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 و 02 – 41/  ٍـ 41 – 9 الكرٌ مً مكيات ىساء إشراقات مناذج

 املكدمة:

ِ  ،ايـٓع   َٓكطـع  عًُٝـا   سطانـا   ؾ١املؿـط  َه١ ؾٗست ٘  يف أغـٗ  ٚدـٛز  ضٚادـ
 إلزا٤ املػًُني مجٛع َٔ ٚغ ِٖ ،اإلغال١َٝ األ١َ عًُا٤ يهاؾ١ اؾاشب اؿطاّ املػذس
 ايعاقـ١ُ  َهاْـ١  ضؾع مما ;ْٚػا٤ً ضداال  املهٝني ايعًُا٤ ٚدٛز إىل إناؾ١ .اؿر ؾطٜه١

 يف ْؿاطا  أنربٖا َٔ تهٔ مل إٕ ،الَٞاإلغ ايعامل يف ايهرب٣ املطانع َكاف إىل املكسغ١
 َـع  أخـط٣  َـط٠  يتكسٜطٖا َٚطنعا  غٜٓٛا  ايكاز١َ يًعًّٛ َكب ؾٗٞ ،ايع١ًُٝ اؿطن١
 قـس  ايـ   اجملاٚض٠ ؾرت٠ إْكها٤ بعس أٚ اؿر ؾطٜه١ أزا٤ بعس ألٚطاِْٗ ايعا٥سٜٔ ايعًُا٤

 اؿطنـ١  ٢َٗٚٓت َبسأ بصيو املؿطؾ١ َه١ ٚنإٔ .اجملاٚض٠ ظطٚف سػب تككط أٚ تطٍٛ
   .اإلغالَٞ ايعامل يف ايع١ًُٝ

٘  ظٗٛز عًُٝا  ٜٓٗض ال فتُع أٟ إٕ ٌ  ،ؾكـ   ضدايـ ٔ  بـس  ال بـ  زٚض ٚدـٛز  َـ
ِ  بصض٠ ٚايػاضغات األٍٚ اؿانٔ ؾٗٔ ;يًٓػا٤  بايعٓاٜـ١  هلـا  ٚاملتعٗـسات  ،األٚىل ايعًـ

ِ  شيو بعس ؾشًكت .قػطِٖ َٓص ٚعاملات عًُا٤ أبٓا٥ِٗ ْؿٛؽ يف ٚايطعا١ٜ  أمسـاهٖ
ِ  نتب َِٓٗ ؽٌ مل عٝح ،األؾام يف  ٚاإلدـاظات  1ٚاملػًػـالت  ٚاملؿـٝدات  ايرتادـ

 َهـ١  عًُـا٤  سـطم  إش ;املهٝـات  ايعاملـات  ٚخاقـ١  ;اإلغـال١َٝ  األقطـاض  يف ايع١ًُٝ
ٛ  يف اإلدـاظات  ٌْٚٝ ،َُٓٗٔ ايعًِ تًكٞ ع٢ً اجملاٚضٜٔ َٔ ٚغ ِٖ املؿطؾ١  خـال  دـ

 عا٥ؿـ١  ايػـٝس٠  املـمَٓني  أّ َٛقـ ِٗأعٝٓ ْكب ٚانعني ،ٚأْج٢ شنط بني ايتؿطق١ َٔ
 أغ١ً٦ ع٢ً ػٝب ناْت عٓسَا ;مجٝعا  هلٔ قس٠ٚ عُٓٗا اهلل ضن٢ ايكسٜل بهط أبٞ بٓت

ٔ  ٚاغتؿهٌ غُض َا ٚتكشح ،أمجعني عًِٝٗ اهلل ضنٛإ ايكشاب١ ٚإغتؿػاضات  َـ
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ِ  عًٝ٘ اهلل قٌ ايٓيب أؾعاٍ َٔ ٚايكشٝح ،ايؿك١ٝٗ األَٛض ٔ  ;ٚغـً  ضٚاٙ َـا  شيـو  ؾُـ
 ايـٓيب  أعتُطٖـا  ايـ   املطات عسز يف عُٓٗا اهلل ضنٞ ايعب  بٔ عط٠ٚ َع٘ ٚنإ سفاٖ
ٔ  بـايكطب  دًٛغا  ٚناْٛا ،ٚغًِ عًٝ٘ اهلل قٌ  عا٥ؿـ١  ايػـٝس٠  املـمَٓني  أّ سذـط٠  َـ

 أَاٙ ٜا :عط٠ٚ ؾكاٍ اؿذط٠ يف املمَٓني أّ عا٥ؿ١ إغتٓإ ٚمسعٓا"  :ؾكاٍ عٓٗا اهلل ضنٞ
ٍ  َـا  :قايـت  ؟ايطمحٔ عبس أبٛ ٜكٍٛ َا تػُعني أال املمَٓني ٜأّ ٍ  ؟ٜكـٛ ٍ  قـا  إٕ :ٜكـٛ

ِ  :قايت .ضدب يف إسسأٖ ُعُطات أضبع أعتُط ٚغًِ عًٝ٘ اهلل قٌ اهلل ضغٍٛ  ٜـطس
 .2" ق  ضدب يف أعتُط َٚا ،ؾاٖسٙ ٖٚٛ إال ُعُط٠ أعتُط َا ،ايطمحٔ عبس أبا اهلل

ٔ  منـاشز  عًـ٢  ايه٤ٛ بعض غًٓكٞ ايبشح ٖصا يف ٞ اي املهٝـات  ايٓػـا٤  َـ  آلتـ
 تاضرنٝـا   ْتـسضز  ٚغٛف ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ نتب َٔ ايهج  طٝات يف امسا٥ٗٔ أؾطقت

٘  خاق١  .اؿاٍ عًٝ٘ نإ عُا ٚانش١ قٛض٠ إلعطا٤ اإلَهإ قسض  يف غـبك   قـس  ٚأْـ
ٞ  أمحـس  بٓـت  ملٝا٤ ايسنتٛض٠ األغتاش٠ املهٝات يًٓػا٤ ايعًُٞ ايٛنع عٔ ايهتاب١  ؾـاؾع
ٔ  َجـاال   ايطربٜـات  املهٝـ١  ايػاس١ يف ايع١ًُٝ ملطأ٠ا َها١ْ) بـ املٛغّٛ ببشجٗا ٕ  َـ  ايكـط
ّ  ايكـط٣  أّ داَعـ١  َٓؿٛضات نُٔ ٚنإ (اهلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ إىل ايػابع  عـا
 اآلخـط  ايبشح ٚأَا .اإلغال١َٝ ايجكاؾ١ عاق١ُ املؿطؾ١ َه١ اختٝاض مبٓاغب١ .ٖـ 1426

ٞ  قُـس  ؾٛظٟ ايسنتٛض يألغتاش ؾٗٛ ٘  ايػـاعات ٌ َٓ) ٚعٓٛاْـ ِ  اٖـ ّ  بايبًـس  ايعًـ  اؿـطا
ٍ  املهٝـات  ٚأعالّ ٞ  ايعكـط  خـال "  ّ 1517 – 1250/  ٖــ  923 – 648"  املًُـٛن
 ايػًػـ١ً  أنٌُ ٖصا ببشجٞ ٚيعًٞ .األزبٞ ايجكايف املهط١َ َه١ ْازٟ َطبٛعات نُٔ
  .ٜهًُٗا أٚ عًٝٗا ٜهٝـ َٔ شيو بعس ٜأتٞ ٚضمبا .املؿطؾ١ َه١ يعاملات ٚؾا٤ا 

 عًـ٢  يًتأنٝـس  إمنـا  اؾاْب هلصا تططقت اي  األعاخ َٔ ٙٚغ  ايبشح ٖصا إٕ
ٔ  نإ سني يف ب٘ ْٚٗهٔ .املهٞ اجملتُع يف أثطٕ َهٝات ْػا٤ ٚدٛز إغتُطاض١ٜ  غ ٖـ

 ٚمل ظٗـطت  ْازض٠ ساالت يف إال اؾٌٗ َٔ ٜعاْني ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾب٘ َٓاطل ْػا٤ َٔ
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ٞ  زٚضٖا ٚخبا خؿت إٔ تًبح ٞ  ايعًُـ  ػـس  مل ألْٗـا  إال شاى َـا ٚ ،املـمثط  ٚاالدتُـاع
 .املهٞ اجملتُع يف اؿاٍ ٖٛ نُا ،داْبٗا إىل ٜكـ ايصٟ ايػٓس

  - :املكي اليساء دلتنع

ٕ  ،ايٓػـا٤  أطٝاف بهاؾ١ املهٞ اجملتُع سؿٌ ٔ  باألسـساخ  َتـأثطات  ؾٓؿـأ  ،سـٛهل
ٔ  بتكايٝس َتُػهات ٔ  ;فـتُعٗ  ؾهاْـت  .فاهلـا  يف نـال   أزٜٓٗـا  ضغـاي١  قـاسبات  ؾهـ
ٔ  املتعًُـات  اعتـازت  إش ،َتعًُات َٔٓٗ ايهج ات ٔ  ؾـتح  عًـ٢  َـٓٗ ِ  َٓـاظهل  يتعًـٝ

ٔ  ;3ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ ايكػ ات ايؿتٝات ٔ  املهٝـات  ايٓػـا٤  َٚـ ٔ  َـ ِ  يف ؽككـ  تعًـٝ
ٔ  ايعسٜـس  ؾُعطف ;4ايهطِٜ ايكطإٓ ٚػٜٛس سؿغ ايكػ ات ايؿتٝات ٕ  تايٝـات  َـ  ايكـطآ
  .5املهٝات ايهطِٜ

  - :الكريه آٌللكر وتاليتات دلودات مكيات مناذج

 - :ايهطِٜ ايكطإٓ تال٠ٚ ٚدٛز٠ عػٔ ُعطؾٔ ايآلتٞ املهٝات أؾٗط َٔ

ٔ  ٖاؾِ بٔ عًٞ بٓت ؾاط١ُ ٕ  بـ ٕ  قاض٥ـ١  ناْـت  ،املهٝـ١  اهلامشٝـ١  غـعٚا  يًكـطآ
  .6ّ 1462/  ٖـ 867 عاّ تٛؾٝت خ ٠ ايهطِٜ

ٔ  أمحس بٔ ايكاغِ أبٞ املكطئ بٓت َطِٜ  ٚناتبـ١  قاض٥ـ١  ناْـت  ،ايكـُس  عبـس  بـ
  .1423ّ7/  ٖـ 826 عاّ تٛؾٝت ؾٗس ابٔ ايتكٞ عٓٗا ض٣ٚ ١ٚقسث

ٌ  أبٞ ايهُاٍ ايكانٞ بٓت ظٜٓب ٟ  قُـس  ايؿهـ  تايٝـ١  ،عاقًـ١  ناْـت  ،ايٓـٜٛط
ِ  يًكطإٓ ٟ  اخباضٜـ١  ايهـطٜ ّ  تٛؾٝـت  اؿػـ١ٓ  ٚاألؾـعاض  االخبـاض  تـطٚ /  ٖــ 823 عـا
1428ّ8.  

 عبـس  بٓـات  ;ٚػٜٛـسا   ٚتـال٠ٚ  سؿعا  ٜسٜٗا ع٢ً ؽطز ٚاي  ايؿكٝٗات أؾٗط أَا
 ;ٚػٜٛـسا   تال٠ٚ ايهطِٜ يًكطإٓ اؿاؾع١ ْع١ُ ايؿك١ٗٝ ;ايطربٟ ذن٢ٝ بٔ قُس بٔ ايكازض
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ٔ  يًكـازضات  متٗٝـسا   ٚشيو. 9عٓٗا أنجط َعًَٛات ع٢ً اؿكٍٛ ْػتطٝع مل ٚيهٔ  َـٓٗ
ٔ  إٔ بعس ايعًِ َٛاق١ً ع٢ً ٘  أتكـ ٌ  ،أغاغـٝات  ايكاض٥ـات  ايهاتبـات  األَٗـات  جنـس  بـ

 ٚػٜٛـس  ٚسؿـغ  ٚايهتابـ١  ايكطا٠٤ بٓاتٗٔ تعًِٝ ع٢ً ذنطقٔ هطِٜاي يًكطإٓ اؿاؾعات
ِ  ;املهٝات ايؿتٝات تعًِٝ يف األغاؽ ٖصا ؾهإ .10ايهطِٜ ايكطإٓ ٞ  ثـ  أٚيٝـا٤  زٚض ٜـأت

ٔ  أظٚاز أٚ أبا٤ َٔ أَٛضٖٔ ٌ  ايعًُـا٤  عًـ٢  بعطنـٗ  ايـ   11ايعًُٝـ١  اإلدـاظات  يٓٝـ
 احملب بٓت نًجّٛ أّ َع سسخ َجًُا ;عًٝٗٔ ايعًُا٤ ٚأخص يًتسضٜؼ يًتكسض تمًٖٗٔ

 ملهـ١  قـسَٛا  ايصٜٔ ايعًُا٤ َٔ ُٚأدٝعت أداظت ممٔ ؾهاْت .12ايطربٟ أمحس بٔ قُس
 َـا  يتعـٜٛض  تبـازض  قػ ٠ ايتعًِٝ يف اؿغ ٜػعؿٗٔ مل ٚممٔ .13ايؿرت٠ تًو يف املؿطؾ١

 مج١ً عٔ أخصت ؾكس .14ايطربٟ احملب بٓت غ١ًُ أّ :َجٌ ظٚدٗا َٓعٍ يف نب ٠ ؾاتٗا
 .15َِٓٗ يًعسٜس ٚأداظت ُا٤ايعً َٔ

ٕ  ؾكـس  ،املهٝـات  ايٓػـا٤  بـني  ايعًٝـا  املهاْـ١  اؿـسٜح  يعًِ نإ ٘  بـطظ  عًـ٢  ؾٝـ
ٔ  ٚعال اـكٛم ٔ  ٚغطبـا   ؾـطقا   قـٝتٗ  ٚغـٛف  .17ٚاملػـٓسات  16باحملـسثات  ٚعـطؾ

 .ايكاز١َ ايكؿشات يف بعهٗٔ ْتٓاٍٚ

  - :احلديث عله

  - :َٚٓٗٔ ،جنُٗٔ ٚعال املهٝات ايٓػا٤ ؾٝ٘ تكسضت اي  ايعًّٛ َٔ

 قًـب  ظٗط عٔ ناَال  ايهطِٜ ايكطإٓ سؿعت .ّ 1610/  ٖـ 1019 عاّ ٚيست
 ٚعٔ ايبابًٞ اؿاؾغ ٚعٔ عٓ٘ ٚضٚت ،ٚايسٖا ٜس ع٢ً ايعًِ تًكت ،ْع١ُ ايؿك١ٗٝ ع٢ً
 نتب عًٝٗا ُقط٥ت ،باؿسٜح عامل١ ؾك١ٗٝ ؾهاْت ،18اؿكاضٟ ايٛاسس عبس ٚايسٖا ؾٝذ

