٜس٠ خاق١ سٌ  ايؼ املٓكٛض هلِ ْٚؿٛضِٖ َِٓٗ  

 ،(59)يف ا ٖتُاّ ظٝؿ٘ اؾسٜس ٚايجٓا٤ عًٝ٘ ٚايتكًٌٝ َٔ ؾوٕ اؾٝـ األْسيػٞ ايكسِٜ 
ٖٚٛ أَط ٚإٕ نإ َٛدّٛزا إ  أْ٘ مل ميٓع ايتشام ايعسٜس َٔ املت ٛعٌ َٔ ايٓاؽ  ٘ يف 

 .اي  نهًًت  ايٓذاحغعٚان٘ اؾٗاز١ٜ عٓس سطٚ ٘ نس ايٓكاض٣ 

 / قاٚي١ إعالٕ اـالؾ١ 5

 سأ ٜؿهط  تٛيٞ اـالؾ١  ، عس نػٝت املٓكٛض يكالسٝات اؿاد  ٚنٛغع٘ ؾٝٗا
 ؿهٌ ٚانح نشانِ يبالز األْسيؼ، ؾكاّ َؿاٚض٠  عض ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ يف إٔ 

ٛاؾكت٘ ع٢ً ٜعٜح اـًٝؿ١ األَٟٛ ٖؿاّ ٜٚتٍٛ سهِ ايبالز  سًيا عٓ٘، إ  أِْٗ ضؾهٛا َ
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ضأٜ٘، ٚشنطٚا ي٘ عسّ نكبٌ ايٓاؽ يػت  ين أ١َٝ يف اـالؾ١، ٚغًبٝات شيو ايتػٝت 
، خاق١ ٚإٔ املٓكٛض ٜطدع إٍ  ٝت َٔ اي بك١ ايٛغ ٢ (60)ٚأثطٙ ع٢ً  الز األْسيؼ 

. (61)َٔ أسس  ٝٛت قبا٥ٌ ايُٝٔ، يف ٚقت نإ ا ٖتُاّ نبتا  وقاي١ األغط ٚعطاقتٗا 
أْ٘   ٜطٜس  :ٓكٛض ايؿهط٠ َٔ ْؿػ٘ ٚضنذ يطأِٜٗ يعس٠ أغباب َٓٗاٚهلصا أظاح امل

نُا أْ٘   ٜطٜس إٔ ٜؿكس ايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤، ِٖٚ قاز٠  ،إثاض٠ ايبالز ٚظععع١ األَٔ ؾٝٗا
نُا ٜبسٚ إٔ  ،ايؿع  ؾطأِٜٗ َٚٛاؾكتِٗ ي٘ زٚض عظِٝ يف نكبٌ ايؿع  أٚ ضؾه٘ يألَط

ٞ َٔ ايػٝ ط٠ ٚايتشهِ  األَٛض ع٢ً نْٛ٘ املٓكٛض مل هس أٟ ؾطم يف ٚنع٘ اؿاي
 .خًٝؿ١ يًبالز ؾاألَٛض مل نتػت غ٣ٛ يؿًظا ؾكط

 / ايتػُٞ  املٓكٛض ٚنكبٌٝ ايٝس ٚايطد6ًٌ

 عس إٔ غهٔ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط َسٜٓت٘ ايعاٖط٠، َٚع ق٠ٛ غٝ طن٘ ع٢ً أَٛض 
اؿهِ، ؾكطض  ايبالز، ؾعط إٔ َٓكب٘ نشاد    ًٜٝل َع َا ٚقٌ إيٝ٘ َٔ ١ُٖٓٝ ع٢ً

( اؽص يك  " ـ371ٖإٔ ٜهٝـ يٓؿػ٘ يكّبا نؿبٗا  املًٛى ٚايػالطٌ. ؾؿٞ )غ١ٓ 
املٓكٛض " ؾهإ ٜهت  َٔ اؿاد  املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط إٍ ؾالٕ، نُا أَط إٔ ٜسع٢ 
ي٘  عس ايسعا٤ يًدًٝؿ١ يف مجٝع َٓا ط األْسيؼ. نُا أَط  عس شيو إٔ ٜٓكـ يكب٘ ع٢ً 

. نُا ؾطض ع٢ً مجٝع (62)ٜعس  ٝٓ٘ ٚ ٌ اـًٝؿ١ ٖؿاّ ؾطم ٜصنط ايػه١ ٚايكباب ٚمل
ايٓاؽ كاطبت٘ َٛ ٟ. ٚمل ٜهتـ  صيو  ٌ أَط مجٝع ايٓاؽ  تكبٌٝ ٜسٜ٘ ٚقسَٝ٘ نعاز٠ 
املًٛى،  اإلناؾ١ يًٛظضا٤ ٚضداٍ  ين أ١َٝ ٚٚدٗا٤ ايكّٛ.  ٌ ُاز٣ يف شيو َعِٗ ٚ 

 كاضِٖ طؿٌ َٔ ٚيسٙ قاَٛا إيٝ٘، ٜطٟٚ ا ٔ عصاضٟ إٔ ايٓاؽ ناْٛا: "إشا  سا أل
. ٜٚبسٚ إٔ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط قس (63")ؾاغتبكٛا ٚيٝسٙ نكبٝاًل، ٚعُٛا أططاؾ٘ يجُا 

عاف سٝا٠ اـًؿا٤  هٌ َا ؾٝٗا َٔ َظاٖط،  ٌ ساٍٚ إٔ ٜؿطض شيو ع٢ً ايٓاؽ، 
ٚيعٌ يف سطق٘ ع٢ً اختٝاض يك  ي٘ ٚ ايػُاح  تكبٌٝ ٜسٜ٘ ٚنكبٌٝ قػاضٙ، يٝؿطض 

 ٢ً ايٓاؽ اغتؿعاض ق٠ٛ غٝ طن٘ ٚغً اْ٘، ٚإٕ نإ مل ٜ ًل ع٢ً ْؿػ٘ يك  اـًٝؿ١.ع
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 / إؾطاؾ٘ ع٢ً مجٝع ؾؤٕٚ ايبالز:7

ُٝع املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط  عـس٠ قـؿات إزاضٜـ١ َٝعنـ٘ عـٔ غـتٙ َـٔ اؿهـاّ         
ؾهإ سطٜكًا ع٢ً اإلؾطاف ع٢ً مجٝع ؾؤٕٚ ايسٚيـ١ قـػتٖا أٚ نبتٖـا     .ايػا كٌ
 .ست٢ أخص َٓ٘ ٖصا األَط أغً  ٚقت٘، ؾهـإ   ٜٓـاّ إ  غـٜٛعات قًًٝـ١     ،(64) ٓؿػ٘ 

ٜٚصنط ا ٔ عصاضٟ إٔ أسس اـسّ ٚدس املٓكٛض  ـٔ أ ـٞ عـاَط ٜكهـًا مل ٜـِٓ يف أسـس       
ّ    ،ايًٝايٞ ؾكاٍ ي٘: "قس أؾط  َٛ ْا  ايػٗط ٖٚـٛ   ،ٚ سْ٘ وتاز إٍ أنجط َـٔ ٖـصا ايٓـٛ

ؾطز عًٝ٘ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط، ٚقاٍ يـ٘":   ،ٜعًِ َا وطن٘ عسّ ايّٓٛ َٔ ع١ً ايعك  "
ٚيـٛ اغـتٛؾٝت ْـَٛٞ، ملـا نـإ يف زٚض ٖـصا ايبًـس         ،إٕ املًو   ٜٓاّ إشا ْاَت ايطع١ٝ

. ٚقس ٜهٕٛ ٖصا اؿطم ٖٛ خٛؾ٘ َٔ ؾكس اؿهِ ؾٝشـطم إٔ  (65")ايعظِٝ عٌ ْا١ُ٥ 
  ٚ ُّا ملتا ع١ أَٛض ايبالز َٚٓع أٟ قاٚيـ١ يالنـ طاب أ اْتـعاع اؿهـِ،    ٜهٕٛ ٜكّها زا٥

   .خاق١ إٔ غً اْ٘ ٜكّٛ ع٢ً سل َػًٛب يػتٙ

  وفاته:

ضَهإ غ١ٓ ثالخ ٚنػعٌ ٚثالخ َا١٥، ٖٚٛ مل  27نٛيف اؿاد  املٓكٛض يف
، ٖٚٛ َطا ط  وسس ايجػٛض (66) ٜتذاٚظ اـاَػ١ ٚايػتٌ َٔ ايعُط. ٚقس نٛيف َب ّْٛا
. ٚ ٜبسٚ إٔ اؿاد  (67) ٗا اإلغال١َٝ عٓس َس١ٜٓ غامل سٝح قربٙ  ظاٍ َٛدّٛزا 

