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 ثَيشةكي
 ،ثَٝؿرت بآلٚنطا١ْٚت٠ٚ١ب١ؾٞ ١ٖض٠ظؤضٜإ  ،ص٠ٚ٠ٚ١ٜٓى تَٜٛ ١٥ّ ث١ضتٛن١ نؤب١ْسٟ ١ٖؾت باب١تٞ ظاْػيت ١ٜ ن١         

غااَيٞ  /(4ٚ شَاض٠ ) 2002غاَيٞ /(1شَاض٠ ) ١ طؤظاضٟ نؤضِٟ ظاْٝاضٟ نٛضزغتإ،تٞ غ١َّٝٝ يباب١تٞ ١ٜن١ّ ٚ باب١
ٚ  2001غااَيٞ  /ب(8شَاض٠) ،اْٞي١ طؤظاضٟ ظاْهؤٟ غًَُٝ نٛاض٠ّباب١تٞ  ١تٞ ز٠ّٚٚ ٚببا ،بآلٚنطا١ْٚت٠ٚ١ 2006
( ث١ضِب١ْاسٟ  1شَااض٠)  ،باب١تٞ ؾ١ؾا١ّ يا١ طؤظااضٟ ظاْهاؤٟ زٖاؤى      ،بآلٚنطا١ْٚت٠ٚ١ 2006غاَيٞ /ب(17شَاض٠)

ٚ باب١تٞ  ( بآلٚنطا١ْ٠ٚت34٠ٚ١شَاض٠) ،زٖؤىباشَٜطِظاْٞ س١ؾت١ّ ي١ طؤظاضٟ باب١تٞ ثٛخت١ٜ١نٞ ٚ  2006غاَيٞ /(9)
يَٝهؤَي١ٓٝٚاْا١   ّٚ ٥اغااْرت غاٛٚز يا١    بؤ ٠ٚ١٥ٟ ظ١نؤَي١ضإ ٚ خ١َٜٓٛضإ باؾرتبؤ ١ٜن١ّ داض بآلٚز٠نطَٜت٠ٚ١.  ثَٝٓذ١ّ

ٚ به٠ٚ١َ١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غتهاضٟ نطإ ٚ ب١ ظاْٝاضٟ  ٞ ي١ زٚٚتَٜٛٞ ث١ضتٛنَٝهسا بآلٜٚإٚاّ ب١ ناى ظاْ ،٠ضبططٕٚ
 بطِط١ٜ١نٝإ بؤ ظٜازنطا. ن١ْس نطإ ٚ َْٟٛ ز٠َٚي١َ١ْسغ١ضنا٠ٟٚ 

 اغت ٚنٛضزٕ ي١ غ١ز٠ناْٞ ْا٠ٚضِ ٢ ٚ ضؤؾٓبري٣ ٚ ظاْػت٢ ٚ ٥اٚاناضٜٞيَٝهؤَي٠ٚ١ٓٝنإ ز٠ضباض٣٠ ََٝص٣ٚٚ غٝاغ      
٥ا١ٚ  ٚ نا١ّ ظاْطا٠ٚناا٢ْ    ب١ضثا١ض٠ِ ؾااضا٠ٚ   غا١ض  تٝؿو ز٠خ١ْ١ٚ ٢ٜٚٚ ضٕٚٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ٛاض ٚ ال١َْٜٝه٢ ََٝصن١ْس ب

طَٜت ب١ باب١تٞ َْٟٛ زابٓطَٜٔ ٚ نؤ١ََيَٞ ضاغيت ٚ ظاْٝاضٟ ي١ خؤز٠ططٕ ن١ ثَٝؿرت ٥اَاش٠ٜإ ث١َٓٝزضا٠ٚ ٚ ز٠ن غ١ضز١َ٠
 نٛضزٟ غ١ز٠ناْٞ ْا٠ٚضِاغت.   زٜطؤن١َٞضِ ي١

٥ا١نازضيٝاٟ  يا١   غ١ٜسا٣ َٖٝصا ضؾٝس ؾٓاس٣  ٚ تاْٞز.عبسايؿتاح عًٞ حي٢ٝ بؤط٠زا ثَٜٝٛػت١ غٛثاغٞ ب١ضَِٜع يَٝ      
باؤ   ٕظْاض ت١ٖا ي١ ز٠ظطاٟ ناخ ٚ بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ َٛنطٜااْٞ بها١ّ نا١ ٖاْاس٠ض ٚ ٖاضٜهااضّ باٛٚ      ٚ ب١ضَِٜع  نٛضزٟ

ؾَٝداْٞ ز٠ن١ّ ن١  ٚ ب١ضَِٜع غ١ضباظظأَ ؾٛاْٞ  ٞ نَٜٛدا١ٖض٠ٖٚا غٛثاغٞ ناى ثؿتٝٛاْ ،بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ ث١ضتٛن١
  .باب١ت١نإٚ ١َٖي١نٓهطزْٞ  ضِاغتهطز٠ٚ١ْنَٝؿا ي١  إط١يَٝو ض٠ِزلٝ

َٜه٢ نا١ّ ٚ باؤ ٥ا٣٠ٚ١ با١ غااْا٢ٖ بطاتا١ ز٠غات            َٜع َٝػتاف ثاف ١َٖي١نٔ ٚ ظٜازنطز٢ْ ن١ْس بِطط١ ٚ ث١ضاٚ ٥ 
 بآلٟٚ به٠ٚ١َ١. َٜٝٛػتِ ظا٢ْ ب١ )ثٞ ز٣ ٥َٝـ(خَٜٛٓسناضإ ٚ تَٜٛص٠ضإ ٚ غ١ضد١ّ خ١َٜٓٛضإ، ب١ ث
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 بابةتى يةكةم
 

 ْاغ١نا٢ْ غ١ض١َٖيسإؤق
 ٢ٚ ط١ؾ١نطز٢ْ َريْؿ١ٓٝ نٛضز١ٜنإ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١باغ

  
 :١َب١غت ي١ّ باغ١

 
ٚ بهٛى ي١ الٜا١ٕ   ظ( ن١ْسإ َريْؿ٢ٓٝ ط١ٚض1258٠ -749ى/656-132)٢غي١ غ١ضز٢َ٠ خٝالؾ٣١ ع١با       

َٜط غاا٣١ٜ ز٠غا١الت٢ ضٚسا٢ خ١يٝؿا٣١ ع١باغاٝسا           ضَِٜب١ضٟغ١ضزاضٚ  ًَٝا١نا٢ْ ناٛضز٠ٚ٠ زاَا١ظضإ ٚ يا١ش َٛظٚ خ ٖ
بٛض٣ ٚ ٥اا  ١ٜى زٚاَْٝهٝاْٝـ تٛاْٝإ غا١ضب١خ٢َٜٛ غٝاغا٢   ،ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ ظَٚضب٣١ ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتاْٝإ ز٠نطز

غو يَٝسا٢ْ زضا٣ٚ تاٜب١ت ب١خَٜٛإ )٠ٚى  ،َٝٓٔ ٚ ١ْٖطا٣ٚ ط١ٚض٠ٜإ بَٛ ١٥ّ ١َب١غت١ ْاٗت١ٚا٣ٚ خَٜٛإ ب١ز٠غت ب
ب٢َ ٣٠ٚ١٥ خَٜٛإ خب١ْ١  ،( يكا٤ اخلطبة١ إايٓكٛز ( ٚ ْاَٖٚٝٓا٢ْ َري٣ نٛضز٣ ؾ١ضَاْط٠ِٚا ي١خٛتب٣١ ضَٚشا٢ْ ١ٖٜٓٝسا )

  .ؾ٠ٚ١ٚ بريي١ ثهطاْس٢ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ زٚغتا١ْ به٠ٚ١ْ١ ي١ط١ٍَ ز٠غ١الت٢ ْا٠ْٚسٜساَٜع٣ ١ْٜاضإ ٚ ب١ض١َٖيػتهاضا٢ْ خٝالضِ
نا١ْس قَْٛااغَٝه٢ ط١ؾ١غا١ْسٕ ٚ     ب١َيهٛ ب١ ،ٚ ي١ٜ١ى ناتٛغاتسا ز٠ض١ْن١ٚتٕٛٚ طِطَٛإ ١٥ّ َريْؿٝٓا١ْ ي١ثَٝب    

هاضٜا١ ٥اابٛض٣ ٚ ن١ََٛالٜا١ت٢ ٚ    ثَٝؿه١ٚتٔ ٚ ط١الَي١بْٛٚاسا تَٝج١ضِبْٛٚا١ ٚ ٠ٚى ب١ضٖا١ّ ٚ ز٠ض٥ا١زلاََٝه٢ طَٛضِاْ    
  .غٝاغ١ٝنا٢ْ دٝٗا٢ْ ٥ٝػال٢َ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ غ١ضٜإ ١َٖيسا٠ٚ

غ١ض٠تانا٢ْ ز٠ضن١ٚت٢ٓ َريْؿ١ٓٝ نٛضز١ٜنإ بهَٛي٠ٚ١َٓٝٚ ؾَٜٛٔ ث٢َٝ قَْٛاغ١نا٢ْ  ي١ّ باغ١زا ١َٖٚيس٠ز٠ٜٔ ي١      
  .١ْؾٛصيانطزْٝإ به١ٜٚٔ
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 :ثَٝؿ١ن٢
 
 ز٠ضن١ٚت٢ٓ َريْؿ١ٓٝنا٢ْ نٛضزغتإ:١ٜٝٛنا٢ْ ْاٚخ ٖؤناض٠ ز٠ض٠ن٢ ٚ -

ظَٚضبا٣١ ْاٚنا١نا٢ْ    ا٢ْ ز٠َٚيا١ت ٚ غا١خت٢  ظ( ب١ ٖؤ٣ ب١ضؾطا651ٚ-226) ٢ت٢ غاغا١ْي١ غ١ضز٢َ٠ ز٠َٚي      
ن١ْسٜٔ قا١ٚاض٣٠ بهاٛى ٚ نا١ّ     ،٠ٚ١ٝٝنٛضزغتإ ٚ ب١ظ٠ظي١ت ب١ض٠َٜٛبطز٢ْ ضاغت١ٚخ٣َٛ ي١ ال١ٜٕ ثاؾانا٢ْ غاغاْ

ز٠غت١نا٢ْ ٛضازاض٠نا٢ْ ْاٚن١ ؾاخا٣ٚ ٚ زٚض١ٖ٠ض ي١ ن٠ٚ١َْٛ ز٠غ١التساضَٜت٢ ق١الٚ ؾاضَٚنه١ ؾز٠غ١الت ١ٖبٕٛٚ ٚ 
ن١ ي١ الٜا١ٕ ١٥ضَا١ٕ ٚ    ايهٓػة١ٝ  ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ غ١ضنا٠ٚ ١٥ض٢ْ١َ ٚ ن١ْ١غ١ٝٝنإ )املكازض  ،نٛضزغتاْٝإ ز٠نطز

١٥ّ غ١ضناٚا١ْ ١٥ط١ض  ،ٚ ْاٜابٝإ تَٝسا١ٜظاْٝاض٣ ز٠ط١ُٕ  ،غطٜإ ٚ ططٚث١ ١َغٝش١ٝنا٢ْ تط٣ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ْٛغطإٚ
و ٚ ططْط ي١ ْاٜٚاْسا ََٝصْٚٚٛٚؽ ٚ ظ١نََٛي١ضإ ز٠تٛأْ ظؤض ظاْٝاض٣ ٚ ١ٖٚاٍَ ٚ ز٠ْطٛباغ٢ ب١ن١َي ،ي١ ب١ضز٠غتسابٔ

١ٖض بَٛ صي١ْٚٛ ي١ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ ن١ْ١غ٢ ٖات٠ٚٛ ن١ ١ْٚؾَٝطٚإ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ ؾاض٠ظٚض ب١ خ٣َٛ ٚ نٛاض  ،١ٕب١ز٠غت خب
 .(1)١ٖظاض ن١غ٠ٚ١ بطِٚاٜإ ب١ ٥ا٢ٜٓٝ ١َغٝش٢ َٖٝٓا

ظ( ط١ٜؿت١ٓ 644-637ى/23-16ناتَٝهٝـ ٥ا٢ٜٓٝ ٥ٝػالّ ز٠ضن١ٚت ٚ ؾاتٝش١ َٛغًَُا١ْنإ ي١ غاي١َنا٢ْ )     
ضٚٚب١ض٣ِٚٚ ب١ض٠ْطاض٣ ٚ ب١ضطط٣ ي١ خَٛنطز٢ْ  ،سا بططٕٝنٛضزغتإ ٚ ١َٖٚيٝاْسا ز٠غت ب١غ١ض ؾاضٚ ْاٚن١ ٚ ق١الناْ

ظ( يا١  893ى/279ّ: )ايبالشضََٟٝصْٚٚٛغ٢ ؾتٛسات ب١الظٚض٣  ،َٜو ز٠غ١التساض ٚ خا٠ٕٚ ق١ال٣ نٛضز ب١ٖ٠ٚ١ْْٚٛس
، ْاا٣ٚ ٥ا١ٚ قا١الٚ ثَٝطاا ٚ     -ػاتا بازٜٓإ ٚ ؾ١َعٜٓا٢ْ ٥َٝ -سا١ٖناضٜغ١ضاططت٢ٓ َٛغٌَ ٚ ز٠ظ١ض٣ باغ٢ ز٠غتب١

 ٥انط٣َ-املطز :ق١الٚ ث١ْاطانا٢ْ : "ططت٠ٚٛ ٚ ز٠َيَٝتؾاضَٚنها٣١ْ َٖٝٓا٠ٚ ن١ ب١ض٣ ؾاال٣ٚ ؾاتٝش١ َٛغًَُا١ْناْٝإ 
-زاغاري   ،-ْعٜاو زٖاؤى   طْٛس٣ َاَيتا٣-َعًجاٜةا -املع١ً ،س١ٜا١ْ )؟( ،س١بتٕٛ ،با١ٖظضا ،باع١ظضا ،-ٚز٠ٚضٚب١ض٣

ز٠ّ ؾاَٝد١نا٢ْ ؾااض٠ظٚض٠ٚ٠ ز٠طَٝطَٜتا٠ٚ١ نا١ٚا      ١ٖض٠ٖٚا يا١  ،"نا٢ْ نٛضزإ ؾ١تح نطإباض٠طاَٛٚ ٚ ١ٖ -زاغ١ٕ
ح ناطإ ٚ شَاض٠ٜا١ى يا١نٛضز٠نإ    ب١ؾ١ضِ ؾا١ت  -باشزضا -ٚ زاضا٥اباز -ايكاَػإ -٢ْ ؾاض٠ظٚض ٚ غا١َطإ ؾاض٠نا

 .(2)نٛؾت نٕٛٚب١
قاسب ٚ خٛزا٢ْ ٚالت٢ ١ٖناض٣ ) (3)١ٖض ي١نات٢ ؾتٛسات٢ ٥ٝػالَٝسا ْا٣ٚ خٛزا٢ْ ب١زيٝؼ )قاسب بسيٝؼ(         

 .(4)ٖات٠ٚٛ د١ظٜط١ٖ٠ض٢َُٜ  ي١ ا٢ْ ق١ال٣ ١ٖتار ٚ خٛزا٢ْ قَٛيب( خٛزاهلهاض١ٜ
ظ( ظؤضب٣١ ١ٖض٠ظؤض٣ ْاٚن١نا٢ْ 644-634ى/24 -13 :عُط بٔ اخلطابي١ غ١ضز٢َ٠ خ١يٝؿ١ ع١َٛضزا )      

٠ٚ١ْٚ ٚ ز٠ٜإٕٛ د١ْطا٠ٚض٣ ع١ض٠ب٢ َٛغًَُإ ب١ نٛضزغتاْا باَلٚب١ٖظاضانٛضزغتإ ؾ١تح نطإ ٚ   
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ب١دؤض٠نا٢ْ نٛضزغتإ ثٝت١نا٢ْ ْاٚن١ دَٛضي١ ؾ١َٜٓٛ ططْط ٚ ب١ت١ٓ ٚالت ٚ ب١َٓاَي٣١ ع١ض٠ب ط١ٜؿ ٖؤظ ٚ خٌََٝ ٚ
١َٖٛٚ غ١ضزاض ٚ خا٠ٕٚ ق١الٚ  ،ن١ْس غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ َٛغًَُإ نطإ ب١ ٚازي ؾاضٚ ١ٖض١َُٜنإ ،(5)٥ان١زل٢ بٕٛٚ

ٜإ ب١ ١ْٖسَٜهٝإ نٛشضإ ٚ ١ْٖسَٜهٝؿٝإ بطِٚا ،غ١ضؤى َٖٛظ٠نا٢ْ نٛضز ز٠غ١التٝإ ي١ ز٠غتسا ٚ ي١ ب١ٜٔ نٕٛٚ
ابٛ  -١زا٢ٓٝ٥، ٥َا٢ٜٓٝ ْؤ٣َ َٖٝٓا ٚ ١٥ٚا٣١ْ ز٠ضباظ بٕٛٚ نؿا٠ٚ١ْ ْاٚ ض٠ٚ٠ظ٠ ؾاخ١نإ ٚ ْاٚن١ غ١خت١ ن١ث١نإ

، ٢َالصْٚٚٛغ٢ ٥ٝػو ي١ ضاب١ضا٢ْ بعاظ٢ ١ََٜٝنَٝ -ّ(839-752ٖا/225-135)عًٞ بٔ ذلُس املسا٥يناحلػٔ 
نا٢ْ آلا٣٠ٚ١ْ ب١غ١ضٖات٢ ق١طِطَٝ ؤباض٠ ت١ضخا٢ْ نطزبٛٚ ْابٛٚ ن١ ٚا زٜزا (ايكالع ٚاألنطاز) ه٢ ب١ ْا٣ٚبَٝتَٝن

ضب٣١ ْٛغ١ٓٝنا٢ْ ب١ ب١ ن١ؾ٢ٓ ظؤرلابٔ ١٥ّ نتَٝ ،َٝساالغ٣١ ؾ١حت٢ ٥ٝػؤنٛضزغتإ ٚ زشزاض٠ نٛضز٠نإ ي١ نات٢ ثطِ
                                                                               .(6)١َزا٢ٓٝ٥ ؾ١ٚتا٠ٚ

ٚ طإ ت٢ ٥َٝآلت نٛضز٠نإ ١٥ٚ ١ًًَٝتا٣١ْ ي١ َٚٝ(ز٠َي ظ1234/ى632)ّ صْٚٚٛغ٢ ن١ْ١غ٢ ض٠ٖا١ََٖٝ٣ٚض٠ٖٚا       
١ٖض ب١َٜٛف ب١ زضَٜصا٢ٜ  ،(7)ٚاٜإ ب١ ٥ا٢ٜٓٝ ٥ٝػالّ ٖٝٓاطِشٜإ ثاف ٣٠ٚ١٥ غ١ضؤن١ناْٝإ ي١ْاٚنٕٛٚ ب ١٥ضَٝٓٝا ز٠

ي١ غ٢َ نٛاض نٛضت١ ١ٖٚاٍَ ب١ٚال٠ٚ ٖٝض  ،١ّ ٚ ١ٖؾت٢َ١ ظا٢ٜٓٝزٚٚ غ١ز٠ ٚات١ غ١ز٣٠ ١ٜن١ّ ٚ ز٢َ٠ٚٚ نَٛن٢/س١ٚت
، نٛضزغتاْٝـ ب١ ٖا١َٛٚ ْاٚنا١ٚ   ١ غ١ضنا٠ٚناْسا ب١ضناٚ ْان١َٜٚتز٠ْطٛباؽ ٚ ١ٖٚاَيَٝه٢ َريٚ َٖٛظ٠ نٛضز٠نإ ي

ٚ  (8)٠ٛ ز٠باطا ظ٠ ع١ض٠ب١نا٠ٚ١ْ ب١ض٣َِٜ ٚاي١ٝنإ ٚ غ١ضَٚى َٖٛا٠ٚ١ٝ ٚ ي١ ضَٜطٝؾاض٠نا٠ٚ١ْٝ ي١ال١ٜٕ خَٝالؾ٣١ ٥ٝػالَ
 .بٛاض٣ غ١ضثَٝه٢ ٚ غ١ضب١ضظنطز٠ٚ١ْ ي١ ثَٝـ َري ٚ غ١ضزاض٠ نٛضز٠ناْسا ١َْابٛٚ

ظ ١ْٖطا٣ٚ ١ٜن٢َ١ ب١ض٠ٚ 842ى/227خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ثاف َطز٢ْ خ١يٝؿ١ َٛعت١غ١ّ )املعتكِ( ي١ غاَي٢       
ظ( 892-847ى/279-232ٛٚ ي١ َا٣٠ٚ )٠ٚ١٥ ب ،الٚاظبٕٛٚ ْا ٚ ز٠غ١اَلت٢ خ١يٝؿ١ تا ضِاز١ٜ٠ن٢ ظؤض نع ٚ الٚاظ بٛٚ

 ،ٟاملٗتاس  ،املعتاع  ،املػاتعري  ،ن١ْس ١٥ْساََٝه٢ ن١ّ ١٥ظَٕٛ ٚ بَٝس٠غ١الت٢ ب١َٓاَي٣١ ع١باغ٢ )املتٛنٌ، املٓتكاط 
 .املعتُس( ١ٜى ي١ زٚا٣ ١ٜى بٕٛٚ ب١ خ١يٝؿ٣١ َٛغًَُاْإ

ٜإ قَٛغت٠ٚ١ ٚ ١٥ّ ١ٖي١ ،ٚقٝـ( ،بُػا ،تارغ١ضنطز٠ تٛضن١نإ ن١ ب١ ؾ١ضِا٢ْ ٚ د١ضب١ظ٢ٜ٠ ْاغطابٕٛٚ ٠ٚى )إٜ      
خ١نٝإ نطز ٚ ز٠غتٝإ ططت ب١ غ١ض ظؤضبا٣١ زاَٛز٠ظطاناا٢ْ خٝالؾا١زاٚ خ١يٝؿا٣١ ع١باغاٝٝإ      زؤنَْٛرتَٚزي باضٚ

١َ١٥ غا١ض٠ضِا٣ ٥ا٣٠ٚ١ خٝالؾا٣١ ع١باغا٢ يا١       ،ب١ت١ٚا٠ٚت٢ ن١ْاضطرينطز ٚ ز٠غ١التَٝه٢ ١٥ٚتؤٜإ بؤ ١َْٖٝؿت٠ٚ١
 خ١ٚاضٜر  -بعٚت٠ٚ١ٓنا٢ْ ؾٛضات١نإ  ،ن١ْسٜٔ ت١ْط١ش٠ٚ ٥اضٜؿ١ ٖاتبٛٚ ال١ٜن٠ٚ١ طريَٚز٣٠

ي١ خٛاض٣ٚٚ عريام  ظ869ى/255)اخلٛاضز( ٚ ؾٝع١ ي١ ط١ؾ١غ١ْسٕ ٚ ت١ؾ١ْ١نطزْسا بٕٛٚ ٚ ؾَٛضِؾ٢ ظزل١نإ غاَي٢ 
 .(9)خػاْسبٛٚالٚاظ٣ خٝالؾ١ ١ٖزي ي١ باض٣ بؤ ١٥ّ بعاظا١ْ ض٠ ،١َٖيطريغا بؤ َا٣٠ٚ ثاْع٠ غاٍَ زضَٜص٣٠ نَٝؿا
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ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ زٜاضز٣٠ دٝاب٣٠ٚ١ْٚٛ غٝاغ٢ ي١ د١غت٣١ خٝالؾ٣١ ع١باغٝسا ي١ ضؤش١ٖالت٢ ٥ٝػالَٝسا غ١ض٣ ي١       
َريْؿ٢ٓٝ تاٖري٣  -ظ821ى/205غاَي٢  -سٛغَٝٔ ي١ غ١ض٠تا٣ غ١ز٣٠ غ٢َ١َٝٝ نَٛن٢  نٛض٣ِناتَٝو تاٖري٣  ،١َٖيسا

 ٚ -ظ864ى/250-س٣ ي١ ١ٖض٢َُٜ ت١بطغتإ ي١ غاَي٢ْؿ٢ٓٝ ؾٝع٣١ ظ٠ٜثاؾإ َري ،ي١ ١ٖض٢َُٜ خٛضاغإ زا١َظضاْس
 غاَا١ْٝنإ زٚاتطٜـ ،زا١َظضإ -ظ868ى/254-( ي١ ١ٖض٢َُٜ ؾاضؽ ٚ نطَإ ي١ غاَي٢ )ايكفاض١َٜريْؿ٢ٓٝ غ١ؾاض٣

 .(10)سْزا١َظضاإ َٝٝريْؿ٢ٓٝ غاَاْظ 875/ى261( ي١ غازي بالز َا ٚضا٤ ايٓٗطي١ ١ٖض١َُٜنا٢ْ ١٥ٚ ب١ض٣ ضٚباض )
١ْٜٚػت١ ن١ ١٥ّ باضٚزَٚخ١ ٥اَيٛظ٣٠ زٚٚناض٣ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ٖاتبٛٚ ناض بهات١ غ١ض ؾتَٝه٢ ٥اغا٢ٜ ٚ ب١َيط١      

ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ي١  ،تٝاٜاْسا ض٠ْطبسات٠ٚ١ خٛزَٛختاض٣ ٚ ٜاضز٣٠ دٝاخٛاظ٣ ٚ ١َٖٚيسإ ب١ض٠ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتإ ٚ ز
٢ ْا٠ْٚس٣  الٚاظ ببَٝت ٚ ضَٜدَٛؾه١ض بَٝت بَٛ نطَٚنطزٕ ٚ ١ْؾٛصيانطز٢ْ دؤض٠ نٛضزغتاْٝـ ز٠غ١اَلت٢ خ١يٝؿ١ٚ ز٠َٚي١ت

ز٠غ١التَٝه٢ ْاٚخ٢َٜٛ ي١ ال١ٜٕ خ١َيه٢ نٛضز٠ٚ٠، ب١تاٜب١ت ١٥ط١ض ٥اطازاض٣ ٠ٚ١٥ بري ن١ نٛضزغتإ ثط٠ِ يا١ قا١الٚ   
غا١ض٠ضِا٣ ١٥َا١    ،ت ٚ تاٛف باض٠طاٚ ث١ْاطاٚ ؾاضَٚنه٣١ ؾٛض٠زاض ن١ ز٠ٚض٠ زضإٚ ب١ ن١ْس ظزلري٠ نٝا١ٜن٢ غا١خ 

١ٖض ي١  ،ثَٜٝٛػت١ ٥اَاش٠ بَٛ ٠ٚ١٥ بهطَٜت ن١ نٛضزغتإ ١َٖٛٚ ١َضز ٚ َك٠ٚ١َات٢ َريْؿ٢ٓٝ غ١ضب١خ٣َٛ تَٝسا ١ٜ١ٖ
َٛظ٣ ٥ااظاٚ         ٚ  دا١ْطا٠ٚض ق١ال ٚ ؾٛضا٠ٚ ٠ٚى باغهطا تا ْاٚن٣١ ؾاخا٣ٚ نا١خ ٚ يا١ طاطتٔ ْا١ٖاتٛٚ ٚ ز٠ٜاإ ٖا

 . (11)ساضز٠غ١الت
ػاَْٝه٢ غطٚؾت٢ ْاٚن١نا٢ْ نإ ٠ٚى ق١َيظزلري٠ نٝا ،١ٜن٢ ؾاخا٣ٚ غ١خت١ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ْاٚن١ نٛضزغتإ      

ن٢ باف ١َٝه٢ زضَٜص٣ ب١ضطط٣ ثَٝو ز٠َٖٝٓٔ ٚ ب١ض٣ ؾاال٣ٚ غٛثا٣ ْٝعا٢َ ز٠َٚي١تإ تا ضِاز٠ْٜا٣٠ٚ٠ٚ ز٠ثاضَٜعٕ ٚ ًََٖٝ
ن١ ي١ الٜا١ٕ  ١ن٢ ظؤض ق١ال ٚ ثا١ٜطا٣ د١ْط٢ ١ٖبٕٛٚ ي١ غ١ض يٛته١ ٚ ث١ْاط٣١ ١٥ّ ظزلري٠ نٝاٜا١ْ شَاض٠ٜ ،ز٠ططٕ

نإ ٠ب١ضظس١َٝسٟ ٚ ٗطا٢ْ ٚ زاغ٢ْ١ ٚ ب١ش٣ٚ١ْ ٚ ١ٖظبا٢ْ ٚ ظ٠ضظاض٣ ٚ ٝٚ ١ٖناض٣ ٚ َ تا٢ْٖبٛ -َٖٛظ٠نا٢ْ بٛخت٢
١عكٛب٢ ٜ ٛإت١ْا١ْت ََٝصْٚٚٛؽ ٚ دٛططاؾٝ ،ٖتس ٠ٚ١ٜ ب١ض٠َِٜٛز٠بطإ…ٚ ؾاظ٠ْطإ ٚ ط١الَي٢ ٚ طَٛضإ  ٚ طاٚإ ٚ يٛضِ

ْاٚ  "األنبازٞ زاض االنطاز غًٝع -نٛضز٠ زَيط٠ِق١نإ ٣خا١ْ" ب١ -اقًِٝ اجلباٍ-ظ( ١ٖض٢َُٜ نٝا 905ى/292ثاف )ّ
ظ( ز٠َيَٝت ي١ نٛضزغاتاْسا ؾا١ف   1656ى/٢1067 ١٥ٚيٝا ن١ي١ب٢ )ّعٛمساْؤن٢ ١ٖض ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ط١ضِ ،(12)ز٠بات

١ ْٝاٛ ًَٝإَٛ نا١نساض     ١ٜ١ٖ ٚ شَاض٣٠ تؿ١ْطهٝٝا٢ْ نٛضز با ١ٖظاض َٖٛظ ٚ خ٢ًََٝ نٛضز ٚ س١ٚتػ١ت ٚ س١ؾتا ق١ال
َ٢ًََٓٝ ٚ  زٜاضبا١نطزا ْعٜها٣١ ثا١زلا قا١الٚ ؾاٛضا      ٖا١ض٢َُٜ  ظ( ت١ْٗا ي1285١ى/684ٚ )إبٔ ؾساز( )ّ (13) ز٠خ١

 .(14)نه٣١ شَاضز٠ٚٚؤؾاض
١ضزاضا٢ْ نٛضز يَٝاط٠ ٚ يا٣ٚ١َ   ب١ض٠ ب١ض٠ َري ٚ غ ،ب٢ْٚٛ خٝالؾ٣١ ع١باغٝساب١َٜٛ ٖٝض غ١ٜط ١ْٝٝ ي١ط١ٍَ الٚاظ      

ز٠ضبه١ٕٚ ٚ ْاٚن١ٜ١ى ٜإ ق١ال١ٜى بَٛ خَٜٛإ زابربِٕ ٚ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ به١ٕ ٚ دَٛضَٜو ي١ ز٠غت١التساضَٜت٢ ْااٚخ٢َٜٛ  
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ٛضز١ٜنإ به١ٜٔ ب١ ز٠تٛاْري ز٠ضن١ٚتٔ ٚ ط١ؾ١غ١ْس٢ْ َريْؿ١ٓٝ ن ،ب١ ثؿتب١غذي ب١ غ١ضنا٠ٚنإ ،ز٠غت١ب١ضبه١ٕ
 : غ٢َ قَْٛاغ٠ٚ١

 
 ظ(:9ى/3سإ )٣٠ْٛٝ ١ٜن٢َ١ غ١ز٣٠قَْٛاغ٢ غ١ض١َٖي  :قَْٛاغ٢ ١ٜن١ّ

 
/٢َ١َْٖٛ ظا٢ٜٓٝ بَٛ ١ٜن١ّ داض ي١ ١ْٖس٣َ ْاٚنا٣١ نٛضزغاتإ   ٣٠ٛٝ ١ٜن٢َ١ غ١ز٣٠ غ٢َ١َٗٝ نَٛن٢ي١ ْ         

طَٜو خبات١ ١ٜن١ّ ن١غا١ٜت٢ نٛضز ي١ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝػالَٝسا تٛاْٝبَٝت٢ باشَٜ ،ق١ٚاض٣٠ غٝاغ٢ نٛضز٣ بهٛى زا١َظضإ
 ،٠ غ١ضب١خ١َٜٝٛن٢ غٝاغ٢ بَٛ خ٣َٛ زابري بهات ٚ ضََٚي٢ ي١ ضٚٚزا٠ٚنإ طَٝطابَٝتَٛٝؾضنَٝؿ٢ ز٠غ١الت٢ خ٠ٚ١َٜٛ ٚ  شَٜط

ظ( 842-833/ى227-218 :)املعتكِ ( ن١ ي١ غ١ضز٢َ٠ خ١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ٟايُهطزعك١ُ ١٥ٚا عٝػ١ُت٢ نٛضز٠ )
ز٠ضٜان٣١  نٛض٥٣ِاظ٠ضباجيا١ْ ٚ ز٠ن١َٜٚت١ ضَٚش١ٖالت٢ ؾاض٣ خؤ٣ ٚ با خا٢ْ٠ٚ ؾاض٣ ١َض٠ْس بٛٚ ن١ ؾاضَٜه٢ ١ٖض٢َُٜ

 .(16)ْا٣ٚ ز٠بات "ٟ قاسب َطْسايُهطزعك١ُ "١ٜعكٛب٢ ب١ ،(15)٠ٚ١َٝٝٚضَ
ٖٝض ظاْٝاض١ٜى ي١ غ١ض ١٥ّ َري٠ نٛضز٠ ١ْٝٝ ٚ ْاظاْطَٜت ي١ ض َٖٛظَٜه١ٚ ٚ نَٕٛ ٚ ن٣١ بَٛت١ خا٠ْٚاس ؾااض٣           

ٚ ثاؾإ  (17)ث٠ٜٛ١ْس٣ نطز ب١ بعاظ٢ باب١ن٢ خٛض٠ٚ١َٝ٠ِ  ظ835ى/٠ٚ220ْس٠ ١ْبَٝت ن١ ي١ غاَي٢ ١َض٠ْس ؟ ت١ْٗا ١٥
-842ى/232-227: ايٛاثلٚ خطا١ٜ ظٜٓسا٠ٚ١ْ ٚ تا غ١ضز٢َ٠ خ١يٝؿ١ ) ٠ٚ١ٝ ز٠غتطرينطاٝي١ ال١ٜٕ غٛثا٣ ع١باغ

 .   (18)ظ( ١ٖض ي١ ظٜٓسإ ب847ٚٛ
 اضغٝػ٢ْ ٚ (20)ضؤش١ٖالت٢ َٛغٌَ ٢نٛضز ي١ نٝانا٢ْ زاغ١ْ (19)خؤؾ٢َري نٛض١ٖ٣ِض ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا د١عؿ١ض٣         

 -ابٔ عُط ٠عٜطد -( ي١ د١ظٜط٣٠ بَٛتإ ٟايُهطزَٛغ٢ َٛغا٣ نٛضز ) ٢ُ د١ظٜط٠ ٚي١ ١ٖضَٜ (ٟايُهطزْكط ) ٜإ نٛضز
 قطزٚاا تا٢  آلٚ ن٢ ناٛضزإ باٛٚ يا١   ؤغا١ض " ٔي١ َا١ضِ َٛغاا٣ ناٛضز٠ٚ٠ ز٠َياَٝ     ١ٝنإغطٜاْ غ١ضنا٠ٚ ،ز٠ضن١ٚتٔ
 .(21)"نٛضزغتإ
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 :ظ(946-864ى/334-250)إقَْٛاغ٢ ط١ؾ١غ١ْس٢ْ ز٠غ١التساض١ٜن :قَْٛاغ٢ ز٠ّٚٚ
 

ي١ّ قَْٛاغ١زا ز٠غت١التساضا٢ْ نٛضز ب١شَاض٠ ظَٚضتطٕ ٚ ي١ض٣ٚٚ دٛططاؾ٠ٚ١ٝ ي١ ١َٖٛٚ ْاٚنا١نا٢ْ نٛضزغاتإ         
ي١ناٚ  ،ه١ َريْؿَٝٓٝهٝإ ثَٝهَٗٝٓا١ُ٠ٚت ١ْٖسَٜهٝإ ْٝت١ْاْ ،غٓٛض٣ ز٠غ١التساضٜاْٝـ ب١ضؾطاٚاْرت٠ ،ب١ضناٚ ز٠ن١ٕٚ

 َري عٝػ١ُت ٚ ٖاٚن١ضخ١نا٢ْ ظٜاتط ي٠ٚ١ ز٠نٔ ن١ ت١ٚاٚ غ١ضب١خَٛبٔ.
نا٢ْ بانٛضٚ ضؤش١ٖالت٢ َٛغًَسا شَاض١ٜ٠ى َري٣ غ١ضب١خَٛ ز٠ضن١ٚتٔ ٠ٚى ١ٝي١ز٠ظ١ض٣ ١ٖناض٣ ٚ ْاٚن١ ؾاخاٜٚ      

( خا٠ٕٚ ق١ال٣ ٟايُهطزؾساز ٚ َري ؾ١زاز٣ نٛضز ) (23)٠ٕ ق١اَل٣ ١٥ضز٠َؿتخاٚ (22)( ٟايُهطزدعفط د١عؿ١ض٣ نٛضز )
 )ضؤغا٤ األنطاز نٛضز  نا٢ْغ١ضؤن١ ظ( ب923١ى/310ن١ ت١ب١ض٣ )ّ زٟ ٚ ن١ْسا٢ْ (24) -ظاخ٣َٛ ٥َٝػتا -س١غ١ْٝ١ 

ز٠غا١التٝإ   ظ( ْاٚن١نا٢ْ شَٜط892-870ى/279-256: ز٢َ٠ خ١يٝؿ١ )املعتُسغ١ض ، ١٥َا١ْ ي١(25)ْاٜٚإ ز٠بات
 الع١بسٚ نٛض٣ِ ٢ٖاضْٚ ٠ٚضططت ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١غت ي١ط١ٍَ (26)ضات١نإ )اخلٛاضز( ز٠بطز ٚ غٛزٜإ ي١ بعاظ٢ ؾ٠ٛب١ضَٜٛ

ٕ  ناٛض٣ِ س١َاسإ   ٣ عا١ض٠ب - بٓٛتػًاب  -ٚ غ١ضزاض٣ ٖاؤظ٣ تا١غًب  ضات١نإ ٛغ١ضنطز٣٠ ؾ ٚ ثَٝها٠ٚ١   س١َاسٚ
ظ ١َٖٜٛٚإ ٜا١ى يا١ زٚا٣ ٜا١ى    894ى/281، ب١َٜٛ ي١ غاَي٢ (27) ٚز٠ٚضٚب١ضٜسا ؾاض٣ َٛغٌَ ز٠غتٝاْططت ب١غ١ض

خ١يٝؿ١ ب١ غٛثا١ٜن٢ ط١ٚض٠ٚ٠ خٛزٟ ، ظ(902-292ى/289-279: املعتهسن١ٚت١ٓ ب١ض ؾاال٣ٚ خ١يٝؿ٣١ ب١َٖٝع )
 .(28)سا ١ٖضزٚٚ ق١الن١ ناٚيبهطَٜٜٔٓاٚ بطِٜاض٠َٜٛٚ١ٝ ب١ض٠ٚ ق١ال٣ ١٥ضز٠َؿت ًَضٜٚهطز٠ ق١ال٣ س١غ١ْٝ١ ٚ ي

 ،ْاٚ َري٠ نٛضز٠نا٢ْ ز٠ظ١ض٣ ١ٖناضٜسا َري ؾ١زاز ي١ ١َٖٜٛٚإ ب١َٖٝعتط بٛٚ ٚ خا٠ٕٚ غٛثا١ٜن٢ تٛن١ُ بٛٚ ١ي      
 .(29)خ١َآلْس٠ٚز١ٖ٠ظاض ن١ؽ  ب١شَاض٣٠ ن١نساض٠نا٢ْ  ظٜاز٠ض٣ٚ٠ِ نطز٠ٚ ٚ ت١ب١ض٣

ْٝا٣٠ٛ   ١ٖض يا١  بؿ١ٜٛٓ اينٛضزغتإ غ١ضَٚن١نا٢ْ ٖؤظ٣ ب١ش٣ٚ١ْ ) ٣نٛضي١ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ ٚ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ با     
٠ٚ١ تٛاْٝإ ق١ٚاض١ٜ٠ن٢ غٝاغ٢ بهٛى بَٛ خؤٜإ ثَٝها٠ٚ١ بٓاَٝٔ ٚ   /ْؤ٢َ١ٜ ظا٢ٜٝٓٝز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠ غ٢َ١َٗٝ نَٛن

ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ غ١ضنا٠ٚنإ ز٠طَٝط٠ٚ١ِْ ن١ ٖؤظ٣ ب١ش٣ٚ١ْ  ،( به١ْ١ ثَٝط٣١ خؤٜاPinakaٕ) ى١ْ١ق١اَل٣ ب١ْاٚباْط٢ ؾ
 .(30)ه٢ ب١ ز٠غت١ٜ٠ٚ١َا٣٠ٚ غَٝػ١ز غاَي١ ق١ال٣ ؾَٝٓ

تا  نٛضز غ١ضزاضاْٞي١  (ابٔ ايهشاىظٚساى ) نٛض٣ِ (31)٥اٚا٣ ؾاض٣ ت١ضغٛؽ١ظٜط٠ٚ ي١ ضؤش١ٖض ي١ ١ٖض٢َُٜ د      
، ١٥ّ َري٠ نٛضز٠ ي١ ٥ٝػالّ ١َٖيط١ضا٠ٚ١ٜ ٚ (٣ ب١ز٠غت٠ٚ١بٛٚد١عب١ض)؟( -ظ( ق١اَل٣ )د١عؿ١ض927٣ى/315غاَي٢ )
 ،(٠ 944ّ٠ٚ-919ٖاا/ 332-306ب١ ٥ُٝجطاتَٛض٣ بٝع٠ْت٢ ضؤَاْٛغا٢ ١ٜنا١ّ )  ٢ نطز ٜٚ ث٠ٜٛ١ْس ١ْقطاْٞبٛٚ ب١ 
 ، تا٠ٚ٠ٚ ق١ال٣ د١عؿ١ض٣ ب١ض٠َِٜٛببا٠ٚ تا ب١ْا٣ٚ ١ٜٝ١٥ثَٝب١خؿ٢ ٚ ْاضز ثازاؾت٢ زا٠ٚ١ٜ ٚثاض٠ ٚن١ى ٚتؿاق١٥٢ٜٚـ 

 .(32)ز٠غتطري نطا ٞ ٚغٛثا٣ ع١باغن١ٚت١ب١ض َٖٝطؾ٢ ظ 927/ى٢315 غاَي
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يا١ ٖا١َٛٚ    ،ن١ْس ي١ غا١َضِا٣ ثاٜت١خت٢ ١٥ٚ نات٣١ خٝالؾ٣١ ع١باغ٠ٚ١ٝٝ ْعٜو بٛٚٚض ١ٖضز٠ظ١ض٣ ؾاض٠ظ        
١٥ّ ز٠ظ١ض٠ ١ٖض ي١ن٠ٚ١َْٛ ظَٜاس٣ شَاض٠ٜا١ى    ،ز٠ظ١ض٠نا٢ْ تط٣ نٛضزغتإ ثرت ز٠غ١التساضَٜت٢ نٛضز٣ تٝازا زا١َظضا

غ٢ًٜ٠َٛٝ ن١ خا٢ْ٠ٚ ن١ْسإ ق١الٚ  ،ثري٣ع١ٜؿا٢ْ، با ،ط١الَي٢ ،ؾاظ٠ْطإ ،َٖٛظ٣ ط١ٚض٠ ٚ ب١ َٖٝع بٛٚ ٠ٚى ب١ضظٜهإ
 .(33)……، زظزإ، قػٓإ ،ظ٠َيِ ،غطَاز ،غريٚإ ،ثري ،زاضا٥اباز ،غا١َطإ :ي١ٚا١ْ ،ؾٛض٠زاضبٕٛٚ ؾاضَٚنه٣١

ت١ْا١ْت ناضٚباض٣ غٝاغ٢ ٚ  ،نطزبٛٚناٚ غ١ضب١خ٢َٜٛ خَٜٛإ ز٠غت١ب١ضاز١ٜ٠ن٢ ب١ضظؤضب٣١ ١٥ّ َٖٛظا١ْ تا ضِ         
ٕ    ٚازي ٚ باادطط ٚ  ،اضا٢ٜ ْاٚن١ن١ ب١ز٠غت خَٜٛا٠ٚ١ْ باٛٚ ٥ابٛض٣ ٚ ز خا١َيه٢   ،ؾ١ضَاْبا١ضا٢ْ ز٠َٚيا١ت٢ يَٝٓا١بٛٚ

١ٖضطٝع طَٜٛطِا١ٜزيَ  ز٠غ١الت٢ ْا٠ْٚس٣ ْابٕٛٚ  ،ؾاضَٚنه٣١ ؾاض٠ظٚض ب١ طؿت٢ ٥اظاٚ دٛاََٝط ٚ ؾ١ضِن١ض ٚد١ضب١ظ٠بٕٛٚ
نطزٕ ثؿاتٝإ با١ قااضي٢ ٚ ثتا٣ٚ١ ؾاضَٚناه١ن١      ؤي١ خا بَٛ ب١ضطط٣  ،ٚ شَٜطز٠غت٢ خ١َيها٢ْ بٝاْٝإ ق١بٍٛ ١ْز٠نطز

ٌ  ،(34)ز٠ب١غت  ،ؾااض٠ظٚض ؾااضَٜه٢ بهاٛٚن١    "َٝات  ظ( ز٠َي978ى/367ّ: ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ ط١ضَٚن٢ ْاٚزاض )إبٔ سٛقا
 .(35)..."َري٣ تٝا١ٜ ي١ ال١ٜٕ غَٛيتا٠ٚ١ْ ٚ ١ْ بادطط ١ْ...٠نإ ز٠غتٝإ ب١غ١ضاططت٠ٚٛنٛضز
ْعٜه٠ٚ١  ظ نَٛت١ ؾاض٠ظٚض ٚ ي953١ى/341غاَي٢  ْعٜه٣١ ٚ ٌٗ( ن١ ط١ضَِٚنَٝه٢ تط١ٖ٠ض٠ٖٚا )َػعط بٔ ًَٗ          

ؾااض٠ظٚض بطٜتٝا١ يا١ نا١ْس ؾاضَٚناه١ٚ      "ب٠ٚٛ ٥اَاش٠ بَٛ ٠ٚ١٥ ز٠ناات نا١   خ٣َٛ ْاٚن١ن١ ٥اطازاض٣ باضٚزَٚخ٢ ْاٚ
ظؤضبا٣١ َري٠ناْٝاإ يا١     ...خ١يه١ن٣١ ٜاخري ي١ غَٛيتإ ،)ِْٝ ١٥ظضِا٣( طٛتطَٜت٢ ز٠ََٝؾاضَٜه٢ تٝا١ٜ ث ...طْٛسَٜو
 (.36)"بْٛٚٔ ي١ خ١يٝؿ١نإٝؾَٝط٣ ٜاخ...خؤٜا١ْ
ٜٚػت٢ ؾاض٠ظٚضٜـ  ،ن٣٠َٛٝ ١َٖي١ُت١ ب١ضؾطاٚا١ْن٣١ بَٛ غ١ض ز٠ظ١ض٣ َٛغٌَ ٚ ١ٖناض٣ي١ نٛاض  املعتهس)خ١يٝؿ١      

١ٖٚيَٝه٢ بَٝجاٜاْٝسا بَٛ  ،ٚن١ن١ي١ ١ْٜاضإ ٚ ب١ض١َٖيػتهاضا٢ْ ثاى بهات٠ٚ١ ٚ ز٠غ١الت٢ ْا٠ْٚس٣ بط١ضََِٜٓٝت٠ٚ١ بَٛ ْا
تٛاَْٝت غ١ضن١ٚتٔ ب١ز٣ بََٝٓٝت ي١ب١ض ثتا٣ٚ١ ؾااض٠ن١ ٚ ظؤض٣ ٚ داٛاََٝط٣    بب١دََٝٗٝٓا٢ْ ١٥ّ ١َب١غت١ ب٢َ ٣٠ٚ١٥ 

 .(37)ن١نساض٠نا٢ْ
 ظ903ى/290غاازي  ، ن١ ( ٖات٠ٟٚٛايُهةطز ابٔ أبٞ ايطبٝع ٣ ؾاض٠ظٚضزا ت١ْٗا ْا٣ٚ )١ز٠غ١التساضاْ ١٥ّ َْٝٛي١      

 .(38)اٚ ثَٝه٠ٚ١ بطِٜاض٣ ٜاخٝبْٛٝاْسا(٣ زابٛ غعٝس اخلٛاضظَٞزاَيس٣٠ غ١ضنطز٣٠ ع١باغ٢ ١ٖالتٛٚ )
ظ بطاٜإ ْٚساز ٚ غامن نٛضِا٢ْ َري ١٥ظي١ز٣ ع١ٜؿا٢ْ تٛاْٝإ ز٠غت ب١غ١ض 913ى/300ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢       
ٚى زاسي١ظضَٜٓٔ ٚ بَٛ َا٣٠ٚ ْعٜه٣١ ث١زلا غاٍَ ٠ٚض ٚ ؾاض٠ظٚض ٚ غا١َطإ بططٕ ٚ َريْؿَٝٓٝه٢ به١ٜٛٓنا٢ْ زْاٚن١

ب١َ١ف زا١َظضاْس٢ْ ١ٜن١ّ َريْؿا٢ٓٝ   ،ن١نساض٣ ١ٖبٛٚ ا٣ٚ١٥ٕ ؾاٜا٢ْ باغ١ ١ٖض ١ٜنَٝهٝإ ١ٖظاض ،سٛنِ به١ٕ
 ٣ (بازآغامن ْا٣ٚ ) ٚ نطزا٥ٚا زٜه٣١َري غامن ق١اَل٣ قػٓا٢ْ نطز٠ باض٠طا٣ خؤ٣ ٚ ق١اَل١ٜن٢  ،(39)نٛضزٜإ ضاط١ٜاْس

 .(40)ايَٝٓ
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يا١ غا١ضز٢َ٠    ،غاتإ ٚ ٚاغتٝؿا٢ ططتا٠ٚ١   ضِيٛ ْٚااٚخ٢َٜٛ ز٠ظا١ض٠نا٢ْ خٛظغاتإ     دٝاخٛاظ٣زٜاضز٣٠          
( ٠ٚى ٟايُهطزَطز ذلُس بٔ عبٝساهلل بٔ ٖعاضََٝطز٣ نٛضز )١ٖظاض نٛض٣ِ ٣آلعٛبٝس نٛض٣ِ ٣ذل١َ١ز ،خ١يٝؿ١)املعتُس(

ب١َٜٛ ١ٜعكٛب٢ غ١ؾاض  ،ن٢ ط١ٚض٣٠ ١ٖبٛٚ ي١ ن١نساضا٢ْ نٛضزَريَٜه٢ ْاٚزاض ي١ ١ٖض٢َُٜ خٛظغتإ ز٠ضن١ٚت ٚ غٛثا١ٜ
نطز٢ْ َريذل١َ١ز بَٛ ثت١ٚ ،٢ خٛظغتإ( نطز١ٜ ٚازي خؤ٣ ي١غ١ض ١ٖضَُٜايكفاض١ٜزا١َظض١َٜٓض٣ َريْؿ٢ٓٝ غ١ؾاض٣ )

ذل١َا١ز غا١ضنطز٣٠    نٛض٣ِث٠ٜٛ١ْس٣ ططت ي١ط١ٍَ ع١زي  ،ز٠غ١الت٢ غٝاغ٢ خؤ٣ ٚ ز٠غتدػت٢ٓ غ١ضؾ١ضاظ٣ ت١ٚاٚ
( ابٔ االثريز٠ضس١م ١٥ّ َري٠ نٛضز٠ ََٝصْٚٚٛؽ ) ،ظ(884-869ى/270-255ؾ٢ ظزل١نإ ي١ باؾٛض٣ عَٝطام )ضِؤؾ

ذل١َ١ز بطِٜاض٣ زا َٛزاضات٢ ١ٜعكٛب٢ غ١ؾاض ٚ غ١ضنطز٣٠ ظزل١نإ بهات تا ٠ٚنٛ ١َٖيَٜٛػت٢ غٝاغ٢ يا١  : "َٝتز٠َي
 .(41)"١ٖض٢َُٜ خٛظغتإ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ خؤ٣ ١ٜناال بهات٠ٚ١

ؤ ٣٠ٚ١٥ ؾاٜا٢ْ باغ١ َري ذل١َ١ز ١ٜن١ّ نٛضز٠ ن١ ْا٣ٚ ي١ خٛتب٣١ ضؤشا٢ْ ٢ٜٓ١ٖ خَٜٛٓطابَٝت٠ٚ١ ن١ َاْا٣ خ         
ظ با١ ي١ؾاهطَٜه٢ ظؤض٠ٚ٠ نا٠ٚٛ ْااٚ ؾااض٣      876ى/٠ٚ١٥262 بٛٚ ي١ غاَي٢  ،َْٝت١ب١ خا٠ٕٚ ز٠غ١الت ظاْري ز٠ط١ٜ

سا خٛتبا٣١ ضؤش٣ ٖا٢ٜٓ١ با١ْا٣ٚ    ٜٚ بطِٜاض (42)اغ١َ٢ظْرتٜٔ ؾاض٣ خٛظغتإ بٛٚ ي١ غ١ضز٢َ٠ ع١ب ن١ تٛؾت١ض٠ٚ٠
 .(43)خ١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ ٚ ب١ْا٣ٚ ١ٜعكٛب٢ غ١ؾاض ٚ ي١ زٚاٜؿسا ب١ ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ خبَٜٛٓطَٜت٠ٚ١

ع٣ ١ْٜاضا٢ْ خٝالؾ٣١ ٚ ضٜط١ٍَ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ثَٝهٗات٠ٚ١ ذل١َ١ز ب١ ْاناض٣ ي١َري ظ881ى/267ي١ غاَي٢          
( بٛٚ ٚ ب١ثاض٠ ٚ باز ٚ زٜاض٣ ٚ املٛفل طًش١) ٠َٛؾ١م ١ض٠ِؾ٣١ غ١ضنطز٣٠ ع١باغ٢ ْاغطاٚدََٝٗٝؿت ٚ طَٜٛبٝػت٢ ٖ

٠ٚ بَٛ ْاٚن١ن٣١ خؤ٣ تا با١ْا٣ٚ خٝالؾا٠ٚ١   ٠١ ١٥ٜٚـ يَٝٝبٛضزٚ ْاضز٠َٛٚ١ٜؾ١ق٠ٚ٠ خَٜٛسا ب١ز٠غت ضظؤغ١ضباظَٜه٢ 
ظ( 902-879ى/289-٣265 )ظ ع١َط٣ غا١ؾاض 882ى/268، ١ٖض ب١َٜٛ بَٛ غاَي٢ زٚاتط (44)ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ بهات 

 .(45)ط٠غتطري٣ نطز ٚ بطز٣ بَٛ ال٣ ع١٥َ١ٜٚـ ب١ ٥اغا٢ْ ز ،بطا٣ ١ٜعكٛب غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ ْاضز٠ غ١ض َري ذل١َ١ز
ٖا١ضزٚٚ باطا با١زض ٚ     ظ913ى/300غاَي٢  شَٜس٠ض٠ ؾاضغ١ٝنإ ز٠طَٝط٠ٚ١ْ ن١ ،غ١باض٠ت ب١ ١ٖض٢َُٜ يٛضِغتإ       

٥ا١بٛ   ، ب١زض ي١ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ٚبٕٛٚ ب١ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ ١ٖض١َُٜن١ ططت١ز٠غت ٚ ١الت٢ يٛضِغتاْٝإٛض ز٠غك١٥ْ١َبٛ
ي١ ثاف َطزْٝإ نٛضِ ٚ نٛض٠ِظا ٚ ٠ٚ١ْناْٝإ زضَٜص٠ٜإ ب١ سٛنُهطز٢ْ ١ٖضزٚٚ ثاضن٣١  ،ٛض ي١ يٛضِغتا٢ْ بهٛٚىك١َْ

 .(46)يٛضِغتاْسا
ابٛ احلػني ظ( ٥ٝػشاق٢ نٛضز )932-908ى/320-295: ي١ ز٠ظ١ض٣ ٚاغت ٚ ي١ غ١ضز٢َ٠ خ١يٝؿ١ )املكتسض       

، تاا ٚا٣ يَٝٗاات ١َتطغا٢ خباتا١ غا١ض      ١ن٢ ظؤض٣ نٛضز ي١ ز٠ٚض٣ نؤبْٛا٠ٚ١ ( ز٠ضن١ٚت ٚ شَاض٠ٜٟايُهطزاغشام 
ب١  ،٢ ع١باغ٢ ي١ ؾاض٣ ٚاغتاْظ، ب١ضثطغ930ى/318ب١الّ ي١ غاَي٢ ،زاَٛز٠ظطانا٢ْ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ي١ْاٚن١ن١
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نطزٕ ٚ ي٣ٚ١َ ؾطَٜسضاْا١   ٜإط١ٍَ نٛاضز٠ ن١ؽ ي١ ٜا٠ٚضا٢ْ ٚ ض٠ٚا٣١ْ ب١غساطرينطز ي١ز٠غ ٜإغ١زض ٥ٝػشاق٢ نٛضز
 .(47)ظٜٓسا٠ٚ١ْ

ٕ   ١ٜؤن٥ٝرباِٖٝ ؾاز نٛض٣َِري ز٠ٜػ٢َ١  ،ي١ َْٝٛإ َري٠نا٢ْ قَْٛاغ٢ ط١ؾ١نطزْسا        يا١   خاٛزا٢ْ ٥اظ٠ضبَٝذاا
ؾااضٚ ْاٚنا١نا٢ْ    ري٣ نٛضز٠ ن١ ظؤضبا٣١ ظ( ْاٚزاضتطٜٔ ٚ ب١ز٠غ١الترتٜٔ 957َ-932ى/346-320) ز٠ٚضٚب١ض٣

 .(48)بٛٚ ٠ٚ١ز٠غتب٥١اظ٠ضباجيا٢ْ 
 ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ غٛاضنان١نا٢ْ ،بٛٚ ١ٖناض٣ ٣١ باٚن٢ ز٠ٜػ١ّ ب١ ١ْشاز ي١ نٛضز٠نا٢ْ ز٠ظ١ض٣ٜؤن٥ٝرباِٖٝ ؾاز    

ت٢ ؾٛضات١نإ ي١ زٚا٣ ؾهػ ،ٚالت٢ َٛغٌَ ٚ د١ظٜط٠غ١ضنطز٣٠ بعاظ٢ ؾٛضات١نإ ي١ ؾاض٣  ع١بسٚآلٟ ٢ نٛض٣ِٖاضْٚ
ؤ١ٜ ي١ط١ٍَ ن١َََٛي٢َ يا١ ؾاٛضات١نإ ٖا١الت ٚ    ن٥ٝرباِٖٝ ؾاز ،ظ ي١غ١ض ز٠غت٢ غٛثا٣ ع١باغ894٢ى/281غاَي٢ 

  .(49)ٛاظ١ٜ١ٜ بٛٚز٠ٜػ١ّ ب١ض٢َ١ٖ ١٥ٚ شخن ،٣ خٛاغتٜهطز٠ ١ٖض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجيإ ٚ ي٣ٚ١َ نه٢ غ١ضزاضَٜه٢ نٛضزٚضٚ
ٚازي ٥اظ٠ضباجيا٠ٚ١ْ ٚ ب١ ث١ًنا٢ْ غٛثازا غ١ضن١ٚت  ٣)ابٔ ابٞ ايػاز( طز ب١ز٠ٜػ١ّ ن١ ط١ٚض٠ بٛٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ن        

ز٠ٜػ١ّ ي١ ؾ٢َٜٓٛ ١٥ٚ  ،نٛشضا ظ ي١ ؾ١ض٣ِ ق١ضاَٝت927١ى/315ن١ )ابٔ ابٞ ايػاز( ي١ غاَي٢  ،تا ب٠ٚٛ دَٝطط٣ ٚازي
 .(50)٢ ٥اظ٠ضباجيإٝبٛٚ ب١ ٚاي

ٚ ؾ١ضَاْس٠ غ١ضباظ١ٜنإ ٖا١َٛٚ   ت١غًٛب٢ س١َساْٞ ضِا٢ْنٛناتَٝو غ١ضنطز٠ تٛضى ٚ ز١َ١ًٜ٠نإ ١ٖض٠ٖٚا        
 ، َري٠ٚٚب١ضٜإ بَٛ خ١يٝؿ١ َٖٝؿت١ا٠ْٚهطز ٚ ت١ْٗا ب١غسا ٚ ز٠ٚض١ٖضَِٜ ٚ ْاٚن١نا٢ْ ضؤش١ٖالت٢ ٥ٝػالَٝإ بَٛ خؤٜإ ث

ب١ ز٠غا١الت٢  نَْٛرتََٚي٢ ١ٖض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجيا٢ْ نطز ٚ بَٛ َا٣٠ٚ غ٢ غاٍَ زضَٜص٣٠ ز٠ٜػ٢َ١ نٛضزٜـ زضَٜػ٢ ١ْنطز ٚ
 .(51)خؤٜسا ٚ ب١ض٣ ؾاال٠ٚنا٢ْ ز١ًٜ٠ّ ٚ خ١ظ٠ض٣ ططت

ػاتاف نا١ْس   ، ب١ ب١َيط٣١ ٣٠ٚ١٥ زضا٣ٚ ب١ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ يَٝسا٠ٚ ٚ تا ٥َٝزٜاض٠ ز٠ٜػ١ّ ت١ٚاٚ غ١ضب١خؤ ب٠ٚٛٚا       
 .(52)ثاضَٜعضإٚ ي١ زضا٠ٚناْٞ زا١ٜ١ْى

 ٠ٟ ١َُٝ٥ ٥اطازاضبري، ١٥ّ نٛاض١ٜ١ٜٟٓ بؤَإ َا٠ٚت٠ٚ١:زاْاْٝؿٞ ١ٖب٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ْسز٠غيت ؾٝعطز٠ٜػ١ّ ١ٖض٠ٖٚا    
ٌٌ بؿٛى ايكتازِأْبين أْٝػٞ ٚنٓفٞ ٚغازٟ         ٚعٝين نشٝ

ٕٛ: فؤازٟ ُفؤازٟإشا قٌٝ: زَٜػُِ َاتؿ   ته٢؟       أقٍٛ بؿذ
          .1/386)ايباخطظٟ، ز١َٝ ايككط ٚعكط٠ أٌٖ ايعكط، 

ؾه١َٜٛ نا١   نٛض٣ِي١ ١ٖض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجيإ ١ٖبٛٚ ب١ْا٣ٚ د١عؿ١ض٣ َريَٜه٢ ز٣ نٛضز ١ٖض ، ي١ثاٍَ ز٠ٜػ١َسا
غ١ضنا٠ٚنإ باغ٢ ث٠ٜٛ١ْس٣  ،"د١َا٠ٚض٣ ٖؤظ٣ ١ٖظبا٢ْ"ٚ ي١ خٛزا٢ْ ؾاض٣ غ١ملاؽ بٛٚ ٚ َٖٝعَٜه٢ غ١ضباظ٣ ١ٖبٛ
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ب١ بَٛن٢ْٚٛ  ،ؽ، ب١الّ زٚٚض ١ْٝ غ١ض ب١ز٠ٜػ١ّ بٛبَٝت ٚ دَٝطط٣ بٛ بَٝت ي١ ؾاض٣ غ١ملاب١ ز٠ٜػ٠ٚ١َ١ ْان١ٕ د١عؿ١ض
 .(53)سٛغَٝٔ سٛظ٢ْ َٛنطٜا٢ْ د١عؿ١ض٣ ١ٖظبا٢ْ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ غ١ضنطز٠نا٢ْ ز٠ٜػ١ّ

٣ ب١ضظ١ٜٚ٠ ٚ ٚ ي١ ق١آلٛٚازي خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ب ألَا٣٠ٚ نٌ غا ؤ( بٟايُهطز)ابٛ احلذط املؤٌَ بٔ َكبض َري        
و قااِٜ  طا١يَٝ  ،ه١ٚتبٛٚٓس ١َٖيؤثه٢ نٝا١ٜن٢ ب١ًَٜ ي١ تطآل١٥ّ ق١ ،ن١نا٢ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ غ١ض ب١ ٜٚال١ٜت٢ س١ي١بْٚا

٢ غاايَ يا١  ٣ ب١ضظ٠ٚ٠ٜا٣١ ناطز تاا    ١آل٢ قا ْرتؤَي( ناؤ ٟايُهةطز ابٞ احلذط زٚاتط خٛؾه١ظا١ٜن٢ َري ) ،(54)ٚٚثت١ٚ بٛ
 .(55)ن٣١ ي١ ز٠غت ز٠ضٖٝٓا٣ س١َسا٢ْ ق١آلٚي١ غٝف ايسظ)949ى/337

٥اظ٠ضباجيإ ط١ضِا٠ٚ ٥اَاش٠ بَٛ َري ذل١مم١ز٣  غ١ٕ ٚ ١ٖناض٣ ٚزا ْاٚن١نا٢ْ ن١ ي١ٚز٠َا١ْ ١ٖض٠ٖٚا )ابٔ سٛقٌ(         
يا١   ١ض ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ق١ال٣ َااٖه٢ ، ٖ(56)٣ ب١ز٠غت٠ٚ١ ب٠ٚٛذل١َ١ز١ٜس١غ٢ْْٛ١ نٛضز ز٠نات ن١ ؾاض٠ز٢َٜ  نٛض٣ِ

  .(57)بٛٚ ب١ز٠غت٢ تٛضنُإ ٚ نٛضز٠ٚ٠ ظ1162/ى٢557 تا غاَي (٠ٚ٠كتسضغ١ضز٢َ٠ خ١يٝؿ١ )امل ي١ ز٠ظ١ض٣ )ايًشـ(
ظ( شَاض١ٜ٠ى ق١ٚاض٣٠ غٝاغ٢ ْاٚخؤ٢ٜ يا١ ظؤضبا٣١   946-864ى/334-250َا٣٠ٚ ) ب١ّ دَٛض٠ ز٠بٝٓري ي١      

 ،ٚىٛ، َريْؿ٢ٓٝ به(ايععاَات ايكب١ًٝ) غ١ضزاضَٜت٢ خ١ًََٝن٢ ،ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتإ زا١َظضإ ب١ ؾ٣٠َٛٝ ق١اَلزاضَٜت٢
ٕ ب١ضط٣١ ضؤشطاضٜإ ططت ٚ ب٢ْٚٛ خؤٜإ ثاضاغت ٚ ب١ْٚٛ بٓاغ١ ن١ ١ْٖسَٜهٝإ ١ٖض ظٚٚ ي١ْاٚبطإ ٚ ١ْٖسَٜه٢ تطٜؿٝا

َريْؿا٢ٓٝ ز٠ٜػا٢َ١ با٠ٚٛ     ،ظ(1055-946ى/447-334بؤ َريْؿ١ٓٝ غا١ضب١خؤ١ٜنا٢ْ غا١ضز٢َ٠ با٢ٜٗ٠ٛ )   
ضَٜدَٛؾه١ض ٚ ب١ضز٣ بٓاغ١ بَٛ ز٠ضن١ٚت٢ٓ َريْؿ٢ٓٝ ضا٠ٚز٣ ي١ ١ٖض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجيإ ٚ ب١ٖ١َإ ز٠غتٛض َريْؿ٢ٓٝ 

 ٠ٚٛ ب١ضز٣ بٓاغ١ بَٛ ز٠ضن١ٚت٢ٓ َريْؿ٢ٓٝ س١غ٣ٚ١ٓ ب١ضظٜها٢ْ ي١ ؾاض٠ظٚض ٚ ١ٖض٢َُٜ نٝا.ع١ٜؿا٢ْ ب

 

    :ظ(1055-946ى/447-334غ١ضز٢َ٠ ب٢ٜٗ٠ٛ )ٝؿذي ٖقَْٛاغ٢ ثَٝط١  :قؤْاغ٢ غ١َّٗٝ
      ِ ( نا١  ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ي١ب١َٓاَي١ٜ١ن٢ ز٢َ١ًٜ٠ بٕٛٚ ي١ زاْٝؿتٛا٢ْ ١ٖض٢َُٜ ؾاخا٣ٚ ز١ًٜ٠َػتإ )اقًِٝ اياسًٜ

ضنٔ )عُاز ايسٚي١ عًٞ َٚعع ايسٚي١ امحس ٚ ةٜٗٙ بٛ نٛض١ٖ٣ِضغ٢َ  ،ٖاٚغٓٛض٣ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ٥اٚ ٚ ١ٖٚاٜإ ن١ْٝٚٛن١
 ظ 946ى/334ٚاَلت٢ ٥َٝطإ به١ٕ ٚ ي١ غاَي٢ ٢ْ رتََٚي٢ ١ٖض١َُٜناؤْي١ َا١ٜ٠ٚن٢ نٛضتسا تٛاْٝإ ن (ػٔاحلايسٚي١ 

٣ ب١غسا٠ٚ ٚ ز٠غت٢ ططت ب١غ١ض ١َٖٛٚ زاَٛز٠ظطاناا٢ْ خٝالؾا٣١   اظيس( ن٠ٚٛ ْاٚ ؾاض َعع ايسٚية١ بطا٣ بهٛٚى )
 .(58)ع١باغٝسا ٚ سه١َٛت٢ ب٢ٜٗ٠ٛ زا١َظضاْس

ز٠ضنٝإ ب٠ٚ١ نطز نا١ ْااتٛأْ با١ ؾا١ٜ٠َٛٝن٢      ،نإ ١ٖض ي١ غ١ض٠تا٣ زا١َظضاْس٢ْ ز٠َٚي١ت١ن١ٜا١٠ٚ١ْب٠ٜٛٗٝ      
٣ ز٠غت١الت٢ خؤٜاإ به١غاجَٝٓٔ ب١غا١ض    ي١ؾهط٣ اَٜطضِ ٛضزغتإ ب١ض٠َِٜٛ بب١ٕ ٚ ب١ضاغت١ٚخؤ ْاٚن١ ؾاخاَٜٚها٢ْ ن

ٖٝض  ،ٚالتَٝه٢ ؾاخا٣ٚ غ١خت١ -٠ٚى ظاْطا٠ٚ-ض ٣٠ٚ١٥ نٛضزغتإ ي١ب١ ،ٚالتسا ٚ َري٠ نٛضز٠نإ ز٠غت١غ١ض به١ٕ
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ٚ  ن١ غاال١ْ باز بٕٛٚز٠ب٠ٚ١ ضاظ٣ ١ٖضطاف ب١َيهٛ  ،ٚالت١ن١ زاطريبهات٠ٚ ١ْنطزَٚت٠ٚ١ غ١ضثان٢ زاطرين١ضَٜو بري٣ ي١
ظ( ن١ خؤ٣ يا١ ب١َٓاَيا٣١ َرياْا٢    1601ى/1010ؾ١ض٠ؾدا٢ْ ب١زيٝػ٢)ّ ،از ي١ غ١ضَٚن١ نٛضز٠نإ ٠ٚضبططٕريخ

خا١ْنا٢ْ ١َغؤٍ ب١ ١َٖٛٚ ظ٠بطٚظ٠ْطٝٝا٠ٚ١ْ  ،(59)ثَٝسا٠ٚب١زيٝػ١ ١ٖغت٢ ب١ّ ضاغت١ٝ نطز٠ٚ ٚ ب١ضِاؾها٣ٚ ٥اَاش٣٠ 
ْاناض ًَٝاْاسا ٚ   ،به١ٕ ٚنٛضزغتإ نؤْرتؤٍَ به١ٕ ١ٖضن١ْس نطزٜإ ٚنؤؾإ ١ْؾٝإ نٛضز٠نإ ًَه١ض ٚ ز٠غت١َؤ

 .(60)ث١ٜط٣ٚ٠ِ ١٥ّ غٝاغ١ت١ٜإ نطز
ي١ ْعٜه٠ٚ١ ٥اطازاض٣  ،خ٢ تاٜب١ت٢ نٛضزغتإ بٛٚؤ٢ٗ ثرت ي١ بطانا٢ْ ؾاض٠ظا٣ باضٚزػٔ(٣ ب٠ٜٛاحل ضنٔ ايسٚي١)        

، ٠نا٢ْ ٖا١ض٢َُٜ ناٝا نطزباٛٚ   ا٢ٜ٠ٚ ٖؤظ، ١ٖغت٢ ب١ ٥اظا٢ٜ ٚ ي٠َٛٝؾزاض ٚ غ١ضَٚى َٖٛظ٠نا٢ْ نٛضز بَٛٚري ٚ ق١ال
٣ ٚ ١َضِٚ َاالتٝإ تاالٕ ١٥ط١ض ث٢َٝ بطٛتطا١ٜ نٛضز٠نإ ضَٜطاٜإ بطِ ،ٝس٠زا ناٚ ي١ ناالن٢ ٚ ظَٜس٠طاظٝإ بجَٛؾ١َٖ٢َٚي
ٖا١ضز٠ّ زٚٚثاات٢    ،"ق١ٜس٣ ْانا نٛضز٠نإ ٠ٚى ١َُٝ٥ ثَٜٝٛػاتٝإ با١ خٛاضزْا١   "ب١ضغع٢ ز٠زا٠ٚ١ٜ ، ١ٜنػ١ض نطز

 .(61)"زٚييت َكط١ْٚ بسٚي١ االنطاز-ز٠َٚي١ت١ن١ّ ب١غرتا٠ٚ ب١ ز٠َٚي١ت٢ نٛضزا٠ٚ١ْ "٠ ز٠نطز٠ٚ
٠ٚى ز٠ض١٥زلاََٝه٢ طَٛضِاْهاض١ٜ ٥ابٛض٣ ٚ ن١ ه١ ٜي١ب١ض ١٥ّ َٖٛناض٠ ٚ ن١ْس َٖٛناضَٜه٢ باب١ت٢ ٚ ََٝص٢ٜٚٚ ز       

٠ٚ١ شَاض١ٜ٠ى َريْؿ٢ٓٝ طا١ٚض٠ٚ  ب٠ٜٛٗٝي١ غ١ض٠تا٣ غ١ضز٢َ٠  ،ن١ََٛال١ٜت١ٝنا٢ْ دٝٗا٢ْ ٥ٝػال٢َ ٖات١ٓ طَٛض٣َِ
ًََب٣ٚٛ قا١ٚاض٠   ب١ َٖٝع ز٠ضن١ٚتٔ ي١ ْاٚن١ دؤضب١دؤض٠نا٢ْ نٛضزغتإ ن١ ١ْٖسَٜهٝإ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ثَٝط١ٜؿتٛٚ ٚ ناا

 .غٝاغ١ٝنا٢ْ ثَٝـ غ١ضز٢َ٠ ب٢ٜٗ٠ٛ بٕٛٚ
ي١ ْاٚن٣١ ايؿاشزلإ ) إ( غ١ضَٚن٢ َٖٛظ٣ ؾاظ٠ْطٟايُهطزي١ ز٠غتجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ ب٢ٜٗ٠ٛ َري )ابٔ ابٞ ايؿٛى       
زا١َظضاْس ن١  ٝإَريْؿَٝٓٝهنٛضِ ٠ٚ١ْٚنا٢ْ  ،ز٠ضن١ٚت -ظ٠ٖاٚ ق١غط٣ ؾطٜٔ ٚ غ١ضثٍٛخا١ْقري ٚٚ ١٥َي٠ْٛس- سًٛإ

اَي٢ غا  ْعٜها٣١  ١٥ّ َريْؿ١ٓٝ تا ،(62)غ١ضنا٠ٚناْسا ب١ َريْؿ٢ٓٝ ب١ْٛ ع١ْاظ٣ )بٓٛ عٓاظ( ؾاظ٠ْطا٢ْ ْاغطا٠ٚ ي١
 :اغطاٚتطٜٔ َري٠نا٢ْ بطٜتري ي١ْ ،ب١ضز٠ٚاّ بٛٚظ1117ى/511

 .ظ(1010-991ى/401-381)ع١ْاظ نٛض٣ِابٛ ايؿتح ذل١َ١ز  -
 .ظ(1045-1010ى/437-401ع١ْاظ ْاغطاٚ ب١ )ابٛ ايؿٛى() نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِؾاضؽ  -
 .ظ(1106-1074ى/500-467ع١ْاظ ) نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِب١زض ن١ض٣ِ ١َٖٛهل١ٍ  نٛض٣ِابٛ ايؿٛاضؽ غٛضخاب  -

َري س١غ٣١ٜٚ١ٓ -َريْؿ٢ٓٝ ؾاظ٠ْطا٢ْ ٣نٛضٚات١ ي١با –٠ٚض ١ي١ ْاٚن١نا٢ْ ؾاض٠ظٚض ٚ نطَاْؿاٖإ ٚ ز٠ٜٓ       
َاري   ،س١غ٣١ٜٚ١ٓ ب١ضظٜها٢ْ زا١َظضاْس ظَريْؿ959٢ٓٝى/348سٛغَٝٔ غ١ضَٚن٢ ٖؤظ٣ ب١ضظٜهإ ي١ غاَي٢  نٛض٣ِ

 )خ١يٝؿا٣١ ع١باغا٢   ،ْؿا١ٓٝن١ٜ١ ظ( ْااٚزاضتطٜٔ َاري٣ َري  1014-979ى/405-369س١غ١ٜٚ١ٓ ) نٛض٣ِب١زض٣ 
 .(63)(٣ ثَٝب١خؿ٢ايسٚي١ٚ ْاقطايسٜٔظ ْاظْا٣ٚ )998ى/388ظ( ي١ غاَي٢ 1031-991ى/422-381: باي١ًايكازض
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ض٠ٚ٠ْس٣ نا١ خًَََٝٝها٢ ٖاؤظ٣ َا١ظ٢ْ     -ي١ خ٢ًََٝ ض٠ٚزا٣  نٛضتؤ–نٛضت١ى  نٛض٣ِؾ١زاز  نٛض٣َِري ذل١َ١ز        
 -٥ا١ضَٝٓٝا٣ ٥َٝػاتا  -(إض٥١ِ) ٥االٕ َريْؿ٢ٓٝ ؾ١زاز٣ ي١ ١ٖض٢َُٜ ظ952ى/340غاَي٢ ز٠ٚضٚب١ضٟ ي١  -با١ْٝز١ٖ

 .(64)زا١َظضاْس
ٜإ ذل١َ١زٟ نٛضِٟ ذل١َ١ز  نٛض٣ِ( سٛغَٝٔ ابٛ اهلٝذا١ٖ٤ض ي١ خ٢ًََٝ ض٠ٚاز٣ َريَٜه٢ ز٣ ز٠ضن١ٚت ب١ْا٣ٚ )       

ٖا١ض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجياإ    ١ٜن٢ؤناه١ ضؾا نا١ْس  ظ َريْؿ٢ٓٝ ض٠ٚاز٣ ي954١ى/343ن١ ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢ سٛغَٝٔ 
، ز٠تٛاْري (65)ظ( ْاغطاٚتطٜٔ َري٣ ض٠ٚاز1059١ٜ-1025ى/451-١َ416َالٕ ) نٛض٣ِ ٢اْزَري ٠ٖٚػٛ ،زا١َظضاْس

 .بًََٝري َريْؿ٢ٓٝ ض٠ٚاز٣ زضَٜص٠ثَٝسإ ٚ ب١ضز٠ٚا٢َ َريْؿ٢ٓٝ ز٠ٜػ١َٝ١ ي١ ٥اظ٠ضباجيإ
نٛاض٢َ٠ زٚان١ٚت بَٛ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠ زٜاضب١نط  -ط٠ؿَٝٓٝه٢ نٛضز٣ ي١ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜز٠ضن١ٚت٢ٓ َريْ        

خؤ٣ ١ٖبٛٚ ب١ ١ٖب٢ْٚٛ َريْؿا٢ٓٝ س١َاسا٢ْ يا١    ٚبَٝطَٛإ ١َ١٥ف ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ضاغت١ ،نؤن٢/ز٢َ١ٜ٠ ظا٢ٜٓٝ
٠ ب١ضب١غاتَٝو يا١ ثاَٝـ    ٚٛبا ٛٚز٠ظا١ض٣ ٖا١ناض٣ ٚ ب   ٢ُ د١ظٜط٠ ْٚاٚن١ن١ ن١ز٠غت٢ ططتبٛٚ ب١غ١ض ١َٖٛٚ ١ٖضَٜ

