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  قـواعــد الهشـــرقـواعــد الهشـــر

ُتكبللٌ عماُللملٍ عةكلَللر يًٓلللج م ةًللر لملَىللر وّ عيكللجة يىًللاّ عيلللجمىر  عيل ع للمل  ع  لل َ ر    –1
:حسب عةاعصفمل  عيتملي ر

 (.  CD) مكلّ صملحب عيبخث و بع ْسخ   ق ر،  ْسخر  عحلة اًى و طاعْر ممغٓطر و.  
  Traditional Arabic  بلملط  عيىجبلا عيتكً لل     Microsoft Wordمطبع عيبخث اًلى بجْلملَ      ب. 

 للِ(، مبللمل ي محمللل ح للِ   21 x 29.7)  A4مبسللملنيتع اًللى   للل٘  عحللل، َكللمل      16بللٓ  
 عيبخث أ و بىع صفخر، مبمل ني ٗمل عةجعلع  عة حل  عجللع ٍ.

تجقِ صفخمل  عيبخث تجق ُمل َتسًسً ، مبمل م ذيو عجللع ٍ  عمشهملٍ  قملئُر عةجعللع،    ج. 
 تطبع عجللع ٍ  عيصا   عمشهملٍ  عيًاحمل  اًى صلفخمل  َسلتكًر، َلع دلملل وَلملنٔ      

 ر آي ر  ي ست مل مر.ظٗا ٖمل م عةنت،  تهإ عهلاعَش َهتابر بطجمك
 نًُر. 200مجنيل ًَخصملٕ بمليىجب ر  ع دمً حمر جلُ ع عمحبملث، مبمل ي محمل أ  د. 
َع إ نيملم ْسخر َالحة َٔ  لتت٘ عياعت لر،   مهتب عةؤيف عمس٘  لٗر اًُ٘ اًى   قر َستكًر،  ٖل. 

 .لٗمل  وخجة  تىٗل خطا َاَّقع َٔ عيبملحث/ عيبملحثع بىلّ ْلج عيبخث، و  تكلمي٘ يًٓلج يلة
ُتجنيللل وصللاٍ عمشللهملٍ َج للاَر بمل للتخلعّ وحللل بللجعَ  عامل للب عليللا ذع  عيى قللر اًللى   .

(.CDو طاعْر ممغٓطر )

ململ  إىل مج ع عةصملد  ضُٔ عيبخث بمل شمل ة إىل ع لِ عةؤيلف عمخلت   لٓر عيٓللج  عيصلفخر-2
ملى َؤيفملٕ،ني للانج (.  إذع نللملٕ ٖٓلل17ٖللل،  1425آللل عيقتبللمل  عةبملشللج َللثً  )وبللا  مللل،  

(. وَلمل إذع نلملٕ ٖٓلملى ونثلج     53ٖلل،    1426عي ِ عمخت هلُمل َث  )عيكخطملْا  عيىللْملْا،  
(  م 112ٖلل،    1427َٔ َؤيفع يًُصل  عياعحل ني للمل  إيل ِٗ ٖهلاع )عيكجشلا  آخلج ٕ،      

ٖلل ; عةللْا،   1411حملير ع شمل ة إىل َصل مٔ ةؤيفع خمتًفع ني لمل  إي ُٗمل ٖهلاع )عةهلا،   
ٖل(،  م حملير  لاد َصل مٔ يهملتب  عحل م  ٓر  عحلة، نيتتِ ع شمل ة إي ُٗمل ٖهلاع  1409

ٖل ب(.1420ٖل و، 1420)عحملُل ، 

تىجض عةصملد   عةجعلع م ْٗملمر عيبخث، اًى وٕ تجتب ٖ ملئ مًل، حسلب ع لِ عيىملئًلر يًُؤيلف،      –4
كللملٍ، ثللِ  قللِ عيطبىللر نيمل للِ    ثللِ عممسللملو عم ىل و  عختصللمل عتٗمل، َتبااللمًل بمل للِ عيهتللملب و  عة   

عيٓملشج )م حمليلر عيهتلملب( و  عةًلر )م حمليلر عةكمليلر(، ثلِ َهلملٕ عيٓللج )م حمليلر عيهتلملب(
  تمل مخ عيٓلج. وَمل م حملير عةكملٍ ني ضملف  قِ عةًر،و  عيسٓر،  عيىلد،  و قملّ عيصفخمل .

 ل٘ اًُل٘. نُلمل  لٓح     ميٓح عيبملحث الج َست   َٔ حبث٘، َع ْسخر َٔ عيىلد عيلا  مهٗلج ني    –5
 عجلملَى ر. عيىًُ ر، و  عيتكجمج، و  ًَخص عيج مليرْسخر  عحلة َٔ عيىلد ٖلمر يهملتب عةجعلىر 

تج ٌ مج لع عماُلملٍ  عي تفسلمل ع  َبملشلجة إىل  ئل ر دجملج ةًلر لملَىلر وّ عيكلجة عةجع   :
هجَر. ، لملَىر وّ عيكجة، َهر عة715يىًاّ عيلجمىر  عيل ع مل  ع   َ ر.  . ب 

E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa عيربمل عييهرت ْا:

ُتَىبِّلللج عةلللاعد عةكلَلللر يًٓللللج الللٔ آ عو َؤيف ٗلللمل،  متخُلللٌ عةؤيفلللإ َسلللؤ ي ر صلللخر  حكلللام عيطبلللع:
عةىًاَمل   دقر عي تٓتمللمل .  مج ع حكام عيطبع حمفاظر يًٓملشج )لملَىلر وّ عيكلجة(،  آلل قبلاٍ     

 عةًر. ه ر عيٓلج َٔ عةؤيف إىلعيبخث يًٓلج متِ دامٌ ًَ
 .، َهر عةهجَر715تال٘ عيطًبمل  إىل  ئ ر دجمج عةًر، لملَىر وّ عيكجة،  . ب: عيتبملدٍ  ع ٖلعو: 
 .مخسر   بىإ  مملًي  ىادممًل و  الج ٕ د ي ًع وَجمه مًل، مبمل م ذيو ولا  عيربملعيشرتعى عيسٓا : 
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 عقّدٔ الصابئٕ املهدائّني يف
 حيّٖ علٌّ الضالم

 دـزض َنقـع

 جامعة أم القرى - أستاذ مشارك
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 عقّدٔ الصابئٕ املهدائّني يف حيّٖ علٌّ الضالم

 دـزض َنقـع

 البحث ملخص

ٟ  قٌـس  بِٚـا ُ عوٟ ٗاهػ٩َ ٗاهك٩ٝ اهعاملني ضب هلل اؿٌس ٕ  ٗعوـ ٕ  آهـ  ٗقـشب
 أمجعني

ٟ  اهـِ   يف املعاقطّٙ اهكاب٣ٞ عقٚسٝ عطض عوٟ اهبشح ٙقَ٘: ٗبعس ٕ  وٚـ  عوٚـ
ٍ  اختاضٗا ٗاهصّٙ اهػ٩َ ٍ  هلـ ٞ "  اغـ ّ  ٗشهـم  " املِـسا٢ٚني  اهكـاب٣  اهتعطٙـ   خـ٩ي  ًـ
 بــني ا٨قــح٩سٛ اهتعطٙــ  يف ا٨خــت٩  ٗاغتعطنــ  ٗاقــح٩سا هغــٞ باهكــاب٣ٞ
ٍ  تِاٗه  كٌا، أُفػٍٔ ٗاهكاب٣ٞ املػوٌني ٍ  أٓـ ّ  عقا٢ـسٓ  هوٌـا١  ٗتقـسٙؼ  تعٌٚـس  ًـ
، باهؿط خاقٞ ٗضٗح باـري خاقٞ ُفؼ اإلُػاْ يف ٗأْ ٗاهعوٌٞ اهِ٘ض بعاملٛ ٗاإلمياْ
ٍ  اهِب٘ٝ ًفَٔ٘ ٗشكطت ٕ  هـسٙٔ ٞ  ٗقـى  ٗغـٚ   ب٘دـ٘ز  ا٨عتقـاز  ٗأُـ ْ  ملطسوـ  اهعطفـا
ٞ  ٗأُٔا اهػ٩َ عوٕٚ بٚشٟٚ تبسأ مل ٗٓٛ اهغِ٘قٛ ّ  هلـى  ًفت٘سـ  اه٘قـى  اغـتحا   ًـ
ٟ  ٨ٗزٝ ٗشكطت، أسٚاُا املطؾس اهِ  ٗٙػٌْ٘ قبوٕ أُبٚا١ ِٓان ٗأْ، اهعطفاْ ملطتبٞ  وٚـ
ّ  أبّ٘ٙ ًّ ٗهس إُٔ يف اه٘سٛ يف دا١ ًا ًع ٗتوتقٛ ُٗؿأتٕ اهػ٩َ عوٕٚ . فقـ   كـبريٙ
 قـاض  أْ بعـس  إهٚٔـا  ٗأعازتٕ اهِ٘ض عامل يف ٗضبتٕ إًٔ ًّ أخصتٕ امل٢٩لٞ أْ هسٍٙٔ هلّ
ٕ  ًعذعاتٕ عّ ٙصكطُٕٗ ًٗا كتابٕ إُٔ ٙععٌْ٘ مما فقطات ُقو  كٌا ُٗبٚا اباؾ  ٗؾـطٙعت

ٕ : اهػ٩َ عوٕٚ وٟٚ يف عقٚستِا ببٚاْ ٗعقب  ٕ  ٨ٗزتـ ٕ  ٗقـفات ٛ  ٗختٌـ   ٗٗفاتـ  عجـ
ٍ  قـشٞ  ٗضززت شهـم  ُٗفٚ  هٚشٟٚ كتاب ٗد٘ز قشٞ عّ فقطات بعسٝ ّ  ُقوـٔ  عـ

 . غبق اً هلى ٗخ٩قٞ كتبٍٔ ؼطٙ  يف ٗزٗضٍٓ أُبٚا٢ٍٔ
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A Critical Study of 

The Creed of the Mandaean Sabians 

Regarding Yahyaa ‘alayhi assalaam (John( 

All praise is due to Allaah, the Lord of all creation, and may 

His salaat and salaam be upon our prophet Muhammad, as well as 

upon all of his family and companions.  

This research presents the creed of the modern–day Mandaean 

Sabians regarding Prophet Yahyaa „alayhi assalaam (John).  

I define the term “Saabi„ah” (Sabian), explaining its linguistic 

derivation, and contrasting between its theological definition 

according to Muslims and that of the Sabians.  

I then present the main religious rituals and beliefs of 

Mandaeans including: baptism, reverence and sanctification of 

water, and dualism – believing in both a “World of Light” and a 

“World of Darkness”, and that each human being has two souls: a 

good and an evil one.  

I also explain that – according to Mandaeans – Prophecy is the 

belief in a middle–man who has reached a high level and deep 

realization of Gnosis, and that it is open to anyone who is able to 

achieve this level of Gnosticism. Prophecy did not start with 

Prophet Yahyaa, „alayhi assalaam, and there were previous 

prophets in which they believe; they are sometimes referred to as 

“guides”.  

I then mention their belief regarding the birth of Yahyaa, 

„alayhi assalaam, and clarify that the only common element 

between their narrative and the revelations of Islaam is that he was 

born to an elderly couple. According to Mandaeans, angels took 

Yahyaa from his mother as an infant to a “World of Light” where 

he was taught and raised, and reunited him with her after he had 

become a young man and a prophet.  
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I also quote excerpts from what they refer to as The Book of 

John (Drasa d-Yahyaa), and mention some of their beliefs 

regarding his miracles and teachings.  

In contrast, I present the teachings of Islaam regarding 

Yahyaa, „alayhi assalaam: his birth, description, characteristics, and 

death.  

Thereafter, I disprove the legitimacy of what they claim to be 

The Book of John, as well as other scriptures or sayings attributed 

to their prophets, and outline their role in the alteration and 

distortion of their scriptures.  

The research is concluded with a summary of the 

aforementioned topics.  
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 :  املقدمٕ

اهصٜ تطكِا   اؿٌس هلل اهصٜ أُعٍ عوِٚا بِعٌٞ اإلغ٩َ ٗإتبا  سبٚبِا قٌس
ٗاؿٌس هلل اهصٜ أكطًِا ، عوٟ احملذٞ اهبٚها١ هٚؤا كِٔاضٓا ٨ ٙعٙغ عِٔا إ٨ ٓاهم

  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳچ  ٗتععٌٍٚٔ -عوٍٚٔ اهػ٩َ  –بِعٌٞ اإلمياْ ظٌٚع ضغوٕ 

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

ٗاهك٩ٝ ٗاهػ٩َ عوٟ خامت ، 1چ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓے  ے ھ
 . ا٪ُبٚا١ ٗاهطغى قٌس بّ عبساهلل ٗعوٟ آهٕ ٗقشبٕ امجعني 

ًّ ضغى اهلل تعاىل اهصّٙ بعجٍٔ إىل بين  -عوٕٚ اهػ٩َ -ٗبعس فإْ وٟٚ 
كٌا شكط ، ٗشكط اهلل تعاىل قكٞ ً٘هسٖ بعس زعا١ أبٕٚ ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ، إغطا٢ٚى
لجري ًّ قفاتٕ ٗغذاٙاٖ يف اهقطآْ اهلطٍٙ ٗ شكطت هِا اهػِٞ اهكشٚشٞ غبشإُ اه

ٗهلّ ٓصا اهِ  اهلطٍٙ ابّ اهلطٍٙ تِاٗهتٕ كتب ًّ ، إىل قًٕ٘ بعها ًّ ٗقاٙاٖ
، كِ  ًّ أُبٚا٢ٍٔ اهصّٙ ٙػٌٍُ٘ٔ "املعوٌْ٘" (املِسا٢ْٚ٘ ٙػٌْ٘ أُفػٍٔ )اهكاب٣ٞ
فاغتدطت ، توحا مجعٖ٘ ًّ عِس أُفػٍٔك ٗكتابا ًقسغا، ٗدعو٘ا هٕ تاضىا خاقا بٍٔ

ٗشكطت ٓصٖ ، اهلل يف اهلتابٞ عٍِٔ ًّ خ٩ي عقٚستٍٔ فٕٚ ًٗقاضُتٕ مبا عِس املػوٌني
 –ٗاهلل أعوٍ  –ٗتععٍ اتكاهلا باهكاب٣ٞ 2 اهفطقٞ باهصات ٪ُٔا ٓٛ امل٘د٘زٝ ا٬ْ فق 

سعٞ اخت٩فٍٔ ٍٗٓ ٙفهوْ٘ اغٍ" اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚٞ " عوٟ اغٍ اهكاب٣ٞ " فق  ًع ٩ً
س٘ي سقٚقٞ ُػبتٍٔ هوكاب٣ٞ فٌٚا بٍِٚٔ ٗٙعتربْٗ أُفػٍٔ فطقٞ ًّ فطق اهكاب٣ٞ 

3املتعسزٝ
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ٗٓصا ، ٗبفهى اهلل ًِٗتٕ بسأت اهلتابٞ عّ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚٞ يف عسٝ أعاخ
هصا ضمبا تطز عباضات أٗ ًباسح ًؿرتكٞ تقتهٚٔا طبٚعٞ ; اهبشح ٓ٘ ا٪ٗي عٍِٔ

 - ٗاهلل أعوٍ –ا٪عاخ 

 : أٌٓٚٞ اهبشح

املِسا٢ْٚ٘ ً٘د٘زْٗ ا٬ْ يف اهعطاق ٗدِ٘ب إٙـطاْ عِـس ًكـب ا٪ُٔـاض ِٓـان       -1
ٗكاُ٘ا يف اهػابق ٙػتدفْ٘ ممّ س٘هلٍ ٨ٗ ٙربظْٗ إع٩ًٚا هلّ ُتٚذٞ ًا وسخ 

خطدـ٘ا هوعـامل ًـّ خـ٩ي ًـ٘اقعٍٔ       –سفعٔـا اهلل ًـّ كـى ؾـط      –يف اهعطاق 
يت يف املٔذـط ممـا اغـتسعٟ اهلتابـٞ     ٗمجعٚاتٍٔ ٗف٩تٔـٍ ًٗـ٧اطاتٍٔ خاقـٞ اهـ    

 . 4عٍِٔ

قوٞ اهلتابٞ عّ ٓصٖ اهحا٢فٞ باهوغٞ اهعطبٚٞ فغاهـب ًـا كتـب عـٍِٔ عـّ ططٙـق         -2
5. املػتؿطقني بوغاتٍٔ ا٪َ

 

3-    ٍ ٗقـا٨ٗتٍٔ  ، اـو  اه٘انح يف عقا٢سٍٓ اهيت أخصت ًّ كى زٙاُـٞ فـاٗضٝ هلـ
. ني ًّ عِس اهلل تعاىلزّٙ مساٜٗ ت٘سٚسٜ مبكوش املػتٌٚتٞ إلبطاظ قشتٔا ٗأُٔا

 . شهم ٨قاهٞ ٍٗٓ كاشبْ٘ يف

 : ًِٔذٛ يف اهبشح
ٗ املِٔر اهتشوٚوٛ ًّ خ٩ي  املِٔر اهتاضىٛ: مجع  فٕٚ بني ًِٔذٛ يف اهبشح   

 : ًا ٙوٛ
، اهيت ٙػط اهلل هٛ اؿكـ٘ي عوٚٔـا   ا٨عتٌاز عوٟ ًكازض زٍِٙٔ ًّ خ٩ي كتبٍٔ -1

 . اهعِلب٘تًٚٞٗ٘اقعٍٔ اـاقٞ املت٘فطٝ عوٟ اهؿبلٞ 

 . عطض عقٚستٍٔ يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ًّ خ٩ي املكازض ٗاملطادع  -2

 . ًّ خ٩ي اهقطآْ ٗاهػِٞ اهكشٚشٞ عقٚستٍٔ عرب اهتعقٚب عوٚٔا ؼوٚى -3
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 . ا٨عتٌاز عوٟ املكازض ثٍ املطادع -4

 . ُعطا هحبٚعٞ أعاخ اهرتقٚٞ اهعوٌٚٞ; ا٨ختكاض غري املدى -5

 . ضٓااهتدطٙر ه٫سازٙح ٗععٗٓا ملكاز -6

 : ًّٗ أٍٓ اهكع٘بات اهيت ٗادٔتين
مما اغتسعٟ طو  هلا ًّ ; ٗيف ب٩زٜ اهغاهٚٞ، قوٞ املطادع املت٘فطٝ عٍِٔ يف اه٘اقع -1

ٗٓصا اغتغطق  (بطٙحاُٚا، اإلًاضات اهعطبٚٞ املتشسٝ، ًكط، اهٌّٚ، اهعطاق) اـاضز
 . ٗقتا ٨ ٙػتٔاْ بٕ 

ًع تِاقض ًعوً٘ـاتٍٔ عـّ   ، ٍغٌ٘نٍٔ يف تاضىٍٔ ٗعقا٢سٍٓ باعرتافٍٔ أُفػٔ -2
سقٚقتٍٔ ُعـطا هباطِٚـٞ ٗغِ٘قـٚٞ زٙـٍِٔ ممـا ٙؿـلى قـع٘بٞ باهغـٞ يف اهلتابـٞ          

 . ٗٓصا أخص ًين ٗقتا ط٩ٙ٘ يف قطا١ٝ كتبٍٔ ًٗ٘اقع6ٍٔعٍِٔ

إغ٩قٍٔ هبعض ً٘اقعٍٔ املٌٔٞ اهيت اعتٌست عوٚٔـا يف ُقـى عقا٢ـسٍٓ ٗأقـ٘اي      -3
يف اهبشـح ٗقـس ٙكـى ٗقـس ٨     ٗٓصا هس٠ اهباسح ٙؿلى عب٣ا دسٙـسا  ، أتباعٍٔ

 . ٙكى ملحو٘بٕ

.  ُٗتٚذٞ ملا غبق قس تلْ٘ ِٓان ثغطات يف اهبشح ًع اعرتايف بقك٘ضٜ اهبؿطٜ
ٗهلّ ٙعوٍ اهلل ٗسسٖ ًس٠ املعاُاٝ اهيت ًـطضت بٔـا أثِـا١ كتـابيت يف ً٘نـ٘  دسٙـس       

 . كٔصا

 : خطٕ البحث

 : هقس قػٌتٕ إىل ًقسًٞ ًٗباسح ؼتٔا ًحاهب

 . أٌٓٚٞ اهبشح ٗاملِٔر املتبع ٗأٍٓ اهكع٘بات ٗخحٞ اهبشحاملقسًٞ ٗتتهٌّ 

 . ًفَٔ٘ اهكاب٣ٞ: املبشح ا٪ٗي
 . املفَٔ٘ اهوغٜ٘: املحوب ا٪ٗي
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 . املفَٔ٘ ا٨قح٩سٛ: املحوب اهجاُٛ

 . أٍٓ عقا٢س اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني: املبشح اهجاُٛ
 . اهِب٘ٝ عِس اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني: املبشح اهجاهح

 . ًفَٔ٘ اهِب٘ٝ :املحوب ا٪ٗي
 . أُبٚا٦ٍٓ ٗكتبٍٔ: املحوب اهجاُٛ
 . وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف اهسّٙ اهكاب٣ٛ املِسا٢ٛ: املبشح اهطابع
 . ُبصٝ عّ ظًّ ظٔ٘ضٖ: املحوب ا٪ٗي

 . ُٗؿأتٕ ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب اهجاُٛ
 . ٗؾطٙعتٕ ًعذعات وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب اهجاهح
 . اٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َٗف: املحوب اهطابع

 . كتاب وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب اـاًؼ
 . أٍٓ ًا ٙعتقسٖ اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب اهػازؽ
 . وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف اهسّٙ اإلغ٩ًٛ: املبشح اـاًؼ

 . ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب ا٪ٗي
 َقفات وٟٚ عوٕٚ اهػ٩: املحوب اهجاُٛ
 . ًا دا١ عّ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف اهػِٞ اهكشٚشٞ: املحوب اهجاهح

 . ٗفاٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: املحوب اهطابع
 . اهتعقٚب
 . اـااٞ
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ٗأْ ، مبِٕ ٗكطًٕ ٗفهوٕ –غبشإُ  –أغأي اهلل تعاىل أْ هعوٕ عجا ًقب٨٘ هسٕٙ 
شّ بؿط ًّ فحطتِا هعوٕ يف ًٚعاْ سػِاتٛ ٗشضٙيت ٗاهتقكري ٗاضز ٗاـحأ قازض فِ

اـحأ ٗاهِػٚاْ ًّٗ ؾٌِٚا اهت٘بٞ ٗطوب اهغفطاْ ٗهػ  يف شهم بسعا بني اهبؿط ٨ٗ 
 . ؾصٗشا بني اهباسجني
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 مفًُم الصابئٕ: املبحث األَل

 املفًُم اللغُٓ: املطلب األَل

ُ  َقِبَأ ُٗقبـ١ُ٘ اٗ  إْ كوٌٞ اهكاب٣ٞ ًأخ٘شٝ ًّ اهفعى اهج٩ثٛ )َقَبأ ٙـَِكبأ
ـِأُٗقبـ١ُ٘اَقبـ٧ُ ٙ خطز ًّ زّٙ إىل آخط كٌا تكبأ اهِذَ٘ أٜ : ك٩ٌٓا. ـَِكبـ٧ُ َقب

ؽطز ًّ ًحاهعٔا ٗٙقاي أقبأت اهقَ٘ إشا ٓذٌ  عوٍٚٔ ٗأُ  ٨ تؿعط مبلأٍُ 
 7ٗتِحق ًٌٔ٘ظٝ ٗغري ًٌٔ٘ظٝ(، أٜ تسي عوٍٚٔ غريٍٓ ٗقبأت عوٟ اهقَ٘

املداهفْ٘ هلٍ ، قًٍ٘ٔ ٍٓ أٗه٣م اـاضدْ٘ عوٟ عبازٝ: )فاهكا٢بٞ يف اهوغٞ إشْ
أٗ أٜ ، ؾأٍُٔ يف شهم ؾأْ ًّ ُػٌٍٚٔ يف أٙاًِا باملوشسّٙ أٗ اهلساًني، يف زٙاُتٍٔ

اظزضا١ هلٍ ٗ . . ًكحوح آخط ٙطًٛ بٕ ًّ ىطز عوٟ زٙاُٞ اجملتٌع ٗ قٌٕٚ ٗ تقاهٚسٖ
 اهكب٘ٝ يف ًقابوٞ اؿِٚفٚٞ فبشلٍ ًٚى ١٨٧ٓ عّ)إشْ ُق٘ي إْ ، 8تِفريّا هوِاؽ ًٍِٔ(

هصا لس)املػوٌني مل ٙطتاس٘ا ; 9غِّ اؿق ٗظٙغٍٔ عّ ُٔر ا٪ُبٚا١ قٚى هلٍ اهكاب٣ٞ(
فوٌا ، بى كاُ٘ا ٙلصبْ٘ كى ًّ ٙحوق عوٍٚٔ ٓصٖ اهتػٌٚٞ ًّ املؿطكني، هلصٖ اهتػٌٚٞ

. . أ٨ إْ عٌط بّ اـحاب قس قبأ: يف قطٙـ قا٩ّ٢ –مجٚى بّ ًعٌط اؾٌشٛ  –ُاز٠ 
ًّ خوفٕ  -ضنٛ اهلل عِٕ ٗأضناٖ  -فِاز٠ عٌط  –َ ٗشهم سني زخى يف اإلغ٩. 
ٗغريٖ هو٘ثِٚني  -ضنٛ اهلل عِٕ  -فتلصٙب عٌط . . إُٛ أغوٌ . . هقس كصب: قا٩ّ٢

، ٙؿعط بأْ أٓى ًلٞ إمنا أطوق٘ا عوٟ املػوٌني ٓصٖ اهتػٌٚٞ إٓاُٞ هلٍ، ًّ أٓى ًلٞ
 . 10ًِٔا(  ٗإ٨ ملا اُععر املػوٌْ٘، ٗاظزضا١ بٍٔ ٪ُٔا كاُ  غبٞ عِسٍٓ

أْ ًعِٟ امسٍٔ : ٗهلّ ٓصا املعِٟ اهوغٜ٘ ٙطفهٕ اهكاب٣ٞ اؿاهْٚ٘ ٗٙطْٗ 
أقى )11ٗأضاقٕ ٗغلبٕ : هغ٘ٙا ًأخ٘ش ًّ اهفعى اهج٩ثٛ "قٖب " ًِٕٗ قب املا١ ٗمٖ٘

اهلوٌٞ ًِسا٢ٛ آضاًٛ سٚح دا١ت اهلوٌٞ ًّ اؾصض )قبا( أٜ اضاؼ أٗ غحؼ 
بٚٞ مماث٩ّ كٌا يف اهوغٞ املِسا٢ٚٞ ٗدا١ تفػريٖ يف ٗكصهم دا١ ٓصا اؾصض يف اهوغٞ اهعط
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املعادٍ اهعطبٚٞ ٓ٘ قب املا١ ًّ اهطأؽ إىل أمخل اهقسَ أٗ ا٨ضااؽ يف املا١ ٗدا١ت 
. 12(تػٌٚٞ اهكبٞ أٗ اهكاب٣ٞ ًّ خ٩ي احملٚ  هلٍ ٍٗٓ ٙغحػْ٘ ٗٙطاػْ٘ باملا١

يف ؾطٙعتٍٔ ٗٓ٘ ٗعٌوٚٞ اهتعٌٚس تعين " ًكبتا " ٗٓ٘ ٙتفق ًع طقػٍٔ اهط٢ٚؼ 
 . ا٨غتػاي يف املٚاٖ اؾاضٙٞ

ٗيف املقابى لس باسجٞ ًِسا٢ٚٞ ؼاٗي اؾٌع بني أقى اهلوٌٞ عطبٚا ٗقاب٣ٚا ًّ 
مّ إْ عسُا إىل ): فتق٘ي قسق زِٙٔا –يف ظعٌٔا  –خ٩ي اهفعوني قبأ ٗقبغ هتجب  

ا ٗٓٛ ًّ املفطزات ًٗؿتقاتٔ املكازض اهكاب٣ٚٞ ه٘دسُا فٚٔا كوٌٞ " قبا " اهغري ًٌٔ٘ظٝ
املِسا٢ٚٞ ا٬ضاًٚٞ ٗتعين اهتعٌٚس أٗ اهتحٔري باملا١ كؿعريٝ زِٙٚٞ أغاغٚٞ ًّ ؾعا٢ط 
اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني ٍٗٓ ٙحوقْ٘ عوٟ ٓصٖ اهؿعريٝ " قباغٞ " فٚلْ٘ تفػريٓا إىل اهوغٞ 

ثٍ ، " قبغ ٗاهلوٌٞ بٔصا املعِٟ ٗاضزٝ يف اهوغٞ ا٬كسٙٞ "قٚب٘" " قٚب٘ تَ٘: قبا: اهعطبٚٞ
: شكطت عسٝ ًؿتقات هولوٌٞ يف اهوغٞ ا٬ضاًٚٞ تع٘ز إىل ًعِٟ اهتعٌٚس باهغحؼ يف املا١

ٗساٗه  ضب  ًاغبق باهفعى اهج٩ثٛ اهعطبٛ " قبغ ، ًكحبا، ًكب٘تا، قبٚ ، قبا
ٗٓ٘ ا٨ضااؽ أٗ اهغٌؼ يف املا١ كٌا أُٔا  إْ ٓصٖ اهلوٌٞ ؼٌى املعِٟ املازٜ: "ٗقاه 

ٗشكطت ًعِٟ  ٕ ًعِٟ زِٙٚا ٓ٘ اهتش٘ي أٗ اهسخ٘ي يف زّٙ دسٙسؼٌى يف اه٘ق  شات
"اهكبغ اهغٌؼ ٗاهتغٚري ٗمس  : اهفعى يف اهوغٞ اهعطبٚٞ ٗاختاضت املعِٟ ا٬تٛ

: تحٔريا هٕ ٗقبغٞ اهلل، اهِكاض٠ غٌػٍٔ أ٨ٗزٍٓ يف املا١ قبغا هغٌػٍٔ إٙآٍ فٕٚ
تِاظط ٗانح  ل إىل ٗد٘ز"ٗؽو ٗقٚى كى ًاتقطب بٕ ٗاـوقٞ زِٕٙ ٗاهكبغٞ اهؿطٙعٞ

" قبأ "ٗ "قبغ " إش أْ اهلوٌات اهج٩خ : بني اهلوٌٞ ا٬اضاًٚٞ "قبا" ٗاهلوٌتني اهعطبٚتني
ؼٜ٘ ًسه٨٘ زِٙٚا ٗاسسا ٓ٘ اهتغٚري أٗ اهتش٘ي ًّ زّٙ إىل زّٙ آخط ٗاهغٌؼ 

أٜ زخى يف  –عطبٚٞ  –أْ اهكاب٣ٛ ٓ٘ اهؿدل اهصٜ قبأ : هوتحٔري فتلْ٘ اـ٩قٞ
 . 13(أٜ اقحبغ أٗ تعٌس باملا١ –آضاًٚٞ  –كاب٣ٞ بعس أْ قبا زّٙ اه
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ٗقٚى أٙها أْ أقى اهلوٌٞ )عربٙٞ ثٍ ُقو  إىل اؾعٙطٝ اهعطبٚٞ ٗقاضت مبعِٟ 
ٗإ٨ فٔٛ يف ًعِآا باهعربٜ تحوق عوٟ ًا ٙتكى باؿطٗب ٗاؾٔاز ٗقٚى  خطز ًٗاي

 14(ين دِس اهػٌا١اهيت تع ًّ اهفعى اهعربٜ قبغ أٜ غحؼ ٗقٚى إْ كوٌٞ "قبأٗخ"
ٗٓصا اهق٘ي وتاز إىل ؼطٙط ٙطب  قشٞ ٓصٖ ا٪ق٘اي بكشٞ ًفَٔ٘ اهلوٌٞ يف اهوغٞ 

 . اهعربٙٞ

أْ اهكاب٣ٞ ٙطفهْ٘ املعِٟ اهوغٜ٘ اهعطبٛ هلوٌٞ : إشْ نول مما غبق إىل
املعِٟ اهوغٜ٘  ٗساٗه٘ا ضب ، املاضق ًّ زِٕٙ مما ٙعس ٗمسا كعٙا ٪ُٕ ٙعين; قاب٣ٞ

 .  ا٨غتػاي بإُٔ ٙعين اهتش٘ي إىل زٙاُٞ اهكاب٣ٞ با٨غتػاي يف املا١بعقٚستٍٔ يف

٪ٍُٔ ٙطفهْ٘ اهبتٞ زخ٘ي أٜ ؾدل إىل ; ٗٓصا املدطز هلٍ غري ًقب٘ي
ٗأتباعٍٔ ٙغتػوْ٘ يف املا١ هٚؼ يف كى ٗق  تبعا ، اهصٜ ٙعس زٙاُٞ ًغوقٞ، زٍِٙٔ

 . هعقا٢سٍٓ املتِ٘عٞ ٗتقسٙػٍٔ هوٌا١

 فًُم االصطالحْامل: املطلب الثانْ

هقس اختو  اهكاب٣ٞ املعاقطْٗ يف ؼسٙس ًكحوح ٗاسس خام بٍٔ بِا١ا عوٟ 
 : كٌا ٙتهح مما ُقوتٕ عٍِٔ ًّ ًكازضٍٓ اـاقٞ بٍٔ، عقا٢سٍٓ اهيت ٙقسغُ٘ٔا

 : ًِسا٢ٛ ٗٓصٖ تعين ؾ٣ٚني: اهكاب٣ٞ ٓٛ: ٙق٘ي أسسٍٓ

عاض  أٗ املعطفٞ فػطٓا بعض عوٌا١ اهوغات بأُٔا تعين " اهعاض " ًّٗ كوٌٞ اه
ٗكوٌٞ املعطفٞ تعين ًعطفٞ اهلل ًّ دطا١ تأًى . (Gnosticاؾتق  كوٌٞ املعطفٚني أٜ )

أٗ إىل ، أٗ تِػم أٗ تك٘  ٗتفلري عٌٚق يف أْ ٓصا اهلْ٘ وتاز إىل خاهق ًسبط
ْٓ٘ ٗٓصا اهتفلري اهعٌٚق ٨ وتاز إىل أُبٚا١ ٗضغى هٚ٘قوٖ٘ إىل اهِاؽ . ً٘دس ًل

ٗعوٟ ٓصا فقس فطض ًّ دطا١ ٓصا ا٨عتقاز أْ ، اعتٕ ٗعبازتٕٗٙفطن٘ا عوٍٚٔ ط
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ٗٓصا علؼ ًا ٓ٘ ً٘د٘ز يف كتبٍٔ أٜ إميأٍُ ، اهكاب٣ٞ ٨ ٧ًِْٙ٘ بطغاهٞ ا٪ُبٚا١
 . بآزَ ٗؾٚ  ٗغاَ ٗوٟٚ ًٍِٗٔ اؾتق٘ا ًِابع زٙاُتٍٔ

ٓصٖ اهعباضٝ  -اًا اهق٘ي اهجاُٛ ٗاهصٜ أفػطٖ أُا كٌا ٙفػطٖ بعض اهعوٌا١ غريٜ
أْ كوٌٞ ًِسا٢ٛ ًؿتقٞ ًّ ًِسا ٗتعين -٩ عّ اهلاتب اهكاب٣ٛ غهباْ اهطًٗٛ ُق

ٓٛ ٗتعين  ٗكوٌٞ ًِسز، امل٘سس ًِٗٔا أخصت ًِسٜ ٗتعين قى اهعبازٝ أٗ اهت٘سٚس
 . ت٘سٚس اهلل ٗعبازتٕ

إشْ فلوٌٞ ًِسا٢ٛ تعين ٗتؿٌى امل٘سسّٙ أكجط مما ٙقكسٓا بعض اهعوٌا١ ًّ 
لوني فاهسّٙ اهكاب٣ٛ غ٘ا١ كاْ ًّ املعطفٞ أٗ ًّ املِسا٢ٚٞ ٗعوٟ ك٩ اهؿ. املػتؿطقني

خاهق عوٜ٘ ٙعذع اإلُػاْ أْ ٙكفٕ أٗ أْ ٙعط  ، فٔ٘ ٙعين ت٘سٚس خاهق هلصا اهلْ٘
٪ْ أٜ ٗق  تحوقٕ عوٕٚ ػسٖ أعوٟ ًِٕ ٗأكجط زقٞ ; تلِٕ٘ٙ أٗ أْ ٙعط  كِٕٔ
 . ٗمش٨٘ ًّ شهم اه٘ق (

ا٬ضاًٚٞ ٗتعين ًّ  (Sbaقبا )٣ٞ ًّ ًٍِٗٔ ًّ ٙط٠ إُٔ اؾتق  كوٌٞ اهكاب
ٗك٩ . اهكاب٣ٛ كى ًّ خطز ًّ زّٙ إىل زّٙ آخط: قبغ أٗتعٌس ٗتعين باهعطبٚٞ

فاهتعٌٚس يف اهعقٚسٝ اهكاب٣ٚٞ هعى . اهلوٌتني ٙعِٚاْ ؾ٣ٚا ٗاسسا ٗٓ٘ اهتغٚري اهعبازٜ
هلِع اهطباُٛ اهؿدل ٙتبع بعس اهتعٌٚس اهعقٚسٝ اهكاب٣ٚٞ ٗقس دا١ يف كتاب" اهلِعا ضبٕ" ا

أٗ قش  آزَ ٗٓ٘ اهلتاب اهصٜ ؾطح ٗٗنح عبازٝ اهكاب٣ٞ ٗفوػفٞ عقٚستٍٔ 
ٗعوٟ ٓصا فاهتعٌٚس ٙعين إعحا١ . أْ عٌازن ىطدم ًّ اهٚٔ٘زٙٞ إىل املِسا٢ٚٞ: ًاًعِاٖ

 15اهفطز اهكاب٣ٛ قفتٕ اهكاب٣ٚٞ أٗ اغٍ اهكاب٣ٚٞ(

ؼ عوٕٚ اهػ٩َ " ًٍِٗٔ ًّ ٙق٘ي إْ تػٌٚتٍٔ باهكاب٣ٞ تع٘ز إىل سفٚس إزضٙ
٪ُٕ ٨ت٘هس ا٪مسا١ قبى ; قاب٤ بّ قؿو٘ح بّ إزضٙؼ "ٗٓصا اهل٩َ غري زقٚق

 . 16املػٌٚات



 25        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

ٗعِس اهقطا١ٝ يف كتبٍٔ املقسغٞ لسٍٓ ٙعِْ٘ باهت٘سٚس تعحٚى إهلٍٔ عّ كى 
 . اهكفات ٗهٚؼ املقك٘ز بٕ اهت٘سٚس اؿقٚقٛ اهصٜ ُعطفٕ كٌػوٌني

ٙقسؽ ، اهيت تعترب وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ُبٚا هلا)17٘ٓٗهلّ املفَٔ٘ اؿقٚقٛ هوكاب٣ٞ
 ٗٙعترب ا٨ػاٖ م٘ لٍ اهقحب اهؿٌاهٛ، أقشابٔا اهل٘اكب ٗاهِذَ٘ ٗٙععٌُ٘ٔا
 . 18(ٗاهتعٌٚس يف املٚاٖ اؾاضٙٞ ًّ أٍٓ ًعاملٍٔ

)ٗاختو  فٍٚٔ عوٟ عسٝ أق٘اي فٌٍِٔ ًّ ٙط٠ أٍُٔ ًّ اهِكاض٠ ًٍِٗٔ ًّ 
ّ ٙق٘ي إٍُٔ ًّ اجمل٘ؽ ًٍِٗٔ ًّ ٙق٘ي إٍُٔ ًّ ٨ ٙق٘ي إٍُٔ ًّ اهٚٔ٘ز ًٍِٗٔ ً

 . 19(ًّ كاُ٘ا عوٟ اهفحطٝ ٨ٗ ٙتسِْٙ٘ بسّٙ: زّٙ هلٍ

ٗاهػـبب  ; ٗهلّ قاب٣ٞ اهعطاق املعاقطّٙ ٙفهوْ٘ تػٌٚٞ أُفػـٍٔ باملِـسا٢ٚني  
)اغٍ "اهكاب٣ني " كاغٍ هلصٖ اهحا٢فـٞ غـري ًعـطٗ  عِـسُا ٨ زِٙٚـاّ  ٨ٗ      : كٌا ٙصكطُٕٗ

ف٩ بس إشْ ًّ أْ تلْ٘ تػٌٚتِا باهكـاب٣ني قـس    (ًِساٙٛ)ُِا ُعط  أُفػِا ٨; تأضىٚاّ 
فـإشا عوٌِـا أْ اهؿـعاض اهـسٙين اهط٢ٚػـٛ هـسِٙا ٓـ٘        ، دا١ت ًّ ا٪ق٘اَ اهـيت س٘هِـا  

ا٨ضااؽ يف املا١ اؾاضٜ ٗأْ طٔاضتِا اهًٚ٘ٚٞ ااضؽ كصهم عـّ ططٙـق ا٨غتػـاي يف    
أٜ اهتعٌٚـس تـطدح هـسِٙا أْ اهتػـٌٚٞ      (بتًٕك)ٗأْ ٓصٖ املٌاضغٞ تػٌٟ عِسُا ، املا١
ا٬ضاًٛ ًٗعِاٖ ٙطاؼ ٗٙتعٌس ٗمّ ُق٘ي يف قٚغٞ  (قبا)ًأخ٘شٝ ًّ فعى  (قاب٣ٛ)

ٍ   (ب ًكبتٕ ؾو٣ٌٟاُـ قاب)ا٪شاْ عِسُا  كٌـا  . أٜ كى ًّ ٙتعٌس باملعٌ٘زٙـٞ ٙػـو
ٗ ٨ ، ريأٜ تعٌست بعٌاز إبطآٍٚ اهلـب  (قبِٚا امبكبتٕ از بٔطاَ ضبٕ)ُق٘ي يف اهتعٌٚس 

بس ِٓا ًّ اإلؾاضٝ إىل أْ اهوغٞ املِسا٢ٚٞ ؽو٘ ًّ اهتِقٚ  ًّٗ بعض اؿطٗ  امل٘د٘زٝ 
يف اهوغٞ اهعطبٚٞ ًِٗٔا سطٗ    غ ض ظ ٗٙػتعاض عِٔا يف بعـض ا٪سٚـاْ عـط     
اهلا١ ٪ُٕ أغٔى يف اهوفغ عوٌا" أْ سط  اهعني ً٘د٘ز إ٨ إُٔ ًٌٔى عٌوٚا" ًٗـّ ِٓـا   

حق فتش٘ي اهفعى )اقحبغ( إىل )اقحبأ( ٗمبطٗض اه٘ق  ؼ٘ي بسأت أٗي ًؿل٩ت اهِ
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اهوفغ إىل )قبأ( ًِٕٗ بسأت أٗي املؿاكى ًع إخ٘اُِا املػوٌني سٚح ُتـصكط مجٚعـا" أْ   
هلِٔـا  . ٪ُٕ خطز عّ زّٙ آبا٢ٕ; اهِ  قٌس قوٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍ كاْ ٙوقب باهكاب٤

هسِٙا اهلجري ًـّ اهعبـاضات اهـيت تـصكط     ٗ. ٗاضاؼ يف املا١، تعين يف اهوغٞ املِسا٢ٚٞ تعٌس
ٗكـجري  ، فٌّ املعق٘ي أْ ٙلْ٘ ا٪ق٘اَ اجملاٗضْٗ هِا. كوٌٞ )املكبتٕ( كجرياّ  يف طق٘غِا

قس أطوق٘ا عوِٚا اغٍ )اهكـاب٣ني( أٜ املغتػـوٞ   ، ًٍِٔ آضاًْٚ٘ ٗٙعطفْ٘ اهوغٞ ا٬ضاًٚٞ
ٗ ا٪ب اهلطًوـٛ  ني ًـٍِٔ ُ٘هسكـٕ   ٗقس أٙس ٓـصا اهـطأٜ كـجري ًـّ اهبـاسج     ، با٬ضاًٚٞ

باسجـٞ ًِسا٢ٚـٞ تـط٠ أْ     هلّ، 20اهوٚسٜ زضاٗض ٗاهربفػ٘ض اٗهريٜ ٗكجريْٗ غريٍٓ(ٗ
 . 21(اهكاب٣ٞ ٗاملِسا٢ْٚ٘ تػٌٚتاْ ملػٌٟ ٗاسس)

إْ املِسا٢ٛ ٓ٘ اغٍ ًلاْ أًا اهكاب٣ٛ ): ُٗقطأ ق٨٘ دسٙا أٙها هكاب٣ٛ ًعاقط
٢فٞ املػـتقطٝ يف إٙـطاْ فٔـ٘    ٗمبا إُٔ ًّ إٙطاْ ٗٙلتب عّ ٓصٖ اهحا(فٍٔ ا٨غٍ اهسٙين

عوٟ  –ٙعٚس اغٍ املِسا٢ٛ إىل زٗهٞ " ًاز "أٗ " ًازٜ " اهيت ٓٛ ا٬ْ إٙطاْ ٗاؽصٗا باهتاهٛ 
ٗ   امسا دسٙسا هلـٍ ًـّ ٓـصٖ اؿهـاضٝ     –سػب ضإٔٙ  املاُـسا٢ٛ ٗبقـ٘ا    ًـّ املـازا٢ٛ أ

 . . 22عاَ( 1800قافعني عوٟ ٓصا ا٨غٍ اؾسٙس عوٟ ًس٠ 

ْ . . )اهكاب٣ٞ: هٞ عوٟ ًعِٟ ٗاسسٗتتعسز أمسا٦ٍٓ اهسا ٞ . . املِـسا٢ٚ٘ ، املغتػـو
اضتباطـا   -يف اهتـاضٙذ   -ٙؿري إىل أكجـط اؾٌاعـات ا٨ثِٚـٞ    ، أمسا١ كتوفٞ ملعِٟ ٗاسس

فلـاْ   ؟ملاشا تعسزت تػٌٚات املِسا٢ٚني: ٗيف غ٧اي يف فوٞ ًِسا٢ٚٞ، 23ٗتقسٙػا هوٌا١(
بعس تاضىٍٔ ٗتقوبات اهعك٘ض  بػبب اختوف  تػٌٚات اهكاب٣ٞ): د٘اب أسس كِٔتٍٔ

عوٕٚ اهػ٩َ ٗهصهم فٍٔ ًّ أقسَ ا٪قـ٘اَ   ظصٗض عقٚستٍٔ إىل اهِ  آزَ فٍٔ ٙطدعْ٘
ٗهصهم فإْ تعاقب ا٪ط٘اض ٗاؿقب اهتاضىٚٞ ٗتغٚري ًلاْ ٗد٘زٍٓ ٗغـلٍِٔ   امل٧ًِٞ

 . 24(باغتٌطاض ٓ٘ اهػبب اهط٢ٚػٛ ٨خت٩  اهتػٌٚات اهيت أطوق  عوٍٚٔ



 27        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

ُقطأ تعطٙ  اهكاب٣ٞ عِس عوٌا١ املػوٌني ه٘ضٗز امسٍٔ يف ث٩ثٞ ٗيف املقابى 
اختو  س٘ي تعطٙفٍٔ عوٌا١  ُٗعطا هغٌ٘نٍٔ ٗباطِٚتٍٔ فقس. 25ً٘انع يف اهقطآْ

: -ضمحٕ اهلل  –ُٗبسأ بأٗي تفػري ٗقى إهِٚا فِقطأ تعطٙ  اإلًاَ اهحربٜ : املػوٌني
تو  أٓى اهتأٗٙى يف ًّ مجع قاب٤ ٗٓ٘ املػتشسخ غ٠٘ زِٕٙ زِٙا ٗأخ اهكاب٣ْ٘)

ٙوعَ شهم كى خاضز ًّ زّٙ إىل غري : ٙوعًٕ ٓصا ا٨غٍ ًّ أٓى املوى فقاي بعهٍٔ
اهكاب٣ْ٘ هٚػ٘ا : ٗقاي فآس، اهصّٙ عِٟ اهلل بٔصا ا٨غٍ قَ٘ ٨زّٙ هلٍ: ٗقاه٘ا، زّٙ

 ت٧كى شبا٢شٍٔ اهكاب٣ْ٘ بني اجمل٘ؽ ٗاهٚٔ٘ز ٨: ٨ٗزّٙ هلٍ ٗعِٕ بٚٔ٘ز ٨ٗ ُكاض٠
 زّٙ ًّ ا٪زٙاْ كاُ٘ا ظعٙطٝ امل٘قى: ٗقاي ابّ ظٙس اهكاب٣ْ٘. تِلح ُػا٦ٍٓ ٨ٗ

إهٕ إ٨ اهلل ٗمل  ٙق٘هْ٘ ٨إهٕ إ٨ اهلل ٗهٚؼ هلٍ عٌى ٨ٗ كتاب ٨ٗ ُ  إ٨ ق٘ي ٨
ٗقاي آخطْٗ ٍٓ قَ٘ ٙعبسْٗ امل٢٩لٞ ٗٙكوْ٘ هوقبوٞ ٗظاز قتازٝ ، ٧ًِٙ٘ا بطغ٘ي اهلل

ضمحٕ –ٗشكط اؿافغ ابّ كجري، 26 (طا٢فٞ ًّ أٓى اهلتابٗٙقطأْٗ اهعب٘ض ٗقٚى بى ٍٓ 
اهكاب٣ْ٘ اهصّٙ مل تبوغٍٔ زع٘ٝ : ٗقاي بعض اهعوٌا١)ٓصٖ ا٪ق٘اي ٗظاز عوٚٔا  -اهلل 

٨ٗ اجمل٘ؽ ٨ٗ  إٍُٔ قَ٘ هٚػ٘ا عوٟ زّٙ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠: ُ  ثٍ اختاض ٓصا اهق٘ي
ٗهلصا ، ٗٙقتفُٕ٘ طض هلٍ ٙتبعُٕ٘املؿطكني ٗإمنا ٍٓ قَ٘ باقْ٘ عوٟ فحطتٍٔ ٨ٗ زّٙ ًق

إش  أٜ إُٔ خطز عّ غا٢ط أزٙاْ أٓى ا٪ضض كاْ املؿطكْ٘ ِٙبعْٗ ًّ اغوٍ باهكاب٤
ًٍِٗٔ ًّ قاي إْ  إٍُٔ ًّ اهِكاض٠ ٗقب٘ا إىل اجمل٘غٚٞ): ًٍِٗٔ ًّ ٙق٘ي، 27(شان

ٗقٚى إُٕ  كتابٍٔ اهعب٘ض اهصٜ أُعي عوٟ زاٗز عوٕٚ اهػ٩َ ٗٓ٘ ً٘اعغ ب٩ أسلاَ
 عوٟ زاٗز كا٪سلاَ اهيت ُعي بٔا عوٟ اهِ   ُعي بٔا دربٙى عوٕٚ اهػ٩َ اَأسل

إٍُٔ : ُٗقطأ فٌ٘عٞ ًّ ا٪ق٘اي تِقى هِا ا٨خت٩  س٘هلٍ ًِٔا28(ًّ غري اهقطآْ
ٗٓصا ًػتبعس سني اهقطا١ٝ يف تاضىٍٔ اهصٜ ٙصكطُٕٗ  -عوٕٚ اهػ٩َ -عوٟ زّٙ ُ٘ح 
)إْ اهكاب٤ -ضمحٕ اهلل –شكط شهم املاٗضزٜ  سٗق: زهٚى ً٘ث٘ق عوٕٚ عّ أُفػٍٔ ثٍ ٨

فػٌٛ اهكاب٣ْ٘ بٔصا ا٨غٍ ـطٗدٍٔ ًّ اهٚٔ٘زٙٞ إىل  اـاضز ًّ ؾ١ٛ إىل ؾ١ٛ
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 –ٗٙط٠ اهعكؿطٜ، 29اهِكطاُٚٞ ٗقٚى إٍُٔ ٙععٌْ٘ أٍُٔ عوٟ زّٙ ُ٘ح عوٕٚ اهػ٩َ(
، 30ٗعبسٗا امل٢٩لٞ أٍُٔ قَ٘ عسه٘ا عّ زّٙ اهٚٔ٘زٙٞ ٗاهِكطاُٚٞ –ضمحٕ اهلل 
ا٪ؾبٕ تػٌٚٞ ٓصٖ اهحا٢فٞ قاب٣ٞ ملٚؤٍ ٗامطافٍٔ ): ٙط٠ إُٔ -ضمحٕ اهلل  –ٗا٬ًسٜ

٨ؽاشٍٓ آهلٞ غري اهلل تعاىل أخصا ًّ ق٘ي اهعطب قبأ ; عّ غِّ اؿق يف ُب٘ٝ ا٪ُبٚا١
عوٕٚ -ٗاهطاظٜ ميٚى إىل أٍُٔ اهصّٙ بعح فٍٚٔ إبطآٍٚ 31(اهطدى إشا ًاي ٗامط 

إْ ًسبط ٓصا اهعامل : )قَ٘ ٙق٘هْ٘: َ٘ ٗمسآٍ اهكاب٣ٞ فقايٍٗٓ عباز اهِذ-اهػ٩َ
ٗخاهقٕ ٓصٖ اهل٘اكب اهػبعٞ ٗاهِذَ٘ فٍٔ عبسٝ اهل٘اكب ٗملا بعح اهلل تعاىل إبطآٍٚ 

ٗبق٘ي اهطاظٜ قاي ابّ سعَ )ٗقس  32(عوٕٚ اهػ٩َ كاْ اهِاؽ عوٟ زّٙ اهكاب٣ٞ
كاب٣ْ٘ ٍٗٓ ٙق٘هْ٘ بقسَ ٙها  إىل مجوٞ ًّ قاي إْ ًسبط اهعامل أكجط ًّ ٗاسس اه

ا٪قوني عوٟ م٘ ق٘ي اجمل٘ؽ إ٨ أٍُٔ ٙق٘هْ٘ بتععٍٚ اهل٘اكب اهػبعٞ ٗاهربٗز 
ٗكاْ اهصٜ ِٙتشوٕ اهكاب٣ْ٘ ٪قسَ ا٪زٙاْ عوٟ ٗدٕ اهسٓط ٗاهغاهب . ...ا٪ثِٟ عؿط

 فبعح اهلل عع عوٟ أٓى اهسُٚا إىل أْ أسسث٘ا فٕٚ اؿ٘ازخ ٗبسه٘ا ؾطا٢عٕ مبا شكطُا
هٍٚٔ إبطآٍٚ خوٚوٕ عوٕٚ اهػ٩َ بسّٙ اإلغ٩َ اهصٜ مّ عوٕٚ ا٬ْ ٗتكشٚح ٗدى إ

ٙط٠  ٗكصا33(ًّ عِس اهلل تعاىل  ًا أفػسٖٗ باؿِٚفٚٞ اهػٌشٞ اهيت أتٟ اهلل بٔا قٌس
-يف أٍُٔ ًّ بعح إهٍٚٔ إبطآٍٚ  -كى ًّ ابّ تٌٕٚٚ ٗابّ قٍٚ اؾ٘ظٕٙ ضمحٌٔا اهلل 

أًٞ كبريٝ ًّ ): ّ قٍٚ اؾ٘ظٕٙ ٗقفا هوكاب٣ٞ بأٍُٔفِقطأ هإلًاَ اب -عوٕٚ اهػ٩َ 
: فقاي ضمحٕ اهلل أْ ا٨خت٩  س٘هلٍ سقٚقٞ ٗبني غبب شهم ٗشكط (ا٪ًٍ اهلباض

ًّ ًعطفٞ زٍِٙٔ ٍٗٓ  ٗقى إهٍٚٔ )ٗقس اختو  اهِاؽ فٍٚٔ اخت٩فا كجريا عػب ًا
ع٘تٕ ٗكاُ٘ا ًِقػٌْ٘ إىل ٧ًًّ ٗكافط ١٨٧ٓٗ ٍٓ قَ٘ إبطآٍٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗأٓى ز

أٍُٔ ٙأخصْٗ مبشاغّ  -كٌا ٙععٌْ٘  –ٗأقى زّٙ ١٨٧ٓ ، قػٌني سِفا١ ًٗؿطكْ٘
ٗهلصا مس٘ا ; ٍٓ عوٕٚ ق٨٘ ٗع٩ٌ ٗىطدْ٘ ًّ قبٚح ًا، زٙاُات اهعامل ًٗصآبٍٔ

فقس خطد٘ا عّ تقٚسٍٓ ظٌوٞ كى زّٙ ٗتفكٚوٕ إ٨ ًاضأٗا فٕٚ ، أٜ خاضدني: قاب٣ٞ
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٪ًٞ قس ؾاضك  مجٚع ا٪ًٍ ٗفاضقتٍٔ فاؿِفا١ ًٍِٔ ٗاملقك٘ز أْ ٓصٖ ا، ًّ اؿق
ؾاضك٘ا أٓى اإلغ٩َ يف اؿِٚفٚٞ ٗاملؿطكْ٘ ًٍِٔ ؾاضك٘ا عباز ا٪قِاَ ٗضأٗا أٍُٔ 

 –بععٌٍٔ  –ٗأكجط ٓصٖ ا٪ًٞ ف٩غفٞ ٗاهف٩غفٞ ٙأخصْٗ ًّ كى زّٙ ، عوٟ ق٘اب
(ثٍ شكط . ا٢عٍٔٗعق٦٩ٍٓ ٙ٘دبْ٘ إتبا  ا٪ُبٚا١ ٗؾط، قاغّ ًا زه  عوٕٚ اهعق٘ي

فكاب٣ٞ سِفا١ ٗقاب٣ٞ ًؿطكْ٘ ٗقاب٣ٞ ف٩غفٞ : إٍُٔ فطق: خ٩قٞ ق٘هٕ بأْ قاي
، 34(ًا عوٕٚ أٓى املوى ٗاهِشى ًّ غري تقٚس مبوٞ أٗ موٞ ٗقاب٣ٞ ٙأخصْٗ مبشاغّ

بساٙٞ ٙط٠ أْ اهكاب٣ٞ يف : ًا غبق فٔ٘–ضمحٕ اهلل  –بٌِٚا فكى ؾٚدٕ ابّ تٌٚٚٞ 
ٗهلصا قٚى إْ أضغح٘ بسي ططٙقٞ اهكاب٣ٞ اهصّٙ ): ق٘يأقؤٍ ٧ًًِْ٘ ً٘سسْٗ فٚ

ٗشكط 35(كاُ٘ا قبوٕ ٗاهصّٙ كاُ٘ا ٧ًًِني باهلل ٗاهَٚ٘ ا٬خط اهصّٙ أثِٟ عوٍٚٔ اهقطآْ
 : إْ اهكاب٣ٞ ِٙقػٌْ٘ إىل قػٌني: عٍِٔ عسٝ تعطٙفات فقاي ضمحٕ اهلل

لٚى قبى ٗاإل هؿطٙعٞ اهت٘ضاٝ ٍٓ ًّ كاْ ًتبعا: اهقػٍ ا٪ٗي اهكاب٣ٞ اؿِفا١
ٗضٜٗ ، ١٨٧ٓٗ ممّ محسٍٓ اهلل ٗأثِٟ عوٍٚٔ، اهِػذ ٗاهتبسٙى ًّ اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠

إهٕ إ٨ اهلل فق   اهلل ٗسسٖ فٍٔ قس ٙق٘هْ٘ ٨ اهصٜ ٙعط : أٍُٔ 36أٙها بإغِاز ثاب  
ٗقٚى ٍٓ قَ٘ ًّ اجمل٘ؽ ٗاهٚٔ٘ز ، ٗمل وسخ كفطا ٙعٌى بٔا ٗهٚػ  هٕ ؾطٙعٞ
ٚؼ هلٍ ؾطٙعٞ ًأخ٘شٝ عّ ُ  ٍٗٓ هٚػ٘ا كفاضا فإْ اهلل ٗه هلٍ زّٙ ٗاهِكاض٠ هٚؼ

فٍٔ ًػتٌػلْ٘ باإلغ٩َ املؿرتن ٗٓ٘ عبازٝ اهلل ٗسسٖ  قس أثِٟ عوٟ بعهٍٔ
اهطغى عوٟ  ٗم٘ شهم مما اتفق  ٗاهعوٍ ٗإهاب اهكسق ٗاهعسي ٗؼطٍٙ اهف٘اسـ

 . إهابٕ ٗؼطميٕ

امل٢٩لٞ ٗاهصّٙ ٙػٌٍُ٘ٔ ٍٗٓ اهصّٙ ٙعبسْٗ : اهقػٍ اهجاُٛ اهكاب٣ٞ املؿطكْ٘
 . 37(ٗٙععٌْ٘ أٍُٔ ٙقطأْٗ اهعب٘ض –كٌا ٙععٌْ٘  –اهطٗساُٚات اهعو٘ٙٞ 
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ٗهلّ املعِٟ اهغطٙب هوكاب٣ٞ ٗاهصٜ وتاز هوطز ًاشكطٖ قاسب " يف ظ٩ي 
 اهكاب٣ْ٘ ا٪ضدح أٍُٔ توم اهحا٢فٞ ًّ ًؿطكٛ اهعطب قبى اهبعجٞ): اهقطآْ " ٗٓ٘

فبشج٘ا ٪ُفػٍٔ ، قًٍ٘ٔ عوٕٚ ًّ عبازٝ ا٪قِاَاهصّٙ غاٗضٍٓ اهؿم فٌٚا كاْ 
إٍُٔ ٙتعبسْٗ عوٟ اؿِٚفٚٞ ا٪ٗىل ًوٞ : عِعقٚسٝ ٙطتهُ٘ٔا فآتسٗا إىل اهت٘سٚس ٗقاه٘ا

إبطآٍٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗاعتعه٘ا عبازٝ قًٍ٘ٔ زْٗ أْ تلْ٘ هلٍ زع٘ٝ فٍٚٔ فقاي عٍِٔ 
ٙق٘هْ٘ عّ املػوٌني بعس كٌا كاُ٘ا  أٜ ًاه٘ا عّ زّٙ آبا٢ٍٔ املؿطكْ٘ إٍُٔ قبأٗا

شهم ًّٗ ثٍ مس٘ا اهكاب٣ٞ ٗٓصا اهق٘ي أضدح ًّ اهق٘ي بأٍُٔ عبسٝ اهِذَ٘ كٌا دا١ 
ٗق٘هٕ إمنا ٓ٘ ُقى هوٌعِٟ اهوغٜ٘ ٗٙكازَ ًاُقوٕ عٍِٔ اهػابقْ٘ 38يف بعض اهتفاغري(
 . ٍٗٓ أعوٍ بٍٔ ًِٕ

اهػ٩َ  قس دا١ ًٍِٔ إبطآٍٚ اـوٚى عوٕٚ)ٗٙط٠ بعض اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ إُ
ٗهس٠ اهكاب٣ٞ كجري ًّ ا٪غاطري عّ إبطآٍٚ اـوٚى ٗاُتػابٕ . ٗاملوقب بأبٛ ا٪ُبٚا١

 . إهٍٚٔ ه٨٘ سسٗخ بعض اهع٘اضض اهسِٙٚٞ هٕ يف سٚاتٕ ٗٓذطتٕ ًّ بابى إىل سطاْ
٪ُٕ ٗهس ٗبؿط باهت٘سٚس قبى ً٘غٟ ع٘اهٛ أه  ; ٗمل ٙلّ إبطآٍٚ ٙٔ٘زٙا ٨ٗ ُكطاُٚا

 . أْ ِٙلط ا٨غٍ ٗٙػٌٛ بٕ ًقاهتٕٗاهغطٙب . 39(غِٞ

ٗهلّ قوٞ اهكاب٣ٞ اهَٚ٘ ٍٗٓ ًّ ٙػٌْ٘ أُفػٍٔ اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ بإبطآٍٚ 
قى ُعط عِس باسح عطاقٛ ًعاقط فقس ت٘قى إىل أْ اغٍ" بٔطاَ  -عوٕٚ اهػ٩َ -

اهلبري " اهصٜ ٙطززُٕٗ ٓ٘ اغٍ ٪سس امل٢٩م املقطبني ٗهٚؼ امسا إلبطآٍٚ عوٕٚ 
ٗٓ٘  كٌا ثب  تِقكٍٔ إلبطآٍٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗإُٔ لؼ هقٚإً غتاْ ُفػٕ، 40اهػ٩َ 

 . 41ٗأبعس ًّ أعٌاي اهلٔاُٞ –كٌا ٙععٌْ٘  –بٔصا قس خطز ًّ ًوتٍٔ 
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 : ٗنول مما غبق

أْ اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ اختوف٘ا يف ؼسٙـس ًكـحوح هلـٍ تبعـا هطنـآٍ مبكـحوح        -1
ٗاختوف٘ا يف أقى اهتػـٌٚٞ ٓـى   ، قاب٣ٞ فق  أٗ ٗد٘ب ت٩ظًٕ مبكحوح املِسا٢ٛ

أٗفقحإلعحـا١  ، أٗ ٍٓ املطاػْ٘ يف املا١ اؾاضٜ، ٓٛ تعين امل٘سسْٗ ـاهق اهلْ٘
بٌِٚا ٙـط٠ كٔـأٍُ أْ اهػـبب يف تعـسز تػـٌٚاتٍٔ ٓـ٘       ، اهكاب٣ٛ قفٞ اهكاب٣ٚٞ

 . تعاقب اؿقب اهتاضىٚٞ عوٍٚٔ ًع تغٚري ًقط غلٍِٔ باغتٌطاض

وف٘ا يف ا٨تفاق عوٟ ًكحوح ً٘سـس هوكـاب٣ٞ ٗإْ   أْ عوٌا١ املػوٌني كصهم اخت -2
ٍ   -عوٕٚ اهػ٩َ  -كاْ ًٍِٔ عسز اتفق عوٟ ع٩قتٍٔ بإبطآٍٚ  . ٗإُٔ ٓـ٘ ضغـ٘هل

ًع تِقل اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ إلبـطآٍٚ عوٚـٕ اهػـ٩َ دـطا١ اختتاُـٕ ٗٓـ٘ قـطَ        
 . عِسٍٓ

ِفـا١ اهـصّٙ   اهكـاب٣ٞ اؿ : عبسٝ امل٢٩لٞ ٗاهجاُٛ: قػٌٍٔ ابّ تٌٚٚٞ إىل قػٌني ٌٓا -3
 ٍ ٗأًٚـى إىل ٓـصا   . اًتسسٍٔ اهلل تعاىل يف اهقطآْ هلّ ُاختو  يف ًكسض ت٘سٚـسٓ

ٗاهلل . اهتقػٍٚ هوذٌع بني ثِا١ اهلل عوٍٚٔ ٗبـني ًـاُشكط عـّ ؾـطكٍٔ بـاهلل تعـاىل      
 . أعوٍ

 أيم عقائد الصابئٕاملهدائّني: املبحث الثانْ

 : إْ هوكاب٣ٞ املِسا٢ٚٞ عقا٢سٍٓ اـاقٞ بٍٔ ٗاهيت ًِٔا

تقسٙؼ املا١ اؾاضٜ اهصٜ ميجى هلٍ سٚاٝ دسٙسٝ ٩ًٚٗزا دسٙسا : اهعقٚسٝ ا٪ٗىل
ا٨غتػاي يف املا١  ًّٗ ق٘ض ٓصا اهتقسٙؼ ُط٠ ؾعريٝ اهتعٌٚس عرب، هولباض ٗاهكغاض

هصا ; تكح سٚاتٍٔ ٨ٗ مجٚع ؾعا٢طٍٓ ٗٙػٌُٕ٘ " اهريزُا "ٗاهصٜ بسُٕٗ ٨ اؾاضٜ
٪ْ املا١ اهحبٚعٛ ; املِاطق اهيت ػطٜ فٚٔا ا٪ُٔاض لسٍٓ وطقْ٘ عوٟ ا٨غتقطاض يف

ٗضٗسّٚا ٙفػط ٓصا ، . املكبتا"" ٗتػٌٟ يف عقٚستٍٔ ، 42ٓ٘ ا٪قى ٗٓ٘ املحو٘ب
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٪ُٕ ًّٗ خ٩هٕ ٙكحبغ اإلُػاْ ; اهحقؼ عوٟ إُ اهعٌ٘ز اهفقطٜ هوسٙاُٞ املِسا٢ٚٞ
ٕٞ دسٙسٝ ٙبسي بٔا قبغتٕ اهقسميٞ ، ٩َ ٗٙٔتسٜ إىل اهِ٘ضأٜ مبعِٟ إُٔ ٙرتن اهع، بكبغ

ٗاملكبتا ٓٛ ، أٗإُٔ ٙغػى أخحا٢ٕ ٗآثإً باملا١ اؾاضٜ اؿٛ اهصٜ ٓ٘ أقى كى ؾ٤
اهب٘ابٞ اهيت ٙسخى ًّ خ٩هلا اإلُػاْ يف اهسٙاُٞ املِسا٢ٚٞ عِسًا ٙلْ٘ عٌط اهؿدل 

 . ث٩ثْ٘ ًّٙ٘ا ٗتؿٌى ا٪َ ٗاهحفى امل٘ه٘ز

ؾاضٜ ٙأخص خ٩ي اهكباغٞ يف املا١ ا ٗيف اعتقازٍٓ أْ اهؿدل املكحبغ
 : ًاٙوٛ

 )كؿحا( ٗشهم بتكافح ا٪ٙسٜ بني املكحبغ ٗضدى اهسّٙ مخػٞ عٔ٘ز¤

سٚح ميجى اـبع دػس اإلُػاْ ٗاملا١ ٓ٘ . اـبع املقسؽ ٗاملا١ املقسؽ¤
)ٗعوٟ اإلُػاْ أْ ٙتعٌس كى ًا 43(. اهِبض)اؿٚاٝ( اهصٜ ِٙبض بٕ شهم اؾػس

س ضاسٞ ُفػٚٞ هوٌتعٌس ٗخ٩م اإلُػاْ ًّ بعض ٪ْ يف اهتعٌٚ; غِش  هٕ اهفطقٞ
ٗٓصا اهتقسٙؼ هوٌا١ هعوٕ  44(. اـحاٙا اهبػٚحٞ اهيت ٙطتلبٔا اهفطز يف سٚاتٕ اهًٚ٘ٚٞ

 . غببا حمل٘ كى لاغٞ غ٘ا١ يف ثٚابٍٔ أٗ أٗاٍُٚٔ أٗ ابسأٍُٔ

 ٞ ا٨عتقــاز أْ يف اإلُػــاْ ُفػــا أضغــؤا اهلل ٗٓــٛ دــع١ ًِــٕ : اهعقٚـسٝ اهجاُٚــ
فـإْ تغوبـ    ، ِٗٓان ضٗح قس تسفع اإلُػاْ إىل عٌى اهؿط، ا يف دػٍ بين آزَٗأغلِٔ

ًٗـع كـى شهـم فدـ٩ي سٚـاٝ      . اهِفؼ تغوب اـري ٗإْ تغوب  اهـطٗح تغوـب اهؿـط   
ٗعوٟ شهم فٔـٛ ًػـ٣٘هٞ يف آخطتٔـا عـّ     ، اإلُػاْ لس اـري أٗاهؿطٙأتٛ ًّ اهِفؼ

ؼ ٓبٞ ًـّ اهلل ٗاهـطٗح ٓبـٞ    ٗٓٛ اهيت ؼاغب عوٕٚ يف آخطتٔا فاهِف، أعٌاي اإلُػاْ
ٗٓصٖ اهفوػفٞ قس تلْ٘ أقطب إىل )اهجِ٘ٙٞ( أٜ أْ كى ؾـ١ٛ كوـ٘ق ِٓـان    . اهؿٚحاْ
 . نسٖ
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ٙععٍ اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ أٍُٔ ًّ أٓى اهت٘سٚس اهكشٚح ٗيف : اهعقٚسٝ اهجاهجٞ
ُفؼ اه٘ق  ٙق٘هْ٘ عّ زٍِٙٔ بإُٔ غِ٘قٛ ٗٙفػطْٗ شهم بأْ )املِسا٢ٚٞ ٓٛ 

ٗٓٛ بصهم ت٧غؼ ططٙقٞ ٪زضان . اهعطفاُٚٞ بأزق ٗأكٌى إؾلاهلااهغِ٘قٚٞ ٗٓٛ 
عِس اهك٘فٚٞ هصا فإْ  (اهلؿ )ٗٓصا ًا ٙقابوٕ . املعطفٞ اهعوٚا ٗكِٕ ا٪غطاض اهطباُٚٞ

 . 45ضداي اهسّٙ املِسا٩ِٚٚ٢ٙقطْٗ عوِٚٞ اهسّٙ ٪ْ شهم ٙتعاضض ٗباطِٚتٕ(

ِْ٘ اهع٘امل اهِ٘ضاُٚٞ ٙقح، ٗد٘ز عسز ٨وكٟ ًّ امل٢٩لٞ: اهعقٚسٝ اهطابعٞ
ٗهلصا هولا٢ِات اهِ٘ضاُٚٞ ؾأْ كبري ًِٗعهٞ عاهٚٞ هس٠ ، ٗوٚحْ٘ باإلهٕ اهػاًٛ

كٌا ٙععٌْ٘  –املِسا٢ٚني تأتٛ ًّ خ٩ي امللاُٞ اهػاًٚٞ اهيت ًِشٍٔ إٙآا اؿٛ اهععٍٚ 
يف اـوق ٗإزاضٝ ؾ٧ْٗ  ٗاهيت ػػست باه٘ادبات ٗاملٔاَ اؾػاَ اهيت ٙلوفٍٔ بٔا-
 . 47ٗقس قِع٘ا هلا ٓٚاكى ٗأقِاَ ٗعبسٗٓا 46ْ٘(اهل

 ٗعامل آخط، عامل ًازٜ ٗٓ٘ اؿٚاٝ اهيت ُعٚؿٔا: )ٗد٘ز عاملني: اهعقٚسٝ اـاًػٞ
فأًا تلْ٘ ُفؼ ، ٗٓ٘ املأ٠ٗ ا٪خري ٗا٪بسٜ هوطٗح أٗ اهِفؼ اهبؿطٙٞ بعس املٌات
، ٌٟ عامل ا٪ُ٘اضظكٚٞ طآطٝ فٚلْ٘ ًأٗآا عامل تػت٘طِٕ اهِف٘ؽ اهحٚبٞ املح٣ٌِٞ ٗٙػ

أٗ أُٔا تصٓب إىل اؾشٍٚ سٚح ًػلّ اهِف٘ؽ اهؿطٙطٝ ًطتلبٞ اهصُ٘ب ٗا٬ثاَ 
 . ٧ًِْٙ٘ ببعح ا٪ضٗاح زْٗ ا٪دػاز ٗٙػٌٟ عامل اهع٩َ( فٍٔ

إْ عامل ا٪ُ٘اض اهصٜ تعطز إهٕٚ اهِف٘ؽ اهكاؿٞ يف اهِٔاٙٞ ): اهعقٚسٝ اهػازغٞ
ٙقع يف دٔٞ اهؿٌاي فٔ٘ ًلاْ ًقسؽ ، ظعٌٍٔ " هتِعٍ باـو٘ز إىل د٘اض ضبٔا" اؾِٞ يف

ٗاغتشسث٘ا ضًعا ٙسي عوٟ عامل . ٗٙػتسي عوٟ اهؿٌاي باهِذٍ اهقح  دغطافٚا، هسٍٙٔ
عباضٝ عّ قحعتني ًتقاطعتني ًّ اـؿب ٙغحٌٚٔا : اهِ٘ض هسٍٙٔ ٗٓ٘زضفـ وٟٚ ٗٓ٘

 48(. ٗؾاح ًّ اهقٌاف ا٪بٚض
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ؤا أتٟ بٔا وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ فٔ٘ ٗٓصٖ اهعقا٢س لسٍٓ ٙعرتفْ٘ بأُٔا هٚػ  ك
ٗ٪سقٚٞ ، ٪ْ زٍِٙٔ ًط بعسٝ أُبٚا١; مل ٙأت يف ًعتقسٍٓ إ٨ باهتعٌٚس ٗهلِٔا تتعسز ضمبا
 -ٗاهلل أعوٍ  –ضداي زٍِٙٔ يف إنافٞ عقا٢س ٗؾطا٢ع دسٙسٝ 

 الهبُٔ عهد الصابئٕ املهدائّني: املبحث الثالث

 مفًُم الهبُٔ: املطلب األَل

ٙعتقسٖ أٓى ا٪زٙاْ اهػٌاٗٙٞ  مبفَٔ٘ خام هوِب٘ٝ ىتو  عّ ًا ٙعتقس اهكاب٣ٞ
أٗ ، )اهِب٘ٝ مبعِٟ أْ اهلل ٙعٗز إُػاُا باهسّٙ ٗاملعطفٞ ِٗٙعي عوٕٚ قـشفا أٗ كتابـا   فإْ

ًطف٘نٞ ، ٗاهسّٙ ٙ٘سٟ إهٕٚ بؿط  ٗٙبعجٕ هٚعوٍ اهِاؽ ٗٙٔسٍٙٔ ٗٙطؾسٍٓ إىل اهؿط 
هوٌبعـ٘خ   ٗ٪ْ املبع٘خ ًؿاضن; سسا ًّ اهبؿط٪ْ اهلل ٨ٙلوٍ أ; ااًا عِس املِسا٢ٚني

ٍٗٓ يف اه٘ق  اهصٜ ِٙفْ٘ ُب٘ٝ أسس ًّ  ؟فٌّ أّٙ تأتٛ طاعتٕ إهٕٚ يف املازٝ ٗاهك٘ضٝ
إُٕ ٨بس ًّ كو٘ق ًت٘غ  ٙـّ اهطٗساُٚـٞ ٗاملازٙـٞ ٙٔـسٜ اهِـاؽ إىل      : اهبؿط ٙق٘هْ٘

ٞ ٙػتٌس املعطفٞ ًّ اؿهطٝ اهقسغٚٞ ٗٙفٚض اهفٚض عوٟ امل٘دـ٘ز ، اؿق ، ات اهػـفوٚ
ٗٙـصٓبْ٘ إىل أْ  ، فل٩َ اهلل ٨ٙكإلىل اهِاؽ إ٨ ب٘اغحٞ كو٘ق بـني اهِـ٘ض ٗاهـرتاب   

اإلُػاْ اهصٜ ٙحٔط ُفػٕ ٗٙٔصب أخ٩قٕ ٗٙطٗض ُفػٕ عوٟ اهحاعٞ ٗاهعبازٝ وكـى  
   ٛ "  هِفػٕ اغتعساز ٗاغتٌساز ًّ غري ٗاغحٞ ٗٙلْ٘ سلٌٕ ٗسلٍ ًـّ ٙـسعٛ اهـ٘س

ّ ٓصا اهقبٚى يف ُعطٍٓ آزَ ٗؾٚح ٗإزضٙؼ ٗوٟٚ فٔـٍ  ًٗ، اهِ  " عوٟ ٗتريٝ ٗاسسٝ
ٗإمنا ٓـٍ أُـاؽ طٔـطٗا    ، هٚػ٘ا أُبٚا١ باملفَٔ٘ املعطٗ  هوِب٘ٝ عِس أٓى ا٪زٙاْ املِعهٞ

أُفػٍٔ عّ زُؼ اهؿٔ٘ات ٗضان٘ٓا عوٟ اهحاعات ستٟ ت٘قو٘ا بِ٘  ًّ اهلؿـ   
ٍ  ٗهصهم، ٗتصٗق٘ا توم املعاض  تصٗقا ًباؾطا، إىل املعاض  اهعوٚا يف كتـبٍٔ   ٙكـفُ٘ٔ

أٍُٔ : ٗإشا ًا ٗقفٍ٘ٓ با٪ُبٚا١ فإمنا ٙقكسْٗ بصهم املقسغٞ بأٍُٔ ًعوٌْ٘ ًعطفْٚ٘
ٛ  ، املباؾـط  بحطٙق اهلؿ  ٗاهتصٗق ًعاضفٍٔ ًعوٌْ٘ ٙػتٌسْٗ ٨ٗ  ٨ بحطٙـق اهـ٘س

 ٗاهلتب ٗاهتؿطٙعات اهيت ِٙػبٔا املِسا٢ْٚ٘ إىل ١٨٧ٓ، ب٘اغحٞ ا٨غتِتاز ٗا٨غتس٨ي
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عوٍٚٔ ًّ اهلل ٗإمنا ٓٛ ًـّ ًعـاضفٍٔ ب٘اغـحٞ اهلؿـ       مل ٙسع٘ا أُٔا ًِعهٞ املعطفٚني
ٗهلّ ه٩ُكا  ُق٘ي إْ كتـب املِـسا٢ٚني مل ؽـى ًـّ     ..... ٗاهفٚض اإلهلٛ هٚؼ غري

ٗإمنـا أضازٗا املعِـٟ    كوٌيت اهِب٘ٝ ٗاهطغاهٞ ٗاؿق أٍُٔ مل ٙقكـسٗا ًعِآٌـا املعـطٗ    
ٗإُٔ أز٠ ًٌٔتـٕ عوـٟ   ، ًؤٍ، نوٚع، ًعوٍ :ٗٓ٘ أْ امل٘ق٘  بٌٔا اهصٜ أؾطُا إهٕٚ
ٞ  ) هصهم لس اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني 49أكٌى ٗدٕ(  عوـٟ اإلطـ٩ق   أُلطٗا اهِبـ٘ات اهبؿـطٙ

   ٞ ْ   بـني اهلل ٗعبـازٖ    ٍٗٓ يف اه٘ق  اهصٜ ِٙفْ٘ فٚـٕ اه٘غـاطٞ اهبؿـطٙ  فـإٍُٔ ٙق٘هـ٘
ٗٙت٘دٔـْ٘ إىل اهفـٚض اإلهلـٛ كٌكـسض      هؤساٙٞ ٗاإلضؾـاز  ب٘د٘ز ًت٘غ  ضٗساُٛ

 . 50(وسّٙ ٗاهعبازٝه

يف كتابـٕ " اهفٔطغـ  "تودٚكـا هعقٚـستٍٔ يف      -ضمحٕ اهلل  –ٗٙقسَ هِا ابّ اهِسٍٙ
اهِ  تتهٌّ إميأٍُ بإُٔ اإلُػاْ اهلاًى اهـصٜ بٚـسٖ قـ٩ح اهـب٩ز ٗاهعبـاز ٗٙعوـٍ       

ؽفٕٚ اهِف٘ؽ ٗهٕ تأثرياتٕ اهعو٘ٙٞ ٗاهػفوٚٞ )ٗٙق٘هْ٘ إْ اهِ  ٓـ٘ اهـرب٥    اهغٚب ًٗا
ٙقكـط   ٗأْ ٨، ٗاهلاًى يف كـى قٌـ٘ز   ٗا٬فات يف اؾػٍ، ًات يف اهِفؼًّ املصً٘

ٗىرب مبـا يف ا٪ٗٓـاَ ْ ٗهـاب يف زع٘تـٕ يف إُـعاي      ، عّ اإلدابٞ بك٘اب كى ًػأهٞ
ٗٙلجط بٕ  ٙكوح بٕ اهعامل ٗٙلْ٘ ًصٓبٕ ًا، ٗزفع ا٬فات عّ اهِبات ٗاؿٚ٘اْ، اهغٚح
بصكطٖ ملِاظطٝ ط٘ٙوٞ بني اؿِفـا١   -هلل ضمحٕ ا –غتاُٛ ٗٙعٙسٖ ٗن٘سا اهؿٔط 51(عاًطٖ

: فقاي عٍِٔ –بععٌٍٔ  –ٗاهكاب٣ٞ س٘ي ًعتقسٍٓ يف اهِب٘ٝ ٗقكطٓا عوٟ اهطٗساُٚني 
أْ هوعامل قاُعا فاططا سلٌٚا ًقسغا عّ مسات اؿسثاْ ٗاه٘ادب : ًٗصٓب ١٨٧ٓ)

بني إهٚـٕ  عوِٚا ًعطفٞ اهعذع عّ اه٘ق٘ي إىل د٩هٕ ٗإمنا ٙتقطب إهٕٚ باملت٘غحات املقـط 
ٗإمنا أضؾسُا إهـٍٚٔ ًعوٌِـا ا٪ٗي   . . ٍٗٓ اهطٗساُْٚ٘ املقسغْ٘ د٘ٓطا ٗفع٩ ٗساهٞ

فاه٘ادب عوِٚا أْ ُحٔط ُف٘غِا ًـّ زُـؼ   ..... 52عاشمي٘ؽ" ؾٚح" ٗٓطًؼ" إزضٙؼ " 
. . . اهؿٔ٘ات اهحبٚعٚٞ ُٗٔصب أخ٩قِا ستٟ ؼكى ًِاغبٞ ًابِِٚا ٗبـني اهطٗساُٚـات  
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ٗسلـٍ ًـّ    ٗاغتٌساز ًّ غري ٗاغحٞ بـى ٙلـْ٘ سلٌِـا   فٚشكى هِف٘غِا اغتعساز 
 . 53(ٙسعٛ اه٘سٛ عوٟ ٗتريٝ ٗاسسٝ

مبا غبق فـصكطا  : ًرتمجا كتاب اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ ٌٗٓا ًّ ٓصٖ اهحا٢فٞ ٗقطح 
فاهطٗساُٚات  ٙٔسٜ اهِاؽ إىل اؿق أْ )اهِ  ٓ٘ كو٘ق ًت٘غ  بني اهطٗساُٚٞ ٗاملازٙٞ

ٙكى إ٨ ب٘غاطٞ  ٓا بأمسا٢ٔا ف٘دست ٗإْ ك٩َ اهلل ٨تعاىل زعا كو٘قٞ ًّ ك٩َ اهلل
دا١ إىل اهسُٚا بأًط ًـّ اهـطب   )ٗاهطغ٘ي هسٍٙٔ ٓ٘ ًّ  54(كو٘ق بني اهِ٘ض ٗاهرتاب

ٗدـا١ ٓـصا اهتعوٚـق ًـّ      ٨55 مبعِٟ اهطغ٘ي اهصٜ ٙأتٛ بسّٙ دسٙس(، ٗمبٌٔٞ خاقٞ
زٍِٙٔ أٗ ؾـعا٢طٍٓ  ٙسعْ٘ بأْ  اهكاب٣ْ٘ ٨): زضاٗضأْ املرتمجني عوٟ ق٘ي املػتؿطقٞ
ِٙػب إهٕٚ ٓ٘ إُٔ كاْ ًؤٌا ععٌٚـا ٗأُـٕ    بى إْ كى ًا، اهتعٌٚسٙٞ قس دا١ بٔا ٙ٘سِا

 ٕ ٧ٙٗٙـس ًـا   56(كاْ مياضؽ ٗظٚفٞ اهتعٌٚس كلآّ ٗأْ تغٚريات زِٙٚٞ ًعِٚٞ تِػب إهٚـ
ستٟ اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ ٗاهصّٙ ٙعتـربْٗ وٚـٟ أسـس آبـا٢ٍٔ     ): غبق ق٘ي أسس كِٔتٍٔ

ٍ ا٪ضبعٞ املق ٛ       ، سغني ٗآخـطٓ ، ٗسوقـٞ ًٌٔـٞ ًـّ سوقـات تـاضىٍٔ اهـسٙين ٗاؿٚـات
ٗإمنا كاُ  قبوٕ ٗٓ٘ اهـصٜ أعـاز اؿٚ٘ٙـٞ يف    ، ٙعرتفْ٘ بأْ زٙاُتٍٔ مل ِٙؿ٣ٔا ٓصا اهِ 

ٗأضدـع  ، فٔ٘ اهِ  ٗاهطغ٘ي اهصٜ أُقصٍٓ ًّ ظوٍ اهٚٔـ٘ز ، فلطٓا ٗطق٘غٔا اهسِٙٚٞ
كوٌٞ اهطغ٘ي ٨ تعين ِٓا ًّ ٙـأتٛ بـسّٙ   ٗإْ . إهٍٚٔ ضٗسٚٞ املفآٍٚ اهيت ٧ًِْٙ٘ بٔا

ٗإمنا دا١ت كوٌٞ باملِسا٢ٚٞ مبعِٟ املِقـص ٗضغـ٘ي ًـّ    ، دسٙس أٗ ٧ًغؼ هفلط خام
فوصهم ٧ًّٙ املِسا٢ْٚ٘ بـأْ ٓـصا اهـِ  دـا١ هريدـع      . أدى إعازٝ بِا١ اهعقٚسٝ ٗاهسّٙ

٢ٚني ٧ًِْٙ٘ ٪ْ املِسا. ; اهِاؽ إىل اهؿطٙعٞ ا٪ٗىل ؾطٙعٞ اإلُػاْ ا٪ٗي )آزَ ٗس٘ا١(
بأْ ؾطٙعتٍٔ ًا ٓٛ إ٨ ؾطعٞ اؿٚاٝ اهفحطٙٞ اهيت عطفٔا ٗاهتعَ بٔا آزَ أب٘ اهبؿط )أٗي 

)ٗتتودل ٓصٖ اهؿطعٞ مبعطفٞ ٗعبازٝ خاهقا ٗغٚسا هلصا اهلْ٘ ٗاهـصٜ  . إُػاْ عاقى(
 . 57(ٙػٌُٕ٘ ب ٓٚٚأٜ اؿٛ أٗ اؿٚاٝ
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ّ إشْ خ٩قٞ ًعتقسٍٓ يف اهِب٘ٝ كٌا قسًـٕ أسـس أتبـاعٍٔ امل    )ٙعتقـس  : عاقـطٙ
إْ اهسّٙ املِسا٢ٛ ، املِسا٢ْٚ٘ أْ زٍِٙٔ مل ٙبسأ بٚشٟٚ بى ٍٓ ٙطدعُٕ٘ إىل أقسَ ا٪ظًاْ

عوٟ خ٩  أزٙاْ أخط٠ مل ٙطتب  ظٔ٘ضٖ بؿدكٚٞ تاضىٚٞ ٨ٗ ٙعط  هٕ ٧ًغؼ هقـس  
ظٔط ُتٚذٞ تفاع٩ت ضٗسٚٞ ٗفلطٙـٞ كـجريٝ ٗاُعلػـ  عوٚـٕ تغـٚريات ادتٌاعٚـٞ يف       

طِٔا املِسا٢ُٚ٘٘املِسا٢ْٚ٘ شاتٍٔ مل ٙععٌ٘ا يف كتـبٍٔ ٨ٗ يف تـطاثٍٔ   ًِاطق عسٙسٝ اغت٘
ػعى ًعتقساتٍٔ ًِٕ اهؿدكـٚٞ املطكعٙـٞ    اهؿفٜ٘ أْ وٟٚ ٓ٘ اهصٜ أغؼ زٍِٙٔ ٨ٗ

ٗهلِٕ ٙعـى إُػـاُا    إٍُٔ ٙعتربُٕٗ فطز سوقٞ ًٌٔٞ يف تح٘ض زٍِٙٔ ميذسُٕٗ ٗٙععٌُٕ٘
يف ٓصا كوكْ٘ هرتاثٕ ٗٓ٘شاتٕ مل ٙؿأ ٙقسغُٕ٘ كٌا ٙقسغْ٘ عسٙسا ًّ ا٪دساز ٍٗٓ 

أْ ٙك  ُفػٕ ًػٚشا أٗ ُبٚا عوٟ اهِش٘ اهصٜ كاُ  تفٍٔ ٓصٖ اهِع٘ت أقـ٘اَ شهـم   
ًٗـّ فٚـٕ    اهعٔس إش فٌٖٔ٘ عوٟ إُٔ ًكوح ادتٌاعٛ فطٙس نشٟ عٚاتٕ إلُقاش اجملتٌـع 

 . 58(ًّ بؿط مما ؿقٍٔ ًّ انٔاز

بكـ٘ضٝ آزَ   59٘ط اهـِفؼ إْ ٓبـ ): ٗفلطٝ اه٘سٛ عِـس املِـسا٢ٚني تـتودل يف   
فاملعطفٞ أقـى مسـاٜٗ ًجـى    ، تتفق ًع اهتك٘ضات املعطفٚٞ س٘ي خوق اإلُػاْ اـفٛ
املطؾـس ا٪ٗي   60ًّٗ خ٩هلا وكى اإلُػاْ عوٟ اـ٩م ٗٙعترب "ٓٚبى ظٙـ٘ا" ، اهِفؼ

إْ عٌوٚٞ اه٘سٛ  61(أٗ اه٘سٛ ا٪ٗي أٗ ًعوٍ اهق٘اُني ا٪ٗي أٗ ٩ًن اهق٘اُني ا٪ٗي
ٚني ٓٛ عباضٝ عّ ت٘اقى اهِفؼ ًع عامل اهِ٘ض ٍٗٓ غاًهـْ٘ يف ت٘نـٚح   عِس املِسا٢

 ٞ إْ إٙقـاظ  ) 62شهم مما أز٠ إىل قع٘بٞ يف فم ضً٘ظ آهلتٍٔ املتعسزٝ املتٌجوٞ يف امل٢٩لـ
عٌوٚـٞ   دػس آزَ ب٘اغحٞ " ُؿٌجا" أٗ آزَ اـفٛ أٗ " ًاُا " ٙعين شهم سه٘ض " عامل اهِ٘ض "

ملعطفٞ أٜ ًعطفٞ أغطاض اؿٚاٝ ٗاه٘ق٘ي إىل عـامل  إشْ فشك٘ي آزَ عوٟ ا، 63 (اه٘سٛ
بك٘ضٝ ٗانـشٞ   65ٗميجى ًِسازٓٚٛ، 64ٓٛ يف اه٘ق  ُفػٕ " اـ٩م عّ اهسُٚا"، اهِ٘ض

ْ      ، ؾدكٚٞ املعطفٞ املدوكٞ أٗ اهكـا   ، ٗٙحوـق عوٚـٕ أٙهـا اهطدـى اهلاًـى اإلميـا
، املِـسا٢ٚني ٗٓصا اهوقب ٙحوق أٙهـا عوـٟ املـ٧ًِني    ، أٗ شٗ اهكسقٞ اهبآطٝ، املكحفٟ



 ٓـ1436 قطَ( 64عسز )اه، فوٞ داًعٞ أَ اهقط٠ هعوَ٘ اهؿطٙعٞ ٗاهسضاغات اإلغ٩ًٚٞ    38

: إشْ ٙعتقس اهكاب٣ٞ 66(ٗٓصا بطٓاْ هوع٩قٞ بني املدوكني ٗامل٧ًِني اه٘ادب ؽوٚكٍٔ
ىاطب أسسا ًّ اهبؿط ٗإمنا خوق اهلل اهطٗساُٚات أٜ امل٢٩لٞ ثٍ توبػـ    )أْ اهلل ٨

عوٚـٕ  ----بعهـٍٔ ٙػـٌْ٘ وٚـٟ     هصا لس 67(باهل٘اكب اهِ٘ضاُٚٞ ٓصٖ اهطٗساُٚات
 . املطؾس -اهػ٩َ 

ٍٗٓ ٙحوقـْ٘ عوـٟ ًطتبـٞ     ٗٙعترب املِسا٢ْٚ٘ أُفػٍٔ ًّ أتبا  اهفلط اهغِ٘قٛ
"اهِاق٘ضا٢ٛ " ٗٓٛ املطتبٞ اهيت ٗقى إهٚٔا وٚـٟ عوٚـٕ اهػـ٩َ    : اهعطفاُٛ أٗ اهغِ٘قٛ

ٕ   –عوٕٚ اهػ٩َ  –اهِ  وٟٚ  فٌعتقسٍٓ أْ ٗاهػـٚس  ، كاْ ُاق٘ضا٢ّٚا ٗكـصهم ٗاهسٙــَ
ًـّ   ٖ اهحبقٞ فتعترب بؿطٙٞ اهػ٩هٞ ا٪ٗىل هوِ  آزَٗضداي زٍِٙٔ أٙها ًّ ٓص، املػٚح

ُٗ٘اٝ اهسٙاُٞ املِسا٢ٚٞ ًّ بصضٝ سلٌـا١ أُقٚـا١ ادتٌعـ     ، أٗىل اهػ٨٩ت اهِاق٘ضا٢ٚٞ
مما دعوتٍٔ ميتاظْٗ باملقسضٝ اهطٗساُٚـٞ اهفا٢قـٞ يف   ; فٍٚٔ كى عِاقط عوَ٘ اهِأقـطٗثا

ٗ ; اؾػٌاُٚٞ ٗاهكشٚٞ ّٞ  هوٌقسضٝاهبكريٝ ٗاهتعٌق اهطٗسٛ ٗاهتبشط يف اهسّٙ إنافــ
; عوـَ٘ اهػـٌا١ ٗا٪ضض   ٗأغـطاض ، ُكـٔؿف  هسٍٙٔ اهلجري ًّ أغطاض اهِفؼ ٗاهـصات 

ٗمماضغتٍٔ هلصٖ اهعوَ٘ اهػاًٚٞ يف سٚاتٍٔ اهطٗسٚٞ ٗاهعٌوٚٞ فتش  هلٍ أب٘اب اتكاي 
 . 68ضٗساُٚٞ بني عاملٍٔ املازٜ ٗاهعامل اهف٘ق املازٜ " اهِ٘ضاُٛ"(

إْ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني ٙعتقسْٗ أْ اهِب٘ٝ ٓٛ فٚض ًّ عامل اهِ٘ض : يمما غبق ُق٘
عوٟ ٗاغحٞ بني اهعامل اهعوٜ٘ ٗاهعامل اهػفوٛ هٚقَ٘ بتدوـٚل اهِفـ٘ؽ ٗتحٔريٓـا يف    

 . ىتل بٔا كِٔتٍٔ ض٦ٙٞ باطِٚٞ غِ٘قٚٞ عطفاُٚٞ

 أنبّاؤيم َكتبًم: املطلب الثانْ

فإْ ًعتقسٍٓ أْ زٍِٙٔ هٚؼ ، اب٣ٞبِا١ عوٟ ًا قسًتٕ عّ ًفَٔ٘ اهِب٘ٝ عِس اهك
بلُ٘ٔا هٚؼ هسٙٔا ، اهسٙاُٞ املِسا٢ٚٞ ؽتو  عّ باقٛ اهسٙاُات): ٪ْ; هٕ ٧ًغؼ بؿطٜ
أْ املِسا٢ٚٞ ببػاطٞ ٓٛ ؾطعٞ اؿٚاٝ اهفحطٙٞ اهيت عطفٔا ٗاهتـعَ بٔـا   . . ٧ًغؼ بؿطٜ
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ٍ  فقس ٗضز عِسٍٓ إُٔ عِـسًا أًـط اــاهق   . . آزَ أب٘ اهبؿط )أٗي إُػاْ عاقى( ، اهععـٚ
 ٛ ُـاز بكـ٘تم آزَ ٗاًطأتـٕ    ، اشٓـب )): ضغ٘ي اؿٚاٝ ٗاهِ٘ض )ٓٚبى ظٙ٘ا( أًطٖ مبا ٙوـ

بك٘ت عاي ُازٍٙٔ ٗامجعٍٔ ٗخص عوٟ ُفػم أْ تعؤٌـٍ كـى   . س٘ا١ ٗمجٚع شضٙتٍٔ
أعحٍٔ زضٗغا عّ ًوم اهِ٘ض اهػاًٛ شٗ اهق٘ٝ اه٘اغعٞ اهععٌٚٞ زٗمنا سـس أٗ  . ؾ١ٛ

. . ((هقّ آزَ ٗظٗدتٕ اهعوٍ ٗاملعطفٞ)( ٗأٙها ٗضز )(ٙٞعسز ٗعطفٍٔ بع٘امل اهِ٘ض ا٪بس
ٙقكس بٔا ًعطفٞ ٗدـ٘ز  ، فٔصٖ املعطفٞ ٓٛ املِسا٢ٚٞ اهيت ٓٛ اًتساز هؿطٙعٞ ع٘امل اهِ٘ض

، ٗتِعٍٚ اهكوٞ بني ضب ا٪ك٘اْ ٗاإلُػاْ، )ع٘امل اهلل( ٗت٘سٚسٖ. اهطب اؿٛ اهععٍٚ
ٗكـاْ ًِـسا٢ٛ بػـبب    ، ًّ عط ٗأٗي . . ٗٓصا ٓ٘ أٍٓ ؾ١ٛ ٗد٘ٓط اهسّٙ املِسا٢ٛ

ٗبعـس عكـط آزَ ٗإثِـا١ ًػـريٝ     ، ٪ُبٚا١ أٗ املعوٌـني  أ٨ٗ ٓ٘ آزَ اهصٜ ٙعترب، ًعطفتٕ
، املعطفٞ ا٪ٗهٚٞ هوداهق ا٪ظهٛ ًٗطٗضٓا با٪ُبٚا١ ٗاملعوٌني ٗا٬با١ املِـسا٢ٚني ا٪ٗا٢ـى  

  ّ ٞ  ، تلُ٘  ًّ خـ٩ي اهـعً َ  ًجوٌـا ُتـسأٗهلا  ، اهؿـطٙعٞ املِسا٢ٚـ هحقـ٘ؽ  أًـا ا . اهٚـ٘
ٗاملطاغٍٚ ٗاهقهاٙا املعقسٝ ا٪خط٠ اهيت ؽتل بٔا مجٚع اهسٙاُات فٔٛ ٗهٚسٝ اهعك٘ض 
اه٩سقٞ اهيت قاسب  تح٘ض اإلُػاْ ُٗه٘دٕ اهعوٌٛ ٗاهفلطٜ ٗاؿهاضٙفقس ٗضز يف 

 . ((ط٘بٟ هولاًوني اهصّٙ عطف٘ن بقوب طآط)): اهلِعا ضبا ًاٙوٛ

ا ُعتقـس بٔـا مـّ فٚلـْ٘ تطتٚـب      كٌ 69ٙق٘هْ٘ بِفٛ اهِب٘ات()اـ٩قٞ أٍُٔ 
 : ا٪ُبٚا١ عِسٍٓ

       ٕاهِ  ٗا٪ب ٗاهطدى ا٪ٗي آزَ )أب٘ اهبؿـط( ٗاهـصٜ وـتفغ املِـسا٢ْٚ٘ بكـشف
 . اهػٌاٗٙٞ

      ٖاهِ  ؾٚتى"ؾٚح "بّ آزَ اهطدى ا٪ٗي )اهغـطؽ اهحٚـب( ٗاهـصٜ أفتـس٠ ٗاهـس ،
 . فلاُ  ضٗسٕ ا٪قسؽ ًّ بني اهبؿط
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 اؾع( ٗاهصٜ تعخط اهلتب اهسِٙٚٞ املِسا٢ٚـٞ املقسغـٞ   اهِ  غاَ بّ ُ٘ح )املتعبس اـ
 . بكشفٕ ٗقككٕ ٗتطاتٚوٕ

  ٙ٘سِـا املعٌـساْ )اؿبٚـب املطتفـع( ٗوـتفغ       _وٟٚ بّ ظكطٙا  _اهِ  ٙٔٚا ِٙ٘ٓا
. املِسا٢ْٚ٘ بلتابٕ اهصٜ خح  قػٍ ًِٕ أُاًوٕ املقسغٞ ٗظاز عوٕٚ ت٩ًٚصٖ ًّ بعسٖ

 70(. كاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ٗٓ٘ اهِ  ا٪خري اهصٜ ٧ًّٙ بٕ اه. 

 : ٗأًاكتبٍٔ املقسغٞ

اؿاهـٞ ًـع املِـسا٢ٚني    )إْ اهحق٘ؽ اهكاب٣ٚٞ ًقسغٞ عِسٍٓ أكجط ًّ كتـبٍٔ إْ  
 بحق٘غٍٔ ٙسعٖ٘ اهحبٚب ب " ت٘ق  اهتح٘ض " هقس اػم اهكاب٣ْ٘ بتؿبح ٓٛ ساهٞ ًا

عترب أْ كٌا اعتِٟ عفغ تطاثٍٔ كِٔ٘ت ٙ، اهيت ٙعتربُٗٔا أكجط قساغٞ ًّ كتبٍٔ ٗأقسَ
فقس زُٗ  كوـٔا   72ٗأًا كتبٍٔ املقسغ71ٞ(يف اإلدطا١ات ٗاهؿعا٢ط خحريٝ ممٚتٞ أٙٞ ظهٞ

 . ٗباؿط  املِسا٢ٛ 73باهوغٞ املِسا٢ٚٞ

 : )تِقػٍ إىل غ  فاًٚع: ٗٓٛ

ٗسسٍٓ ٗٓٛ تسْٗ يف ؾلى  ُك٘م غطٙٞ خاقٞ باهلِٔٞ: اجملٌ٘عٞ ا٪ٗىل
تطغٍ ٗفق  إٙهاسٚٞ بطغَ٘ ًعٗزٝ ٗٓصٖ اهوفا٢  ٗاه٘اسسٝ ًِٔا تسعٟ زٙ٘اْ، هفا٢ 

تلؿ  إ٨ هطداي  اهيت ٨ ٗؼتٜ٘ عوٟ اهعقا٢س اهػطٙٞ ٗ اـاقٞ. خاقٞ ططٙقٞ بسا٢ٚٞ
 اهسضدات ا٪عوٟ ًّ اهػوم اهلِٔ٘تٛ ٙلؿ  إ٨ ملّ ٓ٘ يف ٗبعهٔا ٨. اهسّٙ

سني  ؾعا٢ط خاقٞ ٙعٌس ٗفق أٗ عِسًا ٗٓصٖ اهِك٘م تقطأ عِس تلطٙؼ ضدى اهسّٙ
 : ًّٗ ٓصٖ اهوفا٢  تعطض ـح٣ٚٞأٗ ٙ ٙطتلب

 أه  ت٘غط ؾٚاهٕ أٜ أه  ٗأثِٟ عؿط غ٧اي ٗٙػـتفاز ًِـٕ يف سـى املعهـ٩ت      -1
 أغ٣وتٍٔ ٗٙطدع اهكاب٣ٞ خاقٞ ضداي اهسّٙ إهٕٚ هوشك٘ي عوٟ إدابٞ اهسِٙٚٞ
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 ٗٓ٘ " غٚسضٖ ضبا" ٗتعين" اهلتاب اهععٍٚ": كِعاضبا ٗتعين " اهلِع اهععٍٚ"ٗٙػٌٟ أٙها -2
زٍِٙٔ ٗعـامل   ٗ ٙؿتٌى عوٟ فقطات كجريٝ س٘ي أسلاَ عِسٍٓ ًّ أقسؽ اهلتب

 َ َ  . اؿػاب ٗا٬خطٝ ٗكصهم تعاهٍٚ آزَ عوٕٚ اهػـ٩ ٗغـاَ بـّ   ، ٗؾـٚح بـّ آز
 ٗقس تطدٍ إىل اهوغٞ اهعطبٚٞ ٗاإلملاُٚٞ، -عوٍٚٔ اهػ٩َ مجٚعا-ٗوٟٚ ، ُ٘ح

هعطبٚـٞ  كتاب زضاؾا أز ٙٔٚا ٗٓ٘ كتاب تعاهٍٚ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗقـس تـطدٍ إىل ا   -3
 ٗاإللوٚعٙٞ

ٗكٚفٚٞ إقاًٞ  يف املػا٢ى اهسِٙٚٞ اهًٚ٘ٚٞ ٙبشح ٓصا اهلتاب: كتاب غٚسضا ازُؿٌاثا -4
أْ ٙوٍ بٔصا اهلتاب إملاًـا   74ٗعوٟ كى ضدى زّٙ ٙكى إىل زضدٞ تطًٚسٝ اهؿعا٢ط

 كا٩ً ٗأْ وفعٕ عّ غٚب ٗقس تطدٍ إىل اهوغٞ ا٨لوٚعٙٞ

ٗاز ٗوتٜ٘ عوٟ مجٚـع طقـ٘ؽ اهـعٗاز    " كتاب اهعقس "أٜ كتاب اهع كتاب قوػتا -5
 ٗاهِلاح ٗعوٟ كٚفٚٞ ؾعا٢طٓا

ٞ  كتاب أِٙاُٛ ٗٓ٘ كتاب اهعبازات ٗوتٜ٘ عوٟ -6 اهكـ٩ٝ ٗاهعبـازات    كٚفٚٞ إقاًـ
 ا٪خط٠ 

بحطٙقٞ خاقٞ  ٗاهفوم ٗٙػتفاز ًِٕ ٗٓ٘ كح٘ط ٪غطاض اهتِذٍٚ: غفط ًو٘اؾٕ -7
 . يف اهلؿ  عّ اهح٘اهع ٗاهتِب٧ باهغٚب

ٗآٙات ٗتعاٗٙص  ٗٓ٘ عباضٝ عّ فٌ٘عٞ أزعٚٞ " ٙقػ  " هوغٞ املِسا٢ٚٞقٌآا ٗٙعين با -8
 هتفازٜ اؿػس ٗزفع اهؿط ٗاهب١٩ٗكى ًا غبق تطدٍ إىل اهوغٞ اإللوٚعٙٞ

ٗٓٛ كطاضٙؼ تؿطح كٚفٚٞ أزا١ اهحق٘ؽ اهسِٙٚٞ ٗبعهٔا ًعٗز  :اجملٌ٘عٞ اهجاُٚٞ
 : بطغَ٘ ٗتتأه  ًّ

 ؾٚؿ٩َ اهععٍٚ "ؾطح كٚفٚٞ تلطٙؼ اهلآّ " ؾطح تت٘ٙر  -1

اهِك٘م اهيت ِٙبغـٛ أْ تقـطا يف فوـؼ اهعـطؽ "      كطاؽ ٙك  ًطاغٍ اهعٗاد٘ -2
 . ؾطح ظٗاز ؾٚؿ٩َ اهععٍٚ"
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 ؾطح ًطاغٍ ا٪ٙاَ اـٌػٞ املقسغٞ " عٚس اهبِذٕ " -3

 . ا٪ٗسس بعسهٕ ؾطح شكط٠ -4

  .هٚقٌع اطز ق٠٘ اهع٩َ زٙ٘اْ تعٌٚس امل٩ن ٓٚبى ظٙ٘ا بعس ٓب٘طٕ إىل ا٪ضض -5

يف طق٘ؽ  ٗاهكو٘ات اهيت تتوٟ ٗتهٍ فٌ٘عٞ ا٪ُاؾٚس ٗاهرتاتٚى :٘عٞ اهجاهجٞاجملٌ
 ٗعوٟ أضٗاح امل٘تٟ " اهقوػتا" اهتعٌٚس

اهيت تسٗض س٘ي  ٗتهٍ اهِك٘م اهيت تتشسخ عّ ا٪غاطري املِسا٢ٚٞ: اجملٌ٘عٞ اهطابعٞ
 : ٗتهٍ ٗاهكطا  بني ق٠٘ اهِ٘ض ٗاهع٩َ َٗٙ٘ اؿػاب خوق اهلْ٘ ٗاإلُػاْ

 ا ضبا أٗ غٚسضٖ ضبا ٗتعِٚاْ اهلِع اهععٍٚ أٗ اهلتاب اهععٍٚ كِع -1

ٗاهِك٘م اهـيت تتشـسخ   . زضاؾٕ ٙٔٚا ٗتعين كتاب وٟٚ ٗٙهٍ فٌ٘عٞ اهرتاتٚى -2
 . ًّ فوػحني إىل اهفطات عّ وٟٚ ُٗؿأتٕ ٗاهلذطٝ

ٗٓ٘ كتاب ٙك  ضسوٞ اهِفؼ يف قـع٘زٓا إىل اهػـٌا١ بعـس اه٘فـاٝ      زٙ٘اْ أباثط -3
 . اؿػابًٗطٗضٓا يف ُقاط 

 . زٙ٘اْ ُٔطاثٕ ٗٙهٍ قاٗهٞ دغطافٚٞ أٗهٚٞ طبقا هتك٘ضات ا٪غاطري املِسا٢ٚٞ -4

ٟ   زٙ٘اْ سطاْ ك٘ٙتٕ ٗٓ٘ عطض هتاضٙذ اهحا٢فٞ املِسا٢ٚٞ -5 ٗقـس زْٗ   ًِص أٙـاَ وٚـ
 . ا٪ٗي اهلتاب يف بساٙٞ اهعٔس اإلغ٩ًٛ

 : كٌا فٌٖٔ٘ ٗتهٍ ؽتل باهفوم: اجملٌ٘عٞ اـاًػٞ
ٗٓـ٘   ًِ٘عـٞ عـّ اهفوـم    اهربٗز " ٗاهلتـاب ٙهـٍ ُك٘قـا    غفط ًو٘اؾٕ " غفط -1

ُٗك٘قا غـشطٙٞ ًقتبػـٞ ًـّ ًكـازض ُٙ٘اُٚـٞ ٗفاضغـٚٞ        ًلطؽ هقطا١ٝ اهحاهع
 غاغاُٚٞ ٗعطبٚٞ 

ؾباُٛ ؾا١ٛٙ " غاعات اهِٔاض " ٗاهِل ٙعاجل تك٘ضٍٓ عّ قٌٚٞ كـى غـاعٞ ًـّ     -2
 غاعات اهِٔاض ٗفقا ؿػابات فولٚٞ
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هحطز ا٪ضٗاح اـبٚجٞ  غٍ ٗأزعٚٞ ُٗك٘م غشطٙٞتتأه  ًّ ط٩: اجملٌ٘عٞ اهػازغٞ
 . ٗأزعٚٞ ٨غتذ٩ب عح  اهق٠٘ اهطٗساُٚٞ ًٗا ؾابٕ شهم

 . 75ٗزٙ٘اْ اهكسق ٗاإلخ٩م(، اهك٩ٝ اهلرب٠: ِٗٓان زٙ٘اْ

)ٗىهع اهكاب٣ٞ هط٦غا٢ٍٔ اهصّٙ ٙقًْ٘٘ عى قهاٙآٍ فٍٔ ٙعٌسْٗ ا٪طفاي 
خـ٩ي   ٘تٟ ٗٙرتمحـْ٘ عوـٟ املٚـ    ٗٙعقسْٗ اهقـطاْ ٗٙحوقـْ٘ اهِػـا١ ٗٙلفِـْ٘ املـ     

 76اعتٌازٍٓ عوٟ ٓصٖ اهلتب املقسغٞ(

ًّ اهلتب ًقسغٞ هس٠ أتبا  ٓصٖ اهحا٢فٞ أٍُٔ ُتٚذـٞ اعتقـازٍٓ    ٗكٌا ٩ُسغ
ٗاعتقازٍٓ بأسقٚٞ كِٔتٍٔ يف اهتؿطٙع آًِـ٘ا بلتـب عسٙـسٝ ًتِ٘عـٞ      بعسز ًّ ا٪ُبٚا١

ٞ  املؿاضب ٗا٪عٌاي بـسع٠٘ مش٘هلـا هلافـٞ ؾـ٣ْ٘ سٚـاتٍٔ اه      ًـع  . عـآطٝ ٗاهباطِـ
اعرتافٍٔ أْ ٓصٖ اهلتب زُٗ  بأزٜ كِٔتٍٔ ٗأُٔا ممِ٘عٞ عوٟ عاًٞ اهحا٢فٞ ًحاهعتٔا 

ٗعٌوـٍٔ ٓـصا ٙؿـلى ف٘نـٟ عقسٙـٞ      . ًباؾطٝ بى ٙلتفْ٘ مبا ِٙقوٕ هلٍ ١٨٧ٓ اهلِٔٞ
بٌِٚا اه٘سٛ اهكـازق ًـّ اهلل ُعـٚـ فٚـٕ ٗسـسٝ      . ًتِاثطٝ بني عسٝ ًكازض ٗتؿطٙعٚٞ
 . هطغ٘ي املولٛ ٗاهبؿطٜ ٗٗسسٝ املعتقس ٗاهتؿطٙعٗٗسسٝ ا املكسض

 حيّٖ علٌّ الضالم يف الدِو الصابئْ املهدائْ: املبحث الزابع

 نبذٔعو سمو ظًُر ٍ: املطلب األَل

ٙعرت  املِسا٢ْٚ٘ بأْ املكازض املازٙٞ عّ تاضىٍٔ يف فوػحني ٗظٔ٘ض ُبٍٚٔ وٟٚ 
ٞ   إ٨ ، قوٚوٞ ٨ٗتفٛ باهغطض املِؿ٘ز عوٕٚ اهػ٩َ ، إؾاضات ًقتهـبٞ يف كتـبٍٔ املقسغـ

ٗضغـٍ شهـم اهقكـ٘ض ٙتؿـبجْ٘     ، توقٛ ن١٘ بآتا عوٟ ٓصٖ اهفرتٝ املٌٔٞ ًّ تاضىٍٔ
كٚـ  ٨ ٗقـس ٗضزت يف كتـبٍٔ    . بٔصٖ اإلؾاضات ِٗٙؿطُٗٔا عوٟ أُٔا سق ٨ًطٙٞ فٕٚ

ٞ )باهطغٍ ًّ قو: املقسغٞ اهيت ٓٛ باعرتافٍٔ ًلت٘بٞ بأٙسٍٙٔ؟! فٚق٘ي أسسأتبا  زٍِٙٔ
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املكازض املازٙٞ املِسا٢ٕٚٚ عّ ٗنع املِسا٢ٚني يف فوػحني ٗظٔ٘ض اهسع٘ٝ اهـيت بؿـط بٔـا    
إ٨أْ ِٓان إؾاضات ًقتهـبٞ ٗضزت يف  ، املطؾس ٙٔٚا ِٙ٘ٓا "وٟٚ " ٗأٓسافٔا ا٨دتٌاعٚٞ

ٗا٨نحٔاز اهسٙين ، كتاب اهلِعا ضبا " كتاب آزَ "ٗزضاؾٞأزٙٔٚا" كتاب وٟٚ "عّ ٗنعٍٔ
ٍ      اهصٜ كاُ٘ا ٩ٙ ٗإشا ضبحِـا ٓـصٖ   ، قُٕ٘ ًـّ قبـى اهٚٔـ٘ز ٗ اهتـسًري ٗسـطق أٗضؾـوٚ

، اإلؾاضات مبا كتبٕ امل٧ضخْ٘ عّ اؿاهٞ ا٨دتٌاعٚٞ ٗاهػٚاغٚٞ اهيت كاُ  غا٢سٝ آُصان
   ٕ ، فإُِا غ٘  ُط٠ يف فرتٝ ظٔ٘ض)ٙٔٚا ِٙ٘ٓا( اهفرتٝ اهيت غبق  تبؿـري املػـٚح بسع٘تـ

ٗكاْ اجملتٌع ٙؿٔس ااٙعا طبقٚا ، هطًٗاُٛبأْ فوػحني كاُ  ؽهع ه٩ست٩ي ا٪دِ  ا
سازا بني مجٔ٘ض اهفقطا١ املعسًني ٍٗٓ ا٪غوبٚٞ اهػاسقٞ ٗاهحبقٞ اؿاكٌٞ املػِ٘زٝ ًـّ  

إنافٞإىل شهم كاْ اجملتٌع اهفوػحٚين ِٙقػٍ إىل أضبع فـاًٚع  ، قبى ا٨ست٩ي اهطًٗاُٛ
اُ  ٓـصٖ اهف٣ـات   ٗك، 80ٗا٨غِٚني79ٗاهغٚاض٠ 78ٗاهفطٙػني 77مجاعٞ اهكسٗقٚني: ٓٛ

تتقاتى فٌٚا بِٚٔا ٗقس تعاْٗ قػٍ ًِا ًع اهطًٗاْ احملتى ٗاغـتغى بقٚـٞ أبِـا١ اهؿـعب     
ًا عسا ف٣ٞ ا٪غِٚني اهصّٙ ضفه٘ا مجٚع اهفـطق املت٘ادـسٝ يف فوػـحني    ، أبؿع اغتغ٩ي

ٗعاضن٘ا اهحق٘ؽ اهيت مياضغٔا ، ٗاُػشب٘ا إىل اهربٙٞ ٗأطوق٘ا عوٟ أُفػٍٔ أبِا١ اهِ٘ض
ٗكـاُ٘ا بعٚـسّٙ عـّ كِـع ا٪ًـ٘اي ٗٙعٚؿـْ٘       ، ْ ُٗعطٗا إهٚٔـا بأُٔـا فاغـسٝ   ا٬خطٗ

ًؿرتكني يف املأكى ٗاملوبؼ ٗاملػلّ ٗٙسعْ٘ إىل ًػاعسٝ اؾٌٚع ٗٙؿري اهباسجْ٘ بأْ 
اؿاهـٞ اهػـا٢سٝ ًتٌٔـا ؾٌٚـع مبـا فـٍٚٔ        ِٙ٘ٓا ظٔط ُٗؿ  ٗغ  ٓصٖ اؾٌاعٞ ضافها
 . 81ـح٣ٚٞ بسع٘ٝ ؾعبٚٞ عاًٞ(اهحبقٕ اؿاكٌٞ ٗا٪ضغتقطاطٚني باهفػاز ٗا

 َالدٔ حيّٖ علٌّ الضالم َنغأتٌ: املطلب الثانْ

 : ًكازض ٨ٗزتٕ ٗ ُؿأتٕ عِس املِسا٢ٚٞ: أ٨ٗ

    ٞ لـسٍٓ  ، عِسًا ُقطأ عّ ٩ًٚز وٟٚ عوٕٚ اهػـ٩َ ُٗؿـأتٕ يف املكـازض املِسا٢ٚـ
ٞ اهـيت  ٙعرتفْ٘ أٙها بعسَ ٗد٘ز تاضٙذ قازق ًٗ٘ثق عِٕ إ٨ ًّ خ٩ي كتبٍٔ املقسغ



 45        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

ٙق٘ي أسـس ضدـاي   . كتب٘ٓا بأُفػٍٔ باعرتافٍٔ ٗٓصا تِاقض قاضر -كٌا أغوف   -
)إْ اؿسٙح عّ اهِ  وٟٚ )ٙ٘سِا( شٜ اهؿدكٚٞ اهتاضىٚـٞ ٗاهسِٙٚـٞ املـ٧ثطٝ    : زٍِٙٔ

ٗشهـم هعـسٝ   ، هٚؼ باؿسٙح اهٚػري، ٗاملٌٔٞ دسا عوٟ اهكعٚسّٙ اهطٗسٛ ٗاهتاضىٛ
 : أغباب ًِٔا

 عــسَ ٗدــ٘ز زضاغــات  ٞ  . سقٚقٚــٞ خاقــٞ عٚــاٝ ٓــصا اهــِ  يف امللتبــات اهعطبٚــ
عوٟ اهطغٍ ًّ كُٕ٘ أسس ا٪ؾدام ، اهسِٙٚٞ ٗاهتاضىٚٞ، اخت٩  اهقكل س٘هٕ

املٌٔني يف اؿطكٞ اهسِٙٚٞ اهيت اُتؿطت قبى ٗبعس امل٩ٚز بػِ٘ات يف س٘ض ا٪ضزْ 
 . ٗأٗضؾوٍٚ

 ٌاعٞ زِٙٚٞ ًعِٚٞ خاقٞ ٗاهػبب اهط٢ٚػفٛ ٓصا اهغٌ٘ض ٓ٘ إُٔ مل ٙلّ ٧ًغػا ؾ
 82. ((. ٗمل ٙأت بسّٙ دسٙس، ٗمل ٙحطح فلطا خاقا، بٕ

 (  ٟ  ٗهلـّ ًـّ ظاٗٙـتني    يف كتابني ًّ اهلتب املِسا٢ٚٞ اهسِٙٚٞ ٙعاجل ً٘نـ٘  وٚـ
يف كتاب زضاؾٔسٙٔٚا أٗ كٌا ٙسعٟ غٚسضا ز ٙٔٚا أٜ كتـاب وٚـٟ ٗٓـ٘    : كتوفتني

ــطْ ا٪ٗي اهلذــطٜ ــٟ إىل  خهــع  اهكــ٘ضٝ امل، ً٘نــ٘  يف اهق قسًــٞ عــّ وٚ
استٚادات عطض ا٪فلاض اهغِ٘قٚٞ اهيت ٨ٙعِٚٔا يف ا٪غاؽ أْ تتابع ا٪سـساخ  

بٌِٚـا يف  ، اهتاضىٚٞ ٗتػوػؤا ٗإمنا ٌٙٔٔا أْ تحطح ٓصٖ ا٪فلاض يف إطـاض ًتدٚـى  
   ٛ يف اهعٔـس اهعباغـٛ يف    كتاب " سطاْ ك٘ٙتا" ٗٓ٘ أٙها ٗنـع يف اهعٔـس اإلغـ٩ً

ُـادٍ عـّ    ري س٘هٕ كُ٘ـٕ ِٙحـٜ٘ عوـٟ تؿـ٘ف كـبري     لسٖ زاض دسي كب اهغاهب
ٗقس ظاز ًّ تعقٚـس   ٗاهتِاقهات اهيت وت٘ٙٔا ا٪غو٘ب ا٪غح٘ضٜ اهصٜ كتب بٕ

هصا ُػـتحٚع اهقـ٘ي بـإْ    . ; 83(امل٘ق  كجطٝ اهفذ٘ات اهيت تطز فٕٚ ٗفقساْ بساٙتٕ
 84. (يف اهلتب املقسغٞ املِسا٢ٚٞ ًهحطبٞ –عوٕٚ اهػ٩َ  –قكٞ وٟٚ )
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 : ٨ٗزتٕ: ثاُٚا

 : أٍٓ ٩ًًح قكٞ ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف اهسّٙ املِسا٢ٛ
 . ٗهس ٪بّ٘ٙ كبريّٙ سسزت أعٌاضٌٓا ااًا -1

 . اإلقطاض بأْ أق٘ي ٗاهسٕٙ ٗزٙاُتٌٔا تع٘ز هوسٙاُٞ اهٚٔ٘زٙٞ -2

 . اإلقطاض باغٍ أَ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ -3

زعا١ ، عذعٝ إهلًٚٞ، اهؿطب ًّ املا١ املقسؽ: أْ اؿٌى بٕ كاْ ُتٚذٞ عسٝ ع٘اًى -4
ظٗدٞ ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ ٗهٚؼ زعا١ ظكطٙـا ُفػـٕ(ٗهٚؼ ُتٚذـٞ هوقـا١ ظٗدـٛ      

 22بإُٔ مل ٙقطب ظٗدتٕ ًِص  –سػب ظعٌٍٔ  –ًعٔ٘ز بني اهبؿط فعكطٙا قطح 
 . عاًا

 . عاًا 22مل تط أَ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ابِٔا بعس ٨ٗزتٕ ستٟ بوغ  -5

 . تطبٟ عوٟ أٙسٜ امل٢٩لٞ ط٘اي ٓصٖ اهػِني -6

 . عطفتٕ إًٔ بفحطٝ ا٪ًً٘ٞ ضغٍ أُٔا مل تطٖ ًِص ٨ٗزتٕ -7

 . مستٕ إًٔ وٟٚ بِا١ عوٟ تػٌٚٞ ًّ ٗٓبٕ اؿٚاٝ -8

قبـى املـ٩ٚز    36 – 34فقس ٗهس وٟٚ ٙ٘سِا س٘اهٛ غـِٞ  : ٗأًا تفكٚى ٨ٗزتٕ
ٗأْ اهتقٍ٘ٙ اهكاب٣ٚاملِسا٢ٛ املػتعٌى ساهٚا ٗاهـصٜ ٙػـٌٟ   ، )سػب اهرتاخ املِسا٢ٛ(

ًع اهعوٍ أُاملِسا٢ٚني . قٍ٘ٙ اهٚشٚاٜٗ )ُػبٞ إىل وٟٚ( ٙبسأ ًّ ً٘هس ٓصا اهِ اٙها باهت
ٗهـ٘ أْ ِٓاهـم ضأٜ   ، آٙاض( يف عٚس ٙػٌٟ )زٓقـٞ از زاميـا(   23وتفوْ٘ بعٚس ٩ًٚزٖ )

هبعض ضداي اهسّٙ املِسا٢ٚني ٙق٘ي بأْ ٓصا اهَٚ٘ هٚؼ عٚس ً٘هسٖ ٗإمنا ٓ٘ َٙ٘ تقبوـٕ  
فوـصهم ٙػـٌٟ ٓـصا اهٚـَ٘ ؾـعبٚا عِـس املِسا٢ِٚٚب)عٚـس         ،هوكباغٞ ا٪ٗىل )اهتعٌٚـس( 

 . اهتعٌٚس اهصٓ ( ٗاهصٜ ٙتقبى خاقٞ ا٪طفاي اهكغاض اهتعٌٚس املِسا٢ٛ يف ٓصا اهَٚ٘
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فا٪ب امسٕ )ظكطٙا( ٗٙوقـب أٗ  ، ٗهس اهِ  ًّ أبّ٘ٙ كبريّٙ طاعِني يف اهػّ
ٞ ٪ُٕ شٗ ًطتبٞ زِٙٚٞ ٗادتٌا، كِٚتٕ )آبا غابا( أٜ ا٪ب اهؿٚذ عِـس اهٚٔـ٘ز   ، عٚٞ عاهٚـ

ًٗعِٟ امسٕ مملـّ أْ ٙـأتٛ ًـّ كوٌـٞ )ظكاٙـا( يف اهوػـاْ املِـسا٢ٛ        . ٗاجملتٌع آُصان
ٗهقس . غِٞ عِسًا ٗهس اهِ  99ٗكاْ عٌطٖ . املِتكط(، اهِعٕٙ، ا٬ضاًٛ ٗتعين )اهقسٙؼ

ٚـٞ  أًا ٗاهسٝ ٓصا اهـِ  فامسٔـا يف املِسا٢  . باضن ا٪ب ظكطٙا ٗهسٖ اهِ  ٗاعرت  بِب٘تٕ
ٗباهعطبٚـٞ )اهٚكـابات( ٗباإلُلوٚعٙـٞ    ، )أِٙؿ ( أٗ ٙوفـغ هفعـا ؾـا٢عا ب)أِٙؿـٜ٘(    

ٗقس ابتسأت قكٞ ٨ٗزتٕ بط٦ٙٞ عذٚبٞ ضآٓا أسس ، غِٞ 88ٗكاُ  عٌطٓا ، )اهٚعابٚح(
إش ضأ٠ ك٘كبـا  -كٌا ٙععٌْ٘  -أختو  فٚٔا ً٘اظّٙ اهحبٚعٞ، كِٔٞ اهٚٔ٘ز يف أٗضؾوٍٚ

ٗسكـى انـحطاب يف   . ت٘ٓر يف بـاب بٚـ  ظكطٙـا   ٓب  عوٟ أُؿ  ثٍ اضتفع  ُاض ت
ُٗٚعن أمسض م٘ اهٚٔ٘ز ٗآخـط مـ٘   ، ٗا٪ضض امطف  عّ ًلأُا، ا٪دطاَ اهػٌاٗٙٞ

ٗعِسًا توٚ  ٓصٖ اهط٦ٙـٞ عوـٟ   . ٗاضتفع  غشب اهسخاْ يف بٚ  املقسؽ، أٗضؾوٍٚ
ط٦ٙـٞ  اهٚعاظض( بأْ ٙػتعاْ بتفػـري توـم اه   –أٗعع ض٢ٚؼ اهلِٔٞ )اهٚعاض ، كِٔٞ اهٚٔ٘ز

فلتب٘ا ضغـاهٞ ٙؿـطسْ٘ فٚٔـا    . باهلآّ )هٚ٘خل( ٗٓ٘ كآّ شٗ عوٍ بتفػري ا٪س٩َ
غ٘  توس أُؿـ  ٗهـسا ٗٙـسعٟ ُبٚـا يف     ): ٗدا١ تفػري اهط٦ٙٞ ًّ قبوٕ با٨تٛ، اهط٦ٙٞ

، أٗضؾوٍٚ ٗإُٔ غٚقَ٘ بتعٌٚس اهِاؽ يف املا١ اؾاضٜ "ٙطزُا" ٗٙػقٍٚٔ ًا١ اؿٚـاٝ "ممب٘ٓـا"  
ٗٗٙى ، ٗٙى هم ٙا ًعوٍ اهكغاض، إشا ًاٗهستأُؿ  ً٘ه٘زا، ٞ اهٚٔ٘زفاه٘ٙى هلٍ ٙا كِٔ

إشا ًاٗهس وٟٚ يف أٗضؾوٍٚ إْ وٟٚ ه١ٛ ٗٙكبغ يف ٙطزُـا ٗغـٚلْ٘ ُبٚـا يف    ، هوت٘ضاٝ
 . أٗضؾوٍٚ(

ابتعـس  )ٗقاي )اهٚعاض( هٕ ، ٗعوٟ أثطٓا ثاض كِٔٞ اهٚٔ٘ز عوٟ ا٪ب اهؿٚذ ظكطٙا
ٗضز ا٪ب اهؿٚذ ظكطٙا بكفع اهلآّ اهٚعاض ، (ٚٔ٘زعّ أٗضؾوٍٚ ٨ٗ توقٟ اهفتِٞ يف اه

ستٟ توس أُؿ  ً٘ه٘زا؟ ٓـى  ، )ٓى ِٓان ًّ ًات ثٍ عاف ثاُٚٞ: قا٩٢ هٕ، عوٟ خسٖ
ستٟ توـس أُؿـ  ً٘هـ٘زا؟    ، أٗ كاْ كػٚشا ثٍ قاَ، ِٓان ًّ أقٚب باهعٌٟ ثٍ أبكط
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ٗعؿطّٙ غِٞ ٓى ا٪خطؽ ٙػتحٚع أْ ٙلْ٘ ًعوٌا كٛ توس أُؿ  ً٘ه٘زا؟ ًِص اثِتني 
 . (إشا ٗهست اُؿ  ً٘ه٘زا؟!!، فأٜ ًكري ِٙتعطٓا ِٗٙتعطكٍ، مل أقرتب ًّ ظٗديت

ٗخحح٘ا ؾطا هوـتدول  ، فاعتٌى اهغهب ٗاهلطٖ يف قو٘ب كِٔٞ اهٚٔ٘ز اهلباض
ٍَ بـاـطٗز ًـّ املعبـس    . . ًّ اه٘هٚس ٗإًٔ ، ٗعوٟ أثطٖ غهب ا٪ب اهؿٚذ ظكطٙا ٗٓـ

: فقاي هٕ ظكطٙا، فػاهٕ ًػتفٌٔا عِٔا. ٢ٚٞ تػري ًعٕفتبعٕ اهٚعاض فطأ٠ ث٩ثٞ أغطدٞ ن٘
املؿاعى اهيت عربت أًاًٛ ٨ أعـط  ًـّ ؼـطؽ؟!!    ، ٙا اهٚعاض ٙا ض٢ٚؼ مجٚع اهلِٔٞ)

   ٛ أٜ ًكـري  : ٨ أزضٜ ًـّ غـتوتٍٔ؟!! ٗهلـّ امسعـ٘ا    ، ٗاهِاض اهيت أتـ  ًـّ خوفـ
باملِسا٢ٛ بـأْ  ٗتصكط ًكازض ا٪ز. (اشا ًا ٗهست أُؿ  ً٘ه٘زا؟!!، ِٗٙتعطكٍ، ِٙتعطٓا

ٙطزُـا ًـا١ اؿٚـاٝ( بقـسضٝ اهـطب اهععـٍٚ       ))أُؿ ( اهعاقط ؾطب  ًّ املا١ اهػـٌاٜٗ  
ٗٓـٛ مل تطابِٔـا   85. فشبو  باهِ  امل٘ع٘ز )ٙٔٚا ِٙ٘ٓا(، ٗتوبٚٞ هسعا٢ٔا، ٗمبعذعٝ إهلٚٞ

ٗدا١ هلا فعطفتٕ ًـّ خـ٩ي غطٙـعٝ    ، عاًا 22إ٨ عِسًا قاض عٌطٖ ، اهِ  بعس ٨ٗزتٕ
، قاس  ب٘دٕ اهٚٔ٘ز عِسًا أضازٗا تػٌٚتٕ بأمسا١ ٙٔ٘زٙـٞ ًجـى )بِٚـاًني   ٗ، ا٪ًً٘ٞ
. ٗضفه  ٗأب  إ٨ أْ تػٌٕٚ ب)ٙٔٚا ِٙ٘ٓا( ممـّ ٗٓبـٕ اؿٚـاٝ   . . اخل(. . ؾ٢ً٘٘ٚى

غـِٞ عِـسًا    22يف ساي قباٖ فقس كـاْ عٌـطٖ    ٗقس ٗٓبٕ اهلل اؿلٌٞ ٗعوٌٕ اهلتاب
ٕ    ٗقبى، فبعس ٨ٗزتٕ ًباؾطٝ. زعٛ كِ  يف أٗضؾوٍٚ أخـصٖ  ، أْ تقع عِٚـا ٗاهستـٕ عوٚـ
. ٗمت تعٌٚسٖ بعس بو٘غٕ غّ اهج٩ثني ًٙ٘ا 86دبى بطٗاْ ا٪بٚض()امل٩ن أُـ أثطا إىل 

ٗاخص ِٙٔى اؿلٌٞ ٗتعاهٍٚ اهطب اهععٍٚ ًّ قبـى ٢٩ًلتـٕ ا٪بـطاض إىل أْ بوـغ غـّ      
، َاهععـا 87بعسٓا أعحٛ اهتاز ٗاهك٘ؾاْ ٗأقبح ًّ اهِاق٘ضا٢ٚني، اهجاُٚٞ ٗاهعؿطّٙ

ــاؽ       ــ٩سٕ اهِ ــٕ ٗإق ــط بسع٘ت ــوٍٚ هٚذٔ ــٞ أٗضؾ ــ٩ن إىل ًسِٙ ــشبٞ امل ــاز بك  . ٗع
إْ ا٪زب املِسا٢ٛ املسْٗ ٙتشسخ عّ ظٗاز ٓصا اهِ  ٗتلّ٘ٙ عا٢وٞ كـبريٝ ًـّ بـِني    

فٚصكط إُٔ تعٗز ًّ فتاٝ امسٔا )أُٔط( ٗاهصٜ ٙعين امسٔا يف اهوػاْ ا٬ضاًـٛ  . ٗبِات
، ٗضظق أٙهـا غٌػـٞ شكـ٘ض ٗثـ٩خ إُـاخ      ،ا٪نـ١٘( ، ا٪ؾـطق ، املِسا٢ٛ )ا٪سػّ
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َ ، أُكـاب )اهجابـ (  ، بٔطاَ )إبـطآٍٚ( ، ِٓساَ: اهصك٘ض: ٗأمسا٦ٍٓ ٓٛ كا٬تٛ ، غـا
 . أُٔط ظٙ٘ا )أُٔط اههٚا١(، ضٌٓٚاتٔٚٛ )ضمحٞ اؿٚاٝ(، ؾاضت: ٗاإلُاخ. ؾاض

 : ًودل ُب٘تٕ: ثاهجا

دا١ يف ا٪زب ٗهقس ، ٗعط  عّ ٓصا اهِ  بإُٔ قٜ٘ ٗشٗ تاثري كبري عوٟ قٚحٕ
بـأْ ًكـسض ق٘تـٕ كاُـ  ًـّ خـ٩ي        -كٌـا ٙععٌـْ٘    –ٗعوٟ هػاْ وٟٚ ، املِسا٢ٛ

فٔـ٘ مل ٙقـٍ عطؾـا بـني     . . ٗاهيت قاض بٔا كبريا يف اهسُٚا، تػبٚشاتٕ ـاهقٕ ٗعبازتٕ هٕ
٪ُٕ قاسب زعـ٘ٝ تكـشٚشٚٞ   ; ٨ٗ كاُ  ُٚتٕ تب١٘ املِاقب ٗكطاغٛ اؿلٍ، اهٚٔ٘ز

ٗمل تغـطٖ  ، فقس كاْ ظآسا يف اهسُٚا ٗمل وب أكاهٚى اهـ٘ضٗز  ،كاْ قس بسأٓا يف فوػحني
ٗمل ِٙؼ أبسا قبتٕ ٗعبازتٕ ٪بٕٚ ، ٗمل ٙلّ ًّ ؾاضبٛ اـٌط ٨ٗ آكوٛ اهوشَ٘، اهِػا١

ٗمل ِٙؼ َٙ٘ ، ٗمل ٙرتن قباغتٕ )تعٌٚسٖ( ٨ٗ ضمسٕ اهحآط، اهػٌاٜٗ )اؿٛ اهععٍٚ(
هٌٕٚ تسٗض س٘ي سٚـاظٝ ُعـٍٚ ًولـ٘ت    فوقس كاُ  فٌى أسازٙجٕ ٗتعا. ا٪سس املقسؽ
فٔ٘ ٙصكط اهغفاٝ ٗاؾٔوٞ ٗاهِب١٩ ٗاهصّٙ ٙتسثطْٗ بِعٍٚ ٓصٖ اهـسُٚا  . اؿٚاٝ بعس امل٘ت

ًاشا غتفعوْ٘ ًّ أدى أْ تطسى ُف٘غلٍ ُقٚٞ ًّ أدػازكٍ إىل ): ٗٙق٘ي هلٍ، اهفاُٚٞ
 . ؟(عامل اهِ٘ض بعس اؿػاب

 : قفاتٕ اـوقٚٞ ٗاـوقٚٞ: ضابعا

ٗٓ٘ عوٟ أكٌى أٗقا  ، سػّ املعٔط ٗاه٘دٕ ٗاهك٘ضٝ  املعوٍ وٟٚكاْ اهِ 
فتصكط املكازض املِسا٢ٚٞ بأْ فٌـٕ ٗعِٚٚـٕ   ، ٗٓ٘ ؾسٙس اهؿبٕ ب٘اهسٕٙ، اهك٩ح ٗاهتق٠٘

ٕ   ، ٗأُفٕ تؿبٔاْ فٍ ٗعني ٗأُ  ٗاهستٕ أُؿ  تؿـبٔاْ ؾـفٞ   ، ٗؾـفتٕ ٗدبٔتـٕ ٗط٘هـ
زتـٕ كـاْ ٙهـ١ٛ اهبٚـ  هِـ٘ضٖ      ٗٙقاي إْ اهـِ  عِـس ٨ٗ  ، ٗدبٔٞ ٗط٘ي ٗاهسٖ ظكطٙا

ْ ، ًاغلا عكا اهػ٩َ )ًطكِا(، فلاْ هباغٕ اهبٚاض زا٢ٌا. ٗسػّ ٗدٕٔ ٗمجاهٕ  ٗكـا
سلٍٚ ٗسوٍٚ ٗشٗ ُفـاش بكـريٝ ٗطبعـٕ ٓـاز٥ ٗٗزٗز ًٗت٘انـع ًٗتكـسق ٗمجٚـى        
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ٕ  ، اهك٘ضٝ ٗهٕ داشبٚٞ ق٘ٙٞ ٗكـاْ  ، ٗسسٙجٕ ممتع ٗك٩ًٕ ضقني ًٗبين عوٟ تعـاهٍٚ ضبـ
ِٗٙقى أْ اهِ  وٚـٟ عِـسًا ٙكـوٛ تغـطٗضق     . ٪بٕٚ ٗإًٔ ٗظٗدتٕقبا ًٗلطًا ٗف٩ 