املٓكٛض نإ ٜطدٛ إٔ نهٕٛ سطٚ ٘ نس ايٓكاض٣ غبّبا ملػؿط٠ اهلل ي٘، ؾهإ عٓس 
اْتٗا٥٘ َٔ نٌ غع٠ٚ يكتاٍ ايعسٚ ٜكّٛ  ٓؿض َا ايتكل ع٢ً َال ػ٘ َٔ غباض املعطن١، 
سٝح هُع٘ ٚوتؿظ  ٘  عٓا١ٜ ؾا٥ك١، ؾًُا سهطن٘ ايٛؾا٠ ٚسؼ  سْٛ أدً٘، عُس إٍ 

 .(68)ايػباض، ٚأَط  وٕ ٜصض ع٢ً نؿٓ٘ ست٢ ٜسؾٔ َع٘  شيو

س ٚؾان٘ نٍٛ اؿهِ َٔ  عسٙ ا ٓ٘ ايؿذاع أ ٛ َطٚإ عبس املًو  ٔ قُس  ع
 .(69)املًك   املظؿط، سٝح غاض ع٢ً ططٜك١ ٚايسٙ  اؿهِ 



 423      عصاضٟ ايؿعٝيبز.   ...    قُس ايتٓظُٝات اإلزاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يف عٗس املٓكٛض 

ع٢ً داْبٌ  ٚقس أسسخ خرب ٚؾا٠ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط نذ١ ٚزًٜٚا نبتًا
داْ  ايؿطح ٚايتباؾت يف األٚغا  ايٓكطا١ْٝ ؾطّسا َٛن٘،  سيٌٝ إٔ خرب  ،كتًؿٌ

أَا  .ٚؾان٘ نتبٗا ايكػاٚغ١ ٚايطٖبإ نُٔ اؿٛيٝات ايالن١ٝٓٝ اـاق١  ايهٓا٥ؼ
ُّا قّٜٛا، ناْٛا ٜؿعطٕٚ  األَإ  املػًُٕٛ ؾشعْٛا ع٢ً ٚؾان٘، ٚشيو يؿكسِٖ قا٥ّسا عظٝ

 ْكؿًا َهتٛ ًا ع٢ً قربٙ َهتٛب ؾٝ٘:ٚقس ٚدس  ،َع٘ نس أعسا٥ِٗ ايٓكاض٣
 آثــــاضٙ نٓبٝــــو عــــٔ أخبــــاضٙ

 
 ستـــ٢ نوْـــو  ـــايعٕٝٛ نـــطاٙ    

 نـــاهلل َـــا ًَـــو اؾعٜـــط٠ َجًـــ٘ 
 

 (70)سكا ٚ  قـاز اؾٝـٛف غـٛاٙ     
  

 

         

        . 
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 اخلامتة وأهم النتائج:

 :يعًٓا نطز َٔ ٖصا ايبشح َذُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر َٚٔ أُٖٗا

اؾسٜس٠ اي  اغتشسثٗا املٓكٛض زٚض يف نك١ٜٛ اؿهِ ٚ ايػً ١ٓ، / نإ يًتشسٜجات 1
 .غٛا٤ نإ شيو  اغتشساخ قٛاٌْ دسٜس٠ أٚ إ  اٍ قٛاٌْ غا ك١

نعسٌٜ املٓكٛض ملٓكب٘ َٔ ساد  إٍ ٚظٜط نؿٜٛض َا ٜتُٝع  ٘ َٔ قالسٝات  /2
َهٓ٘ َٔ ايكبض ع٢ً ظَاّ أَٛض اؿهِ ست٢ أنش٢ ٖٛ اـًٝؿ١ املتشهِ 

 .ٝ طٚاملػ

/ إعاز٠ قٝاغ١ ايكالسٝات يف ايسٚي١ يتسٚض نًٗا يف ٜس ٚظٜط ايتؿٜٛض. ٚشيو 3
 عٌُ ؾكٌ ٚانح  ٌ ايػً ١ ٚاـالؾ١ ست٢ أقبح اـًٝؿ١ ؾدك١ٝ أمس١ٝ 

 .ؾكط

/ إعاز٠ نٓظِٝ اؾٝـ ٚنكػُٝان٘ ايعػهط١ٜ يرتدع مجٝعٗا إيٝ٘ ٚنٛقـ اـالؾات 4
ٍ عٓاقط دسٜس٠ يف اؾٝـ ٚيف نايتٛغع يف إزخا ،ؾُٝا  ِٝٓٗ  ايٛقت ْؿػ٘

َؤغػات ايسٚي١ َا ٜهُٔ نهاؾؤ ايك٣ٛ ٚعسّ قسضنٗا ع٢ً اؼازٖا نسٙ يٝهٕٛ 
مما غاعسٙ  ،املطدع األغاغٞ هلا مجٝعا. مما غٌٗ غٝ طن٘ ٚإسهاّ قبهت٘ عًٝ٘

 ع٢ً إسطاظ ا ْتكاضات املتتاي١ٝ ع٢ً أعسا٥٘ ايٓكاض٣ 

 ٚدعٌ َطدعٝتٗا إيٝ٘. / إعاز٠ نٓظِٝ األَٛض املاي١ٝ يف ايسٚي6١

 / ْكٌ زاض اؿهِ َٔ قكط اـًٝؿ١ إٍ قكطٙ نٛظٜط َؿٛض.7

/ إعاز٠ نٛظٜع املٓاق  اإلزاض١ٜ ايطؾٝع١ ٚاملٛاقع شات اؿػاغ١ٝ ايعاي١ٝ يف مجٝع 8
 َؿاقٌ ايسٚي١ إٍ املكط ٌ َٓ٘ يهُإ ٚ ٥ِٗ ٚإخالقِٗ ي٘.



 425      عصاضٟ ايؿعٝيبز.   ...    قُس ايتٓظُٝات اإلزاض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يف عٗس املٓكٛض 

سٝس ايكالسٝات ٚاملطدٝعات إٍ / اعتُاز َٓٗذ١ٝ اإلزاض٠ املطنع١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ن9ٛ
 ؾدك٘ َا ميٓع َٔ اؽاش أٟ قطاضات زٕٚ إشْ٘.

/ اعتُاز َٓٗذ١ٝ إ كا٤ عسٚ خاضدٞ زا٥ِ نجاض اؿطٚب نسٙ َٔ أدٌ نٛسٝس 10
ايكـ ايساخًٞ َا ٜؿػٌ ايٓاؽ عٔ أٟ كايؿ١ يف نػٝتان٘ اإلزاض١ٜ  اإلناؾ١ 

 .(71)ٛانش١ يف نًو ايؿرت٠ إٍ إعذا ِٗ  ٘ خاق١ َع ٚدٛز ايٓعع١ ايس١ٜٝٓ اي

/ ا تعاز املٓكٛض عٔ ايعاطؿ١ ٚاعتُازٙ يف قطاضان٘ ع٢ً ايعكٌ نإ ي٘ زٚض نبت يف 11
ق٠ٛ نٛطٝس قبهت٘ ع٢ً ايبالز، َٚٔ شيو إظاست٘ أٟ ؾدل قٟٛ ٜتٛقع إٔ 
ُّ َا، ٖٚٛ األَط ايصٟ  ػبب٘ قه٢ ع٢ً نٌ ضدٌ قٟٛ  ٜهٕٛ َٓاؾؼ ي٘ يف ٜٛ

غاعسٙ يف نجبٝت سهُ٘ أٚ اضنبط َع٘  عالق١ ْػ  أٚ   ايسٚي١ ست٢ يٛ نإ ممٔ
 قساق١.

/  ايطغِ َٔ إٔ ايعكب١ٝ ناْت احملطى األغاؽ يهجت َٔ األَٛض يف  الز األْسيؼ، 12
إ  إٔ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط نػط ٖصٙ ايكاعس٠ ٚاغت اع إٔ ٜبػط قٛن٘ 

ٚدس يف  ٚغً اْ٘ ع٢ً األْسيؼ، ؾبايطغِ َٔ أقٍٛ املٓكٛض ايعط ١ٝ إ  أْ٘
ايرب ط ايك٠ٛ اؿا١َٝ ي٘، ٚؾهًِٗ ع٢ً اؾٝـ ايعط ٞ; ؾاغتسعاِٖ ٚقط ِٗ 

 ٖٚٚبِٗ ايهجت ست٢ اغت اع إٔ ٜهػ  إخالقِٗ ي٘. 