ٛ زَٚغت١ن٢  نٛض٣َِري باز٣  ،٠ غٝاغ١ٝ بهٛٚن١نا٢ْ ْاٚن١ن١١ٚاضط١ؾ١نطز٢ْ ق -982ى/380-372اضبٛخت٢ )نا
ٟ     ،َا١ضٚا٢ْ –ظ( زا١َظض١َٜٓض٣ َريْؿ٢ٓٝ زَٚغت١ن٢ 990 ٚ ثااف نا١ْس ؾا١ضِٚ     با١ د١ضبا١ظ٠ٜٞ ٚ ١ْبا١ضزٟ خاؤ

ز٠غا١الت٢ خا٣َٛ    س١َساَْٝها١ْ ١٥دلا تٛا٢ْ ثامشا٠ٜٚاإ يا١ ْاٚنا١ن١ ز٠ضبهاا ٚ     ٚ ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ثَٝهسازاَْٝو ي١ط١ٍَ
 .(66)نٛؾتهَٛٚٛغٌَ ب١ ْعٜوظ ي١ 990ى/١ٖ380ضب١ز٠غت٢ ١٥ٚاْٝـ ي١ غاَي٢  ،به١غج٢ََٓٝ

(، ١٥ظي١ز نٛضِا٢ْ ١َضٚإ ممٗس ايسٚي١غ١عٝس ْاغطاٚ ب١ ) ،١٥بٛ ع١زي س١غ١ٕ،ظانا٢ْٛؾه١خ ،ثاف نٛشضا٢ْ باز        
ؿا( ٚ َريْؿ٢ٓٝ ١َضٚاْٝإ زا١َظضاْس ٚ زضَٜاص٠ٜإ  اضبٛخت٢ نؿا٠ٚ١ْ بَٛ ؾاض٣ سٛغٓهَٝؿا )سكٔ نٝنٛنان٢  نٛض٣ِ

 . (67)ب١ز٠غ١الت٢ خاَيٝاْسا
زٚا٣ -طٜٔ ن١غا١ٜت٢ غٝاغ٢ نٛضز٠ ( ب١ْاٚباْطرتٜٔ ٚ ط١ٚض٠تْكطايسٚي١بطا بهٛٚن١ن١ٜإ ١٥ظي١ز ْاغطاٚ ب١ )      

ظ( ؾا١ضَاْط٠ِٚا  1060-1010ى/453-401بَٛ ظٜاتط ي١ ْٝٛ غ١ز٠ ) ،ي١ غ١ز٠ ْاٚزل١ٝناْسا -١٥ٜٛب٢ ١٢الس١زٜٓق
غا١ضز٢َ٠ ٥ا١ٚزا ز٠غا١الت٢     ي١ ،طي٣١ ز٠ٖات ي١ ؾاعريإ ٚ غرتاْبَٝصإ ٚ ْٛغ١ضإ ٟز٠ضباض ،ٚابٛٚ ٙؾا٠ٚى  ،بٛٚ

 خٝالؾ٣١ ،ز٠َٚي١ت١ ٥ٝكًَُٝٝهإ، خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ غ٢ْٛ ٚ ز٠َٚي١ت٢ ب٢ٜٗ٠ٛ ي١ ب١غسا ،غٝاغ٢ نٛضز ط١ٜؿت١ يٛته١
 س٠زا ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١ط١ٍَ بب١غذي ١َٖٚيٝاْ -١٥غتاْبٛزي ٥َٝػتا-١ٝ ٝع٠ْت٢ ي١ قٛغت١ْتٝٓز٠َٚي١ت٢ ب ،ؾٝع٢ ي١ َٝػط ؾاشي٢ 

ٛاضالٜإ ب١ ١َْٜٓٛض٣ ١ٖض ن ،ظزا1010ى/١ٖ401ض ي١ط١ٍَ ز٠غت ب١ناضب٢ْٚٛ ي١ غاَي٢  ،ٚ بَٛ ال٣ خٜٛإ ضاٜبهَٝؿٔ
١يٝؿ١ )احلانِ بااَطا((٣ ؾااشي٢   َْٝطزضا٣ٚ خ ،٠ٚ خَٜٛإ ط١ٜاْس٠ خع١َت٢ ي١ ؾاض٣ سٛغٓهَٝؿاثاض٠ٚ زٜاض١ٜن٢ ظؤض٠
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(٣ ثَٝب١خؿ٢ ٚ َْٝطزضا٣ٚ خ١يٝؿ١ )ايكاازض  ععايسٚي١ ٚدلسٖا شٟ ايكطاَتنيظ( ْاظْا٣ٚ )1020-996ى/386-411)
 .(68)(٣ ثَٝب١خؿ٢ْكطايسٚي١ ٚعُازٖا شٟ ايكطاَتنيبا(( ٣ ع١باغ٢ ْاظْا٣ٚ )

 ،، خا٢ْ٠ٚ زاَٛز٠ظطا٣ غٝاغا٢ زغتاْٝإ ب١ض٠َِٜٛز٠بطزْاٚن١نا٢ْ نٛض ناضٚباض٣ ظؤضب٣١ ا١ٜت١٥١ّٝ ثَٝٓض َري       
َري٠نإ زضاٜٚاإ   ،خ١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ زا٢ْ ب١ ١َٖٜٛٚإ زاز٠ْا ،ق١ظا٢٥ خؤٜإ بٕٛٚ ،ناضطَٝط٣ ،زاضا٢ٜ ،غ١ضباظ٣

ا٢ْ ي١ خٛتب٣١ ضَٚش ،(69)زضا٠ٚن١ بإؿ٣١ ع١باغ٢ ٚ ١٥َري٣ ب٢ٜٗ٠ٛ ي١ب١ْا٣ٚ خؤٜا٠ٚ١ْ يَٝس٠زا ثاف يَٝسا٢ْ ْا٣ٚ خ١يٝ
طاا١ضَِٚن٢ ؾااٝع٢ ْاغااط٣ خ١غااط٠ٚ  ،١ٖٜٓٝااسا ْاٜٚااإ ياا١زٚا٣ ْااا٣ٚ خ١يٝؿاا٠ٚ١ ز٠ٖااات ٚ زٚعاٜااإ بااَٛ ز٠نااطا 

٠ٚ ٚ ب١ ؾااض٠نا٢ْ نٛضزغاتاْا طاٛظ٠ض٣    ٚنطز ٝسازضَٜص٣ ب١ دٝٗا٢ْ ٥ٝػالَط١ؾتَٝه٢ زٚضٚ ظ( ن1088١ى/481)ّ
ي١خٛتب١زا با١ّ ؾا١ٜ٠َٛٝ ز٠َٖٝٓطَٜات    ١ََال٢ْ ض٠ٚاز٣   نٛض٣ِباغ٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ ْا٣ٚ َري ٠ٖٚػٛظا٢ْ  ،نطز٠ٚ

ٖا١ض٠ٖٚا ْاا٣ٚ    ،(70)"األَري األدٌ غٝف ايسٚي١ ٚ ؾطف امل١ً أبٛ َٓكٛض ٚ ٖػٛشإ بٔ ذلُس َٛىل أَري املؤَٓني"
األَري األععِ عع اإلغالّ غعس ايسٜٔ ْكط ايسٚية١ ٚ  "١َضٚإ ب١ّ ؾ٠َٛٝ ز٠َٖٝٓطَٜت  نٛض٣٣ِ ز١٥ظي١ (ْكطايسٚي١)َري

 .(71)"كط امحسؾطف امل١ً ابٛ ْ
غ١ضز٢َ٠ ب٠ٜٛٗٝسا ت١ٚاٚ ثَٝط١ٜؿذي ٚ  َٝري َريْؿ١ٓٝنا٢ْ نٛضزغتإ ي١ بًَريب١ض ضَٚؾٓا٢ٜ ١٥ّ ضاغتٝا١ْ ز٠ؾَٝي١        

ب١تاٜب١ت َريْؿ٢ٓٝ ١َضٚا٢ْ ي١ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ ن١ ي١ّ ال١ْٜا٠ٚ١   ،تا ضِاز١ٜ٠ى خا٠ٕٚ ٜٚػت٢ غٝاغ٢ خؤٜإ بٕٛٚ
 .٣١ ٚا ي١ ضؤش١ٖالت٢ ٥ٝػال٢َ ز٠ضن١ٚتٖٔٝض ن١َرت ١ْبٛٚ ي١ٚ َريْؿٝٓاْ

ٚ َريْؿ٢ٓٝ ب١ْٛ ع١ْاظ٣  (72)نٛٚي١ْاٚ -ظ1015ى/406غاَي٢ -ن١ْس٠ َريْؿ٢ٓٝ س١غ٣ٚ١ٓ ثَٝـ ٠ٚخت ١ٖض     
، ن١ناا٢ غاا٢َ (73)خؤ٢ٜ بااٛٚٚناااض٣ الٚاظ باإٛٚ ٚ زٚباا١ض٠ن٢ ْاااٚزٚ ٠ٚ٠ ظ1046ى/438غاااَي٢ ياا١  ؾاااظ٠ْطا٢ْ

ناتَٝو ن١ٚت١ٓ ب١ض ؾاال٠ٚ  ،َا٠ٚ١ْٜاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ز٣٠ ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢/غ١َريْؿ١ٓٝن٣١ تط تا ٣ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ 
١٥ّ  ،ظ( ٚ ١ٜى ي١ زٚا٣ ١ٜى ضٚخَٝٓطا1092ٕ-1072ى/485-٢465 غ١جلٛق٢ )ٖب١ضؾطاٚا١ْنا٢ْ غَٛيتإ ١َيٝهؿا

 .باب١ت١ف يَٝهََٛي١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ تاٜب١ت ١َٖيس٠ططَٜت
 
 
 
 

 :١٥زلاّ
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 :ب١غا٢َ قْٛااؽ   ١زا ز٠ضن١ٚت ن١ ز٠غ١الت٢ غٝاغ٢ نٛضز ي١ غا١ضز٢َ٠ ع١باغا٢  ي١ َٝا٢ْ ١٥ّ يَٝهََٛي٠ٚ١ٜٓٝ      
٣ٛ ث١ؾَٝغ٢َ١َٗٝ نؤن٢/ْؤ٢َ١ٖ ظا٢ٜٓٝ ي١ ٣٠ْٛٝ ١ٜن٢َ١ غ١ز٣٠  ،ثَٝط١ٜؿذي زا تَٝج١ض٠ِٜٛ ،ط١ؾ١نطزٕ ،غ١ض١َٖيسإ

الت٢ ْا٠ْٚاس٣  ي١باض٣ ز٠َٚي١ت٢ ع١باغ٢ ب٠ٚٛ ١٥ط١ض٣ دٝابْٛٚا٣٠ٚ١ ١ٖضَُٜا١نإ يا١ ز٠غا١    باضٚزَٚخ٢ غٝاغ٢ ْا ٚ
١ٜن١ّ داض يا١ ََٝاص٣ٚٚ    ٠ٚ١٥َٛ بٛٚ ي١ ١ْٖسَٜو ز٠ظ١ض٣ نٛضزغتإ ز٠غ١التساض ٚ خا٠ٕٚ ق١النا٢ْ نٛضز ب ،ع١باغ٢
ي١ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ  ،سا ز٠ضن١ٚتٔ ٚ ؾاضَٜو ٜإ ق١ال١ٜى ٜإ ْاٚن١ٜ١ن٢ بهٛن٢ نٛضزغتاْٝإ ب١ض٠َِٜٛ ز٠بطز٥ٝٝػالَ

ٕ    ٢ْ ع١باغا٢ ٚ ٢ خ١يٝؿ١نا١َٖٜإ غ١ز٠ ب١ٖؤ٣ الٚاظ ٕ  :بط٠ٚغا١ْس٢ْ بعاظا١ ب١ض١َٖيػات١نا  ،ق١ضاَٝتا١  ،ظزلا١نا
شَاض٣٠ ز٠غ١التساض٠ ْاٚخؤ١ٜٝنا٢ْ نٛضزغاتإ   ،ن١ْس ٖؤناضَٜه٢ ْاٚخ٢َٜٛ نٛضزغتإ ي١ ثاٍَ ،)اخلٛاضز( ضات١نإٛؾ

 .تا ط١زيَ ْاٚن٣١ نٛضزغتا٢ْ ططت٠ٚ١ ٚ غٓٛض٣ ز٠غ١التٝاْٝـ ب١ضؾط٠ٖرت بٛٚ ،ظؤضتط بٛٚ
ي١ غا١ض بٓاغا٣١ ٥ا١ّ ز٠غا١التساض١ٜ      ،نا١َ١٠ٚ١ْضن١ظ٣ ب٠ٜٛٗٝز٢َ٠ ب٠ٜٛٗٝسا ب١ ٖؤ٣ غٝاغ١ت٢ الي١ غ١ض       

١٥ّ َريْؿٝٓا١ْ  ،بطزثَٝٓض َريْؿ٢ٓٝ ط١ٚض٠ ز٠ضن١ٚتٔ ٚ ضٚب١ضَٜه٢ ب١ضؾطاٚا٢ْ نٛضزغتاْٝإ ب١ض٠َِٜٛ ز٠ ،ْاٚخؤٜا١ْزا
ْٝا٣٠ٛ ز٠َٚٚا٢ غا١ز٣٠     تاا يا١   ،٢٥ خؤٜإ بٕٛٚق١ظا ،زاضا٢ٜ ،ناضطَٝط٣ ،غ١ضباظ٣ ،ز٠ظطا٣ غٝاغ٢خٛزإ زاَٛ

 .ْاٚ بطإنإ ٚ ١ٜى ي١ زٚا٣ ١ٜى ي١١١ٚت١ٓ ب١ضؾاال٣ٚ غ١جلٛقٜٝاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ن/ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ث١ضاَٜٚع٠نإ
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  .324م ، 1976اجملًس ايجاْٞ )بػساز  ،اجملُع ايعًُٞ ايػطٜاْٞ  1)
 .329 ،327، مفتٛح ايبًسإ  2)
 . 180م ،ْفػ٘كسض امل  3)
 .2/152 ،فتٛح ايؿاّ ،ايٛاقس٣  4)
سػةاّ   ،172-159، م(1977)بػساز ايطغاي١زاض ، اجلعٜط٠ ايؿطات١ٝ ٚاملٛقٌ ،ذلُس داغِ محازٟ :ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ بطِٚا١ْ (5)

 .107-85م ، 1984ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ )داَع١ بػساز  ،اشضبٝذإ ،ايسٜٔ عًٞ غايب ايٓكؿبٓس٣
 . 150م ،ايفٗطغت ،ايٓسِٜابٔ   6)

 .39، متاضٜذ ايطٖاٟٚ اجملٍٗٛ  7)

ابٔ االثري، ايهاٌَ  ،208-207، ماألظزٟ، تأضٜذ املٛقٌ ،329-327 ،308-299 ،182-176، مفتٛح ايبًسإ  8)
 .26-5/25، يف ايتأضٜذ

 ،)ز.ت َطبع١ داَع١ ايبكط٠ ،تأخط٠زضاغات يف ايعكٛض ايعباغ١ٝ امل ،عبسايععٜع ايسٚضٟ :ي١ باض٣٠ ١٥ّ بعاظا٠ٚ١ْ بطِٚا١ْ (9)
  .1988)بػساز  اإلغال١َٝ ايعطب١ٝتأضٜذ ايعطام يف عكٛض اخلالف١  ،فاضٚم عُط

ب١ٝ اإلغال١َٝ يف ايعكط تأضٜذ ايسٜٚالت ايعط ،خاؾع املعانٝسٟ ٚضؾٝس عبساهلل اجلًُٝٞ :بطِٚا١ْز٠ضباض٣٠ ١٥ّ َريْؿٝٓا١ْ  (10)
  .1979)بػساز  ايعباغٞ

 .94م ،ايتٓبٝ٘ ٚاإلؾطاف ،2/124 ،َطٚز ايصٖب ،املػعٛزٟ :بطِٚا١ْ ظا١ْٖؤ٣٠ ١٥ّ ز٠ضباض (11)
 .10-9م ،ايبًسإ 12)
 .91ٍ ،٠ٚضطريا٢ْ ْاناّ ،غٝاس١تٓا٣١َ ١٥ٚيٝا ن١ي١ب٢ (13)
 . 251-3/246 ،االعالم اخلطري٠ يف شنط اَطا٤ ايؿاّ ٚاجلعٜط٠  14)
  .201م ،ايرتمج١ ايعطب١ٝ ،بًسإ اخلالف١ ايؿطق١ٝ ،ريػرتْ ،5/110 ،َعذِ ايبًسإ ،ٜاقٛت احلُٟٛ  15)
 .2/332 ،تأضٜذ ايٝعكٛبٞ  16)
بَٛ ظٜاتط .ظ ب١ضز٠ٚاّ ب838ٚٛى/223ظ ي١ ١ٖض٢َُٜ ٥اظ٠ضباجيإ ١َٖيطريغا ٚ تا غاَي٢ 816ى/١٥201ّ بعاظ١ ي١ غاَي٢  (17)

  .1966)بريٚت  اض ايفاضابٞز، ٝذا١ٝ٢ْ أٚ اْتفان١ ايؿعب االشضبايبابه ،سػني قاغِ ايععٜع :ظاْٝاض٣ بطِٚا١ْ
 . 5/234ايهاٌَ، ،9/12 ، تأضٜذ ايطربٟ) طغٌ ٚاملًٛىتأضٜذ اي ،ايطربٟ  18)
 .73م ،ايٓرباؽ يف تأضٜذ خًفا٤ بين ايعباؽ ،ابٔ زس١ٝ ،5/258 ،ايهاٌَ ،431م ،تأضٜذ املٛقٌ  19)



21 
 

١ٜن١َٝإ  ،(َٗطدؼ ،َٗطدٝـ ،ؾٗطدؼ ،)َطخؤف ٠ٚٛد١عؿ١ض ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا ب١ ن١ْس ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖاتْا٣ٚ باٚن٢   20)
 .زضٚغت١ ٚ ٚاتازاض٠

 .35-34م ،ابٔ ايعربٟ، تأضٜذ ايعَإ ،64،77، متأضٜذ َٝدا٥ٌٝ ايػطٜاْٞ ،ػطٜاَْٞٝدا٥ٌٝ اي  21)
 .6/79 ،ايهاٌَ  22)
زٚٚ طْٛس٣ ١٥ضز٠َؿت ٚ ١٥ضز٠َؿت ق١ال١ٜن٢ غ١خت١ ي١ غ١ض يٛته١ٜ١ن٢ ب١ضظ ي١ ظزلري٠ نٝا٣ بَٝدَٝط ي١ َْٝٛإ ١ٖض (23)

 .غ١ضزا٢ْ ١٥ّ ق١ال٣١ٜ نطز ٣25/5/1995 ١٥ّ باغ١ ضؤش٣ ْٛٚغ١ض ،نٛاؾ٢َ ي١ ضؤش٥اٚا٣ زٖٛى
  .6/77 ،ايهاٌَ ،10/38 ،تأضٜذ ايطربٟ  24)
 .6/78 ،ايهاٌَ ،10/40 ،تأضٜذ ايطربٟ  25)
 .(1986ؾٛضات١نإ )ب١غساز  ،د١الزيف٢ طَكًض َك :ز٠ضباض٣٠ ؾٛضات١نإ بطِٚا١ْ (26)
 .(1970املٛقٌ ٚسًب )بػساز  ايسٚي١ احلُسا١ْٝ يف ،فٝكٌ ايػاَط :ز٠ضباض٣٠ س١َساَْٝهإ بطِٚا١ْ (27)
 . 1/147 ،عذِ ايبًسإ، 60/77َ ،ايهاٌَ  28)
  .6/77 ،ايهاٌَ ،10/38 ،تأضٜذ ايطربٟ  29)
 .432م ،ثاض ايبالز ٚاخباض ايعبازآ، ينايكعٜٚ ،9/140 ،ايهاٌَ  30)
 .)ثػةٛض  ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ن١ي١َٓٝنإ ،ٚالت٢ ضَّٚٝٛإ س١ي١ب ٚ ١٥ْتان١ٝ ْعٜو ب١ ٚالت٢ ؾاّ ي١ ْ: ؾاضَٜه١ ي١ ؽت١ضغٛ (31)

 .3/28، َعذِ ايبًسإ
 .6/190 ،ايهاٌَ  32)
  .3/375 ،َعذِ ايبًسإ ،329م  ،فتٛح ايبًسإ  33)
 ،بٛٚظؤض ؾاض ٚ قا١ال ٚ طْٛاس٣ تَٝاسا    ٚ بٛٚٚا٠ْظٚض ب١ خؤ٣ ْاٚن١ٜ١ن٢ ب١ضؾطاؾاض .2/398 ،ػاضب االَِ ،َػهٜٛ٘  34)

 .بٛٚ َٝو ي١ ؾاض٠نإ ١ٖض ْا٣ٚ ؾاض٠ظٚض١ٜن
 .314م ،قٛض٠ االضض  35)
  .398م ،آثاض ايبالز ،3/375 ،، َعذِ ايبًسا11ٕ-10م ،ايطغاي١ ايجا١ْٝ  36)
 .474م ،اجلع٤ ايطابع ،ايعٕٝٛ ٚاحلسا٥ل يف اخباض احلكا٥ل ،َؤيف دلٍٗٛ  37)
 .6/107 ،ايهاٌَ ،10/98 ،ٜذ ايطربٟتأض  38)
 .7/101 ،ايهاٌَ  39)
 .7/101 ،ْفػ٘املكسض   40)
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 .7/9 ،ْفػ٘املكسض   41)
 .2/29 ،َعذِ ايبًسإ (42)
  .9/528تأضٜذ ايطربٟ   43)
 .6/31 ،ايهاٌَ ،578 – 9/577 ،ْفػ٘املكسض   44)
 .6/40 ،ايهاٌَ ،9/611 ،تأضٜذ ايطربٟ  45)
ٟ   ،37م ،َٓتدب ايتةٛاضٜذ  ،ْطٓعٟ ،538م ،تاضٜذ طعٜس٠ ،٢فػتَٛمحس اهلل   46) ٕ طْتةأضٜذ   ،قانة٢ غفةاض  ،اضغاتا

 .126-125م ،، ايرتمج١ ايعطب١ٝ٘ؾطفٓاَ ،ؾطفدإ ايبسيٝػٞ ،206م
 .128-127م ،ق١ً تأضٜذ ايطربٟ ،بةٞايكطط ،44، مقطع١ ْازض٠ َٔ نتاب األٚضام ،ايكٛيٞ  47)
  .6/286 ،ايهاٌَ ،2/33 ،ػاضب االَِ ،287م ،قٛض٠ االضض  48)
 .6/286 ،ايهاٌَ ،2/33 ،ػاضب االَِ  49)
  . 1970)ايكاٖط٠ قطاَط١ ايعطام  ،سايفتاح عًٝإذلُس عب :ز٠ضباض٣٠ ق١ضاَٝت١نإ بطِٚا١ْ. 286 ،6/186 ،ايهاٌَ  50)
 (. 1938)ضٚاْسٚظ  نٛضزغتا٢ْ َٛنطٜإ ،: سػري سٛظْٞ َٛنطٜا٢ْظٜاتط ظاْٝاض٣ بطِٚا١ْ ؤب (51)
 .149، ماملكازض ايعطب١ٝ ٚفلاالنطاز  ،ضؾاى بٛالزٜإأ  52)
 .195-194ٍ ،نٛضزغتا٢ْ َٛنطٜإ ،2/65 ،ػاضب االَِ  53)
 .2/941 ،بػ١ٝ ايطًب يف تأضٜذ سًب ،ابٔ ايعسِٜ  54)

 .1/120 ،ظبس٠ احلًب َٔ تاضٜذ سًب ،ابٔ ايعسِٜ  55)

 .260م ،قٛض٠ االضض  56)
ن١ ز٠ن١ْٚ١ ضؤش١َٖيات٢  ثؿتهؤَاٖه٢ ٚ ي١ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝػال٢َ ب١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ١َْس٠زي ٚ :ايًشـ .9/79 ،ايهاٌَ  57)

 . 5/14 ،َعذِ ايبًسإ.٣٠ٚ١٥٠ٚ ز٠ن١ٚت١ٓ ثَٝه٢ نٝانا٢ْ ثؿتهؤ ب١ضز٠طٛتطا )بالز ايًشـ( ي١ ب١غسا٠ٚ
عكٛض اخلالف١ ايعطبٝة١  يعطام يف تأضٜذ ا ،فاضٚم عُط :بطِٚا١ْ ،ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ١ضَِبَٛ ظٜاتط ظاْٝاض٣ ي١. 6/314 ،ايهاٌَ (58)

 . 1988)بػساز  االغال١َٝ
 .60م ،ؾطفٓاَ٘  59)
 .3/128،ممايو االَكاض)رلطٛط ػايو االبكاض ٚ، َايعُطٟ  60)
 .2/281 ،ػاضب االَِ  61)
 .7/255، 6/335،345 ،: ايهاٌَبطِٚا١ْ (62)
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: سػاّ ايسٜٔ بطِٚا١ْ ،ب١ضظٜها٢ْ ٚ َريْؿ٢ٓٝ ؾاظ٠ْطا٢ْبَٛ ظٜاتط ظاْٝاض٣ ز٠ضباض٣٠  َريْؿ٢ٓٝ  .7/193 ،١ْؿػاملكسض  (63)
 . 1974)داَع١ بػساز   غري َٓؿٛض٠اططٚس١ َادػتري، يف ايسٜٓٛض ٚؾٗطظٚض ايُهطز ،غايب ايٓكؿبٓسٟعًٞ 

  .2001َؤغػ١ َٛنطٜاْٞ)أضبٌٝ ،١ٜ يف بالز آضإايُهطزاالَاض٠ ايؿساز١ٜ  ،امساعٌٝ ؾهط ضغٍٛ :بطِٚا١ْ (64)
ٟ    :بطِٚا١ْ .2/180 ،ػاضب األَِ ،303م ،ضضقٛض٠ اال  65) اططٚسة١   ،ٕشضبٝذةا آ ،سػاّ ايسٜٔ عًةٞ غايةب ايٓكؿةبٓس

 .ّ 1984)داَع١ بػساز زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠
 . 143-7/142 ،ايهاٌَ ،3/1130 ،بػ١ٝ ايطًب ،58-57م ،تأضٜذ ايفاضقٞ ،ايفاضقٞ  66)
  .144-7/143 ،ايهاٌَ ،61-59م ،تأضٜذ ايفاضقٞ  67)
ه١ٝ يف نطزغتإ ايٛغط٢ تايسٚي١ ايسٚغ ،عبسايطقٝب ٜٛغف :بؤ ظٜاتط ظاْٝاض٣ بطِٚا١ْ .109-108م ،تأضٜذ ايفاضقٞ  68)

 . 1972 )بػساز
 .310-304م ،ؾٗطظٚضيف ايسٜٓٛض ٚ ايُهطز، 116-106م ،ايسٚي١ ايسٚغته١ٝ تاضٜذ ،عبسايطقٝب ٜٛغف  69)
 .30م ،ضس١ً ْاقط خػطٚ ،غفطْاَ٘  70)
 .36م ،ْفػ٘املكسض   71)
 .7/280 ،ايهاٌَ  72)
 .8/43 ،ْفػ٘املكسض   73)
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 بابةتى دووةم
 ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢/ٜاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ي١غ١ز٣٠  َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠           

 ٚ نٛض٠ِنا٢ْ نٛض٣ِ ع١ٜاظ٣ نٛضز ٣نٛض٣ِ ب١ْطَٝط ٢َري ١ٖظاض١٥غج غ١ضز٢َ٠
 ظ(1069ى/462-ظ1044ى/436)ثَٝـ 

 ن٢:ؿ١َٝث -
ٖا١ض يا١ نؤْا٠ٚ١     ،ٚالت٢ نٛضز )نٛضزغتإ( ز٠ططَٜتا٠ٚ١ ن١ ْاٚن١نا٢ْ باؾٛض٣ ضؤش١ٖالت٢ ١ٖض٢َُٜ يٛضِغتإ       

ز٠ظ١ضَٜه٢ نٛضزْؿري ب٠ٚٛٚ ب١ زضَٜصا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝػال٢َ ْٝؿتُإ ٚ ْؿٝٓط٣١ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ خٌََٝ ٚ ٖاؤظ ٚ  
٠ ٚ غا١ضباظ٠   ٚاظب٢ْٚٛ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ٚ ز٠غتططت٢ٓ غا١ضنطز ثاف ال ،ٕ ي١ نٛضزبٛٚ تري٣٠ يٛضِ ب٠ٚٛ ن١ ب١ؾَٝو

٠ٚى ي١ باب١ت٢ ١ٜن١ّ ٥اَاش٣٠  ،٢َ١ ظا٢ٜٜٓٝن٢/َْٛؤانا٢ْ خٝالؾ١ ي١ غ١ز٣٠ غ٢َ١َٗٝ نز٠ظطزاَٛ تٛضن١نإ ب١غ١ض
ٗ  ن١ ١ٖض ي١ ،زٚٚ َريْؿري ي١ يٛضِغتإ غ١ضٜإ ١َٖيساثَٝسضا  ظ( 1055-946ى/447-334ٝا٠ٚ١ ) ٝغا١ضز٢َ٠ ب٠ٜٛ

، شَٜس٠ض٠ ؾاضغ١ٝنإ باؽ ز٠ن١ٕ ٚخ٢َٜٛ ْاٚن١ن١ٜإ ب١ض٠َٜٛز٠بطزط٣ ٚ زاضا٢ٜ ْاَٝٚباض٣ غٝاغ٢ ٚ غ١ضباظ٣ ٚ ناضطناض
ظ ز٠غ١الت٢ يٛضِغاتاْٝإ ططت١ز٠غات با١زض يا١     913ى/300ن١ زٚٚ بطا ب١زض ٚ ١٥بٛ ١َْػٛض ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢ 

طزْٝإ نٛضِ ٚ ٠ٚ١ْناْٝإ زضَٜص٠ٜإ ب١ز٠غ١التسا، ن١ن٢ ثاف َ ،١َْػٛض ي١ يٛضِغتا٢ْ بهٛٚىيٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ٚ ١٥بٛ
غا١باض٠ت با١    ،ظاْٝاض١ٜٝن٢ ١٥ٚتَٛ ي١ غ١ض ١٥ّ زٚٚ َريْؿ١ٓٝ ١ْٝ ،زٚاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ/تاغ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نؤن٢
١ٓن١ ٠ ي١ ََٝص٣ٚٚ َريْؿ١ٓٝٝٚؤَيت١ضخإ نطإٚ بؤ يَٝه ،١َٚ ثَٝـ زضا١٥ٕٚٚ ١ٖٚال٣١ْ ي١ ،َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠

 ظ.1424ى/827ٚ ي١ْاٚن٢ْٚٛ ي١ غاَي٢ غ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نَٛن٠ٚ١ٝٝ تا ن١ٚتٔاغت٢ ضِي١ ْا٠ٚ
غ١ض ١٥َيك١ٜ١ن٢ ٕٚ ٚ الث١ض١ٜ٠ِن٢ ؾاضا٠ٚ ٚ ١ْظاْطا٣ٚ ََٝاص٣ٚٚ   طٜت١ضؤؾٓا٢ٜ خب ضا٠ٚي١ّ يَٝهََٛي٠ٚ١ٜٓٝسا ١َٖٚيس     

ْعٜها٣١ غا٢ غااٍَ     ع١ٜاظ٣ نٛضز٠ نا١  ض٣ِنٛب١ْطَٝط  نٛض٣ِ ١ٖظاض١٥غح١٥ٜٚـ غ١ضز٢َ٠ َري  ،يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠
دَٝط٣١  نٛض١٣ِٚا٢ْ ظ عُٝاز٠زٜٔ ث1069ًٖ١ى/462غاَي٢ ي١ ثاف َطز٢ْ ي١  ،ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣  يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ب٠ٚٛ

 .(1)ططتَٛت٠ٚ١
                                                 

 ب١ ْا٣ٚ ضظيت ا( عال٢٥ ن١ ٠ٚى ٖاٚضَِِٜ ز. ٥ٝػُاعٌٝ ؾ١َؼ ثَٝٞ طٛمت  ظاٚا٣ ْٛٚغ١ض٣ نابطا١ٜن٢ نٛضز٣ ضؤش١ٖآلت (1)
٣) ثٝاّ ٠ٚ ٚ نطز١ٜٚٚت٢ ب١ ؾاضغ٢ ٚ ي١ طؤظاضْاغطاٚ ذل١َ١ز ض٥٠ٛٚف ت٠ٚ١نَٛيٞ ١ٜ، ١٥ّ باب١ت٣١ ٢َٓ ز٠قاٚز٠م بطزٚ

ب١ضز٠غت١: ) َري  pdf)ب١ ) ن١ ب١ ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ بآلٟٚ نطزؤت٠ٚ١ ،٣١٠٢/ف1392-(5(٣ غاَي٢)9) بٗطغتإ(، شَاض٠
 بعضط(. زؾسٙ أظ تاضٜذ يطغتإٖذط٣  سًك١ ا٣ َفك463ٛ-436عٝاض ُنطز)ٖعاضاغح ْٛاز٠ 
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  :١ٜن١ّ
 :ط١ٚض٠ -خٛاضٚٚ ١ٖض٢َُٜ يٛضِغتإ ٚ غ١ض١َٖيسا٢ْ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ

 
 :ْاغاْس٢ْ ١ٖض٢َُٜ يٛضِغتإ -أ

ب١ؾَٝو ي١ ظزلري٠ نٝا٣ ظاططَٚؽ ثَٝهسََٜٓٝت، ن١ْس  ،ه١ ؾاخا٣ٚ ب١ضؾطاٚا١ُْيٛضِغتإ ز٠ظ١ضَٜه٢  ؾاخا٣ٚ ٚ ْٝ     
ضٚب١ضَٜه٢ ط١ٚض٣٠  ،ب١ْٛت٠ٚ١باؾٛض٣ ضؤش١ٖالت زضَٜص ٚضؤش٥اٚا٠ٚ ض٠ٚٚ ٣نٛضظزلري٠ نٝا١ٜن٢ ب١ضظ ٚ غ١ضن١ف ن١ ي١ با

 (.1)ْاٚن١ن١ ز٠طط٠ٚ١ْ
ض٣ٚٚ ناضطَٝط٠ٚ١ٜ غ١ض ب١ ١ٖض٢َُٜ ١ب٠ٚٛ ٚ ي١١ غ١ضز٢َ٠ ع١باغٝسا ١ٖضََُٜٝه٢ غ١ضب١خَٛ ١ْٖضن١ْس يٛضِغتإ ي     

٠ٚى ١٥ٚ ْاٚن١ٜ١ن٢ ؾاخا٣ٚ ْه١ ، نٛ-اقًِٝ اجلباٍ -ثاؾاْٝـ خطا٠ٚت١ ثاٍَ ١ٖض٢َُٜ نٝا  ،ب٠ٚٛ -االٖٛاظ -خٛظغتإ 
َٛغًَُا٠ٚ١ْ ز٠غتٓٝؿاْهطا٠ٚ، ن١ ٖاٚغٓٛض٠  ٛاْا٢ْ، ب١الّ غٓٛٚض٣ ي١ ال١ٜٕ دٛططاؾٝ(2)ب٠ٚٛ ٚ ٖاٚ ٥ا١ٖٚٚٚاف ب١ْٚٛ

غ١ض ب١ ١ٖض٢َُٜ نٝا سق٢ َٗطداْك -ى ١زٚ َٝٗط٠طإ ن ايكُٝط٠-ٚ غَُٝط٠ِ  إصَاغب -١ط١ٍَ ْاٚن١نا٢ْ َاغ١ب١تإ ي
٢ غ١ض ب١ ١ٖض٢َُٜ عَٝطام ٚاغتال٣ بانٛض٠ٚ٠، ١ٖض٢َُٜ خٛظغتإ ال٣ باؾٛض٠ٚ٠ ٚ ١٥غؿ١ٖإ ال٣ ضؤش١ٖاَلت٠ٚ١ ٚ نٛض٣٠ 

 . (3)ؤش٥اٚا٠ٚال٣ ض
يٛضِغتا٢ْ بهٛٚى ي١ بانٛض ٚ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ي١ باؾٛض  ،١ٖض١َُٜن١ ي١ غ١ز٠ ْا٠ٚزل١ٝٝناْسا ز٠نطا ب١زٚٚ ثاضن٠ٚ١      

 .(4)ٚ ضٚٚباض٣ زٜع٠ؾٍٛ ز٠بَٝت١ غٓٛض٣ غطٚؾت٢ ي١ َْٝٛاْٝاْسا
تٛؾات١ض،   ،ؾاثٛض )دٓسٜػاابٛض(  طْٛس٣ ،زعؾاض٠نا٢ْ ٥ٝ ،ي١ ؾاض٠ ب١ْاٚباْط١نا٢ْ  ١٥ٚ غ١ضز٣١َ٠ يٛضِغتإ      

 .(5)خٛض٦َ٠اباز ٚ ن١ْس ؾاضٚ ق١الَٜٝه٢ تط
ظؤضب٣١ زاْٝؿتٛا٢ْ يٛضِغتإ ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ نٛضز بٕٛٚ ي١ ٖؤظ ٚ خَٝاٌَ ٚ ع١ؾاري٠ت ٚ ب١َٓاَيا١نا٢ْ ياٛضِ ٚ           

٠نإ ظاَئ ب١غ١ض ٚالت٢ يٛضِزا نٛضز: "َٝٔز٠َيٛا١ْنإ ي١ّ باض٠ٚ١ٜ٠ دٛططاؾٝ ،(6)ي١نات٢ ؾ١حت٢ ٥ٝػالَٝسا ْاٜٚإ ٖات٠ٚٛ
 .(7)"ٚ ظؤضب٣١ زاْٝؿتٛا٢ْ ثَٝهسَٜٓٔ

ظ غ١ز ب١َٓاَي٣١ نٛضز ي١ 1106ى/500ي١ غاَي٢ ظ( 1349/ى٣750 َػت١ٚؾ٢)ّٚآل٢ ٥اخاؾت٢ٓ س١َ١زثَٝب١       
٠ض٠نإ ْاا٣ٚ  شَٜاس  ١ٖض٠ٖٚا ،(9)ؾا٠ٚ١َ ضٜٚإ نطز٠ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ٚ تٝاٜسا دَٝطريبٕٛٚ  نٛض٣٣ِ با(8) نٝا٣ مسام

 ،با١ختٝاض٣  ،نؤ٢َٜا١َ ،ي١ٚا١ْ: ١٥غتٛضن٢ ،ٓا٢٠ٚ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ٜإ َٖٝٝبٝػت ٚ ؾ١ف ٖؤظ٣ نٛضز٣ ْٝؿت١د
 .(10)ٖتس …ظاٖسٜإ  ،بٝساْٝإ ،دٛاْه٢
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 :سا٢ْ ١ٖضزٚٚ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتإغ١ض١َٖي -ب 
ي١ز٠ٚضٚبا١ض٣ غااَي٢    ٠ٚ١ْ نا١ طِط٠َٝ، زظ16-14ى/10-8شَاض١ٜ٠ى ي١ غ١ضنا٠ٚ ؾاضغ١ٝنا٢ْ غ١ز٠نا٢ْ           

َري ب١زض ي١ يٛضِغتا٢ْ  ،ز٠غتض٢َُٜ يٛضِغتإ ز٠غ١التٝإ ططت١َ١ْػٛض ي١ ١ٖظ ١ٖضزٚٚ بطا ب١زض ٚ ١٥ب913ٛى/300
ريا١ٜت٢ نطز نؤن٢ زٚا٢ٜ ثاف ٣٠ٚ١٥ َري ب١زض بَٛ َا١ٜ٠ٚن٢ زضَٜص َ ،ط١ٚض٠ ٚ َري ١٥بٛ ١َْػٛض ي١ يٛضِغتا٢ْ بهٛٚى

 .(11)ب١زض دَٝط٣١ ططت٠ٚٛ نٛض٣ِٖٝالٍ  نٛض١ْ٣ِغري٠زٜٔ ذل١َ١ز  ٠ظان٣١ضِنطز ٚ نٛ
ش٠ٜاإ باؤ ناطا٠ٚ يا١ ٖاٝض      ١ بؤ ١ٜن١ّ دااض ي١الٜا١ٕ س١َا١زٚآل٣ َػات١ٚؾ٠ٚ١ٝ ٥اَا    ١٥ّ ظاْٝاضٜٝا٣١ْ ن         