 بايعاملـ١  ٚقـؿت  .َٚباضنـ١  ايؿطف ظٜٔ أختٝٗا عٔ باإلداظ٠ ضٚت ،َٓعهلا يف اؿسٜح
ِ  عًـ٢  قٜٛت ايصٜٔ ايػبع١ اؿذاظ َػاْٝس أسس عس٠ .ايكاؿ١ ايؿا١ُٖ  ؾـٛنت  ٜـسٜٗ
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 اؿـر  َٛغِ يف ٚايكازَني ٚاجملاٚضٜٔ األؾام عًُا٤ سطم ;ضاٜت٘ ٚعًت اؿسٜح عًِ
ٕ  إش ;املؿـطؾ١  َهـ١  قـسثات  عًـ٢ ٚ ،عًٝٗا األخص ع٢ً ٔ  ؾطقـ١  ٜكتٓكـٛ  مبهـ١  بكـا٥ٗ

ٔ  ؾًٝٓٗٔ اؿر ؾطٜه١ إلزا٤ أٚ يًُذاٚض٠ املؿطؾ١ ِ  َـ  ;املهٝـات  ايعاملـات  أٚي٦ـو  عًـ
 .19ايصٖب بػًػ١ً اؿسٜح عًِ يف نعبٗٔ يعًٛ ٚعسٖٚٔ ،ايطربٜات ٚخاق١

ِ  مسـا٤  يف ِٖ َٚٔ اإلغال١َٝ األ١َ عًُا٤ ٚنإ  اتيعاملـ  تالَٝـص  قًكـني  ايعًـ
 ٚض٣ٚ .21ايطرب١ٜ قطٜـ عٔ ض٣ٚ 20ايعذُٝٞ عًٞ بٔ سػٔ املػٓس ؾاحملسخ ;َهٝات

ٟ  ؾـا   ايؿـٝذ  :عٓٗا ٚقاٍ .22ايبسٜطٟ قُس بٔ قُس ساَس أبٛ أٜها  عٓٗا  23ايعـاٖط
 أٚ 24املكسغـ١ٝ  عا٥ؿ١ أٚ ايطرب١ٜ قطٜـ سهطت يٛ"  :قاٍ املطأ٠ إَا١َ عٔ ؼسخ عٓسَا
 َؿـهو  ٚال َطتـاب  غ  ٚضا٤ٖٔ يكًٝت ػٓساتامل ايٓػ٠ٛ َٔ ٖٚٔ 25املطٚظ١ٜ نطمي١

ٔ  أنجط ؾٝٛخ٘ نُٔ َٔ نإ ؾكس ايػٝٛطٞ اؿاؾغ أَا .26"  ;َهٝـات  عاملـات  تػـع  َـ
 بٔ اهلل داض بٓت آغٝا :ٖٔ َهٝات ْػا٤ غت عٔ يًؿ ٚظآبازٟ ايكاَٛؽ نتاب ٚأخص
ٟ  عبـس  بٓت ضق١ٝ ٚ ;28امله١ٝ ٜاقٛت بٓت قؿ١ٝ ٚ ;27ايطربٟ قا  ٔ  ايكـٛ  قُـس  ابـ

ٔ  أمحس بٓت نُاي١ٝٚ ،30ايؿٛبهٞ َٛغ٢ بٔ أمحس بٓت سبٝب١ قُس ٚأّ ،29ازٟايبذ  بـ
 ٚأخـص  قـطأ  نُـا  32املكسغ١ٝ ايؿطف بٓت ٖادط ايؿهٌ ٚأّٚ ،31املهٞ ْاقط بٔ قُس

  33املطٚظ١ٜ نطمي١ ع٢ً املؿطؾ١ مبه١ اـطٝب

ٔ  يف ٖٚٞ ألخصي دًػت ،عس٠ إداظات ع٢ً سكًت ؾان١ً قسث١  قـػ ٠  غـ
ٔ  ايعًُا٤ َٔ غ ٖا يس٣ يٝؼ بطٚا١ٜ أْؿطزت ،عكطٖا عًُا٤ أعالّ أداظٖا  املعاقـطٜ

ٕ  عًٝٗـا  ؾتٗاؾـت  ;ْٚػـا٤ً  ضدـاال   هلا ّ  تٛؾٝـت  عٓٗـا  يألخـص  احملـسثٛ /  ٖــ 846) عـا
1442ّ)34.  
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 هلا ،أدال٤ عًُا٤ عٓٗا ٚأخص ;املؿطؾ١ َه١ ٚعًُا٤ ٚايسٖا ٜس ع٢ً ايعًِ أخصت
٘  ايكـازض  عبس يألَاّ أداظٖا اي  اؿكاضٟ ايٛاسس عبس اإلَاّ َٔ عا١َ إداظ٠  .ٚشضٜتـ
 .عًٝٗا أخص .35،36اؿٓؿٞ ايطغٍٛ عبس بٔ عُط ايؿٝذ إٔ إال املصٖب ؾاؾع١ٝ أْٗا َٚع

ٔ  نـاي١  ؾاؿهُـ١  ;ايٛقـت  شيـو  يف ايعًُا٤ أخالم مساس١ َس٣ ٜٛنح ٖٚصا  املـمَ
  اهلذطٟ عؿط ايجايح ايكطٕ أٚا٥ٌ تٛؾٝت .أخصٖا ٚدسٖا سٝجُا

"  ابٓٗـا  سالٖـا  .1740ّ/  ٖــ 1153 عاّ ٚيست ،اؿطَني َؿاٜذ بؿٝد١ يكبت
ٔ  بُٗا اآلٕ ٚدس َٚٔ ،اؿطَني َؿاٜذ بؿٝد١  أٚ بٛاغـط١  عٓٗـا  ٜأخـص  ملسضغـني ا َـ

ِ  ايكطإٓ سؿعت ،ٚاملؿّٗٛ املٓطٛم عًّٛ يف ٚسٝس٠ٌ ،أنجط أٚ بٛاغطتني  بايعؿـط  ايهـطٜ
  .37" غٓني غبع بٓت ٖٚٞ ايؿٕٓٛ غا٥ط َٔ َتٓا  ٚعؿطٜٔ ٚمخػ١

ِ  ايعاملات ٖمال٤ تًكٞ نٝؿ١ٝ ايرتادِ نتب غذًت ٚقس ٖصا  ،ٚاإلدـاظات  ايعًـ
ٔ  ٜٚكـطأ  ايٓػـا٤  ذنـسخ . " 38ٟايعبٝـس  َطتهـ٢  نإ :شيو َٚجاٍ  اؾُاعـ١  عهـٛض  هلـ

 ايهاتب ٜٚهتب ،ايػتاض خًـ َٔ ْٚػاهٙ ٚأٚالزٙ ٚأسباب٘ ٚأقشاب٘ املٓعٍ ٚقاسب
 .39"ٚايتاضٜذ ٚايّٝٛ ٚايبٓات ٚايكبٝإ ايٓػا٤ ست٢ ٚايػاَعني اؿانطٜٔ امسا٤

 ٖـ 1206 عاّ اؿٝا٠ قٝس ع٢ً اْتن .40غٓبٌ غعٝس قُس احملسخ ايعال١َ ظٚد١
 املتؿٓٓـ١  املـاٖط٠  املتكٓـ١  ايعالَـ١ "  بــ  ٚٚقـؿٗا  عًٝٗـا  أخصٙ ظٚدٗا اثبت .ّ 1791/ 

 .41" باٖط٠ عًّٛ ع٢ً اؿا٥ع٠



 311         ْٛاب قُس عٛاطـ .ز..            .ايكطٕ َٔ َهٝات ْػا٤ إؾطاقات مناشز 

 
 ْٚعتـت ، ايؿهـ١ًٝ  بايؿٝد١ ُعطؾت .ّ 1785/  ٖـ 1200 عاّ ايعب  يف ٚيست

٘  ،ٚاؿـسٜح  ،ايتؿػ  يف بطعت ،ايعاٖس٠ يعامل١ا بايكاؿ١  تعًُـت  ،ٚايتكـٛف  ،ٚايؿكـ
 ؾأمسعت ;ايعًِ ؾٕٓٛ غا٥ط يف ٚنج ٠ د١ًًٝ نتبا  غطٗا ٚنتبتت ،ٚأتكٓت٘ قػ ٠ اـ 

ٔ  ٚمسعت ايهج ٜٔ ٔ  َـ  سذـت  ،ايعًُـا٤  ٚضاغـًٗا  عكـطٖا  يف أؾـتٗطت  ;ايهـج ٜ
ٍٍ يف اؿطاّ املػذس ٚداٚضات  ايهعب١ َٓ٘ تط٣ ٚناْت ايعٜاز٠ ببا عٓس ي٘ َالقٍل َٓع

 .1831ّ/  ٖـ1247 عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت إٔ إىل املؿطؾ١

 َٓٗـا  ؾػـُعٛا  ،عًٝٗـا  يألخـص  ٚتـطززٚا  ايعًُـا٤  عًٝٗـا  ٚؾـس  ،ٖـصا  َٓعهلـا  ٚيف
 .املػًػالت َٔ يهج  َػٓس٠ ٚناْت ;ٚأمسعٖٛا

 بططٜك١ ٗٔٚتعًُٝ تكٛميٗٔ يف ٚؾطعت ;سٛهلا ؾأيتؿؿٔ املهٝات ايٓػا٤ ْؿعٗا عِ
ٕ  ،َٓٗا ٚاْتؿعٔ ٚالظَٓٗا َٓٗٔ نجٌ  ؾتبعٗا ;داشب١ قبب١ ٔ  هلـا  ٚنـا  يف نـب   زٚض َعٗـ
 عًـ٢  ٚاملٛاظب١ ٚايٛضع ٚايتك٣ٛ ايسٜٔ هلا املالظَات عٔ ُٚعطف ،ٚايكالح اـ  ْؿط

٘  اإلغـال١َٝ  باآلزاب ٚايتأزب ٚايكرب ٚايكٓاع١ ايسٜٔ ؾطا٥ض  عًـ٢  ٚاؿـطم  ٚايتؿكـ
 ٚمل ،ايٓػا٤ ٚؾدط ايعَإ عذا٥ب َٔ ُعست املهٞ اجملتُع يف تأث ٖا ٚيؿس٠ ;اـ  ؾعٌ

 طًبـ١  عًـ٢  - نـج ا   ؾـ٦ٝا   ٚناْـت  - نتبٗا أٚقؿت بٌ ;اؿس ٖصا عٓس قاغٓٗا تتٛقـ
 .42ٚؾاتٗا بعس ايعًِ

ّ  ٚيـست  ،املؿطؾ١ مبه١ اجملاٚض43ايسًٖٟٛ املؿػط احملسخ ٚايسٖا /  ٖــ 1230 عـا
ٔ  ٚغـ ٙ  ٚايتٛسٝـس  ٚايؿك٘ اؿسٜح عًِ تًكت .1814ّ ّ  َـ  ٚايـسٖا  ٜـس  عًـ٢  ايعًـٛ
ٔ  بايكـالح  ُعطؾت .44ٜعكٛب ٚعُٗا ٌ  ناْـت  ;ايعبـاز٠  ٚسػـ ِ  طـالب  تػـتكب  ايعًـ

ِ  َعطؾتٗا بػبب ٖصا نإ ٚضمبا ;اهلٓس َٔ ايعًِ طًب١ ٚؾٛز ٚخاق١ ،ٚتؿٝسِٖ  بًػـاْٗ
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ٔ  سايعسٜ عًٝٗا أخص نُا .َعِٗ ايتٛاقٌ أَط ٖصا ؾػٌٗ ٞ  ايعـامل  طـالب  َـ  اإلغـالَ
 .45ّ 1892/  ٖـ 1310 عاّ تٛؾٝت ٚاغتؿازت ؾأؾازت ;ٚقتٗا

ٟ  عؿط ايجايح ايكطٕ أٚاغ  يف ٚيست ٕ  قـطأت  ،اهلذـط ٘  ايكـطآ  تًكـت  ،ٚدٛزتـ
 َـع  ،ٚايعاّ اـام يس٣ عًُٗاٚ قٝتٗا شاع ،اؿسٜح نتب َٔ ايهج  ٚايسٖا ٜس ع٢ً

  .46طٜٛال  عُطت ،ٚعًُٗا بؿهًٗا اعرتاؾِٗ

  - :واعظات مكيات مناذج

ٕ  املهٝـات  عٓـس  َهاْـ١  اؿـسٜح  يعًِ ٚنُا  إش ،ْكـٝب  ٚاإلضؾـاز  يًـٛعغ  نـا
ٔ  ؾكس َٓٗٔ ايعًِ ألخص ٜككسٕ ،قتػبات ٚاععات عاملات ٚدست  بايكـالح  ٚقـؿ

 تٓكطـع  ال ٚثٝكـ١  قالت ع٢ً ٚنٔ ٚايهتاب١ ٠ايكطا٤ ٚإتكإ ٚايعًِ ٚايؿه١ًٝ ٚايتك٣ٛ
  - :َجٌ 47ٚتالَٝصٖٔ َؿارنٗٔ َع َطاغالتٗٔ

 ناتب١ قاض١٥ أزٜب١ أْٗا إىل باإلناؾ١ ;بايؿكطا٤ باض٠ يؿعً٘ َػاضع١ يًد  قب١ ناْت
 .  1492ّ48/  ٖـ 898 عاّ تٛؾٝت

ٍ  نإ ٖهصا ٞ  اجملتُـع  سـا ٌ  َتهـاَال   فتُعـا   املهـ ٘  عُـ ٍ  ؾٝـ  ،ٚايٓػـا٤  ايطدـا
 .ٚعًِ إؾعاٍع َطنع غسا ست٢ اآلخط َُٓٗا نال  ٚأغتٛعب
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  - :املياسك عله

ٍ  ايعًِ ٖصا إٔ ٜبسٚ ّ  ْـا ٔ  ;املهٝـات  بعـض  إٖتُـا ٌ  ٚيهـ ٔ  قـ  نتـب  يف شنـطٖ
ٔ  عسّ ٖصا ٜع  ٚال ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ  ال أنجـط  حايبشـ  يف أَعٓـا  إشا ٚضمبـا  ،ٚدـٛزٖ

 ؾٝ٘ بطع بٌ ،ؾشػب ايطداٍ ع٢ً قاقطا  ٜهٔ مل ايعًِ ؾٗصا ;َٓٗٔ ايعسٜس غٓذس ؾو
 1918/  ٖــ  1336 عاّ املتٛيف املكطٟ اهلل ؾتح محع٠ ايػٝس أؾاض ؾكس ،املهٝات أٜها 

