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 انتعهد

٘زٖ اٌشعبٌخ دٚس اٌعٍّبء اٌىٛسد فً خذِخ اٌٍغخ اٌعشثٍخ فً اٌعٙذ اٌعثّبًٔ لذ رُ  أرعٙذ ثأْ

إٔجبص٘ب ٚوزبثزٙب ِٓ لجًٍ ثشىً وبًِ ، ٚإْ اٌىزبثخ ٚإٌزبئج ً٘ ِٓ خبٌص عًٍّ ٚجٙذي 

اٌشخصً ، ٌُٚ أٔشش٘ب ِٓ لجً ٌُٚ ألذِٙب ألي جٙخ ِٓ لجً ًٌٍٕ دسجخ عٍٍّخ . ٚأرعٙذ ثإًٔٔ 

 شىً أٍِٓ إٌّٔب الزجغذ ٚإٌغخخ اٌزي وزجزٗ ثٍذي ِحفٛظخ عٕذي فً اٌّىزجخ .روشد اٌّصبدس ث
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 انًقذيح

َّٕ اُووإٓ ٣طبُت أَُِْ ثبُٔؼوكخ اُضوبك٤خ اُزبه٣ق٤خ ؽز٠ ٣ٍٞغ ا٩َٗبٕ آكبهٚ  ٣ٝطِغ ػ٠ِ  –كب

أؽٞاٍ ا٧ْٓ ، ٝربه٣ـ اُوعبٍ ٝروِجبد ا٣٧بّ ثٜب ٝثْٜ ٣َٝزجٖو ثبَُٖ٘ اُوثب٤ٗخ اُغبه٣خ ك٢ إٌُٞ 

 ٝأؽلاصٚ ٝٝهبئؼٚ ٝؽز٠ ٣ؼِْ ػٞآَ ه٤بّ ا٧ْٓ ٝأٍجبة ٍوٜٞٛب ٝا٬ًٜٛب . 

ُووإٓ اٌُو٣ْ أفجبه ربه٣ق٤خ ًض٤وح، ثؼٜٚب ٝهك مًوٙ ك٢ اُزٞهاح، ٝثؼٜٚب ا٥فو ٝهك ٝك٢ ا

 ك٢ ا٩ٗغ٤َ، ٝثؼٜٚب رلاٍٝ ػ٠ِ أَُ٘خ اُ٘بً ٝثؼٜٚب ُْ ٣وك مًوٙ ا٫ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝؽلٙ . 

ُٝول ٝعٚ هللا اُقطبة ا٠ُ ا٩َٗبٕ ُِزل٤ٌو ك٢ مارٚ ٝؽ٤برٚ ٝك٢ ٛنا إٌُٞ ٤ُؼوف هثٚ 

 ؼب٠ُ . ٍجؾبٗٚ ٝر

هعبٍ ْٓجؼخ ػوُْٜٞ  -ٝفبٕخ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ ا٤َُب٤ٍخ  -ك٬ ثل إٔ ٣قٞٗ ٛنا ا٤ُٔلإ 

ثبُ٘ٚؼ اُٞعلا٢ٗ ٝاُؾَٖ أُوٛن ٝاُوإ٣خ أُٔزؼخ ٓغ اُزياّ اٌُبَٓ ثبُؾ٤بك ، ٝأُوبهٗخ ث٤ٖ 

 أُٖبكه أُزؼلكح أُز٘ٞػخ ٝػلّ ا٤ٖٗ٫بع ٫ػزجبهاد هل رؾوكٚ ٖٓ اٛبه ا٩ٖٗبف؛ ٝا٫ّ رٌٕٞ

رِي ا٧ه٬ّ ٓزؤصوح ثب٧ٗب٤ٗخ ٝاُزؼٖت ػ٠ِ ٓقزِق ٓ٘طِوبرٜب ، ٓغ ا٣٩ٔبٕ اُواٍـ ثؤٕ اٌُزبثخ ك٢ 

ٛنا اُؾوَ ٖٓ أفطو ا٧ٓبٗبد اُز٢ ٣غت أكاإٛب ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب ثٔ٘ز٠ٜ اُلهخ اُؼ٤ِٔخ ٝأُؼب٤٣و 

 اُقِو٤خ ٝا٣ٖبُٜب ا٠ُ اُوواء ؽبٙواً َٝٓزوج٬ً ثٌَ ٗياٛخ . 

 أهًيح انًىضىع : 

 ػ٬هخ اُزبه٣ـ ثب٧كة اُؼوث٢، ٧ٕ ا٧كة عيء ٖٓ ربه٣ـ ا٧هٞاّ .  -ٔ

 ا٧كة اُؼوث٢ ُٚ ػ٬هخ ه٣ٞخ ثبُووإٓ، ٝاُووإٓ ٛٞ كٍزٞه ٜٝٓ٘ظ ٧ٓخ ا٬ٍ٩ّ .  -ٕ

 ٝث٤بٕ فلٓخ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ُِووإٓ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ .  -ٖ

 ٝث٤بٕ فلٓخ اٌُوك ُِووإٓ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ .  -ٗ

ٛزٔٞا ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٝرؤ٤ُق ًزت ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓضَ ٝث٤بٕ كٝه ػِٔبء اٌُوك اُن٣ٖ ا -٘

 اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝاُج٬ؿخ ٝأُ٘طن ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼِّٞ . 

اٛزٔبّ ػِٔبء اٌُوك ثب٧كة اُؼوث٢ ٓضَ اُْؼو ٝٛٞ ٖٓله ْٜٓ ُٔطبثوخ اُِـخ اُؼوث٤خ  -ٙ

 ثبُووإٓ . 
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 يُهج انثحث :  

 ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چ ٹ ٹارجؼذ ك٢ ًزبثخ ٛنٙ اُوٍبُخ اهزلاء ثوُٞٚ رؼب٠ُ :  -ٔ

   ١1اإلسراء: چ  ڻ ڻ        ڻ

 ٣زجغ اُجبؽش ٜٓ٘ظ اُؼِٔبء ؽ٤ش ٣وعغ اُجبؽش ا٠ُ ًزت اُزبه٣ـ ٝا٧كة اُؼوث٢ .  -ٕ

 و٣ٞخ . اُاػزٔلد ك٢ اُوٍبُخ ا٠ُ أُٖبكه ٝاُٖ٘ٞٓ أُؼزجوح ٝ-ٖ

 مًود ثؼٚبً ٖٓ ربه٣ـ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝثؼٚبً ٖٓ ربه٣ـ اٌُوك صْ ثلأد ثب٧كة اُؼوث٢ .  -ٗ

ٝهَٔذ اُوٍبُخ ا٠ُ أهثؼخ كٍٖٞ ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ٓجبؽش كقٖٖذ اُلَٖ ا٧ٍٝ ُزبه٣ـ اُؼضٔب٤٤ٖٗ 

ٓقزٖواً ٝعؼِزٚ ك٢  اٌُوكٓقزٖواً ٝعؼِزٚ ك٢ أهثؼخ ٓجبؽش ، ٝفٖٖذ اُلَٖ اُضب٢ٗ ُزبه٣ـ 

ٝفٖٖذ اُلَٖ اُضبُش ٨ٍُوح ا٣٧ٞث٤خ ٬ٕٝػ اُل٣ٖ ٣ٍٞق ثٖ ٗغْ اُل٣ٖ أهثؼخ ٓجبؽش ، 

 ٝعؼِزٚ ك٢ ٓجؾض٤ٖ . 

 ٧ٕٝ اُزبه٣ـ ُٚ عيءاً ٜٓٔبً ثب٧كة اُؼوث٢ ُٝٚ اهرجبٛ  ه١ٞ ثبُِـخ ٝأكة اُْؼٞة . 

صْ اُلَٖ ٤ٍو اُؼِٔبء اٌُوك ٝعٜٞكْٛ ك٢ ػِّٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ هَٔزٚ ا٠ُ أهثؼخ 

 ٓجبؽش. 

 :  سثة اختيار انًىضىع

ًَ أٓخ رو٣ل إٔ ٣وكغ ّؤٜٗب ٣ٝن٣غ ٤ٕزٜب ٝرزجٞأ اُٖلاهح ٣ٌٕٝٞ ُٜب ٓٞٙغ رؾذ أٌُْ ك٢ ٛنا 

ق ْٝٗو أُؼوكخ ٝرـن١ اُؼوٍٞ ثبُؼِْ ٝر٘ٞه اُؼبُْ ، ػ٤ِٜب إٔ رٞاًت اُؾٚبهح ، ٝرَبْٛ ك٢ اُزؤ٤ُ

 ا٧ثٖبه ٝاُجٖبئو . 

١ ٝاُن١ اٌُوكٛنا ٛٞ ٜٓ٘ظ اُؾ٤بح أُزٔلٗخ ٝك٣لٕ أُغزٔؼبد أُزؾٚوح اُن١ ٌٍِٚ أُغزٔغ 

ػوف ٓ٘ن اّواهخ ٌّٔ ا٬ٍ٩ّ ك٢ ك٣بهْٛ ثزغ٤٘ل أٗلَْٜ ٓغبٛل٣ٖ ك٢ ٍج٤َ اػ٬ء ًِٔخ هللا ٝارجبع 

 ػٞح ا٬ٍ٩ّ كول أهلٓذ ػ٠ِ ٛنا اُجؾش ٨ٍُجبة ا٥ر٤خ : اٌُزبة ٝاَُ٘خ، ْٝٗو ك

 ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ .  اٌُوككٝه ػِٔبء  -ٔ

 ٝاُزوى ك٢ ػٜل اُؼضٔب٢ٗ .  اٌُوكػ٬هخ  -ٕ

 ك٢ فلٓزْٜ ُِـخ اُؼوث٤خ .  اٌُوككٝه  -ٖ

 ُوكغ ها٣خ ا٬ٍ٩ّ ٝاػ٬ء ًِٔخ هللا ٝارجبع اٌُزبة ٝاَُ٘خ .  اٌُوككٝه  -ٗ

ا٫هب٣َٝ ؿ٤و ٕؾ٤ؾخ ا٠ُ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝاٌُوك ك٢ فلٓزْٜ  ًْق ثؼ٘ ٖٓ اُن٣ٖ َٗجٞا -٘

 ُ٪٬ٍّ ٝا٤َُِٖٔٔ . 
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 انصعىتاخ وانًعىقاخ : 

ٖٓ اُٖؼٞثبد اُز٢ ٝاعٜز٢٘ ف٬ٍ ًزبثخ ٛنٙ اُوٍبُخ ػلّ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٖٓبكه ًض٤وح ثَجت 

 ٝعٞك اُؾوة ك٢ اُؼوام ٝػلّ آٌبٕ اَُلو أٝ اُز٘وَ ث٤ٖ أُلٕ . 

  انذراساخ انساتقح :

ً أٝ  ثؼل اُجؾش ٝاُ٘ظو ٝا٫ٍزلَبه ٖٓ م١ٝ ا٫فزٖبٓ ، ٝك٢ ٓٞاهغ أٗزو٤ٗذ ُْ أعل ثؾضب

 هٍبُخ َٓزوِخ ثٜنا اُؼ٘ٞإ . 

 : ثحثخطح ان

 ٝهَٔ٘ب اُجؾش ػ٠ِ ٝٓولٓخ ٝٓلفَ ٝص٬صخ كٍٖٞ ٝفبرٔخ ٝهبئٔخ ثبُٖٔبكه ٝأُواعغ. 

ٝرطوهذ  .خ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗاُِـخ اُؼوث٤ك٢ فلٓخ  اٌُوككٝه اُؼِٔبء اُلَٖ ا٧ٍٝ : ٣ز٘بٍٝ 

  .اُؼِْ ٝا٧كةبُزؼ٤ِْ ٝاٛزٔبٜٓب ثه٤بكرٜب ٝرؤه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝا٠ُ ْٗؤح ٝ

، ْٝٗو اُؼِّٞ ك٢ ْٗو اُؼِْ ٝا٧كة ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ اٌُوكأصو ٣ز٘بٍٝ اُلَٖ اُضب٢ٗ : ٝ

 اُْوػ٤خ ٝاُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ ٝأُلاهً اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓ٘بٛغٜب ك٢ ًوكٍزبٕ.

 .اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗف٬ٍ ٤ٍو ػِٔبء اٌُوك ٝعٜٞكْٛ ك٢ ػِّٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ٣ز٘بٍٝ : اُلَٖ اُضبسٝ

 :اُقبرٔخ 

  :هبئٔخ أُٖبكه ٝأُواعغ
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ÖZET 

 

Bu tez Arap dilinin önemini ve bu dil için yapılmış çalışmaları 

içermektedir. Çünkü bu dil sıradan bir dil olmayıp, - Kur’ân-ı Kerîm 

sayesinde- dünya nüfusunun üçte birini temsil eden Müslümanların da 

ortak dilidir. Bu tez Osmanlı Devleti’nin Arap diline olan hizmetlerini ve o 

dönemde Arapçaya hizmet eden yabancı âlimlerden olan Kürtleri ele 

almaktadır.  Kürtler Müslüman olduktan sonra diğer milletler gibi 

Arapçaya derin bir sevgi gösterip, dinimizin dili olduğu için hep baş 

üstünde tutmuştur. Bu çalışmada Osmanlı Döneminde Arap diline hizmet 

etmiş Kürt âlimlerinin hayatları ve eserleri kısaca tanıtılmıştır. 

 

 

Anahtar Sözcükler : Arap Edebiyatı – osmanlıların rolü -  Kürtlerin rolü 
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Abstract 
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 انًهخص

ٛنٙ هٍبُخ ك٤ٜب أ٤ٔٛخ اُِـخ اُؼوث٤خ ٧ٗٚ ُـخ اُووإٓ ٝاُووإٓ أهٍَ ٌَُ اَٗبٕ ك٢ ا٧هٗ ٤ٌُ ًِـخ 

اُوّٞ، ٝك٤ٜب اٛزٔبّ كٝه اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ فلٓزْٜ ٝؽلظْٜ ُٜنٙ اُِـخ، ٝاٌُوك ع٘جب ا٠ُ ع٘ت اُؼضٔب٤٤ٖٗ 

ا٤ُٜب ًَ ا٫هٞاّ ك٢ ا٧هٗ ٫ٕ ك٤ٜب ِٖٓؾخ ٝٗلغ ٌَُ ك٢ فلٓزْٜ ٝؽلظْٜ ُٜنٙ اُِـخ اُن١ اؽزبط 

اَٗبٕ ك٢ ا٧هٗ، ٝك٤ٜب ؽ٤بح ٤ٍٝوح اُؼِٔبء اُِن٣ٖ فلٓٞا ٛنٙ اُِـخ ٝأُلٞا اٌُزت ك٢ أثٞاة اُِـخ 

 اُؼوث٤خ ثؤٗٞاػٜب ٝك٤ٜب أُلاهً ا٬ُء ُفلّ  ك٤ٜب ُـخ اُووإٓ.

 كٝه اٌُوك. –كٝه اُؼضٔب٤٤ٖٗ  –ٓلبر٤ؼ: ا٧كة اُؼوث٢ 
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 المدخل

قوم قائم بذاتو، مستقل عن غيره، موغل في أعماق التاريخ جذوره مميز بخصائصو  الكرد

وميد  ىي الموطن الثاني لمسبللة البشر المغوية والعنصرية والحضارة، موطنيم كوردستان التي

 .  (1)الحضارة بإجماع المؤرخين واآليات القرآنية واألحاديث النبوية 

 معروفين في األزمنة الغابرة باألسماء اآلتية :  الكردوكان 

 عند السومريين : كوتي، جوتي، جودؼ .  -1

لدػ اآلشوريين واآلراميين : ) طوتي، كوتي، كورتي، كارتي، كاردو، كارداكا، كاردان،  -2

 كاركتان، كارداك ( . 

: ) كاردوسوؼ، كاردوخي، كاردوك، كردوكي، كردوخي، ولدػ اليونان والرومان -3

 . كاردويكان(

 وعند األرمن : ) كوردئين، كروجيخ، كورتيخ، كرخي، كورخي ( .  -4

 وعند اإليرانيين : ) كوتيون، سيرتي، كوردراىا ( .  -5

 . (2)ولدػ العرب : ) كوردؼ، كاردوؼ، باكاردا، كارتويو، جودؼ، جوردؼ -6

يخ القديم في دراسات السبلالت البشرية والتار  وأبحاثيم تعتمد آراء العمماء المتخصصين

 وموطنيم عمى أساسين :  الكردواآلثار وكذلك الرحالة والمستشرقين في البحث عن أصل 

 ؼ ومميزاتو االجتماعية . الكردتقاليد الشعب  -1

                                                           

(
ٔ

ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٛ/ كاه اُيٓبٕ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، كْٓن، ٍٞه٣ب  اٌُوكاُجوٝاه١ ، ك. دمحم ى٢ً ،  (

 ٓ،٘ٓ. 

(
ٕ

 اٌُوك، ٝدمحم أ٤ٖٓ ى٢ً : ف٬ٕخ 1ٔك٢ أُٖبكه اُول٣ٔخ، ٓ  اٌُوك٣٘ظو ا٠ُ : ط . آه . كها٣لو :  (

 ١ .اٌُوك، ثبُِـخ ٍٖٙزبٕ : اٌُوكٝ



١ 
 

 ية والدالئل التاريخية . الكردمميزات المغة  -2

 فيناك ثبلث نظريات : 

ؼ ومميزاتو االجتماعية ويعتقد عمى ىذا األساس إن الكردتستند نظريتو عمى تقاليد الشعب 

ن عادات  الكرد  الكردىم السكان األصميون لجبال آسيا الصغرػ، وأنيم لم يفدوا من أؼ مكان، وا 

ن المغة جتماعية تشبو عادات العناصر الساباال األصميين  الكردية الحالية ىي لغة الكردقة ليم، وا 

ة ىي لغة آرية لكنو يعزو السبب إلى تأثير العنصر اآلرؼ الذين الحالي الكردومع اعترافو أن لغة 

شرق والشمال من بحر قزوين وعمى شكل موجات بحثًا عن لىاجروا من السيول الممتدة إلى ا

موطن ليم ووصل قسم منيم إلى آسيا الصغرػ وجبال زاكروس وكوردستان، وبما أن تمك الموجة 

 األصميين لغتيا وديانتيا .  الكردان اآلرية كانت غازية فقد فرضت عمى السك

ق . م 2222والوقاع أن المؤرخين القدماء يتفقون عمى وجود شعب يسمى بالكوتيين حوالي 

عثر عمييا في الكتابات  وقد عاش في منطقة من مناطق األكراد، وأقدم إشارة إلييم ىي تمك التي

 . (3)السومرية

باكرتيين وتحاول أن تبرىن عمى  الكرديؤيد ىذه النظرية نولدكو وىارتمان، وتربط ىذه النظرية 

تي ( قد تطورت إلى كممة ) كاردا ( ثم إلى كممو ) كارد وخي ( التي ذكرىا القائد ر أن كممة ) كي

حاليون ونظرًا إلى اليوناني زينقون واستنادًا إلى أن الكاردوخيين يعتبرون بإجماع اآلراء ىم األكراد ال

الحاليين من نفس  الكردأنو من المرجح أن الكاردوخيين من أصل ىندؼ آرؼ فيترب عمى ذلك أن 

 األصل أؼ آريون . 

                                                           

(
ٖ

 . ٕ٘-ٔ٘ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٛ/ كاه اُيٓبٕ، ٓ  اٌُوكاُجوٝاه١ ، ك. دمحم ى٢ً ،  (
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وفي الحقيقة أن ىذه النظرية تستند إلى البراىين المغوية والشبو الكبير في منطقة السكنى 

ن القدماء أن الكريتيين يقطنون في إيران من والعادات بين الكرتيين والكاردوخيين، فمقد ذكر المؤرخو 

جبال زاكروس في المنطقة التي كانت تسمى ميديا والتي سميت فيما بعد بببلد فارس، وبما أن 

الكريتيين قوم رعاة وحاجاتيم تدفعيم إلى االنتشار في المناطق المجاورة فقد استطاعوا الوصول إلى 

ومن الواضح أن ىذه النظرية تستند إلى براىين مناطق غربي طوروس والحدود السورية، ىذا 

 . (4)مقنعة

ينحدرون من أصل آرؼ إال أنيم  الكردويعتقد أن  (5)وىذه النظرية يؤيدىا العالم مينورسكي 

امتزجوا بعناصر أخرػ، وىذه النظرية تشترك مع نظرية نولدكو وىي ذات أسس تاريخية ولغوية في 

ية ترجع إلى المجموعة المغوية الكردبحاث المغوية، أن المغة وقت واحد . فيي تستنتج عن طريق األ

قطعًا بأن أصل األكراد إذًا  اإليرانية وبما أن المغة دليل ىام عمى أصل المتكممين بيا، فبل شك

 . آرؼ 

ية وىو الكردكما نستنتج عن طريق البحث التاريخي الطريق الذؼ سمكتو ىذه الموجات 

خبلل جبال القوقاز ) طريق الموجات اآلرية ( ىذا ويبدو لممتتبع أن النظريات التي ترجع أصل 

 .  (6)إلى المجموعة اآلرية ىي الراجحة، كما أن المعمومات المستجدة تكشف باستمرار  الكرد

وأصميم بعضيم يقول أصميم من الجن  الكرد: آراء المؤرخين كثير في نسب  الكردأصل 

 وبعضيم يقول من العرب . 

                                                           

(
ٗ

 . ٖ٘-ٕ٘ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ  اٌُوكٗلٌ أُٖله ٍبثوبً،  (

(
٘

ٞه ف. ف. ٤ٓ٘ٞه٢ٌٍ ا٧ًواك، روعٔخ ٝرؼ٤ِن : ٓؼوٝف فيٗلاه، ٓطجؼخ اُ٘غّٞ ثـلاك، ٤ٓ٘ٞه٢ٌٍ : اُجوٝك٤َ (

 ٕٓٔ-ٕٕ . 

(
ٙ

 . ٖ٘ٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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من الجن ىو  الكردوبعضيم يقول من الفرس وبعضيم يقول من قبيمة المروانية فالذؼ يقول 

المسعود في كتابو مروج الذىب ، اعتبر الكرد بمثابة أحفاد سميمان بن داود البلشرعيين ، حيث أن 

حرم هللا فييا سميمان من عرشو ، إذ قام الشيطان المعروف بالحسد  والدتيم كانت خبلل الفترة التي

) الجن ( بالتزاوج من نسائو ) إمائو ( ، وزعمت الرواية أن بعد مضي ثانية ، ذلك في الوقت الذؼ 

) أكردىن إلى الجبال واألودية فرتبيم  لين ، وعمى أثر ذلك قال سميمان:كانت نساؤه قد أنجبن أطفا

 .   (8)  (7)حوا ( وتناسموا ، فذلك بدء نسب األكراد أمياتيم وتناك

 لمرد عمييم نقول:

ألن بين األنس والجن في الخمق بعيد كل البعد خمق اإلنس من التراب وخمق الجن من -1

 النار والجن ال يرػ في الدنيا . 

ال يجوز نسبة الزنا إلى أزواج األنبياء ىذا زجر وا ىانة لنبي من األنبياء فيم بريئون من -2

 الكبائر ومعصومون من اآلثام . 

إلى ) َكَرَد ( عمى وزن  الكردوىو اسم إلى فعل تحول كممة  الكردال يجوز إبدال كممة -3

 َفَعَل بمعنى مطرود . 

لدراسات األنثروبولجية التي قام بيا باحثون لقد ثبت بما ال يدع مجااًل لمشك من ا 

جنس آرؼ ومن القبائل اليندو أوربية، وقد أسسوا في  الكردوعمماء غربيون متخصصون بأن 

أرضيم حضارات الميدية في حوالي القرن الثامن قبل الميبلد في المنطقة المحصورة بين غرب 

 ستان تركيا . بحيرة أورمية بكوردستان إيران، وجنوب بحيرة وان بكورد

                                                           

(
1

 .  0ٓ، كاه اُلبهاث٢، ث٤وٝد ُج٘بٕ ، ٓ  اٌُوكأهّبٍ ث٫ٞك٣بٕ ، ؽٍٞ َٓؤُخ إَٔ  (

(
0

 .ٖٕٔ، ٓ  ٕأَُؼٞك١ ، ٓوٝط اُنٛت ، ط (
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وعمى الرغم مما أوردناه، فيناك أقاويل ال ستستند إلى المنطق العممي والواقع التاريخي وال 

ونسبيم إلى  الكردتقبميا العقول السميمة، وال القرآن والسنة النبوية، تمك الروايات التي ترجع اصل 

 العرب أو الفرس أو الترك إو إلى الجن . 

مفيق والزيف ناتج عن الحقد والجيل عند أولئك الذين يفقدون إن صياغة وترويج ىذا الت

أبسط القواعد البحثية، وال يدركون التمييز بين الحقيقة والخيال وينقمون األخبار صادقيا وكاذبيا 

 لمتشويو والتضميل ولمرد عمييم نقول :  الكردوىدفيم تعريض أصل 

ال تأتمف مع المنيج العممي والبحث  الكردإن رواياتيم ومزاعميم حول أصول وأنساب  -1

 التاريخي وتنطوؼ عمى تناقضات الفتقارىا إلى الحقائق التاريخية العممية . 

من  الكردإن عمماء األجناس واآلثار والمغات واالستشراق قد أثبتوا بوسائميم البحثة أن  -2

في المنطقة  جنس آرؼ، ومتميزون بخصائص بشرية وجنسية وحضارية ولغوية، ومن أقدم الشعوب

 .  (9)وطنًا 

ويرفض العمم البتة التناسل بين اإلنسان والجن ويرفضو القرآن واألحاديث، قال هللا تعالى -3

 .  (11) چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ  وقال تعالى : (12) چگ گ ڳ ڳ چ : 

ذا أخبرنا هللا عز وجل أننا ال نراىم فمن ادعى أنو يراىم أو  وقال ابن حزم الظاىرؼ : ) وا 

 رآىم فيو كاذب إال أن يكون من األنبياء عمييم السبلم . 

من سبللة الشياطين وىذا ال يعقل ومخالف لمقرآن  الكردوادعى فريق إلى اعتبار أصل 

 .  واألحاديث النبوية 
                                                           

 . ٗ٘ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ  اٌُوك( أُٖله ٗلَٚ ٍبثوبً، 9)

 . ٘( اُؾظ: ٓٔ)

 . 1ٕاُؾغو:  (ٔٔ)
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بترويج مثل ىذه األراجيف من ىؤالء الناس، إن اإلسبلم يحارب التعصب الذؼ يوحي -4

نيو لزيد في حادثة تب ن بإعطاء كل ذؼ حق حقو حينما أمر المولى سبحانو، الرسول آويأمر القر 

 .  (12) چڳ ڳ چ قال تعالى : 

ليست مثل ىذه الروايات أمرًا مستجدًا، فمقد اتيمت أم المؤمنين السيدة عائشة بحديث -5

 نشأىم بجيود العمماء والباحثين.وم الكرداإلفك، فبرأىا هللا سبحانو وتعالى كما ظيرت حقيقة أصل 

ىذه الظاىرة بدقة عندما كتب يقول : ) ال  (13)وقد عمل الباحث والكاتب مصطفى جواد -6

 .  (14)باألنساب العربية قد اصبح باطبًل عند أىل التحقيق والتدقيق(  الكردشك أن إلحاق 

ية، من شواطي بحر اليرمز أؼ الخميج العربي الكردتبدأ حدود كوردستان، الببلد  

تقيم حتى واليتي ) مبلطية في المبلصقة ) لمبحر اليندؼ، أؼ البحر المحيط باليند ممتدة بخط مس

والية خربوط ( بكوردستان الشمالية بتركيا، و) مرعش في جنوبي ) األناضول ( وفي الجانب 

      يران ( و) إيران ( ومركزىا ) شيراز ( ) إ الشمالي من ىذا الخط والية ) فارس ( بجنوبي ببلد

ومركزىا مدينة ) تبريز (، واالرمنيتان  (( و) أذربيجان ( شمالي ) إيران  الكردعراق العجم = ببلد )

 الصغرػ والكبرػ، ويحدىا جنوبًا ) العراق العربي ( والموصل وديار بكر . 

أما عن تحديث الحدود القومية لكوردستان فيو كما أكده خبراء شؤونيا بأنيا تقع بين خطي 

( كم ويعيش  522,222غربًا ومساحة كوردستان حوالي ) ( 513-373( شرقًا و )  423-323طول ) 

 ( مميون كوردؼ موزعين بين أربع دول ىي :  33عمييا حوالي ) 

                                                           

(
ٕٔ

 . ٘( ا٧ؽياة: 

(
ٖٔ

، ٣ٖخ ا٤َُ٘ٔخ ْٝٓب٤ٛو اُغب٤٣ٖٝ، ٓغِخ اُؼ٢ٔ اُؼواه٢، ٓظ اٌُوكٖٓطل٠ كئاك : ٓوبُخ ثؼ٘ٞإ ) عبٝإ اُوج٤ِخ  (

 .0٘، ثـلاك، ٓ ٔط

(
ٔٗ

 . ٘٘-ٗ٘ؼضٔب٤ٗخ، ٓ ٝاُلُٝخ اُ اٌُوكٗلٌ أُٖله،  (
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 مميونًا .  15في تركيا  -1

 مميونًا .  12في إيران  -2

 مبليين . 5في العراق  -3

 في سوريا مميونًا واحدًا .  -4

ابقًا ولبنان وآذربيجان، يعيشون في االتحاد السوفييتي س الكردوىناك أعداد كبيرة من 

وأرمينيا، وبموجستان، واليند، وآفغانستان وقسم آخر ىاجروا إلى بمدان أخرػ في أمريكا وأوربا 

 .  (15)وغيرىا 

 لمكورد قاموس لغوؼ خاص بيم، وىذه شيادة المتخصصين في أصل المغات . 

رىا من المغات في أما ما يجده اإلنسان من بعض الكممات المقتبسة من المغة الفارسية وغي

ن التشابو في الكرد ية أو بالعكس، فيذا ناجم من احتكاك الشعوب بحكم المجاورة واالختبلط، وا 

بعض المفردات ليس دليبًل عمميًا عمى وحدة األصل، وكل العارفين بعمم المغات واأللسن يدرك 

 التفاعل والتبادل بين لغات العالم المختمفة . 

 ونورد بعض اآلراء في ىذا المجال : 

ية، أمثال سدني سمث الكرديؤكد المستشرقون والمتخصصون في دراساتيم ألصل المغة  -1

ية مستقمة بتراكيبيا ودالالتيا، وليا تطوراتيا التاريخية الكردبأن المغة  –وسوسني  –وجستي  –

ن القدم إلى يومنا ىذا في جبال والحقيقة وىي لغة ممتازة ومتميزة في موسيقاىا ) الصوتي تعيش م

                                                           

(
ٔ٘

اُجوٝاه١ ، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓطجؼخ كاه اُيٓبٕ،  (

 . 9ٔكْٓن ٍٞه٣ب ، ٓ 
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كوردستان .. وال تنتمي إلى البيموية وال الفارسية الحديثة بصمة .. وكانت موجودة منذ القرن 

 س قبل الميبلد . دالسا

 :  الكرديقول الميجر أدمونس األخصائي في تاريخ  -2

ية إلى مجموعة الكردية لغة مستقمة ليا مميزاتيا الخاصة وتطوراتيا : تنتمي المغة الكردإن المغة 

 .  (16)أوربية ( وليذه المغة قوانينيا الصرفية والنحوية الخاصة بيا  –المغة ) اليندو 

انتشار اآلرؼ ىاجرت بعض القبائل اآلرية المتقاربة األصل، عمى ولقد مر فيما سبق أنو في عيد 

متبلحقة، وسط آسيا، بدءًا من األلف الثالث قبل الميبلد واستقرت في غرب اليضبة دفعات 

اآلريانية وجنوبيا الغربي ) جبال زاغروس (، ثم انتشرت غربًا أكثر، وقد ظيرت أخبارىا في أزمنة 

اسم كبة تارة ومتبلحقة أحيانًا أخرػ، وكان ذلك مرىونًا بالمرحمة التاريخية التي كان يممح فييا امتو 

ية أو أو البابمية أو اآلشورية أو الحث كل فرع سياسيًا، فتشير إليو المدونات السومرية أو األكادية

 المصرية. 

وقد تمازحت تمك القبائل والفروع عبر القرون في المنطقة التي عرفت الحقًا باسم كردستان، 

الكوتيين  قوية ؛ مثل ثم توقدت سياسيًا وحضاريًا تحت راية الفروع البارزة التي أسست دوالً 

تو (، وبرزت الدولة الميدية أخيرًا في القرن الثامن ق. م، ر ) الميتانيين ( والخمديين ) أو والخوريين  ار3

فبسطت سمطانيا عمى جميع الببلد التي سمكيا أحفاد تمك الفروع، وأنشأت تكوينًا إثنولوجيًا 

 وين، اإلثنولوجي الحضارؼ . وحضاريًا متجانسًا، والشعب الكردؼ ىو خبلصة ذلك التك

 وابرز فروع اسبلف الكرد ىي : 

                                                           

(
ٔٙ

 . ٕٕٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، اُجوٝاه١ ، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ،  اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، ٓ  (
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أيضًا وىو شعب زاغروسي جبمي  (لولمومي )و (لولموبي  )يسمى ىذا الفرع  –فرع لولو -1

  (17)ق. م  2822وتفيد لوحة أثرية مسمارية يرجع تاريخيا إلى 

كانت خاضعة لشعب لولمو، وىذا يعني  (إن منطقة ىالمان ) حموان = ىاورمان = زىاو 

أنيم كانوا يقيمون بالقرب من طريق الحرير التجارؼ المؤدؼ من ببلد ما بين النيرين إلى قمب إيران 

 عبر كرمنشاه وىمزان ) أكباتانا ( . 

ق.م( وأصبح 2224 – 2112وازداد شأن قوم لولمو ارتفاعًا في عصر سبللة أور الثالثة ) 

ق.م ( وفي 912 -1922القبائل الجبمية ىناك في العصر البابمي القديم )  اسميم يدل عمى كل

عمى مناطق لولموبي . ومن مموك لولمو ممك يدعى  (زاموا  )القرن الثامن ق. م طغت تسمية 

ك ممك ق. م ( وتر  2352ول ( ) حكم حوالي السيراب، وكان معاصرًا لمممك األكادؼ ) سرجون األ

ي وىذا النصب يضاىنصبًا في منطقة سرػ بولي في ىورين شيخان، آخر يسمى ) تار ( لوني 

ق. م ( ودخل شعب لولمو في  2115-2151منحوتات الممك األكادؼ نارام رسين ) حكم نحو 

ق. م (، وكانت مدينة زيمرؼ  882-885الفترة بين )  حروب ضد األشوريين أربع مرات في

 . (18)عاصمة لولمو آنذاك

ىذا الفرع ىو من أقوام زاغروس الكبرػ، ويعتقد الباحثون أنو األصل األول لؤلمة  

وامتد الكردية الحالية، وقد استقر في الجيات الجبمية الشرقية من نير الزاب الصغير ) األسفل (، 

موان ( وكان لو فييا مممكة مستقمة، وعمى يد الكوتيين سقطت مممكة موطنيم حتى منطقة زىاو ) ح

ق. م، ومن  2114د بعد انتياء فترة آخر مموكيا البارزين شركمي شرؼ الذؼ بدأ حكمو سنة أكا

                                                           

(
ٔ1

 .9ٖ-9ٕ-9ٔك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٛ/ كاه اَُبه٢، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ٓ  اٌُوكاُق٤َِ، ك. أؽٔل ٓؾٔٞك، ربه٣ـ  (

(
ٔ0

 . 9٘-9ٗٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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أوائل مموك الكوتيين أنا توم الذؼ حارب العيبلميين، وكان ممكًا عمى الغاش في القرن الحادؼ 

 والعشرين ق. م . 

رين قبل ويذكر أرشاك سافرا ستيان أن مممكة كوتيوم كانت توجد في القرن الرابع والعش

ق. م،  2116-2212الميبلد، وحدد األستاذ عبد الرقيب يوسف تاريخ الدولة الكوتية سنتي 

العراق (، ويمتد إلى  –ويتطابق موقع تمك المممكة اليوم مع جنوبي كردستان ) إقميم كردستان 

 منطقة بوتان شرقًا، وكانت عاصمتيا في كركوك أو قربيا، وتدعى أرانجا، وقد فرض أحد مموك

سمطتو عمى بابل، ودمر مممكة أكاد التي كانت قد ىيمنت فيما سبق  –ربما يدعى أمبيا  –كوتيوم 

 عمى سومر . 

ألف األول قبل  وافاد األستاذ عبد الرقيب يوسف أن إطبلق اسم جوني ) كوتي ( توسع في

جودؼ  الميبلد حتى شمل ببلد ميديا وببلد مانناؼ ) جنوب بحر قزوين ( واألرجح أن اسم جبل

قرب جزيرة بوتان ) جزيرة ابن عمر ( منحدر من اسم فرع جوتي ) كوثي ( وأن منطقة بوتان كانت 

جزءًا من ببلدىم، وكذلك منطقة كيموخي أطور عابدين (، وحكمت الدولة الكوتية ببلد ما بين 

ن وىذه عامًا، ومنحت الحكم الذاتي لؤلكاديين والسومريي 125عام وفي رواية  91النيرين حوالي 

 .  (19)أقدم صيغة لمحكم الذاتي في تاريخ غرب آسيا 

قوم كاشو يسمى كاساؼ، كما يسمى كاسيت أيضًا وجاء اسمو من اسم إلية الجبمي كاشو، 

ومن أسماء آلية الكاشيين اآلرية : دنياش وسورياش، واتخذ الكاشيون رموزًا لآللية، وتجنبوا صنع 

لو الحرب الذؼ تتبعو التماثيل ليم واتخذوا الصميب رمزًا  لو العدل والمساواة، وا  إللو الشمس، وا 

 الشمس . 

                                                           

(
ٔ9

 .9ٙٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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وقد استوطن الماشيون الجزء األوسط من سمسمة جبال زغروس وكانوا يغيرون عمى ببلد 

بابل، فياجميم البابميون وألحقو الدمار بببلدىم ولكن الكاشيين، تعاونوا مع الكوتيين والمولمو، 

ق . م، ثم ىاجموا ببلد سومر وسيطروا  1762وا عمييا حوالي سنة وىاجموا ببلد بابل واستول

ق. م تقريبًا، وظل ىذا الفرع 1171عمييا، وظموا يحكمون بابل وسومر قرابة ستة قرون، إلى سنة 

رب إيران (، ثم زال ىذا االسم وحل بعد الميبلد في لورستان ) جنوب غ معروفًا بيذا االسم إلى ما

 ورية . محمو اسم العشائر الم

عمى أن دورىم الحضارؼ برز وقد خضع الحوريون في البداية لمتأثيرات السومرية واألكادية، 

ق. م،  1452منتصف األلف الثاني قبل الميبلد، فأسسوا مممكة ميتاني القوية حوالي سنة  يف

جميع مناطق –وكانت عاصمتيا وشوكاني ) أشوكاني = شيكاني ( وشمل تعوذ الميتانيين 

( شرقًا إلى خا ) كركوك ان وشمال سوريا بما فيو حمب، والخبلصة أن نفوذىم امتد من أراب  كوردست

 .  (22)البحر المتوسط غرباً 

كان ىذا االسم في عيد األكاديين في األصل يدل عمى منطقة جغرافية تمتد من عيبلم 

ن كانت قد انفصمت عن اشرقًا إلى جبال أمانوس غربًا، ثم صارت عممًا لقبائل كبيرة في كوردست

االقوام األصمية القديمة المعروفة بأقوام زغروس، وذكر ميرداد إيزادؼ أن قبيمة زيبارؼ المقيمة حاليًا 

في كردستان الجنوبية تمت بصمة نسب إلى فرع سوبارؼ ) أن سوبارؼ اسم أطمقو السومريون عمى 

 الكوتيين، ... . 

وكان شعب خمدؼ ) نايرؼ / نيرؼ( عمى  مر بنا أن ىذا الشعب حل محل شعب سوبارؼ،

جانب كبير من القوة والشجاعة، فاستطاع أن يتمثل جميع أقوام كردستان ويدمجيا في كيان واحد، 

                                                           

(
ٕٓ

 . 99-90ٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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وخاض حروبًا طاحنة ضد األشوريين، واضطر الممك اآلشورؼ تيجبلت ببلرسد األول إلى محاربة 

رد، وانتصر عمييم، وأقام نصبًا عند جيوش ثبلثة وعشرين ممكًا من مموك خمدؼ في ىضبة مبل زك

ومنيا  –منابع دجمة سجل عميو انتصاره واألرجح أن عشيرة نيرؼ الكبيرة في كوردستان الوسطى 

 م ىي من ىذا الفرع وتأسست حكومة خمدؼ  1882الشيخ عبد هللا نيرؼ قائد الثورة الكردية سنة 

موكيم ساردوريس األول، وكان معاصرًا لمممك ) أورارتو( في أوائل القرن التاسع قبل الميبلد، ومن م

 .(21)... وان () ق. م( وىو الذؼ يبنى مدينة ترسباس 824-858لث) األشورؼ شممانصر الثا

 أن ىؤالء األقوام (22)يقول المؤرخان الشييران ) ىرفي رونبض ( و) ىنرؼ برستيد ( 

من شعوب ىم شعبة اسم ) اآلريين ( والشعوب المجاورة والمتقاربة األجناس التي يطمق عمييا أحياناً 

د الشرقية والشمالية الشرقية لبحر ق . م ( الببل 2225) قطنون حوالي(، الذين كانوا يأوربي –)ىندو

قزوين وكان قسم من ىؤالء األقوام يشتغل بالزراعة والفبلحة ولكن المجموع كان وال يزال في الدور 

 يا كان قد وصل إلى الدور المعدني . الحجرؼ من أدوار التاريخ، ما عدا قميبًل من

وفضبًل عن اقتناء ىؤالء الشعوب واألقوام المواشي واألغنام فقد كانوا عمى درجة من الرقي . 

 وما بعدىا ( .  171واستأنسوا من الحيوانات الحصان ولكنيم كانوا يجيمون الكتابة ) برستيد ص 

بلد اليندية حيث خمفوا لنا ىنالك كتابًا إلى الب (23)وقد ارتحل بعض من ىذه العشائر اآلرية 

مقدسًا بالمغة السنسكريتية يسمى ) فيداس ( ويتضمن معمومات ىامة عن حياتيم األولى واألدوار 

                                                           

(
ٕٔ

 .ٔٓٔ-ٓٓٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٕٕ

 ًٝزبة ) ربه٣ـ أٝهثب اُؼبّ ( .ٓئُق ًزبة اُؼٖٞه اُول٣ٔخ  (

(
ٕٖ

أٝهث٢ (  –( إ ا٬ٛم ُلع ) آه١ ػ٠ِ ّؼٞة، ٛ٘لٝ  ٣ٖٔ٘وٍٞ ثوٍز٤ل ٓئُق ًزبة ) اُؼٖٞه اُول٣ٔخ ٓ  (

ً ) ا٣وإ   –ٖٓ اُـِطبد أُْٜٞهح ٝاُْبئؼخ ا٠ُ ا٥ٕ كبُٖٞاة هٖو اٍزؼٔبٍ ٛنٙ اُِلع اُن١ اّزن ٓ٘ٚ ُلظب

 –وإ اُز٢ ٢ٛ اُغيء ٖٓ رِي ا٧هٞاّ أُطِن ػ٤ِٜب رو٤ًت ) ٛ٘لٝ ا٣وا٢ٗ ( ػ٠ِ ػْبئو ٝهجبئَ ٛٚجخ ا٣

 أٝهث٢ (.
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التاريخية التي مرت بيم . كما أن القسم الباقي من ىذه العشائر اآلرية توجد نحو الغرب الجنوبي 

بارساؼ ( أقوػ فروع ىذا  –ميد ( و) بارس  –ماد  ووادؼ الرافدين. واستوطنيما، فكان شعبًا )

 . (24)القسم األخير

أخبار الميديين قميمة، وىي أحيانًا غامضة، والغريب أننا ال نعرف أخبارىم من مصادرىم  

نما تعرف أخبارىم من مصادر  وسجبلتيم، مع أنيم أسسوا دولة قوية، ثم بنوا امبراطورية كبرػ، وا 

ئد جيرانيم األشوريين والفرس واألرمن، ومما دونو بعض اليونان أمثال اكسينوفان ) زينوفون (، قا

المرتزقة العشرة آالف، والرحالة المؤرخ ىيرودوت والطيب المؤرخ كتسياس ؛ وىذا في حد ذاتو دليل 

عمى حممة التعتيم والتغييب التي تعرض ليا التاريخ الميدؼ، وسميمة التاريخ الكردؼ، منذ ثبلثة 

تمك الحممة آالف عام، وما زال بعض أصحاب الذىنيات اإلمبراطورية في غرب آسيا يحممون لواء 

 بحرص شديد . 

وقد ذكرت المدونات اآلشورية، في القرن التاسع ق. م، اسم شعب ) ميد ( وثيق الصمة 

بالفرس يقطن المنطقة المجاورة لببلد آشور من ناحية الشرق، وأدػ كل من الممكين اآلشوريين 

ما ألزما ق. م ( أني 725-722ق. م ( وسرجون الثاني )  728-747تغبلت بالسر الثالث ) 

، وأنيم شعب فيم في الكتابات اآلشورية بأنيم ) الميديون الخطرون (الميد بدفع الجزية، وجاء وص

 قبمي لم يتحد تحت لواء ممك واحد . 

                                                           

(
ٕٗ

 .ٖٗٔى٢ً ثي، دمحم أ٤ٖٓ، ف٬ٕخ ربه٣ـ اٌُوك ًٝوكٍزبٕ، ٛ/ كاه اُْئٕٝ اُضوبك٤خ اُؼبٓخ، ثـلاك اُؼوام، ٓ (
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ا وكممة ماديون ) ميديون ( ىي بالمغة اآلشورية ) ماداؼ ( و) أماداؼ ( و) وماتاؼ (، أم

 (، وبالمغة الفارسية القديمةاؼمادوبالمغة العبرية القديمة)يو(  –) ماتا بالمغة العيبلنية الحديثة فيي 

 . (25)ك ( –دؼ (، وبالمغة األرمنية القديمة) مارمادؼ = ميأما بالمغة اليونانية القديمة، )) مادا (، و 

ولعل ابرز حدث في تاريخ الميد ىو حربيم ضد امبراطورية آشور، فقد كانت ىذه 

المنطقة التي تعرف اليوم بالشرق األوسط وتشمل إيران  االمبراطورية ىي األقوػ آنذاك في

يديا قديمًا ( وكانت فروع الشعب الميدؼ ردستان والعراق وسوريا وتركيا ) لوأذربيجان وأرميني وك

تتطمع إلى الخبلص من السيطرة اآلشورية، فشن مموك آشور الحمبلت المتتالية عمى معاقميم، 

 مدنيم وقراىم وأجبروىم أحيانًا عمى اليجرة إلى مناطق نائية .  وأنزلوا بيم أفدح الخسائر، ودمروا

وحدث أول اتصال بين الميد واآلشوريون في خصام دائم مع الميديين وحققوا بعض 

االنتصارات عمييم، ولكنيم عجزوا عن فرض سمطة فعمية عمييم، فقد حاربيم كل من شمما نصر 

 ق. م ( وتغبلت ببلسر الثالث  812-821) ق. م ( وشمشي حدد الخامس  842-858الثالث ) 

-682ق. م (، كما حاربيم أسرحدون )  725-722ق. م ( وسرجون الثالث )  728 – 747) 

 ق. م ( .  626-668ق. م ( وآشور بانيبال )669

وحوالي منتصف القرن الثامن قبل الميبلد برز زعيم ميدؼ عبقرؼ يدعى وايكو بن فراورنيس 

ق. م ( ويسمى ديوكو وديوسيس أيضًا، ويسمى في المصادر الفارسية  675-727حكم بين ) 

فوحد صفوف الميدين تحت لواء تكوين  (داؼ أوك  )كيقباد، وأوردد ياكو نوف اسمو بصيغة 

                                                           

(
ٕ٘

 اُق٤َِ ، ك. أؽٔل ٓؾٔٞك ،ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أُنًٞه ٍبثوبً . (
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المراسيم، واتخذ مدينة  وانتقل بالميديين من القوانين وأصدر د قبائل ميديا (اتحا سياسي باسم )

 .  (26)( عاصمة لمدولة الناشئة .. أكباتانا) آمدان = ىمدان 

عصره، حتى أن الممك اآلشورؼ  وكان الزعيم الميدؼ فراورتيس قد بمغ مكانو مرموقة في

لعاصمة اآلشورية نينوػ، لكن السكيث، أسرحدون شرع يخطب وده، وبمغت الجرأة بو أنو ىاجم ا

وا مع اآلشوريين، ىاجموه من الخمف فباء ىجومو بالفشل وقتل في المعركة، ولم فالذين كانوا قد تحال

 عامًا، في الفترة بين عامي  28يكتف السكيث بذلك بل ىاجموا ميديا وبسطوا سيطرتيم عمييا 

 ق. م ( . 653-624) 

ق. م (  584-632حكم ابنو كي أخسار أو كيخسرو ) ال بعد مقتل فراورتيس خمفو عمى

(، وىو أعظم مموك ميديا، وكان قائدًا صادر )أكسركيس ( و) سياشاريس ويسمى في بعض الم

محنكًا حازمًا ورجل دولة عظيمًا، حرر ميديا من السكيث، وفرض سيطرتو عمى ببلد فارس من 

 جديد وأسكن القبائل الرحالة ونظم شؤونيم . 

في القتال ؛  القوانين، ونظم الجيش عمى أسس حديثة مقتبسًا بعض أساليب السكيثوسن 

مناورة، وأسس خيبلة سريعة الحركة، وميز رماة السيام عن الفرسان، وبعد أن مثل سرعة الحركة وال

ق. م ( ضد  625-627مممكتو عقد تحالفًا مع الممك البالبمي نابو بوالصر )  كيخسرو أركانوطد 

لمشترك امبراطورية آشور، وكان نابو بوالصر واليًا عمى بابل من قبل الممك اآلشورؼ عدوىما ا

ؼ آشور بانيبال، لكنو استقل عن الدولة اآلشورية وكان من مصمحتو أن يتحالف مع الممك الميد

 .  (27)رر ببلده يستطيع الوقوف ضد اآلشوريين ويح

                                                           

(
ٕٙ

 . ٘ٓٔ-ٗٓٔ-ٖٓٔك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  اٌُوكربه٣ـ  (

(
ٕ1

 ٗلٌ أُٖله ٓنًٞه ٍبثوبً . (
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ة ىاجم كيخسرو امبراطورية آشور سنة بعد ىذه االستعدادات العسكرية والترتيبات الخارجي

قاعدة النطبلق أعمالو  –ق. م، واتخذ أرابخا ) كوخيني = كركوك ( وكانت ذات أىمية بالغة  615

الحربية، وزحف بجيشو عمى العاصمة نينوػ فقاومتو مقاومة عنيفة، فاتجو إلى العاصمة الدينية 

ي، وىاجم الحميفان نينوػ من جديد سنة الممك البالبم وعندئذ انضم إليو خميفوآشور وفتحيا، 

ق. م، فسقطت بعد دفاع آشور مستميت، وانتحر الممك اآلشورؼ ساراك بن آشور بانيبال 612

وتولى القيادة عمو آشور أو باليت، فانسحب بفرقة من الجيش اآلشور إلى حران، منتظرًا وصول 

 المعونة من حميفيم الممك الصرؼ أمازيس . 

لعون العسكرؼ لحمفائو اآلشوريين، وبعد مناوشات ومعارك عديدة، دامت واسرع أمازيس با

ق. م خسر الحمف اآلشورؼ المصرؼ الحرب أمام الحمف الميدؼ البابمي،  625-612بين سنتي 

وزالت من الوجود واحدة من أقوػ إمبراطوريات العالم القديم واستكمل كيخسرو توحيد المناطق التي 

يندو أوربية عمى تخوم القوقاز، فياجم دولة أورارتو وألحقيا بمممكة ميديا، استقرت فييا األقوام ال

واصبح غرب آسيا مقسمًا بين أربع ممالك ىي : مممكة ميديا في كوردستان الحالية، ومممكة كمديا 

 .  (28)في العراق الحالي ومممكة ليديا في آسيا الصغرػ ) غرب تركيا حاليًا ( والمممكة المصرية .. 

ق. م خمفو عمى العرش ابنو استياك ) استياجيس ( وقد  585وفات كيخسرو سنة  بعد 

، وىو اسم كردؼ )رامي الرمح (اآلريانية القديمة أرشتيفاكا أؼ ق. م واسمو ب 552-584حكم بين 

الذؼ يرمي الرمح، وذكر ميرداد إيزادؼ أن استياك ىو آزىي دىاك آزؼ، الذؼ الصيغة، ويعني )

 اإلسبلمية باسم الطاغية ) الضحاك ( . المصادر  عرف في

                                                           

(
ٕ0

 .0ٓٔ-1ٓٔٗلٌ أُٖله أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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وكان من نتائج التحالف الميدؼ البابمي والمصاىرة بين ميديا وليديا أن ساد األمن والسبلم 

 في غرب آسيا .. 

إن سياسات أستياك االستبدادية جرت عميو نقمة بعض أعضاء الطبقة العميا في المجتمع 

دة الجيش، وكان قد خان استياك في بعض األمور، الميدؼ، ومنيم ىارباك ) ىارباجوس( كبير قا

عشاء حسبما زعم، األمر الذؼ جعل األخير يقف  ابنو وقدم لو لحمو طعامًا في وجبةفقتل استياك 

ضد الممك، ويقنع بعض الكيان الموغ والنببلء والقادة الميديا باالنضمام إلى كورش، ودارت الحرب 

اعو، وابتيج بعض الميدين بالحرب نتيجة خيانة ىارباك وأت بين استياك وكورش وأخيرًا خسر استياك

بالخبلص من طغيانو، وخسرت ميديا استقبلليا، وأصبحت تابعة لئلمبراطورية اإلخميينة بدءًا من 

 .  (29)ق. م( 552عام حوالي ) 

 ق. م ( 335- 555في العهد األخميني )  الكرد

القرن التاسع قبل الميبلد، سكنوا المنطقة  إن الفرس حينما قدموا إلى اليضبة اآلريانية، في

 822ة التي كانت تسمى ) بارسوا ( وىي تقع جنوب غربي بحيرة أورميا، لكنيم ىاجروا حوالي سن

حوالي ع شعب أورارتو ) خمدؼ ( واتجيوا جنوبًا إلى أن سكنوا، ق. م من تمك المنطقة تحت ضغ

يارؼ القريبة من عيبلم وأسسوا ىناك يول الممتدة عمى طول جبال بختسم، في الق.722سنة 

 ( . األولى التي تسمى ) بارسواماش  دولتيم

ادة بعد فترات من التبعية، تارة لعيبلم وأخرػ لآلشوريين وثالثة لمميد نيض الفرس تحت قي

، ويبدو أن نجم ىذه األسرة كان في أسرة ممكية يسمى جدىا األول ) أخميني ( أو ) أحماني (

زعيميا قمبيز األول بن كورش األول من مانادنا ابنة الممك الميدؼ أستياك،  صعود، فقد تزوج

                                                           

(
ٕ9

 . ٓٔٔ-9ٓٔٗلٌ أُٖله أُنًٞه ٍبثوب ً، ٓ  (
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فولدت لو كورش الثاني، ومر قبل قميل أن كورش الثاني انتصر عمى جده لوالدتو، الممك الميدؼ 

 .  (32)ق.م وأقام الدولة األخمينية مكان الدولة الميدية  552استياك سنة 

نجازات الحضارية التي قام بيا الميديون، وأخذىا عنيم وأورد ول ديوارنت كثيرًا من اإل

) فقد أخذ الفرس لميد لم يكن قميبًل ؛ حيث قال : الفرس األخمينيون، وىي دليل عمى أن ما أنجزه ا

عن الميديين لغتم اآلرية وحروفيم اليجائية التي يبمغ عددىا ستة وثبلثين حرفًا، وىم الذين جعموا 

واسع، وعنيم أخذوا قانونيم األخبلقي الذؼ يوقييم باالقتصاد وحسن  العمارة العمد عمى نطاق

لييو  التدبير ما أمكنيم، وقت السمم وبالشجاعة التي ال حد ليا في زمن الحرب، ودين زردشت وا 

 .  (31)أىو رامزدا وأحرمان ونظام األسرة األبوؼ، وتعدد الزوجات، وطائفة من القوانين 

وذكر المؤرخون أن الفرس اقتبسوا الخط المسمارؼ من الميد، كما أن المغة األدبية الفارسية 

تأثرت كثيرًا بالمغة الميدية، ويبدو أن الزؼ الميد كان غاية في األناقة بمقاييس ذلك العصر طبعًا، 

المبلبس  إلى درجة أنو كان معروفًا عمى النطاق اإلقميمي والعالمي، وكان معظم الفرس يمبسون 

الميدية ويتحمون بالحمى الميدية، بل كان من األىمية بمكان أن يتمقى أحد األشراف من ممك الفرس 

وليس ىناك كالفرس شعب ينزع إلى األخذ بمناىج من باب التشريف، قال ىيرودوت : )بزة ميدية 

ر أناقة من أكثمن ىو غريب عنو فيم يرتدون أزياء الميديين مثبًل، العتقادىم أن تمك األزياء 

 ( . أزيائيم 

كان الميديون متقدمين عمى الفرس حضاريًا، وكان الممك األخميني نفسو ربيب الثقافة 

الميدية، وكان من العاممين في الجياز اإلدارؼ الميدؼ ويدرك أىمية استثمار قدرات الميديين 

فرس في المناصب اليامة، اإلدارية والحضارية بشكل عام في دولتو الناشئة، فجعل الميد شركاء ال
                                                           

(
ٖٓ

 .ٕٔٔ-ٔٔٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٖٔ

 .ٖ٘، ٝاٗظو : ٤ٛوٝكٝد : ربه٣ـ ٤ٛوٝكٝد، ٓ ٔٓٗ/ٍٕٝ ك٣ٞاهٗذ : هٖخ اُؾٚبهح،  (
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إن الشعب الميدؼ شقيق الشعب الفارسي، أنو ؤرخ أنطون مورتكارت أن يقول : )وىذا ما حدا بالم

احتل مكانًا رفيعًا بين ىذه الشعوب المحكومة، وشارك في القيادة السياسة لئلمبراطورية مشاركة 

 .  (32)( درجة الثانية بعد الشعب الفارسي أتت في ال

دوت لباس الفرس وعتادىم في الجيش الذؼ قاده أحشويرش ) حكم بين ووصف ىيرو 

القبعة المثمثة، وىي من المباد  يونان، فذكر أنيم كانوا يرتدون )ق. م ( لمياجمة ال 486-464

الناعم، والقميص المطرز مع أكمامو، وفوقو الدرع الذؼ يبدو كحراشف السمك، والسروال، وأما 

من قضبان الصفصاف، وتحتو المقبلع والرمح القصير والقوس القوية  عتادىم فيو الترس المصنوع

 ( . مربوط بالنطاق عمى الفخذ اليمنى والسيام المصنوعة من الخيزران والخنجر ال

ويضيف ىيرودوت إذ الفرقة الميدية في جيش أحشويرش كانت ترتدؼ الذؼ نفسو وتتسمح 

 (33)( ل، وليس زيًا فارسيًا يأتي بشكل دؼ األصبالعتاد ذاتو وأكد أن ) ىذا النمط من المباس مي
(34) . 