 ،اثَٝهاطاٚز  ي١ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ نَٕٛ ٚ با٠ٚضِ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ ١ٜ١ٖ ،اغت١ٓنطا٠ٚغ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ غ١ضز٢َ٠ ع١باغٞ ثؿرت
( ن١ ٖاٚن١ضخ٢ َري ٖٝالٍ ب٠ٚٛ ابٛبهط ايكٛيٞ، ََٝصْٚٚٛؽ )ب١زض نٛض٣ِٖٝالزي  َٜو ٖات٠ٚٛ ب١ ْاَٟٚريز٠ْطٛباغٞ 
ب١زض ١ٜنَٝو بٛٚ  نٛض٣ِن١ ٖٝالزي  ٠َٜٚت١ظ ز٠طَٝط919ِى/306ظ َطز٠ٚٚ ي١ ضِٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي٢ 947ى/335ٚ ي١ غاَي٢ 

 .(12)نطا٠ٕٚ ز٠غتطري٣ ي١ ال١ٜٕ )ٜٛغـ بٔ ابٞ ايػاز(٠ي١ٚ غ١ضنطزا١ْ
اغات٢  ْا٠ٚضِ ظ( ٚات١ يا١ 946-865ى/334-٣٠ٚ١٥250 ضاغت٢ بَٝت ٚ ثَٜٝٛػت١ باؽ بهطَٜت ي١ َا٣٠ٚ )          

ه١ َُري٣ ز٠غ١التساض٣ ْٝ نإ ن١ْسٜٔ خٛزإ ق١ال ٚ غ١ضَٚى َٖٛظ ٠ٚ١ٚ تا غ١ضز٢َ٠ ب٢َ١ٜٗٝٗ٠ٛ نَٛن١ٝٝغ١ز٣٠ غَٝ
 .(13)غتإ ز٠ضن١ٚتٔغ١ضب١خَٛ ي١ ظؤضب٣١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ نٛضز

ٚ ن١يََٝٓٝه٢  ظ1155ى/550غتا٢ْ ط١ٚض٠ تا غاَي٢ ي١ ب١ضز٠غت ١ْٝٝ ي١ ١َضِ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِ ؤتظاْٝاض١ٜن٢ ١٥ٚ       
 .ط١ٚض٠ ٚ زضَٜص خا١ٜٕ ي١ ََٝص٣ٚٚ َريْؿ١ٓٝن١ ١ٜ١ٖ ن١ غ١ز٣٠ نٛاض٠ّ ٚ ثَٝٓذ٢َ١ نَٛن٢ ز٠ططَٜت٠ٚ١

الت٢ غٝاغ٢ نٛضز ي١ ١ٖض٢َُٜ َٛ غاخهطز٠ٚ١ْ ٚ يَٝهََٛي٠ٚ١ٓٝ ي١ ََٝص٣ٚٚ ز٠غ١٥١ٚ ١ٖٚال٣١ْ ي١َ١ٚ ثَٝـ زضإٚ ب        
 ٣ب١ ٥اطازاض ،(14)(ظ1424-1155ى/827-550)َا٣٠ٚ َْٝٛإ غاال٢ْ  ؤا٢ْ ط١ٚض٠ ٣َٚٛ١ٖ ت١ضخاْهطإٚ بغتيٛضِ

ي١ ز٠غتجَٝه٢ َريْؿ١ٓٝن٠ٚ١ تا ٚات١  ،١َُٝ٥ تا ٥َٝػتا ناضَٜه٢ ١٥نازضي٢ ٚا ١٥زلاّ ١ْزضا٠ٚ ١٥ٚ ْات١ٚا٣١ٜٚ ثطِنطزبَٝت٠ٚ١
ن٢ َريْؿ١ٓٝن١ٜ١ ب١ ضِاز١ٜ٠ى ن١ ؤ٣ زٜطثهطِب١ ٣َٖٛ ١ْب٢ْٚٛ  غ١ضنا٠ٚ ٚ ثهطِ زٜاض٠ ١َ١٥ٜـ ،ظ1155ى/550غاَي٢ 

َٝات َري٠ناا٢ْ   نطابن١ يا١ْاٚبطابَٝت ٚ ْاٚنا١ن١ زاطري  طَٛإ ي١ ١ٖب٢ْٚٛ بهطَٜت ٜإ ال٢ْ١ٜ ن١ّ ٚا ١ٖغت بهطَٜت 
 .خطابٔناض يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ي١
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  :دووةم

  :ع١ٜاظ٣ نٛضز نٛض٣ِب١ْطَٝط  نٛض٣ِ ١ٖظاض١٥غحَري
 ظ(:1069ى/462–ظ)؟( 1044ى/436)    

 
 :١ٖظاض١٥غحْاغاْس٢ْ   -أ 
 

( ن٣١ْٝٛ "أبٛ نايٝذاض" ٟايُهطز عٝاضبٔ  ريبٓه بٔ ضاغبٖعاع١ٜاظ٣ نٛضز٠ ) نٛض٣ِب١ْطري  نٛض٣ِ ١ٖظاض١٥غح      
١نَٝه١ ي١ َري٠ْاغطاٚ ٚ ْاٚزاض٠نا٢ْ نٛضز ن١ بَٛ َا٣٠ٚ ْعٜه٣١ غ٢ غاٍَ ز٠غ١التساض ٚ ٜ ،"١ٜعع ايسٚي١ٚ ْاظْا٣ٚ " 

غا١ضز٢َ٠   زٚاغااَي١نا٢ْ  ا٠ٚ ي١ ضِٚزا٠ٚناا٢ْ ٚ ب١ضنا٣ٚ طَٝطِ يٛضِغتإ ب٠ٚٛ ٚ ضََٚيَٝه٢ ططْط ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ ١ٖض٢َُٜ
١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ ٚ َري٠نا٢ْ ي١ ال١ٜٕ خ ،ظ( ٚ ز٠غتجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ غ١جلٛق1055٢-946ى/447-334ب٢ٜٗ٠ٛ )

، (15)ؤ٣ ب٠ٚٛثا٣١ٜ تاٜب١ت٢ خث١ًٚ ٕنطا٠ٚ ٚ خا٠ٚؤ ب ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ غَٛيتا١ْنا٢ْ غ١جلٛق٠ٚ١ٝٝ ضَٜع٣ يَٝطريا٠ٚ ٚ سػَٝب٢
ظ(، زٜاض٠ ناضٜؿ٢ 1063-1037ى/455-429ثٝاٚ ٚ ز٠َطِاغت٢ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط٢ غ١جلٛق٢ )ثاؾإ بَٛت١ ١ٜن١

١ٖض ي١ غؤْط٣١ ١٥ّ ضاغتٝٝا٠ٚ١ْ ْاظْا٣ٚ "تااز   ،٥اضاغت١نطز٢ْ غٝاغ١ت٢ غَٛيتإ نطزَٚت١ غ١ض ز٠غتٓٝؿاْهطزٕ ٚ
 .(16)املًٛى"٣ ثَٝب١خؿطا٠ٚ

يا١ ْاٜٚاإ    ٖا١ض٠ٖٚا  ،ب١ن١ْس ثؿت ز٠طات٠ٚ١ َري ب١زض٣ زا١َظض١َٜٓض ١ٖظاض١٥غحتا ٥َٝػتا ض١ْٓٚٚبَٛت٠ٚ١ َري      
ب١الّ ١٥طا١ض ٥اطاازاض٣ ٥ا٠ٚ١بري نا١      ،ي١ب١ضز٠غتسا ١ْٝٝ ١ٖظاض١٥غحٖٝض ظاْٝاض١ٜى ي١ غ١ض باٚى ٚ باثري٣  ،ظٜاتط

ؤ ٚات١ ز٠غ١الت ي١ باٚن٠ٚ١ ب ،ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ َريْؿ١ٓٝنا٢ْ نٛضزغتإ ٚ ١َٖٛٚ ضٚش١ٖالت٢ ٥ٝػال٢َ ٚضاغ٢ ب٠ٚٛ
َٛ َا١ٜ٠ٚى ي١ ز٠تٛاْري ٠ٚ١٥ْس٠ بَٝصٜٔ ن١ ١ٖضزٚٚنٝإ ب ،عضا٠ٚت٠ٚ١بطا ٜإ بطاظا ٚ نٛض٠ِظا طَٜٛ ؤٜإ ب نٛضِ ب١ ث٣١ً ١ٜى

 َٝصْٚٚٛؽ، َبا ي١ نٛاضن١ٜ٠َٛٝن٢ دٛططاؾ٢ بهٛنٝـ بٛ بَٝت ،زٚا٣ ١ٜى ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ ْاٚن١ٜ١ن٢ يٛضِغتاْٝإ نطز٠ٚٚ
ٝـ ١ٖظاض١٥غج ،"ي١ ب١َٓاَي١ٜ١ن٢ خا١ْزا٢ْ ض٠ِغ١ْبٛٚ:"١ٖظاض١٥غح ز٠َيَٝت ظ( ي١َ١ض1088ِى/481ّ: غطؽ ايٓع١ُ)

ب١ض ي١ٚ غااَي١   ،َْٝت١ٚاز٠ط١ٜ بَٝطَٛإ ١َ١٥ف ،٠ٚٛظ ٖات1044ى/436غاَي٢ ي١ ١ٖٚاَي١نا٢ْ  بؤ ١ٜن١ّ داض ْا٣ٚ 
 .(17)٠ٚى َريَٜه٢ نٛضز ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٚ ْاغطا٠ٚ

خا٠ٕٚ زاَٛز٠ظطا٣ غ١ضباظ٣ ٚ زاضا٢ٜ  ،تٛاْاٝإ ٚ ب٠ٚ١ى ١ٖض َري ٚ ز٠غ١التساضَٜه٢ خٛزإ ؾ ١ٖظاض١٥غحَري        
 ؤت٠نإ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ظاْٝاض١ٜن٢ ٠ٚ١٥زيَ شَٜس٠ضٚ ،تاٜب١ت٢ خؤ٣ ١ٖب٠ٚٛٚ ي١ؾه١ض٣ ٠، ٠ٚظٜط ٚ ْٛغ١ض ٚٚ ق١ظا٢٥ بٛ
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( ابٛ ايعال٤ ايؿرياظ٣ سٛغَٝٔ ْاغطاٚ ب١ ) نٛض٣ِس١غ٢ْ١  نٛض٣ِن١ ذل١َ١ز٣  ْس٠ ز٠ظاْريز٠غت٠ٚ١ ْاز٠ٕ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ب١
 .(18)٠ٚظٜط٣ ١ٖظاض١٥غح بٛٚ -ظ1048ى/440ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢  -َا١ٜ٠ٚى 

ظ 1067ى/460ظ( تا َطز٢ْ ي١ غاَي٢ 1094ى/488)ّ ضِا٠ٚض٣ضٚزٚ ََٝصْٚٚٛؽ  ٢( باٚن٢ ٠ٚظٜط١ٖض٠ٖٚا )ابٛ ٜعً 
 .(19)١ٖظاض١٥غح بٛٚتاٜب١تٞ ْٛغ١ض٣ 

ٓسٕ ب١ ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ، بؤَإ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ غَٛيتإ خَٜٛاب٢ْٚٛ ١ٖظاض١٥غح ب١ زضاٚيَٝسإ ٚ خٛتب١غ١باض٠ت ب١ ضِ      
٣ ثَٝسا خٛتب١ ب١ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ خبَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ ي١ ١٥ٖٛاظ ٚ ب١غطا، اظ ضَٜط1056/ى١448جلٛق٢ ي١ غاَي٢ تٛغطٍ ب١ط٢ غ

ب١الّ تا ٥َٝػتا غاغ١ٓبؤت٠ٚ١ ٥اٜا ١ٖظاض١٥غح ٠ٚى َري٠ غ١ضب١خؤنا٢ْ تط٣ نٛضزغتإ زضا٣ٚ ب١ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ يَٝسا٠ٚ 
 .؟ٓطا٠ٚت٠ٚ١ ٜإ ْاظ خٛتب١ ب١ ْا٣ٚ خ1056َٜٛى/448ٜإ ْا ٚ ثَٝـ غاَي٢ 

ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١ ببَٝت١ دَٝٓؿ٢ٓٝ تٛغطٍ ب١ط  ٠ ضاز١ٜ٠ى بريٚٚ ز٠غ١الت٢ َري ١ٖظاض١٥غح ط١ٜؿتبٛ ؾٝٝإ ع٣ َٖٚٝب١    
 :ٚ ب١نطز٠ٚ٠ ١َٖٚي٢ ط١ٜؿذي ب١ّ ٥اٚات٣١ زا، ثاف َطز٢ْ تٛغطٍ ب١ط، ١ٖظاض١٥غح ي١ ْا١ٜ١َنسا بؤ خ١يٝؿ١ )ايكا٥ِ

ؤ٣ ز٠ضبط٣ِ ن١ غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض باسات با١   ْٝاظ٣ خؤ٣ ٥اؾهطا نطزٚ ٥اَاز٢ٜ٠ خ ّ(1074-1031ٖا/422-467
خ١يٝؿ١ ١٥ط١ض ١٥ّ ي١ ؾ٢َٜٓٛ تٛغطٍ ب١ط زا٣ بَٓٝت ٚ زإ ب١ ز٠غ١اَلت٢ زابَٓٝت، ي١ ٠ٚالَسا بؤ٣ ْٛغطا ن١ ز٠بَٝات  

بؤتؤ ز٠غتٓازات، ي١ دٝات٢ ١٥ّ زاٚاناض١ٜ  ١٥ّ ثؤغت١دَٝطط٣ تٛغطٍ ب١ط ١ٖض ي١ َْٝٛ غ١جلٛقَٝهاْسا زٜاض٣ بهطَٜت ٚ
به١ٜت ن١ ز٠غت٢  –بطا٣ تٛغطٍ ب١ط ٚ َري٣ غ١الدٝك٣١ نطَإ  –ػت١ داض٣َ ؾ١ض٣ِ قاٚضت ب١ط٢ غ١جلٛق٢ ثَٜٝٛ

٢ُ ؾاضؽ ٚ نطَاْسا، تا ي١ٚ ١ٖضَُٜاْا١ ز٠ضٜس٠ثا١ضَِٜٓٝت، ٥ا١دلا سا١ق٢ ٥ا١ّ زاٚاٜا١ت       ططت٠ٛ ب١ غ١ض ١ٖضزٚٚ ١ٖضَٜ
 .(20)ز٠بَٝت

٣ يٛضِغتإ ٚ خع١َتهطز٢ْ غ١جلٛق١ٝٝنإ تا يا١ ض٠َا١ظا٢ْ   ب١ضز٠ٚاَبٛٚ ي١ ب١ض٠َِٜٛبطز٢ْ ز٠ظ١ض ١ٖظاض١٥غحَري    
 .ظ(نؤن٢ زٚا٢ٜ نطز1069ى/462غاَي٢ )

 
 :ثري٣ َري٠نا٢ْ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض١ٜ٠َريَٜه٢ يٛض٠ِٚ با ١ٖظاض١٥غح-ب
 

 ٝا١ٖٕظاض١٥غاج باغ٢ ضٍََٚ ٚ ناالن١ٝنا٢ْ َري  طٚت١غ١زيتَٝغ١ضنا٠ٚ ََٝص١ٜٚٚنا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ع١باغ٢ ن١ ب١        
زٚثاتٝاْهطزؤت٠ٚ١ ن١ َريَٜه٢ نٛضز٠ ب٣٠ٚ١٦َٝ ٥اَاش٠ به١ٕ ن١ ي١ َري٠نا٢ْ يٛضِغتا١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ١٥ٚ غ١ضنا٠ٚ  ،٠ٚنطز

ٝإ ١ْنطز٠ٚٚ ٚ ١ٖظاض١٥غجباغ٢ َري  ،ؾاضغٝا٣١ْ ٚا ؾ١غًََٝهٝإ ت١ضخاْهطز٠ٚٚ ز٠ضباض٣٠ َري٠نا٢ْ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠
ظ ٠ٚ ١ٜنػ١ض ز٠ن١ٓ غ١ضباغ٢ 913ى/١300 باغ٢ ضٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي٢ ي ،ْا١٠ْٚزاعب١ْس٣ َري٠نا٢ْ يٛضِزا ْاٜٚإ ي١ضٜ
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٣ٚ١ ب١ خؤ٣ ٚغا١ز َاَيا١   س١غ٢ْ١ ؾ١ظَيناتَٝو َري ١٥بٛ ،٢َ١ ظا٢ٜٜٓٝغ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نؤن٢/زٚاظز٠ضٚزا٠ٚنا٢ْ 
٣٠ٚ١ ع١زي ْ نٛض٣ِ ريٟطٛا١ٜ ١٥بٛ تاٖ ،ض٢َُٜ يٛضِغتإٜهطز٠ ١ٖٚٚاَلت٢ ؾا٠ٚ١َ  ضٚ ٣نٛضنٛضز٠ٚ٠ ي١ نٝا٣ مساق٢ با

ٚات١ ز٠غ١الت ي١  ،ت٠٠ٚ١ظ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ زا١َظضاْس1155ٚى/550ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢ ٣ٚ١ ١٥بٛس١غ٢ْ١ ؾ١ظَي
 .(21)ز٠ضن٠ٚٛ ٚ ن١ٚتٛت١ ز٠غت نٛضز٠نا٢ْ ؾاّ ١ٖظاض١٥غحز٠غت٢ ٠ٚ١ْنا٢ْ َري 

ٚ ٠ٚ١ْنا٢ْ  ن١ضخ٢ نٛضِ( ن١ ٖاٚظ1126ى/521 ّ)١َ١ٖزا٢ْ ع١بسٚمل١يٝه٢ نٛض٣ِذل١َ١ز  ن١ن٢ ََٝصْٚٚٛؽ         
أبٛ نايٝذاض  ععايسٚي١َري " ،ب٠ٚٛ ٚ ي١ ْعٜه٠ٚ١ ٥اطازاض٣ ضٚٚزا٠ٚنا٢ْ يٛضِغتإ ٚ ١ٖض٢َُٜ نٝاب٠ٚٛ ١ٖظاض١٥غحَري 
َٝات "تاا ٥َٝػاتا يٛضِغاتإ با١ ز٠غات٢       اؾاها٣ٚ ز٠يَ أغب" ب١ ١ٜنَٝو ي١ َري٠نا٢ْ يٛضِغاتإ زاز٠َْٝات ٚ ب١ضِ  ٖعاض

ٞ  ٖا ََٝصْٚٚٛغا٢ ْاغاطاٚ )  ٖا١ض٠ٚ  ،(22)نٛض٠ِنا١ٜ٠ٚ١ْٝت٢" ؤن٢ نا١ ٠ٚى يا١ ْاا٠ٚضِ    ظ(1323ى/723ّ:أبةٔ ايفةٛط
١َٖإ بَٛن٢ْٚٛ ١ٖٜا١ ٚ   ،زٜاض٠ ؾاض٠ظا١ٜن٢ ت١ٚا٣ٚ ي١ غ١ض َري ٚ ز٠غ١التساضا٢ْ نٛضزغتإ ١ٖب٠ٚٛ نتٝب١ن٠ٚ١ٜ١

ي١  : "٠َيَٝتز ١غح١ٖظاض٥ نٛض٣ِ ٢ْٚا١ًث١ٖ عُٝاز٠زٜٔ غ١باض٠ت ب١ َري ،٥اخاؾت٢ٓ غ١ضنا٠ٚ ؾاضغ١ٝنإ ض٠تس٠نات٠ٚ١
١٥ّ ٚالتا١   ،ب١َٓاَي١ٜ١ن٢ ز٠غ١التساض٣ خا١ْزإ ٚ زَٜط١ٜٓ ٚالتَٝه٢ ب١ضؾطاٚاْٝإ ب١ز٠غت١ٜ٠ٚ١ ي١ نٝانا٢ْ يٛضِغتإ

 .(23)"تا٥َٝػتا ي١ شَٜط ؾ١ضَاْط٠ِٚاٜٝا١ْ
َريَٜها٢   اض١٥غاح ١ٖظب١َيطا٣١ تاط بَٗٝٓٝٓا٠ٚ١ نا١ ز٠ٜػا١ملَٝٓٔ       غ٢َغ١ض٠ضِا٣ ١٥ٚ زٚٚ ب١َيط١ٜ١ ز٠تٛاْري         

 :ض٠ ٣٠ٚ١ْ ١٥ٕٚغتا٠ٚ١ْ ٚ َريا٢ْ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚيٛضِ

١ٜ٠ٛن٢ طؿت٢ ب١ ؾَٝ ،قاظ٣ ١٥ظي١ز غ١ؾاض٣( ،خٛاْس٠َري ،١ْت١ْع٣ ،٣ َػت١ٚؾ٢َٝصْٚٚٛغ١ ؾاضغ١نإ )س١َ١زٚآل -  
ي١ال١ٜن٢  ،(24)٠ٕنٔ ٚ ظاْٝاض٣ ْات١با ب١ز٠غت٠ٚ١ز٠زط١ٍَ ١ٜى ْانؤيٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠  ي١ ٚ َريا٢ْ ظ٣ يٛضِٖؤ ي١ ١َضِ

١نا٢ ٥ا١بٛتاٖري   ، نظ نؤن٢ زٚاٜا٢ ناطز  1155/ى550ٝت ١٥بٛ تاٖري ب١ َا١ٜ٠ٚى ثاف غازيز٠َي تط٠ٚ٠ س١َ١زٚآل
 .(25)ظ ١ٖض ي١ شٜاْسا ب1205ٚٛى/٢602 تاغاَي

 تطٜؿا٢  ١ ٚ نٛضَِٜه١ٖ٢ظاض١٥غجنٛضَِٜه٢ َري ١٥بٛ تاٖري، ز٠ّٚٚ زا١َظض١َٜٓض٣ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ْا٣ٚ  -
ٚازٜاض٠ ١٥بٛ تاٖري ب١ز٠غتٛض٣ ١٥ٚ غ١ضز٠َا١ْ ْا٣ٚ ١٥ّ زٚٚ نٛض٣٠ِ با١ْا٣ٚ  بااب ٚ    ،ْا٣ٚ عُٝاز٠زٜٔ ث١ًٖ١ٚا١ْ

 .(26)باثريا٠ٚ١ْٝ ْا٠ٚ
٥ا١ّ   ،غ١ض٠تا٣ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ ؾاض٣ ٥ٝاعز با٠ٚٛ   َريَٜه٢ نٛضز٣ ١ٖض٢َُٜ يٛضِغتا١ْ ٚ ي١ ١ٖظاض١٥غح -

 .(27)ض٢َُٜ يٛضِغتإ ٚ دَٝٓؿ٢ٓٝ َري٠نا٢ْ ب٠ٚٛؾاض٠ف ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ ثاٜت١خت٢ ١ٖ
ٚالت٢ نٛضز٠ٚاض٣ ي١ َريْؿ١ٓٝ ١َظٕ ٚ ب١َٖٝع٠نا٢ْ سا ب٠ٚٛ ١ٜنَٝو ١ٖظاض١٥غجَريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتإ ي١ غ١ضز٢َ٠         

ب١ "ًَو  ١ٖظاض١٥غحت١ْا١ْت  ،ٚ ١َٖٛٚ ْاٚن١نا٢ْ يٛضِغتإ ٚ ثاضن١ٜ١ى ي١ ١ٖض٢َُٜ نٝا )اقًِٝ اجلباٍ(٣ ططت٠ٚ١
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٢ ٚ ٥اش٠َيساض٣  ط١ؾ٣١ نطز ٚ ناالن٢ باظضطا٢ْ باط٣ٚ٠  تٝـ بٛشا٠ٚ١ٜ ٚ شٜا٢ْ نؿتٛناَيآلٚ ،(28)جلباٍ" ٠ٚغؿهطا٠ٚا
 .(29)٥اغاٜـ ٚ ت١ْا٢ٖ ي١ يٛضِغتاْسا ن١غجا ٚ ب٠ٚٛ زاَيس٠ٚ ث١ْاط٣١ يَٝك١َٚاٚإ ٚ ١ٖالتٛإ ٚ ث١ْاب١ضإ ،غ١ْس

 
 :١ٖظاض١٥غحث٠ٜٛ١ْس١ٜنا٢ْ َري  :غ١َّٗٝ

 
  :خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ٍَي١ط١ -أ

١َٖٛٚ ال١ٜى ضَٜعٜإ  ،َٜٛػت بٛٚن١غا١ٜت١ٝن٢ ْاٚزاض ٚ خا١ْزإ ٚ ْاْبس٠ ٚ ب١ٖ١َي ،٠ٚى باغهطا ١ٖظاض١٥غح َري      
 ،ز٠غ١الت٢ زاْابَٝات  زا٢ْ ب١(ز٠بَٝت خ١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ )ايكا٥ِ بأَط ا( ،يَٝٓا٠ٚ ٚ طَٜٛبٝػت٢ ضِاٚبَٛن١ْٛنا٢ْ ب١ْٚٛ

ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ط١ضّ ٚ ب١ت٢ٓٝ ي١ط١َيسا ١ٖب٠ٚٛ ٚ ي١ ب١َْٛناْسا ْا٣١َ ثريَٚظبا٢ٜ بَٛ ْاضز٠ٚ ٚ  اض١٥غح١ٖظب١َٜٛ ز٠بٝٓري 
ظ ي١ ب١غاسا  1058ى/١ْٚ450 ناتَٝو ب١غاغري٣ غاَي٢ ٛبؤ صي ،(30)ت٠٠ٚ١ثؿتطري٣ ٚ ال١ْٜطري٣ خؤ٣ بٛ زٚٚثاتهطزٚ

عا١زي َاري٣    ناٛض٣ِ ت١ ١َتطغ٠ٚ١ٝ، زٚب١ٜػا٢  ١شا ٚ طٝا٢ْ خ١يٝؿ١ )ايكا٥ِ( ن١ْٚعٜو ب٠ٚ٠ٚٛ ٚ باضٚزؤخ٢ ؾاض ؾًَ
٥اطازاض٣ ٚ  غسا ز٠ضبهٔ( نطز ي١ ب١ض٥ٝؼ ايطؤغا٤ٚ ٠ٚظٜط ) ٢ َٛظ١ٜز٣ ي١ خٛاض٣ٚٚ عَٝطام زاٚا٣ ي١ خ١يٝؿ١َٓريْؿٝ

 . (31)ط١ٍَ ١ٖظاض١٥غح ن١ ي١ ٥اَاز٠باؾٝسا١ٜ ي١ ؾاض٣ ٚاغت، ٥اَاز٠ٕ ث١ْاٜإ بس٠ٕ ٚ ب١ضططٜٝإ يَٝبه١ٕنطز٠ٚ١ْ ي١
 ،خطا٠ٚ١ٜظاض٠ت زٚٚض٠خطا ٚ ي١ ٚ ناض( ي١فدط ايسٚي١ ابٔ دٗريظ ٠ٚظٜط )1067ى/460ي١ غاَي٢  ،ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠      

٥ا١َٝـ ١ٜنػا١ض ضٜٚٚهاطز٠      ،تا بٝهات١ ٠ٚظٜط ١ٖظاض١٥غحخ١يٝؿ١ )ايكا٥ِ( ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٔ )ابٛ ٜع٢ً(٣ ْٛغ١ض٣ 
 .(32)تط٣ ١ٖب٢ْٚٛ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ي١ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ الزا ط١ٜ١ن٢ ١َ١٥ف ب١َي ،ب١غسا ب١الّ ي١ ضَٜطا نؤن٢ زٚا٢ٜ نطز

 
 :ب١ٜٝٝٗ٠ٛنإ ي١ط١ٍَ -ب

ن٢ ز٠غ١التساضا٢ْ ب٢ٜٗ٠ٛ ٠ن٢ ٚ زٚب١ضؤٚ الٚاظ٣ ز٠َٚي١ت٢ ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ ْان َري ١ٖظاض١٥غح غٛٚز٣ ي١ ط١ْس٠َي٢      
ى غ١ضَٚى ٖؤظ ٚ َري٠نا٢ْ تط٣ ٠ٚ ١ٗب٠ٜٛ ٛز٠غ١الت٢ ضٚٚن١ؾا٣١ْ َريا٢ْ ب١ْٚ ي١ شَٜط غا٣١ٜ زآْإ ب١  ٠ٚضططت٠ٛ

ٚ ال١ْٜطط٠ ْعٜه١نا٢ْ  ٚا زٜاض٠ ١ٜنَٝو ب٠ٚٛ ي١ غ١ضنطز٠ ٚ غٓٛض٣ ز٠غ١الت٢ باٚى ٚ باثريا٢ْ ب١ضؾط٠ٙ نطز٠ٚٚ ،نٛضز
ظ )عع املًٛى( ن٠ٚٛ 1044ى/436غازي  ي١ ز٠ََٝو ،(٣ ب٢ٜٗ٠ٛايسٚي١ غًطإ) نٛض٣ِ)ععاملًٛى ابٛ نايٝذاض َطظبإ( 

 .(33)نطزز٠ ٜٜٞا٠ٚض ١٥غح١ٖظاضْاٚ ب١غسا٠ٚ 
ازٜٞ ( ٖاٚن١ضخٞ ضِٚٚزا٠ٚنإ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ ١ٖظاض١٥غح غا  زاْا١ ظبا   ايكانٞ ايطؾٝس بٔ ايةعبري قاظٟ ضؾٝس)

 .(34)نطز ٣ ب٢ٜٗ٠ٛ (أبٛ نايٝذاض)َري ؾ١ٜطٚظٟ ب١ زٜاضٟ ثَٝؿه١ف
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غا١جلٛق١ٝناْٝـ   ،١ٚا٣ٚ ياَٝهرتاظا ناتَٝو طًَؤَي٣١ ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ن١ٚت١ يَٝص٣ ٚ ؾرياظ٣٠ ز٠َٚي١ت١نا١ٜإ با١ تا          
ٕ   ظ( ب١ض٠ ب١ض٠ ض1063ٚ-1038ى/455-429ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ تٛغطٍ ب١ط )  ،٠ٚٚ ْاٚنا١نا٢ْ نٛضزغاتإ ١َٖيهؿاا

َٖٝعنطزٕ ٚ ز٠غ١الت ؾطاٚاْهطزٕ، ؤ ظٜاتط خؤ ب١باض٣٠ قؤغت٠ٚ١ ٚ ن١ٚت١ خؤ٣ بخ١ طٛزلا٠ٚ ٚ ي١ؤ١٥ٚ باضٚز ١ٖظاض١٥غح
از٠ٜا١ى نا١   ١ٜٝٗ٠ٛنإ ٠ٚضططت ٚ ثؿتٝٛا٢ْ ١ٜنَٝهٝا٢ْ ز٠نطز زش٣ ٣ٚ١٥ تاط، ب١ضِ ن١َيهٝؿ٢ ي١ ْانؤن٢ ْاٚخؤ٣ ب

 .(35)بتٛا٢َْ غ١ض٠ضِا٣ ؾاض٣ ٥ٝعز، ؾاض٠نا٢ْ ضاَٗٛضَع ٚ تٛؾت١ض ٚ ز٠ٚض٠م خبات١ شَٜط ز٠غ١الت٢ خؤ٠ٚ١ٜ
)املًو ايطسِٝ(٣ طز ٚ )ابٛ ْكط( ؾ١ٜطٚظ ْاغطاٚ ب١ ًَٛى َطظبإ(٣ ب٢ٜٗ٠ٛ ظ )عع امل1048ى/440ي١ غاَي٢        

ب١َ١ ضِاظ٣ ١ْبٛٚ ٠ٚزيَ نٛض٠ِن٣١ تط٣ )ابٛ َٓكٛض ؾالغتٕٛ(  ،( ب٠ٚٛ دَٝٓؿ٢ٓٝظ1055-1048/ى447-440) نٛض٣ِ
١ٜنَٝو بٛٚ ي١ٚ ن١غا١ٜتٝا٣١ْ ن١ ال٢ْ١ٜ )ابٛ  ١ٖظاض١٥غحغ١ض ن١ْس ؾاضَٜه٢ ١ٖض٢َُٜ ؾاضغسا، َري ٚ ز٠غت٢ ططت ب١

 .(36)َٓكٛض( ؾالغتؤْٝإ ططت
ِ    ثاف ؾ      ( يا١ غااَي٢   )املًاو اياطسِٝ   َٓكاٛض(٣ باطا٣،  ( ٚ )اب١ٛضِ ٚ ١ٖضا١ٜن٢ ظؤض يا١ َْٝاٛإ )املًاو اياطسٝ
ع١غه١ض  ٣ نطز٠ ١ٖض٢َُٜ خٛظغتإ ٚ ؾاض٢ٚ٣ نٛضز ٚ ع١ض٠ب١ نؤن١ض٠نإ ضٚبظ بؤ ي١ ْاٚبطز٢ْ ٥اؾ1051ٛى/443

ػري االغسٟ( ب١َ١ٜاْعا٢ْ، ب١ ٚ )َٓكٛض بٔ س ١ٖظاض١٥غحَٓكٛض(٣ ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ َري نات٢َ )ابٛ ،(37)٢ ططت١َنط٠َ
ضزا بططَٜت، ن١ن٢ ١ث١ي١ ؾاض٣ ١٥ضداْٝإ ب١دََٝٗٝؿت ٚ ضٜٚٚاْهطز٠ تٛؾت١ض، تا ١ًََْٖٝٔ )املًو ايطسِٝ( ز٠غت٢ ب١غ

ٝـ ب١ ١ٖظاض١٥غج١٥ّ ثَٝـ ١٥ٚإ ن١ٚت ٚ تٛا٢ْ ظؤض ي١ ن١نساضا٢ْ ١٥ٚإ بؤ ال٣ خؤ٣ ضابهَٝؿَٝت ٚ ؾاض٠ن١ بططَٜت، 
٥ٝعز، )املًو ايطسِٝ( زٚا٣ ١٥ّ غ١ضن١ٚت١ٓ ٜٚػت٢ ضاَٗطَعٜـ بططَٜت. بؤ١ٜ ب١ؾَٝو ي١ غٛثان٣١ ْاناض٣ ط١ضِا٠ٚ١ٜ 

ي١ ؾاض٠ن٠ٚ١ بؤٜإ ز٠ضنٕٛٚ ٚ ؾ١ضَِٜه٢ قاٛضؽ يا١    ١ٖظاض١٥غحض٠ٚا٣١ْ ٣ٚ١٥َ نطز، ال١ْٜططإ ٚ غ١ضباظ٠نا٢ْ َري 
زاطريبهاات، زٚا٣ ٥ا٣٠ٚ١ ظؤض نا١ؽ يا١     َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ ال ضٜٚٚسا، تا غٛثان٣١ )املًو ايطسِٝ( تٛا٢ْ ضاَٗطَعٜـ 

١ٖضزٚٚ ال ٖات١ٓ نٛؾذي، غ١ضباظ٠نا٢ْ ْاٚ ضاَٗطَعٜـ ؾاض٠ن١ٜإ باؤ غاٛثان٣١ )املًاو اياطسِٝ( ب١دََٝٗٝؿات ٚ      
 .(38)١ٖظاض١٥غحضٜٚٚاْهطز٠ ؾاض٣ ٥ٝعز بؤ ال٣ َري 

٣ نَٝؿا ٚ تاز٠ٖات ط١ضَرت ز٠باٛٚ،  ٚ يَٝهسا٢ْ َْٝٛإ زٚٚ باَي٢ ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ ال١ْٜططاْٝإ زضَٜص٠ ْات١با٢ٜ ٚ ؾ١ضِ      
١َٖيٜٛػت٢ غ١ضباظ٣ ي١ ظؤضب٣١ ؾ١ض٠ناْسا ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ )املًو ايطسِٝ( ٚ ز٠غت ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ نؤتاٜٝإ ٖات ٚ ٚاٜؿ٢ 

ظ 1050ى/٢442 ق٢ بهات٠ٚ١، نا١ غاايَ  ٛغذي ي١ط١ٍَ تٛغطٍ ب١ط٢ غ١جلنطز بري ي١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ١ٖظاض١٥غحي١ َري 
 .(39)ٚ ٚ نطزب٣ٚٛ ب١ ثاٜت١خت٢ خؤ١٥٣غؿ١ٖا٢ْ زاطرينطزبٛ

ٚ ٖاٚث١ضيا١ْنا٢ْ ب١ ثؿتٝٛا٢ْ غ١جلٛقَٝهإ تٛاْٝإ ز٠غاتبطط٠ٚ١ْ ب١غا١ض ْاٚنا١نا٢ْ يٛضِغاتإ      ١ٖظاض١٥غح     
ٚ زٚب١ٜػ٢  (40)١٥ٚضدإ ٚ تٛؾت١ضزا، ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ ظؤض ي١ ٜا٠ٚضإ ٚ ال١ْٜططا٢ْ )املًو ايطسِٝ( ٠ٚى ب١غاغري٣
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غ١ز٣ ٚ ن١نساض٠ نٛضز ٚ ع١ض٠ب١نإ ضَٜعٜإ ب١ دََٝٗٝؿت، ١َ١٥ف ب٠ٚٛ ٖؤ١ٜن٢ تط٣ تَٝهؿها٢ْ غ١ز٠ق٣١ ١٥ نٛض٣ِ
طا١ٍَ ثامشاا٣٠ٚ زاض ٚ   ٖٛاظ ٚ ٖا١الت٢ٓ باؤ ؾااض٣ ٚاغات ي١    غٛثان٣١ )املًو ايطسِٝ( ي١ ع١غاه١ض َا١نط٠ّ ٚ ٥ا١   

 .(41)ز٠غت١ن٣١
ن٢ ز٠غا١الت٢ ٥ا١دلاض٣٠ با١ غا١ض     ن١ ،ٓا١ٖضن١ْس ثؿتٝٛا٢ْ ٚ ٖاضٜهاض٣ تٛغطٍ ب١ط٢ ب١ز٠غتَٗٝ ١ٖظاض١٥غح    

َٝو ظٜاتط٣ ١ْخاٜاْس، ٠ٚ١٥ بٛٚ )املًو ايطسِٝ( تٛا٢ْ َْٝٛا٢ْ ي١ط١ٍَ ب١غاغري٣ ناى بهات٠ٚ١ ٚ ت١ض ٚ ١٥ضدإ ي١ غاَيٛؾت
ضٜٚٚهطز٠ ْاٚن١نا٢ْ ١٥ٖٛاظ ٚ ١ٖض٠ِؾ٣١ زاطرينطز٢ْ ْاٚن١نا٢ْ شَٜط ثاؾإ ب١ ثؿتٝٛا٢ْ ٠ٚ٠ٚ١٥ ب١غطا ظ٠ٚت بهات، 

سٛغ٢َٓٝ ٖاٚث١ضيا٢ْ نطز، ١٥َاْٝـ ز٠ٜاْٜٛػت نَٝؿ١ن١ ب١ طؿتٛطؤ ي١  نٛض٣ِٚ ١َْكٛض٣  ١ٖظاض١٥غحاَلت٢ َري ز٠غ١
 ،(42)ت١ض٣ ث٢َ بس٠ٚ١ْ٠ٛؾ١٥ضدإ ٚ تط١َيٝا ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ ضَٜهه١ٚتٔ ن١ ب١ ْاناض٣ ْا١َٜإ بؤ ْاضز ٚ ي١ ب١ٜٔ بربَٜت ٚ

ظ ١٥ضدا٢ْ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ زاطريناطز ٚ ؾاٛالظ٣   1053ى/445 ب١َ١ف ٚاظ٣ ١َْٖٝٓا ٚ ي١ غاَي٢ َري٣ ب٢ٜٗ٠ٛن١ ن٢ 
خ١غط٣ٚ٠ ز٢َ١ًٜ٠ ط١ٚض٣٠ ز١َ١ًٜ٠نا٢ْ ١٥ضدإ تاع١ت٢ خؤ٣ بؤ ضِاط١ٜاْس ٚ ب٠ٚٛ ثاَيجؿت٢ ٚ ب١ْا٣ٚ ٠ٚ٠ٚ١٥  نٛض٣ِ

 ٣١ْ زاطرينطز ٚب١ض٣ ١٥ضداْسا، ؾٛالظ ١٥ّ ْاٚناَٜٚو ن١ ز٠غت٢ ططتبٛٚ ب١غ١ض ز٠ٚضٚن٠ٚٛ غ١ض خؤؾٓاٚ )خؿٓاّ( ْا
 .(43)ت٢ )املًو ايطسِٝ( ٠ٚآلخػت١ٝ شَٜط ز٠غ١

 
 :ط١ٍَ غ١جلٛق١ٝٝنإي١ -دا

 
 ظ(: 1063-1038/ى455-429غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط ) ي١ط١ٍَ -1