/ نعترب ؾرت٠ سهِ املٓكٛض  ٔ أ ٞ عاَط َٔ أق٣ٛ ؾرتات اؿهِ اإلغالَٞ يف  الز 13
َاّ نًو األْسيؼ، سٝح أنشت املُايو ايٓكطا١ْٝ  ػا١ٜ ايهعـ ٚا ْهػاض أ

 ايعظ١ُ  ايسٚي١ اإلغال١َٝ.

ٚنجط٠ اْؿػاي٘  ايؿتٛسات ٚاملعاضى  /  ايطغِ َٔ نجط٠ املعاضى اي  خانٗا املٓكٛض14
اإلغال١َٝ، إ  أْٗا مل نؿػً٘ عٔ اٖتُاَ٘  ايعُطإ ٚاألزب، ؾٓذس اٖتُاَ٘ 
ايٛانح َسٜٓت٘ ايعاٖط٠ اي   ٓاٖا يسٚاعٞ غٝاغ١ٝ، ؾوقبشت د١ٓ ايسْٝا 
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نُا قاّ  تذسٜس قٓ ط٠ قططب١ ٚعٌُ  عض ايتٛغعات يف داَع ،ايعٚاضَٚككس 
أَا األزب ؾكس نإ َؿذّعا يتويٝـ ايهت  ٚمجعٗا ٜٚجٝبِٗ عًٝٗا  .(72) قططب١

 .(73) آ ف ايسْاْت 

 ٌ املٓكٛض ٚايؿكٗا٤ زٚض يف  كا٥٘ يؿرت٠  / قس ٜهٕٛ يعالق١ املٛز٠ ٚا ْػذا15ّ
ا َٔ قٛن٘ يف َكاؿت٘ َعِٗ ؾاغتُاع٘ يطأِٜٗ ؾكس اغتُس دع٤ّ ،ط١ًٜٛ  اؿهِ

  عسّ إعالٕ ْؿػ٘ يًدالؾ١ نإ َجاًيا هلصا ايتآيـ.

/  عس ٚؾا٠ املٓكٛض ٚ ايطغِ َٔ ٚقٍٛ املؤٜس ٖؿاّ يػٔ ٜػت ٝع َٔ خالي٘ إزاض٠ 16
يصا  ،إ  أْ٘ نإ قس اعتاز سٝا٠ ايطنٛر ٚإطاع١ األٚاَط َٓص ايكػط ،ايبالز

َاّ اْتكاٍ سهِ األْسيؼ َٔ املٓكٛض إٍ ا ٓ٘ عبس املًو لسٙ   وطى غانٓا أ
 َٔ  عسٙ.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

اؿهِ  ٔ عبس ايطمحٔ ايٓاقط يسٜٔ اهلل  ٔ قُس نٍٛ سهِ األْسيؼ  عـس أ ٝـ٘ ايٓاقـط ٚعُـطٙ      .1
مثإ ٚأض عٌ غ١ٓ ٚنإ قبا يًعًِ ٚايعًُا٤ ناْت َس٠ خالؾت٘ ةؼ عؿط٠ غ١ٓ ٚةػـ١ أؾـٗط،   

ٖــ(: ايتهًُـ١ يهتـاب    658األ اض، قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ أ ٞ  هط ايكهـاعٞ ايبًٓػـٞ )ت:    ا ٔ
-226،م 1ٖــ، ز 1415يبٓـإ،   –ايك١ً، ؼكٝل: عبس ايػالّ اهلـطاؽ، زاض ايؿهـط يً باعـ١    

ٖـ(:اؿ١ً ايػتا٤، 658، ا ٔ األ اض، قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ أ ٞ  هط ايكهاعٞ ايبًٓػٞ )ت: 227
 .200ّ، م1985ايكاٖط٠،  –، زاض املعاضف 2ْؼ،  ؼكٝل:سػٌ َؤ

، ايػاَطا٥ٞ، خًٌٝ إ طاِٖٝ ٚآخـطٕٚ: نـاضٜذ   226، م1ا ٔ األ اض، ايته١ًُ يهتاب ايك١ً، ز  .2
ــسيؼ،    ــطب ٚسهــاضنِٗ يف األْ ــس٠  1ايع ــس املتش ــاب اؾسٜ ــتٚت، -، زاض ايهت  2000  ،ّ

 .190م

ٖــ(: املعذـ  يف نًدـٝل أخبـاض     647عبس ايٛاسس املطانؿٞ، عًٞ ايتُُٝٞ قٝٞ ايـسٜٔ )ت:    .3
، 1املػطب َٔ يسٕ ؾتح األْسيؼ إٍ آخط عكط املٛسـسٜٔ، ؼكٝـل: قـالح ايـسٜٔ اهلـٛاضٟ،       

، ا ٔ نجت، أ ٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ  ٔ عُـط ايسَؿـكٞ   31ٖـ، م1426 تٚت، -املهتب١ ايعكط١ٜ 
ٖــ،   1408يعط ٞ، ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ا1ٖـ(:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ؼكٝل: عًٞ ؾتٟ،  774)ت: 

ّ(: قك١ اؿهاض٠، نكسِٜ: قٝـٞ ايـٓسٜٔ    1981، زٜٛضاْت، ًٜٚٝاّ دُٝؼ )ت: 323، م11ز
   ٌ ُُـٛز ٚآخـطٜٔ، زاض اؾٝـ ، 285، م13ٖــ، ز  1408 ـتٚت،   -َقا ط، نطمج١: ظنٞ لٝ  ق

ٖـــ، 1428ايكــاٖط٠،  –، زاض ايطؾــاز 9َــؤْؼ، سػــٌ، َعــامل نــاضٜذ املػــطب ٚاألْــسيؼ،   
 .389م

ٖــ(: املػـطب يف سًـ٢    685ٝس املػط ٞ، أ ـٛ اؿػـٔ عًـ٢  ـٔ َٛغـ٢ األْسيػـٞ )ت:       ا ٔ غع .4
، ايكؿسٟ، 199، م1ّ، ز1955ايكاٖط٠،  –،زاض املعاضف 3املػطب، ؼكٝل: ؾٛقٞ نٝـ،  

ٖــ(: ايـٛايف  ايٛؾٝـات، ؼكٝـل: أمحـس      764قالح ايسٜٔ خًٝـٌ  ـٔ عبـس اهلل ا ـٔ أٜبـو )ت:      
، األعـالّ،  204،م27ٖــ، ز 1420 تٚت،  –ايرتاخ األضْاؤٚ  ٚنطنٞ َك ؿ٢، زاض إسٝا٤ 

، ا ٔ عٓإ املكطٟ، قُس عبس اهلل 268، ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػتا٤،م226، م 6ايعضنًٞ، ز 
ٞ  4ٖـ(:زٚي١ اإلغالّ يف األْـسيؼ،  1406)ت:  ، 1ٖــ، ز  1417ايكـاٖط٠،   -، َهتبـ١ اــال
 .272، ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػتا٤، م703م
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زاض ايٓٗهـ١ ايعط ٝـ١،ب.ت. ،    –كتاض، يف نـاضٜذ املػـطب ٚاألْـسيؼ،  ـتٚت      ايعبازٟ، أمحس .5
ُٔٝسٟ، قُس  ٔ ؾتٛح  ـٔ عبـس اهلل )ت:   226م ٖــ(: دـص٠ٚ املكتـبؼ يف شنـط ٚ ٠     488، اؿ

، ا ٔ عُت٠، أمحس  ٔ و٢ٝ 79ّ، م 1966ايكاٖط٠،  –األْسيؼ، ايساض املكط١ٜ يًتويٝـ ٚايٓؿط 
ٖــ(:  ػٝـ١ املًـتُؼ يف نـاضٜذ ضدـاٍ أٖـٌ األْـسيؼ، زاض        599ت:  ٔ أمحس أ ٛ دعؿط ايهيب )

 .117ّ، م 1967ايكاٖط٠،  –ايهان  ايعط ٞ 
ٖـ(: غت أعالّ 748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ أ ٛ عبس اهلل قُس  ٔ أمحس  ٔ عجُإ  ٔ قامياظ )ت:   .6

يبٓـإ،   -، َؤغػ١ ايطغـاي١ 3ايٓبال٤، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككٌ  إؾطاف ؾعٝ  األضْاؤٚ ،  
،ا ـٔ عُـت٠،   199، م 1، ا ٔ غعٝس، املػطب يف سًـ٢ املػـطب ز  124، م17ٖـ، ز 1405

، ا ـٔ عٓـإ املكـطٟ،زٚي١ اإلغـالّ يف     116 ػ١ٝ املًتُؼ يف نـاضٜذ ضدـاٍ أٖـٌ األْـسيؼ،م    
 .703، م1األْسيؼ،،ز

، عُـاز٠ ايبشـح   1اـًـ، غامل  ٔ عبس اهلل، ْظِ سهِ األَـٌٜٛ ٚضغـَِٛٗ يف األْـسيؼ،       .7
 .146،م1ٖـ، ز1424املس١ٜٓ املٓٛض٠، -يعًُٞ  اؾاَع١ اإلغال١َٝا

، اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ يف شنط ٚ ٠ األْسيؼ،م 123، م17ايصٖيب، غت أعالّ ايٓبال٤، ز .8
78. 