ٗٙقاي أٙها إُـٕ عِـسًا ٙبـسأ باهكـ٩ٝ يف اهكـباح      . . عِٚاٖ باهسً٘  ًّ كجطٝ خؿ٘عٕ
ستٟ طٚ٘ض اهػـٌا١ تـطكّ إىل أعؿاؾـٔا ٗتِكـ  هكـ٘تٕ ٗتطاتٚوـٕ اهِ٘ضاُٚـٞ        ، اهباكط
ض هـٕ دفـّ يف هٚوـٞ    ٗكاْ ٙػٔط ٨ٗ ٙغٌـ ، فلاْ وب ٗٙقسؽ َٙ٘ ا٪سس. اـاؾعٞ

فتوم اهك٘ضٝ اهؿدكٚٞ هلصا اهِ  . اهػب  ٨غتقباي َٙ٘ ا٪سس ُٗٔاضٖ هٚبسأ باهك٩ٝ
عوٟ اهطغٍ ًّ أْ ِٓاهم أغ٣وٞ كـجريٝ تـسٗض   . ضمسٔا هِا ا٪زب املِسا٢ٛ بلى ٗن٘ح

إْ ٓصا اهِ  . تبقٟ ًبٌٔٞ ٗٙوفٔا اهغٌ٘ض ؿس ا٬ْ، س٘ي سٚاتٕ ًّ كتو  اؾ٘اُب
 تعٌٚس اؾٌ٘  اهغفريٝ اهيت تحوب اهطمحٞ ٗاهغفـطاْ ًـّ اهـطب ٗعوـٟ     كاْ ٌِٙٔم يف

فقس كاْ تعٌٚسٖ ً٘دٕ هوٚٔ٘ز ٗغـري اهٚٔـ٘ز ٗبـسْٗ    ، ٙسٕٙ ًّ خ٩ي تعٌٚسٖ املؿٔ٘ض
سٚح ِٙكط  يف اهوٚى إىل توقـني ت٩ًٚـصٖ ًٗـّ    ، ٗهطٜ شهم كوٕ يف اهِٔاض. اغتجِا١

إىل  ٗقس اًتست ضغاهتٕ اهسِٙٚٞ 88. هسِٙٚٞتعاهٌٕٚ ٗٗقاٙاٖ ٗأفلاضٖ ا، ٙبغٛ املعطفٞ اؿٚٞ
 . 89( عاًّا(42+ 22) 64أٜ إْ عٌطٖ كاْ ، عاًّا 42

 : ًعِٟ اغٍ وٟٚ: خاًػا

أٜ  -)إْ ا٨غٍ ا٬ضاًٛ املِسا٢ٛ هلصا اهِ  ٓ٘ )ٙٔٚـا ِٙ٘ٓـا( أٗ )ٙٔٚـا ٙٔاُـا(     
وٟٚ ٙ٘سِا )ٗٓ٘ اغٍ ًطكب( ٗٙوقـب أٙهـا باهوػـاْ املِـسا٢ٛ ا٬ضاًـٛ ب )ِٙ٘ٓـا       

٨ْ اهكباغٞ ٓـٛ املعٌ٘زٙـٞ املِسا٢ٚـٞ اهـيت كـاْ مياضغـٔا       ، كباُا( أٜ ٙ٘سِا اهكابغً
ٗشهم هتٌػلٕ بتعٌٚـس اؾٌـ٘  اهغفـريٝ اهـيت كاُـ  تقكـسٖ هتِـاي غفـطاْ اـحاٙـا          

أًا ًعِٟ اهلوٌتني اهيت ت٧هفاْ امسٕ املطكب فتـسٗضاْ  . ٗاهسخ٘ي إىل ًول٘ت ا٪ُ٘اض
 . 91س اهلل باهِ  اهكازقٗقس مسٛ ًّ عِ 90. س٘ي ًعِٟ اؿٚاٝ(



 51        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

 معجشات حيّٖ علٌّ الضالم َعزِعتٌ: املطلب الثالث

أخص ٙٔٚا ٙٔاُا بتعٌٚس اهِاؽ يف ُٔط ا٪ضزْ  ٙعتقس اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ إُٔ ملا
بسأ اهعٌٚاْ باهِعط ًّ دسٙس ٗقاَ . ملغفطٝ اـحاٙا ٗملعاؾتٍٔ، ًػتع٩ٌّ املا١ اؾاضٜ

 . 92تعازٝ قشتٍٔ ًّ دسٙساهلػٚشْ٘ باملؿٛ ٗاملطنٟ باغ
ٛ   : ٗمما ِٙػبُٕ٘ إىل وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ق٘هٕ ت٘قـ   ، )ًّ قـ٘ٝ أسـازٙجٛ ٗتطاتٚوـ

ًــّ فــٚض اســازٙجٛ ٗتطاتٚوــٛ غــذست طٚــ٘ض اهػــٌا١ ، املــا١ باؾــساٗي ٗاهقِــ٘ات
ٕ  ، ط٘بٟ هم ٙا وٟٚ: ٗقاه ، ٗا٪مسان ابتعـست  ، ٗط٘بٟ هوداهق اهصٜ غـذست هـ

ا وٟٚ مل تػتحع اهِػا١أْ ٙػقحِم يف كٚـسّٓ ٗمل ٙغهـبِم   ٙ. ُقٚا ممتو٣ا مبعطفٞ اؿٚاٝ
ٙا وٟٚ إُم مل تعاقط ، ًٗا اغتحاع  عح٘ضّٓ ٗضٙاسِّٚٔ أْ تِػٚم ضبم، بل٩ًّٔ
 93. ٗمل تطتلب فاسؿٞ اهه٩هٞ ٗدعو  عطؾم طآطا يف بٚ  اهلٌاي(، اـٌط

 : ٗأًا ؾطٙعتٕ املععً٘ٞ
اهسُٚا بأًط ًّ اهطب ٗمبٌٔٞ دا١ إىل )لس أْ اهطغ٘ي هسٍٙٔ ٓ٘ ًّ : فأ٨ٗ

ٗدا١ ٓصا اهتعوٚق ًّ املرتمجني  ٨94 مبعِٟ اهطغ٘ي اهصٜ ٙأتٛ بسّٙ دسٙس(، خاقٞ
اهكاب٣ْ٘ ٨ٙسعْ٘ بأْ زٍِٙٔ أٗ ؾعا٢طٍٓ اهتعٌٚسٙٞ ): عوٟ ق٘ي املػتؿطقٞزضاٗضأْ

بى إْ كى ًاِٙػب إهٕٚ ٓ٘ إُٔ كاْ ًؤٌا ععٌٚا ٗإُٔ كاْ مياضؽ ، قس دا١ بٔا ٙ٘سِا
 95(فٞ اهتعٌٚس كلآّ ٗأْ تغٚريات زِٙٚٞ ًعِٚٞ تِػب إهٕٚٗظٚ

ٓصا ًاٗدستـٕ ًـّ ؾـعا٢ط تعبسٙـٞ ُػـب٘ٓا إىل وٚـٟ عوٚـٕ اهػـ٩َ ًـّ          : ثاُٚا
 : ًكازضٍٓ

ٙعتقسْٗ أْ اهك٩ٝ كاُ  أ٨َٗ عوٟ آزَ عوٕٚ اهػ٩َ غبعٞ فطٗض إ٨ أْ وٟٚ 
ٗ : خف  عٍِٔ اهك٩ٝ إىل ث٩خ فق  -عوٕٚ اهػ٩َ - ٛ  يف ث٩ثـٞ أ قـ٩ٝ  : قـات ٗٓـ

 . اهفذط ٗق٩ٝ اهعٔط ٗق٩ٝ املػا١
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تقتكط فٚٔا اهك٩ٝ عوٟ اه٘ق٘  ٗاهطكـ٘  ٗاؾوـ٘ؽ عوـٟ ا٪ضض ًـّ زْٗ     
ِٗٓان ُك٘م بعِٚٔا هلى ق٩ٝ قس ؽتو  بِل ًّ قـ٩ٝ أخـط٠ باهـصات    ، غذ٘ز

اهتهـط   ، ٗاهك٩ٝ خؿ٘  هوداهق ٗطاعتٕ. )اهك٩ٝ ث٩خ ًطات ًٙ٘ٚا96ق٩ٝ اهفذط
ٗطوب اهطمحٞ ٗاهغفطاْ ملا قس قسض ًّ شهم اهفطز ًّ ، ز ا٨ُػاْ عّ اهلفطاهٕٚ بأبعا
 . ثٍ خفف  إىل فطنني ٪ُٔا تأخص ٗقتا ط٩ٙ٘، 97خحاٙا(

ٗاهت٘دٕ أثِا١ اهك٩ٝ ٙلـْ٘ ؾٔـٞ اهؿـٌاي ٨عتقـازٍٓ أْ ِٓـان ٙلـْ٘ عـامل        
 . ضبٔا ا٪ُ٘اض اهصٜ تعطز إهٕٚ اهِف٘ؽ اهكاؿٞ يف اهِٔاٙٞ هتِعٍ باـو٘ز إىل د٘اض

ٗهلـّ سـني   )املِسا( قبى وٛ عوٕٚ اهػ٩َ ٙبِٟ ًّ اهبوـ٘ض  )كاْ بٚ  عبازتٍٔ 
ططز اهكاب٣ْ٘ ًّ أٗضؾوٍٚ كاْ عوٍٚٔ أْ ٙتدصٗا هٕ ؾل٩ ًّ أؾلاي اهبِا١ مما ميلّ 

 98(أقاًتٕ بػٔ٘هٞ

 َفأ حيْ علٌّ الضالم: املطلب الزابع

فع  ضٗسٕ بفوػحني ٗبقـٛ  ٙعتقس اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ أْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ قس ض
دػسٖ عوٟ ا٪ضض ٗزفّ بعس شهم يف زًؿق يف دع١ ًّ اؾاًع ا٪ًٜ٘ عوٟ أٙـسٜ  

ٗأقبح ًعاضا هلـٍ ٗوـسزْٗ تـاضٙذ شهـم )تـ٘يف اهـِ  ٙٔٚـا ِٙ٘ٓـا يف          360ت٩ًٚصٖ 
قـاً٘ا بـسفّ دػـسٖ بعـس      360ٗأْ ت٩ًٚصٖ ، هو٩ٌٚز 30/  28فوػحني س٘اهٛ عاَ 
 يف زًؿق غـ٘ضٙا ٗأقـبش  ًطدعـا هوٌِـسا٢ٚني ٗبعـس شهـم      ، اضتقا٢ٕ إىل ع٘امل اهِ٘ض

قاضت كِٚػٞ إىل أْ دا١ اه٘هٚس بّ عبـس املوـم ا٪ًـٜ٘ ٗظِٙٔـا باهفػٚفػـا١ ٗدـسز       
ٗاْ ِٓاهم أًاكِأخط٠ ٙـسعٛ اهِـاؽ بأُٔـا    . بِا١ٓا ٗأقبش  تعط  باؾاًع ا٪ًٜ٘

 99(. تطدع هلصا اهِ  ٗخاقٞ يف ا٪ضزْ ٗفوػحني

يف كٚفٚٞ ٗفاٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ  فإْ اهكاب٣ٞ ٙػٔبْ٘: اتٕتفكٚى ططٙقٞ ٗف ٗأًا
يف قكٞ ط٘ٙوٞ ًلت٘بٞ يف كتابٍٔ املقسؽ" كِعا ضبا " ًٗودكٔا أْ املَوَوم اهلو  بقبض 
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ضٗسٕ دا١ٖ عوٟ ٣ٚٓٞ طفى عٌطٖ ث٩خ غِ٘ات ٗطوبٌِٕ تعٌٚسٖ هلّ اهِ٘ض اهصٜ ؾع 
قسًٕ فقبض ضٗسـٕ ٗضفعٔـا   ًّ املوم كؿ  سقٚقتٕ فعطفٕ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗفطح مب

إىل اهػٌا١ ٗتطن دػسٖ ًوقٟ عوٟ ا٪ضض ٗٓـصا ٓـ٘ اعتقـاز اهكـاب٣ٞ املِـسا٢ٚني أْ      
 . امل٘ت ٓ٘ اُتقاي اهطٗح إىل اهعامل اهعوٜ٘ هتذاظ٠ سػب ق٩سٔا أٗ فػازٓا

َ     : ٗأًا تفكٚى اهقكٞ كٌا ٙـصكطُٗٔا   ًؿـغ٨٘  )بٌِٚـا كـاْ وٚـٟ عوٚـٕ اهػـ٩
هوعطف اإلهلـٛ عوـٟ    "ًِسازٓٛ"ٗٓ٘املوم املقطب ٛ ًّ اهللمبطاغٍ اهتعٌٚس دا١ٖ ٗب٘س
ٗبعس أْ ضز وٟٚ  ٙعٌسٖ طوب ًِٕ أْ ٗبعس أْ غوٍ عوٕٚ ٣ٚٓٞ طفى ابّ ث٩خ غِ٘ات

 إلُٕ مل ٙبق إ٨ فرتٝ ٗدٚعٝ; هقس تأخطُا اهَٚ٘: ُعط إىل اهػٌا١ ٗقاي هوحفى عوٕٚ اهػ٩َ
تقاهٚـس اهكـاب٣ٞ ٨اغـتحٚع أْ    عوٟ غطٗب اهؿٌؼ ٗاُتٔـا١ اهِٔـاض ٗإُـين ٗاغـتِازا ه    

إىل ِٓا هلٛ أعٌسن ف٘ز  املوم " ًِساز ٓٛ "  أْ تأتٛ غسا ه٩ٚ إ٨ أُم تػتحٚع أعٌسن
 ٕ ٗٙحوبـٕ أْ ٙبـسي يف ؿعـٞ     غٚسُا وٟٚ ٗابتعس عِٕ ٗدوؼ يف ظاٗٙٞ ٗأخص ِٙادٛ ضبـ

أْ اهوٚـى قـس سـى ٗأُـٕ قـس ُـاَ        ٙرتا٠١ هػٚسُا وٟٚ ٗأْ ٙعٌى ع٩ٌ اهوٚى إىل ُٔاض
ٗٓـ٘  ، ستٟ ِٙفص املوم ٗادبـٕ عوـٟ اهفـ٘ض    ٗبٔصٖ اهكطاسٞ ظاي اهتعب ًِٕ ٗاغرتاح

ٗيف ؿعـٞ   ٗقس اغتذاب اهلل هحوـب املوـم  ، قبض ضٗح وٟٚ ٗاهعطٗز بٔا إىل اهػٌا١
ٟ     ٗأٗسٟ إىل غٚسُا تبسي اهوٚى إىل ُٔاض ، ٗأُـٕ قـس اغـرتاح    وٚـٟ أْ اهوٚـى قـس اُتٔـ

ٗفطن عِٕٚٚ ثٍ ُٔض ًّ  ٟٚ ًّ اهَِ٘ باكطأُض غٚسُا و يف ا٪ٙاَ ا٪خط٠ ٗكعازتٕ
ابـّ   ف٘دس إىل داُب اهِٔط شهم اهحفـى ، ًلإُ بعس أْ شكط اغٍ اهلل ٗشٓب إه٠اهِٔط

فػـوٍ  ، ٗكاْ ٗاقفا إىل داُب اهِٔط ِٙتعـط اهتعٌٚـس   اهصٜ ضآٖ با٪ًؼ اهج٩خ غِ٘ات
ٙسٕٙ ًٗـّ  عوٟ املا١ هلٛ ٙغػى ٗدٕٔ ٗ ٗعِسًا امِٟ غٚسُا وٟٚ ٗبسأ اه٘ن١٘ عوٕٚ

مل ٙػتحع أْ ٙطفع ظٔطٖ ٗيف ٓصٖ ا٪ثِا١ كاْ اهحفـى ابـّ اهـج٩خ     ؾسٝ اهلرب ٗاهتعب
غِ٘ات ٙؿآس املِعط فطكض هٚػاعس غٚسُا وٟٚ إ٨ إُٔ عِسًا ٗقى إىل د٘اض اهِٔـط  
غحع ًِٕ ُ٘ض قٜ٘ اُعلؼ عوٟ املا١ ًٗا أْ ٗقى ٓصا اهِ٘ض إىل املا١ ستٟ ٓـاز املـا١   
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اـو  عِسٓا كاْ اهحفى قس ٗقى إىل د٘اض غٚسُا وٟٚ هٚأخص ًٗاز فذأٝ ٗضدع إىل 
بٚسٖ ٗٙػاعسٖ عوٟ اهِٔ٘ض فاختفٟ املا١ ًّ أًاَ غٚسُا وٟٚ ٗظٔطت اهٚابػـٞ ؼـ    

أُـ  ًـّ تلـْ٘    : ٗعِسًا ضأ٠ غٚسُا وٟٚ ٓصا اؿازخ اُتابٕ اهعذب ٗقاي هٕ، قسًٕٚ
ٌس عٌسُٛ هلٛ أشٓـب إىل  أضٙس أْ أتع: قاي اهحفى ؟ًّ ٗد٘زن ملاشا ٓاز ًٗاز املا١

فقـاطع اهحفـى سـسٙح    . كٚ  أعٌسن ٗمبذ٣ٚم مل ٙبق ًـا١ : فأدابٕ غٚسُا وٟٚ. بٚيت
ٗقاي يف اهحط  ا٬خط ٙ٘دس ًا١ كجري هِصٓب إىل ِٓان ف٘افق وٟٚ عوٚـٕ   غٚسُا وٟٚ

يف اهحفـى ٗغـحع عوـٟ املـا١      اهػ٩َ إ٨ إُٔ مل ٙلس ٙكى إىل املا١ ستٟ ظٔط شن اهِ٘ض
َ ، اه٘ضا١ ثاُٚٞفطدع إىل  ٗأضاز أْ ووـ  اهحفـى بـاهلل     مل ٙعس وتٌى وٟٚ عوٕٚ اهػـ٩

يف توم اهوشعٞ تعاهـ  أقـ٘ات ا٪مسـان     ؟ٗملاشا وسخ كى ٓصا ا٪ٗسس ًّ ٙلْ٘
ٕ ، ـ هٚلّ ٗد٘زن ًباضن ٙاًولٌِساز ٓٛ: قا٢وٞ ًقـسؽ  ، ًباضن امللاْ اهصٜ د٣  ًِـ

ٗٓٛ ؼوق س٘ي ضأؽ  طٚ٘ض اهٚابػٞثٍ توتٔا أق٘ات  ًٗباضن امللاْ اهصٜ تصٓب إهٕٚ
ٗعِسًا مسع غـٚسُا وٚـٟ أقـ٘ات ا٪مسـان     ، اهحفى ٗأخصت تلطض ُفؼ اهلوٌات

املقسؽ ٓ٘ " ًِساز ٓـٛ" املـم املقـطب ًـّ      أزضن أْ شهم اهحفى ٗضأ٠ ساهلا ٗاهحٚ٘ض
عٌـسُٛ أضٙـس أْ أتعٌـس    : ٗقاي اهحفى أٙها هػٚسُا وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ، اهعطف اإلهلٛ
ًّ أكْ٘ ستٟ أعٌسن أُا اهصٜ هب أْ أتعٌـس عوـٟ   : دابٕ غٚسُا وٟٚعوٟ ٙسٙم فأ

ٗأُـ  قـاسب كـى     بعس اغٍ اهلل املبـاضن  ٙسٙم إُٛ كوٌا عٌست أسسا أهفغ امسم
: عِسًا أزضن املوم أْ غٚسُا وٟٚ أزضن ا٪ًط أفكح عّ ُفػٕ ٗقاي. ًطاغٍ اهتعٌٚس

إش ه٘ ملػ  ٙسن ٙسٜ فإْ إُين قس كوف  ًّ قبى اهلل كٛ أعطز بطٗسم إىل اهػٌ٘ات 
٪ْ ًٔاًـٕ عوـٟ   ; ٗعِسًا مسع وٟٚ ٓـصا اؿـسٙح فـطح دـسا     ضٗسم غ٘  تعطز
ثٍ خاطـب املوـم    اهػٌ٘ات ٗزُٚا اـو٘ز ٙػوم ططٙق ٗإُٔ غ٘  ا٪ضض قس اُتٔ 

إُـين ًػـتعس   ، ٗٓ٘ عطٗز ضٗسٛ إىل اهػٌا١ اهععٍٚ ؼطًين ًّ ٓصا اهفٚض ٨: قا٩٢
ٗعِسًا ضأ٠ املوم إؿاح غـٚسُا  ، إىل عامل اـو٘ز هلٛ أشٓب ًعم عوٟ عذى ٗتا٢ب
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ضٗح غـٚسُا   ٗأثِا١ عطٗز، وٟٚ املتعاٙس ٗنع ٙسٖ بٚسٖ ٗسطض ضٗسٕ ًّ غذّ اؾػس
أهق  ضٗسٕ ُعطٝ عوٟ دػسٓا ٗٓ٘ ًوقٟ إىل دـ٘اض   بطفقٞ ًِساز ٓٛ إىل اهػٌا١ وٟٚ
هلـا ملـاشا أُـ      ضٗح غٚسُا وٟٚ سعِٙٞ قاي ٗٓٛ سعِٙٞ ٗعِسًا ؾآس ًِساز ٓٛ، املا١

ٗأداب  . إشا ضغب  غأعٚسن هلا ؟اهيت سطضتم ًِٔا قوقٞ؟ عوٟ اهسَ ٗاهوشٍ ٗاهععٍ
ٗأهبػـين  ، هٕ اجملس ٗاهععٌٞ ًّ سطضُٛ ًـّ غـذّ اؾػـس   : ضٗح غٚسُا وٟٚ بت٘انع

إ٨ ، إُين هػ  ًػتا١ٝ عوٟ دػسٜ املوقٟ إىل داُب اهِٔط، ٗاهقسغٚٞ اهوباؽ اهِ٘ضاُٛ
إُين : ٗأداب ًِساز ٓٛ غٚسُا وٟٚ قا٩٢. فقس بقٚ  ًّ زُٗٛ، ٛأُين قوقٞ عوٟ أغطت

ؽفٚـٕ أغـطاض    أعوٍ ًا فإُين بإشْ اهلل، قبى أْ تق٘هٛ كِ  أعط  عوٟ ًاشا كِ  قوقٞ
ٓـ٘ اهـصٜ وـطؽ     تقوقـٛ بعـس اهٚـَ٘ فاهـصٜ غـاعسن      إ٨ أُين أط٣ٌِم أْ ٨، قوبم

ستـٟ ٙلُ٘ـ٘ا ًـّ    ، ٗثابتـا  أ٨ٗزن ٗوافغ عوٍٚٔ ٗغ٘  ٙبعح يف قو٘بٍٔ إمياُا ق٘ٙا
ِٗٓـا هٚـب غـٚسُا    ، ٓ٘ عْ٘ املعوً٘ني ٗاحملطًٗني ٗاملػتهـعفني ، أتباعم اهكازقني

يف ، إُم بأًط ًّ اهلل تعوٍ اـفاٙا ًٗا ٙسٗض يف اهكـسٗض ، أُ  عامل بأغطاض قو : وٟٚ
ِٗٓـا أخـص ًِـساز ٓـٛ ًـّ اهـرتاب ٗاهطًـى        ، ٙ٘دس إ٨ اهكسق ٗاهحٔـاضٝ  كٚاُم ٨
ثٍ عـطز ك٩ٌٓـا ًوـم    ، ىل داُب اهِٔط كٌٚٞ ٗغحٟ فٚٔا دػس غٚسُا وٟٚامل٘د٘ز إ

ٟ  ، ًِساز ٓٛ ٗضٗح غٚسُا وٟٚ اهحآطٝ املقسغٞ إىل اهػٌ٘ات  ٗبقٛ دػس غـٚسُا وٚـ
بني اهرتاب إىل داُب اهِٔط ٗكاْ عٌط غٚسُا وٟٚ عِس عـطٗز ضٗسـٕ أضبعـٞ ٗغـتني     

 100غِٞ(

ّٙ ٙصكطاْ أق٘ا٨ يف قتى وٚـٟ  ٗهلّ ٗدست ٧ًهفني اثِني ًّ اهكاب٣ٞ املعاقط
)ٙتـصكط  : عوٕٚ اهػ٩َ هٚؼ فٚٔا تأكٚس بى شكط مل٘ق  اهٚٔ٘ز نـسٍٓ ٙقـ٘ي أسـسٌٓا   

املِسا٢ٛ كٚ  زفع وٟٚ سٚاتٕ مثِا ٗقاض ضأغٕ ًِفطزا عوٟ طبق ًّ شٓب ًٗا سسخ 
ّ وٚـٟ بـ  . . . هٕ كاْ مثّ اؿلٌٞ اهيت ميولٔا كٌا يف ق٘هٕ تعاىل " ٗآتِٚاٖ اؿلٍ قبٚا "

ظكطٙا ُعٙى اؾاًع ا٪ًٜ٘ يف زًؿق قربٖ ا٪خهط ٙعحٛ بٔذٞ ؾتا١ تطقس فٕٚ أًاغـٛ  
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كاُ  توم خـ٘اطط املسِٙـٞ اهـيت تػـعفٔا ُبـ٧ات      . اهتقح  ق٘ضٝ قطب اهقرب. اهجقافٞ
ظا٢طٜ املػذس اهسًؿقٛ سٚح قاي وٟٚ " ٪عٌس ٓصٖ ا٪ضض باهكـو٘ات إىل اه٘اسـس   

 . 101لّ ضأغٛ مثِا "(ٗ٪ضفض كى اقرتاْ ٨ٙحٚع اهػٌا١ ٗهٚ

ٗأًا ا٬خط فٚصكط ق٘ي ًػتؿطق ٙٔ٘زٜ عّ قتى وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ضابحـا إٙـاٖ   
إْ ٓصا ا٨ُتقاَ ٙصكط مبا أملـح إهٚـٕ   ): باُتقاَ اهلل تعاىل ًّ اهٚٔ٘ز عوٟ إٙصا٢ٍٔ هوكاب٣ٞ

امل٧ضر اهٚٔ٘زٜ د٘ظٙف٘ؽ ًّ أْ اهِاؽ ٙعتقسْٗ أْ تسًري أٗضؾوٍٚ ٗتؿتٚ  اهٚٔ٘ز 
َ دا١ اُتقاًا ًّ اهلل عوٟ قتؤٍ وٚـٟ   66 اهطًٗاْ إثط ث٘ضٝ اهٚٔ٘ز ا٪ٗىل عوٟ أٙسٜ

 102(اإلُػاْ اهحٚب اه٘ض 

 103. كٌا هف  ُعطٜ أْ أسس اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ ٗق  وٟٚ باهؿٔٚس

هصا أق  ًتػا٢وٞ ٓى ٙعتقس اهكاب٣ٞ مبقتى وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ كٌا ثب  ًّ كتبٍٔ 
توٕ ٗهلِٔا تربظ يف ثِاٙـا كتـب أتبـاعٍٔ املعاقـطّٙ     املقسغٞ؟ أَ أٍُٔ ىفْ٘ سقٚقٞ ًق

ؼ  ضزا١ بغهٍٔ اهؿسٙس هوٚٔ٘ز؟ اؾ٘اب اهكطٙح عِـس كِٔـتٍٔ اهـصّٙ كتبـ٘ا كـى      
 . كتبٍٔ املقسغٞ ًٗات٘ا ًِص اهقسَ ًٗاُقطأٖ ا٬ْ ٓ٘ ق٘ضٝ بآتٞ ًؿ٘ٓٞ ًّ أق٩ًٍٔ

 كتاب حيّٖ علٌّ الضالم: املطلب اخلامط

هلين مل أالّ ًّ اؿكـ٘ي عوٚـٕ    س اهكاب٣ٞ ًحب٘ كتاب وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ عِ
فقٌ  إااًا هوبشح ظٌع ًا ٗقع ؼ  ٙسٜ ًّ -ضغٍ سطقٚعوٟ شهم  –ًّ اهعطاق 

 . ًقتحفات ٗنعٔا اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف ً٘اقعٍٔ أٗ كتب كتب  عٍِٔ

غ٩ٚسغ اهقاض٥ هلصٖ اهفقطات كٌا قطح اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني بإُٔ قـ٘ضٝ هرتبٚـٞ   
خ  بعهٕ ٗاهبـاقٛ خحـٕ ت٩ًٚـصٖ امسـٕ      –بععٌٍٔ  -أْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َاهطٗح ٗ

 104()" غسضٖ ٙٔٚا " أٜ كتاب وٟٚ ٗإضؾازاتٕ اهسِٙٚٞ: تعاهٍٚ وٟٚ ٗٙػٌٟ أٙها
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 : ٙعتقس اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني: عقٚستٍٔ فٕٚ

 . 105(دا١ت بعس آزَ ٗأ٨ٗزٖ أععٍ ضغاهٞ)إُٔ 

كاْ اهلِٔٞ املِـسا٢ْٚ٘ اهلبـاض   ٗ، سلٌٞ اهطٗح ٗتٔصٙبٔا ق٘ضٝ ًّ ق٘ض)ٗإُٔ 
ًـّ اهـسٙاُات    ٪ْ املِسا٢ٚـٞ كغريٓـا  ; بعس كتاب اهلِعا ضبا ٙطْٗ فٕٚ ًطدعا ٗمل ٙعاه٘ا
ٞ  اهؿطقٚٞ ٞ   املبؿـط ٗاملطدـع   تط٠ يف اهطغ٘ي هلصٖ اهسٙاُـ بـني اهعبـس    ٗاهلوٌـٞ اه٘اقـو
 106. (ٗخاهقٕ

أبقٟ هلٍ ًـّ  قس قاًبتذٌٚع كتب اهكاب٣ٞ املتفطقٞ ٗ -عوٕٚ اهػ٩َ  -ٗأْ وٟٚ 
 . "107بعسٖ كتابٕ

خ  بأُاًوٕ دع١ا ًِٕ ٗاهباقٛ كتبـٕ ت٩ًٚـصٖ ٗٓـصا     -عوٕٚ اهػ٩َ  -ٗأْ وٟٚ 
اعرتا  خحري ًٍٗٔ ًٍِٔ ٙبني أْ ًاٙػٌُٕ٘ كتابا ًقسغا ٓ٘ ًّ ٗنـع اهـِ  أٗ ًـّ    
إُٔ  ت٩ًٚصٖ ٗهٚؼ ًّ عِس إهلٍٔ املقسؽ ٗمما ٙجب  شهم )إُٔ مما دا١ يف كتاب كِعا ضبٕ

ٍ   ٗملا ًات تؿت  اهكاب٣ٞ، وٟٚ ًوم ٙػٌٟ " أضزٗاْ" قبى ظٔ٘ضكاْ   ٗتبعجـطت كتـبٔ
ٟ ، بفعى اؿطٗب اهيت زاضت بٍِٚٔ ٗبني اهٚٔ٘ز مجـع ًـاتبقٟ ًـّ ٓـصٖ      فوٌا ظٔط وٚـ

 108(اهلتب ٗقِ  كتبا أخط٠ ٗٗظعٔا عوٟ أتباعٕ

تطبٚتـٕ  ، ُؿأتٕ، ٩ًٚزٖ، وٟٚ بّ ظكطٙا: ً٘ن٘عٔا )وتٜ٘ اهلتاب عوٟ فقطات
قع٘زٖ هوػٌا١ ٗأٙها ، ٗكٚفٚتٔا، ٗفاتٕ، تعٌٚسٖ هوٌػٚح، ٗإضؾازاتٕ، تعاهٌٕٚ، سِٙٚٞاه

 . 109(فٕٚ قكٞ ٩ًٚز وٟٚ: كتاب " سطاْ ك٘ٙجا

 : ُك٘م ًّ كتاب وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ

ٗقف  عوٟ فٌ٘عٞ ًّ اه٘قاٙا ا٪خ٩قٚٞ ًتِاثطٝ بني كتابٍٔ املقسؽ "كِعا ضبا " 
ْ ُػبتٔا إىل وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ فذٌعتٔا يف ٓصا ٗبني ً٘اقعٍٔ اـاقٞ بٍٔ ٙععٌ٘
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ًّٗ . املبشح ٗقس ساٗه  اؿك٘ي عوٟ كتاب تعاهٍٚ وٟٚ ٗمل ٙتػّ هٛ شهم
 . ُك٘م كتابٕ فقطات باغٍ اهطأغٚات ٪ُٔا تبسأ بلوٌٞ ضأؽ

 : يف كتابٍٔ املقسؽ " كِعا ضبا "ٙ٘دس اهلتاب اهتاغع بٔصا اهعِ٘اْ " تعاهٍٚ وٟٚ "ٗفٕٚ

 ٛ اهععٍٚ باغٍ اؿ

، ً٘اعغ وٟٚ بّ ظكطٙا هوِاق٘ضا٢ٚني، إُٕ ك٩َ ًبني ب٘سٛ ًّ ضب اهعاملني
 اهكازقني امل٧ًِني

 : أٙٔا املِسا٢ٛ

إشا كِ  ق٘ٙا فلّ بآط اهكسق كاملوم اهصٜ ٙهع اهتاز عوٟ ضأغٕ ٗٙؿٔط 
غٚفٕ يف ٗدٕ اهؿط فإْ مل تلّ بٔصٖ اهق٘ٝ فلّ ُاق٘ضا٢ٚا قازقا ًجى ف٩ح ًجٌط 

 ز غ٩ ا٪ضض فٌِٔا عْ٘ هولاًوني ًِٗٔا ق٘ٝ هبآطٜ اهكسقٙػتدط

إشا أقبش  ُاق٘ضا٢ٚا فلى فهٚوٞ ًّ فها٢وم غ٩ح ٙعـني بـآطٜ اهكـسق    
إُــم تعٚــٍِٔ باإلميــاْ ٗا٨غــتقاًٞ ٗاملعطفــٞ ٗاؿلٌــٞ ٗاهتعوــٍٚ ٗاهطدــا١ ٗاهكــ٩ٝ  

       ٗ اؿِـاْ  ٗاهتػبٚح ٗاهكـسقٞ ٗاهلوٌـٞ اهحٚبـٞ ٗاهت٘انـع ٗاإلتقـاْ ٗاهِقـا١ ٗاهطأفـٞ 
 ٗاهتبكط ٗقبٞ اؿق

 ضأؽ اهكسق أ٨ ؼط  اهل٩َ
 ضأؽ اإلمياْ أْ ت٧ًّ بأْ اهلل ًقٍٚ يف اهفها٢ى مجٚعا

 ضأؽ ا٨غتقاًٞ أْ تسّٙ بِفػم
 ضأؽ املعطفٞ أ٨ تتػو  عوٚم أٓ٘ا٦ن
 ضأؽ اهعوٍ أ٨ توقٛ بِفػم يف اهتٔولٞ

 ضأؽ اؿلٌٞ أ٨ تلْ٘ ٓاظ٨
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 ٗتعوٌٕ ضأؽ اهطدا١ أْ تتعوٍ ك٩َ اهلل
 ضأؽ اهتعوٍٚ أ٨ تِقحع عّ ٗقاٙا املعوٌني اهكاؿني ٗفها٢ؤٍ

 ضأؽ ثباتم أ٨ تغري كوٌتم

 ضأؽ اهك٩ٝ ٗاهتػبٚح أ٨ ؼب اهَِ٘
 ضأؽ اهكسقٞ أْ تحعٍ اؾا٢ع ٗتػقٛ اهعحؿاْ

 ضأؽ سوٌم أ٨ تلْ٘ ًاضزا
 ضأؽ ت٘انعم أ٨ ٙقع اغٍ ضبم ًّ فٌم

 ٢ح اؿلٌا١ ضأؽ ق٩سم أْ تكوح ُفػم ٗتتقبى ُكا
 ضأؽ ا٨عتساي أ٨ تق٘ي ًا ٨تعط  

 ضأؽ غعازتم أْ ورتًم اهِاؽ

 ضأؽ اؿصض أْ تعوٍ قبى أْ تتلوٍ
 ضأؽ ًط١ٗتم أ٨ تأخص ًاهٚؼ هم ستٟ ه٘ اؾتٔٚتٕ

 ضأؽ ُقا٢م أْ تِعٖ ُفػم

 ضأؽ فها٢وم أْ تِتكط عوٟ ُفػم
 ضأؽ اهلٌاي أ٨ تتلرب

 ٔسّٙضأؽ اؿِاْ أْ ؼّ إىل اهفقطا١ ٗاملهح

 ضأؽ اهتػبٚح أْ تػبح اهبوس اهصٜ ًِٕ أتٚ 
 ضأؽ اهتصكط أ٨ تِػٟ امل٘ت 

 ضأؽ احملبٞ إْ تؿاضن أخ٘تم يف قبٞ ضبم 

 اهعازي قاض قازق
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 امل٧ًّ ف٩ح ًجٌط
 اهعاض  بِا١ ًِعٍ 
 املتبكط ضغاَ ًتٚقّ

 اهجاب  دبى
 ًّ ٙهاع  ق٩تٕ ٗتػبٚشٕ ٙهاع  أضباسٕ عِس اهلل 

 طٞ هوذٚا  ٗاحملتادني ًبػ٘ املتكسق ًا٢سٝ
 املت٘انع ًا١ ًِتؿط

 اهِقٛ عني ًا١ قافٚٞ 
 تتٌٚع بٔا اه٘دٖ٘ اهعكٛ ًطآٝ ققٚوٞ

 اؿِاْ مشؼ هوكاؿني ٗاهحاؿني

 اهطأفٞ ضٙح طٚبٞ تٔب عوٟ مجٚع ا٪ب٘اب
 املٌتو٤ مبشبٞ اهكسق كا٪ب اهكا  هوب اهطظق ٪بِا٢ٕ ٗأغطاغٕ

لٍ ًّ اهغـ ٗاإلثٍ ٗاهعٗض ٗاهلصب ٗاهعٙ  أٙٔا ا٪قفٚا١ اهلاًوْ٘ قُ٘٘ا أُفػ
٨ٗ  ٨ٗ تلفطٗا ٗاهؿطٗض ٗاتق٘ا اهسدى ٗاإلفم ٗاهه٩هٞ ٗاهفتِٞ ٗاهقػ٘ٝ ٗاؾٔاهٞ

 ٗادتِب٘ا اؿػس ٗاهبغها١ ٗاؿقس ٗاهلطٖ ٗعسَ اؿٚا١  تقطب٘ا اهعُا

 : أٙٔا ا٪قفٚا١

 ًّ ضدؼ اهؿٚحاْإٙاكٍ ٗتكعري اه٘دٖ٘ ٗاهػلط ٨تقطبٖ٘ ٗاهعوٍ املط ػِبٖ٘ إُٔا 

 اهغـ سفطٝ ًغحاٝ باهقـ

 اإلثٍ ضًاُٞ عفِٞ 
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 اهلصاب عسٗ يف ثٚاب قسٙق
 اهسدى عط تتٕٚ فٕٚ اهػفّ
 اهؿط ؾذطٝ ًطٝ اهجٌاض

 اهقػ٘ٝ سكاٝ
 اهغهب ُاض تتقاشفٔا اهطٙح
 اؿلٍٚ املتلرب ًطآٝ مل تكقى

 سلٌٞ ب٩ ُعاَ فطؽ ب٩ غطز
 اؿلٌٞ ًّ زْٗ فحِٞ غفِٚٞ ًّ زْٗ ٩ًح

 ًّ أٗهٚات اؿلٌٞ اهك٘ت ٗاتعاْ اهلوٌٞ خفض
 ؽـ ًّ اؿلٍٚ ستٟ ه٘ اختوف  ًعٕ ٨

 اؾآى ظٔوٕ ٙ٘قى عِقٕ إىل اهػٚ 
 ٙطقل اؾآى ٗاهح٘ق يف عِقٕ
 اؿلٌٞ هوذآى كاملطآٝ هوعٌٟ

 كٍ ًّ دآى قاً  ٍٙ٘ٓ بإُٔ ًّ اؿلٌا١
 بحِْ٘ علؼ ًاٙق٘هْ٘ ٗملّ ٙ ٗٙى ملّ ٙق٘هْ٘ ٨ٗ ٙعٌوْ٘ ٗملّ ٙعٌوْ٘ علؼ ًا

 ٙعٔطْٗ
 110أٗسٟ بٕ هوشلٍٚ ا٪ًني وٟٚ بّ ظكطٙا يف أٗضؾوٍٚ  ٓصا ًا

ٗهلّ قطأت أٙها عباضات هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٙععٌْ٘ أُٔا ًّ كتابٍٔ " كِعٖ ضبا " مل 
 : أدسٓا فٕٚ ٗٓٛ

 اغٍ اهلل ًّ فٌم ٙعٗي إْ غط عبازتم أْ ٨)
 تعطفٕ إْ غط اغتقاًتم أْ ٨ تق٘ي ًا ٨
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 أْ ت٘قط اهِاؽ دكٚتمإْ غط ؾ
 أْ ٨ تتلرب عوٟ ًّ ٓ٘ أكرب ًِم إْ غط غ٩ًتم
 كا هف٩ح اهحٚب اهصٜ ٙغطؽ ا٪ؾذاض اهحٚبٞ كّ بعٌوم

 تعسعسٕ اهطٙح اجى باؾٚى اهلبري اهصٜ ٨
 املصاق اهيت ُهذ  ًّ ؾذطٝ طآطٝ  تؿبٕ باهجٌطٝ اهحٚبٞ

 اجى باهؿذطٝ اؾٌٚوٞ شات اهطٗا٢ح اهعكٚٞ
 ٗا٪ظٓاض ملغحٛ باه٘ضٗز ٗاهطٙاسنيكّ كاؾبى ا

 111تؿبٕ باهِػٍٚ اهعحط اهصٜ ٙٔب يف كى ًلاْ 
 كٌا قطأت ٓصٖ اه٘قاٙا املِػ٘بٞ إهٕٚ 

 . ٨ٗ ؼب اهفػاز ٗاهلصب، ٨ تفػس كوٌتم. . ضأؽ اؿقٚقٞ 
 . ا٪مياْ مبوم ا٪ُ٘اض املقٍٚ ٗاهجاب  يف كى اهفها٢ى.. ضأغإمياُم
 . أْ تقانٛ ُفػم.. ضأؽ ثباتم

 . كّ كاؾبى اهيت تِ٘ ف٘قٕ ا٪ظٓاض ٗا٪ؾذاض شٗ اهطا٢شٞ اهعحطٝ
 . ٨ تطًٛ ُفػم باهتٔولٞ.. ضأؽ عوٌم
 . ٨ تق٘ي ًا ٨تعط .. ضأؽ ًعطفتم
 . ٨ تطًٛ ُفػم باهطدؼ.. ضأؽ طٔاضتم
 . اعح  عوٟ ا٪ُفؼ اهعاُٚٞ ٗاملهحٔسٝ.. ضأؽ إمياُم

 . تٔذٞتؿبٕ مبا٢سٝ اهحعاَ اهيت تقسَ هوذٚا  ٗٓٛ ًب
 112. اؿلٍٚ ًّ ٨ ٙبين بٚتا بسْٗ غق 
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)أٙٔا املدتاضْٗ ٨ تقطب٘ا املو٘ن ٗاهػ٩طني ٗشٜٗ اهِفـ٘ش يف ٓـصا اهعـامل ٗ ٨    
تجق٘ا بٍٔ ٗبا٪غوشٞ ٗاملتاضٙؼ اهيت هٌعُ٘ٔـا ٗا٪غـط٠ اهـيت وؿـسُٗا سؿـسا ٨ٗ      
ٍ تعتٌسٗا عوٟ اهصٓب ٗاهفهٞ غ٘  تِلػط ؾ٘كتٍٔ ٗق٘تٍٔ ٗهـّ تفٚـسٍٓ أًـ٘اهل   

تأتٛ هلٍ باـ٩م بى غـ٘  تـعٗي غـٚحطتٍٔ     إْ اهصٓب ٗاهفهٞ ٗاملاي ٨. اهحا٢وٞ
 . ٗتفين ٗٙكسض اؿلٍ عوٍٚٔ

أعح٘ا اهفقطا١ ًّ اهِاؽ ٗاملهحٔسّٙ امل٩سقني خبعا ًٗا١ا ًٗأ٠ٗ ٨ تػوٌ٘ا 
أٙٔا امل٧ًِْ٘ . اهعبٚس اهكاؿني إىل أغٚازٍٓ ا٪ؾطاض ٨ٗ اههعفا١ إىل اهعاملني اهفذاض

هتلّ أغوشتلٍ اهِاق٘ضا٢ٚٞ ، لاًوْ٘ تسضع٘ا بأغوشٞ غري ًكِ٘عٞ ًّ سسٙساه
 . ٗاإلمياْ باهلؿحا

ٗكوٌـات  : غ٩ح ُاق٘ضاثا: أٙٔا اهكازقْ٘ غوش٘ا أُفػلٍ بأًهٟ ًّ اؿسٙس
ادط أٙٔـا املـا١ اؿـٛ    : ٗهٚلّ غ٩ح اهِاق٘ضا٢ٛ اهتعٌٚس باملا١ اؾاضٜ، ضبلٍ اهكازقٞ

خـ٩ي عــبري املـا١ اؿـٛ ٙــ٧ضق اهعـامل بطًتـٕ ٌِٗٙــ٘      ٗاًتـعز ًـع املـا١ اهعلــط ًٗـّ     
 113ٗٙعزٓط(
إشا اًتول  اهقسضٝ أٙٔا اهِاق٘ضا٢ٛ فلّ املدتاض اهكا  اهصٜ اختري هلى )

ٗزسط  ا٪عٌاي كاملوم اهصٜ ٗنع اهتاز عوٟ ضأغٕ ٗأؾعى سطبا يف عامل اهؿطٗض
 114(ًٗطٙسٕٙ اهؿط

ٗكٓى ًّ ٨ ، ٙعط ٗكٓى ًّ ٨ ، )ًوعْ٘ ًٗ٘قَ٘ باهعاض كٓى ًّ ٨ ٙعط 
ْٓ ضبِا ٓ٘ ًوم اهِ٘ض اهععٍٚ  . ًوم اهػٌ٘ات ٗا٪ضض اه٘اســــس ا٪ســس، ٙعوٌإ

غتفعوْ٘ يف ٓصا اهعامل احملٚٓط املو١ٛ باهفشـ ٗاهعُا ٗا٬ًاي اهلاشبـــٞ كٓى  ًاشا
 اهربز ٗ اهعًٔطٙط ًّ هطٜ خو  اهػشطٝ ٗاملِذٌني اهٓسداهني ٙعصب يف ًػت٘ز 

ًعاٗهٞ اهػشط ٨ٗ ؽتٌـ٘ا ا٪دػاز ٪ْ اهٓسداهني ٗاهػشطٝ ٙوقٟ بٍٔ اسصضٗا ، أبِا٢ٛ
 . شهم ٓـ٘ دعا٦ٍٓ ف٩ تتدحـ٘ا اؿسٗز; يف يف ًطادى تغوٛ
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ٌٓٚــّ اهـسداهني ٗآًـّ بٔـٍ ٙــعصب يف أسـ٘اضٕ ًـّ         ًّ اتبع اهػشطٝ ٗاملِذ
 اهعًٔطٙط

 ٨ تعْ فٚجب  عوٚم اهعقاب

 إىل اهِاض ٙصٓب اهعُاٝ

 .  بٚ  اهعاضكٓى ًّ ظُٟ ٙصٓب إىل

 اسـصضٗا اهلٌا٢ّ اهيت تهعـٔا اهِػا١ فإُٔا باقــٚٞ

فذٌٚع اؿفط ظا٢وــٞ إ٨ٓ اؿفط ; أبعسٗا أُفػلٍ عّ ؾـطن اهِػا١ ًٗلا٢سّٓ، إخ٘اُٛ
 اهيت ؼتـفــطٓا اهِػا١ فإُٔا تعٓى فـاغـطٝ كٌـا كاُ  ًِصآ٨  اهػِني

ٕٝ  . مباشا ٙقهٛ اهقانٛ عوٟ كىِّ ًّ ظُٟ باًطأ

ْٔ باًطإٔٝ ٙعـصب باهِاض ستٟ تعٓق ضٗســًّٕ ٙ  ع

ْٕ ًػتعـٕط ٗ ٨ اتو٤ عِٚآا بِ٘ض  املطأٝ اهيت تفػق توقٟ يف فط

ْٔ ٙلـّ دـعا٦ٖ اهِاض  . ًّ ٙـع

ف٩ تعٌـو٘ا ، كُ٘٘ا كـاملدتاضّٙ اهكاؿني اهصّٙ ٙؿٔسْٗ هوشٚاٝ، هلٍ ُ٘ٓدــٕ ك٩ًِا
 115ٙاإهلٛ ٨ ؼـطًِا ًـّ ضمحتـم( :ضززٗا ًعـٛ، ٨ٗ تِشـسضٗا سٚح اهع٩َ، ًِـلطا"

)ٙاأبِا٢ٛ أُا ٨ اغتحٚع أْ أقـ  هلـٍ ًـس٠ اؾـ٘ض ٗاهعوـٍ اهـصٜ غـٚوشق        
أسبا٢ٛ يف املػتقبى ٗغٚأتٛ اهَٚ٘ اهصٜ إشا ُعط اهعامل إىل ضدى ًعٌٍ ٗٙؿس اهلٌٚاُا يف 

. ضبم ًٗا ُبٚـم ًٗـا كتابـم    خوفٕ هٚػأهُٕ٘ ًا ٗوجْ٘ اـحٟ تعرتٍٙٔ اهطٓبٞ خكطٖ
ٙعط  أْ ضبِا ٓـ٘ ًوـم    ٙفقْٔ٘ ًوعُْ٘٘ ٗخعٙاْ ًّ ٨ ٨ غا٢طْٗ يف اهع٩َ بوسا١

 116اهِ٘ض اهلل اه٘اسس ا٪سس(

تتعٗد٘ا ٨ٗ تعٗد٘ا ًّ غري زِٙلٍ أبِا١كٍ ٙكبش٘ا عبٚسا ٗأُتٍ تلُ٘ـْ٘   )٨
 117مّ زٙاُٞ غري تبؿريٙٞ(، ٗق٘زا هوِاض اؿاًٚٞ
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ٕٞ ًّ فـَها٢ـٔ، إشا أقبش  ُاق٘ضا٢ّٚا)  وَم غــ٩ْحفلٓى فهٚوـ
  ٔٞ  ٙـُعنُي بآطٜ اهكـسق أُم تـُعِٚٔـٍُ باإلميـاْ ٗا٨غتـقـاًـــ

ٔٞ ٞٔ ٗاؿلٌــــ  ٗاهكــــ٩ٝٔ، ٗاهطدــا١ٔ ، ٗاهتعــــوٍٚٔ ، ٗاملعطفــــ
ٞٔ ، ٗاهتػبٚـحٔ  ٞٔ ، ٗاهكــسق  ٗاإلتقـاْ ٔ ، ٗاهت٘انــع ٔ ، ٗاهحٚبـــ
ـــٞٔ  ــأْ ، ٗاهطأف ــط، ٗاؿِ ـــق( ، ٗاهتبك ـــبٞٔ اهــشــ  118ًٗـش

 

 أيم ما ِعتقدٍ الصابئٕ املهدائُّى يف حيّٖ علٌّ الضالم: لضادظاملطلب ا

 : خ٩قٞ عقٚستٍٔ يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ

 . إُٔ هٚؼ ضغ٨٘ باملعِٟ املفَٔ٘ هسِٙا بى ٓ٘ فسز هسٍِٙٔ
 . َٙ٘ ً٘هسٖ أٗ تعٌٚسٖ ٓ٘ املعتٌس يف تق٘مئٍ املػٌٟ اهتقٍ٘ٙ اهٚشٚاٜٗ

ٞ  دعو٘ا ًّ ٨ٗزتٕ عوٚـٕ اهػـ٩َ تاضىـا ًـ     ٗٙتفقـْ٘ فٚـٕ ًـع     119ّ تـ٘اضىٍٔ اهج٩ثـ
 . 120اهِكاض٠

ٙهعُٕ٘ يف ًطتبٞ أعوٟ ًّ املػٚح بى ٙطْٗ أْ املػٚح عوٚـٕ اهػـ٩َ كـاْ ًـّ     
 . أتباعٕ ثٍ خطز عّ زِٕٙ ٗغٚٓطٖ

 121اهسٗاّٗٙ اهحوػٌٚٞ( ٨ٙصكط ٙ٘سِا املعٌساْ يف)

 اهِ٘ض إُٔ ططٙق هوٌعطفٞ اـاقٞ " اهِك٘ضا٢ٚٞ" ه٘ق٘ي هولؿ  ٗا٨ؼاز ًع عامل
أقكٟ ًحوب هلٍ ٌٍٗٓٔ اهسا٢ٍ ٗه٘  ٗاـ٩م ًّ اهعامل ا٪ضنٛ ٗعامل اهع٩َ ٗٓصا

 . ططٙق اهلٔاُٞ اهيت ٙععٌْ٘ ٓساٙٞ ا٪ُبٚا١ هلٍ إهٚٔا عّ

ٙتسفق ًـا١ اهب٣ـط هٚكـى إىل املـس٠ املحوـق       يف ا٪ق٘ي املِسا٢ٚٞ): ٙق٘ي أسسٍٓ
َ   اؾ سٚح وطض فِٚا طق٘ؽ اهطغبٞ ٗإٙكاي امللؿ٘  إىل اهل نـ١٘   ٗؼقـق اهِذـ٘

ف٘ق ضأؽ كآّ املعبس أٗ شهم اهـصٜ   ب٩ ُٔاٙٞ ٗاهتربٙم هوػٌا١ املطف٘عٞ فس اهلوٌٞ
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هٚؿ  أْ غ٩َ اهبؿط ٙبسأ بطغبٞ اهطب أٗ ٨ بأْ  ٙهطب ا٪ضقاَ عػاب ق٘ايف اهؿعط
إْ ظكطٙا قا٢ٍ اهػاعٞ ًع اُبجاق فذط اهعاَ اؾسٙس ٙؿسٖ ٓصا اهـسعا١  . تكوٛ هٕ اهطعٚٞ

ٚقٍٚ ٗظْ عاطفٞ ًع ؾ٘ق اًطأٝ تِتعط ٗهسٓا املٔادط أٗ ًع قساؽ اهكو٘ات املت٩ه٣ٞ ف
وٚـٟ ٗظكطٙـا   : أبطاز ٗث٩ثٞ أُبٚا١ ٗث٩ثـٞ فقـطا١   يف أدِشٞ اهوٚى ٙقامسٔا ضغبٞ ث٩ثٞ

 122(م٘ غ٩َ ًحوق قساغٍٔ ٙهب  سطكٞ اهعامل. ٗعٚػٟ اهٚػ٘ 

ْ بإُٔ ٧ًغؼ زٙاُتٍٔ بى ٓـ٘  )اْ اهِ  وٟٚ بّ ظكطٙا هٚؼ كٌا ٙعتقس اهلجريٗ
آخطأُبٚا٢ٍٔ أٗ ًكوشٍٚٔ ٗ ٧ٙكسْٗ إُٔ عطز إىل اهػٌا١ ٗهـٚؼ كٌـا ٓـ٘ ؾـا٢ع أُـٕ      

ٗٙػتؿـٔسْٗ بـاهقطآْ   ، ٙطٗزؽ قحع ضأغٕ ٗٗنعٕ عوٟ طبـق ٗقسًـٕ إه٠ـٕ ٙطٗزٙـا    
ٗغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت $اهلطٍٙ عوٟ عطٗدٕ إىل اهػٌا١ ٗتلصٙب ضٗاٙٞ قتوٕ 

 ٗٓ٘ ُ  ٗضغ٘ي ًٗعوٍ بى ٓ٘ أٍٓ ُ  يف اهسٙاُٞ املِسا٢ٚٞ. #َٗٙ٘ ٙبعح سٚا

ٗٙق٘هْ٘ عِٕ إْ امل٢٩لٞ استهِتٕ ٗعوٌتٕ كـى أغـطاض اهلـْ٘ ٗاـوٚقـٞ ٗظـى      
 . 123ٙعٌس اهِاؽ ٨ثِني ٗ أضبعني عاًا ستٟ قع٘زٖ إىل اهػٌا١(

وٟٚ" زضاؾا از ٙٔٚا" ففٕٚ اهتعاهٍٚ اهـيت هـب أْ    ٗد٘ب اهقطا١ٝ يف كتاب تعاهٍٚ
 124. ٗامل٧زٜ بٕ إىل اـ٩م ا٪بسٜ بعٔا اهكاب٣ٛٙت

وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ميجى عقٚسٝ املدول عِس اهكاب٣ٞ ٗٓٛ عقٚسٝ تـطتب  بـاهق٘ي   
ٞ : ًّ ث٩ثٞ ًلُ٘ات ٙتٌٍ بعهٔا بعها أْ اإلُػاْ ٙتأه   اهِفؼ ٗٓٛ ؾطاضٝ ًقسغـ

ازٜ اهصٜ ٓ٘ اهـطكّ اهجـاُٛ املـ    ٓبح  ًّ اهعامل اهعوٜ٘ ٗاغتقطت يف دػس اإلُػاْ
ٗاهـِفؼ غـذِٚٞ    ٗاؾػس ٗاهطٗح ًّ اهعامل اهسُٜٚ٘، ٗاهطٗح ٗٓٛ فٌ٘عٞ اهطغبات

ٗغتعى غذِٚٞ ًامل ٙبازض اهلل إىل إضغاي ًّ ٙعني ٓصٖ اهـِفؼ  ، اؾػس اإلُػاُٛ املازٜ
 125(ٗاهكع٘ز إىل اهػٌا١ ًّٗ ِٓا ُؿأت فلطٝ املدول عوٟ اـ٩م ًّ عب٘زٙتٔا
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مجـٚعٍٔ إًـا    سٖ ث٩مثا٢ٞ ٗغـبعني توٌٚـصا  )بعس ً٘ت وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ تطن بع
كِعفطا ٗٓٛ ًطتبٞ زِٙٚٞ عوٚا أٗ تطًٚسٜ ٗٓٛ ًطتبٞ زِٙٚٞ أٗهٚٞ ثٍ سكى هلٍ انحٔاز 
ًّ اهٚٔ٘ز ُتٚذٞ زخ٘ي ابِٞ كبريٍٓ يف زّٙ اهكاب٣ٞ ٗفطٗا إىل ًسِٙٞ ؾؿرت ٗٓٛ تقـع  

ق٘ٝ ٗنـع    يف دِ٘ب غطب إٙطاْ ساهٚا قطٙبٞ ًّ ًسِٙٞ ا٪ٓ٘اظ ٗظو٘ا ٙتقوبْ٘ بني
ٗبني ٗد٘ز ضداي زّٙ أٗ عـسًٍٔ ٗبـ٩ ظٗاز هفـرتٝ تكـى إىل عؿـط غـِ٘ات ستـٟ        

إىل ٗقتِــا  اغــتتب هلــٍ ا٪ًــط ٗتلــاثطٗا ٗبقــ٘ا يف قــ٘ٝ بــني ععهــٞ ٗاخــت٩ط قــسٗز
 126اؿاهٛ(

 حيّٖ علٌّ الضالم يف الدِو اإلصالمْ: املبحث اخلامط

 َالدٔ حيّٖ علٌّ الضالم : املطلب األَل

 : عّ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف امل٘انع اهتاهٚٞ آْ اهلطٍُٙقطأ يف اهقط
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 90 - 89: ا٪ُبٚا١ چ               

ٗقكٞ ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ مل تأت ًفكوٞ يف اهقطآْ فلى ًا عط  عِٕ ًّ خ٩ي 
أُبٚا١ بين إغطا٢ٚى  اهقطآْ ٗا٪سازٙح اهكشٚشٞ إُٔ عوٕٚ اهػ٩َ ُبٚا ععٌٚا ًّآٙات 

إغشاق  قٌس بّسسثِا ): ٗقس كاْ ًّ آخطٍٓ فقس أخطز اؿاكٍ يف ًػتسضكٕ
، ثِا أغباط بّ ُكط، ثِا عٌطٗ بّ محاز بّ طوشٞ اهقِاز، أمحس بّ ُكط أُبأ ، اهػوٌٛ
اهػسٜ ٗعّ  -ضنٛ اهلل عٌِٔا  -ابّ عباؽ ٗأبٛ ًاهم عّ ، طٝعّ ً، اهػسٜ عّ 
إغطا٢ٚى ظكطٙا بّ آزْ بّ  كاْ آخط أُبٚا١ بين: قاه٘ا، عّ عبس اهلل، عّ ًطٝ، 

 ٗكاْ ٙعٚـ يف بٚ  املقسؽ بس٨هٞ ضعاٙتٕ ٗكفاهتٕ ملطٍٙ أَ عٚػٟ عو127ًٕٚػوٍ(

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12293
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
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ٌاُعطفٕ عِٕ ًع كُٕ٘ ُبٚا إُٔ كاْ ٙعٌى لاضا كٌا ض٠ٗ ًػوٍ يف قشٚشٕ اهػ٩َ ٗكو
ٗفٕٚ فهٚوٞ هعكطٙا )  128كاْ ظكطٙا لاضا( )قاي  عّ ضغ٘ي اهلل  عّ أبٛ ٓطٙطٝ 
 129(ُعا ٙأكى ًّ كػب ٙسٖإُٔ كاْ قا

 . تِذب ٗإُٔ كاْ ًتعٗدا ًّ أخ  ًطٍٙ اهلرب٠ ٗكاُ  ظٗدتٕ ٨

)فوقس شكط اهلل تعاىل يف اهقطآْ  ًع أبٕٚ ٗإًٔ عوٍٚٔ اهػ٩َ ٗأًا قكٞ وٟٚ
سٚح قسض   بعس غِني قوٚوٞ ًّ بعجٞ قٌس –عوٌٚٔا اهػ٩َ  –اهلطٍٙ ظكطٙا ٗوٟٚ 
ًّٗ ًعٕ إىل اؿبؿٞ  ٝ دعفط بّ أبٛ طاهب قبى ٓذط ٗقس ُعه  بٌٔا غ٘ضٝ ًطٍٙ

كٌا أٗضزٓا اهلل تعاىل يف غ٘ضتٛ ا٪ُبٚا١ ٗا٪ُعاَ ٌٗٓا ًلٚتاْ كٌا شكطٌٓا يف غ٘ضٝ 
عوٟ كى ؾ١ٛ   ٗقس شكطٌٓا اهلل تعاىل إلظٔاض قسضتٕ غبشإُ، آي عٌطاْ ٗٓٛ ًسُٚٞ

لٕ ٗٓ٘ اهصٜ إش ٓ٘ ضب كى ؾ١ٛ ًٗوٚ ٗأْ ُ٘اًٚؼ اهلْ٘ ػطٜ بإضازتٕ ٨ بحبا٢عٔا
ًّٗ ًعٕ ًّ  هٚجب  بصهم ف٧از ضغ٘ي  ٧ٙٙس أٗهٚا٢ٕ ٗهعى اهعاقبٞ اؿػِٟ هلٍ

ٗغٚاق اهقطآْ ٙؿعط أْ ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ كاْ ًِؿغى اهقوب . . . . . . امل٧ًِني
ٗكاْ ، ٗإُٔ كاْ ٙط٠ تعِتٍٔ كؿأٍُٔ ًع ا٪ُبٚا١ ٗاملطغوني، بك٩ح بين إغطا٢ٚى

ٗمل ٙطيف قًٕ٘ ًّ ٓ٘ أٓى ، بعس ٗفاتٕ ّ اهكطاط املػتقٍٚىؿٟ أْ ٙؿتس امطافٍٔ ع
 130(بعسٖ ٗقس ّٗٓ ععٌٕ ؿٌى اهطغاهٞ

أْ ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ كاْ قس كرب يف اهػّ ٗاًطأتٕ عاقط يف : ٗخ٩قٞ اهقكٞ
ؾبابٔا ٗأٙها قاضت عذ٘ظا فذٌع  غببني ًِافٚني هوشٌى عازٝ ٗضأ٠ تعِ  بين 

ٍ اهػ٩َ فدؿٛ أْ ٙؿتس امطافٍٔ بعس ً٘تٕ ثٍ إغطا٢ٚى كؿأٍُٔ ًع ا٪ُبٚا١ عوٚٔ
ضظقٕ اهلل تعاىل كفاهٞ ًطٍٙ عوٚٔا اهػ٩َ ٗٓٛ أخ  ظٗدتٕ ٗضأ٠ كطاًات اهلل هلا 

ًع ٙقِٕٚ  –كعازتٕ  –ٗٓٛ يف ًعتلفٔا يف بٚ  املقسؽ فأ  عوٟ اهلل تعاىل يف اهسعا١ 
٘ٝ ٗاؿلٍ ًّ بعسٖ هٚشفغ ٙطخ اهِب بإدابٞ اهلل اهلطٍٙ هٕ أْ ٙعضقٕ اهلل ٗهٚا طٚبا ضنٚا
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ٗادعى ٙاضب اه٘هٛ اهصٜ تٔبٕ هٛ ًطنٚا تطناٖ أُ  ٗٙطناٖ )قًٕ٘ ًّ ا٨مطا  
فاغتذاب اهلل هٕ ٗأخربتٕ امل٢٩لٞ بكفات ابِٕ اهِ  ، 131زِٙا ٗخوقا ٗخوقا( عبازن

اهقازَ بى ٗبامسٕ أٙها سٚح مساٖ اهلل تعاىل قبى ٨ٗزتٕ ٗأخربٖ تعاىل ببِٚٞ ٙعط  بٔا 
فأخربٖ تعاىل إُٔ غٚعذع عّ اهِحق ث٩ثٞ أٙاَ ًع إُٔ قشٚح  ه٘هس قطٙب اؿك٘يأْ ا

غٜ٘ ًِٗح اهلل تعاىل وٟٚ بكفات ععٌٚٞ ٗآتاٖ اؿلٍ قبٚا كٌا غريز تفكٚوٕ 
 . ٨سقا

أْ ٙقل عوٟ  إْ اهلل تعاىل أًط ضغ٘هٕ )ٙق٘ي اؿافغ ابّ كجري ضمحٕ اهلل 
ّ أًطٖ سني ٗٓبٕ اهلل ٗهسا عوٟ اهلرب ًٗا كاْ ً عوٕٚ اهػ٩َ اهِاؽ خرب ظكطٙا
 أٙها ستٟ ٣ٚٙ٨ؼ أسس ًّ فهى اهلل يف ساي ؾٚبتٔا ٗقس أغِ  ٗكاُ  اًطأتٕ عاقطا

٪ْ اهكاب٣ٞ ; ٗغأفكى اهبؿاضٝ ب٨٘زٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٨ٗ132َ٩ ٙقِ ( ٗضمحتٕ
 : ٙصكطُٗٔا يف ًعتقسٍٓ

سًٞ بٚ  املقسؽ كاُ  اَ ًطٍٙ عوٚٔا اهػ٩َ قس ُصضت ًايف بحِٔا هٚلْ٘ يف خ

 36: عٌطاْآي  چۉ ۉ ۅچ  ٗخاهكا ًفطغا هوعبازٝ هلِٔا ألب  بِتا ٗقاه 

 اهق٘ٝ ٗاؾوس ٗاـسًٞ ٗملا ٙعرتٜ املطأٝ ًّ اؿٚض ٗاهِفاؽ ٨ٗ ِٙبغٛ ٨ًطأٝ أْ يف
ٗقس ٗهست ًطٍٙ ٙتٌٚٞ ٗاقرت  بِ٘ إغطا٢ٚى فٌّٚ ٙلفؤا ف٘قع . تلْ٘ ًع اهطداي

ختٔا ٗٓصا ًّ قها١ اهلل هعكطٙا عوٟ خكًٕ٘ بإُٔ أ٨ٍٗٓ ا٨قرتا  عوٟ ظكطٙا ظٗز أ
ٗكاْ ٓصا هػعازتٔا هتقتبؼ ًِٕ عوٌا مجا ُافعا ٗع٩ٌ قاؿا فأزخؤا احملطاب ٗٓ٘  بٔا

ٗقٚى ًّ ًعإُٚ إُٔ هس ، ًك٩ٓا فلاْ ظكطٙا كوٌا زخى عوٚٔا ٗدس عِسٓا ضظقا
ػأهلا ًّ أّٙ هم ٓصا عِسٓا فاكٔٞ اهكٚ  يف اهؿتا١ ٗفاكٔٞ اهؿتا١ يف اهكٚ  ف

فوٌا ضأ٠ ظكطٙا ًاضأ٠ عِس ، فأدابتٕ بإُٔ ًّ عِس اهلل ًعرتفٞ بفهوٕ غبشإُ عوٚٔا
ًطٍٙ ًّ ضظق اهلل اهصٜ ضظقٔا ٗفهوٕ اهصٜ أتآا ًّ غري تػبب أسس ًّ ا٬زًٚني يف 
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ًّ املطأٝ  طٌع يف اه٘هس ًع كرب غِٕ فقس ّٗٓ اهععٍ ًِٕ ٗاؾتعى ضأغٕ ؾٚبا، شهم هلا
ط فطدا اهلل أْ ٙطظقٕ ًِٔا اه٘هس ًع اؿاي اهيت بٌٔا كٌا ضظق ًطٍٙ عوٟ ؽوٚٔا اهعاق

ٗإْ مل ٙلّ . ًّ اهِاؽ ًاضظقٔا ًّ مثطٝ اهكٚ  يف اهؿتا١ ٗمثطٝ اهؿتا١ يف اهكٚ 
اهعازات يف ا٪ضض بى املعطٗ  يف  –يف ًجى شهم اؿني  –ًجوٕ ممادطت ب٘د٘زٖ 

أثِٟ عوٟ ضبٕ إُٔ مسٚع اهسعا١ بأْ ٙطظقٕ شضٙٞ فسعا ظكطٙا ضبٕ غطا ٗ. اهِاؽ غري شهم
يف ًرياخ  هتلٌى اهِعٌٞ اهسِٙٚٞ ٗاهسُٚ٘ٙٞ تطثٕ; طٚبٞ طآطٝ ا٪خ٩ق طٚبٞ ا٬زاب

اهِب٘ٝ فاغتذاب اهلل زعا١ٖ ٗخاطبتٕ امل٢٩لٞ ٗٓ٘ قا٢ٍ ٙكوٛ يف قطاب عبازتٕ ٗقى 
ع بؿاضٝ ثاُٚٞ بإُٔ بأْ اهلل ٙبؿطٖ ب٘هس مساٖ اهلل بٚشٟٚ شٗ قفات ععٌٚٞ ً خو٘تٕ

غٚلْ٘ ُبٚا ًّ اهكاؿني فوٌا ؼقق ًّ اهبؿاضٝ أخص ٙتعذب ًّ ٗد٘ز اه٘هس ًِٕ بعس 
، ٗكإُٔ ٗق  زعا٢ٕ مل ٙػتشهط ٓصا املاُع هق٘ٝ اه٘اضز يف قوبٕ، اهلرب ٗاًطأتٕ عاقط

ٗؾسٝ اؿطم اهععٍٚ عوٟ اه٘هس ٗيف ٓصٖ اؿاي سني قبو  زع٘تٕ تعذب ًّ شهم 
كصهم اهلل ٙفعى ًاٙؿا١( ف٩ ٙعذعٖ ؾ١ٛ غبشإُ ٗشهم ٓني عوٕٚ ) :فقاي هٕ املوم

 . ٗقس خوقِا ٗمل ُلّ ؾ٣ٚا

فحوب ظكطٙا ع٩ًٞ ٙػتسي بٔا عوٟ ٗد٘ز اه٘هس فأخربتٕ امل٢٩لٞ بأْ اهع٩ًٞ 
، غتلْ٘ بإُٔ ٨ٙػتحٚع اهِحق ًع أْ غٜ٘ قشٚح بى غٚػتدسَ أغو٘ب اإلؾاضٝ

إُٔ كٌا ميِع ُف٘ش : ٗفٕٚ ًِاغبٞ عذٚبٞ ٗٓٛ، َٗٓصٖ آٙٞ ععٌٚٞ أْ ٨تقسض عوٟ اهل٩
فإُٕ ٙ٘دسٓا بسْٗ أغبابٔا هٚسي شهم أْ ا٪غباب كؤا ، ا٪غباب ًع ٗد٘زٓا

ٗأًط بلجطٝ اهصكط ٗاهتػبٚح ٗاهؿلط فاًتِع عّ اهل٩َ ، ًِسضدٞ يف قها٢ٕ ٗقسضٖ
بٚسٖ أْ  ث٩ثٞ أٙاَ ٗبوغٞ اإلؾاضٝ أؾاض إؾاضٝ خفٚٞ غطٙعٞ قٚى أًٗأ إهٍٚٔ أٗ أؾاض

 . ٙػبش٘ا اهلل بلطٝ ٗعؿٚا
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ٗاه٘سٛ مل ىربُا أْ ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ كاُ  كاهفٞ هوعازٝ بني اهبؿط بى 
كاُ  طبٚعٚٞ ٗه٘ كاُ  ٨ٗزتٕ ًعذعٝ هصكط اهلل شهم كٌا شكط اؿٌى بٕ ًِٗع أبٕٚ 

 عّ اهل٩َ ث٩ثٞ هٚاي ًّ غري آفٞ 

س كاْ غِٕ إش شان قغريا فؤصا ُٖ٘ ٗهلِٕ ملا قاض قبٚا عوٌٕ اهلل اهت٘ضاٝ ٗق
بصكطٖ ٗمبا أُعٍ بٕ عوٕٚ ٗعوٟ ٗاهسٕٙ ٗآتاٖ اهلل أٙها اؿلٍ أٜ اهفٍٔ ٗاهعوٍ ٗاؾس 
ٗاهععَ ٗاإلقباي عوٟ اـري ٗاإلُلباب عوٕٚ ٗا٨دتٔاز فٕٚ ٗٓ٘ قغري سسخ مل ٙبوغ 

 . ٗمل ٙطز زهٚى قشٚح عوٟ اغٍ أَ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 133أغِاْ اهطداي 

)ٙاظكطٙا إُا ُبؿطن بغ٩َ امسٕ  ُا اهلل تعاىل إُٔ ٓ٘ ًّ مساٖ باغٍ وٟٚٗىرب
ٙسي عوٟ أْ اهلل مل ٙلى تػٌٚتٕ إىل أبٕٚ ٗيف ٓصا )وٟٚ مل لعى هٕ ًّ قبى مسٚا( ٗٓصا 
ُعريا  إْ ًعِاٖ مل لعى هٕ مسٚا أٜ: ٗق٘ي ًّ قاي، ًِقبٞ ععٌٚٞ هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ
٪ُٕ هٚؼ بأفهى ًّ إبطآٍٚ ًٗ٘غٟ ُٗ٘ح فاهق٘ي يف اهػٌ٘ ٗاهطفعٞ غري ق٘اب 

 134(ا٪ٗي ٓ٘ اهك٘اب

٪ْ : ; إمنا مساٖ اهلل وٟٚ إلسٚا٢ٕ إٙاٖ باإلمياْ ٗاهِب٘ٝ ٗقٚى)ًٗعِٟ اغٍ وٟٚ 
أؾتق امسٕ ًّ اغٍ اهلل تعاىل "سٛ "فػٌاٖ وٟٚ : اهلل أسٚا بٕ اهِاؽ باهلس٠ ٗقاي ًقاتى

ٗوٚا سٚاٝ ، فتتٍ بٕ املِٞ وٚا سٚاٝ سػٚٞ) ٗأٙها 135٪ُٕ أسٚا بٕ ضسٍ إًٔ(: ٗقٚى
: ٗمل لعى هٕ ًّ قبى مسٚا، ًعِ٘ٙٞ ٗٓٛ سٚاٝ اهقوب ٗاهطٗح باه٘سٛ ٗاهعوٍ ٗاهسّٙ
مل لعى ًّ قبى ًج٩ٚ ًٗػاًٚا : أٜ مل ٙػٍ ٓصا ا٨غٍ قبوٕ أسس ٗوتٌى أْ املعِٟ

قبوٕ هلّ عوٟ  ٗاتكافٕ باهكفات اؿٌٚسٝ ٗإُٔ ًّ فاق ًّ فٚلْ٘ شهم بؿاضٝ بلٌاهٕ
عوٍٚٔ  ٓصا ا٨ستٌاي ٓصا اهعٌَ٘ ٨بس أْ ٙلْ٘ كك٘قا بإبطآٍٚ ًٗ٘غٟ ُٗ٘ح

 136اهػ٩َ ٗمٍ٘ٓ ممّ ٓ٘ أفهى ًّ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ قحعا( 
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 صفات حيّٖ علٌّ الضالم: املطلب الثانْ

عوٕٚ -تفكٚى قفات اهِ  وٟٚ  لس ًّ خ٩ي اه٘سٛ احملف٘ظ عفغ اهلل تعاىل
 : ٗٓٛ –اهػ٩َ 

 : مل لعى هٕ ًّ قبى مسٚا -1
ٗقٚى مل ٙػٍ بامسٕ ، ٗمل لعى هٕ ًّ قبوٕ ًج٩ ٗؾبٔا، مل توس ًجوٕ عاقط ق )أٜ 
إمنا مسٛ بٚشٚـٟ ٪ْ اهلل تعـاىل   ): ٗبٔصا قاي اؿافغ ابّ كجري ٗظاز أٙها137(أسس قبوٕ

ّٓ اهلل عو)ٗقس . 138 (أسٚاٖ باإلمياْ )ٗقاه٘ا مل . 139ٕٚ بأْ مل ٙلى تػٌٚتٕ إىل ا٪بّ٘ٙ(ً
  ٞ قـ  ٗأُـٕ ٗهـس بـني ؾـٚذ فـاْ ٗاًـطأٝ         ٙلّ هٕ ًجى يف إُٔ مل ٙعل ٗمل ٙٔـٍ مبعكـٚ

 140(عذ٘ظ
ٗاتكافٕ  )مل لعى هٕ ًّ قبى ًج٩ٚ ًٗػاًٚا فٚلْ٘ شهم بؿاضٝ بلٌاهٕ: ٗقٚى

اهعٌَ٘ ٨بس أْ باهكفات اؿٌٚسٝ ٗإُٔ ًّ فاق ًّ قبوٕ هلّ عوٟ ٓصا ا٨ستٌاي ٓصا 
عوٍٚٔ اهػ٩َ ٗمٍ٘ٓ ممّ ٓ٘ أفهى ًّ  ٙلْ٘ كك٘قا بإبطآٍٚ ًٗ٘غٟ ُٗ٘ح

 141وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ قحعا( 

إْ ًعِاٖ مل لعى هٕ : ٗق٘ي ًّ قاي): ٗٗضز اعرتاض عوٟ ٓصا املعِٟ ٗٓ٘
أٜ ُعريا يف اهػٌ٘ ٗاهطفعٞ غري ق٘اب ٪ُٕ هٚؼ بأفهى ًّ إبطآٍٚ ًٗ٘غٟ : مسٚا

فٔ٘ أٗي ًّ كاْ امسٕ وٟٚ  اب مل لعى ًّ قبوٕ أسسا ٙتػٌٟ بامسُٕٗ٘ح ٗاهك٘
 142(فاهق٘ي ا٪ٗي ٓ٘ اهك٘اب

)ٙعين بعٚػٟ بّ ًطٍٙ عوٟ غـِتٕ ًِٗٔادـٕ ٗعٚػـٟ ٓـ٘     : ًكسقا بلوٌٞ ًّ اهلل -2
  َ  143(اهلوٌٞ ًّ اهلل إشْ هقس كاْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ًعاقطا هعٚػٟ عوٚـٕ اهػـ٩

ٗقسقٕ فؿٔس هـٕ أُـٕ كوٌـٞ اهلل     -اهػ٩َ عوٌٚٔا -)ٗوٟٚ أٗي ًّ آًّ بعٚػٟ 
)ٗفٚـٕ  : ٗشكط املاٗضزٜ يف تفػريٖ 144(ٗكاْ وٟٚ أكرب ًّ عٚػٟ ٗكاُا ابين خاهٞ
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ٛ  بلتاب ًّ اهلل ٗٓصا ق٘ي أبٛ عبٚـسٝ ٗأٓـى اهبكـطٝ   : أسسٌٓا: ق٨ْ٘ : ٗاهجـاُ
ٗشكـط   145ٙعين املػٚح ٗٓصا ق٘ي ابّ عباؽ ٗقتازٝ ٗاهطبٚع ٗاههشان ٗاهػـسٜ( 

 . 146اإلًاَ اهؿ٘كاُٛ يف تفػريٖ اهق٘ي ا٪ٗي
اهلـطٍٙ  : يف اهعوٍ ٗاهعبازٝ ٗاؿوٍ ٗاه٘ض  ٗاهػٚس أٙهـا  غٚسا أٜ ؾطٙفا): غٚسا -3

وكى هٕ ًـّ اهكـفات   )ٗ. 147(ٗاهصٜ ٨ٙغوبٕ اهغهب عوٟ اهلل ٗاهتقٛ ٗاهفقٕٚ
اهػـٚس اهـصٜ   : )ٗقاي اهعداز 148ٙطدع إهٕٚ يف ا٪ً٘ض( ٙلْ٘ بٕ غٚسا اؾٌٚوٞ ًا

 149(كى ؾ١ٛ ًّ اـريٙف٘ق أقطإُ يف 
اؾـتغا٨ غسًـٞ   ; فوٚؼ يف قوبٕ هلّ ؾـٔ٘ٝ ، أٜ ممِ٘عا ًّ إتٚاْ اهِػا١): سك٘ضا -4

ٓ٘ اهصٜ ): أْ اهكشٚح ٓ٘ -ضمحٕ اهلل  –ٗٙط٠ املفػط اهقطط   150(ضبٕ ٗطاعتٕ
: أسـسٌٓا : هـ٘دٔني  ٙل  عّ اهِػا١ ٨ٗ ٙقطبّٔ ًع اهقسضٝ ٗٓصا أقح ا٪ق٘اي

، إمنا ٙلْ٘ ًّ اهفعى امللتػب زْٗ اؾبوٞ يف اهغاهبٗاهجِا١ ، إُٔ ًسح ٗثِا١ عوٕٚ
 وكط ُفػٕ عّ اهؿٔ٘ات أْ فع٨٘ يف اهوغٞ ًّ قٚغ اهفاعوني فاملعِٟ إُٔ: اهجاُٛ

ٗٙقـ٘ي ٧ًهـ  كتـاب " قكـل      151(ٗهعى ٓصا كاْ ؾطعٕ فأًا ؾـطعِا فاهِلـاح  
خـصا  أ عوٟ املباؾطٝ ًٗاشكط عّ وٟٚ بإُٔ كاْ ٨قسضٝ هٕ)ا٪ُبٚا١ اهقكل اؿق " 

ًـّ   ٗمل ٙجبـ  عـّ اهطغـ٘ي     فٔ٘ ق٘ي ٨زهٚى عوٕٚ(ٗسك٘ضا)ًّ ق٘هٕ تعاىل 
ًع أْ اؿك٘ض ٙحوـق  ، ِٙعٖ اهلل أُبٚا١ٖ عِٕ ٗٓ٘ ُقل يف اهطد٘هٞ، ططٙق قشٚح
ٗعوـٟ  ، ٨ٙق٠٘ عوٟ ا٨قرتاب ًّ اهِػا١ إش ٙػتعٌى يف اهصٜ: عوٟ ًعاْ كجريٝ
ٗٓصا ا٪خـري ٓـ٘   ، اهسُؼٗعوٟ اهصٜ ٙكْ٘ ُفػٕ ًّ اـحاٙا ٗ، اههٚق اهكسض

ٗاملقك٘ز أْ ًـسح  ) -ضمحٕ اهلل  -ٗٙق٘ي ابّ كجري152(اه٢٩ق بٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ
وٟٚ بإُٔ سك٘ض هٚؼ ٪ُٕ ٨ٙأتٛ اهِػا١ بى ًعِاٖ أُـٕ ًعكـَ٘ عـّ اهفـ٘اسـ     
ٗاهقاشٗضات ٨ٗ ميِع شهم ًّ تعٗهٕ باهِػا١ اؿ٩ي ٗغؿٚأُّ ٗإ٩ٙزّٓ بى قس 
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زعا١ ظكطٙا " ٓب هٛ ًّ هسُم شضٙٞ طٚبٞ" كإُٔ قاي ٗهسا ًّ  ٙفٍٔ ٗد٘ز اهِػى هٕ
 153 (هٕ شضٙٞ ُٗٚى ٗعقب

ِٙب٣ٍٔ عِٕ بأًطٖ ُٕٗٔٚ ٗس٩هـٕ   ٙعين )إُٔ ضغ٘ي هطبٕ إىل قًٕ٘: ُبٚا ًّ اهكاؿني -5
)ٗاهكا  ٓ٘ اهصٜ ٙـ٧زٜ هلل ًـافرتض    154(ٗٙبوغٍٔ ًا أضغوٕ بٕ إهٍٚٔ ٗسطإً

 155. (عوٕٚ ٗإىل اهِاؽ سق٘قٍٔ
ٗمل ٙلـّ دبـاضا    –" ٙاوٟٚ خص اهلتـاب بقـ٘ٝ   : ًّ ق٘هٕ تعاىل: اب بق٘ٝأخص اهلت -6

عكٚا" ٙعين )كتاب اهلل اهصٜ أُعهٕ عوٟ ً٘غٟ ٗٓ٘ اهت٘ضاٝ ٗبق٘ٝ ٙعـين ظـس بـأْ    
ملا ٗقى وٟٚ عوٕٚ )  ٗكاْ شهم156 (ٗهاُب فٕٚ ًأُاٖ عِٕ ٙعٌى مبا أًطٖ اهلل بٕ

ىل أْ ٙأخص اهلتاب بقـ٘ٝ أٜ ظـس   اهػ٩َ إىل ساي ٙفٍٔ فٕٚ اـحاب أًطٖ اهلل تعا
  ٕ ٕ ، ٗادتٔـاز ٗشهــم با٨دتٔــاز يف سفـغ أهفاظــ ٗاهعٌــى بــأٗاًطٖ ، ٗفٔــٍ ًعاُٚـ

ٕ   ٓصا ًّ ااَ أخص اهلتاب بق٘ٝ، ُٗ٘إٓٚ ٗأقبـى عوـٟ اهلتـاب    ، فاًتجى أًـط ضبـ
ٍ  ٓـ٘ اهتـ٘ضاٝ اهـيت كـاُ٘ا ٙتساضغـُ٘ٔا     )ٗاملطاز باهلتـاب  157فشفعٕ ٗفٌٕٔ(  بٚـِٔ

ٗقس كاْ غـِٕ   ٗاهطباُْٚ٘ ٗا٪سباض هوصّٙ ٓازٗا ّٙ أغوٌ٘اٗولٍ بٔا اهِبْٚ٘ اهص
ٕ    إش شان قغريا فؤصا ُٖ٘ بصكطٖ ٗهلـّ املـاٗضزٜ يف   158(ٗمبا أُعـٍ عوٚـٕ ٗٗاهسٙـ

 (قـش  إبـطآٍٚ ٗاهتـ٘ضاٝ   ): شكط أْ ِٓان ق٨ْ٘ هلوٌٞ اهلتاب ٌٗٓـا  تفػريٖ
. ٗقٚـى ٓـ٘ كتـاب أُـعي عوـٟ وٚــٟ ٗا٪ظٔـط قـ٘ي اؾٌٔـ٘ض إُـٕ اهتــ٘ضاٝ         )159
ٙـسي عوـٟ   )٩ُسغ يف ٓصٖ اهكفٞ أْ اهلل ُازاٖ بامسٕ ٙاوٟٚ فٌؿٔس اهِسا160ٗ١(

ــا عوٌٚٔــا    ًلاُــٞ وٚــٟ عِــس اهلل تعــاىل ٗٙــسي عوــٟ اغــتذابٞ اهلل تعــاىل هعكطٙ
 161(اهػ٩َ

أٜ أعحِٚاٖ اهفٍٔ بلتاب اهلل يف ساي قباٖ قبى بو٘غٕ أغِاْ ): آتِٚاٖ اؿلٍ قبٚا -6
ٗقٚى ابّ غبع  ا مل ٙبوغ غّ اهلٔ٘هٞٗٓ٘ اهعآط ٗقٚى قبٚا أٜ ؾاب)162(اهطداي
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)ٗدعـى اهلل فٚـٕ ًـّ    163(أٗ ابـّ غـِتني ٗاهعـآط ا٪ٗي    غِني أٗ ث٩خ غِػّ
 164اهصكا١ ٗاهفحِٞ ًا ٨ ٙ٘دس يف غريٖ(

)ٗآتِٚاٖ أٙها ضمحٞ ٗضأفٞ تٚػطت بٔا أً٘ضٖ ٗقوش  بٔا أس٘اهٕ : ٗسِاُا ًّ هسُا -7
 بٔا أفعاهٕ  ٗاغتقاً 

ٗشهم ٙتهـٌّ  ، فحٔط قوبٕ ٗتعكٟ عقوٕ، اهصُ٘بأٜ طٔاضٝ ًّ ا٬فات ٗ: ٗظكاٝ -8
ــا  ٞ   ظٗاي ا٪ٗق ــ ــ٩ق اهطز٣ٙ ــٞ ٗا٪خ ٞ  ، املصًً٘ ــِ ــ٩ق اؿػ ــازٝ ا٪خ ، ٗظٙ

 (ٗكاْ تقٚا)احملٌ٘زٝ ٗهلصا قاي  ٗا٪ٗقا 
، كـاْ هلل ٗهٚـا  ، ًّٗ كـاْ ٧ًًِـا تقٚـا   ، تاضكا هوٌشع٘ض، أٜ فاع٩ هوٌأً٘ض: تقٚا -9

 ٞ كـى هـٕ ًـّ اهجـ٘اب اهـسُٜٚ٘      ٗس، اهـيت أعـست هوٌـتقني    ٗكاْ ًّ أٓى اؾِـ
165ٗا٪خطٜٗ ًاضتبٕ اهلل تعاىل عوٟ اهتق٠٘( 

 

ضمحٞ ًـّ  : آتِٚاٖ اؿلٍ قبٚا ٗاؿِاْ بٕ ٗقبٞ هٕ ٗضمحٞ ًِا)ٗسِاُا ًّ هسُا أٜ -10
ًا أعحٚـٕ ًـّ ضمحـٞ    )ٗقٚى 166(عِسُا ٨ميوم عحا١ٓا أسس غريُا ٗقبٞ ًّ عِسُا

ًادبى عوٕٚ ًّ اهطمحـٞ  )فاؿِاْ ٓ٘  167(اهِاؽ ستٟ ىوكٍٔ ًّ اهؿطن ٗاهلفط
168ٗاهعح (  ٗاهؿفقٞ

 

)٨ٗ  (باضا ب٘اهسٕٙ( كاْ بطا ب٘اهسٕٙ ًػاضعا يف طاعتٌٔا ٗقبتٌٔا غري عاق بٌٔا -11
 (بى كاْ قػِا إهٌٚٔا باهق٘ي ٗاهفعى، إىل أبٕ٘ٙ ًػ٣ٚا

ٗهلِٕ ، ٗاهسٕٙ مل ٙلّ ًػتلربا عّ طاعٞ ضبٕ ٗطاعٞ)أٜ: ٗمل ٙلّ دباضا عكٚا -12
ٕ ، ٘انعا ًتصه٩ ٙأاط بأًطٖكاْ هلل ٗه٘اهسٕٙ ًت ٨ٗ ٙعكـٛ  ، ِٗٙتٔٛ عٌا ُٔاٖ عِـ

ٕ ، عق اهلل ٗسق خوقٕ فذٌع بني اهقٚاَ) (ضبٕ ٗٗاهسٕٙ اهػـ٩ًٞ   ٗهلصا سكو  هـ
ٗٓصا ٗق  هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ) 169 (ًباز٢ٔا ٗع٘اقبٔا: ًّ اهلل يف مجٚع أس٘اهٕ

170 (بوني اؾاُب ٗخفض اؾِاح
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)ٗغ٩َ عوٕٚ أٜ أًاْ ًـّ  (: َٙ٘ ٙبعح سٚاغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت ٗ  -13
: مبـا ِٙـاي بـٕ بـين آزَ ٗٙـَ٘ ميـ٘ت       َٙ٘ ٗهس ًّ أْ ِٙاهٕ اهؿٚحاْ ًّ اهػ١٘ اهلل

ٗأًـاْ  : ٗأًاْ ًّ اهلل تعاىل هٕ ًّ فتاُٛ اهقرب ًّٗ ٓ٘ي املحوع َٗٙ٘ ٙبعح سٚـا 
ٕ ًّ أْ ٙطٗعٕ ؾـ١ٛ أٗ أْ ٙفععـ   َٙ٘ اهفع  ا٪كرب هٕ ًّ عصاب اهلل َٙ٘ اهقٚاًٞ

يف ٓـصٖ   ٗاهعقاب، ٗاهؿط، )ٗشهم ٙقتهٛ غ٩ًتٕ ًّ اهؿٚحا171ْ(ًاٙفع  اـوق
ًٗــّ أٓــى زاض ، ًــّ اهِــاض ٗا٪ٓــ٘ا١ ٗأُــٕ غــامل، ًٗــا بِٚٔــا ا٪ســ٘اي اهج٩ثــٞ

 .  172اهػ٩َ(

إُٔا اهتشٚٞ املتعاضفٞ فٔٛ أؾط  ٗأُبـٕ ًـّ ا٪ًـاْ ٪ْ ا٪ًـاْ     : اهػ٩َ عوٕٚ)
ضداتٕ ٗإمنـا اهؿـط  يف أْ غـوٍ اهلل عوٚـٕ     ًتشكى هٕ بِفٛ اهعكٚاْ عِٕ ٗٓٛ أقى ز

إىل  ٗقوـٞ اؿٚوـٞ ٗاهفقـط    ٗسٚاٖ يف امل٘اطّ اهيت اإلُػاْ فٚٔا يف غاٙٞ اههع  ٗاؿادٞ
 173(اهلل تعاىل ٗععٍٚ اهل٘ي

 ماجاء يف الضهٕ الصحّحٕ عو حيّٖ علٌّ الضالم: املطلب الثالث

َ  -هقس أؾرتن وٟٚ ًع عٚػٟ  اهلل ٗيف ُكـح  يف اهـسع٘ٝ إىل   - عوٌٚٔا اهػـ٩
 ٗتصكري بين إغطا٢ٚى ٗٗضز شهم يف سسٙح قشٚح عّ اؿاضخ ا٪ؾعطٜ أْ اهـِ   

إْ اهلل أًط وٟٚ بّ ظكطٙا غٌؼ كوٌات أْ ٙعٌى بٔا ٗٙأًط بٔا بين إغطا٢ٚى أْ ): قاي
كوٌات هتعٌى بٔـا   إْ اهلل أًطن غٌؼ: ٙعٌو٘ا بٔا ٗإُٕ كاز أْ ٙبح٤ بٔا فقاي عٚػٟ

ٟ . ى أْ ٙعٌو٘ا بٔا فإًا أْ تأًطٍٓ ٗإًا أْ آًطٍٓٗتأًط بين إغطا٢ٚ أخؿـٟ  : فقاي وٚـ
إْ غبقتين بٔا أْ ٙـُدػ  بٛ أٗ أْ ْأعـصب فذٌـع اهِـاؽ يف بٚـ  املقـسؽ فـاًت٫       

ـُ إْ اهلل أًطُـٛ غٌـؼ كوٌـات أْ أعٌـى بٔـّ      : ض  فقـاي  املػذس ٗتعسٗا عوٟ اه
بٕ ؾ٣ٚا ٗإْ ًجى ًّ أؾطن  أْ تعبسٗا اهلل ٨ٗ تؿطك٘ا: أٗهلّ: ٗآًطكٍ أْ تعٌو٘ا بّٔ

َٗٔضق فقاي ٓصٖ زاضٜ ٗٓـصا  : باهلل كٌجى ضدى اؾرت٠ عبسا ًّ خاهل ًاهٕ بصٓب أٗ 
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عٌوٛ فاعٌى ٗأز إهٛ فلاْ ٙعٌى ٧ٙٗزٜ إىل غريغٚسٓفأٙلٍ ٙطنٟ أْ ٙلـْ٘ عبـسٖ   
ٗإْ اهلل أًطكٍ باهك٩ٝ فإشا قوٚتٍ ف٩ توتفت٘ا فإْ اهلل ِٙكب ٗدٔـٕ ه٘دـٕ    ؟كصهم

ٗآًطكٍ باهكٚاَ فإْ ًجى شهم كٌجى ضدى يف عكابٞ ًعٕ ، ٕ ًامل ٙوتف عبسٖ يف ق٩ت
قطٝ فٚٔا ًػم فلؤٍ ٙعذب أٗ ٙعذبٕ ضؤا ٗإْ ضٙح اهكا٢ٍ أطٚب عِـس اهلل ًـّ   

ٗآًطكٍ باهكسقٞ فإْ ًجى شهم كٌجى ضدى أغطٖ اهعسٗ فأٗثق٘ا ٙـسٖ إىل  ، ضٙح املػم
ٍ  أُا أفسٕٙ ًِلٍ با: عِقٕ ٗقسًٖ٘ هٚهطب٘ا عِقٕ فقاي ، هقوٚى ٗاهلجري ففس٠ ُفػـٕ عـِٔ

ٗآًطكٍ أْ تصكطٗا اهلل فإْ ًجى شهم كٌجى ضدى خطز اهعسٗ يف أثطٖ غطاعا ستٟ إشا 
أتٟ عوٟ سكّ سكني فأسطظ ُفػٕ ًٍِٔ كصهم اهعبس ٨وطظ ُفػٕ ًّ اهؿـٚحاْ إ٨  

 174(. . . . . بصكط اهلل

يف اؿسٙح اهكشٚح  يف هٚوٞ اإلغطا١ يف اهػٌا١ اهجاُٚٞ كٌا دا١ ٗإُٔ ضآٖ اهِ  
: ثٍ قعس ستٟ أتٟ اهػٌا١ اهجاُٚٞ فاغتفتح قٚى ًّ ٓصا؟ قاي دربٙى قٚى)املتفق عوٕٚ
فوٌا خوك  فإشا وٟٚ . ُعٍ: ٗقس أضغى إهٕٚ؟ قاي: قاي قٌس قٚى ؟ًّٗ ًعم
: ٓصا وٟٚ ٗعٚػٟ فػوٍ عوٌٚٔا فػوٌ  فطزا ثٍ قا٨: ٌٗٓا ابِا خاهٞ قاي ٗعٚػٟ

 175. اهِ  اهكا (ًطسبا با٪ر اهكا  ٗ

 َفأ حيّٖ علٌّ الضالم: املطلب الزابع

. ًٗلاْ قربٖ ِٓان تطزز بني اهعوٌا١ اهػابقني يف إثبات ًقتى وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ
هلٍِٔ فٌعْ٘ عوٟ إُٔ ت٘يف كباقٛ ا٪ُبٚا١ فه٩ عّ اهبؿط ًّ غري ضٗاٙات اهكـاب٣ٞ  

 . املِسا٢ٚني املتعسزٝ ٗاملتِاقهٞ أسٚاُا

يف " قكل ا٪ُبٚا١" ضٗاٙٞ ًح٘هٞ س٘ي  -ضمحٕ اهلل  –افغ ابّ كجري فقس أٗضز اؿ
 بّ بؿط يف كتابـٕ املبتـسأ   إغشاق ًقتوٕ عوٟ ٙس ًوم ظًإُ اهيت ٗضزت يف سسٙح ضٗاٖ

ْ   سٚح قاي أُبأُا ّ     ٙعق٘ب اهل٘يف عّ عٌطٗ بـّ ًٌٚـ٘ ْٖ   عـّ أبٚـٕ عـّ ابـ عبـاؽ أ
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َٞ ٍَ هٚو ٕٔ َٗغٖو ُٕ عوٚ ٕٔ قٖوٟ اهٖو ٍَ عوٕٚ ٗقاي  ضغَ٘ي اهٖو ٕٔ ضأ٠ َظكٔطٖٙا يف اهٖػٌا١ٔ فَػٖو َٜ ب ُأغٔط
ٌُٖس ُأخٔبـُطَن   هٕ ٙا أبا َٙشٟٚ َخبِّطُٔٛ عّ َقتٔوَم كٚ  كاْ ٗمل قتَوَم بِ٘ إغطا٢َٚى قاي ٙا ق
ّٔا ٗكاْ كٌا قاي اهلل تعاىل  ٍِ ٗد ُٔ ٍِ ٗأقَبَش ُٔ ْٖ وٟٚ كاْ خرَي أٓٔى ظًإُٔ ٗكاْ أمجَو  }أ

ّٞ  {ُكّ٘ضا َغِّّٚسا َٗس ًَؤم بِٔٛ إغطا٢َٚى ٗكاُِ  َبٔغٖٚ  ُٝ ُٕ اًَطأ َِ٘ت ٗكاْ ٨ وتاُز إىل اهِّػا١ٔ فٔ
َٗهُلٍ عٚـْس   ُٕ ٗاًتَِع وٟٚ ٗأبٟ عوٚٔا فَأمجعِ  عوٟ قتٔى وٟٚ  ُٕ اهٖو ٌَ ٕٔ َٗعك فأضَغوِ  إهٚ

ِْ ٙ٘ٔعَس ٨ٗ ُٙدٔوَ  ٨ٗ َٙ ُٞ املؤم َأ َٕ ٗكاُِ  ُغِٖ لٔصَب قـاي فدـطز   هتٌعْ٘ فٕٚ كىِّ عا
ٌٖـا   ًَهٟ َفو ِّ تفَعُوٕ فٌٚا  ًُعَذّبا ٗمل َتل ُٕ ٗكاْ ٔبٔا  املوُم إىل اهعٚٔس فقأً  اًطَأُتٕ فَؿَٖٚعِت
ّٔ َظَكٔطٖٙا  ََ وٟٚ ب ٌَا َغأِهٔتِٔٛ َؾ٣ّٚا إ٨ أعَحُٚتٔم قاهِ  أضُٙس َز ُٕ قاي املٔوُم غوِٚٔٛ ف أْ ؾَٖٚعِت

 َ٘ ُٓ٘ يف قاي هلا َغوٚين غرَيُٖ قاه  ٓ َٗ َٗٔظَتٔا ٔإىل َٙشٟٚ  َ٘ هٔم قاي فبعَجِ  َد٩ شان قاي ٓ
َٔا قاي  ُٕ إهِٚ ًُ ُٕ َٗز ٌَٔى ضِأُغ ًٔشطأبٕ َُٙكوِّٛ ٗأُا إىل َدأُٔبٕ ُأَقوِّٛ َقاَي َفُصٔبَح ٔفٛ َطِؿٕ  ُٗس

ٍَ فٌا بوغ ًّ َقرٔبَن قاي ًا اَُفَتِوُ  ًّ َقـ  ُٕ عوٕٚ ٗغٖو ٕٔ قٖوٟ اهٖو ٩تٛ فقاي ضغُ٘ي اهٖو
   ٕٔ ِ٘ا َخػَ  اهلل باملٔؤم ٗأٓـٔى بٚٔتـ ٌٖا أًَػ َٔا َفو ُ٘ٔنَع بني ٙسٙ ُٕ إهٚٔا َف ٌَٔى ضأُغ ٌٖا ُس قاي فو
ِ٘ا سٖتـٟ       ُٕ َظَكٔطٖٙـا هَعَكٔطٖٙـا َفتعـاَه ٌٖا أقبش٘ا قاهِ  بِ٘ إغطا٢َٚى قس غٔهَب إهـ ٕٔ فو ٌٔ َٗسَؿ

ََٔطِبـُ      ُِغَهَب ملٔؤلِا فِقُتَى َظَكٔطٖٙا قاي فدطد٘ا ٔفٛ َطَو َٛ اهِٖـصُٙط ف ٔبٛ هٚقُتوـُ٘ٛ ٗدـا١ُ
ٍِ َعطَنـِ  ٔهـٛ َؾـَذَطْٝ      ُٓ ِْ ٨ ُأعٔذـَع ٖ٘فُ  أ ٌٖا َتَد ٖٛ فَو ٍُٔ عَو ٍُٔ َُٙسٗه ًَاً ًٍِٔ ٗٔإبٔوُٚؼ أ
ٖٛ ٗاُكَسعِ  هٛ َٗزخوُ  فٚٔا قاي ٗدا١ إبوُٚؼ سٖتٟ أخس طَطَ   ٖٛ إه فِازتين ٗقاه  إه

ُٝ ًَٔ  اهٖؿذَط ٝٔ ٗدا١ِت بِـ٘ إغـطا٢َٚى    ٔضزا٢ٛ ٗاهتَأ َّ اهٖؿَذَط َٛ طَطُ  ضزا٢ٛ َخاضّدا ً َٗبٔق
ٖٔ فقـاه٘ا       ٕٔ زخوـٔا بٔػـِشٔط َٝ ٓصا َطـطُ  ضزا٢ٔـ فقاي إبوُٚؼ أًا ضأٙتٌُٖ٘ زخى ٓصٖ اهٖؿذَط
ٝٔ باملَِؿـأض    َُشٔطُق ٓصٖ اهٖؿَذطَٝ فقاي إبوُٚؼ ُؾٗقُٖ٘ باملَِؿأض َؾ٘قا قاي فُؿٔقِقُ  ًع اهٖؿـَذَط

ََٗدّعا قاي ٨ إٌُٖـا ٗدـَسِت   قاي  ًَ٘ػا أٗ  َٗدسٖت َهٕ  ٍَ ِٓى  ُٕ عوٕٚ ٗغٖو ٛٗ قٖوٟ اهٖو هٕ اهِٖٔب
ُٕ ُضٗٔسٛ فٚٔا ُٝ اٖهٔتٛ َدعى اهٖو  شهَم اهٖؿَذَط
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 )ٓصا غٚاق غطٙب دسا ٗسسٙح عذٚب: ثٍ قاي ابّ كجري ًعقبا عوٟ اهطٗاٙٞ
ؾ١ٛ ًّ أسازٙح اإلغطا١ شكط  ٗفٕٚ ًا ِٙلط عوٟ كى ساي ٗمل ٙطٗ يف ٗضفعٕ ًِلط

ٗإمنا احملف٘ظ يف بعض أهفاظ اهكشٚح يف سسٙح  إ٨ يف ٓصا اؿسٙح ظكطٙا عوٕٚ اهػ٩َ
 فذا١ عوٟ ق٘ي اؾٌٔ٘ض ٌٗٓا ابِا خاهٞ فٌطضت بابين اـاهٞ وٟٚ ٗعٚػٟ: اإلغطا١

ٗكصا يف ً٘غ٘عتٕ" اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ " أكس خرب ًقتوٕ ٗفػط  176(كٌا ٓ٘ ظآط اؿسٙح
ًعقبا عوٟ ق٘هٕ  –ضمحٕ اهلل  –ا٬ٙٞ بأْ اهلل تعاىل غوٍ عوٟ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ فقاي 

أؾس  ٓصٖ ا٪ٗقات اهج٩ثٞ): (ٗغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت َٗٙ٘ ٙبعح سٚا)تعاىل 
ا٪ٗي بعسًا  ًاتلْ٘ عوٟ اإلُػاْ فإُٕ ِٙتقى يف كى ًِٔا ًّ عامل إىل عامل آخط فٚفقس

إشا خطز  ٗهلصا ٙػتٔى قاضخا ًابني ٙسٕٙ  إىل ا٬خط ٨ٗ ٙسضٜكاْ أهفٕ ٗعطفٕ ٗٙكري
هٚلابس ًٌٓ٘ٔا ٗغٌٔا  ِٗٙتقى إىل ٓصٖ اهساض ًّ بني ا٪سؿا١ ٗفاضق هِٚٔا ٗنٌٔا

ٗقاض بعس  زاض اهقطاض بِٚٔا ٗبني ٓصٖ اهساض ٗاُتقى إىل عامل اهربظر ٗكصهم إشا فاضق
 هلل وٟٚ يف كى ً٘طّ ًِٔا ٗاُتعطغوٍ ا. اهسٗض إىل عطقٞ اهقب٘ض تلْ٘ عوٟ اإلُػاْ

أؾق ًاتلْ٘ عوٟ ابّ آزَ غوٍ  فوٌا كاُ  ٓصٖ امل٘انع اهج٩ثٞ. .....ُفدٞ اهك٘ض
ثٍ اختو  يف ًقتى )ٗهلِٕ يف ُفؼ اه٘ق  قاي ، اهلل عوٟ وٟٚ يف كى ً٘طّ ًِٔا(

 ٗاختاض اؿافغ بّ كجري (وٟٚ بّ ظكطٙا ٓى كاْ باملػذس ا٪قكٟ أَ بغريٖ عوٟ ق٘هني
أْ ًقتوٕ بسًؿق ٗهٚؼ يف املػذس ا٪قكٟ ٗقاي عّ اهطٗاٙٞ اهيت شكطت شهم عّ 

قسَ غ  ُكط  عّ غعٚس بّ املػٚب قاي)غعٚس بّ املػٚب بعس شكط غوػوٞ غِسٓا 
 زًؿق فإشا ٓ٘ بسَ وٟٚ بّ ظكطٙا ٙغوٛ فػأي عِٕ فأخربٖٗ فقتى عوٟ زًٕ غبعني أهفا

ٗأْ  ٗٓ٘ ٙقتهٛ إُٔ قتى بسًؿق بغعٚس بّ املػٚ فػلّ ٗٓصا إغِاز قشٚح إىل
قكٞ غ  ُكط كاُ  بعس املػٚح كٌا قاي عحا١ ٗاؿػّ اهبكطٜ فاهلل أعوٍ( ٗكصا 

ٗقس اختوف  اهطٗاٙٞ عّ ٗٓب بّ ًِبٕ ٓى ًات ظكطٙا ً٘تا )قاي عّ ًقتى أبٕٚ ظكطٙا 
عّ ٗٓب بّ  عّ أبٕٚ عوٟ ضٗاٙتني فط٠ٗ عبس املِعٍ بّ إزضٙؼ بّ غِاْ أٗ قتى قت٩
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ٓطب ًّ قًٕ٘ فسخى ؾذطٝ فذا١ٗا ف٘نع٘ا املِؿاض عوٕٚ فوٌا ٗقى : ٕ إُٔ قايًِب
ْٓ فأٗسٟ اهلل إهٕٚ ه٣ّ مل ٙػلّ أُِٚم ٪قوي ا٪ضض ًّٗ عوٚٔا  املِؿاض إىل أن٩عٕ أ

ٗض٠ٗ إغشاق بّ  ٗقس ضٜٗ ٓصا يف سسٙح ًطف٘ . ستٟ قحع باثِتني فػلّ إُِٔٚ
 . (أًا ظكطٙا فٌات ً٘تا فاهلل أعوٍبؿط أْ اهصٜ اُكسع  هٕ اهؿذطٝ ٓ٘ أؾعٚا ف

إُٔ ٙق٘ي بقتى وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗأْ قتوٕ يف زًؿق : ٗخ٩قٞ ضأٜ ابّ كجري
 . ٗهلِٕ ٙت٘ق  يف قكٞ قتوٕ

 د١ٛ باهفعى املهاض : َٗٙ٘ مي٘ت)ٗأٙس ًقتوٕ املفػط ابّ عاؾ٘ض يف تفػريٖ 
 177(إ٨ إمجا٨٨غتشهاض اؿاهٞ اهيت ًات فٚٔا ٗمل تصكط قكٞ قتوٕ يف اهقطآْ 

ٗاهلل . !إُٔا مل تطز يف اهقطآْ ؟ٗأتػا١ي أّٙ شكطت قكٞ ًقتوٕ إمجا٨ يف اهقطآْ
 . أعوٍ

ٗاتفـق اهعوٌـا١ عوـٟ أْ وٚـٟ أعحـٛ اهِبـ١٘ٝ قبـى بوـ٘غ         )هق٘هٕ  ٗقاي ًسه٩
ــاكطٖ  ٗهعــى اهلل ملــا أضاز أْ ٙلــْ٘ ؾــٔٚسا يف ًقتبــى عٌــطٖ  ا٪ضبعــني غــِٞ بلــجري ب

 . 178(باهِب٘ٝ

اإلًاَ ابّ سعَ سٚح قاي عِٕ : 179ًٍِٔوٕ عسز ًّ اهعوٌا١ اهقساًٟٗممّ أٙس قت
 180قتى( ٗعاف إىل أْ)

ٗأٙس قتوٕ ٧ًه  كتاب "قشٚح ا٪ُبا١ املػِس ًّ أسازٙح ا٪ُبٚا١ " سٚـح شكـط   
 ٘ بعـح عٚػـٟ   ): أثطا ٗاسسا عّ ابّ عباؽ ضنٛ اهلل عٌِٔا أٙها ٗضدح قشتٕ ٗٓـ

ٗكـاْ فٌٚـا   ، ًّ اؿ٘اضٙني ٙعوٌْ٘ اهِاؽ ابّ ًطٍٙ ٗوٟٚ بّ ظكطٙا يف اثين عؿط أهفا
 ٗكاُ  ملولٔـٍ ابِـٞ أر تعذبـٕ ٙطٙـس أْ ٙتعٗدٔـا     : قاي. ٍُِٙٔ٘ٔ عِٕ ُلاح ابِٞ ا٪ر

إشا زخو  عوٟ املوـم  : فلاُ  هلا كى َٙ٘ سادٞ ٙقهٚٔا فوٌا بوغ شهم أًٔا قاه  هلا
ٚـٕ  فوٌـا زخوـ  عو  ، ساديت إْ تصبح هٛ وٟٚ بّ ظكطٙا: فػأهم عّ سادتم فق٘هٛ
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: غوٚين غري ٓـصا فقاهـ   : سادين أْ تصبح وٟٚ بّ ظكطٙا فقاي: غأهلا سادتٔا فقاه 
فوٌا أب  عوٕٚ زعا وٚـٟ بـّ ظكطٙـا ٗزعـا بحؿـ  فصعـٕ       : فقاي. ٓصا ًا اغأهم إ٨

فسضت قحطٝ ًّ زًٕ عوٟ ا٪ضض فوٍ تعي تغوٛ ستٟ بعـح اهلل غـ  ُكـط عوـٍٚٔ     
فأهقٟ اهلل يف قوبٕ أْ ٙقتى عوـٟ  ، م اهسَفذا١تٕ عذ٘ظ ًّ بين إغطا٢ٚى فسهتٕ عوٟ شه

فقتى غبعني أهفا ًٍِٔ ًّ غّ ٗاسسٝ ستٟ غلّ( قـاي  ، شهم اهسَ ًٍِٔ ستٟ ٙػلّ
سسٙح سػّ أخطدٕ ابّ أبٛ اهسُٚا يف ًّ عاف بعس امل٘ت ًّٗ ططٙقٕ ابـّ  : امل٧ه 
ٗاؿاكٍ يف ًػتسضكٕ ًّ ططٙـق ًعاٗٙـٞ عـّ ا٪عٌــ عـّ       يف تاضٙذ زًؿق عػاكط
ٍ      املِٔاي  ٓـصا سـسٙح   : بّ عٌطٗ عّ غعٚس بّ دـبري عـّ ابـّ عبـاؽ ٗ قـاي اؿـاك

 . ٗٗافقٕ اهصٓ  قشٚح عوٟ ؾطط اهؿٚدني ٗمل ىطداٖ

بى ٓ٘ سػّ عوٟ ؾطط اهبدـاضٜ   -ٙعين ٧ًه  كتاب قشٚح ا٪ُبا١  –قو  
٨ِٙعهٕ عـّ زضدـٞ اؿػـّ ٗقـس      ٗفٕٚ ك٩َ ٙػري فإْ ًػوٌا مل ٙطٗ هؤٌِاي بّ عٌطٗ

أُـٕ قتـى    يف قكل ا٪ُبٚا١ بإغِاز قششٕ اإلًاَ ابّ كجري ّ املػٚبثب  عّ غعٚس ب
 181(بسًؿق

ٗأٙس شهم ابّ ا٨ثري يف ً٘غ٘عتٕ " اهلاًى يف اهتاضٙذ" إ٨ إُٔ ضفض اهقـ٘ي بـأْ   
ٗٓـصا اهقـ٘ي ًٗـامل ُـصكطٖ ًـّ      ): -ضمحٕ اهلل  –ًقتوٕ كاْ يف ظًّ ُب٘خص ُكط فقاي 

ملقسؽ ٗقتى بين إغطا٢ٚى عِـس قتوـٍٔ   اهطٗاٙات ًّ أْ غتِكط ٓ٘ اهصٜ خطب بٚ  ا
ٗأٓى اهعوٍ بأً٘ض املانـني ٗشهـم   ، وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ باطى عِس أٓى اهػري ٗاهتاضٙذ

  ٍ أؾـعٚا يف عٔـس    أٍُٔ أمجعْ٘ فٌعْ٘ عوٟ أْ غتِكط غعا إغطا٢ٚى عِس قتوـٍٔ ُبـٚٔ
ٗبني عٔس أضًٚا ٗقتى وٟٚ أضبعٌا٢ٞ غِٞ ٗإسـس٠ ٗغـتْ٘ غـِٞ عِـس      أضًٚا بّ سوقٚا

ٗتـ٘افقٍٔ اجملـ٘ؽ يف   ، ٗٙصكطْٗ أْ شهم يف كتبٍٔ ٗأغفاضٍٓ ًبني اهٚٔ٘ز ٗاهِكاض٠
ٗظعٍ بعض أٓـى اهعوـٍ أْ   . .....إىل ً٘ت ا٪غلِسض هبين إغطا٢ٚى ًسٝ غعٗ غتِكط
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ٗقٚى كاْ قتوٕ قبى ضفع املػٚح بػِٞ ُٗك  ٗاهلل  قتى وٟٚ كاْ أٙاَ أضزؾري بّ بابم
 182(أعوٍ

ع٘اًـى اهِكـط ٗاهـتٌلني يف زعـ٘ات     : ه  كتـاب شكطٖ ٧ً ًا: غبق ٧ٙٗٙس ًا
ٗعكٌتٍٔ ًّ اهقتى غ٩   _غبشإُ_إْ اهطغى ًقح٘  بِكطٍٓ ًّ اهلل ): املطغوني

ا٪ُبٚا١ ًّٗ تتبع تعبري اهقطآْ ضأ٠ عذبّا فإْ اهقطآْ إشا قحع باهِكط عرب بوفغ اهطغى 

 ۓ    ۓ ے  ےچ  183 چ   جس مخ حخ  جخ محجح مج حج يث ىثچ  كق٘هٕ

ٗقتوـٍٔ  ٗٙقتوْ٘ ا٪ُبٚـا١ ١ شكط اهقتى عرب بوفغ اهِبٚني ٗإشا دا 184چ ﮳ ﮲
أْ ضغ٘ي ا٪ًٞ ا٪ٗي ٨ ٙقتى أبسّا ٨ٗ بس ًّ  –ٗعِس اهلل اهعوٍ  –ٗاهػبب  ا٪ُبٚا١

 ڑچ : يف غـ٘ضٝ غـافط   _تعاىل_ٗزهٚى شهم ق٘هٕ ، الِٕٚ ُٗكطٖ يف اهسُٚا فع٩ّ

 ڱ ڱ ڳڳ  ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک  ک ڑ

ــٕ ، 185چ  ڻ     ڻ ڻ  ڻں ں ڱ ڱ ــطٖ__ٗق٘ه ــى شك ــ٘ضٝ  __د يف غ

ــطآٍٚ  َ _إبـ ــ٩ ــٕ اهػـ  ڑ ژ  ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ چ عوٚـ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ  گ ک کک ک ڑ

ــا١   ، 186چ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱڱ ــ٘ضٝ ا٪ُبٚ ــٕ يف غ  ۇچ ٗق٘ه

أًــا ا٪ُبٚــا١ اهــصّٙ . 187چ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ
كطغـى بـين   هطغـاهٞ ضغـ٘ي ا٪ًـٞ ا٪ٗي فـإٍُٔ قـس ٙقتوـْ٘        أضغو٘ا بطغاهٞ ػسٙسٙٞ

 ۆ ۆچ  تعـاىل _ٗٓصا ًا وٌـى عوٚـٕ ق٘هـٕ    ، إغطا٢ٚى بعس ً٘غٟ عوٕٚ اهػ٩َ

 ٗإشا كــاْ ا٪ًـــط  188 چ ې ۉ    ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
كصهم فإْ ًّ قسض اهلل أْ تلتٌى ع٘اًى اهِكط ٗاهتٌلني يف زع٘ٝ ضغ٘ي ا٪ًٞ أكجـط  

 189ًّ اهِ  اجملسز(
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 : هلّ ٙ٘دس ًّ ىاه  ٓصا اهق٘ي

ٗكصهم ُأختو  يف زفِٕ فقٚى ): ٙق٘ي –ضمحٕ اهلل  –ّ خوسْٗ فِذس امل٧ضر اب
أْ غتِكط ملا  ٗقاي أب٘ عبٚس بػِسٖ إىل غعٚس بّ املػٚب ٗٓ٘ اهكشٚح بٚ  املقسؽ

فػلّ زًٕ  فقتى عوٟ زًٕ غبعني أهفا قسَ زًؿق ٗدس زَ وٟٚ بّ ظكطٙا ٙغوٛ
ْ بعس غتِكط ٗأْ شهم كا، باتفاق ٗٙؿلى أْ وٟٚ كاْ ًع املػٚح يف عكط ٗاسس

ًّ تأهٚ  ٙعق٘ب بّ ٙ٘غ   ٗيف ٓصا ًافٕٚ ًّ اإلغطا٢ٚوٚات بأسقاب ًتحاٗهٞ
 . 190(اهِذاض

مل ٙطز يف اهقطآْ اهلطٍٙ ٨ٗ يف اؿسٙح ): ٗٗضز يف كتاب " اهقكل اهقطآُٛ "
اهيت  ف٘فاتٕ ًّ ًبٌٔات اهقطآْ ك٩َ عّ كٚفٚٞ ٗفاٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ اهكشٚح

ٗقس فكو  اإلغطا٢ٚوٚات كجريا يف ٗفاٝ وٟٚ عوٕٚ  بٚاْ ٨ُتعطض هلا بتفكٚى أٗ
اهػ٩َ ٗإُٔ ًات ًقت٨٘ عوٟ ٙس املوم اهٚٔ٘زٜ اهصٜ أضاز اهعٗاز ًّ ابِٞ أخٕٚ احملطَ 

ِٞ أخٕٚ فغهبا عوٕٚ ٗطوب  اهفتاٝ ضأؽ يف ؾطٙعتٍٔ ٗقاَ وٟٚ باإلُلاض عوٕٚ ٗعوٟ اب
شٓب فغهب  ا ضأغٕ عوٟ طبق ًّأْ ٙقسً٘ا هل وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ فأًط املوم دِ٘زٖ

٪ُٔا مل تطز يف ; ٨ٗ ُقبؤا، ٗمّ ُت٘ق  فٚٔا)ثٍ ٙقطض  (اهلل عوٍٚٔ ٗأٗقع املصعٞ بٍٔ
اهقطآْ ٨ٗ يف اؿسٙح اهكشٚح ُٗعترب ٗفاتٕ ًّ ًبٌٔات اهقطآْ ٗهٚؼ ٓصا زفاعا عّ 

عساز ٗكٚفٚات قتوٞ أُبٚا١ بسْٗ ؼسٙس ٪مسا١ ٗأ اهٚٔ٘ز أٗ ترب٢ٞ هلٍ فٍٔ كفاض فطًْ٘
ثٍ أ٨ ٙتعاضض اهق٘ي بقتى ًوم اهٚٔ٘ز هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ، ا٪ُبٚا١ اهصّٙ قتوٍ٘ٓ
فقس قطض اهلل  ؟!!(ٗغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت َٗٙ٘ ٙبعح سٚا)ًع ق٘ي اهلل عِٕ 

اهػ٩َ يف سٚاتٕ ٗضكع عوٟ ؼقٚقٕ يف ث٩ثٞ   -عوٕٚ اهػ٩َ -تعاىل إُٔ ًِح وٟٚ 
٩زٖ ٗعِس ٗفاتٕ ٗعِس بعجٕ سٚا َٙ٘ اهقٚاًٞ ٗٓصا ًعِاٖ إُٔ ُاي اهػ٩َ عِس ًٚ: ً٘اطّ

ٗا٪ًّ ٗا٪ًاْ ًّ اهلل يف ٓصٖ امل٘اطّ ٗأْ اهلل عكٌٕ فٚٔا ًّ ا٪خحاض ٗا٬فات 
غٚشٌٕٚ ًٍِٔ ٗٓصا ًاسكى ًع عٚػٟ عوٕٚ  فإشا كاْ اهٚٔ٘ز ٙطٙسْٗ قتوٕ فإْ اهلل
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ٗاهػ٩َ عوٛ َٙ٘ ٗهست ٍٗٙ )اطّ اهج٩ثٞ اهػ٩َ فاهلل قس ًِشٕ اهػ٩َ يف ُفؼ امل٘
ٗغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت ٍٗٙ )إُا ُفٍٔ ًّ ق٘هٕ تعاىل (أً٘ت َٗٙ٘ أبعح سٚا

٪ْ ٓصا ٙتعاضض ; ٙبعح سٚا( إُٔ ًات ً٘تا عازٙا ٗمل ميلّ اهلل تعاىل أعسا٢ٕ ًّ قتوٕ
 191ًع اهػ٩َ اهصٜ ًِشٕ اهلل هٕ َٙ٘ ً٘تٕ(

فوٌا أٙس ًقتوٕ  صكط ك٩ًا ٙبسٗ عوٟ ظآطٖ اهتِاقضٗلس املفػط ابّ عاؾ٘ض ٙ
يف ًعطض تفػريٖ هق٘هٕ تعاىل " ٗغ٩َ عوٕٚ َٙ٘ ٗهس َٗٙ٘ مي٘ت َٗٙ٘ ٙبعح سٚا "  قاي
ط٘ض اه٘ضٗز عوٟ اهسُٚا : ٗٓصٖ ا٪س٘اي اهج٩ثٞ املصك٘ضٝ ِٓا أس٘اي ابتسا١ أط٘اض)

عوٟ إُٔ مبشى اهعِاٙٞ  ٗٓصا كِاٙٞ. ٗط٘ض اه٘ضٗز عوٟ ا٬خطٝ ٗط٘ض ا٨ضؼاي عِٔا
فلٚ  ٙق٘ي باهعِاٙٞ اإلهلٚٞ هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ثٍ ٙق٘ي  192(يف ٓصٖ ا٪س٘اي اإلهلٚٞ

 مبقتوٕ ٗاغتؿٔازٖ؟!!!