 
زاطرينطز٢ْ  ي٠ٚ١ زَيٓٝابٛٚ ن١ ي١ بطِغت٢ ١ْٝ ب١ضب١ض٠نا٢ْ ؾاال٠ٚنا٢ْ) املًو ايطسِٝ (بهات ٚ ض٢َٜ ١ٖظاض١٥غح     

طا١ٍَ نا١ْس   ب١َٜٛ ي١ ،ط١ٍَ بب١غتَٝت١ تا ث١ْا٣ بؤ ببات ٚ ث١ضيا٢ْ ي١َٖٝع٣ ٚاف َْٝٝه٢ ب١، ال١ْٜيٛضِغتا٢ْ يَٝبططَٜت
ضز ٚ ًَه١ن٢ ، ٠ٚ١٥بٛ ْا١َٜإ بَٛ ْا(44)َريَٜه٢ زٜسا ضَٜهه١ٚتٔ ي١ غ١ض ث٠ٜٛ١ْسٜهطزٕ ب١ تٛغطٍ ب١ط٢ غ١جلٛق٠ٚ١ٝٝ 

زٜااض٠ تاٛغطٍ با١طٝـ ٥ا١ّ ث١ْابطزْا٣١       ،٢ نطزٕ ٚ ب١ٖاْا٠ٚناْٛٚٝإ يَٝهاطز  زاٚا٣ ثؿتٝٛاْ خؤٜإ بؤ ضاط١ٜاْس ٚ
 . (45)ظٚٚ غٛثا١ٜن٢ ط١ٚض٣٠ بؤ ض٠ٚا١ْنطزٕ الخؤؾٗات٠ٚٛ بؤ١ٜ ١ٖض

ٚاٜهطز ث٠ٜٛ١ْسٜإ ضؤش ب١ ضؤش ضٚٚ ي١ ط١ؾ١غ١ْسٕ  ١ٖظاض١٥غحب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٖاٚب١ؾ٢ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط ٚ َري       
س٢ْ ز٠غ١الت٢ غ١جلٛق١ٝنإ ي١ ١ٖض١َُٜنا٢ْ خٝالؾ٣١ ٚ ثت١ٚبٕٛٚ بهات، غَٛيتإ بؤ ظٜاتط ٖات١ٓ ثَٝؿ٠ٚ١ ٚ ن١غجاْ

١ن١نا٢ْ ٝـ بؤ ثاضَٜعطاضٜهطزٕ ي١ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ خؤ٣ ٚ ب١ضط١ططتٔ ي١ ؾاال٠ٚ ١ٜى ي١ زٚا٣ ١ٖٜظاض١٥غجع١باغ٢، َري 
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 ٣ناٛضِ ١٥ّ ي١ط١ٍَ َري )ابٛ عًا٢   ،ٓٝؿت٠ٚختَٝو غَٛيتإ ١ْخؤؾه١ٚت ٚ تطغ٢ َطز٢ْ يَٝ )املًو ايطسِٝ(، ت١ْا١ْت
 ، ١٥ٜٚـ ضَٜع٣ يَٝططتٔ ٚ َٝٛاْساض١ٜن٢ باؾ١ْ٢ خع١َت٢ ٚ ؾ١ؾاع١تٝإ بؤ خٛاغتاملًو ابٛ نايٝذاض( ٣ ب٢ٜٗ٠ٛ نٛٚ

غَٛيتإ ي١ٚ ضؤش٠ ب١زٚا٠ٚ ١ٖظاض١٥غج٢ نطز ب١ ٖاٚز٠ّ ٚ  ،(46)نطزٕ ٚ ث١ضيا٢ْ ٜاض١َت٢ ٚ ثؿتطري٣ خؤ٣ بؤ ضاط١ٜاْسٕ
 ٢ ْعٜو بب٠َٝ.٠ٚ١ٓنطز ٚ ١َٖٚيٝإ ز٠زا يٜا٠ٚض٣ خؤ٣، ١َٖٛٚ ال١ْ١ٜناْٝـ سٝػابٝإ بؤ ز

ي١ ١٥زلا٢َ ١٥ّ ث٠ٜٛ١ْس٣١ٜٝ ب١ غ١جلٛق١ٝٝنا٠ٚ١ْ ي١ َريَٜه٢ ْاٚن٢ٜ١ ز٠غ١الت غٓٛٚضزاض٠ٚ٠ بٛٚ  ١ٖظاض١٥غح      
ي١  ، ١َ١٥ف ب١ ٠ٚضن١ضخاْسَْٝه٢ ططْطب١ ؾ١ضَاْط٠ِٚا١ٜن٢ ْاٚزاض ٚ ن١غا١ٜت١ٝن٢ غٝاغ٢ ْاغطا٣ٚ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠

 ْاٚن٣١ يٛضِغتإ زاز٠ْطَٜت. شٜا٢ْ خؤ٣ ٚ
ابَٝت ي١ ٥اغاْهطزٕ ٚ ضَٜدٛؾهطز٢ْ ٖاات٢ٓ  ضِؤَيَٝه٢ ١ٜنذاض ب١ضناٚ ٚ ناضٜط١ض٣ طَٝطِ ١ٖظاض١٥غحز٠بَٝت َري       

بؤٜا١ تاٛغطٍ با١ط ثااف ٥ا٣٠ٚ١  غااَي٢        ،غٛثا٣ غ١جلٛق٢ بؤ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ خٛظغاتإ ٚ ب١غاطا ٚ ثاؾاإ ب١غاسا    
ٕ  املًو ايطسِٝ( ٣ زٚٚض خػت٠ٚ١ بؤ قا١ال٣ ظ ن٠ٚٛ ْاٚ ب١غسا٠ٚ ٚ )1055ى/447 ٢ يا١خؤ  ١ٖظاض١٥غاج  ،(47) غاريٚا

ات٢ غا١جلٛق٢، يا١ ز٠غاجَٝه٢ غااَي٢     ًَا ٝنطز١ٜ ١ٜن١ ثٝا٣ٚ خؤ٣ ٚ ز٠َطِاغات ٚ ثٝااٚ َااقَٛي٢  ب    ْعٜهدػت٠ٚ١ٚ
ٟ ظ، ب١ؾطَا٢ْ تٛغطٍ ب١ط ٠ٚظٜط )1056ى/448 ( ٕنةُا غتَٝه٢ تاٜب١تسا ظ٠َاا٢ْ ) ١ب( ي١ ططَٜعُٝس املًو ايهٓةسض

زابط٣ِ ٚ  ؤٚ ؾاض٣ ١٥ضداْٝؿ٢ ب (48)( ١ٖظاض زٜٓاض١ٖ360ضزٚٚ ٚال١ٜت٢ ب١غطا ٚ ١٥ٖٛاظ٣ ب١خؿ١ٝ ١ٖظاض١٥غح ب١ )
ٚا زٜاض٠ ١ٖض ي١ّ  ،(49)خَٜٛٓسٕ ب١ ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ طؿت ١٥ٚ ز٠ظ١ضا٠ٛ١ْبطزٕ ٚ خٛتب٣ٚ١ ثَٝسا ي١ ب١ضَِٜغ١ضب١غت٢ ت١ٚا

 ٢عُٝااز٠زٜٓ ١ٜ ب١ضظ٣ ٚ ؾاهؤ١َْس٣ ز٠ب١خؿاَٝت،   ، ن١ َاْا٣ ثا(50)٠ب١ٜ١ْٛزا ْاظْا٣ٚ )تاز املًٛى(٣ ثَٝب١خؿطاٚ
بؤ غاتَٝهٝـ ب٢َ  ٢ ال٣ خؤ٣ َٖٝؿتٛٚت٠ٚ١ ١ٖٚظاض١٥غج١٥غؿ١ٖا٢ْ  ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١  ن١ تٛغطٍ ب١ط بؤ َا٣٠ٚ غ٢َ غاٍَ 

 .(51) خٛظغتإ-، تا ي١ ب١غسا ز٠ضن٠ٚٛ ١٥دلا ض٢َٜ ثَٝسا بهَٝت٠ٚ١ بؤ ١٥ٖٛاظ٢ زابرب١َْ٣ِٜس٠َٖٝؿت يَٝ
َري ١ٖظاض١٥غح ضَٜعزاض ٚ ث١ًٚثا١ٜزاض بٛٚ ال٣ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط٢ غ١جلٛق٢، ضؤَي٢ ضاٜٚصناض٣ غٝاغ٢ ز٠طَٝطِا ي١       

ا٣ ثَٝس٠نطز ٚ ب١ ٥اَؤشطاض٣ ٚ ض٢ََٜٜٓٛٓ ١٥ٚ ١َٖيػاٛن١ٚت٢  ضِز٠ضباض٣ غ١جلٛق٢، غَٛيتإ ي١ ناضٚباض٣ ز٠َٚي١تسا ثطغٛ
٢ غاَٛيتإ ي١طا١ٍَ   َٝالْت١ْا١ْت ي١ ١ْٖسَٜو نَٝؿ١ ٚ ًَُ ،ٚ ز٠ضنٕٛٚ ي١ ب١غسازا، ي١ ظؤضب٣١ َْٛاغ١بات (52)ز٠نطز

َٝو با٠ٚٛ يا١ ٜا٠ٚض٠ناا٢ْ، ٥ا١ّ ساَي١تا١ف تاا َطزْا٢ غاَٛيتإ يا١ غااَي٢             ١ٖظاض١٥غح، ١ٖضز٠ّ ١ْٜٞاض٠ناْ ٜا١ن
زجيا٣١  ن١ ١٥ضغ١الٕ خااتٕٛٚ خ١  تٛغطٍ ب١طظ 1056ى/448، ي١ غ١ض٠تا٣ غاَي٢ (53)ظ ب١ضز٠ٚاَب1062ٚٛى/455

٢ غاَٛيتإ ٚ تا١زاض٠ن٢   دعاات ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ٥اَااز٠بٛٚا٢ْ   ١ٖظاض١٥غحبطاظا٣ ي١ خ١يٝؿ١ )ايكا٥ِ( َاض٠ نطز، َري 
 .(54)َاض٠نطزٕ
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نطزباٛٚ ٚ   ١ٖظاض١٥غاح َري ٚ ز٠غ١التساضا٢ْ ١٥ٚ غ١ضز٣١َ٠ نٛضزغتإ ٚ عَٝطام ز٠ضنٝإ ب١ ضِؤَي٢ ناضٜط١ض٣      
١ غ١ض غٝاغ١ت ٚ بطِٜاض٠نا٢ْ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط، ١٥ط١ض زاٚا٣ يَٝدؤؾب٢ْٚٛ ن١غَٝو ز٠ٜاْعا٢ْ ١٥ٚ ز٠تٛا٢َْ ناض بهات

ٜإ ال١َْٜٝه٢ يَٝبهات ١٥ٚ ثَٝؿٓٝاض٠ن٣١ ض٠ت ْانات٠ٚ١ ٚ ب٢َ غَٝٛ زٚٚ دَٝب١د٢َٝ ز٠نات، بؤ١ٜ نات٢َ ن١ زٚب١ٜػ٢ 
 نٛض٠٣ِٜؿ٢ ام ٚ قٛضِظ( ي١ س١ًًٝ ٚ خٛاض٣ٚٚ عري1063-997ى/558-387ع١زي َري٣ َريْؿ٢ٓٝ َعٜس٣ ) نٛض٣ِ

بٕٛٚ ٚ ٝ، يا١ غاَٛيتإ ٜااخ   ظ( ي١ َٛغ1096ٌَ-996ى/489-386ب١زضا٢ْ عٛق٢ًٜ١ َري٣ َريْؿ٢ٓٝ عٛق٢ًٜ١ )
-427 ثاَيٝاْسا١ٜ ٥اشا٣٠ٚ ب١غاغري٣ ٚ ٖاٚث١ضياْٝاْهطز ٚ ١َٖٛٚ ب١ْٚٛ ؾٝع١ ٚ خٛتب١ٜإ بؤ خ١يٝؿ١)املػتٓكط با(

ط١ٍَ غَٛيتا٢ْ ٝٝإ زاٚان١ٜإ غ١ض ْاططَٜت ٚ ي١ٓس، زٚاتطٜـ ن١ ظا٣ْ  ؾاشي٢ ي١ َٝػط خَٜٛ ظ(1093-1036ى/487
١ت ضَٜهبدات٠ٚ١ ط١ٍَ ز٠َٚيإ ي١تا بهَٝت ث٠ٜٛ١ْسٜ ١ٖظاض١٥غحغ١ْٓٛزا ٖٝهٝإ ثَٝٓانطَٜت، ًَٝاْسا ٚ ْاضزٜإ ب١ ؾَٜٛٔ 

َٜط ؾا١ضَا٢ْ ٥ا١ٚ، تاا ٚا٣    ٚ ٥اطازاض٣ غَٛيتإ بهات٠ٚ١ ن١ ١٥َإ ٚاظٜإ ي١ ب١غاغري٣ َٖٝٓا٠ٚ ٚ ٥اَاز٠ٕ ب٠ٚ١َٓٝ ش
ب١ّ ٥ٝؿا١ْ ١َٖيػا ٚ غ١ضن١ٚتٛٚا١ْ دَٝب١د٢َٝ نطز، ٠ٚ١٥بٛٚ غَٛيتإ يَٝٝإ  ١ٖظاض١٥غحَري  ،يَٝبهات يَٝٝإ خؤؾبَٝت

 . (55)خؤؾبٛٚ ٚ نٝٝإ ١ٖبٛٚ ي١ ؾاض ٚ ْاٚن١ بؤ٣ طَٝطِا٠ٚ١ْ
ٖؤ٣ ناطز٣٠ٚ٠ ْااقؤال٣   ططش٣ نطز، با١  ٕ ٚ خ١يٝؿ١ ض٣ٚٚ ي١ظ، َْٝٛا٢ْ غَٛيتا1056ى/448ي١ نؤتا٢ٜ غاَي٢       

ًََو ٚ َاَي٢ ٖاٚالتٝا٢ْ ؾاض٣ ب١غسا. غَٛيتإ بؤ  غ١ضباظ٠ غ١جلٛق١ٝنإ ٚ ١َٖيػاْٝإ ب١ زاطرينطزٕ ٚ تاالٕ نطز٢ْ 
يا١ غا١ض٠تا٣ غااَي٢     ،ٚ ن١غا٢ْ تاط ضٜٚٚهاطز٠ ؾااض٣ َٛغاٌَ     ١ٖظاض١٥غحخاٚنطز٣٠ٚ١ْ باضٚزؤخ١ن١ ب١ ٜا٠ٚض٣ 

خ١َيه٢ ؾاض ي١ تطغا٢ تااالٕ ٚ    ،زابط٣ِ ١ٖظاض١٥غح، ي٣ٚ١َ ١ٜنػ١ض ؾاض٣ َٛغ٢ًَ بؤ ظ ط١ٜؿت١ د1057َ٢ى/449
ي١ غاَٛيتإ ناطز   هطز، غ١ضباظ٠ تٛضن١نإ زاٚاٜإ يَؤضب١ٜإ ؾاض٠ن١ٜإ نؤغ١ضباظ٠ غ١جلٛق١ٝنإ ث١ؾٛنإ ٚ ظبطِؤ٣ 

٠ ن١ ٚالت٢ َٛغاٌَ ثَٝؿاه١ف با١    ٣ ١ْزإ ٚ بؤ٣ ضْٚهطز١ْٚاَٛغٌَ تاالٕ به١ٕ، غَٛيتإ ضَٜطت٢ آلٜإ بسات ٚاضَٜط
١ٖض٠ٖٚا ١ٖظاض١٥غح ١ٖض ظٚٚ باضٚزؤخ١ن٣١ ٥اغا٢ٜ نطز٠ٚ٠ ٚ خ١َيه١ن٣١ ي١  ،١ٖظاض١٥غح نطا٠ٚ ن١ خع١َت٢ نطزٜٚٔ

  .(56)٣ خؤٜإاٚضَٜطازاب١ؾهطزٚ ط١ضِاْس٠ٚ١ْٝ غ١ض دَٝطز٠غتسضَٜص٣ غ١ضباظ٠نإ ثاضاغت ٚ ثاض٣٠ ب١ غ١ضٜاْسا 
َٝاٛ غاٛثا٣ غا١جلٛق٢، ؾاهؤ١َْس٣ ٚ ثا١ٜبًَٓاس٣ ١ٖظاض١٥غاج٢ نٛضزٜاإ        غ١ضنطز٠ٚ غ١ضباظ٠ ز٠ٜ      ١َ١ًنا٢ْ ْ

الخؤؾ١ٓز٠ٖات ٚ ١ٖضز٠ّ ٥اغت١ْط ٚ ططؾتٝإ بؤ ز٠خَٛيكاْس، ١َٖٚيٝإ ز٠زا ال٣ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط ْابٛت٢ به١ٕ، 
ٚ  عَا١ت٢ ٚ ْااض٠ِظا٢ٜ  ناتَٝو ظاْٝإ تٛغطٍ ب١ط ١٥ٖٛاظ ٚ ب١غطا ٚ ١٥ضدا٢ْ زا٠ٚ ب١ ١ٖظاض١٥غح خؤٜإ ط١ٜاْاس٠ خ 

ظٚٚ ز٠نات ٠نؤٕ ٥اض ١ضب١غت١ضاط١ٜاْسٕ ن١ ١ٖظاض١٥غح غ ٢َٜ ث١َٓٝزإ ٚ ث٢َٝٛخؤٜإ ال ز٠ضبط٣ِ، ب١الّ ١٥ٚ ط طاظْس٣٠
ز٠نات، ١ٖض٠ٖٚا ناتَٝو ١ٖظاض١٥غح ٜا٠ٚض٣ غَٛيتا٢ْ ز٠نطز ي١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ َٛغٌَ ٚ د١ظٜط٠ ٚ َا٣٠ٚ  ض٠ؾتاض٥ا٠ٖٚا 

، ض٠غٍٛٚ ته٢ٓٝ ٥اَؤظا٣ غَٛيتإ ٚ ؾٛالظ٣ ز٢َ١ًٜ٠ زٜاض١ْب٢ْٚٛ (57)ٚن٣١ شَٜط ز٠غ١اَلت٢ خؤ٣ط١ضِا٣٠ٚ١ْ ١ْبٛٚ بؤ ْا
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 ،عا٢ْ ٚ ١َٖيٝإ نٛتا١ٜ غ١ض ١٥ضدإ ٚ تاالْٝاْهطز، ناتَٝو غَٛيتإ ي١ ناضٚباض٣ د١ظٜط٠ ٚ َٛقٌ ب٠ٚٛي١٥َٝإ ب١ ١ٖ
اٚ ٜٚهاطز٠ ب١غاطِ  ْٚٝإ ي١ ؾااض٠ن١، ١ٜنا١دلاض ض  ٢ ض٠ٚا٣١ْ ١٥ضدإ نطز بؤ ؾ١ض٣ِ تهري ٚ ؾٛالظ ٚ ز٠ضنطز١ٖظاض١٥غج

ؾ١ضَِٜه٢ قٛضؽ ي١ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚال ضٜٚٚسا ن١ ب١ نٛشضا٢ْ ؾٛالظ َٜه١ٚت بؤ ١٥ضدإ، زا، ثاؾإ ب١ضِغ١ضثَٝهٝه١ضا٢ْ غعا
بؤ داضَٜه٢  ١ٖظاض١٥غحب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ َري  ،١ٖظاض١٥غحٚ ب١زًٜطريا٢ْ تهري نؤتا٢ٜ ٖات، ١٥ضداْٝـ ن١ٚت٠ٚ١ ز٠غت 

تٛا٢ْ ١٥ضدإ ٚ ْاٚن١نا٢ْ تط٣ شَٜط ز٠غ١الت٢ ي١ ؾ١ضِ ٚ ٥اشا٣٠ٚ ت١َاسهاضإ بجاضَٜع٣َ ٚ سٛن٢ُ ٥اغا٢ٜ خاؤ٣  تط 
 . (58)بطَٝطَٜت٠ٚ١ بؤ ْاٚن١ن١

٢ غ١ضباظ٣ ثؿتٝٛا٢ْ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط٢ ناطز باؤ يا١ ْااٚبطز٢ْ ٜاخٝب١ْٛنا٣١      َٜري ١ٖظاض١٥غح ب١ ٖاٚناض     
( زا ن١ ي١ ب١ض ٥اَيٛظ٣ بااضٚزؤخ٢ ب١غاسا   عُٝس املًو ايهٓسض١ٖٟض٠ٖٚا زاَيس٣٠ ٠ٚظٜط )٥ٝرباِٖٝ ١ْٜازي زاٜو بطا٣، 

٠ٚ ١٥ٖٛاظ، تٛغطٍ ب١ط ن١ ي١ ٛنطزب ٟٚب١ٖؤ٣ ْانؤن٢ َْٝٛإ تٛغطٍ ب١ط ٚ ٥ٝرباِٖٝ ١ْٜاٍ ٚ ٥اشا٣٠ٚ ب١غاغري٠ٚ١ٜ ضٚ
١٥غح ظاض١ٖ َصز٣٠ غ١ضن١ٚت٢ٓ ب١ ْا٣ٚ ببات،َٜت ب١غ١ض ٥ٝرباِٖٝ ١ْٜايسا ٚ ي١ظ تٛا٢ْ غ١ضبه1059ٚ١ى/451غاَي٢ 

ٝـ ١ٖظاض١٥غاج نطز٠ ب١غاسا ٚ   ٠ٚظٜط ١ٖض ظٚٚ ضٟٚٚ ،اٚا٣ يَٝهطزٕ ٥اَاز٠بدي ي١ ب١غساٚ ٠ٚظٜط )عُٝس املًو( زاٚ ز
ن١ٚت١ٓنا٢ْ ١٥ٚ ضؤَي٣١ ٚا طَٝطِاب٣ٚٛ ي١ غ١ضغٛثا١ٜن٢ غاظزا ٚ ب١ض٠ٚ ب١غسا ١َٖيهؿا، ي٣ٚ١َ ظؤض ضَِٜع٣ يَٝطريا ي١ ب١ض 

 .(59)غَٛيتاْسا
ظ تٛغطٍ ب١ط بؤ داضَٜه٢ تط ب١غسا٣ ب١دََٝٗٝؿت ٚ ضٜٚٚهطز٠ 1063ى/455ي١ َاْط٢ ض٠بٝع٢ ١ٜن٢َ١ غاَي٢     

بؤ ضاَٜٚصنطزٕ ٚ ز٠غت  ،(60)ظؤض٣ ١ْبطز ١ْخؤؾه١ٚت ٚ بؤ َاْط٢ ض١َ٠ظا٢ْ ١٥ٚ غاَي١ نؤن٢ زٚا٢ٜ نطزٚ ؾاض٣ ض٣٠ِ، 
َيؤظب٢ْٚٛ باضٚزؤخ١ن١، ي١ زٜٛا٢ْ خٝالؾ٠ٚ١ ْٛٚغطاَٜٚو َْٝطزضا بؤ ْٝؿاْهطز٢ْ دَٝطط٣ غَٛيتإ ٚ ضَٜططتٔ ي١ ٥اشا٠ٚ ٚ ٥ا

 .(61)١ٜنَٝو بٛٚ ي١ باْطَٗٝؿتهطا٠ٚنإ  ١ٖظاض١٥غحَري ٚ ز٠غ١التساضا٢ْ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠ تا ٥اَاز٠بٔ ي١ ب١غسا، َري 
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 ظ(:1072-1063ى/465-455ي١ط١ٍَ غَٛيتإ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ) -2
 

-455ن١ّ ز٠بَٝت٠ٚ١، غَٛيتإ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ) ١ٖظاض١٥غح، ْاٚ ٚ ز٠ْطٛباغ٢ ثاف َطز٢ْ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط      
ظ( ن١ ؾ٢َٜٓٛ َا٢َ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط٢ ططت٠ٚ١ ي١ ناضٚباض٣ ز٠َٚي١ت زٚٚض٣ خػت٠ٚ١ ٚ ٠ٚنٛ 1072-1063ى/465

٠تٛاْري ٖؤ١ٜنا٢ْ ١٥ّ طش٣ تَٝه١ٚت، زطَْٝٛاْٝإ تاضِاز١ٜ٠ى تَٝههٛٚ ٚ ت١ْا١ْت  ،(62)َا٢َ ٠ٚ١٥ْس٠ ثؿت٢ ث١َٓٝب١غتا
 :ططش١ٜ ب١ّ خاال١ْ ز٠غتٓٝؿإ به١ٜٔ

١َٖيٜٛػات١نا٢ْ ٥ا٣ٚ١ يا١ ب١ضناا٠ٚ     ع٣ ١ٖظاض١٥غح ز٠ططَٜت ٚ نان١ ٚ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ٚا خؤ٣ ثٝؿاْس٠زا ن١ ضَٜ-
ٓؿ٢ٓٝ ٣٠ٚ١٥ ١ٖظاض١٥غح زاٚا٣ دَٝي١ زَيبٛٚ ي٢َٝ، ١ْخامس١ ي١ب١ض ب١ضاَب١ض ز٠َٚي١ت٢ غ١جلٛق٢، ب١الّ ي١ ضاغتٝسا زار

ضاؾهاٚا١ْ ٥اَاش٣٠ بؤ ١٥ّ  ظ(1256ى/654)ّ(غبط ابٔ اجلٛظٟتٛغطٍ ب١ط٢ ي١ خ١يٝؿ١ )ايكا٥ِ( نطزبٛٚ، ََٝصْٚٚٛؽ )
 .(63)ضاغت١ٝ نطز٠ٚ

١ٖظاض١٥غح شَٜط ب١ شَٜط غ١ضقاَي٢ قاِٜ نطز٢ْ ق١الٚ ؾٛضانا٢ْ ١ٖض٢َُٜ خٛظغتإ بٛٚ ب١ ١َب١غت٢ دٝااخٛاظ٣ يا١   -
 .(64)١ظهطزٕ بؤ ب١ضطط٣ز٠َٚي١ت٢ غ١جلٛق٢ ٚ خؤب١ضٖ

ٕ ١ٖظاض١٥غح ي١ ٠ٚخت٢ َطز٢ْ تٛغطٍ ب١ط٠ٚ١، ١٥ٚ ثاض٠ٚ بادا٣١ ز٠باٛٚ ٠ٚى ظ٠َاإ )   - ( بٝاسا ب١ز٠َٚيا١ت٢   نةُا
ظ 1065ى/458غ١جلٛق٢، ١ْٜس٠ْاضز بؤ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ٚ خؤ٣ ي١ٚ ثاب١ْس١ٜ ز٠زظ٠ٚ١ٜ، نؤ٣ ثاض٣٠ ١ْزضاٚ تا غاَي٢ 

 .(65)زٜٓاض َٝوْؤط١ٜؿت١ ًَٝ
 نٛض٣ِغ١ز٠ق٣١  –ٚات١ َاْطَٝو ثاف َطز٢ْ تٛغطٍ ب١ط  -ظ 1062ى/455ح ي١ َاْط٢ ؾ١ٚازي غاَي٢ ١ٖظاض١٥غ-  

َٝو باٛٚ يا١ زؤغات ٚ الٜا١ْططا٢ْ ٥ا١يب            ١َْػٛض٣ ١٥غ١ز٣ قَٛيب١غت ناطزٚ خػات١ٝ ظٜٓساْا٠ٚ١، غا١ز٠ق١ ٜا١ن
 .(66)١٥ضغ١الٕ

)بطغل اخلازّ(٣ ْاضز٠ ال٣ ١ٖظاض١٥غح  ظ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ي١ ؾاض٣ ١َ١ٖزا1063،٠ٚ١ْى/456ي١ نؤتا٢ٜ غاَي٢       
ثاض٠ن١ٜا١ با١    ١َْػٛض ٥اظاز بهات ٚ ي١ط١ٍَ نٛض٣ِي١ ١٥ٖٛاظ، تا ثاض٣٠ ظ٠َا٢ْ ١٥ٚ غاَي١ زابري بهات ٚ غ١ز٠ق٣١ 

ا١ْ بهات، ز٠ْا َٖٝطؾ٢ ز٠نات١ غ١ض، ١ٖظاض١٥غح غ١ضظاض٠ن٢ ض٠ظا١َْس٣ ز٠ضباط٣ِ ٚ طؤٜطِاٜا١َي٢ ٚ   ٚبطغكسا بؤ٣ ض٠
ظ ي١ط١ٍَ بطغكسا نٛٚ بؤ ؾرياظ بؤ خع١َت 1064ى/457زٚثاتهطز٠ٚ٠، ب١الّ ن١ ي١ غ١ض٠تا٣ غاَي٢  ثاب١ْسب٢ْٚٛ خؤ٣

ٖاٚنات ي١ط١ٍَ ١٥ّ زاٚاناض١ٜٝ، ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ي١  ،(67)( ١ٖظاض زٜٓاض٣ ي١ط١ٍَ خ٣ٛ بطز١٥100يب ١٥ضغ١الٕ ت١ْٗا )
٢ٜٗ ٠ٚضططت٠ٚ١ ب١ ب١ؾَٝه٢ ٠نايٝذاض٣ بٛ ٣نٛضِقاؾا٢ْ ي١ َري ١٥بٛ ع١زي  ّ ٚٛن١ضب٢ ١ٖظاض١٥غح ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ ق

هطز٠ٚ٠ ٚ ب١ ْٛغطاَٜٚو ١ٖظاض١٥غج٢ ي١ّ نطز٣١ٜ٠ٚ٠ ٥اطازاض نطز٠ٚ٠، ١ٖظاض١٥غح ٜٛا ق١ض٠بب١ضؾطاٚا٢ْ ٜٚال١ٜت٢ ب١غطِ
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ناض٣٠ ن١ ١ٖٚاَي١ن٣١ ثَٝط١ٜؿت ْاض٠ِظا٢ٜ ٚ ط٢ٜ١ً خؤ٢ٜ بؤ َْٝطز٣٠ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ضاط١ٜاْسٚ ب١تْٛس٣ ض٠خ٣١ٓ ي١ّ 
 .(68)٢ ي١ ق١َي١َساَٝٚ ب١ ْاض٠ِٚا ٚ ْاب١دططت 

١َٖيٜٛػت٢ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ي١ ١َِض ١ٖظاض١٥غح تا ز٠ٖاات خاطاثرت ز٠باٛٚ، نااض با٠ٚ١ ط١ٜؿات يا١ ؾارياظ                
ز٠غتب١غ١ض٣ بهات ٚ ٠ٚنٛ ١ٜخػري َا١ََي٣١ ي١ط١ٍَ بهات، ب١َيهٛ ي١ط١ٍَ خؤٜا بطز٣ باؤ ١ٖضَُٜا١نا٢ْ خاٛاضظّ ٚ    

 .(69)ب١ٖٚٛظاض١٥غح ثاض٣٠ ظ٠َا٢ْ ١َْٖٝٓا ٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ْٝػاثٛض ٚ َطٚ، ب١ٖؤ
َٜت٠ٚ١ ٥ا١ٖٛاظ، ٥ا١ٜٚـ   زاٚا٣ ي١ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ نطز ضٚخػ١ت٢ بسات بط١ضِ ٢ُ خٛاضظ١ّٖظاض١٥غح ي١ ١ٖضَٜ       

زاٚان٣١ ض٠تهطز٠ٚ٠ ث٢َٝ طٛت تا ثاض٣٠ ظ٠َا٢ْ غ٢َ غاٍَ ١ْز٠ٜت ٥اظاز ْانطَٜٝت، ثاؾإ ١ٜن١ٜ١ن١ ناض٠ ْابا١د٢َ ٚ  
٠زلاْس٢ْ ١٥ّ، ١ٖظاض١٥غجٝـ ب١ضطط٣ ظٜاز٠ ض١ٜٝٚ٠نا٢ْ خػت١ضٚٚ ن١ زش٣ ز٠َٚي١ت ث٢َٝ ١َٖيػا٠ٚ ٚ ب١ْٚٛت١ َا٣١ٜ ضِ

طِاٜا١َي٢ ز٠َٚيا١ت٢ غا١جلٛق٢ با٠ٚٛ ٚ خعَا١ت٢ ظؤض٣      نطز٠ٚ٠ ن١ ٥ا١ٚ ٖا١ضز٠ّ زَيػاٛظ ٚ طَٜٛ    ي١ خؤ٣ نطزٚ ض٢ْٚٚ
١ غا١ض  غٛض بٛٚ ي ٢ غ١جلٛق٢َيتاْٛب١غرتا٠ٚ، ن١ن٢ غ١َتا٣١ْ زضا١ْٚت١ ثاَي٢ ٣َٚٛ١ٖ ١َٖيؤؿه١ؾهطز٠ٚ ٚ ١٥ٚ تثَٝ

غ١ضباظ٣ ز٢َ١ًٜ٠ ض٠ٚا٣١ْ ١٥ٖٛاظ نطز بؤ ططت٢ٓ ْٛغ١ضا٢ْ ١ٖظاض١٥غح ٚ تاالْهطز٢ْ  َٞغعازإ ٚ تطغاْس٢ْ، نؤ١ََي
ت بؤ ال٣ تاالٕ ٚ بطِؤٜإ نطز، ب١الّ )ابٛ ٜع٢ً(٣ ْٛغ١ض ب١ضز٠غتٝإ ١ْن١ٚت ٚ ١ٖال زي١َط ًََو ٚ َاَي٢، ز١َ١ًٜ٠نإ

١ٖظاض١٥غجٝـ ْاناض بطَِٜو ثاض٠ٚ زٜاض٣ ب١ ب١ضتٌٝ زا ب١ خات٢ْٛ ش٢ْ غَٛيتإ ٚ ب١ بطِٜو ثاض٠ٚ زٜاض٣  ،(70)َري زٚب١ٜؼ
ت، دٛؾببَٝٝبهات ٚ ق١ْاع١ت٢ ث٢َ ب٢ََٓٝٗ يَٝ( تا زَي٢ غَٛيتإ ١ْضّ ْعاّ املًوتط٠ٚ٠ خؤ٣ ط١ٜاْس٠ ال٣ ٠ٚظٜط٣ ْاٚزاض )

٣ با١  اظ ضَٜطا 1065ى/458(٣ غااَي٢  مجةازٟ اخخةط٠  ططت، غَٛيتإ يا١ َااْط٢ )  ٜغ١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ١َٖٚي١ن٣١ ٠ٚظٜط
ٓا٣١ ز٠َٚيا١ت٢   تا٠ٚ١ ت١غا٢ًُٝ خ١ظَٜ  ١ٛٚ٠ َا١ضد٢َ ض ثااض٠ٚ باادَٝه٢ ال نؤب   غتإ، بظ١ٖظاض١٥غجسا بط١ضَِٜت٠ٚ١ خٛ

 .(71)بهات
٠ٚ٠ ٚ ز٠غتٝاْططتبٛٚ ب١غا١ض  ؤظٚ ١ٜخػري٣ ١ٖظاض١٥غجٝإ قؤغتبؤز١َ١ًٜ٠نا٢ْ خٛظغتإ داضَٜهٝرت باض٣ ٥اَي       

ربزٕ ٚ نا٢ غااَإ ٚ ََٛياو ٥ٚٝكتاعٝاإ ٖا١بٛٚ يَٝا٢       ٜغ١ضٜإ ٚ يا١ْاٚ  ٠ٚؤ١ٜ ١ٖظاض١٥غح نَٛاٍَ ٚ ََٛيهٝسا، ب
 .(72)غ١ْسٕ
ٚ ٥اؾت٢ ب١ض ق١ضابٛٚ بؤ َا٣٠ٚ  ٠ٚ٠ٚٛثاف ٥اظازب٢ْٚٛ ١ٖظاض١٥غح ث٠ٜٛ١ْس٢ٜ ي١ط١ٍ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ٥اغا٢ٜ ب      

ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ، ١ٖظاض١٥غح غاال١ْ  -ٚات١ تا َطز٢ْ ١ٖظاض١٥غح  -ظ( 1069 – 1065/ى462 – 458نٛاض غاٍَ )
ثاض٠ ٚ باد٢ ز٠زا ب١ ز٠َٚيا١ت٢ غا١جلٛق٢، زٚٚض ْٝٝا١ ٥ا١يب ١٥ضغا١الْٝـ ٖا١ض يا١ّ َا٠ٜٚا١زا خٛؾاه٢ خاؤ٣           

غَٛيتإ خًٝع١ٜ١ن٢ ظ 1070/ى١ٖ462ض٠ٖٚا ي١ غاَي٢  ،(73)ثَٝؿه١ؾهطزبَٝت ب١ ١٥ٚ بؤ ثت١ٚنطز٢ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ َْٝٛاٜإ
ٚ ناَلٚ ٚ ع١َا١َ ٚ ١٥غجَٝو ب١ ظ٢ٜٓ ظَٜط٠ٚ٠ ي١طا١ٍَ   )خًع١( ططاْب١ٖا٣ ب١خؿ١ٝ ١ٖظاض١٥غح ن١ بطٜتٝبٛٚ ي١ دب١
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بجؤؾاٝت ٚ   ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ خًٝع٣١ ١٥َري٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ب١الّ ١ٖظاض١٥غح ؾطٜا١ْنا١ٚت خًٝع١نا٣١  
   .(74)نطز٢ زٚاٜ نؤن٢

ط١ٍَ ٠ٚظٜط٣ غ١جلٛق٢ ْاٚزاض ز٠نا ي١ ١ٖظاض١٥غحظ( باغ٢ ب١ؾساض٣ 1227ى/624ٛٚؽ سٛغ٢ٜٓ١ )ََّٝصْٚٚ             
باغا٢   ن٢ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ تطن١ ،(75)ؾٛاْهاض٠ ي١ ْاٚن٣١ ؾرياظ ْٞ ٛ( ي١ زاطرينطز٢ْ ق١الن٣١ َري ؾ١ظَيْعاّ املًو)

 (76)َٝٓٔٗب ١ٖظاض١٥غحظ ب٣٠ٚ١٦َٝ ْا٣ٚ 1071ى/464نطز٠ٚٚ ي١ َٝا٢ْ ضٚٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي٢  زاطرينطز٢ْ ١٥ّ ق١ال١ٜٜإ
٠تٛاْري ، زا٣ ١٥ّ دٝاٚاظ١ٜضٜٚٚسا٠ٚ، غ١ض٠ضِ ١ٖظاض١٥غح١٥ّ ضٚٚزا٠ٚ زٚٚغاٍَ ثاف َطز٢ْ  ،ٚات١ ب١ ث٢َٝ ١٥ٚ غ١ضناٚا١ْ

دااض  تَٝب١ن١ٜسا ٖاٝض ٚضزباري ْٝا١ ٚ ظؤض   َٝري ١٥ّ ٥اَاش٠ نطز٣١ْ سٛغ٢ٜٓ١ ي١ ضِاغت٠ٚ١ٝ زٚٚض٠، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ نبًَ
س٠بٔ، ١ٖض بؤ صي١ْٚٛ ي١ّ ضٜٛا١ٜت٣١ زا ٖٝض دٝاٚاظ١ٜى ْانات يا١ َْٝاٛإ َاري    زا٠ٚنإ ٚ غاَي١نا٢ْ ي١ ال تَٝه١َيضٚٚ

١ٖض٢َُٜ ٥اضِإ ٚ َري ؾ١ظَي٣١ٜٚ١ نٛضز٣ ؾٛاْهاض٠ٚ ١٥ّ زٚ َري٠ نٛضز٠ ي١ ١ٜنرت زٚٚض٠  َري٣ زاز١٣ؾ نٛض٣ِؾ١ظَيؤ٢ْ 
( خا٢ْ٠ٚ ضٜٛا١ٜت٢ ز٠ّٚٚ ب١ ٚضزب٢ٓٝ ٚ ي١ غ١ض٠ْس ٚ بَٝصْطاسا٢ْ  ابٔ االثريال٣ ١٥ٚ ١ٜى ن١غٔ، غ١ض٠ضِا٣ ١َ١٥ف )

 ضٜٛا١ٜت١نإ ْاغطا٠ٚ.
 