بعد انتصار اإلسكندر المكدوني عمى الممك الفارسي دارًا الثالث في معركة كوكميبل قرب 

ق. م، أصبحت كردستان ) ميديا وكوردوئين وغيرىا من المقاطعات ( تابعة 331أربيل، سنة 

أذربيجان الغربية التابعة إليران حاليًا ( زعيم  إلمبراطورية اإلسكندر وكان حاكم ميديا الصغرػ )

ميدؼ يدعى أترويات، وكان دارا الثالث قد استعان بالقوات الميدية بقيادة أتروباك كرد ىجوم 

 األسكندر، بل أن أتروباك كان قائد فرقة االستطبلع في معركة كوكميبل . 

                                                           

(
ٖٕ

 . 1ٖ٘-1ٖٗأٗطٕٞ ٓٞهرٌبهد : ربه٣ـ اُْوم، ا٧ك٠ٗ اُول٣ْ، ٓ  (

(
ٖٖ

 . ٙٔ٘-٤ٛ٘ٔ٘وٝكٝد : ربه٣ـ ٤ٛوٝكٝد، ٓ  (

(
ٖٗ

 . ٗٔٔ-ٖٔٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ربه٣ـ اٌُوك، ٓ  (
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دؼ اإلسكندر ؛ مارس أتروبات بعد ىزيمة دارا الثالث، وسقوط اإلمبراطورية الفارسية في ي

ق. م، واستطاع رويدًا رويدًا 323سياسية حكيمة مع اإلسكندر ومع خمفائو بعد وفاتو في بابل سنة 

) دون الصغرػ التي سميت في عيده باسم ) أتروباتيا (، وقال دياكونوف :  االستقبلل بحكم ميديا

م والظروف الداخمية بين األقوام الميدية شك كان أتروبات رجبًل شجاعًا وعاقبًل ولو لم تكن األيا

ع مؤاتية، ولو لم يكن جيشو قديرًا، لما استطاع في ذلك الوقت أن يؤسس دولة جديدة مستقمة ويحاف

 . (35)( عمييا ميما كان عاقبًل مدبرًا 

ويبدو أن أمجاد دولة ميديا العابرة كانت ال تزال حية في ذاكرة أتروباك فحرص عمى أن 

ميديا يوصل الحاضر بالماضي، فأحيا النيج الحضارؼ والسياسي الذؼ أرسى دعائمو زعماء 

إن المممكة الجديدة التي كانت تسمى رسميًا دولة ميديا، يسمييا  األوائل، قال دياكونوف : )

 ...  ) ميديا األتروباتية ( أو يسمونيا ) أتووباتيا (لمواطنون، ا

 . ميدية لعيد أيام ديوك الماضيةإن الدولة الجديدة حافظت عمى النيج السياسي والحضارة ال

بعد وفاة أتروبات صارت ميديا من جممة الببلد التي كانت من نصيب سموقس األول، أحد 

حكم السموقي لم تيدأ في ميديا، ودام الحكم السموقي كبار قادة اليونان، غير أن االضطرابات ضد ال

ق. م، حين سيطر األشكان ) الفرث = البرث =  247ق. م إلى حوالي سنة  311من حوالي سنة 

األرشاك ( عمى فارس وميديا، واستولى األرمن عمى شمال ميديا بمعاونة الممك األشكاني ميرداد 

 . (36)بلد في الربع األول من القرن الثاني قبل المي

                                                           

(
ٖ٘

 . 11ٔبه٣ـ اٌُوك، أُٖله اَُبثن، ٓ . ٝ ر ٕٕٗك٣بًٞٗٞف : ٤ٓل٣ب، ٓ  (

(
ٖٙ

. ٝربه٣ـ اٌُوك أُٖله ٖٓٔا٧ٍؼل ، ٍب٢ٓ ٍؼ٤ل ، ٝاُٜب٢ّٔ ، هٗب عٞاك ، ربه٣ـ اُْوم ا٧ك٠ٗ اُول٣ْ، ٓ  (

 .0ٔٔ-1ٔٔاَُبثن، ٓ 
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 تابع األرمن بسط نفوذىم عمى ببلد الكرد، وكان ذلك في عيد الممك األرمني ديكران الثاني 

( وقد غزا ىذا الممك البمدان المجاورة ألرمينيا، وأسس إمبراطورية تمتد من بحر قزوين غربًا ) الكبير

سيا ) القوقاز ( والبحر األسود إلى كبادوكيا وكيميكيا والساحل السورؼ بما فيو فينيقيا غربًا ومن قفقا

شمااًل إلى أربيل وسوريا الداخمية جنوبًا، وبنى عاصمتو الجديدة ديكرانا كيرتا ) فارقين( في 

كردستان، وىذا يعني أن قسمًا من مناطق جنوب كردستان ومعظم مناطق شمال كردستان أصبحت 

 تحت النفوذ األرمني . 

د زحف القائد الروماني نوكولوس عمى ممتمكات وفي الربع الثاني من األول قبل الميبل

أرمينيا، وىزم ممكيا ديكران الثاني، واستولى عمى عاصمتو الجديدة، لكن ديكران جدد القتال ضد 

الرومان، وألحق اليزيمة بموكولوس بالقرب من نير مرادصو، فتراجع الرومان إلى نصيبين، وكانوا 

شكان واألرمن وىذا يعني أن كردستان أصبحت ميدانًا قد اتخذوىا قاعدة ليم في حروبيم ضد األ

 رئيسيًا لممعارك الطاحنة بين ىذه القوػ اإلقميمية الثبلث حينذاك : الرومان، واألشكان، واألرمن . 

بالميد لم يكونوا ممثمين  –وبتدقيق النظر في التوزانات اإلقميمية حينذاك يتضح أن الكرد 

اولون الخبلص من النفوذ األشكاني فكانوا يمقون التأييد والدعم ث، فقد كانوا يحعمى ىامش األحدا

من الطرف الروماني، وانجمت الصراعات اإلقميمية عن معسكرين متنافسين متصارعين : األول 

 .  (38) (37)يضم األشكان واألرمن، والثاني يضم الرومان والميد 

 – 226م أسقط أردشير بابكان الدولة األشكانية وأسس الدولة الساسانية )  226في سنة 

م (، وفرض سمطتو عمى أمينيا وكردستان، واتخذ الزردشتية دينًا رسميًا لجميع إيران، وتشدد  652

                                                           

(
ٖ1

 . 9ٔٔ-0ٔٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (

(
ٖ0

 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔأُلٝه ، ٓوٝإ ، ا٧هٖٓ ػجو اُزبه٣ـ، ٓ  (
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في ذلك، حتى إن موبذان ) رئيس الكينة وقاضي القضاة ( كان الرجل الثاني في الدولة بعد 

 بخبلف عيد األشكان الذين أفسحوا المجال لمحريات الدينية .  الممك،

ولم تيدأ كردستان، وظمت الثورات والقبلقل قائمة فييا، واصبحت مسرحًا لمصراع بين 

الساسانيين والرومان، وكانت تقع في أيدؼ الروم وحمفائيم األرمن تارة وفي أيدؼ الساسانيين تارة 

 .  (39)حات اإلسبلمية أخرػ وظمت الحال كذلك حتى الفتو 

ق. م في أيدؼ  552خسر الكرد استقبلليم القومي والسياسي منذ سقوط دولة ميديا سنة 

الفرس األخمين، فأصبحوا تابعين ليم أواًل، ثم لئلسكندر المكدوني، والدولة السموقية اليونانية من 

لمدولة الساسانية من سنة ق. م، ثم 252ق. م، ثم لمدولة اإلشكانية ) البرثية ( من سنة  332سنة 

م، وكانت األجزاء الشمالية والغربية من كردستان تقع أحيانًا تحت سمطة األرمن والرومان، 226

الباقي  حين كان الثمث وعند ظيور اإلسبلم كان ثمثا كردستان تقريبًا تابعًا لمدولة الساسانية، في

 ) الرومية ( . تابعًا لمدولة البيزنطية 

  لمعروف أن الوجود العربي في العراقل عبلقة الكرد بالعرب قبل اإلسبلم، فاوال نعمم تفاصي

لى تخوم الصحراء، أما  ) حسب تكوينو السياسي الحديث ( كان يصل إلى الحيرة ) قرب الكوفة ( وا 

ببلد ما بين النيرين جنوبًا وشمااًل فكانت موطن الشعوب القديمة من سومريين ونبط ) لعميم 

مة اديين وبابميين وآشوريين وكمدان، إضافة إلى الفرس والكرد، وأما مناطق شرقي دجالصابئة ( وأك

 ( . سماىا العرب ) عراق العجم فكانت مواطن الكرد خاصة ولذا 

الدليل عمى وجود العبلقات الفردية أن الكتب الخاصة برجال الحديث النبوؼ، تذكر تابعًا 

 نقد الرجال  االعتدال فياسمو ميمون الكردؼ، وجاء في كتاب ميزان 

                                                           

(
ٖ9

 . ٕٕٔ-ٕٔٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (
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ه( أن كنية ميمون ىي أبو بصير، وذكر كل من الحافع الذىبي  758) ت  (42)لمحافع الذىبي 

 . (42()41)والحافع المزؼ تابعيًا آخر اسمو ميمون بن جابان، وكنيتو أبو الحكم 

بدأت العبلقة بين الكرد والعرب، بشكل مباشر، خبلل الغزوات العربية واقتضى الواقع 

الجيوبوليتيكي حينذاك أن يغزوا العرب المسممون كردستان عبر محورين، بصورة متوالية تقريبًا، في 

 ه ( : 23عيد الخميفة عمر بن الخطاب ) اغتيل سنة 

: اشتمل عمى مناطق جنوبي كردستان التي كانت تابعة لمحكم  جنوبيالمحور ال -1

 الساساني الفارسي .

: اشتمل عمى األجزاء الشرقية من غربي كردستان وامتد من بعد،  شماليالمحور ال  -2

 إلى شمالي كردستان الذؼ كان تحت النفوذ البيزنطي . 

عمر بن الخطاب قد عين سعد بن أبي وقاص قائدًا عمى جبية  المحور الجنوبي : كان الخميفة

و الذؼ جر اليجوم فارس، وكان تقيقر الجيش الفارسي إلى داخل ببلد فارس، عبر كردستان، ى

العربي عمى ببلد الكرد، فبعد ىزيمة الفرس أمام العرب في معركة القادسية فر الممك يزدجرد الثالث 

من المدائن ومضى إلى حموان ) ألوان = ألوند = درتنك = زىاو ( في جنوبي كردستان، واتخذىا 

قرب كرب كركوك ( إليقاف مركزًا لمقيادة، ووجو الجيش الفارسي إلى مدينة جموالء الكردية ) 

 .  (43)الزحف العربي المتصاعد 

                                                           

(
ٗٓ

 . ٖٕٙ/ٗاُنٛج٢ : ٤ٓيإ، ا٫ػزلاٍ ك٢ ٗول اُوعبٍ،  (

(
ٗٔ

 . ٖٕٙ/9ٕ، ٖٙٔ/1ٕأُي١ : رٜن٣ت أٌُبٍ ك٢ أٍٔبء اُوعبٍ،  (

(
ٕٗ

 . ٗٗٔ-ٖٗٔك٢ اُؼٜٞك ا٬ٍ٩ّ، ٓ ٗلٌ أُٖله ربه٣ـ اٌُوك  (

(
ٖٗ

 . 99ٕ، اُج٬مه١ : كزٞػ اُجِلإ 0ٕٓ-1ٕ/ٗاُطجو١، ربه٣ـ اُطجو١،  (
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وبعد أن فتح العرب المدائن أرسل سعد بن أبي وقاص جيشًا بقيادة ابن أخيو ىاشم بن عتبة 

ة بين الفريقين، وحمت شه، ودارت معركة شو 16بن أبي وقاص عمى جموالء في آواخر سنة 

ه وتراجع شرقًا، وشرع العرب 19اليزيمة بالجيش الفارسي واضطر يزدجرد إلى مغادرة حموان سنة 

يياجمون الحاميات الفارسية في كردستان، وقد توجيوا بقيادة جرير بن عبد هللا البجمي إلى 

 (44)نيم ثم توجو إلى خانقين بندنيجين ) مندلي (، فطمب أىبل األمان عمى أداء الجزية والخراج، فأم
(45)  . 

كانت الجزيرة ىي المدخل إلى غربي كردستان وشمالييا، وقد كمف الخميفة عمر المحور الشمالي 

ه ففتحيا، ثم سار إلى حران فجيز عمييا 18بن غنم بفتحيا، فانتقل إلييا سنة االقائد عياض 

صرىا، فخرج المقاتمون منيا وقاتموا صفوان بن المعطل وحبيب بن مسممة، وسار ىو إلى الرىا فحا

مان، فأجابيم عياض واألالعرب، فيزميم العرب حتى أوصموىم إلى المدينة، فطمب أىميا الصمح 

بسم ميحرلا نمحرلا هللا . ىذا كتاب من عياض بن غنم  و : )إلى ذلك وكتب ليم كتابًا نسخت

إلي عن كل رجل دينارًا ومدػ قمع، ألسقف الرىا. إنكم إن فتحتم لي باب المدينة عمى أن تؤدوا 

صبلح الجسور  فانتم آمنون عن أنفسكم وأموالكم وأوالدكم ومن تبعكم، وعميكم إرشاد الضال وا 

 .  (46)( هللا وكفى باهلل شييدًا والطرق ونصيحة المسممين . شيد 

 ه رجع عياض إلى حران فحاصرىا، إلى أن صالحة أىميا عمى مثل صمح الرىا . 19في سنة 

                                                           

(
ٗٗ

 . 19ٔ-10ٔاُج٬مه١ : كزٞػ اُجِلإ، ٓ  (

(
ٗ٘

 .1ٕٔ-ٙٗٔٗلٌ أُٖله، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ (

 

 

 

(
ٗٙ

 . 10ٔاُج٬مه١ : كزٞػ اُجِلإ، ٓ  (
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سروج ورأس كيفا ) قرب حران واألرجح أنيا حصن  ه أيضًا توجو عياض إلى19في سنة و 

 كيفا نفسيا ( فغمب عمى أرضيا وصالح أىل حصونيا عمى مثل الرىا. 

 ه فتح عياض آمد ) ديار بكر ( بغير قتال عمى مثل صمح الرىا . 22ه وأوائل سنة 19وفي سنة 

ه سار عياض بن غنم إلى أرز الروم ) قاليقبل ( ففتحيا عمى مثل صمح  22وفي سنة 

دليس ثم خبلط فصالحوه، وانتيى إلى أطراف أرمينيا وبعث جيشًا إلى ودخل الدرب فبمغ بنصيبين، 

 .  (47)سنجار ففتحيا صمحًا، واسكن فييا قومًا من العرب 

الفتقار إلى الشرعية الدينية في قيادة الدولة، عانى الخمفاء األمويون طوال عيدىم من عقدة ا

فالمعروف أنيم حمموا لواء المعارضة ضد اإلسبلم بقيادة زعيميم أبي سفيان، وأن أبا سفيان وبعض 

 سادة األمويين لم يدخموا اإلسبلم إال عندما خسروا كل أساليبيم وأسمحتيم في معارضتو . 

أؼ متوارثًا، وابتكروا  –كما قيل  -ًا عضوضًا ولذا جعل بنو أمية الخبلفة اإلسبلمية ممك

استراتيجية تتواقف مع موضعيم في خريطة المرجعيات اإلسبلمية، ومع طموحاتيم السياسية، 

وأقاموا استراتيجيتيم تمك عمى أساسين اثنين : ) العصبية القبمية والعصبية العربية فمن ناحية أشعل 

العدنانيين ) عرب الشمال ( والعرب القحطانيين ) عرب  الحكام األمويون نار العصبية بين العرب

الجنوب (، بل تجاوزا ذلك إلى إشعال العصبية بين قبائل قيس وقبائل ربيعة من العدنانيين أنفسيم، 

ومن ناحية أخرػ أحدثوا شرخًا بين العرب والعجم ) الشعوب غير العربية ( وأحدثوا مستويين من 

 من الدرجة األولى ىو ) العربي ( ومواطن من الدرجة الثانية ىو  المواطنة في المجتمع : مواطن

                                                           

(
ٗ1

 . ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (
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، (48) چۈ ٴۇ ۋ چ القرآن قال تعالى :  ؼ سنو  ذ) العجمي = المولى ( غير آبيين بالمبدأ ال

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ وقال تعالى : 

 .  (52) (49) چ یی

في وسط  ( عن أبي نضرة : حدثني من سمع خطبة رسول هللا  22978وروػ أحمد ) 

ن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي عمى  )أيام التشريق فقال :  يا أييا الناس أال إن ربكم واحد وا 

 (أعجمي وال لعجمي عمى عربي وال ألحمر عمى أسود وال أسود عمى أحمر إال بالتقوػ، أبمغت 

 ( .  6/199ي في صحيحو ) صححو األلبان

إنما يكون التفاضل في اإلسبلم بين الناس باإليمان والتقوػ، ولعدم الفرق في اإلسبلم أعطى 

وصار ، (51)هللا قوة وىيبة لمزعيم الكردؼ المعروف في التاريخ بالسمطان صبلح الدين األيوبي 

ا عمى العرب لمدة أربعة قرون سنة ومن بعده العثمانيين حكمو  252سمطانًا عمى العرب لمدة قرابة 

 فصار خميفة في اإلسبلم عامة لمعرب والعجم . 

نما أحدثوا اضطيادًا اقتصاديًا ايضًا فكان قصارػ ىم  ولم يكتف الحكام األمويون بذلك، وا 

معظم خمفائيم جمع األموال باسم الجزية، حتى إنيم كانوا يمتعضون عندما يقبل الموالي ) العجم ( 

فتسقط عنيم الجزية نتيجة لذلك، فأمروا والتيم في ببلد فارس خاصة أن يجتمعوا  عمى اإلسبلم،

بين أخذ الجزية والزكاة من الموالي إذا اعتنقوا اإلسبلم، ولم يتوقف ىذا الخرق الصريح لمشريعة 

                                                           

(
ٗ0

 . ٓٔ( اُؾغواد: 

(
ٗ9

 . ٔٔ( اُؾغواد: 

(
٘ٓ

 . 9٘ٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ربه٣ـ اٌُوك١ ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (

(
٘ٔ

 . 0ٙأُولّ ٤ّـ ػجل اُٞؽ٤ل، ربه٣ـ اُْؼت اٌُوك١، ٛ/ أٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ، ثبًَزبٕ، ٓ  (
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 ه ( الذؼ لم يدم حكمو سوػ سنتين  121اإلسبلمية إال في عيد الخميفة عمر بن عبد العزيز ) ت 

 .  (52)ًا تقريب

ان والمبلحع أيضًا أن الخمفاء األمويين كانوا يدركون أىمية الموقع االستراتيجي لكردست

مة ليا جنوبًا وشمااًل، ونجد أن الخميفة عبد الممك بن مروان يولي عمى الجزيرة والمناطق المتاخ

ه عزل الخميفة  91وأرمينيا أخاه دمحمًا ) والد مروان بن دمحم الخميفة األموؼ األخير ( وفي سنة 

ال  الوليد بن عبد الممك عمو دمحمًا وولى مكانو أخاه مسممة بن عبد الممك، وكانت عادة الخمفاء أنيم

 .(53)ال أمراء من األسرة المالكة أو والة ممن يثقون بيم كل الثقة يولون عمى المناطق االستراتيجية إ

مر فيما سبق أن الدولة األموية كانت تنزع إلى العصبية العربية في العبلقة بالمسممين 

لى العصبية القبمية في العبلقة بالعرب أنفسيم، وقد أدر  ك منافسوىم من الموالي ) غير العرب ( وا 

( الجوانب السمبية لتمك النزعة فأحسنوا استثمارىا لصالح دعوتيم  قادة الياشميين )آل النبي

المضادة لؤلمويين، وتقربوا إلى الموالي واتخذوا بعض دعاتيم الكبار منيم، كما أحسنوا استثمار 

  .نقمة القبائل العربية التي لقيت االضطياد عمى أيدؼ األمويين 

بالذكر أن الموالي كانوا قوة ميمة في الدولة العربية اإلسبلمية، سواء أكان ذلك عمى  وجدير

من العرب أم عمى الصعيد الجغرافي، فكردستان وببلد فارس كانوا أكثر عدد الصعيد العددؼ، إذ 

شاسعة وبعيد عن دمشق عاصمة الخبلفة، كما أنيا كثيرة الجبال وعدة المسالك صالحة لمثورات 

مة عمى الكر والفر، وىذا أحد أسباب انطبلق الدعوة العباسية من خراسان في الشرق أواًل، القائ

 وامتدادىا بعدئذ نحو الغرب . 

                                                           

(
ٕ٘

 . ٓٙٔلٌ أُٖله اَُجبم، ك. أؽٔل دمحم ف٤َِ، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ ٗ (

(
ٖ٘

 . ٔٙٔ-ٓٙٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ٧ؽٔل ٓؾٔٞك ف٤َِ، ربه٣ـ اٌُوك، ٓ  (
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يصال  سقاط األمويين وا  وكان لبعض الكرد مساىمة كبيرة في الدعوة إلى آل البيت وا 

لخراساني ) عبد الرحمن م امالعباسيين إلى شدة الخبلفة، ومن أبرزىم القائد الكردؼ الشيير أبا مس

 . (54)ه (  137 – 122بن مسمم عاش بين 

وثمة أسرة كردية عريقة أخرػ كان ليا تأثير كبير في إقامة الدولة العباسية ىي أسرة 

البرامكة الشييرة التي كانت مقربة جدًا إلى خمفاء بني العباس، منذ عيد الخميفة األول أبي العباس 

لى فتر 136السفاح ) ت  ة متأخرة من عيد الخميفة ىارون الرشيد، وكان أبناءىا من جممة ه ( وا 

المستشارين الميمين والوزراء المرموقين في ببلط خمفاء بني العباس، بل إن خالدًا البرمكي كان من 

الخراساني  لدعوة العباسية تحت إمرة أبي مسممجممة القادة الكبار الذين كانوا يعممون في الجيش ا

 .  (55)ب الثورة في خراسان منذ بدايات نشو 

وأدرك العباسيون أيضًا أىمية كردستان اقتصاديًا وعسكريًا، فحرصوا عمى تعيين المقربين 

ه( وولى 136منيم وأىل الثقة والة عمييا، فقد ولي الخميفة العباسي األول أبو العباس السفاح ) ت 

ينما تولى جعفر عمى الموصل، وحه ( ابنو 158الخميفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور ) ت

 .  (57) (56)يد واليًا عمى كردستان وأذربيجان( الخبلفة عين ابنو ىارون الرشه 169ت ابنو الميدؼ)

نما اندلعت فييا القبلقل بين حين   لم يخيم اليدوء عمى كردستان في العيد العباس، وا 

ة أبي العباس السفاح، وساروا ه ( ثار أىل الجزيرة وخمعوا طاعة الخميف 132وآخر، ففي سنة ) 

                                                           

(
٘ٗ

 . ٖٙٔ. ٝ ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ أُٖله اَُبثن، ٓ ٘٘ٔ-٘ٗٔ/ٖاثٖ فٌِبٕ : ٝك٤بد ا٧ػ٤بٕ،  (

(
٘٘

 . 1ٓ٘-ٙٓ٘/ٙو : اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ، اثٖ ا٧ص٤ (

(
٘ٙ

 . 1ٕٗ-ٕ٘ٗ، ٓ ٘اثٖ فِلٕٝ : ربه٣ـ اثٖ فِلٕٝ، ط (

(
٘1

 .٘ٙٔ-ٗٙٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (



35 
 

موسى بن كعب، كما أن الزعيم الخارجي بريكة  –نحو حران لطرد عامل الخميفة في الجزيرة 

 الحرورؼ اغتنم الفرصة وثار بجماعتو من ربيعة في مناطق دارا وماردين واستقل بيا. 

 لقمع الثائرين .  األمر الذؼ حمل الخميفة عمى تولية أخيو أبي جعفر المنصور عمى تمك الديار

الخميفة أبي  أيامواشترك الكرد في كثير من االضطرابات والثورات التي نشبت في كردستان 

جعفر المنصور، وقد ورد إليو الخبر بثورة الكرد في الموصل والجزيرة فندب خالد بن برمك لمقضاء 

. واستمرت  (58)ه ( فتوجو خالد إلى معاقل الثوار، وافمح في إخماد الثورة 158عمييا سنة ) 

  ه( في نصيبين وبمد ودار وآمد وخبلط وأطراف ماردين والموصل .193الثورات ) 

ة في رمي  كتب التراث العربي باسم الخ   وفي غربي إيران الحالية وشماليا العربي عرفت في

.. (  رمي  ك الخ  ه( وقادىا رجل يدعى بأنَ 218) سنة 
(59) (62)  . 

ه ( أرسل 448ىم، ففي سنة ) ذحرص السبلجقة عمى إلحاق كردستان بمناطق نفو 

ن سمجوق إلى الموصل وديار بكر، ثم إلى السمطان طغرول بك ابن عمو قتممش بن إسرائيل ب

ه ( سار طغرل بك إلى الجزيرة وحصرىا، 449ىمدان، وفي ىذه السنة نفسيا، وقيل في سنة ) 

وصالح الممك نصر الدولة أحمد بن مروان الكردؼ، صاحب ميافارقين وحاصرىا، وصالح الممك 

عمى مئة ألف دينار ثم سار  نصر الدولة أحمد بن مروان الكردؼ صاحب ميافارقين وديار بكر،

 إلى سنجار ففتحيا عنوة واستباحيا . 

                                                           

(
٘0

 . ٖٓٗ، ٓ ٘اثٖ فِلٕٝ، ربه٣ـ اثٖ فِلٕٝ ط (

(
٘9

 . 1َّٙٔب٢ٗ ، ؽَٖ: ٓل٣٘خ ٓبهك٣ٖ ٓ  (

(
ٙٓ

 . ٙٙٔ-٘ٙٔربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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وفي عيد السمطان السمجوقي ألب أرسبلن تطمع السبلجقة إلى ببلد الشام وبعد نشوب 

كردية في الصراع بينيم وبين الروم ازداد االىتمام بكردستان وكانت الدولة الدوستكية ) المروانية ( ال

تصمد أمام القوات السمجوقية، وما لبث أن توجو السمطان  شمال كردستان أضعف من أن

السجموقي ألب أرسبلن إلى ديار بكر فحمل إليو ممكيا الكردية نصر الدولة أحمد بن مروان مئة 

 ألف دينار، سعيًا إلرضائو . 

ه( عمى يدؼ صبي ديممي تنازع 485بعد مقتل السمطان ممكشاه بن ألب أرسبلن سنة ) 

، وأصبحت كردستان، والسيما ديار بكر والمناطق الكردية في الجزيرة مرة أخرػ حمفاؤه عمى الممك

ساحة لمصراع بين المتنازعين شأنيا في ذلك شأن الديار األخرػ في غربي آسيا ويبدو أن الكرد في 

ة ال بأس بيا إلى جانب بعض القوػ األخرػ ؛ إذ قال ابن يق كانوا يشكمون قوة سياسية وعسكر االعر 

وأما األحوال بالعراق بعد وفاتو  ( بصدد وفاة السمطان طغرل بك) ه 455في احداث سنة )  األثير

لى نور الدولة وا  فإنو كتب من ديوان الخبلفة إلى شرف الدولة مسمم بن عقيل صاحب الموصل، 

لى بني ورام،  لى ىذا رتب، وا   (61)ن الميميل، باالستدعاء إلى بغداد(لى بدر بوا  دبيس بن مزيد وا 
(62) . 

) وقدم إلى بغداد دبيس بن مريد، وخرج الوزير بن جيير ثم أضاف ابن األثير قائبًل : 

الستقبالو، وقدم أيضًا بنو ورام، وتوفي ببغداد أبو الفتح بن ورام مقدم األكراد الجاونية، فحمل إلى 

خفاجة إلى  واألكراد وبنو جرجايا، وفارق شرف الدولة مسمم بغداد ونيب النواحي، فسار نور الدولة

 .  (63)( قتالو

                                                           

(
ٙٔ

 . ٔ٘، ٓ 9اثٖ ا٧ص٤و، اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ، ط  (

(
ٕٙ

 .0ٓٔ-19ٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (

(
ٖٙ

 . ٔ٘اثٖ ا٧ص٤و، اٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ، ٓ  (
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ه ( كانت مناطق شمالي كردستان مسرحًا لمعركة فاصمة بين الترك  463وفي سنة ) 

أرمانوس، وذلك بالقرب من السبلجقة بقيادة ألب أرسبلن والروم البيزنطيين بقيادة اإلمبراطور 

إليو عشرة آالف  ألب أرسبلن يتألف من أربعة آالف مقاتل، وانضم منازكرد) مبلذكرد ( وكان جيش

 .  (64)مقاتل من فرسان الكرد، وحقق ألب أرسبلن نصرًا ساحقًا عمى الروم ووقع أرمانوس أسيرًا 

أضف إلى ىذا أن كردستان أصبحت لفترة طويمة، مسرحًا لمحروب الدائرة بين السبلجقة 

ائل الكردية لرجحان أنفسيم تارة وبينيم وبين أعدائيم تارة أخرػ، وكان ىؤالء وأولئك يستعينون بالقب

)كان بمغو وفاة أخيو سار إلى ارؼ يطمب الممك، قيق االنتصار ؛ قال ابن خمدون : كفتيم وتح

كراد م بن قريش ومنصور ابن دبيس واألمفسبقو إلييا السمطان ممكشاه ونظام الممك ومعيما مس

 ... الخ  (65)( مجازاة لما أبموا في الحرب 

إن جد مموك مصر المدعو شادؼ بن مروان الذؼ ينتمي في األصل إلى األكراد الروندة  

الصاربة في دوين من اعمال آذربيجان التي آل إلييا الخراب اآلن، وتعرف بقرية كرني جغر سعد 

كان عمى عيد السمطان مسعود السجموقي، قد عينو أحد نوابو أميرًا عمى قمعة تكريت . ولما آلت بو 

 .  (66)ة الموت وشق األجل جيب حياتو ووافاه، حل ابنو األكبر نجم الدين أيوب محمو نازل

كان شادؼ بن مروان ىذا من بيت عريق في المجد والسؤدد، ورئيسًا لبني عشيرتو في قرية 

أجدنكان عمى باب دوين، ومن أمراء مموك الدولة الشدادية الكردية عمى عيد األمير مقتمون الثالث 

خضاعيا لسمطان السبلجقةده من جراغ احتبلل األمير قرتي التركماني لتمك غادر ببل  . (67)الببلد وا 

                                                           

(
ٙٗ

 . 0ٔٔٓ  اثٖ أث٢ ا٤ُٜغبء ربه٣ـ أث٢ ا٤ُٜغبء، (

(
ٙ٘

 . 0ٔٔ-0ٓٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ربه٣ـ اٌُوك ك٢ اُؼٜٞك ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (

(
ٙٙ

 .9٘ٔاُجل٢َ٤ُ ، ا٤ٓ٧و ّوف فبٕ ، ّوك٘بٓخ ، ٛ/ كاه ُِضوبكخ ٝاُْ٘و، كْٓن، ٓ  (

(
ٙ1

 .1٘ٔٗلٌ أُٖله، ٓ  (
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وفيما كان نجم الدين أيوب سالكًا ذات يوم مع أخيو أسد الدين شيركوه طريقًا لحقتيما امرأة 

إن فبلنًا قد راودني وناولني قيرًا فأحضر أسد الدين المعتدؼ،  تتظمم باكية نائحة، وقالت ليما )

وانتزع منو الرمح الذؼ كان في يده فطعنو بو طعنة في منحره . فمما شاىد نجم الدين أيوب ىذه 

الواقعة بادر إلى تصفيد أخيو وعرض الواقعة عمى نائب السمطان مسعود، فرد عميو ذلك األمير بما 

ي بالمقتول رابطة الود والصداقة عمى أساس متين . وال جرم إذا القيتكم فحواه : ) كانت تربطن

 .  (68)( تغادروا منطقتي، حتى ال نتبلقى فسأطالبكم بثأره، لذلك أرػ من األحسن أن

فمما تمقى نجم الدين ىذا الجواب اتجو مع أخيو أسد الدين شيركوه نحو الموصل فما حبل 

اد الدين الزنكي وقابميما بحسن وفادة وا عزاز، وأكرم مثواىما بيا حتى رحب بيما صاحبيا أتابك عم

 ولما فتح بعمبك ولي نجم الدين أيوب عمييا . 

كان نجم الدين ىذا أمير جميل الصورة طيب السيرة متحميًا بالحنكة والعقل والديانة، ومتخمقًا 

ه النجمية . وأقام معالم بيا رباطًا لمصوفية أسما وقد بنى في بعمبك أيام حكموبالعدل واألمانة، 

العدل والنصفة في تمك الوالية، حتى أحيا بيما الشعب، ثم لما توفي عماد الدين الزنكي، قصد ىو 

وأخوه أسد الدين نور الدين محمود ففازا بعطفو وشمميما بأنعامو، كما أناط رئاسة جيشو وقيادتو مع 

 حكومة حمص باألمير أسد الدين . 

 هواإلسماعيمي والي مصر يستنجد باألتابك نور الدين ويطمب منو مدكان العاضد باهلل 

وزة اإلسبلم، ودفع شر اإلفرنج الصميبيين فأمره نور الدين ثبلث نة والمساعدة لمذود عن حبالمعو 

مرات بجيوش يقودىا أسد الدين الذؼ لم يمبث في المرة األخيرة أن أودػ بحياة شابور وزير العاضد 

وحل محمو في الوزراء غير أنو لم يكن قد قطف من رياض الوزراء وردة حين  باهلل برغبة منو،

                                                           

(
ٙ0

 .9٘ٔٗلٌ أُٖله، ّوك٘بٓخ، ٓ  (
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غرس األجل شوك المنون في أعماق قمبو، قبل أن يمضي عمى تسممو المنصب المذكور خمسة 

وستون يومًا وقد أدركتو الوفاة يوم السبت الثاني من جمادؼ اآلخرة من سنة أربع وستين وخمس 

 .  (69)أخيو صبلح الدين بن نجم الدين  ه( فحل محمو ابن564منو ) 

تمكن بفضل إلمامو ودىائو أن ييز أركان دولة العاضد في مدة قصيرة ويتقدم في مناصبو 

حتى فاز بمقب الممك الناصر . ثم لما استتب لو األمر في مصر، أوفد إلى نور الدين محمود من 

لى مصر فمبى نور الدين ممتمسو يعرض عميو التماسو في أن يأذن ألبيو باالنصراف والقدوم إ

 بحفاوة وا عزاز وأذن ألبيو نجم الدين أيوب بالذىاب إليو في مصر . 

ه 565فما حل اليوم الرابع والعشرون من شير رجب من سنة خمس وستين وخمس مئة ) 

 ( حتى بمغ طاىر مصر واستقبمو الخميفة العاضد بحفاوة بالغة وتكريم وتبجيل . 

 فراق ابنو مصداقًا آلية ربو:  منالدين أيوب المتان اصبحتا  وىكذا قرت عينا نجم

برؤية طمعة ولده  (72) چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىچ 

صبلح الدين يوسف كما احتفى الولد بوالده البر الجميل أبمغ حفاوة، وعزم أن يتخمى لو عن كرسي 

الوزارة، غير أن ذلك األب الشفيق أبى القبول ذلك وانصرف صبلح الدين إلى مزاولة أعمالو والقيام 

 بإدارة شؤون مصر . 

ه( انحرفت صحة العاضد 567مئة )  في أوائل محرم الحرام من سنة سبع وستين وخمس

وأصابيا وىن وفتور ولبث كذلك حتى يوم عاشوراء حيث ارتحل إلى دار اآلخرة فاستولى صبلح 

                                                           

(
ٙ9

 . ٓٙٔ-9٘ٔ( ّوك٘بٓخ أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 

(
1ٓ

 . 0ٍٗق: ( ٣ٞ
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الدين عمى الخزانة اإلسماعيمية المفعمة بالنقود والجواىر النفسية واألمتعة النادرة، واستقل بالممك 

دارة الدولة، فاستمال الشعب والجيش بالعدل والنص  .  (71)فة وحسن العناية وا 

) لما استولى صبلح الدين عمى ( أنو  445، ص 3عي في تاريخو ) جولقد أورد الياف

 القصر الذؼ كان فيو العاضد وعمى أموالو وذخائره، اختار منو ما أراد، ووىب وباع ما شاء . 

عمى طول وكان فيو من الجواىر والذخائر النفيسة ما لم يكن عند ممك من المموك مما جمع 

 السنين . 

ومن ذلك قضيب الزمرد، طولو نحو قصبة ونصف والخيل والياقوت وغير ذلك من الكتب 

 ( .بالخطوط الجيد نحو مئة ألف مجمدالمنتخبة 

في األيام األولى من تقمد صبلح الدين، دعت بعض البواعث أن يمتعض منو نور الدين 

الدين وينصب غيره فبمغ ىذا النبأ مسامع ويزمع عمى أن يتجو إلى مصر فيجمي عنيا صبلح 

صبلح الدين فجمع إليو أباه وخالو وذوؼ قرباه وأمراءه لعينوا بالحيمولة دون ىذه الحادثة . فتقارعوا 

إن صبلح حكومتنا في  ًا فييم وقال : )في إبداء الرأؼ فقام تقي الدين ابن أخي صبلح الدين خطيب

الد نثور في وجيو ونبرز لو بجيوش جرارة ونحول دون تمكنو أنو :إذا سار نور الدين إلى ىذه الب

 . القبص عمى زمام إدارة المممكة (من 

سانو عميو بالشتم والسباب لإال أن نجم الدين أيوب استيجن رأيو وفقر فاه بزجره وأطمق 

ق إنني والدك وشياب الدين خالك، ونحن أشف م التفت إلى صبلح الدين وقال : )وأنكر عميو ذلك ث

دين، فبل يسعنا أن ننسى إخبلصنا القديم لو، بل إننا ننكب لاىذه الجماعة بك إذا لقينا نورد  من

عمى قدميو ونمثم غبار أعتابو، فإذا كان ىذا شأن أبيك وخالك، فما ظنك باألمراء اآلخرين وبقية 

                                                           

(
1ٔ

 . ّٓٙٔوك٘بٓخ، ٛ/ كاه ُِضوبكخ ٝاُْ٘و، ٍٞه٣خ، كْٓن، ٓ  اٌُوكاُجل٢َ٤ُ ، أ٤ٓو ّوف فبٕ ، ربه٣ـ  (
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عبيده  من أركان دولتك ؟ إن ىذه المممكة من ممالك نور الدين محمود المحروسة، ونحن جميعنا

قصاءنا فما لنا سوػ اإلذعان واالنقياد، وىو صاحب األمر الوحيد فإن شومخمصيو،  اء عزلنا وا 

ومن مصمحة الدولة أتقدم إلى نور الدين كتابًا فحواه : لقد أخترق مسامعي أنكم أزمعتم التوجو إلى 

لم أنحرف عن سبيل  ألنني، (72)ىذه المممكة، فميس ىنالك ما يدعو إلى القمق وتحمل عناء السفر 

العبودية الصائبة ولم أستنكف عن القيام بعبودية مبلزمي سرير السمطنة عمى أنني أدين لكل حكم 

 : بالمغة الفارسيةيصدر من معدلتكم . نظم 

 بيرجو أمر كني جاكريم وخدمتكار           بيرجو حكم كني بنده ابن وفرمان بر 

ن عبيد مطيعون، وكيفما تأمرون فنحن خدم ) أؼ كيفما تحكمون فنحالعربية  بالمغة

 مخمصون ( . 

ذا كان قد ثار من جانبنا غبار قد عكر صفو ضميركم المنير، فمن الجيد أن ترسموا أحد  وا 

 عنق عبدكم غبًل، ويسحبو حتى بابكم العالي معتصم الخمق .  يمماليككم ليجعل ف

 جو كند بندة كو كردن ننيد فرمان را،  مصرع : 

 أؼ ) ما الذؼ يسع العبد، إن لم يذىن لؤلوامر ؟ ( 

أعار صبلح الدين خطاب والده الحنون أذنًا صاغية ووعاه بقمب ممؤه النزاىة واإلخبلص، 

لما كنت شابًا قميل  جم الدين بو وأخذ ينصحو وقال : )وىكذا انقض مجمس الشورػ، ثم خبل ن

محبيك وأعدائك، وما يدريك أن الجماعة الممتفة  التجربة، فبل تستطيع بأدنى الثقافة التمييز بين

حولك ال يريدون االطبلع عمى نياتك المكنونة في أعماق ضميرك ليبمغوىا إلى نور الدين ؟ فإن 

                                                           

(
1ٕ

 . ٔٙٔٗلٌ أُٖله، ّوك٘بٓخ، ٓ  (
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م بذلك، فإنو يوجو كل جيده لمقضاء معبين نور الدين وبين دخولو مصر و  كنت حقًا مزمعًا الحيمولة

 ن بيا عمينا حربًا شعواء . عمينا، ويحشد قوات الشام والموصل فيش

أما اآلن فإنو إذا بمغو قرار مجمس الشورػ الذؼ عقدناه وأدرك أننا لم نحمل ضده روح 

الىتمام بشأننا فنتخمص من ويعتني بميمة أخرػ، ويدع ا (73)التمرد واالنشقاق فيرجع ويسال نفسو 

 .  خطره (

اف قمبي، ثم لما بمغ نور الدين الكتاب الدين أيوب ىذا بارتياح كبير وىت لقد قوبل رأؼ نجم

الذؼ قدمو إليو صبلح الدين متخفيًا عن اآلراء التي قررىا المجمس االستشارؼ كان لو وقع كبير 

 في قمبو فأفاض عطفو وشفقتو عميو، وتركو وشأنو . 

ه( سقط نجم الدين أيوب عن جواده فمم يعش بعد ذلك إال بضعة أيام متوجعًا، 568وفي ) 

الرفيق األعمى عمى أثره . فعنى صبلح الدين بمراسيم تكفينو وتشييع جنازتو عمى وفق السنة لحق ب

 النبوية ودفنو في موضع يناسب وعمو مقامو . 

واقام لو حفمة عزاء عظيمة كان يومًا مشيودًا، ىذا وقد أعقب الراحل العظيم ستة بنين ىم : 

توران شاه، وسيف اإلسبلم طغر لتكين،  صبلح الدين يوسف، وسيف الدين دمحم، وشمس الدولة

 وشينشاه، وتاج المموك بورػ . 

ه( انتقل نور الدين دمحم إلى جوار ربو استقل صبلح الدين بالممك والسمطنة، 569وفي ) 

فتمكن في وقت قميل من االستيبلء عمى ببلد الشام، ثم نزع بيت المقدس = القدس وقدس خميل 

رب فسار إلييا بجيش جرار أخيو قراقوش إلى احتبلل ببلد المغبن الرحمن من يد النصارػ، وسير ا

فانتزع طرابمس من اإلفرنج بفضل جيوده واىتمامو، كما أنو سير أخاه شمس الدولة إلى مممكة 

                                                           

(
1ٖ

 . ٕٙٔٗلٌ أُٖله ّوك٘بٓخ، ٓ  (
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اليمن وما أن بزغت شمس إقبالو من أفقيا حتى تصدػ لو زنديق يدعى عبد النبي كان قد استولى 

حمي الوطيس أخفق وأسفرت المعركة عمن  افوقف في وجيو، لكنو لمعمى تمك الببلد بقوتو وبأسو 

 .  (74)القبض عميو وقتمو 

ه ( خضعت مدينة دمشق وأكثر بمدان الشام لتصرف صبلح الدين كما  572في سنة )  

( ه 572اعة بحكومة حمب، وفي عام )بينا ذلك آنفًا، فمم يسع الممك إسماعيل بن نور الدين إال لقن

دين بإقامة سور طولو تسعة وعشرون ألف ذراع وثبلث مئة ذراع يحيط من جانب أمر صبلح ال

عممون فيو حتى آخر الصحراء بمصر والقاىرة منيا خاصة، فشرع البناؤون في تشييده، وظموا ي

 . لحظة من حياتو

ه( قاد صبلح الدين جيشًا كثير العدد والعدة إلى عسقبلن فحارب  573وفي سنة ) 

واليم، وعرج منيا عمى الرممة فباغتو جيش من جيوش اإلفرنج يصد زحفو، النصارػ وغنم أم

فاشتبكا في المعركة واحتدمت سورة القتال، فأسفر عن إخفاق أىل اإلسبلم وىزيمتيم واستشياد نجل 

تقي الدين من بين حفدة أشقائو وكان فتى قد بمغ من العمر عشرين سنة ومعظم جيش مصر، ولم 

ال أن قفل راجعًا ميزومًا مشتتًا إلى مصر، فأغار النصار عمى مدينة حماة يكن من صبلح الدين إ

وحاصروىا أربعة أشير، وفي أواخر ىذه السنة دخمت قمعة حمب في تصرف صبلح الدين من غير 

راقة دماء ففوض إمارتيا إلى ابنو الممك الظاىر .   قتال وا 

رب من طبرية حرب ضروس ه ( نشبت بين صبلح الدين واإلفرنج بالق 583وفي سنة ) 

 ثم أسفرت المعركة عن أسر أمير النصارػ وقتل خمق كثير من جيشو. 

                                                           

(
1ٗ

 . ٖٙٔٗلٌ أُٖله، ّوك٘بٓخ، ٓ  (
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ثم سار صبلح إلى عكا ونزع قمعتيا الحصينة من تصرف النصارػ، وأنقذ زىاء أربعة 

آالف نسمة من المسممين، كانوا قد أسرىم الكفار . ونيج ىذا النيج في فتح الببلد والقبلع التي 

ف النصارػ اإلفرنج باذاًل في ذلك الجيد ففتح نابمس وحيفا وقيسارية والناصرة كانت في تصر 

 وعسقبلن . ثم قاد جيشًا عرمرمًا إلى بيت المقدس، ونزل بالجانب الغربي منو . 

ثم حسن خطتو وانتقل إلى الجنب الشرقي فحاصره، وشن عميو حربًا شعواء وكان يسكن فيو 

 .  (75)رػ حمموا لواء الحرب يقاتمون المسممين بعنف وشدة يومئذ ما ينيف عمى ألف من النصا

صبلح الدين الخناق عمى النصارػ وأحرج  قه( ضي583وفي السابع والعشرون سنة )  

موقفيم، ورماىم بالمجانيق حتى ظيرت بوادر النصر، وآثار الظفر والنجاح فامتؤلت قموب أىل 

 أصواتيم : الكفر والضبلل ذعرًا وخوفًا، وضحوا فزعًا وعمت 

) األمان األمان ( حتى مؤلت األكوان، فأحسن صبلح الدين معاممتيم، وآمنيم من القتل 

 واألسر . 

وىكذا فتح بيت المقدس، وتسنى لممسممين أن ينزلوا الصميب الذؼ عمقو النصارػ في قبة 

معة الصخرة في المسجد األقصى، وأن ييشموه ويحطموه، وأقمت فيو في اليوم نفسو صبلة الج

 فارتفعت أصوات المكبرين الميممين حتى مؤلت األجواء واآلفاق. 

 وكان قد لبث في أيدؼ المشركين الضالين منذ سنة اثنين وسبعين واربع مئة 

 م ( عمى ذلك الحين . 1279) 

 وفي ذلك اليوم نفسو تمت شروط الصمح بين صبلح الدين واإلفرنج .. الخ . 

                                                           

(
1٘

 . ٗٙٔ-ٖٙٔربه٣ـ اٌُوك ّوك٘بٓخ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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أن اإلفرنج يرغبون في الصمح ويتعيدون العادل نبأ مفاده )رد من الممك وفي ىذه اآلونة و 

إال يتطاولوا عمى الببلد اإلسبلمية مرة أخرػ، فإذن لو السمطان صبلح الدين أن يتفاىم معيم ويعقد 

 الصمح . 

 4فأبرمت اليدنة بين المسممين واإلفرنج، وأكدت بالمواثيق واإليمان المغمظة وفي سنة 

 تى التحق برحمة ربو وغفران مواله . م ( ح 1193مارس سنة ) 

وكان السمطان صبلح الدين ممكًا متصفًا بالعدل والتصفية، منعوتًا بالبسالة وفرط الشجاعة . 

إلى التقوػ،  محبًا لمعمماء، والفضبلء معتنيًا بترفيييم في معيشتيم وتطبيب أفئدتيم قد انصرف

صر ولقد شيدت أيام حمو كثير من المعاىد واجتنب جميع المسكرات منذ تقمد زمام السمطنة في م

مختصرًا ومفصبًل مذكور في التاريخ المطوالت  الكردالخيرية في ببلد مصر والشام .. الخ تاريخ 
(76)  . 
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 .1ٙٔ-ّٕٗٙوك٘بٓخ أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  اٌُوكربه٣ـ  (
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 انفصم األول

 تاريخ انذونح انعثًاَيح واهتًايها تانعهى واألدب 

 

 انًثحث األول 

 انذونح انعثًاَيح ، انُشأج وانقيادج 

 ْٗؤح اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ . -ٔ

 اُزوى . -ٕ

 اػز٘بم ا٧رواى ُ٪٬ٍّ . -ٖ

 ث٢٘ ػضٔبٕ . -ٗ

 أهٛـوٍ ثي . -٘

 ػضٔبٕ ٓئٌٍ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ . -ٙ

 أْٛ اُٖلبد اُو٤بك٣خ ك٢ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ . -1

 اُلٍزٞه اُن١ ٍبه ػ٤ِٚ اُؼضٔب٤ٕٗٞ .-0

 اُؼِٔبء أُؼوٝك٤ٖ ك٢ أ٣بّ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ . -9

 اَُِطبٕ أٝهفبٕ ثٖ ػضٔبٕ . -ٓٔ

 فبرٔخ اُلَٖ. -ٔٔ
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 انًثحث انثاَي

 انتعهيى واالدب في انعصر انعثًاَي

 ا٧كة اُؼوث٢ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ .أ٫ًٝ: 

اٍٜبٓبد اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ ث٘بء اُؾٚبهح ا٩َٗب٤ٗخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ ٓغبٍ ا٧كثبء ، ٝاُْؼواء ، 

 ٝاُؼِٔبء . 

 صب٤ٗبً: اُزؼ٤ِْ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ : 

 اٛزٔبّ ا٤ٛ٬َُٖ ثبُٔلهاً ٝأُؼبٛل . -أ

 اُزؼ٤ِْ أُله٢ٍ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ اثبٕ ه٤بّ كُٝزْٜ . -ة

 كهعبد أُلاهً . -د

 أُلاهً ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ . -س

 ك٢ ٣٫ٝخ ثـلاك هبٓذ اُلُٝخ ثبْٗبء أُلاهً ك٢ ػبٕٔزٜب . -ط

 أُلاهً ك٢ ٓل٣٘خ أُ٘ٞهح . -ػ

 أُلاهً ك٢ كْٓن ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ . -ؿ

 أُلاهً ك٢ ٗبثٌِ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ . -ك

 أُلاهً ك٢ اَُؼٞك٣خ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ . -م

 أُلاهً ك٢ ث٬ك أُـوة اُؼوث٢ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ .  -ه
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 انًثحث االول

 ْٗؤح اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  -ٔ

٣وعغ َٗت اُؼضٔب٤٤ٖٗ ا٠ُ ا٤ٓ٧و اُزو٢ً ػضٔبٕ ثٖ أهٛـوٍ ىػ٤ْ اُزوى ك٢ ث٬ك 

ا٧ٗبٍٙٞ، ْٝٛ ع٤َ ٖٓ ا٧ع٤بٍ اُزو٤ًخ 
(11)

  . 

٣٘زَت اُؼضٔب٤ٕٗٞ ا٠ُ هج٤ِخ رؤًب٤ٗخ ًبٗذ ػ٘ل ثلا٣خ اُووٕ اَُبثغ اُٜغو١ أُٞاكن اُضبُش 

غخ ُِـيح أُـ٢ُٞ ثو٤بكح ع٤ٌ٘ي فبٕ ػْو ا٬٤ُٔك١ رؼ٤ِ ك٢ ًوكٍزبٕ، ٝرياٍٝ ؽوكخ اُوػ٢، ٝٗز٤

 ػ٠ِ اُؼوام ٝٓ٘بٛن ّوم آ٤ٍب . 

ّ ٓغ هج٤ِزٚ ٖٓ ًوكٍزبٕ ا٠ُ ث٬ك ٕٕٓٔ-1ٙٔٙكبٕ ٤ٍِٔبٕ عل ػضٔبٕ ٛبعو ك٢ ػبّ 

ٙ فِلٚ اث٘ٚ ا٧ٍٜٝ أهٛـوٍ، ٝاُن١  0ٕٙا٧ٗبٍٙٞ كبٍزوو ك٢ ٓل٣٘خ أف٬ٛ صْ ثؼل ٝكبرٚ ك٢ ػبّ 

ا٧ٗبٍٙٞ، ًٝبٕ ٓؼٚ ؽٞا٢ُ ٓبئخ أٍوح ٝأًضو ٖٓ أهثؼٔبئخ  ٝإَ رؾوًٚ ٗؾٞ أُْبٍ اُـوث٢ ٖٓ

ػبئِخ ٖٓ ٬٣ٝد اُٜغٔخ أُـ٢ُٞ، كبما ثٚ ٣َٔغ ػٖ ثؼل عِجخ ٝٙٞٙبء، كِٔب كٗب ٜٓ٘ب ٝعل هزب٫ً 

ً ك٢ ٖٗو  ً ث٤ٖ ٤َِٖٔٓ ٖٝٗبهٟ ًٝبٗذ ًلخ اُـِجخ ُِغ٤ِ اُج٤يٗط٢ كٌبٕ مُي اُزولّ ٍججب ؽب٤ٓب

اٗزٜبء أُؼوًخ هله هبئل اُغ٤ِ ا٢ٓ٬ٍ٩ اَُِغٞه٢ ٛنا أُٞهق ا٤َُِٖٔٔ ػ٠ِ اُٖ٘بهٟ، ٝثؼل 

٧هٛـوٍ ٝٓغٔٞػزٚ كؤهطؼْٜ أهٙبً ك٢ اُؾلٝك اُـوث٤خ ٨ُٗبٍٙٞ ثغٞاه اُضـٞه ك٢ اُوّٝ 
(10)

  . 

 اُزوى-ٕ

ٛنٙ ا٧ٓخ ٢ٛ ثلٕٝ ّي ٖٓ أّٜو أْٓ اٌُوح ا٧ه٤ٙخ ، ٝأًضوٛب ػلكاً ٝأّلٛب ٤ٌّٔخ ، 

 ٝأٍٝؼٜب كزٞؽبد ، ٝأٓغلٛب ربه٣قبً . 

إ اُزوى ْٛ ٖٓ أًجو ٝأّٜو ا٧ْٓ ا٣ٞ٤ٍ٥خ ، ٝاْٜٗ ٓؼلٝكٕٝ ٖٓ اُْؼٞة اُطٞها٤ٗخ ، 

رغلٙ ٖٓ ٍ٘بء أرواى ا٧ٍزبٗخ ْٝٛ ٓزْبثٜٕٞ ك٢ اُقِوخ ٓغ ا٤ُٖٖ ٝاُزجذ ٝا٤ُبثبٕ ، ٫ٝ ػجوح ثٔب 

ٝا٧ٗبٍٙٞ ؛ كبٕ ٛئ٫ء هل رٞاُلٝا ٝر٘بٍِٞا ك٢ ؿوث٢ آ٤ٍخ ٖٓ هوٕٝ ٓزطبُٝخ ٝافزِطٞا ثب٧ْٓ 

ا٧فوٟ ًبُوٞهبى٤٣ٖ ، ٝأٌُل٤٤ٖٗٝ ، ٝا٧هٗبإٝٛ ، ٝاُوّٝ ، ٝاُجِـبه ، ٝا٧ًواك ، ٝاُٖوة ، 

أُـٍٞ ٫ٝ ا٤ُٖٖ ، ٌُٖٝ اُزوى ا٧ٗبٍٙٞ ٝثوب٣ب أَٛ ا٧ٗبٍٙٞ اُولٓبء ،ٝرُٞلد ْٜٓ٘ أٓخ ٫ رْجٚ 

 اُن٣ٖ ُْ ٣قزِطٞا ثٜنٙ ا٧ْٓ اُـوث٤خ ٣ْجٜٕٞ ًض٤واً أرواى ثقبهٟ ، ٝف٤ٞح ، ًٝبّـو . 

                                                           

(
11

أثٞ ػ٢ِ، ٗج٤َ فبُل أثٞ ػ٢ِ، ا٧كة اُؼوث٢ ث٤ٖ ػٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ٛ/ اُغبٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩ِخ، كاه ( 

 .٘ٔ، ّٓٔ، ، ط1ٕٓٓأُولاك ُِطجبػخ ، ؿيح /

(
10

 . ٔٗث٤وٝد، ٓ ا٬ُٖث٢ ، اُلًزٞه ػ٢ِ دمحم ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، كاه أُؼوكخ،  (
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ٖٝٓ اُجلا٣خ اٗوَْ اُزوى ا٠ُ ه٤َٖٔ : اَُب٤ًٖ٘ ك٢ ّوه٢ روًَزبٕ ْٝٛ : ا٣٧ـٞه ، 

ـٞه ثبكة م١ ثلء أهه٠ ٝأهم ٝاَُب٤ًٖ٘ ك٢ اُـوة ٜٓ٘ب : ْٝٛ اُزوى أٝ اُزؤًبٕ ًٝبٕ ا٣ٝ٧

ٝأًضو ٓل٤ٗخ ، ًٝبٕ َُبْٜٗ َُبٕ اُزوى ا٧كث٢ ، ًٝبٕ ُْٜ فٜ ٝٓئُلبد ، صْ عبء هٛجبٕ ٖٓ 

اَُ٘بٛوح ، ٖٝٗوٝا ثؼْٜٚ، ٝػِْٔٞٛ فطبً ٓؤفٞماً ٖٓ اَُو٣ب٤ٗخ ٝٓٞعٞك ثٜنا اُقٜ ًزت رو٤ًخ 

ا٠ُ ا٤ُّٞ 
(19)

   . 