 ٗأدسُٛ أًٚى إىل ا٪خص بق٘ي ًّ ِٙفٛ ًقتوٕ خاقٞ أْ قكل ًقتوٕ عوٚٔا 
اهلل  ًآخص ٗمل تطز بطٗاٙات قشٚشٞ ًتفق عوٚٔاًِٗافٚٞ ملا ثب  هٕ ًّ اهػ٩ًٞ ًّ

 . ٗاهلل أعوٍ. تعاىل

٧ٙٗٙس شهم )هٚؼ ِٓان ًػتِس قشٚح ٙسي عوٟ أْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ًسفْ٘ 
كٌا ، فه٩ عّ اهق٘ي بأْ اهكشابٞ ضأٗا قربٖ ٗتطكٖ٘ يف املػذس، يف اؾاًع ا٪ًٜ٘
 . ٙسعٕٚ اهبعض

ٗأْ أسسا ًّ ، " ٗمّ ُقحع ببح٩ْ ق٘هلٍ: قاي اهؿٚذ ا٪هباُٛ ضمحٕ اهلل
بى غاٙٞ ًا دا١ فٕٚ ، ٗاهتابعني مل ٙط قربا ظآطا يف ًػذس بين أًٚٞ أٗ غريٖ اهكشابٞ

أٍُٔ يف أثِا١ اهعٌوٚات ٗدسٗا ًغاضٝ فٚٔا : بعض اهطٗاٙات عّ ظٙس بّ أضقٍ بّ ٗاقس
ٗيف اهػف  ضأؽ وٟٚ بّ ظكطٙا عوٌٚٔا اهػ٩َ  (ٗعا١ كاًى)قِسٗق فٕٚ غف  

ادعو٘ا : أًط بٕ اه٘هٚس فطز إىل امللاْ ٗقايٓصا ضأؽ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ف: ًلت٘ب عوٕٚ
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ضٗاٖ . فذعى عوٕٚ عٌ٘ز ًػبم بػف  اهطأؽ، اهعٌ٘ز اهصٜ ف٘قٕ ًغريا ًّ ا٪عٌسٝ
ق  2ز )ًّٗ ططٙقٕ ابّ عػاكط يف تاضىٕ  (33)أب٘ اؿػّ اهطبعٛ يف فها٢ى اهؿاَ 

ٗأب٘ فٕٚ إبطآٍٚ بّ ٓؿاَ اهغػاُٛ كصبٕ أب٘ سامت ، ٗإغِازٖ نعٚ  دسا (10/  9
 . ظضعٞ ٗقاي اهصٓ  " ًرتٗن "

; ستٟ أٗاخط اهقطْ اهجاُٛ، ًٗع ٓصا فإُِا ُقحع إُٔ مل ٙلّ يف املػذس ق٘ضٝ قرب
أّٙ بوغم ضأؽ وٟ : عّ اه٘هٚس بّ ًػوٍ إُٔ غ٣ى، ٔهٌا أخطدٕ اهطبعٛ ٗابّ عػاكط

 ٗأؾاض بٚسٖ إىل اهعٌ٘ز املػف  اهطابع ًّ اهطكّ; بوغين إُٔ َثٍ: قاي ؟بّ ظكطٙا
ٗقس ت٘يف غِٞ ، فٔصا ٙسي عوٟ إُٔ مل ٙلّ ِٓان قرب يف عٔس اه٘هٚس بّ ًػوٍ، اهؿطقٛ

 . أضبع ٗتػعني ًٗا٢ٞ

ٗهصهم ، ٗأًا كْ٘ شهم اهطأؽ ٓ٘ ضأؽ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ف٩ ميلّ إثباتٕ
ٗمجٔ٘ضٍٓ عوٟ أْ ضأؽ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ًسفْ٘ ، اختو  امل٧ضخْ٘ اخت٩فا كجريا

كٌا سققٕ ؾٚدِا يف اإلداظٝ اهع٩ًٞ قٌس ، ًػذس زًؿقيف ًػذس سوب هٚؼ يف 
-41م  1ز )ضاغب اهحبار يف عح هٕ ُؿطٖ يف فوٞ اجملٌع اهعوٌٛ اهعطبٛ بسًؿق 

ٗمّ ٨ ٌِٙٔا ًّ . ؼ  عِ٘اْ " ضأؽ وٟٚ ٗضأؽ ظكطٙا " فوريادعٕ ًّ ؾا١ (1482
يف ٓصا املػذس أٗ  غ٘ا١ عِسُا أكاْ اهطأؽ اهلطٍٙ، اه٘دٔٞ اهؿطعٚٞ ثب٘ت ٓصا أٗ شان

ف٘د٘ز ق٘ضٝ اهقرب فٌٚٔا كا  ، بى ه٘ تٚقِا عسَ ٗد٘زٖ يف كى ًّ املػذسّٙ، شان
٪ْ أسلاَ اهؿطٙعٞ املحٔطٝ إمنا تبِٟ عوٟ اهعآط ٨ اهباطّ كٌا ٓ٘ ; يف املداهفٞ
 193(ًعطٗ 

ثٍ عطز . :..-قوٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍ-)ٗأًا ًا ٗضز يف سسٙح اإلغطا١ ًّ ق٘هٕ 
: قٚى. ًّ أُ ؟ قاي دربٙى: ٌا١ اهجاُٚٞ فاغتفتح دربٙى عوٕٚ اهػ٩َ فقٚىبِا إىل اهػ

ففتح هِا فإشا أُا . قس بعح إهٕٚ: ٗقس بعح إهٕٚ؟ قاي: قٚى. قٌس: ًّٗ ًعم؟ قاي
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بابين اـاهٞ عٚػٟ بّ ًطٍٙ ٗوٟٚ بّ ظكطٙا قو٘ات اهلل عوٌٚٔا فطسبا ٗزع٘ا هٛ غري 
فإْ ٓصا هٚؼ فٕٚ زهٚى عوٟ أْ وٟٚ عوٕٚ ، سٙحاؿ ...ثٍ عطز بٛ إىل اهػٌا١ اهجاهجٞ

قس اهتقٟ توم اهوٚوٞ بلجري ًّ  -قوٟ اهلل عوٕٚ ٗغوٍ-٪ْ اهِ  ; اهػ٩َ كاْ قس ضفع
 194. (عوٕٚ اهػ٩َ   ٗمل ٙقى أسس بأٍُٔ ضفع٘ا كٌا ضفع عٚػٟ، ا٪ُبٚا١

 : ِٗٓان ٗقفٞ عِس سازثٞ ًقتى وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗٓٛ

تشريْٗ يف شهــم خاقــٞ املعاقــطّٙ ًــٍِٔ فِذــس يف  ًــ إْ اهكــاب٣ٞ أُفػــٍٔ
٧ًهفاتٍٔ إؾاضات م٘ شهم فٚق٘ي أسسٍٓ ًـربضا اُتقـاَ اهـطب ًـّ اهٚٔـ٘ز ٗتـسًري       
أٗضؾوٍٚ مبا دا١ عِس أسس ٧ًضخٛ اهٚٔ٘ز بإُٔ كاْ بػبب قتؤٍ وٟٚ اإلُػاْ اهحٚب 

 اه٘ض  ٗأْ قتوٕ أز٠ إىل خطٗز املِسا٢ٚني ًّ أٗضؾوٍٚ

ٓـصا ا٪ًـط بٔـصا     ٙعـطض  ٨ ملِسا٢ٚني املقسؽ " سطاْ ك٘ٙتـا" ثٍ ٙصكط أْ كتاب ا
ٞ  ٨ ٗفذ٘ات كجريٝ )ه٘د٘ز اُقحاعات; اه٘ن٘ح ٗإمنـا   تػٌح بتلّ٘ٙ ق٘ضٝ ًتلاًوـ

يف أٗضؾـوٍٚ بعـس ًقتـى     أْ انـحٔازا سكـى هوِاقـ٘ضا٢ٚني    ٙفٍٔ ٗبأقكٟ اهعًٌ٘ٚٞ
 195وٟٚ(

 التعقّب

 غأتِاٗي يف ٓصا اهتعقٚب عسٝ ٗقفات ٗتػا٨٦ت 

 : كتاب وٟٚ املععَ٘ إهٕٚ ًّ اهكاب٣ٞ أُفػٍٔ ُفٛ ُػبٞ: أ٨ٗ

ِٓان غٌ٘ض س٘ي شهم هس٠ اهكاب٣ٞ أُفػٍٔ فِذس اعرتافا ًٍِٔ بصهم ٗأْ 
، )اهػبب اهط٢ٚؼ يف ٓصا اهغٌ٘ض ٓ٘ إُٔ مل ٙلّ ٧ًغػا ؾٌاعٞ زِٙٚٞ ًعِٚٞ خاقٞ بٕ

مل ٙأت بسّٙ إشْ ٍٓ ٙعرتفْ٘ بإُٔ  196(. ٗمل ٙأت بسّٙ دسٙس، ٗمل ٙحطح فلطا خاقا
 . دسٙس
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ُآٚم عّ أق٘اي املػتؿطقني املعاقطّٙ  -كٌا أْ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني باعرتافٍٔ 
أْ زٍِٙٔ خوٚ  ًّ أزٙاْ غابقٞ عاقطٗٓا يف اهعطاق فلٚ   -هلٍ ٗاهِاقوني هلتبٍٔ 
 ؟ُجق بٔصا اهلتاب

ٛ    كِ  أدوؼ زا٢ٌا): ٙق٘ي أسس اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ  أضغٍ ًـع اهطدـى املِـسا٢
 ا٪ٗي ضا٦ٖ توم اهيت ًولـ   يف قٚاغٞ اهفوػفٞ اهيت بِٟ عوٚٔا املِسا٢ٛ ٚى اه٘ق تٔاه

اقرتب  ًـّ اه٘سساُٚـٞ بؿـ١ٛ     ساداتٔا يف قٚاغٞ ًصٓبٚٞ أق٘هلا اهػً٘طٙٞ ٗأزضد 
مبػٌٚات كجريٝ تبين ططٗساتٔا عوٟ عِاقط اهحبٚعٞ كا٪ف٩ن  ًّ ؼوٚى عاطفٞ اهطٗح
ٙـطتب  اهعقـى املِـسا٢ٛ باؾسهٚـٞ ا٪ظهٚـٞ هوفلـط       ٗكفلـط  . ......ٗاملا١ ٗاهطب اه٘اسس

ٗهصهم )ٗٙق٘ي يف شات املطدع (ٗعقا٢س املِحقٞ اهؿطقٛ ٗتتؿابٕ أغاطريٍٓ ًعتقساتٍٔ
ُقطأ يف ط٘بغطافٚٞ املسِٙٞ بلى ؾلؤا اؿهاضٜ إؾـاضات عسٙـسٝ توتقـٛ ًـع طقـ٘ؽ      

غـاطري  هقـس اًتعدـ  ا٪  . ...ٗمماضغات املِسا٢ٚني ًِص ظًّ غً٘ط ٗستٟ عٔـسُا ٓـصا  
ٗاهيت كاُـ  تأخـص ًـّ ض٠٦     ب٘قا٢ع ا٪ه٘اح ًِٗٔا توم اهيت أبقآا املِسا٢ْٚ٘ ا٪ٗا٢ى

 إْ اهـتفلري بـسأ ًـّ ِٓـا    ) ٗٙهٚ 197(. ....بعض ٩ًًح اؿٚاٝ اهلِٔ٘تٚٞ اهػً٘طٙٞ
ٗهست ِٓا ٗعوٟ بػـٚحٞ ٓـصا اؾِـ٘ب     هس٠ اهلا٢ّ اهبؿطٜ ٗدسهٚٞ إهلٍٔ اه٘د٘زٜ

أًا كٚ  ، إىل شاتٔا ي تلُ٘  هس٠ مجاعٞ فلطٝ ا٨ُتٌا١احملين بقحطات عطق اؾٔس ا٪ٗ
٨ُعط  هلِٕ ستٌا كاْ ُبٚا  ؟ًّ ٙلّ، ٗهست ٓصٖ اهصات فإْ ا٪ًط ًطْٓ٘ بأسسٍٓ

ٗهٕ اهفهى يف قـِاعٞ املـصٓب اهـصٜ استٌـٟ بـٕ       ًّ ا٪ُبٚا١ أٗ قسٙػا ًّ اهقسٙػني
هـا يف تحـ٘ٙط   ٗهـٕ اهفهـى أٙ  ، اهلجري كٛ ٙعوِ٘ا اُعتاقٍٔ ًّ ؾـطن أٗ تـساخى ض٠٦  

، ٗامل٘غٚقٟ ٗاهؿعط ٗاهطغٍ ٗاهِش  ًؿٔس اهتدٚى هس٠ اهلا٢ّ ا٪ٗي فلاْ اهتسّٗٙ
ٗأٙا كاُ  غصادٞ اهبس١ هلصٖ ا٪فعاي فا٪ًط يف تأضىتٔ٘عوٌٚتـٕ كـاْ طفـطٝ سهـاضٙٞ     

املِسا٢ْٚ٘ ٗاكب٘ا ٓصٖ ا٪ظهٚٞ ٗكتبٍٔ تع٘ز با٪ًط إىل ظًّ . ٗاُتقاي ًّ عكط إىل عكط
ح قسفٞ ًّ ك  اإلُػاْ ا٪ٗي هتكري غِبوٞ ه٧ٚغػ٘ا هبس٢ٍٔ كٚاُـا  غق٘ط سبٞ اهقٌ
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غلاُٚا بػٚحا ٗأْ أسسٍٓ ٗهٚلّ ض٢ٚؼ اهقبٚوـٞ ًوـم اـٚـاي ٗاهتفلـط إظا١ اه٘دـ٘ز      
فلاُ  ، ًٗتغرياتٕ بعس أْ خو  ُعا  قابٚى ٗٓابٚى ًؿاعط اهعسا١ ا٪ٗي بني شضٙٞ آزَ

ت املؿـشُ٘ٞ عـب اهتٌوـم    سطب اهقط٠ ثٍ املسْ ثٍ اهػـ٨٩ت ًِـص توـم اهوشعـا    
ْ  ٗاهػٚحطٝ قـطض سلـٍٚ ٓـصٖ اؾٌاعـٞ أْ     . ُٗؿ١٘ ؾ٘كٞ املو٘كٚٞ ٗغ  ظٓطٝ اإلُػـا

هعى اهِأٜ ًـ٩شا ٗأْ ٙبشـح عـّ زٙبادـٞ ًعِٚـٞ ًـّ اهفلـط تكـوح ًـ٩شا هـطٗح           
، اهيت سو  بفحطٝ عذٚبٞ يف دػس املِسا٢ٛ فلاُ  تعاهٍٚ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ا٨غتلاُٞ

فٍٔ ٙق٘هـْ٘ مـّ ًـّ     ُعٍ: ُق٘ي؟اهػ٩َ ٓى كاُ  ِٓان ًِسا٢ٚٞأًا قبى وٟٚ عوٕٚ 
ٗا٪زٙاْ ٗا٪غاطري ٗستٟ أس٩َ اهقسٙػـني ٨تتلـ٤ عوـٟ ؾـ١ٛ يف     . قوب إبطآٍٚ

ٗاملِسا٢ٚٞ ٓٛ ًّ ا٪س٩َ اهقسميٞ اهـيت قبـى أْ   ، ا٪ضض إُٔا تتل٤ عوٟ اهػٌا١ زا٢ٌا
ك٘ض كٌـا ٙـسعٛ املِـسا٢ْٚ٘    تطب  ض٦آا بِ  كاْ هلا تك٘ض يف ؾلى اه٘د٘ز ٗٓصا اهت

بـى إْ ا٪ًـط   ، هٚؼ ٗهٚس ًعاز سلٍٚ ًّ سلٌا٢ٍٔ ٨ٗ ٓ٘ ًعازهٞ عامل ًّ عوٌا٢ٍٔ
ٗتفلريٖ ثٍ بعس شهم اضاـٟ يف   ٗٓ٘ ٙطتب  ظسهٚٞ امل٘ضٗخ اهػً٘طٜ اضتب  بتِعٙى ًا

خٚاي اهفلطٝ اهبابوٚٞ ٗظٔطت ا٪ه٘اح املِسا٢ٚٞ بؿلؤا اهِٔا٢ٛ بعسًا أضغٟ اهٚقني ًـع  
هِ  اهصٜ عِس عٚػٟ ٗ وٟٚ بـّ ظكطٙـا عوٌٚٔـا اهػـ٩َ ًِٗـص شهـم اؿـني سـاٗي         ا

    ٕ إْ ا٨ضتبـاط  . ...اهكاب٣ٞ يف عك٘ض ًا أْ ٙعٔطٗا هوعامل أظهٚـٞ اهؿـ١ٛ اهـصٜ ميولُ٘ـ
ــ  أٗ         ــفيت ُ ــني ؾ ــست ب ــيت ٗه ــطٝ اه ــٞ اهفل ــّ أظهٚ ــأتٛ ً ــٞ ٙ ــٌاٜٗ هوٌِسا٢ٚ اهػ

اهـيت   زٙـاْ خاقـٞ سهـاضٝ غـً٘ط    ٧ًكسا اهع٩قٞ بني املِسا٢ٚـٞ ٗبقٚـٞ ا٪  198(اغح٘ضٝ
كٌا  –اغت٘طِ  اهعطاق عِس ًكب ا٪ُٔاضمما هعوِا ُتػا١ي عّ سقٚقٞ كتب أُبٚا١ٍٓ 

فٍٔ قس اغت٘طِ٘ا اهعطاق بعـس ًقتـى وٚـٟ عوٚـٕ اهػـ٩َ فٔـى ضسوـتٍٔ         -ٙععٌْ٘ 
ٗكٚ  بقٚ  تعـاهٍٚ وٚـٟ    ؟اهح٘ٙوٞ اهيت تكفٔا كتبٍٔ أبق  كتبٍٔ املععً٘ٞ كٌا ٓٛ

 ؟َ كتوحٞ بٔصٖ ا٪زٙاْعوٕٚ اهػ٩
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اهيت ٙجقْ٘ يف كتابتٔا 199إشْ كتبٍٔ املقسغٞ باعرتافٍٔ ٗاعرتا  املػتؿطقٞ 
تق٘ي ٓصٖ املػتؿطقٞ يف كتابٔا . عٍِٔ أُٔا هٚػ  إهلٚٞ بى ًّ ٗنع ضداي زٍِٙٔ

ٗقس قاَ  هٚػ  ًحب٘عٞ اهلتب املِسا٢ٚٞ. ...ٗهٚؼ هوسّٙ اهكاب٣ٛ ٧ًغؼ): عٍِٔ
فشتٟ كتاب اهلِعٖ ضبٕ . .....طٚوٞ قطْٗ عسٙسٝ هلِٔ٘تبْ٘باهٚس اهلتاب ا بِػدٔا

فتع٘ز إىل ًطاتب  تتِاقض فٔ٘ فٌ٘عٞ فقطات غاهبا ًا ٨ميلّ اعتباضٖ كتابا ًتذاُػا
ٗتتِ٘  اهفقطات يف كتابٛ " كعٖ ضبا " ٗ " زضاؾا ٙٔٚا " . ...ًّ اهتعاهٍٚ اهكوبٞ كتوفٞ

. . . ٙتدص زه٩ٚ عوٟ ظًّ فقطٝ أخط٠ ميلّ أْ ًا ٨ هسضدٞ أْ اهسهٚى عوٟ ظًّ فقطٝ
ًٌٗٔا كاْ ظًّ اهفقطات املدتوفٞ فإْ اهِػار قس قاً٘ا باغتٌطاض عص  أٗ إنافٞ 

قطا١ٝ كتب اهكاب٣ٚني املقسغٞ  اهعباضات اهيت ضأٗٓا ناضٝ أٗ ًاضقٞ ٗا٪ثط اهصٜ ترتكٕ
بوغ ًطسوٞ زِٙا ًطُا كاْ قس  إُٔ قس كاْ ستٟ يف اهعًّ اهصٜ مجع  فٕٚ فقطات أٗهٚٞ

أقبش  فٚٔا اهتعاهٍٚ ا٪ٗىل غاًهٞ ٗغري ًفًٔ٘ٞ تقطٙبا ٗقس أزخو  ؾطٗح 
 200(ٗتعوٚقات عوٟ اهِل

بى اعتربت زٍِٙٔ ت٘فٚقٛ أٗ بعباضٝ أقح توفٚقٛ ٪زٙاْ ؾطقٚٞ ًتعـسزٝ ػٌـع   
إْ اهػـٔ٘ي اهغطِٙٚـٞ اهععٌـٟ ًـابني     )اهبابوٚٞ ٗاهلِسٙٞ ٗاملعزكٚٞ ٗاملاُ٘ٙٞ سٚح تق٘ي 

ــطّٙ ــ اهِٔ ٟ تق ــ ــٟ اتكــاي ًػــتٌط   ع يف اهؿــطق ا٪قكــٟ ٗاهؿــطق ا٪زُ ٗٓــٛ عو
بى ستـٟ  . 201(فوٚؼ ِٓان بقعٞ أكجط خكبا ًِٔا هٌِ٘ ا٪فلاض اهت٘فٚقٚٞ. .....بلوٌٚٔا

ًجقفٍٚٔ املعتٌسّٙ عِسٍٓ ٙقطْٗ بتغري زٍِٙٔ فٚق٘ي ًرتمجا كتـاب اهوٚـسٜ زضاٗض )إْ   
أٗ اجمل٘غـٚٞ أٗ بعـض   تؿابٕ بعض ؾعا٢طٍٓ ًـع بعـض ؾـعا٢ط املػـٚشٚٞ ٗاهٚٔ٘زٙـٞ      

أًط طبٚعٛ هتذاٗضٍٓ ٗتعاٙؿٍٔ ًع ٓصٖ ا٪زٙاْ فٌـّ احملتٌـى أْ    اهؿعا٢ط اإلغ٩ًٚٞ
كٌا أقـطٗا تـأثطٍٓ بعقٚـسٝ قـاب٣ٞ سـطاْ اهـيت أُلطٗٓـا يف         202(ٙلُ٘٘ا قس تأثطٗا بٔا

 203اهبساٙٞ
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ٗأٗافق ٓصا  اؾٌٔ٘ض ٗٓ٘ اهت٘ضاٝ مما ِٙفٛ ٗد٘ز كتاب خام بٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ
اهق٘ي يف أْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ مل ِٙعي عوٕٚ كتاب فلٚ  ٙلْ٘ ِٓان كتاباْ ًِع٨ْ 

 !؟يف ٗق  ٗاسس عٚػٟ عوٕٚ ٗعوٟ

ًّ املػتؿطقني اهباسجني يف زّٙ اهكاب٣ٞ ًّ ٙط٠ إُ سسٙح عٔس فقس أْ كٌا 
، إْ قكل اهكاب٣ٞ املتعوقٞ ب " وٟٚ املعٌساْ"كععٍٚ هلصا اهسّٙ) كتب بعس اإلغ٩َ

مجع  يف كتاب وٌى عِ٘اْ " زضاؾٛ ز وٟٚ"ٗاهيت تعين زضاغات وٟٚ بٚس أْ ٓصا 
 ٗقس مت مجعٕ بعس اإلغ٩َ باإلنافٞ إىل شهم فإْ اغٍ وٟٚ سسٙح ااًا اهلتاب

با٬ضاًٚٞ ٓ٘ ٙ٘سِا أٜ أْ ا٨غٍ ا٪ٗي كوٌٞ ًعطبٞ ٗٓصٖ ؾٔازٝ عوٟ سساثٞ ٓصٖ 
 207(اهسضاغات

ٙط٠ أٍُٔ أٓى كتاب غري ًعطٗ  ا٬ْ  هلّ ٧ًه  كتاب اهسٙاُات ٗاهعقا٢س
 اهلل أعوٍٗٓ٘ ق٘ي فٕٚ ُعط ٗ 208٪ْ اهلل تعاىل عسٍٓ ًع أٓى اهلتاب

 : قشٞ ُقؤٍ عّ أُبٚا٢ٍٔ: ضابعا

هقوتٍٔ  ٙقبى ٨ٗ تقَ٘ بٕ سذٞ ٨ ٙط٠ ابّ سعَ أْ ُقؤٍ عّ أُبٚا١ٍٓ
ًّ فطق  –عوٍٚٔ اهػ٩َ  –ٗٓلصا ٙقاي ملّ أقط بِب٘ٝ بعض ا٪ُبٚا١ ): ٗاُقحاعٍٔ

أخربُٗا بأٜ ؾ١ٛ . فق . ممّ ٨ٙ٘قّ بكشٞ ق٘هلٍ فٕٚ اهكاب٣ني كأزضٙؼ ٗغريٖ
 فوٚؼ ٓآِا إ٨ قشٞ ًا أت٘ا بٕ ًّ املعذعات ؟ٝ ًّ تسعْ٘ هٕ اهِب٘ٝقش  ُب٘
يف ًعذعاتٕ أقطب عٔسا ٗأظٔط قشٞ ٗأكجط عسز  فإْ اهِقى إىل قٌس : فٚقاي هلٍ

أق٩ ٪ُٕ ُقى ُٗقى إ٨  ٨ٗ فطق ٨ٗ كول هلٍ ًّ ٓصا ُاقوني ٗأزخى يف اههطٗضٝ
 ًع شٓاب اهكاب٣ني ٗاُقحاعًٍٔٗبسأ ٓصا  أْ ُقوِا أفؿٟ ٗأظٔط ٗأق٠٘ اُتؿاضا

 209(هقوتٍٔ ٙقَ٘ بٕ سذٞ ٗضد٘  ُقؤٍ ٨



 93        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

كُٕ٘ ) ٗأٙها ٙق٘ي اثِني ًّ اهكاب٣ٞ هلٌا ًلاُتٌٔا بٍِٚٔ عّ أسس كٔأٍُ
ًطدعا ًّ ًطادع اهسّٙ اهكاب٣ٛ اهصٜ عسا عوٕٚ اهعًّ فِػٛ أق٘هٕ ستٟ أقطب 

 210املقطبني إهٕٚ(

 : زٗض اهكاب٣ٞ يف ؼطٙ  كتبٍٔ: خاًػا

هكاب٣ٞ ٙعرتفْ٘ بأْ كتبٍٔ املقسغٞ هٚػ  ٗسٚا بى ًّ ٗنع أتبا  زٍِٙٔ إْ ا
)كجريْٗ ٍٓ اهلتاب ٗاهباسجْ٘ املِسا٢ْٚ٘ اؾسز ٗامل٩سغ عوٟ : فِسٍٓ ٙقطضْٗ بأْ

ٗؾطا٢عٕ  الٍِٔ ًّ اهوغٞ اهعطبٚٞ ًع ًعطفتٍٔ بعوَ٘ اهسّٙ اإلغ٩ًٛ: إُتادٍٔ
 ميعدْ٘ بِٚٔا ٗبني املِسا٢ٚٞ ٗطق٘غٕ ٗٙػتدسًْ٘ ًكحوشات إغ٩ًٚٞ كجريٝ دسا

 211(ًؿرتكٞ ًجى اؿٛ اهععٍٚ يف كتابٍٔ فِذس عباضات كجريٝ

ًِسا٢ٛ قاَ برتمجٞ كتابٍٔ املقسؽ كِعض ضبا إىل اهوغٞ اهعطبٚٞ )ٗقس  ٗأٙها ؾاعط
 212 (املِسا٢ٚٞ ًؿابٔٞ ٬ٙات اهقطآْ اهلطٍٙ تعٌس يف ٓصٖ اهرتمجٞ أْ هعى اهعباضات

سسٗخ شهم يف بقٚٞ كتبٍٔ ًِٗٔا اهلتاب املِػ٘ب هٚشٟٚ  ٗبِا١ عوٟ شهم ٨ُػتبعس
عوٕٚ اهػ٩َ فٌّ املػتؿطقني اهباسجني يف زّٙ اهكاب٣ٞ ًّ ٙط٠ إُ سسٙح عٔس فقس 

، إْ قكل اهكاب٣ٞ املتعوقٞ ب " وٟٚ املعٌساْ"كععٍٚ هلصا اهسّٙ)كتب بعس اإلغ٩َ
اغات وٟٚ بٚس أْ ٓا ٗاهيت تعين زض " مجع  يف كتاب وٌى عِ٘اْ " زضاؾٛ ز وٟٚ

 سسٙح ااًا ٗقس مت مجعٕ بعس اإلغ٩َ باإلنافٞ إىل شهم فإْ اغٍ وٟٚ اهلتاب
با٬ضاًٚٞ ٓ٘ ٙ٘سِا أٜ أْ ا٨غٍ ا٪ٗي كوٌٞ ًعطبٞ ٗٓصٖ ؾٔازٝ عوٟ سساثٞ ٓصٖ 

 213(اهسضاغات

ٗلس ًّ اهكاب٣ٞ املعاقطّٙ ًّ ٙػٌٛ كتبٍٔ اهسِٙٚٞ "ا٪زب املِسا٢ٛ" ٧ٙٗكس أْ 
ٍِٙٔ مل وكو٘ا عوٟ كى كتبٍٔ املقسغٞ فلٚ  ُقبى ًٍِٔ اإلزعا١ ب٘د٘ز ضداي ز

ٙتٌٚع ا٪زب ): كتاب ًقسؽ هٚشٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗإُٔ خام بٍٔ فقاي أسس ١٨٧ٓ
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بتِ٘عٕ ٗكجطٝ ُك٘قٕ ستٟ هٚكعب عوٟ ضداي اهسّٙ املِسا٢ٚني شاتٍٔ ُآٚم  املِسا٢ٛ
ل٘ن فٕٚ اْ ٙلْ٘ ضداي اهسّٙ يف عّ عاًٞ املِسا٢ٚني أْ وك٘ا ٓصا ا٪زب ًّٗ اهؿ

إْ غعٞ ٓصا ا٪زب . املانٛ ٗاؿانط قس اول٘ا كى ًآ٘ ًسْٗ يف ٓصا ا٪زب
  (ٗتِ٘عٕ ٙ٘سٚاْ بإُٔ ضمبا مل ٙ٘نع كوٕ ه٫غطاض اهسِٙٚٞ

بى ٙربض هولِٔٞ تغٚري زٍِٙٔ فاضٝ ه٘اقع اهؿباب املِسا٢ٛ اهصٜ اُكط  عّ 
هتفلري بتلٚٚ  طق٘غٍٔ ًٗفآٌٍٚٔ اهسِٙٚٞ ٗقس زفع ببعهٍٔ إىل ا): اهسّٙ بق٘هٕ

 أٙها أسس ًعاقطٍٙٔ ًّ اهعطاقٚني ٙقطض أْ ًا، 214هتػاٙط اؿٚاٝ اهعكطٙٞ اهطآِٞ(
 215زِٙا ًِع٨ ٗإمنا ٓ٘ ًصٓب غِ٘قٛ ضٗسٛ مجع ًّ أزٙاْ ًتعسزٝ ٙعتقسُٕٗ هٚؼ

ٙسعُٕ٘ ًّ اعتقازات ٗأُبٚا١ ٗكتب ًقسغٞ قس زخؤا اهلجري  ٗٓصا ٙعين أْ ًا
 اهتغٚري  ًّ

 : ٓى هوكاب٣ٞ أُبٚا١ كٌا ٙععٌْ٘: غازغا

)ٗأكجـط ٓـصٖ   : -ضمحـٕ اهلل   -فٚق٘ي  ُقطأ هإلًاَ ابّ قٍٚ اؾ٘ظٕٙ تفكٚى هصهم
ا٪ًٞ ف٩غفٞ ٗاهف٩غفٞ ٙأخصْٗ ًّ كى زّٙ بععٌٍٔ قاغّ ًا زه  عوٚـٕ اهعقـ٘ي   

طًـٕ  ٗعق٦٩ٍٓ ٙ٘دبْ٘ اتبا  ا٪ُبٚـا١ ٗؾـطا٢عٍٔ ٗبعهـٍٔ ٨ ٙ٘دـب شهـم ٨ٗ و     
; ٗغفٔا٦ٍٓ ٗغفوتٍٔ ميِعْ٘ شهم كٌا غٚأتٛ شكط ت٩عب اهؿـٚحاْ بٔـٍ بعـس ٓـصا    
ٗهلصا مل ٙلّ ١٨٧ٓ اهف٩غفٞ ٨ٗ اهكاب٣ٞ ًّ ا٪ًٍ املػتقوٞ اهيت هلا كتـاب ُٗـ  ٗإْ   
كاُ٘ا ًّ أٓى زع٘ٝ اهطغى فٌا ًّ أًٞ إ٨ ٗقس أقاَ اهلل غبشإُ عوٚٔا سذتـٕ ٗقحـع   

ٍ       عِٔا سذتٔا ه٩٣ ٙلْ٘ هوِاؽ . عوٟ اهلل سذـٞ بعـس اهطغـى ٗتلـْ٘ سذتـٕ عوـٚٔ
أْ اهكاب٣ٞ فطق فكاب٣ٞ سِفا١ ٗقاب٣ٞ ًؿطكْ٘ ٗقـاب٣ٞ ف٩غـفٞ ٗقـاب٣ٞ    : ٗاملقك٘ز

ٙأخصْٗ مبشاغّ ًا عوٕٚ أٓى املوى ٗاهِشى ًّ غري تقٚس مبوٞ ٨ٗ موٞ ثـٍ ًـٍِٔ ًـّ    
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ًٗـٍِٔ ًـّ    ٙقط باهِب٘ات مجوٞ ٗٙت٘ق  يف اهتفكٚى ًٍِٗٔ ًّ ٙقط بٔا مجوٞ ٗتفكـ٩ٚ 
 216ِٙلطٓا مجوٞ ٗتفك٩ٚ(

ٗمما ٧ٙكس أْ قاب٣ٞ اهَٚ٘ هٚػ٘ا ٍٓ قاب٣ٞ اهقطآْ ٨ٗ سقٚقٞ هع٩قتٍٔ بٚشٟٚ 
ٗأًا اهكاب٣ْ٘ فقس قسًِا أْ ٓصا ا٨غٍ ٙقع ): أكسٖ اهبريُٗٛ عٍِٔ عوٕٚ اهػ٩َ ًا

اهصّٙ  ٍٗٓ املتدوفْ٘ ًّ أغط٠ بابى عوٟ ًّ ٍٓ باؿقٚقٞ أقشاب ٓصا ا٨غٍ
ٗمل ٙلُ٘٘ا ًّ زٍِٙٔ مبلاْ ًعتٌس فػٌع٘ا ، تِكط ًّ بٚ  املقسؽ إىل بابىُقؤٍ غ

. . . . ٗقب٘ا إىل بعهٔا فاًتعد  ًصآبٍٔ ًّ اجمل٘غٚٞ ٗاهٚٔ٘زٙٞ أقاٗٙى اجمل٘ؽ
ٗٙ٘دس أكجط ٓصٖ اهحا٢فٞ بػ٘از اهعطاق ٍٗٓ غري ًتفقني عوٟ ساي ٗاسسٝ كأٍُٔ 

ٗاهبريُٗٛ  217(ٙؿبٌٔٔا أٗ ًا ٗ إهلاًَّ ٗسٛ أ يف اهسّٙ ٨ٙػِسُٗٔا إىل ضكّ ثاب 
ٓـ فٔ٘ قسٍٙ دسا ٗٓ٘ ؾآس عوٟ ؼطٙ  زٍِٙٔ ٗعسَ اغتِازٖ عوٟ  440ت٘يف عاَ 

 ٗسٛ قشٚح

بى أثب  ًّ كتب عٍِٔ أخصٍٓ عّ كجري ًّ اؿهاضات ٗا٪زٙاْ كاهبابوٚٞ 
 . ٗاهعضازؾتٚٞ ٗغريٓا ٗاهػً٘طٙٞ

اهحا٢فٞ أٍُٔ ٙحوقْ٘ عوٟ  ٩ٙٗسغ اهقاض٥ هولتب امللت٘بٞ عٍِٔ ًّ أبِا١ ٓصٖ
إْ ): ٗٙ٘قِْ٘ بتشطٙفٔا 218كتبٍٔ املقسغٞ عباضٝ " ا٪زب املِسا٢ٛ "ٗٙؿللْ٘ فٚٔا

اهيت ٙعتقسْٗ بٔا ٗإمنا ٍٓ  219ٙقسًْ٘ عطنا ٗاسسا ًتذاُػا هوٌٚج٘ه٘دٚا املِسا٢ٚني ٨
 ٗعوٟ اهباسح، ٙقسًْ٘ عطٗنا عسٙسٝ قس تتباّٙ فٌٚا بِٚٔا إىل سس اهتعاضض أسٚاُا

ٗغري ا٪سساخ ستٟ هتكى إىل سس اهتِاقض  ٙت٘قع اخت٩فا يف ا٪مسا١ ٗا٪زٗاضأْ 
ٗمّ ُطدع ٓصا ، شاتٕ هٚؼ بني كتاب ٗآخط فشػب ٗإمنا يف امل٧ه  اه٘اسس أسٚاُا

ٗإىل أْ ا٪زب املِسا٢ٛ يف ق٘ضتٕ اهيت ٗقوتِا ، أ٨ٗ إىل تأثري اهطٗاٙٞ اهؿف٘ٙٞ اهح٘ٙوٞ
ًعٙسا ًّ اهرتاتٚى  ا كاُ  تها  إهٕٚ ًع ا٪ٙاَٗإمن، مل ٙ٘نع ٗٙسْٗ ًطٝ ٗاسسٝ
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إْ كجريا ًّ اهِك٘م اهيت ُقطأٓا اهَٚ٘ ٗنعٔا يف ق٘ضٝ تطاتٚى . ٗاهطغا٢ى ٗا٪زعٚٞ
 220(علػ٘ا فٚٔا فٌٍٔٔ ٗتك٘ضاتٍٔ اـاقٞ ؾعطٙٞ بعض ضداهلٍ يف أظًاْ كتوفٞ

٧ًُٔه   هلتبٍٔ ٗٙق٘ي أٙها ٓصا امل٧ه  اهكاب٣ٛ املعاقط ٧ًكسا ٗد٘ز أكجط ًّ 
ٗيف كتاب زضاؾٕ ٙٔٚا ٙطز يف فكى اهكٚاز ٗقكٞ ا٪ُفؼ ًّ اهطً٘ظ ): املقسغٞ

 221ابّ ب٣ٚٞ اهكٚازّٙ يف ا٨س٘اظ(  ٙسي عوٟ أْ امل٧ه  أٗ امل٧هفني ٗاملكحوشات ًا

 : اـ٩قٞ

ٗدست امجاعا ستٟ ًّ اهكاب٣ٞ : بعس قطا١ٝ ط٘ٙوٞ ملكازض ًٗطادع اهكاب٣ٞ
٘ض ٗاهغِ٘قٚٞ ٗاهباطِٚٞ ٗاهععهٞ ٗاهػرت ملعتقساتٍٔ أُفػٍٔ يف قهٚٞ اهػطٙٞ ٗاهغٌ

ٗٓصا ٙق٘ز كى قاض٥ هٚكى هوِتٚذٞ ٗاحملكوٞ ، اؿقٚقٚٞ عاًٞ ٗهلتبٍٔ اهسِٙٚٞ خاقٞ
ٗاْ كتبٍٔ ، ٙعوٌٕ املؿآس عٚاُا غري ًحابق ؿقٚقٞ زٍِٙٔ ا٪قوٛ أْ ًا: اهِٔا٢ٚٞ

اجى إ٨ ُعضا  قس ٨ املقسغٞ املععً٘ٞ أٙها ًؿل٘ن فٚٔا ًٗؿل٘ن يف قت٘آا فٔٛ
ٗفٌٚا ، ٙػريا ًِٔا ؿطقٍٔ عوٟ باطِٚٞ زٍِٙٔ بععٍ احملافعٞ عوٕٚ ًّ تسخى اهغطبا١

ٓى تعاهٍٚ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗقكتٕ املِج٘ضٝ يف اهلتب املحب٘عٞ : أتػا١ي: ىل عجٛ
ٓٛ كى عقٚسٝ اهكاب٣ٞ فٕٚ؟ أؾم يف شهم فوسٍٙٔ اهلجري اهصٜ مل ُحوع عوٕٚ ٗمّ 

٣٘هني عّ شهم فٔصا زٍِٙٔ ٗهلٍ ططٙقتٍٔ اـاقٞ يف سفعٕ ٗهلّ فق  أضزت هػِا ًػ
ٗنع ن١٘ ععٍٚ أًاَ كى ًّ ٙبشح عٍِٔ أُلٍ هّ تكو٘ا ؿقٚقتٍٔ ٗأْ ٗقوتٍ 

تِسًر يف  طا٢فٞ ٨)هؿ١ٛ فٔ٘ يف اؿقٚقٞ قس ٙلْ٘ ٨ؾ١ٛ ظاُب املدفٛ عٍِٔ فٍٔ 
مجٚعا  –ٗٓٛ  اهسّٙ اهكاب٣ٛٗتِاقه  يف ًآٚٞ  )ٗٓلصا تباِٙ  ا٬ضا222١(أٜ فتٌع

غبٚى  شهم ٪ْ قع٘بات كجريٝ تعرتض; اهتشقٚق اهعوٌٛ اهسقٚق آضا١ ٙع٘ظٓا –
أبطظٓا أْ ضداي اهسّٙ اهكاب٣ٛ ٙتلتٌْ٘ عوٟ  هعى ًّ، اهبشح يف ٓصا امل٘ن٘ 

٨ٗ ٙقطْٗ عوِٚتٔا بأٜ ساي ، ًعتقسات زٍِٙٔ ستٟ عوٟ ًعتِقٛ ٓصا اهسّٙ أُفػٍٔ
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اهسّٙ هعسَ  ٙتٔٚبْ٘ اهبشح يف أً٘ض جقفني ًّ أبِا١ اهحا٢فٞٗإْ امل ًّ ا٪س٘اي
ٗهعسَ ًعطفتٍٔ اهلافٚٞ باهوغٞ اهيت زُٗ  بٔا كتبٍٔ اهسِٙٚٞ ًّ ، بٔا ًّ دٔٞ إساطتٍٔ

دٔٞ أخط٠ فه٩ عّ أْ اهكاب٣ني عًٌ٘ا ٙكحِعْ٘ اهتقٚٞ ٧ٙٗثْ٘ اهععهٞ ٗا٨ُعٗا١ 
٩ ىاهحٍُ٘ٔ ٨ٗ ٧ٙاكوٍُ٘ٔ ًا ف عّ غريٍٓ ًّ أٓى ا٪زٙاْ ا٪خط٠ اجملاٗضّٙ هلٍ

 223(اغتحاع٘ا

ِٗٙقى ُٚق٨٘ غٚ٘يف اهصٜ اعتٌس يف كتابٕ عوٟ ضٗاٙٞ قاب٣ٛ اضتس عّ زِٕٙ إىل 
ٙٔٚأ هٚلْ٘ كآِا خوٚفٞ ٪بٕٚ فقاي عّ تاضٙذ  –كٌا ظعٍ اهكاب٣ٛ  –اهِكطاُٚٞ ٗكاْ 

طٗب ٗقع  قًٕ٘ أٍُٔ يف فرتٝ تاضىٚٞ بعس ً٘ت اهِ  وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ُٗتٚذٞ ؿ
 ًّ بٍِٚٔ بعض ا٪ؾدام ا٪فانى فاختاضٗا ًّ بٍِٚٔ عوٍٚٔ ظو٘ا ب٩ ضداي زّٙ

ٗأٍُٔ ٗقع٘ا ، زْٗ أْ ٙلُ٘٘ا باههطٗضٝ قس سكو٘ا تعوٌٚا زِٙٚا بسٗض اهلِٔٞ هٚقً٘٘ا
هصا أضغى إهٍٚٔ يف شهم اه٘ق  ضدى فانى ; يف أخحا١ كبريٝ بػبب دٔؤٍ باهسّٙ

ٔا ٗظى اهكاب٣ٞ هفرتات ط٘ٙوٞ ب٩ كِٔٞ ٙعوٌٍُ٘ٔ ًات فٚ ثٍ سسث  ًعطكٞ دسٙسٝ
 224ظٔط ؾٚداْ ٙقً٘اْ بتعوٌٍٚٔ زٍِٙٔ( 1875زٍِٙٔ اؿق إىل ٗق  قطٙب تقطٙبا 

ٗقطأُا إقطاض غسُتٍٔ ٗأتباعٍٔ أٍُٔ ٨ميولْ٘ ًكازض ً٘ثقٞ ًٗقب٘هٞ تجب  
  .زٍِٙٔ ًّ ُاسٚٞ تاضىٕ ٗتاضٙذ أسس أُبٚا١ٍٓ املقسغني ٗٓ٘ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ

، بٌِٚا مّ يف زِِٙا ُعتٌس عوٟ ٗسٛ ٨ٙأتٕٚ اهباطى ًّ بني ٙسٕٙ ًّٗ خوفٕ
اهلل تعاىل ف٩  ًّٗ خ٩هٕ ُق  عوٟ قكل ا٪ُبٚا١ مبا ٙغِِٚا ٗعوٌِا أْ اهغٚب كوٕ بٚس

ًطٙٞ فٕٚ  ٗقوِا ًّ اه٘سٛ ٙلفِٚا ٗإُٔ سق ٨ ٪ُِا ٧ًُّ بأْ ًا; ُحوبٕ ًّ غري ًعإُ
 . عوٍٚٔ اهػ٩َ. غوٕٗض فِععٍ كى أُبٚا١ أهلل
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 اخلامتٕ

اؿٌس هلل اهصٜ ٙػط هٛ إااَ اهبشح اهصٜ تِاٗي ُ  اهلل وٟٚ بّ ظكطٙا عوٌٚٔا 
ثٍ ًّ ، اهػ٩َ ًّ خ٩ي ًعتقس اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني باهقطا١ٝ يف كتبٍٔ ًٗ٘اقعٍٔ اـاقٞ

عوٚق كتب عٍِٔ ٗاهتعقٚب عوٟ شهم ببٚاْ عقٚسٝ املػوٌني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٗاهت
 ٙعتقسُٕٗ غبق بفقطات ػوٛ ًا عوٟ ًا

 : ٗأٍٓ اهِتا٢ر
1-     ّ ٗهلـّ عوٌـا١    أْ كوٌٞ اهكاب٣ٞ يف اقح٩ح أتباعٔـا تعـين اهعـاضفني ٗامل٘سـسٙ

املػوٌني اختوف٘ا س٘هلٍ اخت٩فا كـبريا يف ًعِـٟ امسٔـٍ ٗيف قـشٞ ُػـبتٍٔ إىل      
 إبطآٍٚ عوٕٚ اهػ٩َ

 ٙطٙسْٗ هلٍ إ٨ ٓصا ا٨غٍ املطكب ٨اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ ٍٓ املعاقطْٗ ساهٚا ٍٗٓ  -2

 ٗٓٛ ًؿـطعٞ ا٪بـ٘اب   اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ ٙعتربْٗ اهِب٘ٝ ًطسوٞ عطفاُٚٞ غِ٘قٚٞ -3
 ؾا١ٗا فٚها  ًّ ُاسٚٞ اهتؿطٙع املتذسز هلِٔتٍٔ اهصّٙ ٙهٚفْ٘ هسٍِٙٔ ًا

 . ٙعتقسْٗ أْ اهِ  ٓ٘ ًكوح هلٍ -4

ٍٔ ٗأْ كِٔـتٍٔ أنـاف٘ا   ٙعرتفْ٘ باْ كتبٍٔ املقسغٞ هسٍٙٔ هٚػـ  ٗسٚـا ٪ُبٚـا٢    -5
 . إهٚٔا

 . ٙحوق بعض اهكاب٣ٞ عوٟ كتبٍٔ املقسغٞ ا٪زب املِسا٢ٛ -6

ٗهـٕ كتابـٕ   -إْ قـح تعـبري اهـِ     -ٙعتقسْٗ أْ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ آخط أُبٚا١ٍٓ  -7
 . اـام ٗؾطٙعتٕ

اهكاب٣ٞ املِـسا٢ْٚ٘ ىـاهفْ٘ املعتقـس اإلغـ٩ًٛ يف اؿٌـى بٚشٚـٟ عوٚـٕ اهػـ٩َ          -8
 . ٨ٗٗزتٕ ٗٗفاتٕ



 99        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

 : أٍٓ اهت٘قٚات
٪ٍُٔ ٙعٚؿْ٘ يف زٗهـٞ عطبٚـٞ   ; ُؿط ا٪عاخ اهعوٌٚٞ احملققٞ س٘ي ًعتقس اهكاب٣ٞ -1

 . ٓٛ اهعطاق

ِٙؿطٖ أتباعٕ ٨ٗ ٙطسبْ٘ بسخ٘ي أسـس فٚـٕ هـصا فٌعطفـٞ سقٚقـٞ       اهكاب٣ٞ زّٙ ٨ -2
 . ًعتقسٍٓ غتلْ٘ هوعوٍ بٕ ٗهِؿط اهت٘سٚس اؿق بٍِٚٔ بس٨ ًّ تطكٍٔ هوتِكري

فقـس عاُٚـ  كـجريا يف غـبٚى اه٘قـ٘ي إىل      . ع هوباسجني يف ٓصا اهسّٙت٘فري املطاد -3
 . ًطادع ًٗ٘اقع عٍِٔ

تطسب  إُؿا١ ق٘اعس ًعوً٘ات خاقٞ با٪زٙاْ يف اؾاًعات خاقٞ ا٪زٙاْ اهيت ٨ -4
 . بسخ٘ي أسس فٚٔا

5-       َ . اُتؿاض اهكاب٣ٞ ساهٚا يف اهـسٗي ا٪ٗضبٚـٞ ٙ٘دـب ا٨ٓتٌـاَ بـسع٘تٍٔ هإلغـ٩
 . سٙس ًٍِٔخاقٞ بني اؾٚى اؾ

ٗختاًا أغأي اهلل تعاىل أْ ٙتقبى ًين ٓصٖ اهكفشات ا٨فتتاسٚـٞ هبشـح أضدـ٘    
 . اهؤٍ آًني. اهلل أْ ٙػدط هٕ ًّ ٙ٘فٕٚ سقٕ يف ضغا٢ى عوٌٚٞ ق٘ٙٞ
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 : اتـَالتعلّق ػـاهلُام 

   285. / غ٘ضٝ اهبقط1ٝ
اهـ  ًِـسا٢ٛ    60اهـ  ُػـٌٞ ٗعـسزٍٓ يف اهعـطاق     600/ عسز اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني اهَٚ٘( ٙقـاضب  2

    ٔ ٟ  : اُعـط . ا٬  7إىل  6ٍ غـ٠٘  هلٍِٔ بػـب اهلذـطٝ مل ٙتبـق ًـِ اهكـاب٣ٞ  . / قـباح اـفـاد
 كوِا ؾطكا١ يف اه٘طّ. all4syria. infoً٘قع. املِسا٢ْٚ٘ أقوٚٞ ؽؿٟ اإلُقطاض يف اهعطاق

 . بغساز. 13م/ . ًِٗسا٢ْٚ٘ اهكاب٣ْ٘ سطاُْٚ٘. ضؾسٜ عوٚاْ. ًقسًٞ كتاب ز. /ُعٍٚ بس3ٜٗ

ط إُٔ كـاه  ملـا كـاُ٘ا عوٚـٕ يف اهػـابق ًـّ ععهـٞ        /ٙصكط اهكاب٣ٞ املعاقطْٗ عّ ٗنعٍٔ املعاق 4
ٗاُغ٩ق عٌّ ٙعاٙؿٍُ٘ٔ فٚق٘ي أسسٍٓ: )اهكاب٣ٞ يف أٙاًِا ٓصٖ أكجـط اُفتاسـا عوـٟ اجملتٌعـات     
ا٪خط٠، فقس قاَ ًجقفٍ٘ٓ بإسساخ ث٘ضٝ ثقافٚٞ ًتشسّٙ بعٌوـٍٔ ٓـصا ظـطٗ  ا٨ُغـ٩ق اهـيت      

عسٙس ًّ اهلتب ٗاجملـ٩ت، ٗعطبـ٘ا اهلتـب    غازت اجملتٌع املِسا٢ٛ ٗهقطْٗ عسٙسٝ، فأقسضٗا اه
اهسِٙٚٞ ٗعقسٗا اهِسٗات ٗاحملانطات، ٗؾاضك٘ا يف اهعسٙس ًّ امل٧اطات ٗاهتذٌعـات يف احملافـى   
اهسِٙٚٞ اهعاملٚٞ. أًا باهِػبٞ إىل أًـاكّ ت٘ادـسٍٓ فوـٍ تعـس سكـطا يف اهعـطاق ٗإٙـطاْ، ٗهـ٘ أْ         

اهقاغٚٞ يف ٓصٖ اهبوساْ ًِاخـا خكـبا هلذـطٝ    ا٪غوبٚٞ ٨ ٙعاهْ٘ يف بغساز، فقس أٗدست اهعطٗ  
اهعسٙس ًّ أفطاز اهحا٢فٞ إىل بوساْ املٔذـط، فتذـسٍٓ ا٬ْ يف كِـسا ٗأًطٙلـا ٗاهػـ٘ٙس ٗٓ٘هِـسا       
ٗبطٙحاُٚا ٗاغرتاهٚا ٗزٗي أخط٠( اُعط: . اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني أقسَ اهسٙاُات اهػٌاٗٙٞ عوـٟ ٗدـٕ   

ــعسٜ  0ا٨ضض  ــباح اهػ ــٍ ق ــاز اؾٌع 0بقو ــع اؼ ــط  ً٘ق ــٞ يف املٔذ ــات املِسا٢ٚ ٚ0www. 

mandaeanunion. org 

/ ٗضغٍ ظٔ٘ض ٧ًهفات عوٌٚٞ عٍِٔ ًـّ كتـاب عـطب إ٨ أُٔـٍ ٨ ٙؿـلطْٗ هلـٍ قـِٚعٍٔ ًـع         5
إقطاضٍٓ بعذعٍٓ ٍٓ أُفػٍٔ عّ تقسٍٙ أعاخ عوٌٚٞ عّ طـا٢فتٍٔ هقوـٞ ًكـازضٍٓ ٗدٔوـٍٔ     

٘   –بوغتٍٔ ا٪قوٚٞ اهيت زُٗ  بٔا كتبٍٔ املقسغـٞ   ٧ٙٗكـسْٗ أْ ًـا كتبـٖ٘ عـّ      –ْ كٌـا ٙععٌـ
طا٢فتٍٔ ٨ ٙقحع بعوٌٚتٕ فِقطأ ًعاقطٍٙٔ ٗٓ٘ ٙعٌى ًِٔسغـا: "ظٔـطت كتـب ٗ زضاغـات عـّ      
املِسا٢ٚٞ باهوغٞ اهعطبٚٞ، ٗهلّ أغوب توم اهلتابات كاُـ  تفتقـط ه٫غـو٘ب اهعوٌـٛ اؾـاز. ٨ٗ      

ملدتكطٝ دـسا أسـاٗي ٗأُـا    بعس ٓصٖ املقسًٞ اهػطٙعٞ ٗا :. ثٍ ٙق٘ي......ميلّ اهطكْ٘ إىل أغوبٔا
ًِٔسؽ ًِسا٢ٛ يف اهعقس اهػازؽ ًّ اهعٌط أْ أُقى هلـٍ بكـ٘ضٝ فلـطٝ ًبػـحٞ عـّ املِسا٢ٚـٞ       
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ٗغ٘  هّ أقحع بعوٌٚٞ ًا غأغطزٖ هلٍ. ٗهلّ ٓصا ًا ٗقوِا ًـّ املعطفـٞ عـّ ططٙـق اإلميـاْ      
ٍٔ. ( اهكـاب٣ٞ  ٗاملٌاضغٞ اهؿدكٚٞ ًٗا ت٘اضثِاٖ عّ أٓوِا ًٗا أطوعِا عوٕٚ يف ًععٍ ًا ُؿـط عـِ  

/ ًٗ٘قـع اؼـاز   http: //maakom. comاملِـسا٢ْٚ٘ / عبـس اإلهـٕ اهػـبآٛ ً٘قـع: ًعلـٍ.       
 www. mandaeanunion. orgاؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ. 

/ ٗٓصٖ اهكع٘بٞ ؾلا ًِٔا ستٟ ا٪قسًْ٘ فاقطأ ًا كتبـٕ عـٍِٔ اإلًـاَ ابـّ قـٍٚ اؾ٘ظٙـٕ: )ٗقـس        6
 أًطٍٓ عوٟ ا٪٢ٌٞ هعسَ اإلساطـٞ مبـصٓبٍٔ ٗزٙـٍِٔ(    اختو  اهِاؽ فٍٚٔ اخت٩فا كجريا ٗأؾلى

ًحبعـٞ  . زًؿـق . قبشٛ اهكـا  . ز: ؼقٚق. 92م/ . اهقػٍ ا٪ٗي. أسلاَ أٓى اهصًٞ: اُعط
ٍ     . 1961- 1381. اهحبعٞ ا٪ٗىل. داًعٞ زًؿق : ٗقاي عـٍِٔ املػتؿـطق ظٗميـط يف ًقاهـٞ عـِٔ

 ٞ ْ اهكـاب : )٨ٗ ٙعوٍ إىل ا٬ْ أقؤٍ باهتشقٚق( اُعط ًقاهـ اؾـع١  . فوـٞ املقتحـ   . ٣ٞ ٗاهكـاب٣٘
)ٗٙعٔط أْ : د٘از عوٛ. ٗٙق٘ي ز 1316 – 1899. اهػِٞ اهجاهجٞ ٗاهعؿطْٗ. 86اهجاُٛ َ م/ 

ًعاض  أٓى ا٪خباض عٍِٔ ُعضٝ فوٚؼ هسٍٙٔ ؾ١ٛ ًٍٔ ًفٚس ٙفٚسُا ًّ عقا٢ـس أٗه٣ـم اهكـاب٣ٞ    
َ  : ٗآضا٢ٍٔ( اُعط زاض اهعوـٍ  . بـريٗت . 701م/. 6ز/. املفكى يف تاضٙذ اهعطب قبـى اإلغـ٩
: ٗٙقــ٘ي أســس اهكــاب٣ٞ املعاقــطّٙ. 1970. اهحبعــٞ ا٪ٗىل. ًلتبــٞ اهِٔهــٞ. بغــساز، هو٩ٌٙــني

)اهبشح يف ُؿأٝ املعتقسات اهسِٙٚٞ هوكاب٣ٞ املِسا٢ٚني ٗتح٘ضٓا ٗتاضٙذ ٓصٖ اجملٌ٘عٞ ٗتفاعؤا ًع 
  ٗ هـٚؼ أًـاَ اهباسـح فطقـٞ     اهب٣ٚات اهتاضىٚٞ اهيت ٗدست فٚٔا أًط يف غاٙٞ اهكـع٘بٞ ٗاهتعقٚـس 

إْ اهغٌ٘ض اهصٜ ٙو  ٓصٖ اهحا٢فٞ ًٗعتقساتٔا ٨ . اهقحع يف أٜ ًِٔا زْٗ أْ ٙغاًط مب٘ن٘عٚتٕ
ٙس  فا٨ هوباسح يف اهتقٚس بحطٙقٞ ٗاسسٝ ىتاضٓا هوٌعاؾٞ فٔـ٘ ًـا إْ ٙؿـط  يف تِـاٗي ا٪ًـط      

ِحــٜ٘ عوــٟ تعقٚــسات ٗٓــٛ عــس شاتٔــا ُــعض ٙػــري دــسا ٗت –اغــتِازا إىل املعحٚــات اهتاضىٚــٞ 
فٚهحط هوع٘زٝ ًّ أدى تِاٗي . ستٟ هس ُفػٕ بعس ٪ٜ أًاَ أب٘اب ً٘قسٝ –ٗإؾلا٨ت كجريٝ 

امل٘ن٘  ًّ ظاٗٙٞ أخط٠ أ٩ً يف زفع اهتقكٛ خح٘ٝ أخط٠ م٘ ا٪ًاَ هقس هعب  ع٘اًى عسٙسٝ 
ٛ  : تػبب٘ا ٍٓ يف إهـازٖ( اُعـط   يف ٓصا اهتؿ٘ٙـ ٗاهتعقٚس ًِٔا ًا ٘ . ععٙـع غـبآ ي اهكـاب٣ٞ  أقـ

ٗهلـين أمحـس     2008. اهحبعٞ اهطابعٞ. زاض ًس٠. زًؿق. 1 7م/. ًعتقساتٍٔ املِسا٢ٚٞ. املِسا٢ٚٞ
اهلل عوٟ فهوٕ عوٛ بت٘فط فٌ٘عٞ ٨ باؽ بٔا ًّ املكازض اهيت تتلوٍ عٍِٔ إ٨ أُٔـا ضغـٍ شهـم    

 . تعى أغريٝ باطِٚتٍٔ
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 .  زاض قازض. بريٗت. 108م/ . 1ز/. هػاْ اهعطب. / مجاي اهسّٙ قٌس بّ ًِع٘ض7

 . 704م/. املطدع اهػابق. د٘از عوٛ. ز /8

عوـٛ  ، عبسا٪ًري املِٔـا : ؼقٚق. 307م/  2ز/ . املوى ٗاهِشى. / قٌس عبساهلطٍٙ اهؿٔطغتا9ُٛ
  1990- 1410. اهحبعٞ ا٪ٗىل. بريٗت زاض املعطفٞ. فاع٘ض

 .  704- 703م/ . املطدع اهػابق. د٘از عوٛ. / ز10

 515املطدع اهػابق م/ . بّ ًِع٘ض / مجاي اهس11ّٙ

 0: ٗاُعـط . www. mandaeanunion. org/ ً٘قع اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚـٞ يف املٔذـط  12
 32م/    . املطدع اهػابق 0ععٙع غبآٛ 

ٞ  ًفآٍٚ قاب٣ٚٞ. ُادٚٞ ًطاُٛ: / اُعط13 ٞ  . بغـساز . 54 - 52م/. ًِسا٢ٚـ ، 1981. اهحبعـٞ اهجاُٚـ
 . 438 –437م/. 6ز/ . ػابقابّ ًِع٘ض املطدع اه: ٗاُعط

 1996. اهقآطٝ 31- 30م/ . اهكاب٣ْ٘ بني املانٛ ٗاؿانط. عبساهععٙع املطؾسٜ. ز. / اُعط14

ــ15ٛ ــٞ. / غهــباْ اهطًٗ ــط  . غــريتٛ اهصاتٚ ــٞ يف املٔذ ــات املِسا٢ٚ ــاز اؾٌعٚ ــع اؼ  .www ً٘ق

mandaeanunion. org 

ٍ وٚـٟ أمحـس اهكـاب٣ٞ املِـسا٢    . ز، عقٚس خاهس. ز: / اُعط16 زاض . بـريٗت . 15م/ . ْٚ٘ ٗعقا٢ـسٓ
  2007-1428. اهحبعٞ ا٪ٗىل. اهلتب اهعوٌٚٞ

 / اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚٞ ٓٛ طا٢فٞ اهكاب٣ٞ اه٘سٚسٝ اهباقٚٞ اهَٚ٘ 17

. اهطٙـاض . 724م/ . 2ز/. / امل٘غ٘عٞ املٚػـطٝ يف ا٪زٙـاْ ٗاملـصآب ٗا٪سـعاب املعاقـطٝ     18
  1418. جاهجٞاهحبعٞ اه. اهِسٗٝ اهعاملٚٞ هوؿباب اإلغ٩ًٛ

ٍ . / قٌس بّ قا  اهعجٌٚني19 . م. 1َ/ . تفػـري اهفاؼـٞ ٗغـ٘ضٝ اهبقـطٝ    . تفػري اهقطآْ اهععـٚ
ٍ   . 1423. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض ابّ اؾ٘ظٜ. اهطٙاض. 222 . ٗاُعط يف تفاقـٚى ا٨خـت٩  فـٚٔ
 . بغساز. 17 – 16م/ . ًِٗسا٢ْٚ٘ سطاُْٚٚ٘. اهكاب٣ْ٘. ضؾسٜ عوٚاْ. ز

 ًكري فٔ٘ي ٙوفٕ اههٚا  ٗاهتؿطز ٗاهتؿطشَ ٗا٨ُسثاض . . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘. ًريٜغاظٜ ا٪. / ز20

GMT 10: 30: 00 2007  ًٞ٘قـع ًِسا٢ٚـٞ ُـ    . ًاضؽ 30اؾٌع .www. mandaee. 

http://www.mandaee.com/
http://www.mandaee.com/
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com .ٚات اهؿـطق  ٗاهلاتب قاب٣ٛ عطاقٛ قسَ ٗضقتٕ ٓصٖ يف ٧ًاط ظٙ٘ضر ا٪ٗي اـام بأقو
 ا٪ٗغ  ٗمشاي أفطٙقٚا ٗاملطأٝ

 .  51م/. املطدع اهػابق. / ُادٚٞ املطا21ُٛ

ْ      0/ غوٍٚ بطلٛ 22  6-5م / . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ زضاغـٞ يف تـاضٙذ ًٗعتقـسات اهقـَ٘ املِػـٚ٘
. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . زاض اهلِـ٘ظ . بريٗت0ًقسًٞ   قٌس قٚ  طباطبا٢ٛ بعِ٘اْ ُعطٝ عوٟ اهلتاب 

هقس : ّ امل٧ه  ٗٓ٘ قاب٣ٛ ٙعٚـ يف إٙطاْ ٨ٙقبى ٓصا ا٨ختٚاض ٗٙق٘ي ًعقبا عوٕٚٗهل. 1997
اُفطز اهػٚس قٌس طباطبا٢ٛ زْٗ غريٖ ًّ اهباسجني بإط٩ق ٓصا ا٨غٍ اؾسٙس هوكاب٣ٞ يف سـني  
أْ كجريا ًّ املػتؿطقني ٗعوٌا١ اهوغٞ ٙطْٗ أْ كوٌٞ ًِسا٢ٛ قفٞ قـس اؾـتق  ًـّ هفـغ ًِـسا      

 . املعطفٞ ٨ٗ ع٩قٞ هولوٌٞ باغٍ ًازاٜ اهصٜ ٓ٘ اغٍ زٗهٞ ًاز ا٬ضٙٞ ٗتعين اهعوٍ أٗ

اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف    . ً٘قـع . ؾح عوٍٚٔ اهِٔط يف بوس كوٕ ُٔط: ًقاهٞ. . /عوٛ أب٘ عطاق23
ٗضز أٙها يف كتابات املػتؿطقني ًجى دٚـ٘ ٗاٙـس ُغـطّٙ يف كتابـٕ "      ٗتػٌٚتٍٔ باملغتػوٞ. املٔذط
ٞ . 42-41ٛ ٗاملاُ٘ٙٞ ٗأطوق عوٍٚٔ أٙهـا اغـٍ " املِسعٚـٞ" اُعـط م/     ًاُ. اهعُسقٞ . ز. أ: تطمجـ

  2005. زاض اهتلّ٘ٙ. زًؿق. غٔٚى ظكاض
 . أُ  تػأي ٣ٚٓٗٞ اهتشطٙط ػٚب. 2003. اهػِٞ اهجاًِٞ 27اهعسز . / فوٞ آفاق ًِسا24ٞٚ٢

 .  17اؿر / ، 69املا٢سٝ / ، 62/ غ٘ضٝ اهبقطٝ / 25

ْ . حربٜ/ قٌس بّ دطٙط اه26 : ؼقٚـق . 37 – 35م/ . 2ز/ . داًع اهبٚاْ عّ تأٗٙى آٜ اهقـطآ
 . 2001- 1422. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض ٓذط. اؾٚعٝ. عبساهلل اهرتكٛ. ز

ٍ   . / ابّ كجري27 عبـس  : ؼقٚـق . 49 – 148ٗاُعـطًّ م  146م . 1ز/ . تفػـري اهقـطآْ اهععـٚ
 عبزاض اهؿ. اهقآطٝ. قٌس اهبِا، قٌس عاؾ٘ض، اهععٙع غٍِٚ

ْ . عباؽ اهػلػلٛ اؿِبوٛ: /اهع28ًٞ٩ : ؼقٚـق . 93م / . اهربٓاْ يف ًعطفٞ عقا٢س أٓى ا٪زٙـا
 . 1996- 1417. اهحبعٞ اهجاُٚٞ. ًلتبٞ املِاض. ا٪ضزْ. بػاَ اهعٌ٘ف. ز

اهػٚس بّ عبس املقك٘ز : ضادعٕ ٗعوق عوٕٚ 132م/  1تفػري اهِل  ٗاهعْٚ٘ َ/ . / املاٗضز29ٜ
 زاض اهلتب اهعوٌٚٞ . تبريٗ. بّ عبس اهطسٍٚ

http://www.mandaee.com/
http://www.mandaee.com/
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 -1416. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . عبساهلل اه٘ٓٚ . ز: ؼقٚق. تفػري اهقطآْ. ٗتابعٕ اهعع بّ عبس اهػ٩َ
 .  131 -130م/  1َ/  1996

 . زاض املعطفٞ. بريٗت. 285م /  1ز/ . تفػري اهلؿا . / اهعكؿط30ٜ

ّ . / عوٛ غٚ  اهسّٙ ا٬ًس31ٜ أمحـس  : ؼقٚـق . 690م/  .1ز/ . أبلاض ا٪فلاض يف أق٘ي اهـسٙ
  1424 -2002. اهحبعٞ أ٪ٗىل. زاض اهلتب اهعوٌٚٞ. بريٗت. املعٙسٜ

: نـب  ٗتعوٚـق  . 126- 125م/ . اعتقازات فطق املػوٌني ٗاملؿـطكني . / فدط اهسّٙ اهطاظ32ٜ
 1986- 1407. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض اهلتاب اهعطبٛ. بريٗت. قٌس املعتكٍ باهلل اهبغسازٜ

: / ؼقٚـق  89 -88م/ . 1اهفكى يف املوى ٗا٪ٓـ٘ا١ ٗاهِشـى ز/  . َ اهعآطٜ/ عوٛ ابّ سع33
 – 1402. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . علـاظ هوِؿـط ٗاهت٘ظٙـع   . دسٝ. عٌريٝ عبساهطمحّ. ز، قٌس ُكط. ز

1982 . 

34   ٕ ْ     . / اإلًاَ ابـّ قـٍٚ اؾ٘ظٙـ . 152– 146م/ . 2ز/ . إغاثـٞ اهوـٔفاْ ًـّ ًكـا٢س اهؿـٚحا
 . زاض املعطفٞ. بريٗت

تكشٚح . 373م/. بٚاْ توبٚؼ اؾٌٔٚٞ يف تأغٚؼ بسعٍٔ اهل٩ًٚٞ. ؾٚذ اإلغ٩َ ابّ تٌٚٚٞ/ 35
  1391. اهحبعٞ ا٪ٗىل. اؿلً٘ٞ ًحبعٞ. ًلٞ. قٌس عبس اهطمحّ قاغٍ. ٗتعوٚق

/ ٓصا اإلغِاز ضٗاٖ ابّ أبٛ سامت عّ ٗٓب بـّ ًِبـٕ ٗقـس ٗقـ  ابـّ تٌٚٚـٞ ٗٓـب بـّ ًِبـٕ          36
ٞ  – مجٚعا ضمحٍٔ اهلل _اهكِعاُٛ اهتابعٛ  اُعـط اهـطز   . بإُٔ ًّ أعوٍ اهِاؽ بأخباض ا٪ًٍ املتقسًـ
ٍ  . ز: ؼقٚـق . 183م/ . 2ز/ . عوٟ املِحقٚني ٛ  . بـريٗت . ضفٚـق اهعذـ . زاض املكـسض اهوبِـاُ
 . 1993. اهحبعٞ ا٪ٗىل

ٞ : / اُعط37 ٗاُعـط ٓـصٖ   . بتكـط  . 184 – 182م/ . املطدـع اهػـابق  . ؾٚذ اإلغ٩َ ابّ تٌٚٚـ
تفػري ظاز املػـري يف عوـٍ   . عبس اهطمحّ بّ اؾ٘ظٜ: ، ، فٞ يف كتب اهتفػري اهتاهٚٞا٪ق٘اي املدتو

ٛ  . بريٗت. 92م / . 1ز/. اهتفػري ٞ  . امللتـب اإلغـ٩ً ، 1987 – 1407. اهحبعـٞ اـاًػـ
قٌـس  . ، عبساهلل اهرتكٛ. ز: ؼقٚق. 161م / . 2ز/ . اؾاًع ٪سلاَ اهقطآْ. قٌس اهقطط 

. قٌس اهؿ٘كاُٛ. ، 2006 – 1427. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض اهطغاهٞ. بريٗت. ضن٘اْ عطقػ٘غٛ
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عوق عوٚـٕ  . 148م / . 1ز/ . فتح اهقسٙط اؾاًع بني زفيت اهطٗاٙٞ ٗاهسضاٙٞ ًّ عوٍ اهتفػري
 . 1413. امللتبٞ اهتذاضٙٞ. ًلٞ. غعٚس اهوشاَ: ٗٗثق ُك٘قٕ

- 1399. اهحبعٞ اهجاًِٞ. زاض اهؿطٗق، . دسٖ 75م/ . 1ز/ . يف ظ٩ي اهقطآْ. / غٚس قحب38
1979 . 

ــ39ٛ ــٞ. / غهــباْ اهطًٗ ــط  . غــريتٛ اهصاتٚ ــٞ يف املٔذ ــات املِسا٢ٚ ــاز اؾٌعٚ ــع اؼ  .www ً٘ق

mandaeanunion. org 

. ز، عقٚـس خاهـس  . ز: ٗاُعـط ، 80 -78م/ . املطدع اهػابق. اهكاب٣ٞ. ضؾسٜ عوٚاْ. ز. / اُعط40
 . 33-32/. املطدع اهػابق م. وٟٚ أمحس

 33/. م. املطدع اهػابق. وٟٚ أمحس. ز، خاهسعقٚس . /41

اغتعاض املعاقطْٗ مبٚاٖ اهكِب٘ض هوقٚاَ ، /هلّ ُعطا هلذطتٍٔ يف زٗي اهعامل ٗقع٘بٞ ت٘فط شهم42
 . بٔصٖ اهؿعريٝ املقسغٞ

 .wwwؾعا٢ط ًٗفطزات زِٙٚٞ ًٗعاُٚٔا ً٘قع اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذـط . /غو٘اْ ؾاكط43

mandaeanunion. org ، اهتعٌٚـس . . املكـبتا : ٗاُعط يف امل٘قـع . .  ٜ ٙ٘ٓاُـا  . تعطٙـ  هغـ٘
ًّٗ خ٩ي قطا١تٛ يف كتبٍٔ ٨سعـ  ظـ١٩ أْ ا٨غتػـاي ٓـ٘ ططٙـق غفـطاْ مجٚـع        . اهِؿٌٛ

شُ٘بٍٔ ًٌٔا ععٌ  ٗٓصا أًط خحري إش عِسٍٓ مبقتهـٟ ٓـصٖ اهعقٚـسٝ اجملـاي ًتـاح ٨قـرتا        
 . اهصُ٘ب ًقابى ٗغٚوٞ ِٓٚٞ هغفطأُا

ً٘قـع إؼـاز اؾٌعٚـات    . امل٘سـسٝ  املِـسا٢ٛ ٗع٩قتـٕ باهـسٙاُات    اهت٘سٚس اهكاب٣ٛ. ٚع زاٗز/مس44
 www. mandaeanunion. orgاملِسا٢ٚٞ يف املٔذط

 .  املطدع اهػابق. /مسٚع زاٗز45

ً٘قع اؼاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف   . أقسَ اهسٙاُات اهػٌاٗٙٞ عوٟ ٗدٕ ا٨ضض. /قباح اهػعس46ٜ
 www. mandaeanunion. orgاملٔذط

ٜ : تطمجٞ. أغاطري ٗسلاٙات ؾعبٚٞ قاب٣ٚٞ. اهوٚسٜ زضاٗض. / اُعط47 ٛ  ، ُعٍٚ بـسٗ . غهـباْ اهطًٗـ
فقس مجع  فٕٚ أغاطري ٙعتقـسٓا اهكـاب٣ٞ املعاقـطْٗ مسعتٔـا     . ًحبعٞ ا٪زٙب اهبغسازٙٞ. بغساز

 .  تعاىلٗٓٛ يف فٌؤا تتعوق باعتقازٍٓ اؾاظَ يف إه٘ٓٚٞ غري اهلل -كٌا شكطت  -ًّ أسسٍٓ 
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. وٟٚ غاظٜ ا٪ًريٜ أسس أبِا١ اهكـاب٣ٞ املِـسا٢ٚني  /: ٗاُعـط . املطدع اهػابق. / قباح اهػعس48ٜ
ً٘قع اؼاز . ًكري فٔ٘ي ٙوفٕ اههٚا  ٗاهتؿطز ٗاهتؿطشَ ٗا٨ُسثاض. . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘: ًقاهٞ

 . اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط

: ٗاُعط أٙها 20ٗاُعط م/  106 – 103م/ . هػابقاملطدع ا. اهكاب٣ْ٘. ضؾسٜ عوٚاْ. ز /49
  ٞ سٚـح   www. abdulrazzak. comعبـس اهـطظاق عبساه٘اسـس    . ؾ١ٛ عّ اهسٙاُـٞ املِسا٢ٚـ

ٗامنا ٍٓ أُاؽ طٔطٗا ، )فٍٔ هٚػ٘ا أُبٚا١ باملفَٔ٘ املعطٗ  هوِب٘ٝ عِس أٓى ا٪زٙاْ املِعهٞ: ٙق٘ي
ْ   . . ػٍٔ ستٟ ت٘قو٘ا بِ٘  ًّ اهلؿ  إىل املعاض  اهعوٚاأُف فـصا ًـا   . . ٓـ١٨٧ ٓـٍ املعوٌـ٘

ٗقفٍ٘ٓ با٪ُبٚا١ فٍٔ إمنا ٙقكسْٗ شهم أٍُٔ ًعوٌْ٘ ٙػتٌسْٗ ًعاضفٍٔ بحطٙق اهلؿـ  ٨  
 . بحطٙق اه٘سٛ(

 20م/ . املطدع اهػابق. ضؾسٜ عوٚاْ. / ز50

زاض . بـريٗت . 497م/ . اهفٔطغـ  . ٍٙ/قٌس بّ أبـٛ ٙعقـ٘ب إغـشاق املعـطٗ  بـابّ اهِـس      51
 .  اهلتب اهعوٌٚٞ

ٓى مل ٙحوع عوٟ بقٚٞ كتـبٍٔ؟ أَ  . / ٗأتػا١ي ملاشا مل ٙصكط اهع٩ًٞ اهؿٔطغتاُٛ بقٚٞ أُبٚا١ اهكاب52ٞ٣
مل ٙعٔط ق٘هلٍ بِب٘ٝ آزَ ُٗ٘ح ٗغاَ ٗوٟٚ يف عٔسٖ؟أَ أْ ٓصٖ فطقٞ ًّ فـطق اهكـاب٣ٞ ؽتوـ     

املعتقس؟هلّ اهػبب يف شهم ٙع٘ز هقوٞ املكازض عّ ٓصٖ اهحا٢فٞ ًع غريٓا يف ا٪مسا١ ٗتتفق يف 
ٗغطٙتٔا ٗٓ٘ ًابطضٖ أٙها ٧ًه  كتاب "ًِٔر اهؿٔطغتاُٛ يف كتابٕ املوـى ٗاهِشـى" اُعـط قٌـس     

 . 1417. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض اه٘طّ. اهطٙاض. 574م/ . اهػشٚباُٛ

 309 - 308م/   2ز/ . املطدع اهػابق. / اهؿٔطغتا53ُٛ

)ٗهلصا كاُ  ًِاظطٝ كجري : -ضمحٕ اهلل  –ع  ؾٚذ اإلغ٩َ ابّ تٌٚٚٞ ٓصٖ املِاظطٝ فقاي ٗقس ن
ًّ أٓى اهل٩َ هلٍ ًِاظطٝ قاقطٝ سٚح مل ٙعط  أٗه٣م سقٚقٞ ًابعح اهلل بٕ ضغوٕ ٗأُـعي بـٕ   
كتبٕ ًٗا شًٕ ًّ اهؿطن ثٍ ٙلؿـفْ٘ بِـ٘ض اهِبـ٘ٝ ًاعِـس ٓـ١٨٧ ًـّ اههـ٩ي كٌـا ُـاظطٍٓ          

كتاب املوى ٗاهِشى ملا شكط فك٩ يف املِاظطٝ بني اؿِفا١ ٗبني اهكاب٣ٞ املؿـطكني  اهؿٔطغتاُٛ يف 
فإْ اؿِفا١ ٙق٘هْ٘ بت٘غ  اهبؿط ٗأٗه٣م بت٘غ  اهعو٘ٙات فأخص ٙبني أْ اهق٘ي بت٘غ  اهبؿـط  

ٙعتقسُٕٗ يف اهعو٘ٙـات كـاْ    أٗىل ًّ اهق٘ي بت٘غ  اهعو٘ٙات ًٗعوَ٘ إُٔ اخص اهت٘غ  عوٟ ًا

http://www.abdulrazzak.com/


 107        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

لاْ ضزٖ نعٚفا ههع  اهعوٍ عقٚقٞ زّٙ اإلغ٩َ فـإْ اؿِفـا١ هـٚؼ فـٍٚٔ ًـّ      ق٘هلٍ أظٔط ف
  ٞ بـى اهطغـى   . . بق٘ي بإثبات ت٘غ  اهبؿط ٗغا٢  يف اـوق ٗاهتسبري ٗاهطظق ٗاإلسٚـا١ ٗاإلًاتـ

كؤٍ ٗأتباعٍٔ ًتفقْ٘ عوٟ إُٔ ٨ٙعبس إ٨ اهلل ٗسسٖ ٗهٚؼ عِسٍٓ أْ أسـسا غـري اهلل ًػـتقى    
ٙلْ٘ غببا ٗا٪ثط ٨وكى إ٨ بٕ ٗبغريٖ ًّ ا٪غباب ٗبكط  امل٘اُع(  بفعى ؾ١ٛ بى غاٙتٕ أْ
  256-255م/ . 2ز/. اهطز عوٟ املِحقٚني

اهحبعـٞ  0اهـساض اهعطبٚـٞ هوٌ٘غـ٘عات    0بـريٗت  . 21م/ . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘. /اهوٚسٜ زضاٗض54
 ُعٍٚ بسٜٗ ٗغهباْ ضًٗٛ: ًّ ًقسًٞ املرتمجني املِسا٢ٚني 2005- 01426اهجاُٚٞ 

 تعوٚق املرتمجني يف اؿاؾٚٞ. 41م/ . /املطدع اهػابق55

 42-41م/ . /املطدع اهػابق56

 ً٘قع اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط. ٙ٘سِا املعٌساْ ُ  اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني. / ع١٩ اهِؿ57ٌٛ

  129 -128. م. املطدع اهػابق. /ععٙع غبا58ٛٓ
ط اؿٚاٝ ًٗكسضٓا عامل اهِـ٘ض ٗؽتكـط مبكـحوح    ٗٓٛ د٘ٓ، ٗمجعٔا ُؿٌاثا: / ٗٙػٌُ٘ٔا ُؿٌجا59

. ًكحوشات كِعا ضبـا . اهٌٚني. كِعا ضبا: ٓ٘ كا٢ّ ُ٘ضاُٛ ٗٓ٘ آزَ اـفٛ اهبٔٛ كتاب: أزكاؽ
 فعِسٍٓ ؾدكٚتاْ ٬زَ عوٕٚ اهػ٩َ أسسٌٓا ظآطٝ ٗا٪خط٠ كفٚٞ يف عامل اهِ٘ض

م ٙػـٌٟ دربا٢ٚـى ٗٓـ٘    ٩ًن ُ٘ضاُٛ ٗٓ٘ ضغ٘ي اؿٛ ٗٙػـٌٟ املدوـل ٗكـصه   : / ٓٚبى ظٙ٘ا60
كِـعا  : املػوح؟؟ ٙطادع اهصٜ غوشتٕ اؿٚاٝ اهععٌٟ باهؿذاعٞ ٗاإلقساَ ٗاهعوٍ ٗاملعطفٞ كتـاب 

 ًكحوشات كِعا ضبا. اهٌٚني. ضبا

ٞ   . / ك٘ضت ضٗزٗه 61 ٞ . اهِؿ١٘ ٗاـوـق يف اهِكـ٘م املِسا٢ٚـ ٜ  . ز: تطمجـ م/ . قـبٚح اهػـٔري
 بتكط . 1994. بغساز. 200

ٞ" فـاه٘سٛ ِٓـا يف اه٘قـ  ُفػـٕ ٓـ٘          / كٌا ٗضز يف كتاب ا62 هِؿ١٘ ٗاـوـق يف اهِكـ٘م املِسا٢ٚـ
اـ٩م ٗتعين يف املِسا٢ٚٞ اضتقا١ " ُؿٌجا""ًػقجا"فل٩ٌٓا ًطتبحاْ ٗٙأتٚـاْ ًعـا فـاه٘سٛ كاؾـ      
املعطفٞ أٗ ٗغٚ  اـ٩م أٗ املوقّ ٗٓ٘ املدول ُفػـٕ هِؿـٌجا أٙهـا ٗإْ كاُـ  كـى عٌوٚـٞ       

  206ا٪خط٠ م / ًٌِٔا تبسٗ غري ًتعاًِٞ ًع 
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 178املطدع اهػابق م/  63/

 1 91م / . / املطدع اهػابق64
 .  ٩ًن ُ٘ضاُٛ ٗٙعين عاض  اؿٚاٝ: / ًِساز65ٛٚٓ

 186م/ . / املطدع اهػابق66

 1967. 1386. زاض اهلتاب اهعطبٛ. بريٗت. 143م/ . إبطآٍٚ أب٘ ا٪ُبٚا١. / عباؽ اهعقاز67

. ً٘قعإؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذـط . املِسا٢ٕٚ اهفوػفٕ اهِاقطٗثا عوَ٘. /ضًعٙٞ عبساهلل فِس68ٜ
 . بتكط  ٙػري

69   ٜ ٞ   . 153م / . 5ز/ . / اهقانٛ أب٘ اؿػّ عبس اؾبـاض ا٪غـس آبـاز . اهفـطق غـري اإلغـ٩ًٚ
 . طٕ سػني. ز: إؾطا . إبطآٍٚ ًسك٘ض. ًطادعٞ ز. قٌ٘ز قاغٍ. ز: ؼقٚق

أداب عّ ا٪غ٣وٞ اهرتًٚصا عـ١٩  . ًِتسٙات ٗاسٞ اهِ٘ض. سا٢ٞ/ اُعط أغ٣وٞ ٗأد٘بٞ عّ اهسٙاُٞ امل70ِ
ٛ    /thayer. goo-boys. comً٘قع . اهِؿٌٛ  :http. ًٗ٘قع اهتِعـٍٚ ا٬ضاًـٛ اهـسميقطاط

//www. aramaic-dem. org/Arabic/Tarikh_Skafe/2. htm  ٩ُٗسغ اخت٩فا يف
      ٔ ٍ عِـس بعـض أتبـا  اهكـاب٣ٞ     أمسا١ ا٪ُبٚا١ هسٍٙٔ بـصكط ُـ٘ح ٗإزضٙـؼ عوٌٚٔـا اهػـ٩َ بٚـِ

املِسا٢ٚني ٗٓصا ٧ٙزٜ باهباسح إىل اؾعَ بباطِٚتٍٔ ٗغِ٘قٍٔ ٗأٍُٔ ٙتعبْ٘ اهباسـح يف زٙـٍِٔ   
 . هصا أضد٘ ًّ قاض٥ عجٛ تقسٙط شهم ًؿل٘ضا ًأد٘ضا; بػبب شهم

   24م/ 0املطدع اهػابق. / اهوٚسٜ زضاٗض71
ٍٔ ُٗؿـطٓا ُٗؿـط طقـ٘ؽ زٙـٍِٔ     / ٩ٙسـغ اهباسـح يف تـاضٙذ اهكـاب٣ٞ أْ تطمجـٞ ًععـٍ كتـب       72

زضاٗض اهيت أتقِ  اهوغٞ املِسا٢ٚٞ ٗؼسث  بٔا ٗعاؾ  : ٗتفاقٚى ًعتقسٍٓ مت عوٟ ٙس املػتؿطقٞ
 . ًعٍٔ أكجط ًّ ضبع قطْ بى قطس  بطغبتٔا يف اهسخ٘ي هسٍِٙٔ ٗضفض كِٔٞ اهكاب٣ٞ هصهم

سطفـا ٗٓـٛ قطٙبـٞ ًـّ      24ُٞ ًـّ  / اهوغٞ املِسا٢ٚٞ هغٞ آضاًٚٞ ًػتقوٞ هلا أظسٙتٔا اـاقٞ ٗاملتل73٘
ٗكاُ  اهوغٞ املِسا٢ٚٞ ًِتؿطٝ يف بوساْ عسٙسٝ يف اهؿطق ا٪ٗغ  يف . اهعطبٚٞ ٗاهعربٙٞ ٗاهػطٙاُٚٞ

ٗقوٞ ًّ اهِـاؽ فقـ  تـتقّ    . إ٨ أُٔا تطادع  ٗأقبش  ا٬ْ ًّ اهوغات املِسثطٝ. توم اؿقبٞ
ٞ    ٗممـا ظاز يف . املِسا٢ٚٞ اهَٚ٘ ستٟ أٍُٔ ٙعسْٗ عوـٟ ا٪قـابع   إْ .  تعقٚـس فٔـٍ اهلتـب املِسا٢ٚـ



 109        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

املِسا٢ٚني اهقساًٟ انحطٗا إىل اهوذ١٘ هوطًعٙٞ عِس كتابٞ اهلتب اهسِٙٚٞ هوشفاظ عوٟ املقسغـات  
  18م / . اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚٞ. عبس اإلهٕ اهػبآٛ: اُعط. اهيت ؼت٘ٙٔا

 اُعط كتاب " كِعا ضبا ". زضدٞ زِٙٚٞ ٗتعين أٙها اهتوٌٚص: / تطًٚس74ٝ

م . املطدـع اهػـابق  . ععٙع غبآٛ 0ٗاُعط ، 182- 180املطدع اهػابق م/ . غوٍٚ بطلٛ/  75
 /13 – 16    

ٛ . زًؿـق . 36م/ . قاب٣ٞ سـطاْ ٗإخـ٘اْ اهكـفا   . /قٌس اؿٌس76 . اهحبعـٞ ا٪ٗىل . زاض ا٪ٓـاه
1998 . 

٪ُٔـٍ ًؿـٔ٘ضْٗ باإلُلـاض فٔـٍ ِٙلـطْٗ اهبعـح       ; ٗٓٛ تػـٌٚٞ ًـّ ا٪نـساز   : / اهكسٗق77ْ٘ٚ
 .  كٌا ِٙلطْٗ امل٢٩لٞ ٗاملػٚح املِتعط، ػاب ٗاؾِٞ ٗاهِاض ِٗٙلطْٗ اهتوٌ٘زٗاؿ

ْ  ٍٓ ًتك٘فٞ ضٓباُْٚ٘ ٨، ٙػٌْ٘ با٪سباض أٗ اهطباُٚني. أٜ املتؿسزْٗ: اهفطٙػْٚ٘/ 78 ، ٙتعٗدـ٘
اُعط . ٙعتقسْٗ باهبعح ٗامل٢٩لٞ ٗباهعامل ا٬خط، هلٍِٔ وافعْ٘ عوٟ ًصٓبٍٔ عّ ططٙق اهتبين

  500م/  1ز/. امل٘غ٘عٞ املٚػطٝ يف ا٪زٙاْ ٗاملصآب ٗا٪سعاب املعاقطٝ: تنييف اهفطق
ٗٙقاي إُٕ دِاح ًتحط  ًّ اهفطٙػٚني ٗسعب غٚاغٛ ، اهغٚ٘ضْٗ فطقٞ زِٙٚٞ ٙٔ٘زٙٞ أٗ /اهغٚاض79٠

عـح  ، ٗقس قاً٘ا ؼ  ظعاًٞ ٙٔ٘زا اؾوٚوـٛ يف اهعـاَ اهػـازؽ قبـى املـ٩ٚز     . ٗتِعٍٚ عػلطٜ
ـه٘  هػوحاْ ضًٗا ٗٙتػٍ فلط اهغٚ٘ضّٙ بإُٔ فلط ؾع  ًفعٍ با٪غاطري اهٚٔ٘ز عوٟ ضفض ا

ٞ    . عبس اه٘ٓاب املػريٜ. اُعط ز. اهؿعبٚٞ م . 2ز/. ً٘غـ٘عٞ اهٚٔـ٘ز ٗاهٚٔ٘زٙـٞ ٗاهكـُٔٚ٘ٚ
  2005. اهحبعٞ اهجاُٚٞ. زاض اهؿطٗق. اهقآطٝ 122-123/
سٚاٝ اهِػان ٗٙحبقـْ٘ ؾـطٙعٞ    عاؾ٘ا مجاعٞ ًرتابحٞ. دِاح ًتحط  ًّ اهفطٙػٚني: / ا٪غ80ِْ٘ٚٚ

ً٘غٟ تحبٚقا سطفٚا ٨ٗٙأكوْ٘ ًّ اهحعاَ إ٨ ًا أعسٖٗ بأُفػٍٔ ًّٗ أٍٓ كتبٍٔ كتاب "اؿطب 
ٜ   . ز: " اُعط. بني أبِا١ اهِ٘ض ٗأبِا١ اهع٩َ -123م/. املطدـع اهػـابق  . عبـس اه٘ٓـاب املػـري

124  
ً٘قـع اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف     . ًطؾـس املِـسا٢ٚني   –اهِ  اهجا٢ط ٙٔٚا ِٙ٘ٓـا  . /سلٌ  غو81ٍٚ

 . املٔذط
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 . ً٘قع اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط. ٙ٘سِا املعٌساْ ُ  اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني. / ع١٩ اهِؿ82ٌٛ

 .  بتكط . 133 – 130م. / ععٙع غبآٛ املطدع اهػابق83

 . 173م/ . املطدع اهػابق. عبس اهععٙع املطؾسٜ. / ز84

ن ا٪ععٍ هعامل اهِ٘ض"ًِسازٓٚٛ " اهصٜ طوب ًا١ ثٍ ععَ عوٕٚ ببعض اهلوٌات / أضغى اهطب امل85٩
اهغاًهٞ فكاض ًا١ إهلٚا ٗأعحاٖ ٪سس امل٢٩لٞ ُقوٕ إىل إُؿ٠٘ ٗأْ واٗي أْ هعؤا تؿطبٕ زْٗ 
أْ تعط  ًآ٘ ًّٗ أّٙ دا١ فؿطبتٕ زْٗ أْ تؿتبٕ يف ؾ١ٛ ًّٗ ٓـصٖ اهوشعـٞ محوـ  بٚشٚـٟ     

ٍ  . ُٚق٨٘ غٚ٘يف: اُعط. ابّ ًِسازٓٚٛ أٙها اهصٜ ٓ٘ ابّ هلا ٗٓ٘ . اهكاب٣ٞ عقا٢ـسٍٓ ٗتقاهٚـسٓ
 2010. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض اهتلّ٘ٙ. زًؿق. عاض  أب٘ ٙ٘غ : تطمجٞ. بتكط . 23-22م 

 / دبى بطٗاْ ا٪بٚض86

 /اهِاق٘ضا٢ٛ ٓ٘ املتبشط باهعوَ٘ اهطبا87ُٞٚ

قسؽ عِسٍٓ "كتاب تعاهٍٚ وٚـٟ عوٚـٕ   /اُعط ُك٘م عّ ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ًّ كتابٍٔ امل88
 . 76 -72م/ . املطدع اهػابق. غوٍٚ اهربلٛ. اهػ٩َ "

ٛ  ُبِٚا ٙٔٚا ٙٔاُاتاضٙذ ٨ٗزٝ . /عكا89َ  .wwwاؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞٗاُعطاهرتًٚصا عـ١٩ اهِؿـٌ

mriraq. com/vb/archive/index. php/t-558814. html?. .  .أغــ٣وٞ : ٗاُعــط
 .thayer. goo-boysً٘دٔٞ أداب عِٔا اهؿٚذ اهرتًٚصا ع١٩ اهِؿٌٛ ًِتسٙات ٗاسٞ اهِ٘ض 

com 2009. 45/ فوٞ آفاق ًِسا٢ٚٞ اهعسز . 

 ِسا٢ٚٞ يف املٔذطً٘قع اؼاز اؾٌعٚات امل. ٙ٘سِا املعٌساْ ُ  اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني. / ع١٩ اهِؿ90ٌٛ

 / تاضٙذ ٨ٗزٝ ُبِٚا ٙٔٚا ٙٔاُا اهرتًٚصا عكاَ/اهسمناضن اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط91

  اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط ٗاُعط اهكـاب٣ٞ  . اهرتًٚصا عكاَ/. /تاضٙذ ٨ٗزٝ ُبِٚا ٙٔٚا ٙٔاُا92
 . 2املِسا٢ْٚ٘ م / 

 452009/ فوٞ آفاق ًِسا٢ٚٞ اهعسز 93

 تعوٚق املرتمجني يف اؿاؾٚٞ. 41م/ . / املطدع اهػابق94

 42-41م/ . / املطدع اهػابق95

http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html
http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html
http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html


 111        سٚاٝ غعٚس باأخهط. ز            عقٚسٝ اهكاب٣ٞ املِسا٢ٚني يف وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ 

ــط يف تفكــٚى شهــم  96 أغــعس . ز، 354 -351م/ . املطدــع اهػــابق . اهوٚــسٜ زضاٗض: / اُع
ٞ  . اهػشٌطاُٛ ٞ ، اهكـاب٣ٞ اهعضازؾـتٚ اهحبعـٞ  . زاض اهِفـا٢ؼ . بـريٗت . 34- 30م/ . اهٚعٙسٙـ

  1997- 1417. ا٪ٗىل
 . غريتٛ اهصاتٚٞ. غهباْ اهطًٗٛ /97

 199 م /. املطدع اهػابق. / اهوٚسٜ زضاٗض98

99  ٛ  .www. mriraq. com/vb/archive/index. php/t-558814/اهرتًٚـصاع١٩ اهِؿـٌ

htmlؿٚذ اهرتًٚـصا عـ١٩ اهِؿـٌٛ ًِتـسٙات ٗاسـٞ      أغ٣وٞ ً٘دٔٞ أداب عِٔا اه: ٗاُعط. . . ؟
 44ٗاُعـط م/   2009 45/ فوـٞ آفـاق ًِسا٢ٚـٞ اهعـسز     thayer. goo-boys. comاهِ٘ض 

 عقٚس خاهس. كتاب اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ ٗعقا٢سٍٓ ز

 . 33- 28ُٚق٨٘ غٚ٘يف م/ : ٗاُعط، 79-77م/ . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘. / غوٍٚ بطل100ٛ

. زًؿق. 26-24م/ . ٚٞ ًّ آزَ عوٕٚ اهػ٩َ إىل قطا١ٝ اهػٚس اـا٣ًِٚٛاملِسا٢. / ُعٍٚ ًٔؤى101
 -1427. زاض ٠ُِ٘ٚ

 . 137م/ . املطدع اهػابق. /ععٙع غبا102ٛٓ

ً٘قع اؾٌعٚٞ اـريٙـٞ املِسا٢ٚـٞ يف   . ًقاهٞ هقس ساْ ادوٛ ٗاهتٌؼ اهصٓاب. / ُعٍٚ عبس ًٔؤى103
 http: //mandaean. dk/node/23820. اهسمنطن

 124م/ . املطدع اهػابق. سٜ عوٚاْضؾ. / ز104

 123. م. املِسا٢ْٚ٘ اهكاب٣ٞ. / قٌس اؾعا٢ط105ٜ

غ٘ضٙا . 54م/ . ا٪ٓ٘اض ًّ ط٘فاْ ُ٘ح عوٕٚ اهػ٩َ إىل قٔ٘ٝ املها٢ . / ُعٍٚ عبس ًٔؤى106
 1430/  2009. ظ زاض ٠ُِ٘ٚ

 180م/ . املطدع اهػابق. / غوٍٚ بطل107ٛ

 105م/ . / املطدع اهػابق108

   122م/ . املطدع اهػابق. ٜ عوٚاْضؾس. / ز109

http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html
http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html
http://www.mriraq.com/vb/archive/index.php/t-558814.html
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تعـاهٍٚ  . اهلتـاب اهتاغـع  . اهـٌٚني . اهلِع اهععٍٚ اهلتاب املقسؽ هوكاب٣ٞ املِسا٢ٚني. /كِعا ضبـٓا110
  2008. اهحبعٞ اهطابعٞ. ًحبعٞ دعفط اهعكاًٛ. بغساز. وٟٚ

 . 138املطدع اهػابق م/ . ضؾسٜ عوٚاْ. / ز111

اهرتًٚصا ع١٩ اهِؿٌٛ دطٙسٝ عطبٚٞ تكـسض  . ب٣ٞ املِسا٢ٚني/ وٟٚ بّ ظكطٙا ٙ٘سِا املعٌساُٛ اهكا112
ً٘قـع اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف     . 4191اهعـسز   2004سعٙطاْ  23ا٪ضبعا١ ، يف اغرتاهٚا
 املٔذط

113      ٍ . / املطدع هػابق ٗٙق٘هْ٘ إُٕ ًّ كتاب كِعا ضبـا ٗهلـين مل أدـسٖ ٗاُعـط أٙهـاسلٌ  غـوٚ
 ً٘قع اؼاز اؾٌعٚات املِسا٢ٚٞ يف املٔذط0ِسا٢ٚني ًطؾس امل –اهِ  اهجا٢ط ٙٔٚا ِٙ٘ٓا 

ٞ . 17اهعسز . فوٞ آفاق ًِسا٢ٚٞ. /ًفَٔ٘ اهكسق ٗإلخ٩م يف اهعقٚسٝ املِسا114ٞٚ٢ . اهػِٞ اهػازغـ
 5م/ . 2001

 فــاضٗق عبـساؾــبـــٓاض  . ا هػشط ٗاهػشطٝ يف ُك٘م ً٘اعغ ٗتعاهٍٚ وٟٚ بـّ ظكطٙـا ) (  /115
 www. mandaee. com. عـبـس اإلًاَ

ٛ . / أًني فعٚى خحاب116 فوـٞ آفـاق ًِسا٢ٚـٞ    . ًقاهٞ اهت٘سٚس ٗاإلُػاْ يف اهسّٙ اهكاب٣ٛ املِـسا٢
 5م/  2004/ عاَ  26اهعسز 

ً٘قع اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف    . / هقا١ توفعُٙ٘ٛ ًع فهٚوٞ اهلِعبطا اهؿٚذ غتاض دباض سو117٘
 املٔذط

ً٘قـع اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف     . وػفٕ املِسا٢ٕٚضٗثا عوَ٘ اهف. / ضًعٙٞ عبساهلل فِسٜ اهِام118
 املٔذط

 :  /بس١ اهتاضٙذ عِسٍٓ ِٙقػٍ إىل ث٩ثٞ أقػا119َ
 بس١ اـوٚقٞ ٗٓب٘ط آزَ ٗٓ٘ أٗي تاضٙذ تهب  بٕ اهػِْ٘ : ا٪ٗي
 عاَ ط٘فاْ ُ٘ح عوٕٚ اهػ٩َ ٗٓ٘ ا٪ًس اهجاُٛ هتشسٙس اهػِني: اهجاُٛ
  118م/ . ضؾسٜ عوٚاْ. اُعط ز. ٨ٗزٝ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ: اهجاهح

 118م/ . املطدع اهػابق. ضؾسٜ عوٚاْ. / ز120
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  73املطدع اهػابق / م/ . /121
ٞ . تربٙلات ظكطٙا هوعاَ اؾسٙس. ًقاهٞ. / ُعٍٚ عبس ًٔؤى122 عـاَ  . 19. اهعـسز . فوٞ آفاق ًِسا٢ٚـ

 . 23م/ . 2001

بٌِٚا ٙصكط ُٚقـ٨٘  . ٚات املِسا٢ٚٞإؼاز اؾٌع. ؾح عوٍٚٔ اهِٔط يف بوس كوٕ ُٔط. / عوٛ أب٘ عطاق123
غٚ٘يف يف كتابٕ " اهكاب٣ٞ عقا٢سٍٓ ٗتقاهٚسٍٓ ٗاهصٜ ٓ٘ يف ا٪قـى ُقـى عـّ قـاب٣ٞ تِكـط      

)املؿط  اه٘سٚـس يف عـط  اهكـاب٣ٞ ٓـ٘ ٙٔٚـا      : ٗكاْ ٙعس هسضدٞ زِٙٚٞ عِس اهكاب٣ٞ فِقى عِٕ
 21ِٙ٘ٓا( م 

زاض . زًؿق. عاض  أب٘ غٚ : تطمجٞ. 21عقا٢سٍٓ ٗتقاهٚسٍٓ م/ . اهكاب٣ٞ. / ُٚق٨٘ غٚ٘يف124
 . اهحبعٞ ا٪ٗىل. اهتلّ٘ٙ

 129م / . املطدع اهػابق. / ععٙع غبا125ٛٓ

 .  بتكط . 47 – 34م/ . املطدع اهػابق. / ُٚق٨٘ غٚ٘يف126

127 ٍ م/ . 2ز/ . املػـتسضن عوـٟ اهكـشٚشني يف اؿـسٙح    . / قٌس بّ عبساهلل املعطٗ  باؿـاك
 . زاض اهلتب اهعوٌٚٞ. بريٗت. 590

بـاب فهـا٢ى ظكطٙـا عوٚـٕ      0قشٚح ًػوٍ كتـاب اهفهـا٢ى   . /ًػوٍ بّ اؿذاز اهِٚػاب٘ض128ٜ
م/ . 2ًٗػِس اإلًاَ أمحـس بـّ سِبـى ز/    . زاض املعطفٞ. بريٗت. 103م/  7اهػ٩َ ز/

بـاب اهكـِاعات   0كتاب اهتذاضات 0زاض عامل اهلتب ٗقشٚح غِّ ابّ ًادٕ . 405، 296
 .  7م / . 2ز/  0

    681. م 2ػِس ًّ أسازٙح ا٪ُبٚا١ ز// قشٚح ا٪ُبا١ امل129

. 318 – 317م/ . قكـل ا٪ُبٚـا١ اهقكـل اؿـق    . عبس اهقـازض ؾـٚبٞ اؿٌـس    0/ اهؿٚذ 130
   1999- 1420. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض املعاض . اهطٙاض

ْ     . / قٌس بّ دطٙط اهحرب131ٜ م . 15ز/ . تفػري اهحربٜ دـاًع اهبٚـاْ عـّ تأٗٙـى آٜ اهقـطآ
ٗاُعـط   2001- 1422. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . زاض ٓذـط . اؾٚعٝ.  اتطكٛعبساهلل. ؼقٚق ز. 461/
  370/م/ 5ز/
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 0 44م/  2ز/  1اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ َ/ 0/ اؿافغ إمساعٚى بّ كجري 132
، 472 -471م / . 15ٗز/  ، 360م / . 5ز/ . املطدع اهػـابق . قٌس اهحربٜ: / اُعط133

م / . 2ز/ ‘ 370-368م/ . 1ز/ . تفػــري اهقــطآْ اهععــٍٚ. ابــّ كــجري، 474م/ 
، ًلتبـٞ اهؿـعب  0اهقآطٝ . عبساهععٙع غٍِٚ، قٌس عاؾ٘ض، قٌس اهبِا. ز: ؼقٚق  499-300

ْ  . عبساهطمحّ اهػعسٜ : ؼقٚـق . 490. م. تفػري تٚػري اهلطٍٙ اهطمحّ يف تفػري كـ٩َ املِـا
 2002/  - 1423. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . ٧ًغػٞ اهطغاهٞ. . عبس اهطمحّ بّ ًع٩ اهو٘وق بريٗت

 .  / بتكط 

ْ   . / قٌس ا٪ًني اهؿِقٚح134ٛ ٛ  . ز. أ. إعـساز . 620م/ . تفػـري أنـ٘ا١ اهبٚـا . غـٚس اهؿـِقٚح
 2010- 1431. زاض اهلسٜ اهِبٜ٘. اهقآطٝ. زاضاهفهٚوٞ، اهطٙاض

135   ٜ اؾـاًع  . قٌـس اهقـطط   ، 461م/ . 15ز/ . املطدـع اهػـابق  . / قٌس بـّ دطٙـط اهحـرب
عبـس  . ز: ؼقٚق. 115م/ . 5ز/. ٌِٕ ًّ اهػِٞ ٗآٜ اهفطقاْ٪سلاَ اهقطآْ ٗاملبني ملا ته

. 2006 – 1427. اهحبعـٞ ا٪ٗىل . ٧ًغػٞ اهطغاهٞ. بريٗت. قٌس عطغ٘ؽ، احملػّ اهرتكٛ
 0 30م/ 0 2ٗكصا قاي اؿافغ ابّ كجري يف تفػريٖ ز/ 

 . 490. م. املطدع اهػابق. عبساهطمحّ اهػعسٜ. / اهؿٚذ136

 463 -461/م /  15ز/. طدع اهػابقامل. /قٌس بّ دطٙط اهحرب137ٜ

 . 208م /  5َ/ 30م/ . 2َ/ 0املطدع اهػابق 0/ اؿافغ ابّ كجري 138

 . 417/م /  13ز/ . املطدع اهػابق. / اؿافغ اهقطط 139

 0زاض املعطفٞ 0بريٗت . 5030م / 2ز/. تفػري اهلؿا . / اهعكؿط140ٜ
 . 490. م. املطدع اهػابق. / عبساهطمحّ اهػعس141ٜ

 620م/ . املطدع اهػابق. س ا٪ًني اهؿِقٚحٛ/ ق142ٌ

143 ٜ ــط اهحــرب ــّ دطٙ ٗاُعــط تفػــري ، 373 -370-/م/  5ز/ . املطدــع اهػــابق. /قٌــس ب
 130م/ . اهػعسٜ

 . 116م/ . املطدع اهػابق. / قٌس اهقطط 144
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اهػـٚس بـّ عبـس    : ؼقٚـق  0 390م/ 0 1َ/0تفػـري اهِلـ  ٗاهعٚـْ٘     0 0/ عوٛ املاٗضز145ٜ
 0زاض اهلتب اهعوٌٚٞ 0بريٗت  0املقك٘ز

اهحبعـٞ   0بـريٗت   0غـعٚس اهوشـاَ   : ؼقٚق 0 509م/0 1ز/ 0/اُعط تفػري فتح اهقسٙط 1460
 1413 0اهجاُٚٞ 

 376 – 374م/. 5ز/. املطدع اهػابق. / قٌس بّ دطٙط اهحرب147ٜ

 130م/ . املطدع اهػابق. / عبس اهطمحّ اهػعس148ٜ

 117م / . 5ز/ . املطدع اهػابق. / قٌس اهقطط 149

 381- 377م/  5ٗتفػري اهحربٜ ز/. 130م/ . / املطدع اهػابق150

 119م/ . املطدع اهػابق. / اإلًاَ اهقطط 151

  321م/. املطدع اهػابق. / عبساهقازض ؾٚبٞ اؿٌس152
 30م / 2ز/ . املطدع اهػابق. / اؿافغ ابّ كجري153

 381م/ . 5ز/ . املطدع اهػابق. / اإلًاَ اهحرب154ٜ

 120املطدع اهػابق م/  ./ اإلًاَ اهقطط 155

 474 – 473/م/  15ز/. املطدع اهػابق. / اإلًاَ اهحربٜ 156

 490م/ . املطدع اهػابق. / اهػعس157ٜ

 210م  5َ . املطدع اهػابق. / اإلًاَ ابّ كجري158

غـوحاْ  . ُٗقوٕ عِٕ  اهعع بّ عبـس اهػـ٩َ يف تفػـريٖ    359م /  0 3َ/ . / تفػري املاٗضز159ٜ
. ز: ؼقٚـق 0 272م / 0 2ز/ 0تفػـري اهقـطآْ    0بـس اهػـ٩َ   ععاهـسّٙ بـّ ع   0اهعوٌا١ 

 اإلسػا١ 1996- 1416 0اهحبعٞ ا٪ٗىل  0عبساهلل اه٘ٓٚ  

ٗاهعكؿطٜ يف تفػـري اهلؿـا  قـاي إْ     625م/ . املطدع اهػابق. / قٌس ا٪ًني اهؿِقٚح160ٛ
 504م/ 0 2َ/ 0: اُعط. اهلتاب ٓ٘ اهت٘ضاٝ

 . 2304م/ . املطدع اهػابق. / غٚس قحب161

 . 474م/ . 15ز/ . املطدع اهػابق. / قٌس بّ دطٙط اهحرب162ٜ
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 .  626م/ . املطدع اهػابق. قٌس ا٪ًني اهؿِقٚحٛ: / اُعط163

 . 490م/ . املطدع اهػابق. /عبس اهطمحّ اهػعس164ٜ

ٜ : / اُعط165 اهقـطط  ز/  . ، 478 – 475م/  15ز/. املطدـع اهػـابق  . قٌس بّ دطٙطاهحـرب
 490سٜ // تفػري اهػع 426م/ 13

  480 -479م/ . املطدع اهػابق. / قٌس بّ دطٙط اهحرب166ٜ
 424م/ . املطدع اهػابق. / قٌساهقطط 167

 626م/ . املطدع اهػابق. / قٌس اهؿِقٚح168ٛ

ٜ  ، 481-480م/ . املطدع اهػابق. اهحربٜ: / اُعط169 . املطدـع اهػـابق  . عبس اهـطمحّ اهػـعس
 491م/ 

  426م/  13ز/ . املطدع اهػابق. / اهقطط 170
   481م / . املطدع اهػابق. / اهحرب171ٜ
 .  491م / . املطدع اهػابق. / اهػعس172ٜ

 426م/ . املطدع اهػابق. / اهقطط 173

ٛ  : ؼقٚق. 144م/ . 3ز/ . / قشٚح غِّ اهرتًص174ٜ . اهطٙـاض . اهؿٚذ ُاقط اهـسّٙ ا٪هبـاُ
  2000- 1420. اهحبعٞ ا٪ٗىل. ًلتبٞ املعاض 

175 ٜ ٜ قـشٚح اه . / قٌس اهبدـاض زاضإسٚـا١  . بـريٗت . بـاب اإلغـطا١  . 67م/ . 5ز/ . بدـاض
باب اإلغطا١ بطغـ٘ي  . كتاب اإلمياْ. قشٚح. ًػوٍ بّ اؿذاز اهِٚػاب٘ضٜ. اهرتاخ اهعطبٛ

 . زاض املعطفٞ. بريٗت 100-99م/ . 1ز/ . إىل اهػٌاٗات ٗفطض اهكو٘ات اهلل 

ٜ   . ز: ؼقٚـق . 676 – 675م / . قكل ا٪ُبٚا١. /إمساعٚى ابّ كجري176 . عبـس اؿـٛ اهفطًـاٗ
ٞ . زاض اهٚقني. املِك٘ضٝ  2ز/ . 1اهبساٙـٞ ٗاهِٔاٙـٞ َ/  : ٗاُعـط  1996- 1417. اهحبعٞ اهجاُٚـ
ًٔـسٜ ُاقـط   . أ، فـ٧از اهػـٚس  . أ، عوٛ عحٜ٘. ز، محس أب٘ ًوشٍ. ز: ؼٚق. 48 -47م/ 
 .  زاض اهلتب اهعوٌٚٞ. عوٛ عبس اهػاتط بريٗت. أ، اهسّٙ
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زاض غـشِْ٘  . تـُ٘ؼ . 78م / . 7َ /. . تفػري اهتشطٙـط ٗاهتِـ٘ٙط  . / قٌس اهحآطابِعاؾ٘ض177
 . هوِؿط ٗاهت٘ظٙع

 76م/ . / املطدع اهػابق178

قٌـس أبـ٘ اهفهـى    : ؼقٚـق 0 591م/  1ز/ 0تاضٙذ اهحربٜ 0 310 0ت . /قٌس اهحرب179ٜ
ٜ  0ضٗا٢ـع اهـرتاخ اهعطبـٛ     0بريٗت 0إبطآٍٚ  ًـطٗز اهـصٓب    0 346ت 0عوـٛ املػـع٘ز

زاض املعطفـٞ  0بـريٗت  0قٌس قٛ عبس اؿٌٚس : ؼقٚق 0 63م/ 0 1دٍ 0ًٗعازْ اؾ٘ٓط 
ٗشكط أْ أَ وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ ٓطب  بٕ ًّ بعض املوـ٘ن إىل ًكـط فوٌـا     1982- 1403 0

عبـساهطمحّ  0قاض ضد٩ بعجٕ اهلل عع ٗدى إىل بين إغطا٢ٚى فقاَ فٍٚٔ بأًط اهلل ُٗٔٚـٕ فقتوـٖ٘   
ْ   0808ت  0بّ خوسْٗ ٧ًغـؼ مجـاي   0بـريٗت  1440م/0 2ز/  0تاضٙذ ابـّ خوـسٗ

 0هوحباعٞ ٗاهِؿط 
 179م/ ، 67م/  2ز/0اهفكى يف املوى ٗا٪ٓـ٘ا١ ٗاهِشـى    0/ عوٛ ابّ سعَ اهعآط180ٜ

ؾطكٞ ًلتبات علاظ هوِؿط ٗاهت٘ظٙع  0دسٝ 0عبساهطمحّ عٌريٝ 0ز، قٌس ُكط 0ز: ؼقٚق 0
  1982 – 1402 0اهحبعٞ ا٪ٗىل  0

 . 714م/  2ز/ . ػابقاملطدع اه. / غوٍٚ اهل٩ه181ٛ

. بـريٗت . 174 -172م/ . 1ز/. اهلاًـى يف اهتـاضٙذ  . /عوٛ اهؿٚباُٛ املعطٗ  بابّ ا٨ثري182
   1980- 1400. اهحبعٞ اهجاهجٞ. زاض اهلتاب اهعطبٛ

 .  (21اجملازهٞ ) (183)

 (171اهكافات ) (184)
 . (5غ٘ضٝ غافط ) (185)

 . (14ـ13غ٘ضٝ إبطآٍٚ) (186)

 . (9غ٘ضٝ ا٪ُبٚا١ ) (187)

 . (87اهبقطٝ ) (188)
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كتـاب  . 4-3م/. ع٘اًى اهِكط ٗاهتٌلني يف زعـ٘ات املطغـوني  . أمحس بّ محساْ اهؿٔطٜ. /189
 . اهلرتُٗٛ ًّ إقساض ً٘قع املػوٍ

 145-144م/  0املطدع اهػابق 0/ ابّ خوسْٗ 190

. 159 -157م/. اهقكـل اهقطآُـٛ عـطض ٗقـا٢ع ٗؼوٚـى أسـساخ      . ق٩ح اـاهسٜ. /ز191
     2007- 1428. اهحبعٞ اهجاُٚٞ. اض اهقوٍز. زًؿق. بتكط  ٙػري

 78م /. / ابّ عاؾ٘ض املطدع اهػابق192

ٜ : غ٧اي. / ً٘قع اإلغ٩َ غ٧اي ٗد٘اب193  :http. ٓى قرب وٟٚ عوٕٚ اهػ٩َ يف اؾاًع ا٪ًـ٘

//islamqa. info/ar/119178 

 . ًطكع اهفت٠٘. / ً٘قع إغ٩َ ٗٙب194
http: //fatwa. islamweb. net/fatwa/index. 

php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=100489 

  137بتكط  / م/ . املطدع اهػابق. / ععٙع غبا195ٛٓ
ً٘قـع اؼـاز اؾٌعٚـات املِسا٢ٚـٞ يف     . ٙ٘سِا املعٌـساْ ُـ  اهكـاب٣ٞ املِـسا٢ٚني    . / ع١٩ اهِؿ196ٌٛ

 . املٔذط

 -30، 12، 10م/ . ٣ٛاملِسا٢ٚٞ ًّ آزَ عوٕٚ اهػ٩َ إىل قطا١ٝ اهػـٚس اــاًِٚ  . / ُعٍٚ ًٔؤى197
  1427. زاض ٠ُِ٘ٚ. زًؿق 31

  60- 59م/ . / املطدع اهػابق198
 / اهوٚسٜ زضاٗض199

  66-65 0م. املطدع اهػابق. / اهٚسٜ زضاٗض200
 29م/ 0/ املطدع اهػابق 201

 20م/ . / املطدع اهػابق202

 . 15م/ . / املطدع اهػابق203

، قٌـس ُكـط  . ز: ؼقٚق. 67م/ . 2ز/. اهفكى يف املوى ٗا٪ٓ٘ا١ ٗاهِشى. / قٌس بّ سع204َ
  1982- 1402. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زاض علاظ. دسٖ. عبساهطمحّ عٌريٝ. ز
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 . 75م/ . املطدع اهػابق. / ابّ عاؾ٘ض205

   136م/ . اؾع١ اهػابق. اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ. / اؿافغ بّ كجري206
 ٗاملػتؿطق ٓ٘ اهسكت٘ض ًاتػ٘ر 187م/ . املطدع اهػابق. / قٌس منط املس207ُٛ

. اهحبعٞ ا٪ٗىل. ًلٞ امللطًٞ. 298م/ . 1ز/. اهسٙاُات ٗاهعقا٢س. / أمحس عبس اهغف٘ض عحاض208
1401- 1981  . 

  199م/ 0 1ز/0املطدع اهػابق  0/ ابّ سعَ 209
ٞ . / اهوٚسٜ زضاٗض210 ُعـٍٚ بـسٜٗ ٗغهـباْ    : ًقسًـٞ املرتمجـني  . أغاطري ٗسلاٙات ؾعبٚٞ قـاب٣ٚ

 . سازًٙٞحبعٞ ا٪زٙب اهبغ. /اهعطاق5م/ . ضًٗٛ

َ . / قٌس منط املس211ُٛ . اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ اهعقٚسٝ ٗاهتاضٙذ ًِص ظٔ٘ض آزَ عوٕٚ اهػ٩َ ستٟ اهٚـ٘
  2009. اهحبعٞ ا٪ٗىل. زًؿق. بتكط . 354-353م / 

 . عبس اهطظاق عبس اه٘اسس: ٗاهؿاعط ٓ٘ 357م/ . / املطدع اهػابق212

 ؿطق ٓ٘ اهسكت٘ض ًاتػ٘رٗاملػت 187م/ . املطدع اهػابق. / قٌس منط املس213ُٛ

   9م/ . املطدع اهػابق. / ععٙع غبا214ٛٓ
  81م/ . املطدع اهػابق. ضؾسٜ عوٚاْ. /ز215
216 ٕ ْ     . / قٌس ابّ قٍٚ اؾ٘ظٙـ . 152- 151م / . 2ز/ . إغاثـٞ اهوـٔفاْ ًـّ ًكـاٙس اهؿـٚحا

 . زاض املعطفٞ. بريٗت. . قٌس ساًس اهفقٛ: ؼقٚق

خوٚى املِكـ٘ض  0ٗنع س٘اؾ0ٕٚ 283م/ 0هقطْٗ اـاهٚٞا٪ثاض اهباقٚٞ عّ ا0/قٌس اهبري217ُٛٗ
 2000-01420اهحبعٞ اهجاُٚٞ 0زاض اهلتب اهعوٌٚٞ 0بريٗت  0

 13م/ . املطدع اهػابق. ععٙع غبآٛ. / اُعط218

اـاقـٞ باهجقافـات اهـيت ٙعتقـس أُٔـا       األسوطير /الفلكلور تؿري إىل فٌ٘عـٞ ًـّ   : / املٚج٘ه٘دٚا219
املٚج٘ه٘دٚـا  . تػتدسَ هتفػري ا٪سساخ اهحبٚعٚٞ ٗؾطح اهحبٚعٞ ٗاإلُػاُٚٞ، قشٚشٞ ٗخاضقٞ
ً٘قـع  : اُعـط . فط  ًّ اهعوَ٘ اهـيت تتِـاٗي مجـع ٗزضاغـٞ ٗتفػـري ا٪غـاطري      تؿري أٙها إىل 

 ar. wikipedia. org. ٗٙلٚبسٙا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
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  72- 71م/ . املطدع اهػابق. / ععٙع غبا220ٛٓ
   79م/ . / املطدع اهػابق221
 . 7م / . املطدع اهػابق. / ُٚق٨٘ غٚ٘يف222

 . 19م/. املطدع اهػابق. ضؾسٜ عوٚاْ. / ز223

 47- 34م/ . املطدع اهػابق. غٚ٘يفُٚق٨٘ . / اُعط224
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 عــــاملزاج

 اهلتب: 
 اهقطآْ اهلطٍٙ.  -1
- 1405. بريٗت امللتب اإلغ٩ًٛ. اهحبعٞ اـاًػـٞ.  أمحس بّ سِبى. املػِس. زاض عامل اهلتب -2

1985 
أمحس بّ عبس اؿوٍٚ بّ تٌٚٚٞ. بٚـاْ توبـٚؼ اؾٌٔٚـٞ يف تأغـٚؼ بـسعٍٔ اهل٩ًٚـٞ. تكـشٚح         -3

  1391ٌس عبس اهطمحّ قاغٍ. ًلٞ. ًحبعٞاؿلً٘ٞ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. ٗتعوٚق. ق
أمحس بّ عبس اؿوٍٚ بّ تٌٚٚـٞ. اهـطز عوـٟ املِحقـٚني. ؼقٚـق: ز. ضفٚـق اهعذـٍ. بـريٗت. زاض          -4

 1993املكسض اهوبِاُٛ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 
 أمحس غطاب. ض٦ٙٞ إغ٩ًٚٞ ه٩غتؿطاق. هِسْ. املِتس٠ اإلغ٩ًٛ.  -5
 1981 -1401حاض. اهسٙاُات ٗاهعقا٢س. ًلٞ امللطًٞ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. أمحس عبس اهغف٘ض ع -6
أمحس بّ محساْ اهؿٔطٜ. ع٘اًى اهِكط ٗاهتٌلني يف زع٘ات املطغـوني. كتـاب اهلرتُٗـٛ ًـّ      -7

 إقساض ً٘قع املػوٍ
إمساعٚى بّ كجري. تفػري اهقطآْ اهععٍٚ. ؼقٚق: عبس اهععٙع غٍِٚ، قٌس عاؾ٘ض، قٌـس اهبِـا.    -8

 اض اهؿعباهقآطٝ. ز
إمساعٚى ابّ كجري. قكل ا٪ُبٚا١. ؼقٚق: ز. عبـس اؿـٛ اهفطًـاٜٗ. املِكـ٘ضٝ. زاض اهـٚقني.       -9

  1996- 1417اهحبعٞ اهجاُٚٞ. 
إمساعٚى بّ كجري. اهبساٙٞ ٗاهِٔاٙٞ. ؼٚق: ز. محس أب٘ ًوشٍ، ز. عوٛ عحٜ٘، أ. ف٧از اهػـٚس، أ.  -10

 . اهعوٌٚٞ ض اهلتبًٔسٜ ُاقط اهسّٙ، أ. عوٛ عبس اهػاتط بريٗت. زا
ز. أغعس اهػشٌطاُٛ. اهكاب٣ٞ اهعضازؾـتٚٞ، اهٚعٙسٙـٞ. بـريٗت. زاض اهِفـا٢ؼ. اهحبعـٞ ا٪ٗىل.       -11

1417 -1997 
ز. د٘از عوٛ. املفكى يف تاضٙذ اهعطب قبى اإلغ٩َ. بـريٗت. زاض اهعوـٍ هو٩ٌٙـني، بغـساز.      -12

 . 1970ًلتبٞ اهِٔهٞ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 
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 هػاْ اهعطب. بريٗت. زاض قازض.  مجاي اهسّٙ قٌس بّ ًِع٘ض. -13
دٚ٘ ٗاٙس ُغطّٙ اهعُسقـٞ. ًـاُٛ ٗاملاُ٘ٙـٞ. تطمجـٞ: أ. ز. غـٔٚى ظكـاض. زًؿـق. زاض اهتلـّ٘ٙ.         -14

2005 . 
 داض اهلل قٌ٘ز اـ٘اضظًٛ اهعكؿطٜ. تفػري اهلؿا . بريٗت. زاض املعطفٞ.  -15
 ٞ ا٪زٙب اهبغسازٙٞاهوٚسٜ زضاٗض. أغاطري ٗسلاٙات ؾعبٚٞ قاب٣ٚٞ. اهعطاق. ًحبع-16
 ز. ضؾسٜ عوٚاْ. اهكاب٣ٞ. سطاُْٚ٘ ًِٗسا٢ْٚ٘. بغساز.  -17
-1429غوٍٚ اهل٩هٛ. قشٚح ا٪ُبا١ املػِس ًّ أسازٙـح ا٪ُبٚـا١. بـريٗت. زاض ابـّ سـعَ.       -18

2008  
ْ     غوٍٚ بطلٛ .  -19 . بـريٗت. زاض  اهكاب٣ٞ املِسا٢ْٚ٘ زضاغـٞ يف تـاضٙذ ًٗعتقـسات اهقـَ٘ املِػـٚ٘

 1997. اهحبعٞ ا٪ٗىل. اهلِ٘ظ
 . 1979- 1399غٚس قحب. يف ظ٩ي اهقطآْ. دسٖ، . زاض اهؿطٗق. اهحبعٞ اهجاًِٞ.  -20
ز. ق٩ح اـاهسٜ. اهقكل اهقطآُٛ عطض ٗقا٢ع ٗؼوٚى أسساخ. زًؿق. زاض اهقوٍ. اهحبعـٞ   -21

    2007- 1428اهجاُٚٞ. 
تفػري ك٩َ املِاْ. ؼقٚق: عبس اضمحـّ بـّ   عبساهطمحّ اهػعسٜ. تفػري تٚػري اهلطٍٙ اهطمحّ يف  -22

   2002/  - 1423ًع٩ اهو٘وق بريٗت. . ٧ًغػٞ اهطغاهٞ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 
ز. عبس اه٘ٓاب املػـريٜ. ً٘غـ٘عٞ اهٚٔـ٘ز ٗاهٚٔ٘زٙـٞ ٗاهكـُٔٚ٘ٚٞ. اهقـآطٝ. زاض اهؿـطٗق.         -23

   2005اهحبعٞ اهجاُٚٞ. 
زاض  0بـريٗت   0قٚق: اهػـٚس بـّ عبـس املقكـ٘ز    ؼ 0تفػري اهِل  ٗاهعْٚ٘  0 0عوٛ املاٗضزٜ -24

 0اهلتب اهعوٌٚٞ
 1996ز. عبساهععٙع املطؾسٜ. اهكاب٣ْ٘ بني املانٛ ٗاؿانط. اهقآطٝ.  -25
 0اهحبعـٞ ا٪ٗىل   0ؼقٚـق: ز. عبـساهلل اهـ٘ٓٚ     0تفػـري اهقـطآْ    0ععاهسّٙ بّ عبـس اهػـ٩َ    -26

1416 -1996  . 
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ُبٚا١ اهقكل اؿق. اهطٙاض. زاض املعـاض . اهحبعـٞ ا٪ٗىل.   عبس اهقازض ؾٚبٞ اؿٌس. قكل ا٪ -27
1420 -1999 

بـريٗت  0ؼقٚـق: قٌـس قـٛ عبـس اؿٌٚـس       0ًطٗز اهصٓب ًٗعازْ اؾ٘ٓط  0عوٛ املػع٘زٜ -30
  1982- 1403 0زاض املعطفٞ 0
 عباؽ اهػلػلٛ اؿِبوٛ. اهربٓاْ يف ًعطفٞ عقا٢س أٓى ا٪زٙـاْ. ؼقٚـق: ز. بػـاَ اهعٌـ٘ف.     -31

 . 1996- 1417ا٪ضزْ. ًلتبٞ املِاض. اهحبعٞ اهجاُٚٞ. 

عوٛ اهؿٚباُٛ املعطٗ  بابّ ا٪ثري. اهلاًى يف اهتاضٙذ. بـريٗت. زاض اهلتـاب اهعطبـٛ. اهحبعـٞ     -32
 1980- 1400اهجاهجٞ. 

 . ٧ًغؼ مجاي هوحباعٞ ٗاهِؿط0بريٗت 0تاضٙذ ابّ خوسْٗ 0808ت . عبساهطمحّ بّ خوسْٗ -33
ّٙ ا٬ًسٜ. أبلاض ا٪فلاض يف أق٘ي اهسّٙ. ؼقٚق: أمحـس املعٙـسٜ. بـريٗت. زاض    عوٛ غٚ  اهس-34

 1424 – 2002اهلتب اهعوٌٚٞ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 
35-    ٜ . قٌـس ُكـط، ز  . ؼقٚـق: ز  0اهفكـى يف املوـى ٗا٪ٓـ٘ا١ ٗاهِشـى    . عوٛ ابـّ سـعَ اهعـآط

 – 1402 0عـٞ ا٪ٗىل  اهحب. ؾطكٞ ًلتبات علاظ هوِؿط ٗاهت٘ظٙـع  . دسٝ . عبساهطمحّ عٌريٝ 
1982  

عوٛ غٚ  اهسّٙ ا٬ًسٜ. أبلاض ا٪فلاض يف أق٘ي اهسّٙ. ؼقٚق: أمحس املعٙـسٜ. بـريٗت. زاض    -36
   1424 – 2002اهلتب اهعوٌٚٞ. اهحبعٞ أ٪ٗىل. 

عبس اهطمحّ ابّ اؾ٘ظٜ. تفػري ظاز املػري يف عوٍ اهتفػري. بريٗت. امللتب اإلغ٩ًٛ. اهحبعـٞ   -37
 . 1987 – 1407اـاًػٞ. 

ز. عقٚس خاهس، ز. وٟٚ أمحس. اهكـاب٣ٞ املِـسا٢ْٚ٘ ٗعقا٢ـسٍٓ. بـريٗت. زاض اهلتـب اهعوٌٚـٞ.        -37
 2007-1428اهحبعٞ ا٪ٗىل. 

اهحبعـٞ اهطابعـٞ    0زاض املـس٠   0زًؿـق  0أق٘ي اهكاب٣ٞ ًٗعتقـساتٍٔ اهسِٙٚـٞ    0ععٙع غبآٛ  -38
2008  
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قاغـٍ. ًطادعـٞ: ز.    سٚس ٗاهعـسي. ؼقٚـق: ز. . قٌـ٘ز   اهقانٛ عبساؾباض. املين يف أب٘اب اهت٘ -39
 إبطآٍٚ ًسك٘ض. إؾطا . ز. طٕ سػني. 

 2004 – 1425عقٚوٞ سػني. املطأٝ املػوٌٞ ٗا٨غتؿطاق. زاض ابّ سعَ. اهحبعٞ ا٪ٗىل.  -40
ز. عوٛ اهٌِوٞ. ظآطٝ ا٨غتؿطاق ًِاقؿات يف املفَٔ٘ ٗاإلضتباطات. اهطٙاض. ًلتبـٞ اهت٘بـٞ.    -41

 2003- 1424حبعٞ اهجاُٚٞ. اه
عوٛ بّ قٌس املاٗضزٜ. تفػري اهِل  ٗاهعْٚ٘. ضادعٕ ٗعوق عوٕٚ. اهػٚس ٙ  عبـس املقكـ٘ز.    -42

 بريٗت. زاض اهلتب اهعوٌٚٞ.  
  2007غهباْ اهطًٗٛ. ًصكطات ًِسا٢ٚٞ. زًؿق. زاض ًس٠ هوجقافٞ ٗاهِؿط. اهحبعٞ ا٪ٗىل.  -43
ق املػوٌني ٗاملؿطكني. نـب  ٗتعوٚـق: قٌـس املعتكـٍ بـاهلل      فدط اهسّٙ اهطاظٜ. اعتقازات فط -44

 1986- 1407اهبغسازٜ. بريٗت. زاض اهلتاب اهعطبٛ. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 
ز. قاغٍ اهػاًطا٢ٛ. . ا٨غتؿطاق بني امل٘ن٘عٚٞ ٗا٨ُفعاهٚـٞ. اهطٙـاض. زاض اهطفـاعٛ هوِؿـط      -45

 1983-1403ٗاهحباعٞ ٗاهت٘ظٙع. اهحبعٞ ا٪ٗىل. عاَ: 

ك٘ضت ضٗزٗه . اهِؿ١٘ ٗاـوـق يف اهِكـ٘م املِسا٢ٚـٞ. تطمجـٞ: ز. قـبٚح اهػـٔريٜ. م/        -46
 1994. بغساز. 200
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 2010- 1431اهفهٚوٞ. اهقآطٝ. زاض اهلسٜ اهِبٜ٘. 

قـط اهـسّٙ ا٪هبـاُٛ. اهطٙـاض.     ؼقٚـق: ُا قٌس بّ ًادٕ اهقعٗٙين. قشٚح غِّ ابـّ ًادـٕ.    -54
 . 1986 – 1407ًلتب اهرتبٚٞ اهعطبٚٞ هسٗي اـوٚر. بريٗت. امللتب اإلغ٩ًٛ. 

قٌس بّ دطٙط اهحربٜ. تفػري اهحربٜ داًع اهبٚاْ عّ تأٗٙـى آٜ اهقـطآْ. ؼقٚـق ز. عبـساهلل      -55
   2001- 1422اتطكٛ. اؾٚعٝ. زاض ٓذط. اهحبعٞ ا٪ٗىل. 

 اؾ٘ض. تفػري اهتشطٙط ٗاهتِ٘ٙط. تُ٘ؼ. زاض غشِْ٘ هوِؿط ٗاهت٘ظٙع. قٌس اهحآطبّ ع -56
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 نَِّن علَّق الطَّالَق علِ النِّلاِحرفُع اجُلناِح َع

  لد امل

إلَاّ َٔ أ١ُ٥  ،يف َػأي١ ؾك١ٝٗ زقٝك١ ،تتهُٔ ايسضاغ١ ٚايتشكٝل طبٛٛطا يٛٝؿا
 ،ٚايعبـاضات ازبًُٝـ١   ،ٚايعًُا٤ احملككني، قاسب ايتكاْٝـ ايبسٜعـ١  ،ايؿاؾع١ٝ ايهباض

ضؾع ازبٓـاح عُـٔ عًـل    $يف ضغايت٘ املع١ْٛٓ بـ ،اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ ايبًكٝين
َػأي١ َٔ املػا٥ٌ ايـ  ؾـاع     يفٚقس دا٤ َٛنٛع املدٛٛط  ،#اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح

يف ظَاِْٗ يف باب ايٓهاح ٚاي٬ٛم ٖٚٞ تعًٝل اي٬ٛم ع٢ً ْهاح غري قا٥ِ، ضزا ع٢ً 
ّ اعتبـاض  ؾبـٖٝٔ َـصٖب ايؿـاؾعٞ يف عـس    .َٔ ازع٢ أْ٘ يٝؼ يإلَاّ ايؿاؾعٞ ؾٝٗا قٍٛ

 ،ٖٚٛ قٍٛ عًٞ ٚابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عِٓٗ ،اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓهاح، ٚأْ٘ ٫ ٜكع
 ،ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ؾطٜض ٚابٔ املػٝب ٚعٛا٤ ٚطاٚؽ ٚغعٝس بٔ دبري ٚعهط١َ ٚقتاز٠

ثِ ايتؿكٌٝ  ،بإٜكاع٘ ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ابٔ َػعٛز ٚب٘ قاٍ ايعٖطٟ اسبٓؿ١ٝثِ شنط قٍٛ 
عٞ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ إٕ نإ عني اَطأ٠ بعٝٓٗـا أٚ قبًٝـ١ بعٝٓٗـا    عٓس اإلَاّ َايو ٚا٭ٚظا

ُِٖ ؾًٝؼ بؿ٤ٞ، ٚقٍٛ اإلَاّ أمحس: إٕ نإ تعٚز مل ٜ٪َط بـايتًٛٝل، ٚإٕ   ؾٝكع، ٚإٕ ع
َٚٓاقّؿا هلـا، ٚاْتكـط ملـصٖب     مل ٜتعٚز مل ٜ٪َط بايعٚاز. ؾصنط سذ١ نٌ َصٖب َؿّٓسا

ح، َعهّسا َا شٖب إيٝ٘ با٭زيـ١ ايٓكًٝـ١   ايؿاؾعٞ بعسّ ٚقٛع اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓها
 نٌ شيو عطن٘ بأغًٛب عًُٞ ضقني. ،ٚايعك١ًٝ
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Abstract 

The study includes the investigation of important manuscript, 

in precise doctrinal issue, of great Shaafa'is imam, and investigator 

scholar who own magnificent classifications, and beautiful phrases, 

Imam Jalal Addin Abdul Rahman Alblgeyni, in his letter entitled: 

lifting the Critical who rest divorce on marriage. The subject of the 

manuscript came to deal with the issue that were common in their 

time: the chapter of the marriage and divorce, which rest the 

divorce to non-existent marriage, in response to the claims that 

Imam Shafei had no opinion in it. 

Showed the Shafei school rejecting the divorce suspended on 

the marriage, and that does not count, which the view of Ali and 

Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, which is narrated from 

Shurayh, Ibn al-Musayyib, atta, Tawoos, Saeed bin Jubair, 'Ikrimah 

and Qatada, then he mentioned the Hanafi opioion who allowed it 

which is narrated from Ibn Masood and Zuhry, and then mention 

the detail opinion of Imam Malik, Awzaa'I, Ibn Abi Layla who 

said: if a woman was appointed a specific or particular tribe then its 

count, and if generalize then it is not count, and saying of Imam 

Ahmad: if married then will not ordered divorce, but did not marry 

will not ordered to marry. Mention the evidence of every school, 

discussing them, and prevail 

to the opinion of Shafei school who consider the divorce is 

not count, support his chosen opinion with evidence, all presented 

in a scientific manner discreet. 
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 املقدمُ:

ٚعًـ٢ ليـ٘    ،اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايك٠٬ ٚايػـ٬ّ عًـ٢ أؾـطف املطغـًني    
 ،،،ٚبعس  ،ٚقشب٘ أمجعني

ؾإٕ ذبكٝل املدٛٛطات ايؿك١ٝٗ ايٓازض٠ اي  مل تط ايٓٛض عٌُ دًٝـٌ ٜػـع٢ إيٝـ٘    
ٚإظٗاض  ،ايباسجٕٛ املعاقطٕٚ; ملا يف إخطاز ٖصٙ املدٛٛطات َٔ غٓا٤ يًُهتب١ ايؿك١ٝٗ

 .ٚتٛغع ايؿكٗا٤ يف ططم املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ ،يؿك٘ اإلغ٬َٞيسق١ ا

ٜٚعٜس َـٔ أُٖٝتـ٘ د٬يـ١     ،طبٛٛط َِٗ يف باب٘ ،ٚإٕ املدٛٛط ايصٟ بني أٜسٜٓا
ٚيف َٛنٛع َٔ املٛنٛعات املتعًك١ بايٓهـاح   ،قسض َ٪يؿ٘ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين

ا ايٓـعاع بـني ايؿكٗـا٤    ٖٚٞ َػأي١ ٚقع ؾٝٗ ،ٖٚٛ تعًٝل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح ،ٚاي٬ٛم
ؾاؾعٞ املصٖب ؾأضاز إٔ ٜٓتكـط يـطأٟ اإلَـاّ     ٚد٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ،يف ظَإ امل٪يـ

ٜٚٓاقـ ضأٟ َٔ خايؿ٘ َٔ املصاٖب ايؿك١ٝٗ ا٭خط٣، ؾهتب ضغـاي١ يٛٝؿـ١    ،ايؿاؾعٞ
   .، يريدض َا ٜطاٙ ضادشا بسيًٝ٘#ضؾع ازبٓاح عُٔ عًل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح$ :مساٖا

 دٛٛط َٛنٛع ايبشح: أ١ُٖٝ امل

 تتذ٢ً أ١ُٖٝ املدٛٛط َٛنٛع ايسضاغ١ يف ايٓكاط اٯت١ٝ: 

أْ٘ إلَاّ َٔ أ١ُ٥ املصٖب ايؿاؾعٞ، َٚ٪يؿات٘ غعٜط٠ ٚعُٝك١، ٚيسٜ٘ متهٔ يف  -1
 املصٖب ايؿاؾعٞ، ٚيسٜ٘ اط٬ع ٚاغع ع٢ً املصاٖب ا٭خط٣.

اي٬ٛم إٔ املٛنٛع ايصٟ ططق٘ املدٛٛط َٛنٛع َِٗ يف ظَاِْٗ، ٖٚٛ تعًٝل  -2
ع٢ً ايٓهاح، مما ٜسٍ ع٢ً اغتذاب١ ايؿكٗا٤ يف ظَاِْٗ ملتًٛبات تػري ايعَإ 

 ٚاملهإ، ٚاإلداب١ عٔ اسبٛازخ َٔ املػا٥ٌ. 
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إٔ ايطغاي١ هلا ْػد١ خ١ٝٛ ٚاسس٠، ٖٚصا ٜعين نْٛٗا ْازض٠، ٚتػتشل اإلخطاز  -3
 هلصا ايػبب َع د٬ي١ قسض َ٪يؿٗا. 

ات يف املػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ مما ٜٓؿط اسبطن١ تؿذٝع ايباسجني ع٢ً إخطاز املدٛٛط  -4
ايع١ًُٝ يف ذبكٝل املدٛٛطات، ٚبٝإ أ١ُٖٝ املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ املتٛاظ١ْ يف ايتعاٌَ 

 َع املدٛٛط.

املدٛٛط ٜعٛٝٓا بعّسا ؾكٗٝ٘ا يف قٝاؽ َا ٜػتذس َٔ املػا٥ٌ يف باب ايٓهاح  -5
 ػأي١. ٚاي٬ٛم ع٢ً ا٭قٍٛ اي  اعتُس عًٝٗا اإلَاّ ايبًكٝين يف امل

 خطُ البحح: 

 قاّ ايباسح خبس١َ املدٛٛط يف قػُني: 

 : ايكػِ ايسضاغٞ، ٚؾٝ٘ َبشجإ: ايكػِ ا٭ٍٚ

 : ايتعطٜـ باملكٓٚـ املبشح ا٭ٍٚ

 : ايتعطٜـ بايهتاب املبشح ايجاْٞ

: ايٓل احملكل، ٖٚٛ ْل ايطغاي١ نا١ًَ َع ايكٝاّ بتشكٝكٗا ٚؾل املـٓٗر   ايكػِ ايجاْٞ
 يف ذبكٝل املدٛٛطات َطاعٝا ازبٛاْـب ايؿٓٝـ١ يف ايتشكٝـل    ايعًُٞ املعترب

 ايؿكٗٞ يًٓكٛم.  

َّا ؾإْٞ أغأٍ اهلل ايعًٞ ايكسٜط إٔ أنٕٛ قس ٚؾك  يف ذبكٝل ٖصا املدٛٛط     ٚختا
 ٚخسَت٘ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ػبعً٘ قطٜبا مما أضازٙ َ٪يؿ٘، ٚهلل ا٭َط َٔ قبٌ َٚٔ بعس. 

ٌٜ إلزاض٠ ا٭حباخ يف داَع١ ايهٜٛـ  عًـ٢   ٫ٚ ٜؿٛتين إٔ أتكسّ بايؿهط ازبع
ؾاهلل أغأٍ إٔ ػبعِٜٗ خري ازبعا٤، ٚلخط  (HJ 01/12) زعِ ٖصا ايبشح مبؿطٚع ضقِ

 زعٛاْا إٔ اسبُس هلل ضب ايعاملني. 
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 القشه األول: الدراسُ

 املبحح األول/ التعزيف باملصنف

 وفًه أحد عظز مطلبًا:  

 ُ والعلنًُ يف عصز جالل الدين البلقًيناملطلب األول: نبذَ عن احلالُ الشًاسً

٫ دساٍ إٔ ْعاّ اسبهِ ي٘ ا٭ثط ايؿعاٍ يف سٝا٠ ايؿطز ٚغًٛن٘; ٭ٕ َـا ٜػـٛز   
اجملتُع َٔ ضخا٤ ٚعػط، َٚٔ اظزٖاض ايعًّٛ ٚأؾٛهلا يـ٘ تـأثريٙ ايؿعـاٍ يف سٝـا٠ املـط٤      

 ٚغًٛن٘; ٭ٕ اإلْػإ َسْٞ بٛبع٘ ٜتؿاعٌ َع ضبٝٛ٘ َ٪ثّطا َٚتأثّطا.

ا ٫ ضٜب ؾٝ٘ إٔ ايعكط ايصٟ ٜعـٝـ ؾٝـ٘ اإلْػـإ يـ٘ أنـرب ا٭ثـط عًٝـ٘ يف        ٚمم
 بانٛض٠ سٝات٘، ٚع٢ً ادباٖ٘ ايؿهطٟ يف َػتكبٌ أٜاَ٘.

ٚقـس عــاف امل٪يـــ يف َكــط يف ظَــٔ زٚيـ١ املُايٝــو ايــصٟ اتػــِ يف أٚيــ٘     
با٫نٛطابات ايػٝاغ١ٝ ٚايتكـاضع عًـ٢ اسبهـِ ٚغـ١ًٛ َكـط، يهـٔ ٖـصا ايكـطاع         

ايػ١ًٛ مل ٜؿػًِٗ عٓس عسِٖٚ ا٭يس، ٚأخص أ١ُٖٝ ا٫غتعساز مل٬قاتـ٘،   ايساخًٞ ع٢ً
ست٢ سككٛا أععِ ا٫ْتكاضات اإلغ١َٝ٬ ٚأُٖٗا يف ايعكٛض ايٛغ٢ٛ، يكس نإ املربض 
ايٛسٝس يكٝاّ زٚي١ غ٬طني املُايٝو ٚاغتُطاضٖا ٖٛ قٝاَٗا بسٚض ايكـ٠ٛ املساؾعـ١ عـٔ    

ضسِ ايكطاع نس ايؿطْر ايكًٝبٝني ايـصٜٔ   زاض اإلغ٬ّ، ٚيكس ٚيست ٖصٙ ايسٚي١ َٔ
ناْٛا ؼبتًٕٛ بعض أدعا٤ َٔ ا٭ضانٞ اإلغ١َٝ٬ يف ب٬ز ايؿاّ ٚتأنـس ٚدٛزٖـا َـٔ    

 .(1)خ٬ٍ شيو ايٓكط املسٟٚ ايصٟ أسطظت٘ نس ايؿٝايل املػٛي١ٝ يف عني دايٛت

ٖصا ٚقس عاؾ  َكط طٛاٍ سهـِ املُايٝـو ععٜـع٠ ازباْـب، َٛؾـٛض٠ اسبطٜـ١       
ِٗ، ٚق٠ٛ بأغِٗ، ٚقاضت قًب ايعامل اإلغ٬َٞ ايٓابض، تٛدـ٘ إيٝٗـا   بؿهٌ ؾذاعت

املػًُٕٛ َٔ َؿـاضم ا٭ض  َٚػاضبٗـا، ٚقـاضت ايكـاٖط٠ ضبـط ايتذـاض ٚايعًُـا٤        
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ٚايطساي١ َٔ نٌ سسب ٚقٛب، ٚظً  َطنع اشب٬ؾ١ اإلغ١َٝ٬ إىل إٔ غكٛ  ع٢ً 
 .(2)ّ(1517ٜس غًِٝ ا٭ٍٚ ايعجُاْٞ عٓس غعٚٙ َكط غ١ٓ )

زباْب ايعًُٞ ؾكس تطى يٓا ايعكط املًُٛنٞ ثط٠ٚ طا٥ًـ١ ٚصبُٛعـ١ ٖا٥ًـ١    ٚأَا ا
َٔ املكٓؿات ٚاملدٛٛطات ايٓازض٠، َٚٔ تأٌَ ٖصا ايعكط، ٜعًِ أْـ٘ ايعكـط ايـصٖيب    

 ملكط ٚأًٖٗا يف َٝسإ ايعًِ.
ٚيعٌ َٔ أِٖ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ اي  أزت إىل ْٗه٘ عًُٝـ١ ؾـا١ًَ يف َكـط،    

تٌ اشبًٝؿ١ املعتكِ ع٢ً ٜس ٫ٖٛنٛ املػٛيٞ، ٚغكٛط سًب ٜطدع إىل غكٛط بػساز ٚق
بعس بػساز ٚايؿاّ; إش ْعح ايعًُا٤ َٔ بػساز ٚسًب ٚايؿـاّ إىل َكـط، ٚنـإ هلـ٪٤٫     
ايعًُا٤ يف طبتًـ َٝازٜٔ اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ا٭ثط ايهبري يف إثطا٤ اسبٝـا٠ ايعًُٝـ١ يف َكـط،    

ٗـٛض ايعًُـا٤ املٛغـٛعٝني    سٝح قاَ  ْٗه١ ع١ًُٝ ؾـا١ًَ، ٚاتػـِ ٖـصا ايعكـط بع    
 .(3)ٚظٗٛض امل٪يؿات املٛغٛع١ٝ

ٚقس نإ يًعًُا٤ يف ايسٚي١ املًُٛن١ٝ املها١ْ ايػا١َٝ ٚاملٓعيـ١ ايعايٝـ١ ٚايسضدـ١    
َّـا   ٚضبهـَٛني، ٫ٚ ؽبؿـ٢ إٔ ايعًُـا٤ سـني     ايطؾٝع١ اي  ْايٖٛا َٔ اجملتُع قاطب١ سها

 ؿـشص ُٖـتِٗ،  ٜٚ غـٝشؿعِٖ،  ٚايتكسٜط ٚايتٛقريًٜكٕٛ َجٌ ٖصا ا٫سرتاّ ٚاإلعذاب 
ع١ًُٝ تٓٗض با٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚتتبٛأ املها١ْ اي٥٬كـ١   ْٗه١ٜٚكٟٛ ععميتِٗ، إلسساخ 

 .(4)ٚق١ٜٛ غ١ٝٓبٗا ٚتهٕٛ أ١َ قا٥س٠ ٚضا٥س٠ ٚأ١َ 

 أثط اسبٝا٠ ايع١ًُٝ ع٢ً د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين: 
٘ أٖـٌ  ٫ ؾو إٔ ٖصا ايٛنع املؿطف يًعًِ ٚأًٖ٘ ٫بس إٔ ٜتأثط بـ٘ ٜٚـ٪ثط ؾٝـ   

ايعًِ ممٔ عاؾٛا يف ٖصٙ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ ايباٖط٠، َِٚٓٗ ايع١َ٬ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين    
ضمح٘ اهلل; ؾكس تأثط بٗصا ازبٛ املؿعِ َٔ سٛي٘ بايعًِ ٚأًٖ٘، ٚباملها١ْ املؿـطؾ١ يًعًُـا٤   

ؾكٗٝـ١ شا٥عـ١ ايكـٝ      بني طبكات اجملتُع مجّٝعا، خاق١ ٚأْ٘ َٔ بٝ  عًِ َٚٔ أغـط٠ 
 ساٍ ايعًُا٤ ٚاملتعًُني َٔ أضدا٤ ايعامل اإلغ٬َٞ.ناْ  ضبط ض
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 املطلب الجانٌ: امسه ولقبه وكنًته ونشبته

: عبس ايطمحٔ بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بٔ قاحل بـٔ عبـس اشبـايل بـٔ عبـس      امس٘
 .(5)اسبل بٔ َػاؾط ايهٓاْٞ ايعػك٬ْٞ املكطٟ ايُبًكٝين ايؿاؾعٞ

يكها٠، ٚنإ ٜٓاَز٣ عًٝ٘ ب٘، ٚنإ يكّبـا ضببّبـا   : د٬ٍ ايسٜٔ ٚيكب أّٜها بكانٞ ايكب٘
إيٝ٘ ست٢ إٕ اسباؾغ ابٔ سذط يٝكـٍٛ: ٚزعـٞ بكانـٞ ايكهـا٤ يهْٛـ٘ قانـٞ       

ّ    (6)ايعػهط ؾكاض ميك  َٔ ؽباطب٘ بػريٖا  (7).ٚأطًل عًٝـ٘ يكـب ؾـٝذ اإلغـ٬
 ٜٚكتكط أسٝاّْا ع٢ً يكب٘ بازب٬ٍ ايبًكٝين.

ايؿهٌ، ٚظاز ايػداٟٚ تهٓٝت٘ بـأبٞ ايـُٝٔ،    : أنجط َٔ تطدِ ي٘ شنط تهٓٝت٘ بأبٞنٓٝت٘
 .(8)ٚمل أضٙ عٓس غريٙ

: ايع١َ٬ د٬ٍ ايسٜٔ ايُبًكٝين أقً٘ َٔ عػك٬ٕ، ٚأٍٚ َـٔ غـهٔ ُبًكٝٓـ١ َـٔ     ْػبت٘
ُٛيس أبٛٙ غطاز ايسٜٔ ببًكٝٓـ١ ٚإيٝٗـا ُٜٓػـب ؾٝكـاٍ: ايُبًكـٝين;      ؾأدسازٙ قاحل، 

ًٞٔك١ٓٝ بايهِ ٚغهٕٛ اي٬ّ ٚنػط ايك اف ٜٚا٤ غان١ٓ ْٕٚٛ، قطٜـ١ َـٔ   ْػب١ٟ إىل ُب
 .(9)قط٣ َكط قطب احمل١ً ايهرب٣

 املطلب الجالح: مىلده ونظأته

: اتؿك  املكازض اي  تطمج  يًع١َ٬ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين إٔ ٫ٚزتـ٘ ناْـ       َٛيسٙ
تطعـطع ْٚؿـأ بٗـا، ثـِ     سٝـح  بايكاٖط٠ بكاع١ ايعؿٝـ َٔ بـاب غـط ايكـاسب١ٝ    

، ؾايصٟ عًٝ٘ ا٭نجـط أْـ٘ ٚيـس يف    ٜػريٟا خت٬ؾٟااختًؿٛا يف ذبسٜس ايؿٗط ٚايػ١ٓ ا
اشباَؼ عؿط َٔ ضَهإ غ١ٓ ث٬خ ٚغتني ٚغبعُا١٥، ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ سذـط  

 .(10)يف مجاز٣ ٚمل ؼبسزٖا
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: أْ٘ ٚيس يف مجاز٣ ا٭ٚىل غ١ٓ اثٓتني ٚغتني ٚغبعُا١٥ ٚمسع شيو َٔ يؿع٘ غري ٚقٌٝ
 .(11)َط٠

ا٭ٍٚ عٓسٟ أقض; ؾٗٛ ايـصٟ أثبتـ٘   ا٭ٍٚ بكٛي٘: " ٚايتاضٜذ  ٚضدض ايػداٟٚ
 ".( 12)أخٛٙ ٚؾٝدٓا ٚلخطٕٚ

: ْؿأ اإلَاّ ايبًكٝين ْؿأ٠ َباضن١ َٔ ايًشع١ ا٭ٚىل ايـ  خـطز بٗـا عًـ٢ ٖـصٙ      ْؿأت٘
اسبٝا٠، سٝح ْؿأ يف بٝ  عًِ ٚتسضز يف سٝات٘ ايع١ًُٝ نػريٙ َـٔ أبٓـا٤ عكـطٙ    

٠، ْٚؿـأ يف نٓــ   لْصاى، غري أْ٘ ْبؼ بػطع١ ؾسٜس٠، ٚتؿٛم َٚٗط يف َس٠ ٜػـري 
، ٚايعُـس٠ َٚـا نتبـ٘ أبـٛٙ ٭دًـ٘ َـٔ       يف ايكـػط أبٝ٘ ؾشؿغ ايكطلٕ ٚق٢ً ب٘ 

 .(13)ايتسضٜب ٚطبتكط ابٔ اسبادب ا٭قًٞ ٚأيؿ١ٝ ابٔ َايو ٚغريٖا

قاٍ اسباؾغ: ْؿأ َرتٟؾا َتععّظا يهٓ٘ نإ َؿطط ايصنا٤ ؾشؿغ ايكطلٕ ٚقـ٢ً بـ٘   
 .(14)َس٠ ٜػري٠ايرتاٜٚض ٖٚٛ قػري، ثِ سؿغ عس٠ نتب َٚٗط يف 

ٚبطع يف ايؿك٘ ٚا٭قـٍٛ ٚايعطبٝـ١ ٚايتؿػـري ٚعًُـٞ املعـاْٞ ٚايبٝـإ ٚأؾتـ٢        
 .(15)يف سٝا٠ ٚايسٙؽ ٚزٓض

ٖصا ٚإٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ ؾإمنا ٜسٍ ع٢ً إٔ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين سـاظ قكـب      
ايػبل ٚأبعس ايػا١ٜ يف ايطَٞ، ٚقٟٛ غاعسٙ ٚتؿـتض عكًـ٘ ستـ٢ قـاض نُـا ٚقـؿٛٙ       

 .(16)غ ٚدٛز٠ ايؿِٗ ٚنإ َٔ ضباغٔ ايكاٖط٠يف اسبؿبا٭عذٛب١ 

 املطلب الزابع: أسزته

ٚيس ايع١َ٬ د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايـطمحٔ ايُبًكـٝين يف بٝـ  عًـِ ٚأغـط٠ َؿـتػ١ً       
 بايعًّٛ ايؿطع١ٝ، َٚٔ نإ ٖصا ؾأْ٘ ؾ٬ غطٚ إٔ ٜهٕٛ ضبباّ  يًٛب ايعًِ باضعٟا ؾٝ٘.
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 ٚايسٙ: (1)

بٔ قاحل بٔ عبس اشبايل غطاز ايـسٜٔ   اإلَاّ ايع١َ٬ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري
 . (17)أبٛ سؿل ايهٓاْٞ ايعػك٬ْٞ ايبًكٝين ايؿاؾعٞ 

 ٚغٝأتٞ اسبسٜح عٓ٘ عٓس شنط ؾٝٛخ٘.