  - :إىل"  اإلغالّ يف ايٓػا٤ سكٛم ع٢ً ايهالّ بانٛض٠"  َميؿ٘ يف .ّ

ٔ  ٜعٜس فًس ضأ٣ أْ٘ :ٚقاٍ  املـصاٖب  عًـ٢  اؿـر  َٓاغـو  يف نطاغـ١  غـتني  عـ
 أطًـع  ٚقـس  .ّ 1805/  ٖــ  1220 تأيٝؿ٘ ٚتاضٜذ ;ظٜٓب تػ٢ُ َه١ٝ يؿك١ٗٝ األضبع١

ٍ  ْػـتطٝع  ٚمل .49اؾاْـب  ٖصا يف ٚؾهًٗا عًُٗا بػعاض٠ هلا ٚؾٗس عًٝ٘  عًـ٢  اؿكـٛ
 .اإلؾاض٠ ٖصٙ َٔ أنجط َٚميؿٗا ايؿك١ٗٝ ايعامل١ ٖصٙ عٔ تؿٝسْا َعًَٛات

٘  ٚقـًٓا  َا تٓاغب امسا٤ عًٝٗٔ أطًكت املهٝات ايعاملات قسض ٚيععِ ٔ  إيٝـ  َـ
 ،اؾُٝـع  غـت  ،ايتكـ٢  غـت  ،ايتذـاض  غت ،األٌٖ غت) :َجٌ ايعًِ يف ايطؾٝع املكاّ
ـ  غـت  ،ايعُا٥ِ غت ،ايعطب غت ،ايؿطف غت ،اـًؿا٤ غت ٌ  غـت  ،قـطٜ  ،ايهـ
 .50(ٜطاٖا َٔ غت ،ايكها٠ غت

   - :العلنية ملكتباتا على الكائنات

ٕ  ْٗا١ٜ يف ايهتب بٝع سطؾ١ أسرتؾٔ ايآلتٞ ايٓػا٤ بعض املؿطؾ١ مبه١ ٚدس  ايكـط
 تـسع٢  غٝس٠ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٚٓٗٔ ;اهلذطٟ عؿط اـاَؼ ايكطٕ ٚبسا١ٜ عؿط ايطابع

 عبـس ) يعٚدٗـا  َهتبـ١  عًـ٢  قا٥ُـ١  ٚناْت اهلل ضمحٗا (زٖإ ع٢ً قُس بٓت إْؿطاح)
ٕ  بٔ عجُإ ايطاؾس اـًٝؿ١ إىل ْػب٘ ٜعٛز ٚايصٟ - اهلل ضمح٘ (عؿإ قُس ايطمحٔ  عؿـا
٘  تػـاؾط  ٚناْت ،ايباظإ َكابٌ غٜٛك١ يف تكع املهتب١ ٖصٙ ٚناْت – عٓ٘ اهلل ضنٞ  َعـ
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ٞ  ٚايؿـطا٤  ايبٝـع  تباؾـط  ٚناْـت  ،ايهتـب  قؿكات يعكس ٚغٛضٜا َكط إىل  ٚبٓاتٗـا  ٖـ
ٌ  ،ٚنًُٝٝا ،ٚأ١َٓٝ ،أَ ٠) ٖٚٔ ايكػاض اـُػ١ ٔ  (ٚعـب   ،ٚأَـ ٔ  ٚنـ ـ  ٜكُـ  بتٓعٝـ
ٕ  ايـ   يًهتب ايؿاضٜٔ َٚٓاٚي١ األضؾـ ع٢ً ٚضقٗا ايهتب  نُـا  ،ؾـطا٥ٗا  يف ٜطغبـٛ
ٕ  َُٗـا  املٓعٍ إىل َٜٛٝا  ايبٝع سكاز ذنٌُ ايؿتٝات ناْت ٕ  ؾكـس  ;نـب ا   املبًـؼ  نـا  نـا

ٔ  اإلعتُاز ٔ  إٔ ٚايػطٜـب  ;املهتبـ١  أَـط  يف نـب ا   عًـٝٗ ٔ  مل ٚايـستٗ  ايكـطا٠٤  ػٝـس  تهـ
 إىل تؿـ   ٚناْت ،شٖٓٝا  اؿػاب١ٝ األعُاٍ ػٝس َتُٝع٠ نتب ػاض٠ ناْت ٚإمنا هتاب١ٚاي

 ايهتاب قتٜٛات تعطف ٚناْت ،أَٝتٗا َٔ بايطغِ ;ايكشٝح قً٘ يف املطًٛب ايهتاب
ٔ  ألٕ ايهتـب  بعـض  بؿشـ٣ٛ  إطـالع  عًـ٢  نٔ ؾكس بٓاتٗا أَا ،ب٘ ُأخربت إشا  ٚايـسٖ

 ٚؾـطا٤  بٝع يف ايعٌُ عٔ إْؿطاح ايػٝس٠ تكاعس مت ٚقس ،ٚاإلطالع ايكطا٠٤ ع٢ً ذنجشٔ
ّ  ظٚدٗـا  ٚؾـا٠  بعس ايهتب ٍ  .ّ 1985/  ٖــ  1406 عـا ٌ  إىل بٓاتٗـا  ٚٚقـٛ  املطاسـ

   .اؾاَع١ٝ

 يبٝـع  نب ٠ َهتب١ متًو (أ١َٓٝ) ٖٚٞ ايبٓات أٚي٦و إسس٣ إٔ شنطٙ اؾسٜط َٚٔ
ٔ  بايهتـ  ٚؼهـط  ايبٝـع  قـؿكات  تعكـس  اي  ٖٚٞ ايٓب١ٜٛ املس١ٜٓ يف ايهتب  خـاضز  َـ
   51اآلٕ إىل ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١
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  - :والشاعرات الشعر مً مناذج

ٔ  املؿـطؾ١  َه١ ؽٌ مل ٔ  ٚدـس  ،ؾـاعطات  ٚدـٛز  َـ  نتـب  يف َٓتجـط٠  أؾـعاض  هلـ
   .األزبٞ ايؿٔ ٖصا يف ْكني هلٔ ٜهٔ مل بٗا ايٓػا٤ إٔ األٚىل يًٛهل١ ٜٛسٞ مما ،ايرتادِ

 هلـا  ٜطَعٕٚ ،ْػا٥ٗا بإسس٣ ٜتػعيٕٛ عٓسَا ،املؿطؾ١ َه١ ؾعطا٤ جنس املكابٌ ٚيف
ٔ  هلـا  قْٛا  ;(غطب١ٝ) يكب أٚ باغِ ٕ  ؾطمبـا  ٕ تعـطف  إٔ َـ  أٚ ايعاملـات  إسـس٣  تهـٛ

ٔ  ;ٚايعًُٝـ١  االدتُاع١ٝ ٚملهاْتٗا هلا إسرتاَا  املؿٗٛضات ٍ  شيـو  ؾُـ ٔ  تـاز  قـٛ  ايـسٜ
  - :52املايهٞ

ــا ــك٢ ٜـ ــ١  اهلل غـ ــا ضٚنـ  أطًكٗـ
 

ــ١   ــِ زٚسـ ــاض ُتطعـ ــ١ٝٗ ايجُـ  ايؿـ
ــٞ  ــ١ٌ ؾٗـ ــا ظٜتْٛـ ــرب نُـ  اهلل أخـ

 
ــاىل  ــا تعــ ـــ١) يهٓٗــ  53(غطبٝـــــ

 األَـطا٤  َـسح  يف ايككـا٥س  األزٜبـات  ايؿاعطات تٓعِ إٔ َػتٗذٓا  ٜهٔ مل نُا 
ٍ  ايكانٞ بٓت غتٝت٘ ٚتسع٢ ْاد١ٝ هلا ٜكاٍ ٚمبا ؾاط١ُ ؾاألزٜب١ ،ٚايكها٠ ٔ  نُـا  ايـسٜ

ِ  يف باضعـ١  ناتبـ١  قاض٥ـ١  ناْـت  اجملـاٚض٠  اؿٓؿٞ ؾ ٜٔ ابٔ قُٛز ّ  تٛؾٝـت  ايـٓع  عـا
  - :َٓٗا ي٘ ١٦َٓٗ بطنات ايؿطٜـ َسح يف زاي١ٝ قكٝس٠ ْعُت .1534ّ/  ٖـ941
 غـٓس  ي٘ قشٝشا  قٛال  ٚأمسعٛا قؿٛا

 
 ٜعتُــس عٓــ٘ َــا ايػــٛضٟ األؾــطف عــٔ 

ـ  َٛالْا ْاٍ َٚا  ٔ  ايؿـطٜ  ايعطـا  َـ
 

 أســـــس قبًـــــ٘ َاْاهلـــــا مثاْٝـــــ١ 
ــا  ــسع٢ ؾأٚهلـــ ــ٘ ٜـــ ــ٘ يـــ  مبكاَـــ

 
ٕ  ٜسع٢ نُا  ٘  ٖـصا  يًػـًطا  إْؿـطز  بـ

ٔ  ايعًُـا٤  َٔ غؿ  مجٌع األزٜب١ ايعامل١ ٖصٙ تالَٝص مج١ً َٔ نإ ٚقس  ِ  َـ  مجًـتٗ
 مبهـ١  َطات عس٠ داٚضت اي  ايعامل١ هلصٙ املكاّ طاب ٚقس .54ؾٗس ابٔ اهلل داض ايعال١َ
 قكـا٥س  يعًُا٥ٗـا  تبعـح  ؾهاْـت  ;ٚقهاتٗا بعًُا٥ٗا زا١ُ٥ ق١ً ع٢ً ؾهاْت ،املؿطؾ١
  - :َطًعٗا املؿطؾ١ َه١ قها٠ أسس يف ْعُتٗا قكٝس٠ شيو ؾُٔ ،ؾٝٗا متسسِٗ ؾعط١ٜ

ــا ــسض ٜ ــِ ب ــٔ ايؿــو أظاٍ ق  ضأٟ ع
 

ــِ  ــطب أْع ــب بك ــو سبٝ ــٔ ؾٝ  55ضأٟ ع
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 مسا٥ٗـا  أْطٕ ايآلتٞ عاملاتٗا يربٚظ َٓاغبا  ايعًُٞ املؿطؾ١ َه١ َٓار نإ ٖهصا
 ايعاملات أٜها  بأغتكط بٌ ،تاضرنٗا ؾرتات َٔ ؾرت٠ أٟ يف ٚدٛزٖٔ تعسّ ؾًِ ،بايعًِ

ِ  ايتـاضٜذ  نتـب  يف ٚدـس  َٚـا  ;بٗـا  يًُذـاٚض٠  املدتًؿ١ اإلغال١َٝ ايبالز يف  ٚايرتادـ
ٔ  غـٛا٤  ;هلٔ ٚاإلسرتاّ ايتكسٜط ْعط٠ ٜٛنح ٚاملؿٝدات ٚاملػًػالت  أٚ ظٚدـات  نـ

ٟ  ٚايؿـطٜو  ايٓس ْعط٠ إيٝٗٔ ؾٓعطٚا ،بٓات ٔ  ال ايـص ٘  ميهـ ٘  غُهـ ٌ  ،سكـ  ٚدـٛب  بـ
 .  بؿهًٗٔ اإلعرتاف

 - :الطبية باألمور دراية لديًَ كياتم مناذج

  - :َجٌ ايطب١ٝ ايٓػا٤ بؿمٕٚ ٜكُٔ ايآلتٞ ايكابالت ،ايعاملات داْب إىل ٚدس

 داْب إىل ؾهاْت ،باملطط١ٜ املعطٚؾ١ املططٟ قُس بٔ قُس بٔ أمحس بٓت اـ  أّ
 .56التايكاب َٔ غ ٖا إىل باإلناؾ١ ،ايعًُا٤ َٔ عسٌز هلا أداظ عامل١ خ ٠ ٖصا عًُٗا

 عطؾتٗـا  طبٝبـ١  أٍٚ"  بأْٗـا  ضؾٝـع  ٚقـؿٗا  اي  ;ايطبٝب١ ٖصٙ عٔ ايهج  ٜعطف ال
ٍ  ٜعٛز ايصٟ ٚايسٖا عٔ ايطب ١َٓٗ مج١ًٝ ايطبٝب١ ٚضثت .57"َه١  ؾكـس  ،ٖٓسٜـ١  ألقـٛ

 عٗـس  عاقـطت ، ٚاملعـادني  اؿبٛب :َجٌ ،َٓٗا ٚاملطنب١ ايٓبات١ٝ بايعكاق  تعاجل ناْت
ٍّ  تػـتعني  ناْت إش َٛغط٠ أْٗا ٜٚبسٚ ،اؿذاظ قاسب عًٞ بٔ اؿػني ايؿطٜـ  غـاز

ـ  محـاض  عًـ٢  ضانب١ ٖٚٞ ،ٜسٜٗا بني ٚميؿٞ األز١ٜٚ سكٝب١ هلا ذنٌُ ٘  َـعضن  يف ٚؾاَـ
ّ  متاّ يف ٖٚٞ ،َطناٖا ظٜاض٠ عٓس تٓكالتٗا يف ٚتػتدسَ٘ بٓؿػٗا تػٛق٘ ٜسٖا  اإلستؿـا

 اؿسٜج١ ايطب١ٝ بايعكاق  ٚتساٟٚ ;ايطب١ٝ ايػُاع١ تعٌُتػ ٚناْت .ؾ٤ٞ َٓٗا ٜعٗط ال
 يف ٚضٚاز ،سػـ١ٓ  مسعـ١  أنػـبٗا  ممـا  ;َطنـاٖا  عـالز  يف ٚٚؾكـت  ;ايٛقت شيو يف

 .58َٗٓتٗا
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ـ  يف املؿطؾ١ مبه١ ايكابالت أؾٗط ٕ  َٓكـ ٟ  عؿـط  ايطابـع  ايكـط  ٚناْـت  ،اهلذـط
 اؿـاالت  يف خاقـ١   ;ايٓػـا٤  تٛيٝـس  ،ٗاضتٗـا مب ٚأغـتطاعت  ،ايػًُٝا١ْٝ سٞ يف تػهٔ

ٌ  بايٓػـا٤  اـاقـ١  ايعكـاق   ألْـٛاع  ملعطؾتٗا ٚنإ ،ايكعب١ ّ  ناْـت  ايـ   اؿٛاَـ  تكـٛ
ٔ  ايهـج   َساٚا٠ يف تٛؾٝكٗا َٔ ظاز برتنٝبٗا  ،ايعكـاق   إعـساز  يف ٜٚعاْٚٗـا  ،ايٓػـا٤  َـ
 ايـ   ايعكـاق   عأْـٛا  بتشهـ   تاَـ١  َعطؾ١ ع٢ً ؾهاْٛا ;بٓات تٓذب مل ألْٗا أٚالزٖا
 بتٛيٝـس  قاَـت  قـس  أْٗـا  قًٓـا  إش ْبـايؼ  ٚال. َٓٗا شيو تعًُٛا إٔ بعس ٚايستِٗ ؼتادٗا