٩ٓبهح اُؼضٔب٤ٗخ ٛٞ ػضٔبٕ ثي اُن١ ٝك٢ ًزبة أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ أٝؿ٢ِ، إ ٓئٌٍ ا

ً ؽٍٞ ظٜوٝٙ ٝأػٔبُٚ،  ً ٕؾ٤ؾب رَٔذ ا٩ٓبهح ثبٍٔٚ، ٖٝٓ اُٖؼٞثخ ثٌٔبٕ إٔ ٗولّ عل٫ًٝ ى٤٘ٓب

ٝثبُزب٢ُ ؽٍٞ ا٧كٝاه ا٠ُٝ٧ ك٢ اُزبه٣ـ اُؼضٔب٢ٗ ٝأؽلاصٚ ا٤َُب٤ٍخ . اما ٫ رٞعل ا٫ أُٖبكه 

س ػٜ٘ب . كبُٔؼِٞٓبد ؽٍٞ اُزبه٣ـ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اُْؼج٤خ ٝثبُزب٢ُ اُؾ٤ُٞبد اُج٤يٗط٤خ اُز٢ رزؾل

أػٞآٚ ا٠ُٝ٧ رؼزٔل ػ٠ِ أُئُلبد اُز٢ ٣ؼظ أؿِجٜب ثبُوٝا٣بد اُْؼج٤خ اُز٢ كٝٗذ ك٢ اُووٕ 

اُقبٌٓ ػْو ك٢ ٖٓبكه ٓضَ رٞاه٣ـ ػبّن ثبّب ىاكٙ ٝأُٝهط ثي ١ْٞٗٝ، ٫ٝ ّي إٔ ر٤َٔخ 

وخ ًٍٞٞك ٝٙٞاؽ٤ٜب ثبٍْ ػضٔبٕ ثي اٗٔب ٢ٛ اُغٔبػخ أَُ٘ٞثخ ُؼ٤ْوح ) هب٢٣ اُز٢ اٍزٞٛ٘ذ ٓ٘ط

اُز٢ اًزَجٜب ٧ػٔبُٚ ك٢  أٓو ثلا ُ٘ب ثـ٤و ّي ػ٠ِ أٗٚ ًبٕ ىػ٤ْ اُؼ٤ْوح ٝػ٠ِ ٓلٟ اُْٜوح

اُغٜبك
(0ٓ)

 . 

ٝهل أّبه أُؾج٢ ا٠ُ َٗت اُؼضٔب٤٤ٖٗ، ا٧رواى، ٝرووه إٔ إَٔ ث٤زْٜ ٖٓ اُزؤًبٕ اُ٘ياُخ 

ٞػ اُوؽبُخ، ٣ٝ٘ز٢ٜ َٗجْٜ ا٠ُ ٣بكش ثٖ ٗ
(0ٔ)

  . 

ّ ٝٛٞ اثٖ 0ٕ٘ٔٙ /ٙ٘ٙٝأُؼوٝف إٔ ػضٔبٕ ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ) ٌٍٞك ( ثب٧ٗبٍٙٞ ٍ٘خ 

 ا٤ٓ٧و اُزو٢ً أهٛـوٍ، أؽل ػٔبٍ ا٬َُعوخ ك٢ ه٤ٗٞخ . 

ٝهل رُٞٞا اُق٬كخ اصو ىٝاٍ ؽٌْ ٤ٛ٬ٍٖ أُٔب٤ُي . أٓب ػلك ٤ٛ٬ٍْٜ٘ ك٤جِؾ ٍزخ ٝص٬ص٤ٖ 

ٍِطبٗبً ٖٓ ٬ٍُخ آٍ ػضٔبٕ 
(0ٕ)

  . 

 ػز٘بم ا٧رواى ُ٪٬ٍّا-ٖ

ع٤ؾٕٞ ( ٝكفَ روًَزبٕ  –اعزبى ا٤ٓ٧و ا١ٞٓ٧ هز٤جخ ثٖ َِْٓ، ٜٗو ػٔٞكه٣ب ) ثبُؼوث٤خ 

ّ، ٕبه 1ّٔٔ ٍٝٔوه٘ل ) اُز٢ كاكغ ػٜ٘ب أرواى ًًٞزوى ثْلح( ك٢ 1ٓ9ٝكزؼ ثقبهٟ ك٢ ٍ٘خ 

                                                           

(
19

 .ٕٗ -ٖٕكْٓن ، ٓ  –كاه اثٖ ًض٤و  –ٛ  –ا٤ٓ٧و ٤ٌّت أه٬ٍٕ ، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ،  (

(
0ٓ

 ّ . 999ٔأًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ ،اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ربه٣ـ ٝؽٚبهح،  ، ٛ / اٍزبٗجٍٞ  أٝؿ٢ِ،( 

(
0ٔ

ُووٕ اُؾبك١ ػْو، ٛ / ْٓ٘ٞهاد ٝىاهح أُؾج٢ ، دمحم ا٤ٓ٧ٖ ثٖ كَٚ هللا أُؾج٢، ف٬ٕخ ا٧صو، ك٢ أػ٤بٕ ا (

 .1ٖٔ، ٓٔاُضوبكخ ٝا٩هّبك اُو١ٞ، كْٓن، ط 

(
0ٕ

 .ٖٔ-ٕٔثبّب، ػٔو ٠ٍٞٓ ، ربه٣ـ ا٧كة اُؼوث٢، ٛ / كاه اُلٌو أُؼبٕو، ث٤وٝد، ٝكاه اُلٌو، كْٓن، ٓ ( 
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٣ل ماع ٤ٕزٚ ٝٛـ٠ ا٧رواى ٝعٜبً ُٞعٚ أٓبّ هّٞ علك، أٓبّ اُؼوة، ٌُٖ ا٧ْٛ ٖٓ مُي أٓبّ ك٣ٖ عل

 ػ٠ِ اُؼبُْ أعٔغ، أٓبّ ا٬ٍ٩ّ . 

ًبٗذ أُٞاعٜخ ّل٣لح ك٢ اُجلا٣خ، صْ ٍَِذ ثؼل مُي، ام ٤ٌُ ُلٟ ا٧رواى رؼٖت َٓجن 

 رغبٙ ا٧ك٣بٕ اُغل٣لح . 

ٝػ٘لٓب إٔجؼ ا٤ٓ٧و اُؼجب٢ٍ ى٣بك ثٖ ٕبُؼ، اُن١ اثزؼل ػٖ هبػلرٚ َٓبكخ ًج٤وح ك٢ ٝٙغ 

ّ ُْ ٣زوكك اُغ٤ِ اُزو٢ً اُن١ أكهًٚ، ك٢ إٔ ٣ؤفن 1٘ٔك٢ رب٫ً ػبّ ػ٤ٖت أٓبّ اُغ٤ِ ا٢٘٤ُٖ 

ٌٓبٗٚ ٙل ػلٝٙ اُزو٤ِل١ ا٤ُٖٖ ٝا٫ٗٚٔبّ ا٠ُ ٕلٞف اُغ٤ِ ا٢ٓ٬ٍ٩ . ٝهل فِٔ اٗزٖبه 

رو٢ً اُن١ ٍجت  –روًَزبٕ ٖٓ ا٫ٍز٬٤ء ا٢٘٤ُٖ ٝكزؾٜب ُِل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٝأٖٓ اُزوبهة اُؼوث٢ 

 ي ا٧ٖٓبه . اٗزْبه اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ رِ

إ اػز٘بم ا٧رواى اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٝظٜٞهْٛ ػ٠ِ َٓوػ اُزبه٣ـ ًؼٖ٘و ا٢ٓ٬ٍ ثلأ 

 ًظبٛوح ٓؾلكح ا٤ٔٛ٧خ ك٢ اُجلا٣خ . 

 صْ أؽلصذ ٛنٙ اُظبٛوح مُي اُزؤص٤و اُؼظ٤ْ، اُن١ ٫ ٓض٤َ ُٚ رووثبً ك٢ اُزبه٣ـ اُؼب٢ُٔ . 

ٝكغؤح ػ٠ِ كهعخ، ُْ ٣جو٠ ٓؼٜب ك٢  اٗزْو ا٬ٍ٩ّ ث٤ٖ أرواى آ٤ٍب اٍُٞط٠ ثَوػخ كبئوخ

ّ ا٩ػلاك ه٤َِ ٖٓ ا٧رواى 9ٕٗهثغ اُووٕ اُن١ ٢ِ٣ ػبّ 
(0ٖ)

  . 

 ث٢٘ ػضٔبٕ :-ٗ

ٝك٢ ربه٣ـ ٣ِٔبى أٝىرٞٗب أهٛـوٍ ثي ٛٞ اُْق٤ٖخ ا٠ُٝ٧، اُز٢ ُل٣٘ب ٓؼِٞٓبد ربه٣ق٤خ 

 ػٜ٘ب، ٖٓ ا٧ٍوح اُز٢ ٤ٍٔذ ك٤ٔب ثؼل ) ػضٔبٕ أٝؿِٞ ( ث٘ٞ ػضٔبٕ . 

أهٛـوٍ ثي ٛٞ : أهٛـوٍ ثٖ ً٘لى أُت ثٖ هب٣ب أُت ثٖ ًٞى أُت ثٖ ٕبه كٞم أُت ثٖ 

هب٢٣ أُت . ٝٛنٙ ٢ٛ ّغوح أهٛـوٍ ثي ا٫كزوا٤ٙخ، ٖٝٓ أُؼِٞٓبد أُئًلح أٗٚ ٣٘ؾله ٖٓ اُوج٤ِخ 

ٖٝٓ ػبئِخ ثٌبد اؽلٟ ػْبئو هب٢٣ اُز٢ رؼزجو ٬ٍُخ فبهب٤ٗخ،  ٕٗا٠ُٝ٧ ٖٓ هجبئَ أٝؿي اُجبُـخ 

أُؼِٞٓبد أُئًلح أ٣ٚبً إٔ اثبٙ ٝأعلاكٙ ْٛ ثٌبد )أٓواء( ٛنٙ اُؼ٤ْوح . ٝٓنٛت ا٧ٍوح ٛٞ  ٖٝٓ

 أُنٛت ا٢َُ٘ اُؾ٘ل٢ . 

٣وبٍ إٔ اُوٖخ اُز٢ ّبػذ أف٤واً ؽٍٞ إٔ أٍٝ ٖٓ اػز٘ن ا٬ٍ٩ّ ٖٓ ا٧ٍوح ٛٞ أهٛـوٍ 

 ثي ٝاث٘ٚ ػضٔبٕ ثي، هٖخ هل ُلوذ ٩ػ٬ء ّؤٕ اُؼبئِخ . 

هج٤ِخ هب٢٣، اُز٢ رؾزَ اُلهعخ ا٠ُٝ٧ ث٤ٖ أعلاك ث٢٘ ػضٔبٕ ٢ٛ ٖٓ ا٧ٝؿي ٖٓ أُؾزَٔ إٔ 

. إ اُلو٤ٙخ  1ٔٓٔاُن٣ٖ اٍزٞٛ٘ٞا ك٢ ا٧ٗبٍٙٞ اُْوه٤خ ثؼل اٗزٖبه ٬ٓىؿود ٓجبّوح ك٢ 

                                                           

(
0ٖ

 . ٙٗ-٘ٗ، ٓ ٣ِٔٔبى أٝىرٞٗبً ، ربه٣ـ اُلُٝخ اُضٔب٤ٗخ، ط( 
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ػ٠ِ أصو ىؽيؽخ ع٤ٌ٘ي ا٧ٝؿي٤٣ٖ أُو٤ٔ٤ٖ ك٢ اًُٖٞ  ٕٕٓٔاُز٢ روٍٞ ثؤٕ ا٫ٍز٤طبٕ ؽلس ٗؾٞ 

ب٤ُخ ّٝٔبُٜب ( ٖٓ أٓبًْٜ٘ ٝاعجبهٙ ا٣بْٛ ؽ٤ش إ أعلاك ث٢٘ ػضٔبٕ ٌٍ٘ٞا ا٧ػ٠ِ ) روؿَزبٕ اُؾ

ٓلح ٣ِٞٛخ ك٢ أف٬ٛ
(0ٗ)

 . 

 ( 0ٕٔٔ-ٖٕٔٔأهٛـوٍ ثي ) -٘

 اهطبػ٤زٚ  ّ ٕ ) َٓبكخ َٓزو٤ٔخ ( ٝعبء 9ٓٓهطغ أهٛـوٍ ثي ٖٓ أهىٗغبٕ ٗؾٞ اُـوة 

( هرٜب ٝاُز٢ ر٠َٔ ثبُزو٤ًخ ) ٣ٞهك. روغ ا٧ها٢ٙ اُز٢ أػط٤ذ ُٚ ُٝؼبئِزٚ ٩كا) ثبُزو٤ًخ : ك٣وُي (

 ًٞرب٤ٛخ ٖٓ اُغٜٔٞه٣خ اُزو٤ًخ اُؾب٤ُخ .  –ث٤ِٚ ؽي  –ػ٘ل ؽلٝك أ٢ٌٍ ّٜو 

ًْ  ٕٓٓٓا٠ُ  ٓٓٓٔٝروله َٓبؽخ ٛنٙ ا٩هطبػ٤خ ثٔب ث٤ٖ 
ٕ
  . 

 .  ٌٖٕٔٔٝٛنا ٝٙغ ؽغو أٍبً اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ 

ٙل اُج٤يٜٗ اٍزطبع ر٤ٍٞغ  ٗز٤غخ ؿيٝارٚ أَُزٔوح (ؿبى١  )اًزَت أهٛـوٍ ثي ُوت 

أها٤ٙٚ ف٬ٍ ٓلح ٖٗق هوٕ هٚبٛب ًؤ٤ٓو ) ٝاٍ ( ػ٠ِ ٓوبٛؼخ ؽلٝك٣خ ) ثبُزو٤ًخ أٝط ثي ا٠ُ 

( ٍ٘خ ٝككٖ ك٢ هٖجخ ٍٞؿذ اُز٢ ػ٤ِٜبٖٓ اُج٤يٜٗ  9ٓروو٣جبً . ٝرٞك٢ ٝػٔوٙ ) ًْٕ 0ٕٓٓ

ٝارقنٛب هبػلح ُٚ 
(0٘)

  . 

 ػضٔبٕ ٓئٌٍ اُلُٝخ اُضؼٔب٤ٗخ : -ٙ

ّ ُٝل ٧هٛـوٍ اث٘ٚ ػضٔبٕ اُن١ ر٘زَت ا٤ُٚ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٢ٛٝ 0ٕ٘ٔ-ٙ ٙ٘ٙك٢ ػبّ 

اَُ٘خ اُز٢ ؿيا ك٤ٜب أُـٍٞ ثو٤بكح ٫ًٞٛٞ ثـلاك ػبٕٔخ اُق٬كخ اُؼضٔب٤ٗخ ًٝبٗذ ا٧ؽلاس ػظ٤ٔخ، 

ٍ ٝأُٖبئت ع٤َٔخ، ٣وٍٞ اثٖ ًض٤و : ) ٝٓبُٞا ػ٠ِ اُجِل كوزِٞا ع٤ٔغ ٖٓ هلهٝا ػ٤ِٚ ٖٓ اُوعب

 ٝاَُ٘بء ٝاُُٞلإ ٝأُْب٣ـ ٝاٌٍُٜٞ ٝاُْجبٕ .. 

ُول ًبٕ اُقطت ػظ٤ٔبً ٝاُؾلس عَِ، ٝا٧ٓخ ٙؼلذ ٝٝٛ٘ذ ثَجت مٗٞثٜب ٝٓؼب٤ٕٜب 

ُٝنُي ٍِٜ ػ٤ِٜب أُـٍٞ، كٜزٌٞا ا٧ػواٗ ٍٝلٌٞا اُلٓبء ٜٝٗجٞا، ا٧ٓٞاٍ، فوثٞا اُل٣به، ك٢ رِي 

ُٝل ػضٔبٕ ٓئٌٍ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُظوٝف اُٖؼجخ ٝاُٖٞٛ أَُزْو١ ك٢ ٓلبَٕ ا٧ٓخ 
(0ٙ)

  . 

چ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ٱ ٻ ٻ ٻ چ ٝهبٍ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ : 
(01)

ٝرقزِق اُلُٝخ  

اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ٛج٤ؼخ ر٣ٌٜٞ٘ب ػٖ ؿ٤وٛب ٖٓ اُلٍٝ كبُـب٣خ اُز٢ هبٓذ ٖٓ أعِٜب اٗٔب ٢ٛ اُلكبع ػٖ 

                                                           

(
0ٗ

 ، ّٔ، رو٤ًب، ط ٣ٔ900ِٔبى أٝىرٞٗب، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ْٓ٘ٞهاد ٓئٍَخ ك٤ٔ ُِز٣َٞٔ ، ٛ/اٍزبٗجٍٞ  (

 ٓ0ٖ-0ٗ.، 

(
0٘

 أُنًٞه ٍبثوبً . –-٣ِٔبى أٝىرٞٗب ، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ (

(
0ٙ

 . ٕٗا٬ُٖث٢ ، اُلًزٞه ػ٢ِ دمحم ا٬ُٖث٢، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، كاه أُؼوكخ ث٤وٝد، ٓ  (

(
01

 . ٙ – ٘( اُؤٖ: 
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٠ اُلُٝخ اُج٤يٗط٤خ اُز٢ ًبٗذ رٜلك ا٬ٍ٩ّ ٝهكغ ها٣زٚ ك٢ ْٓبهم آ٤ٍب اُٖـوٟ ٝاُوٚبء ػِ

 ا٤َُِٖٔٔ ك٢ ك٣بهْٛ . 

ٖٝٓ صْ أِٛن ػ٠ِ ىػ٤ْ ٛنٙ اُلُٝخ اُ٘بّئخ ُوت اُـبى١، أ١ أُغبٛل ك٢ ٍج٤َ هللا ًٝبٕ 

 –٣زِو٠ ٛنا اُِوت ك٢ ؽلَ ْٜٓٞك ٣زَِْ ك٤ٚ ها٣خ اُغٜبك ٖٓ ٤ّـ اُٖٞك٤خ ٝإٔ اُـبى١ ػضٔبٕ 

ٝؿ٤وْٛ ٤ُ٘ٚٔٞا رؾذ ها٣خ اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا كبٍزغبة ُٚ كػب ا٤َُِٖٔٔ ٖٓ اُزوى  –هؽٔٚ هللا 

اٌُض٤و ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ اُٖبثو٣ٖ رؾلْٝٛ ع٤ٔؼبً هؿجخ ّل٣لح ك٢ ا٫ٗزٖبه ُل٣ٖ هللا ثبُوٚبء ػ٠ِ 

اُلُٝخ اُج٤يٗط٤خ
(00)

 . 

 ًٝزت اُْبػو ٗبٓن ًٔبٍ ثي ا٧ث٤بد اُزب٤ُخ : 

  ٗؾٖ مُي اََُ٘ اٌُو٣ْ ٖٓ اُؼ٤ْوح اُؼضٔب٤ٗخ 

 ٘ب آزيعذ ثلّ اُْٜبكح ٖٓ اُوأً ا٠ُ اُولّ إُٔٞ

 ٗؾٖ إٔؾبة ْٛٔ ػب٤ُخ، ٗؾٖ إٔؾبة عل ٝاعزٜبك 

اٍزطؼ٘ب ثنُي إٔ ٌٕٗٞ كُٝخ ػب٤ُٔخ ًجوٟ ٖٓ ػ٤ْوح ٝاؽلح   
(09)

  

ُزلزؾٖ اُوَط٘ط٤٘٤خ، ُٝ٘ؼْ ا٤ٓ٧و أ٤ٓوٛب،  )ك٢ كزؼ اُوَط٘ط٤٘٤خ :  ٝهبٍ هٍٍٞ هللا 

 .  (ُٝ٘ؼْ اُغ٤ِ مُي اُغ٤ِ 

 أْٛ اُٖلبد اُو٤بك٣خ ك٢ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ : -1

اُْغبػخ : ػ٘لٓب ر٘بكٟ أٓواء اُٖ٘بهٟ ك٢ ثٞهٕخ ٝٓبكاًٗٞ ٝأكهٙ ًٗٞ ًٝزٚ  -ٔ

ُز٤ٌَْ ؽِق ٤ِٕج٢ ُٔؾبهثخ ػضٔبٕ ثٖ أهٛـوٍ ٓئٌٍ اُلُٝخ  –ٙ 1ًَٓٓٝزِخ اُج٤يٗط٤ٕٞ ك٢

ُ٘بّئخ رولّ ػضٔبٕ ثغ٘ٞكٙ اُؼضٔب٤ٗخ ٝاٍزغبثذ اُٖ٘بهٟ ُٜنا اُ٘لاء ٝرؾبُلٞا ُِوٚبء ػ٠ِ اُلُٝخ ا

ٝفبٗ اُؾوٝة ث٘لَٚ ّٝزذ اُغ٤ُٞ ا٤ُِٖج٤خ ٝظٜود ٓ٘ٚ ثَبُخ ّٝغبػخ إٔجؾذ ٓٚوة 

 أُضَ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ . 

اُؾٌٔخ : ثؼل ٓب ر٠ُٞ هئبٍخ هٞٓٚ هأٟ ٖٓ اُؾٌٔخ إٔ ٣وق ٓغ اَُِطبٕ ػ٬ء اُل٣ٖ ٙل  -ٕ

٤٘خ ُٝنُي ٗبٍ هرجخ ا٩ٓبهح ٖٓ اُٖ٘بهٟ، ٍٝبػلٙ ك٢ اكززبػ عِٔخ ٖٓ ٓلٕ ٤٘ٓؼخ ٝػلح ه٬ع ؽٖ

                                                           

(
00

، 9ٖٓؾٔٞك صبثذ، أَُؤُخ اُْوه٤خ، كهاٍخ ٝصبئو٤خ ػٖ اُق٬كخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٛ/ ٌٓزجخ ٝٛجخ اُوبٛوح، ٓ  (

 . ٕٗٝاُؾل٣ش / ٓ 

(
09

 ، أُنًٞه ٍبثوبً .ٔ، ط٣00ِٔبى أٝىرٞٗب، ربه٣ـ،ٓ  (
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اَُِطبٕ اَُِغٞه٢ ػ٬ء اُل٣ٖ ٕبؽت كُٝخ ٬ٍعوخ اُوّٝ ٍٝٔؼ ُٚ ٍي اُؼِٔخ ثبٍٔٚ، ٓغ اُلػبء 

 ُٚ ك٢ فطجخ اُغٔؼخ ك٢ أُ٘بٛن اُز٢ رؾزٚ . 

ا٩ف٬ٓ : ػ٘لٓب ٌُٔ ٌٍبٕ ا٧ها٢ٙ اُوو٣جخ ٖٓ آبهح ػضٔبٕ اف٬ٕٚ ُِل٣ٖ رؾوٝا  -ٖ

َُٔبٗلرٚ ٝاُٞهٞف ٓؼٚ ُز٤ٛٞل كػبئْ كُٝخ ا٤ٓ٬ٍخ روق ٍلاً ٤٘ٓؼبً أٓبّ اُلُٝخ أُؼبك٣خ ُ٪٬ٍّ 

 ٝا٤َُِٖٔٔ . 

اُٖجو : ٝظٜود ٛنٙ اُٖلخ ك٢ ّق٤ٖزٚ ػ٘لٓب ّوع ك٢ كزؼ اُؾٖٕٞ ٝاُجِلإ كلزؼ  -ٗ

ٙ ؽٖٖ ًزٚ، ٝؽٖٖ ُلٌٚ، ٝؽٖٖ آم ؽٖبه ٝكزؼ ًض٤و ٖٓ اُؾٖٖ ٝاُجِلإ، ُْٝ  1ٓ1٘خ ك٢ ٍ

 ۉ چ ٹ ٹ ٣ٌٖ كزؼ ثوٍٝخ ٖٓ ا٧ٓٞه اَُِٜخ ٝعؼَ اُؾٖبه ػ٤ِٚ ػلح اَُ٘ٞاد ٝهبٍ رؼب٠ُ :

 ۈئ    ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ    ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

   164آل عمران:  چ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ        ېئ ۈئ

اُغبمث٤خ ا٣٩ٔب٤ٗخ : ريٛو ٛنٙ اُٖلخ ػ٘لٓب اؽزي ثٚ اهو٣ً٘ٞ هبئل ثوٍٝخ ٝاػز٘ن ا٬ٍ٩ّ اػطبٙ 

اَُِطبٕ ػضٔبٕ ُوت ثي ٝإٔجؼ ٖٓ هبكح اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُجبهى٣ٖ ك٤ٔب ثؼل، ٝهل رؤصو ًض٤و ٖٓ اُوبكح 

 ْٜٓ٘ .  اُج٤يٗط٤٤ٖ ثْق٤ٖخ ػضٔبٕ ٜٝٓ٘غٚ اُن١ ٍبه ػ٤ِٚ ؽز٠ آز٨د ٕلٞف اُؼضٔب٤٤ٖٗ

اُؼلٍ: إ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ اٍزقلّ اُؼلٍ ٓغ هػ٤زٚ ٝك٢ اُج٬ك اُز٢ كزؾٜب، كِْ ٣ؼبَٓ اُوّٞ،  -٘

أُـِٞث٤ٖ ثبُظِْ أٝ اُغٞه أٝ اُزؼَق أٝ اُزغجو أٝ اُطـ٤بٕ أٝ اُجطِ، ٝاٗٔب ػبِٓٚ ثٜنا اُلٍزٞه 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ چ ٹ ٹاُوثب٢ٗ : 

 ١١ - ١7الكهف: چ  گ گ گ گ ک ک کک

اُٞكبء : ًبٕ ّل٣ل ا٫ٛزٔبّ ثبُٞكبء ثبُؼٜٞك، كؼ٘لٓب اّزوٛ أ٤ٓو هِؼخ أُٝجبك اُج٤يٗط٤خ  -ٙ

ؽ٤ٖ اٍزَِْ ُِغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ، إٔ ٫ ٣ٔو ٖٓ كٞم اُغَو أ١ ػضٔب٢ٗ َِْٓ ا٠ُ كافَ اُوِؼخ اُزيّ 

 ﮸﮹ ﮶﮷  ﮴﮵ ﮳  ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ چ ٹ ٹثنُي ًٝنُي عبء ثؼلٙ . هبٍ رؼب٠ُ : 

 34اإلسراء: چ  ﯀﮿              ﮾ ﮼﮽ ﮻ ﮺

اُزغوك هلل ك٢ كزٞؽبد : كِْ رٌٖ أػٔبُٚ ٝكزٞؽبرٚ ٖٓ أعَ ٖٓبُؼ اهزٖبك٣خ أٝ ػٌَو٣خ  -1

 أٝ ؿ٤و مُي، ثَ ًبٕ كوٕخ رج٤ِؾ كػٞح هللا ْٝٗو ك٣٘ٚ . 
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٣ٝوٍٞ ٖٓو أٝؿِٞ : ) ُول ًبٕ ػضٔبٕ ثٖ أهٛـوٍ ٣ئٖٓ ا٣ٔبٗبً ػ٤ٔوبً ثؤٕ ٝظ٤لزٚ اُٞؽ٤لح 

ك٢ اُؾ٤بح ٢ٛ اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا ٩ػ٬ء ًِٔخ هللا ( 
(9ٓ)

 
(9ٔ)

  . 

 اُلٍزٞه اُن١ ٕبه ػ٤ِٚ اُؼضٔب٤ٕٗٞ :-0

ًبٕ ػِٔبء ًبٗذ ؽ٤بح ا٤ٓ٧و ػضٔبٕ ٓئٌٍ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، عٜبكاً ٝكػٞح ك٢ ٍج٤َ هللا ٝ

 اُل٣ٖ ٣ؾ٤طٕٞ ثب٤ٓ٧و ٣ْٝوكٕٞ ػ٠ِ اُزقط٤ٜ ا٩كاه١ ٝاُز٘ل٤ن اُْوػ٢ ك٢ ا٩ٓبهح . 

ُٝول ؽلع ُ٘ب اُزبه٣ـ ٤ٕٝخ ػضٔبٕ ٫ث٘ٚ أٝهفبٕ ٝ ٛٞ ػ٠ِ كواُ أُٞد ًٝبٗذ رِي 

ا٤ُٕٞخ ك٤ٜب ك٫ُخ ؽٚبه٣خ ٜٝٓ٘غ٤خ ّوػ٤خ ٍبهد ػ٤ِٜب اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٤ٔب ثؼل، ٣وٍٞ ػضٔبٕ 

٤ٕزٚك٢ ٝ
(9ٕ)

: ) ٣ب ث٢٘ : ا٣بى إٔ رْزـَ ث٢ْء ُْ ٣ؤٓو ثٚ هللا هة اُؼب٤ُٖٔ ٝاما ٝاعٜزي ك٢ اُؾٌْ 

 ٓؼِٚخ كبرقن ْٓٞهح ػِٔبء اُل٣ٖ ٓٞئ٬ً . 

 ٣ب ث٢٘، اٗي رؼِْ إٔ ؿب٣ز٘ب ٢ٛ اهٙبء هللا هة اُؼب٤ُٖٔ . -ٖ

 ٝإٔ ثبُغٜبك ٣ؼْ ٗٞه ك٣٘٘ب ًَ ا٥كبم، كزؾلس ٓوٙبح هللا هلالج لج . 

ث٢٘ : َُ٘ب ٖٓ ٛئ٫ء اُن٣ٖ ٣و٤ٕٔٞ اُؾوٝة ُْٜٞح ؽٌْ أٝ ٤ٍطوح أكواك، ك٘ؾٖ  ٣ب-ٗ

 ثب٬ٍ٩ّ ٗؾ٤ب ُٝ٪٬ٍّ ٗٔٞد، ٝٛنا ٣ب ُٝل١ ٓب أٗذ ُٚ أَٛ . 

 ٝك٢ ًزبة ) ٓؤٍبح ث٢٘ ػضٔبٕ ( ٗغل ػجبهاد أفوٟ ٖٓ ٤ٕٝخ ػضٔبٕ ٫ث٘ٚ أٝهفبٕ روٍٞ : 

ثي ثؤٗي ٍزٌٕٞ ػبك٫ً ك٢ اُوػ٤خ ٓغبٛلاً ك٢ ٍج٤َ ) ٣ب ث٢٘، ا٢٘ٗ أٗزوَ ا٠ُ عٞاه هث٢، ٝأٗب كقٞه 

هللا، ُْ٘و ك٣ٖ ا٬ٍ٩ّ . ٣ب ث٢٘، أ٤ٕٝي ثؼِٔبء ا٧ٓخ، أكّ هػب٣زْٜ، ٝأًضو ٖٓ رجغ٤ِْٜ، ٝاٗيٍ ػ٠ِ 

 ْٓٞهرْٜ، كبْٜٗ ٫ ٣ؤٓوٕٝ ا٫ ثق٤و. 

٣ب ث٢٘ ا٣بى إٔ رلؼَ أٓواً ٫ ٣و٢ٙ هللا ػي ٝعَ ٝاما ٕؼت ػ٤ِي أٓو كبٍؤٍ ػِٔبء 

 .  وػ٤خ، كبْٜٗ ٤ٍلُٞٗي ػ٠ِ اُق٤واُْ

٣ب ث٢٘ اػِْ إٔ ٛو٣و٘ب اُٞؽ٤ل ك٢ ٛنٙ اُل٤ٗب ٛٞ ٛو٣ن هللا، ٝإٔ ٓوٖلٗب اُٞؽ٤ل ٛٞ ْٗو ك٣ٖ 

 هللا، ٝأٗ٘ب َُ٘ب ٬ٛة عبٙ ٫ٝ ك٤ٗب . 

ٝك٢ اُزبه٣ـ اُؼضٔب٢ٗ أُٖٞه، ػجبهاد أفوٟ ٖٓ ٤ٕٝخ ػضٔبٕ روٍٞ : ) ٤ٕٝز٢ ٧ث٘بئ٢ 

ٝإٔلهبئ٢، أك٣ٔٞا ػ٠ِ اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ اُغ٤َِ ثبكآخ اُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا، أٌَٓٞا ها٣خ ا٬ٍ٩ّ 

                                                           

(
9ٓ

 . ٘ٗا٬ُٖث٢ ، ػ٢ِ دمحم، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (

(
9ٔ

 . ٗٗ-ٖٗٗلٌ أُٖله، ا٬ُٖث٢، ػ٢ِ دمحم ،أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (

(
9ٕ

 ، أُنًٞه ٍبثوبً .1ٗ-ٙٗٗلٌ أُٖله، ا٬ُٖث٢، ػ٢ِ دمحم ، ٓ  (
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لبً اُْو٣لخ ك٢ ا٧ػ٠ِ ثؤًَٔ عٜبك، ٝافلٓٞا ا٬ٍ٩ّ كائٔبً ؛ ٧ٕ هللا ػي ٝعَ هل ٝظق ػجلاً ٙؼ٤

 ٓض٢ِ ُلزؼ اُجِلإ . 

امٛجٞا ثٌِٔخ اُزٞؽ٤ل ا٠ُ أه٠ٖ اُجِلإ ثغٜبكًْ ك٢ ٍج٤َ هللا ٖٝٓ اٗؾوف ٖٓ ٬ٍُز٢ ػٖ 

 اُؾن ٝاُؼلٍ ؽوّ ٖٓ ّلبػخ اُوٍٍٞ ا٧ػظْ ٣ّٞ أُؾْو . 

٣ب ث٢٘ : ٤ٌُ ك٢ اُل٤ٗب أؽل ٫ ٣قٚغ ههجزٚ ُِٔٞد ٝهل اهزوة أع٢ِ ثؤٓو هللا هلالج لج أٍِٔي ٛنٙ  

 اُلُٝخ ٝاٍزٞكػي ا٠ُُٞٔ ػي ٝعَ، اػلٍ ك٢ ع٤ٔغ ّئٝٗي ... ( . 

ُول ًبٗذ ٛنٙ ا٤ُٕٞخ ٜٓ٘غبً ٍبه ػ٤ِٚ اُؼضٔب٤ٕٗٞ، كبٛزٔٞا ثبُؼِْ ٝثبُٔئٍَبد اُؼ٤ِٔخ 

ٌَو٣خ ٝثبُؼِٔبء ٝاؽزوآْٜ، ٝثبُغٜبك اُن١ إَٔٝ كزٞؽبً ا٠ُ أه٠ٖ ٝثبُغ٤ِ، ٝثبُٔئٍَبد اُؼ

ٌٓبٕ ِٕٝذ ا٤ُٚ ها٣زٚ ع٤ِ َِْٓ ٝا٩ٓبهح ٝثبُؾٚبهح
(9ٖ)

  . 

 اُؼِٔبء أُؼوٝك٤ٖ ك٢ أ٣بّ ػضٔبٕ-9

ٝهل ًبٕ ا٧كٙ ثب٢ُ اُن١ ريٝط اَُِطبٕ ػضٔبٕ اث٘زٚ ٖٓ ػِٔبء اُووٓبٕ، ٝرلوٚ ك٢ اُج٬ك  -ٔ

 بُٔبً ػبثلاً ىاٛلاً ًٝبٕ ٣وعغ ا٤ُٚ ك٢ أَُبئَ اُْوػ٤خ . اُْب٤ٓخ، ًٝبٕ ػب٬ًٓ ػ

 ٠ُٞٓٝ ٛٞهٍٕٞ ) كو٤ٚ ( فزٖ ا٧كٙ ثب٢ُ، هل هوأ ػ٤ِٚ، ٝهبّ ٓوبٓٚ ك٢ أٓو اُلزٟٞ .  -ٕ

٠ُٞٓٝ فطبة ثٖ أث٢ اُوبٍْ اُووٙ ؽٖبه١، هوأ أ٣ٚبً ك٢ اُج٬ك اُْب٤ٓخ، ُٝٚ ّوػ  -ٖ

 .  (بد ٓ٘ظٞٓخ ا٤ُْـ ػٔو اَُ٘ل٢ ك٢ اُق٬ك٤ )ٗبكغ ػ٠ِ 

 ٓقِٔ ثبة ٖٓ ث٬ك اُووٓبٕ، ًٝبٕ ٣واكن اَُِطبٕ ػضٔبٕ ك٢ كزٞؽبرٚ .  -ٗ

 ْٜٝٓ٘ اث٘ٚ ػبّن ثبّب ) اثٖ ٓقِٔ ثبثب أُنًٞه ( ًٝبٕ ػجبكاً ىاٛلاً ٓزٖٞكبً .  -٘

ْٜٝٓ٘ ) ا٤ُْـ ػِٞإ ِّج٢ ( اثٖ ػبّن ثبّب أُنًٞه ًٝبٕ أ٣ٚبً ػ٠ِ هلّ ا٬ُٖػ  -ٙ

 رط٤و آثبئٚ . 

 ا٤ُْـ ؽَٖ، ًٝبٕ ُٚ ىا٣ٝخ ثجِلح ثوٍٝخ ْٜٝٓ٘ اُؼواف ثبهلل -1
(9ٗ)

  . 

 ٙ ( 1ٙٔ-1ٕٙاَُِطبٕ أٝهفبٕ ثٖ ػضٔبٕ ) -ٓٔ

ثؼل ٝكبح ػضٔبٕ ر٠ُٞ اُؾٌْ اث٘ٚ أٝهفبٕ، ٍٝبه ػ٠ِ ٗلٌ ٤ٍبٍخ ٝاُلٙ ك٢ اُؾٌْ 

 ٝاُلزٞؽبد . ) ٖٝٓ أػٔبُٚ أٌٍ اُغ٤ِ اُغل٣ل ك٢٘٣ رزبه١ ( : 

إ ٖٓ أْٛ ا٧ػٔبٍ اُز٢ رورجٜ ثؾ٤بح اَُِطبٕ أٝهفبٕ، رؤ٤ٍَٚ ُِغ٤ِ ا٢ٓ٬ٍ٩، ٝؽوٕٚ 

ػ٠ِ اكفبٍ ٗظبٓبً فبٕبً ُِغ٤ِ، كؤَٚ ا٠ُ ٝؽلاد رزٌٕٞ ًَ ٝؽلح ٖٓ ػْوح أّقبٓ أٝ ٓبئخ 
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ّقٔ أٝ أُق ّقٔ، ٝفٖٔ فٌٔ اُـ٘بئْ ُ٪ٗلبم ٜٓ٘ب ػ٠ِ اُغ٤ِ، ٝعؼِٚ ع٤ْبً كائٔبً ثؼل 

 غ ا٫ ٝهذ اُؾوة، ٝأْٗؤ ُٚ ٓواًي فبٕخ ٣زْ رله٣جْٜ ك٤ٜب. إٔ ًبٕ ٫ ٣غزٔ

ًٔب أٗٚ أٙبف ع٤ْبً آفو ػوف ثب٫ٌْٗبه٣خ، ٌِّٚ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ اُغلك اُن٣ٖ اىكاك ػلكْٛ 

ثؼل ارَبع ههؼخ اُلُٝخ ٝاٗزٖبهارٜب اٌُج٤وح ك٢ ؽوٝثٜب ٓغ أػلائٜب ٖٓ ؿ٤و ا٤َُِٖٔٔ، ٝكٍٝ أػلاك 

ٔلزٞؽخ ك٢ ا٬ٍ٩ّ، صْ اٗٚٔبْٜٓ ا٠ُ ٕلٞف أُغبٛل٣ٖ ك٢ ٍج٤َ ْٗو ًج٤وح ٖٓ أث٘بء رِي اُج٬ك اُ

ا٬ٍ٩ّ، كجؼل إٔ ٣ؼز٘وٞا ا٬ٍ٩ّ ٣ٝزْ روث٤زْٜ روث٤خ ا٤ٓ٬ٍخ كٌو٣بً ٝؽوث٤بً ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ك٢ ٓواًي 

اُغ٤ِ أُقزِلخ، ٝهل هبّ اُؼِٔبء ٝاُلوٜبء ٓغ ٍِطبْٜٗ أٝهفبٕ ثـوً ؽت اُغٜبك ٝاُنٝك ػٖ اُل٣ٖ 

رٚ أٝ اُْٜبكح ك٢ ٍج٤ِٚ ٝإٔجؼ ّؼبهْٛ ) ؿبى٣بً أٝ ٤ّٜلاً ( ػ٘لٓب ٣نٛجٕٞ ا٠ُ ٝاُْٞم اٍ ٖٗو

ٍبؽخ اُٞؿ٠
(9٘)

 . 

ُٝول ىػْ ٓؼظْ أُئهف٤ٖ ا٧عبٗت إٔ ع٤ِ ا٫ٌْٗبه٣خ رٌٕٞ ٖٓ اٗزياع أٛلبٍ اُٖ٘بهٟ 

ٖٓ ث٤ٖ أٛب٤ُْٜ ٣ٝغجوْٜٝٗ ػ٠ِ اػز٘بم ا٬ٍ٩ّ، ثٔٞعت ٗظبّ أٝ هبٕٗٞ ىػٔٞا أٗٚ ًبٕ ٣لػ٠ 

ّ اُلكْو٣خ(، ٝىػٔٞا إٔ ٛنا اُ٘ظبّ ًبٕ ٣َز٘ل ا٠ُ ٙو٣جخ ا٤ٓ٬ٍخ ّوػ٤خ أِٛوٞا ػ٤ِٜب اٍْ ) ث٘ظب

ٙو٣جخ اُـِٔبٕ ( ٝأٍٔٞٛب أؽ٤بٗبً ) ٙو٣جخ ا٧ث٘بء (، ٢ٛٝ ٙو٣جخ ىػٔٞا أٜٗب رج٤ؼ ٤َُِِٖٔٔ 

اُز٢ اُؼضٔب٤٤ٖٗ إٔ ٣٘زيػٞا فٌٔ ػلك أٛلبٍ ًَ ٓل٣٘خ أٝ هو٣خ ٖٗوا٤ٗخ ثبػزجبهْٛ فٌٔ اُـ٘بئْ 

٢ٛ ؽٖخ ث٤ذ ٓبٍ ا٤َُِٖٔٔ، ٖٝٓ ٛئ٫ء أُئهف٤ٖ ا٧عبٗت اُن٣ٖ اكزوٝا ػ٠ِ اُؾو٤وخ، ًبهٍ 

ثوًِٝٔبٕ، ٝع٤جٞٗي، ٝعت إٔ اُؾو٤وخ روٍٞ إٔ ٗظبّ اُلصوٓخ أُيػٞٓخ ٤ٌُ ٍٟٞ ًنثخ كٍذ ػ٠ِ 

ّ ربه٣ـ أٝهفبٕ ثٖ ػضٔبٕ ٝٓواك ثٖ أٝهفبٕ ٝاَٗؾجذ ٖٓ ثؼلٙ اُؼضٔب٤٤ٖٗ هبٛجخ، كِْ ٣ٌٖ ٗظب

اُلصوٓخ ٛنا ا٫ اٛزٔبٓبً ٖٓ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ثبُْٔوك٣ٖ ٖٓ ا٧ٛلبٍ اُٖ٘بهٟ اُن٣ٖ روًزْٜ اُؾوٝة 

أَُزٔوح أ٣زبٓبً أٝ ْٓوك٣ٖ، كب٬ٍ٩ّ اُن١ رل٣ٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ثٚ ٣وك٘ هكٚبً هبٛؼبً ٓب ٠َٔ٣ 

 ثٚو٣جخ اُـِٔبٕ اُز٢ َٗجٜب أُـوٕٙٞ ٖٓ أُئهف٤ٖ ا٧عبٗت ا٤ُٜب . 

ًبٗذ أػلاك ٛبئِخ ٖٓ ا٧ٛلبٍ كولٝا آثبئْٜ ٝأٜٓبرْٜ ثَجت اُؾوٝة ٝأُؼبهى، كبٗلكغ  ُول

إَُِٔٔٞ اُؼضٔب٤ٕٗٞ ا٠ُ اؽزٚبٕ أُٝئي ا٧ٛلبٍ اُن٣ٖ ٛبٓٞا ك٢ ٛوهبد أُلٕ أُلزٞؽخ ثؼل 

كولاْٜٗ ٥ثبئْٜ ٝأٜٓبرْٜ ٝؽوٕٞا ػ٠ِ رؤ٤ٖٓ َٓزوجَ ًو٣ْ ُْٜ، َٝٛ ٖٓ َٓزوجَ ًو٣ْ أ٤ٖٓ ا٫ ك٢ 

٬ٍ٩ّ ؟ اكبٕ ؽوٓ إَُِٔٔٞ ػ٠ِ إٔ ٣ؼز٘ن ا٧ٛلبٍ أُْوكٕٝ اُزبئٜٕٞ ا٬ٍ٩ّ، اٗجوٟ ا
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أُلزوٕٝ ٣يػٕٔٞ إٔ ا٤َُِٖٔٔ ًبٗٞا ٣٘زيػْٜٞٗ ٖٓ أؽٚبٕ آثبئْٜ ٝأٜٓبرْٜ ؟ ٣ٌٝوْٜٛٞٗ ػ٠ِ 

ا٬ٍ٩ّ
(9ٙ)

 . 

لٚ ثؼ٘ ٖٝٓ أُئٍق إٔ ٛنٙ اُلو٣خ اُؾبهلح، ٝٛنا ا٩كي أُج٤ٖ، ٝٛنا اُجٜزبٕ اُؼظ٤ْ اُزو

أُئهف٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ ٣لهٍٞٗٚ ك٢ ٓلاهٍْٜ ٝعبٓؼبرْٜ ًٝؤٗٚ أٓو َِْٓ ثٚ ٣ٝطوػ ػ٠ِ اُط٬ة 

ًؤٗٚ ؽو٤وخ ٖٓ اُؾوبئن، ُٝول رؤصو ثٌزت أُئهف٤ٖ ا٧عبٗت ٓغٔٞػخ ٖٓ أُئهف٤ٖ ا٤َُِٖٔٔ، ٖٝٓ 

بٍ أُئهؿ ٛئ٫ء ٖٓ ٣ْٜل ُٚ ثبُـ٤وح ػ٠ِ ا٬ٍ٩ّ كؤٕجؾٞا ٣وككٕٝ ٛنا اُجٜزبٕ ك٢ ًزجْٜ ٖٓ أٓض

دمحم كو٣ل ثي أُؾب٢ٓ ك٢ ًزبثٚ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٝاُلًزٞه ػ٢ِ ؽَٕٞ ك٢ ًزبثٚ، ربه٣ـ اُلُٝخ 

 اُؼضٔب٤ٗخ، ٝأُئهؿ دمحم ًوك ك٢ ًزبثٚ فطٜ اُْبّ ٝؿ٤وْٛ ٖٓ أُئهف٤ٖ . 

اُؾو٤وخ روٍٞ ًَ ٖٓ مًو ٙو٣جخ اُـِٔبٕ أٝ أفنْٛ ثبُوٞح ٖٓ م٣ْٜٝ رؾذ أفن فٔٔ اٛلبٍ 

ُووٟ ٤ٌُ ُٚ ك٤َُ ا٫ ًزت أَُزْوه٤ٖ ًغت أٝ أُئهؿ اُٖ٘وا٢ٗ ٍٍٞٞك٤َ، أٝ أُلٕ ٝا

ثوًِٝٔبٕ ٝٛئ٫ء ٫ ٣طٔئٖ ا٤ُْٜ ك٢ ًزبثخ اُزبه٣ـ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٫ٝ ا٠ُ ٗٞا٣بْٛ رغبٙ ا٬ٍ٩ّ ٝربه٣ـ 

 ا٬ٍ٩ّ . 

إ اُن٣ٖ ٣وثٕٞ روث٤خ فبٕخ ػ٠ِ اُغٜبك ُْ ٣ٌٞٗٞا ٖٗبهٟ ٝاٗٔب ًبٗٞا أث٘بء آثبء ٤َِٖٔٓ 

اٗقِؼٞا ػٖ اُٖ٘وا٤ٗخ، ٝاٛزلٝا ا٠ُ ا٬ٍ٩ّ، ّٝوػٞا ٖٓ أٗلَْٜ ٝػٖ ٛٞاػ٤خ ٫ ػٖ اًواٙ، 

بّ ٣ولٕٓٞ أث٘بءْٛ َُِِطبٕ ٤َُزٌَٔ روث٤زْٜ روث٤خ ا٤ٓ٬ٍخ، أٓب ثبه٢ ا٧ٛلبٍ كول ٓبٗٞا ٖٓ ا٣٧ز

ٝأُْوك٣ٖ اُن٣ٖ أكوىرْٜ اُؾوٝة كبؽزٚ٘زْٜ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 
(91)

  . 

  اُلَٖ فبرٔخ -ٔٔ

 ٗجنح ٖٓ ربه٣ـ اُؼضٔب٤ٗخ

ٛنا ٗجنح ٖٓ ثلا٣خ ربه٣ـ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝاٍزٔود اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ا٧ٍبً اُن١ ث٘بٙ ػضٔبٕ 

خ، ٍٝجت اٍزٔواهْٛ ك٢ ( ٍِطبٗبً ٝف٤ِل ّٖٙ ٝػلك ا٤ٛ٬َُٖ ٝفِلبء )9ّٕٕٔ ا٠ُ  ٕٖٖٗٔٓ 

ؽٌْ ٧ْٜٗ اٍزٌَٔٞا ثبُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُل٣ٖ ٝاُؼلٍ ٝاُلػٞح ا٠ُ هللا، ٝأفن اُؾٌْ ٖٓ اُووإٓ 

ٝاَُ٘خ، ٝا٫هزلاء ث٤ٕٞخ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ ٕٝلبرٚ ًٝبٕ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ ٣ز٤ٔي ثٖلبد هك٤ؼخ ٜٓ٘ب: 

ؼلٍ، ٝاُٞكبء، ٝاُزغوك هلل ك٢ اُْغبػخ، ٝاُؾٌٔخ، ٝا٩ف٬ٓ، ٝاُٖجو، ٝاُغبمث٤خ ا٣٩ٔب٤ٗخ، ٝاُ

ؽ٤برٚ عٜبكاً ٝكػٞح ك٢ ٍج٤َ هللا،  –كزٞؽبرٚ، ٝؽجٚ ُِؼِْ ٝاُؼِٔبء، ًٝبٕ ػضٔبٕ ٓئٌٍ اُلُٝخ 
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ًٝبٕ ػِٔبء اُل٣ٖ ٣ؾ٤طٕٞ ثٚ ٣ْٝوكٕٞ ػ٠ِ اُزقط٤ٜ ا٩كاه١ ٝاُز٘ل٤ن اُْوػ٢، إ اُٜ٘ٞٗ 

 ٫هزٖبك٣خ ٝا٫ػ٤ٓ٬خ ٝاُؾوث٤خ . اُؼضٔب٢ٗ ًبٕ ّب٬ًٓ ك٢ ًبكخ أُغب٫د اُؼ٤ِٔخ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝا

ًبٕ ٤ٗزْٜ ك٢ اَُِطخ فلٓخ ك٣ٖ ا٬ٍ٩ّ ٝا٤َُِٖٔٔ ٝهكغ ها٣خ ا٬ٍ٩ّ ٝفوٝط ٗوٟ أٗٚ ٝ

زٞه اُن١ ٍبه ػ٤ِٚ ث٬ك ا٬ٍ٩ّ ٖٓ ٤ٍطوح ٝظِْ اُج٤يٗط٤٤ٖ ٝا٤ُِٖج٤خ، ٛنا ٛٞ أُٜ٘ظ ٝاُلٍ
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 انًثحث انثاَي

 اُزؼ٤ِْ ٝا٫كة ك٢ اُؼٖو اُؼضب٢ٗ

 ا٧كة اُؼوث٢ ك٢ ػٖو اُؼضٔب٢ٗ -ٔ

٫ٝ ٣قل٠ اٛزٔبّ ٍِطبٕ ػضٔبٕ ا٧ٍٝ ك٢ ٤ٕٝزٚ ٫ث٘ٚ ػٖ اُؼِٔبء هبٍ : ٣ب ث٢٘ أ٤ٕٝي 

 ثؼِٔبء ا٧ٓخ، أكّ هػب٣زْٜ، ٝأًضو ٖٓ رجغ٤ِْٜ، ٝأٗيٍ ْٓٞهرْٜ، كبْٜٗ ٫ ٣ؤٓوٕٝ ا٫ ثق٤و . 

ًٝبٕ ػضٔبٕ ػ٠ِ ِٕخ ٓز٤٘خ ٓغ ًجبه اُؼِٔبء ٝاُلوٜبء ًٝجبه اُٖبُؾ٤ٖ ك٢ ػٜلٙ ًٝض٤واً ٓب 

اَُبػبد اُطٞاٍ ث٤ٖ أ٣ل٣ْٜ ٣ٝزِو٠ ٓٞاػظْٜ ٣َٝزل٤ل ٖٓ ػِْٜٔ، ًٝبٕ ٣زوكك ػ٠ِ ا٠ُُٞٔ ٣غٌِ 

ا٤ُْـ ) اكٙ ثب٢ُ ( اُووٓب٢ٗ أُُٞل ٝهل ىٝعٚ اث٘زٚ ًٝبٕ ا٤ُْـ اكٙ ثب٢ُ ٖٓ ْٓب٣ـ اُزٖٞف 
(90)

  . 

٫ٝ ٣قل٠ إٔ اُزٖٞف ٝاُلها٣ِٝ ٓ٘زْوح ك٢ ا٧ٗبٍٙٞ ٝأٗؾبء رو٤ًب، ٝهأ٣٘ب إٔ اُْؼو 

٢ً ٓل٣ٖ ثْ٘ؤح ُٜئ٫ء اُٖل٣ٞخ اُن٣ٖ عؼِٞٙ أكاح رؼج٤و ُْٜ ٝارقنٙ، ٤ٍِٝزْٜ ا٠ُ ْٗو أكٌبهْٛ اُزو

ٝرؼ٤ْٔ رؼب٤ُْٜٔ، ًٝبٕ ػضٔبٕ ٣ؾت ا٧كة ٝاُْؼو ٝرؼبٕٝ ٓغ اُؼِٔبء ٝا٧كثبء ك٢ كػْ ا٤َُٔوح 

ك٢  اُؼ٤ِٔخ ٝاُؾوًخ ا٧كث٤خ، ًٝبٕ ٣ٌوّ اُْؼواء ٣ٝؾجْٜ ٝأًوّ اُْبػو ػبّن ثبّب اُن١ ػبُ

ٓل٣٘خ ه٤و ّٜو ثب٧ٗبٍٙٞ ػ٠ِ ػٜلٙ ٝفِغ ػ٤ِٚ اَُِطبٕ ػضٔبٕ ُوت ) ثبّب ( ُٝٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

 اُْؼو أٝ ٓ٘ظٞٓخ رؼوف ) ثـو٣ت ٗبٓٚ ( . 

ٝك٢ ًزبة أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ أٝؿ٢ِ . ٝهل ٛٞه ا٧رواى اُـي ٗظبٓبً ُ٪٬ٓء ٝاٌُزبثخ ٣قزِق 

ٖٓ اٌُزت اُل٤٘٣خ اُؼوث٤خ، ٫ٝ ٤ٍٔب ٖٓ هٍْ اُووإٓ ػٔب ًبٕ ٓٞعٞكاً ك٢ اُزو٤ًخ اُْوه٤خ اٍزِٜٔٞٙ 

اٌُو٣ْ . ٧ٕٝ ا٣ُٞٝ٧خ ك٢ ًزبثٚ ٢ٛ ا٫هزلاء ثوٍْ اُووإٓ كول أِٛٔٞا ًزبثخ ا٧ؽوف اُٖبئجخ ك٢ 

أٌُِخ اُزو٤ًخ، ٝاٍزقلٓٞا ُز٤ٌَْ ثبُؾوًبد ثل٫ً ٖٓ مُي، ؽز٠ أْٜٗ اٍزقلٓٞا اُز٣ٖٞ٘ ك٢ ا٬ٓ٩ء 

٠ُٝ٧، هؿْ أٗٚ ٤ٌُ ٓٞعٞكاً ك٢ اُِـخ اُزو٤ًخ ػ٘ل ًزبثخ ثؼ٘ اُ٘ٔبمط ا
(99)

  . 

روى اُووح فب٤ٕٗٞ ا٧ثغل٣خ ا٣ٝ٧ـو٣خ، ٣ٝلػٞا ثٌزبثخ اُزو٤ًخ ثب٧ؽوف اُؼوث٤خ ٝثنُي ثلأد 

كٝهح كآذ أُق ػبّ ك٢ ًزبثخ اُِـخ اُزو٤ًخ ثب٧ؽوف اُؼوث٤خ ٝكفِذ ا٠ُ اُِـخ اُزو٤ًخ آ٫ف 

أِٓذ آ٫ف أٌُِبد اُزو٤ًخ ٝاٍزؼِٔذ ٌٓبٜٗب ًِٔبد ٖٓ ٛبر٤ٖ أٌُِبد اُلبه٤ٍخ ٝفبٕخ اُؼوث٤خ، ٝ

 اُِـز٤ٖ، ٌٝٛنا رٌٞٗذ اُزو٤ًخ اُؾب٤ُخ . 

إ ٝىٕ اُؼوٝٗ اُؼوث٢ ك٢ اُْؼو، اهزجٌ ػٖ ا٣٩وا٤٤ٖٗ، ٝارقن اُْؼو ا٣٩وا٢ٗ ٗٔٞمعبً 

خ اُزله٣ٌ ك٢ ك٢ اُْؼو . ٝهل اٍزؼِٔذ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ أُئُلبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُل٤٘٣خ ٝإٔجؾذ ٢ٛ ُـ

                                                           

(
90

 .ٕ٘ا٬ُٖث٢، ػ٢ِ دمحم، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، أُنًٞه ٍبثوبً ،ٓ ( 

(
99

 . ٕٖ، ٓ ٕأٝؿ٢ِ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ربه٣ـ ٝؽٚبهح، ط  (
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رِي اُؾٚبهح اُز٢  –أُلاهً ) اُل٤٘٣خ ( اُزو٤ًخ . ٌٝٛنا كفَ ا٧رواى ك٢ اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ 

 ثٌَ ٓب ٣ٌِٕٔٞ ٖٓ ٛبهخ ٝاف٬ٓ .  –ر٤ٔيد ثوه٤ٜب ك٢ اُووٕٝ اٍُٞط٠ 

إ أٍٝ ّبػو رو٢ً ًج٤و ٓؼوٝف، ٛٞ ٣ٍٞق فبٓ ؽبعت، أًَٔ ِٓؾٔخ اُْؼو٣خ اُلَِل٤خ 

ّ ٝٙؼ ك٤ٜب  1ٓٓٔك٢ ٍوا١ ًبّـو ػبّ  Kutadgu- Biligث٤ذ، أَُٔبد  1ٓٓٓأٌُٞٗخ ٖٓ 

ؽٌٔخ ٝكَِلخ اُلُٝخ اُزو٤ًخ 
(ٔٓٓ)

  . 

ث٤خ ا٠َُٔٔ )ك٣ٞإ ٝٓؾٔٞك ًبّـو١ أؽل أٓواء هوح فب٢ِٗ، كول رٞف٠ ك٢ ٓئُلٚ ثبُِـخ اُؼو

 ( رؼو٣ق اُؼوة ثٖٞهح ٍٓٞٞػ٤خ ثبُِـخ اُزو٤ًخ، ٝثبُضوبكخ اُزو٤ًخ . ُـبد اُزوى 

ٝهل رْ رؤ٤ُق ٛنا اٌُزبة اُن١ ٣ؼزجو ٖٓ اُوٝائغ اٌُج٤وح أُؼلٝكح ك٢ اُضوبكخ اُزو٤ًخ 
(ٔٓٔ)

  . 