ــاض املػــطب، م    .9 ــس ايٛاســس املطانؿــٞ، املعذــ  يف أخب ــاضٜذ املػــطب  31عب ــازٟ، يف ن ، ايبع
 .227ٚاألْسيؼ، م

، ايكش اْٞ، عًٞ أمحس، ايسٚي١ ايعاَط١ٜ يف األْسيؼ، ضغاي١ 268يػتا٤،م ا ٔ األ اض، اؿ١ً ا .11
، 32ٖــ، م  1401داَعـ١ أّ ايكـط٣،    –َادػتت، نًٝـ١ ايؿـطٜع١ ٚايسضاغـات اإلغـال١َٝ     

، 1، ا ـٔ عٓـإ املكـطٟ، زٚيـ١ اإلغـالّ يف األْـسيؼ،ز      226، م 6ايعضنًٞ، األعـالّ، ز  
 .703م

، 268، ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػـتا٤، م  78األْسيؼ،م اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ يف شنط ٚ ٠ .11
، 15ٖــ(األعالّ،   1396ايعضنًٞ، خت ايسٜٔ  ٔ قُٛز  ٔ قُس  ٔ عًـٞ ايسَؿـكٞ )ت:   

، ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْـسيؼ،  226، م 6ّ، ز 2002يبٓإ،  -زاض ايعًِ يًُالٌٜ
 .227م
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ٖــ(: ْؿـح اي ٝـ  َـٔ غكـٔ      1041 املكطٟ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس  ـٔ قُـس ايتًُػـاْٞ )ت:    .12
 .88، م3ّ، ز 1997 تٚت،  -، زاض قازض1األْسيؼ ايططٝ ، ؼكٝل: إسػإ عباؽ،  

ٖـ(: ايصخت٠ يف قاغٔ أٌٖ اؾعٜط٠، ؼكٝـل:  542ا ٔ  ػاّ، أ ٛ اؿػٔ عًٞ ايؿٓرتٜين )ت:   .13
 .60ّ، م1979، 7يٝبٝا، ز -،ايساض ايعط ١ٝ يًهتاب1إسػإ عباؽ،  

، 268، ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػـتا٤،م  ٠78 املكتبؼ يف شنط ٚ ٠ األْسيؼ، ماؿُٝسٟ، دصٚ .14
 .226، م 6، ايعضنًٞ، األعالّ، ز 227ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م

 .87،م3، املكطٟ، ْؿح اي ٝ ،ز200-201، م 1ا ٔ غعٝس، املػطب يف س٢ً املػطب، ز .15

عُط  ٔ َظؿط  ٔ عُـط  ـٔ قُـس ا ـٔ أ ـٞ       ، ا ٔ ايٛضزٟ،269ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػتا٤،م .16
، 1ٖــ،ز 1417يبٓـإ،  -، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 1ٖـ(:ناضٜذ ا ٔ ايٛضزٟ،  749ايؿٛاضؽ)ت: 

 .310م
ًَْػـاُض  ايهـِ ٚايػـٌ ٖٚـٞ  ـالز ؾـسٜس٠ ايـربز نـجت٠ ايجًـٛز،           .17 ايككايب١ ٜطدعٕٛ إٍ َس١ٜٓ  

ٗا يف أٜاّ املكتسض  اهلل ايعباغٞ، َػانِٓٗ َٔ اـؿ  ٚسسٙ، ق١ًًٝ ايؿٛان٘ ٚاـتات،أغًِ أًٖ
،زاض 2ٖــ(:َعذِ ايبًـسإ،     626ٜاقٛت اؿُٟٛ، ؾٗاب ايسٜٔ أ ٛ عبـس اهلل ايطَٚـٞ)ت:   

 .486-485، م1ّ،ز 1995 تٚت،  -قازض

، 61، م 7، ا ٔ  ػاّ، ايصخت٠ يف قاغٔ أٌٖ اؾعٜـط٠،ز 87، م 3املكطٟ، ْؿح اي ٝ ، ز .18
 .431،م 1 األْسيؼ،زاـًـ، ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف

ٖٛ دعؿط  ٔ عجُإ  ٔ ْكط، نإ ٜعطف  املكشؿٞ، َٔ أٌٖ األْسيؼ، نإ أزٜبـا َـٔ نبـاض      .19
ايهتاب، ٚي٘ ؾعط نجت دٝس. اغتٛظضٙ املػتٓكط األَٟٛ إٍ إٔ َات.، ٚقس نٍٛ دعٜط٠ َٝٛضق١ 
ــٞ،      ــطط١، ايعضنًـ ــ١ ايؿـ ــ٘ ٚ ٜـ ــِ إيٝـ ــِ ٚنـ ــتٛظضٙ اؿهـ ــا اغـ ــط، نُـ ــاّ ايٓاقـ يف أٜـ

 .125،م2ّ،زاألعال

ٖـ(: ايبٝـإ املػـطب يف أخبـاض    695ا ٔ عصاضٟ، أ ٛ عبس اهلل  ٔ قُس  ٔ قُس املطانؿٞ )ت:  .21
 -، زاض ايجكاؾـ١ 3األْسيؼ ٚاملػطب، ؼكٝل َٚطادع١: ز. ؽ. نـٛ ٕ، َإ. يٝؿـٞ  طٚؾٓػـاٍ،     

 .266 -265، م 2ّ، ز 1983يبٓإ، 

 _اؿاد  املٓكـٛض، زاض ايٓؿـا٥ؼ   ، ايعػًٞ،  ػاّ، 267، م2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب،ز .21
 42ٖـ، م1403، 2 تٚت،  
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، 90-87، م 3، املكـطٟ، ْؿـح اي ٝـ ،ز   270-267، م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػـطب،ز  .22
 .228، ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م125، م6ايعضنًٞ، األعالّ، ز 

، 269اؿ١ً ايػتا٤،م ، ا ٔ األ اض، 31عبس ايٛاسس املطانؿٞ، املعذ  يف أخباض املػطب، م .23
 .402، َؤْؼ، َعامل ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م226، م 6ايعضنًٞ، األعالّ، ز 

، عٓـإ، قُـس عبـس اهلل، ايسٚيـ١ ايعاَطٜـ١      279-278، م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػـطب، ز  .24
 .51ٖـ، م1378، 1ايكاٖط٠،   –ٚغكٛ  اـالؾ١ األْسيػ١ٝ، َ بع١ َكط 

ٞٓ  ٔ محسٚ .25 ٕ املعطٚف  ا ٔ األْسيػٞ عطف عٓ٘ ؾس٠  وغ٘، ْٚبا١ٖ شنطٙ،نـإ  ٖٛ دعؿط  ٔ عً
، ا ـٔ خًـسٕٚ، عبـس    278،م 2ظعُٝا ألسس ايكبا٥ٌ ايرب ط١ٜ، ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز

ٖـ(: زٜٛإ املبتسأ ٚاـرب يف 808ايطمحٔ  ٔ قُس  ٔ قُس أ ٛ ظٜس ٚيٞ ايسٜٔ اؿهطَٞ )ت: 
، زاض 2شٟٚ ايؿوٕ األنرب، ؼكٝل: خًٝـٌ ؾـشاز٠،     ناضٜذ ايعطب ٚايرب ط َٚٔ عاقطِٖ َٔ

 .73، م 7ٖـ، ز  1408 تٚت، -ايؿهط

 .230،ايعبازٟ،يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م92،م 3املكطٟ، ْؿح اي ٝ ،ز  .26

 .279،م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز .27

،م 7،ا ٔ خًسٕٚ، نـاضٜذ ا ـٔ خًـسٕٚ، ز   281-279،م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب،ز  .28
 .230، ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م73