 ( ٚايست٘:2)

ؾاضح أيؿٝـ١ ابـٔ َايـو يف ايٓشـٛ املؿـٗٛض       -ٚأَا ٚايست٘ ؾاب١ٓ ايبٗا٤ بٔ عكٌٝ
بٛٙ اإلَاّ غطاز ايـسٜٔ  ؾذ٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين غبٛ٘; ابٔ ابٓت٘، ٚقس تعٚدٗا أ -بامس٘
ٖـ( بعس إٔ قشب أباٖا قانٞ ايكها٠ ابٔ عكٌٝ ٚاْتؿع ب٘ ٚتتًُـص عًٝـ٘    752غ١ٓ )

 . (18)ٖـ( 778ٖٛ ٚغريٙ َٔ ؾٝٛر عكطٙ، َات  غ١ٓ )

 ( إخٛت٘:3)

ايع١َ٬ عًِ ايسٜٔ قاحل بـٔ عُـط بـٔ ضغـ٬ٕ بـٔ ْكـري بـٔ قـاحل ايهٓـاْٞ           -
ٚتتًُـص عًٝـ٘ ايػـٝٛطٞ ٚايػـداٟٚ     ٖــ(.   868، تٛيف غـ١ٓ ) ايعػك٬ْٞ ايبًكٝين

 . (19)ٚغريُٖا َٔ ا٭ع٬ّ

ي٘ َٔ ايهتب: ايتذطز ٚا٫ٖتُاّ دبُٝع ؾتا٣ٚ ايٛايـس ؾـٝذ اإلغـ٬ّ، ٚذبؿـ١ ايـجُني      
 .(20)ؾُٝٔ ٜكبٌ قٛي٘ ب٬ ميني، ٚايتصنط٠ تطمج١ ازب٬ٍ ايبًكٝين أخٝ٘

 ين ايؿـاؾعٞ، ايع١َ٬ بسض ايسٜٔ ضبُس بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بٔ قاحل ايبًكٝ -
 . (ٖـ 791) تٛيف غ١ٓ

ساؾ١ٝ ع٢ً ايبكاٜا ؾطح خباٜا ايعٚاٜا يف ايؿـطٚع، ٚساؾـ١ٝ عًـ٢ ؾـطح      َٔ َ٪يؿات٘:
  (21)اإلغٟٓٛ ع٢ً َٓٗاز ا٭قٍٛ يًبٝهاٟٚ 
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، ٚيـس بايكـاٖط٠ غـ١ٓ    عبس اشبايل بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بـٔ قـاحل ايبًكـٝين    -
 . (22) ٖـ( 869بعس تٛعه٘ َس٠ غ١ٓ )ٖـ( ْٚؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً ٚايسٙ، َٚات  793)

 قس ٚيٛا ايكها٤ َجٌ أبِٝٗ.  د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ٚإخٛتَ٘ٚٔ ازبسٜط بايصنط إٔ 

 ظٚدت٘:

تعٚز د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين ٖادط بٓ  تػطٟ بطزٟ أخ  أبٞ احملاغٔ بٔ تػطٟ 
 ٖـ( 846)، تٛؾٝ  غ١ٓ #ٖٚٛ قٗطٟ ظٚز نطمي  ٚايصٟ تٛىل تطبٝ $بطزٟ قاٍ عٓ٘: 

(23) . 

 أبٓا٩ٙ:

ضظم دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين ٚيـسٜٔ )ضبُــس ٚقاغـِ( ٚثـ٬خ بٓـات )ؾاطُــ١،        
 ٚظٜٓب، ٚععٜع٠(، ٚقس تٛىل أبٓا٩ٙ ايكها٤ َجٌ أبِٝٗ. 

ٚايعٜٔ ايعطاقـٞ   ٖـ(، ْٚؿأ بٗا ٚقطأ ع٢ً أبٝ٘ ٚدسٙ،787ٚيس ضبُس بايكاٖط٠ غ١ٓ ) -
  (.24) ٖـ(855ٚغريِٖ، َات غ١ٓ )

ٖـ( بايكاٖط٠ ْٚؿأ بٗا ٚاؾتػٌ بايؿك٘ ع٢ً أبٝـ٘   ١795 )أَا ايكاغِ ؾكس ٚيس غٓ
 . (25)ٖـ( 861ٚايبٝذٛضٟ، ٚاجملس ايربَاٟٚ ٚغريِٖ، َات غ١ٓ )

 املطلب اخلامص: طًىخه

ضغِ ايتؿٛم ٚايٓبٛؽ ايعًُٞ ايصٟ سعٞ ب٘ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكـٝين إ٫ إٔ  
ا ايعذب ٜعٍٚ سني ٜعًِ املط٤ ٜعذب سني ٜعًِ أْ٘ نإ قًٌٝ ايؿٝٛر د٘سا، ٚيهٔ ٖص

إٔ ؾٝد٘ ا٭ٍٚ ٖٛ ٚايسٙ ساؾغ عكطٙ ؾٝذ اإلغ٬ّ غطاز ايسٜٔ عُـط بـٔ ضغـ٬ٕ    
ايؿاؾعٞ، ٚقس نإ أ١َ َٔ ايعًُا٤ ٚسسٙ، ٚنؿاٙ ب٘ ؾٝدٟا َٚعًُٟا، َٚجٌ ٖـصا   ايبًكٝين
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، ٚاسباؾغ ابـٔ سذـط، ٚايـٛيٞ    ٢ايٛايس ايصٟ تتًُص عًٞ ٜسٜ٘ ا٭ع٬ّ نايبسض ايعضنؿ
 غريِٖ نجري. ايعطاقٞ، ٚ

َع غع١ عًُـ٘ ٜهُـٌ َكـٓؿات٘ إ٫ ايكًٝـٌ; ٭ْـ٘ نـإ        –ضمح٘ اهلل –ٚمل ٜهٔ  
ٜؿطع يف ايؿ٤ٞ ؾٍٝٛٛ عًٝ٘ ا٭َط، ست٢ نتب يف ؾطح ايبداضٟ ع٢ً عبٛ َٔ عؿطٜٔ 

 . (26)ٖـ(805سسٜجٟا يف صبًسٜٔ، َات غ١ٓ )

 نُا مسع ايبًكٝين َٔ غري أبٝ٘ َٔ عًُا٤ عكطٙ، َجٌ:

بٔ ضبُس بٔ عًـٞ بـٔ عُـط ا٭ٜـٛبٞ ا٭قـبٗاْٞ، ْعٜـٌ ايكـاٖط٠         أبٞ اسبػٔ عًٞ -
ــاظ٫ َــٔ ايػــٓٔ ايهــرب٣   776ٚاملتــٛؾ٢ غــ١ٓ ) ٖـــ(، مســع عًٝــ٘ اتؿاقــٟا ؾــ٦ّٝا ْ

 . (27)يًبٝٗكٞ

اسباؾغ بٗا٤ ايسٜٔ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل بٔ أبٞ بهط بٔ خًٌٝ ايعجُـاْٞ   -
 (28)ٖـ( 777ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ ) 694املهٞ ايؿاؾعٞ، ْعٌٜ ايكاٖط٠، ٚيس غ١ٓ )

 املطلب الشادض: تالمًذه 

يكس بًؼ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ َها١ْ ع١ًُٝ ضؾٝع١، ؾصاع قـٝت٘ ٚاْتؿـط أَـطٙ، ممـا     
دعٌ ايهجري َٔ أٌٖ ايعًِ ٜكبًٕٛ عًٝ٘ يًٝٓٗٛا َٔ َعني عًُ٘، ؾتتًُص عًٝ٘ مجاع١ َٔ 

 ايعًُا٤ َٔ أؾٗطِٖ:

بـٔ سذـط ايهٓـاْٞ ايعػـك٬ْٞ املكـطٟ      ؾٗاب ايسٜٔ: أمحس بٔ عًـٞ بـٔ ضبُـس     -1
 . (29) ٖـ( 852ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ ) 773ايؿاؾعٞ، ٚيس غ١ٓ )

مشؼ ايسٜٔ: ضبُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبـس اهلل ايسَؿـكٞ ايؿـاؾعٞ املعـطٚف بـابٔ       -2
 . (30) ٖـ(842ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ )777ْاقط ايسٜٔ ٚيس غ١ٓ )
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3-  ٔ قـاحل ايبًكـٝين تـٛيف     أخٛٙ: عًِ ايسٜٔ: قاحل بٔ عُط بٔ ضغ٬ٕ بٔ ْكري بـ
 . (31) ٖـ( 868غ١ٓ )

 ضبُس بٔ امحـس بـٔ ٜٛغــ بـٔ سذـاز ايػـؿٛٞ ايكـاٖطٟ ايؿـاؾعٞ ٚيـس غـ١ٓ            -4
 . (32) ٖـ( 854ٖـ(، أخص ايؿك٘ عٔ ازب٬ٍ، تٛيف غ١ٓ ) 796)

ضبُس بٔ َٛغ٢ بٔ عًٞ بٔ عبس ايكُس املطانؿٞ ا٭قٌ املهٞ ايؿاؾعٞ ٚيس غ١ٓ  -5
 . (33) ٖـ(823ٖـ(، تٛيف غ١ٓ )789)

َٛؾل ايسٜٔ: عًٞ بٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ضاؾس ايُٝاْٞ ا٭بٞ ثِ املهٞ ايؿـاؾعٞ   -6
 . (34) ٖـ( 829ٖـ(، تٛيف غ١ٓ ) 790ٚيس غ١ٓ )

 بطٖــإ ايــسٜٔ: إبــطاِٖٝ بــٔ أمحــس بــٔ عجُــإ ايكــعٝسٟ ايككــٛضٟ ٚيــس غــ١ٓ   -7
 . (35)ٖـ(  852ٖـ(، ٚتٛيف غ١ٓ ) 794)

عبس اهلل ايػعٟ ايعـاَطٟ ايسَؿـكٞ ايؿـاؾعٞ أبـٛ     ضنٞ ايسٜٔ: ضبُس بٔ أمحس بٔ  -8
 . (36) ٖـ( 864ايربنات. تٛيف غ١ٓ )

ضبب ايسٜٔ: أمحس بٔ ضبُس بٔ عبس اهلل بـٔ ظٗـري٠ املهـٞ ايؿـاؾعٞ أبـٛ ايعبـاؽ        -9
 . (37) ٖـ( 827ٖـ( ٚتٛيف غ١ٓ )789قانٞ َه١ ٚؾكٝٗٗا ٚيس غ١ٓ )

 املطلب الشابع: منزلته العلنًُ وثناء العلناء علًه 

نإ يإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ ايبًكٝين َها١ْ ع١ًُٝ عاي١ٝ، َٚعطؾـ١ بـايعًّٛ ٚاغـع١،    
قاٍ اسبـاؾغ  ، ؾكس أث٢ٓ عًٝ٘ نٌ َٔ تطسِ ي٘ َٔ ايعًُا٤، ٚٚقؿٛٙ بأسػٔ ا٭ٚقاف

نإ ي٘ بايكاٖط٠ قٝ  يصنا٥٘، ٚنإ َٔ عذا٥ـب ايـسْٝا يف غـطع١ ايؿٗـِ     $بٔ سذط: 
إ ٜهتـب عًـ٢ ايؿتـا٣ٚ نتابـ١ ًَٝشـ١      ٚدٛز٠ اسبؿغ، ٚنإ َٔ ضباغٔ ايكاٖط٠، ٚنـ 

 . (38)# بػطع١، ٚنإ غًِٝ ايباطٔ ٫ ٜعطف اشببح ٫ٚ املهط
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نإ شنٝ٘ا قٟٛ اسباؾع١، ٚقس اؾتٗط امس٘ ٚطاض شنطٙ بعـس  $ٚقاٍ املكطٜعٟ عٓ٘: 
َٛت أبٝ٘، ٚاْتٗ  إيٝ٘ ضٜاغ١ ايؿت٣ٛ، ٚمل ؽبًـ بعـسٙ َجًـ٘ يف ا٫غتشهـاض ٚغـطع١     

نجريٕٚ، ؾعٗط ٖـ(، ٚاملؿاٜذ إش شاى ٥793٘، زخٌ زَؿل غ١ٓ )ايهتاب١ ايهجري٠ يف قها
 . (39)#ؾهً٘ ٚع٬ قٝت٘

 املطلب الجامن: تصانًفه

قٓـ اإلَاّ دـ٬ٍ ايـسٜٔ ايبًكـٝين ايتكـاْٝـ ايهـجري٠ يف أْـٛاع طبتًؿـ١ َـٔ         
ايعًّٛ; يف ايتؿػري، ٚعًـّٛ ايكـطلٕ، ٚاسبـسٜح ٚعًَٛـ٘، ٚايؿكـ٘ ٚايػـري٠، ٚايـٛعغ        

ِ، ٖٚٛ أنرب زيٌٝ ع٢ً غـع١ عًُـ٘ ًَٚهتـ٘ ايطاغـد١ ٚتبشـطٙ يف      ٚاإلضؾاز، ٚايرتاد
ؾت٢ ايؿٕٓٛ، ٖٚصٙ أمسا٤ َا ٚقؿ  عًٝ٘ َٔ َكٓؿات٘ املٓػٛب١ إيٝ٘ غٛا٤ املٛبٛع َٓٗا 

ــِ،     ــب ايرتاد ــا يف نت ــٔ أٚضزٖ ــإ َ ــع بٝ ــٛط، َ ــات   أّ املدٛ ــا يف املهتب  ٚأَهٓتٗ
 ايعا١َ:  

 . (40)َٛاقع ايعًّٛ يف َٛاقع ايٓذّٛ  -1

ــط  -2 ــاْٞ    ْٗ ـــ ايربٜٛ ــٛط املتش ــطلٕ، طبٛ ــري يًك ــٛ تؿػ ــا٠: ٖٚ ، 7/  1553اسبٝ
 . (41) 91ٚايػًُٝا١ْٝ 

 . (42)اإلؾٗاّ مبا ٚقع يف ايبداضٟ َٔ اإلبٗاّ -3

 . (43)ؾكٌ َٔ ايككس املتعًل بايعًٌ َٔ ؾتض ايباضٟ، نتب٘ خبٛ٘ -4

 . (44)َٓاغبات أبٛاب تطادِ ايبداضٟ  -5

 . (45)اشبكا٥ل ايٓب١ٜٛ -6

 . (46)ا٭غ١ً٦ املػطب١ٝ دٛاب  -7

 . (47)دٛاب ا٭غ١ً٦ امله١ٝ  -8
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 . (48)دٛاب ا٭غ١ً٦ اي١ُٝٓٝ  -9

 (49)سٛاؾٞ ع٢ً ايطٚن١  -10

 ضؾع ازبٓاح عُٔ عًل ا ي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح )ٖٚٞ َٛنٛع حبجٓا(. -11

 . (50)ْعِ طبتكط ابٔ اسبادب يف ا٭قٍٛ -12

 . (51)ْه  ع٢ً اسباٟٚ ايكػري يًكعٜٚين -13

 . (52)ع٢ً َٓٗاز ايٛايبني يًٟٓٛٚ يف صبًسْٜٔه   -14

 . (53)ات عٖٝمٜجخٛبُ  -15

 . (54)(5615ط يف َهتب١ بطيني ذب  ضقِ )بصٍ ايٓكٝش١ يف زؾع ايؿهٝش١. طبٛٛ -16

ضغاي١ يف بٝإ ايهبا٥ط ٚايكػا٥ط طبٛٛط خبط املكٓـ يف َهتب١ َْٝٛذ ذب  ضقـِ   -17
(211) (55)  

 . (56)صبايؼ ايٛعغ -18

 . (57)ُعؿاضٜٓات  أضبعني -19

 (58)ا٭ٚاخط  -20

 (59)تطمج١ أبٝ٘ اسباؾغ غطاز ايسٜٔ " ايتصنط٠ "  -21

 . (60)يًهتب املؿٗٛض٠ ؾٗطغ١  -22

 . (61)قط  غري٠ امل٪ٜس ٫بٔ ْاٖض  -23

 . (62)ْعِ ايبها٥ني  -24

 . (63)ْعِ ايصٜٔ ٜ٪تٕٛ أدطِٖ َطتني -25
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 املطلب التاسع: مناصبه 

ايبًكٝين ايعسٜس َٔ ايٛظا٥ـ يف ايسٚي١ املًُٛن١ٝ، َٚٔ تٛىل اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ 
 أِٖ ٖصٙ ايٛظا٥ـ اي  ت٫ٖٛا: 

 تٛقٝع ايسغ :  -1

ٚقس اتؿل ع٢ً ٖصا ايهجري ممٔ تطمجٛا ي٘ أْ٘ أٍٚ َٔ تٛىل تٛقٝـع ايسغـ  َـع     
ناتب ايػط جملًؼ ايػًٛإ بساض ايعسٍ، مسٛا بصيو زبًٛغِٗ يًهتاب١ بني ٜسٜـ٘ ؾُٝـا   

ايطع١ٝ يف ساداتِٗ ٚتطمجإ عٔ ؾهاٜتِٗ ٚبٝإ َعـاملِٗ إىل ايػـًٛإ،    ٜتعًل بؿ٦ٕٛ
  (64) ٖـ(. 779تٛىل ٖصٙ ايٛظٝؿ١ غ١ٓ )

 :قانٞ ايعػهط -2

إٔ قاسبٗا ؼبهط بساض ايعسٍ َع ايكهـا٠ ا٭ضبعـ١، ٜٚػـاؾط َـع      :َٚٛنٛعٗا
 . (65)غريِٖ ايػًٛإ إشا غاؾط، ٖٚٞ ٚظٝؿ١ ربتل بؿ٦ٕٛ ازبٓس ٚيٝؼ هلِ ١ٜ٫ٚ ع٢ً

ٚمل ٜكـ عٓس ٖـصٙ ايٛظٝؿـ١ ايـ  تعتـرب َـٔ ٚظـا٥ـ ايٛبكـ١ ا٭ٚىل يف عكـط         
 املُايٝو بٌ قعس إىل ٚظٝؿ١ أع٢ً ٖٚٞ: 

 :قانٞ ايكها٠ -3

: ٖـٛ ايتشـسخ يف ا٭سهـاّ ايؿـطع١ٝ، ٚتٓؿٝـص قهـاٜاٖا، ٚايكٝـاّ        َٚٛنٛعٗا
با٭ٚاَط ايؿطع١ٝ، ٚايؿكٌ بني اشبكّٛ، ْٚكب ايٓٛاب يًتشـسخ ؾُٝـا ُعػـط عًٝـ٘     

 . (66)اؾطت٘ بٓؿػ٘، ٖٚٞ أضؾع ا يٛظا٥ـ ايس١ٜٝٓ ٚأع٬ٖا قسضٟا ٚأدًٗا ضتب١ّ  َب

قانٞ ايكها٠  ٚظٝؿ١ممٔ تطمجٛا ي٘، ٚقس تٛىل  نجريٚقس اؾتٗط بًكبٗا عٓس 
 . (67)ٖـ( يف سٝا٠ ٚايسٙ، ٚععٍ ثِ ٚيٝٗا غري َط٠ 804)يًسٜاض املكط١ٜ يف غ١ٓ 



 ٖـ1436 ضبطّ( 64صب١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  148

 املطلب العاطز: صفاته ومناقبه

دٗٛضٟ ايكٛت، ًَٝض ايؿهٌ، يًٍٛٛ أقطب، أبٝض َؿطبٟا  نإ ضمح٘ اهلل
ُّا، زّٜٓا عؿٟٝؿا َٗاّبا د٬ًٟٝ  حبُط٠، قػري ايًش١ٝ َسٚضٖا، َٓٛض ايؿٝب١، مج٬ٟٝ ٚغٝ
ُّا عٓس املًٛى ٚايػ٬طني، سًٛ احملانط٠ ضقٝل ايكًب غطٜع ايسَع١، ٚنإ ضبببا  َعع

 . (68)يًطع١ٝ َتذ٬ُ يف ًَبػ٘ َٚطنب٘

ازباْـب  اغتُط ٚباؾط املٓكب حبط١َ ٚاؾط٠ َع يني $بٔ سذط عٓ٘: قاٍ اسباؾغ ا
ضمح٘ اهلل  ، ٚنإ(69)#ٚايتٛانع ٚبصٍ املاٍ ٚازباٙ، نٌ شيو دبسز ي٘ َٔ ؾس٠ َا قاغاٙ

٫ ٜرتى قٝاّ ايًٌٝ قٝؿٟا ٫ٚ ؾتا٤ّ، ٚنإ ٜٓـاّ بعـس ايـٛتط سبعـ١ ثـِ ٜكـّٛ ٜٚٓـعٍ إىل        
، عبٛ غبعني ضنع١، ثِ ٜكعس ايهطغـٞ  ازباَع ايعُطٟ، ؾٝتٛنأ ٜٚكًٞ ايباقٞ يًؿذط

ٜٚتًٛ ايكطلٕ غ٘طا، ؾـإشا أشٕ ايكـبض قـطأ دٗـّطا قـطا٠٤ تأخـص اٛاَـع ايكًـٛب، َٚـط          
ْكطاْٞ َٔ َباؾطٟ ايكًع١ َٜٟٛا يف ايػشط، ؾػُع قطا٤تـ٘، ؾـطٖم قًبـ٘ ٚأغـًِ عًـ٢      
ٜسٜ٘، ٚنإ ٜأتٝ٘ ايٓاؽ يًك٠٬ خًؿ٘ َٔ ا٭َانٔ ايبعٝس٠، سبػٔ قـٛت٘، ٚخؿـٛع٘،   
ٚنجط٠ بها٥٘، ست٢ ٜبهٞ غايب ايٓاؽ خًؿ٘، ٚنإ ٜكطٟ ٜٚهـٝـ نـٌ ٚاضز، ٚؽبـسّ    

 .(70)#بٓؿػ٘، َٚع ٖصا ؾً٘ ٖٝب١ عع١ُٝ، ٜهاز َٔ ٫ ٜعطؾ٘ ٜطعس َٔ ٖٝبت٘

 وفاته: املطلب احلادٍ عظز:

اتؿك  نٌ املكازض اي  تطمج  ي٘ ع٢ً أْ٘ تٛيف ي١ًٝ اشبُٝؼ سازٟ عؿـط َـٔ   
ٖـ( بعس َط  طٌٜٛ متاز٣ بـ٘ يف زَؿـل    824ط٠ غ١ٓ )ؾٛاٍ بعس ق٠٬ ايعؿا٤ اٯخ

ملا نإ َػاؾّطا بكشب١ ايػًٛإ، ٚقًٞ عًٝ٘ يف ايػـس يف دـاَع اسبـانِ نـش٢ ٜـّٛ      
اشبُٝؼ، ٚزؾٔ عٓس ٚايسٙ ٚأخٝ٘ ايكانٞ بـسض ايـسٜٔ يف املسضغـ١ املٓػـٛب١ إيـِٝٗ يف      

 ساض٠ بٗا٤ ايسٜٔ َكابٌ بٝتِٗ. 
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 ا ٜكٍٛ: ٚملا ٚنعٛٙ ع٢ً املػتػٌ مسعٛا ؾدك
ــسٙ   ِٔ بع ــ َٔ ـــ٬ُ  ــَب ايع ــِع ُضَت ــا زٖــطُ  ب ٜ 

 

ِّ مل تطبــــضٔ   ِٕ ضحبـــَ  أ  بٝـــع اهلـــٛا
 

ـــٛض٣    ــٔ اي ــٔ أضزَت َ ــط َ ــٚسّ ٚأٚخ  ق
 

 َاتَ  ايصٟ قس نٓـ َ  َٓـ٘ تػـتشٞ     
 

 .  (71)ٚناْ  دٓاظت٘ َؿٗٛز٠ إىل ايػا١ٜ، ٚمحٌ ْعؿ٘ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭قابع
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 املبحح الجانٌ

 التعزيف باللتاب

 مطالب: وفًه مخشُ 

 املطلب األول: اسه اللتاب ونشبته إىل مؤلفه

 أ٫ٚ: اغِ املدٛٛط: 

ُٖٔ عَّل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح$ٖٛ  نُا دا٤ عًـ٢ طـط٠ ايٓػـد١    # ضؾع ازبٓاح ع
يف املكسَـ١   َٛنـٛع ايهتـاب  اشب١ٝٛ اي  بني أٜسٜٓا، ٚنصيو أؾاض َكٓؿ٘ ضمح٘ اهلل إىل 

َٕ يف ٖصا اٯٚا$سٝح ٜكٍٛ:  َّـ٬ِم عًـ٢ ْهـاح     ؾكس ٜٚقع اٯ ِٕ... ايبشُح عٔ تعًِٝل اي
ِٕ أعَِّل يف شيو َا ٖٛ طبٖطْز َٚطزْٚز...  #.يٝؼ مبٛدٛز، ؾأضِزُت أ

 ثاْٝا: ْػبت٘ إىل َ٪يؿ٘: 

مل ٜكع خ٬ف يف ْػب١ ٖصٙ ايطغاي١ إىل َ٪يؿٗا ايع١َ٬ ايبًكٝين، ٚقس ثبت  ْػبت٘ 
 إيٝ٘، ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا ًٜٞ: 

 كٓـ ع٢ً طط٠ ايٓػد١ اشب١ٝٛ اي  ٚقؿ  عًٝٗا.أْ٘ نتب اغِ امل -1

ايتكطٜض باغِ د٬ٍ ايسٜٔ أبٞ ايؿهٌ ايبًكٝين يف َكس١َ ايطغـاي١ إش دـا٤ ؾٝٗـا:     -2
ِٔ أبـٛ         $ ٍُ ايـٚسٜ ِّ، دـ٬ ُٖـ١ٔ ا٭عـ٬ ُِ ا٭٥ ِّ، عًـ قاٍ غُٝسْا ٫َْٛٚا، ؾـُٝذ اإلغـ٬

ِّ، صبٚسٔز َعامِل ا ُٔ ؾِٝذ اإلغ٬ ِٔ ب ٌِ عبُس ايٖطمح ِّ غطاِز ايٚسٜٔ ايؿه يٖؿطا٥ِع ٚا٭سها
ُٖـَسٙ اهلٝل تعـاىل بطمحٔتـ٘، ٚأغـٜهَٓ٘ ؾػـَٝض         ٞٗ، تػ أبٞ سؿل  عَُط، ايُبًكـٝيٗن ايٖؿـاؾع

 مما ٜسٍ ع٢ً ْػبتٗا يًُكٓـ بٝكني.، #دٖٓٔت٘

َا دا٤ يف لخط املدٛٛط َٔ اختٝاض املكٓـ يف ْعُ٘ ملدتكط ابٔ اسبادب َٔ إٔ  -3
َّا، ٚقس   َ٪يؿات٘ ا٭قٛي١ٝ.   ايٓعِ نُُٔشنط ٖصا يًُكته٢ عُٛ
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 مما ٜكٛع بهٕٛ ٖصٙ ايطغاي١ َٔ تكٓٝـ امل٪يـ إش مل ٜٓاظع أسس يف شيو. 

  مىضىع الزسالُ: املطلب الجانٌ

ُٖـٔ عَّـل ايٛـ٬م عًـ٢     $َٔ خ٬ٍ ايٓعط يف عٓٛإ ٖصٙ ايطغاي١  ضؾع ازبٓاح ع
 ٜٚعٗطع٢ً ْهاح غري قا٥ِ،  إٔ َٛنٛعٗا ٜتٓاٍٚ َػأي١ تعًٝل اي٬ٛم ٜتبني ،#ايٓهاح

شيو أّٜها َٔ َكس١َ املكٓـ َٔ بٝإ اخت٬ف ايٓاؽ ؾٝٗا; مما اغتسع٢ ١ُٖ املكٓـ 
يًهتاب١ ؾٝٗا، ٚبٝإ اخت٬ف ا٭١ُ٥ ٚايتعًٝل ع٢ً أقٛاهلِ، ٚنصا ايطز ع٢ً َٔ ظعِ أْ٘ 

 يٝؼ يًؿاؾعٞ ؾٝٗا قٍٛ.

عًـ٢ ايٓهـاح، ٚأْـ٘ ٫     عسّ اعتباض اي٬ٛم املعَّل َٖٛصٖب ايؿاؾعٞ  إٔ ؾبٖٝٔ
ٜكع، ٖٚٛ قٍٛ عًٞ ٚابٔ عباؽ ٚعا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عِٓٗ، َٚطٟٚ عـٔ ؾـطٜض ٚابـٔ    

 اسبٓؿٝـ١ ٚعهطَـ١ ٚقتـاز٠، ثـِ شنـط قـٍٛ       املػٝب، ٚعٛا٤ ٚطاٚؽ ٚغعٝس بـٔ دـبري  
ايتؿكـٌٝ عٓـس اإلَـاّ    شنط بإٜكاع٘، ٖٚٛ َطٟٚ عٔ ابٔ َػعٛز، ٚب٘ قاٍ ايعٖطٟ، ثِ 

٢ًٝ إٕ نإ عني اَطأ٠ بعٝٓٗا أٚ قبًٝـ١ بعٝٓٗـا ؾٝكـع، ٚإٕ    َايو ٚا٭ٚظاعٞ ٚابٔ أبٞ ي
ُِٖ ؾًٝؼ بؿ٤ٞ، ٚ قٍٛ اإلَـاّ أمحـس: إٕ نـإ تـعٚز مل ٜـ٪َط بـايتًٛٝل، ٚإٕ مل       بني ع

 ٜتعٚز مل ٜ٪َط بايعٚاز.

ؾصنط سذ١ نٌ َصٖب َؿّٓسا َٚٓاقّؿا هلا، ٚاْتكط ملصٖب ايؿاؾعٞ بعسّ ٚقـٛع  
 َا شٖب إيٝ٘ با٭زي١ ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ. اي٬ٛم املعَّل ع٢ً ايٓهاح، َعهّسا

  مصادر املؤلف: املطلب الجالح

بأمسا٤ َ٪يؿٝٗـا  ٚضدع امل٪يـ يف ضغايت٘ إىل عس٠ َكازض قطح بأمسا٥ٗا تاض٠، 
 تاض٠ أخط٣، َٚٓٗا َا ًٜٞ: 

 ا٭ّ، يإلَاّ ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل. -1
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 املدتكط املٓب٘، ٫بٔ بؿطٟ. -2

 عْٞ.طبتكط املعْٞ، إلمساعٌٝ بٔ ؼب٢ٝ امل -3

 اسباٟٚ ايهبري، يعًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب املاٚضزٟ. -4

 ايػٓٔ ايهرب٣، ٭محس بٔ اسبػني ايبٝٗكٞ. -5

 َعامل ايػٓٔ، سبُس بٔ ضبُس اشبٛابٞ. -6

 ؾطح قشٝض ايبداضٟ، ٫بٔ بٛاٍ. -7

 ا٫ْتكاف يف َػا٥ٌ اشب٬ف، حملُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ َٓكٛض ايٓٝػابٛضٟ. -8

 ٜٔ املطغٝٓاْٞ اسبٓؿٞ.اهلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ، يربٖإ ايس -9

 غٓٔ ابٔ َاد٘. -10

: إٕ ايبًكٝين ضمحـ٘ اهلل نـإ غايـب    َٔ خ٬ٍ زضاغ١ املدٛٛط١ ٚأغتٛٝع ايكٍٛ
اعتُــازٙ يف ٖــصٙ ايطغــاي١ عًــ٢ نتــاب ا٭ّ، يًؿــاؾعٞ، ٚطبتكــط املعْــٞ، ٚاسبــاٟٚ  
يًُاٚضزٟ، ٚايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ; سٝح أضاز ا٫ْتكاض ملصٖب ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل يف 

 ا٫عتساز باي٬ٛم قبٌ ايٓهاح. عسّ

  وصف النشدُ اخلطًُ املعتندَ يف التحقًق: املطلب الزابع

اعتُست يف ذبكٝل ٖصا ايهتاب ع٢ً ْػد١ ٚسٝس٠، ٖٚصٙ ايٓػد١ ضبؿٛظ١ يس٣ 
 5003ايطقِ اشبـام   (،133346َهتب١ زَٝاط اُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ، ضقِ اسبؿغ )

، 41ستـ٢  34يف ايٛضقـات َـٔ   ( أٚضام 8)نُٔ صبُٛع، ٚعسز أٚضاقٗا ؾك٘ ؾاؾعٞ، 
نتـاب ضؾـع ازبٓـاح    $ٖٚٞ َهتٛب١ خبط ْػدٞ دٝس، دا٤ ع٢ً قؿش١ ايػ٬ف ؾٝٗـا:  

عُٔ عًل اي٬ٛم ع٢ً ايٓهاح، تكٓٝـ ايؿٝذ اإلَـاّ ايعـامل ؾـٝذ اإلغـ٬ّ دـ٬ٍ      
ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ابٔ بك١ٝ اجملتٗسٜٔ ابٔ عُس٠ احملككني ؾـٝذ اإلغـ٬ّ غـطاز ايـسٜٔ     
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ًكٝين، تػُسُٖا اهلل تعاىل بطمحت٘، لَـني، ٚقـ٢ً اهلل عًـ٢ غـٝسْا ضبُـس ٚليـ٘       عُط ايب
 #.ٚقشب٘ ٚغًِ، لَني

  منهج التحقًق: املطلب اخلامص

سطق  ع٢ً إخطاز ايطغاي١ يف قٛض٠ أقطب َا تهٕٛ إىل ايٓل ايصٟ ٚنع٘ 
 املكٓـ ؾاتبع  اشبٛٛات ايتاي١ٝ: 

 املؿٗٛض٠.  ْػد  ايطغاي١ املدٛٛط١ ٚؾل قٛاعس اإل٤٬َ  -1
قابً  َا دا٤ بٗصٙ ايٓػد١ ع٢ً املكازض اي  ْكٌ عٓٗا املكٓـ، ٚأثب  ايؿـطٚم    -2

ازبٖٛط١ٜ بٝٓٗا يف اهلاَـ، ٚقس اعتُست ْل املدٛٛط َا مل ٜهـٔ خٛـٟأ، ؾأثبـ     
 قٛاب٘ َٔ املكسض، َع اإلؾاض٠ إيٝ٘ يف اسباؾ١ٝ.  

ىل، ٚشيو بصنط اغِ ايػٛض٠ ععٚت اٯٜات ايكطل١ْٝ إىل َٛنعٗا يف نتاب اهلل تعا  -3
 ٚضقِ اٯ١ٜ.  

قُ  بتدطٜر ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ َـٔ َكـازضٖا ايـ  أؾـاض إيٝٗـا املكـٓـ بـصنط         -4
 ايهتاب ٚايباب ٚضقِ اسبسٜح ٚازبع٤ ٚايكؿش١ َا أَهٔ شيو.

يف ايٓل احملكل برتمجـ١ َـٛدع٠، عـسا املؿـاٖري      ممٔ ٚضز شنطِٖتطمج  يٮع٬ّ   -5
 نا٭١ُ٥ ا٭ضبع١.  

ٚثك  ايٓكٛم اي  ْكًٗا املكٓـ عٔ غريٙ إىل َ٪يؿاتِٗ أٚ غريٖا َٔ املكـازض    -6
 املعتُس٠. 

 ايتعًٝل ع٢ً املػا٥ٌ بصنط َا ٜػتسعٝ٘ املكاّ َٔ َعٜس بٝإ أٚ إناؾ١ َٓاغب١.  -7
اإلؾاض٠ إىل بعض ايهتب ايـ  تٓاٚيـ  املػـا٥ٌ ايـ  تعـط  هلـا امل٪يــ، َـع           -8

 ا٭ق١ًٝ يف بابٗا. اسبطم يف شيو ع٢ً املكازض
 نبٛ  ا٭يؿاظ اي  قس تؿهٌ ع٢ً ايكاض٨.   -9

 ٚنع  قا١ُ٥ بأِٖ املكازض ٚاملطادع اي  ععٚت إيٝٗا. -10
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  صىر من املدطىط:
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 القشه الجانٌ

 الن  احملقق

ِِ ِٔ ايٖطسٝ ِِ اهلٔل ايٖطمح  بػ

 ٚغَِّٚق٢َّ اهلٝل ع٢ً غٝٔسْا ضبُٕس ٚع٢ً لٔي٘ ٚقشٔب٘ 

ِٔ أبـٛ         ٍُ ايـٚسٜ ِّ، دـ٬ ُٖـ١ٔ ا٭عـ٬ ُِ ا٭٥ ِّ، عًـ قاٍ غُٝسْا ٫َْٛٚا، ؾُٝذ اإلغـ٬
ِّ غطاِز ايٚسٜٔ أبـٞ   ِّ، صبٚسٔز َعامِل ايٖؿطا٥ِع ٚا٭سها ُٔ ؾِٝذ اإلغ٬ ِٔ ب ٌِ عبُس ايٖطمح ايؿه

َُٖسٙ اهلٝل تعاىل بطمحٔت٘، ٚأغٜهَٓ٘  ٞٗ، تػ  ؾػَٝض دٖٓٔت٘:سؿل  عَُط، ايُبًكٝيٗن ايٖؿاؾع

        ِّ ٌِ عًـ٢ عبـأزٙ بـايهط ٌٖ َٛدـٕٛز، املتؿٚهـ اسبُُس هلٔل ٚادٔب ايٛدٛٔز، َايـٔو نـ
ِ  غـابػ١ٔ ايـربٚٔز،      ٌٚ َٛعٕٛز َٔ خرِيٙ ٚبٚطٙ املؿٗٛٔز، أمٜحُسٙ عًـ٢ ْعـ ٚازبٛٔز، امٝلٓذِع يه

َُٗس أ   ٔ  دايب١ٕ يًػعٛٔز، َعٗط٠ٕ يًكـعٛٔز، ٚأؾـ َ٘  غا٥ػ١ٔ ايٛضٚٔز، ٚأؾٝهُطٙ ع٢ً َٓ ِٕ ٫ إيـ
ٕٖ ضبُّسا عبُسٙ ٚضغٛٝي٘ امل٪ُٜٖس املػعُٛز،  ي٘ إ٫ اهلٝل ٚسَسٙ ٫ ؾطٜٜو َُٗس أ يف ايٛدٛٔز، ٚأؾ

       ٌِ ٌِ املعٗـٛٔز، ٚعًـ٢ أتبـأعِٗ يف سبـ ق٢َّ اهلٝل عًٝ٘ ٚع٢ً لٔي٘ ٚأقشأب٘ أٚيـٞ ايؿهـ
ُّا نجرّيا، أَا بعُس،،،  ايٖؿطٜع١ٔ املُسٚٔز، ٚغَِّ تػًٝ

 َٕ ِٕؾكس ٜٚقع اٯ ُٕ قـس طـاَب هلـا       -يف ٖصا ا٭ٚا ايصٟ ؾٝ٘ ايٖٜٓعُط َؿكـْٛز، ٚايعٝـٛ
ٌُ ٚازبُُٛز ايبشُح عٔ  -ايٗطقُٛز، ْٚاُض ايبشٔح ظا٥س٠ٝ اشبُٛٔز، ٚايكطا٥ُض ظاْٖط ؾٝٗا ايهػ

ِٕ أعًِّـَل يف شيـو َـا ٖـٛ طبـٖطْز           ٬َِّٛم ع٢ً ْهـاح  يـٝؼ مبٛدـٛز، ؾـأضِزُت أ تعًِٝل اي
ُُٔس ؾٗٛ املككُٛز. َٚطزْٚز، َٚا ٖٛ ٚاضْز َٚ ِِ أعَت  ا ٖٛ َٛضْٚز، ٚع٢ً اهلٔل ايهطٜ

ٕٖ اي٬َٛم  ٞٚ ضنٞ اهلل تعاىل عٓ٘ ٖٛ أ ٍُ: اعًِٜ; املٛدُٛز يف نتٔب ايٖؿاؾع ؾٓكٛ
ٞٗ(72)املعََّل ع٢ً ايٓهاِح غرُي ْاؾٕص ٞٚ (73)، ْٜٚكٌ ايٖطاؾع ٞٚ (74)عٔ اسبٖٓاط  (75)ٚايٖػَطِخػ

ّٚ يف اخت٬ٔف ايعطاقٝٚني يف تطمج١ٔ ، ؾٓػُٛم ايٓكٛ(76)ؾٝ٘ قٜٛيني َم يف شيو; ؾؿٞ ا٭
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٬َِّم ُٖٚدٗا ؾٗٞ طايْل ": (77)اي ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ٌُ: ن ٕٖ أبا (78)ص ٚاسس٠ٟطٚإشا قاٍ ايٖطد ، ؾإ
ٟٗ اَطأ٠ٕ تعَٚدٗا ؾٗٞ طايْل ٚاسس٠ٟ، ٚبٗصا ٜأُخُص  (79)سٓٝؿ١ٜ ٍُ: ٖٛ نُا قاٍ، ٚأ نإ ٜكٛ

ـَ – ُٔ أبٞ ي٢ًٜٝ، ٚ-(80)ٜعين: أبا ُٜٛغ ِٖ  (81)نإ اب ٬َُّم; ٭ْ٘ ع ٍُ: ٫ ٜكُع عًٝٗا اي ٜكٛ
َٔكّطا بعٝٓٔ٘، أٚ دَعٌ شيو إىل  ُٖٚدٗا، ٚإشا مٖس٢ اَطأ٠ٟ َػُا٠ٟ، أٚ  ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ؾكاٍ: ن

ٌ  ؾكٛٝيُٗا ؾٝ٘ غٛا٤ْ، قاٍ ايٖطبُٝع ٞٚ ؾٝ٘ دٛاْب، قاٍ: ٚإشا قاٍ (82)أد : يٝؼ يًٖؿاؾع
ٌُ ٫َطأ٠ٕ:  ِٖٚدُ  إىلايٖطد ِٖٚدُتٔو ؾأْٔ  طايْل. أٚ قاٍ: إشا تع ِٕ تع ٌِ  إ نصا ٚنصا َٔ ا٭د

ُٖٚدٗا َٔ قط١ٜٔ نصا ٚنصا ؾٗٞ طايْل، أٚ َٔ بين  ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع اَطأ٠ٟ ؾٗٞ طايْل. أٚ قاٍ: ن
ٕ  ؾٗٞ طايْل، ؾإُْٗا مجٝعا ناْا ٜك٫ٕٛ ٌَ (83)ؾ٬ ِٕ زَخ ٖٚز تًو ؾٗٞ طايْل، ؾإ : إشا تع

 ٖٕ ـُ َٗط ، طَْٗطص (84)أبا سٓٝؿ١ٜبٗا; ؾإ ٍُ: هلا َْٗط ْٚك ـُ  (85) نإ ٜكٛ ٍِ ْٚك بايٗسخٛ
ٍِ، ٚب٘ ٜأخُص  ٌَ ايٗسخٛ ٬َِّم ايصٟ ٝأٚٔقَع عًٝٗا قب ـَ–َٗط  باي ٚنإ  -(86)ٜعين: أبا ٜٛغ

ُٔ أبٞ ي٢ًٝ ـُ َٗط ، ُٜٚؿٖطُم بُٝٓٗا يف قٛهلُا مجٝعا". (87)اب ٍُ: هلا ْك  ٜكٛ

ٞٚ ؾٝ٘ دـٛاْب،  ٖصا ْٗك٘ يف اخت٬ٔف  ٍِ ايٖطبِٝع: يٝؼ يًؿاؾع ايعطاقٝٚني، َٚع٢َٓ قٛ
ِّ اإلَاَني  أْٖ٘ مل ٜصٝنِط يف ٖصا املٛنِع دٛاَب٘ نُا دَطِت عازُت٘ بصنِط دٛأب٘ بعَس شنِط ن٬
ٖٞ ضنٞ اهلٝل  ٕٖ ايٖؿاؾع ٍٗ ع٢ً شيو أ ـَ، ٫ أْٖ٘ ٫ دٛاَب ي٘ ًَٟٛكا، ٜس َٚٛاؾك١ٔ أبٞ ٜٛغ

ّٚ تعاىل عٓ٘ ْٖل ٕٖ تعًَٝل ايعِّٗاِض ع٢ً املًٔو ٫ ػبُٛظ،  (88)يف نتأب ايعِّٗاِض َٔ ا٭ ع٢ً أ
ُٕ ٔظٗاّضا ٚطَاص ُٕ: "ٚيـٛ قـاٍ ٫َـطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗـا: إشا      (89) ٚيؿٝع٘ يف تطمج١ٔ َا ٜهٛ ٫ ٜهٛ

ِٔ َتعاّٖطا; ٭ْٖ٘ إُْٖا ٜٜكـُع ايتٖ  َٚٞ، ؾٜٓهشٗا مل ٜه ٖٞ نعِٗط أ ُِ َـٔ   ْٜهِشُتٔو ؾأْٔ  عً شـطٜ
 ِ ُِ ذبطٜ ِْ ٫ٚ سه ٌٖ ؾ٬ ٜكُع عًٝ٘ ذبطٜ ََٔ مل ؼٔب َٖا  َّ، ؾأ ِٖ َسُط ٌٖ ث ََٔ س ; (90)ايٓٚػا٤ٔ ع٢ً 

ِِ; ٭ْٖ٘ يف اسباٜينِي ِِ يف ايٖتشطٜ ّْ ؾ٬ َع٢َٓ يًٖتشطٜ ّْ   (91)٭ْٖ٘ ضبٖط ِِ ٚبعَسٙ ضبـٖط ٌَ ايٖتشطٜ قب
ٞٗ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ِ ، قاٍ ايٖؿاؾع ٣َٚبتشطٜ ًٞـُ  عـٔ ايـٓيٚب      (92): ُٚض ٌُ َع٢َٓ َـا ق َج

ِٔ عٖبـاؽ         ٞن ٚابـ ِٖ عـٔ عًـ ِ    -ق٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ، ثـ  -(93)ضنـٞ اهلٝل تعـاىل عـٓٗ
٢َٗ ْٗك٘. (95)، ٖٚٛ ايكٝاُؽ(94)ٚغرِيُٖا  ". اْت
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    ٟ ِٔ بؿـط ٘ٔ ٫بـ ٕٖ يف املدتكـِط املٓبـ  -(96)ٚيف ؾٛا٥ٔس ؾٝٔدٓا ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ أ
٘  ٖٚٛ نتاْب مٜجع  ٞٚ ضنٞ اهلل تعـاىل عٓـ ََـٔ قـاٍ ٫َـطأ٠ٕ: إٕ    -ؾٝ٘ ْكَٛم ايٖؿاؾع ٚ" :

٬ََّم مل ٜٓبٔػٞ َُٔ أيَعَ٘ اي ٌَ عًٝ٘ إ٫  (97)ْٜهِشُتٗا ؾٗٞ طايْل، ؾٜٓهَشٗا ؾأقاَبٗا ؾ ِٕ ػبَع أ
٬َِّم، ٚقـس قٝـٌ:    ِٔ اإلقاب١ٝ إ٫ بعَس اي ًٞٔو، ؾًِ تٝه ٬ََّم ٜٚقع ََع امٜل ٕٖ اي ََٗط َجًٔٗا; ٭

ًٕٞو"، ٚيف نتإب لَخطٖ ََ ٬ََّم إ٫ ع٢ً  ِٕ ْٜهِشُتـٔو   (98)ٞ اَطأُت٘، ٫ٚ ٜٜكُع اي : "إشا قـاٍ: إ
َٖٚدٗـا    ُٖٚدٗـا طـايْل، ؾتع ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع َّـ٬َم     -ؾأْٔ  طايْل، أٚ: ن ٕٖ اي َِـ٘ ؾـ٤ْٞ; ٭ مل ًَٜع

ٌَ، قاٍ: ٚيٛ قاٍ ٫َطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗا: ٜٛ ِْ نإ ٖٚٛ غرُي َايٕو ؾب أْ  طـايْل   ايصٟ ي٘ سه
ٗٞ ًِٝل، ؾٗٞ بعَس َٖس٠ٕ أبعُس، ٚقاٍ املعْ ٞٛ ـْ ؾٝـ٘  (99)ايٖػاع١ٜ. مل ت : ٚقس مٔسِعُت٘ قاٍ: أْا ٚاق

ٌَ إىل طـ٬م  ممَّـٔ مل أًَٔـٞو; يًٗػـ١ٖٔٓ       ِْ، ٚأمٜجُعٛا أْٖ٘ ٫ غـبٝ ٍْ، ٖٚصا قسٜ يٝؼ يٞ ؾٝ٘ قٛ
ِٕ َِّٜٛل ببسع١ٕ أٚ ع٢ً قؿ َُِع عًٝٗا، ؾٗٞ َٔ بأب أ ٜعـين  -١ٕ أبعُس، قـاٍ أبـٛ بهـط     اجملت

َٚـٞ،     ٖٞ نعٗـِط أ ِٕ قاٍ ٫َطأ٠ٕ مل ٜٓٔهِشٗا: إشا ْٜهِشُتٔو ؾأْٔ  عًـ َٔ بؿطٟ ٚيف ايعِّٗاِض إ اب
ِٔ َتعـاّٖطا; إُْٖـا ٜٜكـُع          ِٔ َتعاّٖطا; ٭ْٖ٘ يـٛ قايـ٘ يف شيـو ايٛقـٔ  مل ٜٝهـ ؾٜٓهَشٗا مل ٜٝه

ٌُ َع٢َٓ َا ٣َٚ َج ٌٖ، ُٜٚط ََٔ س ُِ ع٢ً  ًُٞ  عٔ ايٓيٚب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ثـِ   ايٖتشطٜ ق
ِٔ عباؽ  ٚغرِيُٖا، ٖٚٛ ايكٝاُؽ ٞن ٚاب ، ٚقس قٌٝ إٕ يف إَـ٤٬: ٚيـٛ ٚنًَّـ٘    (100)عٔ عً

ٖٚد٘، ؾكٌٝ ي٘: إسَس٣ ٖـاتني ظٚدُتـو. ؾكـاٍ: أُٜٗٗـا عٜكـس يـٞ عًٝٗـا         َٚٚد٘ ؾع ِٕ ُٜع بأ
ُٚٚدين. مل     ُٔـِس ؾكـاٍ: أُٜٖٗـا      ايٖٓهاَح طايْل. طًٜٜكِ ، ٚيٛ قـاٍ: ايـ  ُتـع ٜٜكـِع، ٚيـٛ مل ٜعَت

ٍَ ايؿـاٖش أخـَصٙ َـٔ        ٕٖ َٔ ْٜكـٌ ٖـصا ايكـٛ ًِٝل. اْت٢ٗ. قاٍ ؾُٝدٓا: ؾهأ ٞٛ ِٖٚدتٓٝٗا. مل ت ظ
ُّ ؾٝٔدٓا ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘.   ايرتٗزٔز املصنِٛض، ٚؾٝ٘ ْٜعْط". اْت٢ٗ ن٬

ٔٗ   -ٜٚعين بايٖتطٗزٔز َّـ٬     -ؾُٝـا أٝظـ َُـٔ أيَعَـ٘ اي  َم، ٚقٜٛيـ٘: ٚقـس قٝـٌ،    قٜٛيـ٘: ؾ
     َٕ ِٕ ٜهـٛ ُّ َٓـ٘ أ ٖٔ ٖـصا ٫ ًٜـَع ٍْ، ٚيه ـْ ؾٝ٘ يٝؼ ؾٝ٘ قٛ ٞٚ عٓ٘: أْا ٚاق ٍِ املعْ َٚٔ قٛ
ٞٚ يٝؼ يف املدَتَكط، إُْٖا  ُٔ بؿطٟ عٔ املعْ ًٜ٘ اب ِٖ ٖصا ايصٟ ْٜك ٍْ بأْٖ٘ ٜٜكُع، ث ٞٚ قٛ يًٖؿاؾع
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ٌَ ايٓٚه ٬َِّم قب ِِ، َٚٔ  اِح َٔ إ٤ٕ٬َايصٟ يف املدَتَكِط يف بأب اي ِٔ ايكاغ ٌِ اب ع٢ً َػا٥
ٌَ ؾٖت٢ مٔسَعتٗا يؿٟعا:   َػا٥

ُٖٚدٗـا ؾٗـٞ طـايْل، أٚ ٫َـطأ٠ٕ بعٝٓٔٗـا، أٚ       ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ٞٗ: ٚيٛ قاٍ: ن "قاٍ ايٖؿاؾع
َّ ايصٟ نإ يـ٘   ٕٖ ايه٬ َِ٘ ؾ٤ْٞ; ٭ ٖٚز أٚ ًَٜو، مل ًَٜع ِٕ ًَٜٞهُتو ؾأْ  سٙط، ؾتع يعبٕس: إ

ُِ ن ٌٜٛاسبه . ٚيٛ قاٍ ٫َطأ٠ٕ ٫ مئًٝهٗا: أْٔ  طـايْل ايٖػـاع١ٜ،   (101)إ ٖٚٛ غرُي َايٕو ؾب
 ،ٌَ ِٕ ٫ ٜعُ ـُ أٚىل أ ٟٗ نإ ايٖهعٝ ٌِ ايكٛ َُ ًِٝل، ؾٗٞ بعَس َٖس٠ٕ أبعُس، قاٍ: ؾإشا مل ٜع ٞٛ مل ت

ََٔ مل أًَٔٞو ٌَ إىل ط٬ِم  ٞٗ: ٚأمٜجُعٛا أْٖ٘ ٫ غبٝ َُِع; يًٗػ١ٖٔٓ اجمل(102)قاٍ املعْ عًٝٗا،  (103)َت
ًَٝل ببسع١ٕ أٚ ع٢ً قؿ١ٕ أبعُس" ٞٛ ِٕ َت  .(104)ؾٗٞ َٔ أ

ـْ ؾٝ٘، ٚقـس   ٖٞ َتٛقِّ ِّ َا ٜٞكَتهٞ إٔ ايٖؿاؾع ٞٚ، ؾًٝؼ يف ٖصا ايه٬ ٖصا ْٗل املعْ
ٌَ ٖصا ايبأب ٞٗ قب ٕٖ  -قاٍ املعْ ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ايـٖصاَٖب إىل أ ٍَ ايٖؿاؾع ملَّا سٜه٢ قٛ

ٍَ هلا: أْٔ  طايْل ث٬ّثـا  ايكؿ١ٜ تع ِٕ ٜكٛ ُٛز بعَس ايب١ْٔٛٓٝ غرِي ايهرب٣، ٚؾَطَن٘ يف قٛض٠ٔ أ
ٌٖ غ١ٕٓ طًك١ٟ ٌٚ غ١ٕٓ، َٔ طأسٔس ث٬ث١ٔص-ن َٛ قٛٝي٘: أْ  طايْل يف ن ِٕ ٫ ؽبً ٕ ;   (105): أ َعـا

ِٕ ٜطَٜس يف ٖصا ايٓٚهاِح ايصٟ عٜكس َٖا أ ٌَ ٚسَسخ غرُيٙ ؾه (106)إ ٜٛ ٬ََّم، ؾكس ب ـَ  ؾٝ٘ اي ٝـ
ًَٔهٞ ِٕ ٜطَٜس يف غرِي  َٖا أ َُ٘؟ ٚإ ٌُ ٚيـٝؼ بؿـ٤ٕٞ،   (107)ًَٜع َُٖب إيٝ٘ أسْس ٜعٔك ،ؾٗصا ٫ ٜص

َٖا إٔ ٜطَٜس يف ْهاح  ؼبُسُخ ٌَ ْهاح (108)ٚإ ٌَ   (109)، ؾكٛٝي٘: ٫ ط٬َم قب ، ٖٚصا طـ٬ْم قبـ
َُو اهلٝل تعاىل ِِ ضٔس ٖٗ  .(110)ْهاح  ؾتؿ

      ٛ ٕٖ قٜٛيـ٘ املعـطَٚف ٖـ ٞٗ بـأ ٌَ ْهـاح ، ٚعـٔ     ؾكس قٖطح املعْـ ِٕ ٫ طـ٬َم قبـ : أ
ٟٚ (111)اسباٟٚ ِِ       (112)يًُاٚضز ٖٞ ضنٞ اهلٝل تعـاىل عٓـ٘ شٜنـط يف أَايٝـ٘ ايكـسٜ ٕٖ ايٖؿاؾع أ

ِٖ ٖٚنـض   ـْ يف شيو. ث ٍُ أْ ؟ قاٍ: أْا ٚاق ًُٞ  ي٘: ؾُا تكٛ َّ ايٖٓاِؽ، قاٍ ايطبُٝع: ق ن٬
١َٖٔ نتٔب٘. اْت َِ، ؾكاض إيٝ٘، ْٖل عًٝ٘ يف عا ٕٖ ايٛقَٛع يـٝؼ  ي٘ اسبه ٍٖ شيو ع٢ً أ ٢ٗ، ؾس

 قٟٛيا ي٘.
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ٗٞ ِٔ ؾعٕٝب، عٔ  (113)ٚأخَطز ايبٝٗك ٌَ ايٓٚهاِح سسَٜح عُِطٚ ب ٬َِّم قب يف بأب اي
ٍُ اهلٔل ق٢ً اهلٝل عًٝ٘ ٚغًِ:  ٌَ ْهاح $أبٝ٘، عٔ دٚسٙ، قاٍ ضغٛ َٔ ططِٜل # ٫ ط٬َم قب

ِِ ٫ طـ٬َم ؾُٝـا ٫   $عُـط ٚ، ٚيؿٝعـ٘:    ، َٚٔ ططِٜل َٛط  ايٖٛضاِم، عٔ(114)سبٕٝب املعِّ
 .(115)#مئًٝو، ٫ٚ عتَل إ٫ ؾُٝا مئًٝو

ِٔ أبـٞ َعطٚبـ١ٜ عـٔ     (116)قاٍ ٞٚ عٔ َٛط ، ٚضٚا١ٜٝ ابـ ّ  ايٖسغتٛا٥ : ٖصٙ ضٚا١ٜٝ ٖؿا
ٌِ ط٬ْم ٫ٚ بْٝع ؾُٝا ٫ مئًٝو، ٫ٚ عتَل ؾُٝا ٫ مئًـوٝ $َٛط :  قـاٍ:  #. يٝؼ ع٢ً ايٖطد

َٚاٙ أبٛ زاَٚز يف نتا ِٔض ّ .(117)ٔب ايٗػٓ َِ، عٔ ٖؿا ِٔ إبطاٖٝ ِِ ب  ، عٔ َػً

ِٔ ؾعٕٝب، عـٔ أبٝـ٘، عـٔ دـٚسٙ      ِِ، عٔ عُِطٚ ب ثِ أخَطز َٔ ططِٜل سبٕٝب املعِّ
ٍَ اهلٔل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ:  ٕٖ ضغٛ ِٔ عُط ٚ، أ ٫ ط٬َم إ٫ بعَس ْهاح ، $عبٔس اهلٔل ب

ِٔ ؾعٕٝب; بعُهِٗ قـاٍ:  ، قاٍ: ضٚاٙ مجاع#ًَٕٔو(118)ص بعَسط٫ٚ عتَل إ٫  ٠١ عٔ عُِطٚ ب
ِٔ عُط ٚ نُا قاٍ سبْٝب  عٔ دٚسٙ. نُا قاٍ َْٛط ايٖٛضاُم، ٚبعُهِٗ قاٍ: عٔ عبٔس اهلٔل ب

ُِ  .(119)املعِّ

ٟٚص  ٣َٚطعٔ أبٞ عباؽ ، عٔ ايٗسٚض ِٔ َعني ، أْـ٘ قـاٍ: عُـُطٚ    (120) ثِ ض ، عٔ اب
ُٔ ؾعٕٝب ثك٠١ َٕ: مس(121)ب ِٔ غؿٝا ِٔ ب ٍُ:   ، َٚض٣ٚ عٔ اسبػ ٘ٔ ٜكـٛ ِٜـ َٛ َٖ َٔ ضا عُ  إغشاَم ب

         ٔ ِٔ ؾـعٕٝب ثكـ١ٟ، ؾٗـٛ نـأَٜٗٛب عـٔ ْـاؾع  عـ ِٟٚ عٔ عُـِطٚ بـ ِٔ   (122)إشا نإ ايٖطا ابـ
َٔ عبـٔس اهلٔل،      (123)عَُط ٖٞ بـ ٌ ، ٚعًـ َٔ سٓبـ ٟٚ أْٖ٘ قاٍ: ضأُٜ  أمحَس بـ ، َٚض٣ٚ عٔ ايبداض

ِٔ ؾـ   َِ ؼبتٗذٕٛ حبسٜٔح عُِطٚ بـ َٔ إبطاٖٝ ٟٖ، ٚإغشاَم ب َُٝس عٕٝب، عـٔ أبٝـ٘، عـٔ    ٚاسٝب
ِٔ ؾـعٕٝب   (124)دٚسٙ ٟٚ أْٖ٘ قاٍ: قس قٖض مساُع عُِطٚ بـ ٣َٚ عٔ أبٞ بهط  ايٖٓٝػابٛض ، ٚض

ِٔ عُط ٚ  .(125)َٔ أبٝ٘، ٚمساُع ؾعٕٝب َٔ َدٚسٙ عبٔس اهلٔل ب

َٕ ٝأِضٜـس طعـٔ دـٚسٙص    ِٕ ٜهٛ ُ٘ أ ٞٗ: إشا قاٍ ايٖطاٟٚ: عٔ َدٚسٙ، ؾإْٖ٘ ٜؿٔب  قاٍ ايبٝٗك

ُٕ َطغـًٟا، ؾـإشا قـاٍ     ضبُٔس ب (126) ِٔ عُط ٚ، ٚضبُْس يٝػ  ي٘ قشب٠١، ؾٝهـٛ ِٔ عبٔس اهلٔل ب
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ٍُ، ٚقـاض اسبـسُٜح َٛقـٟٛيا، ٚاهلل      ِٔ عُط ٚ، ظاٍ اإلؾـها ِٟٚ: عٔ دٚسٙ عبٔس اهلٔل ب ايٖطا
 .(127)أعًِ

ِٔ عبٔس اهلٔل ٜطٜؾُع٘ قاٍ:  ٞٗ سسَٜح دابِط ب ٌَ ْهاح ، ٫ٚ $ٚأخَطز ايبٝٗك ٫ ط٬َم قب
ٌَ ِٔ أبٞ ش٥ٕبص# ًَٕٔو عتَل قب ِٔ أبٞ ؾٝب١ٜ، سسثٓا ٚنْٝع، عٔ طاب ، عـٔ  (128) َٔ ططِٜل اب

ِٔ املٓهسِض، عٔ دإبط ؾصٜنطٙ (129)عٛا٤ٕ، عٔ  .(130)ضبُٔس ب

ِٔ      (132)، سٖسثين(131)ٚأخَطد٘ أّٜها َٔ ططِٜل عٛا٤ٕ دابْط، َٚـٔ ططٜـِل ضبُـٔس بـ
 .(134)دابْط (133)املٓهسِض سٖسثين

 ٌ ِٔ دب ٍُ اهلٔل قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ:      ثِ أخَطز سسَٜح َعأش ب ٫ $، قـاٍ ضغـٛ
ًَٕٔو ِٔ       ،#ط٬َم إ٫ بعَس ْهاح  ٫ٚ عتَل إ٫ بعَس  ِٔ دـطٜر ، عـٔ عُـِطٚ بـ َٔ ططِٜل ابـ

 .(135)زٜٓاض ، عٔ طاٚؽ ، عٔ َعإش، ؾصٜنطٙ

ٍُ اهلٔل قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘    (136)قاٍ َِٜٚٓا شيو أّٜها يف ايهتأب ايصٟ نَتب٘ ضغـٛ : َٚض
 ِٔ ِٔ عباؽ ، ٚعا٥ؿـ١ٜ  ٚغًِ يعُِطٚ ب ِٔ عَُط، ٚاب ٞن، ٚاب َٟ شيو أّٜها عٔ عً ِٚ ّ ، ُٚض سع

ٍُ       (137) طٚغرِيِٖص ضنٞ اهلٝل تعاىل عِٓٗ، عٔ ايٖٓيٚب قـ٢ً اهلٝل عًٝـ٘ ٚغـًِ، ٖٚـٛ قـٛ
ِٔ عباؽ  ٚعا٥ؿ١ٜ ضنٞ اهلل تعاىل عِٓٗ. ٞن ٚاب  عً

ٞن ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ َػّٓسا عٔ ا ٞٗ أثَط عً ِٖ أخَطز ايبٝٗك ٕٖ ضدًٟا غٜأٍ ث ِٔ أ سبػ
ِٖٚدـُ  ؾ٬ْـ١ٜ ؾٗـٞ طـايْل،       ِٕ تع ًٞـُ : إ َٔ أبٞ طايٕب ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ قاٍ: ق ٖٞ ب عً

 :ٙٞ ِٖٚدٗا، ؾ٬ ؾ٤َٞ عًٝو$ؾكاٍ عً  .(138)#تع

ِٔ عباؽ ، قاٍ:  ِٖ أخَطز عٔ عهط١َٜ، عٔ اب ِٔ     $ث ِٕ ٜٝهـ ُٔ َػـعٕٛز، ٚإ َا قاهلـا ابـ
ٌِ ِٖٚدُ  ؾ١ْٜ٬ ؾٗٞ طايْل، قاٍ اهلٝل تباَضى ٚتعاىل:  قاهلا ؾعي١َّٝ عامل ; يف ايٖطد ٍُ: إشا تع ٜكٛ

{ ٖٔ ُٖ ُُـٛ َّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ََُٓٛا ِإَشا َْٜهِشُت َٔ ل َٗا ائَّصٜ {َٜا ٜأٜٗ
، ٚمل ٜكـٌ: )إشا طًكـتِ   (139)

 .(140) امل٪َٓات ثِ ْهشتُٖٛٔ(
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ٞٗ يف شيو أؾٝا٤َ تَطٞنٓا ٔشنَطٖا اختكاّض ِٔ ي٘ٚغام ايبٝٗك ًُٞتطاَدِع َٔ ايٗػٓ  .(141)ا ؾ

ٚٞ َّاب ِٔ يًد َٕ: "قٛٝي٘: ٫ طـ٬َم، َعٓـاٙ    (142)ٚيف َعامِل ايٗػَٓ قاٍ ايؿُٝذ أبٛ غًُٝا
ٌِ ٬َِّم امل٪ٖد ِِ اي ُٞ سه َٞ  (143)ْؿ ِٕ متًٜو بعكٔس ايٓٚهاِح، ٖٚٛ ٜٞكَتٔهٞ ْؿ ٌَ أ ع٢ً املطأ٠ٔ قب

َٕ يف اَطأ٠ٕ بعٝ ِّ غٛا٤ّ نا ًٜــ     ٚقٛٔع٘ ع٢ً ايعُٛ ٖٔ، ٚقـس اخَت ٓٔٗا أٚ يف ْػـا٤ٕ ٫ بأعٝـأْٗ
ِٔ عٖباؽ ، ٚعا٥ؿ١ٜ ضنٞ اهلٝل تعـاىل عـِٓٗ أْٗـِ مل     ٞن، ٚاب َٟ عٔ عً ِٚ ايٖٓاُؽ يف ٖصا; ؾُط
ِٔ املػـٝٔب، ٚعٛـا٤ٕ،           َٟ شيـو عـٔ ُؾـطٜض ، ٚابـ ِٚ ِٚا ط٬ٟقا إ٫ بعـَس ايٓٚهـاِح، ٚقـس ُض َٜط

ِٔ دبري ، ٚعهط١َٜ، ٚقتاز٠ٜ ٞٗٚطاٚؽ ، ٚغعٝٔس ب ُّ ايٖؿاؾع َٖب اإلَا  .(144)، ٚإيٝ٘ ش

َٖب  ٟٗ، ٚإيٝ٘ ش ٌَ ايٓٚهاِح، ٚب٘ قاٍ ايٗعٖط ٬َِّم قب ِٔ َػعٕٛز إٜكاُع اي َٟ عٔ اب ِٚ ُٚض
ِٟ  .(145)أقشاُب ايٖطأ

ُٔ أبٞ ي٢ًٜٝ ٞٗ ٚاب ِٕ شٜنط(146)ٚقاٍ َايو٠ ٚا٭ٚظاع اَطأ٠ٟ بعٝٓٔٗا، أٚ قـاٍ:   (147): إ
ِٖ ؾًٝؼ بؿـ٤ٕٞ، ٚنـصيو قـاٍ ضبٝعـ١ٝ    َٔ قب١ًٕٝ أٚ بًٕس بعٝٓٔ٘، داظ، ٚ ِٕ ع ، ٚقـاٍ  (148)إ

ٟٗ ّ . ٚقــاٍ أمحــُس ٚأبــٛ  (149)ايجــٛض ّٛا َــٔ شيــو: إشا قــاٍ إىل غــ١ٕٓ أٚ ٚقــٕ  َعًــٛ عبــ
ِٟٚ    (150)عبٕٝس ََط بـايٖتعِٜٚر. ُٚض ِٔ ْٜهـض مل ُٜـِ٪ ِٕ مل ٜٝه ََِط بايؿطاِم، ٚإ ِٕ نإ ْٜهض مل ُٜ٪ : إ

ٚٞ ُٛ ٖصا عٔ ا٭ٚظاع  .(151)عب

ََٔ قـاٍ بعـاِٖطٙ، ٚأدـَطاٙ    قاٍ ايؿُٝذ أب َٕ: ٚأغعُس ايٖٓاِؽ بٗصا اسبسٜٔح  ٛ غًُٝا
ْٔص ٍ ، طٚاسبسُٜح سػ ٍ  ٚسا ََٔ ؾٖطم بنَي سا َٔ٘; إِش ٫ سٖذ١ٜ ََع  ، ٚقـاٍ  (152) ع٢ً عُٛ

ٌَ      (153)أبٛ عٝػ٢ َّـ٬ِم قبـ ٟٗ ؾـ٤ٕٞ أقـٗض يف اي ًٞـُ : أ ٌَ، ؾك َٔ إمساعٝ : غأٞيُ  ضبَُس ب
ُٔ عباؽ  عٔ ٖصا، ايٓٚهاِح؟ ؾكاٍ: سسُٜح عُِط ِٔ ؾعٕٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دٚسٙ. ُٚغ٦ٌ اب ٚ ب

ٖٔ  }ؾكَطٜأ قٜٛي٘ تعاىل:  ُٖ ُُـٛ ًَّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ََُٓٛا ِإَشا َْٜهِشُت َٔ ل َٗا ائَّصٜ  ،(154)اٯٜـ١ {َٜا ٜأٜٗ
ُِ خ٬ٟؾا أْٖ٘ يٛ باع غًع١ٟ ٫ مئًٝهٗا، ث ِ ًَٜٜهٗـا أْـ٘   ٚقٛٝي٘: ٫ بَٝع إ٫ ؾُٝا مئًٝو، ٫ أعً

ٞٚ.(155)٫ ٜكٗض ؾٝٗا" َّاب ُّ اشب ٢َٗ ن٬  . اْت
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  ِ ِٔ ا٭ضبعـ١ٝ يف نتـٔبٗ َٚاٙ أقشاُب ايٗػٓ ِٔ ؾعٕٝب ض ، ٚقـاٍ  (156)ٚسسُٜح عُِطٚ ب
      ْٔ ٟٗ: سػـ ٌَ ايٓٚهاِح نُـا تكـٖسّ. ٚقـاٍ ايرتَـص ٬َِّم قب ٟٗ: ٖٛ أقٗض ؾ٤ٕٞ يف اي ايبداض

ُٔ ؾ٤ٕٞ يف ايبأب ُِ: قـشُٝض اإلغـٓازٔ   (157)قشْٝض. ٚقاٍ: ٖٛ أسػ . (158). ٚقاٍ اسبـان
ْٔ ٞٚ أْٖ٘ قاٍ: إْٖ٘ سػ  .(159)ُْٚٔكٌ عٔ اشبٛاب

ٍ  يف بأب ايُٝنِي ؾُٝا ٫ مئًٝو: "اختًٜٝؿٛا إشا سًٜــ   َّا ِٔ ب ٟٚ ٫ب ٚيف ؾطِح ايبداض
ٌِ ؾكاٍ َايو٠ ِٕ ًَٜٜه٘ يف املػتكب ٌُ ٜعٔتُل َا ٫ مئًٝو إ ِٕ عٖٝٔ أسـّسا أٚ قب (160)ايٖطد ًٝـ١ٟ  : إ

ّْ، طملص    ٌٗ ممًٕٛى أًَٔٝهـ٘ أبـّسا سـطا ِٕ قاٍ: ن ََ٘ ايعتُل، ٚإ َِـ٘ عتـْل،    (161) أٚ دّٓػا يِع ًَٜع
ِٔ مل       ِٕ مل ٜعـٝٚ ََـ٘ اسبٓـُح، ٚإ ِٕ عٖٝٔ قب١ًٟٝ أٚ بًس٠ٟ أٚ قـؿ١ٟ َـا، يِع ٬َِّم; إ ٚنصيو يف اي

َِ٘، ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ٜ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ ٚأقشاُب٘ َّ(162)ًَٜع َُ٘ اي ٬ُم ٚايعتُل غٛا٤ّ : ًَٜع
ٗٞ ِٖ أٚ خٖل، ٚقاٍ ايٖؿاؾع ِٖ. (163)ع َُ٘; ٫ َا خٖل ٫ٚ َا ع  : ٫ ًٜع

ََـٔ      ٌٖ اهلٝل تعـاىل هلـِ، ٚ َُٛا َا أَسـ ِٕ ؼبٚط ٢َٗ عباَزٙ أ ٕٖ اهلٜل تعاىل ْ ٚسٖذ١ٝ َايٕو أ
ٌٖ اهلٝل تعـ   ٌٖ َا أَسـ ِّ ع٢ً ْؿٔػ٘ ن اىل يـ٘، ٚسٖذـ١ٝ   اغَتِج٢َٓ َٛنَع ْهاح  أٚ عتل  ؾًِ ؼبٚط

ََدـَطُز       ََدَطُدٗـا  ِٕ قـَسض عًٝٗـا، ٚ َُ٘ ايٛؾا٤ُ بٗـا إ ٌٖ ًٜع ايهٛؾٝٚني أْٖٗا طاع٠١ هلٔل عٖع ٚد
ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘ قٛٝي٘ ق٢ً اهلٝل  ِٕ، ٚسٖذ١ٝ ايٖؿاؾع ٍُ َايو٠ يف ا٭ميا ايٖٓصِض، نُا ٜكٛ

٫َّ ْصَض يف َعك١ٕٝ، ٫ٚ ؾُٝا ٫ مئًٝو ا$عًٝ٘ ٚغًِ:  ُٔ لز َِـ٘ ايٖٓـصُض   (164)#ب ، ٚإشا مل ًَٜع
ٕٖ اهلٜل تعـاىل إُْٖـا دَعًٜـ٘ يف        َّـ٬ُم ؾـإ َٖـا اي ََ٘، ٚأ ِٕ ٫ تًَع ِٜٚي٢ أ ؾُٝا ٫ مئًٝو ؾايُٝنُي ٜأ

ٖٔ}نتأب٘ بعَس ايٓٚهاِح، ؾكاٍ تعاىل:  ُٖ ُُٛ ًَّٞكُت ِٖ ٜط ََٔٓأت ُث ُِ امٝلِ٪ ص، 49طا٭سـعاب: {ِإَشا َْٜهِشُت
ِٖ( ٫ ت  . اْت٢ٗ. (165)ٛٔدُب غرَي ايتعكٝٔب"ٚ)ث

ِٔ سكني  يف قٖك١ٔ املـطأ٠ٔ ايـ  ْـَصَضِت يف ْاقـ١ٔ      َٕ ب ٚمل ٜصنط ايبٝٗكٞ سسَٜح عُطا
َٚاٙ      ِٕ اهلٝل أظٜباٖا عًٝٗا ٜيتـصحٜبٖٓٗا، ٖٚـٛ سـسْٜح قـشْٝض َض ايٓيٚب ق٢ً اهلٝل عًٝ٘ ٚغًِ إ

ِٔ ُسِذـط     ٞٚ بـ ِٔ سطٕب، ٚعً ِْ يف قشٝٔش٘، عٔ ظٖرِي ب ٟٚ، ٚايًؿـٝغ يـعٖري ،    َػً ايٖػـعس



٬ََّم ع٢ً ايٓٚهاِح  ِٔ عًَّل اي ُٖ  163       س بٔ ؾاحل ايعتٝيبخايز.           ضؾُع ازٝبٓاِح َع

َِ، سٖسثٓا أُٜٗٛب، عٔ أبٞ ٔق٬ب١ٜ، عٔ أبٞ املَّٗـٔب، عـٔ    ُٔ إبطاٖٝ ٌُ ب قا٫: سٖسثٓا إمساعٝ
ٌ  ٚؾٝ٘:  ِٔ ُسَكني  يف سسٜٕح طٜٛ َٕ ب ، ٚٝأقـٝبٔ   (166)ٚٝأٔغَطت اَطأ٠٠ َٔ ا٭ْكاِض$عُطا

ُّ ُٜط   ََٛثاِم، ٚنـإ ايكـٛ َُٗـِ بـنَي َٜـَسٟ بٝـٛٔتِٗ،      ايَعِهبا٤ُ، ؾهاْ  املطأ٠ٝ يف اي ؼبـٕٛ ََْع
ٌَ، ؾذَعًِٜ  إشا َزَِْ  َٔ ايبعرِي َضٜغا، ؾترُتٝنـ٘   َٛثاِم، ؾأَتٔ  اإلب ًٜتِ  شاَت ي١ًٕٝ َٔ اي ؾاْٜؿ

ٖٛقـ٠١  ََُٓ َٞ إىل ايَعِهبا٤ٔ، ؾًِ تِطُؽ، قاٍ: ْٚاق٠١  ِٖ    (167)ست٢ تٓتٗ ، ؾكَعـَسِت يف َعُذِعٖـا، ثـ
ًٜٜكِ ، ْٚٔصُضٚا ٜٛ ِٕ ظبَّاٖـا اهلٝل   (168)ظَدَطِتٗا ؾاْ ًُٜبٖٛا ؾٜأِعَذَعتِٗ قاٍ: ََْٚصضت هلٔل إ ٜٛ بٗا ؾ

ٍِ اهلٔل         ََٔ  املسٜٓـ١ٜ َضلٖـا ايٖٓـاُؽ، ؾكـايٛا: ايَعِهـبا٤ُ ْاقـ١ٝ ضغـٛ عًٝٗا ٜيتصحٜبٖٓٗا، ؾًُا قٔس
ٍَ اهلٔل ملسو هيلع هللا ىلص ِٛا ضغٛ ِٕ ظبَّاٖا اهلٝل تعاىل عًٝٗا ٜيتٓشَطْٖٗا، ؾأَت  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾكاي : إْٖٗا َْصَضِت إ

ِٕ ظبَّاٖا اهلٝل تعاىل عًٝٗا $ُطٚا شيو ي٘، ؾكاٍ: ؾَصٜن َٕ اهلٔل، ب٦َؼ َا َدَعِتٗا، ََْصَضِت إ غبشا
 .(170()169)#ٜيتٓشَطْٖٗا! ٫ ٚؾا٤َ يٓصض  يف َعك١ٕٝ ٫ٚ ؾُٝا ٫ مئًٝو ايعبُس

ٍُ عٔ اسبٓؿ١ٖٔٝ أْٖ٘ إشا  ٚا٫ستذاُز َٓ٘ نا٫ستذاِز َٔ ا٭سازٜٔح ايٖػابك١ٔ، ٚاملٓكٛ
٬ََّم ع٢ً املًٔو طٚحبازٕخصعَّل  ٌْ (172)لخَط بعَسٙ أْٖ٘ ٜكٗض ايٖتعًُٝل (171) اي ، ٖٚصا ؾاَ

َٖٚدٗا  ِ  ؾأْٔ  طايْل، ٚقٝاُؽ ٖصا أْٖ٘ إشا تع ـَ زضٖ ِٝٔتين أي ٜٛ ِٕ تعٚدُتٔو ٚأع ملا إشا قاٍ: إ
ٌَ ًَٔه ٬َِّم قب ـَ، ٖٚصا بُٝع اي ًُٝل ٚمئًٝو ا٭ي ٞٛ ِ  أْٖٗا ت ـَ زضٖ ِٜٛت٘ أي ٘، ٚاهلٝل تعـاىل  ٚأع

ٖٔ  }مل ُٜٔبِض ايؿس١ٜٜ إ٫ يف املًُٛن١ٔ قاٍ اهلٝل تعاىل:  ُٖ ُُٛ ُِٝت ُٖا لَت َٔ ِِ ٜإٔ َتٞأُخُصٚا  ٌٗ ٜيٝه ٫َٜٚ َٜٔش
٘ٔ ٜؾـ٬ٜ ُدَٓـاَح         ًَّـ َُـا ُسـُسَٚز اي ِِ ٜأ٫َّ ُٜٔكٝ ِٕ ٔخٞؿـُت ٘ٔ ٜؾـِإ ًَّ َُا ُسُسَٚز اي َؾ٦ِٟٝا ِإ٫َّ ٜإٔ ََٜداٜؾا ٜأ٫َّ ُٜٔكٝ

َ٘ٔعًٜ َُا اٞؾَتَسِت ٔب َُا ٔؾٝ ِٗ ِٝ}
(173). 

 ٍَ ِٕ ٫ قٛ ُٜٛع ب٘ أ ٞٚ ضنٞ اهلٝل تعاىل عٓ٘، ؾايصٟ أق َٖا ع٢ً َصٖٔب ايٖؿاؾع ٚأ
ِٕ أعِٛٝٔتين( يًؿِٛض  ٕٖ )إ ٞٚ بايٛقِٛع، ٚبتكسِٜط ثبٛٔت٘ ٫ دب٤ُٞ يف ٖصٙ أقًٟا; ٭ يًٖؿاؾع

ٕٖ ايتعَٜٚر قأط ٌُ ؾٝ٘ ايؿُٛض; ٭ ٍَ: عَٓسٙ، ٖٚصا ٫ ؼبُك ِٕ ُٜكا ْع يؿٛض١ٖٜٔ اإلعٛا٤ٔ، ٚبتكسِٜط ٜأ
 ،ِٕ ٕٖ ايٖتعَٜٚر ٫ ُٜؿرَتٝط ؾٝ٘ ايؿُٛض، ؾَتٓاٜؾ٢ ايٖؿططا ِٜٛت٘ ؾّٛضا، ُٜعاَضُ  بأ َٖٚدٗا أع إشا تع
٢ٜٛ عٔكَب ايٖتعِٜٚر َٔ غرِي  َٖٚز ع٢ً ايؿِٛض ُٜٚع ِٕ ٜتع ٍِ: اؾَتَطٜط أ ِٕ قاٍ ع٢ً ٖصا ايكٛ ؾإ
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ٌ ، قًٓا: ٖصا خ٬ُف ٍَ ٫ ٜٞكَتٔهٞ ايؿَٛض،  ؾك ٖٚ ٕٖ ايٖؿطٜط ا٭ ٍِ، ؾإ ٖٚ َٛنِٛع ايٖؿطٔط ا٭
ٍِ ع٢ً ايٖجاْٞ يف ايٖتطاخٞ  ٖٚ ٕٖ قها٤َ ا٭ ِْ، نُا أ ٍِ ذبهُّ ٖٚ ؾكها٤ُ ايٖؿطٔط ايٖجاْٞ ع٢ً ا٭

ِٔ ؼب٢َٝ ٌٜٛ شيو قّٛعا، ٚيف تعًِٝل ضبُٔس ب ِٕ ب ُٖا تٓاٜؾ٢ املٛنٛعا ِْ، ؾً تًُٝٔص  (174)ذبهُّ
٬َِّم ٚايٖتًِٛٝل  (175)ايَػٖعايٞ َِ املػأي١ٔ َِٜٓبٓٔٞ ع٢ً َعطؾ١ٔ َع٢َٓ اي ٕٖ ؾٗ يف اشب٬ٔف أ

٬ََّم نايٖتًِٛٝل مبع٢ّٓ ٚاسٕس، ؾكٛٝيِٗ: طَّل  ٕٖ اي ِِ أ ٚسكٝك١ٔ ايٖتعًِٝل، ؾُعتٜكُس اشٜبك
َٖا ايٖتعًُٝل ؾًٝؼ َّا، ٚأ ُّا ٚن٬ ٍِ، بٌ  تًٟٛٝكا ٚط٬ٟقا، نكٛٔيِٗ: نَِّ تهًٝ ط٬ٟقا يف اسبا

ِّ ايٓٚهاِح  ٍِ عَٓس ٚدٛٔز ايٚكٜؿ١ٔ، ؾًِ ٜؿتٔكِط يف تكشٝٔش٘ إىل قٝا ٜكرُي ط٬ٟقا يف ثاْٞ اسبا
 إ٫ سنَي ٜكرُي ط٬ٟقا.

       ،ٌٚ َّـ٬ُم ؾٗـٛ ايٛاقـُع يف احملـ َٖـا اي ِٕ، أ َُتػـاٜطا ٬ََّم  ٕٖ ايتًَٛٝل ٚاي َٚعتكُسْا: أ
ِّ ٜٛ َّـ٬ِم باإلٜكـاِع،     ٚايٖتًُٛٝل إٜكاْع َٔ امٝل ِل، ٚايٖتًُٛٝل ٚايٖتعًُٝل ن٬ُٖـا تكـٗطْف يف اي

َٕ ايٓٚهـاِح    َّـ٬ِم زٚ ٖٛض ، ٫ٚ ًَٜو يً َُتك ٬َِّم غرُي  َٕ ًَٔو اي ٬َِّم زٚ ٚايٖتكٗطُف يف اي
٬ََّم غرُي ايٖتًِٛٝل، ٚايٖتًٛٝـُل تكـطٗ   ٕٖ اي ٌَ املًٔو، ٚايعباض٠ٝ عٓ٘: أ ْف يف ؾًٝػٞ ايٖتعًُٝل قب

ِٕ زخًٞـٔ      ََٔ قـاٍ ٭دٓبٖٝـ١ٕ: إ  ٖٕ ٬َِّم باإلٜكاِع، ٜٚتأُٜٖس َا شٜنِطْاٙ بايٖتعًِٝل املًِٜٛل، ؾإ اي
ٌُ ط٬ْم ب٬ ْهاح ، ؾـايٛاقُع   ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل. نإ ايٓٚهاُح َهُّطا ؾٝ٘ قّٛعا; إِش ٜػَتشٝ

ِّ أبًُؼ ثبّٛتا َٔ املصنِٛض قطؼٟبا، ؾس ٕٖ املاَْع َٔ ايكٖش١ٔ اْتؿا٤ُ َٔ نطٚض٠ٔ ايه٬ ٍٖ ع٢ً أ
ٍِ، ؾـ٬ ؼبتـاُز يف           ٕٖ ايٖتًٛٝـَل يـٝؼ بٛـ٬م  يف اسبـا ِِ أ َُـُس اشٜبكـ َّٛـ٬ِم، َٚعَت ًَٔو اي
ُّ املطنَُّب َٔ  تكشٝٔش٘ إىل ايٓٚهاِح، ٚتكطُٜطٙ أْٖ٘ مينْي; إِش سٗس ايُٝنِي بػرِي اهلٔل تعاىل ايه٬

ُٚٔدَس َٗط ؾٝ٘ َككُٛز ايٖؿطٔط ٚازبعا٤ٔ، ٚقس  َٞ ايٖتعًُٝل ميّٝٓا يف ايُعطٔف ٚايٖؿطِع، ٚظ ُٚ ا، ُٚغ
  ٌٗ ٬َِّم، ٚضبـ ـٔ َُٓع ايٖٓؿِؼ َٔ احملًٛٔف عًٝ٘ خٟٛؾا َٔ ٚقِٛع اي ايُٝنِي; إِش غطُ  اسباي
٬َِّم َٛدٛز٠٠، ٚيهٖٓٗا َطنَّبـ٠١ يف غـٝاِم    ايُٝنِي شاْت، ؾ٬ ؼبتاُز إىل ايٓٚهاِح، ٚقٝػ١ٝ اي

ِٞ ن٬ ٕٖ ن١ًُٜ ايٖؿٗاز٠ٔ َطنَّب٠١ َٔ ايٓؿ ِِ املؿطٔز، أ٫ تَط٣ أ ُِ املطنَّٔب غرُي سه ّ  لخَط، ٚسه
َّـ٬ِم    َٞ بايٚصنِط يهإ نؿّطا، نصيو قـٝػ١ٝ اي ُُٗا ايٖتٛسُٝس، ٚيٛ أؾَطز ايٓؿ ٚاإلثبأت ٚزع



٬ََّم ع٢ً ايٓٚهاِح  ِٔ عًَّل اي ُٖ  165       س بٔ ؾاحل ايعتٝيبخايز.           ضؾُع ازٝبٓاِح َع

ُٚٔدَست ايٚكؿ١ٝ مل تبَل ايٚكـؿ١ٝ ؾـ   طٟطا بعـَس ايٛدـٛٔز،   يف تطنٝٔب ايُٝنِي نإ ب٘طا، ْعِ إشا 
ٌٖ تطنٝـُب   ُٚٔدس مل ِٜبَل ؾطٟطا، ٚاعب ٌُ عًٝ٘ َا مل َُٜٛدِس، ؾإشا  ٕٖ سطَف ايٖؿطٔط إُْٖا ٜسُخ ؾإ
ُّ ًَُٜٛل ايٖتعًٝـِل،   ُٕ ط٬ٟقا، ٫ٚ ًَٜع ٬َِّم َؿطز٠ٟ ؾٝهٛ ايُٝنِي، ٚعَٓس شيو تِبٜك٢ قٝػ١ٝ اي

َّ ايٛقِٛع  َٕ َعًٛ ِٕ ٜهٛ ٕٖ ازبعا٤َ َٜٓبٔػٞ أ عَٓس ايٖؿطٔط، إَا غايّبا نُا يف قًٔب ايٓٚهاِح، ؾإ
ًِٜل ؾًـٝؼ ايٓٚهـاُح    ٞٛ َٖا يف امل أٚ ٜكّٝٓا نُا يف ايٖتعًِٝل املكٖٝٔس باملًٔو سٖت٢ تَٓعٔكَس ايُٝنُي، ٚأ
  ِّ ٌُ اغتُطاُض عـس ٬َُّم; إٔش ا٭ِق ٌُ ٫ٚ ٜٜكُع اي ُّا، ٫ٚ قٖٝسٙ بصنِطٙ، ؾايػايُب أْٖٗا تسُخ قا٥

ٌِ ازبعا٤ٔ.ايٓٚ  هاِح، ؾاَتََٓع ا٫ْٔعكاُز شبً

ٌٚ، ٚايٖؿـطٝط     ََٔ قاٍ: قٛٝي٘: أْٔ  طايْل. إُْٖا َٜٓعٔكُس غبّبا إشا اٖتَكـٌ باحمٜلـ  َِٗٓٚ
َٕ عٓـَسٙ    ٍُ، ؾٝهـٛ ٌَ ا٫ٚتكا ِٕ تٛدَس ايٚكؿ١ٝ ٚؼبُك ٌٚ، ؾَُُٝٓع ايٖػَبب١ٜٖٝ إىل أ ميَُٓع اٚتكاٜي٘ باحمل

 غبّبا.

ُ٘ ازبُِع ٚازبٛاُب: أْٖ َٕ ايٖتعًِٝل ميّٝٓا، ٚيهٖٓ٘ ٫ ُٜٓايف نَْٛ٘ إٜكاّعا، ٚٚد ُِ نٛ ا ُْػِّ
ٍِ، ٚايٖعُٚز أَت٢ ب٘ يَُٝٓـَع ْؿَػـ٘    ٬َِّم عَٓس ايٗسخٛ ٕٖ ايٖؿاضَع دَعٌ ٖصا ايًؿٜغ إٜكاّعا يً أ
     ٖٕ ٬َِّم، ؾًٝؼ بـنَي ايه٬َـني تٓـإف، ٚقـطُف ا٫عـرتاِ  أ ٍِ خٟٛؾا َٔ اي  َٔ ايٗسخٛ

ِٝـُتِ     ٍُ: إٕ عَٓ ٕٖ سٖسٙ ايٖؿطٝط ٚازبـعا٤ُ، ؾٓكـٛ ايٖتعًَٝل اْعٜكَس ميّٝٓا يف املًٔو; ؾػٝكٛيٕٛ: ٭
ُِٝتِ ب٘ دعا٤ّ ٚاقّعا عَٓس ايٖؿطٔط غايّبـا   ِٕ عَٓ ب٘ دعا٤ّ َصنّٛضا ؾكٞط ؾٗٛ بايٖتعًِٝل املًِٛل، ٚإ

ّْ ايٛقُٛع عَٓس ا ٬ََّم َعًٛ ٕٖ اي يٓٚهاِح ٜكّٝٓا أٚ غايّبا سٖت٢ تَٓعٔكَس ايُٝنُي، أٚ ٜكّٝٓا، ؾَبُٝٚٓٛا أ
ّْ ايٛقُٛع ؾاَْعكَس  ِٖ َعًٛ ٕٖ ازبعا٤َ َث ٌٖٚ ٜٚقع ايٓٚعاُع إ٫ ؾٝ٘؟ خب٬ٔف ايٖتعًِٝل يف املًٔو; ؾإ

 ايُٝنُي.

َِٓبٓٔٞ ع٢ً اْعكأز ايَُٝنِي، ٚاْعكاُز ايـُٝنِي َؿـطٚط٠    ٬َِّم َٜ ٕٖ ٚقَٛع اي ٌُ: أ ٚاسباق
َّ ِٕ اي ٌٗ ايٓٚعاِع، ؾكاض زّٚضا.بهٛ َّ ايٛقِٛع، ٖٚٛ ضب  ٬ِم َعًٛ
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ٕٖ ايٖتًَٛٝل َتَكٗطْف يف املـطأ٠ٔ.   ٌٚ بٓا٤ّ ع٢ً أ ٍَ باحمل ٕٖ ايٖؿطٜط ميَُٓع ا٫ٚتكا ٚقٛٝيِٗ: إ
ِٖ ايٛاقـُع اْكٛـاُع ايٓٚهـاِح،          َّٛـ٬ِم باإلٜكـاِع، ثـ يٝؼ نصيو; ؾإْٖا بٖٖٝٓا أْٖـ٘ تكـٗطْف يف اي

ُٔ ؼبٝـ٢    ٚايٖؿ ٌٚ، َٚا قاٍ ضبُـُس بـ َّؿٔغ، ْعِ ُٜ٪ٚخُط ٚقَٛع٘ يف احمل ٍَ باي طٝط ٫ ميَُٓع ا٫ٚتكا
٬َِّم: "ٚإشا  ِٕ يف اي ُٛٙ يف اهلسا١ٜٔ يًشٓؿ١ٖٔٝ ؾكاٍ يف بأب ا٭ميا ِِ قس ُشٔنط عب َُػَتُٓس اشبك أْٖ٘ 

    ِٕ ٌَ أ ٬ََّم إىل ايٓٚهاِح ٜٚقع َعٔكٝـَب ايٓٚهـاِح; َجـ ِٖٚدُتـٔو    أناَف اي ِٕ تع ٍَ ٫َـطأ٠ٕ: إ ٜكـٛ
ٞٗ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٫ ٜٜكـُع   ُٖٚدٗا ؾٗٞ طايْل، ٚقاٍ ايٖؿاؾع ٌٗ اَطأ٠ٕ أتع ؾأْٔ  طايْل، أٚ: ن

 :ُّ ٬َُّم يكٛٔي٘ عًٝ٘ ايٖك٠ٝ٬ ٚايٖػ٬ ٌَ ايٓٚهاِح$اي  . (176)#٫ ط٬َم قب

ٕٖ ٖصا تكٗطُف ميني ; يٛدٛٔز ايٖؿـطٔط ٚازبـعا٤ٔ، ؾـ    ُّ    ٚيٓا أ ٬ ُٜؿـَتطٝط ئكـٖشٔت٘ قٝـا
ٌَ شيو أثـُطٙ املٓـُع    ْٔ ب٘ عَٓسٙ، ٚقب ٕٖ ايٛقَٛع عَٓس ايؿطٔط ٚاملًٝو َتٝكَّ ٍِ; ٭ املًٔو يف اسبا
ـٔ    ٌُ َأثْٛض عـٔ ايٖػـً ِٞ ايٖتٓذِٝع، ٚاسبُ ٍْ ع٢ً ْؿ ِْ باملٓكطٔف، ٚاسبسُٜح ضبُٛ ٖٚٛ قا٥

ٟٚ (177)نايٖؿِعيب اٜؾ٘ إىل ؾطٕط ٜٚقع عكَٝب ايٖؿـطٔط،  ، ٚإشا أن(179)ٚغرِيُٖا (178)ٚايٗعٖط
ِْ يف   ٕٖ املًٜو قـا٥ ًٞٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل، ٖٚصا با٫ٚتؿاِم ٭ ِٕ زَخ ٍَ ٫َطأٔت٘: إ ِٕ ٜكٛ ٌَ أ َج
٬َِّم  ٍِ، ٚايعَّاُٖط بكا٩ُٙ إىل ٚقٔ  ايٖؿطٔط ؾٝٔكٗض ميّٝٓا أٚ إٜكاّعا، ٫ٚ ٜٔكٗض إناؾ١ٝ اي اسبا

ـُ َا َٕ اسباي ِٕ ٜهٛ َٕ ظـاّٖطا       إ٫ أ ِٕ ٜهـٛ ٕٖ ازبـعا٤َ ٫ ُبـٖس أ يٟها أٚ ٜهـٝٝؿ٘ إىل ًَـٕو; ٭
َٕ طبٟٝؿا يتشكِٝل ٠ٖٝٛ ٚايعُّٗـُٛض بأسـٔس ٖـصٜٔ     (180)يٝهٛ ٔ طَع٢ٓ ايُٝنِي، ٖٚٛ ايك ص ا٭َـطٜ

(181)    ِٕ ، ٚاإلناؾ١ٝ إىل غبٔب املًٔو مبٓعي١ٔ اإلناؾ١ٔ إىل املًٔو; ٭ْٖ٘ ظاْٖط عٓـَس غـبٔب٘، ؾـإ
ٕٖ     قاٍ ٭دٓب١ٕٖٝ: إ َٖٚدٗـا ؾـَسَخًٔ  ايـٖساض مل تًٛٝـِل; ٭ ِٖ تع ِٕ زخًٔ  ايٖساَض ؾأْ  طايْل، ث

ـَ يٝؼ مبايٕو، َٚا غـبٔب٘، ٫ٚ بـٖس َـٔ ٚاسـٕس      (183)ص أٚط أناؾ٘ إىل املًـٔو   (182)اسباي
ُّ اهلسا١ٜٔ  .(184)َُٓٗا". ٖصا ن٬

ُٔ ؼب٢ٝ، ٖٚصا ايصٟ قـايٛٙ َـٔ أ   ُّ ضبُُس ب ٕٖ قٜٛيـ٘:  ٚؾٝ٘ َع٢ٓ َا أؾاض إيٝ٘ اإلَا
ٌٚ، ؾتُتٓـُع         ٌٚ، ٚايٖؿـطٝط ميَٓـُع اٚتكـاٜي٘ باحملـ ٌَ باحملـ أْٔ  طايْل، إُْٖا ٜٓعكُس غبّبا إشا اٖتكـ
ٕٖ ايُٝنَي  ُٕ غبّبا، ٖٛ ْعرُي قٛٔيِٗ: إ ٍُ ؾٝهٛ ٌُ ا٫ٚتكا ِٕ ُتَٛدَس ايٚكؿ١ٝ، ٚؼبُك ايٖػبب١ٝٝ إىل أ
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ٌَ اسٔبِٓـٔح،      يَٝػِ  غبّبا يف إػبأب ايهؿَّـاض٠ٔ، ؾـإِْٖٗ قـاي    ُِ ايهؿَّـاض٠ٔ قبـ ٛا: ٫ ػبـُٛظ تكـسٜ
ٌَ ٚدٛٔز غبٔبٗا، ؾًِ ػبَعًٝـٛا ايـُٝنَي غـبّبا     ٌَ ٚدٛٔبٗا، ٚقب َُػتٔسيِّني بأْٖ٘ أٖز٣ ايهؿَّاض٠ٜ قب

َّؿٔغ.  َٔ ٚقٔ  اي

َّٝٔب ٞٗ    (185)ٚقس تٓاٜظَط ايكانٞ أبٛ اي َّايكـاْ َٔ ايٖؿاؾع١ٖٔٝ، ٚأبـٛ اسبػـنِي اي َ(186) 
ٞٗ مبا تكٖسّ، ؾكاٍ ي٘ ايكانٞ: ايَُٝنُي عٓـسٟ  َٔ اسبٓؿٖٝ َّٛايكاْ ٍٖ اي ١ٔ يف ٖصٙ املػأي١ٔ ؾاغتَس

ٕٖ ايُٝنَي متَُٓع َٔ اسبٓٔح، َٚـا ََٓـع َـٔ ايٖػـبٔب      ٞٗ بأ ِٔ ايٛايكاْ غبْب. ؾأداَب٘ أبٛ اسبػ
ِّ; ملـ     ِّ ٚاإلسـطا َٕ غبّبا يٛدٛٔبٗـا; نايٖكـٛ ِٕ ٜهٛ ا ََٓعـا  ايصٟ دبُب ؾٝ٘ ايهؿاض٠ٝ مل ػٝبِع أ

ٍَ: بٗـا غـببإ يف         ِٕ ُٜكـا ايػبَب ايصٟ ػبُب عَٓسٙ ايهؿَّاض٠ٝ َـٔ ايـٛط٤ٔ ٚغـرِيٙ، مل ػٝبـِع أ
ٕٖ ايـُٝنَي متَٓـُع اسبٓـَح;     ُِ أ ِّ َّٝٚٔب عٔ ٖصا، ٚقاٍ: ٫ ٝأَغ إػبأبٗا. ؾأداَب ايكانٞ أبٛ اي

ِِ ايؿ٤ٔٞ، بٌ إشا نإ ايؿ٤ُٞ َباّس َٕ َػري٠ٟ سبه ا ؾٗٛ بعـَس ايـُٝنِي   ٭ْٗا ٫ دبُٛظ إٔ تهٛ
ُٕ غـبّبا ملـا ٜتعَّـُل يف     ٕٖ ايُٝنَي َٛنٛع٠١ يًُِٓع، ؾ٬ ٜهٛ ُٔ٘. ٚأَا قٛٝي٘: إ بام  ع٢ً سه
ِٕ زخًٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طايْل، ؾإْٖ٘ قَكـَس امٜلٓـَع بٗـٔصٙ     ٍَ ٫َطأٔت٘: إ ٌْ مبا يٛ قا ايهؿَّاض٠ٔ ؾباط

َٞ غَبْب ٖ ِٖ ٍِ ايٖساِض، ث َٔٔ ُزخٛ ٍَ أبٛ سٜٓٝؿ١ٜ  ايَُٝنِي  ٬َِّم. ٚهلصا قا َٔ اي َٔ ؾُٝا ٜتعَُّل بٗا 
َُ٘ اهلٝل تعاىل ًٞـٔ  ايـٖساَض    (187)ضٔس ٍَ ٫َطأٔتـ٘: إٕ زَخ ٌ  أْٖ٘ قا ِٕ ع٢ًٜ ضُد َِٗس ؾاٖسا : يٛ َؾ

َٕ ػٔبُب عًٜـ٢   ٕٖ ايٖهُا ِٔ ايٖؿٗاَز٠ٔ أ ِٖ ضَدعٛا ع ِٕ أْٖٗا زَخًِٜ ، ث َِٗس لخطا ؾأْٔ  طأيْل، َٚؾ
ِٔ غـَبّبا يف   ُؾٗٛٔز َٞ ايٖػَبُب; ٭ْٖٗا يٛ مل تٝه ٕٖ ايَُٝنَي ٖ ٌْ ٚأنْض ع٢ًٜ أ ايَُٝنِي، ٖٚصا زيٝ

َٕ ع٢ًٜ ُؾـٗٛٔز ايـَُٝنِي عًٜـ٢     ُٕ عًِٝٗ ؾُٝا أَٚدَب ايٖهُا ٬َِّم; مٜلا تعََّل ايٖهُا إٜكاِع اي
٬َِّم، ؾاْت ٕٖ ايَُٝنَي ناَْ  غَبّبا يف إت٬ٔف ايُبهِع ٚإٜكاِع اي ٌِ،  أ َٔ ايـٖسيٝ َٔ ٜكَض َا شنِطُت 

ٌُ مبػـأٜي١ٔ         ٛٝـ ٕٖ ٖـصا ٜب ٌِ َقـشْٝض، ٚقٛٝيـو: إ َٔ ايـٖسيٝ َٔـ ٕٖ َا شنِطَت٘  َّٛأيكاْٞ بأ ؾأداَب٘ اي
٬ََّم ؾٝـ٘ ٜٜكـُع،    ٕٖ اي ٕٖ ايٖػَبَب ٖٓاى ٖٛ ايَُٝنُي; ٭ ُّ; ٚشيو أ ٬َِّم ؾ٬ ًَٜع ايَُٝنِي يف اي

ٍُ: إٕ زخًٞـٔ  ايـٖساَض ؾأْـٔ  طـايْل.       أٜيا تَط٣ إٕ َقٖض يف ايَُٝنِي ب َّـ٬ِم؟! ؾٝكـٛ إٜكاِع اي
َُـ٪ٖخْط ٫ٚ ُٜػٝٚـُط،     ٌَ ايٖؿطٝط يتأٗخِط اإلٜكاِع ٫ يتػٝرِيٙ، ٚيصيو قايٛا: ايٖؿـطٝط  ٚإُْٖا زَخ
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  ٖٕ ُٕ ع٢ً ؾـٗٛٔزٖا; ٭ َٕ ايٖهُا ٬َُّم ٚاقّعا بايَُٝنِي ناَْ  ٖٞ ايٖػبُب ؾها َٕ اي ؾشنَي نا
َٖا يف َػأٜئتٓا ؾايَُٝنُي يَٝؼ يف يؿٔعٗا َا ُٜٛٔدـُب ايهؿَّـاض٠ٜ،    اإلٜكاَع ٌَ بؿٗاَزٔتِٗ، ٚأ سَك

َٕ غَبّبا يف إػبأبٗا.  ؾًِ ػٝبِع إٔ ٜهٛ

ًَّؿـٔغ خبـ٬ٔف ايـَُٝنِي       َٔ اي َٔـ ٬َِّم غَبْب  ٕٖ مينَي اي ٞٚ ٜكَتهٞ أ َّأيكاْ َٔ اي َٔ ٖٚصا 
ٞٚ    باهلٔل تعاىل، ؾإْٖٗا يَٝػِ  غَبّبا باي ِّٖٝـ١ٔ ٚيف ؾـطِح امٝلٗـٖصٔب يًعطاقـ ٍَ     (188)ٝه ملَّـا شنـَط قـٛ

١ََٜ  (189)امٝلٖٗصٔب ََدط  ُٔ َٟٚ امٔلػُٛض ب ٍَ: إٕ تعِٚدُ  اَطأ٠ٟ ؾٗٞ طايْل مل ٜكٖض; مٜلا َض "ؾإٕ قا
ٕٖ ايٓيٖب  ٌَ امٔلًـؤ      $قاٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصأ ٌَ ايٓٚهـاِح ٫ٚ ٔعتـَل قبـ عٓـَس أبـٞ    (190)#٫ طـ٬َم قبـ

َٞ اهلٝل (191)سٜٓٝؿ١ٜ ٌٗ اَـطأ٠ٕ   ضن ٍَ: ٝنـ ّٚ ٖٚٛ إٔ ٜكٛ ٬َُّم يف تعًِٝل ايَعا  تعاىل عٓ٘: ٜٜكُع اي
ِٖٚدـُ  ٝؾ٬ْـ١ٜ ؾٗـٞ طـايْل ٚعٓـَس        ٍَ: إٕ تع ِٖٚدُتٗا ؾٗٞ طايْل. ٚاشباٚم ٖٚٛ إٔ ٜكـٛ تع

ِِ ايٓهاِح خب٬ٔف اشبـاٚم،   (192)َأيٕو ٍِ ُسه ّٚ ٭ْٖ٘ ُٜؿهٞ قٖشُت٘ إىل إبٛا ٫ ٜٜكُع يف ايعا
ٕٖ      اغتَس ٌَ ايٓهـاِح ٚٚقٛٔعـ٘ بعـَس ايٓهـاِح بـأ َُ٘ اهلٝل تعاىل ع٢ًٜ َعكٔسٙ قب ٍٖ أبٛ سٜٓٝؿ١ٜ ضٔس

ـَ إىل امٔلًٔو نايٛق١ٖٔٝ  ًَٕٔو إشا ٝأنٝ ٬ََّم ٜٔكٗض بايُػطِٚض ٚازٜبٗاٜي١ٔ ؾَكٖض َعكُسٙ يف غرِي  اي
َّ ظٜ ٍَ: إٕ ٜقٔس ٬َِّم إٔ ٜكٛ ُٕ ايَػَطِض يف اي ٍَ: ٚبٝا ُّ  ٚايٖٓصِض. قا ْس ؾأْٔ  طايْل; ٭ْٖ٘ قس َٜكـُس

ََذٜٗٛيـ٠١        ٬َِّم  ٍَ: إسـَس٣ ْٔػـا٥ٞ طـايْل ؾاملككـَٛز٠ٝ بـاي ُّ ٚازٜبٗاي١ٝ ؾٝ٘ إٔ ٜكٛ ٫ٚ َٜكُس
ٌِ ْاقٔت٘ أٚ مَثط٠ٔ ؾذَطٔت٘ ٚازٜبٗاٜي١ٝ ؾٝٗا إٔ ُٜٛقٞ بأسٔس  ٚايَػَطُض يف ايٛق١ٖٔٝ إٔ ُٜٛقٞ حٜبُ

ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ َتٓ ِٖ ثَبَ  أ ٍَ ي٘ ؾَٝكـرُي  َعبٝٔسٙ ث ًٝٔح َأي٘ ٫ٚ َا ًَٕٔو بإٔ ُٜٛقٞ بُج عٔكُس يف غرِي 
ََٔتـ٘:   ٍَ ٭ ََبيٙن ع٢ًٜ ايٚػطا١َٜٔ نائعتِل ٚإشا قا ٬ََّم  ٕٖ اي ٍَ ٚ٭ ٍ ، ٚنصيو يف ايٖٓصِض قا شا َا
ٌَ َتًُُّٔهـ٘ نـصيو          إشا ٚيِسٔت ٚيّسا ؾٗٛ ُسٙط. َعتَل عًٝـ٘ ٚيـُسٖا إشا ٚيَسِتـ٘ مبـا َعكـَسٙ قبـ

ُّ: ا ٬َُّم قايٛا: قٛٝي٘ عًٝ٘ ايك٠ٝ٬ ٚايػ٬ ٌَ ايٓهـاحِ  $ي َعٓـاٙ: ٫ طـ٬َم    #٫ ط٬َم قبـ
ٌَ ايٓهاِح". َٕ َعكُسٙ قب ُٔ ُْٛٔقُع٘ بعَس ايٓهاِح، ٚإٕ نا ٌَ ايٓهاِح ٚعب  ٚاقْع قب

ّْ    أسُسٖاٚازٜبٛاُب عٓ٘ بَج٬ث١ٔ أدَٛب١ٕ  َُعًـٛ َٕ ضاؾّعـا يًٓهـاِح ؾ ٬ََّم إشا نا ٕٖ اي : أ
ٕٖ اي٬َٛم ٫ ٜٜكُع عًٝٗـا، ؾـ٬ عبتـاُز ؾُٝـا ٖـٛ      َٔٔ س ٍِ ا٭دٓب١ٖٔٝ اي  ٫ ْٔهاَح عًٝٗا أ ا
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    ٍِ َٔ ايطغـٛ َٔـ َُػـَتؿإز    ٕ ٍْ إىل بٝا ٞ ، ملسو هيلع هللا ىلصََعكٛ ٌَ قٛٝيـ٘   ٚايٖجـاْ َُـ ٫ $: ملسو هيلع هللا ىلص: إٔ ُٜش
ٌَ ايٓهاِح ًَّؿـٜغ       # ط٬َم قب ٕٖ اي ََعكـْٛز; ٭ ِٔ، ؾـ٬ طـ٬َم ٚاقـْع ٫ٚ  ِّ ا٭َـطٜ ع٢ً ُعُٛ

ًُٝٔ َٛدـَب إٔ      ؼبت ٌَ ايٓهـاِح ٚاقّعـا ٫ٚ َعكـّٛزا يكـٖض ؾ ٍَ: ٫ ط٬َم قب ُٗا أٜيا تطاٙ يٛ قا
َٕ أسٔسُٖا  ََشًُنِي َّعا زٚ ََشُٟٛيا ع٢ًٜ   َٕ ٌُ ٚايجايُحٜهٛ َٟ َا ٜسٜؾُع ٖصا ايٖتأٜٚ ِٚ : قس ُض

َٞ اهللٝ      (193)ٖٚٛ َا َضٚاٙ ايٖساَضٝقٛيٗن يف غَٓٓٔ٘ ِٔ ُعُـَط ضنـ  تعـاىل  بإغـٓأزٙ إىل عبـٔس اهلٔل بـ
ٕٖ ايٖٓيٖب  ٍَ:  ملسو هيلع هللا ىلصعُٓٗا أ َٞ طأيْل. ؾكا ُٖٚز ؾ١ْٜ٬ ؾٗ ُّ أتع ٜٛ :ٍَ ٌ  قا ٌَ عٔ ضُد طَّـَل  $ُغ٦

ٕٖ اَطأ٠ٟ أَتٔ  ايٓيٖب  #َا مل ميًٝٞو ٞٚ أ ِٔ عً ِٔ اسٝبػنِي ب ٞٚ ب ُٔ عً ٣َٚ ظُٜس ب ؾكاٜي :  ملسو هيلع هللا ىلصَٚض
ٖٞ :ٍَ ٕٖ ابين قا َٜٛب اَطأ٠ٟ ٚإ ٕٖ ابين َخ ٍَ اهلٔل، إ ٍَ ايـٓيٗب     ٜا ضغٛ ِٖٚدُتٗـا. ؾكـا طايْل إٕ تع

ٌَ ايٓهاِح$: ملسو هيلع هللا ىلص َٖٚدٗا، إْٖ٘ ٫ ط٬َم قب  .(194)#َُِطٜ٘ ؾًٝتع

َّـ٬َم ٫ ٜجُبـُ  يف        ِِ ٚاي ََ ٕٖ ايٖٓـصَض ممَّـٔ ٜجُبـُ  يف ايـٚص ِٔ ايٖٓصِض ٖٚٛ أ ٚازٜبٛاُب ع
 ِِ ََ َٕ ططٜٝك٘ ططَٜل ايٚص ١َٖٔ ٚإُْٖا ٜتعَُّل بايَعنِي، َٚا نا ِٔ َايٟها، َٚا ايٚص ؾكس ػبُٛظ إٕ مل ٜٝه

    ٟ ِِ ٫ٚ ٜٔكـٗض ايَعكـُس ؾٝـ٘، يف اسبـاٚ ََ ِٕ ؾ٬ ٜجُبُ  يف ايٚص َٕ ططٜٝك٘ ططَٜل ا٭عٝا : (195)نا
  ٍْ ٕٖ َعكَس ايٛق١ٖٔٝ إػبـاْب ٜٚقبـٛ َٖا ازٜبٛاُب عٔ قٝأغِٗ ع٢ًٜ ايٛق١ٖٔٝ ٚايٖٓصِض ٖٛ أ  (196)ٚأ

٬َِّم تٓؿرْي َٚعكُس ايٖتٓؿرِي ٍِ ايَػـرِي بَػـرِي إشْٔـ٘        َٚعكَس اي َٔـٔ َأيـٕو نبٝـِع َـا  ٫ ٜٔكٗض إيَّا 
ُٔـٔ أقـشأبٓا    (197) ٜعهس يف اإلداَظ٠ٔص ٫َِٚزٔتـ٘ ؾ  ٌَ ََٔت٘ قب َٖا ازٜبٛاُب عٔ ٔعتِل ٚئس أ ، ٚأ

ٍَ: َٜعٔتـلُ  ََٔ قا  َِٗٓٔ ٌَ امٔلًٔو، ٚ ٍَ: ٫ َٜعٔتُل; ٭ْٖ٘ ٔعتْل قب ؾعًٜـ٢ ٖـصا إُْٖـا     ،ََٔ َََٓع ٚقا
ًَٔٔه٘، ٫ٚ نصيو يف ا٭دٓب١ٖٔٝ يف ايٖتعًِٝل  عَتَل ُّ َٛدَٛز٠٠ يف  ٘ٔ ٚاٝ٭ َٚ  .(198)ايٛيَس تبّعا ٝ٭

ِٖ تكٖسَم بجُاِضٖا داَظ ٚإٕ  ـَ ؾ٦ّٝا ٫ مئًٝه٘ مل ٜٔكٖض ٚيٛ ًَٜٜو غبًٟا ث ٚهلصا يٛ ٚق
ُٔٔ أقشأبٓا َٖا ايٛق١ٖٝٝ ؾ ِٔ ايٚجُاُض َٛدَٛز٠٠ ٚأ ٍَ إشا (199)مل تٝه ٍْ عٓـَس   ََٔ قا ِٔ ي٘ َا مل ٜٝه

ٍَ: إْٖـ٘    ََٔ قـا  َِٗٓٔ ًٝٔح َأي٘ أٚ َا ؾا٤َ مل ٜٔكٖض ؾع٢ًٜ ٖصا ٫ ٜؾطَم، ٚ ايٛق١ٖٔٝ ٖٚٚق٢ بُج
ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ ُتكـَطُف   ٘ٔ املُٛت ََٚع ٖصا ؾإ دا٥ْع يًٖهطَٚض٠ٔ إىل شيو; ٭ْٖ٘ ٫ ٜسضٟ ََت٢ ٜأتٝ
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ٍِ امٔلًٔو، ٫ٚ ػبٛ ٍ  بعَس املٛٔت َٚظٚا ٌُ شيو يف اي٬ِٛم; ٭ْٖـ٘ ٫ُبـٖس إٔ ٜتعَّـَل    يف َا ُظ َج
٬َِّم إشا مل  ٬َِّم يَكٖض ايَعكُس يف اي ٌَ اي عَٓسِٖ مِبًٕو ٖٚٛ ايٓهاُح ؾًٛ نأَْ  ايٛق١ٖٝٝ َج
ًََٜو ؾ٦ّٝا  َٕ أْٖ٘ يٛ  ٜتعَِّل بايعٚد١ٖٔٝ نُا قٖشٔ  ايٛق١ٖٝٝ ٚإٕ مل تتعَِّل مِبًٕو، ٫ٚ ؽبتًؿٛ

ِٖ ظاَز َٕ َٛدـّٛزا، يف          ث ٌَ نـا ٕٖ ا٭قـ ٕٖ ايٛقـ١ٜٖٝ قـشٝش١ٟ يف ازبُٝـِع; ٭ َاٝيـ٘ ٚنُجـَط أ
ٌٗ َعبـٕس ًَٞهُتـ٘ ؾٗـٛ ُسـٙط مل      (200)ايٖتٗصٜٔب ٕ  ؾٗٛ ُسٙط أٚ ٝنـ ٍَ: إٕ ًَٜٞهُ  عبَس ؾ٬ :ٚإٕ قا

ٖٞ ٔعتُل َعبٕس ٫ٚ عبـَس يـ   ُ٘ عً ًَّ ٍَ: إٕ ؾٜؿ٢ اهلٝل َطٜهٞ ؾًٔ َُـ٘  ُٜعَتِل. خب٬ٔف َا يٛ قا ٘ ًٜع
ًَٔـٔو   ١َٖٔ َا ٫ مئًٝه٘ ٚيَٝؼ بتكٗطٕف يف  َّ يف ايٚص ١َٖٔ ٚػبُٛظ إٔ ًٜتِع ّْ يف ايٚص ايٖٓصَض ٭ْٖ٘ إيعا
ٕ  ؾٗـٛ   ٌِ أْٖ٘ إشا ًَٜٜه٘ ٫ َٜعتُل َا مل َٜٓػ٧ِ إعتاٜق٘ ٚيٛ قاٍ: إٕ ًَٞهُ  عبَس ؾ٬ ايػرِي بسيٝ

ُّ نايبِٝع ِٕ; أسُسُٖا ٫ ًٜع َٗـ٢     ُسٙط. ؾؿٝ٘ ٚدٗا َٖـ١ٔ. اْت ّْ يف ايٚص ُّ ٭ْٖـ٘ إيـعا ، ٚايجاْٞ ًَٜع
.ٚٞ ُّ ائعطأق  ن٬

َٔٔ ططٜـِل أمحـَس    ُٔ َاَد٘ ٚأخَطَز  ١ََٜ ايصٟ شنَطٙ َضٚاٙ اب ََدط  ِٔ َِٛض ب َٚسسُٜح امٔلػ
         ِٔ ُٔ غـعٕس، عـ ُّ بـ ِٔ ٚاقـٕس، سـٖسَثين ٖؿـا ِٔ بـ ُٔ اسٜبػـ ٞٗ ب ٞٚ، سٖسَثٓا عً ِٔ غعٕٝس ايٖساِضَ ب

ٟٚ ِٔ ايـٓيٚب     ايٗعٖط ََـ١ٜ عـ ََدط  ِٔ َِٛض بـ ِٔ امٔلػ ٠َٜٚ، ع ٍَ:   ملسو هيلع هللا ىلص، عٔ ُعط ٌَ   $قـا ٫ طـ٬َم قبـ
ٌَ امٔلًٔو  .(201)#ايٓهاِح، ٫ٚ ٔعتَل قب

 ٚٞ َٗك ِّ ايَبٝ َّ يف ن٬ ُٔ َاَدـ٘        (202)َٚا تكٖس َٞ اهلٝل عٓـ٘ أخطَدـ٘ ابـ ٞن ضنـ عٔ عًـ
ِٔ ؼب٢َٝ، سٖسَثٓا عبُس ايطٖظاِم َٔٔ ططِٜل ضبُٔس ب َُـْط، عـٔ ُدـٜٛرب ،     أّٜها; ؾأخَطَز  ََع ، أْبـٜأ 

ِٔ ايٖهشأى، عٔ ٘   (203)ع َٞ اهلٝل تعـاىل عٓـ ِٔ أبٞ طأيٕب ضن ٞٚ ب ِٔ َغرَب٠ٜ، عٔ عً ٍِ ب  ايٖٓعا
ِٔ ايٓيٚب  ٍَ:  ملسو هيلع هللا ىلصع ٌَ ايٓهاِح$قا  .(204)#٫ ط٬َم قب

ٕٖ اٜيُػـأ   َُٓأظط  يًُػـأٜي١ٔ; ٭ ٞٚ ايٖٓصِض ٚايٛق١ٖٔٝ ؾٗٛ غرُي  َٖا َا شنَطٙ يف قَٛضت ٜي١ٜ ٚأ
ٍَ ي٘  َٞ ٫ٚ َا ٬َُّم ع٢ًٜ امٔلًٔو، ٚقٛض٠ٝ ايٖٓصِض ٚايٛق١ٖٔٝ إٔ ُٜٓصَض أٚ ُٜٛق يف إٕ تعََّل اي
ُ٘ تًو إٔ ُتعََّل ايٛقـ١ٖٝٝ عًٜـ٢ امٔلًـٔو أٚ ايٖٓـصُض      ُ٘ تًو، إُْٖا ُٜؿٔب ِٖ مئًٝو، ٖٚصٙ ٫ ُتؿٔب ث
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ٍَ أقشاُبٓا ٕٖ تعًَٝل ائعتِل(205)ع٢ًٜ امٔلًٔو، ٚقس قا َّـ٬ِم بايٓهـاِح      : إ بامٔلًـٔو نتعًٝـِل اي
ٖٞ إٔ أعٔتـَل    ٍَ: هلٔل عًـ ٌٗ عبٕس اؾرَتُٜت٘ ؾٗٛ ُسٙط، ٚيٛ قا نكٛٔي٘: إٕ اؾرتُٜتو ؾأَْ  ُسٙط ٚٝن
َّ بــ٘  َٖــ١ٔ، ٚدــَع ّْ يف ايٚص ِٕ; أســُسُٖا: ٜٔكــٗض; ٭ْٖــ٘ إيــعا ٖــصا ايعبــَس إٕ ًَٜٞهُتــ٘ ؾٛدٗــا

ٟٗ إشا أضاَز ُؾهَط ْعُـ١ٔ اهلٔل بـصيو عًٜـ٢ زخٛٔيـ٘ يف      (207)، ٚأؾَت٢ ب٘ ايكانٞ(206)املاٚضز
َٖـا    ٕ ، أ ٕ  ؾكس أٚقُِٝ  ب٘ يؿـ٬ ِٕ ؾُٝا يٛ قاٍ: إٕ ًَٞهُ  عبَس ؾ٬ ًَٔٔه٘ ٚأدَط٣ ايٛدٗا
ٕٖ ايٛق١ٜٖٝ تٔكـٗض عًـ٢ ايكـشِٝض     ٌَ ايٛق١ٜٖٝ بَعبٕس أٚ غرِيٙ ٖٚٛ ٫ مئًٝو ؾ٦ّٝا، ؾإ يٛ أضَغ

ًََٜهـ٘ أٚ يف ٔعتٔكـ٘ أٚ   نايٖٓصِض، ٚػبطٟ اشٔب٬ُف ا٭ ٌَ يف بِٝع ٖصا ايَعبٔس إٕ  ٍُ ؾُٝا يٛ ٚنَّ ٖٚ
ًَُٟٛكـا   ًَّٛك١ٜ ايجأيج١ٜ  َٖٚدٗا، ٚا٭َقٗض أْٖ٘ ٫ ٜٔكٗض ٚيٛ عََّل ايَعبُس اي يف ٜط٬ِم ٝؾ١ْٕ٬ إشا تع

   ٍِ َُكٖٝـّسا حبـا ِٖ زَخًٜـ   ًٞٔ  ايٖساَض ؾأْٔ  طأيْل ث٬ّثا ؾَعتَل ث ًَٔـٔو ايٖج٬ثـ١ٔ    نٜكٛٔي٘: إٕ زَخ
ِٕ أَقـٖشُٗا،   نٜكٛٔي٘: إشا َعتٞكُ  ؾأْٔ  طأيْل ث٬ّثا. ؾَعتَل ؾٌٗ ٜٔكٗض؟ ٜٜٚكُع ايٖج٬َث١ٝ ٚدٗا

ٟٗ َّ ايبػٛ ٌَ: إشا ٚيـِسٔت      (208)ٚب٘ دَع ََٔتـ٘ اسباَـ ٍَ ٭ ِٕ ؾُٝا قـا أْٖ٘ ٜٔكٗض ٚػبِطٟ ايٛدٗا
ِٔ   ؾٜٛيُسٔى ُسٙط. ؾإٕ ناَْ  ساًَٟا َقٖض قّٛعا، ٖٚصا  َٔٔ تكـسِٜط ا٭َـطٜ  ٗٞ ايصٟ قاٜي٘ ايعطاق

 ُٔ َّ ي٘ ٖٚٛ ايصٟ ضٖدَش٘ اب ِّ املكتهٞ، ٚاملؿُٗٛض عَٓس ايٝؿكٗا٤ٔ أْٖ٘ ٫ ُعُٛ َٜٓبين ع٢ً ُعُٛ
َٔٔ  (209)اسبأدٔب ِِ ؾ٬بٖس  ُٞ اسٝبه َٞ ٖٓا مل َِٜطِز ع٢ً املٛدٛٔز ؾًِ ٜبَل إيَّا ْؿ ٕٖ ايٖٓؿ ٚشيو أ

َِ َُهإف يٝػتكٝ َٕ َٔ امٝلكتَه٢ ع٢ًٜ ٖصا ايتكـسِٜط ٚايـصٟ اخرِتْـاٙ يف     َُكٖسض   ُّ ؾها ايه٬
َّا. ٕٖ ي٘ ُعُٛ ِٔ اسبأدٔب أ ِِ اب  ْع

        ِِ َٔ ائعًـ َٔـ َٔـٔ بـإب  ٖصا لخُط َا أٚضِزْاٙ يف ٖصٙ امٜلػأي١ٔ ٚاهلٝل تعـاىل ٜؿـَتُض يٓـا 
ِٖ مٜل ِّٛ٘ يٓؿٔػ٘ ث َٔـٔ   َُكٜؿًٜ٘، لَنَي ٚاسبُُس ضٚب ايعاملنَي، عََّل ٖصا خب َٔٔ خًٔكـ٘  ٔ ؾا٤َ اهلٝل 

ٞٗ عٜؿـا اهلٝل     ٟٗ اسبٓبًـ ِٔ ضبُٔس ايسْٛؾـط ِٔ ب ُٔ عبٔس ايطمح بعٔسٙ ايؿكرُي إىل اهلٔل تعاىل عَٝػ٢ ب
      َِ َّ ٘ٔ ٚقـشٔب٘ ٚغـ تعاىل عِٓٗ ٚعٔ مجِٝع املػًُنَي لَنَي ٚق٢َّ ع٢ًٜ غـٝٔسْا ضبُـٕس ٚليـ

َٕ غ١ٜٓ تػع  ٚأ ُّا نجرّيا يف تأغَع عَؿَط ؾعبا ـٕ.تػًٝ  ضبعنَي ٚأي
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 ُــاخلامت

 ،ٚبعس ،ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف املطغًني ،اسبُس هلل ضب ايعاملني

تبني يًباسح مج١ً َٔ  ايكِٝاْتٗا٤ ايعٌُ َٔ خس١َ ٖصا املدٛٛط  بعسؾإْ٘ 
  :ايٓتا٥ر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

َ٪يـ ايطغاي١ إَاّ عامل َسقل َٔ أعٝإ ايؿاؾع١ٝ ايهباض، ي٘ دٗس ٚانض يف  إٔ -1
 .خس١َ املصٖب ايؿاؾعٞ ْك٬ ٚذبطٜطا ٚادتٗازا

  .ْػب١ املدٛٛط مل٪يؿ٘ ايع١َ٬ ايبًكٝين ْػب١ قشٝش١ ثبت  يس٣ احملكل إٔ -2

 .ع٢ً َكازض أق١ًٝ يف املصٖب ٚيف غريٙ امل٪يـ يف ضغايت٘ اعتُس -3

ٚاي  ميهٔ ايبٓا٤ عًٝٗا يف ايٓعط يف  ،ايطغاي١ َٔ املٛنٛعات امل١ُٗ إٔ -4
َٚػا٥ٌ تعًٝل ايٓهاح بكٛض٠  ،يف باب ايٓهاح ٚاي٬ٛم املػتذسات ايؿك١ٝٗ

 َع ضبٛ٘ بايٓعا٥ط ايؿك١ٝٗ املكاضب١.  ،خاق١

 ،املٓٗر ايؿكٗٞ املكاضٕ ايكا٥ِ ع٢ً عط  ا٭قٛاٍ ٚاسبذاز اعتُس امل٪يـ ع٢ً -5
ٚتطدٝض َا ٜطاٙ مبٛنٛع١ٝ ٚدبطز، ٚظٗط اعتُازٙ ٚانشا ع٢ً إٜطاز  ،َٚٓاقؿتٗا

  .ٚتك١ٜٛ َا ٜطاٙ قٜٛا َٔ سٝح اإلغٓاز ٚايس٫ي١ ،اٯثاض ٚأيؿاظٗا ٚططقٗا

ٚضدض ؾٝٗا ايكٍٛ بعسّ  ،عط  امل٪يـ يف ضغايت٘ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ ع٢ً اخت٬ؾٗا -6
ٚقٛع اي٬ٛم املعًل ع٢ً ايٓهاح بأزي١ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ قشش  اْتكاضٙ ملصٖب 

م ؾُٝا ٫ط٬$  :ٚع٬ُ حبسٜح ،اإلَاّ ايؿاؾعٞ اعتباضا باملٓكٍٛ َٔ نتب٘ املعترب٠
 ...#.٫ ميًو

 .ٚاسبُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاسبات
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 :اتـوالتعلًق عـاهلىام

 (.149ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو م )اْعط:  (1)

 (.10عكط غ٬طني املُايٝو م )اْعط:  (2)

(، ايتـاضٜذ  314اسبطن١ ايؿهطٜـ١ يف َكـط يف ايعكـطٜٔ ا٭َـٟٛ ٚاملًُـٛنٞ ا٭ٍٚ م )     اْعط:  (3)
 (.27-7/26اإلغ٬َٞ يًؿٝذ/ ضبُٛز ؾانط )

 (.293ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو م )اْعط: (4)

(، 7/440(، أْبـا٤ ايػُـط )  4/87اْعط: َكازض تطمجت٘ طبكات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ ؾـٗب١ )     (5)
(، ايه٤ٛ 282( ن٬ُٖا يًشاؾغ ابٔ سذط، سبغ ا٭سباظ ٫بٔ ؾٗس )م169ٚضؾع ا٭قط م)

ــع ) ــ٢ طب 4/106اي٬َ ــصٌٜ عً ــ٬ّ يف اي ــع ايه ــ٬ّ )(، ٚدٝ ــات اإلغ ــا 467/  2ك ( ن٬ُٖ
( ن٬ُٖا ٫بٔ تػطٟ بـطزٟ،  7/197(، املٌٓٗ ايكايف )14/237يًػداٟٚ، ايٓذّٛ ايعاٖط٠ )

( يًػـعٟ، سػـٔ احملانـط٠    191بٗذ١ ايٓاظطٜٔ إىل تطادِ املتأخطٜٔ َٔ ايؿاؾع١ٝ ايباضعني )م
إلعـ٬ّ  (، ا9/242(، ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖـب ٫بـٔ ايعُـاز )   145يًػٝٛطٞ )م

 (.5/160(، َٚعذِ امل٪يؿني يهشاي١ )3/320يًعضنًٞ )

 (.3/259(، أْبا٤ ايػُط )226اْعط: ضؾع اإلقط )م (6)

 (. 242/  9(، ؾصضا ت ايصٖب )14/237(، ايٓذّٛ ايعاٖط٠ )282اْعط: سبغ ا٭سباظ )م (7)

 (.14/106اْعط: ايه٤ٛ اي٬َع ) (8)

(، َٚطاقـس ا٫طـ٬ع عًـ٢ أمسـا٤ ا٭َهٓـ١      1/489اْعط: َعذِ ايبًسإ يٝـاقٛت اسبُـٟٛ )   (9)
 (.1/229ٚايبكاع يًبػسازٟ )

(، طبكات ايؿاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ ؾـٗب٘    7/440(، ٚأْبا٤ ايػُط )226اْعط: ضؾع اإلقط )م (10)
 (.4/106(، ٚايه٤ٛ اي٬َع )4/87)

 (.9/242(، ٚؾصضات ايصٖب )14/237اْعط: ايٓذّٛ ايعاٖط٠ ) (11)

 (.4/107) ايه٤ٛ اي٬َع( اْعط: 12)
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 (.4/107انظس: الطىْ الالصع ) (13)

 (.226انظس: زفع اإلصس )ص( 14)

( طبقةات الػةافعًُ ببةن    9/242(، وغةرزات الةرهب )  14/237انظس: النذةىا الصاهةسَ )  ( 15)
 (.107/  14(، والطىْ الالصع )4/89ضاضٌ غ)بُ )

 (.14/110(، الطىْ الالصع )4/89انظس: طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ ) (16)

(، الطةىْ الالصةع   2/247(، أنباْ الػمس )36/  4طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ )انظس:  (17)
(6/87 .) 

(، غرزات بذهةب  38/  4، طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)به )226زفع اإلصس صانظس:  (18)
 (  238/  14(، النذىا الصاهسَ )242/  9)

(، غةرزات الةرهب   126يف املعذم للطًىطٌ )ص  (، املنذم312/  3الطىْ الالصع )انظس:  (19)
(9  /454.) 

 (.  386/  11(، تازيذ األدب العسبٌ )422/  5هدايُ العازفني يف أ اْ املؤلفني )انظس: )  20)

/  6(، وهدايةُ العةازفني )  546/  8(، غةرزات الةرهب )  238انظس: سطةن اضاضةسَ )ص    (21)
173 .) 

 (. 40/  4، الطىْ الالصع )(237/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (22)

 (. 42/  4(، املن)  الصايف )238/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (23)

 (.  248/  15(، والنذىا الصاهسَ )294/  7انظس: الطىْ الالصع ) (24)

 (.  161/  16(، والنذىا الصاهسَ )181/  6انظس: الطىْ الالصع ) (25)

( النذىا الصاهسَ 247/  2(، أنباْ الػمس )38/  4انظس: طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)به ) (26)
 (. 87/  6(، الطىْ الالصع )80/  9(، وغرزات الرهب )74/  14)

 (. 107/  4( الطىْ الالصع )154/  3انظس: اجملمع املؤضظ للمعذم املف)سع ) (27)

 (. 532(، طبقات احلفاظ للطًىطٌ )ص 191/  2انظس: الدزز اللاصنُ ) (28)
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 (.  552(، طبقات احلفاظ )ص36/  2طىْ الالصع )الانظس:  (29) 

 (. 550(، طبقات احلفاظ )ص 106/  7انظس: الطىْ الالصع ) (30) 

 (. 126)(، املنذم يف املعذم للطًىطٌ ص312/  3انظس: الطىْ الالصع ) (31) 

 (. 47( نظم العقًا  )ص 118/  7انظس: الطىْ الالصع ) (32) 

 (. 56/  10انظس: الطىْ الالصع ) (33) 

 (. 954/  2( الدزز اللمني بري  العقد الجمني )153/  5انظس: الطىْ الالصع ) (34) 

 (.  15( نظم العقًا  )ص43/  1انظس: الطىْ الالصع ) (35) 

 (. 324/  6انظس: الطىْ الالصع ) (36) 

 (. 124/  2(، ا ملن)  الصايف )134/  2انظس: الطىْ الالصع ) (37) 

 (. 227زفع اإلصس )ص (38) 

 (.  4/89(، طبقات الػافعًُ ببن ضاضٌ غ)بُ )228زفع اإلصس ) (39) 

 صصس، حتقًق د. أنىز محىد املسضٌ خطاب.  –طبع بداز الصشابُ للرتاخ  (40) 

 (. 462/  10انظس: تازيذ األدب العسبٌ ) (41) 

 حتقًق نىز الدين طالب.  –ضىزيا  –طبع يف داز النىادز  (42) 

 (. 228انظس: زفع اإلصس )ص:  (43) 

 (. 320/  3انظس: األعالا للصزكلٌ )) 44) 

(، 529/  5(، وهديُ العةازفني ) 30انظس: اإلعال  بالتىبًذ ملن ذا التازيذ للطداوٍ )ص:  (45) 
 (. 706/  1وكػف الظنى  )

 (. 113/  4(، والطىْ الالصع )529/  5انظس: هديُ العازفني ) (46) 

 (. 113/  4لطىْ الالصع )(، وا529/  5انظس: هديُ العازفني ) (47) 

 (. 113/  4(، والطىْ الالصع )529/  5هديُ العازفني )انظس:  (48) 
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 (.  320/  3(، واألعالا )113/  4انظس: ا الطىْ الالصع )49) ) 

/  2)(، وصعذةةم املةةؤلفني529/  5)(، هديةةُ العةةازفني1856/  2)انظةةس: كػةةف الظنةةى  50)) 
 (. 113/ 4(، والطىْ الالصع )103

 (. 626، 625/  1)املسادع الطابقُ، وكػف الطنى انظس: )  51) 

 4، الطىْ الالصةع ) 89/  4(، وابن ضاضٌ غ)بُ 1874، 1873/  2)كػف الظنى انظس:  ) 52) 
 (.  103/  3( صعذم املؤلفني )113/ 

 (. 113/  4)الطىْ الالصعانظس:  ) 53) 

 . (529/  5)ني، وهديُ العازف(462/  10)تازيذ األدب العسبٌانظس: )  54) 

 5)(، وهديةُ العةازفني  885/  1)(، وكػف الظنى 462/  10)تازيذ األدب العسبٌانظس: )  55) 
 .  (320/  3)واألعالا، (113/  4)، والطىْ الالصع(103/  2)(، وصعذم املؤلفني529/ 

 . (113/  4)(، والطى320ْ/  3)األعالاانظس:  (56) 

 (.113/  4انظس: الطىْ الالصع ) (57) 

 (. 113/  4انظس: الطىْ الالصع ) (58) 

   .(30ص: )اإلعال  بالتىبًذ  (59) 

 (.  113/  4)انظس: الطىْ الالصع60) ) 

 (.   111/  4الطىْ الالصع )انظس:  61) ) 

 (.   111/  4الطىْ الالصع )انظس: )  62) 

  (.111/  4الطىْ الالصع )انظس: 63) ) 

 (.   329/  11صبح األعػِ )انظس:  (64) 

 (.   37/  4انظس: صبح األعػِ ) (65) 

   (.4/35صبشٌ األعػِ )انظس:  (66) 

 (.  74/  14انظس: النذىا الصاهسَ ) (67) 
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(، الطىْ 105/  2(، املن)  الصايف واملطتىيف بعد الىايف )238/  14انظس:النذىا الصاهسَ ) (68) 
 (.    4/112الالصع )

 (.    227زفع اإلصس )ص انظس:  (69) 

 (.   242/  9غرزات الرهب يف أخباز صن ذهب )انظس:  (70) 

/  14(، النذةةىا الصاهةةسَ )243/  9(، غةةرزات الةةرهب )260/  3انظةةس: أنبةةاْ الػمةةس ) (71) 
 (.    284(، حلظ األحلاظ )ص 112/  4(، الطىْ الالصع )237

، (10/25)، واحلةةاوٍ اللةةةب  (13/322)، ون)ايةةُ املطلةةةب (162، 7/159): األاانظةةس ( 72)
 .(8/38)، وزوضُ الطالبني(8/38)واجملمىع

وهره املطألُ صن اخلالفًات الػ) َ وللعلماْ فً)ا صراهب; الىضةىع  وضا  احلافظ ابن سذس: 
. فةتح  صطلقا، وعدا الىضىع صطلقا، والتفصةً  بةني صةا إذا عةني أو عمةم، وصةن)م صةن تىضةف        

 .(386/ 9)البازٍ

أبى القاضةم. صةن أهة  ضةصوين صةن كبةاز        هى: عبد اللسيم بن ذلمد بن عبد اللسيم، السافعٌ، (73)
صن صصةنفاته:   هة(.557الفق)اْ الػافعًُ. تسدع نطبته إىل زافع بن خدير الصشابٌ. ولد ضنُ )

الػسح اللب  الرٍ  اه العصيص غسح الىدًص للػصالٌ، وضد تةىزع بعطة)م عةن إطةالق لفةظ      
ًص، وغةسح صطةند الػةافعٌ.    العصيص دلسّدا علِ غ  كتاب اهلل فقا : فتح العصيص يف غةسح الةىد  

 (.2/3(، وفىات الىفًات )8/281هة(. انظس: طبقات الػافعًُ للطبلٌ )623تىيف ضنُ )

هى: احلطني بن ذلمد بن عبد اهلل، وضً : ابن احلطن. أبى عبد اهلل، احلناطٌ الطربٍ الػافعٌ.  (74)
عًلٌ وغ همةا.  فقًه، ذلدخ، ضدا بػداد، وسدخ ب)ا عن عبد اهلل بن عدٍ وأبٌ بلةس اإل ةا  

صةن   زوّ عنه أبى صنصىز ذلمد بن أمحد بن غعًب السويانٌ، والقاضٌ أبةى الطًةب وغ همةا.   
 تصانًفه: اللفايُ يف الفسوق، والفتاوّ.