اٍٜبٓبد اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ ث٘بء اُؾٚبهح ا٩َٗب٤ٗخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ ٓغبٍ ا٧كثبء، -أ

 ٝاُؼِٔبء .،ٝاُْؼواء

ٗجلأ ؽل٣ض٘ب ثؼوٗ ٩ٍٜبٓبد ا٤ٛ٬َُٖ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ك٢ ا٥كاة اُز٢ ر٘بُٜٝب ا٧ٍزبم اُلًزٞه 

دمحم ؽوة ثبُلهاٍخ ك٤ٔب ٣زَٖ ثب٤ٛ٬َُٖ اُْؼواء ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝمًو إٔ اٛزٔبٓٚ ثٜنا 

َ أُٞٙٞع، ٓجؼضٚ ا٫كػبء اَُبئل ك٢ اُج٬ك اُؼوث٤خ، ٝاُوبئَ ثؤٕ ٤ٛ٬ٍٖ آٍ ػضٔبٕ ك٤ْٜ عٜ

ٝثلاٝح، ٝاثزؼبك ػٖ ا٧كة ٝاُؾٚبهح، اٍزْٜل اٌُبرت ؽلظٚ هللا ك٢ اُجلا٣خ ثٔوُٞخ هائل اُلهاٍبد 

( ك٢ ًزبثٚ ) ربه٣ـ ا٧كة اُزو٢ً اُزو٤ًخ ك٢ ٖٓو ٝاُؼبُْ اُؼوث٢ اُلًزٞه ؽ٤َٖ ٓغ٤ل أُٖو١ 

 ّ ( .  9٘ٔٔاُوبٛوح ) 

د ٖٓ أكثْٜ ثطوف كٞعلرٚ ) َُذ رو٤ًبً كؤرؼٖت ُِزوى ٝأًوْٜٓ كٞم ٓولاهْٛ ٢ٌُ٘ أفن

ع٤لاً ٍ، ٣َزؾن ٓ٘ب إٔ ٗو٣ٝٚ، ٍٝبء٢ٗ إٔ ٣ٌٕٞ ٤َ٘ٓبً ٌَٓٞربً ػ٘ٚ ... ٝك٢ ربه٣ـ ا٧كة اُزو٢ً ٓب 

ٗؼلٓٚ ك٢ ؿ٤وٙ ٖٓ ا٥كاة هل٣ٔبً ٝؽل٣ضبً، كول ًبٕ ٖٓ ا٤ٛ٬َُٖ ٝا٧ٓواء ٣جِـٕٞ اُؼْو٣ٖ ػلاً، 

اُؼِٔبء ٝا٧كثبء ٝهكؼٞا ٓ٘بىُْٜ ٝأعوٝا ُٝجؼْٜٚ كٝا٣ٖٝ ًج٤وح، ٦ُٝفو٣ٖ اّؼبه ع٤بك، كووثٞا 

 ػ٤ِْٜ هىهبً ؽَ٘بً . 

 ٝؽلك اُجبؽش ٓٞٙٞػخ ثلزوح ٝاؽلح ٖٓ اُزبه٣ـ ا٧كث٢ اُؼضٔب٢ٗ اُن١ ر٠َٔ ثؼٖو اُوٞح . 

ٝؽلك ا٤ٛ٬َُٖ اُْؼواء ٖٓ آٍ ػضٔبٕ اُن٣ٖ ًبٗٞا ك٢ ٛنٙ اُلزوح : فَٔبً، رؼبهجٞا ػ٠ِ 

اُؼوُ اُؼضٔب٢ٗ، ْٛ 
(ٕٔٓ)

  : 

                                                           

(
ٔٓٓ

 . 0ٗ-1ٗ، ٓ ٔ، ط ٣ٔ900ِٔبى أٝىرٞٗب، ربه٣ـ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، اٍزبٗجٍٞ  (

(
ٔٓٔ

 . 0ٗٗلٌ أُٖله اَُبثن، ٣ِٔبى أٝىرٞٗب، ٓ  (

(
ٕٔٓ

 . 1ٕٓ، ٓ ٕاُؼضٔب٤ٗخ، ٛ / كاه ا٬َُّ، طأ. ك . عٔبٍ ػجل اُٜبك١ دمحم، أ.ك. ٝكبء دمحم هكؼذ، اُلُٝخ  َٓؼٞك، (
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٤ٍِٔبٕ اُوب٢ٗٞٗ : كبرؼ ثـلاك ٝثِـواك، ُٝٝلٙ اَُِطبٕ ٤ٍِْ ا٧ٍٝ : كبرؼ اُْبّ  اَُِطبٕ

ٖٝٓو، ٝٝاُلٙ اَُِطبٕ ثب٣ي٣ل اُضب٢ٗ : أُِوت ثب٢ُُٞ ُوِخ ؽوٝثٚ، ٝاَُِطبٕ دمحم اُلبرؼ : كبرؼ 

 اُوَط٘ط٤٘٤خ ) اٍزبٗجٍٞ (، ٝٝاُلٙ اَُِطبٕ ٓواك اُضب٢ٗ. 

( اٗٚ أٍٝ ٍِطبٕ ك٢ آٍ ػضٔبٕ ٣٘ظْ اُْؼو، ٣ٝئك١  ـ0٘٘ٛ-0ٓ٘ٝاَُِطبٕ ٓواك اُضب٢ٗ ) 

ً ك٢ رط٣ٞو ا٧كة اُزو٢ً اُؼضٔب٢ٗ، كول ًبٕ هأ٣ٚ ك٢ اُِـخ ا٧كث٤خ إٔ رٌٕٞ ث٤َطخ ك٢  كٝهاً ٜٓٔب

ٓلٜٜٞٓب، ٣ٝزوجِٜب اُ٘بً ثلْٜ ؛ ُنُي عبءد أّؼبه اَُِطبٕ ٓواك اُضب٢ٗ ٍِٜخ ث٤َطخ ٣ٝنًو ربه٣ـ 

ك اُضب٢ٗ ًبٕ ٣ؾ٢ٔ ؽوًخ اُزوعٔخ ٖٓ اُِـخ اُؼوث٤خ ػ٠ِ اُِـخ ا٧كة اُؼضٔب٢ٗ إٔ اَُِطبٕ ٓوا

اُزو٤ًخ، ٣ْٝغغ ٛنٙ اُؾوًخ ٣ٝـن٣ٜب، ٣ٝوٍٞ اُجؼ٘ : اٗٚ ؽٍٞ هٖو اُؾبًْ ا٠ُ ٗٞع ٖٓ 

ا٧ًبك٤ٔ٣خ اُؼ٤ِٔخ، َٕٝٝ ثٚ ا٧ٓو إ ًبٕ ٝروى ٓواك اُضب٢ٗ ٤ٕٝزٚ ّؼواً 
(ٖٔٓ)

  . 

 اُزؼ٤ِْ ك٢ اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ-ٕ

وجخ ٣ِٞٛخ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ ػٖ ٛو٣ن أُئٍَبد اُو٤ٍٔخ ٝؿ٤و اُو٤ٍٔخ، ٫ٝ ٍبه اُزؼ٤ِْ ُؾ

ّي إٔ ٓؼبٛل اُؼَٔ أُؼوٝكخ ٝأُلاهً ٢ٛ أْٛ رِي أُئٍَبد ك٢ٜ أُٖله ا٧ٍٝ اُن١ ٣زٖلٟ 

٨ُْٗطخ اُؼ٤ِٔخ ٝاٍزطبػذ إٔ رؾبكع ػ٠ِ ٝعٞكٛب ٓ٘ن ه٤بّ اُلُٝخ ؽز٠ اُوثغ ا٧ٍٝ ٖٓ اُووٕ 

 اُؼْو٣ٖ . 

ُِٔلاهً ٝظ٤لخ اعزٔبػ٤خ اٍزطبػذ ٖٓ ف٬ُٜب رؼي٣ي اُٞؽلح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُضوبك٤خ ًٝبٗذ 

ُل٤َلَبء اُْؼٞة ا٤ٓ٬ٍ٩خ أُزجب٣٘خ ا٧ػوام ٝا٧ع٘بً، ٝٙٔذ ُٜب ٝؽلح اُ٘ظو ا٠ُ اُؾ٤بح 

ٝاٍزطبػذ أُلاهً ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ إٔ رؾون أَُبٝاح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ث٤ٖ ا٧كواك ٝاُؾو٤ًخ اُوأ٤ٍخ 

ث٤ٖ ٛجوبد أُغزٔغ أُقزِلخ ٝهل هبٓذ أُلهٍخ، ثبػزجبهٛب عيءاً ٖٓ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٝا٧كو٤خ، 

ً ػلح، ثزٞع٤ٚ ٖٓ أُئٍَخ اُل٤٘٣خ ٖٓ  أُورٌيح ػ٠ِ أٍبً كٌو١ ٝاؽل، ثبُٞكبء ثقلٓبرٜب هوٝٗب

ل ٗبؽ٤خ اُزل٤ٌو ٝاُؼو٤ِخ، ٝأفَ ٗظبّ اُٞهق ٖٓ ٗبؽ٤خ اُزو٤ًت ٝا٤ٌُبٕ، أٓب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ أُب٤ُخ كو

ًبٗذ ٤ٛئخ َٓزوِخ رؼَٔ رؾذ ههبثخ اُلُٝخ، ُٝٔب ًبٗذ أُلاهً هبئٔخ ٖٙٔ ا٤ٌُبٕ ا٫عزٔبػ٢ 

اُؼضٔب٢ٗ ٝٓورجطخ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ثبَُِطخ ا٤َُب٤ٍخ كبٕ رولٜٓب أٝ رؤفوٛب ٣ورجٜ ا٠ُ ؽل ًج٤و ثوٞح 

اُلُٝخ ٝاٍزوواه أُغزٔغ
(ٔٓٗ)

  . 

ٜل اَُِطبٕ ػضٔبٕ اٛزْ ثج٘بء أُلاهً ٓ٘ن ثلا٣خ ػ اٛزٔبّ ا٤ٛ٬َُٖ ثبُٔلاهً ٝأُؼبٛل-أ

ٝأُؼبٛل ك٢ ع٤ٔغ أهعبء كُٝزٚ ًٝبٕ ٓؾجبً ُِؼِْ ٝاُؼِٔبء ًِٝٔب كزؾٞ ٓل٣٘خ ث٘ٞا ك٤ٚ عبٓغ ًج٤و 

                                                           

(
ٖٔٓ

 .1ٖٓ، ٓ َٕٓؼٞك، أ.ك. عٔبٍ ػجل اُٜبك١ دمحم، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٗلٌ أُٖله، ط  (

(
ٔٓٗ

 . 0ٗٗ، ٓ ٕأٝؿ٢ِ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ربه٣ـ ٝؽٚبهح، ط ( 
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ٝثغبٗجٚ ٓلهٍخ. ٝهل ًبٕ اَُِطبٕ أٝهفبٕ أٍٝ ٖٓ أْٗؤ ٓلهٍخ ٗٔٞمع٤خ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٍٝبه 

 اهً ٝأُؼبٛل ك٢ ثوٍٝخ ٝأكهٗخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُلٕ . ثؼلٙ ٤ٛ٬ٍٖ اُلُٝخ ػ٠ِ ٜٗغٚ ٝاٗزْود أُل

ٝأُ٘بٛظ اُز٢ رلهً ك٢ رِي أُلاهً ثبُـخ اُؼوث٤خ، ُٝول كبم دمحم اُلبرؼ أعلاكٙ ك٢ ٛنا 

أُٚٔبه ٝثنٍ عٜٞكاً ًج٤وح ك٢ ْٗو اُؼِْ ٝاْٗبء أُلاهً ٝأُؼبٛل ٝأكفَ ثؼ٘ ا٬ٕ٩ؽبد ك٢ 

ٛب ٝؽوٓ ػ٠ِ ْٗو أُلاهً ٝأُؼبٛل ك٢ ًبكخ اُزؼ٤ِْ ٝأّوف ػ٠ِ رٜن٣ت أُ٘بٛظ ٝرط٣ٞو

 أُلٕ اٌُج٤وح ٝاُٖـ٤وح ًٝنُي اُووٟ ٝأٝهق ػ٤ِٜب ا٧ٝهبف اُؼظ٤ٔخ .

ٝٗظْ ٛنٙ أُلاهً ٝهرجٜب ػ٠ِ كهعبد ٝٓواؽَ، ٝٝٙغ ُٜب ٗظبّ ا٫ٓزؾبٗبد ك٬ ٣٘زوَ 

كه٤ن، ًٝبٕ  ٛبُت ٖٓ ٓوؽِخ ا٠ُ أفوٟ ا٫ ثؼل اروبٗٚ ُؼِّٞ أُوؽِخ اَُبثوخ ٣ٝقٚغ ٫ٓزؾبٕ

ً ٣ؾٚو آزؾبٗبد اُطِجخ ٣ٝيٝه أُلاهً  اَُِطبٕ اُلبرؼ ٣زبثغ ٛنٙ ا٧ٓٞه ٣ْٝوف ػ٤ِٜب ٝأؽ٤بٗب

ث٤ٖ اُؾ٤ٖ ٝاُؾ٤ٖ ٫ٝ ٣ؤٗق ٖٓ اٍزٔبع اُلهًٝ اُز٢ ٣ِو٤ٜب ا٧ٍبرنح، ًٝبٕ ٢ٕٞ٣ اُطِجخ ثبُغل 

ٝاُلوٚ  ٓٔلاهً : اُزل٤َو ٝا٫عزٜبك ٫ٝ ٣جقَ ثبُؼطبء ُِ٘بثـ٤ٖ ًٝبٗذ أُٞاك اُز٢ رلهً ك٢ رِي اُ

ٝػِّٞ اُِـخ ٖٓ أُؼب٢ٗ ٝاُج٤بٕ ٝاُجل٣غ ٝاُٜ٘لٍخ .. ا٠ُ آفوٙ  –ٝاُج٬ؿخ  ٓٝا٧كة 
(ٔٓ٘)

  . 

 اُزؼ٤ِْ أُله٢ٍ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ اثبٕ ه٤بّ كُٝزْٜ-ة

ً ُِْ٘بٛ اُزؼ٢ٔ٤ِ  ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ إ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ػٜلٙ ا٧ٍٝ ًبٗذ اٍزٔواهاً ٛج٤ؼ٤ب

ٛلد أهًبٗٚ ك٢ ٓلٕ ا٧ٗبٍٙٞ هجَ اُؼضٔب٤٤ٖٗ، ٓضَ أٓب٤ٍب ٝه٤ٗٞخ ٝه٤َو١ ٝهوٓبٕ اُن١ رٞ

ٝآهَوا١ . ًٝبٕ اُلَٚ ك٢ ظٜٞه ٛنا اُْ٘بٛ ك٢ ا٧ٗبٍٙٞ ُِؼِٔبء اُن٣ٖ ٝكلٝا ٖٓ ٖٓو ٍٝٞه٣ب 

 ٝا٣وإ، ٝروًَزبٕ اُز٢ رؼل ٖٓ أْٛ أُواًي اُضوبك٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ ك٢ مُي اُؼٖو . 

اُن١ روًٚ ا٬َُعوخ ا٧رواى ٓغ ٓب أٙبكٚ ا٤ُٚ اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٖٓ ٝاٍزٔو ٗظبّ أُلهٍخ 

ػ٘بٕو عل٣لح، ٝعود اُؼبكح ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ ػوت ًَ كزؼ ٧هٗ عل٣لح إٔ ٣ٌٕٞ ْٜٛٔ ا٧ٍٝ ٛٞ 

اهبٓخ عبٓغ ٝػ٠ِ عٞاهٙ ٓلهٍخ . ٝٛنا اُزو٤ِل ًبٕ ٓٞعٜبً ُزْ٘ئخ اٌُٞاكه ا٩كاه٣خ ٝاُؼل٤ُخ ا٬ُىٓخ 

٢ اُلُٝخ ك٬ًٚ ػٖ اُو٤بّ ثبُقلآبد اُل٤٘٣خ ٝاُؼ٤ِٔخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ا٬ُىٓخ ُِٔغزٔغ ٩كاهح ككخ ا٧ٓٞه ك

إٔ ٣ٌِٔٞا هٞح ثْو٣خ ٓلهثخ ك٢ ّئٕٝ اُلُٝخ  –ػ٠ِ ٛنا اُ٘ؾٞ  –ٝاُلُٝخ . ٝاٍزطبع اُؼضٔب٤ٕٗٞ 

٣ٝوثٞا أع٤ب٫ً هبكهح ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ػ٠ِ اُزٞك٤ن ك٢ ا٧ػٔبٍ أُ٘غيح ٓغ اُْوع اُْو٣ق ٝاُؼوف 

 أ١ اُوبٕٗٞ، ٓٔب عؼَ ا٩كاهح أُوًي٣خ روّٞ ػ٠ِ أٌٍ ٤ٍِٔخ ه٣ٞخ . 

                                                           

(
ٔٓ٘

 ، أُنًٞه ٍبثوبً .ٗ٘ٔا٬ُٖث٢ ، اُلًزٞه ػ٢ِ دمحم ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٓ  (
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ٝأهٔذ أ٠ُٝ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ٣ل اَُِطبٕ أٝهفبٕ ؿبى١ ك٢ اى٤ٗن، ام هبّ مُي 

( ثبهبٓخ ث٘بء ُٔلهٍخ عل٣لح ٛ٘بى ٝثؼل إٔ فٖٔ ُٜب ا٧ٝهبف  ـ1ٖٔٛاُؾبًْ ثؼل كزؼ اى٤ٗن ) 

( اُن١ أًَٔ رؼ٤ِٔٚ ك٢ ٖٓو  ـ٫ٞٓ1٘ٓٛٗب كاٝك اُو٤ٖو١ ) د  اُوبكهح ُِٖوف ػ٤ِٜب هبّ ثزؼ٤٤ٖ

٤ٌُٕٞ ٓلهٍبً ُٜب ٝٓز٤ُٞبً ٧ٝهبكٜب، ٝر٠ُٞ اُزله٣ٌ ك٢ رِي أُلهٍخ ًجبه ػِٔبء اُؼٖو ٍٞاء أًبٕ 

(  ـ191ٛكاٝك اُو٤ٖو١ ٗلَٚ أّ ًبٕ ٖٓ فِلبئٚ ٓضَ ربط اُل٣ٖ اٌُوك١ ٝػ٬ء اُل٣ٖ ا٧ٍٞك ) د 

(ٔٓٙ)
  . 

ٝا٠ُ إٔ عبء ٖٓ ْٗؤٝا ك٢ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ٗلَٜب ٝرُٞٞا اُزله٣ٌ ثٜب ًبٕ ٣وّٞ رِي 

أُٜٔخ ك٢ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ا٠ُٝ٧ ٓلهٍٕٞ ٖٓٔ ُٝلٝا ْٝٗؤٝا ك٢ ا٧ٗبٍٙٞ، أٝ ٖٓٔ ُٝلٝا ك٢ 

ْ ا٧ٗبٍٙٞ صْ أرٔٞا رؼ٤ِْٜٔ ك٢ أُواًي اُؼ٤ِٔخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ اُول٣ٔخ ٓضَ ٖٓو ٝا٣وإ ٝروًَزبٕ ص

ػبكٝا ا٠ُ ا٧ٗبٍٙٞ أٝ ٖٓٔ ُٝلٝا فبهط ا٧ٗبٍٙٞ ْٝٗؤٝا ٛ٘بى صْ اُزؾوٞا ثقلٓخ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ 

 ثؼل مُي . 

ػبُٔبً ٖٓٔ فوعٞا ٖٓ ا٧ٗبٍٙٞ ا٠ُ ثِلإ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ ا٧فوٟ  ٘ٔٔٝهل هٔ٘ب ثؾٖو 

ج٤ٖ ٖٓ اُؾٖو إٔ ثوٖل رؾ٤َٖ اُؼِْ ك٤ٔب ث٤ٖ اُوو٤٤ٖٗ اُواثغ ػْو ٝاَُبكً ػْو ا٬٤ُٔك٤٣ٖ ٝر

ٓؼلٍ رٞى٣ؼْٜ ػ٠ِ اُجِلإ اُز٢ رؼِٔٞا ك٤ٜب ٣ؤر٢ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : رؾزَ ا٣وإ أُوًي ا٧ٍٝ 

%،  31ٗٔ%، صْ ا٧ٗبٍٙٞ ثٔؼلٍ  3ٖٕٗ% صْ رؤر٢ ٖٓو ك٢ أُوًي اُضب٢ٗ ثٔؼلٍ 3ٖٖٗثٔؼلٍ 

ًٔب ٬٣ؽع ػ٘ل  %31ٔ%، صْ اُؼوام ثٔؼلٍ 130% صْ ٍٞه٣ب ثٔؼلٍ 03ٙصْ ٓب ٝهاء اُٜ٘و ثٔؼلٍ 

( ًزبثبً ٖٓ اٌُزت ماد أُٞٙٞػبد أُقزِلخ اُز٢ ًبٕ  ٖٖاُ٘ظو ػ٠ِ اُجِلإ اُز٢ رؼِْ ك٤ٜب ٓئُلٞ ) 

٣غو١ رله٣َٜب ك٢ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ف٬ٍ اُووٕٝ إٔ ٓواًي اُؼِْ ا٤ٓ٬ٍ٩خ أُقزِلخ ًبٗذ ٝهاء 

 رطٞه اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ . 

ٔلاهً اُؼضٔب٤ٗخ ا٠ُٝ٧ إٔ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ًبٗذ ٓزوًٝخ رٔبٓبً ٝا٬ُٔؽع ًنُي ك٢ اُ

ُزٖوف أُلهً اُن١ ٣غو١ رؼ٤٤٘ٚ ٖٙٔ اُْوٝٛ اُز٢ ٣ٚؼٜب اُٞاهق عو٣بً ػ٠ِ اُزوب٤ُل 

 ا٤ٓ٬ٍ٩خ اَُبه٣خ . 

كل٢ ٓلهٍخ أٝهفبٕ ثي ك٢ أى٤ٗن ٓض٬ً ٫ رٞعل أٓٞه ِٓيٓخ ػلا ّوٛ ه٤بّ أُلهً كاٝك 

ٌ ٤ٓٞ٣بً ُط٬ة اُؼِْ ك٢ أُلهٍخ ًٔب عبء ك٢ ٝهل٤خ ٓلهٍخ ٫٫ ّب٤ٖٛ ثبّب اُز٢ اُو٤ٖو١ ثبُزله٣

                                                           

(
ٔٓٙ

 .، أُنًٞه ٍبثوبً ٗ٘ٗ- ٖ٘ٗ، ٓ ٕ( أٝؿ٢ِ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ط
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ّ ػجبهح إٔ ٣ٌٕٞ ٓلهٍٜب ػبُٔبً هبكهاً ػ٠ِ اُْوػ ٝا٩كبكح ٫ٝ ٣زـ٤ت 0ٖٗٔث٤٘ذ ك٢ ثٞهٕخ ػبّ 

هطؼبً ػٖ اُوبء اُلهًٝ ٓب ُْ ٣ٌٖ ُٚ ػنه ّوػ٢ ٓوجٍٞ ك٢ ؿ٤و أ٣بّ اُؼط٬د 
(ٔٓ1)

  . 

٣ٝزٚؼ ُ٘ب ٖٓ رِي ا٧ٓضِخ إٔ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ هجَ ػٜل اَُِطبٕ 

اُلبرؼ اٍزٔود ػ٠ِ اُزوب٤ُل اُز٢ ًبٗذ عبه٣خ ك٢ أُلاهً اُ٘ظب٤ٓخ ك٢ اُؼٜل اَُِغٞه٢، كٌبٗذ 

 رَزٜلف ك٢ ا٧ٍبً رله٣ٌ اُؼِّٞ اُل٤٘٣خ ٝر٤ٍٞغ كائوح اُزؼ٤ِْ اُلو٢ٜ ثٖٞهح فبٕخ . 

ّ اص٘ز٤ٖ ٝصٔب٤ٖٗ ٓلهٍخ، ك٢ ٔ٘ٗٔ-ٖٖٔٔخ اُوٍٞ إٔ اُؼضٔب٤٤ٖٗ أهبٓٞا ث٤ٖ ػب٢ٓ ٝف٬ٕ

ٝهذ ًبٗذ ٫ رياٍ ك٤ٚ اُؾٞىاد اُؼ٤ِٔخ كافَ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ٛٞه اُزؤ٤ٌٍ، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ إٔ 

اُؾ٤بح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُؼ٤ِٔخ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ رولٓذ ثقط٠ ٍو٣ؼخ، أ١ أْٜٗ ك٢ أُزٍٜٞ ًبٗٞا ٣و٤ٕٔٞ 

٢ مُي اُؼٜل ٓلهٍز٤ٖ ػ٠ِ ا٧هَ ًَ ص٬س ٍ٘ٞاد، ُٝٔب ىاك ػلك أُلاهً ا٠ُ ٛنا اُؾل كوٗ ك

ػ٤ِْٜ ٝٙغ كهعبد ٝر٤ٖ٘لبد ُٜب، ٝرِي اُؼ٤ِٔخ أكد ك٢ مُي اُؼٜل ا٠ُ ظٜٞه اُلوٝم ث٤ٖ 

أُلاهً 
(ٔٓ0)

  . 

 كهعبد أُلاهً-د

هٛب ؽز٠ ٣ٚل٢ ػ٤ِٜب ثؼل إٔ كزؼ اَُِطبٕ دمحم اُضب٢ٗ ) اُلبرؼ ( اٍزبٗجٍٞ ّوع ك٢ اػٔب

 ّق٤ٖخ عل٣لح ّٝغغ ا٥فو٣ٖ أ٣ٚبً ٖٓٔ ؽُٞٚ ػ٠ِ ا٫ّزواى ك٢ رِي اُؾِٔخ . 

ًٝبٕ ٖٓ ٗز٤غخ رِي اُغٜٞك إٔ ؽُٞٞا ٓب ٣ي٣ل ػ٠ِ ٓبئخ ث٘بء ث٤يٗط٢ ا٠ُ َٓبعل ٝٓلاهً 

 فبٗوبٝاد . 

ٓورلؼبد  ٢ٌُٝ ٣غؼَ اُلبرؼ ٖٓ ػبٕٔزٚ اُغل٣لح كاهاً ُِؼِْ أٓو ثبهبٓخ ٤ًِخ ٓغٔغ كٞم أؽل

اٍزبٗجٍٞ، ٝاه٤ٔذ كافَ رِي ا٤ٌُِخ ػلح ٓلاهً ًبٗذ رؼج٤واً ٕبكهبً ػٖ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ 

 ٤ٍبٍخ اُلبرؼ أُوًي٣خ . 

ٝرلُ٘ب اُٞهل٤خ اُز٢ عوٟ اػلاكٛب ٧عَ ٓلاهً ٤ًِخ اُلبرؼ ػ٠ِ إٔ ٓلاهً اُضٔب٤ٗخ ًبٗذ 

لٜب صٔب٢ٗ ٓلاهً أفوٟ ٕـ٤وح رؼوف ثبٍْ رزوًت ٖٓ صٔب٢ٗ ٓلاهً ػب٤ُخ ؽٍٞ عبٓغ اُلبرؼ ٝفِ

رزٔخ أ١ ٍذ ػْوح ٓلهٍخ ػ٠ِ عبٗج٢ اُغبٓغ، ٣ٝٞعل ػلا مُي ك٢ عٜخ اُجبة اُـوث٢ ًزبة ُزؼ٤ِْ 

 اُٖج٤خ ًبٕ ٣ؼوف ثبٍْ كاه اُزؼ٤ِْ . 

ٝثلأ ٓغ ظٜٞه ٓلاهً اُلبرؼ ػٜل عل٣ل ك٢ اُؾ٤بح اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٘ل اُؼضٔب٤٤ٖٗ ِ، ٝعوٟ ر٘ظ٤ْ 

٣ل ٖٙٔ ر٤ٖ٘ق رله٣غ٢ ٓؼ٤ٖ . ٝك٢ اُلهاٍبد اُز٢ رٔذ ؽٍٞ ربه٣ـ أُلاهً أُلاهً ٖٓ عل

                                                           

(
ٔٓ1

 أُٖله ٗلَٚ أُزولّ. (

(
ٔٓ0

 أُٖله ٗلَٚ أُزولّ. (
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٫ رياٍ آهاء أُئهؿ اُزو٢ً أُؼبٕو أٍبػ٤َ ؽو٢ أٝىٕٝ عبه٢ِ٤ّ اُز٢ اػزٔل ك٤ٜب ػ٠ِ ٓب 

ّ( رِو٢ اُوجٍٞ ؽز٠ ا٥ٕ ؟ ام ٣وٍٞ ك٤ٜب إٔ اُلهعبد ا٧ًبك٤ٔ٣خ ٓٓٙٔأٝهكٙ أُئهؿ ػب٢ُ ) د 

ب ك٢ ػٜل اَُِطبٕ اُلبرؼ رجؼبً ُٔولاه ا٧عو ا٢ٓٞ٤ُ اُن١ ٣ؾَٖ ػ٤ِٚ ُِٔلاهً عوٟ ر٘ظ٤ٜٔ

 أُلهً اُن١ ٣ز٠ُٞ اُزله٣ٌ ك٤ٜب ٝرجؼبً ٌُِزبة ا٧ٍب٢ٍ ا٬ُىّ رله٣َٚ ك٤ٜب . 

ٝرلُ٘ب أُؼِٞٓبد اُز٢ أٝهكٛب أُئهؿ ػب٢ُ ػ٠ِ ٝعٞك ثؼ٘ اُوٞاػل ٝا٧ٍٕٞ . ) أ١ 

اُوٞا٤ٖٗ( 
(ٔٓ9)

  . 

 وث٢ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗأُلاهً ك٢ اُٖٞٛ اُؼ-س

ٍ٘خ ( ٢ٛٝ ٓٓٗفٚؼذ اُج٬ك اُؼوث٤خ ُؾٌْ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٓب ٣وبهة ا٧هثؼخ هوٕٝ ) 

 كُٝخ ا٤ٓ٬ٍخ ؿ٤و ػوث٤خ ؽبكظذ ػ٠ِ اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ . 

ٝثبّو اُلُٝخ ثز٤٤ْل أُلاهً ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ًٝبٗذ أُلاهً ا٤ٓ٬ٍ٩خ أٍبً اُزؼ٤ِْ 

 اُؼضٔب٢ٗ أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ :  ك٢ اُؼٜل

اٌُزبر٤ت : ٣ؼزجو اٌُزبة ٖٓ أهلّ كٝه اُزؼ٤ِْ اُز٢ ػوكزٜب اُلٍٝ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، كول اٗزْو  -ٔ

ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُلٍٝ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٢ أُلٕ ٝاُووٟ، ٝأٍِٞة اُزؼ٤ِْ ػجو 

اُلُٝخ ثٜنٙ أُلاهً ٝثزْغ٤غ اُؼِٔبء  اُؾِوبد ٍبئلاً هكؽبً ٖٓ اُيٓبٕ ك٢ ٕله ا٬ٍ٩ّ . ٝاٛزٔذ

 ُِزله٣ٌ ك٢ اٌُزبر٤ت ٝرؤ٤ٖٓ أهىام ُِز٤ٓ٬ن، ٝاُلهاٍخ ًبٗذ ثبُِـخ اُؼوث٤خ . 

كول اٗزْو ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزؼ٤ِْ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء ٖٓو ٝهل ثِؾ ػلك أُلاهً ك٢ ٓل٣٘خ هبٛوح 

 ( ًزبة ٣لهً ثٜب اُز٤ٓ٬ن أُل٣٘خ .  09ك٢ اُووٕ اَُبثغ ػْو ) 

اُيٝا٣ب : ٢ٛٝ أٍٝ ٓب أْٗئذ ًوًٖ ٖٓ أهًبٕ أَُبعل ُِؼجبكح ٝا٫ػزٌبف صْ رطٞهاد  -ٕ

ثؼل مُي ا٠ُ أث٤٘خ ٕـ٤وح ُِزؼ٤ِْ ٝا٬ُٖح ٝاُؼجبكح 
(ٔٔٓ)

  . 

اُقٞاٗن : ٝاُقبٗوب ًِٔخ ٓؼ٘بٛب ث٤ذ عؼِذ ُِٖٞك٤٤ٖ ُِؼجبكح، ٝإٔجؾذ رٔبهً ْٗبٛبً  -ٖ

 ٝأُئُل٤ٖ ٌُِزت اُؼ٤ِٔخ ٝاُْوػ٤خ .  رؼ٤ٔ٤ِبً، ٝرقوط ٓ٘ٚ ًض٤و ٖٓ اُؼِٔبء ٝاُْؼواء

أَُبعل : ٝرؼزجو أَُبعل ٖٓ أهلّ أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝأٜٛٔب ك٢ ربه٣ـ ا٬ٍ٩ّ، ٝهل  -ٗ

ّٜل أَُغل ثٖٔو ْٗبٛبً رؼ٤ٔ٤ِبً كول رٔزؼذ ٖٓو ثٌض٤و ٖٓ أَُبعل اٌُج٤وح أُْٜٞهح ٜٝٓ٘ب 

َٓغل اثٖ ُٕٛٞٞ ثبُوبٛوح ٝك٤ٚ ٣ووإ اُلوٚ ٝاُزل٤َو ٝاُؾل٣ش ٝاُطت، ٝعبٓغ أُبهكا٢ٗ أؽل أْٛ 

                                                           

(
ٔٓ9

 أُٖله ٗلَٚ أُزولّ. (

(
ٔٔٓ

 .ٕٖٗ-ٖٕٖ، ٓ ّٕ، ط999ٔاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، اٍزبٗجٍٞ  ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ،( أٝؿ٢ِ
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أٝ أُْٜل اُؾ٢٘٤َ اُز٢ ًبٕ  –ٞآغ اُوبٛوح ٣ْٜل ػ٠ِ هٞح اُؾوًخ اُؼ٤ِٔخ، ٝاُغبٓغ اُؾ٢٘٤َ ع

رلهً ك٤ٜب ػِّٞ ّز٠
(ٔٔٔ)

 . 

 أُلاهً : إ ُٜب ٝظ٤لخ روث٣ٞخ ٛبٓخ علاً :  -٘

 ٓلهٍخ اُز٢ ثوٓن أٝ رؼ٢٘ ثبُزو٤ًخ مٝ ا٧ٕبثغ اَُذ . -أ

 ّ ( . 0ٖٙٔٓلهٍخ ا٤ٓ٫و ٖٓطل٠ ٝرَ٘ت ٤ٓ٨ُو أهٗئٛ ثٖ ؽ٤َٖ ك٢ ػبّ ) -ة

 ّ( .ٕ٘ٙٔٓلهٍخ ا٤ٓ٧و ثبّب ٍ٘خ ) -ط

 

 ( لُٝخ ثبْٗبء أُلاهً ك٢ ػبٕٔزٜب ٝك٢ ٣٫ٝخ ثـلاك هبّ اُ)-ط

ًٝبٗذ روّٞ هجَ رِي 00ٙٔكج٠٘ اؽلٟ ٍٝجؼ٤ٖ ٓلهٍخ اثزلائ٤خ ك٢ ثـلاك ٓ٘ن ٍ٘خ -ٔ

 ( ك٢ ري٣ٝل أُلاهً اُوّل٣خ ثبُط٬ة. ٠ِ ) اٌُزبر٤ت لاهً ثب٫ػزٔبك ػأُ

، ٌُٜٝ٘ب ُْ ر٘زظْ ك٢ ػِٜٔب، ا٫ 91ٖٔٓلهٍخ اػلاك٣خ ) صب٣ٞٗخ ( ٝاؽلح أْٗئذ ك٢ ػبّ -ٕ

( ا٠ُ  9ٖٔٔ، هل ؽُٞذ ٛنٙ أُلهٍخ ك٢ ّٜو رْو٣ٖ اُضب٢ٗ ) ٗٞكٔجو ( ٖٓ ػبّ ) 90ٓٔك٢ ٍ٘خ 

ع ٖٓ أُلاهً اُضب٣ٞٗخ، ٖٓ ؽ٤ش اُز٘ظ٤ْ ٝاُؼِْ ٖٓ ٓلهٍخ ٍِطب٤ٗخ، ٝأُلاهً اَُِطب٤ٗخ ٢ٛ ٗٞ

 أُلاهً ا٩ػلاك٣خ . 

ًٝبٗذ أٍٝ ٓلهٍخ ٖٓ  9ٓٓٔفٌٔ ٓلاهً ُِج٘بد، اؽلاٛب هّل٣خ أٍَذ ك٢ ٍ٘خ -ٖ

 ٗٞػٜب رئٌٍ ك٢ ا٣٫ُٞخ . 

٢ٛٝ أُلهٍخ اُٞؽ٤لح اُز٢ رُٞذ  9ٓٓٔكاه ُِٔؼ٤ِٖٔ : كزٔذ ك٢ ٓل٣٘خ ثـلاك ك٢ ٍ٘خ -ٗ

 ٤ٖٔ . ٜٓٔخ اػلاك ٓؼِ

ًبٗذ أُلهٍخ اُؼب٤ُخ اُٞؽ٤لح  9ٓ0ٔٓلهٍخ اُؾوٞم : كزؾذ أثٞاثٜب ُِط٬ة ك٢ أ١ِٞ٣ -٘

اُز٢ ٝعلد ك٢ ٣٫ٝخ ثـلاك 
(ٕٔٔ)

  . 

 ٝك٢ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح -ػ

 أُلهٍخ اُغ٤ِ٤ِخ، ًٝبٕ ٣ْوف ػ٤ِٜب ػٔو ُطل٢ أك٘ل١ .  -ٔ

 أُلهٍخ اُؾ٤ٔل٣خ، ًٝبٕ ٣ْوف ػ٤ِٜب دمحم ٍؼ٤ل رٞك٤ن .  -ٕ

 و آؿب، ًٝبٕ ٣ْوف ػ٤ِٜب ػٔوٝ أؽٔل ىاٛل . ٓلهٍخ ث٤ْ -ٖ

 ٓلهٍخ اُْلبء، ًٝبٕ ٣ْوف ػ٤ِٜب ػ٢ِ أك٘ل١ .  -ٗ
                                                           

(
ٔٔٔ

 أُنًٞه ٍبثوبً. ٕٖٔ، ٕٓأًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ط ( أٝؿ٢ِ،

(
ٕٔٔ

-1ٔٗاُ٘غبه، اُلًزٞه ع٤َٔ ٠ٍٞٓ ، ا٩كاهح اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ٣٫ٝخ ثـلاك، ٛ/ ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ، اُوبٛوح، ٓ  (

ٗٔ0-ٗٔ9-ٕٗٓ. 
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 ٓلهٍخ اُؼِّٞ اُْوػ٤خ، ًٝبٕ ٣ْوف ػ٤ِٜب أؽٔل اُل٤ظ٢ .  -٘

 ٝكْٓن ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ : -ؿ

اٗزْبه أُلاهً ك٢ ًبكخ أٗؾبء كْٓن ٝهل ثِؾ ػلك أُلاهً أُل٣٘خ أٝافو هوٕ اُزبٍغ 

 ٓلاهً .  ٖٓٔػْو ا٠ُ 

 ٝٗبثٌِ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ-ك

ًبٗذ ٗبثٌِ ٝٓب رياٍ ػ٠ِ اُلٝاّ هجِخ ُِؼِٔبء ٖٓ ٓقزِق أُ٘بٛن أُؾ٤طخ ثٜب ٝثلَِط٤ٖ 

ً ُٔقزِق اُؼِّٞ ٝا٥كاة،  ػبٓخ ُول ًبٗذ ٓؾطخ ُِطِجخ ٝاُؼِٔبء اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣زٞاكلٕٝ ا٤ُٜب ِٛجب

كاة ٓضَ ٝفبٕخ ػِّٞ اُلوٚ ٝاُل٣ٖ ٝهل ثوع ػلك ٖٓ أث٘بء ٓل٣٘خ ٗبثٌِ ك٢ ٓقزِق ٤ٓبك٣ٖ اُؼِْ ٝا٥

اُؼبُٔخ هله١ ٛٞهبٕ ٝاُْبػو اثوا٤ْٛ ٛٞهبٕ ٤ّٝـ أُزوع٤ٖٔ اُؼوة ػبكٍ ىػ٤زو 
(ٖٔٔ)

  . 

 أُلاهً ك٢ اَُؼٞك٣خ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ-م

ًٝبٕ ٗظبّ اُزؼ٤ِْ اَُؼٞك١ ٝمُي ٖٓ ف٬ٍ ؽِوبد اُلهً اُز٢ ًبٗذ ثبَُٔغل اُؾواّ 

اُؼِٔبء ٖٓ ٓقزِق اُجِلإ ٝرؼل أُلاهً ٝأَُغل اُ٘ج١ٞ ٝر٬ٌْٕ ٓوًي٣ٖ ػ٤٤ِٖٔ ٜٓز٤ٖٔ ٫ُزوبء 

اُ٘ظب٤ٓخ اُز٢ أٍَٜب اُٞى٣و اَُِغٞه٢ ٗظبّ أُِي ٢ٛ ثلا٣خ أُلاهً ٝإ ًبٕ ٛ٘بى ٓلاهً ٍجوزٜب 

ا٫ أٜٗب ٖٓ أّٜوٛب ٌُٞٗٚ عؼَ اُلهاٍخ ثٜب ٓغب٤ٗخ ٝكوٗ ا٧هىام ُِط٬ة 
(ٔٔٗ)

  . 

اُووٕ اَُبكً اُٜغو١ ٖٝٓ ًٝبٕ ظٜٞه أُلاهً ك٢ ٌٓخ أٌُوٓخ، ك٢ اُوثغ ا٧ف٤و ٖٓ 

 (. ـٛ 1ٔ٘أهلٜٓب ٓلهٍخ ا٧هٍٞك٢ ثجبة اُؼٔوح ٝٓئٍَٜب ػجل هللا ثٖ دمحم ا٧هٍٞك٢ رؤٍَذ ػبّ ) 

 ( ـٛ 19٘ٝٓلهٍخ اُيٗغ٢ِ٤ ) 

 (  ـٛ 11ٕٝٓلهٍخ اُْو٣ق ػغ٬ٕ اّ )

 (  ـ0ٔٗٛٝٓلهٍخ اُـ٤بص٤خ ك٢ ػبّ ) 

 (  ـ00ٗٛٝٓلهٍخ هب٣زجب١ ػبّ ) 

ٓلاهً رلهً ًَ ٝاؽلح أؽل أُناٛت ا٧هثؼخ ٝٙغ ؽغو  ٗبٕ ٝأٌٍ اَُِطبٕ ٤ٍِٔ

 ( . ٝهل ٝعلد ػلح ٓلاهً ٓزؼلكح أُٞاٛت .  ـ91ٕٛا٧ٍبً ػبّ ) 

 ك٢ ث٬ك أُـوة اُؼوث٢ ك٢ ػٜل اُؼضٔب٢ٗ-ه

، ٝاٙبكخ عل٣ل أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اَُبثوخ ٖٓ ٓلاهً، ٝعٞآغ، َٝٓبعل، ٝىٝا٣ب، ٝهثٜ

 ( ٓنٛت اُلُٝخ . اُؾ٘ل٢  ػ٤ِٜب، ٣لهً ك٤ٚ ) أُنٛت

                                                           

(
ٖٔٔ

 . ٕٔٔٓئرٔو رغ٤ِبد ؽوًخ اُزبه٣ـ ٓل٣٘خ ك٢ ٗبثٌِ،  ى٣بد، ك. ػطبف ى٣بد، (

(
ٔٔٗ

 ،.ٙٙٗ – ٗٙٗاُـب٢ّ، ك. ٖٓطل٠ ،اُوؽِخ أُـوث٤خ ٝاُْوم اُؼضٔب٢ٗ، ٛ/ ا٫ٗزْبه اُؼوث٢ ، ٓ  (
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 ٝك٢ ٛواثٌِ ث٢٘ ك٤ٜب أُلاهً ٝث٘ـبى١، ٝٝاؽخ كيإ، ٝى٤ُطٖ، ًبٕ ٛ٘بى 

أُلاهً،  ًٝبٕ اُغجَ اُـوث٢ ٓيهٝػبً ثؼلكٓؼٜل اُوىم،  –) أُؼٜل ا٧ٍٔو١ ( ) ٝك٢ ٓوىاٛخ 

 ٝاُيٝا٣ب ا٩ثب٤ٙخ . 

ٙ أ١ ٓ٘ن إٔ اٗزيػذ ٖٓ ٣ل ا٧ٍجبٕ  90ٔٝك٢ ٣٫ٝخ رٌٞٗ، ثنٍ ا٫ُٞح اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٓ٘ن ٍ٘خ 

ٝٙٔذ ا٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، عٜٞكاً ٓؾٔٞكح ك٢ ثؼش ٓب اٗلهً ٖٓ أُؼبُْ اُضوبك٤خ ك٤ٜب اص٘بء 

اؽز٬ٍ ا٧ٍجبٕ ُٜب، ٝثٖلخ فبٕخ أُلهاً اُز٢ ًبٗذ ٓزؤُلخ ف٬ٍ أُوؽِخ اُؾل٤ٖخ ًٔلهٍخ 

 ُْٔبػ٤خ، ٝٓلهٍخ ػ٘ن اُغجَ، ٝاُزٞك٤و٤خ، ٝاُؼٖلٞه٣خ، ٝأُؼوث٤خ، ٝأُوعب٤ٗخ ٝؿ٤وٛب. ا

ٝك٢ ٣٫ٝخ اُغيائو، كول مًو اُجبؽش اُلًزٞه أثٞ اُوبٍْ ٍؼل هللا ك٢ ًزبثٚ اُو٤ْ ٝاُٞاٍغ ػٖ 

٢ اُؾٌْ اُؾ٤بح اُضوبك٤خ ك٢ اُغيائو ف٬ٍ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ، ثؤٗٚ ٫ ٣ٌبك ٣ٞعل ك٢ اُغيائو ثبّب ظَ ك

ٓلح ٣ِٞٛخ َٗج٤بً، ا٫ ٝهل ث٠٘ َٓغلاً، أٝ عبٓؼبً، أٝ ًزبثبً، أٝ ىا٣ٝخ ٜٝٓ٘ب ٓلهٍخ ا٧ٗل٤٤َُٖ 

ٝٓلهٍخ اُق٘وخ، ٝٓلهٍخ اُ٘بٕو٣خ، ٝٓلهٍخ ٓبىٝٗخ، ٝك٢ هَط٤٘خ ٓلهٍخ اثٖ آكٞٗبً ٝؿ٤وٛب 

ٖٓ أُلهاً
(ٔٔ٘)

 . 

اٛزْ ا٧ٓواء ٝا٤ٛ٬َُٖ ثبْٗبء أُلاهً ٝاُؾبم أُواًي اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثبَُٔبعل ٝاُيٝا٣ب 

ٝاُقٞاٗن ٝاُوثٜ، ٝهل ػجو ثؼ٘ أَٛ مُي اُيٓبٕ ػٖ كْٛزْٜ ٖٓ ًضوح ػلك أُلاهً، ٖٓ مُي 

هٍٞ اثٖ ثطٞٛخ 
(ٔٔٙ)

: ٫ ٣ؾ٤ٜ أؽل ثؾٖوٛب ٌُضورٜب ًٝنُي هٍٞ اُوِوْ٘ل١ : إ ٛئ٫ء ا٤ٛ٬َُٖ  

ٖ أُلاهً ٓب٨ٓ ا٧فطبٛ ّٝؾٜ٘ب ث٘ٞا ٓ
(ٔٔ1)

. ٝٓٔب هبُٚ اُْؼواء ك٢ روو٣ع ثؼ٘ أُلاهً ٗنًو  

ٛغو٣خ :  0ٗٙهٍٞ اُج٤ٕٞو١ ك٢ ٓلهٍخ ٤ّلٛب اَُِطبٕ أُ٘ضٞه ه٬ٕٝٝ ٍ٘خ 
(ٔٔ0)

  

 ُ هَُٗن أَّٗٚ َٞ كَّ اُق َٝ ٍَخ ٌ  ٓـــلَه ب ؽظ٤ٌو ٝاَُل٣ُو َؿل٣وُ   َٝ َٜ  َُل٣َْ

 ْٞ ًُ َؽ أُلاه َٝ  ٍْ ٤٘وُ   َُٜبٓل٣َ٘خ ٌ ِػِ ُٓ  َّٖ ُٛ ٌّ ثَْلُه  هَُوٟ ً أٝ ُٗغٞ

ِٛو٣َّخ َ ُُٗٞهٛب ُٜٞهُ   رَجَلَّْد كؤفل٠َ اُظَّب ِّ ُظ ِو ُُُِّ٘غٞ ْٜ ٌَ ثُِظ ٤َُ َٝ 

 ُِٚ ٌْ َّ  ًَ ْ٘لَ َٛ  ََ َّٕ اَُّْ٘ؾ َ ًَؤ ُقٞهُ   ثِ٘بٌء  ُٕ غِ ٓ٘ٚ  ْٔ َّْ ٫َْٗذ ُُٚ ًبُ َٝ 

 :  ـٛ 10ٙٝهٍٞ اثٖ اُؼطبه ك٢ ٓلهٍخ أْٗؤٛب اُظبٛو ٣وهٞم ٍ٘خ 

                                                           

(
ٔٔ٘

 ، أُنًٞه ٍبثوبً .0ٕٖ-ٕٖ٘-ٕٖٗ، ٓ ٕأٝؿ٢ِ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ط (

(
ٔٔٙ

اثوا٤ْٛ ـ رؾلخ اُ٘ظبه ك٢ ؿوائت ا٧ٖٓبه ٝػغبئت ا٧ٍلبه ٛجؼخ كاه  ثٖ ثطٞٛخ ، ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ (

 . 1ٓ، ٓ 9ٙ0ٔاُزواس ِ، ث٤وٝد، 

(
ٔٔ1

 . 1ٖٙ-ٖاُوِوْ٘ل١، ٕجؼ ا٧ػ٠ْ ك٢ ٕ٘بػخ ا٩ْٗبء، ٛجؼخ كاه اٌُزت أُٖو٣خ  (

(
ٔٔ0

 .٘ٙاُج٤ٕٞو١، ّبٛل ػ٠ِ اُؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ،  (
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ٍَخٌ  ْلَه َٓ  ُٕ ُو اَُِطب ِٛ َِ   هَْل أْٗؤ اُظب ٍُوَػِخ اُؼٔ غ  َٓ  كبهَْذ ػ٠ِ اهّ 

 ِٚ زِ َٓ ْٕ عبَءْد ُقل َِ   ٣ٌَل٢ اُق٢ِ٤ِ أ ب رؤر٢ ػ٠ِ َػَغ َٜ َُ ٍِ ُّْ اُغجب ُّ 

ٝعبء اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ كلفِذ ثبه٢ ا٧هطبه اُؼوث٤خ رؾذ ػجبءح اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝأثو٠ ا٤ٛ٬َُٖ 

اُؼضٔب٤ٕٗٞ اُؾٌبّ أُٔبُي ػ٠ِ ؽبُْٜ ك٢ ؽٌْ ٓلٕ اُْبّ ٖٝٓو، ًٔب أثوٞا ٓؼظْ ؽٌبّ اُلُٝخ 

اُؼوث٤خ اُز٢ ُْ رٌٖ رؾذ ٗلٞم أُٔب٤ُي 
(ٔٔ9)

  . 

ب٤ٍخ ُِؼضٔب٤٤ٖٗ ٣ل٣وٕٝ اُْئٕٝ ا٤َُب٤ٍخ ًٝبٕ ا٤ٛ٬َُٖ ك٢ اُوَط٘ط٤٘٤خ، اُؼبٕٔخ ا٤َُ

ُؼبٓخ اُج٬ك اُؼوث٤خ، ًٝبٕ اُؾٌبّ أُٔب٤ُي ٝؽٌبّ اُلٍٝ ا٧فوٟ ْٛ اُؾٌبّ اُؾو٤و٤ٕٞ ُج٬كْٛ، 

 ًٝبٕ ُِجبّٞاد اَُِطخ ا٤ٍٔ٩خ كوٜ . 

ُنُي ٗؼٔذ ع٤ٔغ ٛنٙ اُج٬ك ثوله ًج٤و ٖٓ ا٫ٍزو٬ٍ اُلٌو١ ٝاُضوبك٢، ٝكبهذ ٍِطخ اُؼِٔبء 

 اُل٣ٖ ٍِطخ اُجبّب أؽ٤بٗبً .  ٝهعبٍ

ٝا٧ٓو اُن١ ٣جوه هُٞ٘ب ًبٗذ اُؾ٤بح اُلٌو٣خ ٝاُضوبك٤خ ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ىٖٓ اُؼضٔب٤٤ٖٗ 

آزلاكاً ٛج٤ؼ٤بً ُِؼٖو ا٢ًُِٞٔٔ ٝػٖٞه اُؼوث٤خ اُز٢ ٍجوزٚ 
(ٕٔٓ)

  . 

ػخ ٝهل ظٜو ف٬ٍ ٛنٙ أُوؽِخ ػلك ًج٤و ٖٓ ػِٔبء اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓٔ كهً ػِٜٞٓب أُز٘ٞ

 ٝأُق ثٜب ًٔب كؼَ ػِٔبء اُل٣ٖ . ٝػِٜٔب 

ٝك٢ ٓؼظْ ا٧ؽٞاٍ ًبٕ ػِٔبء اُن٣ٖ ٣زلٕ٘ٞ ػِّٞ اُِـخ ٝػِٔبء اُِـخ ٣غلٕٝ ػِّٞ اُل٣ٖ، 

ٝٛ٘بى ك٤٘ ٖٓ أُئُل٤ٖ ٝأُئُلبد ك٢ ٤ٓيإ ٛنٙ اُؼِّٞ 
(ٕٔٔ)

  . 

ٖٝٓ ػِٔبء اُؼوث٤خ : دمحم ثٖ أؽٔل ثٖ ٖٓطل٠ أُِوت ) ٛبٌّجو١ ىاكٙ ٤ّٝـ ا٬ٍ٩ّ أث٢ 

 اَُؼٞك اُؼٔبك١، ٝا٤ُْـ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ؽَبّ اُل٣ٖ أُؼوٝف ثؾَبّ ىاكح اُو٢ٓٝ ( . 

ٝاُؼل٣ل ٖٓ ا٤ٛ٬َُٖ ٝاُؾٌبّ ٣زوٕ٘ٞ اُؼوث٤خ، ٣ٝووٕٙٞ اُْؼو، ٖٝٓ مُي هٍٞ أُؾج٢ ك٢ 

أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ٓواك ًبٕ ٓبئ٬ً ا٠ُ ا٧كة ٝأُؾبٙواد، ُٝٚ ّؼو ثبُزو٤ًخ، روعٔزٚ َُِِطبٕ 

ٝٓٔب ٣و١ٝ ُٚ ٖٓ اُْؼو اُؼوث٢ 
(ٕٕٔ)

 . 

                                                           

(
ٔٔ9

-ٔٗ-ٓٗ، ٓ ٣ٖٔ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، اُغبٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، طأثٞ ػ٢ِ، ٗج٤َ فبُل، ا٧كة اُؼوث٢ ث٤ٖ ػٖو (

ٕٗ . 

(
ٕٔٓ

 . 9ٖٖ، ٓ ٕأٝؿ٢ِ، أًَٔ اُل٣ٖ اؽَبٕ، اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، أُنًٞه ٍبثوبً، ط (

 

(
ٕٔٔ

، ٓ ٔأثٞ ػ٢ِ، ٗج٤َ فبُل، ا٧كة اُؼوث٢ ث٤ٖ ػٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ٛ/ اُغبٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ؿيح، ط (

ٗٗ-ٗ٘. 

(
ٕٕٔ

 .ٖٗ، ٓ ٗلٌ أُٖله (
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 ٝهُٞٚ أ١ اَُِطبٕ أؽٔل ثٖ دمحم ثٖ ٓواك : 

ٍَ ا٤َُْٚ ٍُ ٫ٝ ارٖب ٞ ُٖ ِٚ   ظج٢ٌّ ٣َ ٢ّ َُْؾظ٤ْ َٓ  َعَوَػ اُلُئاكَ ثٖبِه

 ُٚ َٓ َٛيَّ هَٞا ؼزِل٫ً ٝ ُٓ ِٚ   ٓب هبّ  ٌَْذ اَُزُُٞه َػ٤َِْ زَّ َٜ  ا٫ّ رَ

 ِٚ ٬ٍُكَخ ه٣و  ْٖ لآخَ ٓ ُٔ ِٚ   ٣َو٢ اُ ٖ َعْل٤َْ٘ ِٓ ْ٘ظ  ٘ب ثبُؼُ ُٖ  ٣ٝق

 ِٙ ، ٝآً ِػنَاِه ٌُ ِٚ   ػ٤٘بُٙ َْٗوِع ه٣ؾبُٗ٘ب، ٝاَُٞهكُ ٖٓ َفل٣َّْ
(ٕٖٔ)

  

ًٝنُي اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل ا٧ٍٝ ثٖ اَُِطبٕ أؽٔل فبٕ اُن١ اّزٜو ثو٤ٖلرٚ اُ٘ج٣ٞخ اُز٢ 

 ٜٝٓ٘ب هُٞٚ :  –ٛغو٣خ  99ٔٔٗوْذ ػ٠ِ اُؾغوح اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ ٍ٘خ 

ٍَ هللا ُفْن ث٤ل١  ٤ٍَِّل١ ٣ب هٍٞ ١ُْٞ َػ٠َِ أََؽِل   ٣ب  اَى ٫ٝ أ َٞ ٍِ ب٢ُ  َٓ 

ًَبئٍَِ٘خ   َِّ ًُ ُٜلَٟ ك٢  ِل   كَؤَٗذ ُٗٞه اُ َٔ ْؼزَ ُٓ  ٝأٗذ ٣َوُّ اُِّ٘لٟ ٣ب ف٤َو 

ََّلَِك   ٝأَٗذ َؽوّبً ِؿ٤بُس اُقِِن أعٔؼْٜ  َهٟ هللِ م١ اُ َٞ  ٝأٗذ ٛبك١ اُ

ْ٘لَِوكاً  ُٓ ٖ ٣وّٞ ٓوبّ اُؾِٔل  َٓ ِِِل   ٣ب  ُِٞاِؽِل اُلوِك ُْ ٣َُُْٞل ُْٝ ٣َ
(ٕٔٗ)

 
(ٕٔ٘)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٕٖٔ

 .0ٕ٘-0ٕٗ/ٔف٬ٕخ ا٧صو (

(
ٕٔٗ

 .9ٖ-0ٖاٗظو : اُو٤ٖلح ًبِٓخ ك٢ اُجبّب ، ػٔو ٠ٍٞٓ: ربه٣ـ ا٧كة اُؼوث٢، اُؼٖو اُؼضٔب٢ٗ، ٓ  (

(
ٕٔ٘

 .٘ٗ، ٓ ٔأُٖله ٓنًٞه ٍبثوبً، ا٧كة اُؼوث٢ ث٤ٖ ػٖو٣ٖ ا٢ًُِٞٔٔ ٝاُؼضٔب٢ٗ، ط (
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 اَيانفصم انث

 

 في َشر انعهى واألدب في انعصر انعثًاَي انكردأثر 

 

 انًثحث األول 

 في َشر انعهىو انشرعيح وانهغىيح  انكرددور 

 

أصو اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ اُِـخ-ٔ
 

 . 

اُووإٓ هوإٓ ثٔغٔٞع أُلظٚ ٝٓؼب٤ٗٚ . ٝاُزؼج٤و ػٖ ٓؼب٤ٗٚ ثؤُلبظ ؿ٤و أُلبظٚ ٣قوعٚ ػٖ 

 ٕٞهرٚ اُز٢ ٗيٍ ثٜب ٝأػغي اُجْو ٓؾبًبرٜب ك٢ كٖبؽزٜب ٝث٬ؿزٜب . 