 ;األقساّ ع٢ً َؿٝا  املٓاظٍ إىل تصٖب ٚناْت ،ايٛقت شيو يف املؿطؾ١ َه١ ْػا٤ َععِ
 َهـ١  أسٝـا٤  ٚيكـطب  ;ايٛقـت  شيـو  يف اؿسٜجـ١  املٛاقالت ٚغا٥ٌ ٖٓاى تهٔ مل ألْ٘

 .هٗابع َٔ املؿطؾ١

 َسٜطٜـ١  َٔ ؾٗاز٠ ع٢ً سكًت (;َاالٖاٙ َٓ٘) ايكاب١ً إٔ بايصنط دسٜط ٖٛ ٚمما
  .59امل١ُٗ امل١ٓٗ ٖصٙ َعاٚي١ سل متٓشٗا ;ايٛقت شيو يف ايكش١

 ٚضزت ؾكس ،املهٝات ٚايكابالت ايطبٝبات ٜؿهًٕٛ املؿطؾ١ َه١ أٖايٞ إٔ ٜٚبسٚ
ٞ  ايبـاب  َٔ َطاغ١ً ّ  اؿذـاظ  ٚالٜـ١  إىل ايعـاي  – َؿازٖـا  .1873ّ/  ٖــ 1290 عـا
 إٔ ٚتكايٝـسٖا  املٓطكـ١  بعـازات  إملاّ هلِ ايصٜٔ األؾدام بعض َٔ َعًَٛات ٚقٍٛ
 ال يـصا  ;األسٝإ َععِ يف عٌُ بسٕٚ ٜبكني ايكازَات ٚإٔ ;احملًٝات ٜؿهًٕٛ األٖايٞ

 .- 60املٓطك١ خاضز َٔ قابالت يتعٝني ساد١
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     - :واإلحساٌ الرب بأعنال وقائنات تاجرات مناذج

ٔ  بٓؿػـٗا  ػاضتٗـا  املباؾـط٠  ايتادط٠ ٚدس  ٞ  ايػـٛم  سادـات  إغـت از  َـ  املهـ
  ؾذاْـب  .62ؾهجـط  ايٝػـاض  شٚات احملػـٓات  ايٓػا٤ أَا .61سادت٘ عٔ ايؿا٥ض ٚتكسٜط

  - :ٖمال٤ ؾُٔ اـ ٠ طبٝعتٗٔ الَؼ ٚاإلسػإ ايرب

ٞ  عط١ٝ بٔ اهلل عبس بٔ عًٞ بٓت عا٥ؿ١  ؾـاضنت  ;بايعاٖطٜـ١  املعطٚؾـ١  ايطؾـاع
ٍّ  إعـساز  ع٢ً ٚاظبت نُا ،بامسٗا عطف املؿطؾ١ َه١ بأغؿٌ ضباط إْؿا٤ يف هلامبا  طعـا

  - :ٚنصيو.63يًُشتادني غبت ّٜٛ نٌ

ٔ  قُس ايسٜٔ ْاقط بٓت غتٝت٘ أٜها  ٚتسع٢ ؾاط١ُ  املعطٚؾـ١  أمحـس  ايؿـٗاب  بـ
 بأدٝـاز  األميـات  ايٓػـا٤  عًـ٢  .1408ّ/  ٖـ811 عاّ ضباطا  أٚقؿت ؾكس ;باملػٝه١ٓٝ

٘  يًُشتـادني  املـا٤  ٚغبًت ;بٗٔ اـاق١ ايعٚاٜا بعهٗٔ أقاَت نُا .64ايهب   .65إيٝـ
 .املؿطؾ١ مبه١ ععٜعا  املا٤ نإ إٔ ّٜٛ

٘  دـازت  َـا  إال احملػـ١ٓ  ٖـصٙ  عٔ ايهج  ٜعطف ال ٘  عًـ٢  بـ  ايتـاضٜذ  نتـب  قًتـ
 ٚاملػـانني  ايهـعؿا٤  ملػـاعس٠  ضعتٗاَٚػـا  اـ  يؿعٌ قبتٗا :عٓٗا قٌٝ ؾُا ;ٚايرتادِ

 ،أمحـط  أؾـطيف  (1200) َكساضٙ ٚنإ ،ايعجُا١ْٝ ايسٚي١ َٔ هلا خكل ايصٟ ;َاهلا َٔ
 قـطف  إٔ .ّ 1676/  ٖــ  1087 غ١ٓ يف ٚسسخ .سب أضزب (600) إىل باإلناؾ١

ـ  املؿطؾ١ َه١ ؾطٜـ بأَط اؿب َكساض ْكـ عٓٗا َٚٓع املاٍ هلا ٔ  بطنـات  ايؿـطٜ  بـ
 يف ايعجُا١ْٝ ايػًط١ٓ ٚخاطبت ;ناَال  ٚطايبتبٓكٝبٗا ايٓكـ إغتالّ تؾطؾه. 66قُس
ٕ  َػـاضع١  إىل از٣ مما ;ناَال  ْكٝبٗا بكطف ايػُاح عسّ ٞ  ايػـًطا  إغتكـساض  يف ايعجُـاْ
ٔ  ناًَـ١   َػتشكاتٗا بسؾع .1678ّ/  ٖـ1089 عاّ يف دس٠ يكاسب غًطاْٞ أٍَط  َـ
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 أغـ أؾتس ٚقس .1683ّ/  ٖـ1095 عاّ عُط٠ ايؿطٜؿ١ تٛؾٝت .ايػ١ٓ تًو ٚاضزات
 .67ٚإسػاْٗا بطٖا َٔ ٜكًِٗ نإ ٚملا بٝها٤ أٜازٟ َٔ هلا ملا عًٝٗا ٚسعِْٗ ايٓاؽ

ٍ  سبُٗا عُٓٗا عطف  ٚناْـت  ،ٚايتكـ٣ٛ  ايكـالح  عًـ٢  عـال٠ٚ  ،اــ   ألعُـا
 مبهـ١  أشاخـط  يف نـب ا   بػـتاْا   تًـو مت ناْـت  ؾكـس  ،األَالى شٚات َٔ غعس١ٜ ايؿطٜؿ١
  68ايٛقت بعض ؾٝ٘ متهٞ املؿطؾ١

ٌ  ؾأزضْٗـا  األٚقـاف  ْعـاض٠  بإزاض٠ إْؿطزٕ َٔ املهٝات َٚٔ ٌ  ;69إقتـساض  بهـ  َجـ
ٟ  أمحس بٔ قُس ايؿهٌ أبٞ ايهُاٍ ايكانٞ بٓت ظٜٓب  ايؿـطٜؿ١  ٚنـصيو  ;70ايٓـٜٛط
ٌ ت ٚناْـت  ،طـٜٛال   عُـطت  غايـب  بٔ املطًب عبس ايؿطٜـ بٓت عذع٠  ايعطاٜـا  طغـ

ٔ  املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ ٚنإ ;املػتٛضٜٔ ٚايعًُا٤ ايبٝٛت ألضباب ٚايكالت ٕ  آٍ َـ  عـٛ
ـ  ع٢ً ْاظط٠ ٚناْت ،ٚتسب ٖا عكًٗا يطداس١ ٜهطَْٛٗا  تٛؾٝـت  ٚعٓـسَا  ;ظـس٠  ٚقـ

 .71مشػ١ ايؿطٜؿ١ أختٗا ايٓعاض٠ يف ٚخًؿتٗا .1915ّ/  ٖـ 1334 عاّ

  - :التصرف وحسً العكل ورجاحة احلكنة

  - :ايٛاؾط٠ ٚاؿؿ١ُ ايطادح بايعكٌ عطؾٔ ايآلتٞ املهٝات َٔٚ

ـ  أخاٖـا  نإ ٚقس .72ّ 1470/  ٖـ 875 عاّ تٛؾٝت  ٜٓػـب  73قُـس  ايؿـطٜ
 .74" ؾاط١ُ أخٛ أْا"  :قا٥ال  سطٚب٘ يف إيٝٗا ْؿػ٘
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  َعٗٔ ٚايتؿاٚض يًشسٜح كسٕٜك بٌ ،ايػسٜس ٚايطأٟ بايسٜٔ أؾتٗطٕ ٚممٔ

 ؾاطُـ١  ظٚدت٘ ٚناْت ;ٚق ؾٝا  عطاضا  ٚنإ ،بطن١ بٔ سػني بٔ قُس تعٚدٗا
ـ  نإ َا ٚنج ا  .ّ 1461/  ٖـ 866 عاّ تٛؾٝت ،ٚٚقاض َٚٛز٠ سؿ١ُ شات  ايؿـطٜ

 ع٢ًأ ٖٚٛ .76ٚايطأٟ املؿٛض٠ ٚأخص يًشسٜح ٜككسٖا 75عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات
 .املؿطؾ١ مبه١ غٝاغ١ٝ غًط١

 ضابطـ١  اؿاظَـ١  األّ زٚض املهٝات ايٓػا٤ بٗا قاَت اي  امل١ُٗ األزٚاض َٔ ٚيعٌ
ـ  ايـ   اؾأف ـ  أقـعب  يف ابٓٗـا  ٚضا٤ تكـ ـ  َٚٓٗـا  ;املٛاقـ  أضض يف اؿـطب  َٛقـ
 :ؾعًت َجًُا ;ايٓكط مثاض ٚقطـ اإلقساّ ع٢ً ؼج٘ ،املعطن١

 ٚملـا  ،األعطاب بعض عًٝ٘ خطز عٓسَا ;77از٠قت بٔ اؿػٔ غعس أبٛ ايؿطٜـ أّ
٘  إيٝ٘ تكسَت اؿػِ غاع١ إقرتبت ٌ  بطداسـ١  أتكـؿت  ايـ   ٚايستـ ٔ  ايعكـ ٍٍ  َـ  أقـٛ
ـٍ يف ٚقؿت أْو إعًِ"  :ي٘ ؾكايت سبؿ١ٍٝ  ظؿـط  :ايٓاؽ قايت قتًت أٚ ظؿطت إٕ َٛق

 أٟ ؾأْعط ;ايػٛزا٤ ابٔ ٖطب :قايٛا ٖطبت ٚإٕ ;اهلل ضغٍٛ ابٔ قتٌ أٚ اهلل ضغٍٛ ابٔ
 ظؿـط  ست٢ قاتٌ ثِ"  ؾأبًػِت ْكشِت خ ا  اهلل دعاى :هلا ؾكاٍ ،ٜكاٍ إٔ ؼب األَطٜٔ

   .78قايت نُا ايٓاؽ ؾكاٍ

 َـع  سطب٘ يف79اؿػٔ بٔ إزضٜؼ ايؿطٜـ أخٝٗا دٛاض إىل ظٜٓب ايؿطٜؿ١ ٚقؿت
ٔ  أْؿـض  إٔ عـس ب بٓكـش٘  ٚقاَـت . 80اؿػـني  بٔ قػٔ ايؿطٜـ أخٝ٘ ابٔ ٘  َـ  سٛيـ

ٔ  زعٗـا  ،ٚايعٓا٤ اؿعٕ شا عالّ"  :ي٘ قا١ً٥ أَٛضٙ إيٝ٘ آيت َا ع٢ً ٚسعْ٘ األْكاض  البـ
 أخٝ٘ إلبٔ املؿطؾ١ َه١ إَط٠ عٔ ٚتٓاظٍ يٓكشٗا ؾاغتذاب"  طٜٛال  ٚيٝتٗا ؾكس ،أخٝو
   . املؿطؾ١ َه١ يف اؿطب ْاض ٚأمخست سػُت ٖصا ٚمبٛقؿٗا .81اؿػني بٔ قػٔ



 321         ْٛاب قُس عٛاطـ .ز..            .ايكطٕ َٔ َهٝات ْػا٤ إؾطاقات مناشز 

ٔ  املهٝات ايٓػا٤ إيٝ٘ ٚقًت َا ع٢ً ٚانش١ زالي١ يٝسٍ أَج١ً َٔ لغب ٚمما  َـ
   .ايٓاؽ عا١َ َٔ أٚ ،ثطٜات أٚ ،أَطا٤ بٓات أٚ ،عاملات نٔ غٛا٤ ،ضؾٝع١ٍ َها١ٍْ

٘  ٜعًٛ ايصٟ اجملتُع إٔ ؾو ال إش ٕ  ؾٝـ ِ  َتـسثط  فتُـعٌ  ;عًُٝـا   املـطأ٠  ؾـأ  بـايعً
 تعًِٝ ع٢ً سطقٔ ؾاألَٗات ،ؾ١ٚاملعط ايعًِ ٌْٝ ع٢ً نالُٖا سطم ،ْٚػاهٙ ضداي٘

ٞ  ذنٝـ٢  بٔ عًٞ بٔ سػٔ َٚػٓسٙ اؿذاظ قسخ أّ ؾٓذس ;أٚالزٖٔ  املتـٛيف  ايعذُٝـ
 يف ؾأمت٘ ايهطِٜ ايكطإٓ ؼؿٝع٘ ع٢ً سطقت ٚايسٙ ٚؾا٠ بعس .1701ّ/  ٖـ1113 عاّ

ِ  أٚالزِٖ تعًِٝ ع٢ً اؿطم يف األَٗات األبا٤ ٜٚؿاطط .82عُطٙ َٔ ايتاغع١  ٚبٓـاتٗ
ِ  اإلداظات ٚأخص عكطِٖ عًُا٤ نباض ع٢ً إمساعِٗ خالٍ َٔ ٚشيو  ؾٝٓؿـما  83هلـ

ِ  إىل سطقِٗ إَتس بٌ ،ؾشػب ٖصا ٚيٝؼ ،ايعًُٞ باؾٛ َتؿبعني قػطِٖ َٓص  تعًـٝ
 .84أٜها  هلٔ اإلداظات ٚأخص اؿسٜح ٚإمساعٗٔ اؾٛاضٟ

ٍٞ مبطنٍع املؿطؾ١ َه١ سعٝت ٚهلصا ٔ  إيٝٗا ٜكسَٕٛ ؾايعًُا٤ ،ممٝع عًُ  أقـكاع  َـ
ٌ  ،ؾشػب ٖصا ٚيٝؼ ،ضضاأل ٞ  ايعاملـات  أٜهـا   بـ ٕ  يًُذـاٚض٠  ٜـبكني  ايآلتـ  ٜٚٓتٗـع