ٖـ(: أعُاٍ األعـالّ ؾـُٝٔ  ٜٛـع قبـٌ     776ا ٔ اـ ٝ ، يػإ ايسٜٔ أ ٛ عبس اهلل قُس )ت:  .29
 -ا ستالّ َٔ ًَٛى اإلغالّ، دع٤ خام  تـاضٜذ إغـباْٝا، ْؿـطٙ يٝؿـٞ  طٚؾٓػـاٍ، املػـطب      

 .77ّ، م1934ايط ا ، 

، اـًــ، ْظـِ سهـِ األَـٌٜٛ     61، م7عٜـط٠، ز ا ٔ  ػـاّ، ايـصخت٠ يف قاغـٔ أٖـٌ اؾ     .31
 .430،م 1ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز

 .123، م17ايصٖيب، غت أعالّ ايٓبال٤، ز .31

،اـًـــ، ْظــِ سهــِ األَــٌٜٛ 61، م7ا ــٔ  ػــاّ، ايــصخت٠ يف قاغــٔ أٖــٌ اؾعٜــط٠، ز .32
 .430،م 1ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز
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ٖـ(: ْٗاٜـ١ األضب يف ؾٓـٕٛ   733)ت:  ايٜٓٛطٟ، أمحس  ٔ عبس ايٖٛاب  ٔ قُس  ٔ عبس ايسا٥ِ .33
، اـًــ،  406، م23ٖــ، ز  1423ايكـاٖط٠،   -، زاض ايهت  ٚايٛثا٥ل ايكَٛٝـ١ 1األزب،  

 .433،م1ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ، ز
قكط ايعٖطا٤ مت  ٓا٥٘ يف عٗس ايٓاقط يسٜٔ اهلل، شنـط اْـ٘ مل ٜـط أسـس َـٔ خـاضز األْـسيؼ أٚ         .34

أؾدِ َٓ٘ ست٢ أقـبح ضؤٜتـ٘ َككـس ايٓـاؽ، ٚقـس أغـطف ايٓاقـط يف         زاخًٗا أؾهٌ َٓ٘ ٚ 
ؾدا١َ  ٓا٥ٗا ٚنرب سذُٗا ست٢ قٌٝ إٔ عسز أ ٛا ٗا ؾاقت اـُػ١ عؿط أيـ  اب، ا ٔ ايعُاز 

ٖـ(: ؾـصضات ايـصٖ  يف أخبـاض    1089اؿٓبًٞ، عبس اؿٞ  ٔ أمحس  ٔ قُس أ ٛ ايؿالح )ت: 
 -،زاض ا ٔ نجت1زٜج٘: عبس ايكازض األضْاؤٚ ،  َٔ شٖ ، ؼكٝل: قُٛز األضْاؤٚ ،خطز أسا

، املكطٟ ايتًُػاْٞ، أ ٛ ايعبـاؽ ؾـٗاب ايـسٜٔ أمحـس  ـٔ      263،م 4ٖـ، ز  1406زَؿل، 
ٖـ(: أظٖـاض ايطٜـاض يف أخبـاض ايكانـٞ عٝـاض، ؼكٝـل:       1041قُس  ٔ أمحس  ٔ و٢ٝ)ت: 

 1939 -ٖـ  1358ط٠، ايكاٖ –َك ؿ٢ ايػكا ٚآخطٕٚ، َ بع١ ؾ١ٓ ايتويٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط 
 . 267، م2ّ، ز

، أؿُت٣، أ ٛ عبس اهلل قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ 276-275،م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز  .35
، َ ـا ع  2ٖـ(:ايطٚض املع اض يف خرب األق اض،ؼكٝل: إسػإ عبـاؽ،  900عبس املٓعِ )ت: 

أٚ ا ْسيؼ ع٢ً ، َاٜو، غُٕٝٛ، قبح ايبؿهٓػ١ٝ 284ّ،م  1980 تٚت،  -زاض ايػطاز
، اـًــ، ْظـِ سهـِ األَـٌٜٛ     145ّ، م 1976عٗس اؿهِ املػتٓكط ٚايسٚي١ ايعاَطٜـ١،  

 .395، َؤْؼ، َعامل ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م431،م 1ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز

، 238، ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػـطب ٚاألْـسيؼ، م  302، م2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز .36
 67عاَط١ٜ يف ا ْسيؼ، مايكش اْٞ، ايسٚي١ اي

اؿاد : ٖٛ ايبٛاب، ٖٚٛ َا وذ   ٌ ؾ٦ٌٝ، األظٖطٟ، أ ـٛ َٓكـٛض قُـس  ـٔ أمحـس  ـٔ        .37
،زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ   1ٖـ(: نٗصٜ  ايًػ١، ؼكٝل: قُـس عـٛض َطعـ ،     370اهلطٟٚ )ت: 

، ايؿطاٖٝسٟ، أ ٛ عبس ايـطمحٔ اـًٝـٌ  ـٔ أمحـس  ـٔ      97، م4ّ، ز2001 تٚت،  –ايعط ٞ 
ٖـ(: نتاب ايعٌ، ؼكٝل: َٗسٟ املدعَٚٞ ٚ إ طاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ، زاض َٚهتب١ 170ت: عُطٚ )

 .86، م3اهلالٍ، ب.ت. ، ز
ٚظٜط نٓؿٝص: يٝؼ ي٘ سل يف ايتكطف  وَٛض ايسٚي١، يصا   ميٓـع إ ٜهـٕٛ شَٝـا  عهـؼ ٚظٜـط       .38

٣، ٖـ(: طبكـات ايؿـاؾع١ٝ ايهـرب   771ايتؿٜٛض، ناز ايسٜٔ عبس ايٖٛاب  ٔ نكٞ ايسٜٔ )ت: 
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 –،ٖذط يً باع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 2ؼكٝل: قُٛز قُس اي ٓاسٞ ٚ عبس ايؿتاح قُس اؿًٛ،  
، نُا إٔ ٚظٜط ايتٓؿٝص زيٌٝ يك٠ٛ ايػً إ ٚغٝ طن٘ عًـ٢  274، م 5ٖـ، ز1413ايػعٛز١ٜ، 

 .297، م7ايبالز،ا ٔ خًسٕٚ، ناضٜذ ا ٔ خًسٕٚ، ز
أٟ: ٚنً٘ ٚأضدعـ٘ إيٝـ٘، ا ـٔ ايٓـٟٛٚ،     ٚظٜط ايتؿٜٛض َٔ ايؿعٌ ؾٛض قٌٝ ؾٛض إيٝ٘ األَط  .39

ٖــ(: نٗـصٜ  األمسـا٤ ٚايًػـات، نكـشٝح      676أ ٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ  ٔ ؾـطف )ت:  
 ـتٚت، ب.ت. ،  -ٚنعًٝل: ؾطن١ ايعًُا٤ َػاعس٠ إزاض٠ اي باع١ املٓت١ٜ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ

ـ  ـوَطٙ ٚيـ٘ إٔ   ، ؾٛظٜط ايتؿٜٛض ٜٛيٞ ٜٚععٍ ٜٚباؾط اؿهِ  ٓؿػ٘ ٚنػت اؾـٝ 75، م4ز
 .274، م5ٜتكطف يف  ٝت املاٍ، ايػبهٞ،طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣، ز

، 124، م17،ايـصٖيب، غـت أعـالّ ايٓـبال٤، ز    278،م 2ا ٔ عـصاضٟ، ايبٝـإ املػـطب،ز     .41
 .434،م1اـًـ، ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز

،م 23يف ؾٓـٕٛ األزب، ز  ، ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب278، م 2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب،ز .41
، َؤْؼ، َعامل ناضٜذ 432،م 1، اـًـ، ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز404

 .395املػطب ٚاألْسيؼ، م

ُٓس  ٔ  .42 ايربْؼ ٖٛ نٌ ثٛب ٜهٕٛ ي٘ ضأؽ ًَتكل  ٘ ٚ أقً٘ َٔ ايك ٔ، َطنه٢ ايع ٝسٟ، ق
ُٓس  ٔ عبس ايطٓظام اؿػٝين )ت:  دـٛاٖط ايكـاَٛؽ، ؼكٝـل:    ٖـ(: ناز ايعطٚؽ َـٔ  1205ق

، أ ـٛ سبٝ ،غـعسٟ، ايكـاَٛؽ    448، م15فُٛع١ َٔ احملككٌ، زاض اهلساٜـ١، ب.ت. ، ز 
 .37ٖـ، م 1408زَؿل،  -، زاض ايؿهط2ايؿكٗٞ يػ١ ٚاق السا،  