ُنُي ػ٠٘ إَُِٔٔٞ ثؾلظٚ عل اُؼ٘ب٣خ، ٝهوأٝٙ ٝكٝٗٞٙ ثِـخ هو٣ِ أُ٘يٍ ثٜب ؛ كٌبٕ مُي 

 9الحجر:  چ ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ چ ٹ ٹثٔضبثخ رٖل٣ن ُوُٞٚ رؼب٠ُ : 

 ًٝبٕ ُؾلظٚ أصو ػظ٤ْ ػبك ػ٠ِ اُؼوث٤خ ٝأِٜٛب ثؼٞائل ّز٠ : 

ٜٓ٘ب ؽلظٜب ٖٓ ا٫ٗوواٗ ًٔب اٗووٗ ؿ٤وٛب ٖٓ اُِـبد اُول٣ٔخ اُز٢ رؼل ا٥ٕ ٖٓ  -ٔ

 اُِـبد ا٧صو٣خ . 

ٜٝٓ٘ب رٞؽ٤لٙ ُٜغبرٜب ك٢ ُٜغخ هو٣ِ ؛ كٌبٕ ٖٓ مُي اُزئبّ ثٖلٝػٜب ٝعٔغ رْز٤ذ  -ٕ

 هجبئِٜب ك٢ ُـخ اُؼجبكح ٝاُوواءح ٝاٌُزبثخ . 

ٜٝٓ٘ب ر٤ٍٞؼٚ ٗطبهٜب ثبُزٍٞغ ك٢ اٍزؼٔبٍ ثؼ٘ أُلبظٜب ُززَغ ُِٔؼب٢ٗ اُل٤٘٣خ  -ٖ

ٝا٬ُٖح ٝاُّٖٞ ٝاُيًبح ٝاُلو٤ٜخ ٓٔب ٢ٍٔ ثب٧ُلبظ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ًِلع أُئٖٓ ٝاٌُبكو ٝأُ٘بكن 

 ٝؿ٤و مُي . 

رٜن٣جٚ أُلبظٜب ٝأٍب٤ُجٜب، ٝمُي ثٌضوح روك٣ل ا٤َُِٖٔٔ ٣٥برٚ أَُ٘زْٜ ك٢ ا٬ُٖح  -ٗ

ٝاُزؼجل ثٚ 
(ٕٔٙ)

   . 

                                                           

(
ٕٔٙ

 .1ٓٔا٫ٌٍ٘له١ ، أؽٔل ، أؽٔل أ٤ٖٓ، أُلَٖ ك٢ ربه٣ـ ا٧كة اُؼوث٢، ٛ كاه اؽ٤بء اُؼِّٞ، ث٤وٝد، ٓ  (
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عؼِٜب ُـخ ػبٓخ ه٤ٍٔخ ُغٔغ أَٛ أُٔبُي اٌُض٤وح اُز٢ اكززؾٜب إَُِٔٔٞ ٧ٕ  -٘

ْٜ ا٤ِٕ٧خ ٝرؼِْ اُؼوث٤خ ُِزلبْٛ ٓغ عٜٔورْٜ أٍِٔٞا ٝاٗلٓغٞا ك٢ اُؼوة كبٙطوٝا ا٠ُ ٛغو ُـبر

 أ٤ُٝبءْٛ ٖٓ اُؼوة ٝرلْٜ اُووإٓ ٝاَُ٘خ ٧فن أؽٌبّ ك٣ْٜ٘ ٝٓؼبِٓزْٜ ثٜٔب . 

اؽلاصٚ ٌُض٤و ٖٓ اُؼِّٞ اُِـ٣ٞخ ٝاُْوػ٤خ اُز٢ أًَجذ اُِـخ ٖٓ ا٫ٕط٬ؽبد  -ٙ

٘ؾٞ اُٖوف ٝا٧ٍب٤ُت اُل٤٘خ صوٝح ػظ٤ٔخ ُْ رٌٖ رؼوكٜب ٖٓ هجَ ٓضَ : ػِّٞ اُِـخ ٝا٧كة ٝاُ

ٝا٫ّزوبم ٝأُؼب٢ٗ ٝاُج٤بٕ ٝاُجل٣غ ٝهٍْ اُؾوٝف ٝاُوواءاد ٝاُزل٤َو ٝاُؾل٣ش ٝا٧ٍٕٞ 

ٝاُزٞؽ٤ل ٝاُلوٚ اُـ 
(ٕٔ1)

   . 

 ٝكٝهْٛ ك٢ اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ  اٌُوك-ٕ

ك٢ ث٘بء اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝهلٓٞا ػجو ربه٣قْٜ أُغ٤ل ّٜبكاد ؽ٤خ ك٢  اٌُوكّبهى 

 . ّ ٝككبػْٜ ػٖ اُؼو٤لح ا٤ٓ٬ٍ٩خٍ ػ٠ِ ؽجْٜ ُِؼِّٞ ٝاػزياىْٛ ثب٬ٍ٩ٓقزِق ٕ٘ٞف أُؼوكخ، رل

ُٝول هبٓٞا ثؤكٝاه ٛبٓخ ٝػ٠ِ ٓقزِق ا٧ٕؼلح اُل٤٘٣خ ٝاُؾٚبه٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝا٫عزٔبػ٤خ 

ٝاُؼٌَو٣خ، ٍٝبٛٔٞا ك٢ ث٘بء اُزٔلٕ ثٌَْ كؼبٍ ٝأكٝا كٝهاً ٓز٤ٔياً، ٝرلبػِٞا ٓغ اُؾٚبهاد 

ٝػطبءاً ًٝبٕ ُْٜ أصو ٝاٙؼ ك٢ اُؾوٞم اُؼ٤ِٔخ أُقزِلخ ًٝبٗذ ًزجْٜ رلهً ك٢ أُغبٝهح أفناً 

ٓلاهً ثـلاك ٝاُوبٛوح ٝاُؾو٤ٖٓ اُْو٣ل٤ٖ ٝإٔلٜبٕ ٝٓواؿخ ٝثل٤ٌُ ٝآٓل ٝكْٓن ّٜٝوىٝه 

ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُؼٞإْ ا٤ٓ٬ٍ٩خ
(ٕٔ0)

 . 

ا٠ُ اُؾن،  كبٕ اُْؼت اٌُوك١ ثؼل ٓب اػز٘وٞا ا٬ٍ٩ّ ٖٓ أٍٝ ظٜٞهٙ ك٢ ث٬كْٛ ٝكػٞرْٜ

ٝاٗوبكٝا ُٚ ٛٞػبً، ٝثلٕٝ اًواٙ، ٝاعجبه، هبٓٞا ػ٠ِ أهلاّ اُغل ًزلبً ثٌزق ٓغ افٞاْٜٗ اُؼوة، ٝٓغ 

ثو٤خ اُْؼٞة أَُِٔخ ًؼضٔب٤٤ٖٗ ٝؿ٤وْٛ ُقلٓخ اُل٣ٖ اُؾ٤٘ق 
(ٕٔ9)

   . 

ثْ٘و اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٖٓ ف٬ٍ ٓئُلبرْٜ اُز٢ رؼل أؿِجٜب ٖٓبكه  اٌُوكُول اٛزْ اُؼِٔبء 

ٜٓبد اٌُزت، ًٝزت اُزواعْ ٤ِٓئخ ثؤٍٔبء أُٝئي اُؼِٔبء ٝفيائٖ اٌُزت أُقطٞٛخ ٝأُطجٞػخ ٝأ

 ريفو ثزِي اُلهه ٖٓ ا٥صبه . 

                                                           

(
ٕٔ1

 .  0ٓٔٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، أُلَٖ، ٧ؽٔل ا٫ٌٍ٘له ،ٓ  (

(
ٕٔ0

 اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل اُجوٝاه١، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ( 

 . ٕٗٛ كاه اُيٓبٕ، كْٓن، ٓ 

(
ٕٔ9

 .ٔاُجؾو٢ً، ٛبٛو ٬ٓ ػجل هللا ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك ، ٛ كاه اثٖ ؽيّ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ٓ ك/ط (
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٤ْٗٝو ا٠ُ ثؼ٘ أُٝئي اُوعبٍ اُن٣ٖ ًبٗٞا ٗغٞٓبً ٫ٓؼخ ك٢ ٍٔبء ك٤ٗب ا٬ٍ٩ّ ٝأُؼوكخ : 

 ٖٓ ٓلَو٣ٖ، ٝٓؾلص٤ٖ ٝكوٜبء ُٝـ٤٣ٖٞ ٝٓئهف٤ٖ، أٓضبٍ : 

 وٕٝ ك٢ ػٜل اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝهجِْٜ : أُلَ-ٖ

( ٓئُق اُزل٤َو  ـ90ٕٛ( ) ـ090ٛدمحم ثٖ دمحم ثٖ ٖٓطل٠ أثٞ ٍؼٞك اُؼٔبك١ )  -ٔ

 أعياء ك٢ أهثغ ٓغِلاد .  9أُؼوٝف ) اهّبك اُؼوَ ا٤َُِْ ا٠ُ ٓيا٣ب اٌُزبة اٌُو٣ْ ( 

( ٣ؼل ٖٓ أثوى  ـٛٓٙٙ( ) ـ09ٛ٘ػي اُل٣ٖ أثٞ دمحم، ػجل اُوىام اُوٍـ٢ )  -ٕ

 ٓغِلاد ( ٝٓطبُغ أٗٞاه اُز٘ي٣َ . ٝٓئُلبد أفوٟ.  0أُلَو٣ٖ ُٝٚ : هٓٞى اٌُ٘ٞى ) رل٤َو ك٢ 

( .أؽٔل ثٖ ٣ٍٞق ،ُٚ رلب٤ٍو ٜٓ٘ب : رنًوح أُزجٖو ك٢ ـ0ٓٛٙ- ـ9ٓٛ٘اٌُٞا٢ّ : ) -ٖ

 رل٤َو اُووإٓ، ٝرِق٤ٔ اُزل٤َو ،ًْٝق اُؾوبئن ك٢ اُزل٤َو . ٝٓئُلبد أفوٟ. 

( ُٚ : رل٤َو ) ؿب٣خ ا٧ٓب٢ٗ ك٢  ـ09ٖٛ-  ـ0ٖٔٛأٍبػ٤َ اٌُٞها٢ٗ : ) أؽٔل ثٖ  -ٗ

 رل٤َو اَُجغ أُضب٢ٗ ( ٝٓئُلبد أفوٟ ٖٓ ا٧ٍٕٞ ٝاُؾل٣ش ٝاُ٘ؾٞ . 

( ٖٓ ٓئُلبرٚ : ) رل٤َو ُِووإٓ اٌُو٣ْ ( ك٢ أهثغ  ـ١ٔٔٙٙٛ :  ) اٌُوك٣ٍٞق ا٧ْٕ  -٘

 .  اٌُوكٓغِلاد، ْٜٓٞه ثج٬ك 

 أُؾلصٕٞ :  -ٗ

( ٝٛٞ  ـٖٛٗٙ- ـ١٘11ٛ أُْٜٞه ثبثٖ ا٬ُٖػ : ) اٌُوكأثٞ ػٔوٝ ػضٔبٕ  اُؾبكع -ٔ

 ٕبؽت أُولٓخ أُْٜٞهح ك٢ اُؾل٣ش ، ُٝٚ ػْو ٓئُلبد ك٢ اُؾل٣ش ٝاُلوٚ . 

( ٖٓ ٓئُلبرٚ عٔغ ا٧ٍٕٞ ك٢ أؽبك٣ش ـٛ٘٘٘أثٞ اَُؼبكاد دمحم ثٖ ا٧ص٤و اُغيه١ : )  -ٕ

 بكؼ٢ ك٢ ّوػ َٓ٘ل ا٩ٓبّ اُْبكؼ٢ . ًٝزبة اُْ –اُوٍٍٞ ،ٝاُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿو٣ت اُؾل٣ش 

 دمحم اُقٞها٢ٗ : ) ُْ أهق ػ٠ِ ربه٣ـ ٝكبرٚ ( رزِٔن ػ٠ِ اُيٓقْو١ ٖٓ ٓئُلبرٚ :  -ٖ

 ) ّوػ ٖٓبث٤ؼ اَُ٘خ ُِجـ١ٞ ( . 

 ( ٓئُق ًزبة ك٢ هعبٍ اُٖؾ٤ؾ٤ٖ . ـ1ٖٙٛأؽٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ٍٓٞي: ) -ٗ

( ٓؾلس ٝأ٢ُٕٞ كو٤ٚ ، ُٚ أًضو ٖٓ ـ0ٖٛٔٔ – ـ1ٛٗٓٔا٤ُبً اثوا٤ْٛ اٌُٞها٢ٗ  )  -٘

 اص٢٘ ػْو ٓئُلبً . 

( كو٤ٚ أ٢ُٕٞ ٓؾلس ، ٖٓ ٓئُلبرٚ : ّوػ ـ١1ٖ0ٛ : )اٌُوكػضٔبٕ ثٖ ػجل أُِي  -ٙ

اُؾب١ٝ اُٖـ٤و ُِوي٢٘٣ٝ ك٢ كوٝع اُلوٚ اُْبكؼ٢ . ّوػ ٓ٘ز٠ٜ اٍَُٞ ٝا٧َٓ ك٢ 

 ػ٢ِٔ ا٧ٍٕٞ ٝاُغلٍ . ّوػ ُٖؾ٤ؼ َِْٓ . 

 ب٤٤ٖٗ ٝهجِْٜ : اُلوٜبء ك٢ ػٜل اُؼضٔ-٘
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(، كو٤ٚ أ٢ُٕٞ ٓزٌِْ، ٓ٘طو٢، ؽ٤ٌْ، ُٝٚ  ـٖٛٔٙ – ـٛ ٤ٍ٘٘ٓق اُل٣ٖ ا٥ٓل١ : ) -ٔ

 ٗؾٞ ػْو٣ٖ ٖٓ٘لبً ك٢ ّز٠ ا٫فزٖبٕبد . 

( ٓغزٜل ٖٓ كوٜبء  ـٛٔٓٔٔ – ـٛ ٕ٘ٓٔاثوا٤ْٛ ثٖ ؽَٖ اُْٜوىٝه١ اٌُٞها٢ٗ : ) -ٕ

 اُْبكؼ٤خ ٝػبُْ ثبُؾل٣ش، ٝٓئُلبرٚ روثٞا ػ٠ِ صٔب٤ٖٗ ًزبثبً . 

 ( كو٤ٚ ؽ٘ل٢ ُٚ ٗؾٞ ػْو٣ٖ ًزبثبً ٝهٍبُخ .  ـٛ 1ٖٓٔ- ـ0ٖٕٛٔاثٖ ػبثل٣ٖ : )  -ٖ

 اُِـ٣ٕٞٞ ك٢ ػٜل اُؼضٔب٤٤ٖٗ ٝهجِْٜ :  -ٙ

ّ ( اُؼبُْ اُِـ١ٞ ٝأؽل أئٔخ اُ٘ؾٞ، ُٚ ًزت ػل٣لح ٖٓ ث٤ٜ٘ب ٔٗٔٔا٬ُٔ عب٢ٓ : ) -ٔ

 ّوػ اٌُبك٤خ ٫ثٖ اُؾبعت . 

 ( ) ٕبؽت اٌُبك٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُْبك٤خ ك٢ اُٖوف ( . ـٛٙٗٙاثٖ اُؾبعت : ) -ٕ

( ٛٞ أػِْ أَٛ ىٓبٗٚ ثبُِـخ ٝاُْؼو ٝا٧كة، ُٚ ـٖٛٙ٘- ـ00ٕٛأثٞ ػ٢ِ اُوب٢ُ : )  -ٖ

 د ك٢ اُ٘ؾٞ . فَٔخ ٓئُلب

( ُٚ ٓئُلبد ًض٤وح ٜٓ٘ب : أُضَ اَُبئل  ـ00ٖٛ٘ٗو هللا ثٖ دمحم ثٖ ا٧ص٤و اُغيه١ : ) -ٗ

 ٝثؼ٘ أػ٬ّ اُؼٖو أُزؤفو : ك٢ أكة اٌُزبة ٝاُْبػو . 

أػ٬ّ اّزٜوٝا ػ٠ِ َٓزٟٞ اُؼبُْ ا٢ٓ٬ٍ٩ ٛوىٝا ٕلؾخ ا٣٧بّ  اٌُوكًٔب ثوى ٖٓ 

ٔؼوكخ ٖٓ أٓضبٍ : ٤ّـ ا٬ٍ٩ّ اثٖ ر٤ٔ٤خ اُؾوا٢ٗ، ٝا٩ٓبّ ٝا٢ُ٦ُء اُؾَبٕ ك٢ ٓقزِق ٓجبك١ء اُ

دمحم ػجلح، ٝدمحم ًٞهك ػ٢ِ، ٝػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك، ٝدمحم كو٣ل ٝعل١ ٝأُوو١ء ا٤ُْـ ػجل اُجبٍٜ 

ػجل أُٖل، ٝك٬ٚء آٍ أث٢ اُلَٚ دمحم ثٖ اُْؾ٘خ ٝؿ٤وْٛ 
(ٖٔٓ)

   . 

 ٝأُلاهً اُل٤٘٣خ :  اٌُوك-1

اٗجضن ٗٞه ا٬ٍ٩ّ ٝأٙبء أًضو أُؼٔٞهح ٝكفَ ك٢ ك٣ٖ هللا أكٞاط ٖٓ اُ٘بً ٝرِوذ ا٧ْٓ 

 رؼب٤ُٔٚ اُول٤ٍخ ثٖله ْٓ٘وػ ٝهبٓذ ثزو٣ٞخ أهًبٗٚ ٝرؼي٣ي ػِٞٓٚ . 

١ اُن١ آٖٓ ٖٓ أػٔبم هِجٚ، كْوع ك٢ ر٤٤ْل اٌُوكٖٝٓ رِي اُْؼٞة أَُِٔخ اُْؼت 

 قخ ٝٝك٣بٜٗب اُٞاٛئخ . أَُبعل ٝأُلاهً ػ٠ِ رِي اُغجبٍ اُْبٓ

ٝثِـذ ػ٘ب٣زْٜ ك٢ مُي إٔ ٫ ٣وٟ هو٣خ ٓئُلخ ٖٓ فَٔخ ث٤ٞد ا٫ ٝك٤ٜب َٓغل ٝٓلهٍخ 

 ًٝضود أَُبعل ٝأُلاهً ك٢ ث٬كْٛ ًضوح رلٞم اُؾٖو . 

                                                           

(
ٖٔٓ

اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل اُجوٝاه١، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ . ٛ كاه اُيٓبٕ  (

 .1ٕ-ٕٙ-ٕ٘كْٓن، ٍٞه٣ب، ٓ 
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ٝهل ٍغَ ُْٜ اُزبه٣ـ اّزواًبً ٓقِٖبً ٝعٜٞكاً كبئوخ ك٢ ًَ ٓ٘بؽ٢ اُؾٚبهح ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝرجؾ 

 و ٝاُؾل٣ش ٝاُلوٚ ٝا٧ٍٕٞ ٝاُزبه٣ـ ٝا٧كة ٝاُِـخ . ْٜٓ٘ أئٔخ ك٢ اُزل٤َ

 ٝأٗغجٞا أػ٬ٓبً ك٢ اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ٍٝبٛٔٞا ثنُي ك٢ رلػ٤ْ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ . 

ً ك٢ ُـخ  ًٝبٗذ ٓئُلبرْٜ ٝٗزبئغْٜ اُلٌو٣خ ثبَُِبٕ اُؼوث٢ أُج٤ٖ ٝهَ اٛزٔبْٜٓ ثِـزْٜ ؽجب

كٌبٕ  –ٓلاهً ٤ٍبهح ُٜب هؽِخ اُْزبء ٝا٤ُٖق رجؼبً ُؼْبئوٛب اُوؽبُخ  اٌُوكاُووإٓ. ُول ًبٗذ ػ٘ل 

اُؼِٔبء ٝاُطِجخ ٤َ٣وٕٝ ثق٤بْٜٓ ُٝٞاىْٜٓ ا٠ُ ْٓز٠ اُوّٞ ٖٝٓطبكٚ ٝرٞعل ا٤ُّٞ ثو٤خ ٙئ٤ِخ ٖٓ 

رِي أُلاهً 
(ٖٔٔ)

   . 

ء كول ًبٗذ رِي أُلاهً أُؼ٤ٖ اُن١ ٣زيٝك ٓ٘ٚ اُطِجخ ثْز٠ أٗٞاع أُؼبهف ُزقوعٞا ػِٔب

أًلبء، ك٤٘زْوٝا ك٢ هوٟ ٝٓلاهً ًٞهكٍزبٕ، ثَ ٤ُْلٝا اُوؽبٍ ا٠ُ أُلاهً اٌُج٤وح ك٢ ٓلٕ 

 ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٣ٝزجٞإٝا ك٢ أؿِت ا٧ؽ٤بٕ ٌٓبٕ اُٖلاهح ٣ٝوٖلْٛ اُط٬ة ثؼل مٝاع ّٜورْٜ . 

ُول ًبٗذ أُلاهً ٤ٓلإ رَبثن ٖٓ هجَ ؽٌبّ ٝأٓواء ٤ٛ٬ٍٖٝ ًٞهكٍزبٕ ػ٠ِ ٓو اُزبه٣ـ 

ُقلٓبد أُض٠ِ اما ًبٗٞا ٣زجبٕٛٞ ثٌٕٞ أُلهٍخ اُٞاهؼخ ك٢ آبهارْٜ ٖٓ أهه٠ أُلاهً، ُزول٣ْ ا

 ٤ّٝقٞٛب ٖٓ أػِْ اُؼِٔبء ٌٝٓزجزٜب ٖٓ أػٔو أٌُبرت ث٘لبئٌ أُقطٞٛبد ٝٗٞاكه أُئُلبد . 

( ؼخ ع٫ٕٞ ( ٝ) هوكاؽ ( ٝ) فٞهٓبٍكب٧ٓواء اُجبثب٤ٕٗٞ ًبٗذ ُْٜ ٓلاهٍْٜ اُؼبٓوح ك٢ ) هِ

 وثب٢ٗ ( ٝؿ٤وٛب . ٝ) ف

ٝأٓواء ٍٞهإ، ًبٗذ ُْٜ ٓلاهٍْٜ اُواه٤خ ف ١) ؽو٣و ٝؽٞا٤ُٜب ( ٝأٓواء ثٜل٣٘بٕ ُْ 

 ٣ٌٞٗٞا أهَ ّؤٗبً ك٢ ٛنٙ اُ٘بؽ٤خ . 

إ ًٞهكٍزبٕ هل فوعذ ٖٓ اُؼِٔبء ٝهلٓذ ٖٓ اٌُزت ٝاُزؾو٤وبد ك٢ ٓقزِق كٕ٘ٞ أُؼوكخ 

ب ِٗٔي ا٤ُّٞ صوٝح ٖٓ رٞاه٣ـ أػ٬ّ اُوعبٍ ٓب ُٞ ًزت ُٚ إٔ رَٖ ا٠ُ ٓظبٜٗب ٝرجِؾ كٝهٛب ٌُ٘

ًٝ٘ياً ٖٓ اُزواس ا٤ٕ٧َ، ٗزجب٠ٛ ثٜب أٓبّ اُؼبُْ، ث٤ل إٔ ا٧ؽلاس اُز٢ ٓود ثبُٔ٘طوخ ػ٠ِ ٓو 

ًبٗذ رؤر٢ ك٢ ًَ عُٞخ ػ٠ِ ا٧فٚو ٝا٤ُبثٌ، ٝأٍٝ ٓب رؤر٢ ػ٠ِ أُلاهً  –ٝٓب رياٍ  –اُؾوت 

ٍ ٕلاّ اُن١ كٓو فَٔخ آ٫ف هو٣خ ثغٞآؼٜب كزْوك اُؼِٔبء ٝرلٓو أُلاهً ًؤٓضبٍ ا٧ٗلب

ٝٓلاهٍٜب ٝهبّ ثزـ٤٤و اُووإٓ ٝآ٣برٚ ٝرؤ٣ِٝٚ ثٜٞاء ٗلَٚ ٝآهائٚ أُلَلح كـٚت هللا ػ٤ِٚ ٝأٌِٛٚ 

 ٝأ٫ٝكٙ ٝٓبُٚ. 

 ٤ٜت ٗبه ؽول ٛنا اُـبى١ أٝ ماى .ٝعؼَ صٔوح ا٧ثؾبس ٝٗزبئظ اُغٜٞك اُؼ٤ِٔخ ٛؼٔخ ُِ

 ٖٓ أُٝئي ا٧ػ٬ّ أٝ صٔبه عٜٞكْٛ ك٢ أٌُزجبد ٝأُلاهًك٬ ػغت ؽ٤ٖ ٗو٣ل اُجؾش ػٖ ػِْ 

                                                           

(
ٖٔٔ

 .  ٖ٘-ٖٗٗلٌ أُٖله ٍبثوبً اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (
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 اُجؼل٣خ ك٢ ثوبع اُؼبُْ ا٧فوٟ .  

ٕ ك٤ٜب أٍٔبء ا٤ُْٞؿ  ّٝ ٝٓٔب ٣ئٍق ُٚ، كبٕ رِي أُلاهً ُْ ٣ؼٜل ٜٓ٘ب ٖٝٓ ٤ّٞفٜب أكواك ٍغَ رل

ٚ هللا جزـ٤ٖ ثبُؼِْ ٍٟٞ ٝعٝاُؼِٔبء اُن٣ٖ كهٍٞا ك٤ٜب ٝاُن٣ٖ رقوعٞا ٜٓ٘ب ٝمُي ٌُْٜٞٗ ؿ٤و ٓ

 . رؼب٠ُ

ٝهل رغل أؽلْٛ ٣ئُق ًزبثبً ك٢ كٕ٘ٞ أُؼوكخ ٣ٝجلع ك٢ رؤ٤ُلٚ ٝٛٞ ٓغ مُي ٫ ٣ؤر٢ ػ٠ِ مًو 

ٗلَٚ ربهًبً مُي ا٫ٍْ ٝاُنًو َُغَ هللا اُقبُل ٣ٝؼزول رٚبإٍ صٞاثٚ اما أّبه ا٠ُ ٢ّء ٖٓ مُي ثَ 

 هثٔب ٣ؾجٜ ػِٔٚ اما ػِْ أٝ أُق ُْٜوح . 

ْو اُؼِّٞ اُز٢ ٣زٞهق ػ٤ِٜب ْٗو ا٬ٍ٩ّ ٝعبإٝا ثٔب ٣َو ك٢ ٗ اٌُوكُول ٍبْٛ ػِٔبء 

 اُ٘بظو ٖٓ أُآصو ؿ٤و أٗٚ ُْ رَغَ أٍٔبإْٛ ٝٓئُلبرْٜ ُؼلح أٍجبة . 

 ًبٗٞا ٫ ٣و٣لٕٝ اظٜبه ٓب ػِٔٞٙ ٖٓ اُقلٓبد اؽبُخ ا٠ُ ػِْ هللا رؼب٠ُ. -ٔ

 فِٞ ث٬كْٛ ٖٓ أُطبثغ ٝأٍجبة ْٗو اُؼِّٞ ٝاثزؼبكْٛ ػٖ اُج٬ك أُؤُٛٞخ ثٜب . -ٕ

ٖٓ اٌُزت اُو٤ٔخ ُزضو٤ق ا٤َُُِْٖٔٔ ٣ٌٖ ُل٣ْٜ صوٝح ًبك٤خ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ٛجغ ٓب ٣وٕٝ ٗلؼٚ -ٖ
(ٖٕٔ)

 . 

 اُج٤ٞربد اُؼ٤ِٔخ ا٤ُْٜوح : -0

رٞعل أٍو ػ٤ِٔخ ٤ّٜوح ك٢ ًٞهكٍزبٕ رؼبهجذ كََْ٘و أُؼبهف ٓ٘ن هوٕٝ ٍؾ٤وخ، ٍغَ ُٜب 

 ٍلواً ُِزبه٣ـ اُؼ٢ِٔ ٝاُزواعْ ُوعب٫رٜب ٗز٤غخ اُوؽ٬د اُؼ٤ِٔخ اُز٢ هبٓٞا ثٜب. 

 ًبُل٣٘ٞه٤٣ٖ، ٓضَ أث٢ ؽ٤٘لخ اُل٣٘ٞه١ اُؼبُْ ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ٝأُئهؿ .  -ٔ

 .  ٝاُْٜوىٝه١، ًوب٢ٙ اُقبكو٤ٖ ٝأهبهثٚ -ٕ

ٝا٧هث٤٤ِ٤ٖ ًبُوب٢ٙ أُئهؿ اثٖ فٌِبٕ ٝاثٖ أَُزٞك٢، ٝؽَٖ ثٖ ٗغب اُل٤َِٞف  -ٖ

 ٝٓؾ٢ اُل٣ٖ اُق٢ٛ٬ ى٤َٓ ٤ٖٗو اُل٣ٖ اُط٢ٍٞ ك٢ ث٘بء هٕل ٓواؿخ . 

 ٝاثٖ ا٬ُٖػ ٝاثٖ اُؾبعت اُْٜوىٝه٤٣ٖ .  -ٗ

 ٝا٤٤ّٜ٘٧ٖ اُن٣ٖ ٣َ٘ت ا٤ُْٜ عٔبػخ ٖٓ هٝاح اُؾل٣ش .  -٘

 ا٤َُل هٍٍٞ اُجوىٗغ٢ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼِٔبء .  ٝاُجوىٗغ٤٤ٖ ٖٓ أٓضبٍ دمحم -ٙ

ٝاُغٞه٣خ اُن٣ٖ ر٘ز٢ٜ َٗجْٜ ا٠ُ ث٤و فٚو اُْب١ٞٛ، ٝثوى ْٜٓ٘ أػ٬ّ ٝاُؾ٤له٤٣ٖ  -1

 اُن٣ٖ ٣ٕٞلٕٞ ثق٤بّ اُؼِْ . 

 ٝاُويُغ٤٤ٖ اُن٣ٖ ٗجؾ ْٜٓ٘ ػِٔبء أٓضبٍ ٬ٓ ػ٢ِ ٓئُق أٙقْ ًزبة ك٢ اُٖوف .  -0

 بّ ٣ٍٞق ا٧ْٕ . ٝاُي٤٤ًٖ ٖٓ أٓضبٍ هٍٍٞ اُي٢ً ر٤ِٔن ا٩ٓ -9

                                                           

(
ٖٕٔ

 . ٖٗ-ٖٖأُٖله ٗلَٚ، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ  (
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ٝأُوكٝف٤ٕٞ ،أٓضبٍ ا٤َُـ دمحم ه٤َْ أٍزبم ٫ٞٓٗب فبُل اُ٘وْج٘ل١ -ٓٔ
(ٖٖٔ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٖٖٔ

 .ٖٙ-ٖ٘ٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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 انًثحث انثاَي 

 انًذارس انتعهيًيح ويُاهجها في كىردستاٌ

 

 ٓ٘بٛظ ٝٓواؽَ اُلها٤ٍخ ك٢ أَُبعل ٝأُلاهً ٝٓواؽِٜب  -ٔ

 ٣ٝ٘وَْ ٛنا اُلَٖ ا٠ُ كوور٤ٖ : 

 أُ٘بٛظ : -ٔ

إ أُ٘بٛظ اُز٢ رلهً ك٢ أُلاهً أَُغل٣خ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ٢ٛ ك٢ ا٩ٛبه اُؼبّ اُن١ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ      ٺ ٺ چ ٹ ٹٝٙؼٚ اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ هُٞٚ : 

 134آل عمران: چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

كبٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝاُؼِّٞ ا٧فوٟ أَُبػلح، اُؼِّٞ ا٧فوٟ اُٚوٝه٣خ ُِؾ٤بح ًبٗذ أُ٘بٛظ 

 أُووهح ُٜنٙ اُؾِوبد اُؼ٤ِٔخ . 

ٓن إٔ رؤِٕذ ك٢ ٗلٍْٜٞ ػو٤لح ا٬ٍ٩ّ ٝرٔبىعذ ٓغ كٓبئْٜ أٗٞاه ا٣٩ٔبٕ،  اٌُوكإ 

ٝاٍزْ٘وٞا ٕلبء اُٜٞاء اُطِن ٖٓ ٖٓبكه اُْو٣ؼخ اُـواء ٝهأٝا ث٘ٞه ث٤ٖوح اُٜلا٣خ ٛنٙ ا٧ًٞإ 

ٝث٘ٞا ّق٤ٖزْٜ ؽَت ٓوب٤٣ٌ ٛو٣ن اُؼ٤ِْ اُؼ٬ّ ٓبُي ا٧ٗبّ، أؽ٤٤ٞا اُؼِّٞ ٝكهٍٞا رِي أُؼبهف 

ِْٕٜ ا٠ُ ٓؼوكخ هللا رؼب٠ُ، ٝاُزَٔي ثٜ٘ظ اُووإٓ ٝا٣و٘ٞا اَُج٤َ ا٠ُ ٓوٙبح هللا ٍٝؼبكح اُز٢ رٞ

 اُلاه٣ٖ ثبُؼِْ ٝأُؼوكخ ٝاُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. 

ُنُي ُٞ رغُٞذ ك٢ ػوٗ ث٬ك ًٞهكٍزبٕ ُٜٝٛٞب ٫ رغل ك٤ٜب هو٣خ ا٫ ٝك٤ٚ َٓغل ٓله٢ٍ 

ؼِْ ٝاّزٜود ٖٓ ث٤ٜ٘ب ٓلاهً َٓغل٣خ ؽز٠ ُٝٞ ًبٗذ اُوو٣خ ٕـ٤وح ُٜٝب آبّ ٝٓوّل ٝاػع ٓ

روبّ ك٤ٜب ؽِوبد اُؼِْ ٣زٖلهٛب ػِٔبء ٝك٤ٜب ػْواد اُط٬ة 
(ٖٔٗ)

   . 

ٝهل أْٗئذ أُلاهً ك٢ ًٞهكٍزبٕ ٓ٘ن اُوو٤ٖٗ اُضب٢ٗ ٝاُضبُش اُٜغو٤٣ٖ، ٝٛنٙ اُوؿجخ ك٢ 

٤ٓخ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝرْغ٤غ اُؼِٔبء، عؼِذ أُلاهً اُل٤٘٣خ ك٢ ًٞهكٍزبٕ رؼبٗن اُغبٓؼبد ا٬ٍ٩

 اُوبٛوح ٝأُـوة ٝا٧ٗلٌُ ٝا٧هطبه ا٤ٓ٬ٍ٩خ ا٧فوح ك٢ ْٗو اُؼِْ ٝكٕ٘ٞ أُؼوكخ . 

ٓورجٜ اهرجبٛبً ٝص٤وبً ثبُٔلاهً أَُغل٣خ ٣ٝجلٝ ٢ُ إٔ ٛ٘بى ػٞآَ  اٌُوكإ اُزؼ٤ِْ ك٢ ث٬ك 

 ا٠ُ اُؼِْ ٜٓ٘ب :  اٌُوكػل٣لح عنثذ 

                                                           

(
ٖٔٗ

 .1ٖأُٖله ٗلَٚ ٍبثوبً، ٓ  (
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 اُؼبَٓ اُل٢٘٣ : -أ

ّ ٓج٢٘ ػ٠ِ هٞاػل اُؼِْ ٝأُؼوكخ ٝإٔ اُووإٓ هل أٓو ثبُجؾش ػوف ا٧ٝائَ ْٜٓ٘ إٔ ا٬ٍ٩

ً ػ٠ِ ا٤َُِٖٔٔ  اُؼ٢ِٔ ٖٓ ف٬ٍ اُزل٤ٌو صْ اُز٘ل٤ن ٝأ٠ُٝ ا٤ٔٛ٧خ اُوٖٟٞ ُِؼِْ ؽز٠ عؼِٚ كوٙب

ٓؼوٝكٕٞ ثؼطْْٜ ُِزؼِْ  اٌُوكٝرج٤ٖ ُ٘ب مُي ٖٓ ف٬ٍ اُوواءح ك٢ ٖٗٞٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ًٔب إٔ 

 اُل٢٘٣ . 

 هاص٢ : اُؼبَٓ اُٞ-ة

إ ْٜٓٞٛ٘ ٣وغ ٖٙٔ عـواك٤خ اُْوم ا٧ٍٜٝ، ٝٛنٙ أُ٘طوخ ٓ٘ن آ٫ف ا٤َُٖ٘ ًبٗذ ٓ٘جغ 

اُوٍب٫د أَُب٣ٝخ ثٞاٍطخ ا٧ٗج٤بء ٝأُو٤ٍِٖ ٝأُِٖؾ٤ٖ ك٢ رِي اُؾوجخ ٖٓ اُيٖٓ، كزٞاهصٞا 

اُوؿجخ اُزلوٚ ٖٓ أ٬ٕة ا٧ٝائَ 
(ٖٔ٘)

   . 

 اُؼِّٞ ٝاٌُزت أُٜ٘غ٤خ : -ٕ

إ اُؼِّٞ ٝاٌُزت أُٜ٘غ٤خ أَُزؼِٔخ ك٢ أُلاهً أَُغل٣خ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ػ٠ِ ٍج٤َ 

 أُضبٍ ٢ٛ : 

 ك٢ اُ٘ؾٞ: -أ

 ٓـ٢٘ اُِج٤ت ػٖ ًزت ا٧ػبه٣ت ٫ثٖ ْٛبّ اُ٘ؾ١ٞ أُزٞك٢ ٍ٘خ  -ٔ

 ( .  ـ1ٕٙٛ) 

 ( .  ـ9ٔٔٛاُلو٣لح ُغ٬ٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ أُزٞك٢ ٍ٘خ )  -ٕ

 ( ّٝوػ اُؼٞآَ  ) ٍؼل هللا اُٖـ٤و ( . ـ1ٔٛٗ) د اُؼٞآَ ُؼجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ  -ٖ

 ( .  ـٕٛٗ٘ٔاُْبَٓ ُِؼٞآَ، ُٔؼوٝف اُ٘ٞك٢ٛ، ) د  -ٗ

ٙ( ّٝوؽٚ ُِغب٢ٓ ) ١٘ٗٙ ) اٌُوكاٌُبك٤خ، ُؼضٔبٕ ثٖ ػٔو أُْٜٞه ثبثٖ اُؾبعت  -٘

 ( . ـ090ٛٗٞه اُل٣ٖ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُغب٢ٓ ( ) 

 ( . ـ1ٙٗٛأُـ٢٘، ُؤو اُل٣ٖ اُغبهثوك١، )  -ٙ

 ؽلائن اُلهبئن ك٢ ّوػ هٍبُخ ػ٬ٓخ اُؾوبئن عبه هللا اُيٓقْو١  -1

( . ٝٛنا اٌُزبة ْٜٓٞه ثـ ) اُ٘ٔٞمط ( ٝاُْوػ َُؼل اُل٣ٖ اُجوكػ٢ ٝأُؼوٝف ثـ ) ٍؼل ـ0ٖٛ٘) 

 هللا اٌُج٤و ( . 

 . (ـ1ّٕٖٛٞ () ا٧عو٤ٓٝخ : أثٞ ػجل هللا، دمحم ثٖ دمحم اُٖٜ٘بع٢ ) أُؼوٝف ثبثٖ أهع -0

 ١ًٞ، أُٖل٣خ ّوػ اُغب٢ٓ ػ٠ِ ًبك٤خ اثٖ اُؾبعت . اظٜبه اُجو -9

                                                           

(
ٖٔ٘

 .0ٖ-1ٖأُٖله ٗلَٚ ٍبثوبً، ٓ  (
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( ـ1ٙٔٛأُل٤خ اثٖ ٓبُي، )  -ٓٔ
(ٖٔٙ)

   . 

 ك٢ ػِْ اُٖوف : -ة

ػجل اُٞٛبة أُؼوٝف ثـ )ػي١( : ػي اُل٣ٖ اثوا٤ْٛ ثٖ رٖو٣ق اُيٗغب٢ٗ -ٔ

 . (ـ9٘0ٛ)

 ( . ـ09ٛٙاُْبك٤خ : عٔبٍ اُل٣ٖ أثٞ ػٔوٝ ػضٔبٕ ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ اُؾبعت )  -ٕ

 رٖو٣ق ا٬ُٔ ػ٢ِ ا١ٍٞ٘٧، ًٝزت : اُج٘بء، ٝأُوٖٞك ٝٓواػ ا٧هٝاػ ٝاَُؼل٢٘٣ .  -ٖ

 ك٢ ػِْ اُج٬ؿخ ٝاُٞٙغ : -ط

 (. ـ1٘ٙٛاُوٍبُخ اُٞٙؼ٤خ اُؼٚل٣خ ُؼٚل اُل٣ٖ ػجل اُوؽٖٔ ا٤ُْواى١) -ٔ

أُطٍٞ : ٍؼل اُل٣ٖ اُزلزبىا٢ٗ ّٝوؽٚ ُِغوعب٢ٗ، ُٝٚ ّوػ آفو ُؼجل اُؾ٤ٌْ  -ٕ

 ( .  ـٛٓٙٓٔا٤َُبٌُٞر٢ : ) 

 ( .  ـ19ٖٛرِق٤ٔ أُلزبػ، دمحم ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُوي٢٘٣ٝ )  -ٖ

 (. ـ1ٖٙٛهٍبُخ ا٫ٍزؼبهح ك٢ ػِْ اُج٤بٕ : أثٞ اُوبٍْ ا٤ُِض٢ أَُوه٘ل١ ) -ٗ

 ( . ـ1٘ٙٛهٍبُخ آكاة أُ٘بظوح، اُوب٢ٙ ػٚل اُل٣ٖ ) -٘

 ك٢ ػِْ ا٬ٌُّ ٝأُ٘طن : -ك

 (  . ـ9ٓ1ٛاصجبد اُٞاعت دمحم ثٖ أٍؼل اُٖل٣و٢ اُلٝا٢ٗ، )  -ٔ

 . (ـ019ٛ) أَُوه٘ل١ ا٤ُْٜو ثـ ) هّٞغ٢ (  ّوػ اُزغو٣ل، ػ٢ِ ثٖ دمحم -ٕ

 ( . ـ9ٓ1ٛاُيٝهاء ٓغ ؽٞا٤ّٜب اُؾٔواء، دمحم ثٖ أٍؼل اُلٝا٢ٗ )  -ٖ

 ( .  ـٛ 19ٕرٜن٣ت أُ٘طن، ٍؼل اُل٣ٖ اُزلزبىا٢ٗ )  -ٗ

 )ر٤ِٔن اُط٢ٍٞ( ٝقزٖو ك٢ أُ٘طن ٗغْ اُل٣ٖ ثٖ ػٔوا٤َُْٔخ، ٓزٖ ٓ -٘

( ـ9ٖٙٛ) 
(ٖٔ1)

   

 ( ٓغ ّوٝؽٜب . ـٛٓٙٙٛلا٣خ اُؾٌٔخ : ثٜو١ )  -ٙ

 ( . ـٕٛ٘ٓٔاُجوٛبٕ، أٍبػ٤َ ثٖ ٖٓطل٠ اٌُ٘ج١ٞ )  -1

 (، ٓغ ّوٝؽٜب. ـ1٘ٛٙؽٌٔخ اُؼ٤ٖ، ػ٢ِ ثٖ دمحم اُوي٢٘٣ٝ )  -0

 ( . ـ1ٙٓٛهٍبُخ ا٣َبؿٞع٢، ّوؽٜب ؽَبّ اُل٣ٖ اٌُب٢ٗ )  -9

 ك٢ إٍٔٞ اُلوٚ : -ٙ
                                                           

(
ٖٔٙ

 . 9ٖ-0ٖأُٖله ٗلَٚ ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٖٔ1

 . ٓٗ-9ٖٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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 ٓقزٖو أُ٘ز٠ٜ ،عٔبٍ اُل٣ٖ اثٖ ؽبعت ّٝوؽٚ اُوب٢ٙ ػٚل اُل٣ٖ ػجل اُوؽٖٔ . -ٔ

 ( . ـ11ٔٛعٔغ اُغٞآغ، ربط اُل٣ٖ اَُج٢ٌ ) -ٔ

 ( . ـ0ّ٘ٛٙوػ أُٜ٘بط : ُِج٤ٚب١ٝ ) -ٕ

 اُْب٢ّ . -ٖ

 ّوػ أُؾ٢ِ ػ٠ِ عٔغ اُغٞآغ ثؾب٤ّخ اُج٘ب٢ٗ . -ٗ

 ك٢ ػِْ ا٤ُٜئخ ٝاُو٣ب٤ٙبد : -ٝ

٫ة . اثٖ اُْبٛو ) أثٞ اُؾَٖ، ػ٬ء اُل٣ٖ ػ٢ِ ثٖ اثوا٤ْٛ اُلْٓو٢، هٍبُخ ا٧ٍطو -ٔ

 أُْٜٞه ثبثٖ اُْبٛو اُؼ٢ٌِ (. 

 ( .  ـٛ ٖٓٔف٬ٕخ اُؾَبة، دمحم ثٖ اُؾ٤َٖ اُؼب٢ِٓ . ) ٖٓ عجبٍ ػبَٓ ثَٞه٣خ )   -ٕ

 رْو٣ؼ ا٧ك٬ى، اُجٜبئ٢ اُؼب٢ِٓ .  -ٖ

 ثؾو اُؾَبة اُجٜبء اُؼب٢ِٓ .  -ٗ

 ( . ـ99ّٛٔٔٝوؽٚ ػجل هللا اُلقو١ )  اُٖل٤ؾخ ك٢ ا٫ٍطو٫ة، -٘

أٌّبٍ اُزؤ٤ٌٍ، دمحم ثٖ ػجل اُوؽٖٔ أَُوه٘ل١ اَُ٘غبه١ ُٓٞٞكاً ٝأُزٞك٠ ك٢ آٓل  -ٙ

 ( . ـ1ٕٔٛ) 

 ( . ـٕٛ٘ٓٔاُوثغ أُغ٤ت أٍبػ٤َ ثٖ ٖٓطل٠ اٌُِ٘ج١ٞ، )  -1

هٍبُخ اُؾَبة ك٢ اُغجو ٝاُٜ٘لٍخ  -0
(ٖٔ0)

  . 

 ك٢ اُلوٚ : -ى

 ( . ـ١ُِٝٞ٘ٙ1ٙٛ ) رؾلخ أُؾزبط ثْوػ أُٜ٘بط  -ٔ

 ( . ـ1ٙٛٙاػبٗخ اُطبُج٤ٖ، ٓؾ٢ اُل٣ٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ّوف ا١ُٝٞ٘ )  -ٕ

 اُجبعٞه١ ) ٓؾ٠ْ ػ٠ِ ّوػ اثٖ هبٍْ ػ٠ِ ٓزٖ أث٢ ّغبع ( .  -ٖ

 ٓـ٢٘ أُؾزبط دمحم اُْوث٢٘٤ اُقط٤ت .  -ٗ

 ٓزٖ اُوب٢ٙ أث٢ ّغبع ّٝوؽٚ، أث٢ ّغبع ّٝوؽٚ .  -٘

 ( .  ـ199ٛكث٢ِ٤ ) ا٧ٗٞاه ُؼَٔ ا٧ثواه : ٣ٍٞق ثٖ اثوا٤ْٛ ا٧ه -ٙ

 . (ـ0ٕ9ٛثٖ دمحم اُؾ٢ٖ٘ اُلْٓو٢) . ُزو٢ اُل٣ٖ أث٢ ثٌو ًلب٣خ ا٫فز٤به -1

 ك٢ اُزل٤َو : -ػ

 ( . ـ0٘ٛٙرل٤َو اُوب٢ٙ اُج٤ٚب١ٝ )  -ٔ

                                                           

(
ٖٔ0

 . ٔٗ-ٓٗٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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 ( .  ـ0ٕٛ٘اٌُْبف ُِيٓقْو١ ) عبه هللا، ٓؾٔٞك ثٖ ػٔو )  -ٕ

 ( . ـ9ٔٔٛ(، ٝا٢ٛٞ٤َُ )ـ0ٙٗٛرل٤َو اُغ٤ُ٬ٖ، أُؾ٢ِ )  -ٖ

 ( .  ـٛ 0ٙٙأٝ  01ٙػجبً ) رل٤َو اثٖ  -ٗ

 ك٢ اُؼوبئل : -ٛ

 ( . ـ0ٖٛ٘اُؼو٤لح اَُ٘ل٤خ، ٤ُِْـ ٗغْ اُل٣ٖ ػٔو ثٖ دمحم اَُ٘ل٢ : )  -ٔ

 ( . ـ19ّٔٛوػ اُؼوبئل، َُؼل اُل٣ٖ اُزلزبىا٢ٗ )  -ٕ

 ( . ـ1٘ٙٛاُؼوبئل اُؼٚل٣خ، ُِوب٢ٙ ػجل اُوؽٖٔ ا٣٧غ٢ ) -ٖ

 ك٢ اُؾل٣ش : -١

 ( . ـ1ٙٛٙه٣بٗ اُٖبُؾ٤ٖ ١ُِٝٞ٘ )  -ٔ

 ( . ـٕٛٙ٘اُغبٓغ اُٖؾ٤ؼ ُِجقبه١ )  -ٕ

 ( . ـٕٕٛٔٙؾ٤ؼ ا٩ٓبّ َِْٓ )  -ٖ

 اُزبط اُغٔغ ٧ٍٕٞ ك٢ أؽبك٣ش اُوٍٍٞ . -ٗ

ًٔب إٔ اُؾِوبد اُؼ٤ِٔخ، ُْ روزٖو ػ٠ِ اُؼِّٞ أُنًٞهح ٝاٗٔب رؼلرٜب ا٠ُ أٛواف ٖٓ ػِْ 

اُطِجخ ًبٗٞا  اُؼوٝٗ ٝاُطت ٝأّؼبه اُؼوة ٝٓجبك١ء ٛ٘ل٤ٍخ ٝػ٠ِ اُزبه٣ـ ٛنا ٝعل٣و ثبُنًو إٔ

٣ٌِلٕٞ ثؾلع ثؼ٘ أُزٕٞ ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝؿ٤وٛٔب 
(ٖٔ9)

   . 

 ٓواؽَ اُزؼ٤ِْ : -ٖ

ٛ٘بى ٓواؽَ رؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أَُبعل أُله٤ٍخ رلهً أُٞاك أُٜ٘غ٤خ اَُبُلخ اُنًو ك٢ اُلووح ) 

 أ٫ًٝ ( ٝرزٞىع ػ٠ِ أُواؽَ اُز٢ ٗنًوٛب ٝرٖ٘ق ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢: 

 ٓوؽِخ اٌُزبث٢ ) اُوٞربث٢ ( : -ٔ

٣جلأ اُزؼ٤ِْ ك٢ ًٞهكٍزبٕ اثزلاءاً ك٢ اٌُزبر٤ت، ٝا٧َٕ ك٢ اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ ٛنا اُٞعٚ ٣وعغ ا٠ُ 

ؽ٤٘ٔب عؼَ كل٣خ ًَ أ٤ٍو ٖٓ أٍوٟ ثله أُْو٤ًٖ رؼ٤ِْ ػْوح ٖٓ ٕج٤بٕ ا٧ٖٗبه  أ٣بّ اُوٍٍٞ

 ٤ِٖٔ ُزؼ٤ِْ اُٖج٤بٕ ٝرؤكث٤ْٜ . ام أٓو ثج٘بء أٌُبرت ٝػ٤ٖ أُؼ ٝا٠ُ ػٔو ثٖ اُقطبة 

٣ٝجلأ اُزؼ٤ِْ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ثؼل ٍٖ اُز٤٤ٔي ؿبُجبً، ٝهل اٗزْو اٌُزبر٤ت ك٢ أٗؾبء ٓقزِلخ ٖٓ 

 ًٞهكٍزبٕ، هبّ ثزؤ٤ٍَٜب ا٧كواك ٝاُغٔبػبد إٔؾبة ا٧ٓٞاٍ ًٝبٕ اُزؼ٤ِْ ك٤ٜب ٓغبٗبً . 

                                                           

(
ٖٔ9

 . ٔٗ-ٕٗٗلٌ أُٖله ٍبثوبً ٓ  (
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ًزبر٤ت فبٕخ ثبُج٘بد، ٝاُزؼ٤ِْ إ اٌُزبة ك٢ ثؼ٘ ا٧ٓبًٖ ٣ْٚ ع٤َٖ٘ ٝك٢ أٓبًٖ أفوٟ 

ك٢ اٌُزبة ٓوزٖو ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُؾوٝف اُؼوث٢ ًٝزبثزٜب صْ رؼ٤ِْ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝؽلع هٖبه اَُٞه، 

 ٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُزله٣ت ػ٠ِ ا٬ُٖح . ٝرؼ٤ِْ أُجبكة ا٤ُٝ٧خ ُِؼو٤لح ا

 ٓوؽِخ اُـ ) ٍٞفزٚ ( . -ٕ

وؽِخ اُض٤٘خ ثؼل ٓوؽِخ اٌُزبر٤ت، إ أُوؽِخ اُلها٤ٍخ ك٢ أَُبعل أُله٤ٍخ رٔضَ أُ

ً ٖٓ ا٤ٌُِْبد كٜ٘بى ٣غٞى ٌَُ ٛبُت ا٫ٗقواٛ ك٢ ٛنٙ  ٝا٫ٗٚٔبّ ا٠ُ ٛنٙ أُلاهً ًبٕ فب٤ُب

أَُبُي، إ ًبٕ هبكهاً ػ٠ِ اُوواءح ٝاٌُزبثخ، ُٝل٣ٚ اُ٘جبٛخ ٝا٫ٍزؼلاك ٝاُوؿجخ ك٢ ٓٞإِخ اُلهاٍخ 

ه٣َْٜ ٖٓ هجَ ) أَُزؼل٣ٖ ( اُن٣ٖ ًبٗٞا أػ٠ِ ًٝبٕ ٣طِن ػ٠ِ اُٞاؽل ْٜٓ٘ ) ٍٞفزٚ ( ٣ٝزْ رل

 ْٜٓ٘ ك٢ اُلهعخ اُؼ٤ِٔخ . 

٣ٝجلٝ إٔ ٓلح اُلهاٍخ ك٢  ٛنٙ أُوؽِخ ٤َُذ ٓؾلكح كوثٔب ٣زؤفو ثؼ٘ اُط٬ة ك٢ ٛنٙ 

أُوؽِخ ٣َٝزـوم كهاٍزْٜ ؽٞا٢ُ ػْو ٍ٘ٞاد أٝ أًضو 
(ٔٗٓ)

  . 

 ٓوؽِخ أُزؼِن أٝ ) كو٢ ( -ٖ

وؽِخ ؿ٤و ٓٚوٝثخ ثؤعَ ٣ٝؼٞك مُي ا٠ُ هؿجخ اُطبُت ك٢ إ ٓلح اُلهاٍخ ك٢ ٛنٙ أُ

اُزؾ٤َٖ ٝاُزٍٞغ ٝاُزؾو٤ن . ٝإٔ ُؼبَٓ ) اُنًبء كٝه ٛبّ ك٢ رولٓٚ أٝ رقِلٚ ًٔب إٔ هؿجخ ُل٣ٚ ك٢ 

 ا٫ٍزٔواه رٌَْ أْٛ اُؼ٘بٕو ك٢ اُزلٞم. 

 ٓوؽِخ ) أَُزؼل ( : -ٗ

أَُزل٤٘ ٣ٝظٜو كٝهٙ ك٢ ٣َزٔو اُطبُت ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ثبُلهاٍخ أٌُضلخ ٝاُجؾش 

أُ٘بهْخ ك٢ ًَ ٓب ٣ِو٢ ػ٤ِٚ ٖٓ هجَ اُؼبُْ أُؼِْ، ٝأٍزبمٙ اُن١ ٣ووأ ػ٤ِٚ. ٝك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٣جلأ 

 اُطبُت ثبُزطج٤ن . 

اُؼ٢ِٔ ؽ٤ش ٣ٌِق ٖٓ هجَ أٍبرنح ) ا٬ُٔ ( ثزله٣ٌ اُط٬ة اُن٣ٖ ْٛ ك٢ أُواؽَ اُض٬صخ 

 ا٠ُٝ٧ ٢ً ٣ٔبهً ٜٓ٘خ اُزله٣ٌ اُلؼ٢ِ َٓزوج٬ً ٤ٌُزَت اُقجوح ٣ٝزؼِْ كٖ إٍٔٞ اُزله٣ٌ . 

ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ٣ٌٕٞ اُطبُت هل أًَٔ كهاٍزٚ، ٣ٌٕٝٞ ثنُي هل أ٠ٚٓ ؽٞا٢ُ ػْو٣ٖ ٍ٘خ 

 ٤ٖ أٍزبم ٝآفو ك٢ أٗؾبء اُج٬ك ُِزؾ٤َٖ اُؼ٢ِٔ ٤ُ٘ز٢ٜ ثٚ أُطبف ػ٘ل ٝٛٞ ٓز٘وَ ث

٤ّقخ أُغ٤ي 
(ٔٗٔ)

   . 

 ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ : -٘

                                                           

(
ٔٗٓ

 . ٖٗٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٔٗٔ

 . ٗٗأُٖله ٗلَٚ أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (



١4 
 

ٖٓ اُظٞاٛو اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ُؼجذ كٝهاً ك٢ اىكٛبه اُؾوًخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ٗظبّ 

 ا٩عبىاد ٢ٛٝ روبثَ ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو اُْٜبكاد اُؼ٤ِٔخ . 

ٖخ رزٖٚٔ أُبكح اُؼ٤ِٔخ اُٖبكهح ٖٓ أعِٜب، ٣ٔ٘ؾٜب ا٤ُْـ ُٖٔ ٣ج٤ؼ ُٚ كب٩عبىح امٕ ٝهف

هٝا٣خ أُبكح أُنًٞهح ك٤ٜب ػ٘ٚ، ٝهبٓذ ا٩عبىح ُٚجٜ اٍ٘بك ًزت اُؾل٣ش مارٜب ا٠ُ إٔؾبثٜب 

َٝٗجزٜب ا٠ُ هٝارٜب ؽ٤ش أٜٗب ٤ٍِٝخ ُِؼبُْ ك٢ اٗزْبه ػِٔٚ ٝثبُٔوبثَ ًبٕ ؽوٕبً ػ٠ِ أَُزغ٤ي ك٢ 

ٟ صوبكزٚ ٝرؼِٔٚ ٖٓ ا٤ُْـ ثٖٞهح ٤ٍِٔخ، ًٝبٕ ٣ؼٌٌ أَُزٟٞ اُؼ٢ِٔ ُٖٔ رٔ٘ؼ ُٚ اٌُْق ػٖ ٓل

ك٬ًٚ ػٖ إٔ ا٩عبىح ُْ رٌٖ رٔ٘ؼ ا٫ ُن١ٝ أُؼوكخ، ثؼل إٔ ٢ٜ٘٣ كهاٍزٚ أُووهح ٖٓ هجَ ا٤ُْـ 

أٝ اُؼبُْ 
(ٕٔٗ)

  . 