 زا: بعاظ٢ ب١غاغري٣ ط١ٍَي١-3
 

٣ ب٢ٜٗ٠ٛ بٛٚ، ب١ض٠ ب١ض٠ ي١ )عهس ايسٚي١  نٛض٣ِ( بٗا٤ ايسٚي١٥١ضغ١الٕ ب١غاغري٣ ي١ ب١ٓض٠ِت زا ب١ْس١ٜ٠ن٢ )       
ط١ٍَ خٝالؾ٣١ ؾٝع٢ ؾاشي٢ َٝػط ثتا١ٚ  َٝٗات ٜاخ٢ ببَٝت ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١يتا ٚا٣  ،٠ٚ٠ٚع٣ غٛثا٣ ب٢ٜٗ٠ٛ ب١ضظبٛضٜ

طام ٚ ؾااّ زش٣ خ١يٝؿا٣١   ع١غه١ض٣ ي١ عَٝا /ب١ ثؿتٝٛا٢ْ ٚ ٖا٦َا١ْٖط٢ ١٥ٚا٠ٚ١ْ خ١بات٢ غٝاغ٢ ٚ ،(77)بهات 
زا بططَٜت ٚ ب١ َا١ٜ٠ٚن٢ ن١ّ تٛا٢ْ ز٠غتب١غ١ض ظؤض ؾاض ٚ ْاٚن١ ،ع١باغ٢ ٚ ز٠غ١التساضَٜت٢ غ١جلٛق٢ زضَٜص٠ ثَٝبسات

٠ٚضا٢َ  نٛض٣َِعٜس ٚ ابٛ ايؿتح  نٛض٣ِب١زضإ ٚ زبٝػ٢  نٛض٠٣ِٜؿ٢ غ١ضزل٢ ظؤض َري٣ ْاٚن١ن١ ضابهَٝؿَٝت ٠ٚى قٛضِ
ـ بَٝت ٜإ ب١ ٥ٛنإ ١َٖٚي٢ ز٠زا ب١ ؾ١ضَِٝطاٚا٢ْ نٛضز، ب يا١ غااَي٢    ٚ ،(78)بااض٠ٚ٠ بََٝٓٝتا١ شَٜط  اؾت٢ ١ٖظاض١٥غاجٝ

َعط١ٚت٢ ١َْػٛض ب١ْا٣ٚ خ١يٝؿ٣١ ؾاشي٢ )املػتٓكط با(( خٛتب٣١ دَٛع١ ظ ن٠ٚٛ ْاٚ ب١غسا٠ٚ ٚ ي١ 1058ى/450
 . (80)ت ٚ زٜاض١ٜن٢ ظؤض٣ بؤ ْاضزآلخ١يٝؿ٣١ ؾاشيٝـ ي١ َٝػط٠ٚ٠ خ١ ،(79)خَٜٛٓسضا٠ٚ١ٜ

ب١غطا ٚ ن٠ٚٛ ٠ٚ٠ ب١ض٠ٚ ٚاغت، ي٠َٜٛٚ١ف ٚظ، ب١غاغري٣ ؾؤضِب1059ٛى/451ي١ َاْط٢ )ضبٝع االخط(٣ غاَي٢       
ْٝاظ٣ ب١الزاخػت٢ٓ ١َٖيَٜٛػت ي١ط١ٍَ ١ٖظاض١٥غجسا، ١٥َٝـ باؤ خؤثاضاغاذي يا١ طَٝها١َي٢ ب١غاغاري٣ ٚ       ١٥ٖٛاظ ب١

غري٠ٚ١ٜٝ، ١ْض٠زلاْس٢ْ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط، ْا١ٜ١َن٢ ْاضز بؤ زٚب١ٜػ٢ َع١ٜز٣ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطزبٛٚ ب١ بعاظ٢ ب١غا
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ب١الّ ي١ط١ٍَ غَٛيتإ تٛغطٍ ب١طسا ٖاٚثا١ضيإ ٚ   ي١ط١ٍَ ب١غاغري٣ى ِْٝ ؤي١ ٖٝض ؾتَٝو ْان"ي١ ْا١َن١زا ْٛغٝب٣ٛ: 
ّ به١ّ، ؤَٝت١ غ١ض ن١ ١ْتٛامن ب١ضطط٣ ي١ خ٠َٖٓٝٚ ز٠ضٖاٚغَِٝ، ١ٖض نات٢َ غ١ضثَٝه٢ بَِٜٓٛٓ ١٥ٚا ؾاالَٜٚهِ ز ٖاٚغٓٛض

ٜتا ثا١ٜتا  ٖاٚنات ي١ط١ٍَ ١٥ّ ْا١ٜ١َزا ثا١  ،"ضٚٚتإ ْاسي٠ٚ١...ْان١ّ ٚ ضٚٚب١ِ غ١باض٠ت ب١ ٠َٛٝ٥ َٔ ؾ١ضِتإ ي١ط١ٍَ
 .(81)ْا٣١َ ز٠ْاضز بؤ غَٛيتإ ٚ زاٚا٣ ٖاضٜهاض٣ يَٝس٠نطز

(ٚ َؤَي٢ ب١ غٛثان١ٜسا، )املأ١َْٝٛ ن٠ٚٛٚ ١٥ٖٛاظ، بؤ ١٥ّ ١َب١غت١ غطا ري٣ غٛضبٛٚ ي١غ١ض زاطرينطز٢ْ ب١ب١غاغ      
ٝاٜسا ثَٝؿٓٝاض٣ ضَٜه١ٚت٢ٓ ( ْاضز بؤ ب١غاغري٣، تٚيٞ ايسٚي١ أبٛ ايعال١٥٤دلاض٠ ١ٖظاض١٥غح ْا١ٜ١َن٢ ب١ نٛض٠ِن١ٜا )

نطزبٛٚ ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ثاض٠ٚ باز ٚ زٜاض٣ بسات ب١ ب١غاغاري٣، ٥ا١َٝـ غاٛثا١ٜن٣١ بهؿاََٝٓٝت٠ٚ١ ٚ ز٠غات يا١       
زاطرينطز٢ْ ١٥ٖٛاظ ١َٖيبططَٜت، ن١ن٢ ب١غاغري٣ خٛتب١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ٚ زضاٚيَٝسإ ب١ ْا٣ٚ خ١يٝؿ٣١ ؾاشي٢ )املػتٓكط 

٠ت٢ ضَٜهها١ٚتٔ، ١ٖظاض١٥غاجٝـ ال٣ خؤٜا٠ٚ١ ٥ا١ّ ١َضدا٣١      ناطز٠ َا١ضد٢ بٓا١ضِ   با(( ي١ ال١ٜٕ ١ٖظاض١٥غج٠ٚ١ 
نطز٠ٚ٠ ٚ ب١ضاَب١ضٜإ ي١ ؤي١ ْعٜو ١٥ٖٛاظ ن  (83)طَٜه٢ ق١ب١ٜإزلاّ ب٠ٚ١ط١ٜؿت ١ٖضال١ٜنٝإ ي١ؾه١٥ ،(82)ض٠تهطز٠ٚ٠

ال ب١ ْا١َ طؤض٠ٚ١ِٜٓ ١ٖضزٚٚ ا١ٜ٠ٚى١ٜنرتططت ٚ َْٝٛاْٝإ ت١ْٗا ضٚباضَٜو بٛٚ ن١ ثاْا١ٜٝن٣١ تريٖاَٜٚصَٜو بٛٚ، ثاف َ
( ث١غٓس نطز، ب١ ث٢َٝ ٥اططب١غت١ن١ ز٠بٛ ٖاٝض الٜا١نٝإ   ش٣ احلذ١ -االٚىل٥اططب١غتَٝه٢ ؾ١ف َاْط١ٜإ )طيازٟ 

ًََو ٚ َاَي٢ ٣ٚ١٥ تط ٚ ١ٖ ١٥غح ثاف ؾ١ف َاْط١ن١ خٛتب١ ب١ ْاا٣ٚ خ١يٝؿا٣١ ؾاشيٝا٠ٚ١    ظاضَٖٝطف ١ْبات١ غ١ض 
 .(84)خبََٜٛٓٝت٠ٚ١

غح بؤ ن١ٚاؾ١نطز٢ْ ب١غاغري٣ ٚا خؤ٣ ز٠ضز٠خػت ن١ خؤؾ٢ ب١ نااض٣٠ غاَٛيتإ تاٛغطٍ با١ط ٚ     ١ٖظاض١٥      
١َن٢ غ١ضباظ٣ ي١ غَٛيتإ ز٠نطز، ١٥ّ ١ٖي١َٛضد١ ؤْا٣١َ ز٠ْاضز بؤ ب١غسا ٚ زاٚا٣ نغٛثان٣١ ْا١ٜت ي١ شَٜط٠ٚ٠ف 

ط١ٜؿات١   -٣ غاَٛيتإ  ضِٛظضِ نا  -١ضنطزا١ٜت٢ ١ْٚؾَٝطٚإ ي١ س١ؾت١ٜ١ى ظٜاتط٣ ١ْخاٜاْس، غٛثا١ٜن٢ غ١جلٛق٢ ب١ غ
 .  (85)٣ ١ْنطا ١٥ٖٛاظ زاطريبهاتؤنؿا٠ٚ١ٜ بؤ ٚاغت، ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب ١٥ٖٛاظ ٚ ب١غاغري٣ ب١ ْاناض٣
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 نٛاض٠ّ: 
 :١ٖظاض١٥غحَريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ ثاف َطز٢ْ 

 
٠ٚ ي١ ال٣ ١٥يب ١٥ضغ١ال٠ٚ١ْ بؤ ا١ْي١ ضَٜطا٣ ط١ضِ ١ٖظاض١٥غحظَري 1070ى/462ي١ َاْط٢ ض١َ٠ظا٢ْ غاَي٢           
 .(86)ي١ ؾََٜٛٓٝو ب١ ْا٣ٚ )ؾطْس٠( نؤن٢ زٚا٢ٜ نطز ،يٛضِغتإ

عُٝاز٠زٜٔ  ٚ (ايعال٤ٛاب  ٚيٞ ايسٚي١)١ٚإ ٥ٚاؾهطا١ٜ: عُٝاز٠زٜٔ ث١ًٖ ٝإٚاْز ١ٖظاض١٥غح ْا٣ٚ ٢اْنٛض٠ِني١       
 . (87)ؾ٢َٜٓٛ ططت٠ٚ١ ي١ ب١ض٠َِٜٛبطز٢ْ يٛضِغتإ ٚإث١ًٖ١
 ١ٚإعُٝااز٠زٜٔ ث١ًٖا   ي١ ب١ضز٠غتسا ١ْٝ ٚ ض١ْٓٚٚبؤت٠ٚ١ تانا٣١  نٛضِا٢ْ ١ٖظاض١٥غحٖٝض ظاْٝاض١ٜى ي١غ١ض       

ب١الّ ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ يٛضِغتإ ٚ ْاٚن١  ،(88)ٚ ١ٖضن١ْس ب١ "قاسب اجلباٍ" ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ،ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ يٛضِغتإ ب٠ٚٛ
 ١٥ٙيب ١٥ضغ١الٕ ٚ غاَٛيتإ ١َيٝهؿاا  ١ن١نا٢ْ غَٛيتإ نٛضزْؿ١ٓٝنإ ب١طؿت٢ ن١ٚت١ٓب١ض ؾاال٠ٚ ١ٜى ي١ زٚا٣ ٜ

نطز٢ْ غٝاغا١ت٢  ب١ تاٜب١ت ١َيٝهؿاٙ ب١ ثٝاز٠ ،١٥١ّ زٚٚ غَٛيتاْ ،ظ( ٚ زاطرينطا1092ٕ-1072ى/465-485)
ضب٣١ ي١ْاٚبطزٕ، بؤ١ٜ زٚٚض١ْٝٝٚ ضَٜٝتَٝس٠نَٝت ن١ ؤظ ١َضن١ظ٣ ْاغطإٚ، غ١باض٠ت ب١ َريْؿ١ٓٝ نٛضز١ٜنإ ١َيٝهؿاٙ

تاا ضاز٠ٜا١ى    ٜاْع٠ٖا٢َ١ ظاٜٝٓٝاسا غا١ضب١خؤ٢ٜ   /٢ يٛضِغتإ ي١ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠ ثَٝٓذ٢َ١ نؤنا٢ َريْؿٝٓ
ٜا١ٕ ناضب١ز٠غاتا٢ْ   اغات١ٚخؤ يا١ ال  ْاٚن١ن١ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ْاضِ ٚبَٝتْٛاغَٝه٢ الٚاظ٣ تَٝج١ضِبؤي١ز٠غتسابَٝت ٚ ب١ ق

ب١ ١ٜنذاض٠ن٢ ز٠غ١التٝإ ي١  ١ٖظاض١٥غح٠ٚنا٢ْ ب٣٠ٚ١٦َٝ ١ْ ،ٖؤ٣ ال١ْٜططَٜهٝا٠ٚ١ْ ب١ض٠َِٜٛ بطابَٝتغ١جلٛق٢ ٜإ ب١
ب١  ،نطا ال٢ْ١ٜ ن١ّ تا غ١ضز٢َ٠ ََٝصْٚٚٛؽ ١َ١ٖزا٢ْ يٛضِغتاْٝإ ب١ز٠غت٠ٚ١ ب٠ٚٛ ؤ٠ٚى ٥اَاش٣٠ ب ن١ ،ز٠غتبس٠ٕ

ن٢ ١ن١ ْاظاْطَٜت ض ث٠ٜٛ١ْسٜ تا ١٥بٛ تاٖري ،(89) خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ نتَٝب٢ ؾ١ض٠ؾٓا١َف ١٥ّ ق١ْاع١ت١ ظٜاتط ز٠ن١غجَٝت
٣ زا١ٜ خؤ٣ ٚ ي١ ضِؾطغ١ت ظا٢ْ ٚ طٛٚخؤ٣ غ١جلٛق٢ ب٢١ ْاٝنؤ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ الٚاظ٣ ٚ ْان١ٖظاض١٥غجعَا١ٜت٢ ب١ َري خ

َريْؿ٢ٓٝ  يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٣٠ شٜاْس٠ٚ٠ ٚ ١ٖض١َُٜنا٣١  ؾ٢َ١ نؤنٝسا/زٚاْعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ْا٠ٚضِاغت٢ غ١ز٣٠ ؾ١
 .(90)خػت١ قؤْاغَٝه٢ ََٝص٣ٚٚ ٠َْٜٛٛ

ظ َاري٣  1205ى/602 ١ٖظاض١٥غح ن١غا١ٜت١ٝن٢ ْاٚزاض ٚ ناالى ٚ ظٜط٠ى بٛٚ، تا غاَي٢ ١٥بٛ تاٖري ٠ٚى َري     
 .(91)٣ ططت٠ٚ١ادَٝط نٛض٣ِيٛضِغتإ بٛٚ ي١ ثاف َطز٢ْ َري ١ٖظاض١٥غج٢ 
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 :ا١٥ّزل
ّ 913ى/300ط١ٍَ َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغاتا٢ْ بهاٛى يا١ ز٠ٚضٚبا١ض٣ غااَي٢      ا٢ْ ط١ٚض٠ ٖاٚنات ي١َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغت -

 .ظ ٖٝض ظاْٝاض١ٜى ي١ غ١ضٜإ ب١ضناْٚان١َٜٚت1055ى/550ن١ن٢ تا غاَي٢  ،ز٠ضن١ٚتٔ
  نٛض٣ِ ب١ْطَٝط٣ نٛض٣ِ ١ٖظاض١٥غحناْسا َري ١ٝغ١ض٠تا٣ ز٠ضن١ٚت٢ٓ تٛضن١ غ١جلٛقي١ نؤتا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ -

 .اع١ٜاظ٣ نٛضز ز٠ضن١ٚت ٚ ضؤيَٝه٢ ططْط ٚ ناضٜط١ض٣ ي١ ضٚزا٠ٚنا٢ْ ١٥ٚ غ١ضز١َ٠زا طَٝطِ
يا١   ناٛض٣ِ ٚ ب١ًٖا١ٚا٢ْ   ١ٖظاض١٥غحضاؾها٣ٚ ٥اَاش٠ ز٠ن١ٕ ن١ َري  ( ب١ابٔ ايفٛطْٞٚٚٛغإ ١َ١ٖزا٢ْ ٚ )ََٝص-

ٝإ ب١ َريَٜه٢ ١ٖظاض١٥غج١ٖضن١ْس شَٜس٠ض٠ ؾاضغ١ٝٝنإ باغ٢ ١٥ّ ضاغت١ٝ ْان١ٕ ٚ  ،يٛضِغتأْ -َري٠نا٢ْ ٚاَلت٢ يٛضِ
 .إ تٛاْٜٝٛا١ْ زضَٜص٠ ب١ ز٠غ١الت٢ خؤٜإ بس٠ٚ٠ٕ٠ ن١ َري٠نا٢ْ يٛضِغتٚب١َ١ف غاؽ بٛ ،يٛضِغتإ زا١ْْا٠ٚ

ث٠ٜٛ١ْس٣ ططَٜسا ي١ط١ٍَ تٛغطٍ  ١ٖظاض١٥غحَري  -اقًِٝ اجلباٍ-١ٖض ي١ط١ٍَ ط١ٜؿت٢ٓ غ١جلٛقَٝهإ بؤ ١ٖض٢َُٜ نٝا -
 .١ٖض ب١َٜٛ ْاظْا٣ٚ )تاز املًٛى(٣ ثَٝب١خؿ٢ ،ب١طسا ٚ ب٠ٚٛ ١ٜنَٝو ي١ ٜا٠ٚض ٚ با٠ٚضِ ثَٝهطا٠ٚ ْعٜه١نا٢ْ

غاَي١ ب١ زٚا٠ٚ  ّظ تَٝههٛٚ، ب١الّ ي1065١ى/٢458 َْٝٛإ ١ٖظاض١٥غح ٚ غَٛيتإ ١٥يب ١٥ضغالٕ تا غاَي٢ ٠ْٜٛسث١ٜ -
 .زا٢َٜٞ ٢ٜ خؤَٝه٠ٚ١ْٚ ٚ غَٛيتإ خٛؾه٥ٛاؾتب

زضَٜص٣٠ ٚ ؾ٢َٜٓٛ ططت٠ٚ١  نٛض٣ِظ َري عُٝاز٠زٜٔ ث١ًٖ١ٚا٢ْ 1069ى/462غاَي٢  ١ٖظاض١٥غحثاف َطز٢ْ َري٣  -
 زا. باٚنٞب١ ز٠غ١الت٢ 
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 :ث١ضاَٜٚع٠نإ
يٛضِ زاْٝؿاتٛا٢ْ ٖا١ض٢َُٜ باؾاٛض٣     ،ؾ٥ٛاز س١َ١ خٛضؾٝس ،بَٛ ظٜاتط ظاْٝاض٣ غ١باض٠ت ب١ دٛططاؾٝا٣ يٛضِغتإ بطِٚا١ْ (1)

يٛضغةتإ   ،، ضَهإ ؾةطٜف ظبةري  106-89ٍ  ،(1986(،)ب١غسا 109شَاض٠ ) ،ظاض٣ ضؤؾٓبري٣ ٣َْٛؤط ،نٛضزغتا٢ْ ٥َٝطإ
  .ْا٣١َ َادػتري٠ باَلٚ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١  )1994داَع١ قالح ايسٜٔ )اضبٌٝ  ،ن١ًٝ االزاب ،ضاغ١ غٝاغ١ٝ سهاض١ٜز ،ايهرب٣

 .5/25 ،َعذِ ايبًسإ ،ٜاقٛت احلُٟٛ ،232م ،قٛض٠ األضض ،  ابٔ سٛق2ٌ)
قبض  ،ًكؿٓسٟايك ،313م  ،تكِٜٛ ايبًسإ ،ابٛ ايفسا٤ ،5/25،َعذِ ايبًسإ ،195م ،َػايو املُايو ،  االقطدط3٣)

 .4/442 ،االعؿ٢
ايكػِ ايعطبٞ، اجملًس ايجةاْٞ، ايكػةِ ايجةاْٞ )بػةساز      ،١ً اجملُع ايعًُٞ ايهٛضزٟ، دلغتإّطُٚي ايًّط ،ٛضا٢ْهاي  عًٞ غٝسٚ 4)

َٝت ضٚباض٣ ناضٕٚ غٓٛض٣ َْٝٛإ ٣٠ٚ١٥ ؾاٜا٢ْ باغ١ يػرتْر ز٠َي .235م ،بًسإ اخلالف١ ايؿطق١ٝ ،يػرتْر ،114 ، م1974
 .ضٚباض٣ زٜع٠ؾٛيٝـ يهَٝه٢ ضٚباض٣ ناض١ْٚ ،زٚٚ ثاضن٣١ يٛضِغتا١ٖ١ْض

 .١غ٢ًَ ١ٜن١ّؾ، يٛضغتإ ايهرب٣، 2/29،170،482 ،: َعذِ ايبًسإ( بطِٚا5١ْ)
 .3/598تأضٜذ ايطربٟ،  ،  ايطرب6ٟ)
 .4/443 ،قبض االعؿ٢ ،313م ،تكِٜٛ ايبًسإ ،232م ،  قٛض٠ األضض7)
 . 2/102 ،َعذِ ايبًسإ .ط١زيَ طْٛس ٚ ق١ال٣ ي١ ز٠ٚضٚب١ض٠ ،ت٢ س١ي١ب١٠ٚ١آلز٠ن١َٜٚت١ ضٚشٖنٝا١ٜن٢ ب١ضظ٠  :( نٝا٣ مسام8)
ٟ َعةني ايةس   ،539 ، متاأضٜذ طعٜاس٠  ، ٢ػةتٛف َ   محس اهلل9) سبٝةب   ،خٛاْةسَري  ،38، مَٓتدةب ايتةٛاضٜذ   ،ٜٔ ْطٓةع

 .205م ،ْطاضغتإتأضٜذ  ،قانٞ امحس غفاضٟ ،3/2/325،ايػري
 .129م ،ؾطؾٓا١َ ،ايبسيٝػ٢ ،41-40م ،َٓتدب ايتٛاضٜذ ،541-540م تأضٜذ طعٜس٠  10)
تاأضٜذ   ،170-169غفةاضٟ، تةأضٜذ دٗةإ اضا، م   قانةٞ أمحةس    ،37م ،َٓتدب ايتٛاضٜذ ،538م طعٜس٠تأضٜذ   11)

 .205م ،ْطاضغتإ
 . 209قػِ َٔ أخباض املكتسض باهلل َٔ نتاب االٚضام، م  12)
 .هؤي٣٠ٚ١ٓٝ ١ٜن١ّيَٝ بطِٚا١ْ: (13)
، َعذِ االْػاب ضظاَباٚ ،372-1/370 ، 1973زَؿل) ايرتمج١ ايعطب١ٝ غتاًْٞ يني بٍٛ، ايسٍٚ االغال١َٝ،ٚا١ْ: ( بط14ِ)

 نٛضزغتإ،نٛضز ٚ ،ذلُس اَني ظنٞ ،353-352م،  1951)ايكاٖط٠  ايرتمج١ ايعطب١ٝ ٚاالغط احلان١ُ يف ايتأضٜذ االغالَٞ،
 ّطايًُ ،عًٞ غٝسٚ ايهٛضاْٞ ،305-2/292 ،َٗاباز ي١ ٜسٜا١ٕغ ٣٠ٚ١ْ ز٠ظطا٣ي١ ناثسا ،(1931اب١غس) زاض ايػالّ دا٣١ْناث
 . 1994 )اضبٌٝ ضَهإ ؾطٜف ظبري، يطغتإ ايهرب٣، زضاغ١ غٝاغ١ٝ سهاض١ٜ ،181-108غتإ، مّطُٚي
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 . 1/362االزاب يف َعذِ االيكاب،  ُعابٔ ايفٛطٞ، دل ،309، 8/300 ،ايهاٌَ ،ابٔ االثري  15)
 .8/385 ،  ايها16ٌَ)
 .1/362  َعذِ االيكاب، 17)
 .202-201، م  ابٔ ايسبٝج٢، شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػالّ بػساز18)
 .8/381، ايهاٌَ، 36م، ايبٓساضٟ، تاضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم، 37م ٗا٢ْ، ظبس٠ ايٓكط٠ ٚشلب١ ايعكط٠،  ايعُاز االقف19)
 .105 ، مم بتاضٜذ ايػالدك١ايكػِ اخلا ،  غبط ابٔ اجلٛظٟ، َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ االعٝا20ٕ)
 .328-3/2/325سبٝب ايػري،  ،540-538، معٜس٠ط   تأضٜذ21)
(٠ٚ٠ ١٥ّ ظاْٝاض٣١ٜ ٠ٚضططتا٠ٚٛ،  ته١ًُ تأضٜذ ايطربٟ( ي١ نتَٝب٢ ١َ١ٖزا٢ْ ))ابٔ ايفٛطٞ، 1/362( َعذِ االيكاب، 22)

ازاض٣ ١َُٝ٥ ب١الّ تا ٥َٝػتا ب١ ٥اط ،ٚنطا٠ٚت٠ٚ١ى ز٠ططَٜت٠ٚ١ باَل366ب١ؾَٝه٢ نتَٝب١ن٣١ ١َ١ٖزا٢ْ ن١ تا ضٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي٢ 
 ١ْنطا١ْٚت٠ٚ١.ؾ١نا٢ْ تط٣ باَلٚب١
 . 50-2/49َعذِ االيكاب،  (23)
  .170، مضااضٜذ دٗإ آ، تقاظ٣ غفاض٣، 540، مس٠تأضٜذ طعٜ ٚا١ْ:( بؤ صي١ْٚٛ بط24ِ) 
 .540، مٙضٜذ طعٜستا، 186-9/185ابٔ ايػاعٞ اخلاظٕ، اجلاَع املدتكط، ( 25) 

 .540، م٠تاضٜذ طعٜس ،186-9/185اجلاَع املدتكط،   26
 .49، يٛضغتإ ايهرب٣، م  ضَهإ ؾطٜف ظبري27)
 .1/362  َعذِ االيكاب، 28)
 .50-1/362،2/49 ،٘املكسض ْفػ  29)
 .1/362 ،٘املكسض ْفػ  30)
  .35م، َطآ٠ ايعَإ، 8/83  ايهاٌَ، 31)
 .8/381 ،ايهاٌَ ،36تأضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم،   32)
 .1/362  َعذِ االيكاب، 33)
ظ ب٠ٚٛ ن١ بَٝطَٛإ ١َٖي١ٜ١ ٚ 1056ى/449قاظٟ ض٠ِؾٝس ز٠َيَٝت: ١٥ّ زٜساض٠ ي١ غاَيٞ . 79  نتاب ايصخا٥ط ٚايتشف، م34)

 ١٥ٚ ز١َ٠ ز٠غ١آلتٞ ب١ٜٝٗ٠ٛنإ ي١ْاٚنٛٚ بٛٚ، ٠ٚى غاخه١ض٠ٚ٠ٟ نتَٝب١ن١ ز٠َيَٝت قاظٟ ض٠ِؾٝس ي١ زاْاْٞ غاَيٞ ضِٚٚزا٠ٚنإ
 ٚٚضز١ْٝ ٚ ن١ٚتؤت١ ١َٖي٠ٚ١.

 .8/300،309،312 ،  ايها35ٌَ)
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 .8/284،300 ،٘املكسض ْفػ  36)
َعةعا٤  َهاطّ بأ   )ُإ غتا١ْ با١ ْاا٣ٚ غا١ضنطز٣٠ َٛغاًَ    نه١ٜ١ن٢ ب١ْاٚباْط٢ ١ٖض٢َُٜ خٛظضؤؾا :( عػهط َهط37ّ)

 .4/123 ،َعذِ ايبًسإ.(٠ٚ٠ ْاْٚطا٠ٚاحلاضثٞ
 .8/299( ايهاٌَ، 38)
 غ١جلٛق١ٝنإ. بطِٚا١ْ: باب١ت٢ ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١ط١ٍَ ،300، 8/293 ،١ْؿػاملكسض  (39)
 .ط١ٍَ ب١غاغري٣.باب١ت٢ ث٠ٜٛ١ْس٣ ي١بطٚا١ْ:  (40)
 .301-8/300 ،ايهاٌَ (41)
 .8/309، ١ْؿػاملكسض  (42)
 .8/312، ْفػ٘املكسض   43)
طا١يَٝو ظاْٝاضٜاإ    ،ظ(1056ى/448ظ( ٖٚٝالياٞ قااب٤ٞ)ّ  1127ى/١َ١521زاْٞ)ّ، ٥ٖاَاش٣٠ ثَٝسضاؿرت ٠ٚى ثَٝ (44)

 .٠ٚيَٞ رلابٔ ب١ض١َ١ٖناْٝإ ؾ١ٚتإٚ ،ز٠ضباض٣٠ ١ٖظاض١٥غح ٚ َرياْٞ تطٟ نٛضز٠ٚ٠ تؤَاضنطز٠ٚ
 .8/300، ْفػ٘املكسض   45)
 .8/313، ْفػ٘املكسض   46)
ال٣ ؾَٝطٚا٣١ْ ْعٜو ق١ -ريٚإغق١ال٣  ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ .3/296نه١ٜ١ن١ ي١ ١ٖض٢َُٜ نٝا. َعذِ ايبًسإ، ؤؾاض :غريٚإ (47)  

 .١ْٝ ٠ٚ٠ن١الض
 ( ١ٖظاض زٜٓاض360.٠)ابٔ اجلٛظٟ ٚابٔ االثري ٖالٍ ايكابٞ ٚ غبط١ٖظاض زٜٓاض٠ ٚ ال٣  (300ال٣ ابٔ اجلٛظٟ ) (48)
 .1م، َطآ٠ ايعَإ، 8/325 ،ايهاٌَ ،169-8/168 ،املٓتعِ يف اخباض املًٛى ٚاالَِ ابٔ اجلٛظٟ،  49)
 .27/201ٟ، ايٛايف بايٛفٝات، ، ايكفس8/385 ،ايهاٌَ  50)
 .27م ،تأضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم ،24مظبس٠ ايٓكط٠،   51)
 .16مَطآ٠ ايعَإ،   52)
 .361 ،354، 8/333،351 ،، ايها27ٌَم ،تأضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم  53)
 .26متاضٜذ زٚي١ آٍ غًذٛم،  ،8/360 ،ايهاٌَ  54)
 .8/334،ايهاٌَ  55)
 .1مَطآ٠ ايعَإ   56)
 .1م، ْفػ٘ض املكس  57)
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 .8/338ايهاٌَ،   58)
 .34م، َطآ٠ ايعَإ، 8/345،ايهاٌَ ،18تأضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم، م  59)
 .27م ،غًذٛم تأضٜذ زٚي١ اٍ ،64-63، م اخباض االَطا٤ ٚاملًٛى ايػًذٛق١ٝ ) ظبس٠ ايتٛاضٜذ ،احلػٝين  60)
 .8/361ايهاٌَ،   61)
 ٢ٚ.٠ٚ َْٝٛإ ١٥يب ١٥ضغ١الٕ ٚ ١ٖظاض١٥غج٢ نطز٣ٝ باغ٢ ْانؤني١ نتَٝب١ن١ٜسا ب١ زضَٜصغبط ابٔ اجلٛظٟ   62)
  . 131-130م ،َطآ٠ ايعَإ  63)
 .130 ،119 م ،ْفػ٘املكسض   64)
 .102م ،ْفػ٘املكسض   65)
 .130م ،املكسض ْفػ٘  66)
 .119م ،ْفػ٘املكسض   67)
 .120م ،ْفػ٘املكسض   68)
 .130م ،ْفػ٘املكسض   69)
 .130م ،ْفػ٘املكسض   70)
 .131 م ،ْفػ٘املكسض   71)
 .131، مْفػ٘املكسض   72)
 .27/201ايٛايف بايٛفٝات،  ،8/108ايهاٌَ،   73)
 .27/201،ايٛايف بايٛفٝات ،141مَطآ٠ ايعَإ،  ،8/108ايهاٌَ   74)
 .102-101 ، مظبس٠ ايتٛاضٜذ  75)
 .8/392ايهاٌَ،   76)
 .342-8/341 ،، ايها193ٌَ-8/191 ،املٓتعِ  77)
 .50– 49م، َطآ٠ ايعَإ، 8/344 ،ايهاٌَ  78)
 .343 – 8/342، ايهاٌَ، 8/192 ،املٓتعِ  79)
 .60م، ظبس٠ ايتٛاضٜذ  80) 
 .52 -50، مَطآ٠ ايعَإ  81)
 .53م، َطآ٠ ايعَإ، 8/344ايهاٌَ،   82)
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ظٜاتط، بَٝطَٛإ  ١َغريٜـ ي١ثٝاز٣٠ ي١ط١ٍَ بٛٚ ب١غا 1000غٛاض٠ ٚ 350000  ز٠َيَٝت )١ٖظاض١٥غح ابٔ اجلٛظٟ غبط  83)
 .ض٣ تَٝسا١ٜؤ١ٜٝٚ٠ن٢ ظ١٥ّ شَاض١ٜ٠ ظٜاز٠ضِ

 .54مَطآ٠ ايعَإ،   84)
 .54م، ْفػ٘املكسض   85)
 .8/385، ايهاٌَ، 38متاضٜذ زٚي١ اٍ غًذٛم،   86)
 .50-2/49َعذِ االيكاب،   87)
 .2/49 ،َعذِ االيكاب ،53، مَطآ٠ ايعَإ  88)
 .126-125مؾطؾٓا١َ،  (89)
 .540-538متاضٜذ طعٜس٠،  (90)
 .186-9/185اجلاَع املدتكط،  (91)
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 ١ّٗباب١ت٢ غَٝ
 

 ٖؤظ٣ طؤضإ
 ٢ٜضؤَي٢ غٝاغ٢ ٚ ضؤؾٓبري

 غتسااْا٠ٚضِِِ غ١ز٠نا٢ْ ي١
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 ٖؤظ٣ طؤضإ
 اغتْا٠ٚضِ غ١ز٠نا٢ْ ي١ ٢ٜضؤَي٢ غٝاغ٢ ٚ ضؤؾٓبري

 
 :ثَٝؿ١ن٢ -
 

اغاتسا يا١   ٕ )اجلٛضقإ( ٖؤظَٜه٢ ١َظٕ ٚنا١ْٚاضٚ زَٜطٜٓا٢ ناٛضز٠، يا١ غا١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِ     قاطؤضإ ٜإ دؤض٠        
ٚ خا١ْقري ٚ ز٠ظ١ض٠ ؾاخا١ٜٝٚنا٢ْ خٛاض٣ٚٚ  سًٛإْاٚن١نا٢ْ ثا٠ٚ، ز٠ضت١ْط، نطَاؾإ، َاٖٝس٠ؾت، ب١ضظا١ٜٝنا٢ْ 

ؤظ٠ ١٥ّ ٖ -ضز ثَٝهس٠ََٖٝٓٝت ؾاض٠ظٚٚض ؾإ ب١ ؾإ ن١ْس ٖؤظَٜه٢ تط٣ نٛضز ٥انٓذ٢ ب٠ٚٛ ٚ ب١ؾَٝو ي١ ١ْت٣٠ٚ١ نٛ
ا٠ٚ، خا٠ٕٚ ز٠غ١الت٢ غٝاغ٢ خ١ًََٝن٢ طِباظ٣ ٚ شٜاض٣ ٚ ضؤؾٓبري٣ خؤ٣ طَٝسا ضؤزي غٝاغ٢ ٚ غ١ضٝي١ ن١ضخ٢ ٥ٝػالَ

 .ؾ٢ ٚ ثٝا٣ٚ ٥ا٢ٜٓٝ ثَٝط١ٜاْس٠ٚؤْا ٚ َاَؤغتا ٚ ؾ١ق٢َ ٚ زا١ْضٚ قب٠ٚٛ، ز٠ٜإ ْاٚزاض ي١ ظا
٢ ٜغٝاغ٢ ٚ غ١ضباظ ٠ٚ ٚ ضَٚي١ٓٝ٢غٝاغ٢ ٚ ضؤؾٓبري٣ ٖؤظ٣ طؤضإ ز٠نؤَيص١ٜ٠ٚ١ٜٓزا، ي١ ََٝص٣ٚٚ ١َّٜٛ تي      

٣ ٠غ١ز/ٚ شٜآْا٣١َ َري ٚ ْاٚزاضا٢ْ ي١ غ١ز٠نا٢ْ نٛاض٠ّ تا غ١ز٣٠ س١ٚت٢َ١ نؤن٢ ز٠ضت١ْط -َريْؿ٢ٓٝ طؤضإ
عَٜه٢ خ١ًََٝن٢ ٚٚ، ٚات١ ي١ ز٠غتجَٝه٢ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ٖؤظ٣ طؤضإ ٠ٚى َٖٝض٢َ١١ٜٓ١ِ ظا٢ٜٓٝ ز٠خٜعز٠ز١ٖ٠ّ تا غ١ز٣٠ غَٝ

ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ظاض٠نا٢ْ تط٣ ظَا٢ْ نٛضز٠ٚ١ٜ  ضإ ٠ٛٚظاض٣ طؤؾَٝ غ١ض ١ٍٓ، ب٣٠ٚ١٦َٝ بهٝؤإ تا ضؤشطاض٣ ١َغي١ نٛضزغت
ض٠نا٢ْ ن١َه٢ طؤضإ ٚ ١٥ٚ ؤب١دضؤٚ ٚاتا د ٠ت٢ ث١ٜع٢ طؤضإ ٚ ١َب١غتباغ٢ ١ْشازٚ ب١ٓضِ خؤَإ ْاز٠ٜٔ ي١

ْه١ ١٥ّ ثطغا١ْ ثرت باب١ت٢ ظَا١ْٚاْري ٚ ظ١نؤَي١ض٣ ثػجؤض٣ نٛ ،ٖات٠ٚٛ طؤضِاْا٣١ْ ب١ زضَٜصا٢ٜ ََٝصٚٚ ب١غ١ضٜسا
                                                                                              ز٠َٜٚت.