واحلناطٌ حباْ ص)ملُ بعدها نى  صػددَ، وهره النطبُ جلماعُ صن أه  طربضتا  صةن)م هةرا   
لقاضٌ أبى الطًب يف تعلًقته يف باب التشفظ يف اإلصاا، ولع  بعض آبآه كا  يبًع احلنطُ، ضا  ا



 هة1436 ذلسا( 64دللُ داصعُ أا القسّ لعلىا الػسيعُ والدزاضات اإلضالصًُ، العدد )  178

الػ)ادَ عند ا للالا علِ احلناطٌ كا  احلنةاطٌ زدةال سافظةا للتةب الػةافعٌ وللتةب أبةٌ        
 العباع، تىيف فًما يظ)س بعد األزبعمآُ بقلً  أو ضبل)ا بقلً  واألو  أظ)س. 

وصعذةم املةؤلفني    (،2/254(، وت)ريب األ ةاْ واللػةات )  4/367انظس: طبقات الػافعًُ )
(4/48.) 

هى: عبد السمحن بن أمحد بن ذلمد بن عبد السمحن بن ذلمد بن أمحد، أبةى الفةسز، الطسخطةٌ،     (75)
النىيصٍ، أسد األدالْ صن األٓمُ، وله الصهد والسوع. فقًه غافعٌ وتفقه علِ القاضٌ احلطني، 

ذلمةد بةن أمحةد التمًمةٌ     و ع أبا القاضم القػ ٍ، واحلطن بن علٌ املطةىعٌ، وأبةا املظفةس    
وآخسين. زوّ عنه أبى طاهس الطنذٌ وعمةس بةن أبةٌ صطًةع وأمحةد بةن ذلمةد بةن إ اعًة           
النًطابىزٍ وغ هم. ضا  ابن الطمعانٌ: أسد أٓمُ اإلضالا، وصن يطةسب بةه املجة  يف اقفةاق     
 حبفظ صرهب اإلصاا الػافعٌ وصعسفته. وزس  إلًه األٓمُ والفق)اْ صةن كة  دانةب، وسصةلىه    

 هة.500وضً   464تىيف ضنُ  صن تصانًفه: التعلًقُ، واألصالٌ. واعتمدوا علًه.

(، وت)ةةريب األ ةةاْ واللػةةات 104-5/101انظةةس: طبقةةات الػةةافعًُ اللةةربّ للطةةبلٌ ) 
 (.3/400(، وغرزات الرهب )2/263)

 .(68/ 8): زوضُ الطالبني للنىوٍانظس( 76)

 .(7/168األا: )( 77)

 .األا شيادَ غ  صىدىدَ يف( 78)

، واحلذُ علِ أهة  املدينةُ   (202ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 79)
ٍ    (278، 3/277) ضمد بن احلطةن  ، وأسلةاا  (2/82)، ورلتصةس اخةتالف العلمةاْ للطشةاو
 .(2/232)القسآ  للذصاص

 .(202ص)( اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ 80)

ْ   (202ص )ابن أبةٌ لًلةِ   ( ينظس: اختالف أبٌ سنًفُ و81) ، (2/82)، ورلتصةس اخةتالف العلمةا
 .(5/232)وأسلاا القسآ  للذصاص 
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ُّ، املةؤذُ ، اإلصةاُا امُلَشةدُِّخ، الفقًةُه      بأبى ذلمد السهى: ( 82) ُّ صىبهم، املصةس ًع بن ضلًما  املساد
ُُ األعال ِّ، وناضُ  علمه، وغًُذِا، اللبُ ، َبِقًَّ ِِ،   امُلةؤذِّنني اةاصع   صاسُب اإلصاِا الػَّاِفِع الفطةطا

ٌُ، ث. يف ضنُ أزبع وضبعني وصآُ، أو ضبل)ا بعاا ٌ صػايذ وضته، صىلدهصطتملو  ع ، ُصتََّفْق علًهق
وهى الرٍ يةسوٍ  ، ِّفعاابَن وهب وأضد بن صىضِ وغعًَب بَن اللًح وأضسان)م، وأكجس عن الػ

ُّ، صع دال كتبه، ضا  الػافعٌ: السبًع زاوييت. ِّ بلتة   لواملصن اِب ته اضتعا  فًما فاته عةن الػَّةاِفِع
ُ ، زوّ عنه أبى سامتالسَِّبًِع،  ُّ بة وأ، وأبى شزعة ، صةات صصةس ضةنُ    وأضةسان)م ، ى داود الطِِّذِطةَتاِن

 ضبعني وصآتني. 

(، ضة  أعةالا النةبالْ:    98(، طبقات الفق)اْ للػ اٍ: )ص1/428انظس: اإلزغاد للدلًلٌ: )
(12/587.) 

، وفًه: للػافعٌ فًه دىاب. وهى خةالف صةا نقلةه املصةنف هنةا،      7/159يف األا  وينظس ضىله
وضًأتٌ تعلًق املصنف ضسيبا علِ ضى  السبًع املركىز هنا، وضد ذكس الػافعٌ يف صىضع آخس صن 

ومل أعلةم رلالفةا يف أ  أسلةاا اهلل تعةاىل يف الطةالق       (صا نصةه: 5/251)باب الطالق صن األا 
تقع إب علِ شودُ ثابتُ النلاح حي  للةصوز مجاع)ةا. وهةرا يةد  علةِ أ        والظ)از واإليالْ ب

الػافعٌ وضع ضاعدَ عاصُ بنِ علً)ا زأيه يف املطألُ فلانت دىابةا للة  زأٍ يف املطةألُ، واهلل    
 تعاىل أعلم.

 .(203ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 83)

، ورلتصس اخةتالف العلمةاْ   (203ص )أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف : اختالف أبٌ سنًفُ وابن انظس( 84)
 .(2/83)للطشاوٍ

 .يقتطً)ا الطًاق كتاب األاشيادَ صن ( 85)

 .(203ص )( اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ 86)

، ورلتصس اخةتالف العلمةاْ   (203ص ): اختالف أبٌ سنًفُ وابن أبٌ لًلِ ألبٌ يىضف انظس( 87)
 .(2/83)للطشاوٍ

 .(296 -5/295األا: )(88)
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 .ظٜاز٠ َٔ املكسض ٜكتهٝٗا ايػٝام( 89)

 .(5/296يف املدٛٛط: )بتشطِٜ( ٚاملجب  َٛاؾل ملا يف ا٭ّ: )( 90)

 .(5/296يف املدٛٛط: )اسباٍ( ٚاملجب  َٛاؾل ملا يف ا٭ّ: )(91)

 : ٜٚطٟٚ.(5/296يف ا٭ّ: )(92)

 .(: عُٓٗا5/296يف ا٭ّ: )(93)

 .(: ٚغري5/296ِٖيف ا٭ّ: )(94)

ه٬ّ ايبٝٗكٞ يف َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض، ثِ غام ا٭سازٜح ٚاٯثاض اي  تـسيٌ عًـ٢   ْكٌ ٖصا اي (95)
، ٚتؿكٌٝ ايطٚاٜات اي  أمجًٗا اإلَاّ ايؿاؾعٞ ٖٓا، ٜٓعـط: َعطؾـ١   قٍٛ اإلَاّ ايؿاؾعٞ املصنٛض

 (. ٚغتأتٞ ٖصٙ ا٭زي١ قطٜبا.4405 -4402)، بطقِ(449 -5/446)ايػٓٔ ٚاٯثاض

ي٘ طبتكط يف ايؿك٘ مجع ؾٝـ٘ ْكٛقـا يًؿـاؾعٞ. ٜٓعـط:     كطٟ، أبٛ بهط، ٖٚٛ أمحس بٔ بؿطٟ امل(96)
 .(248، 11/80)، ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ(1/202)طبكات ايؿاؾع١ٝ ٫بٔ قانٞ ؾٗب١

ٖهصا يف املدٛٛط، ٖٚٞ يػ١ يبعض ايعـطب; دبـعّ املهـاضع ٫ٚ ذبـصف سـطف ايعًـ١ عًـ٢         (97)
ٜكرِب(، ٚنصيو قطا٠٤ )٫ ربـ زضنا ٫ٚ ايتٛغع، َٚٓ٘ قطا٠٤ قٓبٌ عٔ ابٔ نجري: )إْ٘ َٔ ٜتكٞ ٚ

 ربؿ٢(، بإثبات ايٝا٤ ٚا٭يـ يف )ٜتكٞ، ٚربؿ٢( ع٢ً ايتٛايٞ، َٚٓ٘ أّٜها قٍٛ ايؿاعط:

 مبا ٫ق  يبٕٛ بين ظٜاز      أمل ٜأتٝو ٚا٭ْبا٤ تُٓٞ 

، ؾطح ايتػـٌٗٝ ٫بـٔ   (2/161)، َعاْٞ ايكطلٕ يًؿطا٤:(267م: )اْعط: إذباف ؾه٤٬ ايبؿط
 (.1/205)، ُٖع اهلٛاَع يًػٝٛطٞ:(58-1/55)َايو:

، يف: بـاب ايٛـ٬م قبـٌ    (5/446)، َٚعطؾ١ ايػـٓٔ ٚاٯثـاض  (188م ): طبتكط املعْٞ اْعط (98)
 ايٓهاح بٓشٛٙ.

( ٖٛ: إمساعٌٝ بٔ ؼب٢ٝ بٔ إمساعٌٝ املعْٞ املكطٟ، أبٛ إبطاِٖٝ. َٔ نباض أقشاب ايؿاؾعٞ، 99)
 َكٓؿات٘: ازباَع ايهبري، ازباَع ايكػري. ٖـ(. 264َٖٔـ(، ٚتٛيف غ١ٓ )175ٚيس غ١ٓ )

 (.2/93، طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ ٫بٔ ايػبهٞ )(97م )اْعط: طبكات ايؿكٗا٤ يًؿرياظٟ، 
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 ايكٍٛ يف ا٭ّ، ٚقس تكسّ يف ايكؿش١ ايػابك١، ٚتكسّ ايتعًٝل عًٝ٘. (100)

يف طبتكـط املعْـٞ،    إىل ٖٓا اْت٢ٗ ن٬ّ ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل، َٚا بعـسٙ َـٔ نـ٬ّ املعْـٞ نُـا      (101)
 .(25/ 10ٚاْعط: اسباٟٚ ايهبري: )

 .يف املدتكط: )ميًو( (102)

 .يف املدتكط: )اجملُع( (103)

 .(291/ 8طبتكط املعْٞ: ) (104)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط.  يف املدٛٛط: )إسس٣ ث٬خ( (105)

 .يف املدتكط: )عكست( (106)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط. يف املدٛٛط: )ًَو(  (107)

 ٚاملجب  َٔ املدتكط.  ٛط: )سسخ(يف املدٛ (108)

 .يف املدتكط: )ايٓهاح( (109)

 .(291/ 8طبتكط املعْٞ: ) (110)

 .(10/26اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ: ) (111)

( ٖٛ: عًٞ بٔ ضبُس بٔ سبٝب ايبكطٟ املاٚضزٟ ايؿاؾعٞ، أبٛ اسبػٔ. ؾكٝ٘، أقٛيٞ، َؿػط، 112)
ٚتٛىل ايكها٤ يف َـسٕ نـجري٠،    ٖـ(، ٚزٓضؽ بايبكط٠ ٚبػساز،364أزٜب، غٝاغٞ. ٚيس غ١ٓ )

 ٖـ(. َٔ َكٓؿات٘: اسباٟٚ، ا٭سهاّ ايػًٛا450.١ْٝٚتٛيف ببػساز غ١ٓ )

 (..8/189(، َعذِ امل٪يؿني )18/14اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

(، ٚمسع َٔ أبـٞ  ٖـ384ٚيس غ١ٓ ) ،ٖٛ: أمحس بٔ اسبػني بٔ عًٞ، اشبػطٚدطزٟ، أبٛ بهط( 113)
٘   عبساهلل اسبانِ، ٚأبٞ بهط   ،بٔ ؾٛضى. ٚظٌ ًٜٛب اسبسٜح ٚايعًِ ست٢ قـاض أٚسـس ظَاْـ

َٔ َكٓؿات٘: ايػٓٔ ايهرب٣، ا٭مسا٤ ٚايكؿات، ز٥٫ٌ ايٓب٠ٛ. قاٍ إَاّ اسبـطَني: َـا َـٔ    
ؾاؾعٞ إ٫ يًؿاؾعٞ عًٝ٘ ١َٓ; إ٫ أبا بهط ايبٝٗكٞ ؾإٕ ي٘ املٓـ١ عًـ٢ ايؿـاؾعٞ، يتكـاْٝؿ٘ يف     

 ٖـ(.458ْكط٠ َصٖب٘. تٛيف غ١ٓ )
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 .(5/248(، ؾصضات ايصٖب )3/1132صنط٠ اسبؿاظ )اْعط: ت

(، سـسٜح ضقـِ   7/519أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (114)
(، سـسٜح ضقـِ   11/16(، ٚيف َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض، باب اي٬ٛم قبـٌ ايٓهـاح )  14869)
هـرب٣ َٚعطؾـ١   ( َٔ ططٜل َػًِ بٔ إبطاِٖٝ عٔ سبٝب ب٘، ٚقس ٚقع يف ايػـٓٔ اي 14604)

 .ايػٓٔ يف ٖصٜٔ املٛنعني )سػني املعًِ( َكٖشٟؿا

(، سـسٜح ضقـِ   7/520أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (115)
 .( َٔ ططٜل ٖؿاّ ايسغتٛا٥ٞ ٚابٔ أبٞ عطٚب١، ن٬ُٖا عٔ َٛط ب14870٘)

ــٌ ايٓهــاح، )   (116) ــاب ايٛــ٬م قب ــِ 7/520أٟ ايبٝٗكــٞ يف ايػــٓٔ ايهــرب٣، ب (، ســسٜح ضق
(14870). 

أخطد٘ أبٛ زاٚز يف غـٓٓ٘، نتـاب ايٛـ٬م، بـاب يف ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، سـسٜح ضقـِ:           (117)
 .(3/117(، ٚسػٓ٘ املٓصضٟ يف "طبتكط غٓٔ أبٞ زاٚز": )2190)

 ، ٚاملجب  َٔ ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ.َٔ املدٛٛط( غكط 118)

(، سـسٜح ضقـِ   7/520م قبـٌ ايٓهـاح، )  أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬    (119)
 .( َٔ ططٜل سبٝب املعًِ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب14871٘)

(120  ٞ )أخربْـا أبـٛ   : (7/520) ( ايصٟ يف املدٛٛط: )ابٔ عباؽ عٔ ايسٚضٟ(، ٚيف غـٓٔ ايبٝٗكـ
عبس اهلل اسباؾغ قاٍ: مسع  أبا ايعباؽ ضبُس بٔ ٜعكٛب ٜكٍٛ: مسع  ايعبـاؽ بـٔ ضبُـس    

 ؼب٢ٝ بٔ َعني، ٜكٍٛ....( ايسٚضٟ، ٜكٍٛ: مسع  

عٔ أبٞ عبس اهلل اسبانِ عـٔ أبـٞ ايعبـاؽ ضبُـس بـٔ      : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 121)
 .ٜعكٛب عٔ ايسٚضٟ ب٘

 ٚاملجب  َٔ ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. َٔ املدٛٛط،( غكط 122)

يؿكٝـ٘  عٔ أبٞ عبس اهلل اسبـانِ: مسعـ  أبـا ايٛيٝـس ا    : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 123)
 .ٜكٍٛ: مسع  اسبػٔ بٔ غؿٝإ ب٘
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عٔ أبٞ بهط ضبُس بٔ إبطاِٖٝ، أْا أبٛ إغشام إبطاِٖٝ : (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 124)
بٔ عبس اهلل ا٭قبٗاْٞ، ْا أبٛ أمحس ضبُس بٔ غًُٝإ بٔ ؾاضؽ قاٍ: قاٍ ضبُس بٔ إمساعٝـٌ  

 .ايبداضٟ...ب٘

ٔ أبٞ بهط بٔ اسباضخ، أْا عًـٞ بـٔ عُـط اسبـاؾغ،     ع: (7/520)ػٓٔ اييف أخطد٘ ايبٝٗكٞ ( 125)
 .قاٍ: مسع  أبا بهط ايٓٝػابٛضٟ... ب٘

 ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. ظٜاز٠ َٔ ايػٓٔ( 126)

 .(7/520غٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣: )( 127)

أٟ  -ٚأدـاب أقـشابٓا  ٚقاٍ اإلَاّ ايعٝين اسبٓؿٞ تعكٝبا ع٢ً سـسٜح عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب:     
ا قا٥ًٕٛ بأْ٘ ٫ ط٬م يًطدـٌ ؾُٝـا ٫ ميًـو، ٚٚقـٛع     أٜه إْابعس ايتػًِٝ بكشت٘  -اسبٓؿ١ٝ

اي٬ٛم ؾُٝا قًٓا بعس إٔ ميًو بايتعٜٚر املعًل ؾٝهٕٛ اي٬ٛم بعس ايٓهاح نُا شنطْا. عُـس٠  
 .30/103ايكاضٟ 

 .يف املدٛٛط: )أبٞ ش٩ٜب(، ٚاملجب  َٔ غٓٔ ايبٝٗكٞ( 128)

 .يف املدٛٛط: )ٚ(، ٚاملجب  َٔ غٓٔ ايبٝٗكٞ( 129)

(، سـسٜح ضقـِ   7/522يبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )     أخطد٘ ا (130)
(14876    ٘ ، ٚاسبـانِ يف املػـتسضى: نتـاب ايٛـ٬م،     ( َٔ ططٜل أبٞ بهط بـٔ أبـٞ ؾـٝب١ بـ
( ٚقـاٍ: ٖٓـا سـسٜح قـشٝض عًـ٢ ؾـطط ايؿـٝدني ٚمل        2819(، ضقِ اسبسٜح )2/222)

 ؽبطداٙ.

(، سـسٜح ضقـِ   ٬7/523م قبـٌ ايٓهـاح، )  أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ    (131)
 .( َٔ ططٜل أبٞ بهط اسبٓؿٞ، عٔ ابٔ أبٞ ش٥ب، ثٓا عٛا٤.. ب14877٘)

 يف املدٛٛط: )ٚدسٙ عٔ(. (132)

 يف املدٛٛط: )ٚدسٙ عٔ(. (133)

(، سـسٜح ضقـِ   7/523أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (134)
ِٝ بٔ غـعٝس ايعبـسٟ، ْـا أبـٛ بهـط عبـس اهلل بـٔ ٜعٜـس         ( َٔ ططٜل ضبُس بٔ إبطا14879ٖ)
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ايسَؿكٞ، ْا قسق١ بٔ عبس اهلل ايسَؿكٞ، قاٍ: د٦  ضبُس بٔ املٓهسض ٚأْا َػهب ؾكًـ :  
ٍُ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ،  ّٖ غ١ًُ؟ قاٍ: أْا! ٚيهٔ ضغٛ لهلٔل أْ  أسًً  يًٛيٝس بٔ ٜعٜس أ

ٓ٘ أْ٘ مسع ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ سسثين دابط بٔ عبس اهلل ا٭ْكاضٟ ضنٞ اهلل ع
 .ٜكٍٛ:... ؾصنطٙ

(، سـسٜح ضقـِ   7/524أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (135)
، ٚاسبانِ يف املػـتسضى: نتـاب تؿػـري غـٛض٠ ا٭سـعاب      ( َٔ ططٜل ابٔ دطٜر ب14882٘)
 (.3571(، ضقِ اسبسٜح )2/454)

 .أٟ: ايبٝٗكٞ (136)

 ايهرب٣ يًبٝٗكٞ. ٜاز٠ َٔ ايػٔظ (137)

(، سـسٜح ضقـِ   7/524أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (138)
 .( َٔ ططٜل َباضى بٔ ؾهاي١ عٔ اسبػٔ ب14883٘)

 (.49غٛض٠ ا٭سعاب: ل١ٜ ) (139)

(، سـسٜح ضقـِ   7/525أخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايػٓٔ ايهـرب٣، بـاب ايٛـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )      (140)
 .( َٔ ططٜل عهط١َ عٔ ابٔ عباؽ ب14887٘)

 .(526-7/525ضادع: ايػٓٔ ايهرب٣: ) (141)

قاٍ اسباؾغ ابٔ سذط: قاٍ ايبٝٗكٞ بعس إٔ أخطز نجريا َٔ ا٭خباض ثِ َٔ اٯثاض ايـٛاضز٠ يف  
عسّ ايٛقٛع: ٖصٙ اٯثاض تسٍ عًـ٢ إٔ َععـِ ايكـشاب١ ٚايتـابعني ؾُٗـٛا َـٔ ا٭خبـاض إٔ        

عًل قبٌ ايٓهاح ٚاملًو ٫ ٜعٌُ بعس ٚقٛعُٗا، ٚإٔ تأٌٜٚ املدايـ اي٬ٛم أٚ ايعتام ايصٟ 
يف محً٘ عسّ ايٛقٛع ع٢ً َا إشا ٚقع قبٌ املًو ٚايٛقٛع ؾُٝا إشا ٚقع بعسٙ يٝؼ بؿ٤ٞ; ٭ٕ 
نٌ أسس ٜعًِ بعسّ ايٛقٛع قبٌ ٚدٛز عكس ايٓهـاح أٚ املًـو ؾـ٬ ٜبكـ٢ يف ا٭خبـاض ؾا٥ـس٠       

ٕ ؾٝ٘ ؾا٥س٠; ٖٚٛ اإلع٬ّ بعسّ ايٛقـٛع ٚيـٛ بعـس ٚدـٛز     خب٬ف َا إشا محًٓاٙ ع٢ً ظاٖطٙ ؾإ
 ٟ / 9)ايعكس، ؾٗصا ٜطدض َا شٖبٓا إيٝ٘ َٔ محٌ ا٭خباض ع٢ً ظاٖطٖا، ٚاهلل أعًِ. ؾتض ايبـاض

386). 
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( ٖٛ: محس بٔ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ خٛاب ايبػ  اشبٛابٞ، أبٛ غًُٝإ ؾكٝ٘، ضبـسخ، يػـٟٛ،   142)
س بٔ ا٭عطابٞ ٚأبٞ بهط بٔ زاغ١. سسخ عٓـ٘: أبـٛ   ٖـ(. مسع َٔ: أبٞ غع319ٝٚيس غ١ٓ )

 ساَس اإلغؿطاٜٝين، ٚأبٛ عبٝس اهلطٟٚ. َٔ َكٓؿات٘: َعامل ايػٓٔ، غطٜب اسبسٜح.

 (.2/273(، ا٭ع٬ّ )17/23اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

 : املطغٌ.َعامل ايػٓٔ (143)

ٟ  اْعط: (144) ، ٚؾـطح  (13/322)، ْٚٗاٜـ١ املًٛـب يًذـٜٛين   (10/25)اسباٟٚ ايهبري يًُـاٚضز
 .(386، 382، 9/381)، ٚؾتض ايباضٟ(9/199)ايػ١ٓ يًبػٟٛ

، ٚعُــس٠ (9/199)، ٚؾــطح ايػــ١ٓ يًبػــٟٛ(5/232)أسهــاّ ايكــطلٕ يًذكــام اْعــط: (145)
 .(30/96)ايكاضٟ

 .(6/186)، ٚا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب(9/200)ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ اْعط: (146)

 .يف َعامل ايػٓٔ: )خل( (147)

 .(9/200)طح ايػ١ٓ يًبػٟٛؾ اْعط: (148)

 .يف املدٛٛط: )ايٟٓٛٚ(، ٚاملجب  َٔ َعامل ايػٓٔ (149)

 .(9/100)ضأٜ٘ يف ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛٚاْعط 

، َٚػا٥ٌ أمحس ٚإغشام بـٔ ضاٖٜٛـ٘ بطٚاٜـ١    (2/332)َػا٥ٌ أمحس بطٚا١ٜ ابٓ٘ قاحل اْعط: (150)
 .(4/1628)املطٚظٟ

 .(9/386)ؾتض ايباضٟ اْعط: (151)

 .امل ايػٓٔظٜاز٠ َٔ َع (152)

 .(302(، سسٜح ضقِ: )173ايرتَصٟ، ٚن٬َ٘ ٖصا يف ايعًٌ ايهبري ي٘: )م (153)

 (.49غٛض٠ ا٭سعاب: ل١ٜ ) (154)

(، ٚبعسٙ: )ؾهصيو إشا طًل اَطأ٠ مل ميًهٗا ثِ ًَهٗا، ٚنصيو 241-3/240َعامل ايػٓٔ: ) (155)
 .ٖصا يف ايٓصض(
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(، ٬ٛ2190م قبٌ ايٓهاح، سسٜح ضقـِ: ) ضٚاٙ أبٛ زاٚز يف غٓٓ٘، نتاب اي٬ٛم، باب يف اي (156)
َٔ ططٜل َٛط ايٛضام عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب٘، ٚايرتَصٟ يف غٓٓ٘، أبٛاب اي٬ٛم ٚايًعـإ  
عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، باب َـا دـا٤ ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، سـسٜح ضقـِ:        

(، 2047(، ٚابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘، نتاب، باب ٫ ط٬م قبٌ ايٓهاح، سـسٜح ضقـِ: )  1181)
َٔ ططٜل عـاَط ا٭سـٍٛ عـٔ عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب بـ٘، ٚأخـطز ايٓػـا٥ٞ بعهـ٘ يف اجملتبـ٢            

(، َٔ ططٜل َٛط ايٛضام عٔ عُـطٚ بـٔ ؾـعٝب بًؿـغ: "     4612(، سسٜح ضقِ: )7/288)
 .يٝؼ ع٢ً ضدٌ بٝع ؾُٝا ٫ ميًو"

 .(1181غٓٔ ايرتَصٟ، عكب سسٜح ضقِ: ) (157)

ٖصا سسٜح قشٝض ع٢ً ؾطط ايؿـٝدني،  قاٍ:  قشض اسبانِ سسٜح دابط بٔ عبس اهلل، ثِ (158)
ٚؾاٖسٙ اسبسٜح املؿٗٛض يف ايباب عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دـسٙ،... ثـِ أخطدـ٘    

املعًِ ٚعاَط ا٭سٍٛ عٔ عُطٚ بٔ ؾعٝب ب٘، قاٍ ايـصٖيب يف ايتًدـٝل:    سبٝبَٔ ططٜل 
 (. 2/222، اْعط املػتسضى يًشانِ )قشٝض

 .(3/241َعامل ايػٓٔ: ) (159)

، ٚايتـاز ٚاإلنًٝـٌ   (6/186)، ٚا٫غتصناض ٫بٔ عبـس ايـرب  (2/390)ٓعط: املس١ْٚ ايهرب٣ٜ (160)
 .(12/307)يًُٛام

 .غكط َٔ املدٛٛط، ٚاملجب  َٔ ابٔ بٛاٍ َا ٜكتهٝ٘ ايػٝام (161)

 .(23/ 34)عُس٠ ايكاضٟ يًعٝين اْعط: (162)

 .(9/199)، ٚؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ(10/26)اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ اْعط: (163)

 .غٝأتٞ ربطػب٘ ؾُٝا ٜأتٞ َٔ سسٜح عُطإ بٔ سكني (164)

 .(136-6/135ؾطح قشٝض ايبداضٟ ٫بٔ بٛاٍ: ) (165)

(، ؾـطح ايػـٝٛطٞ عًـ٢    11/100ٖٞ اَطأ٠ أبٞ شض. اْعط: ؾطح ايٓـٟٛٚ عًـ٢ َػـًِ: )    (166)
 .(4/240َػًِ: )
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(، ؾطح 101-11/100ؾطح ايٟٓٛٚ: ) .بهِ املِٝ ٚؾتض ايٕٓٛ ٚايٛاٚ املؿسز٠، ٜأٟ: َصي١ً (167)
 (.4/240ايػٝٛطٞ: )

(، ؾــطح ايػــٝٛطٞ: 11/101ؾــطح ايٓــٟٛٚ: ) .بؿــتض ايٓــٕٛ ٚنػــط ايــصاٍ، ٜأٟ: عًُــٛا (168)
(4/240.) 

أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘، نتاب ايٓصض، باب ٫ ٚؾا٤ يٓصض يف َعك١ٝ اهلل ٫ٚ ؾُٝـا ٫ ميًـو    (169)
 .(1641:)سٜح ضقِايعبس، س

َٔ ْصض َعك١ٝ نؿطب اشبُط ٚعبٛ شيو ؾٓـصضٙ باطـٌ ٫    ( قاٍ ايٟٓٛٚ: "يف ٖصا زيٌٝ ع٢ً أ170ٕ)
ٜٓعكس ٫ٚ تًعَ٘ نؿاض٠ ميـني ٫ٚ غريٖـا، ٚبٗـصا قـاٍ َايـو ٚايؿـاؾعٞ ٚأبـٛ سٓٝؿـ١ ٚزاٚز         
ٚمجٗٛض ايعًُا٤، ٚقاٍ أمحس: دبب ؾٝ٘ نؿاض٠ ايُٝني باسبسٜح املطٟٚ عٔ عُطإ بٔ اسبكـني  

صض يف َعكـ١ٝ ٚنؿاضتـ٘ نؿـاض٠ ميـني،     ٚعٔ عا٥ؿ١ عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قـاٍ: ٫ ْـ  
ٚاستر ازبُٗٛض حبسٜح عُطإ بٔ سكني املصنٛض يف ايهتاب، ٚأَا سسٜح )نؿاضتـ٘ نؿـاض٠   

 (.11/101ميني( ؾهعٝـ باتؿام احملسثني". ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ: )

 ( نصا يف املدٛٛط. 171)

تبـٝني اسبكـا٥ل ؾـطح نٓـع     (، 3/132اْعط: بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿـطا٥ع يًهاغـاْٞ: )   (172)
، 3/320، ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓـع ايـسقا٥ل ٫بـٔ ظبـِٝ: )    233-231، 2/210ايسقا٥ل: )

4/4،8)،. 

 (.229غٛض٠ ايبكط٠: ل١ٜ ) (173)

( ٖٛ: ضبُس بٔ ؼب٢ٝ بٔ َٓكٛض ايٓٝػابٛضٟ ايؿاؾعٞ، ؾكٝ٘، ٚيس بٛطٜجٝح َـٔ خطاغـإ غـ١ٓ    174)
ٖــ. َـٔ تكـاْٝؿ٘ ايهـجري٠:     548ابٛض غـ١ٓ  ٖـ، ٚتؿك٘ ع٢ً ايػعايٞ ٚغريٙ، ٚقتٌ بٓٝػـ 476

احملٝط يف ؾطح ايٛغٝط، ٚا٫ْتكاف يف َػا٥ٌ اشب٬ف، ٚا٭ضبعٕٛ ٖٛ عٔ أضبعني قـشابٝ٘ا  
 يف أضبعني باّبا ".

(، 315-20/312(، غري أع٬ّ ايٓب٤٬: )1/95اْعط: تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات يًٟٓٛٚ: )
 .(771/ 3َعذِ امل٪يؿني: )
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ُس بٔ ضبُس بٔ أمحس ايٛٛغٞ ايؿـاؾعٞ، ظٜـٔ ايـسٜٔ، سذـ١ اإلغـ٬ّ أبـٛ       ( ٖٛ: ضبُس بٔ ضب175)
ساَس، سهِٝ، َتهًِ، ؾكٝ٘، أقٛيٞ، قٛيف، َؿاضى يف أْٛاع َٔ ايعًّٛ. ٚيس بٛـٛؽ غـ١ٓ   

ــل      450) ــاظ ٚزَؿ ــساز ٚاسبذ ــٌ إىل بػ ــ٘، ٚضس ــطَني ٫ٚظَ ــاّ اسب ــٔ إَ ــص ع ـــ(، ٚأخ ٖ
ٖـ(. َـٔ تكـاْٝؿ٘:   505بٛٛؽ غ١ٓ )ٚاإلغهٓسض١ٜ، إىل إٔ يعّ ا٫ْكٛاع ٚايععي١ ست٢ تٛيف 

 إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ، ايٛغٝط يف ايؿك٘، املػتكؿ٢ يف أقٍٛ ايؿك٘.

 .(2/242(، طبكات ايؿاؾع١ٝ يإلغٟٓٛ )19/322اْعط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬ )

 (.33، )م( غبل ربطػب176٘)

(177 )  ِ أبٝـ٘   ٖٛ عاَط بٔ ؾطاسٌٝ بٔ عبس شٟ نباض، ايؿعيب اسبُريٟ، أبٛ عُطٚ، اختًؿـٛا يف اغـ
ؾكٌٝ: ؾطاسٌٝ. ٚقٌٝ: عبس اهلل. ْػبت٘ إىل ؾعب ٖٚٛ بٛٔ َٔ ُٖسإ، ضا١ٜٚ، َٔ ايتابعني، 
ٜهطب املجٌ حبؿع٘، ٚيس ْٚؿأ َٚات بايهٛؾ١، اتكٌ بعبس املًـو بـٔ َـطٚإ، ؾهـإ ْسميـ٘      
ٚمسريٙ ٚضغٛي٘ إىل ًَو ايطّٚ، اغتكهاٙ عُط بٔ عبس ايععٜـع، ٚنـإ نـ٬ٝ٦ عبٝؿـا، ٚيـس      

ٖٚٛ َٔ ضداٍ اسبسٜح ايجكات، ض٣ٚ عٔ نجري َٔ ايكشاب١، ٚض٣ٚ عٓ٘ نـجري  يػبع١ أؾٗط، 
َٔ ايتابعني، غ٦ٌ عُا بًؼ إيٝ٘ سؿع٘، ؾكاٍ: َا نتب  غٛزا٤ يف بٝهـا٤، ٫ٚ سـسثين ضدـٌ    
حبسٜح إ٫ سؿعت٘. ٚنإ ؾكٝٗا، ؾاعطا، تٛيف ؾذأ٠ غ١ٓ أضبع، ٚقٝـٌ: ثـ٬خ، ٚقٝـٌ: غـ ،     

 ذط٠.ٚقٌٝ: غبع، ٚقٌٝ: مخؼ َٚا١٥ َٔ اهل

، ٚغـري  14/28، ٚتٗـصٜب ايهُـاٍ   3/12، ٚٚؾٝات ا٭عٝإ 12/227اْعط: تاضٜذ بػساز 
 .4/294أع٬ّ ايٓب٤٬ 

ٖٛ ضبُس بٔ َػًِ بٔ عبٝس اهلل بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ، َٔ بين ظٖط٠ بٔ ن٬ب، َٔ قطٜـ، أبٛ ( 178)
نإ ؼبؿـغ  بهط، أٍٚ َٔ زٕٚ اسبسٜح، ٚأسس أنابط اسبؿاظ ٚايؿكٗا٤، تابعٞ َٔ أٌٖ املس١ٜٓ، 

أيؿني َٚا٥ت٢ سسٜح ْكؿٗا َػٓس. ضأ٣ عؿط٠ َٔ ايكـشاب١، ٚأخـص عٓـ٘ َايـو بـٔ أْـؼ       
ٚطبكت٘، ٚسؿغ عًِ ايؿكٗا٤ ايػبع١، ْعٍ ايؿاّ ٚاغتكط بٗا، ٚنتب عُط بٔ عبـس ايععٜـع إىل   
عُاي٘: عًٝهِ بابٔ ؾٗاب ؾإْهِ ٫ دبسٕٚ أسسا أعًِ بايػ١ٓ املانـ١ٝ َٓـ٘. َـات بؿـػب،     
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ٖـــ(. ٚقٝــٌ: 123ٖـــ(، ٚقٝــٌ: غــ١ٓ )124أٍٚ ســس ؾًػــٛني غــ١ٓ )لخــط ســس اسبذــاظ ٚ
 ٖـ(.125)

، 5/326، غـري أعـ٬ّ ايٓـب٤٬    26/419، ٚتٗصٜب ايهُاٍ 4/177اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ 
 .55/294ٚتاضٜذ زَؿل 

 .386، 9/385، ٚؾتض ايباضٟ 235، 234/ 5( ٜٓعط: أسهاّ ايكطلٕ يًذكام 179)

َٚا ازعاٙ َٔ ايتأٌٜٚ تطزٙ اٯثاض ايكطؼب١ عٔ غـعٝس  عٖطٟ: ٚقاٍ اسباؾغ ابٔ سذط بعس شنط ضأٟ اي
بٔ املػٝب ٚغريٙ َٔ َؿاٜذ ايعٖـطٟ يف أْٗـِ أضازٚا عـسّ ٚقـٛع ايٛـ٬م عُـٔ قـاٍ: إٕ        

 أْ٘ ٫ ٜكع. -تعٚد  ؾٗٞ طايل،غٛا٤ خكل أّ عُِ 

 .( يف اهلسا١ٜ: )ؾٝتشكل(180)

 .( يٝؼ يف اهلسا181١ٜ)

 .( يف اهلسا١ٜ: )٫ٚ(182)

 .ٛط: )ٚ(( يف املد183ٛ)

 .(244-1/243( اهلسا١ٜ يف ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ: )184)

ٖٛ طاٖط بٔ عبس اهلل بٔ طاٖط بٔ عُط، ايكانٞ أبٛ ايٛٝب، ايٛربٟ، ؾكٝ٘، أقٛيٞ دسيٞ، ( 185)
َٔ أعٝإ ايؿاؾع١ٝ، ٚيـس يف لَـٌ بٛربغـتإ، ٚاغـتٛطٔ بػـساز، مسـع اسبـسٜح اطدـإ،         

ٞ قاسب ابٔ ايكام، ٚقطأ ع٢ً أبٞ غعس ْٚٝػابٛض، ٚبػساز، ٚتؿك٘ ع٢ً أبٞ عًٞ ايعداد
اإلمساعًٝٞ، ٚع٢ً ايكانٞ أبٞ ايكاغِ بٔ نـر ٚغريٖـِ، ٚيـٞ ايكهـا٤ بطبـع ايهـطر يـ٘        

ٟ   $، ٚ #ؾطح طبتكط املعْٞ$تكاْٝـ َٓٗا:  طبكـات  $، ٚنتـاب يف  #ؾطح ابـٔ اسبـساز املكـط
 ٖـ(.540تٛيف يف ؾٗط ضبٝع ا٭ٍٚ غ١ٓ )#. اجملطز$، ٚ#ايؿاؾع١ٝ

، (17/668)، ٚغري أع٬ّ ايٓب٤٬(2/512)، ٚٚؾٝات ا٭عٝإ(9/358)ػسازاْعط: تاضٜذ ب
 .(5/12)ٚطبكات ايؿاؾع١ٝ يًػبهٞ
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ٖٛ: عُط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ دربٌٜ، ايؿٝذ ْٛض ايسٜٔ ايٛايكاْٞ اسبٓؿٞ نإ إَاَٟا يف املصٖب (186)
اْعـط:   عاضؾا بأقٛي٘ ي٘ َعطؾ١ بايعطب١ٝ ٚؾٝ٘ ظٖس ٚاْكٛاع تٛيف غـ١ٓ تػـعني ٚغـ  َٚا٥ـ١.    

 .(.311/ 22ايٛايف بايٛؾٝات: )

ــسا٥ع ايكــٓا٥ع187) ، ٚاحملــٝط (8/320)خػــطٚ ملــ٬، ٚزضض اسبهــاّ (285، 284/ 6)( ٜٓعــط: ب
 .(757، 756/ 3)ايربٖاْٞ يربٖإ ايسٜٔ بٔ َاظٙ

ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ َٓكٛض بٔ املػًِ املكطٟ، أبٛ إغشام، املعطٚف باشبٛٝـب ايعطاقـٞ، ؾـٝذ    ( 188)
سٙ ٚٚؾات٘ ؾٝٗا، ٖٚٛ دس ايع١َ٬ ايعًِ ايعطاقٞ ٭َ٘، ٚنإ عًـ٢ غـساز   ايؿاؾع١ٝ مبكط، َٛي

ٚأَط مجٌٝ، اضذبٌ، ؾتؿك٘، ٚبطع يف املصٖب ع٢ً أبٞ بهط ضبُس بٔ اسبػـني ا٭ضَـٟٛ تًُٝـص    
ايؿٝذ أبٞ إغشام ايؿرياظٟ، ثِ تؿك٘ ع٢ً: أبـٞ اسبػـٔ ابـٔ اشبـٌ، ٚتؿكـ٘ مبكـط عًـ٢:        

٘ ا٭قـشاب، ٚٚيـٞ خٛابـ١ دـاَع َكـط، يـ٘       ايكانٞ صبًٞ بٔ مجٝع، ٚتكسض، ٚربـطز بـ  
 ٖـ(.596يًؿرياظٟ، تٛيف يف مجاز٣ ا٭ٚىل غ١ٓ )# ؾطح املٗصب$تكاْٝـ َٓٗا: 

، ٚطبكـات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ    (21/304)، ٚغري أع٬ّ ايٓـب٤٬ (1/33)اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ
 .(2/23)قانٞ ؾٗب١

 .(77/ 2)( املٗصب يًؿرياظ189ٟ)

( سـسٜح  1/660اب اي٬ٛم، باب: ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح )   أخطد٘ ابٔ َاد٘ يف غٓٓ٘: نت( 190)
 (. 1/314(. قاٍ ايبٛقريٟ: ٖصا إغٓاز سػٔ. أْعط َكباح ايعداد١ )2048ضقِ )

 .(8/ 4)، ٚايبشط ايطا٥ل(116/ 4): ؾتض ايكسٜط يًهُاٍ بٔ اهلُاّاْعط( 191)

 .(164/ 6): ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرباْعط( 192)

(: ٖٚصا أٜهـا  2812) 399/ 4)قاٍ ابٔ عبس اهلازٟ يف ايتٓكٝض. ٚ(16/ 4)غٓٔ ايساضقٛين( 193)
ٚأبٛ خايس ايٛاغٛٞ ٖٛ عُطٚ بٔ خايس، ٖٚٛ ٖٚناع، ٚقاٍ أمحس ٚؼب٢ٝ: ٖٛ نـٖصاب.  باطٌ، 

 ظاز ؼب٢ٝ: غري ثك١ ٫ٚ َإَٔٛ.

 (.52( سسٜح ضقِ )4/20أخطد٘ ايساضقٛين يف غٓٓ٘ )( 194)

 .(29/ 10)اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟ( 195)
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 عسٙ يف اسباٟٚ ايهبري: ٚعكس اإلػباب ٚايكبٍٛ ٜكض يف غري ًَو نايػًِ. ب( 196)

 يٝؼ يف اسباٟٚ ايهبري.( 197)

 .(61/ 17)، ٚاجملُٛع يًٟٓٛٚ(29/ 10): اسباٟٚ ايهبري يًُاٚضزٟاْعط( 198)

 .(59/ 4): ذبؿ١ اسببٝب يًبذريَٞاْعط( 199)

 .(8/357): ايتٗصٜب يًبػٟٛاْعط( 200)

 (. 48تكسّ ربطػب٘، )م( 201)

 (. 36، )متكسّ ربطػب٘( 202)

 ( يف املدٛٛط: بٔ، ٚاملجب  نُا يف غٓٔ ابٔ َاد٘. 203)

( سـسٜح ضقـِ   1/660نتـاب ايٛـ٬م، بـاب ٫ طـ٬م قبـٌ ايٓهـاح، )       غٓٔ ابـٔ َادـ٘:  ( 204)
(. ٚقاٍ ايبٛقريٟ: ٖصا إغـٓاز نـعٝـ ٫تؿـاقِٗ عًـ٢ نـعـ دـٜٛرب بـٔ غـعس         2049)

 (.1/315) ات اسبسٜح. َكباح ايعداد١ٚشنط ضٚاٜمل ٜٓؿطز ب٘ دٜٛرب، ايبذًٞ، يهٔ 

ٟ   اْعط( 205) ، (293/ 3)، َٚػـين احملتـاز يًدٛٝـب ايؿـطبٝين    (68/ 8): ضٚنـ١ ايٛـايبني يًٓـٛٚ
 .(285/ 3)ٚأغ٢ٓ املٛايب يعنطٜا ا٭ْكاضٟ

 .(27/ 10)اسباٟٚ ايهبري( 206)

٬َـ٘  ن ٚاْعـط ، تكسَ  تطمجتـ٘.  طاٖط بٔ عبس اهلل بٔ طاٖط بٔ عُط ( ٖٛ ايكانٞ أبٛ ايٛٝب207)
 .(213/ 3)يف: املٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞ

ٖٛ اسبػني بٔ َػعٛز بٔ ضبُس ايع١َ٬ أبٛ ضبُس ايبػٟٛ ايؿكٝ٘ ايؿاؾعٞ، ٜعطف بابٔ ايؿطا٤،  (208)
ًٜٚكب مبشٝٞ ايػ١ٓ ٚضنٔ ايسٜٔ، نإ إَاَا يف ايتؿػري ٚاسبسٜح ٚايؿك٘، تؿك٘ ع٢ً ايكانٞ 

سس املًٝشٞ، ٚأبٞ اسبػٔ ايساٚٚزٟ ٚطا٥ؿـ١،  سػني ٚأخص اسبسٜح َٓ٘، ٚأبٞ عُط عبس ايٛا
ض٣ٚ عٓ٘ أبٛ َٓكٛض، ٚأبٛ ايؿتٛح ايٛا٥ٞ، ٚمجاع١ لخطِٖ أبـٛ املهـاضّ ايٓٛقـاْٞ ض٣ٚ عٓـ٘     

ٌ  $باإلداظ٠، ٚي٘ تكاْٝـ َٓٗا:  ٚ # َعـامل ايتٓعٜـ ، #املكـابٝض $، ٚ#ؾـطح ايػـ١ٓ  $يف ايتؿػـري، 
 ٖـ(. 510)يف ايؿك٘، تٛيف غ١ٓ # ايتٗصٜب$، ٚ#ازبُع بني ايكشٝشني$ٚ
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، ٚطبكـات ايؿـاؾع١ٝ ٫بـٔ قانـٞ     (16/441)، ٚغري أع٬ّ ايٓب٤٬(2/136)اْعط: ٚؾٝات ا٭عٝإ
 .(1/281)ؾٗب١

ٖٛ عجُإ بٔ عُط أبٞ بهط بٔ ْٜٛؼ، املعطٚف بابٔ اسبادب، أبٛ عُطٚ مجاٍ ايسٜٔ، نطزٟ ( 209)
ىل َكـط  ا٭قٌ، ٚيس ْٚؿأ يف َكط، ٚزضؽ بسَؿل، ٚربطز ب٘ بعـض املايهٝـ١، ثـِ ضدـع إ    

ؾاغتٛطٓٗا، نإ َٔ نبـاض ايعًُـا٤ بايعطبٝـ١، ٚؾكٝٗـا َـٔ ؾكٗـا٤ املايهٝـ١، باضعـا يف ايعًـّٛ          
ا٭قٛي١ٝ، َتكٓا ملصٖب َايو بٔ أْؼ، ٚنإ ثك١ سذ١ َتٛانعا عٓٝؿا، يـ٘ تكـاْٝـ َٓٗـا:    

ٍ  $، ٚ#َٓتٗٞ ايػٍٛ$، ٚ#طبتكط ايؿك٘$ يف أقـٍٛ ايؿكـ٘،   # ا٭ٌَ يف عًُٞ ا٭قـٍٛ ٚازبـس
 ٖـ(. 646يف ؾك٘ املايه١ٝ. تٛيف غ١ٓ )# َٗاتداَع ا٭$ٚ

 ، ٚؾــصضات ايــصٖب(23/264)، ٚغــري أعــ٬ّ ايٓــب٤٬(3/248)اْعــط: ٚؾٝــات ا٭عٝــإ
(5/234). 

 .(357، 356/ 8)ضأٜ٘ يف ايتٗصٜب ٚاْعط
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 ثبت املصادر واملزاجع

ٝـا٤ ايـرتاخ   أسهاّ ايكطلٕ، ٭بٞ بهط ازبكام، ذبكٝل ضبُس ايكـازم قُشـاٟٚ، طبعـ١ زاض إس    (1
 ٖـ. 1405ايعطبٞ، بريٚت، 

اخت٬ف أبٞ سٓٝؿ١ ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ، ٭بٞ ٜٛغـ ٜعكٛب بٔ إبطاِٖٝ بٔ سبٝب، تكشٝض ٚتعًٝل  (2
 أبٞ ايٛؾا ا٭ؾػاْٞ، طبع١ زب١ٓ إسٝا٤ املعاضف ايٓعُا١ْٝ، اهلٓس، ايٛبع١ ا٭ٚىل.

ضبُس غعٝس عُط إزضٜـؼ،   اإلضؾاز يف َعطؾ١ عًُا٤ اسبسٜح، ٭بٞ ٜع٢ً اشبًًٝٞ، ذبكٝل ايسنتٛض (3
 ٖـ. 1409طبع١ َهتب١ ايطؾس، ايطٜا ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

ا٫غتصناض ازباَع ملصاٖب ؾكٗا٤ ا٭َكاض ٚعًُا٤ ا٭قٛاض، أبٞ عُط بٔ عبـس ايـرب، ذبكٝـل غـامل      (4
ٖــ،   1421ضبُس عٛا، ٚضبُس عًٞ َعٛ ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،  

2000.ّ 

يب يف ؾطح ضٚ  ايٛايب، يعنطٜا ا٭ْكاضٟ، ذبكٝل ايسنتٛض ضبُس ضبُس تاَط، طبع١ أغ٢ٓ املٛا (5
 ّ.2000ٖـ،  1422زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 ّ.2002ا٭ع٬ّ، يًعضنًٞ، طبع١ زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، ايٛبع١ اشباَػ١ عؿط،  (6

 ٖـ. 1393ايجا١ْٝ، ا٭ّ، حملُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ، طبع١ زاض املعطؾ١، ايٛبع١  (7

 –زاض ايهتـب ايعًُٝـ١    –أْبا٤ ايػُط بأْبا٤ ايعُط يًشاؾغ أمحس بٔ عًـٞ بـٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ      (8
 ٖـ.  1406، 2بريٚت، ط 

 ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايطقا٥ل، يعٜٔ ايسٜٔ بٔ ظبِٝ، طبع١ زاض املعطؾ١، بريٚت. (9

زاض ايهتاب ايعطبـٞ، بـريٚت،    بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع، يع٤٬ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، طبع١ (10
1982.ّ 

ايتاز ٚاإلنًٌٝ ملدتكط خًٌٝ، حملُس بٔ ٜٛغــ املـٛام، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١، ايٛبعـ١        (11
 ّ.1994ٖـ،  1416ا٭ٚىل، 

 تاضٜذ بػساز، يًدٛٝب ايبػسازٟ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت. (12
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أبـٞ غـعٝس عُـط بـٔ غطاَـ١      تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، ٭بٞ ايكاغِ بٔ عػانط، ذبكٝل ضبب ايسٜٔ  (13
 ّ.1995ايعُطٟ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت، 

تبٝني اسبكا٥ل ؾطح نٓع ايطقا٥ل، يؿدـط ايـسٜٔ عجُـإ بـٔ عًـٞ ايعًٜعـٞ، طبعـ١ زاض ايهتـب          (14
 ٖـ. 1313اإلغ٬َٞ، ايكاٖط٠، 

ذبؿ١ اسببٝب ع٢ً ؾطح اشبٛٝب، يػًُٝإ بـٔ ضبُـس ايبذريَـٞ، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١،        (15
 ّ.1996ٖـ،  1417ع١ ا٭ٚىل بريٚت، ايٛب

تصنط٠ اسبؿاظ، يؿـُؼ ايـسٜٔ ايـصٖيب، ذبكٝـل ظنطٜـا عُـريات، طبعـ١ زاض ايهتـب ايعًُٝـ١،           (16
 ّ.1998ٖـ،  1419بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

تٓكٝض ايتشكٝل يف أسازٜح ايتعًٝل، يؿُؼ ايسٜٔ ابٔ عبس اهلازٟ، ذبكٝل غاَٞ بٔ ضبُـس بـٔ    (17
 1428باْٞ، طبع١ أنٛا٤ ايػًـ، ايطٜا ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، داز اهلل، ٚعبس ايععٜع بٔ ْاقط اشب

 ّ.2007ٖـ، 

تٗصٜب ا٭مسا٤ ٚايًػات، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بـٔ ؾـطف ايٓـٟٛٚ، طبعـ١ زاض ايؿهـط، بـريٚت،        (18
 ّ.1996ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

تٗصٜب ايهُاٍ، ٭بٞ اسبذاز املعٟ، ذبكٝـل ايـسنتٛض بؿـاض عـٛاز، طبعـ١ َ٪غػـ١ ايطغـاي١،         (19
 ّ.1980ٖـ،  1400ٚىل، بريٚت، ايٛبع١ ا٭

ايتٗصٜب يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، يًشػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ، ذبكٝل ايؿٝذ عـازٍ أمحـس عبـس     (20
ٖــ،   1418املٛدٛز، ٚايؿٝذ ع٢ً ضبُس َعٛ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

1997.ّ 

ُس ؾانط ٚلخطٕٚ، ازباَع ايكشٝض )غٓٔ ايرتَصٟ(، حملُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ذبكٝل أمحس ضب (21
 طبع١ زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت.

اسباٟٚ ايهبري يف ؾك٘ اإلَاّ ايؿاؾعٞ، ٭بٞ اسبػٔ املاٚضزٟ، طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايٛبع١  (22
 ّ.1994ٖـ،  1414ا٭ٚىل، 
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اسبذ١ ع٢ً أٌٖ املس١ٜٓ، حملُس بٔ اسبػٔ ايؿٝباْٞ، ذبكٝل َٗـسٟ سػـٔ ايه٬ْٝـٞ ايكـازضٟ،      (23
 ٖـ. 1403ايهتب، بريٚت،  طبع١ عامل

ايسض ايهُني بصٌٜ ايعكس ايجُني يف تاضٜذ ايبًس ا٭َـني، يعُـط بـٔ ؾٗـس اهلـامشٞ املهـٞ، زاض        (24
 ٖـ. 1421، 1بريٚت ط -خهط 

 زضض اسبهاّ يف غطض ا٭سهاّ، مل٬ خػطٚ، طبع١ زاض ايهتب ايعطب١ٝ. (25

كٝـل أبـٞ إغـشام    ايسٜباز ع٢ً قشٝض َػًِ بٔ اسبذاز، يًشاؾغ عبس ايطمحٔ ايػٝٛطٞ، ذب (26
 ّ.1996ٖـ،  1416اسبٜٛين، طبع١ زاض ابٔ عؿإ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 -ضؾع اإلقط عٔ قكاز َكط، يًشاؾغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ، َهتبـ١ اشبـاظبٞ      (27
 ٖـ. 1418ايكاٖط٠، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

إلغـ٬َٞ،  ضٚن١ ايٛايبني ٚعُس٠ املؿتني، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ املهتـب ا  (28
 ٖـ. 1405بريٚت، 

غٓٔ ابٔ َاد٘، حملُس بٔ ٜعٜس ايكـعٜٚين، ذبكٝـل ضبُـس ؾـ٪از عبـس ايبـاقٞ، طبعـ١ زاض ايؿهـط،          (29
 بريٚت.

غٓٔ ايساضقٛين، يعًٞ بٔ عُط ايـساضقٛين، ذبكٝـل ايػـٝس عبـس اهلل ٖاؾـِ ميـاْٞ املـسْٞ، زاض         (30
 ّ.1966ٖـ،  1386املعطؾ١، بريٚت، 

كٞ، طبع١ صبًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايٓعا١َٝ، اهلٓـس، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،   ايػٓٔ ايهرب٣، ٭بٞ بهط ايبٝٗ (31
 ٖـ. 1344

ٖــ،   1405غري أع٬ّ ايٓب٤٬، يؿُؼ ايسٜٔ ايصٖيب، طبع١ َ٪غػ١ ايطغاي١، ايٛبعـ١ ايجايجـ١،    (32
1985.ّ 

ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، يعبس اسبٞ اسبٓبًٞ، ذبكٝل عبس ايكازض ا٭ضْا٩ٚط، ٚضبُٛز  (33
 ٖـ.١1406 زاض ابٔ نجري، زَؿل، ا٭ضْا٩ٚط، طبع

ؾطح ايػ١ٓ، يًشػني بٔ َػعٛز ايبػٟٛ، ذبكٝل ؾعٝب ا٭ضْـا٩ٚط، ٚضبُـس ظٖـري ؾـاٜٚـ،      (34
 ّ.1983ٖـ،  1403طبع١ املهتب اإلغ٬َٞ، زَؿل، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 
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ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ، ٭بٞ ظنطٜا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ زاض إسٝا٤ ايرتاخ  (35
 ٖـ. 1392ت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، ايعطبٞ، بريٚ

ؾطح قشٝض ايبداضٟ، ٭بٞ اسبػٔ بٔ بٛاٍ، ذبكٝل أبٞ متِٝ ٜاغط بٔ إبطاِٖٝ، طبع١ َهتـب   (36
 ّ.2003ٖـ، 1423ايطؾس، ايطٜا ، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

 بريٚت.  –ايه٤ٛ اي٬َع يف ضباغٔ ايكطٕ ايتاغع، حملُس بٔ عبس ايطمحٔ ايػداٟٚ، زاض ازبٌٝ  (37

 –٬ٍ ايسٜٔ عبـس ايـطمحٔ بـٔ أبـٞ بهـط ايػـٝٛطٞ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١         طبكات اسبؿاظ، زب  (38
 ٖـ. 1403، 1بريٚت، ط

طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣، يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ، ذبكٝل ايسنتٛض ضبُٛز ضبُس ايٛٓاسٞ، ٚايسنتٛض  (39
 ٖـ. 1413عبس ايؿتاح ضبُس اسبًٛ، طبع١ ٖذط يًٛباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

ؿاؾع١ٝ، ٫بٔ قانٞ ؾٗب١، ذبكٝل ايـسنتٛض اسبـاؾغ عبـس ايعًـِٝ خـإ، طبعـ١ عـامل        طبكات اي (40
 ٖـ. 1407ايهتب، بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

طبكات ايؿاؾع١ٝ، يعبس ايطمحٔ اإلغـٟٓٛ، ذبكٝـل نُـاٍ ٜٛغــ اسبـٛت، طبعـ١ زاض ايهتـب         (41
 ّ.2002ايع١ًُٝ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

ابٔ َٓعٛض، ذبكٝل إسػإ عباؽ، طبعـ١ زاض   طبكات ايؿكٗا٤، ٭بٞ إغشام ايؿرياظٟ، تٗصٜب (42
 ٖـ. 1970ايطا٥س ايعطبٞ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

عكط غ٬طني املُايٝؤ ، يًسنتٛض / قاغِ عبسٙ قاغِ، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠، ايٛبعـ١ ا٭ٚىل،   (43
 ٖـ. 1415

عًٌ ايرتَصٟ ايهبري، حملُس بٔ عٝػـ٢ ايرتَـصٟ، ذبكٝـل قـبشٞ ايػـاَطا٥ٞ، ٚأبـٛ املعـاطٞ         (44
 ، ٚضبُٛز ضبُـس ايكـعٝسٟ، طبعـ١ عـامل ايهتـب، َٚهتبـ١ ايٓٗهـ١ ايعطبٝـ١، بـريٚت،         ايٓٛضٟ
 ٖـ.1409

عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، يبسض ايسٜٔ ايعٝين، طبع١ زاض ايهتب ايعًُٝـ١، بـريٚت،    (45
 ّ.2001ٖـ،  1421ايٛبع١ ا٭ٚىل، 
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عطؾ١، بـريٚت،  ؾتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، يًشاؾغ ابٔ سذط ايعػك٬ْٞ، طبع١ زاض امل (46
 ٖـ. 1379

 ؾتض ايكسٜط، يًهُاٍ بٔ اهلُاّ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت. (47

ؾٛات ايٛؾٝات، يك٬ح ايـسٜٔ ضبُـس بـٔ ؾـانط، ذبكٝـل إسػـإ عبـاؽ، طبعـ١ زاض قـازض،           (48
 ّ.1974، 1973بريٚت، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

 ٚت. بري –سبغ ا٭سباظ بصٌٜ طبكات اسبؿاظ، حملُس بٔ ؾٗس املهٞ، زاض ايرتاخ ايعطبٞ  (49

اجملتب٢ )غٓٔ ايٓػا٥ٞ(، ٭محس بٔ ؾعٝب ايٓػـا٥ٞ، ذبكٝـل َهتـب ذبكٝـل ايـرتاخ، طبعـ١ زاض        (50
 ٖـ. 1420املعطؾ١، بريٚت، ايٛبع١ اشباَػ١، 

اجملُع امل٪غؼ يًُعذِ املؿٗطؽ، يًشاؾغ امحس بٔ عًٞ بـٔ سذـط ايعػـك٬ْٞ، زاض املعطؾـ١،      (51
 ٖـ. 1415، 1بريٚت، ط

 ّ.1997ا ؼب٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ، طبع١ زاض ايؿهط، بريٚت، اجملُٛع ؾطح املٗصب، ٭بٞ ظنطٜ (52

ضبانطات يف تاضٜذ ا٭ٜٛبٝني ٚاملُايٝو، يًسنتٛض / عبس ايػين ضبُس عبس ايعاطٞ، ن١ًٝ اٯزاب  (53
 داَع١ املٓكٛض٠، بسٕٚ بٝاْات.  –

54)    ٟ ، احملٝط ايربٖاْٞ يف ايؿك٘ ايٓعُاْٞ، يربٖإ ايسٜٔ بٔ َاظ٠، ذبكٝل عبس ايهـطِٜ غـاَٞ ازبٓـس
 ّ.  2004ٖـ،  1424طبع١ زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ايٛبع١ ا٭ٚىل، 

طبتكط اخت٬ف ايعًُا٤، ٭بٞ دعؿط ايٛشاٟٚ، ذبكٝل ايسنتٛض عبس اهلل ْصٜط أمحـس، طبعـ١ زاض    (55
 ٖـ.  1417ايبؿا٥ط، بريٚت، ايٛبع١ ايجا١ْٝ، 

 زاض املعطؾـ١، بـريٚت،   طبتكط املعْٞ َٔ عًـِ ايؿـاؾعٞ، حملُـس بـٔ إزضٜـؼ ايؿـاؾعٞ، طبعـ١        (56
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 تقدير واختبار دالة إنفاق احلجاج القادمني مو اخلارج 
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 املقدمة:. 8

تعس ٖصٙ ايسضاغ١ األٚىل ضُٔ غًػـ١ً زضاغـات تبـسأ َـٔ َٛغـِ سـر عـاّ        
ٖـ ٚتٗسف إىل بٓا٤ َؤؾط اقتصازٟ عٔ إْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغـهإ  1428

ٚاضتفاع األبطاز سـٍٛ   ،مبه١ املهط١َ يف ظٌ اؿطن١ ايعُطا١ْٝ اييت تؿٗسٖا َه١ املهط١َ
ضأ٣ ايباسح إٔ اؿادـ١ ًَشـ١ يٛضـؤ َؤؾـط يًُػـتجُطٜٔ يف فـاٍ خـسَات        اؿطّ 

إغهإ اؿر ٚايعُط٠ ٚشيو َٔ خالٍ زضاغ١ ٚؼًٌٝ اػاٖات إْفام اؿاز ايكازّ َٔ 
اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚغٝتِ بإشٕ اهلل يف زضاغات َػتكب١ًٝ زضاغ١ نـٌ غـ١ٓ   

٤ ع٢ً ايسضاغـات اياانُٝـ١ يف   ع٢ً سس٠ ست٢ ميهٔ بعسٖا تهٜٛٔ املؤؾط املكصٛز بٓا
 ٖصا اجملاٍ.

ٚقس مت إفطاز نٌ غ١ٓ بسضاغ١ َػتك١ً ألٕ فتُؤ اؿر فتُؤ غري َتُاثٌ يف 
سٝح تتػري مجٝؤ َفطزات٘ َٔ عاّ آلخط ٚبايتايٞ يٝؼ ٖٛ نُذتُؤ ايسٚي١  ;خصا٥ص٘

 َٔ ٖٓا نإ َٓٗر ;املػتكط يف خصا٥ص٘ ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ْػتدطز َٓ٘ غًػ١ً ظ١َٝٓ
ايباسح ايًذ٤ٛ إىل زضاغات َكطع١ٝ َتتابع١ ثِ تهٜٛٔ َؤؾط ظَين إلْفام اؿذاز 

  ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
 :أزبٝات ايسضاغ١ .1.1

تٓطًل ايسضاغ١ َٔ إٔ َٛغِ اؿر يٝؼ ناملٛاغِ ايػٝاس١ٝ األخط٣ فً٘ 
دع ايسضاغ١ أبطظ خصا٥ص خصا٥ص متٝعٙ الضتباط٘ بعكٝس٠ ٚؾطٜع١ اإلغالّ ٚ تٛ

 ايتاي١ٝ: ايٓكاط شيو ايتُٝع َٔ خالٍ
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َٛغِ اؿر خاص باملػًُني ٚال هٛظ يػري املػًُني سطٛضٙ الضتباط٘  :أٚاّل
بٌ ٖٛ ضنٔ َٔ  ،باألَانٔ املكسغ١; سٝح أٍٚ ؾطط َٔ ؾطٚط ٚدٛب٘ اإلغالّ

ھ  ھ   ...چ  :أضنإ اإلغالّ ثبت شيو بٛضٚز ايٓصٛص َٔ ايكطإٓ َٓٗا قٛي٘ تعاىل

ابٔ نجري  قاٍ .(1) چے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 
ُُٚدٛب اؿر عٓس  ُّ َع٢ًَ  ايػ١ٓ قٍٛ ايٓيب  َٚٔ (2)اؾُٗٛضٖصٙ آ١ٜ  َٞ اِيِإِغًَا ))ُبِٓ

ِّ ايصَّ َِٚإَقا  ِ٘ ًَّ ٍُ اي َّّسا َضُغٛ ََُش  َّ ََٚأ  ُ٘ ًَّ َ٘ ِإيَّا اي ِٕ َيا ِإَي َٗاَز٠ِ َأ ٍُِؼ َؾ َِٚإَٜتا٤ِ ايعََّنا٠ِ َخ ًَا٠ِ 
))َٕ َََطا ِّ َض ِٛ ََٚص  .(3)َٚاِيَشرِّ 

ھ  ھ  ے    ...چ  :إٔ ٚدٛب اؿر َطتبط باالغتطاع١ يكٛي٘ غبشاْ٘ :ثاّْٝا

. ٖٚٓا لس إٔ اإلغالّ ٜطاعٞ ناف١ أْٛاع چ ...ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ے  ۓ
 :االغتطاع١ َٚٔ أبطظٖا

ص يف االعتباض يٝؼ ايفطز ٚسسٙ بٌ ٜٚأخ ،االغتطاع١ املاي١ٝ ٚايكسض٠ ع٢ً اإلْفام -أ
 .(4)ٚنصا َطاعا٠ إشا نإ ع٢ً املػًِ زّٜٓا  ،َٔ ٜعٛهلِ َٔ ظٚد١ ٚأٚالز ٚ مِٖٛ

َٚٔ اغتطاع َازّٜا ٚمل  ،فٝؿاط ٚدٛز ايكا٥س يألع٢ُ :االغتطاع١ ايصش١ٝ -ب
  (5)ٜػتطؤ بسّْٝا ملطض َكعس ال ٜطد٢ بطؤٙ ٚمٛٙ ٜٛنٌ َٔ ور عٓ٘

 .(6)سٝح ٜؿاط يًُطأ٠ إٔ ٜهٕٛ هلا قطّ  :١االغتطاع١ االدتُاعٝ -ت
(7)ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ ايططٜل يًشر آَّٓا َٔ عسٚ ٚمٛٙ  :االغتطاع١ األ١َٝٓ -خ

 

ِٔ َأِبٞ َطاِيٍب  :أْ٘ هب َط٠ ٚاسس٠ يف ايعُط :ثايجّا ِّ ِب ًِ ِٔ َع َّا ََْعَيِت  َع ٍَ َي َقا

ٍَ ا چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ ٍّ؟. َقاُيٛا: َٜا َضُغٛ ِّ َعا ِ٘ َأِفٞ ُن َّ ي
ََٛدَبِت ِِ َي ًُِت ََْع ِٛ ُق ََٚي ٍَ: ))َيا.  ٍّ؟. َقا ِّ َعا ِ٘ ِفٞ ُن ًَّ ٍَ اي  .(8)((َفَػَهَت. َفَكاُيٛا َٜا َضُغٛ
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 :. َؿه١ً ايسضاغ1.2١

ٚخسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ أسس أِٖ  ،اؿر عباز٠ تتهطض يف نٌ عاّ
ازَٕٛ َٔ اـاضز َٔ ٖٓا ناْت ايسضاغ١ يإلداب١ اـسَات اييت ٜٓفل عًٝٗا اؿذاز ايك

 :ع٢ً ايتػاؤالت ايتاي١ٝ

َا تكسٜط سذِ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  -1
 .؟املهط١َ

 َا احملسزات االقتصاز١ٜ األغاؽ املؤثط٠ يف شيو اإلْفام؟. -2

َٔ َٛغِ  ْٚعطّا الختالف عٝٓات اؿذاز َٔ عاّ آلخط فكس بسأت ايسضاغ١
ع٢ً إٔ تتبعٗا زضاغ١ نٌ عاّ ع٢ً سس٠ غعّٝا يًٛصٍٛ إىل َؤؾط  ،ٖـ1428سر عاّ 

ٜػتفٝس َٓ٘ املػتجُطٕٚ يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز مبه١ 
 املهط١َ 

 . األغ١ً٦ اييت ؼاٍٚ ايسضاغ١ اإلداب١ عًٝٗا:1.3

 ٖــ 1428َٔ اـاضز يف َٛغـِ سـر عـاّ     اؿذاز ايكازَنيَا ايٓػب١ اييت وتًٗا إْفام  -1
 ؟ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز

ٖـ 1428ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  -2
 ؟.ٚاملٓفل ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ َٚا ْٛع تًو ايعالق١

ييت ٜكُٝٗا اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز يف َٛغِ سر ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني األٜاّ ا -3
 .ٖـ ٚاإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط1428١َعاّ 
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ؾكل( ٚبني  -)فٓسقٞ  ٌٖ ٖٓاى عالق١ بني ْٛع خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ -3
سذِ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 

  ٖـ1428سر عاّ 

 :اف ايسضاغ١. أٖس1.4

زاي١ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً  تكسٜط ٚاختباض :اهلسف ايط٥ٝؼ
 ٖـ1428خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 

 :األٖساف ايفطع١ٝ

ايتعطف ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز  -أ
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ يإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايتعطف ع٢ً ا -ب
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ايتعطف ع٢ً اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام يًشذاز ايكازَني َٔ  -ت
 ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ 1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

١ٝ ع٢ً إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ تكسٜط ٚاختباض أثط املتػريات ايه١ُٝ ٚايٓٛع -خ
 ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ  1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

تكسٜط ٚاختباض زاي١ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز  -ز
 ٖـ1428ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

 :. َٓٗر ايسضاغ1.5١

ات املٝسا١ْٝ ثِ مجؤ ايعٝٓ تتبؤ ايسضاغ١ َٓٗر ايبشح ايتطبٝكٞ املعتُس ع٢ً
 ؼًًٝٗا َٚالسع١ تػرياتٗا ٚايعٛاٌَ املؤثط٠ فٝٗا يًٛصٍٛ يًٓتا٥ر 
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 :. أزا٠ ايسضاغ1.6١

ٖـ 1428اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ايبٝاْات اييت مت مجعٗا َٔ َٛغِ سر عاّ 
بأغًٛب  َٝساّْٝا عرب اغتبا١ْ فاظ٠ َٔ قبٌ َعٗس خازّ اؿطَني ألعاخ اؿر ٚايعُط٠

١ ايبػٝط١، سٝح َٔ املتعصض اغتدساّ غٛاٖا َٔ ايع١ٓٝ املٓتع١ُ أٚ ايع١ٓٝ ايعؿٛا٥ٝ
   .. يطبٝع١ فا٠ مجؤ ايبٝاْات يف اؿر ٚضٝل ايٛقت املتاح ٚق١ً اإلَهاْات.ايطبك١ٝ

 :. ْطام ايسضاغ1.6١

 ايٓطام املهاْٞ: َه١ املهط١َ   -أ

 ٖـ1428ايٓطام ايعَاْٞ: َٛغِ سر عاّ  -ب

يكازَني َٔ اـاضز )مت االقتصاض ع٢ً ايطداٍ ألِْٗ اؿذاز ا :ع١ٓٝ ايسضاغ١ -ت
 املػؤٚيٕٛ ؾطعّا ع٢ً اإلْفام(

 خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ  :فاٍ ايسضاغ١ -خ

سٝح ٜتِ ؼٌٜٛ مجٝؤ املبايؼ  ;ايطٜاٍ ايػعٛزٟ :ايع١ًُ املعتُس٠ يف ايسضاغ١ -ز
 املدتًف١ يًطٜاٍ ايػعٛزٟ 

 :. ايسضاغات ايػابك1.6١

ز. ،سح ع٢ً زضاغات يف ْفؼ اجملاٍ غ٣ٛ زضاغ١ " أ.ز.أمحس ايٓاق١مل ٜعجط ايبا
تكسٜط ٚاختباض اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني  عبس ايطمحٔ َاض١ٜ،ز.عصاّ اؾفطٟ،

َعٗس خازّ اؿطَني ايؿطٜفني  داَع١ أّ ايكط٣، ،ٖـ1428َٔ اـاضز ملٛغِ سر 
١ٝ "ٖٚٞ زضاغ١ تتعًل بإْفام قػِ ايسضاغات اإلزاض١ٜ ٚاإلْػاْ ،ألعاخ اؿر ٚايعُط٠

 اؿاز ايعاّ َٚٔ ضُٓٗا اإلْفام ع٢ً اإلغهإ نذع٤ َٔ َهْٛات اإلْفام ايعاّ.
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 :. خط١ ايدزاض1.7١

بٓا٤ ع٢ً ٖدف ايبحث ايعاّ ٚأٖداف٘ ايفسع١ٝ مت ٚضع رلطط ايدزاض١ ع٢ً 
 :ايٓحٛ ايتايٞ

 َكد١َ  .1

 يًدخٌ ٚاإلْفام ايهًٞ. اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ 2

 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايه2.1ًٞ

 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يإلْفام ايهًٞ 2.2

. اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ إلْفام احلـا  عًـ٢ خـدَات اإلضـهإ  هـ١      3
 املهس١َ 

ا  عًـ٢ خـدَات   تكدٜس ٚاختباز أثس املتػريات ايه١ُٝ ٚايٓٛعٝـ١ عًـ٢ فْفـام احلـ     .4
 اإلضهإ  ه١ املهس١َ 

. دزاض١ ايعالق١ بني َد٠ اإلقا١َ  ه١ املهس١َ َٚتٛضط اإلْفام ع٢ً خدَات 4.1
 اإلضهإ

 . دزاض١ ايعالق١ بني ْٛع ايطهٔ َٚتٛضط اإلْفام ع٢ً خدَات اإلضهإ 4.2

. صٝاغ١ ٚتكدٜس ٚاختباز داي١ فْفام احلجا  ايكـادَني َـٔ اخلـاز  عًـ٢ خـدَات      5
 ٖـ1428ضهإ  ه١ املهس١َ ملٛضِ ح  عاّ اإل
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 ايٓتا٥  ٚايتٛصٝات
 . اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ٚاإلْفام ايه2ًٞ

  اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥ ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايصٗسٟ .2.1

ــص )     ــتٗالى يهٝٓ ــ١ االض ــ٢ داي ــاد عً ــ١ االعتُ ــازت ايدزاض  Keynesاخت

Consumption Function١ َتعًك١ بصَٔ قصري ٖٚـٛ َٛضـِ   ( ألٕ طبٝع١ ايدزاض
ٜعتُد بصهٌ أضاس ع٢ً ايدخٌ املتاح ٚفل ايٓظس١ٜ  احل ، حٝث اإلْفام االضتٗالنٞ

ــ١  ــ١ ايــدخٌ ايٓطــ  ) (9)ايهٝٓصٜ  The Relative Income; ٚمت اضــتبعاد ْظسٜ

Hypothesis)  (ٟ ــسش ايكــا٥ًني بٗــا دٜصْــ (، James.S.Duesenberryَٚــٔ أب
( َٚٔ أبسش ايكـا٥ًني  Permanent Income Hypothesisْٚظس١ٜ ايدخٌ ايدا٥ِ )

 .(10)(M.Freidmanبٗا )

حسصت ايدزاض١ ع٢ً ايبد٤ أٚاًل بايتعسف ع٢ً اخلصا٥ص اإلحصا١ٝ٥  َٔ ٖٓا
ٚاالقتصاد١ٜ يًدخٌ ايصٗسٟ املتاح يًحجا  ايكادَني َٔ اخلاز  ملٛضِ ح  عاّ 

َتٛضط ايدخٌ تٗدف ايدزاض١ يف ٖرٙ ايفكس٠ فىل تكدٜس ٚ ،2007ّٖـ / 1428
ايصٗسٟ يًحجا  ايكادَني َٔ خاز  املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملٛضِ ح  عاّ 

َٚٔ ثِ فإٕ ايدزاض١ غري َع١ٝٓ بدزاض١ دخٌ حجا   ،%95ٖـ( بفرت٠ ثك١ 1428)
 ،ٚضٝتِ حتًٌٝ اخلصا٥ص ايٛصف١ٝ يريو اإلْفام ،ايداخٌ َٔ ايطعٛدٜني أٚ املكُٝني
نٌ ذيو يف حدٚد  ،اضتٓباطٗا َٔ خالٍ ايتحًٌٝٚاملؤشسات االقتصاد١ٜ اييت ميهٔ 

 َفسدات ايع١ٓٝ.
 .خصا٥ص ايتٛشٜع االحتُايٞ يًدخٌ ايصٗسٟ يًحجا  يف ع١ٓٝ ايدزاض١ .2.1.1

( ايتٛشٜـع االحتُـايٞ يتكـدٜسات ايـدخٌ ايصـٗسٟ      1حيتٟٛ ايصـهٌ ايبٝـاْٞ )  
أبـسش  ٚ  ،ٚايٛضـٝط  ،َع تكدٜس َتٛضط ايدخٌ ايصٗسٟ ،يًحجا  ايكادَني َٔ اخلاز 
  : اإلحصا٤ات امل١ُٗ يف ايتحًٌٝ



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  212

 (1ؾهٌ بٝاْٞ ضقِ )

660056004600360026001600600

95% Confidence Interval for Mu

21002000190018001700160015001400

95% Confidence Interval for Median

Variable: incom

1434.17

1485.20

1880.49

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skew ness

Variance

StDev

Mean
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1500.00
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2036.86

6500.00

2862.50

1500.00

 757.50

 100.00

1490

0.317463

1.07471

2367059

1538.52

1958.68

 0.000

57.871

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
( لس إٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات ايسخٌ 1ايؿهٌ ايبٝاْٞ ) َٔ خالٍ

ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ي٘ ايتٛا٤ َٛدب ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ 
ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات ايسخٌ ايؿٗطٟ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜعس 

ّا طبٝعّٝا سػب اإلسصا٤ات ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚ; سٝح لس إٔ َعاٌَ االيتٛا٤ تٛظٜع
ٜٚتطض األَط دًّٝا إشا َا متت َكاض١ْ ٖصا ايطقِ بطقِ  =ص،174.4.1Skewnessط

االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا، َٚٔ اإلسصا٤ات األخط٣ 
يف ساٍ ايتٛظٜؤ االستُايٞ  بُٝٓا ٖٛ ،صkurtosis=0.317463َعاٌَ ايتفططض ط

 .3ايطبٝعٞ =

 (1دسٍٚ )

Descriptive Statistics 

SE Mean StDev Tr Mean Median Mean N Variable 

39.8 1538.5 1838.1 1500.0 1958.7 1444 Income 

 Max Q3 Q1 Min N Variable 

 6500.0 2862.0 757.0 100 1441 Income 
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تٛغط املكسض يسخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ ( لس إٔ امل1َٔ خالٍ اؾسٍٚ )
 =ص; ٚنرب سذ1538.5StDevِص، ٚبامطاف َعٝاضٟ طMean=1958.7اـاضز ط

االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري يف ايسخٌ 
 .ٖـ1428ايؿٗطٟ بني اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

 %5ص ٜتطض إٔ Tr Mean=1838.1بتٛض طَٚٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ املتٛغط امل
 ص.120.6َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض ط

ٚباغتدساّ املتٛغط ٚاالمطاف املعٝاضٟ ْػتطٝؤ َعطف١  َٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ 
ص ع٢ً CVزضد١ تكًب املؿاٖسات سٍٛ املتٛغط َٔ خالٍ َعاٌَ االختالف ط

 :ايٓشٛ ايتايٞ

(11) 

نـرب َـس٣    ،ٜٚتطض َٔ ْتٝذـ١ َعاَـٌ االخـتالف نُكٝـاؽ يًتؿـتت ايٓػـيب      
 .ايتؿتت يًكِٝ سٍٛ املتٛغط املكسض

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 
 (12) صTفإْا نتربٖا َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط ،ٖـ َٔ َؿاٖسات ايع1428١ٓٝسر عاّ 

 (2سٍٚ )فهاْت املدطدات سػب اؾ

 (2دسٍٚ )

T-Test of the Mean 

P T SE Mean StDev Mean N Variable 

0.0000 41.94 91.1 9193.1 9113.1 9411 Income 
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ص، ٖٚٞ أعال َٔ ايك١ُٝ اؾسٚي١ٝ T=49.14ط :( لس أ2ٕٚ سػب اؾسٍٚ )
-Pالغُٝا ٚإٔ ط ،مما ٜعطٞ ثك١ يالضتفاع ايٓػيب يسق١ تكسٜط املتٛغط ،هلا

Value=0.000 .ص ملتٛغط ايسخٌ ايؿٗطٟ 95%ًٜٚشغ عٓس تكسٜط فا٠ ثك١ طص
ص ٚاؿس األع٢ً هلا 1880.49إٔ اؿس األز٢ْ هلصٙ ايفا٠ ط يًشاز ايكازّ َٔ اـاضز

ٚصػط ٖصٙ ايفا٠ ٚعسّ استٛا٥ٗا ع٢ً ايصفط ٜععظ ايجك١ يف زق١ تكسٜط  ،ص2036.86ط
ص يًٛغٝط نإ سسٖا األع٢ً 95%ٚيف املكابٌ لس إٔ تكسٜط فا٠ ثك١ ط .املتٛغط

 ص.1434.17ص، ٚسسٖا األز٢ْ ط1500ط

 . اـصا٥ص ايه١ُٝ يًسخٌ ايؿٗطٟ يًشذاز يف ع١ٓٝ ايسضاغ2.1.2١

( إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ 1ٜٚتطض َٔ اؾسٍٚ )
َٔ َؿاٖسات  %25=ص; ٖٚصا ٜعين إٔ 750Q1ٖـ ط1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ٚمبا إٔ ايٛغٝط  ،ص ضٜا750ٍ-100زخٛهلِ قصٛض٠ يف ايفا٠ املػًك١ طايع١ٓٝ 
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ زخٛهلِ قصٛض٠ يف  %50فٗصا ٜعين إٔ ، صMedian=1500ط

مما  ،ص ضٜاQ3=2862ٍٚمبا إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ط ،ص ضٜا1500ٍ-100ايفا٠ املػًك١ ط
ص 2850-100ملػًك١ طَٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜٓشصط زخًِٗ يف ايفا٠ ا %75ٜعين إٔ 
َٔ املؿاٖسات ِٖٚ أصشاب ايسخٍٛ ايعاي١ٝ ْػبّٝا  %25ٚتبك٢ يسٜٓا ْػب١  ،ضٜاٍ

ٜٚالسغ املس٣ ايطٌٜٛ ايصٟ  .ص ضٜاٍ-65002862ٜٓشصط زخًِٗ يف ايفا٠ املػًك١ ط
 .تٓتؿط فٝ٘ َؿاٖسات ٖصٙ ايف١٦

َني ٚمما غبل ميهٔ اـطٚز مبؤؾط يًُػتجُطٜٔ يف قطاع إغهإ اؿذاز ايكاز
َٔ املػتٗسفني باالغتجُاض يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز  %75َٔ اـاضز بإٔ 

 .ص ضٜا2850ٍط مبه١ املهط١َ زخٛهلِ ايؿٗط١ٜ ال تتذاٚظ
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تٛاضؤ ايسخٍٛ ايٓكس١ٜ ايؿٗط١ٜ يًشذاز ايكازَني َٔ  ٖٚصا ٜعين اقتصازّٜا
 مما ٜعهؼ سكٝك١ اقتصازٜات َععِ ايسٍٚ ،ٖـ1428اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

اإلغال١َٝ سٝح إٔ ايبٓو ايسٚيٞ ٜصٓفٗا ضُٔ ايسٍٚ شات ايسخٌ املتٛغط 
 .(13)ٚاملٓدفض

 ٖـ1428خصا٥ص اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 2.2

تٗسف ايسضاغـ١ يف ٖـصٙ ايفكـط٠ يسضاغـ١ اـصـا٥ص اإلسصـا١ٝ٥ ٚاالقتصـاز١ٜ        
يهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز يإلْفام ايهًٞ; َٔ خالٍ تكسٜط َتٛغط اإلْفام ا

 %95ٚتكـسٜط فـا٠ ثكـ١     ّ، ٚاختباض ٖصا املتٛغـط، 2007ٖـ/1428ملٛغِ سر عاّ 
   .ٚؼًٌٝ اـصا٥ص ايٛصف١ٝ ي٘ ،هلصا املتٛغط

 :خصا٥ص ايتٛظٜؤ االستُايٞ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ؾهٌ بٝاْٞ ضقِ )
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اإلْفـام ايهًـٞ   –( total sp( إٔ تٛظٜـؤ ) 2ٜالسغ َٔ ايؿهٌ ايبٝاْٞ ضقـِ ) 
ٚبٓـا٤ عًٝـ٘ فـإٕ     ،سٝح تتهسؽ َؿاٖسات ايع١ٓٝ ْاس١ٝ ايُٝني ;غري َتُاثٌ -يًشاز

ٜٚادِ شيو إسصا٥ّٝا َعاٌَ االيتٛا٤ املكسض يتٛظٜؤ قـِٝ   ;ايتٛظٜؤ ًَتّٜٛا ايتٛا٤ َٛدبّا
ايتٛظٜـؤ   ٚمبـا إٔ االيتـٛا٤ يف سايـ١    ،.32342Skewness(s) =1َفطزات ايعٝٓـ١: 
 =27223.4Kurtosis(k) ٚ إٔ َعاٌَ ايتفططض املكسض ملؿـاٖسات ايعٝٓـ١   ايطبٝعٞ=صفط،

،ٖٚصا ٜؤنس أٜطـّا ضفـض فـطض ايعـسّ بـإٔ َؿـاٖسات       3بُٝٓا يف ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ=
َٛظع١ تٛظٜعـّا   ٖـ1428اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 

ــاض طبٝعّٝا،ٚممــا ٜــسعِ سٝــح سػــب Anderson normality test شيــو اختب

 (،)( لـسٖا 2كطدات ايتشًٝـٌ ايـٛاضز٠ يف ايؿـهٌ ايبٝـاْٞ ضقـِ )     
 .(P=0.000)ٚق١ُٝ 

َٓدفض ٚ َتكاضب َٔ  ٖٚصا ٜعين اقتصازّٜا إٔ َععِ اؿذاز إْفاقِٗ
ٚإٔ أصشاب املػتٜٛات  بعط٘;ٚقس ٜفػط شيو باملػتٜٛات االقتصاز١ٜ املتٛاضع١ هلِ،

ٖٚصٙ ايٓتٝذ١  االقتصاز١ٜ املطتفع١ َٔ األغٓٝا٤ ممٔ هلِ إْفام نًٞ عايٞ ِٖ ق١ً،
ٚاييت  َٓطك١ٝ َٚكبٛي١ ٚتتُاؾ٢ َؤ ايٛضؤ االقتصازٟ ألغًب زٍٚ ايعامل اإلغالَٞ،

 .(14)تصٓف عاملّٝا بأْٗا َٔ شٚات ايسخٌ املٓدفض

 اـصا٥ص ايه١ُٝ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ  2.2.2

 ١ اـصا٥ص ايه١ُٝ يإلْفام ايهًٞ ملفطزات ايع١ٓٝ َٔ خالٍ اؾسٍٚ ايتايٞ ميهٔ َعطف
(3دسٍٚ )

Descriptive Statistics 

  Median Mean N Variable 

  11.44 12244 1444 totalsp 

Max Q3 Q1 Min N 

25000 13700 10000 6000 1444 
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 :( َا 3ًٜٜٞتطض َٔ اؾسٍٚ )

ٖـ 1428ز ايكازّ َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ إٔ اؿس األز٢ْ إلْفام اؿا -أ
ٖٚٛ أَط َٓطكٞ ال ٜتصٛض إٔ ٜهٕٛ اإلْفام ايهًٞ أقٌ َٓٗا  ;( ضٜا6000ٍ)

إشا أخصْا يف اؿػبإ إْفام اؿاز ع٢ً تصانط ايػفط ٚايػهٔ ٚاألنٌ ٚايؿطب 
بُٝٓا نإ  ،ٚاهلسٟ ٚايتٓكالت ٚاهلساٜا ٚغريٖا َٔ َػتًعَات أزا٤ ايفطٜط١

(، ٖٚٛ ضقِ نبري إشا َا قٛضٕ باؿس 25000إلْفام اؿاز ٖٛ ) اؿس األع٢ً
ص، َٚٔ املعطٚف إٔ 6500ٖـ ط1428األع٢ً يسخٌ اؿذاز اؾاضٟ يف عاّ 

اؿر ال بس ٚإٔ ٜؿتٌُ ع٢ً طبك١ َٔ األغٓٝا٤ ِٖٚ ق١ً وطصٕٛ ع٢ً خسَات 
 تًٝل بِٗ ؼتٟٛ ع٢ً قسض نبري َٔ ايطفا١ٖٝ مما ٜطفؤ َٔ سذِ إْفاقِٗ ايهًٞ

 .ع٢ً خسَات اؿر
َٔ َفطزات  %25( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ Q1=10000إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ ) -ب

ص. ٚطٍٛ ٖصٙ 10000-6000ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط
ضٜاٍ، ٚيف ظٌ ايعطٚف االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ  4000ايفا٠ = 
 اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز. ٖـ ميهٔ اعتباض إٔ ٖصا ٖٛ اؿس األز٢ْ إلْفام1428

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50( ضٜاٍ ٖٚصا ٜعين إٔ 11899إٔ ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ت
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 11899-6000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا5899ٍ=
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ  %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -خ

ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 11899-10000ايفا٠ املػًك١ ط األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف
 ;ضٜاٍ، ٖٚصا ٜعهؼ ايتهسؽ ملفطزات ايع١ٓٝ يف ْطام ايطبٝؤ األز٢ْ 1899=

سٝح إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجا١ْٝ = َا بني ايطبٝؤ األز٢ْ ٚايٛغٝط تهاز تعازٍ ْصف 
 طٍٛ ايفا٠ األٚىل ٖٚٞ َطس١ً ايطبٝؤ األز٢ْ 
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َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=13700إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ) -ز
ص، نُا ٜسٍ شيو أٜطّا 13700-6000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

( تكؤ يف فا٠ اإلْفام املػًك١ %25ع٢ً إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 .1801ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ = 13700-11899ط

٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري -ح
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا maximum=25000( ٖٚٛ )3احملػٛب يف اؾسٍٚ )

-13700( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط%25ْػبت٘ )
إال أْ٘ َٚٔ خالٍ ؼًٌٝ اإلْفام  ;11300ص، ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ =25000

فإٕ اإلْفام ايعايٞ َٔ  ،تٛظٜؤ االستُايٞ َٔ ايتٛا٤ايهًٞ َٚا نإ يف اي
 َفطزات ٖصٙ ايف١٦ قًٌٝ 

اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  .3
 املهط١َ

تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يسضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ  
ّ ع٢ً 2007ٖـ / 1428عاّ  إلْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر

 ،َٔ خالٍ تكسٜط َتٛغط اإلْفام ايهًٞ هلِ ;خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
  .ي٘، ٚؼًٌٝ اـصا٥ص ايٛصف١ٝ ي٘ %95ٚاختباضٙ، ٚتكسٜط فا٠ ثك١ 
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 :خصا٥ص ايتٛظٜؤ االستُايٞ إلْفام َفطزات ايع١ٓٝ ع٢ً خسَات اإلغهإ 3.1

 (3ؾهٌ )

46004100360031002600210016001100
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280027002600

95% Confidence Interval for Median
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ٕ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿاٖسات إْفام اؿذاز ( لس أ3ايؿهٌ ) َٔ خالٍ 

ٚعًٝ٘ ال  ;ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ي٘ ايتٛا٤ َٛدب
سٝح  ;ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ يتًو ملؿاٖسات ٜعس تٛظٜعّا طبٝعّٝا

١ َكاض١ْ ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝطSkewness=0.369157َعاٌَ االيتٛا٤ ط
ٖصا ايطقِ بطقِ االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا، َٚٔ 

بُٝٓا ٖٛ يف ساٍ  ،صkurtosis=-6.3E-01اإلسصا٤ات األخط٣ َعاٌَ ايتفططض ط
نُا إٔ املتٛغط املكسض يسخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ  ،3ايتٛظٜؤ االستُايٞ ايطبٝعٞ =

ص; ٚنرب StDev=924.86بامطاف َعٝاضٟ طص ضٜاٍ تكطٜبّا،Mean=2782ٚاـاضز ط
سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري بني إْفام 
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اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 
 .ٖـ1428

َٔ  %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2755َٚٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ املتٛغط املبتٛض ط
 ص ضٜاٍ فكط.27كِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض طاي

ٚباغتدساّ املتٛغط ٚاالمطاف املعٝاضٟ ْػتطٝؤ َعطف١  َٔ َؿاٖسات ايع١ٓٝ 
ص ع٢ً ايٓشٛ CVزضد١ تكًب املؿاٖسات سٍٛ املتٛغط َٔ خالٍ َعاٌَ االختالف ط

  :ايتايٞ

(15) 

نـرب َـس٣    ،تالف نُكٝـاؽ يًتؿـتت ايٓػـيب   ٜٚتطض َٔ ْتٝذـ١ َعاَـٌ االخـ   
 .ايتؿتت يًكِٝ سٍٛ املتٛغط املكسض

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط زخٌ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ 
 صTفإْا نتربٖا َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط ،ٖـ َٔ َؿاٖسات ايع1428١ٓٝسر عاّ 

 (4دسٍٚ ) 
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

116711 2.5573 2.2275 2..271 1444  Hous sp

 P Max Q3 Q1 Min 

474444 5444 3544 2444 1444 

( احملػٛب١ أعال َٔ قُٝتٗا Tٜٚتبني َٔ اؾسٍٚ أعالٙ إٔ ق١ُٝ إسصا١ٝ٥ ) 
( مما ٜعين إٔ تكسٜط املتٛغط ٜتُتؤ بسضد١ %5.5اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 
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  :( َا 4ًٜٞطض َٔ اؾسٍٚ )ٜت

ٖـ ع٢ً 1428إٔ اؿس األز٢ْ إلْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ   -ر
بُٝٓا نإ اؿس األع٢ً يصيو  ;( ضٜا1000ٍ) خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

ٖٚٛ ضقِ نبري إشا َا قٛضٕ باؿس األع٢ً يسخٌ  ،( ضٜا5000ٍاإلْفام ٖٛ )
َٚٔ املعطٚف إٔ اؿر ال بس  ،ص ضٜا6500ٍـ ط1428ٖاؿذاز اؾاضٟ يف عاّ 

ٚإٔ ٜؿتٌُ ع٢ً طبك١ َٔ األغٓٝا٤ ِٖٚ ق١ً وطصٕٛ ع٢ً خسَات تًٝل بِٗ 
ؼتٟٛ ع٢ً قسض نبري َٔ ايطفا١ٖٝ مما ٜطفؤ َٔ سذِ إْفاقِٗ ايهًٞ ع٢ً 

 .خسَات اؿر َٚٓٗا خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

ٍ   Q1=2000إٔ ايطبٝؤ األز٢ْ ) -ز َـٔ َفـطزات    %25عًـ٢ إٔ   ( ضٜـاٍ ٖٚـصا ٜـس
ص. ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 2000-1000ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

ٖــ  1428ضٜاٍ، ٚيف ظٌ ايعطٚف االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ  1000
ميهٔ اعتباض إٔ ٖصا ٖـٛ اؿـس األزْـ٢ إلْفـام اؿـاز ايكـازّ َـٔ اــاضز عًـ٢          

 .خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2723إٔ ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ش
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2723-1000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا1723ٍ=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ % 25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ض
ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2723-2000طاألز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ 

 ضٜاٍ.  723=

َٔ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=3500َٚٓ٘ أٜطّا لس إٔ ايطبٝؤ األع٢ً ) -ظ
ص، نُا ٜسٍ 3500-1000َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط
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( تكؤ يف فا٠ %25شيو أٜطّا ع٢ً إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 ضٜاٍ. 777ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ =3500-2723ك١ طاإلْفام املػً

أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً -ؽ
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا ْػبت٘ maximum=5000( ٖٚٛ )3احملػٛب يف اؾسٍٚ )

ص، 5000-3500( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط25%)
 ضٜاٍ. 1500ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 

  . أثط ايعٛاٌَ ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ ع٢ً إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط4١َ

تفاض ايسضاغ١ إٔ يًعٛاٌَ ايه١ُٝ ٚايهٝف١ٝ تأثريّا ع٢ً إْفام اؿذاز ع٢ً 
 خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ; ٚمبا إٔ ايسضاغ١ غبل ٚإٔ تعطضت يإلْفام ايهًٞ

ٚإْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١  ،ٚنصا يًسخٌ ايهًٞ يًشذاز ،يًشذاز
بٓا٤ عًٝ٘ فإٕ ايسضاغ١ تٗسف َٔ ٖصٙ ايفكط٠ يسضاغ١ أثط املتػريات ايه١ُٝ  املهط١َ

ٚايهٝف١ٝ غ٣ٛ ايسخٌ ع٢ً إْفام اؿذاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ، ٚمبا 
ػت٣ٛ ايسضاغٞ ْٚٛع ايعٌُ تٓعهؼ يف ايػايب إٔ ٖٓاى بعض ايعٛاٌَ املؤثط٠ َجٌ امل

فإٕ ايسضاغ١ تٗتِ ٖٓا بعاًَني فكط تفاض إٔ هلُا أثط ٚاضض  ،يف َػت٣ٛ ايسخٌ
 :ع٢ً َػت٣ٛ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ُٖٚا

َس٠ إقا١َ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز مبه١ املهطَـ١ )ٚتفـاض ايسضاغـ١ إٔ ٖٓـاى      -
ٚسذِ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغـهإ ٚفـل املٓطـل    عالق١ ططز١ٜ بني عسز األٜاّ 

 االقتصازٟ(  

ٚايػـهٔ   ،ايػـهٔ بايفٓـازم   :ْٛع ايػهٔ ٚقـس مت تٛظٜـؤ ْـٛع ايػـهٔ إىل ْـٛعني      -
ٜػهٕٓٛ بايؿكل )ٚتفاض ايسضاغ١ إٔ اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َٔ قبٌ َٔ 

   (١املكسَ ٚشيو الختالف َػت٣ٛ اـسَات ،ايفٓازم أعال ممٔ ٜػهٕٓٛ ايؿكل
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  زضاغ١ ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ. 4.1

بني َس٠ اإلقا١َ  -زٕٚ ؼًٌٝ–تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يعطض ايعالق١ 
يبٝإ األثط  ،مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

املهط١َ ع٢ً قطاع خسَات اإلغهإ بٗا نأثط  االقتصازٟ ملس٠ َهح اؿذاز مبه١
ٚالؾو إٔ ٖٓاى آثاض غري َباؾط٠ ع٢ً ايكطاعات االقتصاز١ٜ األخط٣ اييت  ،َباؾط

 ...ٚغريٖا.ؽسّ اؿذاز نايتػص١ٜ ٚاالتصاالت

 :. أثط َس٠ اإلقا١َ ع٢ً ْفكات خسَات اؿذاز بصف١ عا4.2١َ

ادٛا يًعسٜس َٔ اـسَات َٔ ايبسٖٞ إٔ اؿذاز نًُا طايت َس٠ إقاَتِٗ است
يس٣ تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠  ;اييت تهًف ايسٚي١ َبايؼ َاي١ٝ ()أ١َٝٓ،صش١ٝ...

 :يإلداب١ ع٢ً غؤاٍ

 ٌٖ ميهٔ تطؾٝس ْفكات خس١َ اؿذاز زٕٚ اإلخالٍ مبػت٣ٛ اـسَات املكسّ؟ 

ت ٚايعاٌَ ايط٥ٝؼ يإلداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ٖٞ املس٠ اييت ميهجٗا اؿاز يف ايٛسـسا 
ايػه١ٝٓ مبه١ املهط١َ; سٝح َٔ املٓطكٞ أْ٘ نًُا طايت َـس٠ إقاَتـ٘ نًُـا استـاز إىل     

  .  خسَات ٚبايتايٞ ظٜاز٠ يف ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ يًذٗات املكس١َ يتًو اـسَات

ٚيإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ قاّ ايباسح بتٛظٜؤ َس٠ اإلقا١َ يًشذـاز ايكـازَني   
 Sturge`s ؾـطا٥ض ٚفـل قاعـس٠ "غـتٛضز")    ٖـ إىل1428َٔ اـاضز يف َٛغِ سر عاّ 

ruleٞٚاييت ؼسز عسز ايف٦ات ع٢ً ايٓشٛ ايتاي ): 
(16) 

 .= سذِ ايع١ٓٝ nٚ ،= عسز ايف٦ات kسٝح 
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ٚمبا إٔ أقص٢ َس٠ َهجٗا  ;( ؾطو12١بٓا٤ عًٝ٘ غٝهٕٛ عسز ايؿطا٥ض )
غُػ١ أٜاّ ٚفل  ( َّٜٛا عًٝ٘ غٝتِ ؼسٜس طٍٛ نٌ ؾطو60١َفطزات ايع١ٓٝ ٖٞ )

 :ايتايٞ

ثِ بٝإ ايٛظٕ ايٓػيب يهٌ  ،أٜاّ 5=  12/  60َس٣ ايؿطو١ ايٛاسس٠ = 
 :ؾطو١ سػب اؾسٍٚ ايتايٞ

 (5دسٍٚ )

 ايؿطو١
َس٠ اإلقا١َ مبه١ 
 املهط١َ باإلٜاّ

عسز املؿاٖسات يف 
 ايؿطو١

 (%ايٛظٕ ايٓػيب )

day1 0 0 ص5-1ط 

day2 0.6 9 ص10-6ط 

day3 5.3 79 ص15-11ط 

day4 4.63 69 ص20-16ط 

day5 22.35 333 ص25-21ط 

day6 29.73 443 ص30-26ط 

day7 6.31 94 ص35-31ط 

day8 23.62 352 ص40-36ط 

9day 7.18 107 ص45-41ط 

10 day 0.2 3 ص50-46ط 

11 day 0 0 ص55-51ط 

day12 0.07 1 ص60-56ط 

 100 1490  اجملُٛع

 (4اّْٝا يف ايطغِ ايبٝاْٞ )( ب5ٝاؾسٍٚ ) ٚقس متت تطمج١
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 (4ضغِ بٝاْٞ ضقِ )

 
 :( ٜتطض يٓا َا 5ًَٜٞٚٔ خالٍ اؾسٍٚ )

 ص أٜاّ.10-6إٔ أقٌ َس٠ ميهجٗا اؿاز مبه١ املهط١َ تٓشصط يف ايفا٠ املػًك١ ط -1

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز تااٚح َس٠ َهجِٗ %52.08إٔ َا ْػبت٘ ط -2
 .ص َّٜٛا30-21ط  ك١مبه١ املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػً

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز تااٚح َس٠ َهجِٗ مبه١ 82.01إٔ َا ْػبت٘ ط -3
 .ص َّٜٛا40-21املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز َس٠ َهجِٗ مبه١ %10.53إٔ َا ْػبٝت٘ ط -4
 ص َّٜٛا 20-6املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز َس٠ َهجِٗ مبه١ % 7.45إٔ َا ْػبٝت٘ ط -5
 ص َّٜٛا.60-41املهط١َ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط

ص متهح day6ٚإٔ أنرب ؾطو١ َٔ سٝح عسز َفطزات ايع١ٓٝ ٖٚٞ ايؿطو١ ط -6
 ص َّٜٛا 30-26ايفا٠ ط
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ص ّٜٛ فا٠ تهاز تهٕٛ َٝت١ سٝح سػب املؿاٖسات ال 60-46إٔ ايفا٠ املػًك١ ط -7
ص، بُٝٓا 50-46بٗا غ٣ٛ أضبع١ سذاز فكط ثالخ َِٓٗ يف ايفا٠ املػًك١ طٜٛدس 

  ص ّٜٛ بٗا ساز ٚاسس فكط60-51ايفا٠ املػًك١ ط

 :ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل ؽًص ايسضاغ١ إىل إٔ إداب١ غؤاٍ ٖصٙ ايفكط٠ ٖٞ

 أْ٘ ميهٔ ضػط تهايٝف تًو اـسَات املكس١َ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز
أٜاّ َٔ بسا١ٜ فا٠ اؿر ٚمخػ١ عؿط َّٜٛا َٔ ْٗاٜت٘ زٕٚ إٔ  َٔ خالٍ سصف مخػ١

تتأثط اـسَات، نُا أْ٘ ميهٔ ضػط ايٓفكات أنجط َٔ خالٍ ايانٝع ع٢ً فا٠ عؿطٜٔ 
ص َٔ قسّٚ اؿذاز بساّل َٔ تػدري ناٌَ ايطاق١ يًعٌُ يػتني 40-21َّٜٛا فكط ط

ص ّٜٛ أٟ مخػ١ عؿط 60-45َّٜٛا الغُٝا ٚسػب َا ٚضز يف اؾسٍٚ َٔ إٔ ايفا٠ ط
 .ص ٖٚٞ ْػب١ صػري٠%0.27َّٜٛا ال ٜٛدس يف َه١ املهط١َ غ٣ٛ َا ْػبت٘ ط

 :. ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغها4.3ٕ

ٚيسضاغ١ تًو ايعالق١ بني َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط١َ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً 
يف نٌ ؾطو١ سػب َس٠ اإلقا١َ مبه١  خسَات اإلغهإ ٚبعس إزخاٍ إْفام اؿذاز

املهط١َ باؿاغب ؿػاب َتٛغط اإلْفام ع٢ً خس١َ اإلغهإ يهٌ َٓٗا سصًت 
 :ايسضاغ١ ع٢ً املدطدات ايتاي١ٝ
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 (6دسٍٚ )

 ايؿطو١ ّ

َس٠ اإلقا١َ 
مبه١ املهط١َ 
 باألٜاّ

عسز 
 املؿاٖسات

 (%ايٛظٕ ايٓػيب )
َٔ سٝح عسز 
 املؿاٖسات

َتٛغط 
اإلْفام 
 ٍبايطٜا

1 day1 0 0 0 ص5-1ط 

2 day2 2831 0.6 9 ص10-6ط 

3 day3 2847.8 5.3 79 ص15-11ط 

4 day4 2783 4.63 69 ص20-16ط 

5 day5 2771.2 22.35 333 ص25-21ط 

6 day6 2572 29.73 443 ص30-26ط 

7 day7 2108 6.31 94 ص35-31ط 

8 day8 3329.9 23.62 352 ص40-36ط 

9 9day 2430.1 7.18 107 ص45-41ط 

10 10 day 2833 0.2 3 ص50-46ط 

11 11 day 0 0 0 ص55-51ط 

12 day12 1850 0.07 1 ص60-56ط 

  :( ٜتطض َا 6ًَٜٞٚٔ خالٍ اؾسٍٚ )

  .ص أٜاّ ال ٜٛدس أٟ أْفام يإلغهإ بٗا5-1إٔ ايفا٠ املػًك١ ط -1
ص 60-51ٜتس٢ْ َتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ خالٍ ايفا٠ املػًك١ ط -2

 ( ضٜاٍ 1850َّٜٛا يٝصٌ إلز٢ْ سس ي٘ )

 إٔ ٖٓاى تعاٜس ملتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ َؤ طٍٛ املس٠ يًفطز  -3
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-36ط إٔ أنرب فا٠ بٗا َتٛغط إْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ٖٞ ايفا٠ املػًك١ -4
 ٜاٍ تكطٜبّا ( ض3330ص َّٜٛا )40

إٔ فا٠ ْؿاط قطاع اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜهاز  -5
 .ص َّٜٛا45-11ٜٓشصط يف ايفا٠ املػًك١ ط

ٚيف اعتكاز ايباسح إٔ ايٓتا٥ر أعالٙ ١َُٗ دسّا يكطاع خسَات إغهإ اؿذاز 
ْ٘ ؽفٝض ايكازَني َٔ اـاضز سٝح أْ٘ قطاع اقتصازٟ ٜٗسف إىل ايطبض أْ٘ بإَها

ٖٚصا ٜٓعهؼ ع٢ً دٛز٠ اـسَات املكس١َ،  ،ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ مبا وكل ي٘ أضباح أنرب
إال أْ٘ مما ىفف اغتفاز٠ املػتجُطٜٔ يف ٖصا اجملاٍ ٜٚٓعهؼ شيو ع٢ً انفاض دٛز٠ 
اـسَات املكس١َ يًشاز عسّ ٚدٛز د١ٗ تع٢ٓ بايتدطٝط هلصا ايكطاع فهٌ صاسب 

١ًٝ قس تفٛم عسز أٜاّ َهح اؿاز بايػهٔ ألٕ عسز أٜاّ غهٔ ٜػتعس غسَات تؿػٝ
 املهح ال تتطض يسٜ٘ إال عٓس تٛقٝؤ ايعكس ٚايصٟ غايبّا َا ٜهٕٛ َتأخطّا 

 :. زضاغ١ ايعالق١ بني ْٛع ايػهٔ َٚتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغها4.4ٕ

تفاض ايسضاغ١ ٖٓا بإٔ ٖٓاى عالق١ بني ْٛع ايػهٔ َٚتٛغـط اإلْفـام عًـ٢    
ؾكل ( Hotelsٚفٓازم ) :ٚقس قػُت ايسضاغ١ ْٛع ايػهٔ إىل ْٛعني ;ات ايػهٔخسَ
(Apartments     ٔع٢ً اعتباض إٔ ايؿكل أقٌ زضد١ َٔ سٝـح اــسَات ايفٓسقٝـ١ َـ ،)

سٝح إٔ ايٛاقؤ إٔ َععـِ إٔ مل ٜهـٔ مجٝـؤ     ;ٚأبعس ْػبّٝا عٔ املٓطك١ املطنع١ٜ ،ايفٓازم
( hotspٚعًٝـ٘ )  .يؿطٜف ٖٞ َٔ ف١٦ ايفٓـازم ايٛسسات ايػه١ٝٓ احملٝط١ باؿطّ املهٞ ا

( تطَـع يإلْفـام   Apr spإلْفام اؿذـاز املػـتفٝسٜٔ َـٔ خـسَات ايفٓـازم ٚ )      تطَع
 اؿذاز املػتفٝسٜٔ َٔ خسَات ايؿكل.

ٚيسضاغ١ شيو األثط مت إزخاٍ َؿاٖسات ايع١ٓٝ يف اؿاغب ٚأعط٢ املدطدات 
 :ايتاي١ٝ
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  (7دسٍٚ )
ؾطو١ اإلْفام سػب 

 ٔ ْٛع ايػه
َتٛغط اإلْفام ع٢ً 
 خسَات اإلغهإ

ايٛظٕ 
 (%ايٓػيب )

َتٛغط 
 ايسخٌ

 2044.4 %87 2803 ايفٓازم
 1388.4 %13 2665.3 ايؿكل

 ( ايتايٞ 5( يف ايؿهٌ ايبٝاْٞ )7ٚقس متت تطمج١ اؾسٍٚ )

ٜالسغ َٔ املدطدات ايػابك١ إٔ غايب١ٝ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜفطًٕٛ 
ص، ٚميهٔ تفػري %13ص ع٢ً ْعاّ ايؿكل ايػه١ٝٓ ط% 87زم طايػهٔ بٓعاّ ايفٓا

شيو بإٔ املعٝاض األغاؽ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٖٛ َس٣ قطب ايػهٔ َٔ 
أٚ بعسٙ فهًُا نإ ايػهٔ قطٜبّا نإ بإَهاْ٘ ايازز أنجط ع٢ً املػذس  املػذس اؿطاّ

ٝح إٔ َععِ ٚس ،اؿطاّ ايصٟ ٖٛ ايػطض األغاؽ َٔ قسَٚ٘ يًسٜاض املكسغ١
  .ناْت ٖصٙ ايٓتٝذ١ ،ايٛسسات ايػه١ٝٓ ظٛاض اؿطّ مت بٓاؤٖا ع٢ً أغاؽ فٓسقٞ
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َٚٔ املالسغ أٜطّا إٔ إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز دا٤ َتُاؾّٝا َؤ 
املٓطل االقتصازٟ فهًُا ظاز ايسخٌ ظاز اإلْفام; سٝح ًْشغ إٔ َتٛغط اإلْفام 

َتٛغط اإلْفام ع٢ً  ضٜاٍ ٖٚٛ أعال َٔ ص2803ع٢ً ٚسسات ايػهٔ ايفٓسق١ٝ ط
ٚإٔ َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ  ،ضٜاٍ ص2665.3ط ٚسسات ايػهٔ ع٢ً ْعاّ ايؿكل

أعال َٔ َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ يف  ص ضٜا2044.4ٍيف ْعاّ ايػهٔ ايفٓسقٞ ط
 صضٜاٍ.1388.4ْعاّ ايؿكل ط

تصازٟ إٔ املؤؾط اإلسصا٥ٞ ٚاالق :ٚايٓتٝذ١ ايع١ًُٝ اييت نطز بٗا ٖٓا
يًُػتجُطٜٔ يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز أْ٘ يف َٛغِ سر 

ص ساز 1485799ٖـ بًؼ عسز اؿذاز ايصٜٔ ٜفطًٕٛ ايػهٔ ايفٓسقٞ ط1428عاّ 
 .(17)ص222016تكطٜبّا ٚعسز اؿذاز ايصٜٔ ٜفطًٕٛ ايػهٔ يف ْعاّ ايؿكل ط

يف فاٍ إغهإ اؿذاز ٚضغب١ َٔ ايباسح يف إٜطاح صٛض٠ أزم يًُػتجُطٜٔ 
ايكازَني َٔ اـاضز فػٝتِ َٔ خالٍ ايفكطتني ايتايٝتني زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ 
ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ايصٜٔ ٜطًبٕٛ خسَات اإلغهإ ايفٓسق١ٝ ٚنصا ايصٜٔ 

 ٜطًبٕٛ خسَات اإلغهإ ٚفل ْعاّ ايؿكل 

اؿذاز ايصِٜ ٜطًبٕٛ زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام  4.4.1
 ايػهٔ ٚفل ايٓعاّ ايفٓسقٞ:

تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يبٝإ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام 
اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٚايصٜٔ ٜطًبٕٛ ايػهٔ ٚفل ايٓعاّ ايفٓسقٞ َٔ خالٍ 

إلسصا٤ات ٚبٝإ ايتٛظٜؤ اإلسصا٥ٞ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٚناف١ ا ،تكسٜط َتٛغط اإلْفام
 املتعًك١ ب٘ 
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 (6ؾهٌ )

47004200370032002700220017001200

95% Confidence Interval for Mu

2850280027502700

95% Confidence Interval for Median

Variable: housing

2700.00

 912.37

2751.29

Maximum

3rd Quartile

Median

1st Quartile

Minimum

N

Kurtosis

Skewness

Variance

StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

2776.46

 985.63

2854.80

5000.00

3538.50

2725.00

2000.00

1000.00

1290

-7.9E-01

0.351130

897905

 947.58

2803.05

 0.000

16.727

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
( ٜتبني إٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ ملؿـاٖسات إْفـام اؿذـاز    7ايؿهٌ ) َٔ خالٍ 

 ;مبه١ املهط١َ يـ٘ ايتـٛا٤ َٛدـب    ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ ايفٓسق١ٝ
 ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜؤ االستُايٞ يتًو املؿاٖسات ٜعس تٛظٜعّا طبٝعّٝا

 ٍ ــسٚ ــٛاضز٠ يف اؾـ ــا٤ات ايـ ــب اإلسصـ ــٛا٤   ;سػـ ــٌ االيتـ ــس إٔ َعاَـ ــح لـ سٝـ
ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝط١ َكاض١ْ ٖصا ايـطقِ بـطقِ   Skewness=0.351130ط

 االيتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايصٟ ٜػاٟٚ صفطّا.

ٚلس إٔ املتٛغـط املكـسض إلْفـام اؿذـاز ايكـازَني َـٔ اــاضز عًـ٢ ْعـاّ          
 ص;StDev=947.58طٚبامطاف َعٝـاضٟ   ،ص ضٜاٍ تكطٜبّاMean=2803ايفٓسقٞ طاإلغهإ 

ٚنرب سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايع١ٓٝ ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهـبري بـني   
 ايفٓسقٞ. ٖـ ع٢ً ْعاّ اإلغها1428ٕإْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ 
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 %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2755.7َٚٔ خالٍ اسصا١ٝ٥ املتٛغط املبتٛض ط
 ص ضٜاٍ فكط.47.3َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط املكسض مبكساض ط

( ميهٔ ايكٍٛ 106.3( اييت بًػت )7يف اؾسٍٚ ) صTٚ َٔ خالٍ إسصا١ٝ٥ ط
 (.P=0.000إٔ َع١ٜٛٓ تكسٜط املتٛغط عاي١ٝ دسّا ال غُٝا ٚإٔ )

 (8دسٍٚ )
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

106.25 2775.7 2725.0 2803.0 1244 

Hous sp P Max Q3 Q1 Min 

474444 5000.0 3538.5 2000 1000 

 :( ايٓتا٥ر ايتاي7١ٜٝتطض َٔ اؾسٍٚ )
َٔ اؿذاز ايصٜٔ ٜطًبٕٛ اـسَات ايفٓسق١ٝ إْفاقِٗ يف ايفا٠ املػًك١  %25إٔ  -أ

 ص ضٜا2000ٍ-1000ط

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2725ط ٜكسض بـ)ايٛغٝ -ب
ص ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2725-1000ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 .ضٜا1725ٍ=
َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝؤ  %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ت

ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ 2725-2000األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ ط
 ضٜاٍ.  725=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ  %75ٖٚصا َعٓاٙ إٔ  ;(Q3=3538.5ايطبٝؤ األع٢ً ) -خ
ص، نُا ٜسٍ شيو أٜطّا ع٢ً 3538.5-1000إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًك١ ط

( تكؤ يف فا٠ اإلْفام املػًك١ %25إٔ ٖٓاى ف١٦ َٔ َفطزات ايع١ٓٝ بٓػب١ )
 ضٜاٍ. 813.5إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ = ص، ٜٚالسغ3538.5-2725ط
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أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓتاز طٍٛ ايفا٠ فٝٗا َٔ اؿس األع٢ً  -ز
( ٖٚصا ٜعين إٔ َا ْػبت٘ maximum=5000( ٖٚٛ )7احملػٛب يف اؾسٍٚ )

-3538.5( َٔ َفطزات ايع١ٓٝ تكؤ يف ايفا٠ اإلْفاق١ٝ املػًك١ ط25%)
 ضٜاٍ ٠1461.5 = ص، ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا5000

زضاغ١ اـصا٥ص اإلسصا١ٝ٥ ٚاالقتصاز١ٜ إلْفام اؿذاز ايصِٜ ٜطًبٕٛ  4.4.2
 ايػهٔ ٚفل ْعاّ ايؿكل:

 (7ؾهٌ )

4800420036003000240018001200

95% Confidence Interval for Mu

2800270026002500

95% Confidence Interval for Median

Variable: housing

2500.00

 672.86

2559.60
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N
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StDev

Mean

P-Value:

A-Squared:

2625.40

 823.16

2770.96

5000.00

3000.00

2600.00

2300.00

1000.00
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0.895723

0.365102

548216

 740.42

2665.28

0.000

2.657

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Sigma

95% Confidence Interval for Mu

Anderson-Darling Normality Test

Descriptive Statistics

 
( لس إٔ ايتٛظٜـؤ االستُـايٞ ملؿـاٖسات إْفـام اؿذـاز      7ايؿهٌ ) َٔ خالٍ

٤ ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ٚفل ْعاّ ايؿـكل يـ٘ ايتـٛا   
ٚعًٝ٘ ال ْكبٌ فطض ايعسّ بإٔ ايتٛظٜـؤ االستُـايٞ يتًـو املؿـاٖسات ٜعـس       ;َٛدب

تٛظٜعّا طبٝعّٝا سػب اإلسصا٤ات ايٛاضز٠ يف اؾسٍٚ; سٝح لـس إٔ َعاَـٌ االيتـٛا٤    



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  234

ص، ٜٚتطض إٔ زضد١ االيتٛا٤ بػٝط١ َكاض١ْ ٖصا ايـطقِ بـطقِ   Skewness=0.365102ط
نُا إٔ املتٛغط املكسض إلْفـام   ،ٟ ٜػاٟٚ صفطّاااليتٛا٤ يتٛظٜؤ االستُاٍ ايطبٝعٞ ايص

 ،ص ضٜـاٍ تكطٜبـاّ  Mean=2665اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿـكل ط 
ص; ٚنرب سذِ االمطاف املعٝاضٟ ملؿاٖسات ايعٝٓـ١  StDev=740.2ٚبامطاف َعٝاضٟ ط

ضز ملٛغِ سر ٜسيٓا ع٢ً سذِ ايتفاٚت ايهبري يف بني إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـا
ٖـــ عًــ٢ ْعــاّ إغــهإ ايؿــكل،َٚٔ خــالٍ إسصــا١ٝ٥ املتٛغــط املبتــٛض 1428عــاّ 
َٔ ايكِٝ املتططف١ َػؤٚي١ عٔ ظٜاز٠ املتٛغط  %5ص ٜتطض إٔ =Tr Mean 2649.6ط

ٚالختباض َس٣ زق١ تكسٜط َتٛغط إْفام اؿذـاز   ،ص ضٜاٍ تكطٜبّا فكط15املكسض مبكساض ط
ٖـ ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿكل َٔ َؿاٖسات 1428اّ ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر ع

( إٔ َع١ٜٛٓ ايتكسٜط عاي١ٝ 8ص ٜٚتطض َٔ اؾسٍٚ )Tفكس مت اخطاعٗا الختباض ط ،ايع١ٓٝ
 ص.P=0.0000ص ٚالغُٝا إٔ طT=49.75سٝح ناْت ط

 (9دسٍٚ )
Descriptive Statistics 

T Tr Mean Median Mean N Variable 

49.75 2649.6 2600 2665.3 141 Apartment 

sp

 

P Max Q3 Q1 Min 

474444 5000 3000 2300 1000 

 :( َا 8ًٜٜٞتطض َٔ اؾسٍٚ )

( ضٜـاٍ ٖٚـصا   Q1=2300ايطبٝؤ األز٢ْ إلْفام اؿذاز ع٢ً ْعاّ إغهإ ايؿكل ) -أ
َـٔ َفـطزات ايعٝٓـ١ ٜكـؤ إْفـاقِٗ ايهًـٞ يف ايفـا٠ املػًكـ١          %25ٜسٍ ع٢ً إٔ 

ــا٠  2300-1000ط ــصٙ ايف ــٌ ايعــطٚف    1300=  ص. ٚطــٍٛ ٖ ــاٍ، ٚيف ظ ضٜ
ٖـ ميهـٔ اعتبـاض إٔ ٖـصا ٖـٛ اؿـس      1428االقتصاز١ٜ ايػا٥س٠ يف َٛغِ سر عاّ 

 .األز٢ْ إلْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
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َٔ َفطزات ايعٝٓـ١   %50ٖٚصا ٜعين إٔ  ;( ضٜاٍ تكطٜبّا2600ايٛغٝط ٜكسض بـ) -ب
ــٞ يف ا  ــاقِٗ ايهً ــؤ إْف ــ١ طٜك ــا٠ املػًك ــا٠  2600-1000يف ــصٙ ايف ص ٚطــٍٛ ٖ

 .ضٜا1600ٍ=

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ هلِ إْفام ٜكؤ بني ايطبٝـؤ   %25نُا إٔ تًو ايكِٝ تعين إٔ  -ت
 300ص; ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ =2600-2300األز٢ْ ٚايٛغٝط أٟ يف ايفا٠ املػًك١ ط

 ضٜاٍ. 

َـٔ   %75ٕ ٖٚـصا َعٓـاٙ أ   ;(Q3=3000َٚٓ٘ أٜطّا لـس إٔ ايطبٝـؤ األعًـ٢ )    -خ
ص، نُـا ٜـسٍ   3000-1000َفطزات ايع١ٓٝ ٜكؤ إْفاقِٗ ايهًٞ يف ايفا٠ املػًكـ١ ط 

( تكـؤ يف فـا٠   %25شيو أٜطّا ع٢ً إٔ ٖٓاى ف٦ـ١ َـٔ َفـطزات ايعٝٓـ١ بٓػـب١ )     
 ضٜاٍ. 400ص، ٜٚالسغ إٔ طٍٛ ايفا٠ ايجايج١ =3000-2600اإلْفام املػًك١ ط

از طٍٛ ايفا٠ فٝٗـا َـٔ اؿـس األعًـ٢     أَا املطس١ً ايطابع١ ٚاألخري٠ فُٝهٔ اغتٓت -ز
( ٖٚــصا ٜعــين إٔ َــا ْػــبت٘ maximum=5000( ٖٚــٛ )8احملػــٛب يف اؾــسٍٚ )

ص، 5000-3000( َٔ َفطزات ايعٝٓـ١ تكـؤ يف ايفـا٠ اإلْفاقٝـ١ املػًكـ١ ط     25%)
 .ضٜاٍ 2000ٚطٍٛ ٖصٙ ايفا٠ = 

 ٖـ1428زاي١ إْفام اؿاز ع٢ً اإلغهإ ملٛغِ ساز  .5

ٌٝ َهْٛات اإلْفام ايعاّ ع٢ً اإلغهإ ٚزضاغ١ ايعٛاٌَ املؤثط٠ بعس إٔ مت ؼً
إىل تكسٜط ٚاختباض زاي١ إْفام  عًٝ٘ ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ تٗسف ايساضغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠

ملٛغِ سر عاّ  اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ
إٔ املٌٝ اؿسٟ إلْفام  باغتدساّ منٛشز ٜفاض ،ٖـ نساي١ يف زخًِٗ اؾاض1428ٟ

 ٟ اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ َتػاٚ
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صٝاغ١ ٚتكسٜط منٛشز إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ع٢ً خسَات اإلغهإ  5.1
 ٖـ:1428مبه١ املهط١َ ملٛغِ سر عاّ 

 :تٗسف ايسضاغ١ يف ٖصٙ ايفكط٠ يبشح ايعٓاصط ايتاي١ٝ

 از ع٢ً خسَات اإلغهإصٝاغ١ منٛشز خطٞ يساي١ إْفام اؿذ -1

   اختباض َعًُات ايُٓٛشز املكسض٠ -2
 تكسٜط املٌٝ اؿسٟ إلْفام اؿذاز يف األدٌ ايكصري -3

 َعطف١ ايسالالت االقتصاز١ٜ يًُٓٛشز -4

 صٝاغ١ ٚتكسٜط منٛشز خطٞ يساي١ إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ: 5.2

از يف َه١ ٜفاض ايُٓٛشز إٔ ناّل َٔ ايسخٌ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿ
باعتباض  ،ْٚٛع ايػهٔ زاي١ يف إْفاق٘ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ ،املهط١َ

املٓطل االقتصازٟ ٚايصٟ ٜعترب ايسخٌ يف أغًب األٚقات املصسض ايط٥ٝؼ يتٌُٜٛ 
نُا أْ٘ ميجٌ َصسض  ،(18)كتًف عٓاصط اإلْفام َٚٓٗا اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ

ٚ َٔ املٓطكٞ إٔ َهح أٜاّ أنجط ٜاتب عًٝٗا  ،١ َػتكب١ًٝاالزخاض يتهٜٛٔ ق٠ٛ ؾطا٥ٝ
 تهًف١ أنرب ٚإٔ اضتفاع َػت٣ٛ اـسَات املكس١َ يف اإلغهإ وتاز ملكابٌ أنرب.

 (.OLSٚقس اعتُست ايسضاغ١ يف تكسٜطٖا يًُٓٛشز ع٢ً ططٜك١ املطبعات ايصػط٣ )

ع٢ً ايٓشٛ  بٓا٤ ع٢ً َا غبل تفاض ايسضاغ١ إٔ صٝاغ١ ايُٓٛشز اـطٞ تهٕٛ
 ايتايٞ:

 
 :سٝح

  اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ = 
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  i=1,2,3…..1490سٝح 

 aثابت ايساي١ =

 إلْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ =  -ٖٚٛ بطبٝعت٘ قصري األدٌ-املٌٝ اؿسٟ 
 ايسخٌ ايؿٗطٟ املتاح يًشاز = 

 ٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز مبه١ املهط١َ =َعاٌَ عسز األ

 عسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز يف َه١ املهط١َ =

 َعاٌَ ْٛع ايػهٔ = 

 :ٖٚٛ َتػري صٛضٟ عٝح إٔ ْٛع ايػهٔ = 

 إشا نإ اؿاز ٜطًب خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم 1= 

 إشا نإ اؿاز ٜطًب خسَات اإلغهإ يف ايؿكل 0= 

 سس اـطأ ايعؿٛا٥ٞ يالمساض = 

   :تفاض ايسضاغ١ إٔ تهٕٛ

ٚبتكسٜط ايُٓٛشز ايػابل ٚفل ع١ٓٝ املؿاٖسات مت اؿصٍٛ ع٢ً املدطدات 
 :اإلسصا١ٝ٥ ايتاي١ٝ

  :ايُٓٛشز

SPH = a +  (income) + (days)+ (D+)£ 
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 ( 10دسٍٚ )
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2251.811 110.429 20.392 0.000 

INCOM 0.069 0.016 2.649 0.008 

DAYS 0.101 2.827 3.910 0.000 

D 0.048 70.317 1.855 0.064 

R-squared 0.132   

Adjusted R-

squared 
0.015 F-statistic 8.772 

S.E. of regression 22157616 Prob(F-statistic) 0.000000 

Sum squared resid 1.25E+009   

 :( ٜهٕٛ ايُٓٛشز بعس ايتكسٜط ع٢ً ايٓشٛ ايتاي10ٞبٓا٤ ع٢ً اؾسٍٚ )

SPH = 2251.811+ 0. 069 (income) +0.101 (days)+0.048 (1) 

( بإٔ ايٓػب١ اييت تفػطٖا املتػريات ايتفػري١ٜ 10ط باؾسٍٚ )تفٝس ْتا٥ر ايتكسٜ
تكطٜبّا ٚضغِ صػط  %13.2يف ايُٓٛشز َٔ ايتبأٜ ايهًٞ يإلْفام ع٢ً اإلغهإ ٖٞ 

  ٖصٙ ايٓػب١ املفػط٠ إال أْٗا َع١ٜٛٓ دسّا

( اييت تكٝؼ Fٚإٔ ايُٓٛشز نهٌ َعٟٓٛ بسضد١ عاي١ٝ بايٓعط إلسصا١ٝ٥ )
( إىل ايتبأٜ غري املفػط (مجاي١ٝ يالمساض ٚشيو بٓػب١ ايتبأٜ ))املفػطاختباض املع١ٜٛٓ اإل
 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 
 %5( أنرب َٔ اؾسٚي١ٝ عٓـس َػـت٣ٛ َعٜٓٛـ١    F=8.772ٚسٝح إٔ إسصا١ٝ٥ )

تًـف َعٜٓٛـّا   ؽ ال تػاٟٚ ايصفط َعـّا ٚإٔ   ٚ  ٚ  عًٝ٘ ْكبٌ ايفطض إٔ 
 .عٔ ايصفط
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( tٚبايٓعط إىل تكسٜط املعًُات نٌ ع٢ً سس٠ َٚعٜٓٛتٗا َـٔ خـالٍ إسصـا١ٝ٥ )   
( اـاصــ١ بٗــا = tايجابــت َــٔ ايسايــ١ إسصــا١ٝ٥ ) ( ٖٚــٞ اؾــعc٤لــس إٔ املعًُــ١ )

نـصيو   ،P.Valeo=0.0000( ٖٚٞ شات زالي١ َعٜٓٛـ١ عايٝـ١ الغـُٝا ٚإٔ    20.392)
ٚايـيت متجـٌ املٝـٌ اؿـسٟ إلْفـام اؿـاز عًـ٢ خـسَات          األَط بايٓػب١ يًُعًُـ١ 

( ٖٚـٞ أٜطـّا   2.649( اـاصـ١ بٗـا = )  tاإلغهإ مبه١ املهط١َ سٝح نإ إسصا١ٝ٥ )
ٖٚٞ َعاٌَ إقاَـ١ اؿـاز مبهـ١     أَا ،P.Valeo=0.0000شات َع١ٜٛٓ دٝس٠ يف ظٌ 

( ٖٚـٞ  3.910ـاصـ١ بٗـا = )  ( اtاملهط١َ فٗٞ َع١ٜٛٓ أٜطّا سٝح ناْـت إسصـا١ٝ٥ )  
ٚناْـت أقًـِٗ َـٔ سٝـح املعٜٓٛـ١       ،(0.0000) =(.Probشات َع١ٜٛٓ دٝس٠ يف ظـٌ ) 
( ٖٚصا َكبٍٛ سٝـح إٔ ٖـصٙ املعًُـ١ تتعًـل مبـتػري      املع١ًُ اـاص١ بٓٛع ايػهٔ )

 Variance in Flationتطتٝيب ٜٚؤٜس َع١ٜٛٓ تكسٜط َعًُات ايُٓٛشز نٌ َٔ إسصا١ٝ٥ )

Factor Statstic)(VIF( ٚإسصا١ٝ٥ )Tolerance     ٍٚسٝح دـا٤ت نُـا ٜبٝٓٗـا اؾـس )
 :ايتايٞ

 (11دسٍٚ )

Coefficients
a

2251.811 110.429 20.392 .000

.041 .016 .069 2.649 .008 .976 1.025

11.054 2.827 .101 3.910 .000 .996 1.004

130.411 70.317 .048 1.855 .064 .979 1.021

(Constant)

incom

days

hotil

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: hous ingspa.  
ٖٚصٙ اإلسصا٥ٝات ٖٞ يكٝاؽ َس٣ اياابط بني املتػري ايعؿٛا٥ٞ ٚاملتػريات 

  (19)املػتك١ً سٝح

Tolerance = 1-  = 0.3ٚاؿس األ٢ْ املكبٍٛ هلصٙ اإلسصا١ٝ٥         
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VIF= =     = 3.3ٚاؿس األقص٢ املكبٍٛ هلصٙ اإلسصا١ٝ٥ 

( VIFٚإسصا١ٝ٥ ) ،(Toleranceٚمبا إٔ مجٝؤ املعاَالت هلا إسصا١ٝ٥ )
 فإْٓا ْكبٌ فطض ايعسّ بأْ٘ ال ٜٛدس تطابط بني املتػري ايعؿٛا٥ٞ ٚاملتػريات املػتك١ً 

 كل ايتذاْؼ يسٜٓا ايفطضٝتإ ايتايٝتإٚيًتأنس َٔ ؼ

 عسّ ايتذاْؼ  فطض ايعسّ 

 ٚدٛز ايتذاْؼ   ايفطض ايبسٌٜ

ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ يًدطأ بٓا٤ ع٢ً  ( Normality Test ofٜٚتِ ايتأنس َٔ شيو عرب )
 ايططٜك١ ايبٝا١ْٝ 

 (8ؾهٌ )

Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: housingsp

Mean =4.66E-16


Std. Dev. =0.999


N =1,491

__ 
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 .ٚإٔ اـطأ َٛظعّا تٛظٜعّا طبٝعّٝا ،يبسٌٜ بإٔ ايبٝاْات َتذاْػ١بٓا٤ عًٝ٘ ْكبٌ ايفطض ا

 :ايسالالت االقتصاز١ٜ ملعًُات ايُٓٛشز

( تسيٓا ع٢ً إٔ زاي١ إْفام اؿاز ايكازّ َٔ اـاضز ع٢ً خسَات cاملع١ًُ )
ٚإٔ عالق١  ،ٖـ شات َكطؤ َٛدب1428اإلغهإ مبه١ املهط١َ يف َٛغِ سر عاّ 

بعس إٔ ٜصٌ إْفام  ؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚزخً٘ تبسأاالمساض بني إْفام ا
 (2251.811اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ )

إٔ ق١ُٝ املٌٝ اؿسٟ املكسض٠ إلْفام اؿاز ع٢ً  فٗٞ تؿري إىل (أَا املع١ًُ )
( ضٜاٍ; األَط ايصٟ ٜعين إٔ نٌ ظٜاز٠ يف زخٌ 0.069خسَات اإلغهإ بًػت )

( ضٜاٍ تكطٜبّا يإلْفام 7( ضٜاٍ، غٛف ىصص اؿاز َٓٗا َبًؼ )100اؿاز مبكساض )
 ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ

( بـإٔ ٖٓـاى عالقـ١    0.101( ٚاييت بًػـت ) ٚتؿري ايك١ُٝ املكسض٠ يًُعاٌَ )
ططز١ٜ بني اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجٗا اؿاز ٚمت اغـتٓتاز  

ٚعًُّٝا ٜعين إٔ اؿـاز ايكـازّ َـٔ اــاضز      ،() ؾاض٠ املٛدب١ يًُعاٌَشيو َٔ اإل
نًُا ظازت َس٠ إقاَت٘ مبه١ املهط١َ عؿط٠ أٜاّ فإْ٘ إْفاق٘ ع٢ً خسَات اإلغهإ ٜعٜـس  

( ضٜاٍ; شيو إٔ ْعاّ تأدري ايٛسسات يف َٛغِ اؿر ٜعتُس أنجط ع٢ً عـسز  1مبكساض )
 ١َاألفطاز ال ع٢ً َس٠ اإلقا

( فٗـٞ تفٝـس إٔ إْفـام اؿذـاز     0.048( ٚاييت بًػت قُٝتٗـا ) أَا املع١ًُ )
ايــصٜٔ ٜػــهٕٓٛ ايفٓــازم أعــال َــٔ إْفــام اؿذــاز ايــصٜٔ ٜػــهٕٓٛ ايؿــكل مبكــساض 

( ضٜاٍ; األَط ايصٟ لعّ َع٘ إٔ زاي١ إْفام اؿذاز ايصٜٔ ٜػـهٕٓٛ ايفٓـازم   0.048)
ٚإٕ نـإ ايفـطم بُٝٓٗـا     ،ٔ ٜػهٕٓٛ يف ْعاّ ايؿـكل َٔ زاي١ إْفام اؿذاز ايصٜ أعال
  .ض٦ٝاّل
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 ايٓتا٥ر 

 :أبطظ ْتا٥ر ايبشح ميهٔ إهاظٖا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

ٖــ  1428َتٛغط زخٌ اؿذـاز ايكـازَني َـٔ اــاضز يف َٛغـِ سـر عـاّ         -1
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا 1959)

ط١َ َٔ املػتٗسفني باالغتجُاض يف فاٍ خسَات إغهإ اؿذاز مبه١ امله 75% -2
 ص ضٜاٍ.2862ط ٖـ زخٛهلِ ايؿٗط١ٜ ال تتذاٚظ1428ملٛغِ سر عاّ 

ٖــ  1428َتٛغط اإلْفام ايهًٞ يًشذاز ايكازَني َٔ اـاضز يف َٛغِ سـر   -3
 ( ضٜا12294.2ٍ)

ٜكؤ إْفـاقِٗ ايهًـٞ يف ايفـا٠ املػًكـ١      َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز 75% -4
 ص ضٜا13700ٍ-6000ط

ني َــٔ اـــاضز عًــ٢ خــسَات اإلغــهإ إٔ َتٛغــط إْفــام اؿذــاز ايكــازَ -5
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا 2782)

َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٜكؤ إْفاقِٗ ع٢ً خسَات اإلغهإ  %75إٔ  -6
 ص ضٜاٍ 3500-1000يف ايفا٠ املػًك١ ط مبه١ املهط١َ

إٔ َس٠ ؾػط اؿذاز ايكازَني َـٔ اــاضز يًٛسـسات ايػـه١ٝٓ مبهـ١ املهطَـ١        -7
 صَّٜٛا 60-6يف ايفا٠ املػًك١ ط ٖـ تكؤ1428ملٛغِ سر عاّ 

ٖـ ٜكـؤ يف فـا٠   1428إٔ أعال فا٠ إؾػاٍ يًٛسسات ايػه١ٝٓ ملٛغِ سر عاّ  -8
 ص َّٜٛا 30-26اإلغهإ املػًك١ ط

ٖــ بصـف١   1428أْ٘ نإ باإلَهإ ؽفٝض ايٓفكات ايتؿػ١ًٝٝ ملٛغِ سر عـاّ   -9
٠ اإلغـهإ  عا١َ ٚيكطاع إغهإ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز بايانٝع ع٢ً فـا 

 ص َّٜٛا 45-11املػًك١ ط

إٔ َتٛغط اإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط١َ يًشذاز ايكازَني َـٔ   -10
 .ٖـ ٜتعاٜس يًفطز بعٜاز٠ َس٠ اإلقا١َ مبه١ املهط1428١َاـاضز ملٛغِ سر عاّ 
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ٖــ ٜطًبـٕٛ   1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ      87% -11
 .ايػهٔ بايٓعاّ ايفٓسقٞ

ٖــ ٜطًبـٕٛ   1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ      13% -12
 .ايػهٔ بٓعاّ ايؿكل ايػه١ٝٓ

ٖــ  1428َتٛغط زخٍٛ َٔ ٜػهٕٓٛ يف ْعاّ ايػهٔ ايفٓسقٞ ملٛغِ سر عاّ  -13
  ص ضٜا4883ٍط

ٖـــ 1428َتٛغــط زخــٍٛ َــٔ ٜػــهٕٓٛ يف ْعــاّ ايؿــكل ملٛغــِ ســر عــاّ   -14
 .صضٜا1968ٍط

ٖــ عًـ٢   1428 َٔ اـاضز ملٛغـِ سـر عـاّ    َتٛغط إْفام اؿذاز ايكازَني -15
 صضٜا2044.4ٍٚسسات ايػهٔ ايفٓسق١ٝ ط

ٖـ ع٢ً ْعاّ 1428َتٛغط إْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  -16
 ضٜاٍ ص2665.3ايؿكلط

إلْفام اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سـر عـاّ    ق١ُٝ املٌٝ اؿسٟ املكسض٠ -17
( ضٜـاٍ; األَـط   0.069املهطَـ١ بًػـت )   ٖـ ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه1428١

ٍ 100ايصٟ ٜعين إٔ نٌ ظٜاز٠ يف زخٌ اؿاز مبكـساض )  غـٛف ىصـص    ،( ضٜـا
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا يإلْفام ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ املهط7.١َاؿاز َٓٗا َبًؼ )

ٖٓاى عالق١ ططز١ٜ بني إْفام اؿذاز ايكـازَني َـٔ اــاضز ملٛغـِ سـر عـاّ        -18
 غهإ ٚعسز األٜاّ اييت ميهجْٛٗا يف َه١ املهط١َ ٖـ ع٢ً خسَات اإل1428

َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  %75أعال قسض٠ إْفاق١ٝ يٓػب١  -19
ٖــ  1428خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم ملٛغِ سر عـاّ   ٖـ ممٔ ٜطًب1428ٕٛ
 ( ضٜاٍ تكطٜبّا3539ٖٞ )
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ايكازَني َـٔ   خسَات اإلغهإ يف ايفٓازم َٔ اؿذاز فكط ممٔ ٜطًبٕٛ 25% -20
-3539ٖـ قسضتِٗ اإلْفاق١ٝ تٓشصط يف ايفا٠ ط1428اـاضز مبٛغِ سر عاّ 

 ص ضٜاٍ 5000

ٖـ ممٔ ٜطًبـٕٛ  1428َٔ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ  75% -21
تكــؤ قــسضتِٗ اإلْفاقٝــ١ يف ايفــا٠ املػًكــ١   خــسَات إغــهإ ايؿــكل ايػــه١ٝٓ

 ص ضٜا3000ٍ-1000ط

ٖـ ممٔ ٜطًبـٕٛ  1428َني َٔ اـاضز ملٛغِ سر عاّ َٔ اؿذاز ايكاز 25% -22
تكــؤ قــسضتِٗ اإلْفاقٝــ١ يف ايفــا٠ املػًكــ١   خــسَات إغــهإ ايؿــكل ايػــه١ٝٓ

 ص ضٜا5000ٍ-3000ط

 التوصيات

 :تتًدص أبطظ ايتٛصٝات فُٝا ًٜٞ
ايتٛص١ٝ باالغتُطاض يف زضاغ١ إْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ يًػـٓٛات َـا    -1

 املهط١َ  ؾط عاّ يإلْفام اؿاز ع٢ً خسَات اإلغهإ مبه١ٖـ يًدطٚز مبؤ1428بعس 

إْؿا٤ د١ٗ َطنع١ٜ يًتٓػٝل بني املػتجُطٜٔ ايعكاضٜني يف فاٍ خسَات إغهإ  -2
اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز يتعٜٚسِٖ بايٓصا٥ض املب١ٝٓ ع٢ً ايسضاغات ايع١ًُٝ 
طم سٍٛ ْٛع ٚقسض٠ داْب ايطًب ع٢ً تًو اـسَات سٝح ٜالسغ إٔ ٖٓاى ف

 .بني قسض٠ ايطايبني ْٚٛع١ٝ املعطٚض َٔ خسَات اإلغهإ

 ٖصا ٚاهلل أعًِ ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني
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 عــــــاملراج

 املراجع العربية  :أواًل

 ايكطإٓ ايهطِٜ   -

 ٘،احملكـل غـاَٞ بـٔ قُـس غـالَ      ٖــ(، 774 )املتٛف٢: إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري -
 ّ(1999/ـ1420ٖزاض طٝب١ يًٓؿط، :)َه١ املهط١َ 2ط تفػري ايكطإٓ ايععِٝ،

ز. عبـس األَـري إبـطاِٖٝ     :أصـٍٛ االقتصـاز ايهًـٞ، تطمجـ١     ،ب.بطْٝ٘ ٚ إ.غُٕٝٛ  -
 املؤغػــ١ اؾاَعٝــ١ يًسضاغــات ٚايٓؿــط ٚايتٛظٜــؤ، :)بــريٚت1مشــؼ ايــسٜٔ، ط

 ّ(1989ٖـ/1409

ز. ناٌَ غًُإ  :ِٝ ٚايتطبٝكات، تطمج١دٞ ٖٛينت ٚيػٕٛ، االقتصاز اؾع٥ٞ املفاٖ -
 ّ(1987/ـ1407ٖزاض املطٜذ يًٓؿط، )ايطٜاض: 1ط ايعاْٞ،

 ايتذطٜس ايصطٜض ألسازٜح اؾاَؤ (،893-811ظٜٔ ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس ايعبٝسٟ) -
 ّ(2009ٖـ/1430زاض املٓٗاز،  )بريٚت: ،1ط ايصشٝض )كتصط ايعبٝسٟ(،

ؼفـ١ األسـٛشٟ بؿـطح     ٖـ(،1353-ٖـ1283قُس بٔ عبس ايطمحٔ املباضنفٛضٟ ) -
 طبسٕٚص( ايتاضٜذ زاض ايفهط، )بريٚت: ططبسٕٚص، داَؤ اياَصٟ،

أ.ز.عسْإ قُس عٛض، َكس١َ يف اإلسصـا٤ َبـاز     ،أ.ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل -
 ٖـ(1431ّ/2010)عُإ:زاض املػري5،٠، طSPSSٚؼًٌٝ باغتدساّ

ػــا٥ٌ يف اإلسصــا٤ غًػــ١ً ًَدصــات ؾــّٛ ْعطٜــات َٚ ،زَٚٝٓٝــو غــايفاتٛض -
ايطبع١ طبسٕٚص )ايطٜاض: زاض  ،ز. غعس١ٜ سافغ َٓتصط :ٚاالقتصاز ايكٝاغٞ، تطمج١

 ّ(1982 ،َانذطٌٖٚٝ
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أ.ز. دالٍ ايصٝاز ٚآخطٕٚ، َكس١َ يف اإلسصـا٤ يطـالب ايسضاغـات االقتصـاز١ٜ      -
قػـِ اإلسصـا٤،    ،طبـسٕٚص )دـس٠: داَعـ١ املًـو عبـس ايععٜـع       ايطبع١ ،ٚاإلزاض١ٜ

 ٕص(ايتاضٜذ طبسٚ

 :املراجع األجهبية :ثانيًا

 Longnecker, M.T & Ott, R.L:A First Course in Statistical 

Methods. Thomson Brooks/Cole, 2004. 

 Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide, 

5th Edition, Pearson International Edition, 2006. 

 Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate 

Data Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 

2006. 

 Estimation", Technometrics12(3), 591, 

 Allison, P.D. Multiple Regression: a primer, Pine Forge 

Press: Thousand Oaks, C.A. 1999. 

 Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Applied Linear 

Regression Models, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004. 

 املواقع اإللكرتونية  :ثالجًا

- http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

- : www.cdsi.gov.sa/geostat/hajstat/doc_download/830---

1416-1433 

http://arabic.doingbusiness.org/rankings 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
http://arabic.doingbusiness.org/rankings
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 97آٍ عُطإ: (1)

احملكـل غـاَٞ بـٔ قُـس غـالَ٘، تفػـري ايكـطإٓ         ٖـ(،774إمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري)املتٛف٢: (2)
  81،ص2ّ(، ز1999/ـ1420ٖ)َه١ املهط١َ:زاض طٝب١ يًٓؿط، 2ط ايععِٝ،

(،ايتذطٜس ايصـطٜض ألسازٜـح اؾـاَؤ ايصـشٝض     893-811ظٜٔ ايسٜٔ أمحس بٔ أمحس ايعبٝسٟ) (3)
ــسٟ(،  ــط ايعبٝ ــريٚت: ،1ط )كتص ــاز،  )ب ـــ/1430زاض املٓٗ ــإ،  2009ٖ ــاب اإلمي ّ(، نت

 .58(،ص8ح)

 ٖـــص، ؾــطح َٓتٗــ٢ األضازات،1051اْعط:َٓصــٛض ابــٔ ٜــْٛؼ بــٔ إزضٜــؼ ايبٗٛتٞطاملتــٛف٢:(4) 
 .3-2ص ،2ز ، )بريٚت: عامل ايهتب، ايتاضٜذ:بسٕٚ(،طايطبع١:بسٕٚص

 4-3، ص2املطدؤ ايػابل، ز(5) 

ص،املػــين، 620َٛفــل ايــسٜٔ أبــٞ قُــس عبــس اهلل بــٔ أمحــس بــٔ قُــس بــٔ قساَــ١ طاملتــٛف٢:  (6) 
  190،ص3طايطبع١:بسٕٚص، )بريٚت:زاض ايهتب ايع١ًُٝ، طايتاضٜذ:بسٕٚص(،ز

 .164-163، ص3املطدؤ ايػابل، ز(7) 

 ؼف١ األسٛشٟ بؿطح داَؤ اياَصٟ، ٖـ(،1353-ٖـ1283قُس بٔ عبس ايطمحٔ املباضنفٛضٟ ) (8)
، باب َادا٤نِ فطض اؿر، 543،ص3طبسٕٚص(، ز ايتاضٜذ زاض ايفهط، )بريٚت: ططبسٕٚص،

ِ٘ص811ح) َِٛد ََٖصا اِي  ِٔ َِ ْٔ َغِطْٜب  ٍّ َسِسْٜح َسَػ ٍَ َأُبٛ ِعَٝػ٢ َسِسُٜح َعًِ  (ط َقا

 1ط ٘ ٚ إ.غُٕٝٛ،أصٍٛ االقتصاز ايهًٞ، تطمج١: ز. عبس األَري إبطاِٖٝ مشؼ ايـسٜٔ، ( ب.بط9ْٝ)
َٚـا   121ص ّ(،1989ٖــ/ 1409 )بريٚت: املؤغػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜؤ،

 بعسٖا

 1تعطٜـب: قُـس إبـطاِٖٝ َٓصـٛض، ط     ( َاٜهٌ ابسمجإ، االقتصاز ايهًـٞ ايٓعطٜـ١ ٚايػٝاغـ١،   10)
 .145-138ّ(،ص1988ٖـ/1408ٜذ،زاض املط )ايطٜاض:
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ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل، أ.ز.عسْإ قُس عٛض، َكسَـ١ يف اإلسصـا٤ َبـاز  ٚؼًٝـٌ      ( أ.11)
 .72ٖـ(،ص1431ّ/2010زاض املػري٠، )عُإ:5، طSPSSباغتدساّ

( َتُاثٌ سٍٛ َتٛغط ايصفط ٚيهٓ٘ َٓبػط عٔ ايتٛظٜـؤ ايطبٝعـٞ ايكٝاغـٞ، ٚهلـصا     tتٛظٜؤ ) (12)
نرب َٔ َػاست٘ ٜكؤ عٓس األططاف، ٚبُٝٓا ٜٛدس تٛظٜؤ طبٝعـٞ قٝاغـٞ ٚاسـس،    فإٕ اؾع٤ األ
( t( ىتًف سػب سذِ ايع١ٓٝ، بٝس أْـ٘ َـؤ تعاٜـس سذـِ ايعٝٓـ١ فـإٕ تٛظٜـؤ )       tفإٕ تٛظٜؤ )

 . ٚعٓس٥ص ٜتػاٜٚإ تكطٜبّا n≥30ٜكاب َٔ ايتٛظٜؤ ايطبٝعٞ ايكٝاغٞ إىل إٔ تهٕٛ 

ات ؾّٛ ْعطٜات َٚػا٥ٌ يف اإلسصا٤ ٚاالقتصـاز  ايٓعط: زَٚٝٓٝو غايفاتٛض،غًػ١ً ًَدص -
ايكٝاغٞ، تطمج١: ز. غـعس١ٜ سـافغ َٓتصـط، ايطبعـ١ طبـسٕٚص )ايطٜـاض: زاض َانذطٖٚٝـٌ،        

 80ص ّ(،1982

ــؤ: 13) ــ١ http://arabic.doingbusiness.org/rankings( ضادـ ــسخٍٛ: اؾُعـ ــاضٜذ يـ  تـ
. َـٔ ممٝـعات ٖـصا املٛقـؤ ايتـابؤ يًبٓـو ايـسٚيٞ يإلْؿـا٤         17:38ٖـ ايػاع١: 9/2/1435

ٚايتعُري أْ٘ ٜكّٛ باتٝب ايبٝاْات املطًٛب١ ألٟ فُٛعـ١ َـٔ ايـسٍٚ ٚفـل قـسزات ٜطـعٗا       
 ّ، ٚايتصٓٝف يًسٍٚ املتٛغط١ ٚاملٓدفط١ ايسخٌ 2006ايباسح ٚقس مت اختٝاض عاّ 

(14)http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD  

( أ.ز. قُس صبشٞ أبٛ صاحل، أ.ز.عسْإ قُس عـٛض، َكسَـ١ يف اإلسصـا٤ َبـاز  ٚؼًٝـٌ      15)
 .72ٖـ(،ص1431ّ/2010)عُإ:زاض املػري5،٠، طSPSSباغتدساّ

ز. دــالٍ ايصــٝاز ٚآخــطٕٚ، َكسَــ١ يف اإلسصــا٤ يطــالب ايسضاغــات االقتصــاز١ٜ         ( أ.16)
ــس ــاضٜذ    ٚاإلزاض١ٜ،ايطبع١طب ــِ اإلسصــا٤، ايت ــع، قػ ــس ايععٜ ــو عب ــ١ املً ــس٠: داَع ٕٚص )د

 .10طبسٕٚص(،ص

ــؤ:       17) ــ٢ َٛقـ ــٛض٠ عًـ ــاضز املٓؿـ ــٔ اــ ــازَني َـ ــاز ايكـ ــساز اؿذـ ــ٢ أعـ ــا٤ عًـ  ( بٓـ

www.cdsi.gov.sa/geostat/hajstat/doc_download/830------1416---

1433 

 طمج١: ز. ناَـٌ غـًُإ ايعـاْٞ،   ( دٞ ٖٛينت ٚيػٕٛ، االقتصاز اؾع٥ٞ املفاِٖٝ ٚايتطبٝكات، ت18)
 105ّ(،ص1987/ـ1407ٖ)ايطٜاض:زاض املطٜذ يًٓؿط، 1ط

http://arabic.doingbusiness.org/rankings
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 (19)Longnecker, M.T & Ott, R.L:A First Course in Statistical 

Methods, page 615. Thomson Brooks/Cole, 2004. 

 Studenmund, A.H: Using Econometrics: A practical guide, 5th 

Edition, page 258–259. Pearson International Edition, 2006. 

 Hair JF, Anderson R, Tatham RL, Black WC: Multivariate Data 

Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, N.J. 2006. 

 Allison, P.D. Multiple Regression: a primer, page 142. Pine Forge 

Press: Thousand Oaks, C.A. 1999. 

 Kutner MH, Nachtsheim CJ, Neter J, Applied Linear Regression 

Models, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004. 





 

 

 

 
 
 

  التأريخ واحلضارة اإلشالمية: رابعًا
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 253   ايػاظٟ دعؿط أَاْٞ. ز    اؿطَني ب٬ز يف ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ

 

 

 

 

  العجنانية الدولة دعه

  احلرمني بالد يف التعلينية للنؤشصات

 الجاني احلنيد عبد الصلطان عود خالل

 وثائكية دراشة
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  احلرمني بالد يف التعلينية للنؤشصات العجنانية الدولة دعه

 وثائكية دراشة - الجاني احلنيد عبد الصلطان عود خالل

  :وأهنيتوا الدراشة هدف

 ايسٚي١ عٔ ٜؿاع َا ٱظاي١ بػٝط١ قاٚي١ أْٗا يف ٚأُٖٝتٗا ايسضاغ١ ٖسف ٜهُٔ
 ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ ب٬ز ٚإزخاٍ ٚؽًـ، دٌٗ َٔ ايعجُا١ْٝ

 زعِ ع٢ً ايه٤ٛ بإيكا٤ ٚشيو ٚايجكايف، ايؿهطٟ ايذلادع َٔ ٛضط يف اـكٛم ٚد٘
 ع٢ً تطنع ايسضاغ١ ؾذل٠ ٚإٔ خاق١ ؾٝٗا، ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١
 اؿُٝس عبس ايػًطإ عٗس ٚخ٬ٍ عَُٛا، ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عُط َٔ كتًؿ١ ؾذلات
 َس٣ اغ١ايسض ٖصٙ خ٬ٍ َٔ غٝتهح شيو َٚع اـكٛم، ٚد٘ ع٢ً ايجاْٞ

 َٔ بايطغِ اٱغ١َٝ٬ املكسغات ب٬ز ٭ٖايٞ خاق١ ٚايجكاؾ١ ايعًِ بتكسِٜ اٖتُاَٗا
 ايػ٬طني َٔ ب٘ ٫بأؽ عسز ٜٓؼ ٚمل ايب٬ز، بٗا متط ناْت اييت ايػٝاغ١ٝ ايعطٚف

 ٚمل ٚاملعطؾ١، يًعًِ سبِٗ َس٣ عٔ ٜعدلٚا إٔ ايطٌٜٛ تاضخيِٗ َساض ع٢ً ايعجُإْٝٛ
  .َٛاضزٙ ظٜاز٠ عٔ ٚايبشح بايتعًِٝ ا٫ٖتُاّ َٔ زيًب٬ إزاضتِٗ متٓعِٗ

  :الدراشة موضوع

 ،سهُِٗ خ٬ٍ ايعجُاْٝني ايػ٬طني بعض ٚقؿات أبطظ ايسضاغ١ تػتعطض
 َاي١ٝ َػاعسات َٔ قسَٛٙ َٚا ايؿطٜؿني، اؿطَني يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات يسعِ

 أبًؼ شلا نإ اييت اتٚايٛقؿٝ ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات خ٬ٍ َٔ ٚشيو ٚتع١ًُٝٝ َٚع١ٜٛٓ
  .اؿذاظ ٚخاق١ ايعطب١ٝ املٓطك١ يف ايتعًِٝ سطن١ زؾع يف ا٭ثط
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   :الدراشة هلا شتتعرض اليت النكاط

 بعض َٔ ايكازض٠ ايؿطَاْات بعض اغتعطاض ؾٝ٘ ٜتِ بتُٗٝس ايسضاغ١ غتبسأ
 عكٛضٖا يف ايسٚي١ سهِ ؾذلات خ٬ٍ ضغبتِٗ تٛنح اييت ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ غ٬طني

 يف ٚايتع١ًُٝٝ ايجكاؾ١ٝ باؿاي١ يًٓٗٛض قطٕٚ مخؼ َٔ أنجط اَتست ٚاييت دتًؿ١امل
 :أَجاٍ إزاضتِٗ ؼت اييت ايب٬ز

ــًُٝإ ــاْْٛٞ غ ــس (1) ايك ــح ٚأمح ـــ1143-1115ايجاي ٖ/1703-1730،ّ 
ــس ـــ1203-1187ا٭ٍٚ ٚعبساؿُٝ ــسا٭ٍٚ ّ،1773-1788/ٖ -1255ٚعبساجملٝ

 ،1876ّ-1861/ ٖـــ1293-ٖـــ1277ٚعبــسايععٜع ّ،1860-1839/ٖـــ1277
 .1909ّ-1876/ ٖـ1326-1293ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ٚأخرًلا

 ايػًطإ ؾذل٠ يف خاق١ اؿذاظ بأَط ا٫ٖتُاّ َس٣ أٜها ايسضاغ١ ٚغتٛنح
 . ايجاْٞ اؿُٝس عبس

   :الدراشة منوحية

 اييت ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات ٚبعض ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل بعض ع٢ً ايسضاغ١ غتعتُس
 سطن١ ٚزؾع ايتع١ًُٝٝ بامل٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ غ٬طني اٖتُاّ َس٣ تٛنح
 اـامت١ يف ايٓتا٥ر اغتد٬م ثِ ،ؾٝٗا دا٤ َا أِٖ ٚإبطاظ َٓاقؿتٗا ٚغٝتِ ؾٝٗا، ايتعًِٝ

  .ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ يف ٚايع١ًُٝ ايس١ٜٝٓ اؿذاظ َها١ْ تٛنح اييت

  :واملكانية السمانية الدراشة حدود

 ايسٚي١ غ٬طني عٔ اؿكٝك١ٝ ايكٛض٠ يتٛنٝح ايتُٗٝس بعس غ١ايسضا تتٓاٍٚ
 ٚخاق١ ايب٬ز يف ٚايع١ًُٝ ايجكاؾ١ٝ باؿاي١ يًٓٗٛض يسِٜٗ اؿكٝك١ٝ ٚايطغب١ ايعجُا١ْٝ
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 ايؿطَاْات بعض شيو بعس ْتٓاٍٚ ٚاؿذاظ، ايؿطٜؿني ٚاؿطَني ايعطب١ٝ املٓطك١
 بإغتاْبٍٛ ايعايٞ ٚايباب ايعجُا١ْٝ ي١ايسٚ إزاض٠ َٔ ايكازض٠ ايعًٝا ٚا٭ٚاَط ايػًطا١ْٝ

 ايسٚي١ ؾذل٠ اْتٗا٤ ٚست٢ امل٬ٝزٟ، عؿط ايػابع اشلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ َٓص
 ايٓاس١ٝ بتطٜٛط ٜتعًل ؾُٝا ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ ؾذل٠ خ٬ٍ ٚخاق١ ايعجُا١ْٝ
 .ٚاؿذاظ ايؿطٜؿني اؿطَني ٭بٓا٤ ايتع١ًُٝٝ

 سٛشلا تسٚض اييت ايؿهط٠ ع٢ً يًتطبٝل نُٓٛشز ذل٠ايؿ تًو باختٝاض قُٓا ٚقس
 .ايبشح

  :التنويد

 اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٚؾب٘ عا١َ ايعطب١ٝ َٓطكتٓا يف ايتعًِٝ نإ
 ا٭طؿاٍ ٜتًك٢ ،سٝح(ايعُط َٔ ٚايػازغ١ اـاَػ١ بني َا أٟ) َبهط٠ غٔ يف ٜبسأ

 قبٌ َٔ تعًُِٝٗ أٚ،املؿاٜذ أسس ٜس ع٢ً ٚت٬ٚت٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿغ ايهتاب١ َباز٨
 ؽطز ايصٟ املطدع: ٖٛ ؾايعامل ،عاملًا أٚ َتعًًُا نإ إشا عا٥ًٗا أٚ ا٭غط٠ أؾطاز أسس
َّا،زٜٔ أٚ ؾٝعٜا٤ أٚ ؾًو عامل نإ غٛا٤ ايطًب١ َٔ ايهجرل ٜسٜ٘ ع٢ً  َاظاٍ: املتعًِ أ

ّٚز ايؿطم عٔ ٜبشح  أسس يف شيو ٜتِ ٚقس ايسْٝا، يف َهإ أٟ يف بايعًِ يًتع
 ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ تعًِ يف ايػ٬ّ ٜبسأ ثِ ايهطِٜ، ايكطإٓ تعًِ ناْت اييت ايهتاتٝب

 .(2) ٚايعطبٞ ٚايًػ١ٜٛ ايس١ٜٝٓ املعاضف َٔ ٚقًٌٝ ايبػٝط١ اؿػاب١ٝ ايعًُٝات ٚبعض

 سهاض٠ أععِ اْطًكت أضنٗا َٚٔ ايٛسٞ، َٗبط ٖٞ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ إٕ
 َٚٔ ٚغًِ، عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس ايطغٍٛ ْٗر ٚع٢ً ايبؿطٟ، ايتاضٜذ عطؾٗا ٚضغاي١

 بسأت ؾكس يصا فتُعٗا، يبٓا٤ ا٭ٍٚ ا٭غاؽ اغتُست ٚتعايُٝ٘ َٚباز٥٘ اٱغ٬ّ ضٚح
 سطا٤ غاض يف (3)قُس ْبٝٓا ع٢ً ايهطِٜ ايكطإٓ ْعٍٚ َٓص ؾٝٗا ٚايتعًِٝ ايذلب١ٝ َػرل٠
 ايعكٛض َط ٚع٢ً اٱغ٬ّ ؾذط َٓص املػًُٕٛ ٚاَتجٌ بايكطا٠٤ ْبٝ٘ اهلل أَط سُٝٓا
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 املٛىل ٭َط اَتجا٫ ؼكًٝ٘ يف ٚايػعٞ ايعًِ طًب يف ؾذسٚا ا٭َط شلصا ٚا٭ظَإ
 خاق١ - باملػادس ايسضٚؽ سًكات يف قسميا ايتعًِٝ ْؿاطات ؾبسأت ععٚدٌ،
 ايكطإٓ ٜسضؽ ايتعًِٝ َٔ ْٛع ٖٚٞ ايهتاتٝب يف ايتعًِٝ ثِ -ايؿطٜؿني اؿطَني
 ظطٚؾِٗ تػُح اييت ايعا٬٥ت أبٓا٤ غايًبا بٗا ًٜٚتشل ٚايهتاب١ ٠٤ايكطا َٚباز٨ ايهطِٜ
 يف ثِ ايسضاغ١، غاعات أعُاشلِ تأز١ٜ يف شلِ أبٓا٥ِٗ َؿاضن١ عٔ با٫غتػٓا٤ املاز١ٜ

 ٚايكطا٠٤، ايهتاب١ تعًِٝ ٚظٝؿتٗا قسمي١ تع١ًُٝٝ تطب١ٜٛ َ٪غػ١ ٖٚٞ –( ايهتُّاب)
 فايؼ أٚ ٚاؿػاب، ايؿك٘ َباز٨ عضٚب َٓ٘، دع٤ أٚ نً٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ٚؼؿٝغ
 ايصٟ ايٓٛض َٛطٔ ناْت ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ أضض إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً ايعًُا٤،

 دعًت اييت اٱغ١َٝ٬ ايطغاي١ قٛض٠ يف أمجع ايعامل ٚعِ َٓٗا، اْتؿط ثِ ؾٝٗا ظٗط
 ٌاملؿع ناْت ايعطب دعٜط٠ إٔ َٔ ايطغِ ٚع٢ً اشلا١َ، أغػٗا َٔ ٚايتعًِٝ ايعًِ
 بؿعٌ أقٝبت قس ايب٬ز ٖصٙ ؾإٕ ٚاشلسا١ٜ، ايعًِ ططٜل مجعا٤ يٲْػا١ْٝ أْاض ايصٟ

 ايٛاقع يف َٓٗا ٜٓر مل ؾسٜس٠ بٓهػ١ عًٝٗا، ططأت اييت ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايعطٚف
 ايع٬ّ، ٚاْتؿط اؾٌٗ عِ إٔ ايٓهػ١ ٖصٙ ْتا٥ر َٔ ٚنإ. إغ٬َٞ أٚ عطبٞ بًس أٟ
 ٖصا يف ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ تكاب إٔ ايطبٝعٞ َٔ ٚنإ ايطبٛع، ٖصٙ ؾٛم أخط٣ َط٠

 اييت ٚايتعًِٝ (4)ايعًِ َطانع ؾٝٗا ؾاْسثطت ٚاؾُٛز ٚاـٍُٛ بايطنٛز ا٭َني ايبًس
 عسز غ٣ٛ نً٘ شيو َٔ ٜبل ٚمل اٱغ٬َٞ، ايعامل بًسإ مجٝع يف ا٭ْعاض قب١ً ناْت
 ايب٬ز، أبٓا٤ َٔ ْؿط بٗا قاّ اييت ايؿطز١ٜ ٚاملبازضات اؾٗٛز ٚبعض ايهتاتٝب، َٔ قًٌٝ

 يف تأثطٚا ممٔ املكسغ١ ايب٬ز إىل املٗادطٜٔ َٔ اٱغ١َٝ٬ اؾايٝات أبٓا٤ ٚبعض
 ا٭قطاض خاضز َٔ ٚتطنٝا اشلٓس، إىل تػطبت اييت اؾسٜس٠ ايذلب١ٜٛ با٭ؾهاض تعًُِٝٗ

 ٖـ1269 ايؿدط١ٜ املسضغ١ َجٌ ا٭١ًٖٝ املساضؽ بعض تأغٝؼ إىل ٚأزت اٱغ١َٝ٬،
 دس٠ يف ايؿ٬ح َٚساضؽ ّ،1874/ٖـ1291 عاّ املهط١َ مبه١ ايكٛيت١ٝ 1852ّ/

 .اـرل١ٜ ٚاملسضغ١ ٖـ،1330 املهط١َ َه١ ٚيف ّ،1911/ٖـ1323



 259   ايػاظٟ دعؿط أَاْٞ. ز    اؿطَني ب٬ز يف ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ

ّٛع،  أٚ امل٪زب أٚ ايؿٝذ، يكب ايهتَّاب يف املعًِ ع٢ً ٜطًل ٚنإ ِ  املطـ  ٚاملعًـ
ٔ  ٫بـس  ؾـطٚطاّ  ٖٓـاى  تٚناْ ايؿطٜؿني، ٚاؿطَني اؿذاظ زاخٌ (5) ٚامل٬ّ ٚايؿكٝ٘  َـ
ِ  باعتباضٙ( املطٛع – امل٪زب) ايؿٝذ املعًِ يف تٛاؾطٖا ِ  تطبٝـ١  عًـ٢  قـا٥  ايٓؿـأ  ٚتعًـٝ
ٍ  َطاعا٠ ٜسضّغٗا، اييت باملٛاز ٚإملاَ٘ يسٜ٘، اٱغ١َٝ٬ عكٝست٘ ضغٛر َجٌ ايكػرل  َٝـٛ

ِ  عًـ٢  املـ٪زب  زٚض ٜكتكـط  ٚمل إخل،..َٚعاًَتِٗ ا٭طؿاٍ، ٚسادات ٍ  تعًـٝ  ا٭طؿـا
ٌ  ؾكـط،  ايؿـطٜؿ١  ايٓبٜٛـ١  ٚا٭سازٜـح  ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿغ ٚايهتاب١ طا٠٤ايك ٕ  بـ  نـا

 اؿُٝـس٠  ٚاملباز٨ ْؿٛغِٗ يف ا٭خ٬م ٚغطؽ ايكاؿ١، ايٓؿأ٠ تٓؿأتِٗ ع٢ً سطٜكا
 . (6) أٜها

 ايهتاتٝـب  بعـض  ٚاؾتتاح بتأغٝؼ ا٭ثطٜا٤ ٜكّٛ إش سٝٓصاى، ّفاًْا ايتعًِٝ ٚنإ
 ضقـسٚا  سٝح ٚغرلِٖ، اي٠٫ٛ أٚ ايكها٠ َٔ ايسٚي١ ضداٍ بعض شيو يف ٜٚؿاضنِٗ

 ع٢ً ٚايكطف ؾٝٗا، ٚايعاًَني املؿاٜذ ضٚاتب ع٢ً َٓٗا ايكطف يٝتِ أٚقاف عس٠ شلا
ٔ  ايط٬ب بٓؿكات ٜتعًل َا نٌ ّ  عًـ٢  ايكـطف  ٚخاقـ١  ٚاملًـبؼ،  يػـصا٤ ا َـ  ا٭ٜتـا

 ظٖٝـساً  أدطًا ٜتكان٢ ؾإْ٘ ْؿػ٘ ايهتاب َ٪غؼ ٖٛ ايؿٝذ نإ إشا أَا َِٓٗ، ٚايؿكطا٤
 . (7)( اـُػ١ٝ) عًٝٗا ٜطًل نإ

 بطبٝعـ١  اؿذـاظ  َٚٓٗـا  ايعطبٝـ١  اؾعٜط٠ زاخٌ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػ١ ؾهٌ ٖٛ ٖصا
ٌ  ٚشيو ،ا٭خط٣ ايعطب١ٝ املٓاطل َٔ ٚغرلٖا اؿاٍ، ِ  ؼـت  زخٛشلـا  قبـ  اٱزاض٠ سهـ

 ايتع١ًُٝٝ ٚامل٪غػات ايتعًِٝ أْٛاع َٔ ْٛعني ع٢ً ايه٤ٛ إيكا٤ ٜتِ ٚغٛف ايعجُا١ْٝ،
ٌ  ايتعًِٝ: ُٖٚا ايعجُاْٞ، ايعٗس خ٬ٍ ايؿطٜؿني اؿطَني ب٬ز يف ٔ  بايـساخ ٍ  َـ  خـ٬

 . إغتاْبٍٛب" ايعؿا٥ط َسضغ١"  خ٬ٍ َٔ باـاضز ٚايتعًِٝ ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات ٖصٙ

https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=audcqb9nf8nj4#_ftn6
https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=audcqb9nf8nj4#_ftn6
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 ايتعًِٝ)ايؿطٜؿني ٚاؿطَني باؿذاظ ايتع١ًُٝٝ يًُ٪غػات ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ زعِ: أ٫ًٚ
 (:بايساخٌ

 ايعاؾـط  ايكطٕ أٚا٥ٌ يف ايعجُاْٞ ايٓؿٛش ؼت ٚاؿذاظ ايؿطٜؿني اؿطَني زخٌ
 يف ايػـا٥س٠  ا٭ٚنـاع  ع٢ً ساؾعٛا ايعجُاْٝني ٚإٔ ،(امل٬ٝزٟ عؿط ايػازؽ) اشلذطٟ

 ٚنــإ ٚاٱزاضٟ، ٚاٱدتُــاعٞ ايجكــايف ايٛنــع ٫ٚغــُٝا ايؿــطٜؿني، طَنياؿــ بــ٬ز
 ايصٟ ايٛايٞ تػ١ُٝ ؾُع آخطٙ، عٔ خيتًـ ايعجُاْٞ اؿهِ أٚا٥ٌ يف اٱزاضٟ ايتكػِٝ

ٟ  -املٓـٛض٠  املس١ٜٓ أَرل ٚتػ١ُٝ ا٭َطا٤، بأَرل ايبسا١ٜ يف -إغطٓبٍٛ َٔ تعٝٝٓ٘ ٜتِ  ايـص
 ا٭ؾطاف َٔ خيتاض ايصٟ-املهط١َ َه١ أَرل ١ُٝٚتػ اؿطّ، بؿٝذ -اغطٓبٍٛ َٔ ٜعني

 ست٢ ا٭خرل، ايعٗس يف ايٛظا٥ـ تًو بعض اغِ تّػرل أْ٘ إ٫ املهط١َ، َه١ بؿطٜـ –
 ٚأسـتؿغ  املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  قـاؾغ  ايجاْٞ ٚع٢ً اؿذاظ، ٚايٞ ا٭ٍٚ ع٢ً ٜطًل أقبح
ٕ  اؿذـاظ  ١ٜ٫ٚ ٚناْت ْؿػٗا، بايتػ١ُٝ ايباقٞ ٔ  تتهـٛ ٞ  غـٓادل  ثـ٬خ  َـ  َهـ١ )ٖـ

٘  ناْـت  ايصٟ ايٛقت يف( ٚدس٠ املٓٛض٠، ٚاملس١ٜٓ اي١ٜ٫ٛ، َطنع ٖٚٞ املهط١َ  دـس٠  ؾٝـ
 املسْٞ، يًشطّ ؾٝدا ْؿػ٘ دس٠ ٚايٞ ٚنإ عٗسٖا، بساٜات يف إَاض٠ اؿبؿ١ َع تؿّهٌ

 .(8) ايٛظاض٠ ضتب١ ساظ إشا ٫ٚغُٝا

 :املهط١َ َه١ -1

 امل٪غػـات  َٓٗذٝـ١  عًـ٢  غـٝططتٗا  تؿـطض  مل ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ إٔ املطدح َٔ
ِ  َٓٗذٝـ١  تكايٝس أقّطت إْٗا بٌ ايعطب١ٝ، اي٫ٜٛات زاخٌ ايتع١ًُٝٝ  يف املٛدـٛز٠  ايتعًـٝ

ــ١ نــٌ  ٚاملسضغــٕٛ ايعًُــا٤ نــإ َــا ٚعــاز٠ ٚاؾٛاَــع، ناملػــادس َطنــع، أٚ ٫ٜٚ
ٕ  ايطـ٬ب،  ٚبكشبتِٗ َٓٗا بسع٠ٛ املػادس إىل ٜتٛدٕٗٛ  اي٫ٜٛـ١  أمـا٤  يف ٜٚتذٛيـٛ

 يف ايع١ًُٝ خدلاتِٗ ٚايساضغني ايط٬ب ٱنػاب ايتع١ًُٝٝ ٚخدلاتِٗ ِزضٚغٗ ٱيكا٤
 َهـ١ ) ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  تبٛأ ٚقس. ٚغرلٖا ٚاٱْػا١ْٝ ٚايذلب١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ايؿٕٓٛ ؾت٢
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ٕ  اييت اؾاَع١ املػادس ٖصٙ َكس١َ يف عاي١ٝ َها١ْ( املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ  زٚض شلـا  نـا
٘  َػـت٣ٛ  عًـ٢  يـٝؼ  ايٛقـت،  شيو يف ٚايجكاؾ١ٝ ١ايتعًُٝٝ ايٓاس١ٝ َٔ َِٚٗ باضظ  ؾـب

 . عاّ بؿهٌ اٱغ٬َٞ ايعامل َػت٣ٛ ع٢ً ٚإمنا،ايعطب١ٝ اؾعٜط٠

 :يف تتُجٌ أمناط أٚ َطاسٌ ث٬خ ايتعًِٝ ؾٗس ؾًكس

 ايذلن١ٝ ايًػ١ ٜٚتدص ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ عًٝ٘ تؿطف ناْت: ْعاَٞ سهَٛٞ تعًِٝ -
 املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ َه١ يف ايتعًِٝ َٔ ايٓٛع ٖصا ٚدس ٚقس يًتعًِٝ، أغاغا

 .ٚاٱسػا٤

 خاق١ ايتكًٝسٟ ايتعًِٝ َٔ قطٜب ٖٚٛ ا٭ٖايٞ، بٛاغط١ ٜٚساض ميٍٛ أًٖٞ تعًِٝ -
 .ؾٝ٘ ايتسضٜؼ ٚططم َٓاٖذ٘ يف

 ٚمل اٱغ١َٝ٬، ايذلب١ٝ َ٪غػات َٔ ٖا١َ َ٪غػ١ املػذس ٜعس: املػادس يف ايتعًِٝ -
 َٚسضغ١ ٚايذلب١ٝ يًتعًِٝ َهاْا نإ بٌ ؾكط، ًعباز٠ي َكطا ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ٜكتكط
 َطتازٜٗا، ْٚٛع١ٝ َٚٛاقعٗا سذُٗا يف تتؿاٚت (9)املساضؽ ناْت ٚاٯزاب; يًعًّٛ

 ٚايتعًِٝ يًعًِ َطانع ناْت اييت املػادس أؾٗط َٔ ايؿطٜؿني اؿطَني نإ ٚقس
 ٚاملساضؽ تٝبايهتا َٔ ٜتدطدٕٛ ايصٜٔ ايط٬ب نإ يكس. اٱغ١َٝ٬ ا٭١َ ٚقٝاز٠
 ايؿطٜؿني، اؿطَني إىل ٜتذٕٗٛ ايتدكك١ٝ زضاغتِٗ إنُاٍ يف ٚايطاغبني ايس١ٜٝٓ
 ،(....َع١ٓٝ عًّٛ)ٜسضغٕٛ سٝح ايعًِ، بطًب١ عاَط٠ ايتعًِٝ سًكات ناْت سٝح
 نإ ؾًكس ٚايعطبٞ; ايسٜين يًتعًِٝ َطس١ً أع٢ً ايؿطٜؿني اؿطَني يف ايتعًِٝ نإ
 تكّٛ ع١ًُٝ ب١٦ٝ ٚإجياز ايعطب١ٝ، ٚايًػ١ ايسٜٔ عًّٛ سؿغ يف ايهبرل ايؿهٌ شلُا
 بعض عًٝٗا أنس اييت املػادس بعض ٖٓاى ٚنإ ٚايتشكٌٝ، يًسضؽ ايتؿطؽ ع٢ً

 يف نبرلا زٚضا مجٝعا شلا ٚنإ ٚاٱسػا٤، ٚسا٥ٌ ٚعػرل لس إقًِٝ يف امل٪ضخٕٛ
: َٚٓٗا املٓاطل تًو ٭بٓا٤ ثكاؾ١ٝ َٓاض٠ ٚناْت يًُذتُع، ٚاملعطيف ايجكايف اٱؾعاع
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( بطظإ) يف ايهبرل اؾاَع سا٥ٌ ٚيف ايطٜاض، َس١ٜٓ داَع ايسضع١ٝ، ١َٓٝ داَع
 .(10) ٚغرلٖا

 ع٢ً يًتعطف ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات تًو عكط ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ قاَت ايبس٤ يف
 . (11)ايعٌُ عٔ َٓٗا املتٛقـ ٚنصيو َٓٗا، املػتدسّ ٚسكط أٚقاؾٗا،

ٔ  ا٭ٚقـاف  بتًو ٚا٫ٖتُاّ اٱؾطاف عاتكٗا ع٢ً ١ايعجُاْٝ ايسٚي١ ٚأخصت  َـ
ـ  ٚمل اي٫ٜٛات، ؾت٢ يف تعِٝٝٓٗ ٜتِ نإ ايصٜٔ ايكها٠ خ٬ٍ  ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ تهتـ

ٌ  َٛدـٛز٠  ناْـت  اييت املدتًؿ١ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو ع٢ً ٚاؿؿاظ بايػعٞ  بايؿعـ
 ٚايـ٠٫ٛ  ايػ٬طني ٚىلأ سٝح تطٜٛطٖا إىل غعت بٌ املٓطك١، يف ايعجُاْٞ ايٛدٛز قبٌ

ـ  َطس١ً يف ست٢ - ٚايكها٤ ٌ  - ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  نـع ِ  قبـ  بامل٪غػـات  اٖتُـاَٗ
ِ  ٚتطَِٝ دسٜس٠، تع١ًُٝٝ َ٪غػات إْؿا٤ ع٢ً ؾعًُٛا ايتع١ًُٝٝ،  ستـ٢  َٓٗـا،  ايكـسٜ

 اؿذاظ، ب٬ز يف ايؿّعاٍ بسٚضٖا امل٪غػات ٖصٙ ؾكاَت ب٘، املٓٛط ايعًُٞ زٚضٙ ٜ٪زٟ
 نإ إش. ايٓبٟٛ ٚاؿطّ املهٞ اؿطّ يف املتُجًني ايهبرلٜٔ ايتعًُٝٝني نعٜٔاملط إىل إناؾ١

 عًـ٢  غـًطا١ْٝ  أٚقاؾـاً  ٜٚٛقؿٕٛ ايٛؾرل٠ ا٭َٛاٍ عًُٝٗا ٜػسقٕٛ ايعجُاْٝني ايػ٬طني
ِ  نٌ ؾهإ إزاضتِٗ، إىل ايب٬ز نِ قبٌ ست٢ املباضن١ ا٭َانٔ تًو  َتّٛدٗـاً  اٖتُـاَٗ

 . أٜهًا بٗا ٚاٱٖتُاّ يًطعا١ٜ ايسٚي١ ضداٍ نباض ٚتٛدٝ٘ ا٭َانٔ تًو ضعا١ٜ إىل

 ايسٚيـ١  بـسأت  ايعجُاْٝـ١  ايسٚي١ إزاض٠ ؼت ايؿطٜؿ١ املباضن١ ايب٬ز زخٍٛ ٚبعس
 َـع  (12)" غـّٜٓٛاً  ايػـًطا١ْٝ  أٚ اشلُا١ْٜٝٛ ايّكطٙ" بـ عًٝ٘ ٜطًل َا إضغاٍ يف ٚغ٬طٝٓٗا

ٔ  ايعسٜـس  عًـ٢  َٓ٘ ٜكطف نإ ايصٟ ايٛؾرل، املاٍ ٚبكشبتٗا ايػٟٓٛ، اؿر قاؾ١ً  َـ
 .(13) املكسغ١ ا٭َانٔ تًو يف ايعًِ ٚط٬ب ايعًُا٤ ٚفٗٛزات اـرل١ٜ ا٭ْؿط١

 ثكاؾٝــ١ َٚطانــع َــساضؽ َــٔ ايؿــطٜؿتني املــسٜٓتني يف نــإ َــا إىل ٚباٱنــاؾ١
 ٜبدًـٛا  مل ايطٜٛـٌ،  تاضخيٗـا  َـساض  عًـ٢  ايعجُاْٝني ايػ٬طني بعض إٔ إ٫ّ ،ٚتع١ًُٝٝ
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ٌ  ع٢ً َٚٓٗا ايب٬ز، يف ٚايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ باؿطن١ ايٓٗٛض يف ٚؾهطِٖ بأَٛاشلِ  غـبٝ
 املساضؽ ببٓا٤" (14) ايكاْْٛٞ غًُٝإ" ايػًطإ َٔ ايكازض ايػًطاْٞ ايؿطَإ شيو املجاٍ

 أ٥ُـ١  بٗـا  خـلّ  ٚقـس  املهطَـ١،  مبه١ اؿطاّ املػذس دٓٛبٞ ا٭ضبع١ ايجكاؾ١ٝ ايػًطا١ْٝ
 ايػًطا١ْٝ أٚاَطٙ بإقساض أٜهًا ايكاْْٛٞ ايػًطإ قاّ انُ، (15) ا٭ضبع١ ايػ١ٝٓ املصاٖب

 . (16) اؿٓبًٞ املصٖب ؾك٘ يتسضٜؼ" اؿسٜح زاض" ٱْؿا٤ ايعاي١ٝ

 باملساضؽ ا٫ٖتُاّ ع٢ً اّْكبت سٝح ايؿإٔ، ٖصا يف ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط ٚتٛايت
 اس١ٝايٓ َٔ غٛا٤ ٚد٘ أنٌُ ع٢ً -ايكاْْٛٞ غًُٝإ ايػًطإ إىل ْػب١ -ايػًُٝا١ْٝ

 ،ا٭َط يعّ إشا تطَُٝٗا ٚإعاز٠ ٚاملعُاض١ٜ اٱْؿا١ٝ٥ ايٓاس١ٝ َٔ أّ تكسَٗا، اييت ايجكاؾ١ٝ
 َه١ أَطا٤ إىل ايؿإٔ بٗصا اـاق١ ايػًطا١ْٝ ٚايؿطَاْات ا٭ٚاَط َٔ ايعسٜس ؾكسضت
 . املساضؽ يتًو ٚقٝا١ْ تطَُٝات َٔ ًٜعّ َا بعٌُ ايكٝاّ نطٚض٠ ع٢ً تٓل املهط١َ،

 بٗصٙ با٫ٖتُاّ املهط١َ َه١ أَطا٤ تٛقٞ اييت ايػًطا١ْٝ طَاْاتايؿ ٖصٙ َٚٔ
 أٚا٥ٌ بتاضٜذ ايكازض اؿهِ - املجاٍ غبٌٝ ع٢ً-ٚتطَُٝٗا بكٝاْتٗا ٚايكٝاّ املساضؽ

 املهط١َ َه١ أَرل إىل ايعجُاْٞ ايػًطإ َٔ 1709ّ/ٖـ1120 عاّ اٯخط٠ مجاز٣
 ع٢ً ٜٓل ٚايصٟ -سٝٓصاى ٜهًاأ املهط١َ َه١ قانٞ ٚإىل (17)( عبسايهطِٜ ايؿطٜـ)

 ٚشيو ;(18)ا٭ضبع١ املساضؽ إسس٣ َباْٞ َٔ خطب َا ٚإق٬ح بذلَِٝ ايكٝاّ نطٚض٠
 ،خطابٗا إىل أز٣ مما ايعاّ، شيو يف املهط١َ َه١ ع٢ً ايؿسٜس٠ ا٭َطاض يػكٛط ْتٝذ١

 بإعاز٠ يًكٝاّ قطؾًا 2500 َبًؼ قطف تكطض ؾكس ٚيصيو ،دسضاْٗا َٔ أدعا٤ ٚغكٛط
 املساضؽ يذلَِٝ قطؾًا 1500 َبًؼ ٚقطف أخط٣، َط٠ طبٝعتٗا إىل اؾسضإ ٖصٙ

 . (19) ا٭خط٣ ايج٬خ

ٔ  أًٜهـا  َٛدٗـ١  ضغاي١ ٖٚٓاى ٕ  َـ ٞ  ايػـًطا -1084) ايجايـح  أمحـس  ايعجُـاْ
 ضدــب 28 يف َ٪ضخــ١ ٖٚــٞ دــس٠، ٚٚايــٞ املهطَــ١، َهــ١ قانــٞ إىل( ٖـــ1115
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ِ  قطًؾـا  3000 َبًـؼ  بكـطف  تكهٞ ّ،1725 َاضؽ21/ٖـ1137  املـساضؽ  يذلَـٝ
 . (20)املهط١َ َه١ يف ايػًُٝا١ْٝ

 بٌ يًشذاظ، ايعجُاْٞ اؿهِ ؾذل٠ طٛاٍ بٗا ٚاٱٖتُاّ املساضؽ إْؿا٤ ٚاغتُط
 ٖـ1277-ٖـ1255عبساجملٝس ايػًطإ أَط سٝح بٗا، اـاق١ املاي١ٝ املٝعا١ْٝ ٚؽكٝل

 ٚقـ ْؿا٤بإ تكهٞ اييت ايعاي١ٝ ا٭ٚاَط مبٛدب" ي٘ ٚقـ بإْؿا٤ 1839-1861ّ/
 . (21)... املهط١َ َه١ يف ٚغبٌٝ َٚهتب١ َسضغ١ ب٘ ايػًطإ ؾٓاب دًٌٝ

 يف( ٚايك٠٬ يٰشإ) يًتٛقٝت زاض َهتب١ تهِ بازل٘ َسضغ١ ببٓا٤ أًٜها ٚأَط
 انتٌُ ٚقس -اجملٝس عبس يًػًطإ ْػب١ -اجملٝس١ٜ املسضغ١ عًٝٗا أطًل املهط١َ، َه١

 عاّ ا٭ععِ ايكسض إىل املطغٌ ايتكطٜط َٔ وشي ٜٚتهح بعاَني، ٚؾات٘ بعس بٓا٩ٖا
 .(22)1863ّ/ ٖـ1279

 فًؼ قطض 1876ّ-1861/ ٖـ1293ٖـ1277عبسايععٜع ايػًطإ عٗس ٚيف
 ٚايٞ َٔ تكطٜط مبٛدب املهط١َ َه١ يف اجملٝس١ٜ املسضغ١ َب٢ٓ إمتاّ ايعسي١ٝ ا٭سهاّ

 . (23)1280ّا٭ٚىل مجاز 28 يف َ٪ضر دس٠

 1908ّ-1876/ٖـ1327 -ٖـ1293ايجاْٞ اؿُٝسعبس ايػًطإ أْؿأ ٚقس
 اٱغ١َٝ٬، اؾاَع١ يتٓؿٝط ا٫ػاٙ إطاض يف ٚشيو املهط١َ َه١ يف ايؿؿك١ زاض َسضغ١

 اٱبتسا١ٝ٥: يًُطسًتني ٚشيو إغطٓبٍٛ، يف املٛدٛز ا٭قٌ غطاض ع٢ً دا٤ت ٚقس
 بايه١ًٝ يتشامي٬ دٝسًا ٚإعسازِٖ اؿذاظ، أٖايٞ أبٓا٤ يتعًِٝ ;(اٱعساز١ٜ) ٚايطؾٝس١ٜ
 املبايؼ َكساض عٔ َِٗ غ٪اٍ ٜٛنح ٚايتكطٜط ايطا٥ـ، يف إْؿا٩ٖا تكطض اييت اٱغ١َٝ٬

 ٚاغتهُاٍ املسضغ١ ٖصٙ ٱْؿا٤ ايػًطا١ْٝ ٚاـع١ٜٓ ٚا٭ٚقاف املاي١ٝ ْعاض٠ َٔ املطًٛب١
 ا٭ٖايٞ أبٓا٤ يتعًِٝ َتٛغط١ َسضغ١ عٗسٙ يف اؾتتح نُا ،(24)ٚتطَُٝ٘ املب٢ٓ بٓا٤

 .(25)٭عُاضِٖ اي٬ظّ ٚايعًِ عطؾ١امل
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 : املٓٛض٠ املس١ٜٓ -2

ٌ  املٓـٛض٠  باملسٜٓـ١  ٚايتعًُٝٝـ١  ايجكاؾٝـ١  امل٪غػات تهٔ مل ٔ  ٚسـا٫ً  سًعـا  أقـ  َـ
ٍ  املهطَـ١  َه١ يف َج٬ٝتٗا ّ  أٜهـا  ْايـت  ؾكـس  ايعجُـاْٞ;  ايعٗـس  خـ٬  إزاضات اٖتُـا

 ايؿإٔ ٖصا يف تؾكسض نبرل، ٚبؿهٌ عكٛضٖا كتًـ يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٚسهَٛات
 سـسخ  َا املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٓٗا بأٚناعٗا، ي٬ٖتُاّ ايػًطا١ْٝ ايؿطَاْات َٔ ايعسٜس

 ،املٓـٛض٠  املس١ٜٓ يف اؿُٝس١ٜ املسضغ١ أغػت سٝح ا٭ٍٚ، عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف
ِ٘ ع٢ً أخص ٚقس ًُـا  3000 بــ  تكـسض  َايٝـ١  َبايؼ شلا ٚضقس ،ؾٝٗا ايبٓا٤ إمتاّ عاتك  زضٖ

 ٚقـسضت  املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  يف ايتعًِٝ ْعاّ تطٜٛط ع٢ً َٓ٘ سطًقا ٚشيو ،(26) عجُاًْٝا
/  ٖـ1195 عاّ قبا٤ مبػذس املًشك١ املسضغ١ تٛغٝع ع٢ً ايعٌُ بهطٚض٠ أًٜها أٚاَطٙ
ٌ  ٚد٘، أنٌُ ع٢ً ،1781ّ ّ  ٚعُـ ٔ  ؾٝٗـا  ايـ٬ظ  يًشؿـاظ  ٚايكـٝا١ْ  ايذلَُٝـات  َـ
 . (27)عًٝٗا

ــا٤ ــًطإ ٚد ــس ايػ ـــ1255 عبساجملٝ ـــ1277-ٖ ــّٛيٞ 1839-1861ّ/ٖ  يٝ
ًَا املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات  اؿطٜك١ َتابعت٘ َٔ شيو ٜتهح خاًقا، إٖتُا

 أْؿ٦ت اييت ايتع١ًُٝٝ يًٛظٝؿ١ يًتعًِٝ، أقشابٗا أٚقؿٗا اييت املساضؽ أزا٤ ؾاع١ًٝ ملس٣
ٍ  َٔ شيو ٜتهح سٝح ايعَٔ، َطٚض َع غرلٙ َٔ إيٝ٘ اْتكًت ٚاييت أدًٗا، َٔ  خـ٬

 . (28)ايع١َُٝٛ املعاضف جملًؼ املطاغ٬ت َٔ غًػ١ً

 بني غرلٖا َٔ أنجط ناْت املٓٛض٠ باملس١ٜٓ املٛدٛز٠ ٚاملهتبات املساضؽ إٔ ٜٚبسٚ
ّ  إىل ٜعٛز شيو يف ٚايػبب ٚايطا٥ـ، ٚدس٠، املهط١َ، َه١ َجٌ اؿذاظ َٓاطل  إٖتُـا
 املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  تٛطٓٛا ايصٜٔ ُا٤ايعً ٚيٛدٛز ايهطِٜ، ايطغٍٛ مبس١ٜٓ ايعجُا١ْٝ ايسٚي١

 أٚي٦ـو  ٜـس  عًـ٢  يًتتًُص اٱغ٬َٞ ايعامل أما٤ َٔ ٜؿسٕٚ ناْٛا ايصٜٔ ايعًِ طًب١ أٚ
 .(29) ايعًُا٤
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ـ  ايٓبٟٛ باؿطّ املتك١ً املساضؽ َٔ عسز أًٜها عٗسٙ يف ُٚأغػت  ايـيت  ايؿـطٜ
 . (30) ٚتأثٝجٗا بإْؿا٥ٗا ؾدكًٝا أَط

ِ  خـسَات  يتكسِٜ املٓٛض٠; املس١ٜٓ يف (31) (غاقعيٞ) َسضغ١ أغػت نُا  ايتعًـٝ
 . (32) ٭بٓا٥ٗا

 املٓـٛض٠،  املسٜٓـ١  يف ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  عكـٛض  طٛاٍ املساضؽ إْؿا٤ اغتُط ٚقس
ٔ  ٚغرلٖـا  اٱعسازٜـ١  أٟ( ضؾـس١ٜ )ٚ( ايكبٝإ)َساضؽ أٟ َهاتب ُاؾتتشت سٝح  َـ

 . (34)ؾٝٗا اٱعساز١ٜ ساضؽامل َٔ قًٌٝ غرل عسز ُٚأْؿ٧ ،(33) ا٭خط٣ ايتع١ًُٝٝ املهاتب

ٟ  ا٭غـًٛب  َـع  يتتٓاغـب  املـساضؽ  بعـض  ُٚاغتبسيت     يف املتطـٛض  ايعكـط
 باملسضغـ١  املٓـٛض٠  باملسٜٓـ١  ايطؾـس١ٜ  املسضغـ١  ؾُاغـتبسيت  ايؿذل٠، تًو خ٬ٍ َٓٗذٝتٗا

 َسضغــني َــٔ شلــا ًٜــعّ َــا بتدكــٝل ايػــًطا١ْٝ ا٭ٚاَــط إقــساض َــع اٱعسازٜــ١
 . (35)ٚضٚاتب

 بإْؿا٥ٗا ٜٗتِ نإ اييت املهتبات َٚٓٗا ٚايتع١ًُٝٝ، ايجكاؾ١ٝ اؿطن١ إٔ اؿكٝك١
 َطاؾل َٔ َطؾل املهتب١ إٔ باعتباض ايؿطٜؿني، اؿطَني ب٬ز يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ضداٍ

 اٱجياب١ٝ، اػاٖات٘ مجٝع يف ايؿهطٟ ٚايٛعٞ ايجكاؾ١ ْؿط إىل تٗسف ٚاييت املعًَٛات،
. املٓٛض٠ ٚاملس١ٜٓ املهط١َ َه١ يف ايؿطٜؿني اؿطَني تب١َه: املهتبات ٖصٙ ضأؽ ٚع٢ً

 ا٭ٍٚ، اؿُٝس عبس ٚايػًطإ ايجاْٞ، قُٛز ايػًطإ َهتب١ أْؿ٦ت املٓٛض٠ املس١ٜٓ ؾؿٞ
 إٔ إىل باٱناؾ١ ٖصا سهُت، عاضف اٱغ٬ّ ؾٝذ َهتب١ أْؿ٦ت املهط١َ َه١ ٚيف

 ثِ َٚٔ ،(36)نبرل٠ َهتب١ ٟؼٛ ناْت ايؿطٜؿني، اؿطَني يف املٓؿ١٦ املساضؽ مجٝع
 عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف بٗا ا٫ٖتُاّ شض٠ٚ بًػت قس ٚاملساضؽ ايع١ًُٝ امل٪غػات

 ايسٚي١ أما٤ يف ايتع١ًُٝٝ ٚاملؿاِٖٝ ايس١ٜٝٓ ايجكاؾ١ ْؿط يف َِٗ بسٚض قاَت إش ايجاْٞ;
 إطاض يف ٚشيو ايؿطٜؿني، اؿطَني َٓطك١ خاق١ ايعطب١ٝ، اؾعٜط٠ َٚٓٗا ايعجُا١ْٝ،
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 َع١ً ؼت املػًُني ٚتهأَ اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ تطبٝل مٛ أٖساؾ٘ خس١َ
 .ايعجُا١ْٝ اـ٬ؾ١

 بإْؿا٤ ايعجُاْٝني ايػ٬طني َٔ نػرلٙ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ قاّ ٚقس
 ايػًطإ إىل ْػب١ -اؿُٝس١ٜ املتٛغط١ ناملسضغ١ ٚاملتٓٛع١، اؿسٜج١ املساضؽ َٔ ايعسٜس

 َٔ املعٜس إىل املس١ٜٓ ٚأبٓا٤ أطؿاٍ ؿاد١ ٚشيو املٓٛض٠، باملس١ٜٓ -ايجاْٞ ٝساؿُ عبس
 .(37)ايعًُٞ ؼكًِٝٗ يف ٚيًتٛغع املساضؽ، ٖصٙ ْٛع١ٝ

 باملس١ٜٓ عبسايععٜع ايػًطإ ٚايس٠ ٚقـ َسضغ١ إْؿا٤ مبؿطٚع أٜهًا اٖتِ نُا
 .(38) ٚد٘ أنٌُ ع٢ً ٚتأثٝجٗا بٓا٥ٗا متاّ سٝح َٔ ،املٓٛض٠

ّٛز سٚق ِ٘ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ت  باملس١ٜٓ اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ بتسؾني أعُاي
 ٚاؿؿاظ ايػطبٞ، ا٫غتعُاض نس ايعجُا١ْٝ اؾاَع١ سلٌ مّل ٖسؾٗا نإ ٚقس املٓٛض٠،

 ؾهٝب ا٭َرل َٔ ٚتٛدٝ٘ بتٛق١ٝ أغػت ٚقس ايعجُا١ْٝ، ايسٚي١ أضانٞ ٚسس٠ ع٢ً
 بؿس٠، ا٭َط ٖصا ع٢ً ٚاؾل ايصٟ ايجاْٞ ُٝسعبساؿ ايػًطإ عٗس خ٬ٍ (39)أضغ٬ٕ

 تاض٠ً اٱغ١َٝ٬ ٚاملسضغ١ اٱغ١َٝ٬، ايه١ًٝ ٚتاض٠ً ايؿٕٓٛ، زاض تاض٠ًً عًٝٗا أطًل ٚقس
 .(40)أخط٣

 ا٭ثطٜا٤ ؾاضنِٗ بٌ ايعجُاْٝني، ايػ٬طني ع٢ً ؾكط املساضؽ إْؿا٤ ٜكتكط ٚمل
 َعطٚض ؾٗصا أًٜها، شيو إىل ٞايػع يف ايعجُا١ْٝ اؿه١َٛ َٛظؿٞ ٚنباض ايتذاض، َٔ

 َسضغ١ بتذسٜس اٱشٕ َٓ٘ ٜطًب ا٭ععِ ايكسض َٔ ايجاْٞ عبساؿُٝس يًػًطإ َكسّ
 يف أْٗا َباْٝٗا ع٢ً بايهؿـ تبني ٚاييت –ا٭غبل ايػعاز٠ زاض أغا -أغا بؿرل املطسّٛ

 ١ساؾٝ َٚٔ. ؾٝٗا ايتعًِ ع٢ً ايؿسٜس يٲقباٍ ْعًطا ٚايتٛغٝع يًذلَِٝ اؿاد١ أؾس
 .(41)يذلَُٝٗا ايهاؾ١ٝ املاي١ٝ املبايؼ شلا ضقس قس عبساؿُٝس ايػًطإ إٔ ٜتهح ايٛثٝك١
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 : ًٜٞ َا إىل ٜٚؿرل ٜٛنح ايعايٞ ايباب إىل َطغٌ تكطٜط ٖٚٓاى

ّ  ؾكـس  ؾٝٗـا،  َـساضؽ  إْؿـا٤  إىل املٓٛض٠ املس١ٜٓ ساد١ ؾس٠ إىل ْعًطا"   طـاٖط ) قـا
ّ ( ايًطٝؿـ١  املسضغـ١ ) ٱْؿا٤ املٓٛض٠ ١ٜٓباملس ؾها٤ أضض بؿطا٤ ٚؾات٘ قبٌ (42)(أغا  يتكـا

ٌ  بٛقؿٗا إيٝ٘ املؿاض قاّ ٚقس عًٝٗا، ّ  ؾكـس  ايػـبب  ٚشلـصا  اــرلٟ;  يًعُـ ٕ  قـا  ايـسٜٛا
 ايٓبٟٛ اؿطّ ؾٝذ ا٭غا ٚإىل املٓٛض٠، املس١ٜٓ قانٞ إىل ايعًٝا أٚاَطٙ بإضغاٍ اشلُاْٜٛٞ

ٔ  ٜهْٛـٛا  إٔ بؿـطط  ٠،اؾسٜـس  املسضغـ١  شلصٙ َٚعًُني َسضغني َٔ ًٜعّ َا يتعٝني  َـ
ٔ  ٚأقـشاب  ا٭ؾانٌ، ايػاز٠ ِ  ٚغـٛف  ٚا٫يتـعاّ،  ايتـسّٜ ِ  ايـبعض  تعـٝني  ٜـت  َـٓٗ
 ؽكٝل غٝتِ أْ٘ نُا. أقذ٘ 150 ضاتب ع٢ً اٯخط ٚايبعض ،(43) أقذ١ 600بطاتب
ٞ  ـسَـ١  ٚؾـطاف  ،(45) َٚ٪قت ٚبٛاب ،(44) ٬َٚظّ ايطًب١ َٔ يعسز ضٚاتب  َسضغـ

 . (46) املسضغ١ ٖصٙ ٚط٬ب

 سػابات إزاض٠ إىل َٓ٘ قٛض٠ ٚأضغًت ايػًطاْٞ، ا٭َط ٖصا قسض قسٚ
 إىل َٓ٘ أخط٣ قٛض٠ ٚأضغًت شيو، تٓؿٝص يف يًبس٤ اـاق١ (47) ايؿطٜؿني اؿطَني
 . (48)اشلُاْٜٛٞ ايسٜٛإ

 بإٔ ٱب٬غ٘ ايسٜٔ ْٛض قُس املهط١َ َه١ قانٞ إىل َطغً٘ أخط٣ ٚثٝك١ ٖٚٓاى
 أدٌ َٔ ٚٚقؿٗا ؾها٤، بأضض بايتدلع قاّ ايسٜٔ زعُا ايػابل املهط١َ َه١ قانٞ
 َسضغني َٔ املسضغ١ شلصٙ ًٜعّ َا تسبرل َٔ ٫ٚبس عًٝٗا، َٚهتب١ د١ًًٝ َسضغ١ إْؿا٤
 . (49) أًٜها شلا َٚ٪قت يًُهتب١ ٚأَٓا٤

 نبرل قبٌ َٔ قبا٤ يف َسضغ١ أْؿ٦ت ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس ٚيف
 . (50)ْؿػ٘ ايػًطإ َٔ ٚتؿذٝع ػإٚباغتش ايعجُاْٞ ايػًطإ َطاؾكٞ

 نإ اؿذاظ، يف املٛدٛز٠ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٖصٙ ظاْب أْ٘ ؾٝ٘ ٫ؾو ٚمما
 ....اؿذاظ يف( ايٓعاَٞ ا٭ًٖٞ ايتعًِٝ) ٖٚٛ يًتعًِٝ، ثايجّا منطّا أٜها ٖٓاى
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ٔ  جيسز إٔ حياٍٚ نإ ٚإٕ ٚبساٜات٘، دٖٛطٙ يف تكًٝسٟ ايُٓط ؾٗصا  أغـايٝب  َـ
 إْتؿـط  ٚقـس  اجملتُـع،  حيتادٗا اييت ايس١ْٜٛٝ املٛاز بعض ٜسخٌ ٚإٔ ٚططا٥ك٘، ايتسضٜؼ

ّ  نإ ٚيكس اٱسػا٤، تًتٗا ثِ املهط١َ َه١ يف نبرل بؿهٌ ايتعًِٝ َٔ ايُٓط ٖصا  ٜكـٛ
 اؾايٝــات أبٓــا٤ أٚ املٓطكــ١ أبٓــا٤ َــٔ ايكــازضٜٔ َــٔ بساٜاتــ٘ يف ا٭ؾــطاز دٗــٛز عًــ٢

 .اٱغ١َٝ٬

 املهط١َ َه١ يف أْؿأت ٚاييت ايكٛيت١ٝ، املسضغ١: ١ا٭ًٖٝ املساضؽ أِٖ َٚٔ
 قُس ايؿٝذ عًٝٗا عطض ؾكس ،(ايٓػا٤ قٛيت) تسع٢ ثط١ٜ ٖٓس١ٜ اَطأ٠ ٜس ع٢ً

 ٜسٜطٖا إٔ قُس ايؿٝذ َٔ ٚطًبت ؾكبًت اهلل، َٔ يٮدط ابتػا٤ تأغػٗا إٔ ايعجُاْٞ
 ٖصٙ اغتُطت قسٚ املسضغ١، شلصٙ املػاعسات تكسِٜ يف اشلٓس َػًُٛ أغِٗ ٚقس...ؾؿعٌ

 .اؿه١َٝٛ املساضؽ َٔ ؾأقبشت املعاضف َسٜط١ٜ قاَت ست٢ املسضغ١

 أغاتص٠ أسس قاضٟ اؿل عبس ايؿٝذ أْؿأٖا ٚاييت ايعجُا١ْٝ ايؿدط١ٜ ٚاملسضغ١
 .اشلٓس١ٜ اؾاي١ٝ َػاعس٠ ع٢ً املسضغ١ ٖصٙ متٌٜٛ يف اعتُس ٚقس ايكٛيت١ٝ، املسضغ١

 ٚتعًِٝ ايكشٝش١، ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ ْؿط ٥ٗاإْؿا َٔ اشلسف نإ اـرل١ٜ ٚاملسضغ١
 سػني قُس ايؿٝذ أْؿأٖا ٚقس يػرلِٖ ٜهْٛٛا ست٢ ايكشٝش١ ايعكٝس٠ ايٓاؾ١٦
 .اـٝاط

 ثِ دس٠ يف أ٫ّٚ أْؿأُٖا ؾكس( ظٌٜٓ عًٞ قُس) أْؿأُٖا ٚقس ايؿ٬ح َٚسضغتا
 ؾٗستٗا اييت ايتع١ًُٝٝ ا٭سساخ أِٖ َٔ املسضغتني ٖٚاتني املهط١َ، َه١ يف أغػٗا
 ا٭زب ضداٍ َٔ نبرل عسز ؾٝٗا ؽّطز ٭ْ٘ ايعؿطٜٔ، ايكطٕ َطًع يف اؿذاظ َٓطك١

 ايهبرل اٱغٗاّ شلُا ٚنإ ايسٚي١، يف َٓاقب تكًّسٚا ايصٜٔ ٚايػٝاغ١ ٚايؿهط ٚايعًِ
 .(51) اؿسٜج١ ْٗهتٗا يف
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 زاخٌ ناْت اييت ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات أعساز ع٢ً ْعط٠ بإيكا٤ أْ٘ ٚاؿكٝك١
 ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ اٖتُاّ َس٣ ٜتهح غٛف( املٓٛض٠ املس١ٜٓ – املهط١َ َه١) ذاظاؿ

 .(52)املٓاطل ٖصٙ يف اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ٚايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ عًَُٛا، ايجكاؾ١ٝ بايٓاس١ٝ

 ايعؿا٥ط َهتب) باغطٓبٍٛ يًتعًِٝ ٚاملػًُني ايؿطٜؿني اؿطَني بأبٓا٤ ا٫ٖتُاّ: ثاْٝا
 (:منٛشدا بإغطٓبٍٛ

٘  اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ بتبين ايجاْٞ، عبساؿُٝس ايػًطإ قٝاّ ن٤ٛ يف  ٚغـعٝ
ٌ  ايذلنٝـ١  غرل ايعٓاقط َٔ املػًُني ٚاستٛا٤ ايعطب َٔ يًتكطب ايسا٥ِ  ايسٚيـ١  زاخـ

ّ  ؾكس ايسٚي١، نس اـاضد١ٝ ايتشطٜهات عٔ ٚإبعازِٖ ايعجُا١ْٝ،  أٚاَـطٙ  بإقـساض  قـا
٘  احملاٚيـ١  ٖصٙ ٚناْت ّ،1894/ٖـ1312 عاّ( ايعؿا٥ط َهتب)ٱْؿا٤ ٞ  َٓـ  أسـس  ٖـ
 . (53)املػًُني ٱستٛا٤ ا٭غاغ١ٝ ايتسابرل

ٔ  ٚمل ايعجُاْٞ، ايككط تتبع املسضغ١ ٖصٙ ٚناْت  ايؿـعب،  يعاَـ١  َؿتٛسـ١  تهـ
 ،ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أبٓا٤ ا٭َط باز٨ يف نُت ٚقس خاق١، تع١ًُٝٝ َ٪غػ١ ناْت ٚيهٓٗا

 أطؿاٍ نُت ايٛقت ٚمبطٚض ٚا٭ضْا٩ٚط١ٝ، ايهطز١ٜ ايعؿا٥ط أبٓا٤ شيو بعس نُت ثِ
ٔ  ايطـ٬ب  ٖـ٪٤٫  ؽـطٜر  َٔ اشلسف ٚنإ ايعجُا١ْٝ، ايسٚي١ يف ايعؿا٥ط نٌ  تًـو  َـ

 ٚايهطز١ٜ ايعطب١ٝ اي٫ٜٛات يف ٚاٱزاضٜني املعًُني َٔ ايهايف ايعسز تٛؾرل ٖٛ املسضغ١،
ٖ  ب٬زِٖ إىل عٛزتِٗ عٓس أًٖٗا ؽسّ إٔ ٚتػتطٝع ٚا٭يبا١ْٝ،  ،أخـط٣  َـط٠  ِٚعؿـا٥ط

 ايعـامل  تـطابط  ؾهـط٠  تٓؿٝص ع٢ً ٚتػاعس اٱغ١َٝ٬ ايٛسس٠ ؾهط٠ تٓؿٝص ٜػتطٝعٕٛ نُا
 .(54)ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ بٗا ٜٓازٟ نإ اييت اٱغ٬َٞ
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  :العشائر مكتب إنشاء أشباب

 ٚايـيت  ايكشطا٤، ٚغط يف تعٝـ اييت تًو ٚخاق١ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ قبا٥ٌ ناْت
 ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ باٍ ٜؿػٌ نإ َا أنجط ٖٞ ايؿطٜـ، اؿر ططٜل شلاخ٬ َٔ ميط نإ

ٕ  غـٛا٤  ايجـاْٞ،  عبساؿُٝـس  ايػًطإ ضأغِٗ ٚع٢ً ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ضداٍ ٚنباض  أنـا
ــ١ َــٔ ا٭ضم ٖــصا ــ١ ايٓاسٝ ــ١ ايتعًُٝٝ ــ١، ٚايجكاؾٝ ــ١ َــٔ أّ ٚايؿهطٜ  ايػٝاغــ١ٝ ايٓاسٝ

ٌ  يف ايعطب١ٝ ايعجُا١ْٝ اي٫ٜٛات طٜٛطت إىل تٗسف ايسٚي١ ٚناْت أًٜها، ٚا٫دتُاع١ٝ  نـ
 ايعؿـا٥ط  أٖايٞ ٚخكًٛقا ٚغرلٖا، ٚايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهط١ٜ ايٓٛاسٞ

 . ٚايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ ٚاؿهاض٠ املس١ٜٓ َٔ ٚاؾًطا قػًطا تٌٓ ٚمل املسٕ عٔ تبعس اييت

٘  ايٛقت يف ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠ ٚناْت ِ  ْؿػـ  ايـيت  ايكـعٛبات  َـس٣  دٝـًسا  تعًـ
ِ  يكعٛب١ ٚشيو بايساخٌ، ايتعًِ يف َِٓٗ ايطاغبني تٛاد٘ ٕ  إىل اْتكـاشل  بٗـا  ايـيت  املـس

 ايػًطإ َٔ ايكازض ايتايٞ ايػًطاْٞ ا٭َط خ٬ٍ َٚٔ تع١ًُٝٝ، َ٪غػات أٚ َساضؽ
ٞ  عبساؿُٝس ِ  ايكـسض  إىل ايجـاْ ٔ  يًكـاض٨  ٜتهـح  غـٛف  سٝٓـصاى  ا٭ععـ ِ٘  َـ  خ٬يـ
 : ؾٝ٘ دا٤ ٚقس ايتعًِٝ، َٔ ايٓٛع١ٝ ٖصٙ َجٌ اؽاش إىل أزت اييت ا٭غباب

ٔ  املعٜـس  َعطؾـ١  ٜٓككـٗا  ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أٖايٞ إٕ"  ّ  َـ  املتعًكـ١  ايسٜٓٝـ١  ايعًـٛ
 تًـو  يف املًُٗـ١  اٱغ١َٝ٬ ا٭غؼ َٔ تعّس ٚاييت ،ٚايٓهاح ٚايعنا٠ ٚايكٝاّ بايك٠٬
 عًـ٢  ضغنيَس ث٬ث١ إضغاٍ ٚتكطض ايعايٞ، ايػًطاْٞ أَطْا قسض ؾكس ٚيصيو املٓاطل،

ٔ  ٚشيـو ( اؾـٛف )َٓاطل مٛ ٜتٛدٕٗٛ ٚغٛف ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ َٔ عاٍ قسض ٌ  َـ  أدـ
ٞ  بـني  ٚاٱضؾاز بايٛعغ ايكٝاّ ٚ  ٚعؿـا٥ط  أٖـاي ّ  املٓـاطل،  ٖـصٙ  يف ايبـس  أًٜهـا  ٚيًكٝـا

 غـٛف  ٖصا ٭ٕ ا٭خط٣; ايس١ٜٝٓ ا٭َٛض ٚبعض ا٭ضبع١، ايؿك١ٝٗ املٛاز بعض بتسضٜؼ
 عٔ ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ ايسٚي١ طاع١ يف ٚايعؿا٥ط يعطبإٚا ايكبا٥ٌ ٖصٙ زخٍٛ إىل ٜ٪زٟ

ٕ  قـسض  ؾكس شيو ع٢ً ٚبٓا٤ً. ٚإزضاى ؾِٗ ٕ  ايؿطَـا ٞ  ايػـًطا  ضٚاتـب  بكـطف  ايعـاي



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )    272

 أسـس  ٖٚٛ أؾٓسٟ، ٜؼ قُس: ِٖٚ ٖٓاى، بايتسضٜؼ غٝكَٕٛٛ ايصٜٔ املسضغني شل٪٤٫
ِ  غٛف ايصٟ ٚاملسضغني ايعًُا٤ ٟ  ضاتـب  قـطف  ٜـت ٘  ؾـٗط  ًؾـا، قط 600 َكـساضٙ  يـ

 املـ٬ّ  قُـس  ٚاملـسضؽ  ؾـٗطًٜا،  قطًؾـا  500 َبًـؼ  قطف ٜٚتِ أؾٓسٟ ٖاؾِ ٚاملسضؽ
ٛ  املسضغـني  ٖ٪٤٫ إضغاٍ ٜتِ ٚغٛف ؾٗطًٜا، قطًؾا 400 َبًؼ قطف ٜٚتِ أؾٓسٟ  مـ
 .(56)أًٜها ايؿاّ َٓاطل َٔ ُٖٚا( محا)ٚ( سٛضإ) (55)ٚغٓادل( اؾٛف)َٓاطل

ٕ  إٔ نٝـ ايػابك١ ايٛثٝك١ خ٬ٍ َٔ اتهح ٖٚهصا ٞ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا  ايجـاْ
 اؾعٜط٠ َٓاطل بعض زاخٌ يتؿعًٝٗا ايٛغا٥ٌ ؾت٢ ٚاتبع اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ تب٢ٓ

ًَا، ؾٝٗا ايعطب َٔ يًتكطب ٚغعٞ َٓ٘ بطغب١ ٚشيو ايعطب١ٝ،  َه١)اؿذاظ َٚٓاطل عُٛ
٘  إىل شيـو  ٚأز٣ اـكـٛم،  ٚد٘ ع٢ً (املس١ٜٓ –  َسضغـ١  ٚتأغـٝؼ  إْؿـا٤  يف غـعٝ

 .1894ّ/ٖـ1312 عاّ طايعؿا٥

ٌ  إْؿـا٤  ٚضا٤ ناْـت  اييت ا٭ٖساف ع٢ً ايتعطف ٚميهٔ ٔ  ايٓٛعٝـ١  ٖـصٙ  َجـ  َـ
ِ  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ ٚمتػو املساضؽ، ٔ  ايعؿـا٥ط  بتعًـٝ ٍ  َـ  يف ٚضز َـا  خـ٬

  :ًٜٞ نُا ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل

 .١ٜٚايسْٝٛ ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ بتشكٌٝ ا٭شٖإ ٚتٜٓٛط ايعًّٛ ٚتعُِٝ املعاضف ْؿط -1

 .ٚايباطٌ اؿل بني يًتُٝٝع ت٪ًِٖٗ اييت ايعًّٛ ا٭طؿاٍ تًكني -2

 .طٌٜٛ ظَٔ َٓص ايدل١ٜ يف ايػان١ِٓ ٚايكبا٥ٌ ايعؿا٥ط ٭بٓا٤ ايتعًِٝ أَٛض تػٌٗٝ -3

ٕ  ايعًِ تًكٞ يف ايتٗإٚ عسّ -4 ِ  ٚايكـطآ ٌ  ايعؿـا٥ط  ٭بٓـا٤  ٚايهتابـ١  ايهـطٜ  ٚايكبا٥ـ
ِ  أَـٛض  ٝ٘تكتهـ  ٚسػـبُا  ايػـابل،  يف حيـسخ  نإ نُا ايعطب١ٝ  املعٝؿـ١  يف زْٝـاٖ

 .ٚايتكسّ اؿهاض٠ زقا٥ل ع٢ً ا٫ط٬ع عٔ تبعسِٖ ناْت اييت ايبػٝط١

 .ٚؼكًٝ٘ ايعًِ تًكٞ يف ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ َٛاطين بني ايتُٝٝع عسّ -5

 .ٚايؿٕٓٛ املعاضف َٔ بعٝس ظَٔ َٓص ؾكسٚٙ َا ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ أ٫ٚز ؼكٌٝ -6
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 اؿطف َٔ إيٝ٘ ٚقًٛا َٚا املسْٞ ايعامل أظٗطٙ َا ع٢ً ٚاٱط٬ع ايعًّٛ تًكٞ -7
 . ا٭خط٣ ايؿ١ٝٓ ٚايبسا٥ع ٚايؿٕٓٛ ٚايكٓاعات

 يف ٚتٗسِٜٗ زِٜٓٗ، يف تؿٝسِٖ َٛاز َٔ ا٭٫ٚز ٖ٪٤٫ ٜٓؿع َا نٌ بتسضٜؼ ايكٝاّ -8
 .(57)يػرلِٖ قس٠ٚ ٜهْٛٛا عٝح زْٝاِٖ،

ٛ  ا٭خـط٣  ٚايعؿا٥ط ٚايهطز١ٜ ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط ض٩غا٤ أبٓا٤ ٚنع -9 ٌ  ز٠املٛدـ  زاخـ
ٞ  ايككـط  ْعـط  ؼـت  ايعجُاْٝـ١  ايسٚي١ ٫ٜٚات ٞ  ايػـًطاْ  إغـطٓبٍٛ،  يف ايعجُـاْ

 باـ٬ؾــ١ ضٚابطٗــِ ٚتٛثٝــل ٚتــطبٝتِٗ ،(58) ايذلنٝــ١ ايًػــ١ ٚتعًــُِٝٗ ؿُــاٜتِٗ
 ايعـٛز٠  بعـس  ٚزٚيتِٗ ؾعبِٗ خس١َ ع٢ً ايكسض٠ يسِٜٗ ٜتٛيس باٱناؾ١ ايعجُا١ْٝ،

 . (59) ب٬زِٖ إىل

 املعاضف ْعاض٠ تتبع أْٗا اٱعتباض يف ت٪خص ناْت اييت اأْعُتٗ أِٖ نُٔ َٚٔ
 ع٢ً ؾٝٗا تعكس ايسضاغ١ ٚناْت ٚايتع١ًُٝٝ، اٱزاض١ٜ ايٓاس١ٝ َٔ ايعجُا١ْٝ ايع١َُٝٛ

 ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ عٓاقط أؾهٌ ٱختٝاض املٛاظٜٔ أؾهٌ ٚتتبع ،(َٚػا١ٝ٥ قباس١ٝ)ؾذلتني
 بايتسضٜؼ يًكٝاّ ايعجُا١ْٝ; يذلن١ٝٚا ايعطب١ٝ يًػتني املتكٓني ٚاملعًُني املسضغني َٔ
 يتٛطٝس)ٚايكبا٥ٌ ايعؿا٥ط أنابط أبٓا٤ َٔ املسضغ١ ط٬ب ٜهٕٛ إٔ ٜٚؿذلط (60)بٗا

 . (61)ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٫ٜٚات يف ايػان١ٓ( ايعطب١ٝ ايعجُا١ْٝ ايع٬قات

 أ٫ٚز َٔ بايؿعٌ ٚناْٛا ايط٬ب، بعض إغتاْبٍٛ، إىل ٚقٌ ا٫ؾتتاح ٚعٓس
 ٚتعِ شيو، بعس تسضجيًٝا َِٓٗ ايبك١ٝ ٜأتٞ إٔ ع٢ً،عؿا٥طِٖ يف ايكّٛ ٤ض٩غا ٚأبٓا٤

 . اؿذاظ يف خاق١ ايبس١ٜٚ ٚايعؿا٥ط اؿهط١ٜ ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ مجٝع ع٢ً ايؿا٥س٠

   :إشطنبول إىل احلحاز من الدراشي االبتعاث بداية

ٌ  ايعؿـا٥ط  نبـاض  أبٓـا٤  َٔ ايط٬ب١ٝ ايٛؾٛز بسأت َ  اؿذـاظ  يف ٚايكبا٥ـ  نيٚاؿـط
ٞ  يًتشكٌٝ إغطٓبٍٛ ع٢ً ايتٛاؾس يف ايؿطٜؿني  ايعؿـا٥ط،  مبسضغـ١  ٚا٫يتشـام  ايعًُـ
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 بـايتبًٝؼ  ٜكَٕٛٛ ايعطب١ٝ اي٫ٜٛات يف ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ اي٫ٜٛات عٔ املػ٪ٚيٕٛ ٚبسأ
 طـطابًؼ ) ٫ٜٚـات  بـإب٬ؽ  ايساخًٝـ١  ْعاض٠ ؾكاَت عٓٗا، ٚاٱع٬ٕ املساضؽ ٖصٙ عٔ

 ايكسؽ بهط، زٜاض املٛقٌ، سًب، غٛضٜا، ايُٝٔ، ايبكط٠، از،بػس –"سايًٝا يٝبٝا" ايػطب
 ايؿــطٜؿني ٚاؿــطَني اؿذــاظ ٫ٜٚــات ٚنــصيو ،(بٓػــاظٟ بــايعطام، ظٚض ايؿــطٜـ،

 املــساضؽ ٖــصٙ يف ايعًــِ ٚتًكــٞ ايسضاغــٞ ي٬بتعــاخ ط٬بٗــا إضغــاٍ يف ي٬غــتعساز
 . (62) بإغطٓبٍٛ

ٞ  طٚعاملؿـ  شيـو  تٓؿٝـص  عًـ٢  سطٜك١ ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٚناْت  ٚايجكـايف  ايكـَٛ
 اىل عٛزتِٗ عٓس ايعؿا٥ط ٖصٙ ٭بٓا٤ ٚثكاؾ١ٝ ؾهط١ٜ اْتؿان١ إىل غٝ٪زٟ ايصٟ ٚايؿهطٟ
ٌ  ايػٝاغ١ٝ اؿٝا٠ يف ا٭ثط بايؼ شلا نإ ٚاييت ب٬زِٖ،  تًـو  يف ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  زاخـ

 . ايؿذل٠

ٍ  يف ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  بعـض  اغـتذابت  ٚقس ٔ  ايؿـٛض  عًـ٢  أبٓا٥ٗـا  إضغـا  َـ
 اتهـح  َا ٖٚصا ٚسًب، ٚغٛض١ٜ ٚايبكط٠ ايؿطٜـ ٚايكسؽ ٚبػساز ايػطب ططابًؼ

 َه١ إَاض٠ إٔ أًٜها أبًػ٘ ايصٟ ايعجُاْٞ ايػًطإ إىل املطؾٛع ا٭ععِ ايكسض تكطٜط َٔ
 ا٭ٍٚ ضبٝـع  13 بتـاضٜذ  -ايععُـ٢  ايكساض٠ إىل املطغٌ خطابٗا يف أؾازت قس املهط١َ

 اؿذـاظ  َٓطك١ َٔ ط٬بٗا ابتعاخ يف ا٭ٚاَط صتٓؿٝ داٍض بأْ٘ ٖـ1892-ٖـ1310 عاّ
 . (63) بإغتاْبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١ إىل

 املؿـطٚع  ٖـصا  تٓؿٝـص  عًـ٢  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ سطم َٔ ايطغِ ٚع٢ً
ُ٘ ٚايعطبإ ايعؿا٥ط بأبٓا٤ اـام ايتعًُٝٞ  َٓطكـ١  يف ٚخاقـ١  ،يصيو ايؿسٜس٠ ٚمحاغت
ٔ  مل ٚايعؿـا٥ط  ايكبا٥ٌ َٔ ا٫غتذاب١ إٔ إ٫ اؿذاظ، ّ  قـسض  بـٓؿؼ  تهـ  ايسٚيـ١  اٖتُـا
 ٜتعسَّ مل ٚايصٟ ايؿٛض، ع٢ً ابتعاث٘ مت ايصٟ ايكًٌٝ ايعسز ٖٛ شيو ع٢ً ٚايسيٌٝ بصيو،
ِ  ا٫بتعاخ، ٖصا َٔ ا٭ٚىل املطس١ً يف ط٬ب اـُػ١ أٚ ا٭ضبع١ ِ  ثـ  شيـو  بعـس  تـبعٗ
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ِ ا٭ ايكسض إب٬ؽ ؾٝ٘ مت ايصٟ ا٭ٍٚ ا٭غبٛع خ٬ٍ ؾكط ط٬ب ث٬ث١  ي٫ًٜٛـات  ععـ
 .(64)ايػابل ايػًطاْٞ با٭َط ايعطب١ٝ

 اغـتذاب١  ٚضا٤ ناْت اييت اؿكٝك١ٝ ا٭غباب بؿطح آْصاى اؿذاظ ٚايٞ قاّ ٚقس
  :ًٜٞ نُا تًدٝكٗا ٚميهٔ اؿذاظ، َٓاطل يف ٚايعطبإ ايكبا٥ٌ َٔ ايكًٌٝ ايعسز ٖصا

ِ  يٝػـت  اؿذاظ١ٜ ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ إٕ"    بٗـصا  عٓاٜـ١  أٚ اٖتُاَـات  أٜـ١  يـسٜٗ
ٞ  عبساؿُٝـس  ايػًطإ تبّٓاٙ ايصٟ ايتعًُٝٞ املؿطٚع  اؾاَعـ١  ٚؾهـط٠  ضاٜـ١  ؼـت  ايجـاْ

 قـا٫ٚت  ٖٓاى ٚإٔ اؾ١ًًٝ، ايساخ١ًٝ ْعاض٠ ع٢ً ا٭َط عطض متَّ ثِ َٚٔ ،اٱغ١َٝ٬
 ا٭َـط  ٚإٔ شيو، قبٌ ب٘ زضا١ٜ شلِ يٝػت ايصٟ ا٭َط ٖصا بأ١ُٖٝ ايعطبإ ٱقٓاع داز٠

 إغطٓبٍٛ، إىل اؿذاظ َٔ َط٠ ٭ٍٚ غٝتِ ا٫بتعاخ ٖصا ٭ٕ ْعًطا ؿ٤ٞاي بعض قعب
ٍ  عًـ٢  ٚاؾكٛا ايصٜٔ اؿذاظٜني ط٬ب ايج٬ث١ ابتعاخ ٜتِ ٚغٛف  إىل ا٫بتعـاخ  قبـٛ
 . (65) "باغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١

ِ  ايعطب١ٝ ايعؿا٥ط أبٓا٤ َٔ ط٬ب إضغاٍ ثكاؾ١ إٔ ٚاؿكٝك١ ٘  خـاضز  يًتعًـٝ  ؾـب
ٞ  ؾٝٗـا  ٜٓـسَر  مل يصيو بساٜتٗا; ٚيف قاقط٠ تعاٍ ٫ سٝٓٗا ناْت ايعطب١ٝ اؾعٜط٠  أٖـاي
 غتعٛز َٚا أُٖٝتٗا، َس٣ انتؿاف َع ايٛقت مبطٚض تطٛضت ٚيهٓٗا ٚغرلِٖ، اؿذاظ

 . ؾٝٗا ٜعٝـ اييت ٚايب١٦ٝ ٚعؿرلت٘ ايطايب ع٢ً ؾا٥س٠ َٔ ب٘
 آْصاى ١َاملهط َه١ أَرل َٔ املطغ١ً ايطغاي١ تًو ايػابل ا٭َط ٜٛنح مما ٚيعٌ

 تٓؿٝـص  ٚدـاضٍ  أٚنح بؿهٌ املٛنٛع ع٢ً ايتعطف مت أْ٘ َؿازٖا اييت ايعايٞ ايباب إىل
 ٚاملٓـاطل  املهطَـ١  َهـ١  يف ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ أبٓا٤ َٔ ايط٬ب ظُع ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط
 . (66)يٮَط ايكبا٥ٌ ٚاغتذاب١ ػُعِٗ ؾٛض ابتعاثِٗ ٜتِ ٚغٛف ،بٗا احملٝط١

ِ ا٭ ايكسض أؾاض ٚيكس ٘  املطغـ١ً  ايطغـاي١  يف ععـ ٔ  إيٝـ  ،املهطَـ١  َهـ١  أَـرل  َـ
 باغـتاْبٍٛ،  ايعؿا٥ط َهتب إىل املهط١َ َه١ َٔ ايط٬ب ابتعاخ نطٚض٠ ع٢ً بايتأنٝس
 .قطًٜبا حيهطٕٚ غٛف ٚأِْٗ
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 َنت ع٢ً َتٛدٗني إغتاْبٍٛ، ع٢ً ايتٛاؾس يف املبتعجٕٛ ايط٬ب بسأ ٚبايؿعٌ
 اؿذاظٜني ايط٬ب َٔ عسًزا ظٗطٖا ع٢ً ؼٌُ ٖٚٞ دس٠ َٝٓا٤ َٔ قاَت غؿ١ٓٝ

 . بإغتاْبٍٛ ايعؿا٥ط َهتب إىل املبتعجني

 . ايٛقت مبطٚض تسضجيِّا املؿطٚع شلصا ا٫غتذاب١ دا٤ت ٖٚهصا

   -:باحلحاز التعلينية املؤشصات داخل التدريض مناهخ

 ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  يف ايتعًُٝٝـ١  امل٪غػات كتًـ يف تسضؽ اييت ايعًّٛ ناْت
 سًكـ١  إىل َػـذس  سًك١ َٚٔ َسضغ١، إىل َسضغ١ َٚٔ أخط٣، إىل َ٪غػ١ َٔ ؽتًـ

 اؿذـاظٟ،  يًُذتُع بايٓػب١ ا٭غاؽ ٖٛ اٱغ١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ ايؿهط يهٔ ٖٚهصا، ثا١ْٝ
 اؿذـاظ  يف نإ سٝح ٚايتأيٝـ; ايجكاؾ١ ست٢ أٚ ايتع١ًُٝٝ أّ ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ غٛا٤
 اؿذاظ يف ممجًٝٗا خ٬ٍ َٔ تؿعًٝٗا ع٢ً ١ايعجُاْٝ ايسٚي١ غاعست ْؿط١ ع١ًُٝ سطن١
ٍ  إىل تػـع  مل اؿكٝكـ١  يف أْٗا إ٫ ايكانٞ، ست٢ أٚ دس٠ ٚايٞ أّ ايؿطٜـ غٛا٤  إزخـا
ٌ  ؾعًـ٢  ،ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو يف ايتع١ًُٝٝ املٓاٖر دٖٛط يف ْؿػٗا ٍ  غـبٝ  مل املجـا

 ايعجُاْٝـ١،  ايسٚيـ١  اتإزاض يف ايطزلٝـ١  ايًػ١ ناْت اييت ايعجُا١ْٝ ايذلن١ٝ ايًػ١ ُتؿطض
ٌ  يـسٜٗا،  ايجاْٝـ١  ايجكاؾـ١  يػـ١  ُتعـسّ  ناْـت  اييت ايؿاضغ١ٝ ايًػ١ ُتؿطض ٚمل  اٱزاض٠ إٕ بـ

 ٚاٱغـ١َٝ٬  ايعطبٝـ١  اي٫ٜٛـات  ؾت٢ يف يًتعًِٝ يػ١ً ايعطب١ٝ ايًػ١ ع٢ً أبكت ايعجُا١ْٝ
ٕ  ايؿـذل٠،  تًـو  خ٬ٍ ؾكط اؿذاظ ٚيٝؼ  ٚاملسضغـني  ايعجُـاْٝني  ايعًُـا٤  عًـ٢  ٚنـا

ًَا، ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ إىل ملطغًنيا  املٓـاٖر  بتـسضٜؼ  ٜكَٛٛا إٔ خاق١ ٚاؿذاظ عُٛ
٘  يسضدـ١  ايعطبٝـ١،  بايًػـ١  املدتًؿ١ ايسضاغ١ٝ  بـاٱزاض٠  ايػـًطا١ْٝ  ا٭ٚاَـط  قـسضت  أْـ
ٕ  ايتعًُٝـات  ٖصٙ إتباع بعسّ ٜكَٕٛٛ ايصٜٔ ٚاملعًُني املسضغني بإٔ ايعجُا١ْٝ  ٚخيـايؿٛ
ٟ  املٓاغب ٚاؾعا٤ ٚايتأزٜب ايعكاب غًٝكٕٛ ،ايعطب١ٝ بايًػ١ ايتسضٜؼ ٌ  قـس  ايـص  ٜكـ

 بايًػـ١  بايتـسضٜؼ  يًكـا٥ُني  بايؿعٌ سسخ َا ٖٚصا ايب٬ز، خاضز ايٓؿٞ سس إىل أسٝاًْا
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ٕ  ايًػـ١،  بتًـو  زضٚغِٗ ٚإيكا٤ املهط١َ، مبه١ ايتسضٜؼ سًكات إسس٣ يف اشلٓس١ٜ  ؾهـا
ِ  اؿذاظ َٔ ِٖٚططز ْٚؿِٝٗ بإبعازِٖ ايػًطا١ْٝ ا٭ٚاَط قسٚض دعا٩ِٖ  ٚإضدـاعٗ

 . (67)ا٭قًٞ ٚطِٓٗ إىل

ٍ  سس إىل ا٭َط ٜكٌ ٚنإ ٘  َٓـاطل  إىل ايػـًطا١ْٝ  ا٭ٚاَـط  إضغـا  اؾعٜـط٠  ؾـب
ًَا ايعطب١ٝ ٘  ع٢ً ٚاؿذاظ ،عُٛ  ٖـصٙ  يف ايتـسضٜؼ  إٔ َؿازٖـا  ٚايـيت  اـكـٛم  ٚدـ

ٕ  غـٛا٤  ايعطبٝــ١ بايًػـ١  ٜهــٕٛ إٔ ٫بـس  املٓـاطل   ّأ ا٫بتسا٥ٝــ١ املـساضؽ  يف شيــو أنـا
ٔ  إٔ ٫ٚبس ا٭ق١ًٝ، يػتِٗ ٖٚٞ ايعطب١ٝ أًٖٗا ٜتهًِ املٓاطل تًو ٭ٕ اٱعساز١ٜ،  ٜـتك

 ناؾـ١  ٚاؽاش بٗا، تاّ إملاّ ٚيسِٜٗ ،ايعطب١ٝ ايًػ١ املٓطك١ بتًو ٚاملعٕٓٝٛ ايسٚي١ َٛظؿٛ
ّ  بٗـسف  ٚشيو ;(68)ايؿٛض ع٢ً شيو يتٓؿٝص ٚايكا١ْْٝٛ اٱزاض١ٜ اٱدطا٤ات  يف اٱغـٗا

 سـاؾعا  شيـو  يٝهٕٛ ،ايعطب١ٝ املٓاطل أٖايٞ ع٢ً ثا١ْٝ يػ١ ؾطض ٚعسّ ٞايعًُ ايتكسّ
 . ايتعًِٝ َٛاق١ً ع٢ً شلِ

 ايسٜٔ ٚتعايِٝ ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ تعًِٝ عا١َ، بكٛض٠ ايتعًُٝٞ املٓٗر تهُٔ ٚقس
 ايذلنٝـ١  ايًػـ١  ٚقٛاعـس  ٚاؿػـاب  اـكٛم، ٚد٘ ع٢ً (ايهطِٜ ايكطإٓ) اٱغ٬َٞ

ِ  ،ايسغتٛضٟ ايعٗس يف ٓٗرامل ٖصا تعسٍ ٚقس ٚاـط، ٍ  ؾـت ِ  إزخـا ٍ  عًـ  ايـٛطين  اؿـا
ّ  ٚتاضٜذ( ايٛط١ٝٓ املعًَٛات) ٞ  ٚايتـاضٜذ  اٱغـ٬  إىل باٱنـاؾ١  ،ٚاؾػطاؾٝـا  ايعجُـاْ

 . (69) ايػابك١ املٛاز

ٞ  املعاضف زغتٛض ْل ٚقس ٕ  إٔ عًـ٢  ،ايعجُـاْ ِ  يػـ١  تهـٛ  املهاتـب  يف ايتعًـٝ
 . (70) احمل١ًٝ بايًػ١ ا٫بتسا١ٝ٥

 ٚايتع١ًُٝٝ ايجكاؾ١ٝ امل٪غػات ْؿط يف ٚغًعا تسخط مل ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ ٕأ ٜٚتهح
 . شلا ٚاملعٟٓٛ املازٟ ايسعِ ٚتكسِٜ بٌ اؿذاظ، يف
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 ةــاخلامت

 ٚايؿطَاْـات  ايٛثـا٥ل  عًـ٢  إعتُـست  ايـيت  يًسضاغ١ ايػابل ايعطض خ٬ٍ َٔ
ّ  َس٣ اتهح ،ايعجُا١ْٝ  يف ايتعًُٝٝـ١  يًُ٪غػـات  ٚضعاٜتٗـا  ايعجُاْٝـ١  اٱزاض٠ اٖتُـا
ٌ  ظايت َٚا ناْت اييت ،ايؿطٜؿني ٚاؿطَني اؿذاظ ٞ  يًعـامل  َطنـعاً  متجـ ٔ  اٱغـ٬َ  َـ
 : ا٭ت١ٝ ا٭َٛض اتهشت نُا ايعكا٥س١ٜ، ايٓاس١ٝ

 اٱزاض٠ ؼـت  -ٚاؿذـاظ  ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  َٚٓٗا - ايعطب١ٝ املٓاطل زخٍٛ َٓص -1
 ايعجُاْٝني ايػ٬طني ْعاضأ قط أقبشت ا٭ٍٚ، غًِٝ ايػًطإ ٜس ع٢ً ايعجُا١ْٝ

 ؾهاْت. ايتع١ًُٝٝ ايٓاس١ٝ ؾكط ٚيٝؼ اجملا٫ت مجٝع ٚيف،سهُِٗ عٗٛز َس٣ ع٢ً
 ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ تطٜٛط ع٢ً غاعست اييت ا٭غباب أِٖ َٔ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات

ِ  أْعُـ١  ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو ٚظاْب ايعطب١ٝ، املٓاطل يف  ناْـت  ايـيت  ايتعًـٝ
ِ  ؼـت  ازخٛشل قبٌ تعٌُ ِ  ٚسًكـات  نايهتاتٝـب  ايعجُـاْٞ،  اؿهـ ٌ  ايعًـ  زاخـ

 . ٚغرلٖا اؿطَني

 ايعسٜس إْؿا٤ ع٢ً ٚايٛظضا٤ ايسٚي١ ضداٍ َع تٓاؾؼ يف ايعجُاْٝني ايػ٬طني زخٌ -2
 ؾٝٗـا،  ايسضاغـ١ٝ  املٓـاٖر  ؼـسٜح  ع٢ً ٚعًُٛا بٌ ،ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تًو َٔ

ِ  ايسٜين ايتعًِٝ بني امل٪غػات ٖصٙ ػُع عٝح ٞ  ٚايتعًـٝ ٟ  املـسْ ٟ  ايعكـط  ايـص
 يف ٚايؿهطٜـ١  ايجكاؾٝـ١  اؿطنـ١  تٓؿـٝط  يف ايبـايؼ  ا٭ثـط  ي٘ نإ مما ،اجملتُع حيتاد٘
  .اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ

 تؿاقٌٝ بأزم اٖتُاَِٗ َس٣ ايعجُاْٝني ايػ٬طني َٔ ايكازض٠ ايؿطَاْات تٛنح -3
 ٚنـع  أّ َٓٗـا،  املتٗسّ تطَِٝ ْاس١ٝ َٔ أناْت غٛا٤ ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات عٌُ

 املباؾـط  اٱؾـطاف  سٝـح  َٔ أّ عًٝٗا، ٚايكا٥ُني املسضغني يطٚاتب َاي١ٝ َٝعا١ْٝ
 .ؾٝٗا ايتع١ًُٝٝ املٓاٖر ع٢ً
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 ناْت اييت اٱغ١َٝ٬ اؾاَع١ ؾهط٠ ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف اَتعدت -4
 َسضغ١ تأغٝؼ خ٬ٍ َٔ ٚشيو ،شلا ايعًُٞ ايتطبٝل بؿهط٠ سٝٓصاى غا٥س٠

 ٚعؿا٥ط قبا٥ٌ ط٬ب ابتعاخ ؾٝٗا ٜتِ عًًُٝا َطنًعا باعتباضٖا بإغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط
 . اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ٚاؿطَني عَُٛا، اؿذاظ َٚٓاطل ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٚعطبإ

 غرل ٱغطٓبٍٛ ايعطب َٔ ٚغرلِٖ اؿطَني ٭بٓا٤ اـاضدٞ ا٫بتعاخ ؾهط٠ ناْت -5
 ايبط٦ٝـ١  ا٫غتذاب١ َس٣ َٔ شيو ٜٚتهح ايعطب١ٝ، ٚايعؿا٥ط ايكبا٥ٌ عِملع َكبٛي١

ٍ  يف ايعؿا٥ط مبسضغ١ يًسضاغ١ ايط٬ب إضغاٍ يف  ٚضمبـا  ا٭َـط;  بساٜـ١  يف إغـتاْبٛ
 يـٝؼ  ٚايصٜٔ ايباز١ٜ، َٔ ايكازَني ايط٬ب ٖ٪٤٫ طبٝع١ إىل ٖصا يف ايػبب ٜعٛز

ٞ  اؿطَني، ٚخاق١ اؿذاظ َٓطك١ خاضز بايسضاغ١ ايتاّ ا٫قتٓاع ؾهط٠ يسِٜٗ  ٖٚـ
 املبتعـجني  ايط٬ب َٔ ايعسٜس ع٢ً غًيب أثط ي٘ نإ مما عًِٝٗ، ٚاضز٠ دسٜس٠ ؾهط٠

 . ٖٓاى يًسضاغ١ ايعؿا٥ط َسضغ١ إىل

ٟ  املتطـٛض  اؾسٜس ايتعًُٝٞ ا٭غًٛب ٖصا إٔ ؾو ٫ -6 ٘  بـسأت  ايـص  ايسٚيـ١  تٓٗذـ
ٕ  ايجاْٞ عبساؿُٝس ايػًطإ عٗس يف ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠  يف ضا٥ـًسا  أغـًًٛبا  ٜعـس  نـا

ٛ  ٚايؿهطٜـ١  ٚايجكاؾٝـ١  ايتع١ًُٝٝ اؿطن١ ٔ  ا٭ٍٚ ٖٚـ ٘  َـ  ايعطبٝـ١  املٓطكـ١  يف ْٛعـ
ًَا،  . اـكٛم ٚد٘ ع٢ً ايؿطٜؿني ٚاؿطَني ٚاؿذاظ ايعطب١ٝ ٚاؾعٜط٠ عُٛ

  



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )    280

 املالحل

 املهط١َ َه١ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٜٛنح دسٍٚ: أ٫ّٚ
 .ا٭ضبعني املساضؽ -1
  ايج٬ث١ املساضؽ -2
 "  ايساٚز١ٜ املسضغ١"  باؾا زاٚز َسضغ١ -3

  ايصٖيب ايسٜٔ سلؼ َسضغ١ -4
  اجملٝس١ٜ املسضغ١ -5
  املطاز١ٜ املسضغ١ -6
 ايبػٝط١ املسضغ١ -7

  ايؿؿا٤ زاض َسضغ١ -8
  ايكبٝإ َهاتب -9

  اٱعساز١ٜ املساضؽ -11

  1865ّ/ ٖـ1282 عاّ ٚأْؿ٦ت ا٭٫ٚز َٔ با٭ٜتاّ اـاق١ ايؿؿك١ زاض -11

ٕ  َـساضؽ  عسز ٚقٌ ٚقس ٔ  ٜكـطب  َـا  اىل املهطَـ١  َهـ١  يف ايكـبٝا  ثـ٬خ  َـ
 ٚمخـؼ  ايًٝـٌ،  غٛم يف َساضؽ غت َٓٗا ّ،1883/ٖـ1301 عاّ َسضغ١ ٚث٬ثٕٛ

 ْكــا يف ٚٚاســس٠ عــاَط، بــين ؾــعب يف ٚمخــؼ ايكؿاؾــ١ٝ، يف ٚث٬ثــٕٛ ايكــطاز٠، يف
 يف ٚغـت  ايبـاب،  سـاض٠  يف ٚث٬خ ايؿبٝه١، يف ٚأضبع ٚاملػؿ١ً، ٚأدٝاز، ٚايػًُٝا١ْٝ

ٔ  ٜكـطب  َـا ( ايبـٓني  َٔ ٚنًِٗ) املساضؽ ٖصٙ ط٬ب عسز ٚنإ ايؿا١َٝ،  1150 َـ
 .(71)طايًبا
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 :املٓٛض٠ املس١ٜٓ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات ٜٛنح دسٍٚ: ثاّْٝا

  باؾٞ قطٙ َسضغ١ -1

  أؾٓسٟ أمحس َسضغ١ -2

  احملُٛز١ٜ املسضغ١ -3

  اؿُٝس١ٜ املسضغ١ -4

  بازٟ بٜٛا َسضغ١ -5

  قاٜتباٟ َسضغ١ -6

  غاقعيٞ َسضغ١ -7

  أغا بؿرل َسضغ١ -8

  اجملٝس١ٜ املسضغ١ -9

  اٱغ١َٝ٬ املسضغ١ -10

  :َجٌ ايعجُا١ْٝ اؿسٜج١ املساضؽ ظاْب ٖصا

  .ايكبٝإ َسضغ١ -1

  .ٚايذلقٞ ا٫ؼاز َسضغ١ -2

  .ايطؾس١ٜ املسضغ١ -3

 ٚاسس٠ نٌ يف ًبا،طاي 320 َٔ ٜكطب َا بٗا فٝس١ٜ َسضغ١ 12 املس١ٜٓ يف ٚنإ
 .(72) طايبّا 55 ؾٝٗا ٜسضؽ ٚاسس٠ ضؾس١ٜ َٚسضغ١ َسضؽ َٓٗا
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 ايعطب١ٝ ٚايعؿا٥ط اؿذاظ أبٓا٤ َٔ باغطٓبٍٛ ايعؿا٥ط َسضغ١ خطجيٞ َٔ مناشز

 بٔ عًٞ بٔ أمحس ٖٛ ،"1928ّ-1855/  ٖـ 1347 -1272" ايٓذاض أمحس ايؿٝذ -1
ـ  ُٚتـٛيف  ُٚيس ظ،اؿذا أٌٖ َٔ ؾان٬ّ قانّٝا ٚنإ ايٓذاض، قاحل ِ  ،بايطـا٥  تعًـ

ِ  اٱغـ٬َٞ،  بايسٜٔ ٚتؿك٘ املهط١َ، مبه١ "ايكٛيت١ٝ" باملسضغ١  ٚسـصم  ايؿـعط،  ْعـ
 ايبازٜـ١  يف ايتعًِٝ يٓؿط َٓٗاًدا ٚأعس ٚايؿطْػ١ٝ، بايذلن١ٝ إملاّ ٚي٘ ايؿاضغ١ٝ، ايًػ١

ٍ  ايعؿـا٥ط  َسضغـ١  غطاض ع٢ً ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ سهِ خ٬ٍ  باغـطٓبٛ
 ٖٚٛ ٭دً٘، ُأْؿ٦ت ايصٟ ْؿػ٘ يًٗسف" 1907ّ-1894" َٔ ايؿذل٠ يف ناْت اييت

 ٖٚٛ اؿذاظ، ٠٫ٚ أسس اـط٠ٛ ٖصٙ ع٢ً أعاْ٘ ٚقس ٚايعؿا٥ط، ايكبا٥ٌ أبٓا٤ تعًِٝ
ِ  ٚنإ َِٓٗ، طا٥ؿ١ ؾاختاض املعًُني، اختٝاض أًٜها إيٝ٘ ٚعٗس ،"باؾا ناظِ"  ٜطؾـسٖ

ـ "  يف ايكهـا٤  ٢تـٛيّ  ٚقـس  لاس٘، ٜأٌَ ايصٟ ا٭غًٛب إىل ٍ " ايطـا٥  ايعٗـس  خـ٬
 .(73)ٚغرلٙ ٚاملٓطل ٚايؿعط ايطب يف َ٪يؿات عس٠ ي٘ ايػعٛزٟ،

ٛ  ،"1929ّ-1879/  ٖـ 1348 -1296" ايػعسٕٚ احملػٔ عبس -2 ٔ  عبـس  ٖـ  احملػـ
 با٭ؾـطاف،  ْػـبٗا  ٜتكٌ أغط٠ َٔ عطاقٞ ٚظٜط ايػعسٕٚ، عًٞ بٔ ؾٗس بٔ باؾا
ًُا أبٛٙ نإ ٔ  ٚعبس. يعؿا٥طٙ ٚأَرًلا( املٓتؿل)يٛا٤ ع٢ً سان ٕ  احملػـ ٔ  ايػـعسٚ  ممـ
 ٚبعس ٖٓاى، ايعؿا٥ط مبسضغ١ يًتعًِّ ايسضاغٞ ا٫بتعاخ نُٔ اغطٓبٍٛ ع٢ً ٚؾس
 يف نـابًطا  ٚؽـطز  اؿطبٝـ١،  باملسضغـ١  ايتشـل  ايعؿا٥ط َهتب يف تعًُٝ٘ أنٌُ إٔ

 .(74)ايعجُاْٞ اؾٝـ

 َٔ ايػكني، ظعٌ بٔ ؾا٥ع ٖٛ" 1968ّ -1883/ ٖـ 1387-1300"ايػكني ؾا٥ع -3
ٕ " يف ُٚيـس  ،"ايؿتـا٠  ايعطبٝـ١ " مجع١ٝ أعها٤ ِ  ،"سـٛضا ٌ  بسَؿـل،  تعًـ  َسضغـ١  ُٚأزخـ

ًَا قا٥ِ تعٝٝٓ٘ ؾتِ عؿرلت٘ إىل ٚعاز باغطٓبٍٛ، ايعؿا٥ط  دس٠ إىل شٖب ب٬زٙ، يف قا
" َٓٗا َ٪يؿات ي٘ ٜٓبع، يف اؿػني بٔ ؾٝكٌ يًؿطٜـ غهطترًلا ُٚعني ّ،1916 عاّ

 .(75)"ٚاؿذاظ طامٚايع غٛضٜا يف املعامل
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 باهلوامش قائنة

٘  ٭ٕ بايكاْْٛٞ املًكب( ا٭ٍٚ خإ غًُٝإ) ايػًطإ ٖٛ (1  إٖتُـت  يًـب٬ز  إزاضتـ
ّ  يف ٚايسغاترل ايكٛاْني بٛنع ِ  ٚقـس  ايسٚيـ١،  ْعـا ٔ  ايؿـذل٠  يف سهـ -966) َـ
ٕ  إبٔ ٖٚٛ (1566ّ-1520/ ٖـ974 ِ  ايػـًطا  ٜـاٚٚظ )ـبـ  املًّكـب  ا٭ٍٚ غـًٝ
 (.1520ّ-1512 غًِٝ

  .82 م ،1933ّ ،املكسؽ بٝت َطبع١ ،ايتعًِٝ أْع١ُ :اـايسٟ غاَح أمحس (2

 ايعٗــس يف ايعطبٝــ١ اؾعٜــط٠ ؾــطم يف ايؿهطٜــ١ اؿٝــا٠: ايعٝــسضٚؽ سػــٔ قُــس (3
 ،املػطبٝـ١  ايتاضخيٝـ١  املًُهـ١  فًـ١  يف َٓؿٛض عح"  1912ّ – 1870ّ"  ايعجُاْٞ

  .69 م ،1990ّ متٛظ تْٛؼ، ،58 – 57 ايعسز

ٔ  ايػـعٛز١ٜ  ايعطبٝـ١  املًُهـ١  يف ايتعًِٝ ْعِ :َكًح َٓرل أمحس (4  ايعطبـٞ،  ٚايـٛط
 .11م ٖـ،1394 ،1ط ايطٜاض، داَع١ َطبٛعات ايطٜاض،

ٔ  ايػايـب  يف ٖٚٛ ايٓاؽ، ـس١َ ْؿػ٘ ٜٛظـ ايصٟ ايكاحل ايطدٌ ٖٛ (5  أ٥ُـ١  َـ
 .املػادس

 .13م ايػابل، املكسض َكًح، (6

 ناْـت  أْٗـا  بـصيو  ٗاتػُٝت ٚغبب ايتعًِ، ٜطٜس طؿٌ نٌ َٔ" اـُػ١ٝ" بـ ُتعطف (7
ٕ  .أغبٛع نٌ َٔ اـُٝؼ ّٜٛ يًؿٝذ تسؾع ِ : عبـساؾباض  عجُـا ٞ  ايتعًـٝ  ايطزلـ

 ضغـاي١ " 1920ّ-1878" بـني  َا ايؿاّ ب٬ز يف املػًُني عٓس ٚا٭ًٖٞ ٚايتكًٝسٟ
  م ،1980ّزَؿل، داَع١ اٯزاب به١ًٝ ايتاضٜذ قػِ َٔ َٓؿٛض٠ غرل َادػترل

31. 

ٍ  َٔ اؿذاظ يف يتع١ًُٝٝا اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ غٌٗٝ (8  ايٛثـا٥ل  بعـض  خـ٬
 .1998ّ/ٖـ1419قطّ ا٭ٍٚ، ايعسز ايسضع١ٝ، ف١ً ٖـ،1336-1039) ايعجُا١ْٝ
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ٞ  ٚايذلنٝـ١،  ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  يف عًٝٗـا  إقطًح عطب١ٝ، ن١ًُ ٖٞ: املسضغ١ (9  ٖٚـ
َّا. ايس١ٜٝٓ املساضؽ بٗا ٜٚككس ٚقسز َعني َسيٍٛ شات ن١ًُ : املهتب َكطًح أ

ٍ  اؿسٜج١، املساضؽ ب٘ ٛزؾاملكك ٘  بإنـاؾتٗا  َعٝٓـ١  َطسًـ١  عًـ٢  ؾتـس ٍ  إيٝـ  ؾٝكـا
 اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ غٌٗٝ: أْعط ٖٚهصا،.....ايطؾس١ٜ اٱعساز١ٜ، املساضؽ
 .غابل َكسض ايع١ًُٝ،

 ،(1918ّ-1876)ايعجُاْٞ ايعٗس يف اؿذاظ(: زنتٛض)ٜٛغـ ايععٜع عبس عُاز (10
 .30-25 ّ،م2011/ٖـ 1432 يٓسٕ

 ،ط.ز َكـطؿ٢،  قُـس  :ؼكٝـل  ايعَـإ،  سٛازخ يف اـ٬ٕ َؿان١ٗ: ٛيٕٛط ابٔ (11
 . 75م ،1ز ،1962ّ/  ٖـ1381 ،ايكاٖط٠

ٞ : اشلُاْٜٛٝـ١  ايكّط٠ (12 ٔ  عبـاض٠  ٖـ ٞ  غـ١ٜٛٓ  َايٝـ١  كككـات  عـ  اؿـطَني  ٭ٖـاي
ٟ  ايكـّط٠  أَـرل  َـع  غايبـا  ٚتطغٌ ٚاملؿاٜذ، ٚا٭عٝإ ايؿطٜؿني  يف ٜؿـطف  ايـص

ٞ ا اؿر قاؾ١ً ع٢ً ْؿػ٘ ايٛقت ٌ  يؿـاَ ٟ  خـام;  بؿـه ٌ  ٚايـص ٘  يف حيُـ  َعٝتـ
ٕ  ٚا٭َـطا٤  يًُؿـاٜذ  تٗـس٣  ايـيت  ٚاـًـع  ايكُٝـ١  اشلـساٜا  َٔ ايهجرل  يف ٚا٭عٝـا

ٌ  ايكـّط٠  ٚناْـت  املؿّطؾ١، ايهعب١ نػ٠ٛ إىل باٱناؾ١ اؿطَني، ّ  ستـ٢  تطغـ  عـا
ٍ  يف اؿـطَني  خعٜٓـ١  إىل إضغـاشلا  ؼٍٛ ثِ َكط َٔ ٖـ 1126 : أْعـط . إغـطٓبٛ
ٌ : ٚأٜهـا  ،اؿذـاظ  يف ايعًُٝـ١  اؿٝـا٠  َٔ دٛاْب،قابإ ٌ  خًٝـ ٛ  غـاس : أٚغًـ

 ،(2/154/155ايعطبٝـ١  اؾعٜـط٠  تاضٜذ َكازض) ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ عٔ كطٛطات
 .ٖـ 1398ايطٜاض

 10351 ضقِ ٚثٝك١ أٚقاف، دٛزت، تكٓٝـ باغطٓبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (13
 .ٖـ1145 ؾٛاٍ 7 بتاضٜذ

 إٖتُت يًب٬ز إزاضت٘ ٭ٕ بايكاْْٛٞ كباملً( ا٭ٍٚ خإ غًُٝإ) ايػًطإ ٖٛ (14
-966) َٔ ايؿذل٠ يف سهِ ٚقس ايسٚي١، ْعاّ يف ٚايسغاترل ايكٛاْني بٛنع
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 ٜاٚٚظ)بـ املًّكب ا٭ٍٚ غًِٝ ايػًطإ إبٔ ٖٚٛ (1566ّ-1520=  ٖـ974
 ايعجُا١ْٝ ايسٚي١: ٚآخطٕٚ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ: أْعط(. 1520ّ-1512 غًِٝ
 .15،م1ز ،1ط ،1996بإغطٓبٍٛ، غ٬َٞاٱ املطنع ٚسهاض٠، تاضٜذ

 1988ّ ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ ،باغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (15
 غًِٝ ايػًطإ أضغٌ ٚقس .ٖـ1120 اٯخط٠ مجاز بتاضٜذ ،1312 ضقِ ٚٚثٝك١
 ا٭ٚىل، املط٠ تهٔ مل أْٗا ع٢ً ّ،1517/  ٖـ923 عاّ ايكّط٠ ب٘ ق٬ًُ ا٭ٍٚ
: أْعط اشلذطٟ، ايتاغع ايكطٕ أٚاخط يف باٜعٜس ايػًطإ عٗس َٓص إضغاشلا بسأ ٚإمنا
 ا٭ٚىل، ايطبع١ ،5ز ايهطِٜ، اهلل ٚبٝت مله١ ايكِٜٛ ايتاضٜذ :املهٞ طاٖط قُس
  .39م ّ،1965/  ٖـ1385 يًٓؿط، اؿسٜج١ ايٓٗه١،املهط١َ َه١

 4527 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ باغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (16
  .ٖـ1137 ضدب 28 يف ضخ١َ٪

 ا٭ٍٚ ضبٝـع  يف املهطَـ١  َهـ١  إَـاض٠  تٛىل: عًٞ بٔ قُس بٔ عبسايهطِٜ ايؿطٜـ (17
 إىل ٚشٖـب  1705ّ/ٖـ1116 عاّ اٱَاض٠ َٔ ععٍ ٚقس ،1704ّ/  ٖـ1116
ـ  أضغُت بك٠ٛ إيٝٗا عاز إٔ يبح َٚا ايُٝٔ  اٱَـاض٠،  تـطى  عًـ٢  غـعٝس  ايؿـطٜ
ِ٘ اغتُط ؾكس شيو َٔ ايطغِ ٚع٢ً ِ٘  ٚغـا٤ت  غـعٝس،  ايؿطٜـ َع قطاع  ع٬قتـ

 ععيـ٘،  إىل أز٣ ايعجُاْٝـ١  اؿهَٛـ١  إىل تكطٜـًطا  ضؾع ايصٟ اؿر أَرل باؾا بٓكٛح
 ٚؾــا٠ ٚبعــس ّ،1711/ٖـــ1123 يف اٱَــاض٠ غـعس  بــٔ غــعٝس ايؿــطٜـ ٚتـٛىل 

 ايؿطٜـ باغِ قسض اٱَاض٠ َطغّٛ إٔ إ٫ اٱَاض٠ اغذلزاز ساٍٚ غعٝس ايؿطٜـ
ِ٘ أٚاخط َكط يف افع ٚقس ،غعٝس بٔ عبساهلل  ،1719ّ/ٖـ1131عاّ ٚتٛيف أٜاَ

 ،ايعجُاْٞ ايعٗس يف ٚأَطا٥ٗا املهط١َ َه١ أؾطاف: داضؾًٝٞ سكٞ إزلاعٌٝ: أْعط
ٞ  خًٌٝ :تطمج١ ٕ  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  َـطاز،  عًـ  يًُٛغـٛعات،  ايعطبٝـ١  ايـساض : يبٓـا

 .167،168م ّ،2003/ٖـ1424
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ّ  املػـذس  دٓـٛب  املٛدـٛز٠  املساضؽ ٖٚٞ (18  تـسضؽ  ٚايـيت  ،املهطَـ١  مبهـ١  اؿـطا
  .ا٭ضبع١ املصاٖب

 ،1988 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (19
  .ٖـ1120 اٯخط٠ مجاز٣ يف َ٪ضخ١ ،1312 ٚضقِ

 عٗس يف 1688ّعاّ َط٠ ٭ٍٚ غهت عجُا١ْٝ ؾه١ٝ ع١ًُ: ايعجُاْٞ ٚايكطف
. زضاِٖ غت ٜعازٍ ظٗٛضٙ بسا١ٜ يف ايكطف ٚظٕ ٚنإ ايجايح، أمحس ايػًطإ

 ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ غازت ع٬ت: ايعؿرلٟ قاضب أمحس أْعط، ايتؿكٌٝ، َٔ ٚملعٜس
 .366ايعسز ايهٜٛت، ف١ً قسميا،

 ،4527 ضقِ َعاضف، ،دٛزت تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (20
  .ٖـ1137 ضدب 28 يف َ٪ضخ١

ٌ  أْعـط،  املهطَـ١،  َهـ١  يف َٛدٛز٠ ناْت اييت اجملٝس١ٜ املسضغ١ ب٘ ٚاملككٛز (21  غـٗٝ
، ا٭ٚىل ايطبعــ١ ،اؿذــاظ يف ايجكاؾٝــ١ ا٭ٚنــاع عــٔ عجُاْٝــ١ ْكــٛم :قــابإ
  .42 م ،2001ّ/  ٖـ1422 ،ايعا١َ عبسايععٜع املًو َهتب١ :ايطٜاض

  .138 – 136 م ،غابل َكسض قابإ، (22

 طكتك ٚا٫ ٚفًؼ بايؿاضغ١ٝ ا٭ع٢ً اجملًؼ مبع٢ٓ ٜأتٞ :ايعسي١ٝ ا٭سهاّ فًؼ (23
ّ  أْؿ٧ ٚقس ،ايعسي١ٝ ا٭سهاّ جملًؼ  بـني  ؾُٝـا  يًٓعـط  1837ّ/  ٖــ 1253 عـا

 ملعٜس ّ،1867/  ٖـ1284 عاّ أيػٞ ٚقس=.زعاٟٚ َٔ ايؿعب ٚأؾطاز اؿه١َٛ
ٟ  فٝـب  سػـني  أْعط، ايتؿكٌٝ، َٔ ِ  :املكـط  ايطبعـ١  ،ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  َعذـ

  .1265 م ،2004ّ/  ٖـ1425 ،يًٓؿط ايجكاؾ١ٝ ايساض :ايكاٖط٠ ،ا٭ٚىل

 ايعسز ،ٚايٓٛازض املدطٛطات عامل ،قابإ غٌٗٝ :املهط١َ مبه١ ايؿؿك١ زاض َسضغ١ (24
  .275 – 253 م ،ٖـ1421 اٯخط٠ مجاز – قطّ ،1ز ،اـاَؼ

 .173 – 172 م غابل َكسض ،عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ (25
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 .10825 ضقِ ؾطَإ ،ايؿطَاْات تكٓٝـ :بإغطٓبٍٛ غطاٟ قابٞ طٛب أضؾٝـ (26

ٕ  ؾهـ١ٝ  عًُـ١  ٖٚٞ ا٭ٚق١ٝ، َٔ 4005 ٜعازٍ(: اْٞايعجُ ايسضِٖ)  ايعـطب  نـا
ٔ  سلـؼ :أْعـط . تكطٜبا قُٝت٘ يف ٚاسسا ؾطْها ٜعازٍ ٚنإ قسميا، ٜتساٚيْٛٗا  ايـسٜ

 .608 م ،(زضِٖ)َاز٠ ،1317اغطٓبٍٛ تطنٞ، قاَٛؽ: غاَٞ

 عبسايععٜع املًو بساض٠ قؿٛظ١ ن١ٝ٥ٛ قٛض٠ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (27
  .2-166/1 ضقِ تؼ ،بايطٜاض

 .104-95عجُا١ْٝ،م ْكٛم: قابإ (28

 غابل، َكسض... اؿٝا٠ َٔ دٛاْب: قابإ (29

 .109-107م ايػابل، املكسض (30

 أٚ املٛطٔ مبجاب١ ؾتهٕٛ ايبًس إىل ايٓػب١ تؿٝس ٫سك١( يٞ)ٚ ،تطنٝا يف بًس غاقع (31
 .غاقع بًسٙ ايصٟ أٟ( غاقعيٞ)َٚع٢ٓ اؾٓػ١ٝ،

 عبسايععٜع املًو بساض٠ قؿٛظ١ ن١ٝ٥ٛ قٛض٠ بإغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (32
  .2-205/1 ضقِ ،بايطٜاض

 م ،873 ضقِ زؾذل ايعٝٓات زؾاتط تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (33
 . ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ .239

 ضقِ،خكٛق١ٝ قؿٛظ١ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ بإغتاْبٍٛ، ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (34
  .َهإض 3 يف َ٪ضخ١ ،109/412

 ؾٛاٍ 1 يف َ٪ضخ١ ،1 ضقِ َعاضف، إزاض٠ تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (35
 َسضغ١ ٖٓاى ناْت بٌ ؾكط اؿذاظ ع٢ً املساضؽ إْؿا٤ ٜكتكط ٚمل .ٖـ1318

 باملسضغ١ ا٫يتشام شلِ حيل نإ املسضغ١ ٖصٙ خطجيٞ إٔ ست٢ أبٗا يف"  ضؾس١ٜ"
 َٚٔ ،اي٬ظ١َ ٫ختباضاتا ادتٝاظِٖ بعس ٚشيو ،ايؿاّ يف ايعػهط١ٜ اٱعساز١ٜ
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 تكٓٝـ أضؾٝـ،: أْعط. ؾذل٠ بعس اؿطب١ٝ إغطٓبٍٛ مبسضغ١ ا٫يتشام شلِ حيل ثِ
 . ٖـ1328 قطّ 25 يف َ٪ضخ١ ،26 -5/ 1 ضقِ زاخ١ًٝ إضاز٠ زاخ١ًٝ،

ٔ  َؿكـ١ًّ  إسكـا١ٝ٥  أٚضزت ايـيت  اؿذـاظ  غايٓا١َ: إىل شيو يف ايطدٛع ميهٔ (36  عـ
ّ  املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  َهتبـات  يف ايهتب  َـاٜكطب  إىل ٚقـًت  سٝـح  ٖــ، 1309عـا
 .نتابّا914/22

 قــطّ 17 يف َ٪ضخــ١ 278/ 1 ضقــِ ؼــت ٚثٝكــ١،املٓٛض٠ املسٜٓــ١ عــٛخ َطنــع (37
 يف ايجكاؾ١ٝ ا٭ٚناع عٔ عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ غٌٗٝ: اٜها ٚاْعط .ٖـ1321
  .165-162 م ،اؿذاظ

  .167 – 166 م عجُا١ْٝ، ْكٛم قابإ، (38

٘  املٓٛض٠ املس١ٜٓ إىل بايؿعٌ ٚقٌ ٕأضغ٬ ؾهٝب ا٭َرل إٔ ٜصنط (39 ٔ  عـسز  َٚعـ  َـ
 يبُؿطبـٞ،  ايكازض عبس َجٌ ٚاٱع٬َٝني داٜٚـ، ايععٜع عبس َجٌ ايػٝاغ١ ضداٍ
ٌ  ايبٓـا٤  ٚبـسأ  املٓـٛض٠،  باملسٜٓـ١  اٱغـ١َٝ٬  ايهًٝـ١  تأغـٝؼ  يف ٚبسأٚا ِ  بايؿعـ  ثـ

 اؿـطب  ْـصض  بـسأت  سـني  تٛقـ ايعٌُ ٚيهٔ غٛضٖا، بعض ٚاضتؿع ا٭غاؽ،
. DH.KMS.25 14/  11 ٖـــ 1332 ضدــب َــٔ: أْعــط. ا٭ٚىل ٝــ١ايعامل

ٕ  ايـيت  املاي١ٝ اٱعاْات ؼٌٜٛ: ٚتتهُٔ ُِّ  نـا ِ  مجعٗـا  ٜـت  اـرلٜـ١  اؾُعٝـ١  باغـ
 بعـس  ٚمجعٗا اٱغ١َٝ٬، املسضغ١ إىل أضغ٬ٕ، ؾهٝب ا٭َرل يسٕ َٔ اٱغ١َٝ٬،

 .ا٫غِ بٗصا شيو

 يف َ٪ضخ١ 24/5 ضقِ DH.Kms تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (40
 ضدب 25 يف َ٪ضخ١ 14/11 ضقِ ايتكٓٝـ ْؿؼ ٚٚثٝك١ .ٖـ1332 قطّ 23

 ٚقس .193 -189 م م ،غابل َطدع: قابإ غٌٗٝ ٚأٜها، ٖـ،1332
 اؿسٜس١ٜ ايػهو ططٜل ع٢ً ايها٥ٔ املػذس ظٛاض تع١ًُٝٝ َسضغ١ تبٛى يف أْؿ٧

 َٔ ايتٓبٝ٘ ٚمت ،اْٞايج عبساؿُٝس ايػًطإ باغِ زلٝت ٚقس ،ٖٓاى اؿذاظ١ٜ
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 ،َٚ٪شْني َسضغني َٔ شلا ًٜعّ َا بتسبرل ا٭َط ٠٫ٚٚ املدتك١ ايعجُا١ْٝ اٱزاض٠
 7/2 ضقِ ٚثٝك١ ،املٓٛض٠ املس١ٜٓ عٛخ َطنع أْعط،. شلِ اي٬ظ١َ ايطٚاتب َٚٓح

  .ٖـ1325 ضدب 3 يف َ٪ضخ١

 عٔ ْك٬ً ،197 ضقِ ٚثٝك١ ،زاخ١ًٝ إضاز٠ :بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (41
  .161 ،160 م ،عجُا١ْٝ ْكٛم :قابإ غٌٗٝ

 .أثطٜا٥ٗا َٚٔ ا٭ؾانٌ املٓٛض٠ املس١ٜٓ ضداٍ نباض أسس (42

ٔ  َكـٓٛع١  َػٛي١ٝ ع١ًُ: ا٭قذ٘ (43 ٞ  اـايكـ١،  ايؿهـ١  َـ ٔ  َهْٛـ١  ٖٚـ ( آم) َـ
ٔ  ا٭قذ١ ٚتعس قػرل، َٚعٓاٖا( نٛدو)ٚ ،(أبٝض)َٚعٓاٖا ّ  َـ  ايعُـ٬ت  أقـس
ٗ  أعٝس ٚقس ايعجُا١ْٝ، ايؿه١ٝ ّ  أخـط٣  َـط٠  انـطب ٕ  أٜـا ٕ  ايػـًطا  763)أٚضخـا

 ٚملعٜـس . ايؿهـ١  ق١ُٝ َٔ 905 ٚعٝاضٖا قطاضٜط، غت١ ٚظْٗا ٚنإ( 1362ّ/ٖـ
 ايعطب١ٝقسميا، اؾعٜط٠ يف غازت ع٬ُت: ايعؿرل٠ قاضب أمحس: أْعط ايتؿكٌٝ َٔ

 .366ايعسز ايهٜٛت، ف١ً

 غـٓٛات  بسػـ  تػذًِٝٗ ٜتِ ايصٜٔ ايؿطع١ٝ املساضؽ خطجيٞ أسس ٖٛ :امل٬ظّ (44
 يف ؾاغط٠ ٚظٝؿ١ ٚدٛز ؾٛض تعِٝٝٓٗ يٝتِ ا٭َط بٗصا خاق١ غذ٬ت يف ؽطدِٗ

 بكـؿ١  ضٚاتـب  بسٕٚ ايٛظا٥ـ إسس٣ يف تعِٝٝٓٗ ٜتِ ا٭سٝإ بعض ٚيف ،ايسٚي١
ٔ  ؾـذل٠  بعـس  ثابتـ١  ٚظا٥ـ ع٢ً شيو بعس حيكٌ ست٢ ،َ٪قت١  سلـؼ  ايٛقـت  َـ
 ،ٖــ 1317 ،ايػعاز٠ اضز :إغطٓبٍٛ ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،تطنٞ قاَٛؽ :غاَٞ ايسٜٔ

 :أًٜها ٚاْعط 1399 م

Mehmet Zeki Pakalin, osmanli Tarih Deyimler, ve Terimleri 

so2lugu, Istanbul, 1971, CII. S, 611 .  