 ثٚ .  أٓب أُغ٤ي ك٤ْزوٛ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ صوخ ك٢ ك٣٘ٚ، ٓؼوٝكبً ثبُؼِْ ٝػبُٔبً ثٔب ٣غ٤ي

ُْٝ رؼل ا٩عبىح هبٕوح ػ٠ِ ػِّٞ اُؾل٣ش كؾَت ثَ رغبٝىرٜب ا٠ُ ًبكخ اُؼِّٞ أُزلاُٝخ 

ً ُِؼِٔبء، ٝرزٞهق ه٤ٔخ ا٩عبىح ػ٠ِ ٓ٘يُخ ا٧ٍزبم أٝ  ٝإٔجؾذ أ٬ًٕ ٖٓ إٍٔٞ اُزؼ٤ِْ ٜٝٓ٘غب

٢ٛٝ  ا٤ُْـ ٌٝٓبٗزٚ ّٜٝورٚ ك٢ ا٧ٍٝبٛ اُؼ٤ِٔخ، ًٝبٗذ ا٩عبىح رؼط٠ ثطو٣وز٤ٖ ٜٓ٘ب اُْل٣ٞخ

 ا٧هلاّ ٝاُزؾو٣و٣خ، ٢ٛٝ ػ٠ِ أٗٞاع . 

ؽَٔ ٗظبّ ا٩عبىح ا٠ُ ٗوَ اُؼِّٞ أُقزِلخ ٝرلاهٍٜب، ٖٝٓ صْ أكٟ ا٠ُ رْغ٤غ ٛبُت اُؼِْ 

٫هز٘بئٜب ًْٜبكح ٣ؼزي ثٜب، ُْٝ روزٖو ا٩عبىح ػ٠ِ ٤ّـ ٝاؽل ثَ ًبٕ ُِطبُت ؽن ك٢ اعبىاد 

ػل٣لح ٝك٢ ًبكخ اُؼِّٞ أُزلاُٝخ ك٢ ػٖوح 
(ٖٔٗ)

  .  

 ) ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ثٔوٍّٞ ٓ٘ؼ ا٩عبىح، ٓغ ا٫ؽزلبٍ ( : 

ػ٘لٓب ٣وٟ ا٤ُْـ أُلهً ا٤ِٛ٧خ ك٢ اُطبُت ٢ٌُ ٣غٌِ ٓغٌِ ا٤ُْٞؿ ٣ٝزجٞأ ًو٢ٍ 

 اُزله٣ٌ ٣ِٖٝؼ ُ٪كزبء ٝاُوٚبء ٝاُٞػع ٣ٔ٘ؾٚ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ . 

اُؼِْ ٤ُلَؼ أُغبٍ أٓبٓٚ كب٩عبىح : ٢ٛ ّٜبكح ٣ٔ٘ؾٜب ا٤ُْـ أٝ ا٫ٍزبم أٝ ) ا٬ُٔ ( ُطبُت 

ً ٕبكهاً ػٖ  ٤ُ٘بٍ ؽوٚ ك٢ اُزله٣ٌ ٝا٩هّبك ٝهٝا٣خ ٓب كهٍٚ ٝأرو٘ٚ ػ٤ِٚ ٝرَْٔ ا٩عبىح اماٗب

 أُغ٤ي َُِٔبػ ُِٔغبى ثبُوٝا٣خ . 

٣ٝنًو ٝص٤وخ ا٩عبىح ٍ٘ل أُْب٣ـ ٓز٬ًََِ ا٠ُ إٔ ٣٘ز٢ٜ ا٠ُ أُؼ٤ٖٖٓٞ ػ٤ِْٜ ا٬ُٖح 

(ٔٗٗ)
   . 

                                                           

(
ٕٔٗ

 . ٙٙأهث٤َ، ٓ  –عٞىٙ ٢ُ، ك. أ٤ٓل اثوا٤ْٛ، اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ك٢ أهث٤َ، ٛ هٝى٬ٛد  (

(
ٖٔٗ

 . 1ٙعٞىٙ ٢ُ،  ك. أ٤ٓل اثوا٤ْٛ ، اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ك٢ أهث٤َ، هٝى٬ٛد أهث٤َ، ٓ ( 

(
ٔٗٗ

 .ٗٗاُجوٝاه١،ك. دمحم ى٢ً أؽٔل، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٓ  (
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، إٔ ٣و٤ْ ا٤ُْـ أُغ٤ي ُطبُجٚ أُغبى اؽزلب٫ً ٤ِ٣ن ثبُٔ٘بٍجخ اٌُوكٝعود اُؼبكح ك٢ ث٬ك 

٣ٝلػٞ ا٤ُٚ أثوى ػِٔبء أُ٘طوخ ٝثؼ٘ اُْق٤ٖبد ا٫عزٔبػ٤خ ًٝجبه هعب٫د أُل٣٘خ أٝ اُووٟ 

ا٧ٕٞاد اُط٤جخ ُِوٖبئل أُغبٝهح ٝاُطِجخ ٣و٤ٕٔٞ ا٫ثزٜبط ُٔلح ص٬صخ أ٣بّ ٣ْٝ٘ل إٔؾبة 

 . ٝأُلائؼ

ٝك٢ ا٤ُّٞ اُضبُش ٣غزٔغ إَُِٔٔٞ ُٜنٙ اُؾلِخ أُجبهًخ ك٢ أَُغل ٣ٝؤٓو أُغ٤ي ٖٓ ٣ورَ 

آ٣بد ٖٓ اُنًو اُؾ٤ٌْ، ٝثؼل ا٫ٗزٜبء ٣ْوع أُغ٤ي ثز٬ٝح ٝص٤وخ ٓ٘ؼ ا٩عبىح اُز٢ رزٖٚٔ ٍَِِخ 

٘ج٣ٞخ ا٩عبىح أُوكٞػخ ا٠ُ أُٖله ا٧ٍٝ . ٝثؼل مُي ٣ؤفن اُؼٜل ػ٠ِ أُغبى ثبرجبع اَُ٘خ اُ

ٝاُزقِن ثٌٔبهّ ا٧ف٬م ٝا٩ف٬ٓ ك٢ ْٗو اُؼِّٞ ٝأُؼوكخ ثؼل اُلواؽ ٣وّٞ أُغبى ٝهل أُجٌ 

عجخ كبفوح ٝػٔبٓخ ث٤ٚبء ٣وجَ ٣ل أٍزبمٙ ٓزجوًبً ٣َٝزِْ ٓ٘ٚ رِي ا٩عبىح، صْ رِو٠ اُقطت ثبُٔ٘بٍجخ 

 ) اُؼبُْ ك٢ ا٫ص٢٘ ػْو ػِٔبً (ٝر٘ز٢ٜ اُؾلِخ ٝثنُي ٣زؤَٛ ُؾَٔ ُوت 
(ٔٗ٘)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
ٔٗ٘

 .٘ٗ-ٗٗه ٍبثوبً، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓٗلٌ أُٖل (
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 ٝٛنٙ ٕٞهح ٖٓ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ .
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 أّٜو أُلاهً أَُغل٣خ ك٢ ٓؾبكظخ أهث٤َ ًٝوًٞى -٘

إ أُلاهً اُل٤٘٣خ اُز٢ ٝعلد ك٢ اُؼوام ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ ُْ رٌٖ ٍٟٞ آزلاكاً ُِٔلاهً 

ك٢ اُؼٖٞه ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٝهل ٗبكٌ ا٤ٛ٬َُٖ ٝا٫ُٞح ٝأث٘بء ا٧ٍوح اُضو٣خ ك٢ اْٗبء أُلاهً اُل٤٘٣خ 

٧ٓو ٌُٜ٘ب اٗزٜذ ثلاكغ ا٩ف٬ٓ ُِل٣ٖ ًٝبٗذ ٛنٙ أُلاهً رؼ٠٘ ثبُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ك٢ ثلا٣خ ا

ك٢ اُؼوام ًٝوكٍزبٕ ك٢ اُؼٜٞك ا٧ف٤وح ٖٓ اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُؼِّٞ اُ٘و٤ِخ ًٝبٗذ ٛنٙ 

أُلاهً رٔزبى ثبُؾو٣خ اُٞاٍؼخ كبُطبُت ؽو ك٢ افز٤به ا٧ٍزبم اُن١ ٣و٣ل إٔ ٣زِو٠ ٓ٘ٚ ٓٞٙٞػبً 

اهً اُل٤٘٣خ كٝهاً ًج٤واً ك٢ اُؾلبظ ٖٓ أُٞا٤ٙغ ٝاُلهاٍخ ك٤ٜب رَزٔو ٍٛٞ اُؼبّ، ُول ُؼجذ أُل

ػ٠ِ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝاُزواس اُؼوث٢ ا٢ٓ٬ٍ٩ ًٔب اٍزطبػذ رِج٤خ اؽز٤بعبد أُغزٔغ ٝك٢ أهٝهخ 

رِي أُلاهً ثوى ٖٓ ا٧ًواك ػ٠ِ ٓو اُيٖٓ ػلك ٖٓ اُؼِٔبء ٝا٧كثبء اُن٣ٖ ٕوكٞا عٜٞكٙ ُقلٓخ 

ّ ًب٧ٍٕٞ ٝاُلوٚ ٝاُزبه٣ـ ٝا٧كة ٝاُ٘ؾٞ ٝاُلَِلخ ُـخ اُووإٓ ٝآكاثٜب ٝاُلٞا ك٢ ع٤ٔغ ٤ٓبك٣ٖ اُؼِٞ

ٝأُ٘طن ٝاُطت ٝاُو٣ب٤ٙبد ٝٓئُلبد ه٤ٔخ، ٝروعٔٞا ٖٓ اُِـبد ا٧فوٟ اٌُزت اُؼل٣لح ا٠ُ اُِـخ 

ك٢ اُلٌو ا٢ٓ٬ٍ٩ اُن١ ر٘بٍٝ ا٧ثؼبك ا٫عزٔبػ٤خ ٝا٧ف٬ه٤خ ٝاُلَِلخ  اٌُوكاُؼوث٤خ كَبْٛ اُؼِٔبء 

أٓبًٖ هؽجخ ك٢ ٌٓزجبد اُؼبُْ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝؿ٤وٛب ًٔب اؽزٚ٘زْٜ أُلاهً ثلهعخ إٔ ٓئُلبرْٜ أفند 

اُؼ٤ِٔخ ٢ٌُ ٣لهٍٞا ٣ٝلهٍٞا ًبكخ اُؼِّٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ك٤ٜب ًَ ؽَت افزٖبٕٚ ٝٓٞاٛجٚ 
(ٔٗٙ)

   . 

( ٓلاهً ػل٣لح ؿ٤و  ـٖٛٓٙ – ٕٗ٘هبٓذ ك٢ أهث٤َ ك٢ ػٜل آبهح آٍ ثٌز٤ٌٖ ) ث٤ٖ 

 ٙ( ٝٓ٘ٚ :  ٖٖ٘ٓلهٍخ اُوِؼخ اُز٢ ث٤٘ذ ٍ٘خ ) 

 ٓلهٍخ اُقٚو ثٖ ػو٤َ :  -ٔ

ٙ( ٤ّلٛب ثؼل 1ًٙ٘ٝبٗذ ر٠َٔ ثٔلهٍخ ) اُوث٘ ( ٝاُقٚو أُنًٞه رٞك٢ ٍ٘خ ) 

 هعٞػٚ ٖٓ اُلهاٍخ ك٢ ثـلاك ًٝبٕ هل كهً ػ٠ِ ٓله٢ٍ أُلهٍخ اُ٘ظب٤ٓخ ك٤ٜب . 

 أُلهٍخ أُغبٛل٣خ : -ٕ

ب ٓغبٛل اُل٣ٖ هب٣ٔبى ٗبئت ى٣ٖ اُل٣ٖ ػ٠ِ ًٞعي ؽبًْ أهث٤َ ث٘بٛ
(ٔٗ1)

   . 

 ٓلهٍخ اُط٤ٖ أٝ أُلهٍخ اُلو٤وح : -ٖ

ٝمًوٛب اثٖ أَُزٞك٢ ًٝبٕ أثٞ ٍؼ٤ل ًًٞجٞه١ هل ٝهلٜب ػ٠ِ ػلك ٖٓ كوٜبء اُْبكؼ٤خ 
(ٔٗ0)

 . 

                                                           

(
ٔٗٙ

اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓطجؼخ كاه اُيٓبٕ، ( 

 .1ٖكْٓن، ٍٞه٣ب، ٓ 

(
ٔٗ1

اَُج٢ٌ ، ا٩ٓبّ ربط اُل٣ٖ رو٢ اُل٣ٖ ، ٛجوبد اُْبكؼ٤خ اٌُجوٟ، ٛ كاه أُؼوكخ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، رؾو٤ن : ػجل  (

 . 9٘ٗ/ّٓٔ، 90ٓٔهللا اُغجٞه١، ثـلاك، 

(
ٔٗ0

 . 9٘ٔ، 90ٓٓٔ، ٔاثٖ أَُزٞك٢ : ربه٣ـ أهثَ، رؾو٤ن : ٍب٢ٓ اُٖلبه، م  (
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 أُلهٍخ أُظلو٣خ : -ٗ

اُلو٣و٤ٖ ٖٓ  خ هرت ك٤ٜب كوٜبء) ٝث٠٘ ٓلهٍء ٓظلو اُل٣ٖ . هبٍ اثٖ فٌِبٕ: ٢ٛٝ ٖٓ ث٘ب

ثٌو ثٖ فٌِبٕ ٝاُل ٕبؽت اُٞك٤بد( ( ٖٝٓ ٓله٤ٍٜب دمحم ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ أث٢اُْبكؼ٤خ ٝاُؾ٘ل٤خ
(ٔٗ9)

  . 

 ٓلهٍخ اُغبٓغ اٌُج٤و ك٢ اُوِؼخ : -٘

( ٢ٛٝ ٓلهٍخ ػو٣وخ ُؼجذ كٝهاً ٜٓٔبً ك٢ اُزبه٣ـ اُضوبك٢ ٤ِٛخ ٓئبد  ـٖٖٛ٘ث٤٘ذ ٍ٘خ ) 

 ّ ( .9ٖ٘ٓٔٓ ا٤َُٖ٘ ٝاٍزٔود اُلهاٍخ ك٢ ٛنٙ أُلهٍخ ا٠ُ ٍ٘خ ) 

 ٓلهٍخ ا٬ُٔ هٍٍٞ اٌُوا١ٝ : -ٙ

ً ٝٓغبٝهح ُِٔلهٍخ ا٠ُٝ٧ ٖٝٓ ٓله٤ٍٜب أُْٜٞه٣ٖ ا٬ُٔ أؽٔل  ًٝبٗذ ك٢ اُوِؼخ أ٣ٚب

اٌُوا١ٝ 
(ٔ٘ٓ)

   . 

 خ َٓغل أٍؼل أك٘ل١ : ٓلهٍ-1

ٝٛٞ ٖٓ أَُبعل اُول٣ٔخ ك٢ هوة ٓلفَ اُوِؼخ اُوئ٢َ٤ ٠َٔ٣ٝ أَُغل ثَٔغل اٌُق 

 . أهث٤َ

 ٓلهٍخ اثوا٤ْٛ اُلٝؿوٝٙ ٓٚ ع٢ : -0

 ك٢ أهث٤َ ػ٘ل ٓلفَ اُوِؼخ . 

 ٓلهٍخ اُقبٗوبٙ : -9

أُوّل ٝعٌِ ك٤ٜب ُِزله٣ٌ اُؼ٬ٓخ  ـٖٛٔٗوْج٘ل٣خ ث٤٘ذ ك٢ أٝائَ اُووٕ ًٝبٗذ ر٤ٌخ 

 اُ٘وْج٘ل١ ٛلا٣خ هللا ا٧هث٢ِ٤ ف٤ِلخ ٫ٞٓٗب فبُل . 

 ٓلهٍخ ا٤ُْـ أث٢ ثٌو أك٘ل١ اُ٘وْج٘ل١ . -ٓٔ

ًٝبٗذ هبئٔخ ك٢ َٓغل ) عبٓغ ا٥ٕ ( ٝهل كهً ك٤ٜب ا٤ُْـ أُنًٞه صْ ر٠ُٞ اُزله٣ٌ ك٤ٜب 

 اث٘ٚ اُؼ٬ٓخ ا٤ُْـ ٖٓطل٠ . 

 أُلهٍخ اُؾ٤له٣خ : -ٔٔ

ك٬ًٚ ٖٓ أُلهٍخ اُؾ٤له٣خ اٌُج٤وح ك٢ هو٣خ ٓبٝهإ ٖٓ أػٔبٍ أهث٤َ ًبٗذ ٛ٘بى ٓلهٍخ 

 ُْٜ ك٢ أهث٤َ كهً ك٤ٜب اُؼِٔبء اُؾ٤له٣خ . 

 ٓلهٍخ ا٬ُٔ دمحم أ٤ٖٓ اُجزٞار٢ : -ٕٔ

 ًبٗذ روغ ك٢ َٓغل اُؾبط ػجل اُوبكه اُلثبؽ ٣ٝوغ ا٠ُ اُغ٘ٞة اُـوث٢ ٖٓ اُوِؼخ أهث٤َ . 
                                                           

(
ٔٗ9

 . ٕٔٔ-ٖٔٔ، ٓ ٗاثٖ فٌِبٕ، اُٞك٤بد، ط  (

(
ٔ٘ٓ

 . 1٘-1ٗلٌ أُٖله أُنًٞه ٍبثوبً، اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ٓٗ (
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 ك٣وح ثوّٝخ : ٓلهٍخ َٓغل -ٖٔ

 ًبٗذ روغ ا٠ُ اُـوة ٖٓ اُوِؼخ هو٣جخ ٖٓ ٍوا٣ب اُؾٌٞٓخ .

 ٓلهٍخ َٓغل ا٤ُْـ ٗٞه اُل٣ٖ : -ٗٔ

 ٝروغ ك٢ ٓؾِخ رؼغ٤َ ثؤهث٤َ ٫ٝ ٣ياٍ أَُغل هبئٔبً ٓؼٔٞهاً . 

 ٓلهٍخ أُلز٢ : -٘ٔ

روغ ك٢ َٓغل ٕـ٤و ٫ ىاٍ هبئٔبً ك٢ ٓؾِخ رؼغ٤َ هو٣جبً ٖٓ َٓغل ا٤ُْـ ٗٞه اُل٣ٖ 
(ٔ٘ٔ)

   . 

 ٓلهٍخ َٓغل ٓؾٔٞك ثبّب : -ٙٔ

 ٝروغ ا٠ُ اُغ٘ٞة اُـوث٢ ٖٓ اُوِؼخ ك٢ أَُغل ٫ٝ ىاٍ هبئٔبً ك٢ ٓؾِخ اُؼوة. 

 ٓلهٍخ َٓغل ا٤ُْـ دمحم ثٖ ٖٓطل٠ اُ٘وْج٘ل١ .-1ٔ

 أُؼوٝف ث٤ْـ ع٢ُٞ ) ٤ّـ اُٖؾواء ( ك٢ ؿوث٢ أهث٤َ . 

 ٤ّٞ . ٓلهٍخ عبٓغ اَُٞم ٫ٝ ٣ياٍ اُغبٓغ هبئٔبً ؽز٠ اُ-0ٔ

 ٓلهٍخ عبٓغ ا٤ُْـ ) أثٞ ثٌو اُ٘وْج٘ل١ ( : -9ٔ

ٝروغ ك٢ ٓؾِخ فبٗوب ك٢ ّوه٢ أهث٤َ ٫ٝ ٣ياٍ ك٢ ٛنٙ أُلهٍخ ػلك ٖٓ اُط٬ة ٣ٝلهٍْٜ 

 ا٤ُْـ ٕبكم ثٖ ا٤ُْـ دمحم اُجّٞو١ ػِّٞ أُ٘طن ٝاُج٬ؿخ ٝاُؼوبئل ٝاُلوٚ ٝإُٔٞٚ . 

 ٓلهٍخ عبٓغ اُؾبط ٓلز٢ ٓواك : -ٕٓ

 ٤ٍطبهبٕ ك٢ اُغبٗت اُْوه٢ ٖٓ أهث٤َ ٣ٝزوكك ا٤ُٜب ػلك ٖٓ ِٛجخ اُؼِّٞ .  ٝروغ ك٢ ٓؾِخ

 ٓلهٍخ عبٓغ اُؾبط ػجل اُوبكه ا١ُْٞ٘ : -ٕٔ

 ٣ٝوغ ٛنا اُغبٓغ ا٠ُ أُْبٍ ٖٓ أُل٣٘خ ك٢ ٓؾِخ ّٞهُ ٝك٤ٜب ػلك ٖٓ اُط٬ة . 

 عبٓغ ا٤َُل ؿو٣ت : -ٕٕ

 ك٢ ٓؾِخ ٤ٍطبهبٕ ثبُغبٗت اُْوه٢ ٖٓ أُل٣٘خ .

 ٔلاهً ك٢ ّو٬ٝح ٝفّٞ٘بٝ ( ) اُ 

 ٓلهٍخ ًبًٚ ٖٓطل٠ : -ٖٕ

 ك٢ هو٣خ ٤ٛوإ  ) ٓوًي ٗبؽ٤خ فّٞ٘بٝ ( 

 ٓلهٍخ ى٣ٞٙ : ٖٓ أػٔبٍ ٓل٣٘خ ّو٬ح . -ٕٗ

ٓلهٍخ ًوٝرٚ : ٖٓ هوٟ ٗبؽ٤خ ّو٬ٝح اُزبثؼخ ٧هث٤َ -ٕ٘
(ٕٔ٘)

   . 

                                                           

(
ٔ٘ٔ

 .1ٙ- 1٘ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٗلٌ أُٖله، ٓع٤ٔغ أُلاهً أُنًٞهح، اٍٜبّ اُؼِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ  (

(
ٕٔ٘

 .  11-1ٙٗلٌ أُٖله أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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 ٓلهٍخ ث٤ٌِ٘خ : ٖٓ رٞاثغ ّو٬ح . -ٕٙ

 ٓلهٍخ ثب٤َُبٕ : ٢ٛٝ ٓلهٍخ ػو٣وخ ٝفوعذ ٗٞاثغ اُؼِٔبء ٢ٛٝ ربثؼخ ُ٘بؽ٤خ ٤ٛوإ . -1ٕ

ٓلهٍخ فٞر٢ : ٖٓ أػٔبٍ ّو٬ٝح ٣ٝ٘زَت ا٠ُ ٛنٙ أُلهٍخ ػِٔبء أػ٬ّ ُْٜ ٓوًي -0ٕ

 اُٖلاهح ك٢ اُزله٣ٌ . 

 ٓلهٍخ ٓؾٔٞك٣بٕ : روغ ك٢ ٓ٘طوخ فّٞ٘بٝ ًٝبٕ ُٜب اُلٝه اُلؼبٍ ك٢ ْٗو اُؼِّٞ . -9ٕ

ٓلهٍخ ٤ٓو هٍٝزٔخ : ٖٓ أػٔبٍ فّٞ٘ب ٝرقوط ٜٓ٘ب ػِٔبء أكنام أُلٞا ًزجبً ك٢ اُؼِّٞ -ٖٓ

 أُقزِلخ . 

 ٓلهٍخ ى٣بهح : روغ ك٢ ٓ٘طوخ ّو٬ٝح ٣ٝ٘ز٢ٔ ا٤ُٜب ػِٔبء أع٬ء . -ٖٔ

 هاٝٗلٝى ٝثبُي (  ) أُلاهً ك٢ ٓ٘طوخ

ٓلهٍخ اُغبٓغ اٌُج٤و : ك٢ ٓل٣٘خ هاٝٗلٝى ) ًٝبٗذ رؼوف ثٔلهٍخ اُؼ٬ٓخ ػٔو -ٕٖ

 اُق٢ٗ٬٤ ( ًٝبٕ ػبُٔبً ٤ّٜواً ٓغ٤ياً . 

 ٓلهٍخ هٍٝذ : ٢ٛٝ ٖٓ أُلاهً أَُغل٣خ أُٜٔخ ك٢ ٓ٘طوخ هاٝٗلٝى. -ٖٖ

 بء . ٓلهٍخ ُٝيح : رزجغ ٓ٘طوخ ثبُي رَبْٛ ك٢ رقو٣ظ ُطِجخ ا٧ًل-ٖٗ

 ٓلهٍخ ك٣ِيح : روغ ك٢ ٓ٘طوخ هاٝٗلٝى ٢ٛٝ ٖٓ أُلاهً ا٤ُْٜوح . -ٖ٘

 ٓلهٍخ ٤ّـ ٝرٔبٕ.  –ٓلهٍخ ٍوإ  –ٓلهٍخ ٓب٤ِ٣ٝبٕ  –ٓلهٍخ عٞٗوٙ -ٖٙ

ٓلهٍخ اُغبٓغ اٌُج٤و : ك٢ ٓل٣٘خ ٣ًَٞ٘غن أٝ ٓلهٍخ ع٢ِ ىاكح ٝهل كهً ك٤ٜب ػِٔبء -1ٖ

 ع٢ِ ىاكح أُؼوٝك٤ٖ . 

ٝٓلهٍخ ٌٍٝزبٕ ٝٓلهٍخ  –ٝٓلهٍخ ػجل٫ٕ  –هٍخ ٬ٓ عب٢ٓ ٝٓل –ٓلهٍخ ؽٚ ري -0ٖ

 ٓلهٍخ ثوكٙ ٍج٢ .  –ٓلهٍخ ٍٍٞٚ  –ؽو٢ِ اٌُج٤و 

 ) ٓلاهً ك٢ ٓ٘طوخ ّٔبٓي ٗبؽ٤خ ٣ًٞو ٝٓبعبٝهٛب ( 

ٝٓلهٍخ  –ٝٓلهٍخ ػ٣ٞ٘خ  –ٝٓلهٍخ روعبٕ  –ٝٓلهٍخ ًٞه  –ٓلهٍخ ٗٞؿٚ هإ -9ٖ

ؽبعلاٝٙ 
(ٖٔ٘)

   . 

  ) أُلاهً ك٢ ٓ٘طوخ ٓؾٔٞك (

 ٓلهٍخ ًٞهكٙ ٍٞه .  –ٓلهٍخ ك٣جٌٚ  –ٓلهٍخ ٬ٓ أؽٔل ثب ٗٚ ٢٣ -ٓٗ

 ٓلهٍخ ثبُ ٗجٚ .  –ٓلهٍخ ٣ل١ هيُو  –ٓلهٍخ كُٝيٙ 

                                                           

(
ٖٔ٘

 .10-11ٗلٌ أُٖله ٍبثوبً، ٓ  (
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ٓلهٍخ ٓبٝهإ : ٓب ٝهإ هو٣خ ٤ّٜوح روغ ك٢ اَُلٞػ أُْب٤ُخ ُغجَ ٍٞهى أُطَ -ٔٗ

ً ُْٜ ثؼل اٗزوبُْٜ ٖٓ ؽو٣و كؤهبٓٞا ك٤ٜب  ػ٠ِ ٓل٣٘خ ّو٬ٝح ٝهل ارقنٛب اُؼِٔبء اُؾ٤له٣خ ٓٞٛ٘ب

ٓلهٍخ ٝاٍؼخ رلكن ثبُْ٘بٛ ٝاُؾ٣ٞ٤خ ُٝول أٝهق اُؼِٔبء اُؾ٤له٣خ أٗلَْٜ ك٢ ) ٓب ٝهإ ( ُزله٣ٌ 

اُؼِّٞ ٝا٥كاة ٝرقوط ػ٤ِْٜ ًض٤و ٖٓ أػ٬ّ إَُٔٞ ٝأهث٤َ ٝثـلاك ٝا٤َُِٔب٤ٗخ ٣ٌٝل٢ إٔ ٗنًو 

(  ٛـٕٔاُٖ٘ق ا٧ف٤و ٖٓ اُووٕ )  ٢ٝاؽلاً ْٜٓ٘ ٝٛٞ ٕجـخ هللا اُؾ٤له١ اُن١ اٗزوَ ا٠ُ ثـلاك ك

كبٗلوك ثٜب ثبُوئبٍخ اُؼ٤ِٔخ ٝروِل ا٩كزبء ٝؽِٖذ ُٚ ٌٓبٗخ ػ٤ِخ ػ٘ل ٝا٢ُ ثـلاك أؽٔل ثبّب ثٖ ؽَٖ 

ثبّب، أفن ػٖ ٕجـخ هللا ع٤ٔغ ٖٓ ػبٕوٙ ٖٓ ػِٔبء اُؼوام ك٬ رؾل اعبىح ػ٤ِٔخ ػواه٤خ ا٫ 

ـ10ٍٛٔٔ٘خ ٝرزَٖ ثٚ ٝر٘ز٢ٜ ا٠ُ آثبئٚ ٝرٞك٢ ثبُطبػٕٞ ك٢ 
(ٔ٘ٗ)

 . 

 ٓلهٍخ هو٣خ ًواٝ : ٗبؽ٤خ ٤ٖٓق ٬ٕػ اُل٣ٖ اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ أهث٤َ . -ٕٗ

ٓلهٍخ هو٣خ ثؾو٢ً : رزجغ ٗبؽ٤خ ػ٤ٖ ًبٝٙ ٛنٙ أُلهٍخ رؼل ٖٓ أُلاهً اُول٣ٔخ ك٢ -ٖٗ

( ٝكهً ك٤ٜب ػِٔبء أكبَٙ  ـٕٛٔ) ُووٕ أٛواف ٓؾبكظخ أهث٤َ ٝهل اٍزٔود اُلهاٍخ ك٤ٜب ٓ٘ن ا

ٜب اُط٬ة اُؼِّٞ ٖٓ ٓ٘بٛن ٓزلوهخ ٝرقوط ٜٓ٘ب ٓئبد اُط٬ة ٫ٝ رياٍ أُلهٍخ هبئٔخ ٝرِو٠ ك٤

ثؼطبئٜب اُـي٣و 
(ٔ٘٘)

   . 

ٓلهٍخ ىهاهر٢ رؼل ٖٓ أُلاهً أُْٜٞهح ٝرقوط ٜٓ٘ب اُؼِٔبء ٝٓب ىاٍ هبئٔخ -ٕٗ

ثؼطبئٜب ٝثوًزٜب 
(ٔ٘ٙ)

 ١.ىٞك٢ هو٣خ ىهً  

 ٓلهٍخ ًٞه١ ُِؼ٬ٓخ ا٤ُْـ ٛٚ .  -ٖٗ

 ٓلهٍخ اُٖل٣و٢ ك٢ ٤ٖٓق ٬ٕػ اُل٣ٖ ك٢ عبٓغ ٤ّٜلإ . -ٗٗ

 ٓلهٍخ عٞاه فِلبء ) اُقِلبء ا٧هثؼخ ( ك٢ ٤ٚٓق ٬ٕػ اُل٣ٖ .  -٘ٗ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
ٔ٘ٗ

 . 1ٕك٤ٖؼ ، ٓقطٞٛ ٓٞعٞك ك٢ كاه ٕلاّ ُِٔقطٞٛبد ك٢ ثـلاك، ٓ  اُؾ٤له١، اثوا٤ْٛ(

(
ٔ٘٘

 . ٣ٕٔ٘خ، ٓ اٌُوكػجل هللا، فٞه٤ّل ػجل هللا، اُج٘بء ا٫عزٔبػ٢ ُِوو٣خ  (

(
ٔ٘ٙ

 .0ٓ-19أُٖله ٗلَٚ، أُنًٞه ٍبثوبً، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ (
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 ثانثانفصم ان

 سير انعهًاء انكرد وجهىدهى في عهىو انهغح انعرتيح في انعهذ انعثًاَي

 

 انًثحث األول : رجال انطثقح األونى

 رجال انطثقح انثاَيحانًثحث انثاَي : 

 انًثحث انثانث : رجال انطثقح انثانثح

 انًثحث انراتع : رجال انطثقح انراتعح
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 انًقذيح :

ٝعٜٞكْٛ ك٢ ػِّٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ػٜل اُؼضٔب٢ٗ أ١ ّوف مُي اُن١  اٌُوكػِٔبء       

َّٔ ثٚ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝافز٤بهٛب ث٤ٖ ٍبئو ُـبد اُجْو ُزٌٕٞ ُـخ اُِلع ٝأُؼ٠٘ ٌُزبة هللا رؼب٠ُ  ف

چ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ ٹ ٹ

 ا٠ُ اُ٘بً. ٝآ٣خ ٛل٣خ رِي اُز٢ ؽِٔزٜب،  195 - 192الشعراء: 

ٝأ١ ٍو ٌٕٓ٘ٞ ك٢ اُؾٌٔخ ا٤ُٜ٩خ ُزضج٤ذ اُِلع اُؼوث٢ ٝٓؼ٘بٙ ػ٠ِ ٕلؾبد اُِٞػ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ چ ٹ ٹأُؾلٞظ ٍغَ ٓب ّبء ٝٓب ٝٓب ّبء ٝرول٣و ٓب ًبٕ ٝٓب ٣ٌٕٞ، 

 3 - 1الزخرف: چ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ُٝٔب ًبٗذ ٓؼوكخ هللا رؼب٠ُ ٓزٞهلخ ػ٠ِ ٓؼوكخ اُووإٓ، ٝٓؼوكخ اُووإٓ ٓزٞهلخ ػ٠ِ ٓؼوكخ 

اُِـخ اُؼوث٤خ، كٔؼوكخ ٛنٙ اُِـخ ٫ رقوط ػٖ ًٜٞٗب، ٓب ٛٞ كوٗ ػ٠ِ ا٧ػ٤بٕ، ٜٝٓ٘ب ٓب ٛٞ 

 ې  چ ٹ ٹٝاعت ػ٠ِ اٌُلب٣خ ٧ٗٚ ًٔب ٣وٍٞ ا٤ُٕٞ٧ٕٞ( ٓب ٫ ٣زْ اُٞاعت ا٫ ثٚ كٜٞ ٝاعت( 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ         ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى          ى

 122التوبة:  چ ی ی ی

اُِـخ اُؼوث٤خ ٧ٜٗب ُـخ اُووإٓ ٝاَُ٘خ، ُـخ اُؼوَ ٝأُؼوكخ  اٌُوكٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن أؽّت 

ْوكِٜب ٝث٬ؿزٜب ٝاػغبىٛب، أؽجّٞٛب أًضو ٖٓ ؽجْٜ  َٕ ٝاُؾٚبهح، كبٌٗت ٛبئلخ ْٜٓ٘ ػ٠ِ َْٗؾٞٛب ٝ

 ُِـزْٜ ٧ْٜٗ ٣ؾجٕٞ هللا ٝهٍُٞٚ أًضو ٖٓ ؽجْٜ ٧ٗلَْٜ. 

ٌُزبثخ ػٜ٘ب ك٢ ٍلو اُزبه٣ـ ػ٠ِ ك٢ اُزؤ٤ُق ؽُٜٞب ٝا اٌُوككٜنا اَُؾو اُؾ٬ٍ ؽلا ثؼِٔبء 

 ََّ ٕلؾبد ا٣٧بّ ٝؽوًٞا ا٤ُواع ُ٘وِ ػِّٞ اُؼوث٤خ ػ٠ِ اُوِٞة ٝاُٞاُت، ٝأٗلن ػِٔبإْٛ ع

أٝهبرْٜ ُزؾ٤َٖ ٛنٙ اُؼِّٞ ٝه٤لٛب ثبُزل٣ٖٝ ْٝٗوٛب ػ٠ِ ا٨ُٔ ثبُزله٣ٌ ٝظِذ رِي أُٖ٘لبد 

 ٗبّ. ٝا٥صبه روٕ ك٢ ا٥مإ ٝروعغ ٕلاٛب ك٢ ًٜق اُيٓبٕ ٝث٤ٖ ا٧

 ُْٜ ٫ٓز٨د أُزبؽق ثٜب     ُٝٞ ٝك٤٘بْٛ ؽوْٜ ٝأؽط٘ب ثٔب أكوؿزٚ ػجوو٣برْٜ ٍَٝغَِزْٚ أٗبّ



96 
 

ثؼ٘ رواعْ ٝٓئُلبد أُٝئي اُوعبٍ ٝكبٙذ أُقبىٕ ػٜ٘ب. ٌٝٗزل٢ ٛ٘ب ثَوك
(ٔ٘1)

ك٢ رِي  .

 اُؾوجخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٔ٘1

ٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٛ/ كاه اُيٓبٕ، كْٓن، اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ، ا( 

 ٓٔٔ1. 
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 انفصم انثانث

 انًثحث األول

 1022-1021رجال انطثقح األونى يٍ  

 –أ  -ؽوف 

( رلوٚ ك٢ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ـٕٛٙٗٔأٍؼل ثٖ ػجل هللا ثٖ ٕجـخ هللا اُؾ٤له١ : ٍ٘خ )-ٔ

ٝا٤ٓ٬ٍ٩خ. هوأ ػ٠ِ أؽٔل أك٘ل١ ٛجوغ٢ِ ىاكٙ ٝأفن ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ٣ل٣ٚ ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ 

ً ٝؽٞا٢ّ ػ٠ِ ثؼ٘ اُؼِّٞ، أعبى ًض٤واً ٖٓ اُط٬ة ك٢ اُؼِّٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٓ٘ كاٝك )ْٜ ٝاُق ًزجب

 . ـٕٛٙٗٔٝا٢ُ ثـلاك ٝأٍ٘ل ػ٤ِٚ ا٩كزبء ك٢ ثـلاك ا٠ُ إٔ رٞك٢ ثبُطبػٕٞ، ٍ٘خ  (ثبّب

 ُٝٚ ٓئُلبد ًض٤وح ٜٓ٘ب ك٢ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ :

اُيٗغب٢ٗ  ؽب٤ّخ ػ٠ِ ؽب٤ّخ اُِوب٢ٗ ػ٠ِ ؽب٤ّخ اُزلزبىا٢ٗ ػ٠ِ رٖو٣ق –اُٖوف -أ

 (. أُْٜٞه ثـ )اَُؼل٢٘٣

 ـبى ك٤ٚ ًض٤و ٖٓ اُؼِّٞ. ا٧كة : هٍبُخ ك٢ ّوػ ا٧ُ-ة

 ( ـٖٖٕٛٔأٍؼل ٕله اُل٣ٖ ثٖ ػج٤ل هللا ٍ٘خ )-ٕ

كهً اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ ٓززب٤ُخ. ًبٕ ٓلز٢ اُؾ٤٘ل٤خ ثجـلاك أفن ػ٘ٚ اُؼِْ 

 ( ٝٓئُلبرٚ : ـٖٖٕٛٔػِٔبء ْٜٓ٘، كاٝك ثبّب ٝا٢ُ ثـلاك اٗزَت ا٠ُ اُطو٣وخ اُ٘وْج٘ل٣خ، رٞك٢ )

 اُٖوف : ًزبة اُٖوف ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أثٞاة ٕوك٤خ ػل٣لح. -أ

 ؽوف )ط( 

ٙ( أفن اُؼِْ ٖٓ ػلح ػِٔبء ْٜٓ٘ ٕٙٓٔا٬ُٔ عوع٤ٌ ثٖ دمحم ا٧هث٢ِ٤ اُوّبك١ : ٍ٘خ )-ٖ

ٙ(ٝا٤ُْـ ٕجـخ هللا اُؾ٤له١ اُن١ ٙ٘ٔٔأثٞ دمحم ػجل هللا ا٧ْٕ ا٩هث٢ِ٤ أُلَو، أُزٞك٢ ٍ٘خ )

 ػبرٚ. ٝٗغل ٍَِِخ ا٩عبىاد اُؼ٤ِٔخ ٌُض٤و ٖٓ ػِٔبء رزَٖ ثبُٔزوعْ. أعبىٙ ثغ٤ٔغ ٓو٣ٝبرٚ َٝٓٔٞ

 (. ؽبى هٖت اَُجن ٗظٔبً ٝٗضواً  –ّ )أكٖؼ ٖٓ اٍزؼَٔ أُؾبثو ٝا٧ه٣ٝ٬وٍٞ ػ٘ٚ اُؼٔو١ 
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 ( ٝٓئُلبرٚ ك٢ : ـٕٛٙٓٔله٣ٌ ٝاُؼجبكح ؽز٠ ُو٢ هثٚ ٍ٘خ )ه٠ٚ ؽ٤برٚ ك٢ اُز

٠ هٖبئل ٓز٘ٞػخ ٝأث٤بد ٝؽٌْ ٝأٓضبٍ ُؼلح ا٧كة : ك٣ٞإ ًبَٓ ا٧ٕٝبف، ٣ْٝزَٔ ػِ-أ

 ّؼواء. 

ً ّٝبػواً ـٕٛٓ٘ٔ-0ٓٔٔا٤ُْـ ؽ٤َٖ ا٧ُٔؼ٢ اُجوىٗغ٢ : )-ٗ ً ع٬٤ًِ ٝم٤ًب ( ًبٕ ػبُٔب

 ( آصبهٙ : ُٚ ػلح ٓئُلبد أكث٤خ ٝػ٤ِٔخ. ـٕٛٓ٘ٔٓـِوبً ٝأكث٤بً أه٣جبً. رٞك٢ )

 ؽوف )ؿ( 

  (ـ9ٕٛ٘ٔ-٫ٞٓٔٔ9ٖٗب فبُل ثٖ ؽ٤َٖ اُ٘وْج٘ل١ : )-٘

٣خ أُُٞٞك ك٢ هو٣خ)هوح كاؽ( ثِٞاء اٌُوكٛٞ أُِوت ث٤ٚبء اُل٣ٖ ٖٓ ػ٤ْوح )عبف( 

 ا٤َُِٔب٤ٗخ، رِو٠ اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ٖٓ أكبَٙ ٝٗٞاثؾ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ. 

 ٤ّٞفٚ : 

ا٤َُل ػجل اٌُو٣ْ اُجوىٗغ٢،،ٝاُؼبُْ ا٤َُل ػجل اُوؽ٤ْ، ٝا٤ُْـ ػجل هللا اُقوثب٢ٗ، ٝا٤ُْـ 

اَُ٘٘لع٢، ٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ٣ل ا٤ُْـ دمحم ه٤َْ اَُ٘٘لع٢، ٝثوى ك٢ اُؼِّٞ  دمحم ه٤َْ

 ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٫ٝ ٤ٍٔب ػِْ اُؾٌٔخ ٝا٬ٌُّ. 

ٙ( ػٖ ٛو٣ن إَُٔٞ ٝك٣به ثٌو ٝؽِت ٝاُْبّ ٝكَِط٤ٖ ٍٕٕ٘ٔبكو ا٠ُ اُؾظ ٍ٘خ )

 ١. اٌُوكٝاُزو٠ ثؤعِخ اُؼِٔبء ًبُٔؾلس ا٤ُْـ دمحم اٌُيثو١ ٝا٤ُْـ ٖٓطل٠ 

 ًٝبٕ ٖٓ ٗٞاثؾ اُؼِٔبء، ٝاظت ػ٠ِ اُزله٣ٌ ٝفوط ًض٤و٣ٖ ٖٓ اُؼِٔبء ا٧كبَٙ. 

ًٝبٕ ُٚ ر٤ٓ٬ن ػل٣لٕٝ ٖٓ أٓضبٍ ا٤ُْـ ػضٔبٕ اُط٢ِ٣ٞ ٝا٤ُْـ ٛبٛو اُجبٓو٢ٗ ٝا٤َُل 

 ػج٤ل هللا اُٜ٘و١ ٝا٤ُْـ ٛلا٣خ هللا ا٩هث٢ِ٤، ٝأّوهذ هٝؽب٤ٗزٚ ك٢ اُزٖٞف. ٝرٞك٢ ٍ٘خ 

 ثغجَ هب٤ٍٕٞ ك٢ كْٓن. ٝٓئُلبرٚ :( ٝككٖ ـٛ 9ٕٗٔ)

ك٢ اُ٘ؾٞ: ؽب٤ّخ ػ٠ِ رزٔخ أُؾون ا٤َُب٢ٌُٗٞ ُؾب٤ّخ ػجل اُـلٞه ا٬ُه١ ػ٠ِ ّوػ -أ

 اُغب٢ٓ ػ٠ِ ًبك٤خ اثٖ اُؾبعت.
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 ا٧كة : -ة

ك٣ٞإ ٫ٞٓٗب اُ٘وْج٘ل١ : )كبه٢ٍ ٝػوث٢ ًٝٞهك١( ٛجغ ثؤٓو اَُِطبٕ ػجل اُؼي٣ي ٍ٘خ -ٔ

 ( ك٢ اٍزبٗجٍٞ. ـٕٛٓٙٔ)

 ّوػ ػ٠ِ ٓوبٓبد اُؾو٣و١. -ٕ

 (.ـ0ُِٖٛ٘يٓقْو١ أُزٞك٢ ٍ٘خ ) (أٛٞام اُنٛت)ّوؽٚ ػ٠ِ  -ٖ

 ؽوف )ع( 

 ( ـٕٕٛ٘ٔػ٢ِ اُجب٢ٗ اُجوىٗغ٢ : )-ٙ

( ٝرٞك٢ أُزوعْ ـ01ٛٔٔػبُْ كبَٙ ٖٓ ر٬ٓنح اُؼ٬ٓخ ٕجـخ هللا اُؾ٤له١ أُزٞك٢ ٍ٘خ )

 (. )ا٩ػواة أُؾ٢ِ أٝ ٓؾَ ا٩ػواة د ٖٓ ث٤ٜ٘ب، ٓئُق ك٢ اُ٘ؾٞ ٝٛٞ(.ُٝٚ ٓئُلبـٕٕٛ٘ٔػبّ )

 ( ـ1ٕٛٔٔ-ٓٗٔٔػجل اُوؽٖٔ ثٖ ا٬ُٔ ػجل هللا ا٧ٍٝ ا٤ُْٜو ث٬ٔ ىاكح )اُغ٢ِ( : ٍ٘خ)-1

ُٝل ك٢ هو٣خ )٤ّْٞإ( ثٔؾبكظخ أهث٤َ. اٗزظْ ك٢ اُلهاٍخ ك٢ ٓلهٍخ هو٣ٚ ا٤ُْٜوح ؽ٤٘ئٍن 

ً ػٖ ٓواًي اُؼِْ ٝهبّ ثْ٘و اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. صْ رغٍٞ ًؼبكح ٬ٛة اُؼِْ ك٢  ًٞهكٍزبٕ ثؾضب

أُوٓٞهخ كبٍزوو ػ٘ل اُؼ٬ٓخ دمحم ثٖ فٚو اُؾ٤له١ ٝرِو٠ اُؼِّٞ ٓ٘ٚ ٝا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٝإٔجؼ 

 (، ُٚ ٓئُلبد ه٤ٔخ ٜٓ٘ب ك٢ : ـ1ٕٛٔٔٓلهٍبً ٝآبٓبً ٝٓوعؼبً ٤َُِِٖٔٔ ك٢ أُ٘طوخ، ٝرٞك٢ )

 (. ـ1ٗ1ٛبعت أُزٞك٢ )اُ٘ؾٞ: ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ٫ٞٓٗب اُغب٢ٓ ػ٠ِ ًبك٤خ اثٖ ؽ-أ

 : ٍ٘خ ل٣ٖ اُل١َٞ ُْبك٤زٚ، أُزٞك٢ ثؼل: ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ًٔبٍ اُاُٖوف-ة

 (. ـٛٔٗٓٔ)

 اُج٬ؿخ : ؽب٤ّخ ػ٠ِ أُقزٖو ٝأُطٍٞ ُِزلزبىا٢ٗ. -ط

 ( ـٖٕٕٛٔػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ اُؼٔبك١ )-0

ٝاُْوػ٤خ ػ٠ِ ًجبه  اُؼبُْ اُج٬ؿ٢ ٝاُ٘بهل ا٧كث٢، ُٝل ك٢ اُؼٔبك٣خ، كهً اُؼِّٞ اُؼوث٤خ

ً ػٖ ا٤ُ٘بث٤غ اُؼ٤ِٔخ اُضو٣خ ؽز٠ ٗبٍ ٓجزـبٙ ٝثوى ك٢ ا٧كة ٝاُ٘ول.  أُْب٣ـ ٝرؾٍٞ ثؾضب

 ( ٖٓ ٓئُلبرٚ ك٢ اُؼوث٤خ : ـٖٕٕٛٔٝرٞك٢)
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اُج٬ؿخ : ا٧ف٬ٛ اُزَغ : أُٝٚ : )هل ٫ ػ ك٢ ٛنٙ ا٧ف٬ٛ اُزَؼخ ٝعٞٙ( ٝاُوٍبُخ ك٢ -أ

 ٞٛخ َٝٓغِخ ك٢ كٜوً أُقطٞٛبد اُؼوث٤خ رؾذ اُوهْ اُ٘ول اُِـ١ٞ ٝاُج٬ؿ٢. ٢ٛٝ ٓقط

ٓغب٤ٓغ  0ٖ1ٖٔ( ٕٖ)
(ٔ٘0)

.  

 ( ـٖٕٕٛٔػجل هللا ثٖ ػ٠َ٤ ثٖ ؿ٤بس اُل٣ٖ : ) -9

 ِٛت اُؼِْ ػ٠ِ عٜبثنح اُؼِٔبء ك٢ ثـلاك ؽز٠ رؾون ُٚ ا٫هروبء ا٠ُ ٓ٘بىٍ اُؼِٔبء. 

  (.ـٖٕٕٛٔر٠ُٞ اُزله٣ٌ ٝإٔجؼ ٓلز٤بً ُِْبكؼ٤خ، ٝرٞك٢ ثؼل ٍ٘خ )

آصبهٙ : ُٚ رؼ٤ِوبد ػ٠ِ ًزت اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ. ُْ اهق ػ٠ِ اُزلب٤َٕ ُزِي اُزؼ٤ِوبد 

ٝأُزؼِوبد. 
(ٔ٘9)

.  

( ؽون رؾ٤ِٖٚ اُؼ٢ِٔ ػ٠ِ ـٕٕٛٓٔػجل أُٖل ثٖ ؽَٖ اُجوىٗغ٢ اٌُِٚ ىهك١ : )-ٓٔ

ًجبه ٤ّٞؿ اُؼِْ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ًٝوً ؽ٤برٚ ُِزله٣ٌ ٝاُزؤ٤ُق، ْٝٓبهى ك٢ ثؼ٘ اُؼِّٞ ٝرٞك٢ 

 ( ٝٓئُلبرٚ ك٢: ـٕٕٛٓٔ)

 اُ٘ؾٞ : ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ا٧ُل٤خ ٢ٛٞ٤َُِ.  - أ

 ٝٓ٘ظٞٓخ ك٢ ٓضِضبد هطوة. 

 ٝٓ٘ظٞٓخ رؾلخ ا٬ُٖح. 

ّٝوػ ك٫ئَ اُق٤واد 
(ٔٙٓ)

.  

 ( ـٖٕٛٗٔػجل اُوبكه ٕله٢ ثٖ أٍؼل اُؾ٤له١ : )-ٔٔ

ًبٕ ػبُٔبً ٝأك٣جبً ث٤ِـبً ؽبك اُنًبء ٝهل٣واً ك٢ اُزٖوف ك٢ أٌُِبد، رِو٠ اُؼِّٞ ػ٠ِ كطبؽَ 

 ٙ(. ٖٕٗٔػِٔبء ثـلاك، ٝر٠ُٞ هٚبء اُجٖوح ٓور٤ٖ ا٠ُ آ فو ٍ٘خ )

                                                           

(
ٔ٘0

اُجوٝاه١، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ،اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، اُ٘بّو : كاه اُيٓبٕ،  (

 .ٕٕٔكْٓن، ٓ 

(
ٔ٘9

 .ٕٕٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ٓ  (

(
ٔٙٓ

اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، اُ٘بّو : كاه اُيٓبٕ، ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ،  اُجوٝاه١،( 

 .ٖٕٔكْٓن، ٓ



111 
 

 آصبهٙ : 

ك٢ ا٧كة : هبٍ ك٤ٖؼ اُؾ٤له١ : )ُٚ أصبه ػغ٤جخ ثل٣ؼخ ك٢ أُوا٬ٍد ٝا٩ْٗبءاد -أ

( ٝككٖ هوة ٙو٣ؼ ـٖٕٛٗٔٝاُزو٤ًخ ٝاُلبه٤ٍخ( )ٝرٞك٢ ك٢ اُجٖوح ٍ٘خ )ٝاٌُٖٞى اُؼوث٤خ 

اُٖؾبث٢ )اُيث٤و ثٖ اُؼٞاّ( 
(ٔٙٔ)

.  

 ( ـٕٕٛٔٔ-١ٔٔٗٓ )اٌُوكا٤ُْـ ػجل هللا ثٖ ا٬ُٔ دمحم اُج٤ز٢ّٞ -ٕٔ

ُٝل ثوو٣خ )ث٤زُٞ( ٖٓ أػٔبٍ )ُٞاء ا٤َُِٔب٤ٗخ( هوأ ػ٠ِ ٝاُلٙ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاُؼِْ اُؼوث٤خ 

َُزبٕ َُؼل١ ا٤ُْواى١ ٝثبُغِٔخ كبٗٚ أفن اُؼِّٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاُؼوث٤خ ػٖ أًبثو ػِٔبء ًٝزبة ًٞ

ًٞهكٍزبٕ َٜٝٗ ٖٓ أُ٘بَٛ اُؼ٤ِٔخ ؽ٤ش ًبٗذ ٓلٕ ًٞهكٍزبٕ ٝهواٛب ؿبٕخ ثبُٔلاهً ٝاُط٬ة 

 ٝأَٛ اُؼِْ ٝهعبٍ ا٧كة ٝك٤ٜب ٖٓ أَُبعل ٝاُغٞآغ ٓب ٣لٞم اُؾٚو. 

 هؽ٬رٚ : 

ً ا٠ُ ثِلح ا٩ؽَبء ؿبكه ًٞهكٍزبٕ ٓغ  ّوه٢  –أف٤ٚ ػ٠ِ ػبكح اُؼِٔبء اُ٘بث٤ٜٖ ٓزٞعٜب

 ( ٝػ٤ٖ ثؤٓو ؽبًٜٔب ٓله٤ٍٖ ك٤ٜب ٝثو٢ ٛ٘بى ا٠ُ ٍ٘خ ـ1ٔٛٔٔاُغي٣وح اُؼوث٤خ ٍ٘خ )

( ٝاّزـَ ثبُزؤ٤ُق صْ هعغ اُج٤ز٢ّٞ ا٠ُ ًٞهكٍزبٕ صْ هؽَ صب٤ٗخ ا٠ُ)ا٩ؽَبٕ ٝك٢ ـ10ٛٔٔ)

( كزٖٞٛ ثبُجٖوح ـٕٛٓٔٔء ؿبكهٛب كبهاً ثٔنٛجٚ ٍ٘خ )ؿٕٚٞ اٍز٬٤ء اُٞٛبث٤٤ٖ ػ٠ِ ا٩ؽَب

ً ك٢ ٓلهٍخ ا٤َُِٔب٤ٗخ ا٠ُ إٔ افزطلزٚ ٣ل إُٔ٘ٞ ٍ٘خ ) ( ٝككٖ هوة اُيث٤و ٓوجوح ـٕٕٛٔٔٓلهٍب

اُؾَٖ اُجٖو١ اُزبثؼ٢ هؽْٜٔ هللا. إ اُج٤ز٢ّٞ ًبٕ ٓؼغيح اُؼٖو ٝأٗٚ أؽل أئٔخ ا٧كة اُؼوث٢ 

أًضو ٓٔب هبٍ ا٤ُْـ ػضٔبٕ ثٖ ٍ٘ل اُٞائ٢ِ اُجٖو١ ك٢ ًزبثٚ  ٝٓلٙ ثـناء ًبَٓ ٫ٝ ٗوٍٞ ك٢ ٕٝلٚ

١ اٌُوكإ ا٤ُْـ ػجل هللا ثٖ ا٤ُْـ دمحم )( ؽ٤ش هبٍ ٖٙ-ٖ٘-ٖٗك٢ اُٖلؾبد : ) (ٍجبئي اُؼَغل)

اُلبئن ثْؼوٙ اٌُ٘ل١، أؽل ا٧كثبء اٌُواّ ٝا٧هطبة اُلائوح ػ٤ِٚ هٝػ اُ٘ظبّ، ٝاُجؾو اُن١ ٫ ر٘ز٢ٜ 

ك٢ ا٧كة ا٧ٍٝ.. ًٝزت كِٔي ٖٓ اُوِْ اُ٘ب٤ٕخ.. هل هٔو ا٤َُل ك٢ اُزؼو٣ق  ػغبئجٚ... ؽز٠ ٕبه

ٝاثٖ اُؾبعت ك٢ اُزٖو٣ق ُٝٞ هآٙ اُزلزبىا٢ٗ ُوبٍ ٛٞ ا٫ ػجل اُوبٛو أٝ اٌَُب٢ً ٝاُقط٤ت ٧هوأ 

ك٢ اُزِق٤ٔ ٝاُزٜن٣ت، ثوع ك٢ ػِْ ا٤ُٔيإ ؽز٠ ؿلا اثٖ ٤ٍ٘ب ك٢ اُجوٛبٕ.. ٤ٍج٣ٞٚ اُضب٢ٗ 

  .أّجٚ أُؼو١ ك٢ عياُخ أُؼب٢ٗ ٝاثٖ كبهٗ ك٢ كهخ أُؼب٢ٗ ٝٓؼو١ ٖٓوٙ،

 

                                                           

(
ٔٙٔ

 .ٖٕٔٗلٌ أُٖله اَُبثن، ٓ  (
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 ٤ّٞفٚ 

أُٖبكه ٙ٘ذ ثنًو ٤ّٞفٚ ك٢ ٛبر٤ي ا٧ٖٓبه ك٬ًٚ ػٖ ػلّ أٍبهرٜب ا٠ُ ٖٓ ُو٤ٚ ك٢ 

هؽ٬رٚ اُؼ٤ِٔخ ك٢ ا٣وإ ٝاُْبّ ٍٞاء ٖٓٔ أفن ٛٞ ْٜٓ٘ أٝ ٖٓٔ رزِٔنٝا ػ٤ِٚ ا٫ اُ٘يه ا٤َ٤ُو 

 : ْٜ٘ٓٝ 

 (. ـٖٛ٘ٔٔ ثٖ أٍبػ٤َ اُج٤ز٢ّٞ أُزٞك٢ ػبّ )ٝاُلٙ ا٤ُْـ دمحم-ٔ

 أفٞٙ ا٤ُْـ ٓؾٔٞك اُج٤ز٢ّٞ )أعَٜ ربه٣ـ ٝكبرٚ(. -ٕ

 (.ـٛٓٓٔٔدمحم ثٖ اُؾبط ؽَٖ اَُ٘غ١ٞ أُزٞك٢ ػبّ )-ٖ

 ( ـٕٛٓٓٔا٤ُْـ ٕجـخ هللا اُؾ٤له١ أُزٞك٢ ػبّ )-ٗ

 ٖٓ اُؼِٔبء. رٖله اُج٤ز٢ّٞ ُِزله٣ٌ ٓ٘ن اُؼول اُضبُش ٖٓ ػٔوٙ ٝرقوط ثٚ عٔغ ؿل٤و

ٝٛٞ ّبػو ُٝٚ ّؼو ُٝٚ ٓئُلبد ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝاُج٬ؿخ ٝا٧كة ٝؿ٤وٙ ٖٓ اٌُزت 

( ـٕٛٔٔٔاُؼ٤ِٔخ ٝرٞك٢ )
(ٕٔٙ)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٕٔٙ

اُجوٝاه١،ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ( 

ٕٖٔ. 
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 انًثحث انثاَي

 رجال انطثقح انثاَيح

 (ـٖٛٓٓٔ-ٕٖٔ٘ٔٓ )

 -أ–ؽوف 

 ( ـٛ 99ٕٔ-ٖٕ٘ٔاثوا٤ْٛ ك٤ٖؼ اُؾ٤له١ : )-ٔ

 ٛٞ اثوا٤ْٛ ثٖ ٕجـخ هللا ثٖ دمحم أٍؼل اُؾ٤له١ اُْبكؼ٢ )ك٤ٖؼ اُل٣ٖ( ٝأُْٜٞه 

)ثؾ٤له١ ىاكٙ(. ُٝل ثجـلاك ٝرٞك٢ ثٜب. ًبٕ ػبُٔبً أك٣جبً ٝٓئهفبً روخً ًوً ؽ٤برٚ ُِزله٣ٌ ٝاُزؤ٤ُق، 

رِو٠  ٕٝبؽت اُزٖب٤ٗق اُؼل٣لح ك٢ ٓقزِق اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ٝر٠ُٞ ٤ٗبثخ اُوٚبء ك٢ ثـلاك،

اُؼِّٞ ػٖ ْٓب٣ـ ًٞهكٍزبٕ ْٜٓ٘. اثوا٤ْٛ ثٖ ؽ٤َٖ اُو٢ٌٓ ٝػجل اُوؽٖٔ اُوٝىثٜب٢ٗ ٝأؽٔل ثٖ 

هٍٍٞ اٌُوا١ٝ ٝكاٝك ثبّب ٝا٢ُ ثـلاك ٝا٤ُْـ ٣ؾ٠٤ أُيٝه١ ُِٝؼ٬ٓخ اُؾ٤له١ ٓئُلبد ػل٣لح 

ٜٓ٘ب 
(ٖٔٙ)

  : 

 ك٢ اُ٘ؾٞ : -أ

 ٓغِلاد.  ٘ ؽب٤ّخ ػ٠ِ )اٌُزبة ٤َُج٣ٞٚ( -ٔ

 ٢ٛٞ٤َُِ. )ا٧ّجبٙ ٝاُ٘ظبئو(ؽب٤ّخ ػ٠ِ  -ٕ

 ؽب٤ّخ ػجل اُؾ٤ٌْ ػ٢ِ ػجل اُـلٞه ا٬ُه١ ػ٠ِ ّوػ اُغب٢ٓ. ؽب٤ّخ ػ٠ِ ) -ٖ

 ( ك٢ إٍٔٞ اُ٘ؾٞ.ا٧هٝاػ ك٢ ّوػ ا٫هزواػ ٢ٛٞ٤َُِ)ًزبة هاؽخ  -ٗ

 ( أُل٤خ اثٖ ٓبُي. )ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ا٢ٛٞ٤َُ -٘

 رؼ٤ِوبد ػ٠ِ ٓـ٢٘ اُِج٤ت.  -ٙ

 ؽب٤ّخ ػ٠ِ اُلب٢ًٜ ك٢ اُ٘ؾٞ. -1

 ٤وبد ٝؽٞا٢ّ ك٢ ػِْ اُٖوف ٝػِْ اُج٬ؿخ ُٝٚ ّوٝػ ك٢ ا٧كة. ُٝٚ رؼِ

 ( ـٕٛٔ٘ٔأثٞ ثٌو ثٖ دمحم ا٤ُٔوٍٝز٢ٔ : )-ٕ
                                                           

(
ٖٔٙ

 –أُلهً، ػجل اٌُو٣ْ دمحم، ثبُؾٚوح اُوبكه٣خ، ػِٔبإٗب ك٢ فلٓخ اُؼِْ ٝاُل٣ٖ ،ٛ/ كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢  (

 .ُٕٕج٘بٕ،ٓ  –ث٤وٝد 

 .٣ٕٝٔ9٘ظو : اُجوٝاه١،ك. دمحم ى٢ً أؽٔل ، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ،ٓ 
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 ُٝل ك٢ هو٣خ )٤ٓوٍٝزٔخ( اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ أهث٤َ. 