  
 :١ٜن١ّ: ْاغاْس٢ْ ٖؤظ٣ طؤضإ

 
 ضإ:نٛضزب٢ْٚٛ ٖٛظ٣ طؤ -أ

ص١ٜ٠ٚ١ٜٓن٢ ي١غ١ض َٜٛ( ت1966 - 1877غه٢ )ضِؤَٝٓ ٚزاض ظالزَري ظٝٛزٚضظٝضضؤش١ٖالتٓاؽ ٚ نٛضزْاغ٢ ْا      
ب١ ثؿت ب١غذي ب١ ط١يَٝو ب١َيط١ٚ غ١ضنا٣٠ٚ نؤٕ ٚ ْؤ٣، ي١ ب١َٓاٚ ١ْشاز٣ طاؤضا٢ْ   (1)نٛضز٣ طؤضإ باَلٚنطزؤت٠ٚ١

 ط١ٍَ ن١ْس ْاٚ ٚ ي١بؤ ١٥ّ ١َب١غت١  بسؤظَٜت٠ٚ١، نؤَي٠ٛٝت٠ٚ١ ٚ ٜٚػت١ٜٛت٢ بٓاغ١ٜ١ن٢ ََٝص٣ٚٚ بؤ ث١ٜع٢ طؤضإ
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ز٠غت١ٚاش٣٠ نؤٕ ٚ ََٝص٢ٜٚٚ ب١ضاٚضز٣ نطز٠ٚٚ ب١ ١ْٖس٣َ ١٥زلاّ ط١ٜؿت٠ٛ ٚ ضا٣ خؤ٣ ي١ ١َضِ ١ْشاز٣ نٛضز٣ طؤضإ 
٢  غ١باض٠ت ص٣٠ٚ١ٜٓ قَٛٚيَٜٛظ٢ْ زٜطؤن٢ نٛضز٣ نطز٠ٚٚ ١ٜن١ّ تٝٓٛضغه٢ ب١ّ ناض٣٠ خع١َتَٝه٢ ١َ، َ(2)ز٠ضبط٠ِٜٛ

 .بَٝت١ ب١ضز٣ بٓاغ١ بؤ ١ٖض ْٛغَٝٓٝو ي١ ١َض ١٥ّ ٖؤظ٠ زَٜط٣١ٜٓ نٛضزب١ ٖؤظ٣ طؤضإ ١٥زلاَسا٠ٚ ن١ ز٠
٠ ٚ تااٚٚتؤ٣ ن١ض٠غا٣١ باب١ت١نا٣١ ناطز٠ٚ ٚ با١ ب١َيطا٠ٚ١       ت١ٚهطز٢َٚ ؾاٝ ١ٖضن١ْس ب١ ٚٚضز٣ غ١ضناا٠ٚناْ       

ثَٝها٠ٚ ٚ ت٢ ١ْرلابٔ ي١ ١ْٖس٣َ بٛاضزا ضاغغ١ملاْس١ٜٚت٢ ن١ )اجلٛضقإ(٣ ْاٚ غ١ضنا٠ٚ ع١ض٠ب١ٝنإ ١ٖض طؤضأْ، ب١الّ 
ب٢َ ١َٖٛٚ قػ١نا٢ْ ٥ا١ّ ظاْاٜا١   ٠ٚ١ْ: "١ت١ن١ ز٠َيَٝتط٣ِ باب٠ٚضطَْٝاد٢ ع١باؽ ن١ٚتؤت١ َْٝٛ ١َٖي٣١ ظ٠ق٠ٚ١، ٠ٚى 

 .(3)"ٕ ١ْٝٝغاآبَٛيٝإ ١ٚا٣ زاْا٠ٚ ن١ ق ٣١ْٜٝعط س١قٝك١ت ٚ تاضخيا ضَٜو به٣ٚ١َ،١َٖي٣١ ٚا٣ نطز٠ٚ ٚ ط١ٍَي١
با١ زٚٚ ٖاؤظ٣   ظ(957ى/346)ّٚ )اجلٛضقإ( ١ٜى ٖؤظٕ ن١نا٢ ١َغاعٛز٣    َٝٓٛضغه٢ ال٣ ٚا١ٜ )اجلاباضق١(     

ٚاظ٣ زابَٓٝت، ١ًتَٝه٢ دٝاًَٝ  زيَ بطِاٚا١ْ ١َٖٚي٢ زا٠ٚ طؤضإ ي١ نٛضز زابرب٣َِ ٚ ب١رتيَٝهذٝا زآٜإٚ، ي١َ١ف تطغٓان
، طؤضا١ْنإ "ز٠٠ٚ١ََٓٓٝ٠ ي١ نٛضز ب١ دٝاٚاظ٣ ٚ بٓه١ٓٝٚاقٌ يٛضِ ٚ طؤضإ ي١ باب١ت ظَإ ٚ : "ضاؾهاٚا١ْ ز٠َيَٝت

 .(4)"١ٜ ١ٝٞ ب١الّ نٛضز٣ ْْطااٜظَاَْٝو قػ١ ز٠ن١ٕ ن١  ب١"
ي١ ١ًًَٝتا١ ٥َٝطاْٝا١نا٢ْ   ي١ ؾََٜٛٓٝه٢ تط٣ ْٛغ١ٓٝن١ٜسا د١خت ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ طؤضا١ْنإ ١ٜنَٝهٔ       

 .(5)٠ٚ بؤ نٛضزغتإٚطزن نٝإؤطٛاٜا ي٠َٜٛٚ١ ن -ق١ظٜٚٔ–٢ ١ٖض١َُٜنا٢ْ خٛاض٣ٚٚ ز٠ضٜا٣ خ١ظ٠ض َْٝٝؿت١د
دٛططاؾٝا١ٚاْا٢ْ  ٚ ؾ٢ نطز٠ٚ ن١ غ١ضد١ّ ََٝصْٚٚٛؽ ٚ طا١ضِؤى  ؤطازاض٣ ١٥ٚ ضاغت١ٝ ١ْٝ ٜإ ؾ١ضاَزٜاض٠ ٥اٚا      

اغت ١٥ٚا٣١ْ ٚا ْا٣ٚ طؤضاْٝإ َٖٝٓا٠ٚ زٚثاتٝإ نطزؤت٠ٚ١ ن١ طؤضإ ١ٜنَٝه١ ي١ ز٠ٜإ ٖؤظ ٚ ٥ٌََٝ ٚ غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِ
 .(6)١ٝٝنٝإ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ز٠ض١ْبط٠ِٜٛنٛضز ٚ ٖٝض طَٛإ ٚ زٚٚزَي خٌََٝ ٚ تري٠ ٚ تاٜؿ٣١

-132غ١ضناا٠ٚ ع١ض٠بٝا١نا٢ْ غا١ضز٢َ٠ ع١باغا٢ )     طؤضإ ٜاإ دٛض٠قاإ )اجلٛضقاإ( ٠ٚى يا١    ي١ ضاغتٝسا      
 ظ( ٖات٠ٚٛ، ١ٜنَٝه١ ي١ ٖؤظ٠ نٛضز٠ ْاغطاٚ ٚ ب١ْاٚباْط١نإ ٚ يكَٝو ثَٝهس٠ََٖٝٓٝت ي١ نٛاض يك1258١-749/ى656

ز٠ٜا٢َ١ ظاٜٝٓٝا٠ٚ١ با١ضز٠ٚاّ ْااٚ ٚ     /نا٢ ؤ٣٠ٛ ١ٜن٢َ١ غ١ز٣٠ نٛاض٢َ٠ ني١ ْٝ ،(7)غ١ض٠ن١ٝن٣١ ١ْت٣٠ٚ١ نٛضز
سا تؤَاضنطا٠ٚ ب١الّ ْاٜٚإ ب١ دٛض٠قإ )اجلٛضقإ( ٜازاؾت نطز٠ٚ ن١ ٝشَٜس٠ض ٚ نتَٝب٢ ََٝصٜٚٚ ٜٔز٠ْطٛباغ٢ ي١ ن١ْس

٠ٚزيَ  (8)ْس٣َ غ١ضنا٠ٚزا )اجلٛضقإ( ؾََٜٝٛٓسضا٠ٚ بؤ )اجلٛظقإ(بَٝطَٛإ ١ٖض ب١ ع١ض٠بٝهطز٢ْ )تعطٜب(٣ طؤضا١ْ، ي١ ١ٖ
ي١ شَٜس٠ضَٜه٢ نؤ٢ْ ؾاضغٝسا ن١ ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ غااَي٢  ٖاٚنات ، ١َٖٜٛٚإ زٚٚثاتٝإ نطزؤت٠ٚ١ ن١ ٖٛظَٜه٢ نٛضز٠

 اغات ٚ ، ١َ١٥ف ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ ْا٣ٚ ض(9)ٖات٠ٚٛ ظ ْٛغطا٠ٚت٠ٚ١ ْا٣ٚ ١٥ّ ٖؤظ٠ ب١ طؤضإ ٚ طؤضاْا1126ٕى/520
 ظ(1517-1250ى/923-648)ز٢َ٠ ١ًََٛنٝسا غ١ض ا ََٝصْٚٚٛغا٢ْ َٝػط ٚ ؾاّ ي١زضٚغتَٝت٢، ١ٖض٠ٖٚ ض٠غ١ٕ ٚ
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١قطٜع٣ ( تؤَااض ناطا٠ٚ، ٠ٚزي َا   ايهٛضا١ٖ١ْٝض ب١ طؤضإ )ضإ نطز٠ٚ ْٚاٜٚإ د١ختٝإ ي١غ١ض نٛضزب٢ْٚٛ ٖؤظ٣ طؤ
 .(10)ؤظ٣ نٛضز٣ يَٝهذٝا زاْإٚ(٣ ب١ زٚٚ ٖايهٛضا١َْٝٝو )اجلٛضقإ( ٚ )ت١َٖي١زا ن٠ٚٛ ناب١

ٕ ١ٜ١ٖ ن١ نٛضز١ٜ، ؾ١ض٠ؾداْٝـ ي١ نٛضز٠نإ ظَاَْٝهٝا –ظَٜو ٚاتا ١ٖض ٖؤ –ضَٜو ت ١ٖض دؤََََََٝي١َغعٛز٣ ز٠         
٣ٚ ظَاإ ٚ ٥ا١ز٠ب ٚزاب ١ْٚضٜتاسا    ي١ ضِ ،ضا٢١ْ ط١ٚض٠ ثَٝهسَٜت ن١ ١ٜنَٝهٝإ طؤَٝت ١ًًَٝت٢ نٛضز ي١ نٛاض يكز٠َي

 .(11)يَٝهذٝإ
 

 ََٝص٣ٚٚ ٥ٝػالَٝسا:ٕ ي١ ضاضإ ٚ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ٖؤظ٣ طؤث١ٜع٢ طؤ -ب
ٚ ضٜؿ١ٜ١ن٢ زٚٚض٣ ي١ ََٝصٚٚزا ١ٜ١ٖ، ٚا زٜاض٠ طؤضإ يا١ )   )طؤضإ( ث١ٜعَٝه٢ زٜطؤن٢ نؤ١ْ ٚ ض٠طَٝه٢ قٍَٛٚ     

ظ٠ضز٠ؾات٢  ط١بطإ(٠ٚ٠ زاتاؾطا٠ٚ ن١ ي١ غ١ض٠تا٣ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝػالَٝسا ٚاتا٣ ٥اططث١ضغاتإ ٚ ثا١ٜط٠ٚا٢ْ ٥اا٢ٜٓٝ    
 ضغه٢ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝ طؤضِإ ٚ ثَٝؿه١ٚت٢ٓ ب١غ١ضزا ٖات٠ٚٛ:ؤ٢ بؤن٢ْٚٛ َٝٓن١َه٢ ط١بطإ ب١ ثَٝ ز٠ط١ٜاْس،

 .(12)طؤضإ –طؤض٠نإ  –طاٚض٠نإ  –طاٚباض٠نإ  –ط١بطإ 
ض٠ ٚ اجلٛضقاإ( ْاا٣ٚ ٖاؤظَٜه٢ طا١ٚ     –١ٜ١ٜ٠ٚ١ٓ، )طؤضإ َٜصٜطْط١ ٚ ١َب١غت ٚ ٥اَازل٢ ١٥ّ تٛطيَٝط٠ ٣٠ٚ١٥      

ا١ْزا ١َٖٚيس٠ز٠ٜٔ ١٥ّ ضاغت١ٝ بػ١ملَٝٓري ٚ تٝؿو ْاغطا٣ٚ نٛضز ب٠ٚٛ ي١ غ١ز٠ ْا٠ٚزل١ٝٝنإ، يَٝط٠ ي١َٝا٣١ْ ١٥ّ الث١ضِ
 خب١ٜٓ١ غ١ض ََٝصٚٚ ٚ ب١غ١ضٖات٢.   

َٜت٠ٚ١ باؤ ْٝا٣٠ٛ   نؤْرتٜٔ ْاَٖٚٝٓإ ٚ ٥اَاش٣٠ ضاغت١ٚخؤ ٚ ضاؾهاٚ بؤ طؤضإ )اجلٛضقإ( ٠ٚى ٖؤظَٜه٢ نٛضز ز٠ط١ضِ
 .(13)ز٢َ١ٜ٠ ظا١ٜ/٢ٜٓٝن٢َ١ غ١ز٣٠ نٛاض٢َ٠ نؤن٢

نا١  ظ( 952ى/340 ّ: ١ظ( ٚ )ابٔ ايؿكٝا 893ى/280 ّ: ابٔ خطزاشب٘ؤن٢ َٛغًَُإ )ب١ض ي١ّ ََٝص٠ٚٚ زٚٚ ط١ضِ     
نا١ يا١    اجلاباضقة١  ٣ٚ )ا٥اَاش٠ بؤ ٖؤظَٜه٢ ناٛضز ز٠ناات با١ْ   ظؤضب٣١ ١ٖض١َُٜ نٛضزْؿ١ٓٝنإ ط١ضِإٚ، ١ٜن١َٝإ 

ز٠َٚٚٝؿٝإ باغ٢ ٖؤظَٜه٢ نٛضز ز٠نات ب١ٖ١َإ ْاٚ ن١ زاْٝؿت٣ٚٛ ز٠ظ١ضَٜه٢ غ١ض ب١  ، ز٠شٜإ ًٛإسز٠ٚضٚب١ض٣ 
٣ نٛضزْؿري ط١ضِا٠ٚ ٚ  -قًِٝ اجلباٍا -ظ( ن١ ١ٖض٢َُٜ نٝا 957ى/346 ١َغعٛز٣ )ّ ، ٠ٚزيَ(14)ؾاض٣ ١َ١ٖزإ بٕٛٚ

ٚ تري٠ ٚ تاٜؿ٣١ نٛضز٣ زاْٝؿت٣ٚٛ  ظ ٚ خ٠ٌََٝ نٛضز٠نإ ن١ٚت٠ٚٛ ٚ ْا٣ٚ شَاض١ٜ٠ى ٖؤغ١ضؤنٗؤظٚ  نا٣ٚ ب١ غ١ضزاض
 .(15)ب١ زٚٚ ٖؤظ٣ غ١ضب١خؤٜإ ز٠شََٝطَٜت ٚ )اجلٛضقإ( ٚ اجلاباضق١ ١ٖض١َُٜن٣١ َٖٝٓا٠ٚ، دٝاٚاظ٣ ز٠نات ي١ َْٝٛإ )

 
 

 ضا١ْنإ:ْٝؿتُٝا٢ْ طؤ -دا
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ٚٚضز٣ ْاتٛاْطَٜات ز٠غتٓٝؿاإ   غ١باض٠ت ب١ ظَٜسٚ ْٝؿتُا٢ْ طؤضا١ْنإ ي١ غ١ز٠ ْا٠ٚزل١ٝٝنإ، ١ٖض ن١ْس با١        

ٕ ز٠ؾَٝري بًََٝري ي١ ز٠ضتا١ْط٢   غ١ضنا٠ٚنإ ب١ ثؿتب١غذي ب١ بهطَٜت، ب١الّ –، ثاا٠ٚ، نطَاؾاإ   -١٥َي٠ْٛاس – سًاٛا

ٕ   ،، َاٖٝس٠ؾت، ن١ْطا٠ٚض، ؾاثٛضخٛاغت-قطَاغري  ،(16)ْاٚن١ ؾاخا١ٜٝٚنا٢ْ خٛاض٣ٚٚ ؾاض٠ظٚض ٥انا١زلٝبٛٚ باٛٚ
سًاٛإ  ز٠ٚضٚبا١ض٣  ٠ٚنا١ٜ١نٔ يا١ ناٛضزإ يا١     -دؤض٠قإ-ت: دؤظ٠قإَٝز٠َي ظ(1229ى/626)ّ  ٞ س١َ١ٟٜٚاقٛت

 .(18)ْاغطابٕٛٚ نٝانا٢ْ طؤضإ ٚ الت٢ طؤضا١٥ّٕ ز٠ظ١ضا١ْ ب١ ٚ ت١ْا١ْت ،(17)ْٔٝؿت١دَٝ
٣ ؤٝذ٢ بٛٚ ٚ با١ٜر ٚ تاٜب١شي١ْس٣ خا ْٝؿتُا٢ْ طؤضإ ي١ ض٣ٚٚ دٝٛثٛي١تٝه٠ٚ١ٝٝ ؾََٜٛٓٝه٢ ططْط ٚ غرتات       

 ( ز٠ْاغطا، ي١ططٜل خطاغإ ايعع٣ِٝ ن١ ب١ )خٛضاغإ(٣ ثَٝسا تَٝس٠ث١ضِ –٣ باظضطا٢ْ ٚ غ١ضباظ٣ )ب١غسا اَٜط١ٖبٛٚ، ض
ٜا٣١ نطزباٛٚ،   ا٢ ١٥ّ ضَٜط( نؤْرتؤَيزلإز)ايؿا ٠ْطإغ١ض٠تازا ٚ تا ز٠غتجَٝه٢ غ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نؤن٢ ٖؤظ٣ ؾاظ

  .اثاؾإ ٖؤظ٣ طؤضإ ١٥ّ ضؤَي٣١ طَٝطِ
 - 959ى/406-٣ٛ348 )١ْظ ن١نساض٠ طؤضا١ْنا٢ْ َْٝاٛ غاٛثا٣ َريْؿا٢ٓٝ س١غا    1014/ى405ي١ غاَي٢        
تطغا٢   ظ( ٚ نٛؾاتٝإ ٚ يا١  1014 –979/ى405–١369 )١ْٜٝٛس١غا  نٛض٣ِٜاْسا١ٜ غ١ض َري ب١زض٣ ظ( ثط1015ِ

ًََو ٚ َاَيٝإ ب١ دَٝٗؿت ٚ ث١ْاٜإ بطز٠ با١ َاري )  تؤَي – 988ى/412–378( )مشةؼ ايسٚية١  ١غ١ْس٠ٚ١ْ ٚالت ٚ 

٠ٚا٣ ؾاض٣ ١َ١ٖزإ، ٚا زٜاض٠ ي٣ٚ١َ ب١ ١ٜنذاض٣ طريغا١ْٚت٠ٚ١ٚ (٣ ب٢ٜٗ٠ٛ، ؾ١ضَاْطِفدط ايسٚي١) نٛض٣ِظ(٣ 1021
تاف ١ٖض ب١ دؤض٠قإ ٜإ دؤظقاإ  ػٚ ز٠ظ١ضَٜه٢ ْعٜو ١َ١ٖزإ تا ٥َٝ ا١ْٚت٠ٚ١ ٚالت٢ خؤٜإ، ت١ْا١ْت طْٛس١ْط١ضِ

 بؤَاإ ز٠ضز٠نا٣ٚ١َ    (ابةٔ االثةري  )ب١ّ قػاا٣١ْ  " :ا٢ْ ز٠َيَٝتي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ١َال ذل١َ١ز د١ٌَٝ ضؤشب١ٜ (19)ْاغطا٠ٚ
ت٠ٚ١ ن١ ؤالت٣ٚٛ )نٛغذ١ز( ٥ا٠ٚزاْٝإ نطزْاٚن٣١ )دٛضقإ(٣ ٥َٝػت٣١ ال٣ ١َ١ٖزإ ي١ ب١ٓض٠ِتا )دٛضقإ(٠نا٢ْ ١ٖ

 . (20)"ثاؾ٢ نٛؾت٢ٓ )ب١زض( ١ٖالتٕٛٚ ٚ ي٣ٚ١َ َا٠ٚ١ْٚ
٢َ١ ظا٢ٜٓٝ ي١ ٜز٠/ب١ ٣َْٛٝ طؤضإ ي١ غ١ز٣٠ نٛاض٢َ٠ نؤن٢ ١ٖض زنٛض تط٣ غ١ض٠ضِا٣ ١٥ّ ز٠ظ١ضا١ْ ٖؤظَٜه٢      

ٌَ ٚ ز٠ٚضٚبا١ض٣ ٥اانط٣َ )ايعكاط( ز٠شٜاا، ١َغاعٛز٣        َٜو ؾ٢ٜٓٛ ْاٚن١ ؾاخا١ٜٝٚنا٢ْ ضؤشٖا١الت٢ َٛغا با١   ١ْٖس
(٣ ١ايٝعاقبة ٚازٜاض٠ ١ٜعكٛب٢ ١ٜٚعاقٝب١) (21)زاْا٠ٚ ١ْقطاْٞ نٛضز٠ ١ٜعكٛب١ٝناْٞ ب١ ١٥َٚا١ْ ١َٖي١زان٠ٚٛ ناتَٝو

٠ٚ ٛبزاب١ؾا  ٢ ط١ٚض٣٠ ناٛضز٣ َٛغاًَُا١ْ ٚ  ساَي٢ ساظض ٖؤظَٜه ١نا٢ْ ٥انط٣َ٣ ٥اَاش١ٜ٠ طؤضاْا، دَٝط٠ٚ ب١ٜ١ىٛالب
( ْاغطإٚ ي١ ْاس٣١ٝ ب١ضز٠ض٠ِف غ١ض ب١ ق١ظا٣ ٥انط٣َ ٚ طْٛس٠نا٢ْ ايعؿا٥ط ايػبع١ٚ تري١ٜ٠نسا ب١ ) ب١غ١ض ن١ْس خٌََٝ

 .ْٝؿت١دَٝٔ
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تا٢  آلٍ باؤ غا١ض ٚ  ض٣ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤضؤشطا ي١ ٢َ١ ظا٢ٜٜٓٝغَٝعز٢/٠ نؤن١ٖ٢ض٠ٖٚا ي١ غ١ز٣٠ س١ٚت١َ       
ي١ ز٠ٚضٚب١ض٣ ١ٖٚيَٝط ٜإ ٚٚضزتاط يا١ ز٠ظا١ض٠نا٢ْ َْٝاٛإ     ضا١ْنإ ٖات٠ٚٛ ن١ ١ٚيَٝط، داضَٜه٢ تط ْا٣ٚ نٛضز٠ طؤٖ

نْٛه١ ي١ٚ ز٠َا١ْ  ،١َٜ١ٝغت ١ٖض طؤضا١ْنا٢ْ ز٠ظ١ض٣ ٥انط١َب، ن١ ٚازٜاض٠ (22)ْٝؿت١دَٝب١ٖٕٚٛٚيَٝط  -٥اظ٠ضباجيإ 
ْؿ١ٓٝنإ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ٠ غ١ضنا٠ٚنإ ي١ ١َضِ ْاٚن١ نٛضز٠ٚى ظاْطاٚ ١ٖٚيَٝط٠ٚ٠ ث٠ٜٛ١غت بٛٚ، ٥انط٣َ ثرت ب١

 ز٠زَٜٚٔ، ن١دلاض ب١ال٣ ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ ٚٚضزٚ زضٚغت٢ ؾ١َٜٓٛنا٠ٚ١ْ ز٠نٔ.
ٚ خعَا١ٜت١ٝى طؤضا١ْنا٢ْ ٥انط٣َ ٚ ١ٖٚيَٝط ب١ ٖؤظ٣  شَٜس٠ض٠ ََٝص١ٜٝٚٚنإ ضْٚٚٝإ ١ْنطزؤت٠ٚ١ ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝى        

ٚ تري١ٜ٠نٔ ي١ ١٥ٚ ٚ ب١ٖؤ٣ ضٚزاَٜٚه٢ غٝاغ٢، ٥اابٛض٣،   ب١ٓض٠ِتسا ن١ْس خٌََٝ طؤضا٢ْ ط١ٚض٠ ز٠ب١غتَٝت٠ٚ١؟ ٥ا١ٜ ي١
ٜإ ز٠غتٛض٣ طؤضا١ْ ٥اٚاض٠ ب٠ٚٛنا٢ْ ١َ١ٖزإ، ١٥َاْٝـ ي١ ْٝؿتُا٢ْ خؤ نؤ١َال١ٜت٢، ٜإ ١ٖض ١٥ط١ضَٜه٢ ز٣ ب١

ٚ نطَاؾإ ٚؾاض٠ظٚض ث١ضاط١ْس٠ٚ ٥اٚاض٠ ب١ْٚٛ؟ ٜإ ٖؤظَٜه٢ غ١ضب١خؤٕ ٚ دط١ ي١ ٖاْٚا٣ٚ ٖٝض  سًٛإي١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ 
 .ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝى ٚ ْعٜها١ٜت١ٝى ططَٜٝإ ْازات ب١ ٖؤظ٣ طؤضا٠ٚ١ْ

 
 ضإ:تري٠ ٚ خ١ًَٝنا١ْ طؤ -ز
 

ٚ ب٠ٚٛ ي١ ضٚب١ضَٜه٢ ؾاخا٣ٚ يل ٚ ب١ضباَل ١َظٕ ٚ ؾط٠ بَٝطَٛإ طؤضإ ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ تا ضؤشطاض٣ ١٥َطِؤ ٖؤظَٜه٢      
ه١ؾاخا٣ٚ ب١ضؾط٠ باَلٚبٛت٠ٚ١، شَاض١ٜ٠ى ؾاض ٚ ؾاضؤنه١ ٚ ق١الٚ غ١زإ طْٛس٣ ١ٖبٕٛٚ ٚ ب١غ١ض ز٠ٜإ يال  ُٚ ْٝ

ْا٠ٚ زاضإ ظ٠ نٛضز٠نا٢ْ ٥َٝطا٢ْ ب١طؤؤت١ْا١ْت ؾ١ض٠ؾدإ ١َٖٛٚ ٖب١َٓاَي١زا زاب١ف ب٠ٚٛ، ب١ض٠باب ٚ  ٚ تري٠ ٚ ٚخٌََٝ
تا ١٥ٚ ضاز٣١ٜ٠ ْاناض ب٠ٚٛ ْاَٖٚٝٓاْٝاإ   –ابَٝت ٜإ طَٝط٢ِ ١٥ٚتؤب٢َ ٣٠ٚ١٥ ضؤَي –ضب٠ٚٛ ٚز٠َيَٝت شَاض٠ٜإ َٖٝٓس٠ ظؤ

 زٚٚ تري٠ٜإ بؤ ١َُٝ٥ ٥اؾهطا٠ٚ:١ٜزيَ ْا٣ٚ ظؤضب١ٜإ ١ْظاْطا٠ٚ، ت١ْٗا ْا٣ٚ  (23)ثؿتط٣َٛ خبات
 .(24)٠ٚباب٢ْٛ، ن١ ٚازٜاض٠ ي١ ط١ْطا٠ٚضٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ بٛ -1
 .(25)ٜإ ن٢ٖٛ ي١ نطَاؾإ ق٢ٖٛ -2
ظ( ٥اَاش٠ بؤ زٚٚ تري٣٠ ٖؤظ٣ طؤضإ ز٠نات ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ْاٜٚإ 1348/ى١ٖ749ض٠ٖٚا ٥ٝدي ؾ١ظيؤال٣ ع١َٛض٣ )ّ  -3

 .(26)بََٗٝٓٝت
ْط٢ٓ، ؾٓا١َ ٖات٠ٚٛ، ١ًَٝ٥نا٢ْ غٝا١َْػٛض٣، ن٠١ي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ ب١ ث٢َٝ ١ٜنَٝو ي١ٚ زٚٚ ضٜٛا١ٜت٣١ ٚا ي١ ؾ١ض  -4

 .(27)ظ٠ْط١ْ١ ب١ ١ْشاز ي١ ٖؤظ٣ طؤضأْ
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 :طؤضا٢ٕ ٝز٠ّٚٚ: ََٝص٣ٚٚ غٝاغ -
 ظ(:1055-946ى/447-334)غ١ضز٢َ٠ ب٠ٜٛٗٞ ضإ ي١ٖؤظ٣ طؤ -أ

ْا٠ٚضِاغتسا ١ٜنذاض ن١َ١،  اْٝاض٣ ٚ ز٠ْطٛباؽ ز٠ضباض٣٠ ٖؤظ٣ طؤضإ ٚ غ١ضد١ّ ٖؤظ٠نا٢ْ نٛضز ي١ غ١ز٠نا٢ْظ      
َٜتا٠ٚ١، غ١ضناا٠ٚ   شَٜس٠ضَٜه٢ تاٜبا١ت ْٝا١ ضٚزاٚ ٚ ب١غا١ضٖات٢ ناٛضزٚ نٛضزغاتإ بطَٝطِ      ٣٠ٚ١٥ ي١ ب١ٓض٠ِتساي١ب١ض

٢ْ نٛضز نطز٠ٚ، بؤ١ٜ ن١ْس طؿت١ٝنا٢ْ دٝٗا٢ْ ٥ٝػالَٝـ تاى ٚ ت١ضا ٚ ْاٚ ب١ْاٚ ٚ غ١ضثَٝٝا١ْ ٥اَاش٠ٜإ بؤ ٖؤظ٠نا
 .ال١َْٜٝه٢ ََٝص٣ٚٚ نٛضز ب١ ؾاضا٢ٜ٠ٚ ٚ ١ْظاْطا٣ٚ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ١٥َٚيك١

 ٚ ض٠ِ غٝاغا٢ ٚ ٥اابٛض٣  ؤؤطيا١ ز٠ض٥ا١زلا٢َ ٥ا١ٚ طؤضِاْهااض٣ ٚ ٥اايَ     ز٢َ٠ ب٢ٜٗ٠ٛ ٚ غ١ض ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ ي١      
ب١خؤ ٚ ، شَاض١ٜ٠ى َريْؿا٢ٓٝ غا١ض  زؤخَٝه٢ ٢َْٜٛ َٖٝٓا١ٜ ٥اضا٣٠ٚ ز٠َٚي١ت٢ ع١باغ٢ ططت٠ٚ١ ٚ باضٚنؤ١َال١ٜتٝا١ْ

ب٣١ ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتاْٝإ ت٠ٚ١ْٝ١، ت١ْٗا ي١ ١ٖض٢َُٜ ١ن٢ ٚ ق١الزاضا٢ْ نٛضز ز٠ضن١ٚتٔ ٚ ظؤضز٠غ١التساضَٜت٢ خًََٝ
 :تساضا١ْ ث١ٜسابٕٛٚآل١٥ّ ب١َٓاَي١ٚ ن١غا١ٜت١ٝ ز٠غ١ -ثاضَٜعطانا٢ْ غًَُٝا٢ْ ٚ غ١ٓ ٚ نطَاؾا٢ْ ٥َٝػتا  –نٝا

 .١ ي١ ٖؤظ٣ ب١ضظ٠نا١ْٜٕٛٝب١َٓاَي٣١ س١غ -1
 .ؾاظ٠ْطإ-زلإزب١َٓاَي٣١ ب١ْٛع١ْاظ ي١ ٖؤظ٣ ؾا -2
 ٠ٚضاّ ي١ ٖؤظ٣ طاٚإ. ب١َٓاَي٣١ -3
 .ٖٝٓس٣ نٛض٢٣ِ ب١َٓاَي٣١ ظُٖٚاْ -4
 ( ن١ ب١ َري٣ ١ٖض٢َُٜ نٝا )اَري اجلبٌ( ْاٚز٠بطا.عك١ُ ايسٚي١َػاؾط٣ نٛضز ) نٛض٣َِري غ١ٖال٢ْ  -5
 .١َغعٛز٣ نٛضز خٛزا٢ْ ق١ال٣ نؤغذ١ز نٛض٢٣ِ َري خؤؾٝٓ -6
 .غ١عس٣ نٛض٣َِري ٖٝٓس٣  -7
 .(28)ذل١َ١ز ٣نٛضِؾاز٣  َري ١٥بٛ عٝػا -8

ي١ٚا١ٜ١ْ : "١ضَٜو ز٠َيَٝتز٠غ١اَلت٢ ٠ٚى طؤضإ ي١ّ زٜاضز١ٜ٠ ب٢َ ب١ٖط٠ ١ْبٛٚ، ظ١نؤَي بَٝطَٛإ ٖؤظَٜه٢ ط١ٚض٠ٚ ب١      
ْه١ ٣ٛ خ١ٜٛت٢ ٚ زٚٚض ١ْٝ ٚابَٝت، ناطن١ْٚٛن٣١ ي١ دَٝؤ، ب(29)"َري ١٥بٛ عٝػا ؾاز٣ ي١ غ١ضا٢ْ ٖؤظ٣ طؤضإ بَٝت

ظ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، َري ١٥بٛ عٝػا ؾاز٣ غا١ضزاضَٜه٢  1090ى/400ظ، 1007ى/397ا٢ْ ٠ٚى ي١ ضٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي١ن
س١غ١ٜ٠ٚ١ٓ  نٛض٣ِ، ؾاثٛضخٛاغت، ١٥غ١ز٥اباز٣ ْعٜو ١َ١ٖزإ ب٠ٚٛ غ١ض ب١ َري ب١زض٣ سًٛا١ٕن٢ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ خًََٝ

 .(30)ْؿري بٕٛٚ ظ( بٛٚ، ١٥ّ ْاٚنا١ْف ٠ٚى ظاْطا٠ٚ طؤضا1014ٕ–380ى/405–369)
ز٠غرتِٜٚؿات٣ٚٛ   تٛاْازا ١ٜ١ٖ بًََٝري ن١ طؤضاْٝـز٠غتسا١ٜ ي١ غت١ ن٣١َ١ ي١ب١ض١٠ٚ ظاْٝاض٣ ٚ ن١ضط٣٠ ٥ب١طَٜٛ      

 سًٛإٛب١ض٣ ثاضن١ٜ١ن٢ ْاٚن١ ؾاخا١ٜٝٚنا٢ْ َْٝٛإ غَٝطؤؾ٣١ ْاٚن١ن٣١ خؤ٣ بٛٚ، غ١ضؤن١نا٢ْ ؾ١ضَاْط٠ِٚاٚ ٚ ب١ضَِٜ
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ه١ غ١ضب١خؤ ٚ غٓٛضزاضٜإ ثَٝه٠ٚ١ ْابٛٚ، ناضٚبااض٣  ُٚ ز٠غ١التساض١ٜٝن٢ خ١ًََٝن٢ ْٝ نطَاؾإ بٕٛٚ -ؾاض٠ظٚض -
ز٠بطز ٚ بااشَٜط٣ ز٠ضتا١ْط ٜاإ    ٠ٛٚ باشَٜط ٚ طْٛس٠نا٢ْ شَٜط ز٠غ١اَلتٝإ با١ضَِٜ آلطَٝط٣ ؾاضؤنه١ٚ ق١غ١ضباظ٢ٜ ٚ ناضِ

٠ضب١ْس ٜإ نطز٠ باض٠طاٚ ثاٜت١خت، ت١ْا١ْت ١ْٖسَٜو ي١ َريا٢ْ طؤضإ ب١خٛزا٢ْ ز٠ضت١ْط ٜإ ز (31)سًٛإز٠ضب١ْس٣ 
 .(32))قاسب ايسضبٓس( ز٠ْاغطإ

 غ١ض٠تازا ٚ ناتَٝو َريْؿ٢ٓٝ س١غ٣ٚ١ٓ ب١ضظٜها٢ْ زا١َظضاٚ ظؤضب٣١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ١ٖض٢َُٜ نٝا٣ ناؤْرتؤٍَ  ي١      
س١غ٣ٚ١ٓ غااَي٢   نٛض٣ِنطز، ن١نساضا٢ْ طؤضإ ن١ْٚٛ ضَٜع٣ غٛثا٣ س١غ٣ٚ١ٓ، ١ٖض ب١ز٠غت٢ ١٥َاْٝـ َري ب١زض٣ 

 .(33)ٛٚظ ب١نٛؾت ن1014ى/405
 ضإ ي١ زٚٚ ؾَٜٛٔ ز٠غرتٜٚؿتٛٚ بٕٛٚ:ٝرَي ٖؤظ٣ طؤب١ ثؿتب١غذي ب١ٚ ثَٝعا١ْٓٝن٣١َ١ ي١ب١ضز٠غت زا١ٜ، ز٠ؾَٝت بًَ      

 
 : باشَٜط٣ِ ؾاثٛضخٛاغت ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ي١  -1

س ٚ ، ب١ؾَٝو ي١ ظَٜا ظ1015ى/٢406 ب١ضظٜها٢ْ ي١ ١ْٜٛن٢ْٚٛ ز٠غ١الت٢ ب١َٓاَي٣١ س١غزٚا٣ ن١ٚتٔ ٚ ي١ْاٚ      
 ٣ )عال٤ايسٚي١  ظ(،1051–1008ى/443–٢398 َريْؿ٢ٓٝ نان٠ٚ١ٜٝٚ١ )ؿضنَْٝٝؿتُا٢ْ ٖؤظ٣ طؤضإ ن١ٚت١ شَٜط 

د١عؿ١ض نطز٠ َاََٝه٢ ب١ ٣َْٛٝ ١٥بٛ ظ، نٛض1026٠ِى/417ظ( ي١ غاَي٢ 1041 –1008ى/433 –398نان٢ٜٚ١ )
خؤ٣ ْعٜها٢ خػات٠ٚ١ٓٚ ز٠ٜعاْا٢ با٢َ      ٚ ي١ ٚالت٢ طؤضإ، سػَٝب٢ بؤ ٖؤظ٣ طؤضاْٝـ نطزب١ضثطغ٢ ؾاثٛضخٛاغت 

ْانطَٜت بؤ١ٜ ١٥بٛ ؾ١ض٠د٢ باب٢ْٛ ب١ َاري ٚ َْٜٛٓا١ض٣    ٍَؤب١ضق١ضاض ْابَٝت ٚ ْاٚن١ن١ نؤْرتضاظٜهطز٢ْ ١٥ٚإ ٥اؾت٢ 
ا١ْ ٚ ظا٣ زآٜا، ١٥بٛ ؾ١ض٠ز ١ٜن١ّ َري٠ ن١ زَيٓٝأٜ ي١ ٖؤظ٣ طؤضؤ١٥بٛ د١عؿ١ض٣ ٥اَ ؿاْهطز ي١ط١ٍَطؤضإ ز٠غتٓٝ

ٜاظز٠ٖا٢َ١ ظاٜٝٓٝا٠ٚ١ تاا ضؤش٣    /، ٚا زٜاض٠ ي١ ز٠غتجَٝه٢ غ١ز٣٠ ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢ا٠ٚنإ ٖاتبَٝتغ١ضن ْا٣ٚ ي١
 .نٛشضا٢ْ غ١ضزاض٣ طؤضإ ب٠ٚٛ

ن١ٚت١  )عال٤ايسٚي١ ٠ٚزيَ ظؤض٣ ١ْبطز ططش٣ ٚ ٥اَيٛظ٣ ن١ٚت١ َْٝٛإ ١٥بٛ د١عؿ١ض ١٥بٛ ؾ١ض٠د٠ٚ١، ١ٖض ن١ْس َري       
ناض ب٠ٚ١ ط١ٜؿت ١٥بٛؾ١ض٠ز  بص١ٜٝن١ غ١ض٣ ١ْططت،ّ ت١ْا٢ٖ زضَٜص٣٠ ١ْنَٝؿا ٚ ْاٚب١ٜٓٝا٠ٚ١ْٚ ثَٝه٢ َٖٝٓا٠ٚ١ْ، ب١ال

 .(34)د١عؿ١ض نٛشضاز٠غت٢ ١٥بٛ ب١
ثٝاٚإ ٚ ن١نساضا٢ْ طؤضإ ناتَٝو ب١َ١ٜإ ظا٢ْ، ن١ٚت١ٓخؤ ٚ ز٠غتٝإ ططت ب١غا١ض ْاٚنا١ن١زا ٚ ٖا١َيٝإ           

طؤضإ  بعاظ٢ ي١ْاٚبطز١َ٢ْب١غت٢  ب١ )عال٤ايسٚي١  الْٝإ نطز،نٛتا١ٜ غ١ض زاَٛز٠ظطانا٢ْ َريْؿ٢ٓٝ نان٢ٜٚ١ ٚ تا
 نٛض١َ٣ِضزاٜٚر ٚ ع١زي  نٛض٣ِٛض٣ بطا٣ ١٥بٛ د١عؿ١ضٚ ؾ١ضٖاز٣ ػ١َْغ١ضٜإ ب١ غ١ضنطزا١ٜت٢ ١٥بٛ غٛثا١ٜن٢ ْاضز٠

عَٛطإ نطز  نٛض٣ِزاٚاٜإ ي١ ع١زي  سان١َٝؿ١ٝ ٥اطازاض ب٠ٚ١ْٚٛ ب١َْٝطز٠ٜعَٛطإ، ثٝاَٚاقٛاَل٢ْ طؤضإ ن١ ي١ّ ي١ؾهطن
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ٚ ز٠َطِاغات   زا، بؤ ٥ا١ّ ْٝااظ٠ نؤَا١َي٢ غا١ضزاض ٚ ثٝاَٚااقٍَٛ      ١ايسٚيعال٤  ١َٖٚيبسات ثَٝهٝإ بََٗٝٓٝت٠ٚ١ ي١ط١ٍَ
 نٛض٣ِٖاز ب١ّ ناض٠ٜإ ظا٢ْ زاٚاٜإ ي١ ع١زي بَٝت، ٠ٚختَٝو ١٥بٛ د١عؿ١ض ٚ ؾ١ضن١ْٚٛال٣، ١٥َٝـ ٜٚػت٢ ب١ّ ناض٠ ضا

ٝإ ت١غًِٝ بهات، ز٠ْا ب١ظؤض ٚ ب١ظ٠بط٣ َٖٝع ي١ ز٠غت٢ ز٠ضٜإ ز٠َٖٝٓٔ، ع١زي ١٥ٚ زاٚا عَٛطإ نطز ١َْٜٓٛضا٢ْ طؤضاْ
 )عال٤ايسٚية١  ٕ، ي١ َْٝٛإ ١٥َإ ٚ غاٛثا٣  طؤضا١ْنا٠ٚ١ْ نطزٚ ب٠ٚٛ ٖاٚث١ضياْٝا ٢ ب١ٜناض٣١ٜٝ ض٠تهطز٠ٚ٠ٚ ث٠ٜٛ١ْس

ؾ١ض٠د٢ ٕ نؤتا٢ٜ ٖات ٚ ي١ تؤَي٣١ ١٥بٛضاعَٛطإ ٚ ٖؤظ٣ طؤ نٛض٣ِؾ١ضِٚ يَٝهسإ ب١ضثابٛٚ ٚ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ع١زي 
 .(35)١َْػٛض٣ بطاٜؿٝإ ظٜٓسا٢ْ نطزعؿ١ضٜإ نٛؾت ٚ ١٥بٛد١غ١ضزاضٜإ، ١٥بٛ