ٔ  عًُا٤ٖـا  ع٢ً ٚاإلداظات ايعًِ يٌٓٝ ايؿطق١ ٔ  ٚاجملـاٚضٜ  ؾُهـ١  85عًٝٗـا  ٚايٛاؾـسٜ
ٕ  ،اإلغـال١َٝ  األ١َ دػس يف بايعًِ ايٓابض ايكًب املؿطؾ١ ٘  أسـس  ايٓػـا٤  ٚنـا  ؾـطآٜٝ
 .إغؿاي٘ ميهٔ ال باضظ ثكايف زٚض بأزا٤ قُٔ امل١ُٗ
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  - :املكيات كرو مً مناذج

  - :خًكٗا ٚمساس١ يًهٝٛف ٚقطاٖا بهطَٗا أؾتٗطت َٔ أَا

 نطَٗا مشٌ ٚقس ،ضَٝج١ بٔ ثكب١ ايؿطٜـ املؿطؾ١ َه١ أَ  بٓت ؾاط١ُ ايؿطٜؿ١
  .86َاهلا َٔ بؿ٤ٞ هلِ أٚقت إش ٚؾاتٗا بعس عتكا٥ٗا

ٔ  سػـني  ايػـٝس  ظٚدـ١  ٚناْـت  ،نطَٗـا  بؿس٠ ُعطؾت ٔ  بـ ٔ  ظٜـ ٌ  ايعابـسٜ  ٚنٝـ
ّ  ٚيف ،ايطا٥ـ يف 87قُس بٔ ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ  قـعس  .ّ 1709/  ٖــ  1121 عـا
٘  ٚأسػٓت ،زاضٖا يف عُط٠ ايؿطٜؿ١ إغتهاؾت٘ ايطا٥ـ إىل ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ  نـٝاؾت

 أمحـط  أؾـطيف  اآلف عؿـط٠  ؼَبً ٜعطٝٗا ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ دعٌ ايصٟ األَط ،ٚقطاٙ
 .88ساؾ١ً نٝاؾ١ َٔ قسَت٘ َا دعا٤

  - :احلسية الشفاعة يف املكية دور مً مناذج

ٌٟ املهٝات يًٓػا٤ نإ ّ  تـط٣  ؾشُٝٓـا  ،ب٘ ٜعتس َػٌُٛع ضأ  يطًـب  تسخًـٗا  يـعٚ
ٔ  إٔ إسػاغـٗا  عٓـس  أٚ ،يكطابتٗا غٛا٤ ايسٚض بٗصا يًكٝاّ تبازض ;ايؿؿاع١  ٜكـع  إٔ ميهـ

  - :شيو ؾُٔ اَ ؾدٍل ع٢ً ظًِ

ـ  سهِ ؾرت٠ يف سسخ َا  ٔ  أمحـس  ايؿـطٜ ّ  املؿـطؾ١  َهـ١  عًـ٢  89غايـب  بـ  عـا
ٔ  غايـب  بٔ أمحس ايؿطٜـ إىل إَطأ٠ ؾهت .1688ّ/  ٖـ1100 ٍِ  َـ ٔ  ؿكٗـا  ظًـ  َـ
ٌ  ،ٜٓكـؿٗا  مل ايصٟ ،ؾهٌ بٔ َباضى بٔ بؿ  ايػٝس ٚظٜطٙ ٘  يف عًٝٗـا  دـاض  بـ  ،سهُـ
٘  ظٚدٗا ظًِ إيٝ٘ ؾهت عٓسَا ـ  ؾـطأ٣  ;َعاًَتٗـا  يف ٚتعػـؿ  اؿـل  إٔ أمحـس  ايؿـطٜ
 ايػـٝس  بـٛظٜطٙ  ايؿتـو  ع٢ً ايععّ ٚعكس ;هلا ٚظًُ٘ يتأزٜب٘ ظٚدٗا بهطب ؾأَط ،َعٗا
 ;ٚإقـطاضٙ  ععَ٘ َع١ٜٓ ايؿطٜؿ١ ضأت ٚعٓسَا ،ٜٓكؿٗا ٚمل املطأ٠ تًو ظًِ ايصٟ ،بؿ 
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 ايػـُاح  َٓ٘ ٜٚطًب أمحس ايؿطٜـ ع٢ً ايٛظٜط ُٜسخٌ بإٔ طايب أبا ايػٝس ابٓٗا أَطت
 .90عٓ٘ ٚعؿا شيو ؾكبٌ ،بؿؿاعتٗا

  - :أٜها  ايؿؿاعات َٚٔ

ِ  ؼـت  اؿذاظ أقبح عٓسَا ٞ  قُـس  سهـ ٞ  باؾـا  عًـ  بهـب   أَـط  ;َكـط  ٚايـ
ٕ  ستـ٢  ;َكط إىل ٚإضغاي٘ غايب بٔ ذن٢ٝ ايؿطٜـ  أَـط  ذنـسخ  ٚال ْعـطٙ  ؼـت  ٜهـٛ

ّ  َكـط  يف ٚسذعٙ عًٝ٘ ؾكبض ;اؿذاظ ع٢ً غٝططت٘ ٜعٛم ّ  بـاإلنطا  سٚبعـ  ،ٚاإلْعـا
 بٓـت  َعٜٓـ١  ايؿـطٜؿ١  أخت٘ املؿطؾ١ َه١ إىل عٛزت٘ يف تؿؿعت ;سذعٙ ع٢ً غ١ٓ َهٞ
 .91املؿطؾ١ َه١ إىل ٚأعازٙ ؾؿاعتٗا باؾا ع٢ً قُس ؾكبٌ .غايب

  - :الفنت بعض سبب كً ىساء

 يف غـببا   ناْت َٔ ُٚدس ؾكس ،َعٗا ٚملٔ بػببٗا اـ  ُٜٓاٍ ممٔ ايٓػا٤ نٌ تهٔ مل
 ٖــ  1108 عاّ ؾٛاٍ ؾٗط يف سسخ َا شيو ؾُٔ ;األْؿؼ بعض ؾٝٗا تعٖل ؾت١ٍٓ قٝاّ
 عًــ٢ تؿطٜكٗــا أثٓــا٤ اهلٓسٜــ١ ايكــسق١ أَــني عًــ٢ ايٓــاؽ تهــاثط عٓــسَا .ّ 1696/ 

 تطٜـس  إَطأ٠ ؾذا٤ت ;األَط يتٓعِٝ ايؿطٜـ عبٝس بعض ايباب ع٢ً ؾأٚقـ ،َػتشكٝٗا
٘ ي سسخ مبا ظٚدٗا مسع ٚملا ،ايعبٝس قبٌ َٔ ُٚنطبت ُؾعٚمحت ،ْكٝبٗا  دـا٤  ;عٚدتـ
ٌ  إىل أز٣ ممـا  ،ايعبٝـس  َـع  اإلؾـتباى  ؾشـسخ  ،ٜٓاقطْٚ٘ َٔ َٚع٘ َػطعا   ثالثـ١  َكتـ

 ايػٛم ٚأغًل ايٓاؽ ؾداف ;سٝٓٗا َتٛادسا  نإ ممٔ قػ  ٚقيب ،ٚإَطأ٠ ،أؾدام
 .92ايؿت١ٓ تًو غهٓت إٔ تًبح مل ٚيهٔ ،األغٛأ ٚٚقٛع ،األَط تطٛض َٔ ؼػبا 
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  - :والتعليه العله

 ايكـؿشات  يف ضأٜٓـا  ؾهُـا  إْكطاع بسٕٚ املؿطؾ١ َه١ يؿتٝات ايتعًِٝ أغتُط يكس
ٔ  عًـ٢  ٜكع املتعًُات املهٝات ايٓػا٤ ناْت نٝـ ايػابك١ ِ  عـاتكٗ ٔ  تعًـٝ ٔ  غ ٖـ  َـ
  ايؿتٝات تعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ٚتػ٢ُ يتعًُٝٗٔ َٓاظهلٔ ؾؿتشٔ ;ايكػ ات ايؿتٝات

ٕ  بساٜـ١  يف ٚدـس  ٚقـس  (ايهتاتٝب) تًو ايتعًِٝ َٓاظٍ ٚتػ٢ُ ;(ايؿك١ٗٝ)  ايكـط
ٌ  يف ايساضغـات  ايؿتٝات عسز ٚتطاٚح ،نتابا  (16) عٔ ٜعٜس َا اهلذطٟ عؿط ايطابع  نـ
ِ  يف ايطاغبـات  َٔ ؾتا٠ (60 – 30) بني َا نتاب  تًـو  ايهتاتٝـب  َٚطسًـ١  .93ايتعًـٝ
 .ايٓعاَٞ اؿهَٛٞ ايتعًِٝ َطس١ً ع٢ً غابك١ ناْت

ٔ  دٝسا  سعا  ْايت قس تهٕٛ ٕأ ايهتاتٝب يف ايتعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ؾطٚط َٚٔ  َـ
ِ  تتكسض إٔ تػتطٝع ست٢ ،ناَال  ايهطِٜ ايكطإٓ ٚسؿعت ،ايس١ٜٝٓ يًعًّٛ املعطؾ١  يتعًـٝ

ٔ  ٚأَـٛض  ،ٚايهتاب١ ايكطا٠٤ ايؿتٝات  ؾـإشا  ،اؿػـاب  َٚبـازئ  ،ٚاإلَـال٤  ٚاــ   ،ايـسٜ
ٔ  ;شيـو  ايؿتٝات أتكٓت ِ  َطسًـ١  إىل أْـتكً ٍ  ،ايٓػـٝر  تعًـ  ٚتعطـ٢  ،ايتططٜـع  ٚأعُـا

  .94ايتعًِٝ ع٢ً ايكا١ُ٥ ٖٚٞ ،ايؿك١ٗٝ َٔ إداظ٠ املطس١ً ٖصٙ اْٗني ايآلتٞ ؿتٝاتاي

ٞ  املػٓٝـات  أٜهـا   ٚدـست  ؾكس َتهاٌَ فتٌُع املهٞ ايٓػا٥ٞ اجملتُع ٚألٕ  ايآلتـ
ٌِ هلٔ ٚنإ ;امله١ٝ األؾطاح ٜكُٔ  بأَطٖا ٜأمتطٕ ض٥ٝػ١ إىل أَطٖٔ ؾٝ٘ ٜطدع خام تٓعٝ
 ُعـطف  ٚقـس  ;املٓاظعات يف بٝٓٗٔ ٚتؿكٌ بؿمْٚٗٔ ت تع بسٚضٖا ٖٚٞ ،املػٓٝات مجٝع

 عـطف  ٚقـس  ;أق١ًٝ ٚاملػ١ٝٓ ،أقًِٝ ٚأَٗا ايػال١ٜٚ ؾاط١ُ َجٌ ٚايجطا٤ بايػ٢ٓ بعهٗٔ
  .95ٚايكالح ٚايرب اـ  حن١ًٝ بٓت خسدن١ املػ١ٝٓ عٔ
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  - :املشرفة مبكة مديرة وأول أٍلية مدرسة أول

 َه١ ؾتٝات مجٝع بني ٚاغع ْطام ع٢ً ِايعً ْؿط بػطض تؿٞ ايهتاتٝب تعس مل ملا
 َسضغـ١  إْؿـا٤  يف ;املؿـطؾ١  مبهـ١  ايسٜٓٝـ١  ايعًّٛ زاض َٚسضغٞ َمغػٞ ؾهط ،املؿطؾ١
 ٚأطًـل  1943ّ/  ٖــ 1362 عاّ يًبٓات أ١ًٖٝ َسضغ١ أٍٚ ؾأْؿأٚا ،يًؿتٝات خاق١
  - :ٖٞ َسٜط٠ أٍٚ هلا ُٚعني (األ١ًٖٝ ايبٓات َسضغ١) َػ٢ُ عًٝٗا

ّ  ٚيست ،سػني قاؿ١ األغتاش٠ ؾٗطتٗا  َسٜٓـ١  يف .ّ 1906/  ٖــ  1324 عـا
ّ  يف املعًُـات  إعـساز  زبًّٛ ؾٗاز٠ ع٢ً سكًت ،بأْسْٚٝػٝا ؾًُبإ /  ٖــ 1342 عـا
 ٚأْتكًت .1926ّ/  ٖـ1345 عاّ ؾًُبإ سػني قُس ايؿٝذ َٔ تعٚدت .1923ّ
ّ  يف يًبٓات أ١ًٖٝ َسضغ١ ألٍٚ ٜط٠َس ُٚعٝٓت ،املؿطؾ١ مبه١ َع٘ يًعٝـ  ٖــ 1362 عـا

ّ  ٚيف ،غـٓٛات  مخـؼ  ملـس٠  إزاضتٗا يف ٚاغتُطت .1943ّ/   .1947ّ ٖــ 1367 عـا
ٔ  ؾعايـ١  مبػا١ُٖ (األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١) ؾًُبإ سػني قُس ايؿٝذ ظٚدٗا ٚأغؼ  َـ
ٔ  اـرب٠ انتػبت اي  ;سػني قاؿ١/  األغتاش٠ ظٚدت٘  ملسضغـ١ ) ايػـابك١  إزاضتٗـا  َـ
 ،ايسٜٓٝـ١  املـٛاز  بتـسضٜؼ  قٝاَٗـا  إىل باإلنـاؾ١  ،املسضغ١ إزاض٠ ؾتٛيت (;األ١ًٖٝ ايبٓات

ّ  إىل .ّ 1947/  ٖــ  1367 عاّ َٔ ٚاؿػاب  يبًٛغٗـا  .ّ 1967/  ٖــ  1387 عـا
ّ  اإلؾطاف ع١ًُٝ ؾتٛيت ،املسضغ١ عٔ تتدٌ مل ٚيهٓٗا ،ايتكاعس غٔ  بعـس  عًٝٗـا  ايعـا
 إٔ ٚإىل .ّ 1978/  ٖــ  1399 عاّ املسضغ١ َمغؼ سػني قُس ايؿٝذ ظٚدٗا ٚؾا٠

ٔ  اهلل ضمحٗـا  .ّ 1986/  ٖـ 1407 عاّ ضبٗا دٛاض إىل اْتكًت  ;غـ١ٓ  (83) عُـط  عـ
  .اؿػ١ٓ ٚاألخالم ايتعًِٝ ْٚؿط ،ٚأًٖ٘ ايعًِ خس١َ يف َععُٗا قهت