ً ثضبهت مٛ٘ٚ ٓـِوبد أَُبئَ اُؼ٤ِٔخ اُٖؼجخ، اّزٜو ثبُؼِْ  ً ُِٔؼ٬ٚد كبرؾب ًبٕ ًْبكب

ًٞهكٍزبٕ ْٜٝٓ٘ اُؼبُْ اُغ٤َِ ػجل اُوؽٖٔ ا٢ُِٔ ٝؿ٤وٙ، ٝرقوط  ٝا٧كة، رِو٠ اُؼِّٞ ٖٓ ػِٔبء

ػ٠ِ ٣ل٣ٚ عٔغ ٓجبهى ٖٓ اُؼِٔبء ْٜٓ٘ دمحم اُقط٢ ٝأؽٔل ا٢ُ٬ٌُ ٝاثوا٤ْٛ اُو٢ٌٓ ُٚ آصبه ػ٤ِٔخ 

 ٜٓ٘ب : 

 ك٢ اُج٬ؿخ. -أ

 هٍبُخ ا٫ٍزؼبهح ك٢ ػِْ اُج٤بٕ.  –ث٤بٕ اُج٤بٕ  -ٔ

 ث٤بٕ ف٬ٕخ اُٞٙغ.  -ٕ

هٍبُخ ا٫ٍزؼبهح  -ٖ
(ٔٙٗ)

.  

 ( ـ9ٕٕٛٔ-ٕٓٗٔ)ٖ اُوب٢ٙ ثٖ ا٤َُل ٓؾٔٞك اُ٘و٤ت.ا٤ُْـ ؽ٤َ-ٖ

ُٝل ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ثٌٞهكٍزبٕ اُؼوام. كهً اُؼِّٞ ػ٘ل علٙ ٖٓ عٜخ ا٧ّ ا٤ُْـ دمحم 

َ ك٢ اُِـخ  ً ّٝبػواً كطو٣ب ً ثبهػب ٣خ ٝاُلبه٤ٍخ اٌُوكٓؼوٝف ثبُ٘ٞك٢ٛ ٝػ٠ِ ؿ٤وٙ، ًٝبٕ ػبُٔب

 ٝاُؼوث٤خ ُٚ آصبه ٜٓ٘ب: 

 ك٢ ا٧كة : -أ

 ٓ٘ظٞٓزٚ اُؼوث٤خ ك٢ هٖخ ٓغٕ٘ٞ ٠ِ٤ُ.  -ٔ

 . ث٤و ٕ٘ؼبٕ ٝروٍب( )ٝٓ٘ظٞٓخ اُلبه٤ٍخ ك٢ هٖخ -ٕ

ٝرٞك٢ ك٢ ٓل٣٘خ ا٤َُِٔب٤ٗخ  –( ل ٛجغ ثؼ٘ ٓئُلبرٚ ك٢ )ا٧ٍزبٗخٛنا ٝه -ٖ
(ٔٙ٘)

. 

 ( ـٖٛٓٓٔا٤ُْـ ٛٚ ثٖ ا٤ُْـ أؽٔل ا٤ُْـ ه٤َْ اَُ٘لئ٢. )-ٗ

ثٌٞهكٍزبٕ ا٣وإ، ٝروث٠ ك٢ ث٤ذ اُؼِْ ٝروه٠ ك٢ اُؼِّٞ ّٝبء  ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ )ٍ٘٘لط(

اُوله إٔ ٣ٜبعو ا٠ُ)ثـلاك( ٝاٍزوو ثٜب ٝإٔجؼ ٓؾٜ اػغبة أَٛ اُؼِْ. ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ ٝاُزؤ٤ُق 

كؤكبك اُط٬ة ٝرقوط ٖٓ ؽِوبد كهٍٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُؼِٔبء ٝٗبُٞا ٓ٘ٚ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ. ٝر٠ُٞ اُوٚبء 

 ك٢ إَُٔٞ. 

                                                           

(
ٔٙٗ

 . ٍٖٓٔبثوبً، ٓ اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه  (

(
ٔٙ٘

 .ٖٔٔٗلٌ أُٖله اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، ٓ  (
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وعْ ػلح رآ٤ُق ٌُٜٝ٘ب ُْ رَِْ ٖٓ اُجؼضوح ٝاُزْزذ ٝرٞك٢ ك٢ ٓل٣٘خ إَُٔٞ ٝككٖ ُِٝٔز

 ٝٓئُلبرٚ ك٢ :  –ثٔوجوح اُ٘ج٢ ٤ّش ػ٤ِٚ ا٬َُّ 

 هٍبُخ ك٢ ٝعٕٞ اُ٘ظْ ٝاػزجبهارٚ. - أ

ا٧كة : ٓغٔٞػخ ٖٓ اُوطغ اُ٘ضو٣خ اُجل٣ؼخ، ٝرواع٤غ ث٘ل ًض٤وح  - ة
(ٔٙٙ)

.  

 -ع–ؽوف 

 ( ـ1ٕ٘ٛٔ-ٕٕٔٔٝه١ : )ا٤ُْـ ػجل اُوؽٖٔ فبُٔ اُْوٛي-٘

ُٝل ك٢ ًوًٞى ٝروػوع ك٢ ث٤ذ اُٞهع ٖٝٛٞٓ ْٓب٣ـ اُطو٣وخ اُوبكه٣خ كهً اٌُزت 

٣خ اٌُوكاُؼ٤ِٔخ أُزلاُٝخ ك٢ اُؼوبئل ٝا٧كة ٝاُؾٌٔخ اٗزلغ ثٚ إَُِٔٔٞ. أك٣ت كبئن ك٢ اُِـبد، 

 . (ـ1ٕ٘ٛٔ)ٝاُزو٤ًخ ٝاُلبهٍخ. ه٠ٚ أ٣بٓٚ ك٢ فلٓخ ا٬ٍ٩ّ ؽز٠ اٍزغبة ُ٘لاء هثٚ ٍ٘خ 

 ُٚ ٓئُلبد ٛجغ ٜٓ٘ب : 

ك٢ ا٧كة : ك٣ٞإ ّؼو، ٝرؾ٤ٌٔ هٖبئل اُْبػو اُؼضٔب٢ٗ )ك٢ُٞٚ( ّٝوؽٚ أُ٘ظٞٓخ -أ

ُِٔض١ٞ٘ 
(ٔٙ1)

.  

 ( ـ9ٕٙٛٔ-ٕٓٗٔا٬ُٔ ػ٢ِ ثٖ ا٬ُٔ دمحم ا٤ُْٜو اُويُغ٢ : )-ٙ

ا٤ُْٜوح  ُٝل ك٢ هو٣خ )اثوا٤ْٛ آٝا( ٖٓ أػٔبٍ ٓل٣٘خ ا٤َُِٔب٤ٗخ، رغٍٞ ك٢ أُواًي اُؼ٤ِٔخ

ك٢ ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ٝٓب ٝهاء اُؾلٝك ثٌٞهكٍزبٕ ا٣وإ. ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٖٓ اُؼ٬ٓخ 

 اُيٛب١ٝ ٓلز٢ اُؼوام. 

ؿي٣و اُؼِْ ه١ٞ اُزل٤ٌو، ًبٕ  اٌُوكٝرِٟٞ اُزله٣ٌ ٓلح أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ ًبٕ ٖٓ ف٤وح اُؼِٔبء 

ُٝٚ رؼ٤ِوبد ٓل٤لح ػ٠ِ أًضو اٌُزت  ُٚ ا٤ُل اُط٠ُٞ ك٢ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝأُؼبهف اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ

 أُزلاُٝخ ٓضَ ًزبة عٔغ اُغٞآغ ك٢ إٍٔٞ اُلوٚ ٝؽب٤ّخ اُلٝا٢ٗ ك٢ أُ٘طن ٝؿ٤وٛب. 

 

 

                                                           

(
ٔٙٙ

 .ٖٔٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ( 

(
ٔٙ1

 .ٕٖٔٗلٌ أُٖله أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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ٖٝٓ ٓئُلبرٚ 
(ٔٙ0)

  : 

 اُ٘ؾٞ: ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ اُغب٢ٓ ٝهٍبُخ رؾو٤ن اُْوٛ ٝاُغياء. -أ

ٝك٢ ػِْ اُٖوف : ؽب٤ّخ ػ٠ِ اُزٖو٣ق ا٬ُٔ ػ٢ِ ا١ٍٞ٘٧. ٓطجٞع ٓغ ؽب٤ّخ. ٢ٛٝ 

 اٌُوك، ٓزلاُٝخ ثبُجؾش ٝأُ٘بظوح ٝثٜبْٜٓب ؽٞا٢ّ ػِٔبء اٌُوكؽب٤ّخ ْٜٓٞهح ث٤ٖ اُطِجخ 

 ًبُج٘غ٢٘٣ٞ، ٝاُغٞه١، ٝاثٖ اُويُغ٢، ٝاثٖ اُووٙ كاؿ٢ ٝؿ٤وْٛ. 

 ٝك٢ ػِْ اُؼوٝٗ : هٍبُخ ك٢ اُؼوٝٗ : 

ٝك٢ ػِْ اُج٤بٕ : ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ر٘و٤ؼ اُؼجبهاد ك٢ ر٤ٙٞؼ ا٫ٍزؼبهاد ٤ُِْـ ٓؼوٝف 

 (. ـ١ٕٔ٘ٗٛ أُزٞك٢ ك٢ ٍ٘خ )اٌُوك

 ( ـ0ٕٔٛٔ-ٖٕٔٔا٤ُْـ ٬ٓ ػٔو اُووك كاؿ٢ : )-1

ُٝل أُزوعْ ك٢ هٖجخ )هوٙ كاؿ٢( ٖٓ أػٔبٍ ا٤َُِٔب٤ٗخ كهً ٓجبكة اُؼِّٞ ػ٠ِ )ا٬ٓ ػجل 

ػ٠ِ ْٓب٣ـ آفو٣ٖ ٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ا٤ُْـ )ػجلهللا اُقوثب٢ٗ(. رِو٠  اُـلٞه أُٞهر٢ٌ( رْ

ػِْ اُزٖٞف ٖٓ ٫ٞٓٗب)فبُل اُ٘وْج٘ل١( ٝأفن ٣ٞعٚ ػ٘ب٣زٚ ا٠ُ كهاٍخ اُؼِّٞ ا٬ُٛٞر٤خ. ه٠ٚ 

( ٝككٖ ك٢ )هوٙ كاؽ(. ٖٝٓ ـ0ٕٔٛٔأٝهبرٚ ثبُزله٣ٌ ٝا٩ٗزبط اُؼ٢ِٔ ا٠ُ إٔ ُج٠ ٗلاء هثٚ ٍ٘خ )

 : ٖٓ٘لبرٚ ك٢ 

ؽب٤ّخ ػ٠ِ ؽب٤ّخ ػجل اُؾ٤ٌْ ا٤َُبٌُٞر٢  –ٝك٢ اُج٬ؿخ  –ّوػ ا٧ػواة  –ػِْ اُ٘ؾٞ -أ

 ٝؽب٤ّخ ػ٠ِ اُق٤ب٢ُ.  –

رؼ٤ِوبد ػ٠ِ ػٖبّ اُل٣ٖ  –ٝػِْ اُٞٙغ 
(ٔٙ9)

.  

 ( ـٖٖٛ٘ٔ-ٖٕ٘ٔػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٬ٓ دمحم اُووٙ كاؿ٢ أُْٜٞه ثبثٖ اُق٤بٛ : )-0

٤ٔب٤ٗخ، اٗزظْ ك٢ اُؾِوبد اُلها٤ٍخ أَُغل٣خ ٝعل ُٝل ك٢ هٖجخ )هوٙ كاؽ( ٖٓ أػٔبٍ اَُِ

ك٢ رؾ٤َٖ اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ، هٖل ثـلاك ك٢ هؽِخ ػ٤ِٔخ ٫ٝىّ اُؼ٬ٓخ دمحم ك٢ٚ٤ اُيٛب١ٝ 
                                                           

(
ٔٙ0

 . ٖٖٙى٢ً ثي،  دمحم أ٤ٖٓ، ْٓب٤ٛو اٌُوك ًٝوكٍزبٕ، ٛ/ كاه اُيٓبٕ، كْٓن، ٓ  (

 . ٖٓٔٝاٗظو : اُجوٝاه١، دمحم ى٢ً أؽٔل، اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 

(
ٔٙ9

. ٣ٝ٘ظو : ٕٓٗأُلهً، ػجل اٌُو٣ْ، ػِٔبإٗب ك٢ فلٓخ اُؼِْ ٝاُل٣ٖ، ٛ / كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ٓ  (

 .ٖٖٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ
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١ ك٢ أُلهٍخ ا٤َُِٔب٤ٗخ ثجـلاك، ٣ورْق ٖٓ ك٤٘ ػِٞٓٚ ؽز٠ اٍزٞػجٜب ٝأفن ا٩عبىح اٌُوك

له٣ٌ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝاُلو٤ٜخ. رؼ٤ٖ ٓلهٍبً ك٢ ٓلهٍخ )ثبثب اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ٣لٙ، ًٔب أعبىٙ ٝاُلٙ ك٢ ر

ًوًو( ٝثلأ ثبُزله٣ٌ ٝماع ٤ٕزٚ ك٢ ا٥كبم ٝعٔغ ؽُٞٚ اُط٬ة، ًٝبٕ ما رؤص٤و ك٢ رٞع٤ٚ 

أُغزٔغ ُٚ ػلح ٓئُلبد ه٤ٔخ ك٢ ٓقزِق اُؼِّٞ ٜٝٓ٘ب ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ : كهبئن اُؾوبئن ك٢ اُ٘ؾٞ، ٝك٢ 

 ػِْ اُج٤بٕ، ا٣٩وبظ ك٢ ػِْ اُٞٙغ. ػِْ اُٞٙغ ٓٞاٛت اُوؽٖٔ ك٢ 

ٝك٢ ػِْ أُ٘طن : ؽب٤ّخ ػ٠ِ ػجل اُؾٌْ ا٤َُبٌُٞر٢ ػ٠ِ ّوػ ا٤َُْٔخ 
(ٔ1ٓ)

.  

 ( ـٕٕٛ٘ٔ-ٗٙٔٔدمحم آكّ اُجب٢ٌُ : )-9

١، ُٝل ك٢ هو٣خ )هٍٝذ( اُٞاهؼخ ك٢ ّٔبٍ اُغجَ ا٤ُْٜو اٌُوكٛٞ اُؼ٬ٓخ اُجب٢ٌُ 

ػ٠ِ ْٓب٤ٛو ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ أٓضبٍ دمحم ثٖ ػجل )ؽٖبهٍٝذ( ٢ٛٝ ٖٓ أػٔبٍ ٓل٣٘خ أهث٤َ كهً 

( ـ9ٕٛٔٔهللا اُجب٣ي٣ل١، ًبٕ ًض٤و ا٧ٍلبه ٝٓ٘ٚ عِٔزٜب ٍلوٙ ا٠ُ ٜٓبثبك ك٢ ًٞهكٍزبٕ ا٣وإ ٍ٘خ )

ُزؼِْ اُِـخ اُلبه٤ٍخ ٝمُي ثؼل إٔ ًبٕ ٓلهٍبً ٝٓئُلبً صْ هعغ ٌٍٖٝ )هاٝٗلٝى( ٓوًي اكاه١ ربثغ 

 ثبّب اُوٝاٗلٝى١ ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ ٝاُزؤ٤ُق ٝرقوط ػ٤ِٚ عٔغ ُِٞاء )أهث٤َ( ك٢ ػٜل ا٤ٓ٧و دمحم

 ؿل٤و ٖٓ اُؼِٔبء ا٧كبَٙ. 

ر٬ٓنح اثٖ آكّ : ٫ٞٓٗب فبُل اُ٘وْج٘ل١ ٝاُؼ٬ٓخ دمحم اُقط٢ ٝاُؼبُْ اُغ٤َِ ػ٢ِ اٍُٞب٢ٗ، 

 ١ ٝاُْبػو ا٤ُْٜو اُؾبط هبكه ثٖ ٬ٓ أؽٔل ٝؿ٤وْٛ.اٌُوكٝا٤ُْـ ػجل هللا ا٢ُ٬ٌُ 

آكّ ػبُٔبً ٓزجؾواً ٝػِٔبً ثبهىاً ٖٓ أػ٬ّ ػٖوٙ إ ُْ ٣ٌٖ أثوىْٛ ػ٠ِ ا٬ٛ٩م  ًبٕ اثٖ

ًٝبٕ ما صوبكخ ٍٓٞٞػخ ٗبٍ ثلَٚ ٌٓبٗزٚ اُؼ٤ِٔخ رجغ٤َ أثوى ػِٔبء اُؼوام اُن٣ٖ اػزوكٞا ُٚ 

 ثبُلَٚ ٝاُؼِْ كٌبٕ ؽوبً ػ٤٘بً ٖٓ أػ٤بٕ اُؼوام. 

ًبٕ ثٔ٘يُخ اُؤو )٘ٞإ أُغل( : هبٍ ك٢ ٕٝلٚ اثوا٤ْٛ ك٤ٖؼ اُؾ٤له١، ك٢ ًزبثٚ )ػ

اُواى١، ُٚ أًضو ٖٓ ٓئخ رؤ٤ُق ك٢ اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ُٚ ٓئُلبد ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ،ٝػِْ اُٖوف، 

ٝػِْ اُج٬ؿخ، ٝا٧كة 
(ٔ1ٔ)

.  

                                                           

(
ٔ1ٓ

 . 0ُٖٕؼِْ ٝاُل٣ٖ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ػِٔبإٗب ك٢ فلٓخ ا( 

 .ٖٖٔٝاٗظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ

(
ٔ1ٔ

 .٘، ٓ ٖاُجؾو٢ً، ٛبٛو ٬ٓ ػجل هللا ، ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، ٛ/ كاه اثٖ ؽيّ، ط (

 . ٖٗٔٝاٗظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 
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 ( ـ01ٕٛٔدمحم ّو٣ق هٌٗٚ هىا٢ٗ : ثؼل )-ٓٔ

ٜٓ٘ب ا٠ُ ُٝل ك٢ هو٣خ)هٛ٘ي هىإ( ك٢ هوٟ )ٍوي( ٖٓ ٣٫ٝخ ًٞهكٍزبٕ اُؼغْ اٗزوَ 

ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ٝاٍزوو ك٢ ثِلح أهث٤َ ٝاّزـَ ك٢ رؾ٤َٖ اُؼِّٞ ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ا٤ُْـ 

ً ّٝبػواً ث ٣خ بٌُوكػٔو أك٘ل١ صْ ًوً ؽ٤برٚ ُِزله٣ٌ ٝاُزؤ٤ُق. ًبٕ أُزوعْ ػبُٔب

ٛـذ ( ٣وٍٞ ُْ أػضو ا٫ػ٠ِ ثؼ٘ ٓئُلبرٚ ثَجت ػٞاك١ ا٣٧بّ اُز٢ ـ01ٕٛٔٝاُلبه٤ٍخ،ٝرٞك٢ )

 ػ٠ِ أٌُزجبد كؤؿوهزٜب. 

( ّٝوػ أُ٘ظٞٓخ ـٛ ٢ٛٞ٤َُِ9ٔٔ أُزٞك٢ ) –ّوػ اُلو٣لح  –ٖٝٓ ٓئُلبرٚ ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ 

أَُٔبح، اُْبَٓ ُِؼٞآَ 
(ٔ1ٕ)

.  

 ( ـ1ٕ٘ٛٔ-ٕٓٓٔا٤ُْـ دمحم اٌَُ ىهك١ : )-ٔٔ

ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝهوأ اُؼِّٞ ػ٠ِ ا٤ُْـ ٓؾٔٞك ٓؼوٝف اُ٘ٞك٢ٛ ْٝٓب٣ـ آفو٣ٖ 

ً ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٌُٔبٗزٚ اُؼ٤ِٔخ ٝا٧كث٤خ ّٝق٤ٖزٚ اُغناثخ، ًبٕ  ؽز٠ اٍزٟٞ ٝرِٚغ، ٝإٔجؼ ٗو٤جب

خ، ُْ ػبُٔبً ع٬٤ًِ، أٗلن ٝهزٚ ك٢ اُزله٣ٌ ُٝٚ آصبه ػ٤ِٔخ ٜٓ٘ب ؽٞا٢ّ ٝرؼ٤ِوبد ػ٠ِ اٌُزت اُؼ٤ِٔ

رطجغ رِي ا٥صبه 
(ٔ1ٖ)

.  

 ( ـٕٛٗ٘ٔ-ٙٙٔٔا٤ُْـ دمحم ٓؼوٝف اُ٘ٞك٢ٛ : )-ٕٔ

ٛٞ اُؼ٬ٓخ ا٤َُل دمحم ا٤ُْٜو ثبُٔؼوٝف اثٖ ا٤َُل ٖٓطل٠ ثٖ ا٤َُل دمحم ا٤ُْٜو ثبٌُجو٣ذ 

ا٧ؽٔو، ٝعلٙ اُضبُش ػْو ٛٞ ا٤َُل ػ٠َ٤ اُجوىٗغ٢ ثٖ ا٤َُل ثبثب ػ٢ِ أُٜلا٢ٗ ُٝل هؽٔٚ هللا ك٢ 

( ك٢ ىٖٓ ا٩ٓبهح اُجبثب٤ٗخ ٝك٢ ـٛٙٙٔٔك٢ٛ( ثوٚبء ّٜوثبىاه ك٢ ُٞاء ا٤َُِٔب٤ٗخ ٍ٘خ )هو٣خ )ٗٞ

ػٜل ٤ٍِٔبٕ ثبّب اٌُج٤و ثٖ فبُل ثبّب.ٝروػوع ك٢ اؽٚبٕ ٝاُل٣ٖ، ًٝبٕ ٝاُلٙ ػبُٔبً ك٤٘٣بً ٖٓ ث٤ذ 

                                                           

(
ٔ1ٕ

 . ّٖٙٔ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ اٍٜب (

(
ٔ1ٖ

 . 1ٖٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (
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و٤لح ػِْ ّٝوف ٝأُزوعْ ٗٞك٢ٛ ُٓٞلاً ٤ٍِٝٔب٢ٗ ٓٞٛ٘بً ٝثوىٗغ٢ َٗجبً ّٝبكؼ٢ ٓنٛجبً ٝأّؼو١ ػ

 ٢ٍ٘ٝ ْٓوثبً ٝهبكه١ ٛو٣وخ. 

 ْٗؤرٚ ٝرؾ٤ِٖٚ ٝٝكبرٚ : 

ك٢ ثؾجٞؽخ ٖٓ ا٫ٙطواثبد ُٝل اُ٘ٞك٢ٛ، ٝهوأ ػ٠ِ ٝاُلٙ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝثؼ٘ اُوٍبئَ 

اُلبه٤ٍخ ٤ّٝئبً ٖٓ اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝاُلوٚ، صْ اٗزوَ ا٠ُ هِؼخ ع٫ٕٞ ٓوًي ا٩ٓبهح اُجبثب٤ٗخ ٝكفَ 

 و أُلهٍخ اُـنائ٤خ ٝرِو٠ ك٤ٜب اُؼِّٞ صْ ٍبكو ا٠ُ هو٣خ )ٛياهٓوك( ٝرزِٔن ػ٠ِ اُؼبُْ ا٤ُْٜ

)ا٬ُٔ دمحم ثٖ اُؾبط( ٝهوأ ػ٤ِٚ هكؽبً ٖٓ اُيٖٓ، ٝك٢ ٛنٙ ا٥ٝٗخ هل اُزو٠ ثبُؼ٬ٓخ )ا٬ُٔ ػجل هللا 

اُج٤ز٢ّٞ( ٝهوأ ػ٤ِٚ ثؼ٘ هٍبئِٚ ا٧كث٤خ ٝأفن ٓ٘ٚ اُٜبّ اُْؼو ٝٝؽ٢ ا٧كة،ٝؽوى ك٤ٚ ػبٛلخ 

٤ش إٔ اُؼِٔبء ُْ اُْؼو ٌِٝٓخ اُوو٣٘، ًٝؼبكح ٬ٛة ًٞهكٍزبٕ ًبٕ ٣٘زوَ ٖٓ ٓلهٍخ ا٠ُ آفو ثؾ

٣ٌٞٗٞا ك٢ كهعخ ٝاؽلح ٖٓ اُؼِْ، ثَ ٣زلبٝرٕٞ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ ك٤زوٖ ٛنا ػِْ اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝاُج٬ؿخ 

ٝػِْ أُ٘طن ٝاُؾٌٔخ ٝمُي ك٤ؼِْ اُلوٚ ٝإُٔٞٚ ٝمُي ك٢ ػِْ اُؼوبئل ٝا٬ٌُّ ٝا٥فو ك٢ ػِْ اُلِي 

أفوٟ ٖٝٓ هو٣خ ا٠ُ ؿ٤وٛب ُز٤ٌَٔ ٝاُغجو ٝاُؾَبة ٝاُطج٤ؼ٤بد ٌٝٛنا ٣٘زوَ اُط٬ة ٖٓ ثِلح ا٠ُ 

 اُؼِْ. 

 صوبكزٚ ٝأكثٚ :

ًبٕ اُ٘ٞك٢ٛ أك٣جبَ ٣َٞٛ اُجبع ك٢ اُلٕ٘ٞ ا٧كث٤خ ًطٍٞ اُجبع ك٢ أُؼوٍٞ ٝأُ٘وٍٞ، ٝػ٢ِٔ 

 ٣خ.اٌُوكٓبكح فٖجخ ك٢ اُضوبكز٤ٖ اُلبه٤ٍخ ٝ -ٓغ صوبكزٚ اُؼوث٤خ  -اُلوٝع ٝا٧ٍٕٞ ًٝبٗذ ُٚ 

ًبُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝأُؼب٢ٗ ٝاُج٤بٕ ٝاُجل٣غ ٝاُٞٙغ ٝآكاة  اُق ك٢ كوٝع ٓقزِلخ ٖٓ اُؼِّٞ

 اُجؾش ٝأُ٘بظوح ٝاُؾل٣ش ٝإِٜٔٝٔب ٝاُؼوبئل ٝاُؼوٝٗ ٝاُوٞاك٢ ٝاُلوائ٘. 

ٛنا ػلا رق٤َٔبرٚ اُج٤ِـخ ُِوٖبئل أُْٜٞهح ُو٤ٖلح )اُجوكح( ٝ)أُٜي٣خ( ٝ)أُٚو٣خ( 

 ـوائ٢. ٝ)٣ب ٖٓ ٣وٟ( اُج٤ٕٞو١ ٝ)ثبٗذ ٍؼبك( ٌُؼت ثٖ ى٤ٛو ٝ)٤ٓ٫خ اُؼغْ( ُِط

 ٝ)أأٗؼْ ػ٤ْبً( ُ٪ٓبّ اُْبكؼ٢ ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ. 

 ٝٓئُلبرٚ ٝٓ٘ظٞٓبرٚ اُؼ٤ِٔخ : 

أُٝغ اُ٘ٞك٢ٛ ث٘ظْ أُزٕٞ أُزلاُٝخ ُٝؼٚ ثزق٤ٌٔ اُوٖبئل أُْٜٞهح ٝثلا هؽٔٚ هللا ث٘ظْ 

 ا٫ٍزؼبهح ٝرؤ٤ُق اٌُزت ٝػٔوٙ ٍجغ ػْوح ٍ٘خ ٝاٍزٔو ٍٛٞ ؽ٤برٚ ػ٠ِ ٛنا أُ٘ٞاٍ. 
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ٝٓئُلبرٚ : ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ ًض٤وح، ٝك٢ ػِْ اُٖوف ًنُي، ٝك٢ ػِْ اُج٬ؿخ، ٝػِْ 

اُؼوٝٗ،ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼِّٞ 
(ٔ1ٗ)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٔ1ٗ

، ك / كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ث٤وٝد ُج٘بٕ، 09٘أُلهً، ػجل اٌُو٣ْ، ػِٔبإٗب ك٢ فلٓخ اُؼِْ ٝاُل٣ٖ، ٓ  (

 .1ٖٔثوبً، ٓٝك٢ اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍب
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 انًثحث انثانث

 رجال انطثقح انثانثح

 (ـٖٛٓ٘ٔ-ٖٖٔٓٔٓ)

 (ـ0ٖٛٗٔ-0ٕٕٔاثوا٤ْٛ اك٘ل١ ) -ٙٔ

ٛٞ ا٤ُْـ ثٖ ػبْٕ ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ ٕجـخ هللا ٣ٝ٘زَت ا٠ُ ا٧ٍوح )اُؾ٤له٣خ( أُؼوٝكخ ٝهل 

 ٛبعو علٙ ا٧ًجو )دمحم ثٖ ا٤ُْـ ؽ٤له( ٖٓ ًٞهكٍزبٕ ا٣وإ ػ٠ِ ػٜل اُْبٙ 

 )أٍبػ٤َ اُٖل١ٞ( ٝاٍزٖٞٛ هو٣خ)ؽو٣و( ٖٓ أػٔبٍ ُٞاء أهث٤َ. 

ٝثؼل إٔ أًَٔ رؾ٤ِٖٚ اُؼ٢ِٔ كفَ ( ك٢ ٓل٣٘خ )أهث٤َ( ـ0ُٕٕٛٔٝل أُـلٞه ُٚ ٍ٘خ )

اُٞظبئق اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرلهط ك٤ٜب ا٠ُ إٔ إٔجؼ هب٢ٙ اُِٞاء صْ هب٢ٙ ا٣٫ُٞخ ٝروِل ٝظبئق ٓقزِلخ 

( إٔجؼ )هئ٤ٌ ُغ٘خ كاه اُق٤و اَُِطب٢ٗ( ك٢ ا٧ٍزبٗخ ـٖٛٙٔٔك٢ ٝىاهح اُؼل٤ُخ اُؼضٔب٤ٗخ. ٝك٢ )

 ٔؼبهف اٌُج٤و ُٔلح صٔب٢ٗ ٍ٘ٞاد. صْ ر٠ُٞ ٖٓ٘ت أُل٣و اُؼبّ ك٤ٜب ّٝـَ ػ٣ٞٚخ ٓغٌِ اُ

ً ُِْئٕٝ اُْوػ٤خ ك٢ اُلكزو  ً ٣٫ُٞخ ك٣به ثٌو، ٝثؼل ٓلح ػ٤ٖ هئ٤َب ٝػ٤ٖ ثؼلٛب هب٤ٙب

ّ( روِل 9ٔٙٔ( ػ٤ٖ ػٚٞاً ك٢ كاه اُؾٌٔخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، ٝك٢ ٍ٘خ)ـٖٖٖٛٔاُقبهب٢ٗ. ٝك٢ ٍ٘خ )

٤خ أُزؼبهجخ ا٠ُ إٔ ٖٓ٘ت ٤ّـ ا٬ٍ٩ّ. ٝظَ ٣ْـَ ٛنا أُٖ٘ت اُوك٤غ ك٢ اُٞىاهاد اُزوً

رؤٍَذ اُلُٝخ اُؼواه٤خ، كؼبك ا٠ُ اُؼوام ٝإٔجؼ ػٚٞاً ك٢ أُغٌِ اُزؤ٢َ٤ٍ صْ إٔجؼ ٝى٣واً 

ّ(، ٝإٔجؼ ػٚٞاً ك٢ ٓغٌِ ا٧ػ٤بٕ ٝظَ ٨ُٔ9ٕٗٝهبف ك٢ اُٞىاهح اُٜب٤ّٔخ ا٠ُٝ٧ ك٢ ٍ٘خ )

ً ك٢ ـ0ٖٛٗٔك٤ٚ ا٠ُ إٔ رٞك٢ ٍ٘خ ) ٣خ اُلبه٤ٍخ ٝاُؼوث٤خ اٌُوك( ككٖ ك٢ ثـلاك. ُول ًبٕ أك٣جب

ٝاُزو٤ًخ ًٝبٕ ٓئهفبً ّٝبػواً.ُٝٚ ٓئُلبد ك٢ ا٧كة ٜٓ٘ب ٓئُق ٓ٘ظّٞ ك٢ ٤ٙبع اُؼوام 
(ٔ1٘)

.  

 ( ـٕٛٓٙٔاثوا٤ْٛ اٌُٞئ٢ : )ًبٕ ؽ٤بً ثؼل )-1ٔ

 ٛٞ ا٬ُٔ اثوا٤ْٛ ثٖ أث٢ ثٌو اٌُٞئ٢ اُٖل٣و٢ : 

                                                           

(
ٔ1٘

 ٔٛبٛو ٬ٓ ػجل هللا ، ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، ،ٛ / كاه اثٖ ؽيّ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ط( اُجؾو٢ً ، 

ٓٔ٘. 
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ا٧صجذ ُل٣٘ب أٗٚ ًبٕ ؽ٤بً ُٝل ك٢ ٢٣ًٞ ٍ٘غن ٖٓ أػٔبٍ أهث٤َ،ُْٝ ٗؼضو ػ٠ِ ربه٣ـ ٬٤ٓكٙ ٝ

 (. ـٕٛٓٙٔثؼل )

كهً اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝاُْؼو٣خ ػ٠ِ أ٣ل١ ًجبه ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ ٝروه٠ ك٤ٜب ا٠ُ إٔ إٔجؼ 

ً ٖٓ اُيٖٓ  ٚ اُط٬ة ْٝٗو اُؼِْ ًٝؼبكح ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُن٣ٖ ٣٘لوٕٞ هكؽب ّٓ ٓئ٬ًٛ ُِزله٣ٌ كؤ

ْ اُ٘ؾٞ ثٔئُلٚ.)ًزبة رؾلخ ا٧ٓبصَ ك٢ ؽَ أ٫كع ٩روبٕ ػِّٞ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝهل ٍبْٛ ك٢ رؼ٤ٚل ػِ

. ٛٞ ؿ٤و ٓطجٞع ٝرٞعل َٗقخ ٓ٘ٚ ك٢ ٌٓزجخ ا٧ٝهبف أُوًي٣خ ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ (ّبَٓ ُِؼٞآَ

( 0ٕٕٔ-ٕٕ٘ٔٝد : ٓغب٤ٓغ ) ٕٔ/َٙٔٓغِخ رؾذ اُوهْ 
(ٔ1ٙ)

.  

 ( ـ1ٕٖٛٔ-0ٕٓٔأؽٔل اُ٘و٤ت : )-0ٔ

( ك٢ ٓل٣٘خ ـ0ٕٓٛٔاُ٘و٤ت ُٝل ػبّ )ٛٞ ا٤ُْـ أؽٔل ثٖ ا٤َُل أؽٔل ثٖ ا٤ُْـ ٓؾٔٞك 

ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝهوأ ػ٠ِ ػِٔبئٜب ا٧ػ٬ّ ؽز٠ ٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ، كِٔب اٗزوَ ٝاُلٙ ا٠ُ عٞاه اُؾن ًبٕ 

ك٢ اَُبكٍخ ػْوح ٖٓ ػٔوٙ ٝافز٤و ُٖٔ٘ت ٗو٤ت ا٧ّواف ٖٓ ا٤َُِٔب٤ٗخ صْ مٛت ا٠ُ ا٧ٍزبٗخ ك٢ 

( كزٞك٢ ك٢ اُؾغبى ـ1ٕٖٛٔ ٓو٣ٚخ اُؾظ ك٢ ػبّ ( صْ هٖل اُج٤ذ اُؾواّ ٧كاء كـ0ٍٖٛٔٔ٘خ )

 ٝككٖ ك٢ اُجو٤غ. 

ً ٣ووٗ اُْؼو ثبُِـز٤ٖ  ُٝٚ ّوٝػ ًض٤وح ػ٠ِ ثؼ٘ اٌُزت اُل٤٘٣خ، ُْ رطجغ ًٝبٕ أك٣جب

 ٣خ ٝاُلبهٍخ. اٌُوك

أصبهٙ : ك٣ٞإ ّؼو ؿ٤و ٓطجٞع 
(ٔ11)

.  

 [  ـٖٖٛٓٔ-ٕٕٔٔأؽٔل اُ٘ٞك٢ّ ] -9ٔ

ٛٞ اُؼبُْ اُٞهع اُؾبط ا٬ُٔ أؽٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُ٘ٞك٢ّ، ُٝل ك٢ هو٣خ )ٗٞكّخ( ك٢ 

 ٛٞهٓبٕ. 

ًبٕ ٛٞ ٝأ٫ٝكٙ ػِٔبء أكبَٙ فلٓٞا اُؼِْ ٝاُل٣ٖ ٝأهّلٝا ا٤َُِٖٔٔ ثبف٬ٓ ا٠ُ اُٜلٟ 

 ٝاُطو٣ن أَُزو٤ْ. 

                                                           

(
ٔ1ٙ

 .ٙ٘ٓ  ٔأُٖله اَُبثن /ط (

(
ٔ11

 ، أُنًٞه ٍبثوبً.ٙٗٔاٗظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، ٓ (
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صْ هؽَ ك٢ هوأ اُؼِّٞ ػ٠ِ ٝاُلٙ ٝػٔخ ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝػ٘ل ػِٔبء آفو٣ٖ ك٢ ًٞهكٍزبٕ 

ِٛت اُؼِْ ا٠ُ )هاٝٗلٝى( ٝاٍزوو ػ٘ل ا٠ُُٞٔ دمحم اُقط٢ ٝرقوط ػ٠ِ ٣لٙ ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ 

ٝػبك ا٠ُ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝثؼل ٝكبح ٝاُلٙ ٓلز٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ػ٤ٖ ٌٓبٗٚ ٝاّزـَ ثقلٓخ اُؼِْ ٝاُزله٣ٌ 

ٍزبٕ ك٢ أُنٛت اُْبكؼ٢ ٝا٫كزبء ًٝبٕ ٖٓ أًبثو اُؼِٔبء اكبكح ٝكزٟٞ ًٝبٕ أكوٚ كوٜبء ّوه٢ ًٞهك

ًٔب ًبٕ ا٠ُُٞٔ ٣ؾ٠٤ أُيٝه١ أكوٚ كوٜبء ك٢ كو٣جٜب ًٝبٗب ًًٞج٤ٖ ٤ٚٓئ٤ٖ ك٢ ٍٔبء اُؼبُْ 

اُظوٝف( ٝٛٞ  –( ك٢ ٍ٘٘لط. ٓئُلبرٚ ٜٓ٘ب ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ )ًزبة ـٖٖٛٓٔا٢ٓ٬ٍ٩. ٝرٞك٢ ٍ٘خ)

 ٕٕٗ٘-ٖٕٙ٘، د ثغبٓغ /ٖٔ/ٙٙٓقطٞٛ َٓغَ رؾذ ههْ 
(ٔ10)

.  

 [ ـٖٛ٘ٓٔ-1ٕٓٔؽٔل اُ٘ٞك٢ٛ : ] ا٤َُل ًبى أ-ٕٔ

 [. ـ1ٕٛٓٔٛٞ ا٤َُل ًبى أؽٔل اثٖ اُؼ٬ٓخ ا٤ُْـ ٓؼوٝف اُ٘ٞك٢ٛ ُٝل ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ] 

ٝرزِٔن ُلٟ ٝاُلٙ ا٠ُ إٔ ٕبه ػبُٔبً ٓزجؾواً ك٢ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝا٤ٓ٬ٍ٩خ صْ هبّ ٓوبّ ٝاُلٙ 

ًبٕ ٓوّلاً آفناً ثغبٓغ اُوِٞة ٝٓؼ٤٘بً  ك٢ اُطو٣وخ اُوبكه٣خ، ُول ماع ٤ٕزٚ ك٢ ا٥كبم ؽز٠ ك٢ اُٜ٘ل

ُِٚؼلبء هؿت اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل ك٢ هإ٣زٚ ؿ٤و أٗٚ ُْ ٣َزطغ ا٤َُو ا٠ُ ا٧ٍزبٗخ كؤٗبة ػ٘ٚ 

( ع٘ل ٖٓ ٓو٣ل٣ٚ ـ9ٖٕٛٔ-9ٕٕٔا٤َُل )دمحم أُلز٢( ُٝٔب ْٗجذ اُؾوة اُو٤ٍٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٍ٘خ )

كح ؽل٤لٙ )ا٤ُْـ ٍؼ٤ل( ُٚ ٓئُلبد ًض٤وح ٜٓ٘ب ك٢ ػِْ َٝٓ٘ٞث٤ٚ هٞح ٫ ٣َزٜبٕ ثٜب ُِغٜبك اُل٢٘٣ ثو٤ب

اُٖوف ٝا٧كة 
(ٔ19)

.  

 [ ـ1ٖٖٛٔ-0ٕ٘ٔا٤َُل أؽٔل اُجوىٗغ٢ : ] -ٕٔ

 ٛٞ اُؼ٬ٓخ أؽٔل ثٖ ا٤َُل ٓؾٔٞك ثٖ ا٤َُل أؽٔل ثٖ ا٤َُل ػجل أُٖل ثٖ ا٤ُْـ ؽَٖ ًِٚ ىهك١. 

 ُٓٞلٙ ٝث٤زٚ :

ٝٛٞ ٖٓ ث٤ذ ػِْ ٝك٣ٖ، ر٠ُٞ عٔبػخ ٖٓ ( ـ0ُٕٛ٘ٔٝل ا٤َُل كبئي ثوو٣خ )ٌُٚ ىهك( ٍ٘خ )

ً ك٢  ً ٝٓوّلاً ٫ ٓؼب ً ثبهػب أَٛ ٛنا اُج٤ذ ا٩ٓبٓخ ٝاُقطبثخ ٝاُزله٣ٌ ٝا٤ُْٔقخ ًٝبٕ علٙ ػبُٔب

 اُطو٣وخ اُوبكه٣خ رؾ٤ِٖٚ ٤ّٝٞفٚ :

                                                           

(
ٔ10

. ٣ٝ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه 0ٍ٘بثوبً، ٓ ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، أُنًٞه ( 

 .ٍٙٗٔبثوبً، ٓ 

(
ٔ19

 .ٙٗٔاُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ (
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ًبٕ ُٚ ٤ّٞؿ ًض٤وٕٝ أفن ػْٜ٘ اُؼِْ ٝا٧كة. ٝهوأ اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ثؼ٘ اُوٍبئَ 

ٝاُلٙ هؽٔٚ هللا، ٝصْ رٞعٚ ا٠ُ ا٤َُِٔب٤ٗخ كؤًت ػ٠ِ اُلهً ٝعل ك٢  اُلبه٤ٍخ ٝاُؼوث٤خ ػ٠ِ

اُزؾ٤َٖ ٝهوأ ٓجبكة اُ٘ؾٞ اُٖوف ٝا٫ٍزؼبهح ٝأُ٘طن ٝا٥كاة ػ٠ِ اُلبَٙ دمحم ؿبُت أٍزبم 

 أث٘بء ٍب٢ٓ ثبّب، صْ هوأ ا٬ٌُّ ٝاُؼوٝٗ. 

ٝٓئُلبرٚ ك٢ ػِْ اُٖوف ٝاُ٘ؾٞ ٝؿ٤وٙ ٖٓ اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 
(ٔ0ٓ)

.  

 ( ـ1ٕٖٛٔ-0ٕٕٕٔبُؼ )ؽو٣ن( ) ا٬ُٔ-ٕٕ

 ٛٞ ا٬ُٔ ٕبُؼ ثٖ ا٬ُٔ ٖٗو هللا اُؾو٣ن ٖٓ ٌٍ٘خ هو٣خ )ى٣ٞ٣خ( ك٢ ٗبؽ٤خ 

( رغٍٞ ك٢ ِٛت اُؼِْ ك٢ أٗؾبء ًٞهكٍزبٕ، ـ0ٕٕٛٔ)ٍوكاُ( اُزبثؼخ ُِٞاء ا٤َُِٔب٤ٗخ. ُٝل ػبّ )

ً ثبُِـخ اُلبه٤ٍخ ٝأهبّ ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ صْ  كجوع ك٢ ػِْ اُؼوبئل، ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ًٝبٕ ٓزِٚؼب

ؿبهكٛب ا٠ُ ٍبث٬ؽ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ا٣وإ، اٗزظْ ك٢ ٍِي اُطو٣وخ اُ٘وْج٘ل٣خ، ٝه٠ٚ أٝهبرٚ ك٢ 

٣خ ٝاُلبه٤ٍخ( ًض٤و ٖٓ ا٧ّؼبه اُوائؼخ صْ اٌُوكأُطبُؼخ ٝاُزله٣ٌ،ُٝٚ ثبُِـبد اُض٬س )اُؼوث٤خ ٝ

 ٬ٔ ؽبع٢ ك٢ ٍبث٬ؽ. ( ٝككٖ ك٢ ٓوجوح اُـ1ٕٖٛٔأْٗجذ ا٤ُ٘ٔخ أظلبهٛب ك٤ٚ ػبّ )

ّ ثبٍْ ك٣ٞإ ؽو٣ن 9ٖ0ٖٔٝٓ آصبهٙ ا٧كث٤خ :ك٣ٞإ أّؼبه ٓطجٞع ك٢ ثـلاك 
(ٔ0ٔ)

.  

 (. ـ1ٖٛٓٔ: )١ اٌُوكا٤ُْـ ٤ٙبء ؽ٤له -ٖٕ

ٛٞ ٤ٙبء اُل٣ٖ ؽ٤له ثٖ ػجل هللا اُؾ٤له١ ا٧هث٢ِ٤ : ُٝل ك٢ أهث٤َ ٝثٜب ْٗؤ، كهً ػ٠ِ 

ػِٔبء ػٖوٙ ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ، ٝٓئُلبرٚ ك٢ ػِْ اُٞٙغ : ٝك٢ ػِْ ا٧كة 
(ٔ0ٕ)

 . 

 [ ـٖٛٓ٘ٔ-ٕٓ٘ٔا٤ُْـ ٛٚ ا٤ُْوٝا٢ٗ : ] -ٕٗ

 ٢ٗ. ٛٞ اُؼ٬ٓخ ا٤ُْـ دمحم ٛٚ ثٖ ا٤ُْـ أٍبػ٤َ ثٖ ٍٖ ثي ا٤ُْوٝا

ُٝل أُزوعْ ك٢ أهث٤َ ٍ٘خ أُق ٝٓئز٤ٖ ٝف٤َٖٔ ُِٜغوح. ُٝٔب ثِؾ اُٖجب ّوع ك٢ رؾ٤َٖ 

اُؼِّٞ ػ٠ِ ًجبه ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ ا٧ػ٬ّ ْٜٓ٘ ا٬ُٔ دمحم ا٧هث٢ِ٤ ٝا٬ُٔ أؽٔل ا٧هث٢ِ٤ ٝا٬ُٔ دمحم 

رؾ٤َٖ ّز٠ أ٤ٖٓ اُو٬ٍ٘غ٢، ٝهل أعبىٙ ا٬ُٔ دمحم أ٤ٖٓ اُو٬ٍ٘غ٢ ؽ٤ش ٫ىٓٚ ٓلح ٣ِٞٛخ ك٢ 

                                                           

(
ٔ0ٓ

 .1ٗٔٗلٌ أُٖله، ٓ  (

(
ٔ0ٔ

 .ٓ٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ( 

(
ٔ0ٕ

)  ً  .ٓ٘ٔ، ٓ اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوب
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اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝا٤ٓ٬ٍ٩خ، صْ ٍبكو ا٠ُ ٓل٣٘خ ٣ِٞٛخ )ثِل اُؼِْ ٝاُزٖٞف( ك٘يٍ ػ٘ل ا٤َُل ًبى 

أؽٔل ا٤ُْـ ٍِٝي ػ٠ِ ٣ل ا٤ُْـ دمحم ثٜبء اُل٣ٖ ثٖ ػضٔبٕ أُِوت ثَواط اُل٣ٖ ٫ٝىٓٚ ٓلح ٝهعغ 

ػ٠ِ أػِْ ػِٔبء ىٓبٗٚ ٓلز٢ ا٠ُ أهث٤َ، ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ ٝا٩كبكح، صْ هؽَ ا٠ُ ثـلاك كووأ اُزل٤َو 

( صْ مٛت ـ١ٕٔ9ٗٛ ٝأفن ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٓ٘ٚ رجوًبً ٍ٘خ )اٌُوكثـلاك ا٤ُْـ دمحم ك٢ٚ٤ اُيٛب١ٝ 

ا٠ُ ًوث٬ء ٝٗيٍ ػ٠ِ ا٤ُْـ هئ٤ٌ ٓؾٌٔخ اُغياء ٝاعزٔغ ثٚ )أُزٖوف( ٍِٝي ػ٠ِ ٣لٙ ٝثلأ 

عٜبٍ ًوث٬ء ػ٠ِ كاهٙ  ٣لّهً ٣ٝقطت، ٝٝهغ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ػِٔبء ا٤ُْؼخ ٓ٘بظوح ؽ٤ش ٛغْ ثؼ٘

ٝأٙوٓٞا اُ٘به ك٤ٜب ٜٝٗجٞا ًزجٚ كؼبك ا٠ُ ثـلاك ٝرؼ٤ٖ ٓلهٍبً ك٤ٜب ٝفط٤جبً ا٠ُ إٔ رٞك٢. ٝهل كهً 

 ػ٤ِٚ عٔغ ؿل٤و ٖٓ اُ٘بً. 

ٝٓئُلبرٚ : ُٚ ٓئُلبد ه٤ٔخ ك٢ اُؼِّٞ اُ٘و٤ِخ ٝاُؼو٤ِخ، ًِٜٝب ٓقطٞٛخ 
(ٔ0ٖ)

.  

 [  ـٕٖٛ٘ٔ-ٕٓ٘ٔا٬ُٔ ػجل هللا اُغ٢ِ : ]-ٕ٘

 ٛٞ اُؼبُْ اُغ٤َِ ا٬ُٔ ػجل هللا ثٖ اُؾبط ٬ٓ أٍؼل اُغ٢ِ : 

( ْٝٗؤ ثٜب ك٢ أؽٚبٕ اُؼِْ ٝك٢ ً٘ق أٍوح ٓؾجخ ُِٔؼوكخ، علّ ـُٕٛٓ٘ٔٝل ك٢ ٣ًَٞ٘غن )

ك٢ ِٛت اُؼِْ ٝكهً ػ٠ِ ٝاُلٙ ٝػ٠ِ أثوى ػِٔبء ػٖوٙ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ؽز٠ ٗبٍ أُورجخ ا٤َُ٘خ 

بُزله٣ٌ ك٢ اُؾوبد اُؼ٤ِٔخ ك٢ أَُبعل ٝرقوط ػ٤ِٚ عٔغ ك٢ أُؼبهف ٝا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٝثلأ ث

( ـٖٛٙٔٔثٖ ٬ٓ ٛبٛو اُقوٝٙ ١ أُزٞك٢ ) \ؿل٤و ٖٓ اُؼِٔبء ٝأُوّل٣ٖ ْٜٓ٘ : ا٬ُٔ ػجل اُؾ٤ٔل

( ٖٓ أؽلبك ٬ٓ ٣ؾ٠٤ أُيٝه١ ٬ٓٝ ٣ب٤ٍٖ أك٘ل١ ـٕٖٛٔٔٝٓؾٔٞك أك٘ل١ اُؼٔبك١ أُزٞك٢ )

( ؽظ ٓغ ٝاُلٙ ٝك٢ اُطو٣ن ـ00ٕٛٔاٌُض٤وٕٝ. ك٢ ٍ٘خ ) ( ٝؿ٤وْٛـٕٖٛ٘ٔاُجو٣لٌب٢ٗ أُزٞك٢ )

١ أُْٜٞه )ٗب٢ُ( ٝرٞك٢ ٝاُلٙ اٌُوكا٠ُ اُؾغبى اُزو٠ ك٢ ؽِت ثبُْبػو )٤ًل٢( ٝك٢ ٌٓخ ثبُْبػو 

كؼبك أُزوعْ ا٠ُ ثِلٙ ٝهبّ ٓوبّ ٝاُلٙ )هئ٤َبً  –( ك٢ اُل٣به أُولٍخ ٝككٖ ثٜب ـ09َُٕٛٔ٘خ )

ً ُٝٚ كٖبئؼ ثبُـِخ ـٕٖٛ٘ٔٔٚ هللا ٍ٘خ )ُِؼِٔبء( ك٢ أُ٘طوخ ٝرٞك٢ هؽ ( ُٝول ًبٕ ّبػواً ٝأك٣جب

٣خ ٝاُلبه٤ٍخ اٌُوك
(ٔ0ٗ)

.  

 ( ـٛ 0ٖٕٔ-9٘ٔٔا٤ُْـ ػضٔبٕ اُط٢ِ٣ٞ : )-ٕٙ

                                                           

(
ٔ0ٖ

. ٝاٗظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، ٖ، ٓ ٕؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، أُنًٞه ٍبثوبً، ط  (

 .ٔ٘ٔأُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 

(
ٔ0ٗ

 .ٔ٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ( 
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 ٛٞ ا٤ُْـ ػضٔبٕ ٍواط اُل٣ٖ ثٖ فبُل ثٖ ػجل هللا اُط٢ِ٣ٞ : 

ٝٛٞ ٖٓ  ُٝل ك٢ ٍ٘خ اُق ٝٓئخ ٝفٌٔ ٝرَؼ٤ٖ ك٢ هو٣خ )٣ِٞٛخ( اُزبثؼخ ُِٞاء ا٤َُِٔب٤ٗخ

ػبئِخ ك٤٘٣خ ٤ّٜوح، ٝاُلٙ ؽ٢٘٤َ ٝأٓٚ ؽ٤َ٘خ ٗغ٤ت اَُ٘ج٤ٖ.. ثلأ ثبُلهاٍخ ٝفزْ اُووإٓ اٌُو٣ْ، 

ُٝلوٛ مًبئٚ أًَٔ اٌُزت ا٫ثزلائ٤خ ك٢ كزوح ه٤ٖوح، ٣ٖوف ثؼ٘ أٝهبرٚ ك٢ ًَت اُؼِّٞ، 

ًٝزت ٝثؼٜٚب ك٢ اُنًو ٝاُزَج٤ؼ، هوأ ك٢ ٓلهاً )ث٤بهح(، ٝ)فٚ ه٣بٕ( ٝ)فٞهٓبٍ( ٝ)ؽِجغخ( 

ً أفوٟ، صْ اّزبم ا٠ُ اُزٖٞف، كَبكو ا٠ُ  ثقٜ ٣لٙ هٍبئَ اُٞٙغ ٝا٫ٍزؼبهح ٝاُلوائ٘ ًٝزجب

ثـلاك، ٌٍٖٝ ك٢ ٓلهٍخ ؽٚوح ا٤ُْـ ػجل اُوبكه ا٢ٗ٬٤ٌُ، ٝهوأ ًزبة ا٢ٛٞ٤َُ ٝاُل٘به١ ًٝزت 

ٖٓ ( ٝهعغ ا٤ُْـ ٫ٞٓٗب فبُل ـٕٕٛٙٔهٍبُخ اُْبٙ ٕل٣ن اُٜوار٢ ك٢ ّوػ ا٬ٌُّ اُ٘ل٢َ ٍ٘خ )

اُٜ٘ل ٝٗيٍ ثغبٓغ ا٤ُْـ ػجل اُوبكه، ًٝبٕ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ا٤ُْـ ػضٔبٕ رؼبهف ٍبثن ك٢ ًٞهكٍزبٕ 

كلفَ ك٢ ٛو٣وزٚ، ٝرَٔي ٝرَ٘ي ػ٠ِ ٣لٙ،ٝاّزـَ ثؤكاء ٝظبئق ًٍِٞٚ، ٝٛٞ ٣ي٣ل ٗٞهاً ٝاّواف 

ً ك٤ٞٓبً، ٝاٍزٔو ػ٘ل ٓوّلٙ ك٢ ثـلاك ٝهعغ ٓؼٚ ا٠ُ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٍ٘خ  هِت ٝاْٗواػ ٕله ٣ٞٓب

( ٝأهبّ ٓؼٚ ثغبٓغ ثبثب ػ٢ِ ٓلح ٍ٘ز٤ٖ ٣واعغ ك٤ٜب ٫ٞٓٗب ك٢ أَُبئَ ؽز٠ ٜٓو ك٢ ػ٢ِٔ ـ1ٕٕٛٔ)

اُظبٛو ٝاُجبٖٛ، ٝاٍزقِلٚ ٫ٞٓٗب كٌبٕ أٍٝ ف٤ِلخ ُٚ ك٢ ًٞهكٍزبٕ ًٔب ًبٕ ٬ٓ ػجل هللا اُؾ٤له١ 

اك،ٝك٢ ( هعغ ٓغ ٫ٞٓٗب ا٠ُ)ثـلـ0ٕٕٛٔٓلز٢ ثـلاك أٍٝ ف٤ِلخ ُٚ ك٢ ػوثَزبٕ... ٝك٢ ٍ٘خ )

( هبّ ٓوبّ ـٖٕٛٙٔ( هعغ ٓغ ٫ٞٓٗب ا٠ُ )ا٤َُِٔب٤ٗخ( صْ ا٠ُ ٛٞهآبٕ ٝك٢ ٍ٘خ )ـٍٖٕٛٔٔ٘خ)

٫ٞٓٗب ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ُٔب ٍبكو ا٠ُ اُْبّ ٝاٗزوَ ثؼلٛب ا٠ُ ىث٤واٙ(.. ًٝبٕ ٣٘زوَ ث٤ٖ ا٤َُِٔب٤ٗخ 

( ـ0ٖٕٛٔٝث٤بهح ٣ِٞٛٝخ ا٠ُ رٞك٢ ٍ٘خ )
(ٔ0٘)

. 