ٌ  ايك٠٬ ٚأٚقات اٯشإ تٛقٝت عٔ َػ٪ٍٚ َٛظـ ٖٛ :امل٪قت (45  املػـادس  زاخـ
  .1431 م ،غابل َكسض :غاَٞ ايسٜٔ سلؼ .ايؿًو بعًِ إملاّ يسٜ٘ ٚنإ ،ٚاملساضؽ
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 10612 ضقِ ٚثٝك١ أٚقاف، ،دٛزت تكٓٝـ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (46
 . 1787ّ ْٜٛٝ٘ 2/  ٖـ1201 قؿط 28 يف َ٪ضخ١

ٔ  املُٓٛسـ١  ا٭ٚقـاف  يهجط٠ ْعطا (47 ٕ  َـ ٞ  ايعجُـاْٝني  ايػـ٬طني  يـس ٔ  ٚا٭ٖـاي  َـ
 غع١ٜٓ تعطف إغطٓبٍٛ يف خاق١ إزاض٠ تؿهٌٝ مت ؾكس اـرل١ٜ، ا٭عُاٍ أقشاب
ٞ  ايعكـاضات  نٌ مبتابع١ تكّٛ ايؿطٜؿني، اؿطَني  ٚايـسنانني  ايعضاعٝـ١  ٚا٭ضانـ

. عًُٝٗـا  يكطؾٗا ضٜعٗا ٚػُع اؿطَني، ع٢ً املٛقٛؾات َٔ ٚغرلٖا ٚايطٛاسني
 .غابل َكسض ايع١ًُٝ، اؿٝا٠ َٔ دٛاْب قابإ،: أْعط ايتؿكٌٝ، َٔ ملعٜس

 .ْؿػٗا ايٛثٝك١ ايػابل، املكسض (48

 يف َ٪ضخـ١  6746 ضقِ ٚثٝك١ َعاضف، ،دٛزت تكٓٝـ ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (49
 . ٖـ1266 ضدب

ِ  ٚثٝكـ١  ،املٓـٛض٠  املسٜٓـ١  عٛخ َطنع (50  ا٭ٍٚ ضبٝـع  14 يف َ٪ضخـ١  329/ 1 ضقـ
  .ٖـ1321

ّ  نًٝـ١ : أْعط ايتؿكٌٝ، َٔ ٚملعٜس (51 : غـسٜط  عٛطـ١  اٱْػـا١ْٝ  ٚايسضاغـات  ايعًـٛ
 (.ٓهبٛت١ٝايع ايؿبه١)اجملُع١، داَع١ املًُه١، يف ايتعًِٝ

 يف تع١ًُٝٝ َساضؽ أْؿ٦ت نُا. يًُساضؽ املٛنح اؾسٍٚ ،ايبشح ٬َسل اْعط (52
 عجُاًْٝـا،  قطًؾـا  آ٫ف 5 َكساضٖا َاي١ٝ َٓش١ شلا املساضؽ ٖصٙ ٚناْت ٜٚٓبع دس٠
ٞ  َايٝـ١،  َٓشـ١  ١٦ٖٝ ع٢ً بإغتاْبٍٛ ايعجُا١ْٝ املعاضف ٚظاض٠ َٔ قطؾٗا ٜتِ  ٖٚـ

ـ : اْعط. ايتؿذٝعٗ املساضؽ شلصٙ ؾٗط نٌ تكسّ ٔ  عبـساهلل  عبـسايًطٝ ـ  بـ : زٖـٝ
 عح ،1885ّ/  ٖـ1301 ست٢ اؿذاظ يف ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات تكطٜط ع٢ً ْعط٠

 – 101 م ،1990ّ (،ٜٛيٝٛ) متٛظ ،58 -57 ايعسز ،املػاضب١ٝ ايتاضخي١ٝ اجمل١ً يف
108.  
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 يف َ٪ضخ١ ،3473 ضقِ ٚثٝك١ ،IMV تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (53
 .ٖـ1265 طقؿ 17

ٍ  ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (54 ـ  ،بإغـتاْبٛ ِ  ،MV تكـٓٝ  ،231/  236 ايٛثٝكـ١  ضقـ
  .ٖـ1331 ضَهإ 2 يف َ٪ضخ١

 أٚ املٓطكـ١  ٜٚعـين  ايعجُاْٝـ١،  ايسٚيـ١  يف اٱزاضٜـ١  ايتكػُٝات أسس نٔ: ايػٓذل (55
 ايصٟ اٱغِ ٖٚٛ ايطا١ٜ، أٚ ايعًِ ٜٚعين ،"يٛا٤" بإغِ إؾتٗط نُا بايعطب١ٝ، املكاطع١

 بعـس  ؾُٝـا  مجٝعٗـا  عطؾـت  ٚايـيت  اٱزاضٜـ١  ايتكػـُٝات  ٖـصٙ  ع٢ً ايعطب ٘أطًك
 عطؾت غٓادل، إىل زاخًٝا اٱٜا٫ت ٖصٙ ٚقػُت ايسٚي١ قػُت سٝح با٭ي١ٜٛ،
 محــٌ ايعجُاْٝــ١ يًػــًط١ ممــج٬ّ َٓٗــا نــٌ ضأؽ ٚعًــ٢ ا٭يٜٛــ١، باغــِ نــصيو

 أطًـل  تإقطاعٝـا  إىل زاخًٝـاّ  ٚقػُت بتايعطب١ٝ،" املتكطف" أٚ( بو غٓذل)يكب
ٔ  ممٓٛسـ١  أضانٞ ٖٚٞ ،"تُٝاض" اغِ َٓٗا ايٛاسس٠ ع٢ً ٌ  َـ  ايعجُاْٝـ١  ايسٚيـ١  قبـ
 ملػاسات بايتبع١ٝ إزاضّٜا قػُت ٚاييت ،"بو تُٝاض" َايهٗا ع٢ً ٜٚطًل ايكّٛ، يع١ًّٝ

ٞ  ٜؿطف اييت املٓاطل أٟ( قانًٝل) عًٝٗا أطًل ا٭ضانٞ َٔ أقػط  إزاضتٗـا  عًـ
 ايؿــبه١ اؿــط٠، املٛغـٛع١  ٜٚهٝبــسٜا: ْعـط أ ايتؿكــٌٝ َــٔ ملعٜـس . ايكهــا٠ أسـس 

 . ايعٓهبٛت١ٝ

ٍ  ،2ز ٚسهـاض٠،  تـاضٜذ  ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ :أٚغًٞ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ (56  :إغـتاْبٛ
 م ،IRCICA، 1999ّ اٱغ١َٝ٬ ٚايؿٕٓٛ يًتاضٜذ ا٭عاخ َطنع َٓؿٛضات

412، 413.  

 ايتع١ًُٝٝ اتامل٪غػ يف ٚايجكاؾ١ٝ ايع١ًُٝ اؿٝا٠ َٛنٛع سٍٛ ايتٛنٝح َٔ املعٜس (57
 ايعًُٝـ١  اؿٝا٠ َٔ دٛاْب :قابإ غٌٗٝ :اْعط.ايعجُاْٞ ايعٗس خ٬ٍ اؿذاظ يف
ٍ "  ٖــ 1336 - ٖــ  1039"  ايعجُاْٝـ١  ايٛثـا٥ل  بعـض  خ٬ٍ َٔ اؿذاظ يف  َكـا
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 ا٭ٍٚ، ايعـسز  ا٭ٚىل، ايػـ١ٓ  ايػـعٛز١ٜ،  ايعطب١ٝ املًُه١ ،ايسضع١ٝ ف١ً يف َٓؿٛض
  .192 -171 م م ٖـ،1419 قطّ

 أٖساف َٔ ٖسؾّا ٜهٔ مل املسضغ١، ٖصٙ يف يًط٬ب ايذلن١ٝ ايًػ١ تعًِٝ إٔ ؿكٝك١ا (58
 َٓٗـا  اشلـسف  نإ بٌ ايجاْٞ، اؿُٝس عبس ايػًطإ َباز٨ نس ناْت اييت ايتذلٜو

 .ايعجُا١ْٝ ٚاٱزاض٠ املسضغني َع زا٥ِ تٛاقٌ ع٢ً ايط٬ب ٜهٕٛ إٔ

ٕ  :ًُٜـاظ  ؾاضٚم عُط (59 ٕ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا ٞ  خـا  طـاضم  تطمجـ١  ،ايٛثـا٥ل ب ايجـاْ
 زاض،إغتاْبٍٛ ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،املطغٞ أمحس ايكؿكايف :َطادع١ ،ايػٝس عبساؾًٌٝ

  .222م ّ،1999 ،عجُاًْٞ ْؿط

ٌ  ايذلنٝـ١  ظاْب ايعطب١ٝ ايًػ١ إتكإ ؾطٚط إٕ (60  يٛظٝؿـ١  املتكـسَني  املسضغـني  يهـ
 اشلسف إٔ َٔ غابكّا، عًٝ٘ بايتعًٝل قُٓا َا ع٢ً ٚانح يسيٌٝ باملسضغ١، ايتسضٜؼ

 ٚايسٚيــ١ املسضغــ١ يف ٚاٱزاضٜــني ٚاملسضغــني ايطــ٬ب بــني ايتٛاقــٌ ٖــٛ َٓــ٘
 .ايعجُا١ْٝ

ٌ  ٚأٜهّا، ،222 م ،غابل َطدع ًُٜاظ، (61 ٔ  أنُـ ٕ  ايـسٜ ٞ  إسػـا  َطدـع  :أٚغًـ
  .410 ،م2غابل،ز

ِ "  ايسٚيـ١  ؾـٛض٣ "  تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (62  14/  2270 ضقـ
 . ٖـ1289 عاّ خط٠اٯ مجاز٣ 18 يف َ٪ضخ١

 ايٛثٝك١ ضقِ ،" خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ،بإغتاْبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (63
265  /20، 1894ّ.  

  .223 ،222 م ،غابل َطدع :ًُٜاظ (64

 ايٛثٝكـ١  ضقِ"  خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ،بإغطٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (65
265  /20، 1894ّ.  
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 76/  265 ضقِ ٚثٝك١"  خكٛق١ٝ أٚضام ًسظٜ"  تكٓٝـ ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ (66
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 12 يف َ٪ضخ١

 ا٭ٍٚ ضبٝــع 13 يف َ٪ضخــ١ ٚثٝكــ١ ،ايػــابل ايٛظضا٤،ايتكــٓٝـ ض٥اغــ١ أضؾــٝـ (67
  .ٖـ1310

 94/  265 ضقِ ٚثٝك١"  خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ"  تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (68
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 17 يف َ٪ضخ١

ِ  ٚثٝكـ١ "  خكٛقـ١ٝ  أٚضام ًٜـسظ "  تكٓٝـ ايٛظضا٤، ض٥اغ١ أضؾٝـ (69 /  265 ضقـ
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ ضبٝع 15 يف َ٪ضخ١ ،94

ِ  ٚثٝكـ١  ،ايػابل ايتكٓٝـ،ايٛظضا٤ ض٥اغ١ اضؾٝـ (70  25 يف َ٪ضخـ١  265/99 ضقـ
 18 يف امل٪ضخـ١  ٚايٛثٝكـ١  .ٖـ1311 ا٭ٍٚ ضبٝع 16/  ضَٚٞ -ٖـ1308 أًٍٜٛ
 اٯخـط  ضبٝـع  19 يف َ٪ضخ١ ،111/  266 ضقِ ٚايٛثٝك١ ٖـ،1310 ا٭ٍٚ ضبٝع

  .ٖـ1310

٘  ٫ٜٚـيت  سذـاظ  أْعط (71 ٞ  غـايٓاَ  ،ٖــ 1301 اي٫ٜٛـ١  َطبعـ١  ،املهطَـ١  َهـ١  :غـ
 .306م

 .ْؿػٗا ايكشٝؿ١ ايػابل، املكسض (72

 .183 م ايػابل، املكسض (73

 .152-151 برلٚت،م:،يبٓا1ٕ،ط4ا٭ع٬ّ،ز:ايعضنًٞ ايسٜٔ خرل (74

 125 م ايػابل، املكسض (75



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اٱغ١َٝ٬، ايعسز )    294

 راجعوامل املصادر قائنة

  :ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل :أ٫ًٚ

  :بإغتٓبٍٛ ايٛظضا٤ ض٥اغ١ أضؾٝـ -أ
 . ٖـ1245 ؾٛاٍ 7 يف ،َ٪ضخ10351١دٛزت،أٚقاف،ضقِ تكٓٝـ -1
 .ٖـ1201 قؿط 28 يف َ٪ضخ٘ ،10612 ،أٚقاف ،دٛزت تكٓٝـ -2

  .ٖـ1120 ا٭ٚىل مجاز يف ،َ٪ضخ1988١ ضقِ َعاضف، دٛزت، تكٓٝـ -3
  .ٖـ1120 ا٭ٚىل مجاز يف ٖـ،َ٪ضخ1312١دٛزت،َعاضف، تكٓٝـ -4
  .ٖـ1137ضدب 28يف َ٪ضخ١ ،4572دٛزت،َعاضف، تكٓٝـ -5
 . ٖـ1266 ضدب يف َ٪ضخ١ ،6746،َعاضف،دٛزت تكٓٝـ -6

  .ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ 873 ،ايعٝٝٓات زؾذل -7
  .ٖـ1291 ا٭ٍٚ ضبٝع 13 يف َ٪ضخ١ 239 ،ايعٝٝٓات زؾذل -8
ِ  ٚثٝكـ١  خكٛقـ١ٝ،  ٚضامأ ًٜسظ، تكٓٝـ -9  أٍٚ ضبٝـع  يف َ٪ضخـ١  20/ 265 ضقـ

 . ٖـ1294
 ا٭ٍٚ ضبٝـع  يف َ٪ضخـ١  ،26/76 ضقِ، ٚثٝك١ خكٛق١ٝ، أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -10

  .ٖـ1310

 ضبٝـع  16 يف َ٪ضخـ١  ،99/  265 ضقِ ٚثٝك١ خكٛق١ٝ، أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -11
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ

 ضبٝـع  19 يف َ٪ضخـ١  ،266/111 ضقِ ٚثٝك١ ،خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -12
  .ٖـ1310 ا٭ٍٚ
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 3 يف َ٪ضخ١ ،412/  109 ضقِ ٚثٝك١ ،خكٛق١ٝ أٚضام ًٜسظ، تكٓٝـ -13
  .ٖـ1318 ضَهإ

  .ٖـ1318ؾٛاٍ يف امل٪ضخ١ ضقِ،َعاضف قػِ،إزاض٠ تكٓٝـ -14

  .ٖـ1328 ؾٛاٍ 25 يف َ٪ضخ26،١ – 5/ 1 ضقِ ،زاخ١ًٝ إزاض٠ تكٓٝـ -15
 .ٖـ1332 قطّ 23 يف َ٪ضخ١ ،24/ 5 ضقِ ،DH. Kms تكٓٝـ -16
  .ٖـ1332 ضدب 25 يف َ٪ضخ١ 14/11 ضقِ ،DH. Kms تكٓٝـ -17
  .ٖـ1331 ضَهإ 2 يف َ٪ضخ١ ،231/  236 ضقِ ،mv تكٓٝـ -18

 اٯخط٠ مجاز 18 يف َ٪ضخ١ ،14/  2270 ضقِ ،ايسٚي١ ؾٛض٣ تكٓٝـ -19
  .ٖـ1289

  :غطاٟ قابٞ طٛب أضؾٝـ – ب

  10825 ضقِ ،ْاتايؿطَا قػِ -20

  :املٓٛض٠ املس١ٜٓ عٛخ َطنع – ز

  .ٖـ1321 قطّ 17 يف َ٪ضخ١ ،278/ 1 ضقِ ٚثٝك١ -21

 . ٖـ1321 ا٭ٍٚ ضبٝع 14 يف َ٪ضخ١ ،329/ 1 ضقِ ٚثٝك١ -22

  .ٖـ1325 ضدب 3 يف َ٪ضخ١ ،2/ 7 ضقِ ٚثٝك١ – 23

  :بايطٜاض عبسايععٜع املًو زاض٠ -ز

ٔ  نـ١ٝ٥ٛ  قٛض٠ ،ٚاملعًَٛات ايٛثا٥ل َطنع -24 ـ  ٚثـا٥ل  َـ  ايـٛظضا٤  ض٥اغـ١  أضؾـٝ
  .166-1/2 ضقِ ؼت باغطٓبٍٛ،
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  :ايعطب١ٝ املكازض :ثاًْٝا
 َكطؿ٢، قُس: ؼكٝل ،2ز ايعَإ، سٛازخ يف اـ٬ٕ َؿان١ٗ :طٛيٕٛ ابٔ -1

  .1962ّ/  ٖـ1311 ايكاٖط٠،

  .1979ّ ،برلٚت ا٭ٚىل، ايطبع١ ،ا٭ع٬ّ :ايعضنًٞ ايسٜٔ خرل -2
 ،ا٭ٚىل ايطبع١ ،5ز ايهطِٜ، اهلل ٚبٝت مله١ ايكِٜٛ ايتاضٜذ :املهٞ طاٖط ُسق -3

  .1965ّ/  ٖـ1385 اؿسٜج١، ايٓٗه١ َهتب١ :املهط١َ َه١

  :ايعطب١ٝ املطادع :ثايجًا

  .1933ّ ،املكسؽ بٝت َطبع١ ،ايتعًِٝ أْع١ُ :اـايسٟ غاَح أمحس -1
ٍ  ،2ز ٚسهـاض٠،  تـاضٜذ  ١ايعجُاْٝـ  ايسٚي١: أٚغًٞ إسػإ ايسٜٔ أنٌُ -2 : إغـتاْبٛ

  .1999ّ ،اضغٝها اٱغ١َٝ٬، ٚايؿٕٓٛ يًتاضٜذ ا٭عاخ َطنع

 ا٭ٚىل، ايطبعـ١  اؿذـاظ،  يف ايجكاؾ١ٝ ا٭ٚناع عٔ عجُا١ْٝ ْكٛم: قابإ غٌٗٝ -3
  .2001ّ/  ٖـ1422 ايعا١َ، عبسايععٜع املًو َهتب١ ايطٜاض،

ِ : املكطٟ فٝب سػني -4  ايـساض : ايكـاٖط٠  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  ،١ايعجُاْٝـ  ايسٚيـ١  َعذـ
  .2004ّ/  ٖـ1425 يًٓؿط، ايجكاؾ١ٝ

ٞ  ايتعًِٝ: عبساؾباض عجُإ -5 ٟ  ايطزلـ ٞ  ٚايتكًٝـس  بـ٬ز  يف املػـًُني  عٓـس  ٚا٭ًٖـ
ِ  َٓؿـٛض٠،  غـرل  َادػـترل  ضغاي١ ،"1920 – 1878ّ"  بني َا ايؿاّ  تـاضٜذ،  قػـ

 . 1980ّ زَؿل، داَع١

 :اؿسٜج١ ذلن١ٝٚاي ايعجُا١ْٝ املطادع :ضابعًا
 . ٖـ1317 غعازت، زاض :إغتاْبٍٛ ا٭ٚىل، ايطبع١ ،تطنٞ قاَٛؽ :غاَٞ ايسٜٔ سلؼ -1

  .ٖـ1301 ،اي١ٜ٫ٛ َطبع١ املهط١َ، َه١ ا٭ٚىل، ايطبع١ غٞ، غايٓاَ٘ ٫ٜٚيت سذاظ-2
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  .ٖـ1309 املٓٛض٠، املس١ٜٓ ا٭ٚىل، ايطبع١ غٞ، غايٓاَ٘ ٫ٜٚيت سذاظ -3

4- M.z.pakalin: osmanli tarin deyim leri ve terimleri sozlugu, 

Istanbul, 1977, C.II . 

  :املذلمج١ املطادع :خاَػًا

 ايعجُـاْٞ،  ايعٗـس  يف ٚأَطا٥ٗـا  املهطَـ١  َهـ١  أؾـطاف : داضؾًٝٞ سكٞ إزلاعٌٝ -1
ٌ  :تطمج١ ٞ  خًٝـ ٕ  ا٭ٚىل، ايطبعـ١  َـطاز،  عًـ  يًُٛغـٛعات،  ايعطبٝـ١  ايـساض  :يبٓـا

 . 2003ّ/  ٖـ1424
ٕ : ًُٜـاظ  ؾاضٚم عُط -2 ٕ  عبساؿُٝـس  ايػـًطا ٞ  خـا  طـاضم  :تطمجـ١  بايٛثـا٥ل،  ايجـاْ

 زاض: إغطٓبٍٛ ا٭ٚىل، ايطبع١ املطغٞ، أمحس ايكؿكايف :َطادع١ ايػٝس، عبساؾًٌٝ
 . 1999ّ ،عجُاًْٞ ْؿط

  :ايع١ًُٝ املكا٫ت :غازغًا

 ايعسز ض،ٚايٓٛاز املدطٛطات عامل املهط١َ، مبه١ ايؿؿك١ زاض َسضغ١: قابإ غٌٗٝ -1
  .ٖـ1421 اٯخط٠، مجاز – قطّ ،1ز ،5

 ٖـ1035"  ايعجُا١ْٝ ايٛثا٥ل بعض خ٬ٍ َٔ اؿذاظ يف ايع١ًُٝ اؿٝا٠ َٔ دٛاْب -2
  .ٖـ1419 قطّ ا٭ٍٚ، ايعسز،ا٭ٚىل ايػ١ٓ ايسضع١ٝ، يف َٓؿٛض َكاٍ"  ٖـ1336 -

 اؿذـاظ  يف ٝـ١ ايتعًُٝ امل٪غػات تكطٜط ع٢ً ْعط٠ :زٖٝـ بٔ عبساهلل عبسايًطٝـ -3
 ايعـسز  املػطبٝـ١،  ايتاضخيٝـ١  اجملًـ١  يف َٓؿـٛض  عح ّ،1885/  ٖـ1301 عاّ ست٢
  .1990ّ"  ٜٛيٝٛ"  متٛظ تْٛؼ، ،58 -57

 ايعجُاْٞ ايعٗس يف ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾطم يف ايؿهط١ٜ اؿٝا٠ :ايعٝسضٚؽ سػٔ قُس -4
 ،58 -57 ايعـسز  ،املػطبٝـ١  ايتاضخيٝـ١  اجملًـ١  يف َٓؿٛض عح"  1982ّ – 1870ّ" 

 .1990ّ"  ٜٛيٝٛ"  متٛظ، ،تْٛؼ
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  عناية امللك سعود بن عبد العزيز باحلشبة

 م3591-3591 / هـ3131-3131

 "دراسة تارخيية"

 البحث ملخص

اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ْبٝٓـا    
 ضبُس، ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أَا بعس: 

فإٕ اسبػب١ َٔ أندل ايكٛاعس ايس١ٜٝٓ، َٚٔ أععـِ ايٛادبـات ايؿـطع١ٝ. ْٚعـاّ     
٭َط باملعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط. ٖٚـٛ   اسبػب١ ْعاّ إغ٬َٞ أصٌٝ أقِٝ ع٢ً َبسأ ا

َٔ أٚدب ا٭عُاٍ، ٚأِٖ أَٛض ايسٜٔ، ٫ٚ قٛاّ يسٜٔ اإلغ٬ّ إ٫ با٭َط بـاملعطٚف،  
 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. 

تػًو ٖصا املٓٗر َٓص عٗس امل٪غؼ  -ٚهلل اسبُس  -٫ٚ ظايت ٖصٙ ايسٚي١ 
س غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف فك –ضمح٘ اهلل  –َٚٔ بعسٙ أبٓا٩ٙ ايدلض٠، َِٚٓٗ املًو غعٛز 

إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚنإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز ٚايسٙ يف ايطق٢ بايب٬ز يف مجٝع 
يف تػرل زف١  –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –اجملا٫ت، َتُػهّا بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ٚضغٛي٘ 

اسبهِ، عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ، خاي١ٝ َٔ املٓهطات ٚا٫عبطافات، تػاعس ايٓاؽ 
٢ ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زعُ٘ زبٗاظ اسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، عً

 ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳچاَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل:

 .(1) چ ۀ ڻ ڻ
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ٚ٭١ُٖٝ ٖصا املٛضٛع يف سٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، فكس ضأ٣ ايباسح إٔ ٜهٕٛ 
ػب١(،ٚدعً٘ يف متٗٝس عٓٛإ ايبشح: )عٓا١ٜ املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز باسب

 َٚبشجني، ٚخامت١.

: تعطٜف اسبػب١ يػ١ّ ٚاصط٬سّا، ٚع٬قتٗا با٭َط تٓاٍٚ ايباسح يف ايتُٗٝس
باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚأُٖٝتٗا ٚاسباد١ إىل إقاَتٗا يف اجملتُعات عا١َ ٚاجملتُع 

 ايػعٛزٟ خاص١. 

ني ايػعٛزٜني ٚذبسخ ايباسح عٔ اسبػب١ قبٌ عٗس املًو غعٛز يف ايسٚيت
 ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚيف عٗس املًو عبس ايععٜع.

فايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل ؾٗست اْط٬م زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب 
اييت ْاصطٖا اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز َ٪غؼ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل ٚاييت قاَت ع٢ً 

 إسٝا٤ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

عٛز١ٜ ايجا١ْٝ فطغِ َا َطت ب٘ إ٫ إٔ أ٥ُتٗا ناْٛا سطٜصني ع٢ً أَا ايسٚي١ ايػ
ايكٝاّ بٗصٙ ايؿعرل٠ ٚإغسا٤ ايٓصا٥ح اٯَط٠ باملعطٚف ٚايٓا١ٖٝ عٔ نٌ َٓهط يًعا١َ 

 ٚاشباص١. 

أَا َ٪غؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املًو عبس ايععٜع آٍ غعٛز فكس أٚىل 
بٔ عبس ايًطٝف آٍ ايؿٝذ يًكٝاّ  اسبػب١ دٌ اٖتُاَ٘، فهًف ايؿٝذ عبس ايععٜع

ب١ٜ٫ٛ اسبػب١، ٚظٚزٙ ببعض ا٭عطا٤ َٔ املؿاٜذ ا٭فاضٌ، ٚفتح شلا فطٚع يف طبتًف 
 أعبا٤ املًُه١. 

ٚتؿتٌُ  –ضمح٘ اهلل  –ٚيف املبشح ا٭ٍٚ: تٓاٍٚ ايباسح غرل٠ املًو غعٛز 
ٚتعًُ٘ َٓ٘ ع٢ً ْبص٠ عٔ سٝات٘: َٛيسٙ، ْٚؿأت٘ ٚتعًُٝ٘، ٚتتًُصٙ ع٢ً ٜس ٚايسٙ، 

 ايعسٜس َٔ املٗاضات ايػٝاغ١ٝ، ٚتكًسٙ ايعسٜس َٔ املٓاصب املطَٛق١. 
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ٚيف املبشح ايجاْٞ: اغتعطض ايباسح اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز ٚاييت ناْت 
ذبع٢ بطعاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ٚاغتُط شيو ا٫ٖتُاّ إىل إٔ تٛىل َكايٝس 

تٓاٍٚ ايباسح ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١،  اسبهِ. َٚٔ دٛاْب شيو ا٫ٖتُاّ
ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝٗا، ثِ ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ يًًُو غعٛز َٔ 
خ٬ٍ خطابات٘ ٚنًُات٘ ٚأسازٜج٘، ٚاييت أنس فٝٗا ع٢ً عٓاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ باسبػب١، َع 

يف أَٛض شنط مناشز َٔ خطابات٘ ٚنًُات٘ ٚأسازٜج٘، ٚايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز 
اسبػب١، ٚأخرلّا شنط دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١، أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً 

 بأٖسافٗا. 

 ٚاْت٢ٗ ايبشح خبامت١ اؾتًُت ع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباسح. 
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 املقدمة:

اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ْبٝٓـا    
 ي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أَا بعس:ضبُس، ٚع٢ً آ

فإٕ اسبػب١ تعس َٔ أنـدل ايكٛاعـس ايسٜٓٝـ١، َٚـٔ أععـِ ايٛادبـات ايؿـطع١ٝ.        
اسبػب١ ْعاّ إغ٬َٞ أصٌٝ أقِٝ ع٢ً َبسأ ا٭َط باملعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط.  ْٚعاّ 

ٖٚٛ َٔ أٚدب ا٭عُاٍ، ٚأٖـِ أَـٛض ايـسٜٔ، ٫ٚ قـٛاّ يـسٜٔ اإلغـ٬ّ إ٫ بـا٭َط        
 ٗٞ عٔ املٓهط.باملعطٚف، ٚايٓ

ٚنطاَتٗا أْٗا أ١َ ايسع٠ٛ إىل اسبل، ٚا٭َط  ٚإٕ َٔ ؾطف أ١َ ضبُس 
باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚخرل ايفطز فٝٗا يٝؼ ضبصٛضا بصات٘، ٚإمنا ٜتذاٚظ عبٛ 
اٯخطٜٔ ْصشّا شلِ، ٚإقا١َ ع٢ً اسبل َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ ايٛظا٥ف اييت ْٗطت بٗا 

 ٚخًفا٥٘، ثِ َٔ بعسِٖ. تعسز٠ ابتسا٤ّ َٔ عصط ايطغٍٛ أ١َ اإلغ٬ّ يف عٗٛزٖا امل

إٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ضنٝع٠ أغاغ١ٝ قاَت عًٝٗا ايسٚي١ 
ايػعٛز١ٜ يف مجٝع أزٚاضٖا، ٭ْٗا قاَت ع٢ً ذبهِٝ ؾطع اهلل املػتُس َٔ ايهتاب 

 ظايت ٖصٙ ٫ٚ. ٚايػ١ٓ َٚٓٗر ايػًف ايصاحل، ٚتكطٜط ايعكٝس٠ ايصشٝش١ يف اجملتُع
تػًو ٖصا ايٓٗر َٓص عٗس امل٪غؼ املًو عبس ايععٜع، َٚٔ  -ٚهلل اسبُس  -ايسٚي١ 

فكس غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف  –ضمح٘ اهلل  –بعسٙ َٔ أبٓا٥٘ ايدلض٠، َِٚٓٗ املًو غعٛز 
إزاضت٘ يؿ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚنإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز ٚايسٙ بايطقٞ بايب٬ز يف مجٝع 

يف تػٝرل زف١ اسبهِ، آخصّا بأغباب  بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘  اجملا٫ت، َتُػهّا
ايتكسّ ٚايطقٞ يتشكٝل ايٓٗط١ ايؿا١ًَ يف سٝا٠ ايٓاؽ َٚعاؾِٗ، ٚتطعٞ َصاسبِٗ 
يف ض٤ٛ ٖسٟ اإلغ٬ّ، عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ، خاي١ٝ َٔ املٓهطات ٚا٫عبطاف، 

ٍ زعُ٘ زبٗاظ اسبػب١ تػاعس ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬
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ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچٚايكا٥ُني عًٝٗا، اَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل: 

 .(2)چۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

ضبتػبّا; آَطّا باملعطٚف ْاّٖٝا عٔ املٓهط. ٚقس  –ضمح٘ اهلل  –فهإ املًو غعٛز 
ْايت ٖصٙ ايؿعرل٠ دٌ اٖتُاَ٘ ٚضعاٜت٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ثِ يف فذل٠ سهُ٘ 

تهاز متط َٓاغب١ ز١ٜٝٓ، أٚ ٜٛد٘ خطابّا إىل املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ إ٫ ٜٚهٕٛ يًب٬ز، ف٬ 
ض٩غا٤ اشل٦ٝات َٔ أٚا٥ٌ املعٓٝني بتًو ايتٛدٝٗات ايهطمي١، ؼبجِٗ فٝٗا ع٢ً ايكٝاّ 
بٛادب ا٭َط املعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ ٚايتكصرل يف شيو ا٭َط، 

 ضعاٜت٘ شلصٙ ايؿعرل٠ ايعع١ُٝ.ٖٚصا ػبػس يٓا َس٣ سطص٘ ٚعٓاٜت٘ ٚ

ٚ٭١ُٖٝ اسبػب١ يف سٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، فكس ضأ٣ ايباسح إٔ تهٕٛ 
َٛضٛع حبج٘، ٚعٓٛاْ٘: )عٓا١ٜ املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز باسبػب١(، 

 ٚغٝعطض ايباسح حبج٘ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 متٗٝس:
 تعطٜف اسبػب١ ٚأُٖٝتٗا.   -أ

 غعٛز بٔ عبس ايععٜع. اسبػب١ قبٌٝ عٗس املًو -ب

 ايػرل٠ املٛدع٠ يًًُو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز. املبشح ا٭ٍٚ:

 اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع. املبشح ايجاْٞ:
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 التمهيد: 

 تعطٜف اسبػب١ ٚأُٖٝتٗا: -أ

 اسبػب١ يػ١: 

ػـب استػـابّا   اسبػب١ بهػط اسبا٤، اغِ َـٔ ا٫ستػـاب، تكـٍٛ: استػـب ؼبت    
ٚشلا عس٠ َعإ يف يػ١ ايعـطب، َٓٗـا: بًـب ا٭دـط، ٚاإلْهـاض، ٚا٫ختبـاض،        ٚسػب١،

 .(3)ٚايعٔ، ٚا٫عتساز، ٚا٫نتفا٤

 اسبػب١ اصط٬سّا: 

يكس عطف ايعًُا٤ اسبػب١ يف ا٫صط٬ح تعطٜفات عسٜس٠ َٚٔ أقـسَٗا ٚأمجعٗـا   
أَط باملعطٚف إشا ظٗط تطن٘، ْٚٗٞ عٔ املٓهط إشا )، ٖٚٞ: (4)ٚأَٓعٗا َا شنطٙ املاٚضزٟ

 .(فعً٘ ظٗط

ٚمما ٜػذٌ يتعطٜف املاٚضزٟ سلٍٛ ْطاق٘ يؿٍُٛ احملتػب ٚاملتطٛع، ٚغ١َ٬ 
أغاغ٘ ٫ضتهاظٙ ع٢ً دٖٛط اسبػب١ ٖٚٛ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚاْطباط 

اغـتٛساٙ َـٔ ايكـطإٓ ايهـطِٜ     عباضات٘ إلسابت٘ بهٓ٘ اسبػب١، ٚغ١َ٬ أغـًٛب٘ سٝـح   
 .(5)املطٗط٠ٚايػ١ٓ 

 اسبػب١ ٚصًتٗا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: 

   َ بـاز٨ ايـسٜٔ ايععُٝـ١;    إٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َبـسأ إشلـٞ َـٔ 
ٚاسبػب١ ٖٞ ايعٌُ ايصٟ ٜذلدِ شيو املبسأ إىل ٚاقع ًَُٛؽ بني ايٓاؽ إلصـ٬ح َـا   

 .(6)أَطِٖ، ٚإيعاَِٗ ؾطع ضبِٗفػس َٔ 
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نُا إٔ اسبػب١ تعس ايتطبٝل ايعًُٞ بؿكٝ٘ ايطزلٞ أٚ ايتطٛعٞ يٮَط باملعطٚف 
ٝك١ٝ يٮَط باملعطٚف، ٚايٓٗـٞ  ، ٖٚٞ ايجُط٠ اسبك(7)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚازباْب اشلاّ فٝ٘

 .(8)عٔ املٓهط

ٚع٢ً ٖصا فإٕ اسبػب١ زاخ١ً ضُٔ ْطام ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط،    
ٖٚٞ ازباْب ايتطبٝكٞ ٚايعًُٞ ي٘، ٚيهٔ اسبػـب١ تتعًـل بـاملعطٚف املـذلٚى ٚاملٓهـط      

فٗٛ أعـِ   ايعاٖط; أٟ أْٗا تع٢ٓ باملٓهطات فكط. أَا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
 .(9)٭ْ٘ ٫ ٜع٢ٓ باملٓهطات فكط ٚإمنا ٜع٢ٓ باملعطٚف أٜطّاٚأسلٌ، 

 أ١ُٖٝ اسبػب١ ٚاسباد١ إيٝٗا ٚأثط تطبٝكٗا يف اجملتُع ايػعٛزٟ: 

نٝاْـ٘، ٚتكـِٝ بٓـا٤ٙ،     اسبػب١ مبجاب١ صُاّ ا٭َإ زاخٌ اجملتُع، فٗٞ اييت ذبفـغ 
٫ٚ غ٢ٓ عٓٗا ٭١َ َٔ ا٭َِ، أٚ صبتُع ٜطٜس إٔ ٜكِٝ َٓٗر اهلل يف ا٭ضض َٔ خـ٬ٍ  
ْؿط ايفط١ًٝ ٚضباضب١ ايطش١ًٜ، ٖٚٞ ايػٝاز ايٛاقٞ َٔ ايؿطٚض ٚا٭خطـاض ايـيت تٗـسز    
بٓا٤ اجملتُع. ٖٚٞ تكّٛ باحملافع١ ع٢ً ا٭خ٬م ٚايكِٝ، ٚنـصيو احملافعـ١ عًـ٢ نٝـإ     

ُع املػًِ ٚمتاغه٘، ٚايتعإٚ ع٢ً اشبرل سبُا١ٜ ا٭١َ َٔ ايتفهو ٚاشل٬ى. َٚتـ٢  اجملت
فإٕ شيـو ع٬َـ١ ظباسـ٘ ٚغـ٬َت٘،      ٚدس ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف صبتُع

 .(10)عسّ ٖصا ا٭َط أٚ ضعف فإٕ ٖصا ع١َ٬ ع٢ً ٬ٖنَ٘ٚت٢ 

يف تاضؽبٓـا املعاصـط   أَا بايٓػب١ يًُذتُع ايػعٛزٟ ايصٟ ميجٌ ايُٓٛشز ا٭بـطظ  
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط، سٝـح تكـّٛ      فُٝا ؽبص اسبػب١، ٚاييت متجًٗا ١٦ٖٝ

اشل١٦ٝ جبٗٛز عع١ُٝ يف غبٌٝ اسبفاظ ع٢ً ايسٜٔ ٚا٭خـ٬م، ٚضباضبـ١ نـٌ َـا ؽبـايف      
ايعكٝس٠، أٚ ٜ٪ثط يف غًٛى أٚ أخ٬م اجملتُع، ٚمحا١ٜ أعطاض٘ َٔ نـٌ َـا ٜسْػـٗا، أٚ    

اْتؿاض ايفاسؿ١. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو َٓع ا٫خـت٬ط ٚايػـفٛض ٚايتـدلز    ٜتػبب يف 
ايع١ٜٓ، َٚٓع ايؿباب َٔ ايتػهع يف ا٭غـٛام مل٬سكـ١ ايٓػـا٤ أٚ َطـاٜكتٗٔ.     ٚإبسا٤ 
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اشل١٦ٝ مبٓع أٟ َعٗط فٝ٘ إغا٠٤ يًسٜٔ أٚ تؿٜٛ٘ يإلغ٬ّ، ٚذبطص اشل١٦ٝ أٜطّا  نُا تكّٛ
َٔ املػهطات ٚاملدسضات. ٚتكـّٛ اشل٦ٝـ١ مبشاضبـ١    ع٢ً محا١ٜ عكٍٛ املػًُني ٚمحاٜتٗا 

 .(11)ٚايؿعٛش٠ ٚايػشط، نُا تكّٛ اشل١٦ٝ مبطاقب١ املكابط، ٚإظاي١ نٌ بسع١ يف ايسٜٔايبسع 

ٚعٓسَا ٜط٣ ايكازّ أٚ ايعا٥ط يًًُُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ َـٔ ايـب٬ز ا٭خـط٣      
ٚاحملـ٬ت، ٜٚـصٖب    اإلغ١َٝ٬ أٚ غرلٖا أْ٘ عٓسَا ؼبني ٚقت ايص٠٬ تػًل ايـسنانني 

ايٓاؽ إىل املػادس يٝ٪زٚا ايص٠٬ مجاع١، نُا ٜطٕٚ عسّ ٚدٛز املعاٖط ا٭خط٣ املد١ً 
باٯزاب اإلغ١َٝ٬، أٚ املدايف١ يًؿطع اإلغ٬َٞ َجـٌ زٚض عاَـ١ يًػـُٝٓا أٚ ضبـ٬ت     

ٚايػـفٛض،   قُاض، أٚ ضب٬ت يبٝع املػهطات، ٚنصيو عسّ ٚدٛز ا٫خت٬ط أٚ ايتـدلز 
ض َعاٖط اسبؿ١ُ ٚاسبٝا٤ ٚايعفاف بني ايٓػا٤ ٜسضى أْـ٘ يف زٚيـ١ َتُٝـع٠،    ٜٚطٕٚ اْتؿا

ٚبني صبتُع ٚؾعب َتُٝـع، ٜٚعـطف زلـٛ تعـايِٝ ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬، ٚزٚضٖـا يف        
ثِ بفطـٌ ٚدـٛز َجـٌ ٖـصٙ      -غبشاْ٘ ٚتعاىل  -إص٬ح اجملتُع، ٚإٔ ٖصا بفطٌ اهلل 

 .(12)اييت ذباضب ايفػاز ٚاملٓهطات بؿت٢ أْٛاعٗااشل٦ٝات 

 اسبػب١ قبٌ عٗس املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع:  -ب

إٕ ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط ضنٝـع٠ أغاغـ١ٝ قاَـت عًٝٗـا ايسٚيـ١          
مجٝع أزٚاضٖا، ٖٚٛ أَط يٝؼ مبػتػطب ع٢ً زٚي١ قاَت ع٢ً ذبهِٝ ؾطع ايػعٛز١ٜ يف 

 َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ َٚٓٗر ايػًف ايصاحل. اهلل املػتُس

ػعٛز١ٜ ا٭ٚىل َٓص قٝاَٗا ببٝع١ ايسضع١ٝ بـني اإلَـاّ ضبُـس    فكس اعتٓت ايسٚي١ اي
صـ٢ً اهلل   –بٔ غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب عًـ٢ نتـاب اهلل ٚغـ١ٓ ضغـٛي٘     

ّ بٓؿـط ايـسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ، ٚإسٝـا٤ ؾـعرل٠      1744ٖـ/1157يف عاّ  –عًٝ٘ ٚغًِ 
ٚغرلٖا َـٔ   -ؿط فٝٗا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ؾب٘ ازبعٜط٠ ايعطب١ٝ، ملا اْت

 .(13)ايبسع ٚاشبطافات ٚايططم ايصٛف١ٝ املٓشطف١، ٚايعازات ايٛث١َٝٓٔ  -ايبًسإ
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 تًو اسباي١ فكاٍ: (14)ٚقس ٚصف امل٪ضر عجُإ بٔ بؿط يف نتاب٘

"نــإ ايؿــطى إش شاى قــس فؿــا يف ظبــس ٚغرلٖــا، ٚنجــط ا٫عتكــاز يف ا٭ؾــذاض  
بٗا ٚايٓصض شلا، ٚا٫غـتعاش٠ بـازبٔ ٚايـصبح     ٚا٭سذاض، ٚايكبٛض ٚايبٓا٤ عًٝٗا، ٚايتدلى

شلِ، ٚٚضـع ايطعـاّ شلـِ، ٚدعًـ٘ شلـِ يف ظٚاٜـا ايبٝـٛت يؿـفا٤ َطضـاِٖ ْٚفعٗـِ           
 بػرل اهلل، ٚغرل شيو َٔ ايؿطى ا٭ندل ٚا٭صػط".ٚضطِٖ، ٚاسبًف 

فكاّ اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛاب ٚأْصاضُٖا بهـٌ َـا   
 ٚ اإلميـإ بٓؿـط تًـو ايـسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ املباضنـ١ آَـطٜٔ بهـٌ         أٚتٛا َٔ ق٠ٛ ايعًـِ 

َعطٚف، ْٚـاٖني عـٔ نـٌ َٓهـط، ٚصبابٗـ١ نـٌ َـٔ ٜكـف يف بطٜـل تًـو ايـسع٠ٛ            
 تٛضح يًٓاؽ ايعكٝس٠ ايصشٝش١.اإلص٬س١ٝ اييت 

نُا إٔ اإلَاّ عبسايععٜع بٔ ضبُس; ايصٟ تـٛىل سهـِ ايسٚيـ١ ايػـعٛز١ٜ ا٭ٚىل     
ّ، غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف َٓاصط٠ ايؿٝذ ضبُـس  1765ٖـ/  1179أبٝ٘ غ١ٓ  بعس ٚفا٠

 بٔ عبسايٖٛاب ٚزعٛت٘.

 يف ٚصف٘ ملٓاقب اإلَاّ عبسايععٜع بٔ ضبُس قٛي٘: (15)ٚمما شنطٙ ابٔ بؿط

نجرل اشبٛف َٔ اهلل ٚايصنط ي٘، آَطّا بـاملعطٚف ْٚاٖٝـّا عـٔ     "ٚنإ عبسايععٜع /
أٌٖ بٝت٘ ٚعؿرلت٘، ٫ ٜتعـاظِ ععُٝـّا   ٫تأخصٙ يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِ، ٜٓفص اسبل يف  املٓهط،

سكرلّا ُظًِ فٝأخـص يـ٘ اسبـل     طإشا ظًِ فٝكُع٘ عٔ ايعًِ، ٜٚٓفص اسبل فٝ٘، ٫ٚ ٜتصاغ
 ٚيٛ نإ بعٝس ايٛبٔ... ". 

 ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ أْ٘ غاض ع٢ً ْٗر اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز ٚع٢ً ْٗر ابٓ٘ اإلَاّ
ا٭ٚىل، ٚشيو بٓؿط ايسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ  عبسايععٜع بٔ ضبُس بك١ُٝ أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ 

اييت تٛضح يًٓاؽ ايعكٝس٠ ايصشٝش١، ْٚبص ايؿطى ٚايبـسع ٚاشبطافـات، آَـطٜٔ بهـٌ     
َعطٚف، ْٚاٖني عٔ نٌ َٓهط; باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ، ست٢ غاز ا٭َٔ يف اجملتُع، 
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ايٓـاؽ  ٚؾاع اشبرل ٚاملعطٚف بني ايٓاؽ. ٚمت إضغاٍ ايسعا٠ ٚايٛعاظ يف ايب٬ز يـسع٠ٛ  
 إىل اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘.

دبسض اإلؾاض٠ إيٝ٘ إٔ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ، تعس اَتـسازّا ببٝعٝـّا يًسٚيـ١     ٚمما
ا٭ٚىل اييت اْتٗت َٔ سٝح ايععا١َ ايػٝاغ١ٝ; غـرل أْٗـا بكٝـت َـٔ سٝـح       ايػعٛز١ٜ

ٖـإ  ايفهط ٚا٫ْتُا٤، إش بكٝت أفهاض زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبـس ايٖٛـاب َاثًـ١ يف أش   
ايٓاؽ، ٚبكٞ اجملتُع ٜهٔ اي٤٫ٛ ٭غط٠ آٍ غعٛز، اييت أخصت ع٢ً عاتكٗا ايسفاع عٔ 

 ايب٬ز ضس أعسا٤ ايتٛسٝس، ٚفهط اإلص٬ح.

 ّ  ٚقــس قــاّ اإلَــاّ تطنــٞ بــٔ عبــساهلل َ٪غــؼ ايسٚيــ١ ايػــعٛز١ٜ ايجاْٝــ١ عــا
 بعس٠ إص٬سات زاخ١ًٝ ١َُٗ، َٚٔ شيو إسٝا٤ ٚادب ا٭َـط  (16)ّ 1824ٖـ/1240

ٞ    (17)عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚيف شيو ٜكٍٛ ابٔ بؿطبامل  ٚاصفّا دٗـٛز اإلَـاّ تطنـ
 بٔ عبساهلل يف ٖصا ايؿإٔ:

"نإ آَطّا باملعطٚف ْاّٖٝا عٔ املٓهط، ٜٚطغٌ ايٓصا٥ح زا٥ُّا إىل أٌٖ ايبًسإ َٔ اشباص 
ٚايعاّ، ؼبطِٗ ع٢ً ايكٝاّ بؿطا٥ع اإلغ٬ّ، ٚاحملافع١ ع٢ً ايصًٛات يف ازبُاعات، 

 ٚايٓٗٞ عٔ املعا٬َت ايطب١ٜٛ ٚغرل شيو ".

ٚمما قاّ ب٘ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل يف غبٌٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط   
إضغاٍ ايطغا٥ٌ إىل أَطا٤ ايبًسإ ٚعا١َ ايػـهإ ؼبـجِٗ فٝٗـا عًـ٢ ايتُػـو بعكٝـس٠       

َـٌ بايطبـا،   ايتٛسٝس، ٚإقا١َ ايص٠٬ َع ازبُاع١، ٚإْهـاض املٓهـط، ٚايتشـصٜط َـٔ ايتعا    
 (18)ٚأْ٘ َٔ أندل ايهبا٥ط، ٚايٓٗٞ عٔ اشبًٌ يف املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜٔ. جبُٝع أْٛاع٘ 

َٚٔ ضغا٥ٌ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل اييت بني فٝٗا أ١ُٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
 املٓهط، َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ ب٘ يف تػٝرل املٓهطات: عٔ
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املٓهط، إشا نـإ عـٔ عًـِ: ٜٓصـح     ٚأْا َطًل اٯَط باملعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ  ..".
أ٫ّٚ، ٜٚ٪زب ثاّْٝا، َٚٔ عاضض٘ خاص أٚ عاّ، فأزب٘ ازبـ٤٬ عـٔ ٚبٓـ٘، ٖٚـصا َـٔ      

 (19)ش١َ نٌ َٔ ؽباف اهلل ٚايّٝٛ اٯخط ". شَيت يف 

ّ تـٛىل اسبهـِ بعـسٙ    1834ٖــ/ 1249ٚملا اغتٌٝ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل غ١ٓ 
ْٗر ٚايـسٙ يف إغـسا٤ ايٓصـا٥ح اٯَـط٠      ابٓ٘ اإلَاّ فٝصٌ بٔ تطنٞ، ٚايصٟ غاض ع٢ً

باملعطٚف ٚايٓا١ٖٝ عٔ نٌ َٓهط، َٚٔ أقٛاي٘ يف ٖصا ايؿـإٔ: "ٚأٖـِ ا٭َـٛض تعًـِ َـا      
فطض اهلل غبشاْ٘ َٔ َعطف١ أصٌ زٜٔ اإلغ٬ّ ٚأضناْـ٘، ٚٚادباتـ٘ ٚمجٝـع ؾـطا٥ع٘،     

ٚأْـا   ..َٚعطف١ شيو بايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚقٛاّ شيو با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.
ًَعّ نٌ َٔ ؽباف اهلل تعاىل ٜٚطغب يف ايف٬ح إٔ ٜأَط باملعطٚف ٜٚٓٗـ٢ عـٔ املٓهـط    
ٚإٔ ٜهٕٛ اٯَط َطاعّٝا يًؿطٚط يف شيو بإٔ ٜهٕٛ عًُّٝا فُٝا ٜـأَط بـ٘، عًُٝـّا فُٝـا     

فُٝا ٜأَط ب٘، سًُّٝا فُٝا ٢ٜٗٓ عٓ٘، ضفٝكّا مبا ٜأَط ب٘، ضفٝكّا فُٝا ٢ٜٗٓ ٢ٜٗٓ عٓ٘، سًُّٝا 
 .(20)عٓ٘"

ٖٚهصا فكس غًو اإلَـاّ فٝصـٌ بـٔ تطنـٞ ْٗـر أغـ٬ف٘ َـٔ ْؿـط يًعكٝـس٠          
اإلغ١َٝ٬ ايصشٝش١، آَطّا بهٌ َعطٚف ْاّٖٝا عـٔ نـٌ َٓهـط، يف مجٝـع املٓـابل ايـيت       
ٚصٌ إيٝٗا ْفٛشٙ. ٚقس غاض ع٢ً شيو ايٓٗر بك١ٝ أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجاْٝـ١ إىل إٔ  

ــعفت  ــت   ض ــ١، ٚاْتٗ ــعٛز١ٜ ايجاْٝ ــ١ ايػ ــ١ٓ     ايسٚي ــٝس غ ــٔ ضؾ ــس ب ــس ضبُ ــ٢ ٜ عً
 ّ.1891ٖـ/1309

ٚبعس اْتٗا٤ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ عازت ايكبا٥ٌ إىل َا ناْت عًٝ٘ َٔ ايٓٗـب  
   ٍ  ٚايػًب ٚايػعٚ، ٚعُت ايفٛض٢ ايب٬ز َط٠ أخط٣. ٚبـايطغِ َـٔ إٔ ايـب٬ز يف أٚ

ػـعٛز١ٜ  ايكطٕ ايطابع عؿط اشلذطٟ ناْت متط بفذل٠ َطٜط٠، ٚشيو بعس اْتٗـا٤ ايسٚيـ١ اي  
ايجا١ْٝ ٚقٝاّ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجايج١، إ٫ إٔ ايعًُا٤ مل ٜتدًٛا عٔ ٚادبِٗ، ٚمل ٜطٝعٛا 
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أَا١ْ ا٫ستػاب، بٌ ناْٛا ٜكَٕٛٛ ب٘ تطٛعّا هلل، فٝٓهط نٌ َِٓٗ َا ٜطاٙ يف بًـسٙ َـٔ   
َٓهط قا٥ِ، ٜٚأَط بفعٌ املعطٚف إشا تطن٘ ايٓاؽ، ٚشيو بػبب ق٠ٛ ايٛاظع ايسٜين عٓـس  

 .(21)اَتسازّا ٯثاض ايسع٠ٛ اإلص٬س١ٝ املباضن١ ايٓاؽ

ٚعٓسَا متهٔ املًو عبس ايععٜع بٔ ايطمحٔ آٍ غعٛز َ٪غؼ ايسٚيـ١ ايػـعٛز١ٜ   
اسبسٜج١ )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ( َٔ اغذلزاز ايطٜاض يف اشباَؼ َـٔ ؾـٗط ؾـٛاٍ    

ٞ   1902املٛافل يًجايح عؿط َـٔ ٜٓـاٜط   ٖـ 1319 عـٔ   ّ أٚىل ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـ
 اٖتُاَ٘. املٓهط دٌ

فبعس إٔ اغتكطت ايـب٬ز، ٚاتػـع اسبهـِ ْػـبّٝا نًـف ايؿـٝذ عبـسايععٜع بـٔ         
عبسايًطٝف آٍ ايؿٝذ ٚظٚزٙ ببعض ا٭عطـا٤ َـٔ املؿـاٜذ ا٭فاضـٌ يٝكَٛـٛا عًـ٢       
١ٜ٫ٚ ا٫ستػاب، نُا قاّ املًو عبسايععٜع بتعٜٚس احملتػبني ببعض ايطداٍ َٔ أعٛاْ٘ 

 (22)ٚدٓٛزٙ. 

غعت ايب٬ز ٚابطز منٖٛا أَس املًـو عبـسايععٜع احملتػـبني بـا٭عٛإ،     ٚنًُا تٛ
يصيو اتػع ْطام اسبػب١ يف املٓطك١ ايٛغط٢ ٚايؿطق١ٝ ٚاسبسٚز ايؿُاي١ٝ، مما اغتسع٢ 
إػباز َكط ض٥ٝػٞ يًُشتػبني مبس١ٜٓ ايطٜاض، ٚنإ ٖٓـاى فـطٚع يف املـسٕ ايهـدل٣ يف     

٭سػـا٤ ٚسا٥ـٌ، ٚنـصيو عػـرل بعـس      ظبس، نُا مت إْؿا٤ فطٚع يًشػب١ يف نـٌ َـٔ ا  
 (23)ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ اسبسٜج١. ضُٗا إىل 

ٚنإ املًو عبسايععٜع ٫ ٜهاز ٜػُع إٔ قطٜـ١ يـٝؼ فٝٗـا َـٔ ٜـأَط بـاملعطٚف       
٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهط إ٫ ٚد٘ إىل ايكا٥ِ فٝٗا نتابّا ٜأَطٙ بتعٝني ضدـاٍ َـٔ أٖـٌ ايصـ٬ح     

 .(24)ا٭َطٚايتك٣ٛ شلصا 

املًو عبسايععٜع بسٚض ٚيـٞ ا٭َـط يف تٓعـِٝ ٫ٜٚـ١ اسبػـب١      ٚاْط٬قّا َٔ إميإ 
ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚايكٝاّ عًٝٗا، مل ٜهتف بتٓعِٝ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ يف ظبس; بٌ إْ٘ مبذطز إٔ ضـِ  
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ٖـ; أصسض أٚاَطٙ بإْؿا٤ ١٦ٖٝ أخط٣ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ   1344اسبذاظ غ١ٓ 
ٖـ أٍٚ ٦ٖٝـ١ يف املٓطكـ١   1345ط صف 20املٓهط َػتك١ً يف املٓطك١ ايػطب١ٝ، فؿهًت يف 

بعس َهاتبات بٝٓ٘ ٚبني ض٥ٝؼ ايكطا٠ يف إقًِٝ اسبذـاظ ايؿـٝذ عبـساهلل    ايػطب١ٝ، ٚشيو 
 .(25)بٔ بًٝٗس

ٚقس تؿهًت اشل١٦ٝ َٔ عًُا٤ َه١ املهط١َ ٚظبس، ٚنإ اشلسف َٔ إْؿـا٥ٗا ٖـٛ   
ع١ باسبهُـ١  َطاقب١ تٓفٝص أسهاّ ايؿطع ٚإقا١َ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايطا

 .(26)ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ

ٖـ ناْـت ربطـع   16/2/1346ٜٚبسٚ إٔ اشل١٦ٝ اييت أْؿ٦ت يف َه١ املهط١َ يف 
 .(27)ايبًسإ اجملاٚض٠ نذس٠ ٚايطا٥ف ٚغرلٖا شلا 

 -ؾب٘ َػتكٌ يف شيو ايٛقـت   -أَا املس١ٜٓ املٓٛض٠ فكس أْؿ٧ فٝٗا َهتب ي١٦ًٝٗ 
ًـو يف اسبذـاظ زلـٛ ا٭َـرل فٝصـٌ بـٔ       ٚيهٓ٘ ؽبطع يف ض٥اغـت٘ ايعًٝـا إىل ْا٥ـب امل   

ٖــ إىل  9/4/1346ٚتـاضٜذ   723عبسايععٜع، ٚقس ٚد٘ املًو عبسايععٜع خطابّا بطقِ 
أَرل املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٜأَطٙ فٝٗا بإٔ تهٕٛ أَٛض اسبػب١ فٝٗا َا ؼبسزٙ ٜٚطاٙ ايؿٝذ عبساهلل 

٥ـٌ عـاّ   بٔ سػـٔ بـٔ سػـني ايـصٟ عـني ض٥ٝػـّا يًكطـا٠ يف املٓطكـ١ ايػطبٝـ١ يف أٚا         
 .(28)ايؿٝذ عبساهلل بٔ بًٝٗس ايصٟ اْتكٌ إىل سا٥ٌٖـ، بس٫ّ َٔ 1346

َٚع أ١ُٖٝ ا٭ثط ايصٟ تطتب ع٢ً تأغٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ     
املٓهط َٔ قبـٌ املًـو عبـسايععٜع، إ٫ أْـ٘ ٫ ميهـٔ إغفـاٍ دٗـٛز املًـو عبـسايععٜع          

هط ٚاملتُج١ً يف ضغـا٥ً٘، َٚٓاصـشت٘   ايؿدص١ٝ يف صباٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓ
 .(29)ايٓاؽ بٛدٛب ايتعاّ ايطاعات، ٚا٫ْتٗا٤ عٔ املٓهطاتيٮَطا٤ ٚعا١َ 

ٚقس عطف عٔ املًو عبسايععٜع أْ٘ آَـط بـاملعطٚف ْٚـاٙ عـٔ املٓهـط، َتُػـو       
بأسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ق٫ّٛ ٚع٬ُّ يف ناف١ اجملـا٫ت، عاَـٌ مبـا ؼبكـل املصـًش١      
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٘، ضببّا يًعًُا٤، نجرل ايتٛدٝ٘ ٚايٓصح ٚاإلضؾاز شلِ، إمياّْا بإٔ ضببـ١ اشبـرل   يب٬زٙ ٚؾعب
 .(30)إلخٛاْ٘ نُشبت٘ يٓفػ٘

ٖــ عكـس   1355َٚٔ مج١ً اٖتُاّ املًـو عبـسايععٜع بـأَط اسبػـب١ أْـ٘ يف عـاّ       
َع أٌٖ اسبٌ ٚايعكـس ٚنبـاض املـٛظفني يف ايسٚيـ١، ٚممـا قايـ٘ يف شيـو        ادتُاعّا عاَّا 

 ا٫دتُاع:

ب إٔ تٓعطٚا يف َػأي١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط تٓفٝـصّا ٭َـط اهلل      "ػب
نُا ػبب إٔ ْٓعف أْفػٓا َٔ ا٭زضإ، ْٚطٗطٖا َـٔ نـٌ ا٭َـٛض املدايفـ١،     ي٘...  ٚسفعّا

اهلل، ٚغباف عكٛبت٘، إش يٝػت ٖٓاى عكٛب١ أؾس َٔ عكٛب١ اهلل دـٌ   ْٚسْٛ إىل َا ٜطضٞ
ٕ قس٠ٚ صاسب١ يًُػًُني يف نٌ عُـٌ َـٔ أعُاشلـا،    ٚع٬، ٖٚصٙ ايب٬ز ػبب إٔ تهٛ

ٚعبٔ ْطًب املػـاعس٠ يف ٖـصا ايؿـإٔ َـٓهِ َٚـٔ ا٭ًٖـني، ْطٜـس إٔ تهْٛـٛا عْٛـّا          
يًشه١َٛ يف ٖصا ا٭َط، ٭ْ٘ إشا نإ ازبُٝع اتفكٛا ع٢ً زض٤ املفاغس غٌٗ ايعٌُ، أَـا  

 ٗا ٖٞ:إشا ناْت إدباض١ٜ صعب سًٗا، ٚباٍ أَطٖا، ٚإٕ املػاعس٠ اييت ْطًب

 َػاعس٠ ا٭ٖايٞ. أ٫ّٚ:

تطتٝب بطٜك١ يسض٤ املفاغس ٚاسبًٝٛي١ زٕٚ ايفػاز، يٓتُهٔ َٔ إقا١َ ايؿطع  ثاّْٝا:
ايؿطٜف، فإشا عًُٓا ٖصا قُٓا باي٬ظّ، ٖٚصا أِٖ َا ػبب ايعٓا١ٜ ب٘، ٭ٕ ايسْٝا إشا 

فصت أَا إشا عُط ايسٜٔ، ْٚ ..نجطت خرلاتٗا ٚأٌُٖ ايسٜٔ ف٬ فا٥س٠ تطد٢ َٓٗا.
أٚاَطٙ، ٚادتٓبت ضباضَ٘ صًشت ايسْٝا، فأْا أضدٛ إٔ تفهطٚا يف باع١ اهلل ٚطبافت٘، 
ٚاتباع غ١ٓ ضغٛي٘، ٚأضدٛ إٔ تٗتُٛا با٭َط اٖتُاَّا ؾسٜسّا، فبإص٬ح ٖصٙ املػأي١ 

 .(31)ٜصًح نٌ ؾ٤ٞ"

ٚيف صباٍ ا٭َط باملعطٚف: عين املًو عبسايععٜع بطباع١ أِٖ نتب أ١ُ٥ اإلغـ٬ّ  
كت٘ خايص١ يٛد٘ اهلل، ٚبتٛظٜعٗا ع٢ً املػـًُني احملتـادني يف َؿـاضم ا٭ضض    ع٢ً ْف
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َٚػاضبٗا بًبّا ملطضا٠ اهلل، فهإ َا ببع َٔ شيـو ٜطبـٛ عًـ٢ ٦َـ١ أيـف عٓـٛإ َـٔ        
 (32)ايهتب املعتدل٠. 

ٚدٗٛز املًو عبسايععٜع، ٚعٓاٜت٘ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط، ْٚصـح    
ٌ   املػًُني، ٚزعٛتِٗ إىل اشب  رل بأقٛاي٘ ٚأفعاي٘، ٫ ميهٔ سصطٖا يف ٖـصٙ ايعذايـ١، بـ

ؼبتاز إىل حبح َػتكٌ، ٚيهٔ ٖصٙ مناشز يًتسيٌٝ عًـ٢ عٓاٜتـ٘ ٚاٖتُاَـ٘ بٗـصا ا٭َـط      
 ايععِٝ.

 املبشح ا٭ٍٚ: ايػرل٠ املٛدع٠ يًًُو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز:

يكـاض٨ ْبـص٠   قبٌ اسبسٜح عٔ املًو غعٛز ٚعٓاٜت٘ باسبػب١، ٫بـس َـٔ إعطـا٤ ا   
 سٝا٠ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز.تاضؽب١ٝ عٔ 

ٚيس ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع بٔ عبسايطمحٔ بٔ فٝصٌ بٔ تطنٞ بـٔ عبـساهلل   
ٖــ  1319بٔ ضبُس بٔ غعٛز يف َس١ٜٓ ايهٜٛت يف ايّٝٛ اشباَؼ َٔ ؾٗط ؾٛاٍ عـاّ  

 (33)ّ. 1902اشباَؼ عؿط َٔ ؾٗط ٜٓاٜط عاّ املٛافل 

ت ٫ٚزت٘ َع قٝاّ ٚايسٙ )املًو عبـسايععٜع( باملًشُـ١ ايبطٛيٝـ١ ايـيت     ٚقس تعآَ
اغتعاز بٗا َس١ٜٓ ايطٜـاض، فأزلـاٙ )غـعٛزّا( تُٝٓـّا بايٓصـط ايـصٟ سككـ٘، ٚتفـا٫ّ٩         

 (34)ٜأًَ٘. باملػتكبٌ ايصٟ 

ْٚؿأ ا٭َرل غعٛز ٚتطعطع يف نٓف ٚايسٙ مبس١ٜٓ ايطٜاض بعس إٔ عازت ا٭غط٠ 
سٝح عٗس ب٘ ٚايسٙ إىل املكط٨ ايؿـٝذ عبـسايطمحٔ بـٔ ْاصـط بـٔ      إيٝٗا يف ايعاّ ْفػ٘، 

املؿٗٛض بتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ، فتعًِ ع٢ً ٜسٜ٘ َبـاز٨ ايكـطا٠٤ ٚايهتابـ١،     (35)َفرلٜر
، نُـا زضؽ بعـض ا٭َـٛض ايؿـطع١ٝ يف ايفكـ٘ ٚاسبـسٜح       (36)ٚسفغ غٛضّا َٔ ايكطإٓ

ايػ٘ ٚصبايؼ دسٙ اإلَاّ ٚايتفػرل ع٢ً ٜس عسز َٔ عًُا٤ ظبس، ٚأَطٙ ٚايسٙ حبطٛض صب
 مما أنػب٘ ايعًِ ايػعٜط، ٚاشبدل٠ ايهبرل٠. (37)عبسايطمحٔ بٔ فٝصٌ;
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فًُا ندل ا٭َرل غعٛز بسأ ٜهػب ثك١ ٚايسٙ املًو عبـسايععٜع، فبـسأ يف مماضغـ١    
بعض املٗاّ ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض١ٜ; ست٢ إٕ ٚايسٙ نإ ٜفٛض٘ يف بعض املٗاّ 

فُا نإ َٔ املًـو عبـسايععٜع إ٫    (38)يػٝاغ١ٝ ٚخاص١ اشباضد١ٝ. تهػب٘ اسبٓه١ ااييت 
ٕ  (39)إٔ عٝٓ٘ ْا٥بّا عاَّا ي٘ يف ظبس عٓسَا بًؼ غٔ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ َٔ عُطٙ  ، شلـصا نـا

 ا٭َرل غعٛز ٜعتدل ايػاعس ا٭مئ يٛايسٙ يف بٓا٤ ٚتأغٝؼ ايسٚي١.

يًعٗـس يف ايٝـّٛ ايػـازؽ    ثِ قاّ املًو عبسايععٜع بتعٝني ابٓ٘ ا٭َرل غعٛز ٚيّٝا 
. فهـإ ْعـِ ايػـٓس    (40)1933َّـاٜٛ   11ٖـ املٛافـل  1352ؾٗط ضبطّ غ١ٓ عؿط َٔ 

ٚايعطس يٛايسٙ، نُا أغٓس املًو عبسايععٜع ٫بٓ٘ ا٭َرل غعٛز قٝاز٠ ايكـٛات املػـًش١   
 .(41)ّ 1953أغػطؼ 24ٖـ املٛافل 1372شٟ اسبذ١  15بتاضٜذ 

ٜـّٛ   -ضمحـ٘ اهلل   -ٙ املًـو عبـسايععٜع   ثِ تٛىل َكايٝس اسبهِ بعـس ٚفـا٠ ٚايـس   
. ٚظٌ املًو غعٛز ٜتٛىل (42)1953ّْٛفُدل  9ٖـ املٛافل 1373ضبٝع ا٭ٍٚ  2ا٫ثٓني 

ٖـ املٛافل 1384اسبهِ ست٢ ايّٝٛ ايػابع ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط مجاز٣ اٯخط٠ غ١ٓ  زف١
ّ، سٝح بٜٛع ٚيٞ عٗسٙ ا٭َـرل فٝصـٌ بـٔ عبـسايععٜع ًَهـّا عًـ٢       1964ْٛفُدل  2

 .(43)ايب٬ز

يكس غاض املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع ع٢ً ْٗر ٚايسٙ، فهإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز 
ٚايسٙ بايطقٞ بايب٬ز يف مجٝع اجملا٫ت ايػٝاغـ١ٝ، ٚايتٓعُٝـات اإلزاضٜـ١، ٚا٫قتصـاز١ٜ     

يف تػٝرل زف١ اسبهِ، آخصّا بأغـباب   عٚا٫دتُاع١ٝ، َتُػهّا بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 
يتشكٝل ايٓٗط١ ايؿا١ًَ ايـيت تػـرل سٝـا٠ ايٓـاؽ َٚعاؾـِٗ، ٚتطاعـٞ       ايتكسّ ٚايطقٞ 

َصاسبِٗ يف ض٤ٛ ٖسٟ اإلغ٬ّ; عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ٥٬َُـ١ خايٝـ١ َـٔ املٓهـطات     
ٚا٫عبطاف تػاعس ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زعُ٘ شل١٦ٝ ا٭َط 

 ١.باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ٖصٙ ايب٬ز املباضن
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 َٔ أقٛاي٘ املٛدع٠ املعدل٠: 

  عبٔ زعا٠ إىل اإلميإ باهلل تعاىل ٚبطغٍٛ اهلل"  ٛٚبهتاب اهلل ٚبػ١ٓ ْبٝ٘. عبٔ ْسع
 ". ..إىل شيو دٗس باقتٓا يف ايػط ٚايعًٔ.

    ٛغـا٥ٌ يف  "إٕ أٍٚ َا ُٜٗٓا مجٝعّا ٖٛ ا٫عتصاّ حببٌ اهلل املـتني، ٚإٔ ْتدـص َـٔ اي
ضٚح ايتٛسٝس اشبايص يف قًٛب أفـطاز ايؿـعب نافـ١ ستـ٢      زاخٌ ب٬زْا َا ميهٔ

ؽبًص ازبُٝع ايعباز٠ هلل ٚسسٙ، ٚغٓػرل يف شيو بٗسٟ نتـاب اهلل يف ايـسع٠ٛ إىل   
 اهلل باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ يف نٌ صباٍ".

       صا "فٓشٔ ْعًٔ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭ؾٗاز أْٓا يػٓا ًَٛنـّا فشػـب، بـٌ عبـٔ زعـا٠ شلـ
 .(44)ايسٜٔ"

    ٍْٚصـط زٜـٔ اهلل،    -ٖٚـٛ ا٭غـاؽ    -"إٕ يٞ يف ٖصٙ اسبٝا٠ ٖـسفني: اشلـسف ا٭
٫  ٚذبهِٝ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘، ٚايجاْٞ: أْـين أَؿـٞ بهـِ إىل ا٭َـاّ، ٚأْـين     

ٚزْٝانِ ٚايذلفٝ٘ عٓهِ، ٚأدعٌ أَتهِ أَـ١   أتأخط عُا فٝ٘ َصًش١ يهِ يف زٜٓهِ
 .(45) ٖصا ايعصط املباضى"ضاق١ٝ دباضٟ ا٭َِ ايطاق١ٝ يف

إٕ أبطظ َا يف ؾدص١ٝ املًو غعٛز إمياْ٘ بسٜٓ٘ عٔ زضاغ١ ٚذبكٝل ٚحبح، فٗـٛ   
َػًِ عاٌَ باإلغ٬ّ ٫ يرلضـٞ ضعٝتـ٘، ٚػبُـع سٛيـ٘ ؾـعب٘، ٚيهـٔ ٭ْـ٘ ٜعـطف         
اإلغ٬ّ سل املعطف١، فاإلغ٬ّ ػبطٟ َٓـ٘ ٚدـٛزّا يف ْبطـات قًبـ٘، ٜٚتـأيل ْـٛضّا يف       

إؾطاقّا يف تكاغِٝ ٚدٗ٘، يصيو فٗٛ ٜكِٝ أضنإ اإلغ٬ّ بطٚس٘ خًذات ْفػ٘، ٜٚؿع 
 ٚدٛاضس٘، َ٪َّٓا ب٘، َعتكسّا يف عسايتـ٘، ٫ٚ ٜـط٣ اإلغـ٬ّ أبـسّا إ٫ سهُـّا ٚغٝاغـ١      

ٚعباز٠، ٫ٚ ٜعتكـس إٔ اإلغـ٬ّ ٜهـٕٛ عًـ٢ سكٝكتـ٘ يف ْفـٛؽ املػـًُني ٚأسهاَـ٘         
 ٘ ٚنـٌ َـا ميًـو يف غـبٌٝ      َعط١ً، بٌ ٖٛ ع٢ً أمت اغتعساز يبصٍ ضٚس٘ َٚاي٘ ٚداٖـ

 إغعاز ضعٝت٘ َا زاَت َػ١ًُ َٓفص٠ ٭سهاّ اإلغ٬ّ.
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ٜٓـاٜط   24ٖـ، املٛافل 1388ٚيكس تٛيف املًو غعٛز يف ايػازؽ َٔ شٟ اسبذ١ 
ّ يف أثٝٓا عاص١ُ ايْٝٛإ، ْٚكٌ دجُاْ٘ إىل َه١ املهط١َ، ٚصًٞ عًٝ٘ يف اسبـطّ  1969

 .(46)عٛزاملهٞ، ثِ ْكٌ إىل ايطٜاض ٚزفٔ يف َكدل٠ اي

 املبشح ايجاْٞ: اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز:

يكس سعٝت ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف عٗس املًو غعٛز بهـٌ  
عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ ٚاٖتُاّ َٔ قبً٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ٚشيو تٓفٝصّا يٛص١ٝ ٚايـسٙ املًـو   

ٖــ،  1352ضبـطّ   16سني بٜٛـع ٚيٝـّا يًعٗـس يف     عبسايععٜع يف ايدلق١ٝ اييت ٚدٗٗا إيٝ٘
ّ، ٚمما دا٤ فٝٗا: "... ٚعًٝو بـاسبطص عًـ٢ ا٭َـط بـاملعطٚف     11/5/1933املٛافل 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإٔ ٜهٕٛ شيـو نًـ٘ عًـ٢ بطٖـإ ٚبصـرل٠ يف ا٭َـط ٚصـسم يف        
 .(47)إخل" ..ايععمي١.

َرل غعٛز مبٓاغب١ تعٝٝٓ٘ إٕ تًو ايدلق١ٝ اييت أضغًٗا املًو عبسايععٜع إىل ابٓ٘ ا٭
ٚيّٝا يًعٗس تتهٕٛ َٔ ث٬خ فكطات، ٚناْت أٍٚ فكط٠ َٔ تًو ايدلق١ٝ تتطُٔ ايتأنٝس 
ع٢ً ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإٔ ٜهٕٛ شيو عٔ بطٖإ ٚزيٌٝ 
قابع، ٚبصرل٠ فُٝا ٜأَط ب٘ ٢ٜٗٓٚ عٓ٘. إْٗا ٚص١ٝ عع١ُٝ َٔ ضدٌ ععِٝ نإ ٜسضى 

صٙ ايؿعرل٠ ٚاحملافع١ عًٝٗا، ٫ٚ ؾو إٔ تًو ايٛص١ٝ أندل بطٖإ ٚزيٌٝ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖ
سفعٗا اهلل َٔ سكس اسباقسٜٔ  -قٝاّ ٖصٙ ايسٚي١ املباضن١ )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ( 

ع٢ً ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط  -ٚسػس اسباغسٜٔ ٚأعسا٤ ايسٜٔ 
ّا َٔ املٓعي١ ايعع١ُٝ شلصٙ ايؿعرل٠ اييت متجٌ أسس ٚعٓاٜتٗا ٚضعاٜتٗا شلا، ٚشيو اْط٬ق

 ڎ ڎ ڌ ڌچايسعا٥ِ ايط٥ٝػ١ يكٝاّ ايسٚي١، ٚاَتجا٫ّ يكٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: 

 گ گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

 .(48)چ  گ
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يكس أزضى ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع أُٖٝـ١ ؾـعرل٠ اسبػـب١ )ا٭َـط بـاملعطٚف      
ا َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، سٝح ٜتبني شيـو َـٔ خـ٬ٍ    ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط( ٚاحملافع١ عًٝٗ

ٖـ ٜفٝس بتعٝني ايؿـٝذ عبـساهلل بـٔ    30/2/1362تٛدٝٗ٘ خطابّا إىل أٖايٞ ايعيفٞ يف 
غًُٝإ ايطَٚٞ ٚإخٛاْ٘ ايج٬ث١ يًكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ٚقس 

املعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط أٚصاِٖ بتك٣ٛ اهلل تعاىل َٚطاقبت٘ يف ايكٝاّ بٛادب ا٭َط ب
عٔ بصرل٠، ٚإؾـفام عًـ٢ ٖساٜـ١ ايٓـاؽ ْٚصـشِٗ، ٚإٔ ٜهـٕٛ اضتبـابِٗ بكاضـٞ         

 .(49)ايبًس٠

إٕ ٖصا اشبطاب ٜـبني ازبٗـٛز ايـيت نـإ ٜبـصشلا ا٭َـرل غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع          
يًُشافع١ ع٢ً ؾعرل٠ اسبػب١، ٚنصيو سطص٘ ع٢ً ٚدٛز َٔ ٜكّٛ بٗصا ا٭َط يف نٌ 

 ملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.ٚقط١ٜ يف اَس١ٜٓ 

ومما يدّل على اهتمام امللك سعود بن عبد العزيز منذ  نن اذان ولًذال للع ذد 
بذذذ محل اة ذذذبا والعذذذا مف علً ذذذا  معذذذد  فرذذذوادا مذذذن ن ذذذ   مذذذحل  ا فدا  امل مذذذا 
املكلمف هبا على نام  و ه، وعذدم اشغذهلادا بذ موخ ن ذحلل االبنذت عذن  ذو   

نشذذه نرذذدخ  و ً ذذه الكذذحلل للم ذذلول عذذن املالًذذا   لعمذذا العذذً  دذذا وفسذذحلها  
عبذذذد العزيذذذز التذذذوخيحلص، بذذذ ن بنذذذم لعبذذذد ا  بذذذن خومذذذ   –رًنذذذ ا   –اجملمعذذذا 

خ ذذًه هً ذذذا افمذذذحل بذذذاملعحلو  والن ذذذ  عذذذن املنكذذذحل   الزلمذذذ  منذذذحلو ال عًنًذذذال سذذذنويال 
 عباض٠ عٔ متط ٚقُح، ٚنصيو إخٛاْ٘ ايج٬ث١. 

غــعٛز بــٔ عبــس ايععٜــع... إىل عبــس ايععٜــع  ٚممــا دــا٤ يف تًــو ايطغــاي١: "َــٔ
.. قاعس٠ عبس اهلل بٔ ضَٚٞ ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط    .ايتٛػبطٟ

متط ٚمثاْني صاع عٝـ، ٚخٜٛاٙ ايج٬ث١ ٜهٕٛ ايصٟ شلـِ عًـ٢    (50)ٚظ١ْ تهٕٛ َا٥تني 
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..، .اهلل ٚظْ٘ متط ٚع٢ً غتني صاع عٝـ ابتسا٤ّ َٔ عٝـ اسباضط إٕ ؾـا٤  ١٦َ ٚمخػني
 .(51)ٖـ"20/5/1363

َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٚتأٌَ َا مجع٘ ايباسـح َـٔ َصـازض َٚطادـع فُٝـا ؽبـص       
ٚدس ايباسح إٔ املًو غعٛز نإ ي٘ ض٩ٜـ١   -ضمح٘ اهلل  -اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز 

عا١َ ٚؾا١ًَ يف ْعاّ اسبهـِ، ٖٚـصٙ ايط٩ٜـ١ اْعهػـت عًـ٢ داْـب ا٫ٖتُـاّ بـأَط         
ملًو غعٛز ٖٛ املٓطًل اإلغ٬َٞ يف نـٌ ؾـإٔ َـٔ ؾـ٪ٕٚ     اسبػب١، ٚقس نإ َٓطًل ا

ايسٚي١، ٚيصا فكس سعٝت اسبػب١ بأ١ُٖٝ نبرل٠ يسٚضٖا ايععِٝ يف اسبفـاظ عًـ٢ اشلٜٛـ١    
اإلغ١َٝ٬ يًسٚي١ َٚا تكسَ٘ َٔ محا١ٜ يًُذتُع َٔ ايفػاز، ٚميهٔ يًباسـح إٔ ؼبـسز   

 ت١ٝ:ا٫ٖتُاّ باسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز يف ازبٛاْب اٯدٛاْب 

 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١، ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘. -1

ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َٔ خ٬ٍ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات٘  -2
 ٚأسازٜج٘.

 ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١. -3

 دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا. -4

 ازبٛاْب ايػابك١ ٜصنط ايباسح َا ٜأتٞ:ٚيتٛضٝح 

 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١ ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘: -1

َٚٔ مج١ً اٖتُاّ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ اسبػب١ عٓـسَا نـإ ٚيٝـّا يًعٗـس أضغـٌ      
( ٚتـاضٜذ  5388خطابّا إىل ْا٥ب املًو يف اسبذاظ ا٭َرل فٝصٌ بٔ عبـسايععٜع بـطقِ )  

يؿٝذ عبساملًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ ض٥ٝػّا ي١٦ًٝٗ يف ٖـ ٜكطٞ بتعٝني ا10/2/1372
َه١ املهط١َ، ٚضبط اشل٦ٝات اٯَط٠ باملعطٚف يف نٌ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚدس٠ ٚايطـا٥ف  
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اضتبابّا نًّٝا بفطًٝت٘ يف َه١ املهطَـ١، ٚإٔ تهـٕٛ َػـتك١ً بـصاتٗا، َٚطدعـ٘ يف شيـو       
نُا ٖٛ َتبـع يف ٦ٖٝـ١    -املصنٛض٠ ْا٥ب املًو يف اسبذاظ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايعٌُ يف اشل٦ٝات 

ٚإٔ ٜهٕٛ تٓعِٝ َٛاظْتٗا ٚاإلؾطاف عًـ٢ تٓفٝـصٖا َـٔ     -ا٭َط باملعطٚف يف ايطٜاض
قبٌ ايؿٝذ عبساملًو، ٚنصيو فُٝا ؽبتص با٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، بـٌ      

 . (52)دعٌ ي٘ ايص٬س١ٝ املطًك١ يف ايفصٌ ٚايتعٝني يف َٛظفٞ تًو ايسٚا٥ط

رل غـعٛزّا سُٝٓـا نـإ ٚيٝـّا يًعٗـس أصـسض تعًُٝـات سًـت ضبـٌ          بٌ إٕ ا٭َـ 
ايتعًُٝات املٛضٛع١ غابكّا ي٦ًٝٗات ػبب إٔ تتُؿ٢ مبٛدبٗا ٦ٖٝات ا٭َـط بـاملعطٚف   
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٜٚتطح شيو َٔ خ٬ٍ خطاب٘ املٛدـ٘  

( ٚتـاضٜذ  5345سٝٓصاى بـطقِ ) إىل ا٭َرل فٝصٌ بٔ عبسايععٜع ْا٥ب املًو يف اسبذاظ 
ٖـ بايعٌُ مبٛدب تًو ايتعًُٝات، ٚتبًٝؼ ازبٗـات املدتصـ١ بـصيو،    10/2/1372

 ( غت١ عؿط بٓـسّا. 16. ٚقس تهْٛت تًو ايتعًُٝات َٔ )(53)ْٚؿطٖا يف ازبطا٥س احمل١ًٝ 
َٚٔ بٓٛز تًو ايتعًُٝات تؿهٌٝ ١٦ٖٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف نٌ بًـس٠  

َٚٓٗا أٜطّا إٔ ي٦ًٝٗات َطًل ايص٬سٝات يف إْهاض نٌ َا تطاٙ َٓهطّا ؾـطعّا،   حبػبٗا،
 ٚغـرل٠  ٚإيعاّ ازبُٗٛض بأزا٤ ايٛادبات ايؿطع١ٝ، َكتس١ٜ يف شيـو بٗـسٟ ايطغـٍٛ    

اشبًفا٤ ايطاؾسٜٔ َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ باسبػ٢ٓ ٚايطفـل بٗـِ. ٚممـا دـا٤ يف إسـس٣ تًـو       
ًُٗا َٝٓا٤ حبطٟ أٚ دٟٛ أٚ بطٜل بطٟ تطز ايبٓٛز أْ٘ ع٢ً نٌ ١٦ٖٝ ٜٛدس يف َٓطك١ ع

َٓ٘ بطا٥ع يًًُُه١ إٔ تعني َٔ قبًٗا َٛظفـّا زا٥ُـّا بـصيو املٝٓـا٤، أٚ بتًـو ايطـطم       
ملعا١ٜٓ ايٛاضزات َٓ٘ يًًُُه١ َع َٛظفٞ ازبُاضى ملٓع َا ٖٛ ممٓٛع زخٛي٘ إىل املًُه١ 

 .(54)فُٝا ي٘ ص١ً بعٌُ اشل١٦ٝ

ملًو غـعٛز ايـب٬ز اَتـسازّا ٚتأصـ٬ّٝ يتجبٝـت      يكس ناْت ايفذل٠ اييت سهِ فٝٗا ا
ا٭ٚضاع ٚتطغٝذ ا٫غتكطاض يف َطافل ايسٚيـ١ بصـف١ عاَـ١، ٚيف أعُـاٍ ا٫ستػـاب      
ٚا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط عًـ٢ ٚدـ٘ اشبصـٛص، فكـس أخـصت ايسٚيـ١           
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با٭غايٝب اسبسٜج١ يف ايتؿه٬ٝت ٚا٭عُاٍ اإلزاض١ٜ، ٚأْؿـ٦ت شلـصا ايػـطض أدٗـع٠     
ص١ يف مجٝع املطافل متؿّٝا َـع َكتطـٝات ايعصـط، ٚيٛاظَـ٘ ايعصـط١ٜ، ٚناْـت       َتدص

ايػ١ُ ايباضظ٠ يتًو ايٓعِ ٖٞ ايتدصص يف ا٭عُاٍ ٚا٭ْؿط١ غٛا٤ أناْـت يإلْتـاز   
 .(55)ايطقاب١ أّ املتابع١ أّ غرل شيو َٔ أْؿط١أّ اشبسَات أّ 

ٓهط ْصٝبٗا َـٔ  ٚيف عٗس املًو غعٛز ْايت ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ امل
ــاّ أٚ      ــض املٗ ــا بع ــًت َٓٗ ــط١، ففص ــاٍ ٚا٭ْؿ ــص يف ا٭عُ ــسٜح ٚايتدص ايتش
ايتدصصات، ٚتكًصت ْتٝذ١ يصيو بعض أعُاشلا، ٚع٢ً أ١ٜ سـاٍ فـإٕ ْـعع بعـض     
املٗاّ َٔ اشل١٦ٝ خ٬ٍ تًو ايفذل٠ ٫ ٜكًٌ َٔ ؾأْٗا; ٭ٕ َا اْتعع َٓٗا نإ حبادـ١ إىل  

ٚسسٖا أزا٩ٙ ٚا٫ستػاب فٝ٘ يف ظٌ ايعـطٚف   ربصص زقٝل ٭زا٥٘، ٚيٝؼ مبكسٚضٖا
املتطٛض٠ ٚايتكٓٝات اسبسٜج١، ٚإ٫ ٭ْؿ٦ت بٗا َعاٌَ يتشًٌٝ ايعٝٓـات، ٚيًُٛاصـفات   
ٚاملكاٜٝؼ بايٓػب١ يًُصٓٛعات. أَـا بايٓػـب١ يٮعُـاٍ املٓٛبـ١ بٗـا فكـس بكٝـت َـٔ         

عًـ٢ غـ١َ٬   أعُاشلا، ٖٚٞ ا٫ستػاب يف ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ خاص١ فُٝا ٜتعًـل باحملافعـ١   
ايعكٝس٠، ٚايعبازات َٚا ٜتعًل بأزا٥ٗا ٚؾعا٥طٖا، ٚنجرل َٔ املعـا٬َت ٚا٭خ٬قٝـات   

 (56)اييت أَط بٗا اإلغ٬ّ ٢ْٗٚ عٔ غرلٖا. 

ْٚعطّا يًتطٛض اإلزاضٟ ايصٟ سسخ يف عٗس املًو غعٛز مت إْؿا٤ أدٗع٠ ضقابٝـ١  
١ ستـ٢ تتـٛا٤ّ َـع    َتدصص١ صسضت شلا عس٠ أْع١ُ يًكٝـاّ بأعُـاٍ املطاقبـ١ ٚاملتابعـ    

ا٭غايٝب املعاصط٠، ٚذبكـل يف ايٛقـت ْفػـ٘ اشلـسف ا٭زلـ٢ َـٔ ا٭َـط بـاملعطٚف         
 (57)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َٚٔ تًو ا٭دٗع٠ اييت سسز شلا أْع١ُ َا ٜأتٞ:

 ْعاّ زٜٛإ املعامل: -1
 ٖـ. 17/9/1374، ٚتاضٜذ 2/13/8759ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 يتعٜٚط:ْعاّ دطا٥ِ ايطؾ٠ٛ ٚا -2
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 ٖـ.29/11/1377، ٚتاضٜذ 43ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ْعاّ َهافش١ ايػـ ايتذاضٟ: -3
ٖـ ٚاملتٛز 6/8/1381، ٚتاضٜذ 601ايصازض بكطاض صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ٖـ.14/8/1381، ٚتاضٜذ 45باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ْعاّ املعاٜط٠ ٚاملكاٜٝؼ: -4
ٖـ، بٓا٤ ع٢ً قطاض 13/9/1383ضٜذ ، ٚتا29ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ٖـ.2/9/1383ٚتاضٜذ  627صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ْعاّ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚاملصنط٠ ايتفػرل١ٜ: -5
ٖـ، بٓا٤ّ ع٢ً قطاض 11/10/1383، ٚتاضٜذ 37ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 .(58)ٖـ26/9/1383ٚتاضٜذ  692صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

طقاب١ٝ اييت صسضت يف عٗس املًو غعٛز ٫ ؾو إٔ إْؿا٤ تًو ا٭دٗع٠ اي
إغٗاَّا فعا٫ّ يف املطاقب١ ٚاملتابع١ ايسقٝك١، ٚنإ شلا اْعهاغات إػباب١ٝ ع٢ً  أغُٗت

 ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

نإ عٗس املًو غعٛز عٗس ْٗط١ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، فكس 
. بعس إٔ ناْت تًو (59)ي١٦ًٝٗ يف مجٝع أعبا٤ املًُه١ عٗسٙ افتتاح فطٚع عسٜس٠ مت يف 

( ١٦َ 121مت إْؿا٤ ) -ٚبٓا٤ّ ع٢ً ضغبت٘ -َكصٛض٠ ع٢ً املسٕ ايط٥ٝػ١، يصيو  اشل٦ٝات
ٚٚاسسّا ٚعؿطٜٔ َطنعّا شل٦ٝات ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف اسبذاظ ٚتٗا١َ. 

٦ٝات ا٭َط باملعطٚف َٓصب ض٥اغ١ مجٝع ٖ -نُا غبل  -ٚقس أغٓس املًو غعٛز 
بٔ إبطاِٖٝ آٍ املٓهط يف تًو املٓابل إىل فط١ًٝ ايؿٝذ عبساملًوٚايٓٗٞ عٔ 

املطانع ايط٥ٝػ١ يف تًو املٓابل: َه١ املهط١َ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، دس٠،  . َٚٔ(60)ايؿٝذ
ايطا٥ف، أبٗا، دٝعإ، ظبطإ، تبٛى، بًذطؾٞ، ايكٓفص٠، أًَر، بٝؿ١، ٚنإ َكط 
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اشل٦ٝات يف َه١ املهط١َ، ٚبًؼ عسز املٛظفني ايتابعني زبُٝع تًو اشل٦ٝات  ايط٥اغ١ يتًو
 .(61)( تػع١٦ُ َٛظف َٔ زٕٚ ازبٓٛز ايتابعني شلا900ّ )1960/ٖـ 1380غ١ٓ 

ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َـٔ خـ٬ٍ خطابـات املًـو غـعٛز ٚنًُاتـ٘        -2
 ٚأسازٜج٘: 

ٜٛضز ايباسح صبُٛع١ َٔ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات٘ يف املٓاغبات املدتًف١ 
 ع٢ً تًو ايتٛدٝٗات: تؿتٌُ

: اييت أنس فٝٗا ع٢ً عٓاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ با٭َط باملعطٚف َٔ أقٛاٍ ا٭َرل غعٛز -1
إٕ ؾا٤ اهلل  -ح ٚيّٝا يًعٗس قٛي٘: " غأبصٍ ا٫دتٗاز ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط عٓسَا أصب

يف غبٌٝ ن١ًُ ايتٛسٝس، ٚتكِٜٛ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ، ٚايٓصح يإلغ٬ّ ٚاملػًُني  -
ظاٖطّا ٚبابّٓا، ٚايٓصح ي٫ٜٛتِٗ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإقا١َ 

 .(62)شيو ع٢ً نٌ نا٥ٔ َٔ نإ "

ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع عٓسَا نإ ٚيّٝا إٕ تًو ايهًُات اييت صسضت عٔ 
يتٛضح يٓا َس٣ سطص٘ ايؿسٜس ع٢ً ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط،  يًعٗس

ٚاٖتُاَ٘ بٗا، ٚدعٌ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َاث٬ّ أَاّ عٝٓٝ٘ يف تصطٜف 
ؿأ عًٝ٘، ٚإزضانّا تطب٢ ْٚ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚشيو إْفاشا يٛص١ٝ ٚايسٙ ي٘، ٚمتؿّٝا َع َا

 َٓ٘ ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايؿعرل٠ ايس١ٜٝٓ ايعع١ُٝ يف ايتُهني، ٚاغتكطاض زعا٥ِ ايسٚي١.

 :اشبطاب ايصٟ أيكاٙ يف افتتاح صبًؼ ايؿٛض٣ -2

ٚمما ٜدلٖٔ ٜٚٛضح عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
 افتتاح صبًؼ ايؿٛض٣ مبه١ املهط١َ املٓهط أثٓا٤ ٫ٜٚت٘ يًعٗس اشبطاب ايصٟ أيكاٙ يف عٔ

 ٖـ، ٚمما دا٤ يف شيو اشبطاب ايكِٝ َا ٜأتٞ:1365عاّ 
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عبٔ ٫ ْطٜس شلصٙ ايب٬ز إ٫ نٌ إص٬ح ٜعٛز ع٢ً ا٭١َ باشلٓا٤ ٚايطفا١ٖٝ  ..".
ٚاشبرل ايهجرل، ٚأندل َا ْتُػو ب٘ ٖٛ ن١ًُ ايتٛسٝس، ٚاسبطص عًٝٗا، ٚبح ايتعايِٝ 

يصشٝش١، ٚاسبطص ع٢ً ايصًٛات يف أٚقاتٗا، ٚا٭َط باملعطٚف اإلغ١َٝ٬ ٚايعكٝس٠ ا

 ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌچ . قاٍ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ايععٜع: (63)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

 گ گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ

 .(64)چگ

 :خطاب ٚيٞ ايعٗس ٭َطا٤ غاَس ٚظٖطإ -3

املٓهط،  ٚمما ٜسٍ ع٢ً عٓا١ٜ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
َٚس٣ َا متجً٘ تًو ايطنٝع٠ َٔ َها١ْ يسٜ٘; فكس ٚد٘ خطابّا عٓسَا نإ ٚيّٝا يًعٗس 

 غاَس ٚظٖطإ ؼبجِٗ فٝ٘ ع٢ً ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ٭َطا٤ 

ٚقس نإ خطابّا َط٫ّٛ ٚؾسٜس ايًٗذ١ اْتكس فٝ٘ ا٭ٚضاع يف ب٬ز غاَس 
ـٍ يف ب٬ز غاَس ٚظٖطإ، ٚٚدٛز أَٛض ٚظٖطإ، أؾاض فٝ٘ بإٔ ازبٌٗ ٚ ايط٬ٍ َتف

طبايف١ يًؿطع، تأباٖا ايفطط٠ ايػ١ًُٝ، َٚٓٗا إعطاض ايٓاؽ عٔ زٜٔ اهلل، ٫ ٜتعًُٕٛ 
٫ٚ ٜعًُٕٛ ب٘، ٚايتهاغٌ عٔ ايصًٛات يف ازبُع ٚازبُاعات ست٢ أصبشت أنجط 

داٍ بايٓػا٤ املػادس َٗذٛض٠، ٚيٝؼ يصيو َٓهط ٫ٚ َػرل، ٚاْتكس نصيو اخت٬ط ايط
ّٔ ناؾفات ايٛدٛٙ، نُا اْتكس خ٠ًٛ ايطدٌ باملطأ٠  يف ا٭غٛام ٚايططقات ٖٚ
ا٭دٓب١ٝ، ٚشنط إٔ شيو ضبطّ يف ايؿطع، ٚبًب َٔ ازبُٝع ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 

 . (65)18/4/1952ّٖـ، املٛافل 23/7/1371ٖصا اشبطاب يف عٔ املٓهط، ٚقس سطض 

إىل أَطا٤  -ضمح٘ اهلل  -ٌ ا٭َرل غعٛز ٜتطح َٔ ٖصا اشبطاب املٛد٘ َٔ قب
غاَس ٚظٖطإ ٚغرلِٖ عٓسَا نإ ٚيّٝا يًعٗس تأنٝسٙ ايؿسٜس ع٢ً أَطا٤ تًو ازبٗات 
بإسٝا٤ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بعس ايتكاعؼ عٔ ايكٝاّ بٗا بني غهإ 
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زبٗات بأَٛض تًو ازبٗات َٔ ايسٚي١، مما أز٣ إىل تٗإٚ نجرل َٔ ايٓاؽ يف تًو ا
ايسٜٔ، فتفؿت بعض ا٭َٛض املٓاف١ٝ يعكٝس٠ ايتٛسٝس اييت قاَت عًٝٗا ٖصٙ ايسٚي١ 
املباضن١. ٚأنس يف خطاب٘ ع٢ً إٔ َػ٪ٚي١ٝ ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 

ازبٗات تكع ع٢ً املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ َٔ اي٠٫ٛ ٚا٭َطا٤ ٚايكطا٠ أنجط َٔ يف تًو 
 غرلِٖ.

طاب ايصٟ ٚدٗ٘ املًو غعٛز يًعًُا٤ ٚضداٍ ايكطا٤ ٚا٭َط باملعطٚف مبٓطك١ اشب -4
 ايعٗطإ:

ٚمما ٜسٍ ع٢ً اٖتُاّ ٚضعا١ٜ املًو غعٛز يًشػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، أْ٘ عٓسَا 
ٜٛد٘ خطابّا يًُػ٪ٚيني يف ايسٚي١ ٜهٕٛ ضداٍ اسبػب١ يف َكس١َ أٚي٦و املػ٪ٚيني يف 

اب٘ ايصٟ ٚدٗ٘ يًعًُا٤ ٚضداٍ ايكطا٤ ٚا٭َط تٛدٝٗات٘ شلِ، ٜٚتطح شيو َٔ خط
ٖـ 1373باملعطٚف مبٓطك١ ايعٗطإ سني ظٜاضت٘ يًُٓطك١ ايؿطق١ٝ بتاضٜذ مجاز٣ اٯخط٠ 

ٚاعًُٛا أْ٘ أِٖ َا ٚدٗٓا إيٝ٘ زٜٓٓا ٖٛ  ..ّ، ٚمما دا٤ فٝ٘: ".1953ْٛفُدل  16املٛافل 
٢ً ذبكٝك٘، ٚاإلخ٬ص ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، فُٔ ايٛادب إٔ عبطص ع

 .(66)يف إب٬غ٘، ٚايكٝاّ ب٘ يف ضفل ٚباسبػٔ "

 يف أٍٚ دًػ١ جملًؼ ايٛظضا٤ بط٥اغت٘: ن١ًُ املًو غعٛز - 5

يف أٍٚ دًػ١ جملًؼ ايٛظضا٤ بط٥اغت٘ بعس تٛيٝ٘ اسبهِ،  يكس أنس املًو غعٛز 
 ، ٚإٖٔـ، ع٢ً ايتُػو بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 1373ضدب  2ٚاييت عكست يف 

ايسٜٔ ٜأتٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ، ٚقس سح ايٓاؽ يف تًو ازبًػ١ ع٢ً إٔ 
ًٜتعَٛا بهٌ َا ٜأَط ب٘ ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٚميتٓعٛا عٔ نٌ َا ٢ٜٗٓ عٓ٘; ٭ٕ يف شيو 
خرلٟ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚ٭ْ٘ يٝؼ ؾ٤ٞ َٔ اشبرل إ٫ أَط ب٘ اإلغ٬ّ، ٚيٝؼ ؾ٤ٞ َٔ 

 (67)إ٫ ٢ْٗ عٓ٘ اإلغ٬ّ. ايؿط 
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إٕ املًو غعٛز بني ايٓٗر ايصٟ غٛف ٜػرل عًٝ٘ خ٬ٍ سهُ٘ يًب٬ز، ٖٚٛ 
ايتُػو بايعكٝس٠ ايصاف١ٝ ٚايتٛسٝس اشبايص هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚاتباع نٌ َا أَط ب٘ 
ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٚا٫َتٓاع عٔ نٌ َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٖٚصا ايٓٗر ٖٛ 

ملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٚٔ قبً٘ أ١ُ٥ ايٓٗر ْفػ٘ ايصٟ غاض عًٝ٘ ٚايسٙ َ٪غؼ ا
 ايػعٛزٜتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ أٜطّا.ايسٚيتني 

فع٢ً اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜهْٛٛا َجا٫ّ سػّٓا يف ايسع٠ٛ 

. ٚيف (68)چ ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ إىل اهلل اَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل: 
 احملتػب عًٝ٘. ّا ضفٝعّا يف ايتعاٌَ َعاسبكٝك١ إٕ خطاب املًو غعٛز ٖصا ٜعس تٛدٝٗ

ٚمل تهٔ دٗٛزٙ يف ا٭َط باملعطٚف َكتصط٠ ع٢ً ف١٦ َع١ٓٝ، بٌ خابب أَطا٤ 
املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف اسبه١َٛ، ٚسجِٗ ع٢ً باع١ اهلل ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ املٓهط، ٚشيو اَتجا٫ّ يكٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: 

 .(69)چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ

َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز إىل املٛظفني يف ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  -6
 املٓهط:

َٚٔ سطص املًو غعٛز ع٢ً ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط تٛدٝٗاتـ٘      
ٖــ، إىل نـٌ آَـط بـاملعطٚف، ْٚـاٙ عـٔ       1374ضَطإ غ١ٓ  18ايػسٜس٠، امل٪ضخ١ يف 

ــ١ ايػــعٛز١ٜ، ٚممــا دــا٤ يف تًــو  أَــرل أٚ َػــ٪ٍٚ يف املاملٓهــط، ٚنــٌ  ًُهــ١ ايعطبٝ
 ايتٛدٝٗات ايػسٜس٠:  

"َٔ غعٛز بٔ عبس ايععٜع إىل نٌ َٔ ٜطاٙ َٔ بٝسٙ غًط١ تٓفٝص١ٜ يف ممًهتٓـا َـٔ   
.. ٚشلصا ضأٜٓا .آَط باملعطٚف، ْٚاٙ عٔ املٓهط، َٚٔ أَرل أٚ َػ٪ٍٚ، ْٛد٘ خطابٓا ٖصا:
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ٜطاقبٛا اهلل يف تصـطفاتِٗ بـإٔ ٜأخـصٚا     إٔ ًْفت ْعط غا٥ط املهًفني بتٓفٝص ا٭سهاّ إٔ
ايطعٝــ١ باسبػــ٢ٓ، ٚإٔ ًٜتعَــٛا ســسٚز اهلل يف تصــطفاتِٗ، ٫ٚ ٜتعــسٖٚا قٝــس ؾــعط٠. 

.. غاَع َٚطٝع، ٫ٚ ؼبتاز ايػافٌ أٚ ازباٌٖ إ٫ إىل تٓبٝ٘ أٚ ظدـط باسبػـ٢ٓ   .فايؿعب
عا١ًَ ايٓـاؽ  يٝٓكاز ٜٚػُع ٜٚطٝع يهٌ َا ٜ٪َط ب٘، ٚشلصا ٜٓبػٞ أ٫ تػتعٌُ ايك٠ٛ يف َ

سٝح ٜٓفع يني ازباْب، نُا أْ٘ ٫ ٜتُاز٣ يف يني ازباْب إشا مل ٜٓفع يف ا٭َط إ٫ نـبح  
 . (70)ازبُاح بايؿس٠..."

إٕ ٖصا ايتٛدٝ٘ ايطفٝع َٔ املًو غعٛز إىل نٌ َٔ بٝسٙ غًط١ تٓفٝص١ٜ يف 
املٓهط، أٚ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ غٛا٤ املٛظفٕٛ يف ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

ا٭َطا٤ ٚغرلِٖ َٔ املػ٪ٚيني نصيو، نإ تٛدّٝٗا ٚاضشّا ٚصطؼبّا بإٔ ٫ ٜكػٛ 
املٛظف يف اشل١٦ٝ ع٢ً ايؿدص ايػافٌ أٚ ازباٌٖ فُٝا ٜأَط ب٘ أٚ ٜٓٗاٙ عٓ٘، خاص١ يف 
ا٭َٛض اييت ٫ ذبتاز يكػ٠ٛ أٚ ؾس٠، ٚإٔ ٜعاٌَ ايٓاؽ بًني ازباْب، َٔ زٕٚ متاز يف 

 ٫ ٜٓفع َع٘ يف نبح مجاس١ إ٫ اغتدساّ ايؿس٠.  ملٔيني ازباْب 

ٚعٔ عٓا١ٜ املًو غعٛز جبٗاظ اسبػب١ َٚتابعت٘ يًكا٥ُني عًٝٗا، ٚسطص٘ ع٢ً 
ْؿط ايفط١ًٝ، ٚضباضب١ ايطش١ًٜ يف مجٝع أضدا٤ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ أضغٌ املًو 

ـ ؽبدلٙ فٝٗا 28/9/1373ٖغعٛز ضغاي١ إىل أَرل ايٛد٘ ْاصط بٔ عبس اهلل َ٪ضخ١ يف 
ايؿٝذ إلضؾاز ايٓاؽ ٚبصٍ ايٓصٝش١ شلِ. بتٛد٘ ايؿٝذ عبس املًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ

ٚأَطٙ بتؿهٌٝ ١٦ٖٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ايٛد٘، ٚتهٕٛ َطتبط١ ب٘ 
اضتبابا نًّٝا، ٜٚٓبػٞ َػاعست٘ بهٌ َا أَهٔ يتشكٝل ايػا١ٜ اييت ٜٓؿسٖا املًو غعٛز، 

َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب، سٝح إٕ شيو ٖٚٞ ايكٝاّ با٭
 . (71)أٚيٜٛات اٖتُاَات املًو غعٛز َٔ 
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ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ املًو غعٛزّا نإ َٗتُّا بؿعرل٠ اسبػب١ أٚ ا٭َـط بـاملعطٚف   
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚنصيو ايكا٥ُٕٛ عًٝٗـا يف مجٝـع أعبـا٤ املًُهـ١; سٝـح إٕ املًـو       

بٔ غعس٠ ايعبسيٞ ايػاَسٟ إىل ب٬ز غاَس ٚظٖطإ، َٚع٘ ٌ ايؿٝذ عبس اهللغعٛزّا أضغ
خطاب َٔ املًـو إىل أَـطا٤ تًـو ازبٗـات مبػـاعست٘ ٚتععٜـع َُٗتـ٘ يف أزا٤ املُٗـ١         
ايعع١ُٝ ايٛادب١ ع٢ً ازبُٝع، ٚاسبطص يف شيو غا١ٜ َا ٜهٕٛ، ٖٚٞ ا٭َط بـاملعطٚف  

 . (72)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 

املًو غعٛز باسبػـب١، أٚ ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ       نٌ شيو ا٫ٖتُاّ َٔ
املٓهط، ٚاملتابع١ ايسقٝك١ يًكا٥ُني عًٝٗا إمنا ٜـسٍ عًـ٢ عٓاٜتـ٘ ٚسطصـ٘ ايؿـسٜس بٗـصٙ       

 ايعع١ُٝ يف ايسٜٔ اإلغ٬َٞ.  ايؿعرل٠ 

 َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط:  -7

 يف أَٛض ايعكٝس٠ ٚأسهاّ ايؿطع، ٚيف ٖصا ايؿإٔ قاٍ:يكس سصض املًو غعٛز املتٗاْٚني 

ّٞ إٔ بعض ايػ٠٬ املتططف١ ازبٗاٍ ٜطٕٚ يف ايتٓهب ..".  عٔ ٖصا (73)ٚقس ُُْٞ إي
ايصطاط املػتكِٝ خرلّا، ٚإٔ ايتُػو ب٘ ٚايجبات فٝ٘ مجٛز. ٚقس أعُاِٖ اهلل عٔ 

إٔ ٖصٙ ا٭١َ ايعطب١ٝ سكا٥ل ا٭َٛض فًِ ٜطٚا إٔ ٖصا امُلًو مل ٜكِ إ٫ ع٢ً ايسٜٔ، ٚ
َّ اهلل  ناْت يف داًٖٝتٗا تا١ٗ٥ يف بٝسا٤ ايذلزٟ ٚازبٗاي١ ٚايفطق١ ٚايطعف، ست٢ َ

..، ضاح أعسا٩ْا ٜػتػًٕٛ دٗاي١ دٗايٓا، ٚخػاغ١ املتٓطعني .عًٝٗا بٗصا ايسٜٔ اسبٓٝف
 َٓا، إلفػاز عكٝستٓا، فٝأتٕٛ َا سطّ اهلل، ٜٚٓتٗهٕٛ سط١َ َا سطّ اهلل، ٜٚكسسٕٛ يف

عكٝستٓا َٔ ٖٓا ٖٚٓاى. فإىل ٖ٪٤٫ خاص١، ٚإىل مجٝع أبٓا٤ ؾعيب عا١َ أٚد٘ قٛيٞ 
فُٔ ٚا٫ْا يف شيو ٚايٝٓاٙ، ٚعطفٓا ي٘ سك٘ ٚقطبٓاٙ، َٚٔ ؾص عٓا  ..ٚأخص إْصاضٟ.

يف شيو ٚاربص ايػف٘ ٚازبٗاي١ ٚاملطٚم َطنبّا، فًٝأشٕ َٔ اهلل، ثِ َّٓا حبطب ٫ ٖٛاز٠ 
ف بكطب٢ أٚ ندل نبرل. فُٔ اختعٕ دٗايت٘ يٓفػ٘ يف صسضٙ، فٝٗا ٫ٚ ضمح١، ف٬ ْعذل
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فاهلل سػبٓا عًٝ٘ ٖٚٛ ْعِ ايٛنٌٝ، َٚٔ دٗط باملعص١ٝ ٚداٖط بٗا فأسهاّ ايؿطٜع١ 
 (74)تهفٝٓا ؾطٙ، ٚسهِ ايطز٠ َعطٚف، ٚاسب٬ٍ بني، ٚاسبطاّ بني".

١، َِٚٓٗ خطاب املًو ايصٟ أضغً٘ إىل مجٝع أَطا٤ املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف ايسٚي -8
 ض٩غا٤ اشل٦ٝات:

ٚيكس نإ املًو غعٛز سطٜصا ع٢ً إقا١َ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
املٓهط، ٚعسّ ايػف١ً أٚ ايتٗإٚ يف شيو ا٭َط، ٜٚتطح شيو َٔ خ٬ٍ أسس خطابات٘ 
ايصٟ أضغً٘ إىل مجٝع أَطا٤ املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف ايسٚي١، َِٚٓٗ ض٩غا٤ اشل٦ٝات 

صنطِٖ فٝ٘ مبا غبل إٔ ٚدٗ٘ إيِٝٗ َٔ ْصح ٚتٛدٝ٘ ٚإضؾاز يف ٫ٜٚتِٗ ٭َٛض ٜ
غبتُدل  19ٖـ املٛافل 1375دا٤ يف شيو اشبطاب امل٪ضر يف غط٠ صفط املػًُني، ٚمما 

1955 :ّ 

... ٫ٚ تكصطٚا أْفػهِ عٔ أٟ أَط تطْٚ٘ طب٬ّ بايسٜٔ أٚ يف "... باضى اهلل فٝهِ
ٝ٘ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ َٔ أٌٖ ايسٜٔ ٚأٌٖ اشبرل ٚايص٬ح، ثِ َصاحل املػًُني إٔ تجبتٛا ف

تطفعٛٙ إيٝٓا، فبٗصا تدلأ شَتهِ، ٚتكَٕٛٛ بايٛادب عًٝهِ; ٭ْ٘ ُٜٗين أَط املػـًُني،  
ٚتفكس أسٛاشلِ َٚٛاغاتِٗ، ثِ بعس شيـو ايكٝـاّ بـأٚاَط اهلل، ٚتفكـس َـٔ ٫ٚنـِ اهلل       

ملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط    عًِٝٗ مبا ٜصًح زِٜٓٗ ٚعكا٥سِٖ، ٜٚععظ ٦ٖٝـ١ ا٭َـط بـا   

 ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ حبه١ُ ٚض١ٜٚ نُا يف نتاب اهلل ايععٜع: 

َٚ٪اظض٠ أٌٖ اشبرل ٚدعًِٗ بطا١ْ يهِ; ٭ٕ املط٤ َٔ  (75)چ ۓ ۓ ے ے
دًٝػ٘، فبٗصا قس بطأت شَيت، ٚأعطٝتهِ ايتعًُٝات اي٬ظَـ١، ٚأْـا اعتكـازٟ بهـِ إٕ     

ّٞ      ٚيـ٫ٛ شيـو َـا ٚيٝـتهِ عًـ٢ أ      ؾا٤ اهلل بٝـب،  َـٛض املػـًُني، ٚيهـٔ ػبـب عًـ
أَـاّ  ْصٝشتهِ ٚتـٛدٝٗهِ ملـا فٝـ٘ خـرل يـطعٝيت ٚبـ٬زٟ، ٚخٛفـّا َـٔ َػـ٪ٚيٝيت          

 . (76)اهلل..."
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ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ ضداٍ اسبػب١ اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهـط نـاْٛا   
اغـب١  ًٜكٕٛ ايسعِ ٚايتٛدٝ٘ اي٬ضبسٚز َٔ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع، ف٬ تهاز متط َٓ

ز١ٜٝٓ; أٚ ٜٛد٘ خطاب إىل املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ إ٫ ٜٚهٕٛ ض٩غا٤ اشل٦ٝـات َـٔ أٚا٥ـٌ    
املعٓٝني بتًو ايتٛدٝٗات ايهطمي١، ٚاييت ؼبجِٗ فٝٗا ع٢ً ايكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ ٚايتكصرل يف شيو ا٭َط ايصٟ ٜعس ضنٝع٠ أغاغ١ٝ َٔ 

 ٚ ــسٜٔ،  ــا٥ع اي ــاىل:   ضن ــ٘ تع ــّا يكٛي ــو ذبكٝك  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ شي

 .(77)چ ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ   ٿ

ٚخبصٛص اسبػب١ ٚعٓا١ٜ املًو غعٛز بٗصا ازبٗاظ املِٗ يف ايسٚي١، ٚسطص٘ 
ايؿسٜس ع٢ً إٔ تهٕٛ اسبػب١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تػرل ٚفل ْعاّ ثابت 

إبطاِٖٝ املػ٪ٍٚ عٔ ٚٚاضح; ناْت ٖٓاى َهاتبات بني املًو غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ 
سٝح أضغٌ ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ خطابّا يًًُو غعٛز  -سٝٓصاى  –اسبػب١ 

 ٖـ.10/1/1377اسبػب١ َ٪ضر يف خبصٛص ْعاّ 

ٚبني ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ يف خطاب٘ أ١ُٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
ْٝا. ٚشنط املٓهط، ٚإٔ شيو َٔ أععِ َا فطض٘ اهلل ع٢ً عبازٙ، يكٛاّ ايسٜٔ ٚايس

ايؿٝذ ضبُس يف شيو اشبطاب أْ٘ ٜتعني ارباش َٓٗر ؾطعٞ يطداٍ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف 
 املٓهط، ْٚعاّ ٜطُٔ ايػا١ٜ املكصٛز٠. ٚايٓٗٞ عٔ 

 َٚٔ أِٖ شيو تكػِٝ ضداٍ ٦ٖٝات ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إىل ث٬ث١ أقػاّ: 

عبا٤ ايبًس ٫ٚغُٝا َا ٜػًب ايكػِ ا٭ٍٚ: َطاقبٕٛ يف ا٭غٛام ٚايؿٛاضع ٚأ
 ايعٔ ٚدٛز املعاصٞ فٝ٘. ٜٚهٕٛ شيو عاَا ي٬ّٝ ْٚٗاضّا سػب اإلَهإ. ع٢ً 
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ايكػِ ايجاْٞ: د١ٗ قطا٤، ٖٚٞ ايط٥اغ١ ايعا١َ يطداٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
عٔ املٓهط، ٖٚٞ املطدع ايٓٗا٥ٞ يف إثبات َا ٜطفع إيٝٗا ٚعسَ٘، ٚٚظٝفتٗا إثبات َا 

ٚعسَ٘ ؾطعّا. ٚتهتب َا ثبت يسٜٗا، ٚتبني عكٛبت٘ ايؿطع١ٝ دٓػّا ٚقسضّا. ضفع إيٝٗا 
ٚشيو يف مجٝع عكٛبات ازبًس ٚايػذٔ َٚا زٕٚ شيو، ٫ فطم بني اسبسٚز 
ٚايتععٜطات يف شيو، ثِ بعس شيو ذبًٝ٘ إىل ايكػِ ايجايح ٖٚٛ قػِ ايتٓفٝص، ٚٚظٝفت٘ 

 . (78)ايتٓفٝص فكط 

سبػب١ ٚايص٬سٝات املدٛي١ شلا; بعح ٚسبطص املًو غعٛز ع٢ً تٓعِٝ ا
ٖـ 11/1/1377َ٪ضر يف  16/8/156ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ بطقِ خبطاب إىل 

تٛضٝح ايكػِ ايجاْٞ َٔ ْعاّ اسبػب١ ايصٟ مت ضفع٘ إيٝ٘ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ  ٜطًب َٓ٘ فٝ٘
 اسبػب١، ٚمما دا٤ يف شيو اشبطاب: "... ايكػِ ايجاْٞ د١ٗ ايكطا٤ ػبب تٛضٝشٗا:

ٝؼ اسبػب١ ؼبل ي٘ ايبت يف ا٭َٛض ايؿطع١ٝ؟ ٌٖٚ فطًٝتهِ دبٝعٕٚ ٖصا ٌٖ ض٥
ؾطعّا؟ ٚإشا نإ ا٭َط نصيو فًٝؼ عٓسْا َاْع، أَا إشا نإ ايكصس غرل ٖصا فٝذب 
تٛضٝش٘ يٓا، ٚايعُس٠ يف إْٗا٤ ا٭َط إىل احملانِ ايؿطع١ٝ نُا ٖٛ داض اٯٕ. ٚايكصس 

 . (79)ل عًٝ٘ َعهِ..."َٔ ٬َسعتٓا ٭دٌ ْطع ايٓعاّ ع٢ً َا ْتف

اشبطاب ايصٟ ٚدٗ٘ َباؾط٠ إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات  -9
 :ٚغرلِٖ

إلزضاى املًو غعٛز بإٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َػ٪ٚي١ٝ َؿذلن١ 
بني اسبهاّ ٚايكا٥ُني ع٢ً ٖصٙ ايؿعرل٠، ٚسبطص٘ ايؿسٜس ع٢ً إٔ ت٪ز٣ ٖصٙ امل١ُٗ 

ايٛد٘ املطًٛب قاّ بتٛدٝ٘ ايكا٥ُني عًٝٗا خبطاب خاص يف عاّ ايعع١ُٝ ع٢ً 
ٖـ ٚدٗ٘ َباؾط٠ إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات ٚغرلِٖ، 1377
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ٜٚتطح َٔ شيو اشبطاب عٓا١ٜ املًو غعٛز بأَط اسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٚمما دا٤ 
 يف شيو اشبطاب:

يكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ "َٔ غعٛز بٔ عبسايععٜع إىل َٔ ٜطاٙ َٔ ا
إٔ ايٓاؽ َا شلِ يف أَط زِٜٓٗ  -باضى اهلل فٝهِ  -اشل٦ٝات ٚغرلِٖ:... فأْتِ تفُٕٗٛ 

ٚزْٝاِٖ إ٫ ايطدٛع إىل ضبِٗ ٚا٫يتذا٤ إيٝ٘، ٚعسّ ايػف١ً عُا ٜٓفعِٗ يف أَط زِٜٓٗ 
شبايكٓا ٚزْٝاِٖ، ٚعبٔ َا ًٜٝل َٓا ايػهٛت، بٌ ػبب عًٝٓا ايكٝاّ مبا ًٜعَٓا 

ٚيًُػًُني. ٚمبا أْين أض٣ فتٛضّا ٚتػا٬ّٖ يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، 
ٚتكصرلّا ععُّٝا يف شيو َٔ اشل٦ٝات ٚغرلِٖ; َع أْٓا مل ْسخط ٚغعّا يف تععٜع اشل٦ٝات 
َٚٓاصطتٗا، ٚيهٔ اشل٦ٝات زا٥ُّا ٚأْا أزلع ٚأض٣ إٔ َعِٗ تهاغ٬ّ ٚفتٛضّا يف ا٭َط 

ٚعبٔ  يٓٗٞ عٔ املٓهط ايصٟ ٖٛ ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ...،باملعطٚف ٚا
ٚاسبُس هلل َػتعسٕٚ ملػاعستِٗ ْٚصطتِٗ يف نٌ َا ٜتعًل با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
عٔ املٓهط، ٚا٭خص ع٢ً أٜسٟ ايػفٗا٤، ٫ٚ أعًِ أِْٗ ضفعٛا يٓا ؾ٦ّٝا يف شيو 

ُٝع إْهاضٖا ٚا٭خص ٚقصطْا، ٚقس فؿت يف ايٓاؽ أَٛض نجرل٠...، فٝذب ع٢ً ازب
ع٢ً أٜسٟ أًٖٗا، خٛفّا عًِٝٗ ٚع٢ً املػًُني، ٚقٝاَّا مبا أٚدب اهلل ع٢ً عبازٙ. َٚٔ 
ٖصٙ ا٭َٛض ايتٗإٚ بايص٠٬ ٚايتدًف عٓٗا يف املػادس ٖٚٞ عُٛز ايسٜٔ، فايٛادب 

َٚٓٗا: ا٫ٖتُاّ بٗا، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً احملافع١ عًٝٗا ٚتأزٜب َٔ ربًف عٓٗا...، 
ػا٤ ٚخطٚدٗٔ بايع١ٜٓ، ٚغفٛض بعطٗٔ، ٖٚصا َٔ أقبح املٓهطات ٚأععِ تدلز ايٓ

أغباب ايفػاز ٚاشل٬ى، فٝذب إْهاض ٖصٙ املٓهطات ٚغرلٖا، ٚإظايتٗا بصسم ٚسعّ 
 ع٢ً شيو َٔ مجٝع أفطاز ايؿعب...ٚبصرل٠، ٚايتعإٚ ايتاّ 

ٚيٝؼ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط خاصـّا باشل٦ٝـات ايطزلٝـ١، بـٌ ٖـٛ        
ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ٫ٚ ٜعصض أسس يف شيو، ٚيهٔ ايٛادب ع٢ً اشل٦ٝـات  
ٚايعًُا٤ ٚايكطا٠ ٚا٭َطا٤ َٔ شيو أندل َٔ غرلِٖ، ٭ٕ شلـِ َـٔ ايكـسض٠ َـا يـٝؼ      
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يػرلِٖ. ٚبازبًُـ١ فايـصٟ أٚصـٝهِ بـ٘ ْٚفػـٞ تكـ٣ٛ اهلل تعـاىل ٚباعتـ٘، ٚا٭َـط          
َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط،      باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َٚػاعس٠ ٦ٖٝات ا٭

ْٚصطتِٗ ٚايـسع٠ٛ إىل اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل عًـ٢ ٖـس٣ ٚبصـرل٠...، نُـا أٚصـٝهِ         
با٭خص ع٢ً أٜسٟ ايػفٗا٤ ٚإظاي١ مجٝع املٓهـطات، ٚاسبـصض َـٔ غطـب اهلل ٚسًـٍٛ      
عكاب٘; ٭ٕ ايٓاؽ إشا ضأٚا املٓهط فًِ ٜػرلٚٙ أٚؾو إٔ ٜعُٗـِ اهلل بعكابـ٘...، فـاتكٛا    

ٜا َعؿط املػًُني، ٚقَٛٛا مبا أيعَهِ اهلل ب٘ َٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط اهلل 
ٚا٫غتكا١َ ع٢ً أَط اهلل، ٚاسبصض َٔ ضباضَ٘، ٖٚصا ؾ٤ٞ ٚادـب عًـ٢ ازبُٝـع، ٚأْـا     
أيعَهِ ٚأنًفهِ بصيو، باعـ١ هلل ٚضغـٛي٘، ٚبـطا٠٤ يًصَـ١، ٚسطصـّا عًـ٢ غـ١َ٬        

، ٚاهلل غا٥ًٓا ٚغا٥ًهِ، ٚصباظ ن٬ّ َٓـا بعًُـ٘...،   املػًُني ٚظباتِٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
 .(80)عبسايععٜع"ٖـ غعٛز بٔ  1377ضَطإ غ١ٓ  6يف 

ٜتطح َٔ ٖصا اشبطاب ايصٟ ٚدٗ٘ املًو غعٛز إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َـطا٤  
ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات خاص١ ٚغرلٖـِ، سـطص املًـو غـعٛز عًـ٢ أُٖٝـ١ ايكٝـاّ بـا٭َط         

يف مجٝع أضدا٤ ايب٬ز، ٚشيو عٓـسَا ضأ٣ فتـٛضّا ٚتػـا٬ّٖ     باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
ٚتكصرلّا يف ٖصا ا٭َط غٛا٤ َٔ اشل٦ٝات أٚ غرلِٖ َٔ املػـ٪ٚيني يف ايسٚيـ١، ممـا أز٣    
إىل ٚدٛز بعض املدايفات ايؿطع١ٝ، بٌ إٕ املًـو غـعٛزّا أبـس٣ اغـتعسازٙ ملػـاعس٠      

ف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، نُا أنـس  ْٚصط٠ ضداٍ اسبػب١ يف نٌ َا ي٘ ع٬ق١ با٭َط باملعطٚ
يف خطاب٘ ٖصا إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط ٚادـب عًـ٢ ازبُٝـع، ٜٚتأنـس        
بؿهٌ أندل ع٢ً اشل٦ٝات ٚايعًُا٤ ٚايكطا٠ ٚا٭َطا٤; ٭ٕ يـسِٜٗ غـًط١ ٚقـسض٠ زٕٚ    

 غرلِٖ َٔ أفطاز اجملتُع.

يسٜٔ اإلغ٬َٞ نُا ٜتبني َٔ ٖصا اشبطاب تسٜٔ املًو غعٛز ٚايتعاَ٘ بتعايِٝ ا
ق٫ّٛ ٚع٬ُّ، ٖٚٛ أَط يٝؼ مبػتػطب عًٝ٘، سٝح إٕ شيو ايٓٗر ايصٟ اْتٗذ٘ املًو 
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غعٛز ٜعس اغتُطاضّا يٓٗر ٚايسٙ امل٪غؼ، َٚٔ غبكُٗا َٔ أ١ُ٥ آٍ غعٛز يف ايسٚيتني 
 ايػعٛزٜتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ.

ف ٚايٓاٖني َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز ايهطمي١ يطداٍ اسبػب١ اٯَطٜٔ باملعطٚ -10
 :عٔ املٓهط

يكس ٚد٘ املًو غعٛز خطابّا يطداٍ اسبػب١ سطِٗ فٝ٘ ع٢ً ايكٝاّ بٛادب 
 -باضى اهلل فٝهِ  -ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بهٌ سعّ ٚععّ، فكاٍ: "تعًُٕٛ 

إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل خًكٓا يتٛسٝسٙ ٚباعت٘، ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
ايٛقت ٚقت َتػرل، ٚايسعاٜات ايػ١٦ٝ تبصٍ بهٌ ْؿاط ١ُٖٚ ٭دٌ  إٔاملٓهط...، 

إبطاٍ ايسٜٔ، ٚإزخاٍ ايعكا٥س ايفاغس٠ ع٢ً املػًُني، ٚخصٛصّا ع٢ً ازبٌٝ ازبسٜس، 
ٚأْتِ َػ٪ٚيٕٛ أَاّ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ايكٝاّ بٛادباتهِ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 

: إلغ٬ّ، ٚاييت قاٍ فٝٗا ضغٍٛ اهلل عٔ املٓهط، ٚبا٭خص ايص٠٬ اييت ٖٞ عُٛز ا
ايعٗس ايصٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ايص٠٬ فُٔ تطنٗا فكس نفط". فايصٟ أٚصٝهِ ب٘ ْٚفػٞ "

تك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايػط ٚايع١ْٝ٬، ٚايكٝاّ مبا أٚدب٘ اهلل عًٝٓا ٚعًٝهِ، 
سٜٔ اهلل َعهِ ٚيف صفهِ، ٚاسبُس اهلل عصانِ غٝف، قَٛٛا ب -إٕ ؾا٤ اهلل  -ٚعبٔ 

ٚسطٛا ايٓاؽ ع٢ً عٌُ اشبرل، ٚاْصشٛا املػًُني، ٚأضؾسِٖٚ إىل غبٌٝ اسبل، فُٔ 
نابط فاضفعٛا أَطٙ إيٝٓا ٚتدلأ شَتهِ. أَا َٔ اٖتس٣ فٓػأٍ اهلل إٔ ٜعٜسٙ َٔ ايتٛفٝل 
ٚاشلس٣، َٚٔ آثط ٖٛاٙ ع٢ً ٖساٙ، ٚؾٗٛت٘ ع٢ً َطاز اهلل ٚضغٛي٘ فػٓذاظٜ٘ بايعكٛب١ 

 .(81)..".ايصاض١َ

 :يٮَطا٤ ٚايكطا٠ ٚضداٍ اسبػب١ يف مجٝع أضدا٤ ايسٚي١ خطاب املًو غعٛز -11

نُا إٔ املًو غعٛزّا ٚد٘ خطابّا يٮَطا٤ ٚايكطا٠ ٚضداٍ اسبػب١ يف مجٝع 
ٖـ، سح فٝ٘ اٯَطٜٔ باملعطٚف 29/11/1380أضدا٤ ايسٚي١، ٚنإ شيو بتاضٜذ 
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ٚمما ،  غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚضغٛي٘ ٚايٓاٖني عٔ املٓهط ع٢ً ايكٝاّ بٛادبِٗ نُا أَط اهلل
ٚٚادب اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜكَٛٛا  ..دا٤ يف شيو اشبطاب: ".

 ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ بٛادبِٗ نُا أَط اهلل ٚضغٛي٘، قاٍ تعاىل: 

 ہ  ہ ہچ ، ٚقاٍ تعاىل: (82) چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ

، ٖصٙ ٖسا١ٜ ايكطإٓ (83)چ  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ
عًِ باملعطٚف ايصٟ ٜأَط ب٘، ٚع٢ً عًِ  باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط، ٚعبٔ ع٢ً تأَط

باملٓهط ايصٟ ٜٓهطٙ اإلغ٬ّ، فع٢ً مجٝع أَطا٥ٓا ٚقطاتٓا ٦ٖٝٚات ا٭َط باملعطٚف إٔ 
ميتجًٛا أٚاَط اهلل; ٭ْٓا َػ٪ٚيٕٛ أَاّ اهلل فُٝا ْبس٨ ْٚعٝس مما ٫ْٚا اهلل ا٭َط فٝ٘، ٫ٚ 

٫ عصض ٭سس يف دباٚظ سسٚز اهلل اٍ تٓفٝص َا أَط اهلل ب٘، نُا عصض ٭سس يف إُٖ
 . (84)غبشاْ٘ ٚتعاىل..."

 :أقٛاٍ ٚنًُات َأثٛض٠ عٔ املًو غعٛز -12

بـا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، ٚعٓاٜتـ٘        َٚٔ ؾس٠ اٖتُاّ املًو غعٛز
ملػـ٪ٚيني يف  بتًو ايؿعرل٠، ٖٓاى بعض ا٭قٛاٍ أٚ ايهًُات املأثٛض٠ عٓ٘ ٚدٗٗـا إىل ا 

ايسٚي١، ٚخاص١ ايكا٥ُني ع٢ً ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ي٬َتجـاٍ ٭ٚاَـط اهلل   
غبشاْ٘ ٚتعاىل، َٚٔ تًو ا٭قٛاٍ إسس٣ نًُات٘ اييت سفعٗا ايتـاضٜذ، ٚغـذًٗا يـ٘،    

فهًهِ ٜعًِ َا أسـٝط بٓـا َـٔ ايـسعاٜات ٚا٭قـٛاٍ حملـٛ اإلغـ٬ّ         ..فكس دا٤ فٝ٘: ".
اشلا مبباز٨ َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطإ، فٛادب ايطاعٞ ٚايطع١ٝ ايتٓبٝ٘ َٚباز٥٘، ٚاغتبس

شلصا ا٭َط، ٚتجبٝـت زعـا٥ِ ٖـصا ايـسٜٔ يف ٖـصا ايبًـس ا٭َـني...، ٚٚادـب اٯَـطٜٔ          
قـاٍ تعـاىل:    عباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜكَٛٛا بٛادبِٗ نُا أَط اهلل ٚضغـٛي٘  

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ 

ــاىل: (85)چۀ ــاٍ تعـــ  ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ، ٚقـــ
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ٚتٓٗـ٢ عـٔ    ...، ٖصٙ ٖساٜـ١ ايكـطإٓ تـأَط بـاملعطٚف    (86)چ ۓ﮲ ۓ ے ے
املٓهط، ٚعبٔ ع٢ً عًِ باملعطٚف ايـصٟ ٜـأَط بـ٘، ٚعًـ٢ عًـِ بـاملٓهط ايـصٟ ٜٓهـطٙ         

اهلل; اإلغ٬ّ، فع٢ً مجٝع أَطا٥ٓا ٚقطاتٓا ٦ٖٝٚـات ا٭َـط بـاملعطٚف إٔ ميتجًـٛا أٚاَـط      
 .(87) "ٕ أَاّ اهلل فُٝا ْبس٨ ْٚعٝس مما ٫ْٚا اهلل ا٭َط فٝ٘٭ْٓا َػ٪ٚيٛ

خرل َا أْصح ب٘ ْفػٞ، ٚأْصح ب٘ إخٛاْٞ املػًُني، ٚايعطب، إٔ َٚٔ أقٛاي٘: "
ٜتُػهٛا بايسٜٔ، يرلؾسِٖ إىل بطٜل اشبرل ٚايف٬ح، فٗٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس إىل غعاز٠ 

 .(88)"ايساضٜٔ إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل

َٔ ؼببهِ ٚذببْٛ٘، ٚؾطنِ َٔ ًٜعٓهِ ٚتًعْٓٛ٘; فًٝٓعط  خرلنِٚقٛي٘ أٜطّا: "
اإلْػإ يف اختٝاض ايططٜل اييت ت٪زٟ ب٘ إىل أسػٔ املػايو، ٫ٚ ؾو أْٗا: ايعٌُ 

ٌَ َصاِيّشا چ; ٖٚصا قٛي٘ تعاىل: (89)ايصاحل ُِ ََٚع  ِ٘ ًَّ ِٔ َزَعا ِإَي٢ اي َُّ َِ ِّٛيا  ُٔ َق ِٔ َأِسَػ ََ َٚ

ُُِػًِ َٔ اِي َِ ٍَ ِإَِّٓٞ   .(90)چُِنَيََٚقا

ػبب ع٢ً اإلْػإ إٔ ٜبصٍ ايٓصح يٓفػ٘، ثِ إلخٛاْ٘ َٚٔ أقٛاي٘ أٜطّا: "  
ٚاملػًُني، نُا ػبب إٔ ؼبػٔ اي١ٝٓ يهٞ ٜهٕٛ عًُ٘ صاسبا، َٚكب٫ٛ عٓس ايعطب 

 .(91)"اهلل
 ٚمما ٜصنط يف داْب ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١:  -3

 قبٌ زخٍٛ تٛدٝٗات٘ ايػسٜس٠ بإسٝا٤ غ١ٓ ناْت َذلٚن١، ٖٚٞ إعاز٠ ا٭شإ ا٭ٍٚ -أ
 :ٚقت ايفذط

املػـذس اسبـطاّ; يًطـٛاف سـٍٛ ايبٝـت،       -ضمح٘ اهلل  -يكس قصس املًو غعٛز 
   ٟ ٚايعؿـطٜٔ َـٔ    ٚأزا٤ ص٠٬ املػطب َع مجٛع املػًُني يف َػا٤ ٜـّٛ ازبُعـ١ اسبـاز

ّ ٚملا اْت٢ٗ َٔ ايص٠٬; تكسّ إيٝـ٘  1955غبتُدل  8ٖـ املٛافل 1375ؾٗط احملطّ غ١ٓ 
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مجع َٔ أصشاب ايفطـ١ًٝ ايعًُـا٤، ٚأٚضـشٛا يـ٘ إٔ ا٭شإ ا٭ٍٚ املػـٕٓٛ; ايـصٟ       
ٜ٪شٕ قبٌ زخٍٛ ٚقت ايفذط بكًٌٝ; قس تطى ايعٌُ ب٘ َٓص َس٠، ٚبٝٓٛا إٔ ٖـصا ا٭شإ  

٘ غ١ٓ ْب١ٜٛ; فإْ٘ ٜعني املصًني ع٢ً َعطف١ اقذلاب ٚقت ايفذـط،  ا٭ٍٚ فط٬ّ عٔ نْٛ
ٚع٢ً ايفٛض أصسض املًو غعٛز أَطٙ بإسٝـا٤ ٖـصٙ ايػـ١ٓ املذلٚنـ١، ٚإٔ ٜـ٪شٕ ا٭شإ      

ابتسا٤ّ َٔ ّٜٛ ايػبت ايجـاْٞ ٚايعؿـطٜٔ َـٔ     (92)ا٭ٍٚ قبٌ أشإ ايفذط بٓصف غاع١
 .(93)احملطّ َٔ ايػ١ٓ ْفػٗا

 : باسبطَنيإَاَت٘ زبُٛع املصًني -ب

َّ املصـًني   -ضمحـ٘ اهلل   -شنطت بعض املصازض إٔ املًو غعٛز بٔ عبـسايععٜع   أ
 1376)باملػذس اسبطاّ( يف ص٠٬ املػطب ّٜٛ اشبُٝؼ ايػازؽ َـٔ شٟ اسبذـ١ عـاّ    

َّ املصًني )باسبطّ ايٓبٟٛ( يف ص٠٬ ازبُع١  ٖـ، ٚتهطض شيـو  17/8/1377ٖـ، نُا أ
 .(94)ـ21/6/1378ٖ أٜطّا ّٜٛ ازبُع١

 :َعاقب١ أسس أبٓا٤ املًو يتدًف٘ عٔ ص٠٬ ايفذط َع د٬يت٘ -ز 

: "َٚٔ بطٜف ا٭ْبا٤ (95)َٚٔ املٛاقف أٜطّا َا قاي٘ ايؿٝذ سػٓني ضبُس طبًٛف 
زلعت٘ َٔ ا٭غتاش ْاظط املسضغ١ إٔ أسس أبٓا٤ املًو غعٛز ربًف عٔ ص٠٬ ايفذـط   َا

َٜٛا عـٔ اشبـطٚز يف أٚقـات ايفػـش١      َع د٬يت٘ يف ٚقتٗا، فأَط ْاظط املسضغ١ حببػ٘
 .(96)ي٘، ْٚفصت ايعكٛب١ فٛضّا"عكابّا 

 َٚٔ ازبٛاْب املػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا:  -4

 يتٛظٜع ايعٛا٥س: ا٫غتعا١ْ بأفطاز اشل١٦ٝ  -أ

يكس دطت ايعاز٠ َٔ قبٌ إٔ ٜفس ع٢ً ايطٜاض يف َطًع نٌ غـ١ٓ دسٜـس٠ نـجرل    
َٔ أبٓا٤ ايكبا٥ٌ يف ايكط٣ ٚايبٛازٟ ٚاشلذط ٭خص ايعٛا٥س اييت ناْت قس خصصت شلِ 

ضأ٣ أ٫ ٜهبس ٖ٪٤٫ عٓا٤ ايػفط َٔ أَانِٓٗ إىل ايطٜاض نٌ غ١ٓ، ٚيهٔ املًو غعٛزّا 
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س، فأَط بتؿهٌٝ ٦ٖٝات خاص١، َٚٔ تًـو اشل٦ٝـات َٓـسٚب َـٔ     ٫غت٬ّ تًو ايعٛا٥
١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ايبًس ايصٟ تٛظع فٝـ٘ تًـو ايعٛا٥ـس، تتـٛىل     
تًو اشل٦ٝات ١َُٗ ايتٛظٜع عًِٝٗ يف أَانٔ إقاَتِٗ زٕٚ اسباد١ إىل صبٝـ٦ِٗ يًطٜـاض،   

فٝـ٘ عـٔ اإلدـطا٤ ازبسٜـس      ٚيف شيو ايؿإٔ صسض عٔ املًو غعٛز بٝإ سهَٛٞ أعًٔ
ايساٍ ع٢ً عٓاٜت٘ باملعطٚف ٚاإلسػإ إىل ايٓاؽ ٚايطأف١ بؿعب٘، ٚايؿفك١ ع٢ً ضعاٜاٙ، 

 ٚمما دا٤ يف شيو ايبٝإ:

..، فإٕ أندل ."َٔ غعٛز بٔ عبسايععٜع إىل َٔ ٜطاٙ َٔ قبا٥ًٓا ٚأٌٖ ايٛفاز٠ َِٓٗ
ٚغاٜتٓا ايٛسٝس٠ إٔ ْػـع٢  َا ُٜٗٓا ٖٛ ايعٌُ ع٢ً َا فٝ٘ أَط ص٬ح زٜٓهِ ٚزْٝانِ، 

إىل َا فٝ٘ ضاستهِ ٚربفٝف ايعٓا٤ عٓهِ، ٚقـس اعتـسمت ايٛفـاز٠ يف ايطٜـاض نـٌ غـ١ٓ       
٫غت٬ّ عٛا٥سنِ ٚقس ضأٜٓا عسّ تهًٝفهِ عٓا٤ ايػفط يف نٌ غـ١ٓ ممـا ٜؿـل عًـٝهِ،     
ٚػبٗسنِ َا٫ّ ٚبـسّْا، ٚضأٜٓـا...، إٔ ْهًـف ٦ٖٝـات َـٔ قبًٓـا تصـًهِ إىل ٖذـطنِ         

ػًِ نٌ إْػإ عازت٘ بٝسٙ بػرل إٔ ٜتهًف َؿام ايػفط إىل ايطٜـاض...،  ٚبًساْهِ، ٚت
 (97)ٖـ قس أَطْا بإيػا٤ املٓاخـ١ 1373شيو فاعتباضّا َٔ أٍٚ ؾٗط شٟ اسبذ١ َٚٔ أدٌ 

إيػا٤ّ تاَّا، ٚع٢ً املػتشكني اْتعاض اشلبات اييت تصًِٗ مبؿ١٦ٝ اهلل َع اشل٦ٝات َـٔ أٍٚ  
 .(98)" ..ايػ١ٓ ازبسٜس٠.