ٔ  ضمس١ٝ زع٠ٛ تًكت ،امله١ٝ ايؿان١ً ايػٝس٠ إٔ ;ٖٓا شنطٙ اؾسٜط َٚٔ  ٚظاض٠ َـ
ّ  األْسْٚٝػـ١ٝ  ٚاؿـر  ١ٝايسٜٓ ايؿ٦ٕٛ ـ  .ّ 1976/  ٖــ  1397 عـا ٔ  يتعطٜـ  ايعا٥ـطٜ
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 ْؿـط  يف ايػـعٛز١ٜ  ايعطب١ٝ املًُه١ ٚزٚض ،اإلغال١َٝ ٚاملمغػات ٚاملساضؽ باؾاَعات
ٌ  ٖٓـاى  ايـٛظاض٠  نـٝؿات  إسـس٣  ؾهاْت ;ايكشٝش١ اإلغال١َٝ ايسع٠ٛ  اؿؿـا٠ٚ  ٚقـ

  .96ٚايتهطِٜ

  - :والصخافة العله رائدة

 ،ايكـاٖط٠  إىل ٚايـسٜٗا  َع اْتكًت .1926ّ/  ٖـ1345 عاّ املؿطؾ١ مبه١ ٚيست
 ٖـ1361 عاّ األٍٚ ؾماز داَع١ َٔ ايتٛيٝس زبًّٛ ع٢ً ؾشكًت ،ٖٓاى ايعًِ ٚتًكت

 عؿـط  غـت١  َـس٣  ع٢ً ايؿتٝات ٚتعًِٝ ايعًِ ْؿط غبٌٝ يف نج ا  ناؾشت .1942ّ/ 
 ٚشيو ،ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف هلٔ املساضؽ ٚؾتح ،ايؿتٝات عًِٝبت ٚطايبت ;عاَا 
 ،ٚعهـاظ  ،ٚايبالز ،ايٓس٠ٚ دطٜس٠ :َجٌ احمل١ًٝ اؾطا٥س قؿشات ع٢ً ايهتاب١ خالٍ َٔ

ّ  اؿه١َٝٛ املساضؽ ُأٚىل بؿتح َٓاؾساتٗا ٚتٛدت .ٚاملس١ٜٓ  .1960ّ/  ٖــ 1380 عـا
 ض٥ٝػـ١   ُعٝٓـت  ثِ ;ايػطب١ٝ باملٓطك١ ايبٓات ِيتعًٝ ايعا١َ ايط٥اغ١ يف َؿتؿ١ أٍٚ ُٚعٝٓت

ٔ  أٍٚ بـصيو  ؾهاْـت  ;االدتُاعٞ يإلؾطاف  قـؿشات  عًـ٢  بايهتابـ١  هلـا  مسـح  َـ
 اهلل ضمحٗـا  تٛؾٝـت  .عَُٛـا   ايػـعٛزٜات  ايٓػـا٤  َٔ ضمسٝا  تٛظـ َٔ ٚأٍٚ ;اؾطا٥س

ّ  ايططٜـل  َٗـست  إٔ بعـس  .1976ّ/  ٖـ1397 عاّ تعاىل  ايػـعٛزٜات  ايؿتٝـات  أَـا
  .97أٜها  اؿهَٛٞ ٚايعٌُ بٌ ،اؾطا٥س قؿشات ع٢ً ٚايهتاب١ يًتعًِٝ
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 ةـــاخلامت

 ،امسا٥ٗٔ غططت َهٝات ْػا٤ ٚدٛز ;تاضرنٗا َط ع٢ً املؿطؾ١ َه١ تعسّ مل
 ٜػؿٌ مل اي  ،ٚايرتادِ ايتاضٜذ نتب َٔ ايعسٜس يف ،ايع١ًُٝ ٚؽككاتٗٔ ٚأعُاهلٔ
 يف املػاُٖات ؾُٓٗٔ ،املهٞ جملتُعٗٔ خسَات َٔ ب٘ قُٔ َٚا شنطٖٔ عٔ َميؿٖٛا
 .اإلغالَٞ ايعامل عًُا٤ أْعاض ق  ٚنٔ ايتعًِٝ

 املؿٗٛض٠ َٚٓٗٔ ،ٚايرب اـ  إلعُاٍ ثطٚتٗا َٔ دع٤ً قسَت اي  ايجط١ٜ َٚٓٗٔ
 َه١ زاخٌ اؿهاّ يس٣ ؾؿاعتٗا املكبٍٛ َٚٓٗٔ ،ايهٝـ ٚإقطا٤ ،ٚايهطّ باؾٛز
 غًط١ أع٢ً قبٌ َٔ املالَات يف اضٜػتؿ اي  ايعكٌ ٚايطادش١ ،ٚخاضدٗا املؿطؾ١
 ٚايكاض١٥ .املاٖط٠ ٚايكاب١ً ايطبٝب١ ٚدس ٚنصيو .ايٛقت شيو يف املؿطؾ١ َه١ يف سان١ُ
 ممٔ ٚغ ٖٔ ،املػ١ٝٓ بٌ ،ٚايؿاعط٠ األزٜب١ ،ايهطِٜ يًكطإٓ اجملٛز٠ ٚايتاي١ٝ ايهاتب١
 . ايػابك١ ايكؿشات يف شنطٕ

ٟ  َـا  ،ب٘ خنتِ ايصٟ اآلٕ ٚايػماٍ  عاملـات  ٚ بـاضظات  ْػـا٤  ٖٓـاى  ٌدعـ  ايـص
ٔ  ٜٚككسٕ ،بعًُٗٔ تعر املؿطؾ١ َه١ مسا٤ دعًٔ ٌ  اإلغـال١َٝ  األقطـاض  َـ ٔ  يًٓٝـ  َـ

 ؟عًُٗٔ

 ٚايٛعٞ ،املهٞ اجملتُع غاز ايصٟ ايتػاَح يف جنسٙ ايتػاهٍ ٖصا ع٢ً ٚيإلداب١
 أ١ُٖٝ ٚإزضاى ;اجملتُع يف ٚزٚضٖٔ ايٓػا٤ أ١ُٖٝ ٚإزضاى ،ْٚػاهٙ ضداي٘ ب٘ ؼ٢ً ايصٟ
 يف دنتٗس ؾاألب .اؾُٝع ْؿٛؽ يف األَط ٖصا ٚغطؽ ،يًٓٝ٘ ايػعٞ ٚٚدٛب ايعًِ
 ألٕ املعطؾ١ يهػب ظٚدت٘ ظاْب ٜكـ ٚايعٚز ،بِٝٓٗ تؿطق١ بسٕٚ ٚبٓات٘ أبٓا٤ٙ تعًِٝ
ٌِ ؾاجملتُع ،ايعًِ ٜطًب اؾُٝع ؾٛقـ ;أبٓا٥ٗا تعًِٝ شيو بعس عًٝٗا  ايٓػا٤ ع٢ً قا٥

 َطانع َٔ َطنعا  ايػابك١ ايكؿشات يف ضأٜٓاٖا نُا ؿطؾ١امل َه١ ناْت ٚهلصا ،ٚايطداٍ
 .ايٛقت شيو عػب ايهرب٣ ٚايجكاؾ١ ايعًِ
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 سني إىل األَط أٍٚ يف أًٖٗا ظٗٛز ايٓػٟٛ ايتعًِٝ َس اؿُس ٚهلل ٚاغتُط
 شيو يف ايكػ ات ؾاْتعُت ،ايعَٔ تطٛض َع اؿهَٛٞ ايٓعاَٞ ايتعًِٝ ظٗٛض

 ،ايبالز َٓاطل َٔ غ ٖٔ عٔ ايػباقات ٚنٔ ،١ُٖ بهٌ ايبٓات َساضؽ يف ايٛقت
 ٜهتؿني ٚمل ،أَاَٗٔ أبٛابٗا اؾاَعات ؾتشت عٓسَا اؾاَعٞ تعًُٝٗٔ ٚٚاقًٔ
 ؾطسًٔ ،ٚقت٦ص َتٛؾطا  ٜهٔ مل ايصٟ ،ايعايٞ ايتعًِٝ إىل تعساٙ بٌ ،اؾاَعٞ بايتعًِٝ

 ،طق١ايؿ هلٔ تٗٝأت ايآلتٞ ايعسٜسات َٓٗٔ ْٚبؼ .ايٛطٔ سسٚز خاضز َٔ يًٓٝ٘
 َعكٌٛز ٚاألٌَ ;أٜها  خاضدٗا بٌ ،ؾشػب ايبالز زاخٌ يٝؼ امل١ُٗ املٓاقب ٚتبٛإٔ

 اي  ،ايع١ًُٝ ايػًػ١ً ؾٝهًُٔ ايعاملات َٔ ايهج  إجناب يف املؿطؾ١ َه١ تػتُط بإٔ
  .تٓكطع ال إٔ تعاىل اهلل إىل ْبتٌٗ

 رتادِاي ٚنتب ،املؿطؾ١ َه١ َمضخٞ يهتب املتكؿح إٔ ٖٓا شنطٙ اؾسٜط َٚٔ
 املهٞ يًُذتُع قسَٓ٘ َٚا ايٓػا٤ أمسا٤ َٔ ؽًٛ ال دنسٖا ;ٚاـام ايعاّ ٚايتاضٜذ

 .ايٛقت شيو يف هلٔ تٗٝأ َا سػب ع٢ً شيو ٚغ  ،ادتُاعٝا  أٚ ،عًُٝا  نإ غٛا٤
  - :ايهتب ٖصٙ أَج١ً َٚٔ

 يف أؾطز ايصٟ ،يًػداٟٚ ايالَع ايه٤ٛ ٚنتاب ،يًؿاغٞ ايجُني ايعكس نتاب
 ٚنصيو ،ؾٗس ابٔ تًُٝصٙ َٔ َعًَٛات٘ أغتك٢ ،املهٝات يًعاملات يًرتمج١ ٤ًدع نتاب٘

 اؿسٜج١ ايهتب َٚٔ .يؿٝدات٘ ؾٝ٘ تطدِ ؾكال  ؾٝ٘ أؾطز ايصٟ ؾٗس ابٔ ؾٝٛر َعذِ
 ايع١ًُٝ سٝاتٗٔ عٔ ْبص ست٢ أٚ ايعاملات غ  ع٢ً احملاؾع١ يف غبل َا ٚقًت اي 

 .ايهتب َٔ ٚغ ٖا ;يهشاي١ ا٤ايٓػ أعالّ نتاب ;ايهٝاع َٔ ٚاالدتُاع١ٝ

 تعاىل اهلل عُس مت
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 :اتـوالتعليك شـاهلوام

 ٚقـؿات  أخـط٣  تاض٠ ٚيًطٚا١ٜ تاض٠ يًطٚا٠ ساي١ٍ أٚ قؿ١ٍ ع٢ً إغٓازٙ ضداٍ تتابع ٖٛ: املػًػٌ - 1
ٔ  عبـس  ايسٜٔ دالٍ اؿاؾغ، ايػٝٛطٞ. نج ٠ ٚأْٛاع. أؾعاٍ أٚ أقٛاٍ إَا ايطٚا٠ ٔ  ايـطمح ٞ  بـ  أبـ

٘ ، ٟٚايٓـٛا  تكطٜب ؾطح يف ايطاٟٚ تسضٜب(: ّ 1505/  ٖـ 911) بهط ٘  ٚضادـع  سككـ  أقـٛي
 – بـ ٚت ، ايٓبٜٛـ١  ايػـ١ٓ  اسٝـا٤  زاض. ّ 1979/  ٖـ 1399، 2 ط، ايًطٝـ عبس ايٖٛاب عبس

 .187 م، 2 ز. يبٓإ

 ضقُ٘، ايبداضٟ قشٝح ؾطح ايباضٟ ؾتح(: ّ 1448/  ٖـ 852 ت) عًٞ بٔ أمحس، سذط ابٔ - 2
ٞ  عبس ؾماز قُس ٚأخطد٘ ٔ  ٚقـب  ايبـاق ، 599 م، 3 ز، ت. ز، ١املعطؾـ  زاض، اـطٝـب  ايـسٜ

 .1776 – 1775 ضقِ سسٜح

ِ  بٔ ايععٜع عبس ايعع، ؾٗس ابٔ - 3 ٔ  ايـٓذ ٌ  يف ايكـط٣  بًـٛؽ (: ّ 1517/  922 ت) قُـس  بـ  شٜـ
ٛ  سػـني  ايطمحٔ ٚعبس إبطاِٖٝ خًٌٝ بٔ ايسٜٔ قالح ؼكٝل، ايكط٣ أّ بأخباض ايٛض٣ إؼاف  أبـ
 ز. ّ 2005/  ٖـ 1425، 1 ط، ايكاٖط٠، ٠ايكاٖط زاض، اؿًبسٟ ايًعايٞ عبس بٔ ٚعًٝإ اـٝٛض

 . 1896 م، 3

 .352،561 م، 1 ز، ايكط٣ بًٛؽ: ؾٗس ابٔ ايعع - 4

 ألٌٖ ايالَع ايه٤ٛ(: ّ 1497/  ٖـ 902 ت) ايطمحٔ عبس بٔ قُس ايسٜٔ مشؼ، ايػداٟٚ - 5
 .151 م، 6 ز. ّ 1992/  ٖـ 1412، يبٓإ – ب ٚت، اؾٌٝ زاض، ايتاغع ايكطٕ

 .97 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 6

 . 125 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 7

 .46 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 8

 َجـاال   ايطربٜـات  امله١ٝ ايػاس١ يف ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: اهلل عبس بٔ امحس بٓت ملٝا٤. ز. أ، ؾاؾعٞ - 9
 ايهرب٣ ايٓس٠ٚ إىل املكس١َ األعاخ نُٔ عح، اهلذطٟ عؿط ايجاْٞ ايكطٕ إىل ايػابع ايكطٕ َٔ



  ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  2ز( 65ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  330

 ضسـاب  يف املٓعكس٠. ٖـ 1426 يعاّ اإلغال١َٝ ايجكاؾ١ عاق١ُ املهط١َ َه١ اختٝاض مبٓاغب١ املكا١َ
 19 – 17 املٛاؾـل  ٖــ  1426/  8/  15 – 13 َٔ ايؿرت٠ خالٍ املهط١َ مبه١ ايكط٣ اّ داَع١

 م. املهطَـ١  َهـ١  يف ١ٚايجكاؾٝـ  ايع١ًُٝ اؿطن١) ايجاْٞ اؾع٤/  ايجايح احملٛض. ّ 2005/  9/ 
149 ،171 ،183 ،198 ،203  

 . 140 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 10

ٌ  نتاب(: ّ 1547/  ٖـ 954 ت) عُط ايٓذِ بٔ ايععٜع عبس بٔ قُس اهلل داض، ؾٗس ابٔ - 11  ْٝـ
ٕ  َمغػـ١ ، اهلًٝـ١  اؿبٝـب  قُـس  ؼكٝـل ، ايـٛض٣  إؼاف يته١ًُ ايكط٣ بًٛؽ بصٌٜ امل٢ٓ  ايؿطقـا
 . 217 م، 1 ز. ّ 2000/  ٖـ 1420، 1 ط، ٚاملس١ٜٓ َه١، اإلغالَٞ خيًرتا

 احملـب  قُـس  بٔ ايطنٞ قُس بٓت ٚض٥ٝػ١، َٚباضن١، ٚغعٝس٠، ؾاط١ُ أٜها  ٚتػ٢ُ نًجّٛ أّ - 12
ّ  تٛؾٝـت ، قابط٠ َتعؿؿ١ َباضن١ ٚناْت، عكطٖا أنابطعًُا٤ ع٢ً زضغت، ايطرب١ٜ أمحس بٔ  عـا
: َـطزاز  اهلل عبـس ، اـ  أبٛ; 99 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ(. ّ 1518/  ٖـ 924)

ٕ  إىل ايعاؾط ايكطٕ َٔ َه١ أؾانٌ تطادِ يف ٚايعٖط ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط  ايطابـع  ايكـط
، ٚايتٛظٜـع  يًٓؿـط  املعطؾـ١  عامل 2 ط، ع٢ً ٚأمحس ايعاَٛزٟ غعٝس قُس ٚتطتٝب اختكاض، عؿط

ٌ : عبـسٙ  قُس ؾٛظٟ/  ز .أ، ايػاعاتٞ; 138 م. ّ 1986/  ٖـ 1406 ِ  َٓاٖـ  بايبًـس  ايعًـ
ّ  اؿطاّ ٍ  املهٝـات  ٚأعـال ٞ  ايعكـط  خـال (، ّ 1517 – 1250/  ٖــ  923 – 648) املًُـٛن

 – 123 م، املهطَـ١  َهـ١ . ّ 2009/  ٖـ 1430، 1 ط، األزبٞ ايجكايف َه١ ْازٟ َطبٛعات
 م، املهٝـ١  ايػـاس١  يف ٝـ١ ايعًُ املـطأ٠  َها١ْ: اهلل عبس بٔ أمحس بٓت ملٝا٤/  ز. أ، ؾاؾعٞ; 125
156 – 158 . 