، 23، ايٓـٜٛطٟ، ْٗاٜـ١ األضب يف ؾٓـٕٛ األزب، ز   124، م17ايصٖيب، غت أعالّ ايٓبال٤، ز .43
 .404م 

 .439، م1ٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،زاـًـ، ْظِ سهِ األ .44

 .284اؿُتٟ، ايطٚض املع اض، م  .45

 .433،م 1اـًـ، ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز .46

، اـًـــ، ْظــِ سهــِ األَــٌٜٛ ٚضغــَِٛٗ يف 278، م 2ا ــٔ عــصاضٟ، ايبٝــإ املػــطب،ز .47
 .10،م 1األْسيؼ، ز

 .243-242ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م .48
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ٖــ(: غـطاز املًـٛى، ؼكٝـل: قُـس      520ططٛؾٞ، أ ٞ  هط قُس  ٔ ايٛيٝـس ايؿٗـطٟ)ت:  اي  .49
، 229، م1ٖـ، ز1414ايكاٖط٠،  -، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا1١ْٝؾٓشٞ، نكسِٜ: ؾٛقٞ نٝـ،  
 .243، ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م205ايػاَطا٥ٞ، ناضٜذ ايعطب، م

، 279،م 2، ا ـٔ عـصاضٟ، ايبٝـإ املػـطب،ز    73،م 7ا ٔ خًسٕٚ، ناضٜذ ا ٔ خًسٕٚ، ز .51
، َـؤْؼ، َعـامل نـاضٜذ املػـطب ٚاألْـسيؼ،      243ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْـسيؼ، م 

 .394-393م

ا ٔ األثت، أ ٛ اؿػٔ عًٞ  ٔ أ ٞ ايهطّ قُس  ٔ قُس  ٔ عبس ايهطِٜ  ٔ عبس ايٛاسـس )ت:   .51
يبٓإ،  -، زاض ايهتاب ايعط 1ٞسَطٟ، ٖـ(:ايهاٌَ يف ايتاضٜذ،ؼكٝل: عُط عبس ايػالّ ن630

 .349، م7ٖـ، ز1417

 . 229، م1اي ططٛؾٞ، غطاز املًٛى، ز .52

 . 243ايعبازٟ، يف ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م .53

، ا ــٔ األ ــاض، اؿًــ١ 31عبــس ايٛاســس املطانؿــٞ، املعذــ  يف نًدــٝل أخبــاض املػــطب، م  .54
 . 226، م 6، ايعضنًٞ، األعالّ،ز 269ايػتا٤،م 

، ا ٔ عُت٠،  ػ١ٝ املًتُؼ يف نـاضٜذ ضدـاٍ   199،م 1، املػطب يف س٢ً املػطب،زا ٔ غعٝس .55
 .226، م 6،ايعضنًٞ، األعالّ، ز 116أٌٖ األْسيؼ،م 

 .116ا ٔ عُت٠،  ػ١ٝ املًتُؼ يف ناضٜذ ضداٍ أٌٖ األْسيؼ، م .56

 ، عبس ايٛاسس املطانؿٞ، املعذ  يف نًدٝل أخباض124، م17ايصٖيب، غت أعالّ ايٓبال٤، ز .57
 .37املػطب، م

، ا ٔ سذط ايعػكالْٞ، أ ٛ ايؿهٌ أمحس  ٔ عًٞ  ٔ قُـس  269ا ٔ األ اض، اؿ١ً ايػتا٤،م  .58
ــٛؾ٢:   ــس )املت ــٔ أمح ــس    852  ــع قُ ــس ايععٜ ــل: عب ــاب، ؼكٝ ــاب يف األيك ــ١ األيب ـــ(: ْعٖ ٖ

 .202، م2ٖـ، ز1409ايطٜاض،  –، َهتب١ ايطؾس 1ايػسٜطٟ، 

 .394-393م َؤْؼ، َعامل ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، .59

 .20،م1اـًـ،ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغَِٛٗ يف األْسيؼ،ز .61

 .208، ايػاَطا٥ٞ، يف ناضٜذ ايعطب، م398َؤْؼ، َعامل ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م .61
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ــإ املػــطب، ز  .62 ــٔ عــصاضٟ، ايبٝ ، اـًـــ،ْظِ سهــِ األَــٌٜٛ ٚضغــَِٛٗ يف  279، م2ا 
 .395ْسيؼ، م، َؤْؼ، َعامل ناضٜذ املػطب ٚاأل433-434،م 1األْسيؼ،ز

ــإ املػــطب، ز  .63 ــٔ عــصاضٟ، ايبٝ ، اـًـــ،ْظِ سهــِ األَــٌٜٛ ٚضغــَِٛٗ يف  279، م2ا 
، ٜٚط٣  عض ايعًُا٤ نايؿٝذ ا ٔ عجٌُٝ ضمح٘ اهلل دٛاظ نكبٝـٌ ايٝـس   434،م 1األْسيؼ،ز

ملٔ ٖٛ أٌٖ يالسرتاّ نايٛايسٜٔ ٚا  ٓا٤ ٚايعًُا٤ ٚ ا َاّ ايعازٍ  ٌ ستـ٢ اؿـانِ إ خـاف    
، ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ إ نإ اؿانِ َٔ اٌٖ ايكـالح  2، 177ؾتا٣ٚ ايباب املؿتٛح،  َٓ٘ ايهطض،

ــِ    ــبه١ ا غـــال١َٝ، ضقـ ــا٣ٚ ايؿـ ــ٘، ؾتـ ــسٙ يكـــالس٘ ٚيـــٝؼ ؿهُـ ، 13930قتكبـــٌ ٜـ
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خطٜػات، قُس عبس ايكازض، ايٓٗر ا غتدباضانٞ يًدًٝؿ١ املٓكٛض يف ايكها٤ ع٢ً سطن١ قُس  .64
 200ٖـ، م1425، ؾتا٤ 29املػطب، ايعسز - املس١ٜٓ، ايتاضٜذ ايعط ٞ، ايط ا  ٔ عبس اهلل يف

 .298، م2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز .65

َْٗٝس"، َايـو   .66 ُٕ َؾ َُِبُ ٛ َُِػ١ٌ: اْي ََٗسا٤ُ َخ ؾاملب ٕٛ ؾٗٝس ؿسٜح ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "ايؿُّ
ٛ 179 ٔ أْؼ  ٔ َايو  ٔ عاَط األقبشٞ املسْٞ )ت:  طـو َايـو  طٚاٜـ١ قُـس  ـٔ      ٖــ(: َ

 .108، املهتب١ ايع١ًُٝ، م2اؿػٔ ايؿٝباْٞ، نعًٝل ٚؼكٝل: عبس ايٖٛاب عبس ايً ٝـ،  

، ايعبازٟ، يف 226، م 6، ايعضنًٞ، األعالّ، ز 124، ض17ايصٖيب، غت أعالّ ايٓبال٤، ز .67
 .247ناضٜذ املػطب ٚاألْسيؼ، م

ــبال٤، ز   .68 ــالّ ايٓ ــت أع ــصٖيب، غ ــس124، ض17اي ــط ٚ ٠  ، اؿُٝ ــبؼ يف شن ــص٠ٚ املكت ٟ، د
 .116،ا ٔ عُت٠،  ػ١ٝ املًتُؼ يف ناضٜذ ضداٍ أٌٖ األْسيؼ،م 79األْسيؼ،م 

، أ ٛ ايؿسا٤، عُاز ايسٜٔ إمساعٌٝ  ـٔ  79اؿُٝسٟ، دص٠ٚ املكتبؼ يف شنط ٚ ٠ األْسيؼ،م  .69
، 1ٖـ(:املدتكط يف أخبـاض ايبؿـط،    732عًٞ  ٔ قُٛز  ٔ قُس ا ٔ عُط  ٔ ؾآٖؿاٙ )ت: 

ــبال٤، ز 139، م2امل بعــ١ اؿػــ١ٝٓٝ املكــط١ٜ،ب.ت. ، ز ــصٖيب، غــت أعــالّ ايٓ ، 17، اي
ــالّ، ز  124ض ــٞ، األع ــسيؼ،   226، م 6، ايعضنً ــطب ٚاألْ ــاضٜذ املػ ــازٟ، يف ن ، ايعب
 .247م