٥ل اييت تؿرل إىل شيو ايتٓعِٝ ازبسٜس ضغاي١ َطغ١ً َٔ ض٥ٝؼ اشباص١ َٚٔ ايٛثا
 إىل أَرل ٚازٟ ايسٚاغط ٚمما دا٤ يف تًو ايطغاي١:املًه١ٝ 

 (99)"سطط٠ أَرل ايٛازٟ: بعس ايتش١ٝ َتٛد٘ إىل بـطفهِ ُنّتـاب اشباصـ١ املًهٝـ١    
 ( ضٜاٍ، ٚسػب أَط165405زفاتط عٛا٥س ؾطٖات ٚصسقات ايٛازٟ َٚبًؼ ) َٚعِٗ

صاسب ازب٬ي١ ٫َٟٛ املًو املععـِ تـأَطٕٚ بتؿـهٌٝ اشل٦ٝـ١ نايعـاز٠: َٓـسٚب َـٔ        
ايكاضٞ، َٚٓسٚب َٔ اٯَطٜٔ باملعطٚف، ٚاثٓني أٚ ث٬ثـ١ َـٔ   اإلَاض٠، َٚٓسٚب َٔ 
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أعٝإ ايب٬ز ايصٜٔ ٜعطفٕٛ ا٭ؾداص يتٛظٜع ايعٛا٥س مبٛدب ايتعًُٝات اييت متؿـٕٛ  
 .(100)ٖـ ض٥ٝؼ اشباص١ املًه١ٝ"22/3/1376 ،،ِ،عًٝٗا يف ايعاّ املاضٞ، ٚاهلل ٜطعان

 ْؿط ايٛعٞ اإلغ٬َٞ بني املػادني:  -ب

إٕ عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ املًو غعٛز بؿإٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط اَتـست    
ٓهط يف َه١ املهط١َ يتؿٌُ املػادني فكس أَط ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ امل

فط١ًٝ ايؿٝذ عبساملًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ بإٔ ٜبعح َـٔ قبًـ٘ ٚعاظـّا َٚطؾـسٜٔ     
زبُٝع املسٕ اشلا١َ يف اسبذاظ يهٞ ًٜكٛا يف املػادني زضٚغّا َٚٛاعغ ز١ٜٝٓ، ٜبٕٝٓٛ شلِ 
فٝٗا أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘، ٜٚؿطسٕٛ شلِ بأغًٛب سػٔ اسبه١ُ اإلشلٝـ١ َـٔ ايعكٛبـات    

ض١ اييت ٜفذلض ع٢ً ٚيـٞ أَـط املػـًُني إٔ ٜطبكٗـا عًـ٢ ايكاتـٌ أٚ ايػـاضم        املفطٚ
َٚٓتٗهٞ سطَات املػًُني ٚاملعتسٜٔ عًِٝٗ ست٢ ٜطتسع ٖ٪٤٫ عٔ ايعٛز٠ إىل اشبط١٦ٝ 

 (101)ٚاملعص١ٝ َط٠ أخط٣. 

 بٓا٤ املػادس ٚإعُاضٖا:  -ز 

اض٠ ٚضعا١ٜ بٝٛت اهلل يف مجٝـع أعبـا٤ املًُهـ١،    يكس سطص املًو غعٛز ع٢ً عُ
ٚتٛفرل نٌ َا ذبتاز إيٝ٘ مما ٜعني عًـ٢ باعـ١ اهلل، ٚتبًٝـؼ نًُتـ٘ إىل ايٓـاؽ أمجعـني،       
ٚخاصــ١ اسبــطَني ايؿــطٜفني يف َهــ١ املهطَــ١ ٚاملسٜٓــ١ املٓــٛض٠ فكــس سعٝــا باإلعُــاض 

 .(102)ٚايعٓا١ٜ َٔ ِقَبً٘ٚايتٛغع١ 

 ؿطعٞ:ضعاٜت٘ مل٪غػات ايتعًِٝ اي -ز

يكس اٖتِ املًو غعٛز مب٪غػات ايتعًِٝ ايؿطعٞ اٖتُاَّا بايػّا غٛا٤ّ َٔ سٝـح  
 اإلْؿا٤، أٚ َٔ سٝح ايسعِ ٚايطعا١ٜ َٚٓٗا َا ٜأتٞ:
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املعاٖس ايس١ٜٝٓ، ٚاييت ظاز عسزٖا يف عٗس املًو غعٛز َٔ َعٗس ٚاسس إىل عؿـطٜٔ   -1
خـ٬م اإلغـ١َٝ٬ يٓؿـط    َعٗسّا، ٚنإ مما تٗسف إيٝ٘ تعًِٝ ايسٜٔ اإلغـ٬َٞ ٚا٭ 

شيو يف املًُه١ ٚايكٝاّ بايـسع٠ٛ إىل اإلغـ٬ّ ايـيت أَـط اهلل بٗـا يف غـا٥ط أضدـا٤        
 املعُٛض٠.

ا٫ٖتُاّ بايعًِ ايؿطعٞ يف َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ، يتهٕٛ ٖـصٙ املـساضؽ يف َٓـأ٣     -2
 عٔ نٌ ؾب١ٗ َٔ امل٪ثطات اييت ت٪ثط ع٢ً ايٓـ٤ يف أخ٬قِٗ ٚصش١ عكٝستِٗ.

ٖــ ٚاشلـسف   1381/  3/ 25يف  ٤ ازباَع١ اإلغ١َٝ٬، يف َس١ٜٓ ايطغـٍٛ  إْؿا -3
زعا٥ِ ايسٜٔ، ٚتبًٝـؼ ضغـاي١ اإلغـ٬ّ اشبايـس٠، ْٚؿـطٖا يف       ايط٥ٝػٞ َٓٗا تجبٝت

 ا٭قطاض اإلغ١َٝ٬ املدتًف١.

إْؿــا٤ زاض اإلفتــا٤ ٚاإلؾــطاف عًــ٢ ايؿــ٪ٕٚ ايسٜٓٝــ١، ٚمت تأغــٝؼ زاض اإلفتــا٤   -4
 .(103)ٖـ1373ايس١ٜٝٓ ٚاملعاٖس عاّ ٚاإلؾطاف ع٢ً ايؿ٪ٕٚ 

 َٓع تٓاٍٚ اشبُٛض ٚاملدسضات يف املًُه١: -ٖـ

سطصّا َٔ املًو غعٛز ع٢ً تطبٝل ؾطع اهلل ٚأسهاَ٘ يف اتباع أَط اهلل، ٚذبطِٜ 
       ٚ ا٫دبـاض فٝٗـا    اشبُٛض، ٚقف املًـو غـعٛز َٛقـف احملـاضب يتٓـاٍٚ ٖـصٙ اٯفـات أ

ٚايتعاٌَ َعٗا، ٚقس نإ ٖصا املٛقف َجاض إعذاب َٔ غرل املػًُني. ْٚعطّا ملا سعـٞ  
ب٘ املًو غعٛز َٔ َها١ْ زٚي١ٝ، ٚمبا عطف عٓ٘ َٔ ضباضبت٘ يًدُٛض ٚاملدـسضات، فـإٕ   
ازبُع١ٝ ايسٚي١ٝ ملهافش١ املدسضات قس قسضت ٖصا ازبٗس َٔ املًـو غـعٛز، ٚاختاضتـ٘    

 .(104)شلاض٥ٝػّا ؾطفّٝا 
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 ع٢ً ت٬ٚت٘: زع٠ٛ املًو غعٛز سبفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتؿذٝع -ٚ

يكس اعت٢ٓ املًو غـعٛز بهتـاب اهلل عٓاٜـ١ فا٥كـ١ يعًُـ٘ بأُٖٝـ١ ٖـصا ايهتـاب         
ضٜــاٍ يهـٌ ؾـدص    ايهطِٜ، َٚٔ َعامل شيو ا٫ٖتُاّ ربصٝص٘ دـا٥ع٠ قـسضٖا أيفـا    

 .(105)ظٗط قًبؼبفغ ايكطإٓ عٔ 

 زعِ ايػٝاغ١ اإلع١َٝ٬ ايكا١ُ٥ ع٢ً َباز٨ اإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘: -ظ

نإ يًًُو غعٛز زٚض باضظ يف ذبسٜس ٬ََح غٝاغ١ اإلع٬ّ ايػـعٛزٟ، ٖٚـٞ   
 .(106)أ تطبٝل ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚتطبٝكٗا يف مجٝع صبا٫ت اسبٝا٠تٓطًل َٔ َبس٬ََح 

ٚمما ٜ٪نس شيو إٔ ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ عٓس َا ضفـع املًـو غـعٛز خطـاب     
ٖـ، خبصٛص ععّ ايؿٝذ ضبُس بـٔ إبـطاِٖٝ إْؿـا٤    22/1/1384ٚتاضٜذ  383بطقِ 

 َ٪غػ١ صشف١ٝ تكّٛ بايسع٠ٛ إىل اهلل، ٚتٛدٝ٘ ايٓاؽ إىل اشبدل.

ٖــ باملٛافكـ١   26/1/1384ٚتاضٜذ  1716دا٤ دٛاب املًو غعٛز بطقِ  ٚقس
فٛضّا ع٢ً شيو، بٌ ايجٓا٤ ع٢ً تًو ايفهـط٠ ايطا٥ـس٠، ٚقـس زعـِ املًـو غـعٛز تًـو        

ٕ أيــف ضٜــاٍ َػــا١ُٖ َــٔ املًــو ايصــشف١ٝ ايسعٜٛــ١ مببًــؼ قــسض٠ مخػــٛامل٪غػــ١ 
 .(107)غعٛز

غـ١َٝ٬ ايصـشٝش١   إٕ نٌ ٖصٙ ا٭َـٛض ايػـابك١ غـاعست يف ْؿـط ايعكٝـس٠ اإل     
ٚا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ اسبػ١ٓ، ٚأٚدست َٛابّٓا صاسبّا َتُػهّا بسٜٓ٘ سطٜصّا عًٝ٘، مما 
نإ ي٘ ا٭ثط اإلػبابٞ يف أعُاٍ اسبػب١، نُا أْٗا ت٪نس ايط١ٜ٩ ايؿـا١ًَ يًًُـو غـعٛز    

 ؾ٪ٕٚ اسبهِ يف املًُه١، ٚتطبٝل ؾطع اهلل، ٚاتباع َٓٗر ايػًف ايصاحل.يف إزاض٠ 

ٝك١ إٕ املتأٌَ يف ضغا٥ٌ املًو غعٛز، ٚأسازٜجـ٘ ٚخطبـ٘ ٚنًُاتـ٘ ايـيت     يف اسبك
غذًٗا ي٘ ايتاضٜذ ٜتطح َٔ خ٬شلـا أْـ٘ نـإ ٜػـرل عًـ٢ خطـ٢ ٚايـسٙ امل٪غـؼ يف         
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 -ٖٚـٛ زٜـسٕ ٠٫ٚ أَـط ٖـصٙ ايـب٬ز املباضنـ١        - ايتُػو بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 
َازّٜا َٚعّٜٓٛا، بٌ إْ٘ ٫ ٜذلزز  ٚايعٓا١ٜ باسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٚزعُِٗ َٚٓاصطتِٗ

يف ٖصا ايؿإٔ أبسّا ملعطفت٘ بأ١ُٖٝ ٖصٙ ايؿـعرل٠، ٚأْٗـا َبـسأ إشلـٞ، َٚـٔ ايجٛابـت يف       
 اييت ٫ ميهٔ ايتدًٞ عٓٗا يف أٟ ٚقت َٔ ا٭ٚقات.ايسٜٔ اإلغ٬َٞ 

يصيو ناْـت ْتٝذـ١ُ اٖتُـاّ ٠٫ٚ أَـط ٖـصٙ ايسٚيـ١ املباضنـ١ )املًُهـ١ ايعطبٝـ١          
ؿعرل٠ اسبػب١ )ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط( ٚايكـا٥ُني عًٝٗـا َٓـص     ايػعٛز١ٜ( ب

عٗس امل٪غؼ )املًو عبسايععٜع(، َٚٔ ثـِ املًـو غـعٛز، َٚـٔ بعـسٙ إخٛتـ٘ املًـٛى        
ست٢ عٗس خازّ اسبطَني ايؿطٜفني املًـو   -ٜطمحِٗ اهلل مجٝعّا  -فٝصٌ، ٚخايس، ٚفٗس 
ًَُٛغّا يف تسٜٔ ايطعٝـ١ يـطبِٗ، ٚخـٛفِٗ     ; أثطّا-سفع٘ اهلل  -عبساهلل بٔ عبسايععٜع 

َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚغ١َ٬ اجملتُع ايػعٛزٟ َٔ تفؿٞ املعاصٞ ٚاملٓهطات، نُـا  
أغِٗ شيو ا٫ٖتُاّ يف تطغٝذ ا٭َٔ ٚا٫ب٦ُٓإ يف أضدا٤ ايسٚي١، ٖٚٛ أَط ضبػٛؽ 

 ًَُٚٛؽ، ٚهلل اسبُس.

اسبػـب١ ٚايكـا٥ُني عًٝٗـا دـٌ     ٜٛيـٕٛ ؾـعرل٠    -ٚفكٗـِ اهلل   -٫ٚ ظاٍ ٠٫ٚ أَطْا 
اٖتُاَِٗ َٔ ايعٓا١ٜ ٚايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ، بٌ إٕ ٖـصٙ ايؿـعرل٠ أصـبشت ضنٝـع٠ يف ايٓعـاّ      

( ذبُٞ ايسٚي١ عكٝـس٠ اإلغـ٬ّ، ٚتطبـل ؾـطٜعت٘،     23ا٭غاغٞ يًشهِ نُا دا٤ يف املاز٠ )
 .(108)ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهطٚتأَط باملعطٚف 

بٌ إٕ املًُهـ١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ٖـٞ      ٜا شلا َٔ زٚي١ عع١ُٝ تععِ ؾعا٥ط اهلل!
ايبًس اإلغ٬َٞ ايٛسٝس ايصٟ ٜٛدس فٝ٘ دٗاظ إغ٬َٞ ٜكّٛ بٛادب ا٭َـط بـاملعطٚف   

 عٔ املٓهط يف اجملتُع.ٚايٓٗٞ 

نُا إٔ ٖصٙ ايؿعرل٠ تًك٢ نٌ ايسعِ ٚامل٪اظض٠، ٚتؿٗس أعُاشلـا نـٌ تطـٜٛط يف    
 عبساهلل بٔ عبسايععٜع أٜسٙ اهلل. ايعٗس ايعاٖط عٗس خازّ اسبطَني ايؿطٜفني املًوٖصا 
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ختاَا أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ؼبفغ ٠٫ٚ أَطْا، ٚإٔ ٜسِٜ عًٝٓا ْع١ُ ا٭َٔ 
ٚاإلميإ ٚا٫غتكطاض، ٚؼبفغ ٖصٙ ايب٬ز َٔ سكس اسباغسٜٔ ٚنٝـس ايها٥ـسٜٔ. ٚصـ٢ً    
اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا ضبُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعـني، َٚـٔ تـبعِٗ بإسػـإ إىل ٜـّٛ      

 ايسٜٔ.
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 اخلامتة

اسبُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاسبات، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً املبعٛخ خبامت١ 
 ايطغا٫ت، ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، َٚٔ اغنت بػٓت٘ إىل ّٜٛ ايسٜٔ.

يف ْٗا١ٜ ٖصا ايبشح أٚز إٔ أؾرل إىل بعض ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ٖٚٞ 
 ناٯتٞ:

يععٜع عًـ٢ ْٗـر ٚايـسٙ يف إزاض٠ ؾـ٪ٕٚ ايـب٬ز،      يكس غاض املًو غعٛز بـٔ عبـسا   -1
ٚخباص١ فُٝا ٜتعًل بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، ٚاعتٓـا٤ املًـو      
غعٛز باسبػب١، ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٜٚتطح شيـو يف تٛدٝٗاتـ٘ ايػـسٜس٠ يًكـا٥ُني     
عًٝٗا َٔ خ٬ٍ خطب٘ ٚنًُاتـ٘ ايـيت ٚدٗٗـا إىل املػـ٪ٚيني يف ايسٚيـ١، َٚـِٓٗ       

 ا٥ُٕٛ ع٢ً ؾ٪ٕٚ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.ايك

ٚايتصنرل ايسا٥ِ َٔ قبٌ املًو غعٛز يطداٍ اسبػب١، باغتؿعاض زٚضِٖ َٔ 
خ٬ٍ ايكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ يف شيو، 

ذلتب١ ع٢ً أزا٤ َٚ٪اظضتِٗ ٚايٛقٛف إىل داْبِٗ، ملعطفت٘ ايتا١َ باٯثاض اإلػباب١ٝ امل
 تًو ايؿعرل٠ غٛا٤ ع٢ً ايفطز أٚ اجملتُع َٚٔ ثِ ايسٚي١.

 دٛاْب ا٫ٖتُاّ باسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز ـ ضمح٘ اهلل ـ متجٌ يف: -2
 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١، ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘.  -أ 

 .٘ ٚأسازٜج٘ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َٔ خ٬ٍ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات -ب

 ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١. -ز 

 دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا. -ز 
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متٝعت ؾدص١ٝ املًو غعٛز بإمياْ٘ بسٜٓ٘ عٔ زضاغ١ ٚذبكٝـل ٚفٗـِ، فٗـٛ َػـًِ       -3
  ٌ َـا ميًـو يف    عاٌَ باإلغ٬ّ، ٚقس نإ َػتعسّا يبصٍ ضٚس٘ َٚاي٘ ٚداٖـ٘، ٚنـ

 غبٌٝ إغعاز ضعٝت٘ ع٢ً ٖسٟ َٔ تعايِٝ اإلغ٬ّ ٚأسهاَ٘.
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عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إسس٣ ضنا٥ع ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ٚعٓا١ٜ محٛز بٔ أمحس ايطسًٝٞ: ا٭َط بامل( 8)
ٖــ /  1423، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ازباَعـ١ اإلغـ١َٝ٬،   1خازّ اسبطَني ايؿطٜفني املًو فٗس بٗا، ط

 . 6ّ، ص2002

 . 73-72املػصٟٚ: املطدع ايػابل، ص (9)
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، 1ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ، ط  غعس بٔ عبـس اهلل ايعطٜفـٞ: اسبػـب١ ٚايػٝاغـ١ ازبٓا٥ٝـ١ يف املًُهـ١        (10)
 . 52 - 51، ص1ّ، ز1996ٖـ/1416ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس، 

 . 67-65املطدع ْفػ٘، ص  (11)

 .68املطدع ْفػ٘، ص (12)

، بــرلٚت، زاض ايؿــطٚم، 4سػــني بــٔ غٓــاّ: تــاضٜذ ظبــس، ذبكٝــل: ْاصــط ايــسٜٔ ا٭غــس، ط( 13)
تـاضٜذ ظبـس، ذبكٝـل:     ; عجُإ بٔ عبساهلل بٔ بؿط: عٓـٛإ اجملـس يف  83ّ، ص1994ٖـ/1415

ــٝذ، ط   ــسايًطٝف آٍ ايؿـ ــٔ عبـ ــسايطمحٔ بـ ــع   4عبـ ــس ايععٜـ ــو عبـ ــاض، زاض٠ املًـ ، ايطٜـ
، عبس اهلل ايصاحل ايعجُٝني: تاضٜذ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ  41، ص1ّ، ز1982ٖـ/1402

; ايط٥اغـ١ ايعاَـ١   86 – 85ٕ ص 1ّ، ز2001ٖـ/ 1421، ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ، 10ط
، ايطٜاض، ايط٥اغ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١   1أعُاشلا، ط –عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط تاضؽبٗا شل١٦ٝ ا٭َط بامل

 .97ّ، ص 1999ٖـ /1419ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، 

 . 34 – 33، ص1املصسض ايػابل، ز( 14)

 . 266، ص1املصسض ايػابل، ز( 15)

طنٞ بٔ عبـس اهلل بطـٌ   ; َٓرل ايعذ٬ْٞ: اإلَاّ ت35-28، ص 2ابٔ بؿط: املصسض ايػابل، ز( 16)
ــبٌ،      ــاض، زاض ايؿـ ــ١، ز. ط، ايطٜـ ــعٛز١ٜ ايجاْٝـ ــ١ ايػـ ــؼ ايسٚيـ ــا َٚ٪غـ ــس ٚضبطضٖـ ظبـ

 .114، ص5ّ، ز1990ٖـ/1410

 . 113، ص2املصسض ايػابل، ز(  17)

 . 138-134، ص5ايعذ٬ْٞ: املطدع ايػابل، ز( 18)

 . 139املطدع ْفػ٘، ص( 19)

 . 131، ص2ابٔ بؿط: املصسض ايػابل، ز( 20)

 . 99أعُاشلا، ص –ط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا اي( 21)
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 . 110 - 109أعُاشلا، ص –ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا ( 22)

 . 110املصسض ْفػ٘، ص( 23)

املـــطٜذ، ، ايطٜـــاض، زاض 1عبـــسايطمحٔ آٍ ايؿـــٝذ: َؿـــاٖرل عًُـــا٤ ظبـــس ٚغرلٖـــِ، ط ( 24)
 . 18ّ، ص 2001ٖـ/1421

 – 1343باَٞ بٔ ٖسٜف ايبكُٞ: ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يًشػب١ يف املًُهـ١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ    ( 25)
، ايطٜــاض، َٓؿــٛضات داَعــ١ اإلَــاّ ضبُــس بــٔ غــعٛز 1ّ، ط1953 – 1924ٖـــ/ 1373

; َٓصٛض مجعـإ ايػاَـسٟ: ايتطـٛض ايتٓعُٝـٞ     94 – 93ّ، ص 1998ٖـ/1419اإلغ١َٝ٬، 
ًط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚأثطٙ ع٢ً ذبكٝل ا٭ٖساف، زضاغ١ ساي١ ي

ٖـ، ضغاي١ َادػترل، قػِ اإلزاض٠ ايعا١َ، نًٝـ١ ايسضاغـات   1416ٖـ إىل 1349يًفذل٠ َٔ عاّ 
; ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َـط بـاملعطٚف   71ّ، ص1997ٖـ/1418ايعًٝا، داَع١ املًو غعٛز، 

 . 20; ايطسًٝٞ: املطدع ايػابل، ص114-113أعُاشلا، ص –ٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا ٚايٓٗ

 . 20ايطسًٝٞ: املطدع ايػابل، ص( 26)

عبسايععٜع بٔ ضبُس املطؾس: ْعاّ اسبػب١ يف اإلغ٬ّ، ايطٜاض، داَع١ اإلَاّ ضبُس بـٔ غـعٛز   ( 27)
 . 198ّ، ص 1973ٖـ/ 1393اإلغ١َٝ٬، املعٗس ايعايٞ يًكطا٤، 

 . 96-95بكُٞ: املطدع ايػابل، صاي( 28)

 . 21ايطسًٝٞ: املطدع ايػابل، ص( 29)

غعٛز بٔ غعس آٍ زضٜب: املًو عبسايععٜع ٚٚضع قٛاعس ايتٓعِٝ ايكطا٥ٞ يف املًُه١ ايعطبٝـ١  ( 30)
 . 31، ص1988ّ /ٖـ1408، دس٠، زاض املطبٛعات اسبسٜج١، 1ايػعٛز١ٜ، ط 

اسبذاظ ع٢ً عٗس اإلَاّ عبسايععٜع، صب١ً املٌٓٗ، ازبـع٤  عبساهلل خٝاط: ْؿاط اسبطن١ ايس١ٜٝٓ يف ( 31)
 . 391 – 390ّ، ص1954ٖـ فدلاٜط 1373ايػازؽ، مجاز٣ اٯخط٠ 

 .117أعُاشلا، ص –ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا ( 32)
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ٚايـسٚض ايـصٟ يعبـ٘     –ضمحـ٘ اهلل   –فٗس٠ بٓت غعٛز آٍ غعٛز: املًو غعٛز بٔ عبـس ايععٜـع   ( 33)
يف تأغٝؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ )حبح َكـسّ   –ضمح٘ اهلل  –جباْب ٚايسٙ املًو عبس ايععٜع 

ّ( 1999ٜٓـاٜط   22ٖـ املٛافل 1419ؾٛاٍ  5إىل َ٪متط املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف َا١٥ عاّ، 
 . 9ص 

 . 9، 4املصسض ْفػ٘، ص ( 34)

ٖــ(  1340-1270محٔ بٔ ْاصط بٔ عبسايطمحٔ املفرلٜـر ) عبسايطمحٔ بٔ َفرلٜر: ٖٛ عبسايط( 35)
ٚقس نإ ي٘ زٚض ضا٥س يف ايتعًِٝ مبس١ٜٓ ايطٜاض، اْعط: ٚظاض٠ املعاضف: َٛغٛع١ تاضٜذ ايتعًـِٝ  

، 4ٖــ، ز 1419، ايطٜـاض، ٚظاض٠ املعـاضف،   1يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ يف َا٥ـ١ عـاّ، ط   
 . 280ص

، بـرلٚت، زاض ايػـاقٞ،   1املًو غعٛز ايٛثٝك١ ٚاسبكٝك١، طغًُإ بٔ غعٛز آٍ غعٛز: تاضٜذ ( 36)
 . 42، ص1ّ، ز2005

 . 9فٗس٠ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص( 37)

 . 9فٗس٠ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص ( 38)

(39) Muhamed AL- Mani, Arabia Unified, Published by North 
American, 1985, p96 

ّ، 19/5/1933ٖــ املٛافـل   1352/ 24/1، ازبُعـ١  440، ايعـسز  9دطٜس٠ أّ ايكط٣: ؽ( 40)
 . 1ص

ّ، 28/8/1953ٖـ املٛافـل  18/2/1372، ازبُع١ 1478، ايعسز 30دطٜس٠ أّ ايكط٣: ؽ( 41)
 . 1ص

 . 139-136، 1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز( 42)

غـعٛز،  زاض٠ املًو عبسايععٜع: نتٝب ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ يتـاضٜذ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع آٍ      ( 43)
 . 2ّ، ص2006ٖـ املٛافل ْٛفُدل 1427ؾٛاٍ 
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 . 265 – 264غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص (44)

خايس بٔ ٖسٚب املٗٝسب: دٗٛز املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع ايسع١ٜٛ يف ايساخٌ، حبـح َكـسّ   ( 45)
إىل ايٓس٠ٚ ايعًُٝـ١ يتـاضٜذ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع آٍ غـعٛز ايـيت عكـستٗا زاض٠ املًـو           

، 3ّ، َـر 2006ْـٛفُدل   28 – 26ٖـ، املٛافـل  1427شٟ ايكعس٠  7 – 5عبسايععٜع يف ايفذل٠ 
 . 368ص

 . 63فٗس٠ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص( 46)

، بـرلٚت، زاض ايعًـِ ي٬ًُٜـني،    11خرل ايسٜٔ ايعضنًٞ: ايٛدٝع يف غرل٠ املًو عبسايععٜع، ط( 47)
 . 159-158ّ، ص1999

 . 41غٛض٠ اسبر: اٯ١ٜ ( 48)

ٖــ; فٗـس بـٔ عبـس ايععٜـع      1421مجـاز٣ اٯخـط٠    –، مجـاز٣ ا٭ٚىل  34صب١ً اسبػب١: ايعـسز  ( 49)
ّ، 1995ٖـ/1415، ايطٜاض، َ٪غػ١ ازبطٜػٞ، 1ايهًٝب: عًُا٤ ٚأع٬ّ ٚأعٝإ ايعيفٞ، ط

 . 284ص 

ايٛظ١ْ: ٚسس٠ قٝاؽ أٚ ٚظٕ يٮؾٝا٤ ايع١ٝٓٝ نـايتُط ٚايػـُٔ، ٖٚـٞ تعـازٍ نًٝـٜٛٔ ٚمخػـ١       ( 50)
 دطاَّا. سػب َا شنطٙ يًباسح أسس نباض ايػٔ.  ٚأضبعني

 . 285ايهًٝب: املطدع ايػابل، ص ( 51)

ٖــ;  10/2/1372( َ٪ضخـ١ يف  2295زاض٠ املًو عبـسايععٜع: قػـِ ايٛثـا٥ل، ٚثٝكـ١ ضقـِ )     ( 52)
(، بتــاضٜذ 5388ايط٥اغــ١ ايعاَــ١ شل٦ٝــ١ ا٭َــط بــاملعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ املٓهــط، ٚثٝكــ١ ضقــِ ) 

 (.1 ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )ٖـ، اْعط إىل10/2/1372

(، بتــاضٜذ 5345ايط٥اغــ١ ايعاَــ١ شل٦ٝــ١ ا٭َــط بــاملعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ املٓهــط: ٚثٝكــ١ ضقــِ )( 53)
 (. 2ٙ، اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )10/2/1372

 ـ. 10/2/1372ٖ( َ٪ضخ١ يف 2295زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 54)
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 . 118ايبكُٞ: املطدع ايػابل، ص( 55)

 . 119املطدع ْفػ٘، ص( 56)

 . 119; ايبكُٞ: املطدع ايػابل ص289غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص( 57)

 . 120ايبكُٞ: املطدع ايػابل، ص( 58)

 . 125أعُاشلا، ص –ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا ( 59)

 . 289إ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، صغًُ( 60)

 . 289املصسض ْفػ٘، ص( 61)

 املٛقع ايطزلٞ يًًُو غعٛز ع٢ً ؾبه١ اإلْذلْت.( 62)

 –http:///www.kingSaud.net 

، ايطٜـاض، زاض  2عبساملٓعِ ايػ٬َٞ: املًو ايطاؾس د٬ي١ املػفٛض ي٘ عبـسايععٜع آٍ غـعٛز، ط   (63)
 . 492ّ، ص 1980ٖـ/1400ايًٛا٤، 

 . 41ٛض٠ اسبر: اٯ١ٜ غ( 64)

 1373-1338خايــس َصــًح ايػاَــسٟ: بــ٬ز غاَــس ٚظٖــطإ يف عٗــس املًــو عبــس ايععٜــع ( 65)
ّ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿـٛض٠، قػـِ ايتـاضٜذ ٚاسبطـاض٠، نًٝـ١ ايعًـّٛ       1953-1919ٖـ/

 . 207-206ٖـ، ص 1434-1433ا٫دتُاع١ٝ، داَع١ اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، 

ٖـــ 1375، ز. ّ، ز. ٕ، ضبٝــع ا٭ٍٚ 2ط: املًــو غــعٛز َــٔ أسازٜجــ٘ ٚخطبــ٘، طفــ٪از ؾــان( 66)
 . 131-129ّ، ص1955/ْٛفُدل 

 . 137-135ؾانط: املصسض ايػابل، ص( 67)

 . 125( غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ 68)

 . 104غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ ( 69)
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ط إىل ْـص ايطغـاي١ يف   ، اْع1379زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، بسٕٚ ضقِ، اجملُٛع١ ( 70) 
 (.3امل٬سل، ًَشل ضقِ )

(، 3830، ايـطقِ ) 17زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، اجملُٛع١: َٓطكـ١ تبـٛى، املًـف    ( 71) 
 (. 4اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )

غ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١   ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتاب ايٛثا٥كٞ يًط٥ا( 72)
 . 41ٖـ، ص 1431ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات، 

ايتٓهب: ٜكاٍ: ََْهَب عٔ ايؿ٤ٞ ٚعـٔ ايططٜـل، ٚتَٓهـب: عـسٍ. قـاٍ ا٭ظٖـطٟ: ٚزلعـت        ( 73)
ايعطب تكٍٛ: ََْهَب ف٬ٕ عٔ ايصـٛاب َِٜٓهـب ُُْهٛبـّا، إشا عـسٍ عٓـ٘، ابـٔ َٓعـٛض: املصـسض         

 . 689 - 688، ص 8رايػابل، َ

 . 295-294، ص1; غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز40-39ؾانط: املصسض ايػابل، ص( 74)

 . 125غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ  (75)

ّ; 1955غـبتُدل   23ٖــ املٛافـل   1375صـفط   5، بتـاضٜذ  1583صشٝف١ أّ ايكط٣: ايعـسز   (76)
 . 51-49ؾانط: املصسض ايػابل، ص 

 . 110 ( غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ77١ٜ)

 . 73 - 72ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتاب ايٛثا٥كٞ...، ص  (78)

 (. 5، اْعط إىل ْص اشبطاب يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )20املصسض ْفػ٘، ص ( 79) 

(، اْعـط إىل ْـص   651، ضقِ )15زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، اجملُٛع١ ايعا١َ، ًَف ( 80)
 (.6طاب يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )اشب

ّ; 1959ٜٓـاٜط   3ٖــ املٛافـل   1378مجاز٣ اٯخـط٠   21، يف 1750صشٝف١ أّ ايكط٣: ايعسز ( 81)
ٖـ، ن١ًُ د٬ي١ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع     1421ؾعبإ  –، ضدب 35صب١ً اسبػب١: ايعسز 
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ايٓٗٞ عٔ املٓهط( زٜـٛإ  )اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل خًكٓا يتٛسٝسٙ ٚباعت٘، ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚ
 ٖـ. 13/6/1378د٬ي١ املًو، َ٪ضخ١ يف 

 . 104غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ ( 82)

 . 125غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ ( 83)

(، اْعـط إىل ْـص ايطغـاي١ يف    864، ضقـِ ) 28زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػـِ ايٛثـا٥ل، املًـف    ( 84)
 (. 7امل٬سل، ًَشل ضقِ )

 . 104( غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ 85)

 . 125( غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ 86)

 ّ. 1961َاٜٛ  19ٖـ املٛافل 1380شٟ اسبذ١  5، يف 1870صشٝف١ أّ ايكط٣، ايعسز ( 87)

 ٖـ. 1420ٚضبٝع اٯخط  –(، ضبٝع ا٭ٍٚ 28ايعسز ): ( صب١ً اسبػب88١)

شٟ اسبذـ١   –(، شٚ ايكعـس٠  31صب١ً اسبػب١: نًُات غذًٗا ايتاضٜذ عٔ املًو غعٛز، ايعسز ) (89)
 ٖـ. 1420

 . 33غٛض٠ فصًت: اٯ١ٜ ( 90)

 ٖـ. 1420ٚصفط  –(، ضبطّ 27ايعسز ) :( صب١ً اسبػب91١)

 اٯٕ ٜ٪شٕ ا٭شإ ا٭ٍٚ قبٌ ايفذط بػاع١. ( 92) 

 . 296-295، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز( 93)

 . 431 – 430املٗٝسب: املطدع ايػابل، ص (94)

ّ، عُـٌ َفتٝـّا يًـسٜاض    1890ٖــ/ 1307ٖط٠ غـ١ٓ  ايؿٝذ سػٓني ضبُـس طبًـٛف: ٚيـس بايكـا     (95)
املصط١ٜ، ٚقس اضذبٌ إىل نجرل َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يٝ٪زٟ ضغاي١ ايعًِ، ًٜٚكـٞ ايـسضٚؽ، ايتكـ٢    

ّ، اْعــط: 1990ٖـــ/1410ٖـــ، ٚقــس تــٛيف يف غــ١ٓ 1372ضدــب  8باملًــو عبــسايععٜع يف 
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  ٛ غـٛع١ تـاضٜذ املًـو    اإلْذلْت: َٛقع إغ٬ّ إٔٚ ٫ٜٔ; فٗس عبساهلل ايػـُاضٟ، ٚآخـطٕٚ: َ
ّ، 1999ٖــ/ 1419، ايطٜاض، َهتب١ املًـو عبـسايععٜع ايعاَـ١،    1عبسايععٜع ايسبًَٛاغٞ، ط

 http://ar.wikipedia.org–            ; اإلْذلْت: ٜٚهٝبٝسٜا، املٛغٛع١ اسبط617.٠ص 

 . 430املٗٝسب: املطدع ايػابل، ص  (96)

غ١ٜٛٓ ضبسز٠ ٜتِ صطفٗا ملػـاعس٠ املػـتشكني شلـا َـٔ أبٓـا٤       املٓاخ١ أٚ )املٓار(: عباض٠ عٔ عٛا٥س َاي١ٝ( 97)
ايكبا٥ٌ يف ايكط٣ ٚايبٛازٟ ٚاشلذط، ٚناْٛا يف عٗس املًو غعٛز ٜفـسٕٚ إىل ايطٜـاض ٫غـت٬ّ تًـو     
املٓاخ١ )ايؿط١ٖ، ايعٛا٥س، املدصصات املاي١ٝ( ثِ أَط املًو غعٛز مبطاعفتٗا، ٚإٔ ٜتِ إٜصـاشلا إيـِٝٗ   

 ٕ اسباد١ إىل تهبٝسِٖ عٓا٤ ايػفط إىل ايطٜاض. يف أَانٔ إقاَتِٗ زٚ

 . 457-456ايػ٬َٞ: املطدع ايػابل، ص( 98)

يكس مت إضغاٍ ؾدصني َٔ ُنّتاب اشباص١ٝ املًه١ٝ إىل ايٛازٟ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اشباصـ١ٝ املًهٝـ١،   ( 99)
أسسُٖا عبس اهلل بٔ ضَٚٞ، ٚأَا اٯخط فازل٘ غرل ٚاضـح يف تًـو ايطغـاي١، اْعـط إىل ْـص      

 (. 8اي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )ايطغ

 (. 2003زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 100)

; عبساجملٝـس بـٔ ضبُـس ايُعُـطٟ: ايؿـ٪ٕٚ      296، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػـابل، ز ( 101)
اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع، حبح َكـسّ يًٓـس٠ٚ ايعًُٝـ١ يتـاضٜذ     

-5عٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز اييت عكستٗا زاض٠ املًو عبسايععٜع بايطٜاض يف ايفـذل٠  املًو غ
 . 250-249، ص3ّ، َر2006ْٛفُدل  28-26ٖـ املٛافل 1427شٟ ايكعس٠  7

، 2ّ، ز1982ٖـ/1402، ايطٜاض، امل٪يف، 2غعٛز بٔ ٖصيٍٛ: تاضٜذ ًَٛى آٍ غعٛز، ط( 102)
 . 274 – 273، ص1بل، ز; غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػا214 – 213ص

 . 285 – 275، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز (103)

 . 297 – 296املصسض ْفػ٘، ص( 104)
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 . 299 – 297غًُإ آٍ غعٛز، املصسض ايػابل، ص( 105)

 . 299املصسض ْفػ٘، ص (106)

اش (، دٗـ١ ايـٛضٚز: مبعطفـ١ ا٭غـت    1992زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 107) 
 (. 9عبس ايععٜع ايعًٞ، اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )

 ّ. 2003 ٖـ/1423اْعط: صبُٛع١ ا٭ْع١ُ ايػعٛز١ٜ، ١٦ٖٝ اشبدلا٤ مبذًؼ ايٛظضا٤، ( 108)
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 عــادر واملراجــاملص

 ايكطإٓ ايهطِٜ. -
 ايػ١ٓ املطٗط٠. -

 أ٫ّٚ: ايٛثا٥ل:

 ّ.2003ٖـ/1423مبذًؼ ايٛظضا٤،  صبُٛع١ ا٭ْع١ُ ايػعٛز١ٜ: ١٦ٖٝ اشبدلا٤ -

 ( بسٕٚ تاضٜذ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبسايععٜع.2003ٚثٝك١ ضقِ ) -

ٖـــ، قػــِ ايٛثــا٥ل: زاض٠ املًــو 10/2/1372( َ٪ضخــ١ يف 2295ٚثٝكــ١ ضقــِ ) -
 عبسايععٜع.

 ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبسايععٜع.15( اجملُٛع١ ايعا١َ، ًَف 651ٚثٝك١ ضقِ ) -

 ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  28(، ًَف 864ٚثٝك١ ضقِ ) -

، قػـِ ايٛثـا٥ل: زاض٠ املًـو عبـس     17(، َٓطكـ١ تبـٛى، ًَـف    3830ٚثٝك١ ضقـِ )  -
 ايععٜع.  

 ، قػِ ايٛثا٥ل، زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  1379ٚثٝك١ بسٕٚ ضقِ، اجملُٛع١  -

َـط  ٖــ، ايط٥اغـ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١ ا٭    10/2/1372( َ٪ضخـ١ يف  5345ٚثٝك١ ضقـِ )  -
 باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. 

(، دٗـ١ ايـٛضٚز: مبعطفـ١ ا٭غـتاش: عبـس ايععٜـع ايعًـٞ، قػـِ         1992ٚثٝك١ ضقِ ) -
 ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  

ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتـاب ايٛثـا٥كٞ يًط٥اغـ١     -
َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات، ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط )
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 ٖـ(.1431ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ايطٜاض، 

 ثاّْٝا: املصازض ايعطب١ٝ: 

ابٔ بؿط: عجُإ بٔ عبساهلل، عٓٛإ اجملـس يف تـاضٜذ ظبـس، ذبكٝـل: عبـسايطمحٔ بـٔ        -
ــٝذ، ز  ــسايًطٝف آٍ ايؿــ ــسايععٜع،  4)ط 1عبــ ــو عبــ ــاض، زاض٠ املًــ ، ايطٜــ

 ّ(.1982ـ/1402ٖ

، 1ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، تاضؽبٗـا، أعُاشلـا )ط       -
ــط،    ــاملعطٚف ٚايٓٗـــٞ عـــٔ املٓهـ ــط بـ ــ١ ا٭َـ ــ١ شل٦ٝـ ــ١ ايعاَـ ايطٜـــاض، ايط٥اغـ

 ّ(.1999ٖـ/1419

، املهتبـ١ ايعصـط١ٜ  ، بـرلٚت ) 2ايعبٝسٟ: ضبُس بٔ ضبُس َطتط٢، تاز ايعـطٚؽ، ز  -
 ّ(.1987ٖـ/1407

، برلٚت، زاض ايعًـِ  11خرل ايسٜٔ، ايٛدٝع يف غرل٠ املًو عبسايععٜع )طايعضنًٞ:  -
 ّ(.1999ي٬ًُٜني، 

ايعطبؿطٟ: دـاض اهلل أبـٛ ايكاغـِ ضبُـٛز، أغـاؽ ايب٬غـ١، )ز. ط، بـرلٚت، زاض         -
 ّ(.1985صازض، 

، 1)ط 1آٍ غعٛز: غًُإ بٔ غعٛز، تـاضٜذ املًـو غـعٛز، ايٛثٝكـ١ ٚاسبكٝكـ١، ز      -
 ّ(.2005برلٚت، زاض ايػاقٞ، 

، ز. ّ، ز. ٕ، ضبٝـع ا٭ٍٚ  2ؾانط: فـ٪از، املًـو غـعٛز َـٔ أسازٜجـ٘ ٚخطبـ٘ )ط       -
 ّ(.1955ٖـ/ ْٛفُدل 1375

، بـرلٚت، زاض  4ابٔ غٓاّ: سػني، تـاضٜذ ظبـس، ذبكٝـل: ْاصـط ايـسٜٔ ا٭غـس )ط       -
 ّ(.1994ٖـ/1415ايؿطٚم، 
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، ايكـاٖط٠، َ٪غػـ١ اسبًـيب ٚؾـطناٙ،     2)ط 1ايفرلٚظ آبازٟ: ايكـاَٛؽ احملـٝط، ز   -
 ٖـ(.1371

، َصط، َطبعـ١ اسبًـيب ٚأ٫ٚزٙ،   3املاٚضزٟ: عًٞ بٔ ضبُس: ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ )ط -
 ّ(.1973ٖـ/1393

 ّ(.2003ٖـ/ 1423)ز. ط، ايكاٖط٠،  2ابٔ َٓعٛض: يػإ ايعطب، ز -

، ايطٜــاض، امل٪يــف، 2، )ط2ابــٔ ٖــصيٍٛ: غــعٛز، تــاضٜذ ًَــٛى آٍ غــعٛز، ز  -
 ّ(.1982ٖـ/1402

 ثايجّا: املطادع ايعطب١ٝ:

ايبكُٞ: باَٞ بٔ ٖسٜف، ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يًشػب١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ   -
، ايطٜاض، َٓؿٛضات داَع١ اإلَـاّ  1ّ )ط1953 – 1924ٖـ/ 1373 – 1343

 ّ(.1998ٖـ/1419ضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، 

آٍ زضٜب: غعٛز بٔ غعس. املًو عبسايععٜع ٚٚضـع قٛاعـس ايتٓعـِٝ ايكطـا٥ٞ يف      -
 /ٖـــ1408، دــس٠، زاض املطبٛعــات اسبسٜجــ١، 1بٝــ١ ايػــعٛز١ٜ، )ط املًُهــ١ ايعط

1988ّ.) 

، ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس، 1ايطَاْٞ: ظٜس بٔ ضبُس، اقتصاز اسبػب١ تاضٜذ ٚتطاخ )ط -
 ّ(.2003ٖـ/1424

ايطًٜٚٞ: محٛز بٔ أمحس، ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط إسـس٣ ضنـا٥ع ايسٚيـ١      -
، املسٜٓـ١ املٓـٛض٠،   1يؿـطٜفني املًـو فٗـس بٗـا )ط    ايػعٛز١ٜ ٚعٓا١ٜ خازّ اسبطَني ا

 ّ(.2002ٖـ / 1423ازباَع١ اإلغ١َٝ٬، 

ايػُاضٟ: فٗس بٔ عبساهلل، ٚآخطٕٚ: َٛغٛع١ تاضٜذ املًو عبسايععٜع ايسبًَٛاغٞ  -
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 ّ(.1999ٖـ/1419، ايطٜاض، َهتب١ املًو عبسايععٜع ايعا١َ، 1)ط

، ايطٜـاض، زاض املـطٜذ،   1)طآٍ ايؿٝذ: عبسايطمحٔ، َؿاٖرل عًُا٤ ظبـس ٚغرلٖـِ    -
 ّ(.2001ٖـ/1421

ايعذ٬ْٞ: َٓرل، اإلَاّ تطنٞ بـٔ عبـساهلل بطـٌ ظبـس ٚضبطضٖـا َٚ٪غـؼ ايسٚيـ١         -
 ّ(.1990ٖـ/1410)ز. ط، ايطٜاض، زاض ايؿبٌ،  5ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ، ز

ايعطٜفٞ: غعس بٔ عبساهلل، اسبػب١ ٚايػٝاغ١ ازبٓا١ٝ٥ يف املًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ،    -
 ّ(.1996ٖـ/1416ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس،  ،1)ط 1ز

ايعُاض: ضبُس بٔ ْاصط، سكٝك١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚأضناْ٘ ٚصبا٫تـ٘   -
 ّ(.1999ٖـ/1420، ايطٜاض، زاض إؾبًٝٝا، 2)ط

، ايطٜـاض،  10)ط 1ايعجُٝني: عبساهلل ايصاحل، تاضٜذ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ز -
 ّ(.2001ٖـ/1421َهتب١ ايعبٝهإ، 

-1338ايػاَسٟ: خايس َصًح، ب٬ز غاَس ٚظٖـطإ يف عٗـس املًـو عبـس ايععٜـع       -
ـــ/1373 ــاضٜذ     1919-1953ٖ ــِ ايت ــٛض٠، قػ ــرل َٓؿ ــترل غ ــاي١ َادػ ّ )ضغ

ٚاسبطاض٠، ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، داَعـ١ اإلَـاّ ضبُـس بـٔ غـعٛز اإلغـ١َٝ٬،       
 ٖـ(.1433-1434

غـ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١ ا٭َـط بـاملعطٚف      ايػاَسٟ: َٓصٛض مجعإ، ايتطٛض ايتٓعُٝٞ يًط٥ا -
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط ٚأثـطٙ عًـ٢ ذبكٝـل ا٭ٖـساف، زضاغـ١ سايـ١ يًفـذل٠ َـٔ عـاّ           

ٖـ )ضغاي١ َادػـترل، قػـِ اإلزاض٠ ايعاَـ١، نًٝـ١ ايسضاغـات      1416ٖـ إىل 1349
 ّ(.1997ٖـ/1418ايعًٝا، داَع١ املًو غعٛز، 

-   ٘ ، 2عبـسايععٜع آٍ غـعٛز )ط   ايػ٬َٞ: عبساملٓعِ، املًو ايطاؾس د٬ي١ املػفـٛض يـ
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 ّ(.1980ٖـ/1400ايطٜاض، زاض ايًٛا٤، 

، ايطٜـاض، َهتبـ١   2)ط 1ايكطْٞ: عًٞ سػٔ، اسبػب١ يف املاضـٞ ٚاسباضـط، َـر    -
 ّ(.2006ٖـ/1427ايطؾس، 

، ايطٜـاض، َ٪غػـ١   1ايهًٝب: فٗس عبس ايععٜع: عًُا٤ ٚأع٬ّ ٚأعٝإ ايعيفٞ )ط -
 ّ(.1995ٖـ/1415ازبطٜػٞ 

ايطٜاض، داَعـ١ اإلَـاّ   عٜع بٔ ضبُس. ْعاّ اسبػب١ يف اإلغ٬ّ )ابٔ َطؾس: عبسايع -
 ّ(.1973 ٖـ/1393يًكطا٤،  ٞضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، املعٗس ايعاي

املػصٟٚ: عبسايطمحٔ بٔ ضبُس، ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط   -
١ٜٓ املٓٛض٠، ا٭َاْـ١  ، املس1َع بٝإ دٗٛز املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ٖصا اجملاٍ )ط

 ٖـ(.1421ايعا١َ زبا٥ع٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

، ايطٜــاض، َهتبــ١ 6إشلــٞ: فطــٌ، اسبػــب١ تعطٜفٗــا َٚؿــطٚعٝتٗا ٚٚدٛبٗــا )ط  -
 ّ(.1996ٖـ/1417املعاضف، 

ٚظاض٠ املعاضف: َٛغٛع١ تاضٜذ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ يف َا٥ـ١ عـاّ،     -
 ٖـ(.1419 ، ايطٜاض، ٚظاض٠ املعاضف،1)ط 4ز

 ضابعّا: املطادع ا٭دٓب١ٝ:
- AL- Mani Muhamed, Arabia Unified, Published by North 

American, 1985.  

 خاَػّا: ايسٚضٜات ٚايصشف:

ٖــــ املٛافـــل 24/1/1352، ازبُعـــ١ 440، ايعـــسز 9دطٜـــس٠ أّ ايكـــط٣: ؽ -
 ٖـ.19/5/1933
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ــط٣: ؽ  - ــس٠ أّ ايك ــسز 30دطٜ ــ١ 1478، ايع ـــ امل18/2/1372، ازبُع ــل ٖ ٛاف
28/8/1953.ّ 

 ّ.1955غبتُدل  23ٖـ املٛافل 5/2/1375، 1583دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

 ّ.1959ٜٓاٜط  3ٖـ املٛافل 21/6/1378، 1750دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

 ّ.1961َاٜٛ  16ٖـ املٛافل 5/12/1380، 1870دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

عٗس اإلَاّ عبـسايععٜع، صبًـ١    خٝاط: عبساهلل، ْؿاط اسبطن١ ايس١ٜٝٓ يف اسبذاظ ع٢ً -
 ّ.1954ٖـ/ فدلاٜط 1373املٌٓٗ: ازبع٤ ايػازؽ، مجاز٣ اٯخط٠ 

زاض٠ املًو عبسايععٜع: نتٝب "ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ يتاضٜذ املًو غعٛز بـٔ عبـسايععٜع آٍ    -
 ّ.2006ٖـ املٛافل ْٛفُدل 1427غعٛز" ؾٛاٍ 

ٚايسٚض ايصٟ  -اهلل ضمح٘ –آٍ غعٛز: فٗسٙ بٓت غعٛز، املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع  -
يف تأغٝؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  -ضمح٘ اهلل–يعب٘ جباْب ٚايسٙ املًو عبسايععٜع 

ٖــ  1419ؾـٛاٍ   5)حبح َكسّ إىل َ٪متط املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ يف ٦َـ١ عـاّ،    
 ّ(.1999ٜٓاٜط  22املٛافل 

ًو غعٛز بٔ ايعُطٟ: عبساجملٝس بٔ ضبُس، ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف يف عٗس امل -
عبسايععٜع )حبح َكسّ يًٓس٠ٚ ايع١ًُٝ يتاضٜذ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غـعٛز  

ٖــ  1427شٟ ايكعس٠  7 – 5اييت عكستٗا زاض٠ املًو عبسايععٜع بايطٜاض يف ايفذل٠ 
 (.3ّ، َر2006ْٛفُدل  28 – 26املٛافل 

 ٖـ.1420ٚصفط  –، ضبطّ 27صب١ً اسبػب١: ايعسز  -

 ٖـ.1420ٚضبٝع اٯخط  –، ضبٝع ا٭ٍٚ 28ز صب١ً اسبػب١: ايعس -
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 –، شٚ ايكعـس٠  31صب١ً اسبػب١: نًُات غذًٗا ايتاضٜذ عٔ املًـو غـعٛز، ايعـسز     -
 ٖـ.1420شٟ اسبذ١ 

 ٖـ.1421مجاز٣ اٯخط٠  -، مجاز٣ ا٭ٚىل 34صب١ً اسبػب١: ايعسز  -

كٓـا  صب١ً اسبػب١: ن١ًُ د٬ي١ املًو غعٛز بٔ عبـسايععٜع )اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل خً     -
يتٛسٝسٙ ٚباعت٘ ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط( زٜـٛإ د٬يـ١ املًـو،    

 ٖـ.1421ؾعبإ  –، ضدب 35ٖـ، ايعسز 13/6/1378َ٪ضخ٘ يف 

املٗٝسب: خايس بٔ ٖسٚب، دٗٛز املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع ايسع١ٜٛ يف ايـساخٌ    -
ع آٍ غـعٛز ايـيت   )حبح َكسّ يًٓس٠ٚ ايعًُٝـ١ يتـاضٜذ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜ      

ٖــ  1427شٟ ايكعـس٠   7 – 5عكستٗا زاض٠ املًـو عبـسايععٜع بايطٜـاض يف ايفـذل٠     
 (.3ّ، َر2006ْٛفُدل  28 – 26املٛافل 

 غازغّا: اإلْذلْت:

 املٛقع ايطزلٞ يًًُو غعٛز ع٢ً ؾبه١ اإلْذلْت. -
-http://www.kingSaud.net 

 ٜٚهٝبٝسٜا، املٛغٛع١ اسبط٠. -
-http://ar.wikipedia.org 





 مَوْن العلناء وِحْرَفوه يف دمشق خالل

 و(1517 – 1250هـ/923 – 648العصر املنلوكي )





ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  369     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

 مَوْن العلناء وِحْرَفوه يف دمشق خالل

 و(1517 – 1250هـ/923 – 648العصر املنلوكي )

 البحث ملخص

زَؿل خالٍ ايعكط املًُٛنٞ َٚعطؾـ١  ٜتٓاٍٚ ايبشح َٗٔ ايعًُا٤ ٚسطؾِٗ يف 
طبٝع١ ٚتٓظِٝ أقشاب املٗٔ، ٚقس اَتٗٔ أٚي٦و ايعًُا٤ َٗٔ كتًؿ١ ؾُِٓٗ َٔ عُـٌ  
لاضًا أٚ قا٥ػًا أٚ سا٥هًا...اخل يػس سادتِٗ َٔ املاٍ َٚٓعِٗ َٔ ايتػٍٛ أٚ اؿادـ١  
٘ يبعض ايعا١َ َٔ ايٓاؽ، ٚقس مجع بعض ايعًُا٤ بني طًـ  ايعًـِ أٚ ْؿـطٙ ٚتعًُٝـ    

يًٓاؽ، ٚبني َعاٚي١ سطؾ١ أٚ ١َٓٗ ٜتعٝؿٕٛ َٓ٘، ٚقس ْظُـٛا أٚقـاتِٗ  ـا  كـل  ـِ      
 ايؿا٥س٠، ٚيف ْٗا١ٜ ايبشح خامت١ تبني ْتا٥ر ايسضاغ١.
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Research Abstract 

This research addresses the occupations and crafts of scholars 

in Damascus during the Mamluki era and seeks to identify the 

nature of these occupations and crafts and the organization of those 

engaged in them. 

Those scholars had different occupations. Some were 

carpenters, others goldsmiths or weavers, etc. They sought to gain 

enough money for supporting themselves and their families and 

also for avoiding begging other people. Some scholars combined 

learning, teaching and spreading knowledge to people with 

engagement in some occupation or craft for bread winning. They 

managed to organize their time as to achieve all their goals. At the 

end of the research there is a conclusion that indicate the study 

findings. 
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 املقدمة:

 :أَا بعس ،اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خري املطغًني

ؾكس تعسزت ايسضاغات اييت ضنعت ع٢ً ايتـاضٜذ اإلغـالَٞ يف بعـض دٛاْبـ٘     
غري أْٗا أٜهـًا أغؿًـب بعـض ايٓـٛاسٞ يف اؾاْـ        ،١ ٚاؿهاض١ٜايػٝاغ١ٝ ٚايعػهطٜ

اؿهاضٟ ٚاييت ال تكٌ أ١ُٖٝ يف ْظط ايباسجني ٚاملدتكني يف سك  ايتاضٜذ اإلغالَٞ 
 .املدتًؿ١ َٚٓاطك٘ ايؿاغع١

َٚٔ ٖصٙ ايٓٛاسٞ َا تٓاٚيت٘ ٖصٙ ايسضاغ١ املٛدع٠ سٍٛ َٗٔ ٚسطف ايعًُـا٤،  
ايعًُـا٤ يف زَؿـل خـالٍ ايعكـط املًُـٛنٞ      سٝح غًطب ايه٤ٛ ع٢ً َٗٔ ٚسطف 

ٚقس زؾعب اؿاد١ أٚي٦ـو ايعًُـا٤ الَتٗـإ     (،1517ّــ  1250ٖـ / 923ــ 648)
بعض اؿطف يػس ضَكِٗ، َٚٓعِٗ َٔ ايتػٍٛ عٓس ايهربا٤، أٚ اؿاد١ يبعض ايعاَـ١  

 .... إخل.ؾُِٓٗ َٔ عٌُ قا٥ػًا أٚ لاضًا أٚ سا٥هًا ،َٔ ايٓاؽ

 ،ًُا٤ جيُعٕٛ بني طً  ايعًِ أٚ ْؿطٙ ٚتعًُٝـ٘ يًٓـاؽ  ٚبصيو نإ أٚي٦و ايع
ٚقس ْظُٛا أٚقـاتِٗ  ـا مـسّ ٚ كـل  ـِ       ،ٚبني َعاٚي١ سطؾ١ أٚ ١َٓٗ ٜتعٝؿٕٛ َٓٗا

 .ايؿا٥س٠ يف نال اؾاْبني

ٚقس غاُٖب َٗاض٠ بعض أٚي٦و ايعًُا٤ يف تًو اؿطف ٚاملٗٔ يف إنؿا٤ َعٍٜس 
َٚـٓشِٗ أٜهـًا َعٜـسًا َـٔ      ،از ألغٛاقٗأَ ايؿٗط٠ يتًو اؿطف ٚملس١ٜٓ زَؿل ٚضٚ

 .ايؿٗط٠ باملس١ٜٓ ٚغريٖا َٔ املسٕ
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 تعريف امَلْوَنة واحِلْرَفة

َٔ ايطدٌ: عٌُ يف قٓعت٘ ٚسصم ٚمتطؽ ؾٝٗا َٗ ََ ١َِٓٗ يػ١: ايعٌُ، ٚ  .(1)امَل

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ املٗٓـ١ تتؿـاب٘ َـع اؿطؾـ١ يف َؿَٗٛٗـا ؾٗـٞ ايسضاٜـ١ بايعُـٌ         
 .(2)ٚاؿِصم باـس١َ

اِؿِطَؾ١ُ يف ايًػ١: اغِ َٔ االسرتاف ٖٚـٛ االنتػـاب ٜكـاٍ ٖـٛ  ـطف يعٝايـ٘       
ٚقٝـٌ اؿطؾـ١ ٖـٞ ايكـٓاع١، ٚاهـرتف ٖـٛ        ،(3)ٚ طتـ  ع٢ٓ ٜهتػ  َٔ ٖٓا ٖٚٓـا 

ٚسطؾــ١ ايطدــٌ قــٓعت٘، ٚسطؾتــ٘ ألًٖــ٘  ،(4)ايكــاْع، ٚؾــالٕ سطٜؿــٞ، أٟ َعــاًَٞ
 .(5)ٚاسرتف  ع٢ٓ نػ  أًٜا نإ

: ٖٞ ايطع١ُ ٚايكٓاع١ اييت ٜطتعم َٓٗا، ٖٚٞ د١ٗ ايهػ ، ٚاؿطؾ١ اقطالسًا
 .(6)ٚنٌ َا اؾتػٌ اإلْػإ ب٘، ؾإْ٘ عٓس ايعطب ٜػ٢ُ قٓع١ ٚسطؾ١

إْـٞ ألض٣ ايطدـٌ   »ٚقس ضٟٚ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طاي  ضنٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قـاٍ:  
 .(7)«ؾٝعذبين، ؾأقٍٛ ٌٖ ي٘ سطؾ١؟ ؾإٕ قايٛا: ال غكط َٔ عٝين

ق١ُٝ ايطدـٌ يف عًُـ٘ ٚإْتادـ٘، ؾبكـسض ايعطـا٤ ٜهـٕٛ       ٖٚٛ قٍٛ ٜسٍ ع٢ً إٔ 
 اؾعا٤، ٚايٝس ايعا١ًَ خري َٔ ايٝس ايعاط١ً ٚايعًٝا خري َٔ ايػؿ٢ً.

 طبيعة وتنظيه أصحاب املون

تعترب ايؿاّ َٔ ايبالز اييت اؾتٗطت باؿطؾٝني ٚايكٓاع سٝح طبك١ اؿطؾٝني َٔ 
ايٓاؽ اي١َٝٛٝ ٚقـس بـطظ زٚض أؾطازٖـا    ايطبكات ايهبري٠ ببالز ايؿاّ، اييت اضتبطب عٝا٠ 

َٔ خالٍ تٛؾريِٖ ؾُٝع اؿادٝات ايهطٚض١ٜ اي١َٝٛٝ ألؾطاز اجملتُع ٚايـيت تـبني َـٔ    
خال ا َس٣ املٗاض٠ ٚاإلتكإ ايًصٜٔ ٚقٌ إيُٝٗا اؿطؾٕٝٛ يف َِٗٓٗ املدتًؿ١ مما دعٌ 

يعسٜـس َـٔ   بالز ايؿاّ عًَُٛا ٚزَؿل خاق١ َككسًا يًتذاض، ؾهاًل عـٔ ؾـٗطتٗا يف ا  
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 املٗٔ املدتًؿ١.

ٚتؿري  .ٚ صا لس إٔ اؿطؾٝني ٚايكٓاع ؾهًٛا ؾط ١ ادتُاع١ٝ نبري٠ يف زَؿل
املكازض إىل إٔ أضباب املٗٔ ٚايكٓاعات أقاَٛا يف َٓاطل ٚساضات خاق١ بِٗ، ٚناْب 

 .(8)نٌ ساض٠ تػ٢ُ باغِ ١َٓٗ غهاْٗا أٚ ايكٓع١ اييت اؾتٗطت بٗا

٢ إٔ تهٕٛ َتادطِٖ قطٜب١ َٔ املٓتعٖـات، سٝـح   نُا عٌُ بعض اؿطؾٝني عً
األَانٔ اييت ٜهجط ايٓاؽ َٔ ظٜاضتٗـا، ٚشيـو َـٔ أدـٌ تػـٜٛل قـٓاعاتِٗ ٚبٝعٗـا        

 .(9)يًُتٓعٖني

ٚنإ يهٌ ١َٓٗ َٔ املٗٔ ٚقٓع١ َٔ ايكٓا٥ع ؾدل ٜكّٛ ع٢ً َكاؿٗا ٚقس 
أٚ عطٜــ   (10)عطف ٖصا ايؿدل يف اجملتُع ايؿاَٞ باغِ ؾٝذ امل١ٓٗ أٚ ض٥ٝؼ املٗٓـ١ 

ٚأًٜا نإ امس٘ أٚ يكب٘ ؾكس نـإ ٜكـع عًـ٢ عاتكـ٘ َُٗـ١       (12)أٚ نبري ايطا٥ؿ١ (11)امل١ٓٗ
َطاقب١ أٌٖ غٛق٘ ٚأٌٖ َٗٓت٘ َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخط٣ سًك١ ايٛقٌ َـا بـني أٖـٌ    
َٗٓت٘ ٚايػًط١ املًُٛن١ٝ، ؾٝٓكٌ إيٝٗـا ؾـهاِٜٚٗ ٜٚـساؾع عٓٗـا أَـاَِٗ باإلنـاؾ١ إىل       

ملؿاضن١ يف املٓاغبات املدتًؿ١ َجٌ اغتكباٍ ايػالطني أٚ تعٜني تٓظِٝ ايعُاٍ َٔ أدٌ ا
األغٛام عٓس االستؿاٍ باالْتكاضات ايعػهط١ٜ  ٓاغب١ ايعٜاضات ايـيت نـإ ٜكـّٛ بٗـا     

 .(13)بعض أقشاب املٓاق  ايطؾٝع١ يف املٓاغبات ايعا١َ

ٖٚٛ ايصٟ ٜكّٛ ظُع ايهطا٥  ٚاإلؾـطاف عًـ٢ ضعاٜـ١ املطنـ٢ ٚايؿكـطا٤ َـٔ       
ب امل١ٓٗ، ٚؼسٜس أدٛض ايعُـاٍ، َٚٛاقـؿات ايػـًع ٚأغـعاضٖا ٚعكـس اجملـايؼ       أقشا

 .(14)اـاق١ يبشح َؿانٌ أٌٖ املٗٔ أٚ اؿطف َع نباض اؿطؾٝني

ٚيهٌ ١َٓٗ أغايٝ  خاق١ يف سٌ املؿانٌ بني أقشاب امل١ٓٗ ايٛاسـس٠ سٝـح   
ؾٝذ امل١ٓٗ  ٜططز اـا٥ٔ ٚايػاضم ٜٚعاق  َٔ غـ بإغالم زناْ٘ ٚال تؿتح إال  ٛاؾك١

ٚنإ ؾٝذ امل١ٓٗ ٜٓتد  َٔ َعًُٞ امل١ٓٗ أٚ ايكٓاع أٚ املبتس٥ني ؾطٜط١  .(15)أٚ اؿطؾ١
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 .(16)إٔ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ األخالم اؿػ١ٓ ٚاملعطؾ١ بأقٍٛ امل١ٓٗ أٚ اؿطؾ١

 التكسب بالشوادة:

بايٓػب١ يًتهػ  بايؿٗاز٠ ِٖ فُٛع١ َـٔ ايهتـاب ايجكـات ايعـاضؾني بؿـ ٕٚ      
١، ناْب َُٗتِٗ ايتأنس َٔ قش١ ايعكـٛز ٚايتٛقٝـع عًٝٗـا، َٓعـًا َـٔ      ايعكٛز ٚايهتاب

سسٚخ َؿهالت ٜػببٗا يف املػتكبٌ، ٖٚـِ أقـاًل َٛوؿـٕٛ عٓـس ايكانـٞ، ٚنـاْٛا       
ٜٓتكٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايكالح ٚايعسٍ، ٚتؿـب٘ َُٗـتِٗ َُٗـ١ كايهتـاب ايعـسٍٚك يف      

 .(17)ٚقتٓا اؿانط

كـل يهتابـ١ ايعكـٛز ايتذاضٜـ١ يف     نإ ايؿٗٛز  هطٕٚ إىل ايسنإ أٚ قـٌ ك 
ايػٛم ٚيف ساٍ إبطاّ عكس ٜؿٗسٕٚ عًٝ٘ ٜٚهت  ايهات  ايعكس بني ايبـا٥ع ٚاملؿـرتٟ   
ٚيًهات  أَط َعًّٛ ٚيًؿٗٛز أٜهًا ْػب١ َتؿل عًٝٗا َٔ ق١ُٝ ايكؿك١ ايـيت متـب بـني    

 .(18)ايططؾني

ط ٚال ٜكّٛ بٗصٙ امل١ٓٗ أٟ ؾدل ست٢ تتٛؾط ؾٝ٘ عس٠ ؾطٚط َٓٗا سػـٔ اــ  
  ٌ نُـا ٜػـتعني    (19)ٚتطتٝ  ايًؿظ ٚبتٛغع يف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ َٚعطؾ١ ايٓكـٛز ٚاملهاٜٝـ

 .(20)بِٗ ايكانٞ يف ايتكسٜس ٚايتجُني ٜٚعترب قطاضِٖ ًَعًَا يألططاف املتٓاظع١

يف زنانني، يف ايسنإ ايٛاسس َا بـني   (21)ٚنإ ايؿٗٛز جيًػٕٛ يف باب دريٕٚ
ٞ   ٚبايكطب (22)اـُػ١ ٚايػت١ َٔ ايؿٗٛز . بُٝٓـا أسٝـا٤ زَؿـل    (23)َٔ َطنـع ايكانـ

ٚيًؿـاٖس   .(24)األخط٣ نإ ايؿٗٛز ؾٝٗا َتٛظعني يف طً  نػ  ايؿٗاز٠ َٔ ايٓـاؽ 
 .(25)أدط ع٢ً ؾٗازت٘ ؾكٌٝ األدط املسؾٛع زٜٓاض، ٚقٌٝ زضُٖإ

ٚممٔ اسرتف ٖصٙ امل١ٓٗ َٔ عًُا٤ زَؿل مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايطظام بـٔ  
ٚعبسايطمحٔ بـٔ قؿـٛو بـٔ    .(26)نإ َٔ نباض ايؿٗٛزّ( 1289ٖـ/689ضظم اهلل )ت
ــاب ايػــاعات 1289ٖـــ/691ٖــالٍ )ت ــس ب نــإ عــازاًل  (27)ّ( أســس ايؿــٗٛز عٓ



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  375     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

ٚعُاز ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ ايبايػٞ بطظ يف عًـِ اؿـسٜح ٚقـس خـطهز يـ٘       ،(28)قاؿًا
ٚعبـساملٓعِ بـٔ    ،(29)ّ( نإ قُـٛزًا يف ايؿـٗازات  1311ٖـ/711ايصٖيب َعذًُا )ت

ٚغـًُٝإ   ،(30)ّ( َٔ ايؿٗٛز يف بـاب ايػـاعات  1421ٖـ/724ٔ عٛض )تؾتٛح ب
ٚبٗـا٤ ايـسٜٔ عٝػـ٢ بـٔ عبـسايهطِٜ       (31)ّ(1325ٖـ/725بٔ ٖالٍ أبٛ ايؿهٌ )ت

 ،(32)ّ( نـإ ٜطتـعم َـٔ ايؿـٗاز٠    1340ٖـ/741ايسَؿكٞ، بطظ يف عًِ اؿسٜح )ت
ّ( ٜتهػــ  1389ٖـــ/791ٚأمحــس بــٔ قُــس بــٔ عبــساهلل بــٔ ؾــٗاب ايــسٜٔ )ت 

بـطظ يف عًـِ    ٚغعس بٔ ٜٛغــ بـٔ قـسض ايـسٜٔ،     ،(33)ازات يف سٛاْٝب ايؿاّبايؿٗ
ــسٜح)ت ـــ/805اؿـ ــال٤    ،(34)ّ(1403ٖـ ــط ايعـ ــٔ دعؿـ ــٔ بـ ــٔ سػـ ــٞ بـ ٚعًـ

ّ( نإ دايػًا يف زنإ ٜتذط بايجٝاب ثِ تطى ٖـصا ايـسنإ ٚأخـص    1438ٖـ/842)ت
ٚقُس بٔ قُـس بـٔ عًـٞ بـٔ أبـٞ بهـط        ،(35)ٜعٌُ يف طً  املاٍ بايؿٗاز٠ يف زَؿل

ٚإبطاِٖٝ بٔ قُس بـٔ بطٖـإ ايـسٜٔ، بـطظ يف عًـِ ايؿكـ٘        ،(36)ّ(1453ٖـ/857)ت
ٚممــٔ اَــتٗٔ ٖــصٙ اؿطؾــ١ ظٜــٔ ايــسٜٔ غــا  ايبًكــاٟٚ   ،(37)ّ(1458ٖـــ/862)ت

ٟ  1471ٖـ/876)ت (38)ّ( اؾتػٌ بايعًِ ٚنإ ؾاٖسًا عٓس اؾـاَع األَـٛ
ٚمشـؼ   ،

ٕ  1473ٖـ/878ايسٜٔ قُس ايطٌٜٛ )ت ساؾظـًا يًكـط ٕ    ّ( بباب اؾاَع ايػطبـٞ نـا

(39)َالظًَا يكال٠ اؾُاع١
 ،(40)ّ(1475ٖـ/879ٚعبسايطسِٝ بٔ سػٔ بٔ عًٞ )ت ،

ٚمشؼ ايسٜٔ قُس  ،(41)ّ(1480ٖـ/885ٚإبطاِٖٝ بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس ايٟٓٛٚ )ت
ــس )ت  ــٔ أمحـ ـــ/887بـ ــس     ،(42)ّ(1482ٖـ ــٔ قُـ ــسايطمحٔ بـ ــٔ عبـ ــط بـ ٚعُـ

بهط ايؿـٗاب، يـ٘ بـاع يف    ٚأمحس بٔ خًٌٝ بٔ أمحس بٔ أبٞ  ،(43)ّ(1482ٖـ/887)ت
ستـ٢   (44)ّ( نـإ ٜتهػـ  بايؿـٗاز٠ ببـاب ايربٜـس     1491ٖــ/ 896عًِ اؿسٜح )ت

ّ( نـإ ؾـاٖس عٓـس أبـٛاب     1494ٖــ/ 900، ٚؾٗاب ايسٜٔ ايؿـاضعٞ )ت (45)تٛيف

، ٚإبــطاِٖٝ بــٔ عًــٞ بــٔ إبــطاِٖٝ بــٔ بطٖــإ ايــسٜٔ )ت بعــس (46)ايكهــا٠ بسَؿــل
ّ( نإ ؾاٖسًا 1497ٖـ/904)تٚبسض ايسٜٔ سػٔ بٔ ايتاز  ،(47)ّ(1297ٖـ/902
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، ٚبطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ (49)، ٚناْب ٖصٙ امل١ٓٗ َكسض ضظق٘(48) طنع باب ايػطجي٘
 .(50)ّ(1506ٖـ/912قٝٞ ايسٜٔ )ت

 النَُّجاَرُة:

عطؾب ٖصٙ ايكٓاع١ قسميًا يف بالز ايؿـاّ ٚاظزازت أُٖٝتٗـا ؿادـ١ ايٓـاؽ  ـا      
غـُٝا إٔ بـالز ايؿـاّ نـإ ٜتـٛؾط ؾٝٗـا       ٚيعٜاز٠ َتطًباتِٗ يًُكٓٛعات ايهـطٚض١ٜ ال 

 .(51)األخؿاب ايالظ١َ ٚخاق١ خؿ  اؾٛظ ٚايكٓٛبط ٚايػٓسبإ ٚايبًٛط ٚغريٖا

ــساز       ــ١ يف إع ــايٝبِٗ ايؿٓٝ ــاضاتِٗ ٚأغ ــتعُاٍ َٗ ــاضٕٚ يف اغ ــطع ايٓذ ــس ب ٚق
َكٓٛعاتِٗ ٚإتكاْٗا ٚايرباع١ يف ػًُٝٗا ٚتعٜٝٓٗا بعسَا تعطؾٛا ع٢ً خكـا٥ل أْـٛاع   

 .(52)األخؿاب

ٚنإ يف زَؿل ايعسٜس َٔ األغٛام )أٟ أغٛام األثاثات املٓعي١ٝ املكٓٛع١ َـٔ  
اـؿ ( املدتك١ بٗصٙ اؿطف ٚنإ سطؾٝٛ ٖصٙ امل١ٓٗ َـٛظعني زاخـٌ َسٜٓـ١ زَؿـل     
ؾكػِ َِٓٗ بايكطب َٔ ايباب ايكػري نُا ٚدس غٛم أخط٣ يف قاؿ١ٝ زَؿـل َجـٌ   

َٚٛقعـ٘   (54)ٚغٛم ايعًبٝني ،(53)غٛم اـؿابني ٖٚصا ايػٛم ٜكع خاضز باب ايكػري
 .(55)قطب قٓطط٠ أّ سهِٝ

ٚأبطظ َا اؾتٗطت ب٘ َس١ٜٓ زَؿل يف فاٍ ايتذاض٠ ٖٞ قٓاع١ األبٛاب 
ٚقٓاع١ ايكٓازٜل اـؿب١ٝ اييت تعٌُ َٔ (56)ٚايهطاغٞ ٚايػكٛف اـؿب١ٝ يًبٝٛت

خؿ  اؾٛظ  تاْتٗا ٚمجاٍ ْكٛؾٗا اهؿٛض٠ عًٝٗا، ٚأٜهًا قٓاع١ ايػؿٔ ٚ الت 
 .(57)اؿكاض

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايكٓاعات اـؿب١ٝ ناْب ضا٥ذ١ ٚغٛقٗا َعزٖط٠ ٚاؿاد١ 
إيٝٗا َتعاٜس٠ ٚايطع١ٝ يف ايعٌُ ؾٝٗا َتٓا١َٝ ملا ؾٝٗا َٔ ايهػ  اؿالٍ ٚظٜاز٠ ايسخٌ 
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 ٚاضتكا٤ املعاف.

ٚقس بطع بعض ايعًُا٤ يف زَؿل يف ٖصٙ اؿطؾ١ َِٚٓٗ قُس بٔ قُس بٔ عُط 
ّ( ٚايصٟ تعًِ أٜهًا اؿساز٠ ٚأقبح جيُع َا بني 1325ٖـ/ 725بٔ خٛادا )ت 

ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ايعا    جيُع َا بني (58)اؿطؾتني ٚناْب تسض عًٝ٘ أَٛااًل نجري٠
 سطؾتني إال إشا مسح ي٘ ايٛقب بني طً  ايعًِ ٚنػ  ايطظم.

 .  (59)النَِّشاَرةًُ

ٚممٔ عطف بٗصٙ (60)ٜصنط إٔ يف َس١ٜٓ زَؿل غٛم ٜطًل عًٝ٘ غٛم: ايٓؿاضٜٔ
   .(61)ّ(1362ٖـ/ 866امل١ٓٗ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبساهلل بٔ دالٍ ايسٜٔ )ت

 تصنط املكازض اييت اطًعب عًٝٗا إال ٖصٙ ايؿدك١ٝ.

 الورَّاقة:  

تعس ١َٓٗ ايٛضاق١ ٚثٝك١ ايك١ً باؿطن١ ايع١ًُٝ تأثطًا ٚتأثريًا ؾإشا ْؿطب اؿطن١ 
ٚنجط ايٛضاقٕٛ ٚايٓػاخٕٛ إش تعس ايٛضاق١ عاَاًل  ايع١ًُٝ ٚنجط ايتأيٝـ اظزاز ايطً 
 . (62)َػاعسًا ع٢ً ايٓؿط ايعًُٞ ٚتكس١َ

ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ عٔ ايٛضاق١: )ٚدا٤ت قٓاع١ ايٛضاقني املعاْني يالْتػار 
 . (63)ٚايتكشٝح ٚايتذًٝس ٚغا٥ط األَٛض ايهتب١ٝ(

ا٥ع ملا ٚايٛضاق١ ١َٓٗ َٔ أؾهٌ ايكٓا٥ع، ٜكٍٛ ايػبهٞ )ٖٚٞ َٔ أدٛز ايكٓ
. ٚقس (64)ؾٝٗا َٔ اإلعا١ْ ع٢ً نتاب١ املكاسـ ٚنت  ايعًِ ٚٚثا٥ل ايٓاؽ ٚعٗستِٗ(

شنط يكاس  ٖصٙ امل١ٓٗ )ايٛضام( مج١ً َٔ اآلزاب َٓٗا: ايتشطٟ يف بٝع ايٛضم ٚططم 
ايٓػذ ٚأغايٝب٘ ٚا ١٦ٝ اييت ٜهٕٛ عًٝٗا ايٓاغذ َٔ ايسٜٔ ٚاألَا١ْ ٚايسق١ يف ايٓػذ 

 . (65)إىل غري شيو
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ٚقس أؾاض بعض امل ضخني  عاٌَ ايٛضم اؾٝس ايصٟ اؾتٗطت ب٘ زَؿل ٜكٍٛ 
)َٚٔ قاغٔ ايكاؿ١ٝ قٓع ايٛضم ٚال ٜكٓع إال بٗا٤ َٚٓٗا جيً  إىل (66)ابٔ طٛيٕٛ

)َٚٓٗا تعٌُ قٓاع١ ايكطاطٝؼ عػٔ قكاي١ (67)غا٥ط ايسْٝا( ٜٚكٍٛ أبٛ ايبكا٤ ايبسضٟ
 . (68)يهت ْٚكٞ ٚأقاي١( َٚٗط أٌٖ زَؿل بؿٔ ػًٝس ا

ٚبػب  اظزٜاز اغتدساّ ايٛضم اْتؿطت ع١ًُٝ ايبشح عٔ ايهت  ايٓازض٠ 
ٚؾطا٥ٗا َٚٔ ثِ بٝعٗا، ٚناْب أغٛام زَؿل تعر بٝع ايهت  ٚايٛضاقني نُا اَتألت 
دٛاْبٗا بايٓػاخني ٚاـطاطني ٚغست َكسض ضظم يعسز نبري َٔ ايٓاؽ  ا ؾِٝٗ 

 . (69)ايعًُا٤

 النسَّاخون واخلطاطون:

طب ١َٓٗ ايٛضاق١  ١ٓٗ ايٓػذ ٚاـط ٚاؾتٗط بسَؿل عسز َٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اضتب
اَتٗٓٛا سطؾ١ ايٓػذ ٚاـط يٝتهػبٛا َٓٗا، ؾهاْب َكسض ضظم  ِ بعس اهلل عع ٚدٌ 

ّ( ايصٟ عطف عٓ٘ أْ٘ نإ 1270ٖـ/ 668َِٓٗ أمحس عبسايساِٜ ْع١ُ اؿٓبًٞ )ت
ٜعٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ يف ٚقت٘ ست٢ ٜهت  غط ًَٝح بػطع١ ال تٛقـ َكاض١ْ  ٔ نإ 

قٌٝ أْ٘ نإ يف ساي١ تؿطغ٘ ٜهت  يف ايّٝٛ نطاضٜؼ أٚ أنجط ٜٚهت  ايهطاغني ٚايجالث١ 
 . (70)َع اؾتػاي٘ يف ّٜٛ ٚي١ًٝ وٌ َالظًَا يًٓػذ مخػني غ١ٓ

ّ( ْػذ بٓؿػ٘ 1273ٖـ/ 671ٜٚٛغـ بٔ اؿػٔ بٔ بسض بٔ اؿػٔ )ت 
ّ( ايصٟ 1286ٖـ/ 685بٔ قُس بٔ عُط )ت ٚمجاٍ ايسٜٔ أبٛ بطنات (71)باألدط٠

ٖـ/ 710ٚأبٛ عُطٚ عجُإ إبطاِٖٝ، بطع يف عًِ ايكطا٤ات )ت (72)نإ ْاؾطًا َاٖطًا
ٚنصيو ٜٛغـ بٔ قُس بٔ عجُإ ايػطخػٞ، بطظ يف عًِ اؿسٜح  (73)ّ(1310

ّ( نإ ٜٓازٟ ع٢ً ايهت  بسَؿل ْٚػذ نجري َٔ ايهت  ٚنإ 1321ٖـ/ 721)ت
ـ زضِٖ ٜٚبسٚ أْ٘ نإ زالاًل يًهت  ٚيف ْؿؼ ايٛقب ْاغدًا جيُع َا ٜكٍٛ قبًب بأي
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ّ( ؾكس 1331ٖـ/ 732. ٚأٜهًا أمحس بٔ عبسايٖٛاب ؾٗاب ايسٜٔ )(74)بني املٗٓتني
نإ دٝس ايهتاب١ قٌٝ نإ ٜبٝع نٌ ْػد١ َٔ ايبداضٟ غط٘ بأيـ زضِٖ، ٚنإ ٜهت  

ٖـ/ 749ايسَؿكٞ )تٚعُط بٔ قُس بٔ عجُإ  (75)يف نٌ ّٜٛ ثالخ نطاضٜؼ
ّ( نإ ض٥ٝؼ يف ايٓػذ ست٢ ؽطز ع٢ً ٜسٙ مجاع١ يف ايهتاب١ ٚسكٌ بصيو 1348

ٚنت  غط١ نجريًا َٔ  ’َااًل مجا ست٢ قٌٝ سكٌ ي٘ َٔ ايتهتٝ  مخػ١  الف زٜٓاض
 . ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً سػٔ خط٘ ٚمجاٍ نتابت٘.(76)اجملًسات

ّ( نإ ي٘ 1348ـ/ 749ٖٚأٜهًا قُس بٔ عبساؿُٝس بٔ غًُٝإ ايسَؿكٞ )ت
ٚقالح ايسٜٔ بٔ أٜبو بٔ عبساهلل ايكؿسٟ  (77)ساْٛت بايٛضاقني بايكاؿ١ٝ

ّ( ايصٟ اسرتف يف املتادط٠ بايهت  ٖٚٛ َ ضر َؿٗٛض َٚعطٚف 1363ٖـ/ 764)
 . (78)قاّ بتأيٝـ تاضم٘ ايهبري َٔ عس٠ أدعا٤ ٚايصٟ مساٙ كايٛايف بايٛؾٝاتك

ّ( نإ ٜتهػ  1411ٖـ/ 814)ت ٚعًٞ بٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ ايكطسٞ
ّ( نإ ْاغدًا 1442ٖـ/842، ٚعًٞ بٔ عبسايهطِٜ بٔ ْٛض ايسٜٔ )ت(79)بايٓػذ

، ٚأمحس بٔ أمحس بٔ قُٛز بٔ َٛغ٢ ايؿٗاب، عاملًا (80)عاضؾًا بايهت  ٚأمثاْٗا
ّ( نإ ٜتهػ  بهتاب١ املكاسـ نإ َتؿًٓٓا يف اـط 1461ٖـ/ 865بايكطا٤ات )ت

 . (81)طاف ايؿاّ ؿػٔ ٚمجاٍ خطٜ٘ككسٙ ايٓاؽ َٔ أط

ّ( نإ ْاغدًا باضعًا يف 1480ٖـ/ 885ٚؾٗاب ايسٜٔ أمحس ايكاؿٞ )ت
ٖـ/ 885ٚقُس بٔ أمحس بٔ أمحس ايسَؿكٞ، بطظ يف عًِ ايكطا٤ات )ت (82)َٗٓت٘

ّ( نإ ٜتهػ  َٔ نتاب١ املكاسـ ٚقس تعًِ ٖصٙ امل١ٓٗ َٔ أبٝ٘ ايصٟ ٖٛ نإ 1480
 .(83)ع٢ً أقطاْ٘بسٚضٙ خطاطًا َتُٝعًا 

ٜتهح مما أٚضزْاٙ عٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اؾتػًٛا  ١ٓٗ ايٓػذ ٚاؽصٖٚا َكسضًا 
يًتهػ  إٔ َِٓٗ َٔ نإ ٜٓػذ َٚٔ نإ ٜبٝع َٚٔ نإ ٜٓازٟ َٚٔ نإ سػٔ اـط 
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غطٜع ايهتاب١ نجري اإلْتاز، ٚإٔ بعهِٗ اَتٗٓٗا ألٍٚ َط٠ ست٢ َٗط ؾٝٗا، َِٚٓٗ َٔ 
غري إٔ أِٖ َا ْالسظ٘ إٔ ٖ ال٤ ايعًُا٤ نؿٛا أْؿػِٗ ٚضثٗا عٔ  با٥٘ ٚأدسازٙ 

بايعٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ اييت تعس َٔ املٗٔ ايعاز١ٜ يف شيو ايٛقب، نؿٛا أْؿػِٗ َؿك١ 
ؾشؿظٛا َا٤ ٚدِٖٛٗ ٚقاْٛا نطاَتِٗ ٚاضتؿع  ،ايٛقٛف ع٢ً أبٛاب ايػالطني

 ؾأِْٗ بني ايٓاؽ.

 : (84)احلياكة والنسج

هاًَتإ ال تػتػ٢ٓ ايٛاسس٠ عٔ األخط٣ َٔ سٝح اؿٝان١ ٚايٓػر سطؾتإ َت
تهاًَٗا ؾُٝا بٝٓٗا أٟ ال ميهٔ مماضغ١ ١َٓٗ اؿٝان١ زٕٚ إٔ تتٛؾط املٓػٛدات اييت 

، ٜ نس ع٢ً شيو ابٔ خًسٕٚ بكٛي٘: كٖاتإ (85)بٛاغطتٗا ٜتِ يًشا٥هني مماضغ١ عًُِٗ
... ٖٚاتإ ايكٓاعتإ ايكٓاعتإ نطٚضٜتإ يف ايعُطإ ملا  تاز إيٝ٘ ايبؿط يف ايطق١

 . (86)قسميتإ يف اـًٝك١ نُا إٔ ايسف٤ نطٚضٟ يًبؿط يف ايعُطإك

ٚقس عطؾب بالز ايؿاّ ١َٓٗ اؿٝان١ ٚايٓػٝر َٓص ايعكٛض ايكسمي١ ايػابك١ 
يإلغالّ ٚتكسَب يف ٖصٙ ايكٓاع١ بعس شيو قٓاع١ ايٓػٝر َسًْا ؾا١َٝ عسٜس٠ ع٢ً 

 . (87)ضأغٗا َس١ٜٓ زَؿل

١ اييت ناْب تكٓع  ْصاى ايهتا١ْٝ، ٚايكط١ٝٓ ٚاؿطٜط١ٜ ٜٚصنط أبٛ ٚأِٖ األقُؿ
ايبكا٤ )َٚٔ قاغٔ ايؿاّ، َا ٜكٓع ؾٝٗا َٔ ايكُاف ٚايٓػٝر ع٢ً تعساز ْكٛؾ٘ 

بهٌ أدٓاغ٘ ٚأْٛاع٘، َٚٓٗا  (88)ٚنطٚب١ ٚضغَٛ٘. َٚٓٗا عٌُ ايكُاف األطًؼ
عٌُ ايكُاف األبٝض ايكُاف ا طَعٟ ع٢ً اختالف أؾهاي٘ ٚتبأٜ أٚقاي٘. َٚٓٗا 

 (89)ايكطين املكٛض إلسٝا٤ ايككٛض، ٚأَٛات ايجبٛض ٚبٗا أٜهًا عٌُ ايكُاف ايػابٛضٟ
 . (90)ظُٝع أيٛاْ٘ ٚسػٔ ملعاْ٘(

ٚقس بطظ عسز َٔ املٗٓٝني يف ٖصٙ ايكٓع١ َِٓٗ أمحس بٔ َٛغ٢ أبٛ ايعباؽ 
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َٔ ّ( نإ ٜأنٌ 1360ٖـ/ 761ايعضعٞ، َٔ نباض أقشاب ايؿٝذ ابٔ ت١ُٝٝ )ت
ٞه  َٔ قٛف األغٓاّ ٚاملاعع، ؾهإ إشا باع ايعبا٠٤ أخص (91)عٌُ ٜسٙ َٔ قٓاع١ ايَعِب

،أٟ أْ٘ نإ ٜتل اهلل يف ايبٝع كاؾ١ إٔ ٜأخص (92)عٓٗا ؾإٕ ظازت عٔ قُٝتٗا ٜرتى ايعٜاز٠
 َٔ ايػعط ؼطًٜا يًكسم يف املعا١ًَ ٖٚٛ َا ٜتٝكٔ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ نٌ تادط.

ٚنإ  ِ غٛقإ يف أغؿٌ  ،ٜطًل عًٝ٘ غٛم ايعبٝني ٚاؾسٜط بايصنط ٖٓاى غٛم
غٛم ايبعٚضٜني، ٚعٓسَا ٜتعطٌ ٚاسس َُٓٗا نإ أقشاب٘ ٜٓكًٕٛ إىل ايػٛم 

 . (93)اآلخط

ٖـ/ 741ٚقُس بٔ أمحس بٔ متاّ، ايعاٖس ايعابس بطظ يف عًِ اؿسٜح )ت
ٚأمحس بٔ عبساهلل بٔ أمحس بٔ َعذِ  ،(94)ّ( خٝاط ٜٓهػ  َٔ عٌُ ٜس1341ٙ

. ٚإبطاِٖٝ (96)بايكاؿ١ٝ (95)ّ( ٜتهػ  َٔ ساْٛت ٜبٝع ؾٝ٘ ايكع1380ٖـ/ 782ت)
بٔ قُس بٔ بٗازض بٔ أمحس، نإ إَاًَا باضعًا يف عًّٛ نجري٠ ال غُٝا يف َعطؾ١ 

 .(97)ّ( ٚاَتٗٔ قٓاع١ اـٝاط١ ٚؾٓٗا1413ٖـ/ 816األعؿاب ٚايطٜان١ )ت

ّ( نإ 1413ٖـ/ 816تٚأمحس بٔ ْاقط بٔ ؾٗاب ايسٜٔ، بطع يف عًِ ايؿك٘ )
ٚعًٞ  (99)يف أغٛام زَؿل (98)سا٥هًا يًُالبؼ ؾرت٠ َٔ ايعَٔ ثِ أخص ٜتادط يف ايبع

ّ( ٜٓػر بعٌُ ٜسٙ ٜٚبٝع َا ٜٓػذ٘ بأغ٢ً 1401ٖـ/ 803بٔ أٜٛب املاَٛظٟ )ت
مثٔ ؾٝأنٌ َٓ٘ ٖٛ ٚأغطت٘ ٜٚبسٚ أْ٘ باضعًا يف خٝاط١ ايٓػٝر بسيٌٝ أْ٘ ٜبٝع َا ٜٓذعٙ 

 . زٕٚ إٔ ٜصنط املكسض ق١ُٝ ٖصٙ األمثإ.(100)اٖظَٔ عٌُ بجُٔ ب

ّ( نإ ساٜهًا َاٖطًا متطؽ يف 1423ٖـ/ 826ٚقُس بٔ أمحس بٔ ٜٛغـ )ت
 . (101)١َٓٗ اـٝاط١ ست٢ أقبح ض٥ٝؼ اـٝاطني ٜعًِ اـٝاطني ؾٔ اـٝاط١ يف ظَاْ٘

بطظ يف عًِ اؿسٜح  ،ٚنصيو عًٞ بٔ سػني بٔ عط٠ٚ ايسَؿكٞ، عاملًا ظاٖسًا
ّ( نإ ظاٖسًا يف ايسْٝا ال ٜعٜس عٔ يبؼ عبا٠٤ ٜٚتهػ  َٔ 1434ٖـ/ 837)ت
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 . (102)عٌُ ٜسٙ ؾٝٓػر ايعب٢ ٜٚػس سادت٘ َٓٗا

ّ( ٜتهػ  َٔ خٝاط١ 1448ٖـ/ 852ٚأمحس ايؿٗاب األقباعٞ ايسَؿكٞ )ت
ٖٚٓاى غٛم ٜطًل عًٝ٘ غٛم  (103)األقباع ٚيصيو ْػ  امس٘ إىل ٖصٙ امل١ٓٗ

 . (105)باع ايؿالسٝني ٚايبسٚتباع ؾٝ٘ أق (104)األقباعٝني

اؾسٜط بايصنط إٔ َٔ أنجط َٓػٛدات بالز ايؿاّ ضٚادًا ايعبا٤ات ع٢ً اختالف 
أْٛاعٗا َٚٓٗا اـؿ١ٓ اييت ًٜبػٗا ايؿالسٕٛ، ٚسٝانتٗا يف املتا١ْ ٚبٗا أيٛف َٔ 

 . (107)ٚشيو يتٛؾري َازتٗا األٚي١ٝ ٚألْٗا يباؽ عا١َ ايؿالسني (106)األْٛاٍ

ّ( تهػ  َٔ 1490ٖـ/ 895امحس بٔ أمحس بٔ َٛغ٢ )تٚعبسايطظام بٔ 
ّ( قسّ َٔ سً  يف َػتٌٗ 1495ٖـ/901، ٚبطن١ بسض اؿًيب )ت(108)خٝاط١ اؿطٜط

 (109)سٝات٘ ٚاغتكط ب٘ األَط يف زَؿل ٚعٌُ يف زنإ ي٘ بػٛم دكُل يف بٝع ايجٝاب
 . (110)ست٢ تٛيف 

 الدِّاللُة 

يف األغٛام، ٚغايبًا َا نإ  نإ ايسالٍ ٜعٌُ يف األَانٔ ايتذاض١ٜ ٚغاق١
ايباع١ ٜعطنٕٛ بها٥عِٗ عًٞ األضقؿ١ يف األغٛام، ٚنإ ايسالٍ )أٚ املٓازٟ( ٜكّٛ 
بايسعا١ٜ هاغٔ ٖصٙ ايبهاع١ ٚأمثاْٗا ع٢ً َػاَع ايٓاؽ، ٚنإ شيو ْٛع َٔ أْٛاع 

ٖٚٞ ١َٓٗ ال تعاٍ ُتُاضؽ  (111)دصب املؿرتٟ إىل ايبهاع١ ست٢ يٛ   ٜبع أٟ ؾ٤ٞ
يف أٜآَا ٖصٙ ٚإٕ مشًٗا ايتطٛض ايصٟ سسخ يف اجملتُع ؾكاض  ا أَه١ٓ خاق١ ست٢ 

 بٗا ٚدٗات َتدكك١ ؾٝٗا، ٖٚٞ َٔ املٗٔ امله١ُْٛ ايهػ  قٌ أٚ نجط. 

ٚقس َاضؽ ٖصٙ امل١ٓٗ بعض عًُا٤ زَؿل َجٌ أمحس بٔ غال١َ بٔ إبطاِٖٝ أبٞ 
 ، ٚعُط بٔ عًٞ بٔ عجُإ بٔ قُس(112)ّ(1279ٖـ/ 678اـري )ت

 . (113) ّ(1370ٖـ/771)ت
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  :(114)العطارة

ٖٚٞ َٔ املٗٔ اييت اؾتٗطت بٗا زَؿل ٚاَتٗٓٗا بعض عًُا٥ٗا ايصٜٔ بطعٛا يف 
قٓاع١ ايعطٛض ٚشيو يهجط٠ ايطٜاسني ٚايٛضٚز، ٚاألظٖاض، ٚقس ٚقـ ؾٝذ ايطب٠ٛ 

بكٛي٘: كإٕ ايعطط ٚغريٙ نإ ٜػتدطز يف املعٙ َٔ  (115)ططم تكطريٖا يف قط١ٜ املعٙ
زَؿل َٔ ظٖٛضٖا ٚٚضٚزٖا ست٢ إٕ سطاقت٘ تًك٢ ع٢ً ايططقات ٚيف  نٛاسٞ

زضٚبٗا ٚأظقتٗا ناملعابٌ ؾال ٜهٕٛ يطا٥شت٘ ْظري ٜٚهٕٛ أيص َٔ املػو إىل َس٠ اْكها٤ 
. ٚنإ مكل يًعطاضٜٔ بسَؿل غٛم بايكطب َٔ اؾاَع األَٟٛ عطف (116)ايٛضزك

 .(117)بػٛم ايعطاضٜٔ

زَؿل خالٍ ؾرت٠ ايسضاغ١، أمحس بٔ ؾٝبإ ٚممٔ عٌُ يف ٖصٙ املٗٔ َٔ عًُا٤ 
ٚؾٗاب ايسٜٔ بٔ سذٞ  (118)ّ(1286ٖـ/ 685بٔ سٝسض٠ بسض ايسٜٔ )ت

ٚنصيو أمحس بٔ  (119)ّ( ٚنإ ي٘ زنإ بسَؿل ٜبٝع ؾٝ٘ ايعطط1392ٖـ/791)ت
ّ( ايصٟ نإ عطاضًا ٜبٝع األعؿاب 1467ٖـ/873عبسايطمحٔ بٔ أمحس بٔ قُس )ت

 . (120)ٚايعطٛض يف غٛم ايعطاضٜٔ

 الزراعة:  

اضتبط ايٓؿاط ايعضاعٞ يف بالز ايؿاّ بػكٛط األَطاض ٚناْب دٛزتٗا ٚنُٝتٗا 
تعتُس بايسضد١ األٚىل ع٢ً َٝاٙ األَطاض ٚقس أز٣ َٛقع ايبالز ٚطبٝع١ ايتهاضٜؼ إىل 
اختالف ٚانح يف مناشز املٓار، ٚنإ تعسز املٓاخات يف َػاسات ق١ًًٝ ايعطض َٔ 

 . (121)ٚدٛز َٓاطل ظضاع١ٝ َتٓٛع١ ؾٝٗاايعٛاٌَ املػاعس٠ ع٢ً 

ٚقس اَتٗٔ عًُا٤ زَؿل خالٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ ١َٓٗ ايعضاع١ يتشكٌٝ قٛت٘ َٔ 
اهاقٌٝ ايعضاع١ٝ ؾُِٓٗ، أمحس بٔ اؿػٔ بٔ ٜٛغـ ايهٛاؾٞ، بطظ يف عًِ ايتؿػري 

ّ( نإ ٜعٌُ يف بػاتني ي٘ ثِ  كسٖا ٚقب اؿكاز ٜٚأخص َٓ٘ 1281ٖـ/ 680)ت
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٘ ٚألغطت٘ ٜٚعطٞ ايؿكطا٤ ٚاهتادني ايػانٓني سٛي٘، ؾهإ ٜؿعٌ ٖصا نٌ َا  تاز ي
 . (122)غ١ٓ ست٢ نجط ظضع٘ ٚظاز قكٛي٘ ايعضاعٞ، ٚنإ ال ٜكبٌ َٔ أسس ٖس١ٜ

يف بػتإ ي٘  (123)ّ( نإ ٜكِٝ بايؿاغٛض1300ٖـ/ 700ٚاؿػٔ ايهطزٟ ت)
 . (124)أٚ ميط عًٜٝ٘أنٌ َٓ٘ ٜٚعضع ؾٝ٘ أْٛاع اهاقٌٝ ايعضاع١ٝ ٜٚطعِ َٔ ٜعٚضٙ 

 الصياغة:

ٖٞ ١َٓٗ ايكا٥ؼ، ٚقاؽ ايؿ٤ٞ أٟ ٖٝأٙ ع٢ً َجاٍ َػتكِٝ ٚغهب١ عًٝ٘ 
 . (125)ؾاْكاع

ٚقس اٖتِ اإلْػإ َٓص أقسّ ايعكٛض بايع١ٜٓ ٖٚصا االٖتُاّ زؾع١ إىل ايتؿٓٔ يف 
قٝاغ١ ٚقٓاع١ األزٚات ايج١ُٓٝ ٚسني تؿٓٔ ايكٝاؽ يف قٝاغ١ ايصٖ  ٚايؿه١ 

ٚممٔ عٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ أمحس  (126)ٜطٖا ٚٚنع األسذاض ايهطمي١ عًٝٗاٚتؿٓٓٛا يف تكٛ
ٖـ/ 697بٔ عجُإ بٔ ؾٗاب ايسٜٔ ٚايس اؿاؾظ أبٞ عبساهلل مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب)

ّ( ايصٟ عٌُ يف قٓاع١ ايصٖ  ؾربع ؾٝ٘ ٚمتٝع ست٢ عطف بايصٖيب ْػب١ إىل 1297
ّ( 1377ٖـ/780ٚنإ أبٛ عبساهلل قُس بٔ ٜٛغـ )ت. (127)َٗٓت٘ اييت عٌُ ؾٝٗا
 .(128)نبري ايصٖبٝني يف ظَاْ٘

 احلدادة:

ٖٚٞ َٔ املٗٔ ايكسمي١ امل١ُٗ املتكس١َ يف بالز ايؿاّ، ٚقس غاعس ع٢ً تكسّ ٖصٙ 
ايكٓاع١ تٛؾط َعسٕ اؿسٜس يف بالز ايؿاّ. ٚيكس قاّ اؿسازٕٚ بكٓاع١ ايهجري َٔ 

ٖـ/ 721بٔ أبٞ بهط بٔ أبٞ ايكاغِ ايسَؿكٞ )ت األزٚات اؿسٜس١ٜ ؾٓذس قُس
. ٖصٙ ناْب َٔ أنجط املٗٔ اْتؿاضًا (129)ّ( نإ ٜتهػ  يف قٓاع١ ايػهانني1319

 َٓص ايكسّ.
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 ةـــاخلامت

 :يكس خًكب ايسضاغ١ إىل بعض ايٓتا٥ر اييت ميهٔ سكطٖا ؾُٝا ًٜٞ

ملٗٓـٝني ٚاؿـطؾٝني   يكس أزت نجط٠ األغٛام يف زَؿل ٚتٓٛع أْؿـطتٗا إىل نجـط٠ ا    :أٚاًل
 .ٚ  ٜكتكط شيو ع٢ً عا١َ ايٓاؽ بٌ مشٌ أٜهًا طبك١ ايعًُا٤ ،بٗا

إٔ ايسضاغ١ أبطظت َا ُعطؾب ب٘ نٌ ١َٓٗ أٚ سطؾـ١ َـٔ تٓظـِٝ ٚ زاب َٚهـإ      ثاًْٝا: 
  .ايػٛم يتًو امل١ٓٗ ٚابطظ َٓتذاتٗا

تكاز١ٜ ٚشيو نؿؿب ايسضاغ١ عٔ ايسٚض ايصٟ غاِٖ ب٘ ايعًُا٤ يف ايٓاس١ٝ االق ثايجًا: 
َٔ خالٍ اؾتػا ِ بتًو اؿطف ٚاملٗـٔ ايـيت بًػـب إسـس٣ عؿـط٠، ٚٚؾـطت       

 .يًٓاؽ ساداتِٗ اي١َٝٛٝ َٔ تًو ايكٓاعات ٚغريٖا

أٚنشب ايسضاغ١ ايسٚض ايصٟ غاِٖ ب٘ ايعًُا٤ يف ْؿط بعـض اؿـطف ٚاملٗـٔ     ضابعًا: 
ِ  ٚبطٚظٖا يف تًو اؿكب١ ناإلقباعٞ ٚايـصٖيب ٚايهـتيب ٚاـٝـاط    ستـ٢   ٚغريٖـ

 .بٌ أقبح ايبعض َِٓٗ ض٥ٝؼ طا٥ؿ١ َٗٓت٘ ،أٚ ُعطؾب بِٗ ،عطؾٛا بٗا

خاَػًا: أبطظت ايسضاغ١ عسزًا َٔ ايعًُا٤ ممٔ اؾتػٌ  ١ٓٗ   ُٜعطف بٗا ايعًُا٤ بهجـط٠  
أٟ ايتهػـ  َـٔ ايؿـٗاز٠ عٓـس إبـطاّ ايعكـٛز ٚعٓـس         ،أال ٖٚٞ ١َٓٗ ايؿٗاز٠

 .ٜٚبسٚ أْٗا أغٌٗ املٗٔ ،ايكها٠

١َٓٗ ايٛضاق١ ٚايٓػذ تأتٞ بعس ١َٓٗ ايتهػـ  بايؿـٗاز٠ َـٔ سٝـح عـسز      غازغًا: إٔ 
 ايعًُا٤ املؿتػًني بٗا.

ُِٔ   :غابعًا إٔ اؾتػاٍ أٚي٦و ايعًُا٤ باملٗٔ ٚاؿطف ٚؾط  ِ َػت٣ّٛ َعٝؿٞ دٝس َنـ
 بٌ إٕ ايبعض قس أثط٣ َٔ َٗٓت٘ أٚ سطؾت٘ ثطا٤ّ نبريًا.  ، ِ بايتايٞ سٝا٠ نطمي١
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ٖصٙ ايسضاغ١ بعض اؾٛاْ  اؿٝات١ٝ ألٚي٦و ايعًُا٤ َٚا بـطظٚا ؾٝـ٘   ٚقس بٝٓب  ثآًَا: 
 .ٚأبطظ إْتادِٗ ايعًُٞ ،َٚٔ أخص عِٓٗ َٔ عًُا٤ ٚطالب يًعًِ ،َٔ عًّٛ

ٚ ٌَ إٔ ُتػِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ يف خس١َ ايباسجني سٍٛ تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿـل َٚـا   
   ٚ االدتُـاعٞ  ظخطت ب٘ َٔ عًُا٤ بطظٚا ٚغاُٖٛا يف اؾاْـ  ايعًُـٞ ٚاالقتكـازٟ 

 .ع٢ً سس غٛا٤
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، بـريٚت، زاض قـازض،   3ّ( يػـإ ايعـطب، ط  1311ٖــ/ 711ابٔ َٓظٛض، قُس بٔ َهـطّ)ت  (1)
 .145، م4ّ، ز2004

 .145، م4ابٔ َٓظٛض، يػإ ايعطب، ز (2)

ّ( تٗصٜ  ايًػ١، ؼكٝل: عبساهلل زضٜٚــ، ايكـاٖط٠،   980ٖـ/370األظٖطٟ، قُس بٔ أمحس )ت (3)
 .16، م5ز

ّ( ايكـشاح تـاز ايًػـ١ ٚقـشاح ايعطبٝـ١،      1003ٖــ/ 393اؾٛاٖطٟ، إمساعٌٝ بٔ محاز )ت (4)
 .343، م4ّ، ز1984ؼكٝل: أمحس عبسايػؿٛض، بريٚت، 

 .90، م4ابٔ َٓظٛض، يػإ ايعطب، ز (5)

ّ( تاز ايعطٚؽ َٔ دـٛاٖط ايكـاَٛؽ،   1805ٖـ/1205ايعبٝسٟ، قُس َطته٢ اؿػٝين، )ت (6)
 .134 – 133 – 124، م23ّ، ز1984ؼكٝل: عبسايؿتاح اؿًٛ، ايهٜٛب، 

 .134، م23ايعبٝسٟ، تاز ايعطٚؽ، ز (7)

 .16ؾ از ايعازٍ، اجملتُع ايؿاَٞ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، م (8)

ّ( ْع١ٖ األْاّ يف قاغـٔ أٖـٌ ايؿـاّ،    1482ٖـ/887أبٛ ايبكا٤، عبساهلل بٔ قُس ايبسضٟ، )ت (9)
 .78ّ، م1980ٖـ/1400، بريٚت، زاض ايطا٥س ايعطبٞ، 1ط

 .17ؾ از ايعازٍ، اجملتُع ايؿاَٞ، م (10)

 .206نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، م (11)

ّ( ْٗا١ٜ ايطتبـ١ يف طًـ  اؿػـب١، ؼكٝـل:     1474ٖـ/884ابٔ بػاّ، قُس بٔ أمحس، )ت بعس  (12)
 .13ّ، م1968سػِ ايسٜٔ ايػاَطا٥ٞ، بػساز، َطبع١ املعاضف، 

 .223نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، م (13)

، زَؿـل، األٚا٥ـٌ،   1قُس سػني، قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿـل خـالٍ اؿهـِ ايؿـاطُٞ، ط     (14)
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 .197ّ، م2001

 .198قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، م (15)

 .198; قاغ١ٓ، تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل، م206نٝاٍ َٓري، ؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، م (16)

ّ( قـؿشات فٗٛيـ١ َـٔ تـاضٜذ     1499ٖـ/905ٟ، عال٤ ايسٜٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ )تايبكطٚ (17)
زَؿل يف عكط املُايٝو )تاضٜذ ايبكطٟٚ( ؼكٝل: أنطّ سػٔ ايعًـيب، زَؿـل، زاض املـإَٔٛ    

 .2اؿاؾ١ٝ ضقِ  57يًرتاخ، م

ّ( املٓٗر ايؿا٥ل ٚاملٌٓٗ ايطا٥ل ٚاملع٢ٓ ايال٥ـل  1508ٖـ/914ايْٛؿطٜػٞ، أمحس بٔ  ٢ٝ )ت (18)
بآزاب املٛثل ٚأسهاّ ايٛثا٥ل، ؼكٝـل: يطٝؿـ١ اؿػـين، املػـطب، ٚظاض٠ األٚقـاف ٚايؿـ ٕٚ       

 .258ّ، م1997ٖـ/1418اإلغال١َٝ، 

; َتعــ  بــٔ سػــني ايكجــاَٞ، أنــٛا٤ عًــ٢ اؿــطف 259ايْٛؿطٜػــٞ، املــٓٗر ايؿــا٥ل، م (19)
زاب، داَعـ١  ٚايكٓاعات  ه١ املهط١َ َٔ خالٍ كنتاب ايعكس ايجُنيك يًؿاغٞ، فًـ١ نًٝـ١ اآل  

 .388، م2010اإلغهٓسض١ٜ، ايعسز اؿازٟ ٚايػتٕٛ، 

سػٔ ايباؾا، ايؿٕٓٛ اإلغال١َٝ ٚايٛوا٥ـ ع٢ً اآلثاض ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗهـ١ ايعطبٝـ١،    (20)
ــٓاعات،     622 – 621، م2ّ، ز1966 ــطف ٚايك ــ٢ اؿ ــٛا٤ عً ــاَٞ، أن ــ  ايكج ; َتع

 .388م

األَٟٛ ٖٚٛ َٔ أنرب أبٛاب اؾاَع ٚي٘ زًٖٝع نبري  باب دريٕٚ: ٖٛ ايباب ايؿطقٞ يًُػذس (21)
، بـريٚت، زاض  1)املٓذس، قالح ايسٜٔ، َس١ٜٓ زَؿل عٓس اؾػطاؾٝني ٚايطسايني املػـًُني، ط 

 (.258ّ، م1967ايهتاب اؾسٜس، 

، زَؿـل، ايؿـطن١ املتشـس٠،    1أنطّ سػٔ ايعًيب، زَؿل بني عكـط املُايٝـو ٚايعجُـاْٝني، ط    (22)
 .168مّ، 1982ٖـ/ 1402

 .212ايعًيب أنطّ، زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، م (23)

 .168ايعًيب أنطّ، زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، م (24)

 .291ايْٛؿطٜػٞ، املٓٗر ايؿا٥ل، م (25)



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  389     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

ّ( ايعـرب يف خـرب َـٔ غـرب، ؼكٝـل:      1347ٖـ/748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس )ت (26)
 .371، م3بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ، زقُس ايػعٝس بػْٝٛٞ، 

باب ايػاعات: ٖٛ أسس األبٛاب ايؿطق١ٝ ملس١ٜٓ زَؿل ٜٚعطف ايّٝٛ بباب تَٛـا )ابـٔ املـربز،     (27)
، 1ّ( ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ،ؼكٝل: قالح قُس اـُٝـٞ، ط 1503ٖـ/909ٜٛغـ بٔ سػٔ، )ت
 (.49ساؾ١ٝ ضقِ  49ّ، م1988ٖـ/1408بريٚت، زاض ايهجري، 

 .376، م3ايعرب يف خرب َٔ غرب، ز ايصٖيب، (28)

 .29، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب، ز (29)

ّ( ايسضض ايها١َٓ يف أعٝإ 1448ٖـ/852ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ ) (30)
ــس، ط   ــ١، نــبط٘ ٚقــشش٘:عبسايٛاضخ قُ ــ١ ايجآَ ــ١،  1املا٥ ــ  ايعًُٝ ــريٚت، زاض ايهت ، ب

 .252، م2ّ، ز1997ٖـ/1418

ّ( ؾٛات ايٛؾٝات، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، بريٚت، 1362ٖـ/764قُس بٔ ؾانط )ت ايهتيب، (31)
 .82، م2زاض قازض، ز

 .123،م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب،ز (32)

ّ( ايهـ٤ٛ ايالَـع ألٖـٌ    1497ٖــ/ 902ايػداٟٚ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبـسايطمحٔ )ت  (33)
، 1ايع١ًُٝ، ز ، بريٚت، زاض ايهت  1ايكطٕ ايتاغع، نبط٘ ٚقشش٘: عبسايًطٝـ سػٔ، ط

 .341م

، بـسٕٚ، زاض  2ابٔ سذط ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط بأْبا٤ ايعُط، ؼكٝل: قُس عبساملعٝس خإ، ط (34)
; ايػـداٟٚ، ايهـ٤ٛ ايالَـع،    101 – 100، م5ّ، ز1986ٖــ/ 1406ايهت  ايعًُٝـ١،  

 .227، م3ز

 .189، م5ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (35)

 .130، م9ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (36)

 .139، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (37)



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    390

 .52ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (38)

 .57ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (39)

 .151، م4ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (40)

 .8، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (41)

ــس )ت   (42) ــسٜٔ قُ ــٕٛ، مشــؼ اي ــٔ طٛي ـــ/921اب ــ١ اـــالف يف ســٛازخ  1515ٖ ّ( َؿانٗ
ّ، 1962ٖــ/ 1381عَإ،ؼكٝل: قُس َكطؿ٢، ايكاٖط٠، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ، اي
 .51، م1ز

 .86، م6ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (43)

باب ايربٜس: بايكطب َٔ اؾاَع األَٟٛ ٜٚكع مشاٍ غطب اؾـاَع ٚؾٝـ٘ عـسز َـٔ األغـٛام       (44)
 (.1، ساؾ١ٝ ضقِ 65ايتذاض١ٜ )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

 .243، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (45)

 .158-157ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (46)

 .62، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (47)

باب ايػطجي١: َٔ أسٝا٤ زَؿل اييت قاَب خاضز ايػٛض، ٜٚكع إىل ايػـطب َـٔ بـاب اؾابٝـ١.      (48)
 .231، م1اْظط: ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، ساؾ١ٝ ضقِ 

 .232بكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، ماي (49)

 .308، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز  (50)

، 4ّ، ز1983ٖـــ/1403، زَؿــل، َهتبــ١ ايٓــٛضٟ، 2قُــس نــطز عًــٞ، خطــط ايؿــاّ، ط (51)
 .207م

ضْا غـعس اؿُـٛز، سـطف ٚقـٓاعات بـالز ايؿـاّ يف ايعكـط املًُـٛنٞ، داَعـ١ ايريَـٛى،            (52)
 .30ّ )ضغاي١ َادػتري( م1996ٖـ/1416

 .79ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (53)



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  391     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

ايعًبٝني، مجع عًيب ٖٚٛ قاْع األٚاْٞ اـؿب١ٝ َٔ عً  ٚفاَع ٚكاقـط )ايكـامسٞ، قُـس     (54)
، زَؿـل، زاض طــالؽ،  1غـعٝس، قـاَٛؽ ايكــٓاعات ايؿـا١َٝ، ؼكٝــل: وـاؾط ايكــامسٞ، ط    

 .243، م1ّ، ز1988

 .88ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (55)

ّ( املكسَـ١، ؼكٝـل: سذـط عاقـٞ،     1405ٖــ/ 808بـسايطمحٔ بـٔ قُـس )ت   ابٔ خًسٕٚ، ع (56)
 . 731 -730ّ، م1988بريٚت، زاض َهتب١ ا الٍ، 

 . 215-207قُس نطز عًٞ، خطط ايؿاّ،  (57)

 . 127، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسض ايها١َٓ، ز (58)

، قــاَٛؽ ايٓؿــاض٠: ٖــِ ْؿــاضٚا اـؿــ   دتًـــ أْٛاعــ٘ نــاؾٛظ ٚايكؿكــاف، ايكــامسٞ (59)
  . 481، م2ايكٓاعات ايؿا١َٝ، دـ

 . 87ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (60)

 . 153، م7ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، دـ (61)

ْاقط قُس اؿاظَٞ، اؿٝا٠ ايع١ًُٝ يف زَؿـل يف ايعكـط األٜـٛبٞ، َهـ١ املهطَـ١، داَعـ١ أّ        (62)
 . 223، م 1ّ، ز2009ٖـ/ 1430ايكط٣، 

 . 392، مابٔ خًسٕٚ، املكس١َ (63)

ّ( َعٝـس ايـٓعِ َٚبٝـس ايـٓعِ، نـبط٘:      1463ٖـ/ 771ايػبهٞ، تاز ايسٜٔ عبسايٖٛاب )ت (64)
 . 154ّ، م2008ٖـ/ 1429، ايكاٖط٠، َ غػ١ ايعًٝا٤، 1قُس ؾتشٞ ايٓازٟ، ط

ّ(، تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ يف أزب ايعا  ٚاملتعًِ، 1332ٖـ/ 723ابٔ مجاع١، بسض ايسٜٔ )ت (65)
 -223; ْاقـط قُـس اؿـاظَٞ، اؿٝـا٠ ايعًُٝـ١، م     174هتـ  ايعًُٝـ١، م  بريٚت، زاض اي

224 . 

ابٔ طٛيٕٛ، ايكال٥س اؾٖٛط١ٜ يف تاضٜذ ايكٛاؿ١ٝ، زَؿل، َطبٛعـات فُـع ايًػـ١ ايعطبٝـ١،      (66)
 . 224، م1ز
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 . 214أبٛ ايبكا٤، ْع١ٖ األْاّ، م (67)

ايطٛيـْٛٞ ٚستـ٢ ْٗاٜـ١ ايعكـط     قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿـاّ االقتكـاز١ٜ َٓـص ايعكـط      (68)
 . 240يكاطُٞ، زَؿل، زاض ايؿهط، م

 .241قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (69)

، 1ايصٖيب، تاضٜذ اإلغالّ، ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ، ؼكٝل: َكـطؿ٢ عبـسايكازض عطـا، ط    (70)
الح ايـسِٜ  ; ايكـؿسٟ، قـ  319، م14ّ، ز2005ٖـ/1426بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

ّ( ايٛايف بايٛؾٝات/ اعتٓا٤ إسػـإ عبـاؽ، بـريٚت، ؾطاْـع     1362ٖـ/ 764خًٌٝ أٜبو )ت
 . 34، م7ّ، ز1991ٖـ/ 1411ؾتاٜع ؾت١ تػاضت 

 . 340، م4ايهتيب، ؾٛات ايٛؾٝات، ز (71)

 . 360، م3ايصٖيب، ايعرب يف خرب َٔ غري، ز (72)

 . 25، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعرب يف خرب َٔ غري، ز (73)

 . 291، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (74)

ّ( املٓٗـٌ ايكـايف   1470ٖــ/  874بٔ تػطٟ بطزٟ، أبٛ اهاغٔ مجاٍ ايسٜٔ بـٔ ٜٛغــ )ت   (75)
، 1ّ، ز1984ٚاملػتٛؾ٢ بعس ايٛايف، ؼكٝل: قُس قُس أَني، ايكاٖط٠، َطنع ؼكٝل ايـرتاخ،  

 . 381م

 .111، م3زابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ،  (76)

 . 200، م4ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (77)

، ابـٔ ايعُـاز اؿٓبًـٞ، عبـساؿٞ بـٔ      50-49، م2ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (78)
ّ(، ؾــصضات ايــصٖ ، يف أخبــاض َــٔ شٖــ ، ؼكٝــل: قُــٛز  1660ٖـــ/ 1089أمحــس )ت

 . 344 -343، م8زّ، 1991ٖـ/ 1412، زَؿل، زاض ابٔ نجري، 1األضْاؤٚط، ط

ّ( زضض ايعكٛز ايؿطٜس٠ يف تطادِ األعٝإ املؿٝـس٠،  1441ٖـ/ 845املكطٜعٟ، أمحس بٔ عًٞ )ت (79)
، ابـٔ سذـط   353، م2ّ، ز2009، يبٓإ، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،   1ؼكٝل: قُس عجُإ، ط



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  393     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

 . 332، م5، ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز81، م9ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، ز

 . 81، م9ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، حابٔ سذط  (80)

 . 186، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع. ز (81)

 . 22، م1ابٔ طٛيٕٛ، َؿان١ٗ اـالٕ، ز (82)

 . 263، م6ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (83)

ايٓػٝر: َأخٛش َٔ ْػر ايجٛب ٜٓػذ٘ ْػذًا ٚاملٓػر بهػط املِٝ األزا٠ اييت ميس عًٝٗا ايجٛب  (84)
 . 433، م1يكشاح تاز ايًػ١، زٜٓػر، اؾٖٛطٟ، ا

 . 385َتع  ايكجاَٞ، أن٤ٛ ع٢ً اؿطف ٚايكٓاعات، م (85)

 . 270ابٔ خًسٕٚ، املكس١َ، م (86)

 . 193قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (87)

األطًؼ: ْػٝر سطٜطٟ َعطٚف ٜٚػ٢ُ باألطًؼ أبٞ األقًح ألْـ٘ ال مخـٌ يـ٘ )ضْـا غـعس       (88)
 (. 13قٓاعات بالز ايؿاّ. ماؿُٛز، سطف ٚ

ايػابٛضٟ، ْػب١ إىل َس١ٜٓ غابٛض ايٛاقع١ يف بالز ؾاضؽ )اؿُٟٛ، ؾٗاب ايـسٜٔ ٜـاقٛت بـٔ     (89)
ّ( َعذِ ايبًـسإ، ؼكٝـل: ؾطٜـس عبـسايععٜع اؾٓـسٟ، بـريٚت،       1229ٖـ/ 626عبساهلل )ت

 (.153ّ( زاض ايهت  ايع١ًُٝ، م1990ٖـ/ 1410

 . 214مأبٛ ايبكا٤، ْع١ٖ األْاّ،  (90)

ٞه: ٖٞ َالبؼ ٚاغع١ ؼتٟٛ ع٢ً خطٛط غٛز نباض )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (91)  (. 76َعِب

، 1; ابـٔ فـس ايعػـكالْٞ، ايـسضض ايهآَـ١، ز     232، م2بٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (92)
 . 190م

ٔ 96ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (93) ٚاألسٝـا٤   ; قتٝب١ ايؿٗابٞ، َعذِ زَؿل ايتاضمٞ يألَـان
 . 44ّ، م1999ٚاملؿسات َٚٛقعٗا ٚتاضمٗا، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ايػٛض١ٜ، 

 . 122 -121، م4ايصٖيب، شٍٜٛ ايعري، ز (94)
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ايكع: اغِ عاّ ٜطًل ع٢ً ايريق١ املٓتذ١ يًشطٜط ٚاٖتِ أٌٖ ايؿاّ برتبٝتٗـا ٚتؿكػـٝٗا ٚعًؿٗـا     (95)
ّ( تصنط٠ أٚىل األيباب ٚاؾـاَع  1600ٖـ/ 1008ٚقطـ ايؿطاْل، األْطانٞ، زاٚز عُط )ت

ّ، 1991ٖــ/  1411يًعذ  ٚايعذاب، ؾطسٗا: عًٞ ؾريٟ، بريٚت، َ غػ١ عع ايـسٜٔ،  
 (. 25، م1ز

 . 193، م1; املكطبعٟ، زضض ايعكٛز، ز98، م1ابٔ سذط ايعػكالْٞ، إْبا٤ ايػُط، ز (96)

 . 166، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (97)

، اؿاؾـ١ٝ  239، م2هتإ أٚ ايكطٔ )ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٓٗـٌ ايكـايف، ز  ايبع: ايجٝاب َٔ اي (98)
 (. 1ضقِ 

 . 239-238، م2ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (99)

 .175، م5ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (100)

 .191، م5; ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز370 - 269، 2املكطٜعٟ، زضض ايعكٛز، ز (101)

 . 137، م7; ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز109، م3، زاملكطٜعٟ، زضض ايعكٛز (102)

 . 226، م2ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (103)

غٛم األقباعٝني: ْػب١ ملٔ ٜكٓعٕٛ ايطٛاقٞ َٔ اؾًس َٚطنع ٖصا ايػٛم نإ ؼـب غـٛم    (104)
; ايكـامسٞ، قـاَٛؽ   76ايطٛاقني، ٚاقتكط ع٢ً بٝع األقباع )ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

 . 461، م2ؿا١َٝ، زايكٓاعات اي

 . 76ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (105)

األْٛاٍ: ايٍٓٛ خؿب١ اؿا٥و اييت ًٜـ عًٝٗا ايجـٛب ٚاؾُـع أْـٛاٍ، )ابـٔ َٓظـٛض، يػـإ        (106)
 (. 648، م11ايعطب، ز

 . 204، م4قُس نطز عًٞ، خطط ايؿاّ، ز (107)

 . 170، م4ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (108)

ّ( 1418-1416ٖــ/ 823 – ٥821  زَؿل دكُل ايـسٚازاض غـ١ٓ )  غٛم دكُل: بٓاٙ ْا (109)
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ٜٚكع ايػٛم املصنٛض قطب خإ )ايته١ٝ( أٚ )ايسن١( نُا ٜػُْٛ٘ يف أٍٚ غٛم َسسب باؾـا  
 (. 1اؿاؾ١ٝ ضقِ  181ايّٝٛ ٚناْب تباع ؾٝ٘ ايجٝاب )ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م

 .181ايبكطٟٚ، تاضٜذ ايبكطٟٚ، م (110)

، اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ يف بـالز ايؿـاّ يف ايعكـط األٜـٛبٞ ٚاملًُـٛنٞ، زَؿـل،       إبطاِٖٝ ظعطٚض (111)
 . 142ّ، م1993ٖـ/ 1413

; ابـٔ  98، م1، املكطٜـعٟ، زضض ايعكـٛز، ز  241، م3ايصٖيب، ايعرب يف خري َـٔ غـري، ز   (112)
 . 302، م1تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز

 . 106، م3ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (113)

ايعطاضٕٚ: ِٖ َٔ ٜبٝعٕٛ يًٓـاؽ ايعطـٛض ٚايٓباتـات ايطبٝـ١ ٚبعـض َـا ٜتعًـل بـأغطاض          (114)
، 1، طايتذٌُٝ )عبسايععٜع ايعُطٟ، اؿـطف ٚايكـٓاعات يف اؿذـاظ يف عكـط ايطغـٍٛ      

 (. 254ّ/ م1985ايسٚس١، َطنع ايرتاخ ايؿعيب يسٍٚ اـًٝر ايعطب١ٝ، 

ٝـّٛ نـاس١ٝ َـٔ نـٛاسٞ املسٜٓـ١ )املكسغـٞ،       املعٙ: قط١ٜ قطٜب١ َٔ زَؿل، ٚقس أقبشب اي (115)
 (. 5، ساؾ١ٝ ضقِ 31ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م

ّ( خنب١ ايسٖط يف عذا٥  ايرب ٚايبشط، 1229ٖـ/ 727ؾٝذ ايطب٠ٛ: قُس بٔ أبٞ طاي  )ت (116)
 . 194ّ، م2013بريٚت، زاض ايعطب، 

 . 81ابٔ املربز، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، م (117)

، 7، ابٔ ايعًُا٤ اؿٓبًٞ، ؾصضات ايصٖ ، ز312، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (118)
 .681م

 . 329، م8ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (119)

 . 272، م1ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (120)

 . 86قُس أمحس ظٜٛز، ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ، م (121)

 . 278، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (122)
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 (. 4، ساؾ١ٝ ضقِ 47ايكسمي١ )املكسغٞ، ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، مايؿاغٛض: أسس أسٝا٤ زَؿل  (123)

ّ( ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ؼكٝل: أمحس أبٛ َػـًِ  1372ٖـ/ 774ابٔ نجري: إمساعٌٝ بٔ عًٞ )ت (124)
; ابـٔ تػـطٟ بـطزٟ،    18، م14ّ، ز1987ٖــ/  1407، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ، 2ط

 . 146، م5املٌٓٗ ايكايف، ز

 .442، م8ب، زابٔ َٓظٛض، يػإ ايعط (125)

 . 88ضْا غعس محٛز، سطف ٚقٓاعات بالز ايؿاّ، م (126)

 . 386، م1ابٔ تػطٟ بطزٟ، املٌٓٗ ايكايف، ز (127)

 . 214، م7ايػداٟٚ، ايه٤ٛ ايالَع، ز (128)

 . 249، م3ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ، ز (129)
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 ادرـــاملص

 ّ(.980ٖـ/ 370األظٖطٟ، قُس بٔ أمحس )ت

   ٜايًػ١، ؼكٝل: عبساهلل زضٜٚؼ، ايكاٖط٠.  تٗص 

 ّ(.1600ٖـ/ 1008األْطانٞ، زاٚز عُط )ت

     تصنط٠ أٚىل األيباب ٚاؾاَع يًعذ  ٚايعذاب، ؾطسٗا: عًٞ ؾريٟ، بـريٚت، َ غػـ١ عـع
 ّ. 1991ٖـ/ 1411ايسٜٔ، 

 ّ( 1474ٖـ/ 884ابٔ بػاّ، قُس بٔ أمحس )ت

 1968يسٜٔ ايػاَطا٥ٞ، بػساز، َطبع١ املعاضف، ْٗا١ٜ ايطتب١ يف طً  اؿػب١، ؼكٝل: سػاّ ا .ّ 

 ّ(.1499ٖـ/905ايبكطٟٚ، عال٤ ايسٜٔ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ )ت

      ٔقؿشات فٗٛي١ َٔ تاضٜذ زَؿل يف عكط املُايٝو )تاضٜذ ايبكـطٟٚ( ؼكٝـل: أنـطّ سػـ
 اؿًيب، زَؿل، زاض املإَٔٛ يًرتاخ.

 .ّ(1482ٖـ/ 883أبٛ ايبكا٤، عبساهلل بٔ قُس ايبسضٟ )ت

 1980ٖـ/ 1400، بريٚت، زاض ايطا٥س ايعطبٞ، 1ْع١ٖ األْاّ يف قاغٔ أٌٖ ايؿاّ، ط .ّ 

 ّ(.1470ٖـ/874ابٔ تػطٟ بطزٟ، أبٛ اهاغٔ مجاٍ ايسٜٔ بٔ ٜٛغـ )

      ،املٌٓٗ ايكايف ٚاملػتٛيف بعس ايٛايف، ؼكٝل: قُس قُس أَني، ايكـاٖط٠، َطنـع ؼكٝـل ايـرتاخ
1984 .ّ 

 ّ(.1332ٖـ/ 723)ت ابٔ مجاع١، بسض ايسٜٔ

 .تصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ يف  زاب ايعا  ٚاملتعًِ، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

 ّ(. 1004ٖـ/ 393اؾٖٛطٟ، إمساعٌٝ بٔ محاز )

  ،1984ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ، ؼكٝل، أمحس عبسايػؿٛض، بريٚت .ّ 

 ّ(.1448ٖـ/ 852ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ )ت

       بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،    2إْبا٤ ايػُـط بأبٓـا٤ ايعُط،ؼكٝـل: قُـس عبساملعٝـس خـإ،ط ،
 ّ.1986ٖـ/1406

      بـريٚت، زاض  1ايسض ايها١َٓ يف أعٝإ امل١٦ ايجآَـ١، نـبط٘ ٚقـشش٘: عبـسايٛاضخ قُـس، ط ،
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 ّ. 1997ٖـ/ 1418ايهت  ايع١ًُٝ، 

 ّ(.1229 ٖـ/626اؿُٟٛ، ؾٗاب ايسٜٔ ٜاقٛت بٔ عبساهلل )ت

       ،ٖــ/  1410َعذِ ايبًسإ، ؼكٝل: ؾطٜس عبـسايععٜع اؾٓـسٟ، بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١
1990 .ّ 

 ّ(.1405ٖـ/ 808ابٔ خًسٕٚ، عبسايطمحٔ بٔ قُس )ت

  ،ٍ1988املكس١َ، ؼكٝل: سذط عاقٞ، بريٚت، زاض َهتب١ ا ال .ّ 

 ّ(.1347ٖـ/ 748ايصٖيب، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أمحس )ت

 بريٚت، زاض 1غالّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ، ؼكٝل: َكطؿ٢ عبسايكازض عطا، طتاضٜذ اإل ،
 ّ.2005ٖـ/1426ايهت  ايع١ًُٝ، 

  .ايعرب يف خرب َٔ غري، ؼكٝل: قُس ايػعٝس بػْٝٛٞ، بريٚت، زاض ايهت  ايع١ًُٝ 

 ّ(.1805ٖـ/ 1205ايعبٝسٟ، قُس َطته٢ اؿػٝين )ت

  1984بسايؿتاح اؿًٛ، ايهٜٛب، تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ، ع .ّ 

 ّ(.1465ٖـ/ 771ايػبهٞ، تاز ايسٜٔ عبسايٖٛاب )ت

 ايكــاٖط٠، َ غػــ١ ايعًٝــا٤، 1َعٝــس ايــٓعِ َٚبٝــس ايــٓكِ، ؼكٝــل: قُــس ؾتشــٞ ايٓــازٟ، ط ،
 ّ. 2008ٖـ/ 1429

 ّ(.1497ٖـ/ 902ايػداٟٚ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبسايطمحٔ )

 بـريٚت، زاض  1بط٘ ٚقـشش٘: عبـسايًطٝـ سػـٔ، ط   ايه٤ٛ ايالَع ألٌٖ ايكطٕ ايتاغع، ن ،
 ايهت  ايع١ًُٝ. 

 ّ(.1229ٖـ/ 727ؾٝذ ايطب٠ٛ، قُس بٔ أبٞ طاي  )

   ،2013خنب١ ايسٖط يف عذا٥  ايرب ٚايبشط، بريٚت، زاض ايعطب .ّ 

 ّ(.1362ٖـ/ 764ايكؿسٟ، قالح ايسٜٔ خًٌٝ أٜبو )ت

      ٖــ/  1411ع ؾـتاٜع ؾـتٛ تػـاضت،    ايٛايف بايٛؾٝات، اعتٓـا٤: إسػـإ عبـاؽ، بـريٚت، ؾطاْـ
1991 .ّ 

 ّ(.1515ٖـ/ 921بٔ طٛيٕٛ، مشؼ ايسٜٔ قُس )ت
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  .ايكال٥س اؾٖٛط١ٜ يف تاضٜذ ايكٛاؿ١ٝ، زَؿل، َطبٛعات فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ 

      َؿان١ٗ اـالٕ يف سٛازخ ايعَإ، ؼكٝل: قُس َكـطؿ٢، ايكـاٖط٠، ٚظاض٠ ايجكاؾـ١ ٚاإلضؾـاز
 ّ. 1962ٖـ/ 1381ايكَٛٞ، 

 ّ(.1660ٖـ/ 1089بٔ ايعُاز اؿٓبًٞ، عبساؿٞ بٔ أمحس )تا

   زَؿـل، زاض ابـٔ نـجري،    1ؾصضات ايصٖ  يف أخباض َٔ شٖ ، ؼكٝل: قُس األضْـاؤٚط، ط ،
 ّ. 1991ٖـ/ 1412

 ّ(.1900ٖـ/ 1318ايكامسٞ، قُس غعٝس )ت

 1988، زَؿل، زاض طالغٞ، 1قاَٛؽ ايكٓاعات ايؿا١َٝ، ؼكٝل: واٖط ايكامسٞ، ط .ّ 

 ّ(.1362ٖـ/ 764ايهتيب، قُس بٔ ؾانط )ت

  .ؾٛات ايٛؾٝات، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، بريٚت، زاض قازض 

 ّ(.1372ٖـ/ 774ابٔ نجري، إمساعٌٝ بٔ عًٞ )ت

      ٖــ/  1407، بـريٚت، زاض ايهتـ  ايعًُٝـ١،    2ايبسا١ٜ ٚايٓٗاٜـ١، ؼكٝـل: أمحـس أبـٛ َػـًِ، ط
1987 .ّ 

 (.1503ّٖـ/ 909ابٔ املربز، ٜٛغـ بٔ سػٔ )ت

 1998ٖـ/ 1408، بريٚت، زاض ايهجري، 1ضغا٥ٌ زَؿك١ٝ، ؼكٝل: قالح قُس اـُٝٞ، ط .ّ 

 ّ(.1441ٖـ/ 845املكطٜعٟ، أمحس بٔ عًٞ )ت

   يبٓـإ، زاض ايهتـ    1زضض ايعكٛز ايؿطٜس٠ يف تطادِ األعٝإ املؿٝس٠، ؼكٝل: قُـس عجُـإ، ط ،
 ّ. 2009ايع١ًُٝ، 

 ّ(.1311ٖـ/ 711ابٔ َٓظٛض، قُس بٔ َهطّ )ت

  ،2004يػإ ايعطب، بريٚت، زاض قازض .ّ 

 ّ(.1508ٖـ/ 914ايْٛؿطٜػٞ، أمحس بٔ  ٢ٝ )ت

          املٓٗر ايؿا٥ل ٚاملٌٓٗ ايطا٥ل ٚاملع٢ٓ ايال٥ـل بـآزاب املٛثـل ٚأسهـاّ ايٛثـا٥ل، ؼكٝـل: يطٝؿـ١
 ّ. 1997ٖـ/ 1418اؿػين، املػطب، ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿ ٕٚ اإلغال١َٝ، 
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 عــــاملراج

 ِ ظعطٚض إبطاٖٝ

  ،1993ٖـ/ 1413اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ يف بالز ايؿاّ يف ايعكطٜٔ األٜٛبٞ، ٚاملًُٛنٞ، زَؿل .ّ 

 أنطّ سػٔ ايعًيب

 1982ٖـ/ 1402، ايؿطن١ املتشس٠، 1زَؿل بني عكط املُايٝو ٚايعجُاْٝني، ط .ّ 

 سػٔ ايباؾا

 ١1966 ايعطب١ٝ، ايؿٕٓٛ اإلغال١َٝ ٚايٛوا٥ـ ع٢ً اآلثاض ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه .ّ 

 قالح ايسٜٔ املٓذس 

 1967، بريٚت، زاض ايهت  اؾسٜط، 1َس١ٜٓ زَؿل عٓس اؾػطاؾٝني ٚايطسايني املػًُني، ط .ّ 

 عبسايععٜع ايعُطٟ 

  ٍٛاؿطف ٚايكٓاعات يف اؿذاظ يف عكط ايطغايسٚس١، َطنع ايرتاخ ايؿـعيب يـسٍٚ   1، ط ،
 ّ. 1985اـًٝر ايعطب١ٝ، 

 ؾ از ايعازٍ 

 جملتُع ايؿاَٞ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛٞ. ا 

 قتٝب١ ايؿٗابٞ

      َعذِ زَؿل ايتاضمٞ يألَانٔ ٚاألسٝا٤ ٚاملؿسات َٚٛقعٗا ٚتاضمٗـا، زَؿـل، ٚظاض٠ ايجكاؾـ١
 1999ّايػٛض١ٜ، 

 قُس أمحس ظٜٛز 

        ل، زاض ساي١ بالز ايؿاّ االقتكاز١ٜ َٓص ايعكـط ايطٛيـْٛٞ ستـ٢ ْٗاٜـ١ ايعكـط ايؿـاطُٞ، زَؿـ
 ايؿهط. 

 قُس سػني قاغٓ٘ 



ِٔ ايعًُا٤ ِٚسِطَؾِٗ يف زَؿل خالٍ  َٗ  401     ز. ؾطز قُس ايػبٝعٞ       ايعكط املًُٛنٞ َ

  ،ٌ2001تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل خالٍ اؿهِ ايؿاطُٞ، زَؿل، األٚا٥ .ّ 

 قُس نطز عًٞ 

 1983ٖـ/ 1403، زَؿل، َهتب١ ايٓٛضٟ، 2خطط ايؿاّ، ط .ّ 

 َؿٝس نٝاٍ

  .َٞٛؾٕٓٛ ٚقٓاعات زَؿك١ٝ، زَؿل، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايك 

 ْاقط قُس اؿاظَٞ 

 2009ٖـ/ ١ًُٝ1430 يف زَؿل يف ايعكط األٜٛبٞ، َه١ املهط١َ، داَع١ أّ ايكط٣، اؿٝا٠ ايع .ّ 





 التنظيمات اإلدارية والقانونية 

يف عهد املنصور حممد بن أبي عامر وأثرها على 

 احلكم يف بالد األندلس
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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. 
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 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 
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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.
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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،  



 ٖـ1436 قطّ( 64ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )    430

، 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
http://www.islamweb.net 

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
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