 – 156 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ، 138 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 13
158 . 

 ايطربٜـ١  اؿػ١ٝٓ أمحس ايؿٗاب بٔ قُس احملب ابٔ قُس ايطنٞ ابٔ قُس احملب بٓت غ١ًُ أّ - 14
ٔ  أمحس ايؿكٝ٘ تعٚدٗا عكطٖا عًُا٤ َٔ ظاتاإلدا َٔ ايعسٜس ع٢ً سكًت، ايؿاؾع١ٝ امله١ٝ  بـ
 ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1507/  ٖـ 913) عاّ تٛؾٝت تٓذب ٚمل املطؾسٟ عُط
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ٞ ; 152 – 151 م، ايعًُٝـ١  املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ; 137 م، ايٓٛض ٌ : ايػـاعات ِ  َٓاٖـ ، ايعًـ
  121 م

 – 151 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ ;137 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 15
152 . 

ٛ ، ٚاملتٕٛ ايطداٍ ٚأمسا٤ اؿسٜح بططم ايعامل ؾٗٛ، املػٓس َٔ َها١ْ  اضؾع ٜهٕٛ: احملسخ - 16  ؾٗـ
ٞ . اجملطز ايػُاع ع٢ً ٜكتكط ال بصيو ٞ  عبـس ، ايهتـاْ ٔ  اؿـ  ايؿٗـاضؽ  ؾٗـطؽ : ايهـب   عبـس  بـ

ٕ /  ز إعتٓـا٤ ، ٚاملػًػـالت  ٚاملؿٝدات املعادِ َٚعذِ ٚاإلثبات  ايػـطب  زاض، عبـاؽ  إسػـا
 .71 م، 1 ز. ّ 1982/  ٖـ 1402، 2 ط، يبٓإ – ب ٚت، اإلغالَٞ

ِ  ي٘ يٝؼ أٚ ب٘ عًِ ي٘ نإ غٛا٤، بإغٓازٙ اؿسٜح ٜطٟٚ َٔ: ٖٛ ايٕٓٛ بهػط: املػٓس - 17  إال عًـ
 . ٚايكؿش١ ٚاؾع٤ ايػابل املكسض. ايطٚا١ٜ فطز

 عاملٞ يف ايٓػا٤ أعالّ: ضنا عُط، نشاي١; 943 – 941 م، 2 ز، ايؿاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 18
; 206 م، 4 ز، ّ 1991/  ٖــ  1412، ب ٚت، 10 ط، ايطغاي١ َمغػ١، ٚاإلغالّ ايعطب
 .200 – 198 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ

 . 943 م، 2 ز; 252 م، 1 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 19

/  ٖـ 1113) عاّ بايطا٥ـ تٛؾ٢ اؿذاظ َػٓس ايعذُٝٞ قُس بٔ عًٞ بٔ سػٔ األغطاض أبٛ - 20
 . 811 – 810 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ(. ّ 1701

 . 811 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 21

ٞ  ايسَٝاطٞ اؿػٝ  ايبسٜطٟ أمحس بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس ساَس أبٛ املػٓس احملسخ - 22  ايؿـاؾع
 ز، ايػـابل  املكـسض (. ّ 1727/  ٖــ  1140) عاّ تٛيف ٞايؿاَ ٚبايربٖإ املٝت بابٔ املعطٚف

 . 217 – 216 م، 1
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ٟ  ؾا  بٔ اهلل عبس بٔ قُس بٔ ؾا  ايٝؼ أبٛ - 23 ; اؿذـاظ  يف ايعـٛاٖط  قبًٝـ١  إىل ْػـب١  ايعـاٖط
ّ  ايٓب١ٜٛ باملس١ٜٓ تٛؾ٢ ٚؾٓ٘ اؿسٜح بؿك٘ ايعاضف َٚػٓسٖا ايٓب١ٜٛ املس١ٜٓ قسخ  ٖــ  1328) عـا

 . 898 – 895 م، 2 ز، ايػابل سضاملك(. ّ 1910/ 

 آخـط  يف أْؿـطزت  عكطٖا يف احملسثني غٝس٠ قُس أّ املكسغٞ اهلازٟ عبس بٔ قُس بٓت عا٥ؿ١ - 24
 ٚناْـت  ٚاإلقـطا٤  ايتعًِٝ يف األغًٛب غ١ًٗ ناْت. سذط ابٔ عٓٗا ض٣ٚ اؿسٜح بعًِ عُطٖا

ّ : ٞايعضنًـ (. ّ 1413/  ٖــ  816) عاّ تٛؾٝت، عكطٖا يف األضض أٌٖ أغٓس ، 3 ز، األعـال
 . 241 م

ٛ  إيٝٗـا  اْت٢ٗ قسث١ ايهطاّ ٚغت نطاّ هلا ٜكاٍ املطٚظ١ٜ قُس بٔ أمحس بٓت نطمي١ - 25  اإلغـٓاز  عًـ
ّ  املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت غ١ٓ َا١٥ َٔ قطٜبا  عاؾت يًكشٝح  املطدـع (. ّ 1070/  ٖــ  975) عـا

 . 225 م، 5 ز، ايػابل

 . 942 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 26

 ايػٝٛطٞ تالَٝصٖا َٚٔ، عكطٖا عًُا٤ أداظٖا ايطربٟ أمحس بٔ قا  بٔ اهلل داض بٓت آغٝا - 27
 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ(. ّ 1468/  ٖـ 873) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت، ٚايػداٟٚ

139 – 140. 

 عًُـا٤  باضن َٔ اإلداظات ْٚايت قػ ٠ ايعًِ تًكت; اؿبؿٞ اهلل عبس بٔ ٜاقٛت بٓت قؿ١ٝ - 28
. املؿـطؾ١  مبهـ١ ( ّ 1467/  ٖـ 872) عاّ تٛؾٝت. ٚايػداٟٚ ايػٝٛطٞ تالَٝصٖا َٔ عكطٖا

 . 82 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ

ٔ  ايعسٜـس  أداظٖـا  احملسث١ ايبذا٥ٞ قُس بٔ ايكٟٛ عبس ايؿٝذ بٓت ضق١ٝ - 29  ٚأدـاظت  ايعًُـا٤  َـ
 .63 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ. ٚايػٝٛطٞ يًػداٟٚ

 َٔ ايعسٜس ْايت، قػ ٠ ايعًِ تًكت، ايؿٛبهٞ َٛغ٢ بٔ قُس بٔ أمحس بٓت ظٜٓب سبٝب١ أّ - 30
. ايجُـاْني  دـاٚظت  ٚقـس  املؿـطؾ١  مبه١( ّ 1481/  ٖـ 886) عاّ تٛؾٝت، ٚسسثت اإلداظات
 . 40 – 39 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ
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ٔ  قُس بٔ أمحس بٓت نُاي١ٝ - 31 ٔ  ْاقـط  بـ ٞ  بـ ٞ  عًـ  ٚأدـاظت  عكـطٖا  ُـا٤ عً أداظٖـا  ايهٓـاْ
 . 99 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ. ؾٗس بٔ ٚايٓذِ ايػداٟٚ

ٌ  أّ ايععٜـع  عبـس  بٔ بهط ابٞ بٔ قُس بٔ قُس بٓت ععٜع٠ اٜها  ٚتسع٢ ٖادط - 32  احملسثـ١  ايؿهـ
 1469/  ٖـ 874) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾٝت، يًػداٟٚ ٚأداظت ؾٗس بٔ ايعع َٓٗا مسع امله١ٝ

 . 108 م، ايعًِ ٌَٓاٖ: ايػاعاتٞ(. ّ

  909، 1047، 1015 – 1014 م، 2 ز، ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ - 33

 . 69 م، ايعًِ َٓاٌٖ: ايػاعاتٞ; 294 م، 1 ز، ايػابل املكسض - 34

، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  ابٛ; 223 – 222 م، ايٖٛاب املًو ؾٝض: ايكسٜكٞ - 35
 إىل ايتاغع ايكطٕ َٔ املهٝني أعالّ: ايطسِٝ عبس بٔ ايطمحٔ عبس بٔ اهلل عبس، املعًُٞ; 188 م

. ّ 2000/  ٖــ  1421، 2 ط، اإلغالَٞ يًرتاخ ايؿطقإ َمغػ١، اهلذطٟ عؿط ايطابع ايكطٕ
 . 165 م، ايع١ًُٝ املطأ٠ َها١ْ: ؾاؾعٞ; 638 م، 2 ز

 َه١ ٤َٓعًُا غؿ  مجٍع ع٢ً ايعًِ أخص، ايطغٍٛ ضب عبس بٔ ايهطِٜ عبس بٔ عُط سؿل ابٛ - 36
 عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾ٢. اإلغالَٞ ايعامل عًُا٤ أنابط ٜسٜ٘ ع٢ً ٚتتًُص; عًٝٗا ٚايٛاؾسٜٔ املؿطؾ١

 . 380 – 378 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1831 ّ ٖـ 1247)

 .904 م، 2 ز، ايػابل املكسض - 37

 تـاز  نتـاب  قاسب ايعبٝسٟ طته٢َ بايػٝس املؿٗٛض ايطظام عبس بٔ قُس بٔ قُس بٔ قُس - 38
ّ  تٛؾ٢ ايكاَٛؽ دٛاٖط يف ايعطٚؽ ٟ (. ّ 1790/  ٖــ  1205) عـا  َطتهـ٢  ايػـٝس ، ايعبٝـس
 عبـس  ؼكٝـل ، ايكـاَٛؽ  دٛاٖط يف ايعطٚؽ تاز(: ّ 1790/  ٖـ 1205 ت) ايعبٝسٟ اؿػٝ 
 َطبعـ١ . ّ 1965/  ٖـ 1385، ٚاألْبا٤ اإلضؾاز ٚظاض٠ َٔ ؾ١ٝٓ ؾ١ٓ ضادعت٘، ؾطاز أمحس ايػتاض

 . بو – ٟٚ م، 1 ز، ايهٜٛت سه١َٛ

 . 528 م، 1 ز، ٚاإلثبات ايؿٗاضؽ ؾٗطؽ: ايهتاْٞ; ط٢ م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 39
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 تًكـ٢  ظَاْ٘ يف اؿذاظ ٚؾٝذ بايؿكٝ٘ ايؿٗ  املهٞ ايؿاؾعٞ غٓبٌ قُس ايؿٝذ بٔ غعٝس قُس - 40
 املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1761/  ٖـ 1175) عاّ بايطا٥ـ تٛيف عكطٙ عًُا٤ أعالّ ع٢ً ايعًِ

 . 442 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ

 .136 م، ايػابل املكسض - 41

، اؿٓابًـ١  نـطا٥ح  عًـ٢  ايٛابًـ١  ايػشب: ايٓذسٟ محٝس بٔ اهلل عبس بٔ قُس ايؿٝذ، اؿٓبًٞ - 42
ٔ  املدتكـط : اــ   أبٛ; 515 – 512 م. ّ 1989/  ٖـ 1409، 1 ط، أمحس اإلَاّ َهتب١  َـ
 .388 – 387 م، ايٓٛض ْؿط نتاب

٘  ايعامل، ايسًٖٟٛ ايعُطٟ أؾهٌ قُس بٔ إغشام غًُٝإ أبٛ - 43  أخـص . احملـسخ  ايكـا   ايؿكٝـ
ٛ (. ّ 1845/  ٖــ  1262) عاّ املؿطؾ١ مبه١ تٛؾ٢. ٚأؾاز زضؽ، عكطٙ قسثٞ ع٢ً : اــ   أبـ

 . 127 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط

ِ  ْؿـط ، ٚضعـا   قككا  ؾكٝٗا  عاملا  نإ املهٞ ثِ ،ايسًٖٟٛ ايعُطٟ أؾهٌ قُس بٔ ٜعكٛب - 44  ايعًـ
ٕ ، بٗا ٚزضؽ املؿطؾ١ مبه١ ٘  يتـٛؾ   ايتذـاض٠  َٗٓـ١  ٜتعـاط٢  نـا ّ  تـٛؾ٢ . عٝؿـ  ٖــ  1283) عـا

 . 517 م، ايػابل املكسض(. ّ 1866/

 .188 م، ايػابل املكسض - 45

 . 1300 – 1299 م، 2 ز، ايٖٛاب املًو ؾٝض: ايكسٜكٞ - 46

 .144، 97، 9 م، 6 ز، ايالَع ه٤ٛاي: ايػداٟٚ - 47

 .120 – 119 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 48

 أعــالّ: املعًُــٞ; 45، 2 ز، ايٓػــا٤ أعــالّ: نشايــ١; 280 م، 2 ز، األعــالّ: ايعضنًــٞ - 49
 .490، 1 ز، املهٝني