 [  ـ1ٖٛٓٔ-ٕٕٔٔا٬ُٔ ػضٔبٕ اٌُب٢ٗ ًٞئ٢ ] -1ٕ

ٛٞ اُؼبُْ اُغ٤َِ ا٬ُٔ ػضٔبٕ ثٖ أٍبػ٤َ ثٖ ا٬ُٔ أؽٔل اٌُب٢ٗ ًٚ ٝئ٢ ٣ٝ٘ز٢ٜ َٗجٚ 

 ػ٠ِ)ثبثب ٛبٛو أُٜلا٢ٗ اُٖٞك٢ ا٤ُْٜو(. 

(، رزِٔن ػ٠ِ ًجبه اُلوٜبء ٝاُ٘ؾبح ٝٗبٍ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ـُٕٕٛٔٔٝل ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٍ٘خ )

ْج٘ل٣خ ًٝبٕ ؽو٣ٖبً ػ٠ِ اُؼَٔ ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ ٝاٍزٔو ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ ٝاٗز٠ٔ ا٠ُ اُطو٣وخ اُ٘و

( ٝأثغل ربه٣قٚ )هَ ـ1ٖٛٓٔػ٠ِ مُي ٓلح ؽ٤برٚ. ًبٕ ُٚ مٝم أكث٢ ٝاْٗبئ٢. رٞك٢ هؽٔٚ هللا ٍ٘خ )

 كبى كٞىاً ػظ٤ٔبً( ًٝبٕ ٣زوٖ ٗظْ اُْؼو. 

                                                           

(
ٔ0٘

 .ٕٗ٘، ٓ ٕاك، أُنًٞه ٍبثوبً، ط ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًو (
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 ٖٓ آصبهٙ : 

 ك٢ ا٧كة : 

 ٣خ ٝاُلبهٍخ ٝاُؼوث٤خ، ٝٛٞ ٓطجٞع. اٌُوكك٣ٞإ ّؼو ثبُِـبد  -ٔ

هٍبُخ )عٞٛوح اُؼوكبٕ( ك٢ اُزٖٞف، ثبُِـخ اُؼوث٤خ  -ٕ
(ٔ0ٙ)

 . 

 [  ـ9ٖٛٔٔ-ٕٓ٘ٔػجل اُوؽٖٔ اُج٘غ٢٘٣ٞ : ] ك٢ ؽلٝك -0ٕ

 ٛٞ اُؼبُْ أُؾون أُلهن أٍزبم ا٧ٍزبمح ا٬ُٔ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ا٬ُٔ دمحم ثٖ ا٬ُٔ اثوا٤ْٛ. 

ث٘غ٣ٖٞ، ُٝٔب ر٤٤ٔي ّوع ُوواءح اُووإٓ اٌُو٣ْ، ٝهوأ ( ك٢ هٖجخ ـُٕٛٓ٘ٔٝل ك٢ ؽلٝ )

اٌُزت ا٤ُٝ٧خ ٝكهً اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝهٖل ٓل٣٘خ ا٤َُِٔب٤ٗخ ِٛجبً ُِزؾ٤َٖ اُؼِْ ٝأهبّ ػ٘ل اُؼ٬ٓخ 

 اُؾبط ٬ٓ أؽٔل أُلز٢ أُْٜٞه ثغبٝٓبه صْ اٗزوَ ا٠ُ ؿ٤وٙ ٖٓ أُله٤ٍٖ ك٢ ا٣وإ ٝرو٤ًب. 

 ٤ّٞفٚ ٝهؽ٬رٚ اُؼ٤ِٔخ : 

ػ٘ل ٝاُلٙ صْ ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ػ٘ل ا٬ُٔ ػجل اُوبكه  (ٍؼل هللا اٌُج٤و)هً ك٢ ث٘غ٣ٖٞ ًزبة ك

ٝهٖل أُلز٢ عب ٝٓبهإ ٝكهً ػ٤ِٚ ُجؼ٘  (اٌُبك٤خ)ػ٠ِ  (ّوػ اُغب٢ٓ)ا٤ُْـ أُبه٢٘٣ ٝهوأ 

 اُوٍبئَ أُ٘طن. 

كهً ثؼٚبً ٖٓ صْ ٍبكو ا٠ُ ٍ٘٘لط ك٢ ًوٝكٍزبٕ ا٣وإ ٝرزِٔن ػ٠ِ ا٬ُٔ دمحم كقو اُؼِٔبء ٝ

اُلوٚ ػ٠ِ ٫ٞٓٗب ا٬ُٔ ػ٢ِ اُويُغ٢ صْ رٞعٚ ا٠ُ )ٗٞكّٚ( ػ٘ل ٫ٞٓٗب أؽٔل اُ٘ٞك٢ّ صْ ا٠ُ 

هٝاٗلٝى كووأ اُل٤ٌِبد ًٝزبة ّوػ اُغـ٢٘٤ٔ ػ٘ل اُؼ٬ٓخ ا٬ُٔ ػٔو اُق٢ٗ٬٤ صْ ػبك ا٠ُ ػ٢ِ 

عبىح ٖٓ ٫ٞٓٗب ػ٢ِ اُويُغ٢ ٝهوأ ؽب٤ّزٚ ػجل اُؾ٤ٌْ ػ٘ل اُلبَٙ ا٤َُل ؽَٖ اُغٞه١. صْ أفن ا٩

اُويُغ٢ ٝهعغ ا٠ُ هٖجخ ث٘غ٣ٖٞ، ٝهل آز٨ ػِٔبً ك٢ اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ ٝاّزـَ ثبُزله٣ٌ ٝاكبك 

اُطبُج٤ٖ ْٝٗو أؽٌبّ اُل٣ٖ 
(ٔ01)

 . 

 ُٝٚ ٓئُلبد ك٢ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ ٝاُْوػ٤خ. 

                                                           

(
ٔ0ٙ

 .ٕ٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٔ01

، ٣ٝ٘ظو : اُؼ٬ٓخ دمحم أ٤ٖٓ ٖ٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ( 

 . 0ٕٗى٢ً ثي، ْٓب٤ٛو اٌُوك ًٝوكٍزبٕ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 
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 ٖٝٓ اُؼِّٞ اُؼوث٤خ : 

 . (أُقزٖو ٝأُطٍٞ)ك٢ اُج٬ؿخ : ؽب٤ّخ ػ٠ِ-أ

 اُٖوف : ك٢-ة

 ؽب٤ّخ ػ٠ِ ٍؼل هللا اٌُج٤و. -ٔ 

 ؽب٤ّخ ػ٠ِ أه٠ٖ ا٧ٓب٢ٗ ك٢ اُج٬ؿخ. -ٕ

[ : ُٝل ك٢ أهث٤َ ْٝٗؤ ْٗؤح ك٤٘٣خ ػ٤ِٔخ، ـ1ٖٛٓٔػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو هًغي ٬ٓ : ] -9ٕ

ٝكهً ك٢ اُؾِوبد اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ ًجبه ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ؽز٠ ٗبٍ ا٢ُ٘ٔ ٝرٞعٜذ َٓبػ٤ٚ 

ٖ أف٤ٚ أُزلٞم ثؼِٞٓٚ اُؼ٬ٓخ اُؾبط ػٔو أك٘ل١ ًٝبٕ أُزوعْ ٓزجؾواً ك٢ ثب٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ٓ

، ٍٔزٚ اُٞهع، أفن اُطو٣وخ اُ٘وْج٘ل٣خ ’اُؼِّٞ ٝاُزلذ ؽُٞٚ ػْواد اُط٬ة ك٢ أُواؽَ أُزولّ

 ػٖ ٤ّقٚ ٍواط اُل٣ٖ )ػضٔبٕ( ف٤ِلخ ٫ٞٓٗب فبُل، ُوت ٗلَٚ ثـ )اُؾَب٢ٓ(. ٍبْٛ ك٢ اُزؤ٤ُق

ثٔئُلبد ٜٓ٘ب 
(ٔ00)

  : 

 ك٢ اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف : -أ

 . (اٌٌٍُْٞ)ًزبة ثؼ٘ٞإ -ٔ

 رؾلس ك٤ٚ ػٖ ٓزقِق أُٞا٤ٙغ أُزؼِوخ ثبَُٔبئَ اُ٘ؾ٣ٞخ ٝاُٖوك٤خ ٝؿ٤وٛٔب.

 ا٧كة : -ة

 (. ٕبُؼ اٌُزبة ثؤٍِٞة أكث٢ أ٤ٗن. ـ1ٖٔٛٔٛجغ ثٌوًٞى ٍ٘خ ) (ٍواط اُطبُت)-ٔ

 [  ـٖٛٗٔٔ-ٕٖٕٔهبكه ا٢٣ٌُٞ : ] -ٖٓ

( ربثؼخ ُٔؾبكظخ ـٕٖٕٛٔا٧ك٣ت اُؾبط هبكه ا٢٣ٌُٞ ُٝل ك٢ هو٣خ )ًٞههوط( )ٛٞ اُؼبُْ 

ًوًٞى.. ٝروػوع ك٢ هٖجخ )٣ًَٞ٘غن( ٖٓ أػٔبٍ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝاٗزظْ ك٢ اُؾِوبد اُؼ٤ِٔخ، ًٝبٕ 

٣ؾت ّؼجٚ ٝٝٛ٘ٚ ُٝـزٚ اُو٤ٓٞخ ٓ٘ن اُٖـو، صْ هبّ ثوؽِخ ُزؾ٤َٖ اُؼِْ ك٢ )اٍز٘جٍٞ(، صْ إٔجؼ 

                                                           

(
ٔ00

. ٣ٝ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام 0ٕٕ، ٓ ٕؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، أُنًٞه ٍبثوبً، ط (

 .ٗ٘ٔك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 
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١ ا٤ُْٜو. كناع ٤ٕزٚ ث٤ٖ ػظٔبء ٝٓلٌو١ اٌُوكٍ ثله فبٕ ثبّب اٌُج٤و( اُيػ٤ْ اٍزبماً )٧ٗغب

. ٝهٖبئلٙ آ٣بد ث٤٘بد ك٢ اُْؼٞه اُو٢ٓٞ اُل٤بٗ ثبُؾٔبٍخ ا٤ُ٘ٛٞخ اٌُوك
(ٔ09)

.  

 ُٝٚ ٓئُلبد ك٢ ا٧كة ٜٓ٘ب : 

 ّ( 9ٕ٘ٔٛجغ ك٢ ثـلاك ٍ٘خ ) (ك٣ٞإ ؽبع٢ هبكه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٔ09

. ٣ٝ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ٕٓٓ، ٓ ٔؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ (

 .٤ٓ٬ٍٔ٘٘خ، أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ ك٢ اُضوبكخ ا٩
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 انًثحث انراتع 

 رجال انطثقح انراتعح 

 ّ [919ٗ-9ٖٕٔ[ ] ـٛٓٓٗٔ-ٖٖٔ٘ٔٓ ] 

 [ ـٛ ٖٖ٘ٔ-00ٕٔأؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو ث٤لاهلاه : ] -ٕٖ

ُٝل اُؼ٬ٓخ أؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو ك٢ ) هوثخ كوهبٕ ( ) كٚ هٝفبٕ ( اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ ًوًٞى 

ّوػ ًبك٤خ اثٖ  ) ك٢ (٤خ ا٧ٍٝ ًزبة أفند أكهٍٚ ػ٠ِ ٣ل أُْب٣ـ ًزبة ) اُلٞائل ا٤ُٚبئ (٣وٍٞ : 

(. ٫ُٞٔٗب ػجل اُوؽٖٔ اُغب٢ٓ ًٝبٕ ٛنا أٓواً ػغ٤جبً ك٬ ٣ٌٖٔ ١٧ ٛبُت هطغ ٛنٙ أُوؽِخ ؽبعت 

ٝثؼل ػْو٣ٖ ّٜواً ٖٓ اُلهاٍخ هعغ ا٠ُ  ٤ٖ٘ ٓزؼلكح، ؽ٤ش ًبٕ ك٢ ٓوؽِخ )اَُٞفزٚ (ا٫ ثؼل ٍ

 (. ٖٓ اُطِجخ ثلهعخ ) ٍٞفزٚ  هو٣خ ) كوهبٕ ( ٝٓؼٚ ًًٞجخ

 ٤ّٞفٚ : 

 لٙ ) ؽلائن رزِٔن ػ٠ِ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ ْٜٓ٘ ا٬ُٔ هبكه هٝٙ ُ ٝهل كهً ػ٘

( ٝا٬ُٔ اثوا٤ْٛ اُلهبئن ( ك٢ ّوػ ) ا٧ٗٔٞمط ( أُؼوٝف )ثَؼل هللا اٌُج٤و ك٢ ػِْ ) اُٖوف 

 اُؼجل٢ٗ٫ ٝاُؾبط ٬ٓ ػجل هللا. 

خ ٝاُؾ٤ٌٔخ ٝا٬ُٔ ػ٢ِ ؽٌٔذ أك٘ل١ ا٤َُبٙ ٖٓ٘ٞه١، ٝثؼل إٔ كهً ػ٤ِٚ اٌُزت اُو٣ب٤ٙ

 ٝاٍزؾَٖ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ا٩عبىح أ١ ّٜبكح اُزؾوط اُؼب٤ُٔخ. 

ً ُِووإٓ اٌُو٣ْ ٖٝٓ أُل ه٤ٍٖ اُؾبمه٤ٖ ًٝبٕ ًبٕ ما ٍجي ه١ٞ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝؽبكظب

ٝأُلز٢ اُؼبّ ك٢ ًٞهكٍزبٕ. ًٝزت ٛٞاٍ ؽ٤برٚ اُزله٤َ٣خ رؼب٤ُن  ٣ؼوف ثؼ٘ٞإ ) ٤ّـ ا٬ٍ٩ّ (

 ؼٜب ٝكهٍٜب ٜٓ٘ب : ٝؽٞا٢ّ ػ٠ِ اٌُزت اُز٢ ٛبُ

 . -ٝك٢ اُج٬ؿخ  –ٝك٢ اُ٘ؾٞ  –ك٢ اُٖوف -أ

(، ث٤٘ٔب ًبٕ هل كوؽ ٖٓ اػلاك َٓؤُخ ّوػ٤خ ٜٝٗ٘  ـٛ ٖٖ٘ٔ/ ّؼجبٕ )  1ٕٝك٢ ٤ُِخ 

 ٣زٞٙؤ ٬ُٖح اُؼْبء، أِٛوذ ػ٤ِٚ ٓضبُٚ ٖٓ أمٗبة
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 (كٞههبٕ  )ا٩هطبع ٝا٫ٍزؼٔبه ِٛوبد كبٍزْٜل ػ٠ِ أصوٛب، ٝككٖ ك٢ هو٣خ  
(ٔ9ٓ)

 . 

 [ ـٖٛ٘٘ٔ- 9ٕ٘ٔأؽٔل ثي : أهاى١ ] -ٖٖ

 ٛٞ ا٧ك٣ت ٝاٌُبرت أؽٔل ؽٔل١ ثي ٗؾَ كزبػ ثي أهاى١. 

كٌ٘ب ٗووأ  )ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٝكهً ك٤ٜب. ٣ٝوٍٞ اُؼ٬ٓخ أُئهؿ دمحم أ٤ٖٓ ى٢ً : 

 . (ٝا٣بٙ ػ٠ِ ) ا٬ُٔ ػي٣ي ( ك٢ ٓلهٍزٚ 

 ا٬ُٓؼ٤ٖ :  اٌُوك٣ٔذ أُزوعْ ثِٖخ اَُ٘ت ٝاُوواثخ ا٠ُ ّبػو١ 

) ًٞهك١ ( ٝ) ٍبُْ ( ٝٛٞ ٖٓ أٍوح ٕبؽت هوإٓ أُؼوٝكخ. ًبٕ ٓزِٚؼب ثبُِـز٤ٖ : 

(  ـٛ ٣ٖٖٔٗخ. ُٝٚ اُجبع اُط٣َٞ ك٢ أكثٜٔب. ث٤ل إٔ ك٣ٞإ أّؼبهٙ اؽزوم ٍ٘خ )اٌُوكاُلبه٤ٍخ ٝ

ؼل. ٝاُٞاهغ إٔ هٖبئلٙ ؽ٤٘ٔب اؽزِذ ا٤َُِٔب٤ٗخ ٌُٝ٘ٚ أٗزظ ثؼل رِي اُلزوح ك٣ٞاٗبً آفو ٓضِٚ، ُْ ٣طجغ ث

ٝؿي٤ُبرٚ ٝرقب٤َٓٚ ٝرواعٔٚ ٗٔٞمط ٖٓ ٛجؼخ اَُب٢ٓ أُٔزبى، ك٤ؾن ٨ُٓخ إٔ رلزقو ثؤكثٚ ٝثؤك٣ت 

(  ـٖٛ٘٘ٔٓضِٚ. ٝرٞك٢ ٍ٘خ ) 
(ٔ9ٔ)

 . 

 [.  ـ0ٖٖٛٔ- 01ٕٔا٤ُْـ هٙب اُٞاػع : ] -ٖٗ

 ُٝل ا٤ُْـ هٙب اُٞاػع ك٢ ٓل٣٘خ ًوًٞى. 

ػ٠ِ ْٓب٣ـ ًوًٞى ؽز٠ ٕبه ػ٠ِ عبٗت ًج٤و ٖٓ كهً اُؼِّٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝػِّٞ اُِـخ 

ً ٣٫ُٞخ إَُٔٞ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ صْ ٓل٣واً ٧ٝهبف ًوًٞى   اُؼِْ ٝأُؼوكخ، ػ٤ٖ ٝاػظب

( ٝككٖ ك٢ ثـلاك. ربهًبً ٓئُلبد ك٢ ػِْ  ـ0ّٖٖٛٔ (، صْ ٓلهٍبً ك٢ ًوًٞى. رٞك٢ ٍ٘خ )9ٕٔٔ) 

 ُِغوعب٢ٗ.  (ٓ٘ظٞٓخ اُؼٞآَ  )اُ٘ؾٞ ٜٓ٘ب : 

٣خ ٣ٝ٘ظْ اُْؼو ك٤ٜب ع٤ٔؼبً اٌُوكٕ ٣غ٤ل اُِـبد اُلبه٤ٍخ ٝاُؼوث٤خ ٝاُزو٤ًخ ًٝٝب
(ٔ9ٕ)

 . 

 [  ـٕٖٛٙٔ -ٖٓٓٔا٬ُٔ ه٤ّي ثي اُجبثبٕ :] -ٖ٘

                                                           

(
ٔ9ٓ

 . 1٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٔ9ٔ

 . 0٘ٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ  (

(
ٔ9ٕ

، ٣ٝ٘ظو: اُِؼ٬ٓخ دمحم أ٤ٖٓ 9٘ٔٓ  اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوبً،( 

 . 9ٕٔى٢ً. ْٓب٤ٛو اٌُوك ًٝوكٍزبٕ ٓ 
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 ٛٞ ا٬ُٔ ه٤ّل ثي ثٖ كزبػ ثي ٖٓ أٍوح ثبثبٕ. 

ُٝل ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ ك٢ ؽلٝك أُق ٝص٬صٔبئخ. كفَ ك٢ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ك٢ اُؾِوبد أَُغل٣خ 

ًٝبٕ ُٚ مًبء ٓلوٛ كزوه٠ ك٢ ٓلاهط اُؼِّٞ اُؼو٤ِخ ٝاُ٘و٤ِخ. ٕؾت اُؼ٬ٓخ ٬ٓ ػجل اُوؽٖٔ 

اُج٘غ٢٘٣ٞ ك٢ ٓلهٍخ اُ٘و٤ت ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ،  ُٝٔب هعغ ا٧ٍزبم ا٠ُ هٖجخ ث٘غ٣ٖٞ ٕبؽجٚ ٓغ 

وٚ ٝهك٤وٚ ك٢ اُلهاٍخ ا٬ُٔ ؽ٤َٖ اُجٌَ٘ل١ كجو٤ب ٣ِزو٤بٕ ٖٓ ػِٞٓٚ ٝٓؼبهكٚ ؽز٠ رقوعب ػ٠ِ ٕل٣

٣ل٣ٚ. صْ ػ٤ٖ ٓلهٍبً ك٢ َٓغل ا٤ُْـ ٬ٍّ ٤ٍٖ٘ ػل٣لح. ًٝبٕ ٣لهً أ٣ٚبً ك٢ أُلهٍخ اُؾ٤ٌٓٞخ 

 اُؼضٔب٤ٗخ. 

خ. ٝثؼل ٣ٝؼلّ ٖٓ ْٓب٤ٛو اُؼِٔبء ٤ٍٝؤر٢ مًو ٓئُلبرٚ اُْوػ٤خ ك٢ كَٖ اُؼِّٞ اُْوػ٤

اُؾوة اُؼب٤ُٔخ ا٧ٍٝ اٗزوَ ٖٓ ا٤َُِٔب٤ٗخ ك٢ ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ا٠ُ اٍز٘جٍٞ ٝثو٢ ك٤ٜب ا٠ُ آفو 

 (. ـٕٖٛٙٔأ٣بّ ؽ٤برٚ ٣ْ٘و اُؼِْ ٣ٝئُق اٌُزت،ٝرٞك٢ ٍ٘خ ) 

 ُٚ ٓئُلبد ٗبكؼخ ٜٓ٘ب ك٢ : 

 اُ٘ؾٞ :  - أ

ّوػ ُط٤ق ٧ُل٤خ اُغ٬ٍ ا٢ٛٞ٤َُ ك٢ ) اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ٝاُقٜ ( أُؼوٝكخ  ) -ٔ

 . (ثبُلو٣لح 

 (.  ـ9ٔٔٛاُلهه ا٤ُٚ٘لح ك٢ ّوػ ٓ٘ظٞٓخ اُلو٣لح ٢ٛٞ٤َُِ ) د  )أٝ 

 (٣خ اٌُوكهٞاػل اُ٘ؾٞ ٝاُٖوف ُِـخ  ) -ٕ
(ٔ9ٖ)

 . 

 [.  ـٖٛٗ٘ٔ-19ٕٔع٤َٔ ٕله٢ اُيٛب١ٝ : ] -ٖٙ

أك٘ل١ اُيٛب١ٝ ٓلز٢ ثـلاك، ٣ٝ٘زَت أثٞاٙ ػ٠ِ أٓواء ثبثبٕ ٛٞ ع٤َٔ اثٖ اُؼ٬ٓخ دمحم ك٢ٚ٤ 

( كهً ك٢ ثـلاك اُؼِّٞ ٝهجَ ثِٞؿٚ ٍٖ  ـٛ 19ٕٔك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ، ُٝل ع٤َٔ ٕله٢ ك٢ ثـلاك ٍ٘خ ) 

اُض٬ص٤ٖ ػ٤ٖ ٓل٣واً ُٔطجؼخ ثـلاك ٝٓؾوهاً ُِوَْ اُؼوث٢ ك٢ عو٣لح ) اُيٝهاء ( اُو٤ٍٔخ، صْ ػ٤ٖ 

ّ (. ًجو ّؤٗٚ ثؼل ٍلوٙ ا٠ُ ا٧ٍزبٗخ ثلػٞح ٖٓ  90ٓٔك٢ ثـلاك ػبّ )  ػٚٞاً ُٔؾٌٔخ ا٫ٍزئ٘بف

 اَُِطبٕ ٝٓو ك٢ ٛو٣وٚ ثٖٔو ٝهبثَ ٗقجخ ٖٓ أًبثو ػِٔبئٜب ٝأكثبئٜب. 

                                                           

(
ٔ9ٖ

. ٣ٝ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام 9ٕٙ/ ٓ ٔأُنًٞه ٍبثوبً. ط –ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك  (

 . 9٘ٔك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوبً، ٓ 
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 ٝثؼل اػ٬ٕ اُلٍزٞه اٗزقت ٗبئجبً ػ٠ِ اُؼوام ٝاُزؾن ثبُٔغٌِ ا٤ُ٘بث٢ ك٢ ا٧ٍزبٗخ. 

ّٝـَ ٗلَٚ ثبُٔطبُؼخ ٝاُزؤ٤ُق ٝػ٤ٖ  ٝػ٘ل ْٗٞة اُؾوة اُؼب٤ُٔخ ا٠ُٝ٧ هعغ ا٠ُ ثـلاك

 ّ ( صْ اٍزؤٗق ْٗبٛٚ ك٢ اُزؤ٤ُق. 9ٕ٘ٔػٚٞاً ك٢ ٓغٌِ ا٧ػ٤بٕ اُؼوام ٍ٘خ ) 

٣خ، ٓغ ٓولهح كبئوخ ك٢ اُِـز٤ٖ اُلبه٤ٍخ ٝاُزو٤ًخ، اٌُوكًبٕ اُيٛب١ٝ ٣ؾَٖ ُـزٚ ا٤ِٕ٧خ 

ُل٤خ ٖٓ٘ٞه ٕ اُن١ ؽٚوٝا أأٓب ٓولهرٚ ا٧كث٤خ ك٢ اُِـخ اُلبه٤ٍخ كٔؼزوف ثٜب ٖٓ هجَ أكثبء ا٣وا

( ) اُلوكًٝ ( ك٢ ٜٛوإ ٍٝٔؼٞا ٓ٘ٚ هٖل٣زٚ اُنائؼخ ا٤ُٖذ اُز٢ ٛـٕٖٓثٖ ؽَٖ أُزٞك٢ ) 

أُوبٛب ك٢ رِي اُؾلِخ، ٣ٝظٜو ٓولهرٚ ك٢ اُزو٤ًخ ٖٓ فطبثبرٚ اُو٤ٔخ اُز٢ أُوبٛب ك٢ رِي اُؾلِخ، 

ُجؤُبٕ اُزو٢ً، ُٝٚ ٓئُلبد ثبُِـخ ٣ٝظٜو ٓولهرٚ ك٢ اُزو٤ًخ ٖٓ فطبثبرٚ اُو٤ٔخ اُز٢ أُوبٛب ك٢ ا

اُزو٤ًخ ًٝبٕ أُزوعْ ؽبئياً ػ٠ِ هٖت اَُجن ك٢ ٤ٓلإ اُْؼو، ُْ ٣لاٗٚ ك٤ٚ أؽل ثؾ٤ش أٗٚ ُٔب 

رٞك٢ اثٖ عَ٘ٚ أ٤ٓو اُْؼواء ) أؽٔل ّٞه٢ ( ٓ٘ؼٚ اٌُض٤وٕٝ ُوت ) أ٤ٓو اُْؼواء (
(ٔ9ٗ)

 . 

 ُٝٚ ٓئُلبد ػل٣لح ٜٓ٘ب ك٢ : 

 ك٢ اُْؼو ٝاُو٤ٖلح ٝك٣ٞإ ٝهثبػ٤بد ٝؿ٤وٙ ٖٓ اُؼِّٞ.  ( ًزبثب0ٔا٧كة : هواثخ ) 

 [. ـٖٛٓ٘ٔهللا دمحم ٕبُؼ اُؼووا١ٝ ] ىث٤و ػجل -1ٖ

ّ ( ك٢ ٓل٣٘خ ػووح اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ كٛٞى رقوط ٖٓ ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ 9ُٖٔٔٝل ػبّ ) 

ّ(. ٍبْٛ ك٢ ْٗو اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ثٔئُلبرٚ ٜٝٓ٘ب : 9ٍ٘٘ٔ٘خ ) 
(ٔ9٘)

  

 ػخ : ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ : أُطجٞ-أ

 ( ك٢ ثـلاك ٓطجؼخ ا٧ٓخ. 91ّٖٔٛجغ ) (ا٬ٓ٩ء أُل٤ل  ) -ٔ

ّ ( ٓطجؼخ اُوٚبء ك٢ اُ٘غق ا٧ّوف  91٘ٔ. ٛجغ ) (ٜٗٚخ كٖ ا٩ْٗبء  ) -ٕ

 أُقطٞٛخ. 

 ١. اٌُوكا٧كة اُلٌِِٞه١ -ة

                                                           

(
ٔ9ٗ

 . 91ٔ/ٓ ٔنًٞه ٍبثوبً. طؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك. أُ (

 . ٣ٝٔٙٓ٘ظو :اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ  

(
ٔ9٘

  . ٕٙٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ ( 
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 [.  ـ1ٖٛ٘ٔ-9ٕ٘ٔا٬ُٔ ػجل هللا ثٖ ا٤ُْـ هبكه : ]  -0ٖ

[ ك٢ هو٣خ أث٢ ػج٤لح اُزبثؼخ ُقبٗو٤ٖ ك٢ ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ٓؾبكظخ  ـ9ًٕ٘ٛٔبٕ ػبّ ] 

ًوًٞى كهً ك٢ ٓلهٍخ ث٤بهح ا٤ُْٜوح ثزقو٣ظ اُؼِٔبء ٝاّزـَ ثبُؼِْ ٝاُؼجبكح ؽز٠ رقوط ػبُٔبً 

ً ٓلهوبً، ٝرَٔي ثؾٚوح ا٤ُْـ ػٔو ٤ٙبء اُل٣ٖ ٓوّل اُطو٣وخ اُ٘وْج٘ل٣خ ُْ ٣ؤفن  ع٬٤ًِ ٝٓلهٍب

ٝا٩ٓبٓخ. ُٝوت ٗلَٚ ثب٫ٗزَبة ا٠ُ هللا، ك٤وبٍ ُٚ : ػجل هللا ا٢ُٜ٩. ًبٕ ٣لهً  هارجبً ػ٠ِ اُزله٣ٌ

اُط٬ة آٓواً ثبُٔؼوٝف ٝٗب٤ٛبً ػٖ أٌُ٘و، ًٝبٕ ٓوعؼبً ُِلزٟٞ، ُٚ ٓئُلبد ك٢ ػِْ اُٞٙغ ٜٝٓ٘ب 

 . (اُٞٙغ أُؾٔل١  )ُُٞلٙ ) دمحم ( ٍٔبٛب  (اُوٍبُخ اُؼ٣ٞٚخ  ): 

 ؾل ا٥ٕ : ٢ٛٝ هٍبُخ ٓل٤لح ُْ رطجغ ُ

( ٝككٖ ك٢ اُوو٣خ.  ـ1ٖٛ٘ٔٝرٞك٢ ٍ٘خ )
(ٔ9ٙ)

  

 [  ـٖٕٖٛٔا٤ُْـ اُؼ٬ٓخ ػجل اٌُو٣ْ ثٖ دمحم ثٖ كزبػ : ]  -9ٖ

ٛٞ اُؼبُْ اُجؾبصخ ا٧ٍزبم ػجل اٌُو٣ْ أُلهً، ٝأُُٞٞك ك٢ هو٣خ ) ر٤ٌخ( ػ٠ِ ٓووثخ ٖٓ 

ً ُِؼِْ  –ٓوًي ٗبؽ٤خ فٞهٓبٍ  اُزبثؼخ ُٔؾبكظخ ا٤َُِٔب٤ٗخ. هبّ ثوؽ٬د ػل٣لح ك٢ ًٞهكٍزبٕ ثؾضب

 ٝأُؼوكخ. 

وٚ ٝكهً ػِّٞ اُؼوث٤خ، ٝأُ٘طن ٝآكاة اُجؾش ًٝزبة اُزْو٣ؼ ك٢ ػِْ اُل٤ٌِبد ٝاُل

ٝإُٔٞٚ ٝاُؼوبئل ٝاُو٣ب٤ٙبد ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُزل٤َو ٝػِّٞ اُووإٓ ٝاُؾل٣ش. ٝأفن ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ 

ٖٓ ُلٕ ا٤ُْـ ػٔو ا٤ُْٜو ثبثٖ اُووكاؿ٢ صْ عٌِ ك٢ ٓؾواة اُزله٣ٌ ٝعٔغ ؽُٞٚ اُط٬ة، 

ٝاهرو٠ ٓ٘بثو اُٞػع ٝر٠ُٞ ا٩ٓبٓخ ٝإلاه اُلزبٟٝ ٝؿلا أُوعغ اُل٢٘٣ ك٢ ثـلاك 

ًٝٞهكٍزبٕ
(ٔ91)

 . 

ك٢ اُؼِّٞ  -٣خ ٝاُلبه٤ٍخ ٜٓ٘باٌُوكُٝٚ آصبه ػ٤ِٔخ ك٢ ٓقزِق اُؼِّٞ ٝثبُِـبد اُؼوث٤خ ٝ

 اُؼوث٤خ ًب٥ر٢ : 

                                                           

(
ٔ9ٙ

ٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ ، ٣ٝ٘ظو: أٍٖٔٓ-ٕؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك، أُنًٞه ٍبثوبً، ط (

 . ٖٙٔاُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ 

(
ٔ91

 . 9ٕٔ، ٕٓأُنًٞه ٍبثوبً، ط -ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك (

 . ٣ٖٝٔٙ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ 
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 ك٢ ػِْ اُ٘ؾٞ: -أ

 . (ًزبة ٓلزبػ ا٥كاة ك٢ اُ٘ؾٞ ُِٔجزلئ٤ٖ  ) -ٔ

. ؽَِ ثٚ ٗظْ اُلو٣لح ُغ٬ٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ. (ًزبة أُٞاٛت اُؾ٤ٔلح ك٢ ؽَ اُلوك٣خ  ) -ٕ

 ٙ (. 9ٔٔ أُزٞك٢ )

 . (هٍبُخ اُؼوكبٕ ك٢ اُٖوف ٝاُ٘ؾٞ ٝاُٞٙغ ٝاُج٤بٕ ) -ٖ

 ك٢ اُٖوف : -ة

 . (ًزبة اُٖوف اُٞاٙؼ ُِٔجزلئ٤ٖ ك٢ ػِْ اُٖوف  )-ٔ

 ك٢ اُج٬ؿخ : -عـ 

 . (ًزبة ف٬ٕخ اُج٤بٕ ك٢ اُٞٙغ ٝاُج٤بٕ )-ٔ

 ك٢ اُِـخ : -ك

 . (كٝهّزٚ : ٓ٘ظٞٓخ ػ٠ِ ٌَّ هبًٓٞ ػوث٢ ًٝٞهك١  )-ٔ

 [  ـٖٛ٘٘ٔ-ٖٖٓٔػٔو ا٤ُْٜو ثبثٖ اُووكاؿ٢ : ] ا٤ُْـ -ٓٗ

ٛٞ اُؼبُْ اُؼ٬ٓخ كو٣ل كٛوٙ ٝٗبكه ػٖوٙ فبرٔخ أُؾوو٤ٖ. ا٤ُْـ ػٔو ثٖ ا٤ُْـ دمحم أ٤ٖٓ 

ثٖ ا٤ُْـ ٓؼوٝف ثٖ ا٤ُْـ ػٔو ثٖ ا٤ُْـ ػجل اُِط٤ق اٌُج٤و ثٖ ا٤ُْـ ٓؼوٝف ُٝٝل ٕبؽت 

وٟٞ ٝاُؼِْ ٝاُيٛل. كهً ٝاعزٜل ك٢ رؾ٤َٖ ( ثب٤َُِٔب٤ٗخ. ْٗؤ ك٢ ث٤ذ اُزـٖٖٛٓٔاُزوعٔخ ٍ٘خ )

 اُؼِّٞ : 

 ٤ّٞفٚ : 

رِو٠ اُؼِّٞ ػ٠ِ ٝاُلٙ ٝػِٔبء آفو٣ٖ ٓضَ ػٔٚ ا٤ُْـ ٗغ٤ت اُووكاؿ٢ صْ هوأ ك٢ ا٤َُِٔب٤ٗخ 

ػ٘ل اُؼبُْ اُغ٤َِ ا٬ُٔ ؽ٤َٖ ا٤ٌَُ٘ل١. ٝكهً اُل٤ٌِبد ٝٓب ٣ْبًِٜب ػ٘ل اُؼبُْ اُلبَٙ ا٬ُٔ ػجل 

 ك٘ل١، ٝٗبٍ ا٩عبهح اُؼ٤ِٔخ ػٖ ػٔٚ ا٤ُْـ دمحم ٗغ٤ت اُووكاؿ٢. هللا أُْٜٞه ثؼوكبٕ أ

ُٝٚ ٓئُلبد ك٢ أُغب٤ُٖ ٜٝٓ٘ب اُؼوث٤خ 
(ٔ90)

  : 

 اُ٘ؾٞ: -أ

 أُْٜٞهح ثبُلو٣لح.  (ؽب٤ّخ ػ٠ِ أُل٤خ ع٬ٍ اُل٣ٖ ا٢ٛٞ٤َُ )-ٔ

 . (ؽب٤ّخ ػ٠ِ ّوػ ا١ٍٞ٘٧ ػ٠ِ اُزٖو٣ق  )اُٖوف : -ة

 (.  ـٖٛ٘ٗٔاُوبٛوح ٍ٘خ ) ٛجغ ك٢  –٬ُٔ ػ٢ِ ا١ٍٞ٘٧ 

                                                           

(
ٔ90

 . ٖٔٗ، ُٕٓٔنًٞه ٍبثوبً، طا -ؽ٤بح ا٧ٓغبك ٖٓ اُؼِٔبء ا٧ًواك (

 . ٣ٝٔٙٗ٘ظو : اٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ 
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 [. ـٖٛٙٙٔ-9ٕ٘ٔا٬ُٔ ًبًٚ ؽٔٚ ثٖ ٬ٓ دمحم ثٖ ٬ٓ ػجل اُوؽٖٔ ا٤ُِْو١: ]-ٔٗ

 ُٝل ك٢ هو٣خ ) ٤ًٌٖ ( ٖٓ أػٔبٍ ٓؾبكظخ ا٤َُِٔب٤ٗخ. 

هبّ ثؼلح هؽ٬د ا٠ُ ) ٓو٣ٞإ ( صْ ا٠ُ ) ٍ٘٘لط ( ثٌٞهكٍزبٕ ا٣وإ ِٛجبً ُِؼِْ ٝأُؼوكخ، 

 ػ٠ِ اُؼبُْ اُغ٤َِ ٝا٬ُٔ ػجل اُوؽٖٔ اُج٘غ٢٘٣ٞ صْ ٍبكو ا٠ُ صْ هٖل ) ث٘غ٣ٖٞ ( ٝهوأ 

) ا٤َُِٔب٤ٗخ ( ٝػبك ا٠ُ ) ٍ٘٘لط ( صْ اٗزوَ ا٠ُ) ثبٗٚ ( ٝكهً ػ٠ِ ا٬ُٔ ػجل اُوؽٖٔ اُوب٢ٙ، صْ 

ٝإَ هؽِزٚ اُؼ٤ِٔخ ا٠ُ هٖجخ )ٝإ ( ثٌٞهكٍزبٕ رو٤ًب، صْ كوٚ ػ٠ِ ا٬ُٔ دمحم ثٖ ا٬ُٔ ؽَٖ ثٖ 

 غ٢. ا٬ُٔ ػ٢ِ اُويُ

ٝأف٤واً ؽَٖ ػ٠ِ ا٩عبىح اُؼ٤ِٔخ ػ٘ل ا٬ُٔ أٍؼل أك٘ل١ ثٖ ا٬ُٔ ػٔو اُق٢ٗ٬٤. ه٠ٚ 

ػٔوٙ ك٢ اُزله٣ٌ ْٝٗو اُؼِّٞ ٝفلٓخ اُلٌو ا٤ٓ٬ٍ٩خ. ُول ًبٕ كو٤ٜبً ٝػبُٔبً ثٔقزِق اُؼِّٞ ٜٝٓ٘ب 

 اُو٣ب٤ٙبد. 

 ٖٓ آصبهٙ : 

 ك٣ٞإ ٓطجٞع : 

اُزٖٞك٤خ. ٝرٞك٢ ٝككٖ ك٢ هو٣خ  اص٢ ٝاُـي٤ُبدعبٓغ ُٔولاه ٖٓ اُؾ٤ٌٔبد ٝاُزٜب٢ٗ ٝأُو

( ٖٓ هوٟ ا٤َُِٔب٤ٗخ )ث٤ِٞ
(ٔ99)

 . 

 [  ـٖٛٗٙٔ-١ٕٔ9ٓ : ]اٌُوكٓؼوٝف اُوٕبك٢ اُْبػو اُؼواه٢ -ٕٗ

ٛٞ ٓؼوٝف ثٖ ػجل اُـ٢٘، ُٝل ك٢ ثـلاك ٍ٘خ أُق ٝصٔبٗٔبئخ ٝص٬س ٍٝجؼ٤ٖ ًٔب عبء ك٢ 

٣خ اَُبً٘خ ع٘ٞة ًوًٞى. رؼِْ اٌُوكرنًوح اُ٘لًٞ اُؼضٔب٤ٗخ، ٝأثٞٙ ػجل اُـ٢٘ ٖٓ ػ٤ْوح اُغجبه١ 

ل اُوواءح ٝاٌُزبثخ ك٢ ًزبر٤ت ثـلاك. اُزؾن ثبُٔؼبٛل اُؼ٤ِٔخ ك٢ ثـلاك. ٝكهً ػ٠ِ اُؼ٬ٓخ ا٤َُ

ً ك٢ ٓلهٍخ عبٓغ اُؾ٤له فبٗخ ثؼل إٔ ُق ػ٠ِ هأٍٚ  ٓؾٔٞك ٌّو١ ا٢ٍُٞ٥ اُن١ ًبٕ ٓلهٍب

ػٔبٓخ ث٤ٚبء ٝثو٢ ٓؼوٝف ٬ٓىٓبً ُِلهً ػ٘ل ا٢ٍُٞ٥ ىٛبء اص٘ز٢ ػْوح ٍ٘خ، ًٝبٕ ك٢ أص٘بئٜب 

 ٣لهً ثؼ٘ اُؼِّٞ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ػ٘ل ؿ٤وٙ أ٣ٚبً. 

ً ُِـخ اُؼوث٤خ ٣ٝ وّٞ ثزؾو٣و ٓغِخ رْ٘و ثبٍْ ) ا٩هّبك ( كػ٢ ا٠ُ ا٧ٍزبٗخ ٤ٌُٕٞ ٓلهٍب

كَبكو ا٠ُ ػ٘بى ٝر٠ُٞ اُزله٣ٌ ك٢ أُلهٍخ ا٤ٌُِٔخ اُْبٛب٤ٗخ ٝرؾو٣و ) عو٣لح اُؼوة ( ٝثو٢ ك٢ 

 ا٧ٍزبٗخ ا٠ُ إٔ اٗزقت ٗبئجبً ُِٞاء ) أُ٘زلن ( صْ هعغ ا٠ُ ثـلاك. 

ا٠ُ ٓب ثؼل ٛلٗخ  ٝػٜل ا٤ُٚ رله٣ٌ اُقطبثخ ك٢ ٓلهٍخ ) اُٞاػظ٤ٖ ( ٝثو٢ اُوٕبك٢ ٛ٘بى

 اُؾوة اُؼب٤ُٔخ ا٠ُٝ٧. 

                                                           

(
ٔ99

 . ٘ٙٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ  (
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 صْ ٍبكو ا٠ُ كْٓن ٝثو٢ ك٤ٜب ٍجؼخ أّٜو صْ ٍبكو ا٠ُ اُولً. 

 ّ( ِٛجزٚ اُؾٌٞٓخ اُؼواه٤خ ُِؼٞكح ا٠ُ اُؼوام. 9ٕٔٔٝك٢ ٍ٘خ ) 

ً أُٔؼ٤بً، ُٝٚ ٓئُلبد ػل٣لح ك٢ ا٧كة اُؼوث٢ :  ً ًٝبرجب ً ثبهػب ُول ًبٕ ّبػواً كناً ٝفط٤جب

فبٕخ اُْؼو ٝك٣ٞاٗبد ٝٓؾبٙواد ٝك٢ اُِـخ 
(ٕٓٓ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
ٕٓٓ

 . 1ٙٔاٍٜبّ ػِٔبء ًٞهكٍزبٕ اُؼوام ك٢ اُضوبكخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ. أُنًٞه ٍبثوًب. ٓ  (

 . ٓٗٗاٗظو : اُؼ٬ٓخ دمحم أ٤ٖٓ ى٢ً ثي، ْٓب٤ٛو اٌُوك ًٝوكٍزبٕ. أُنًٞه ٍبثوبً. ٓ 
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 الخاتمة

يتبين لنا عند استعراض ما تمت دراستو  في ىذه الرسالة أن العيد العثماني قد شيد حركة 

عممية مزدىرة عمى الرغم من الكوارث والتقمبات السياسية وكثرة الحروب التي أثرت عمى النواحي 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية بشكل عام أن سوء األوضاع من ىذه النواحي خمق رد فعل 

كس االتجاه لتمك األوضاع كنوع من الدفاع عن اإلسبلم والمسممين وخدمة اإلسبلم وعمومو معا

 والحفاظ عمى ما ىو موجود . 

شيدت الببلد اإلسبلمية خبلل العيد العثماني اىتمامًا استثنائيًا بالعمم والعمماء والسيما العموم 

يره من العموم . وأصبحت الببلد الدينية من المغة العربية وتاريخ اإلسبلمي وفقو وتفسير وغ

 اإلسبلمية مراكز عممية ذات أىمية فائقة . 

فوفد في عيد العثماني عدد ىائل من العمماء األكراد عمى اختبلف اختصاصاتيم، سعيًا في 

طمب العمم ولقاء الشيوخ واإلفادة منيم ، وآثر بعضيم البقاء في ببلد العثمانيين وببلد العرب مما 

يدًا لتبلقح األفكار وازدىار العموم، كما كان لتمك الرحبلت دورىا في تعزيز الرابطة ىيأ مناخًا ج

اإلسبلمية بين البمدان اإلسبلمية وتقويتيا حتى أصبح من الصعوبة التمييز بين األكراد وغيرىم من 

ع أبناء األقطار األخرػ، فكانت الصفة الموسوعية ىي الغالبة عمى أغمب العمماء األكراد، وتمت

العمماء األكراد بمكانة اجتماعية عمية بين العامة والخاصة، وكانت ليم كممتيم النافذة والمسموعة 

 لدػ العثمانيين وأمراءىم . 

وازدىرت المؤسسات العممية في  العيد العثماني واعتنى السبلطين العثمانيون اعتناء خاصًا 

سسات ، وكانت المدارس من أبرز بيذه المؤسسات وشاركوا إلى جانب العمماء في بناء المؤ 
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المؤسسات العممية التي نالت اىتمام السبلطين، وتنافسوا في إنشائيا بل أصبحت المدرسة كمؤسسة 

عممية راقية وسمة من سمات العيد العثماني التي وصمت إلى مستوػ رفيع من حيث اإلدارة 

تفرغ لمعمم والتعمم ، فقد كانت المدارس والتنظيم والييئة التدريسية والمناىج وسبل الراحة الكفيمة بال

 أشبو بجامعات في ىذا العصر بل أكثر اىتمامًا بالطمبة والمدرسين . 

ن  لمحبة المموك والسبلطين لمعمم ومشاركتيم الفعمية في العمم أثرا كبيرا لدفع العامة من  وا 

العممية التي باتت واضحة  الناس نحو العمم واالىتمام بأىمو من العمماء ،وخمقت جوًا من المنافسة

 لمقارؼء في تمك الفترة . 

فكان العمماء قادة يقتدػ بيم في كثير من األحيان، فكان يرجع إلييم السبلطين في اتخاذ 

قراراتيم لكونيم يمثمون الجانب الديني الذؼ يؤثر عمى رأيي العامة من المسممين وليم الدور القيادؼ 

 يو السمطات في تطبيق إدارتيا. في تطويع العامود التي تستند عم

وأن دور العمماء األكراد في بناء الحضارة اإلسبلمية ، تبدو واضحة وثرية ال يمكن 

االستغناء عنيا في الكتابة في شتى المجاالت المعرفية، فكان ليم دور بارز في إضافة تراث ىائل 

لما تبنوه من الدين اإلسبلمي وبو تفخر بو األمة اإلسبلمية ، ويجعل األكراد في موقع افتخار وعزة 

وصموا إلى ىذا الرقي الحضارؼ المبدع ، فيي أمة محممة بالذكاء والق درة عمى اإلبداع والتمي ز وكان 

اإلسبلم الطريق والسبيل في اليداية عميو ، وترسيخو فيما يعود بالنفع ليذه األمة واستفادة الشعوب 

 األخرػ. 

نما شغموا أرفع المناصب  الكردولم يقتصر دور العمماء  عمى التدريس والتأليف فحسب ، وا 

في الدولة العثمانية ، وال سيما مناصب اإلفتاء والقضاء وتربية السبلطين وتعميميم وغير ذلك ، 
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وبيذا فقد أصبحوا قريبين جدًا من مواقع القرار العثماني ، ولجأ إلييم المسؤولون العثمانيون في أخذ 

لشرعية عمى شكل فتاوػ كانوا يستفتون بيا . فيم أبو السعود العمادؼ وأسرتو المشورة العممية وا

 الذين تولوا مناصب مشيخة اإلسبلم وأصبحوا مستشارين لمسبلطين والصدور العظام . 

بل تمكن بعض ىؤالء العمماء ، من خبلل مواقعم ، أن يخدموا قضايا ببلدىم ، كما فعل 

 تمك المحظة الحرجة التي مرت بيا كوردستان من الحروب . موالنا إدريس البدليسي في أثناء 

الفضل الواضح في تنشيط حركة التأليف في العموم المختمفة ، وال سيما  الكردوكان لمعماء 

في العموم العقمية مثل الحكمة والفمسفة والمنطق وعمم الكبلم ) العقائد ( ، حتى أصبحوا سادة ىذا 

حيدرؼ ( ، و) آل العمادؼ ( و) آل الكوراني ( ، و)آل الحصكفي ( ، النوع من العمم ، مثل ) آل ال

فقصدىم الطمبة من كل بقاع العالم اإلسبلمي لتمقيو عمى أيدييم ، وبمغت شيرتم مناطق نائية من 

 ذلك العالم . 

مام األنبياء  وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين  ، والصبلة والسبلم عمى سيد األولين وا 

المرسمين سيدنا دمحم وعمى آلو وأصحابو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين . وال حول وال قوة وخاتم 

 إال باهلل العمي العظيم . 
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عبد الرحمن بن دمحم بن خمدون الحضرمي المغربي، وفيات األعيان، ط ، ابن خمكان،  -6

 م( .2212دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة األولى ) 

ه(، مروج 346المسعودؼ، أبي الحسن عمي بن الحسين بن عمي المتوفي سنة )  -7

  م ( .1964الذىب، المسعودؼ، مطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الرابعة ، )

 األحاديث الشريفة النبوية .  -8

ه 722-622اإلربمي ، األمير عز الدين اليذباني ابن أبي الييجاء بن دمحم اليذباني )  -9

 (، تاريخ ابي الييجاء ، ط/ ممتقى أىل الحديث . 

أرشاك بوالديان، حول مسألة أصل الكرد ، ط/ دار الفارابي ، لبنان ، بيروت ، الطبعة  -12

 م . 2213األولى 

، سامي سعيد ، والياشمي ، رضا واد ، تاريخ الشرق األدنى القديم ، تاريخ  األسعد -11

 مجيور . 
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االسكندرؼ ، أحمد ، المفصل في تاريخ األدب العربي ، د/ دار إحياء العموم ، بيروت  -12

 م ( .2224، الطبعة الثانية ) 

 . 1999أوغمي، أكمل الدين إحسان، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، ط/استانبول  -13

 أنطون مورتكارت، تاريخ الشرق األدنى القديم .  -14

البحركي ، طاىر مبل عبد هللا ، حياة األمجاد من العمماء األكراد ، ط/ دار ابن حزم  -15

 م ( .2215، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ) 

مير شرف خان ، شرفنامة ، د/ دار الثقافة والنشر ، الطبعة الثالثة ) البدليسي ، األ -16

 م( الناشر / المدػ ، دمشق ، سوريا . 2227

البروارؼ ،أ. دمحم زكي أحمد البروارؼ ، إسيام عمماء كوردستان العراق في الثقافة  -17

 م . 2228اإلسبلمية ، دار الزمان ، دمشق سوريا ، الطبعة األولى 

والدولة العثمانية ، دار الزمان ، دمشق ، سوريا ، سنة  الكرد زكي، البروارؼ ،دمحم -18

 م. 2229م ، الطبعة األولى ، 1929 – 1876

ه ، فتوح البمدان ، 278الببلذرؼ ، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود المتوفي ، سنة  -19

 م . 1921نشر في القاىرة مرات أوليا سنة 

 البوصيرؼ ،شاىد عمى العصر الممموكي.   -22

جوزه لي ، د. أميد إبراىيم ، الحياة العممية في أربيل ، ط/ روز ىبلت أربيل ، سنة  -21

 م ( أربيل . 2228الطبع ) 

الحجي ، دمحم أمين بن فضل هللا ،خبلصة األثر ، في أعيان القرن الحادؼ عشر ،  -22

 ط/ منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، دمشق . 
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 وط في دار صدام لممخطوطات في بغداد .الحيدرؼ ، إبراىيم فصيح ، مخط -23

في العيود اإلسبلمية ، دار الساقي ، بيروت  الكردالخميل ، د. أحمد محمود ، تاريخ  -24

 م . 2213لبنان ، الطبعة األولى 

 زيات، د. عطاف، مؤتمر تجميات حركة التاريخ مدينة في نابمس ، تاريخ مجيول.  -25

العصر العثماني ، ط/ دار الفكر  باشا، د. عمر موسى، تاريخ األدب العربي ، -26

 م . 1989المعاصر ، بيروت ، 

أبو عمي، د. نبيل خالد، األدب العربي بن عصرين الممموكي والعثماني ، طبع في  -27

 م . 2227الجامعة اإلسبلمية ، غزة 

 في المصادر القديمة ، تاريخ مجيول .  الكرددرايفر ،  -28

ن الممموكي والعثماني ، الجامعة أبو عمي، نبيل خالد، األدب العربي بين عصري -29

 م ، دار المقداد لمطباعة . 2227اإلسبلمية غزة 

الذىبي ، دمحم بن أحمد بن عثمان بن قيماز ، ميزا االعتدال في نقمد الرجال،  عدد  -32

 م . 2229( ط / دار المعرفة ، 4المجمدات ) 

المعرفة ، بيروت السبكي ، تاج الدين تقي الدين ، طبقات الشافعية الكبرػ ، ط/ دار  -31

 ، لبنان ، الطبعة الثانية . 

الشاذلي ، محمود ثابت ، المسألة الشرقية ، دراسة وثائقية عن الخبلفة العثمانية، ط/  -32

 م . 1923مكتبة وىبة القاىرة . 

شكيب أرسبلن ، تاريخ الدولة العثمانية ، دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة األولى ،  -33

 م . 2211
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بي ، د. عمي دمحم ، الدولة العثمانية ، ط / دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة  -34 بل  الص 

 م . 2226الثالثة ، 

الطبرؼ، ألبي جعفر دمحم بن جرير الطبرؼ، تاريخ الطبرؼ تاريخ األمم والمموك، ط/  -35

 م . 2221دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ، 

الرحمة المغربية والشرق العثماني ، االنتشار العربي ، تاريخ الغاشي ، د. مصطفى ،  -36

 مجيول . 

 القمقشندؼ ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، دار الكتب المصرية .  -37

المحبي ، دمحم األمين فضل هللا خبلصة األثر في أعيان القرن الحادؼ عشر ، ،  -38

 م . 1699

ط / دار الشؤون الثقافة العامة  زكي بك، دمحم أمين، خبلصة تاريخ الكرد وكردستان ، -39

 م.  2225، بغداد ، الطبعة الثانية ، 

 م . 1982المدور ، مروان ، األرمن عبر التاريخ ، ط/ دار مكتبة الحياة  -42

المزني، جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزني ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال،  -41

 م . 1983( ، ط / مؤسسة الرسالة ، 35تدد المجمدات ) 

ية المنسية ومشاىير الجاويين، مقالة بعنوان ، الكردمصطفى جواد ، جاوان القبيمة  -42

 مجل العممي العراقي ، بغداد . 

الشعب الكردؼ ، ط/ المكتبة العممية ، باكستان، الطبعة المقدم عبد الوحيد ، تاريخ  -43

 م . 1972الثالثة ، 
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ف . مينورسكي، األكراد، ترجمة وتعميق معروف  ، ف.مينورسكي، البروفيسور -44

 ، مطبعة النجوم ، بغداد ، تاريخ مجيول . خزندار

لقاىرة، ، ا، مكتبة مدب وليإلدارة العثمانية في والية بغداد، االنجار، د. جميل موسى -45

 م . 1991، الطبعة األولى

 ىنرؼ بريستيد : مؤلف كتاب العصور القديمة وكتاب تاريخ أوربا العام،.  -46

 ول ديورانت، قصة الحضارة، ىيرودوت : تاريخ ىيرودوت ، تاريخ مجيول .  -47

 . 1988يمماز أوزتونا ، تاريخ الدولة العثمانية ، منشورات مؤسسة فيصل لمتمويل  -48
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