،م 23، ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ األضب يف ؾٓـٕٛ األزب،ز 301، م2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز .71
406. 
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ٖــ(: اإلساطـ١ يف أخبـاض    776عبـس اهلل  ـٔ غـعٝس أ ـٛ عبـس اهلل )ت:      ا ٔ اـ ٝ ، قُس  ٔ  .71
، ايػالٟٚ، ؾٗاب ايسٜٔ 61، م2ٖـ، ز 1424 تٚت،  -، زاض ايهت  ايع1١ًُٝغطْاط١، 

ٖـ(: ا غتككا٤ ألخباض زٍٚ املػطب 1315أ ٛ ايعباؽ أمحس  ٔ خايس  ٔ قُس ايٓاقطٟ )ت: 
ايـساض ايبٝهـا٤، ب.ت. ،    -ٟ، زاض ايهتاب األقك٢، ؼكٝل: دعؿط ايٓاقطٟ ٚ قُس ايٓاقط

َٓـاض   -، َؤغػـ١ عًـّٛ ايكـطإٓ    1، خ اب، قُٛز ؾٝت،قاز٠ ؾتح األْسيؼ،  94، م2ز
 .128، م2ٖـ، ز 1424يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 

 .288، م2ا ٔ عصاضٟ، ايبٝإ املػطب، ز .72

ْسيؼ، ٖـ(: ايك١ً يف ناضٜذ أ١ُ٥ األ 578ا ٔ  ؿهٛاٍ، أ ٛ ايكاغِ خًـ  ٔ عبس املًو )ت:  .73
 .233ٖـ، م 1374، َهتب١ اـالٞ، 2ؼكٝل: ايػٝس ععت ايع اض اؿػٝين،  
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 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: املصادر العربية:

ٖــ(: ايتهًُـ١ يهتـاب    658ا ٔ األ اض، قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ أ ٞ  هط ايكهاعٞ ايبًٓػٞ )ت:  .1
 ٖـ،1415يبٓإ،  –ايك١ً، ؼكٝل: عبس ايػالّ اهلطاؽ،زاض ايؿهط يً باع١ 

 1985ّايكاٖط٠،  –، زاض املعاضف 2اؿ١ً ايػتا٤، ؼكٝل:سػٌ َؤْؼ،   .2
ا ٔ األثت، أ ٛ اؿػٔ عًٞ  ٔ أ ٞ ايهطّ قُس  ٔ قُس  ٔ عبس ايهطِٜ  ٔ عبس ايٛاسـس )ت:   .3

يبٓإ،  -، زاض ايهتاب ايعط 1ٖٞـ(:ايهاٌَ يف ايتاضٜذ،ؼكٝل: عُط عبس ايػالّ نسَطٟ، 630
 349، م7ز ٖـ،1417

ٖـ(: أعُاٍ األعـالّ ؾـُٝٔ  ٜٛـع قبـٌ     776ا ٔ اـ ٝ ، يػإ ايسٜٔ أ ٛ عبس اهلل قُس )ت:  .4
 -ا ستالّ َٔ ًَٛى اإلغالّ، دع٤ خام  تـاضٜذ إغـباْٝا، ْؿـطٙ يٝؿـٞ  طٚؾٓػـاٍ، املػـطب      

 ّ،1934ايط ا ، 
 ٖـ. 1424 تٚت،  -، زاض ايهت  ايع1١ًُٝاإلساط١ يف أخباض غطْاط١،  .5
ٖـ(: ؾصضات ايـصٖ   1089ز اؿٓبًٞ، عبس اؿٞ  ٔ أمحس  ٔ قُس أ ٛ ايؿالح )ت: ا ٔ ايعُا .6

يف أخباض َٔ شٖ ، ؼكٝل: قُٛز األضْاؤٚ ،خطز أسازٜج٘: عبس ايكازض األضْـاؤٚ ، زاض ا ـٔ   
 ٖـ 1406، 1زَؿل،   -نجت

ت، ٖـ(: نٗصٜ  األمسا٤ ٚايًػـا 676ا ٔ ايٟٓٛٚ، أ ٛ ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ  ٔ ؾطف )ت:  .7
 ـتٚت،  -نكشٝح ٚنعًٝل: ؾطن١ ايعًُا٤ َػاعس٠ إزاض٠ اي باع١ املٓت١ٜ، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١  

 ب.ت. ،
ٖــ(: نـاضٜذ ا ـٔ    749ا ٔ ايٛضزٟ، عُط  ٔ َظؿط  ٔ عُط  ٔ قُس ا ٔ أ ـٞ ايؿـٛاضؽ)ت:    .8

 ٖـ.1417يبٓإ، -، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 1ايٛضزٟ،  
ٖـ(: ايصخت٠ يف قاغٔ أٌٖ اؾعٜط٠، ؼكٝـل:  542ا ٔ  ػاّ، أ ٛ اؿػٔ عًٞ ايؿٓرتٜين )ت:   .9

 ّ.1979، 1،  7يٝبٝا، ز -إسػإ عباؽ، ايساض ايعط ١ٝ يًهتاب
ٖـ(: ايك١ً يف ناضٜذ أ١ُ٥ األْسيؼ،  578ا ٔ  ؿهٛاٍ، أ ٛ ايكاغِ خًـ  ٔ عبس املًو )ت:  .10

 ٖـ 1374، َهتب١ اـالٞ، 2ؼكٝل: ايػٝس ععت ايع اض اؿػٝين،  
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ٖـ(:ْع١ٖ األيباب 852ْٞ، أ ٛ ايؿهٌ أمحس  ٔ عًٞ  ٔ قُس  ٔ أمحس )ت: ا ٔ سذط ايعػكال .11
 ٖـ.1409ايطٜاض،  –، َهتب١ ايطؾس 1يف األيكاب، ؼكٝل: عبس ايععٜع قُس ايػسٜطٟ، 

ٖــ(: زٜـٛإ   808ا ٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ  ٔ قُس  ٔ قُس ظٜس اؿهـطَٞ اإلؾـبًٝٞ )ت:    .12
 ط َٚٔ عاقطِٖ َٔ شٟٚ ايؿـوٕ األنـرب، ؼكٝـل: خًٝـٌ     املبتسأ ٚاـرب يف ناضٜذ ايعطب ٚايرب

 ٖـ، 1408، 2 تٚت،   -ؾشاز٠، زاض ايؿهط
ٖــ(: املػـطب يف سًـ٢    685ا ٔ غعٝس املػط ٞ، أ ٛ اؿػٔ ع٢ً  ٔ َٛغـ٢ األْسيػـٞ )ت:      .13

 ّ،1955، 3ايكاٖط٠،   –املػطب، ؼكٝل: ؾٛقٞ نٝـ، زاض املعاضف 
ٖــ(: ايبٝـإ املػـطب يف أخبـاض     695ُس املطانؿٞ )ت: ا ٔ عصاضٟ، ا ٛ عبساهلل  ٔ قُس  ٔ ق .14

 –األْسيؼ ٚاملػطب، ؼكٝل َٚطادع١: ز. ؽ. نٛ ٕ، َإ. يٝؿٞ  طٚؾٓػاٍ، زاض ايجكاؾ١،  تٚت 
 ّ. 1983يبٓإ، اي بع١: ايجايج١، 

ٖـ(:  ػٝـ١ املًـتُؼ يف نـاضٜذ    599ا ٔ عُت٠، أمحس  ٔ و٢ٝ  ٔ أمحس أ ٛ دعؿط ايهيب )ت:    .15
 ّ.1967ايكاٖط٠،  –األْسيؼ، زاض ايهان  ايعط ٞ  ضداٍ أٌٖ

، َهتبـ١  4ٖــ(:زٚي١ اإلغـالّ يف األْـسيؼ،    1406ا ٔ عٓإ املكطٟ، قُـس عبـس اهلل )ت:    .16
 ٖـ 1417ايكاٖط٠،  -اـالٞ

ٖــ(: ايبساٜـ١ ٚايٓٗاٜـ١، ؼكٝـل:     774ا ٔ نجت، أ ٛ ايؿسا٤ إمساعٌٝ  ٔ عُط ايسَؿكٞ )ت:     .17
 ٖـ. 1408ايرتاخ ايعط ٞ،  ، زاض إسٝا1٤عًٞ ؾتٟ،  

أ ٛ ايؿسا٤، عُاز ايسٜٔ إمساعٌٝ  ٔ عًٞ  ٔ قُٛز  ـٔ قُـس ا ـٔ عُـط  ـٔ ؾآٖؿـاٙ )ت:        .18
 ، امل بع١ اؿػ١ٝٓٝ املكط١ٜ،ب.ت. .1ٖـ(:املدتكط يف أخباض ايبؿط،  732