 . 59، 56 – 53 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 50
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 أَـا ; ايبٝـع  ملاؾط٠ املهتب١ يف باؾًٛؽ ُٜٔك ٖٚٔ ٚبٓاتٗا ايػٝس٠ ٖصٙ ٚؾاٖست عاقطت يكس - 51
 . اهلاتـ بٛاغط١ عؿإ أٌَ ٖٚٞ ايبٓات إسس٣ َٔ عًٝٗا سكًت ؾكس املعًَٛات بك١ٝ

ّ  تـٛؾ٢  املؿطؾ١ َه١ َٚؿ  قانٞ ٚاملؿػط احملسخ األدال٤ ايعًُا٤ أسس املايهٞ ايسٜٔ تاز - 52  عـا
 . 149 م، ٛضايٓ ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ(. ّ 1552/  ٖـ 960)

٘  بٔ عا٥ض. ز، ايطزازٟ - 53 ٟ  ايؿـعط : بٓٝـ ٕ  يف اؿذـاظ ٟ  ايكـط ٟ  عؿـط  اؿـاز  – 1591) اهلذـط
 . 452 – 451 م، 1 ز، ايؿطٜـ َطابع. ّ 1992/  ٖـ 1413، 2ط(، ّ 1688

 م، 1 ز، املٓـ٢  ٌْٝ: ؾٗس ابٔ اهلل داض; 112 – 107 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 54
 ايكطٕ بعس َٔ مبشاغٔ ايطايع ايبسض(: ّ 1834/  ٖـ 1250 ت) عًٞ بٔ قُس، ايؿٛناْٞ; 9

 .26 – 25 م، 2 ز، ت. ز، ٚايٓؿط يًطباع١ املعطؾ١ زاض، يبٓإ – ب ٚت، ايػابع

 . 25 م، 2 ز، ايطايع ايبسض: ايؿٛناْٞ - 55

ٞ  اهلامشٞ ؾٗس بٔ عُط، ؾٗس ابٔ - 56 ِ (: ّ 1480/  ٖــ  885 ت) املهـ  ؼكٝـل ، ايؿـٝٛر  َعذـ
 يًبشـح  ايُٝاَـ١  زاض َٓؿـٛضات ، اؾاغـط  محـس  أقً٘ ع٢ً ٚقابً٘ ضادع٘، ايعاٖٞ قُس ِٚتكسٜ

، 144، 114، 31 م، 6 ز، ايالَـع  ايه٤ٛ: ايػداٟٚ; 304 م. ت. ز، ايطٜاض، ٚايرتمج١
168 . 

ٟ  عؿط ايطابع ايكطٕ يف َه١: عُط قُس: ضؾٝع - 57 ٟ  َٓؿـٛضات ، اهلذـط ، 1 ط، ايجكـايف  َهـ١  ْـاز
  227 م .ّ 1981/  ٖـ 1401

 .ٚايكؿش١ ايػابل املكسض - 58

ٞ  سػني بٓت ْا١ًٜ ٚايستٞ َٔ َؿاؾ١ٗ عًٝٗا سكًت َعًَٛات - 59  ؾكـس ، اهلل سؿعٗـا  إغـهٓسضاْ
 .ايؿرت٠ تًو يف بتٛيٝسٖٔ قاَت ْػا٤ َٔ َٗاضتٗا عٔ ٚمسعت ؾاٖستٗا

 ايعٝٓٝات زؾرت ايعجُاْٞ األضؾٝـ يف اؿذاظ ٚال١ٜ إىل ايعايٞ ايباب َطاغالت: غٌٗٝ، قابإ - 60
 .337 م(، ّ 1875 – 1866/  ٖـ 1291 – 1283) 873 ضقِ ايعٝٓٝات ضقِ
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 .82، 54، 19، 13 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 61

 .147، 129، 90، 87، 69، 28 – 27 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 62

 .77 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 63

 . 102 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 64

 . 147 م، ٚاؾع٤ ايػابل سضاملك - 65

 1083) عاّ َه١ أَط ٚيٞ ايجاْٞ منٞ أبٞ بٔ بطنات بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ بطنات ايؿطٜـ - 66
ٔ  خ ، ايعضنًٞ(. ّ 1683/  ٖـ 1094) عاّ تٛؾ٢(. ّ 1672/  ٖـ ّ : ايـسٜ  قـاَٛؽ  األعـال

ٔ  ٚايٓػـا٤  ايطداٍ ألؾٗط تطادِ ِ ايع زاض، ٚاملػتؿـطقني  ٚاملػـتعطبني  ايعـطب  َـ ، يًُالٜـني  ًـ
 .49 م، 2 ز. ّ 1986، 7 ط، يبٓإ – ب ٚت

ّ  َٓـا٥ح (: ّ 1713/  ٖـ 1125 ت) ايسٜٔ تكٞ بٔ ايسٜٔ تاز بٔ عًٞ، ايػٓذاضٟ - 67  يف ايهـط
ٌ  َادـس٠ /  ز ٚؼكٝـل  زضاغـ١ ، اؿطّ ٚٚال٠ ٚايبٝت َه١ أخباض  ْؿكـ١  عًـ٢  طبـع ، ظنطٜـا  ؾٝكـ

 1998/  ٖــ  1419، 1 ط، املهطَـ١  ه١َ، ايكط٣ أّ داَع١، ضٜاف أبٛ قا  َٓكٛض ايؿطٜـ
 .454، 451 – 450، 427 م، 4 ز. ّ

 . 333 م، اـٝاط قُس ًَو/  ز ؼكٝل، 5 ز، ايػابل املكسض - 68

 .114، 77، 46، 16 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 69

 .46 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 70

ٞ  ايؿـٝذ  ايٓػـاب١  ايطا١ٜٚ املػٓس املمضر ايعال١َ، ايكسٜكٞ - 71 ٔ  ايػـتاض  عبـس  ايؿـٝض  أبـ  عبـس  بـ
ٞ  املهٞ اهلٓسٟ ايكسٜكٞ ايبهطٟ ايٖٛاب  ايٖٛـاب  املًـو  ؾـٝض (: ّ/  ٖــ  1355 ت) اؿٓؿـ
 بٔ اهلل عبس بٔ املًو عبس. ز. أ ٚؼكٝل زضاغ١، ٚايتٛايٞ عؿط ايجايح ايكطٕ أٚا٥ٌ بأبٓا٤ املتعايٞ
ٔ  ٜطًـب . ّ 2009/  ٖــ  1430، 2 ط، زٖٝـ ٟ  َهتبـ١  َـ  م، 2 ز املهطَـ١  هـ١ مب، األغـس
1044. 
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 .90 م ،6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 72

ّ  ٚايـسٙ  ٚؾـا٠  بعـس  املؿـطؾ١  َهـ١  أَط تٛىل عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات بٔ قُس ايؿطٜـ - 73  عـا
ّ  تـٛؾ٢  نـج ا   ْؿـٛشٙ  أتػـع  ملدايؿٝ٘ ايكتاٍ نج  ٚنإ( ّ 1454/  ٖـ 859) /  ٖــ  903) عـا

 مسـ  (: ّ 1699/  ٖــ  1111 ت) املًو عبس بٔ ػنيس بٔ املًو عبس، ايعكاَٞ(. ّ 1497
 – 276 م، 4 ز. ت. ز، ايكـاٖط٠ ، ايػـًؿ١ٝ  املهتب١، ٚايتٛايٞ األٚا٥ٌ اْبا٤ يف ايعٛايٞ ايٓذّٛ

279 . 

 . 90 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 74

ٔ  ايهـج   ي٘ املؿطؾ١ َه١ ؾطٜـ عذالٕ بٔ سػٔ بٔ بطنات ايؿطٜـ - 75  ايعًُٝـ١  اإلدـاظات  َـ
 اهلامشٞ ؾٗس بٔ عُط، ؾٗس ابٔ( ّ 1454/  ٖـ 859) عاّ تٛيف املؿطؾ١ مبه١ املآثط َٔ ايعسٜسٚ

 زضاغـ١ ، األَـني  ايبًس تاضٜذ يف ايجُني ايعكس بصٌٜ ايهُني ايسض(: ّ 1480 ٖـ 855 ت) املهٞ
ٔ  اهلل عبـس  بٔ املًو عبس. ز. أ ٚؼكٝل ـ  بـ  2000/  ٖــ  1421، 1 ط، ايٓٗهـ١  َهتبـ١ ، زٖـٝ

 .654 – 647 م، 1 ز، يبٓإ – ب ٚت، ٚايٓؿط يًطباع١ خهط زاض.ّ

 . 92 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 76

ّ  املؿـطؾ١  َه١ أَط ٚيٞ قتاز٠ بٔ اؿػٔ غعس أبٛ ايؿطٜـ - 77 ٕ ( ّ 1248/  ٖــ  646) عـا  ٚنـا
ٞ ( ّ 1253/  ٖــ  651) عاّ قتٌ ٚايعٌُ ايعًِ َع اؿٝا٤ ؾسٜس نطميا  ؾذاعا   مسـ   ايعكـاَ
 . 220 – 219 م، 4 ز، ايٓذّٛ

 .219 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 78

 بٔ قػٔ أخٝ٘ ابٔ َع أختًـ، املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ أسس منٞ أبٞ بٔ سػٔ بٔ إزضٜؼ ايؿطٜـ - 79
 َهـ١  أَطا٤ تاضٜذ: ايػ  عبس(. ّ 1611/  ٖـ 1020) عاّ تٛؾ٢ املؿطؾ١ َه١ أَط ي٘ ٚتطى ظٜس

 .715 – 713 م، املهط١َ

 ٚمثا١ْٝ غٓني ثالخ ٚالٜت٘ َس٠، املؿطؾ١ َه١ أَطا٤ أسس منٞ أبٞ بٔ اؿػٔ بٔ ػٔق ايؿطٜـ - 80
 . 719 – 717 م، ايػابل املطدع( ّ 1628/  ٖـ 1038) عاّ تٛيف أؾٗط



  ٖـ1436ضبٝع ايجاْٞ  2ز( 65ف١ً داَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ايعسز )  338

ٔ  اهلل عبـس  ايؿٝذ املمضر املػٓس احملسخ ايعال١َ، ايػاظٟ - 81 ٟ  قُـس  بـ ٞ  ايػـاظ ٞ  املهـ  ت) اؿٓؿـ
، ايهالّ بإمتاّ املػ٢ُ تعًٝك٘ َع اؿطاّ اهلل بًس أخباض بصنط األْاّ إؾاز٠(: ّ 1945/  ٖـ 1365
 ط، املهطَـ١  َهـ١ ، األغسٟ َهتب١، زٖٝـ بٔ اهلل عبس بٔ املًو عبس. ز. أ َعايٞ ٚؼكٝل زضاغ١

 .348 م، 3 ز. ّ 2009/  ٖـ 1430، 1

 . 168 م، ايٓٛض ْؿط نتاب َٔ املدتكط: اـ  أبٛ - 82

 . 308 م، 1 ز، امل٢ٓ ٌْٝ: ؾٗس ابٔ اهلل داض; 132 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 83

 . 133 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 84

 .156 م، ٚاؾع٤ ايػابل املكسض - 85

 . 90 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 86

٘  َـس٠  ناْـت  املؿـطؾ١  َهـ١  أَطا٤ أسس، ٜعًٞ بٔ قُس بٔ ايهطِٜ عبس ايؿطٜـ - 87  ثـالخ  ٚالٜتـ
ّ  مبـل  بايطاعٕٛ تٛيف. ؿطقاتَت ٚالٜات : عـاضف ، ايػـ   غبـس (. ّ 1718/  ٖــ  1131) عـا

ٔ  املهطَـ١  َه١ أَطا٤ تاضٜذ /  ٖــ  1413، 1 ط، زَؿـل ، ايبؿـا٥ط  زاض، ٖــ  1344 - ٖــ  8 َـ
 . 778 – 772 م. ّ 1992

 .474 م، 5 ز، ايهطّ َٓا٥ح: ايػٓذاضٟ - 88

 َـس٠ ، املؿـطؾ١  َهـ١  أؾـطاف  أسس، ٞمن أبٞ بٔ اؿػٔ َػعٛزبٔ بٔ قُٛز بٔ غايب بٔ أمحس - 89
 األؾـطاف  ٚبني بٝٓ٘ تٓاؾط سسخ، سهُ٘ ؾرت٠ يف سسخ، َٜٛا  ٚعؿطٜٔ أؾٗط ٚتػع١ غ١ٓ ٚالٜت٘

ّ  ٖٓـاى  تـٛؾ٢  سٝـح  ايطّٚ بالز إىل ثِ ايُٝٔ إىل بعسٖا خطز ظٜس شٟٚ َٔ /  ٖــ  1106) عـا
 . 764 – 763 م، َه١ أَطا٤ تاضٜذ: ايػ  عبس. ّ 1694

 .87 – 86 م، 5 ز، ايهطّ ا٥حَٓ: ايػٓذاضٟ - 90

 . 77، 4 ز، األْاّ إؾاز٠: ايػاظٟ - 91

 .231 – 230 م، 5 ز، ايهطّ َٓا٥ح: ايػٓذاضٟ - 92
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 َهتبـ١ ، سٛهلُـا  َٚـا  ايؿـطٜؿني  اؿـطَني  يف ايهتاتٝـب : اهلل عبس بٔ ايًطٝـ عبس، زٖٝـ بٔ - 93
 . 37 – 32 م، املهط١َ َه١. ّ 1986/  ٖـ 1406، ايٓٗه١ َٚطبع١

 األقـاي١  املهطَـ١  مبهـ١  األًٖٝـ١  ايؿتـا٠  َسضغ١: ايػ  عبس بٔ سػني قُس بٔ سػاّ، ُبإؾً - 94
 يف املادػـت   زضدـ١  يٌٓٝ َػتؿٝض عح عٔ َٛدع٠ زضاغ١، ٚايرتب١ٝ ايعًِ َػ ٠ يف ٚاملعاقط٠

 20، 17 م، ٕ. ز. ٖــ  1425/  1424، ايكـط٣  أّ داَع١، ايرتب١ٝ ن١ًٝ َٔ اإلغال١َٝ ايرتب١ٝ
– 22 . 

 .89، 32، 7 م، 6 ز، ايالَع ايه٤ٛ: ايػداٟٚ - 95

ٔ  قطٕ ْكـ ايؿتا٠ َػ ٠: األ١ًٖٝ اؾتا٠ َسضغ١ - 96  قُـس  ايؿـٝذ  أبٓـا٤  اعـسٙ  نتـاب ، ايعطـا٤  َـ
، 50 م، األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١: ؾًُبإ; 36 م، ت. ز، ٕ. ز، املسضغ١ َمغؼ ؾًُبإ سػني
 . 1 ٖاَـ

 . 2 اَـٖ، 50 م، األ١ًٖٝ ايؿتا٠ َسضغ١: ؾًُبإ - 97