ٖـ(: نٗـصٜ  ايًػـ١، ؼكٝـل: قُـس     370األظٖطٟ، أ ٛ َٓكٛض قُس  ٔ أمحس  ٔ اهلطٟٚ )ت:  .19
 ّ،2001، 1 تٚت،   – ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعط ٞ عٛض َطع

ُٔٝسٟ، قُس  ٔ ؾتٛح  ٔ عبس اهلل )ت:    .20 ٖـ(: دص٠ٚ املكتبؼ يف شنـط ٚ ٠ األْـسيؼ،   488اؿ
 ّ،1966ايكاٖط٠،  –ايساض املكط١ٜ يًتويٝـ ٚايٓؿط 

يف خـرب  ٖـ(: ايطٚض املع اض 900اؿُت٣، أ ٛ عبس اهلل قُس  ٔ عبس اهلل  ٔ عبس املٓعِ )ت:  .21
 ّ 1980 تٚت،  -، َ ا ع زاض ايػطاز2ؼكٝل: إسػإ عباؽ،  األق اض،
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ٖــ(: غـت   748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ أ ٛ عبس اهلل قُس  ٔ أمحس  ـٔ عجُـإ  ـٔ قاميـاظ )ت:      .22
 -، َؤغػ١ ايطغاي3١أعالّ ايٓبال٤، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككٌ  إؾطاف ؾعٝ  األضْاؤٚ ،  

 ٖـ، 1405يبٓإ، 
، 15ٖـ(: األعـالّ،   1396خت ايسٜٔ  ٔ قُٛز  ٔ قُس  ٔ عًٞ ايسَؿكٞ )ت:  ايعضنًٞ، .23

 ّ.2002يبٓإ،  -زاض ايعًِ يًُالٌٜ
ٖــ(: طبكـات ايؿـاؾع١ٝ ايهـرب٣،     771ايػبهٞ، ناز ايسٜٔ عبس ايٖٛاب  ٔ نكٞ ايـسٜٔ )ت:   .24

، 2ٜـع،   ؼكٝل: قُٛز قُس اي ٓاسٞ، عبس ايؿتاح قُس اؿًٛ، ٖذط يً باعـ١ ٚايٓؿـط ٚايتٛظ  
 ٖـ،1413

ٖــ(:  1315ايػالٟٚ، ؾٗاب ايسٜٔ أ ٛ ايعبـاؽ أمحـس  ـٔ خايـس  ـٔ قُـس ايٓاقـطٟ )ت:         .25
ا غتككا ألخبـاض زٍٚ املػـطب األقكـ٢، ؼكٝـل: دعؿـط ايٓاقـطٟ ٚ قُـس ايٓاقـطٟ، زاض         

 ايساض ايبٝها٤، ب.ت. . -ايهتاب 
يف  ايٛؾٝـات، ؼكٝـل:   ٖـ(: ايٛا764ايكؿسٟ، قالح ايسٜٔ خًٌٝ  ٔ عبس اهلل ا ٔ أٜبو )ت:  .26

 ٖـ.1420 تٚت،  –أمحس األضْاؤٚ  ٚنطنٞ َك ؿ٢، زاض إسٝا٤ ايرتاخ 
ٖــ(: غـطاز املًـٛى، ؼكٝـل: قُـس      520اي ططٛؾٞ، أ ٞ  هط قُس  ٔ ايٛيٝـس ايؿٗـطٟ)ت:   .27

 ٖـ.1414ايكاٖط٠،  -، ايساض املكط١ٜ ايًبٓا1١ْٝؾٓشٞ، نكسِٜ: ؾٛقٞ نٝـ،  
ٖـ(: املعذ  يف نًدـٝل أخبـاض   647ُُٝٞ قٝٞ ايسٜٔ )ت: عبس ايٛاسس املطانؿٞ، عًٞ ايت   .28

املػطب َٔ يسٕ ؾتح األْسيؼ إٍ آخط عكط املٛسسٜٔ، ؼكٝل: قالح ايسٜٔ اهلٛاضٟ،  ـتٚت  
 ٖـ،1426املهتب١ ايعكط١ٜ، اي بع١: األٍٚ،  _

ٖــ(: نتـاب ايعـٌ، ؼكٝـل:     170ايؿطاٖٝسٟ، أ ٛ عبس ايطمحٔ اـًٌٝ  ٔ أمحس  ٔ عُطٚ )ت:  .29
 سٟ املدعَٚٞ، إ طاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ، زاض َٚهتب١ اهلالٍ،ب.ت. .َٗ

ٖـ(: َٛطو َايو  طٚا١ٜ قُس  ٔ 179َايو  ٔ أْؼ  ٔ َايو  ٔ عاَط األقبشٞ املسْٞ )ت:  .30
 ، املهتب١ ايع2،١ًُٝاؿػٔ ايؿٝباْٞ، نعًٝل ٚؼكٝل: عبس ايٖٛاب عبس ايً ٝـ،  

ُٓس  ٔ عبس ايطٓظام  .31 ُٓس  ٔ ق ٖـ(: نـاز ايعـطٚؽ َـٔ    1205اؿػٝين )ت: َطنه٢ ايع ٝسٟ، ق
 دٛاٖط ايكاَٛؽ، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككٌ، زاض اهلسا١ٜ، ب.ت. ،
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ٖــ(:ْؿح اي ٝـ  َـٔ غكـٔ     1041املكطٟ، ؾٗاب ايـسٜٔ أمحـس  ـٔ قُـس ايتًُػـاْٞ )ت:       .32
 ّ، 1997 تٚت،  -، زاض قازض1األْسيؼ ايططٝ ، ؼكٝل: إسػإ عباؽ،  

كانٞ عٝاض، ؼكٝل: َك ؿ٢ ايػكا ٚآخطٕٚ، َ بع١ ؾ١ٓ ايتويٝـ أظٖاض ايطٜاض يف أخباض اي .33
 ّ 1939 -ٖـ  1358ايكاٖط٠،  –ٚايرتمج١ ٚايٓؿط 

ٖـ(: ْٗاٜـ١ األضب يف ؾٓـٕٛ   733ايٜٓٛطٟ، أمحس  ٔ عبس ايٖٛاب  ٔ قُس  ٔ عبس ايسا٥ِ )ت:  .34
 ٖـ، 1423، 1األزب، زاض ايهت  ٚايٛثا٥ل ايك١َٝٛ، ايكاٖط٠،  

ٖـ(:َعذِ ايبًسإ، زاض قازض، 626ؾٗاب ايسٜٔ أ ٛ عبس اهلل ايطَٚٞ)ت: ٜاقٛت اؿُٟٛ،    .35
 ّ، 1995، 2 تٚت،   

 ثانيا: قائمة املراجع العربية.
 ٖـ. 1408، 2زَؿل،   -أ ٛ سبٝ ،غعسٟ، ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ يػ١ ٚاق السا، زاض ايؿهط .36
ا٤ ع٢ً سطن١ قُس خطٜػات، قُس عبس ايكازض، ايٓٗر ا غتدباضانٞ يًدًٝؿ١ املٓكٛض يف ايكه .37

 ٖـ.1425، ؾتا٤ 29املػطب، ايعسز - ٔ عبس اهلل يف املس١ٜٓ،ف١ً ايتاضٜذ ايعط ٞ، ايط ا 
َٓاض يًٓؿط ٚايتٛظٜـع،   -، َؤغػ١ عًّٛ ايكطإٓ 1خ اب، قُٛز ؾٝت، قاز٠ ؾتح األْسيؼ،   .38

 ٖـ.1424
ز٠ ايبشـح  ، عُـا 1اـًـ، غامل  ٔ عبس اهلل، ْظِ سهِ األٌَٜٛ ٚضغـَِٛٗ يف األْـسيؼ،     .39

 ٖـ1424املس١ٜٓ املٓٛض٠، -ايعًُٞ  اؾاَع١ اإلغال١َٝ
ّ(، قك١ اؿهاض٠، نكسِٜ: قٝٞ ايـٓسٜٔ َقـا ط، نطمجـ١:     1981زٜٛضاْت، ًٜٚٝاّ دُٝؼ )ت:  .40

ُُٛز ٚآخطٜٔ، زاض اؾٌٝ  ٖـ 1408 تٚت،  -ظنٞ لٝ  ق
، زاض ايهتـاب  1ايػاَطا٥ٞ، خًٌٝ إ طاِٖٝ ٚآخطٕٚ، ناضٜذ ايعطب ٚسهاضنِٗ يف األْسيؼ،   .41

 ّ. 2000 تٚت، -اؾسٜس املتشس٠ 
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