ض ب١ؾَٝه٢ ٖؤظ٣ طؤضإ َٖٝٛضبهات٠ٚ١ ٚ بؤال٣ خؤ٣ ضاٜهَٝؿإ، ١ٖ ٢ َْٝٛا٢ْ ي١ط١ٍَٝتٛاْ)عال٤ايسٚي١( زٚٚاتط         
عاَٛطإ ٚ طؤضاْا١نا٢ْ ٖاٚثا١ضيا٢ْ يا١ قا١ال٣ نا١ْطا٠ٚض٣        نٛض٣ِ ع١زي )عال٤ايسٚية١  ي١ زضَٜص٣٠ ١٥ّ ْانؤن١ٝزا 

٣ ضَٜهه١ٚتٔ ٚ ثَٝهٗات٢ٓ ي١ طؤضآْؿري ب١ تْٛس٣ ط١َاضؤزا، ع١زي ثاف َا١ٜ٠ٚى خؤقاِٜ نطزٕ ٚ ب١ضطط٣، ْاناض زاٚا
تٔ، ٠ٚ١٥ نطز، ١٥ٜٚـ ب١ز٠غت٠ٚ١زا٢ْ بهٛشا٢ْ ١٥بٛ د١عؿ١ض٣ ثػُا٢َ نطز٠ ١َضد٢ ب١ٓض٠ِت٢ ضَٜهه١ٚ )عال٤ايسٚي١ 

ٚ  (2)٢ًَ زإًِٝ نطا ٚ ب٢َ غَٝٛزٚٚ يا١ بٛٚ ١َضد١ن٣١ غ١ض٣ ططت، بهٛشا٢ْ ١٥بٛ د١عؿ١ض٣ ي١ ثٝاٚا٢ْ طؤضإ ت١غ
  .(36)ق١ال٣ ن١ْطا٠ٚض٣ زاطري نطز

٣ نان٢ٜٚ١ ض٠ٜٛٚ٠ت٠ٚ١ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ باض٣  )عال٤ايسٚي١ زٜاض٠ ٥اَيؤظ٣ ٚ زٚشَٓساض٣ َْٝٛإ ٖؤظ٣ طؤضإ ٚ ٚا       
ي١  عال٤ ايسٚي٢١ خؤ٣ ٠ٚضططتؤت٠ٚ١، ب١َيهٛ دؤض٠ ٖاٚز٠ْط١ٝى ي١ َْٝٛاْٝاْسا ن١ٚتؤت١ ٥اضا٠ٚ، ت١ْا١ْت ناتَٝو ٥اغاٜ

 ناٛض٣ِ نطز٠ ؾاض٣ ؾاثٛضخٛاغت ب٠ٚٛ َٝٛا٢ْ غ١ضزاضا٢ْ طؤضإ، ٖا١ض٠ٖٚا ؾا١ضٖاز٣   ٟٚ ظ ض1032ٚ/ى423غاَي٢ 
عا١زي   ضزاضٚ ن١نساضا٣١ْ طؤضإ ن١ ي١طا١ٍَ غ١ ٢ نطز ب١َٜٚ١ضزاٜٚر غ١ضنطز٠ ي١ غٛثا٣ نان٢ٜٚ١ ب١ ْا١َ ث٠ٜٛ١ْس

 .(37)١ٜٝع٠نا٢ْ غٛثا٣ نان١ٚزي بَٗٝٓٔ ٚ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ َْٝٛ ضٜعَٛطإ َاب٠ٚ١ْٚٛٚ ق١ْاع١ت٢ ثَٝهطزٕ ٚاظ ي١ ع١ نٛض٣ِ
 
 
 

                                                 
ٚؾؤض٠ِٟ َْٝٛإ ثٝاٚا٢ْ طؤضإ  ٚ نان١ٜٝٚ١نإ ي١ ١ٖٚاَي١ غ١ضظاض١ٜٝنا٢ْ ١ٖٚضاَإ َا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ٚا ١٥ّ ؾ١ضِ ز٠ْطٛباغ٢  (2)

طؤضإ ثريؾايٝاض٣ ١ٖٚضاَإ ي١ٚ ثٝاٚا٣١ْ  -با٠ٚ ن١ باٚن٢ قؤؾٝٞ ْاٚزاض )تاز ايعاضؾري أبٛ ايٛؾا احلًٛاْٞ( ٚاتا ثري ؾ١ٖطٜاض
, ز٠ظطا٣ د١َاٍ عريؾإ ي١باض٣٠ ََٝصٚٚ ٚ ن١يتٛٚض٣ نٛضز٠ٚ١ٜٝظ نٛشضا٠ٚ. بط١ضَِٜط٠ٚ٠ بؤ نتَٝب٢: 1026ى/417ب٠ٚٛ ن١ غاَي٢ 

 (.2021)غًَُٝاْٞ: 
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 :نا٢ْ ز٠ٚضٚب١ض٣ٚ ق١آلؾاض٣ نطَاؾإ ي١  -2
ٖؤظ٣ طؤضإ  ب١ غ١ض -ايك١ٖٝٛ -٢ ن٢ٖٛ ٢ تط ي١ خًََٝؾ١ض٠ز ي١ خ٢ًََٝ باب٢ْٛ، َاَيباتَٝهبَٝذط١ ي١ َاَيبات٢ ١٥بٛ      

( زٜاض٠ زٚٚ َري٣ بطا يا١ّ خًَٝا٣١ طاؤضإ نا١ ْاٜٚاإ      ابٔ االثريز٠غ١التساضٚ ؾ١ضَاْط٠ِٚا بٕٛٚ، ٠ٚى ي١ ٥اخاؾت٢ٓ )
ب١ ٢ خؤٜإ بٕٛٚ ٚ ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ نطَاؾإ ٚ خٛيٓذإ ٚ ق١ال٣ ١٥ض١ْي١ؾهط٢ٜ ٖٚ زاَٛز٠ظطا ْاظاْطَٜت، خٛزإ غٛثا

ْاٚ  -قاسب قطَػري-ت١ْا١ْت ١ٜنَٝهٝإ ب١ خٛزا٢ْ نطَاؾإ  ،(39)ز٠غت٠ٚ١ بٛٚظ ب1038١ى/430ٜإ تا غاَي٢ ( 38)
ًََو ٚ َاَي٢ ١٥ّ ب١َٓاَي١ٜ١ ن١ٚت١ ب١ض َٖٝطؾ٢ َري ؾاضغ٢   نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِز٠بات، ٠ٚ١٥ بٛٚ ي١ٚ غاَي١زا ْاٚن١ٚ 

 .(40)ظ( ٚ ٣َٚٛ١ٖ زيَ ظ٠ٚت نطز1045ٕ-1011ى/437-401ع١ْاظ٣ ؾاظ٠زلا٢ْ ْاغطاٚ ب١ )أبٛ ايؿٛى( )
ٜاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ، َٖٝعَٜها٢  خًََٝا١ن٢   /ٖؤظ٣ طؤضإ ب١ زضَٜصا٢ٜ ٣٠ْٛٝ ١ٜن٢َ١ غ١ز٣٠ ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢       

ظ( 1063 -1038ى/455-429غَٛيتإ تٛغطٍ ب١ط٢ غ١جلٛق٢ )ْاٚخؤ٢ٜ ز٠غرتِٜٚؿت٣ٚٛ ثَٝهس٠َٖٝٓا، بؤ١ٜ ناتَٝو 
ثا١ٜن٠ٚ١ ض٠ِٚا٣١ْ ١ٖض٢َُٜ نٝانطزٚ زاطري٣ نطز، نطؾاغؿ٢ ٛظ ٥ٝرباِٖٝ ١ْٜازي زاٜهربا٣ ب١ غ1046/ى437ي١ غاَي٢ 

نان٣ٚ١ ي١ ؾاض٣ ١َ١ٖزإ نؿا٠ٚ١ٜٚ ث١ْا٣ بطز٠ ب١ض ٖؤظ٣ طؤضإ ٚ زاَيس٠ٜاْاسا، ٥ٝارباِٖٝ ٜا١ْايٝـ زضَٜاص٣٠ با١      
سا ي١ط١َيٝاْا د١ْطا ٚ ب١ظاْس٢ْ ٚ ٖٝؤظ٣ طؤضاْثَٝؿط٣ٚ٠ِ خؤ٣ زاٚ ب١بٝا٣ْٛ زاَيس٠زا٢ْ نطؾاغـ ث١الَاض٣ ْٝؿتُا٢ْ 

 .(41)هطزٕٝتاالَْ
 

 :ٛق١ٝٝنإجلغ١ تٛضن١ ضإ ٚ َٖٝطؾ١ ؾطاٚاخنٛاظ١ٜنا٢ْٖؤظ٣ طؤ -ب
نإ باؤ غا١ض ظَٜاس٣ طاؤضإ ٚ غا١ضثان٢ ١ٖضَُٜا١       ١ٝٝا١ن٢ تٛضنا١ غا١جلٛقٝ   ٜؾاال٣ٚ تْٛسٚتٝص ٚ ١ٜى ي١زٚا      

اظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ناضَٜه٢ خطاث٢ نطز٠ غ١ض َريْؿري ٚ ٖاؤظ٠ ناٛضز٠   ٜ/نٛضزْؿ١ٓٝنإ ي١ غ١ز٣٠ ثَٝٓذ٢َ١ نؤن٢
تط  خا١ْزا١ْنإ ب١ طؤضا٠ٚ١ْ ٚ ب٠ٚٛ ١٥ط١ض٣ ي١ ْاٚنٕٛٚ ٚ ؾ١ٚتا٢ْ ظؤضب٣١ َريْؿ١ٓٝنا٢ْ نٛضزغتإ نعب٢ْٚٛ ١٥ٚا٢ْ

ضاغات١ٝ ٠ٚى   زاضا٢ْ نٛضز، غ١ض٠ضِا٣ ١٥ّآلٚ ق١غ١ضؤنٗؤظ٢ غٝاغ٢ غ١ضزاضٚ ٚ الٚاظنطزٕ ٚ غٓٛضزاضنطز٢ْ ز٠غ١الت
نإ بطٜتا٢ باٛٚ يا١ بااَلٚ بْٛٚا٠ٚ١      ٠ٚ١ٝ ب١ضز٠ٚا١َنا٢ْ تٛضنا١ غا١جلٛقٝ  ٥اؾهطا١ٜ ١ٜنَٝو ي١ز٠ض١٥زلا١َنا٢ْ ؾاال

ٌَ ٚ طاطٚخ ٚ ب١َٓاَيا٣١ تاٛضى ٚ تٛضنُاإ يا١ ْاٚنا١ داؤض با١ دؤض٠ناا٢ْ           َْٝٝؿت١د َٝا ب٢ْٚٛ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ٥
ٛ   ١دث١ضَاَي٣١ ب١ٖ١ٓضزٚٚ غ١باض٠ت ب١ ٚالت٢ طؤضإ،  ،(42)نٛضزغتإ ٢ يا١  ا٥ّ )بطدِ( ي١ ٖؤظ٣ ٥ا١ٜٛاق٢ ٜاإ ٥ا١ٜ

ؾااض٠ظٚض ٚ   ٣١ ق١ؾذاق٢ ١ٖض ي١ ٖٛظ٣ ١٥ٜٛاق٢ ي١ٚب١َٓاَي ٚ ز٠ضت١ْط ٚ ق١غطؾطٜٔ ٚ نطَاؾإ سًٛإْاٚن١نا٢ْ 
ب١غا١ض   ٚ ن١ْس باشَٜطٚ ق١الٜإ بؤ خؤٜإ ثاا٠ْٚهطز ٚ ز٠غاتٝاْططت   تٝإ ططت١ز٠غتآل١ز٠غت -ن١ضنٛى-ن١ضخ٢ٓٝ 

 :ٛظاض٣ طؤضإ ٚ ٖؤظ٠نا٢ْ تط٣ نٛضز، سٛنَُٝه٢ غ١ضباظٜإ تٝاٜسا زا١َظضاْسٜه٢ ب١ضؾطاٚا٢ْ ظ٠ٚضٚب١ضَٜ
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 .)بطدِ(ّث١ضن١ نٛض٥٣ِٝربا٢ُٖٝ  -
 .ّث١ضن١ نٛض٣ِغًَُٝا٢ْ  -
 .ث١ضن١ّ نٛض١َ٣ِظيٛز٣  نٛض٣ِ ث١ضن١ّ -
 :٣ بٛضطيري ٚ ١ٖض٠ٖٚاغ١ضنطز٠ غ١ضباظ١ٜٝ ْاٚزاض٠نا٢ْ ب١َٓاَي١ ي١ 
 .١٥ضغ١الْتاؾ٢ تٛضنُا٢ْ نٛض٣ِق١ؾذاق٢  -
 .٠ظا٣زٜٔ س١غ٢ْ١ نٛضِع٠عٝ- 

، بؤ١ٜ ٖٝض غ١ٜط ١ْٝٝ ١٥ط١ض ي١ شَٜس٠ض٠ ََٝص١ٜٝٚٚناْسا بااؽ ٚ  (43)٣١ ق١ؾذاقريي١ َري٠ ْاٚزاض٠نا٢ْ ب١َٓاَي        
٢َ١ٖ٠ زٚاظز/خٛاغ٢ طؤضإ ٚ َري٠نا٢ْ ب١ضناٚ ١ْن١ٕٚ، ١٥ّ خاَؤؾ١ٝٝف تا ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نؤن٢

 ٠ٚ١ْ.ٚناٚ ز٠ن٢١ َريا٢ْ طؤضإ ب١ض٣َْٛ ز٠ْطٛباغ٢ ناالن٢ ٚ طيٛدؤَي١٥ٚ غات٣١ غ١ضي١ ا٢ خاٜاْس، ٚاتظاٜٝٓ
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 َريْؿ٢ٓٝ ز٠ضت١ْط: ه١سا٢ْ ُْٝغ١ض١َٖي -دا
 

١جلٛق١ٝنإ ثرت الٚاظ ٚ غ ،ؾاض٣ ١َ١ٖزإ ظ ي1152١ى/٢547 غاَي تإ ١َغعٛز٣ غ١جلٛق٢ ي١َطز٢ْ غَٛي ب١      
ٚ  طز١ت٢ غ١جلٛقٝـ َا ٢ ز٠َٚيٝنا١َضاْ" ٢ْزطرتب٠ٚ١ْٛ ٚ ب١َٜٝ١نإ قَٛين٢ ٚ نَٝؿ١ ْاٚخؤت بٕٛٚ، ١ٖٚظطِبَٝس٠غ١آل

 .(44)"بب١ٜ٠ٚ١ٓى ١َْا تا ي١ ز٠ٚض٣ نؤ٥اآل
١يَٝو ْاٚنا٣١ نٛضزغاتإ َاري ٚ غا١ضؤى ٖاؤظ٠      ١ت٢ غ١جلٛق٢ ي١طا بٕٛٚ ٚ ثاضن١ثاضن١ب٢ْٚٛ ز٠َٚيزٚا٣ الٚاظ      

١ن٢ ١ناْٝإ ٠ٚضبطط٠ٚ١ْ ٚ شَاض١ٜ٠ى َريْؿري ٚ غ١ضزاضٜت٢ خًََٝا ظ ٚ ب١َٓاَيضاغ٢ ٖؤت٢ ٚنٛضز٠نإ تٛاْٝإ ز٠غ١آل
ٚالتا٢  ٣ ط٠ِغت ٚ ناضٚباض٣ غ١ضباظ٣ ٚ نااضطَٝ زؾٝا ز٠غ١الت بططَٜت١ن١  بٛٚ طؤضإظا١ْ ١ٜنَٝو ي١ٚ ٖؤ ،زاسي١ظضَٜٓٔ
 ت.ه١َريْؿَٝٓٝو ي١ ٜٚال١ٜت٢ ز٠ضت١ْط زاسي١ظضََٜٓٝٚ ُْٝ ٠ٛ بباتَٜخؤ٣ ب١ضِ

١ْٗا ، تا ١ ْا١نطا٠ٚ و باغ٢ ١ٖب٢ْٚٛ ٥ا١ّ ز٠غا١آلتساضٜ  غ١ضنا٠ٚنا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ع١باغ٢ ب١ ٖٝض ن١ؾَٓٝي١         
 ألط١٥١ّ ٥اَاشا١ْ ي١ ،ب١)قاسب ايسضبٓس(٠ٚغؿهطإٚ ٚ ٠ٚا١ٜن٢ ز٠ضت١ْط زضا٠ٚؾ١ضَاْطِ ْاٚب١ْاٚ ٥اَاش٠ ب١ ن١ْس َري ٚ

تساض١ٜٝن٢ ْاٚخؤ٢ٜ ْاٚن١نا٢ْ ز٠ضت١ْط َٚاٖٝس٠ؾت ٚغ١ضثٍٛ آل١ٓٔ ن١ دؤض٠ ز٠غ٣ ٚ ْات١ٚاٜٚإ ز٠ٜػ١ملَٝثهطِثهطِ
 ٠ٛبطز٠ٚ.َٜظ٠ٖا٣ٚ ب١ضِ

 ْٗا ١٥َا١ْٜإ بؤ ١َُٝ٥ ٥اؾهطإ:ت١ ١ٜز٠غ١التساض ١٥ّ ا٢ْٚ غ١ضزاض ٚ غ١ض٠ى ٖؤظ ي١َْٝٛ َري  
 
  :ظ(1198ى/595 ّ:)خ١غط٠ٚ نٛض٣ِ )؟(َري ١َنًٛا -1

ؿا٢ خؤٜا٠ٚ١ ٚ   خباتا١ شَٜاط ضنَٝ   سًٛإ، تٛا٢ْ ق١النا٢ْ ز٠ظ١ض٣ ز٠ضب١ْس ٚ َٖٝعٚ تٛاْا ب١٥ّٚٛ َري٠ ط١يَٝو ب١       
ي١ ق١الزاضٚ َريٚ ؾا١ضَاْط٠ِٚانا٢ْ   ٟنطز ن١ ب١ ز٠ضب١ْسا تَٝس٠ث١ض٣ِ ٚ ٚا ٟباظضطا٢ْ ٚ غ١ضباظ١ٜ انؤْرتؤَي٢ ١٥ٚ ضَٜط

ض٣ نطزٕ خؤٜإ يا١ طَٝها١ٍ ٚ   ٢ نطز زإ ب١ ز٠غ١الت٢ زا بَٓٝٔ ٚ خ١الت ٚ زٜاض٣ ثَٝؿه١ف به١ٕ ٚ ْاناَٝز٠ضٖاٚغ
َٜعٕ، ت١ْا١ْت ي١ٚ غ١ضز٠َا١ْزا ز٠ضب١ْس ب١ ْاا٣ٚ ٥ا٠ٚ٠ٚ١ ز٠ْاغاطا، تاا يا١ َااْط٢ ض٠دا١ب٢ غااَي٢          ٥اشا٣٠ٚ بجاض

 .(45)ظ نؤن٢ زٚا٢ٜ نطز1198ى/595
٣ ١َٖإ َري نًؤزي ناٛض٣ِ باباا ٥ا١ضز٠آلٕ خ١غاط٠ٚ     ،١َنًٛا نٛض٣ِ خ١غط٠ٚ :ٚا٣ بؤ ز٠نِ ١٥ّ َري٠ -     

با١  بَٝت، ي١ نتَٝب٢ )ي١باض٣٠ ََٝصٚٚ ٚ ن١يتٛٚض٣ نٛضز٠ٚ١ٜٝ( ي١َباض٠ٚ١ٜ٠  ١َٜٓض٣ َريْؿ٢ٓٝ ١٥ضز٠آلٕزا١َظض
 .-بريٚضِا٣ خؤّ خػت٠ٚٛت١ضِٚٚزضَٜص٣ 

 



59 
 

 
 نٛض٣ِ بٛضدِ نٛض٣ِ خ١غط٣ٚ٠ نٛضز: َري عٝع٠زٜٔ خ١غط٠ٚ -2

 بَٝت، ظٜااز ي١َا١ف ٠ٚى َاري   ا٠ٚ ٖا١ ١َنًَٛري  ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ خ١غط١٥ٚ٠ط١ض ْاٚ بهطَٜت١ ث٠َٛٝض ١٥ٚا ز٠ؾَٝت       
 ٠ٚ ٚ ب١٥ٚ١ّ َري٠ نطز ؤظ( ٥اَاش٣٠ ب1323ى/723ّ : ابٔ ايفٛطٞت١ْٗا ) ١ٖض ب١ خٛزا٢ْ ز٠ضب١ْس ز٠ْاغطا، ١َنًٛا

ٕ   ٚات١ ز٠ضب١ْس٣ سًٛإ  -خٛزا٢ْ ز٠ضب١ْس )قاسب ايسضبٓس(  با١ ٜا١نَٝو ي١غٛاضناان١     -ٜاإ ز٠ضب١ْاس٣ ثاَيٓطاْاا
ي١ب١ض٠غاتسا  زٟ ٥ا١ّ َاري٠ ظاْٝااض٣    ٠ٚغؿ٢ نطز٠ٚ، ي١ ١َضِ شٜإ ٚ غا١ضز٢َ٠  غطا٠ٚنإ ْاٚزاض٠نإ ٚ دٛاََٝط٠ ْا

١ْٝٝ(46). 
 

بٔ عبسا(  نـ طػإع١بسَٚياَل٣ نٛضز )َباضظ ايسٜٔ ابٛ سطب  نٛض٣َِري َٛباضظ٠زٜٔ ن١ف ت١غإ  -3
 :االَري(ٟ ايُهطز
بَٝات ٖا١ض نا١ْس     َرياْا٢ ز٠ضتا١ْط  اظاْري ي١ ْاغطا٣ٚ نٛضز٠، ١َُٝ٥ ب١ زٚٚض٣ ْن١ف ت١غإ َريَٜه٢ تط٣ ١ْ      

ٞ  ْاظاْطَٜت ض ث٠ٜٛ١ْاس٣ ٚ خعَا١ٜتٝا١ن٢ با١ ب١َٓاَيا٣١ خ١غاط٠ٚ٠ٚ٠ ١ٖٜا١، )       : باض٠ٜا٠ٚ١ ز٠َيَٝات  ( ي١ابةٔ ايفةٛط
ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ غ١ضد١ّ نٛضز٠نا٢ْ ١ٖض٢َُٜ نٝا بٛٚ، ي١ ب١َٓاَي١ٜ١ن٢ زَٜطٜٔ ٚ ؾهؤزاض بٛٚ، ؾاْاظ٣ ٚ نان٣١ ب١غ١ض "

يا١ ت١َا٢ْ١   ٚ ن٢ ١٥ّ َري٠ يا١ تااؾ٢ ال٣ٚ   ، ن١"ن٠ٚ١ ١ٖبٛٚ، ١َٖٛٚ طَٜٛطِا١َٜي٢ ٚ ثاب١ْس٣ بٕٛٚخ١َيه٢ ١ٖض١َُٜ
 .(47)٣ غ٢ غاٍَ غ١ض٣ ْا٠ٚ١ٜٚٚغ١ض
( ْاٚ ٚ ْاظْا٣ٚ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ َريإ ٚ ظاْاٜإ ٚ ن١غا٢ْ ث١ًٚ ثا١ٜزاض٣ نٛضز٣ ي١ نتَٝب١ن١ٜسا ابٔ ايفٛطٞ)      

غت٠ٚ١، ت١ْٗا ْاٚ ٚ ْاظْاٚ ٚ غتاٜـ ٚ ثٝا١َٖياسا٢ْ  ب١ز٠ت ن٢ ١٥ٚتؤ ز٠ضباض٠ٜإ ْازاٜازاؾت نطز٠ٚ، ب١الّ ظاْٝاض١ٜٝ
  .(48)٠َٚٚاضنطزؤت
 

 -( ؾ١ضَاْط٠ِٚا٣ ز٠ضت١ْط ٚ ؾاال٠ٚنا٢ْ ١َغؤٍ )؟ (49)زٜٔ ع١ن١ )سػاّ ايسٜٔ عه١َري سٛغا١َ -4
 :ظ(1257ى/655
ظ ٠ٚ١ٜ تاا  1220/ى617ش١ٖالت، ١ٖض ي١ غاَي٢ نٛضزغتإ ٚ غ١ضثان٢ ١ٖض١َُٜنا٢ْ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ي١ ضؤ      

ٍ ؤ١ٜى ثا١الَاضٚ َٖٝطؾا٢ تطغآان٢ َا١غ    ٣ٚٚ ظزلري٠غَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ضٚٚب١ضِ/نؤتا٢ٜ غ١ز٣٠ س١ٚت٢َ١ نؤن٢
ظ، 1252/ى650ظ، 1249ى/647ظ، 1238ى/635ظ، 1232ى/629ظ، 1231ى/628بْٛٚاا٠ٚ١، ياا١ غاااَي١نا٢ْ 

  .(50)ٍؤنا٢ْ ١َغ١ٚ ز٠ضت١ْط ب١ْٚٛ ٥اَازل٢ ي١ؾهطنَٝؿٝ إسًٛظ، ١ٖض٢َُٜ نٝاٚ ؾاض٠ظٚض ٚ 1257ى/655
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ٍ ث١الَاض٣ ١ٖض٢َُٜ نٝاٜاْسا ٚ ز٠غتٝإ نطز ؤاضَٜه٢ تط ططٚثَٝه٢ ظ٠ب١الس٢ ١َغظ د1252/ى650ي١ غاَي٢         
ظ 1257/ى655يا١ ز٠غاتجَٝه٢ غااَي٢     ٚ ،(51)ب١ نٛؾذي ٚ بطِٜٔ ٚ ض٠ؾبطري٣ ٚ تاالْهطز٢ْ نٛضز٠نا٢ْ ١ٖض١َُٜنا١ 

نؿا  سًٛإٜا٠ٚض٣ ط١ٚض٠ ب١ضثطغإ ٚ غ١ضنطز٠نا٢ْ غٛثا ب١ض٠ٚ نطَاؾإ ٚ  ٖؤالنؤ ب١ غٛثا١ٜن٢ ب٢َ ؾَٛاض٠ٚ٠ ٚ ب١
 .(52)ظ ي١ نطَاؾإ َؤَيٝسا1257ى/655(٣ ؾ١ٚازي 27ٚ ي١ ضؤش٣ )

-640: ز٠ضتاا١ْط بااٛٚ، خ١يٝؿاا٣١ )املػتعكااِز٠َاْاا١زا سٛغااا١َزٜٔ ع١ناا١ باا١ضثطؽ ٚ ؾاا١ضَاْط٠ِٚا٣  ياا١ٚ 
ظ( زا٢ْ ب١ ؾ١ضع١ٝٝت٢ زاْا باٛٚ ٚ با١ ساان٢ُ ز٠ضتا١ْط ٚ ز٠ٚضٚبا١ض٣ زاضي١ظضاْاسبٛٚ ٚ       1258-1242ى/656

 .(53)ٍ بطط٣َؤٛٚ ب١ضط٣١ َٖٝطف ٚ ثَٝؿط٣ٚ٠ِ ١َغضاٜػجاضزب
ٍ، بؤ١ٜ ؤنا٢ْ ١َغ١ططتٔ ٚ ب١ضث١نسا٣٠ٚ١ْ ي١ؾهطنَٝؿٝز٠بَٝت سٛغا١َزٜٔ ضؤَيَٝه٢ ب١ضنا٣ٚ طَٝطِابَٝت ي١ ثَٝؿ       

ٍ ز٠َيَٝت زار ي١ زٍَ ؤظ( ََٝصْٚٚٛغ٢ ز٠ضباض٣ ١َغ1318 -1247ى/718-645ض٠ؾٝس٠زٜٔ ١َ١ٖزا٢ْ )ٖؤالنؤ ٠ٚى 
ًَٝهطز٢ْ ٚ ْاضز٣ ب١ ؾَٜٛٓٝسا تا خؤٜبسات ب١ ز٠غت٠ٚ١، ١٥َٝـ ْاناض ن٠ٚٛ خع١َت٢ ط١ؾي٢َٝ ٚ ن١ٚت١ تطغاْسٕ ٚ  بٛٚ

ٚ تاع١ت٢ خؤ٣ بؤ ٖؤالنؤ ضاط١ٜاْس، ٖؤالنؤف ٣ خؤ٣ ب١دََٝٗٝؿت ٚ ثاب١ْس٣ ٚ طَٜٛطِا١َٜي٢ ادَٝط ي١ نٛض٣ِٚ غ١عس٣ 
ٜسا بط١ضَِٜت٠ٚ١ باض٠طا٣ ابَٝب١ؾ٢ ١ْنطزٚ ضَٜط –ض٠ؾٝس٠زٜٔ ي٢َٝ خؤؾبٛٚ ٚ ي١ غؤظ٣ ٚ ١َضس١َ١ت٢ خؤ٣ ب١قػ٣١ 

ٚ ن١ْس ق١الٜا١ن٢ ثَٝب١خؿا٢، سٛغاا١َزٜٔ نا١ يا١      ( 54)خؤ٣، بطط٠ ١ٖضزٚٚ ؾٛضا٣ )سكٔ(٣ )ٚضٚز٠( ٚ )َٛضز(
٠ٚ١ٜ  ي١ؾهط٣ ْاضز٠ غ١ضق١ال ٚ ؾٛضا ٚ ثَٝطانا٢ْ ْاٚن١ن١ ٚ ٣َٚٛ١ٖ ططتٔ ٚ خػات١ٝٓ شَٜاط   ٣ ٖؤالنؤ ط١ضِاضز٠ضبا

 .(55)نؤْرتؤَي٢ خؤ٠ٚ١ٜ
ب١ض َري سٛغا١َزٜٔ، ب١الّ َري٣ ز٠ضت١ْط ي١ ْٝاظ ٚ ١َب١غت٢ اْٖؤالنؤ ْٛاْس٣ ب١ض ٚا ؤٜػت٣١غ١ض٠ضِا٣ ١٥ّ ١َٖي      

غارتَٜت، ٖا١ض٠ٖٚا ١ْٜس٠ٜٚػات زَيا٢     ا٠ٚضِ ١ْٝ ٚ ْانطَٜت ثؿت٢ ثَٝبب٢١ َتُا١ْٚ بَٖٝؤالنؤ زَيٓٝا١ْبٛٚ ٚ ز٠ٜعا٢ْ د
ابةٔ قةالٜا   خ١يٝؿ٣١ يَٝرب٠زلَٝت ٚ ي١ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطز٢ْ ب١ ٖؤالنؤ٠ٚ ظٜٚطٚ زَيطريببَٝت، بؤ١ٜ ٖاٚناات ْاَا٣١ باٛ )   

با١ خ١يٝؿا١    ظَاا٢ْ ٥ا٠ٚ٠ٚ١   ط١ٍَ خ١يٝؿا١ ثَٝهٝبََٗٝٓٝتا٠ٚ١ ٚ زاٚا٣ يَٝهاطز با١    ( سان٢ُ ١ٖٚيَٝط ْاضز تا ي١ايعًٟٛ
 :ضابط١ََٖٝٓٝت ن١

ض٠ِؾ٣١ ١ٖٜا١ ال٣ َأ با١ٖٝض    ٠ٚٛ، ١ٖضن٢ تْٛسٚتٝص٣ ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٚطتٛاْاٚ يَٝٗات٢ٜٚٛ ٖؤالنؤّ ١َظ٠ْس٠نطز"      
ْانَٝت، ١٥ط١ض خ١يٝؿ١ خاتطّ خبٛاظ٣َ ٚ زَيٓٝاّ بهات، ي١ؾهطَٜه٢ غٛاض٠ّ بؤ بَٓٝطَٜت، ١٥ٚا َٔ ي١ال٣ خؤ٠ٚ١َ ْعٜه٣١ 

ٚ نا١يََٝٓٝهِ با١ ض٣ٚٚ ٖؤالناؤزا ز٠طاطت      اتٛضنُاإ ناؤز٠نطز٠ٚ٠ ٚ ٖا١َٛٚ ضَٜطا    ناٛضزٚ   غ١ز ١ٖظاض ثٝاز٠ّ ي١
 .(56)"١َْٚس٠َٖٝؿت ١ٜى ١َغؤزي تٛخ٢ٓ ب١غسا به١َٜٚت ٚبهَٝت١ ْاٚ ؾاض٠ٚ٠
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تطغٓان٠ٚ١ٚ ططإ ي١ غ١ض٣ نا١ٚت ٚبا٠ٚٛ    ؤظ َٚري سٛغا١َزٜٔ ب١ّ ناض٣٠ خؤ٣ خػت١ َْٝٛ ١َٖيٜٛػتَٝه٢ ٥اَي      
ًََاو ٚ غااَإ ٚ ز٠غا١الت٢، ي١ال   َا٣١ٜ نٛشضا ٜا١ى خ١يٝؿا١ ٖاٝض ثٝت١ٜا١ن٢ با١      ٢ْ خؤ٣ ٚ ي١ْاٚن٢ْٚٛ َاٍَ ٚ

ٚ زٚضِزؤْط٢ ٖؤالنؤ ٚ ٚٚضٚشاْس٢ْ ضم  تط٠ٚ٠ ب٠ٚٛ ١٥ط١ض٣ تٛض٢ٜ٠ِ ٢َٜ خػت ٚ ي١ال١ٜن٢ٛزاٚاناض١ٜٝن٣١ ١ْزاٚ ثؿتط
ضزٚ ب١ غ٢َ ١ٖظاض ن١نساض٣ ١َغؤي٠ٚ١ ٚ ن٣١ٓٝ نؤ٢ْ ب١ضاَب١ض٣ ٚ ١ٜنػ١ض ؾ١ضَاْس١ٜ٠ن٢ ب١ ٣َْٛٝ نٝتٛبٛقا ضاغجا

الناؤ  ١نساضإ ٚ ٚال١ْٜططإ ٚ زاضٚز٠غت٣١ ب١ ؾطَا٢ْ ٖؤنْاضز١ٜ غ١ض َري سٛغا١َزٜٔ، ي١ ١٥زلاَسا َريٚ ١َٖٛٚ 
١ ٝـ يسًٛاْزَٜط٢ٜٓ  ، ت١ْا١ْت ؾاض٣ ١َظٕ ٚ(57)ٚ ؾٛضا ٚ ثَٝطانا٢ْ ناٚيهطإ ٚ ق١ال طِب١نٛؾتهٕٛٚ ٚ ظؤضب٣١ باشَٜ

  .(58)هاض٣ ز٠ضباظ ١ْبٛٚثطاَٜٚطاْهطزٕ ٚخ
 
 ظ(:1258-1257ى/656-655)نٛض٣ِ سٛغا١َزٜٔ  ٣َري غ١عس -5
 

ٚ يا١   ز٠غات٠ٚ١ ق١النا٢ْ ز٠ضتا١ْط، خاؤ٣ ْا١زا ب١    َري غ١عس ثاف نٛشضا٢ْ باٚن٢ ٚ ناٚيهطزٕ ٚ ضٚخاْس٢ْ     
ث١ضيا٢ْ غاخت١ ٚ با١َي٢َٓٝ زضؤ٣  ٜا٠ٚضا٢ْ خؤ٣ تْٛس قاِٜ نطز، ب١ ثَٝه١ٚا٣١ْ باٚن٢ ب١  ق١ال١ٜى ي١ط١ٍَ ن١نساضإ ٚ

ي١ نٝانإ  ؾطِؤؾٌَٝ ٚ ت١َي١ن١باظٜإ ؾط٣ٜٛ ١ْخٛاضز ٚ ناض٠ْٛٚغ٢ خؤ٣ ت١غًِٝ ١ْنطزٕ ٚ ب١ ،ٖؤالنؤ ٚ ؾ١ضَاْس٠نا٢ْ
ٕ زا، ن١ْس تطغاْسٜإ ٚ ١ٖض٠ِؾ١ٜإ يَٝهطز تا ز٠غد١ضِؤ٣ به١ٕ ٚبٝد١ْ١ زا٠ٚ٠ٚ ٚ ق١النا١ٜا  زضَٜص٣٠ ب١ ب١ض١َٖيػيت

 .(59)"ث١ضيإ ٚ ب١َيَٝٓتإ زضؤ١ٜ ٚ با٠ٚض٣ِ ثَٝٓان١ّ: "ن١ن٢ ث٢َٝ ز٠طٛتٔ بهات، ضاز٠غت
ب١غسا ٚ خ١يٝؿا١ ب١طا١ض٢َ    نؿا٠ٚ١ٜ بؤٚ ز٠ضت١ْط َا٠ٚ١ٜ ٚ ثاؾإ  سًٛإغ١عس َا١ٜ٠ٚى ي١ نٝانا٢ْ  َري      

ب١ْس٣ زاطرينطز٢ْ ظ ي١ غ١ض1258ٚى/٣656 باٚن٢ زآٜا، تا ي١ غاَي٢ ايَٝهطز ٚ ضَٜع٣ يَٝططت ٚ ي١ دَٝطثَٝؿٛاظ٣ 
 .(60)ز٠غت٢ ١َغؤي١نإ نٛشضا ب١غسا ب١

 ظ(:1300ى/700ْعٜه٣١ غاَي٢ )َري ذل١َ١ز  -6
ٕ ١ن٢ طؤضإ ي١ ز٠ضت١ْط ٚ ز٠غ١الت٢ خًََٝ       ٕ  ؾات َاٖٝس٠ ٚ سًاٛا تاا ثااف زاطرينطزْا٢ ب١غاسا ٚ      ٚ ثاَيٓطاا

بؤ غ١ض ز٠ظ١ض٠ن١ ١ٖض ن١ْس  ٍؤؾٓس٠نا٢ْ ١َغنٛٚ ؾاال٠ٚ  ْاٚن٢ْٚٛ خٝالؾ٣١ ع١باغ٢ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ، ث١الَاضي١
ٚ تٛاْااٚ ْؿاٛظ٣ ٖاؤظ٠     ٢ ظؤضٜاإ يَٝه١ٚتا٠ٚ١ ٚ ٚظ٠  ٝٚ ظٜاْب١خـ ٚ خؤٜٓا٣ٚ بٕٛٚ ٚ ظٜا٢ْ طٝا٢ْ ٚ َاَي د١ضطربِ

٣ نٛضزغتإ ي١ٚ ْػهؤ١ٜ ١َٖيػا٠ٚ١ْ ز٠غتٝإ زٜه١ٖؤظ٠نا٢ْ ٚ غ١ضا٢ْ طؤضإ  ٚ غٓٛزاضنطز، ٠ٚزيَ نٛضز٠نا٢ْ نع
 -دبااٍ االناطاز  -١الٚ باض٠طاناْٝاْسا، ع١َٛض٣ ي١ َٝا٢ْ ٥اخاؾت٢ٓ ي١ ١َضِ ٖؤظ٠ناا٢ْ نٛضزغتإ ططت٠ٚ١ ب١غ١ض ق

 :٢ ز٠غ١التساض٣ ٖؤظ٣ طؤضإ ز٠نات٥اَاش٠ بؤ زٚٚ خًََٝ
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َريَٜه٢  ٣ َري ذل١َ١ز ي١ نٝانا٢ْ ١َ١ٖزإ ٚ ؾاض٠ظٚض، ن١ (61)ض٠ْس٠ؾت( –١٥ْس٠ؾت  –خًَََٝٝو ي١ )زٜا٠ٚؾت  -
 ."هلِ اَري خيكِٗ"بٛٚإ ١١ٖ خؤٜتاٜب١ت ب

َاري ذل١َا١ز٠،   ٥ا١َٝـ ٖا١ض   ٚ ْاا٣ٚ  ٖا١بٛٚ  خًَََٝٝه٢ ز٣ ي١ ز٠ضت١ْط، ١٥َاْٝـ َريَٜه٢ تاٜب١ت ب١ خؤٜإ  -
 .(62)١ن١ ثرت ي١ ثَٝٓر ١ٖظاض ن١ؽ بٕٛٚن١نساضا٢ْ ١ٖضزٚٚ خًََٝ

َٜت ٥اٜا ١ٖض ي١ ب١َٓاَيا٣١ َاري   ٖٝض ١ٖٚاٍَ غؤضاخَٝه٢ َري ذل١َ١ز ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا ب١ز٣ ْانطَٜت، ْاظاْط        
سا ٣ ططتؤتا٠ٚ١؟ ي١طا١ٍَ ١َ١٥ؾا   اٚن٢َ دَٝطا  ٠َٚطزٚسٛغا١َزٜٔ ع١ن١ٜ١ ٜإ ْا؟ ٚن٣١ ز٠غت ب١ناض ب٠ٚٛ ٚ ن٣١ 

غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ن١ ز٠ضت١ْط ب١ ١َٖٛٚ ق١الٚ ؾٛضا١ٜنا٠ٚ١ْٝ ١ٖضز٠ّ ي١ال١ٜٕ ثٝاٚا٢ْ طؤضا٠ٚ١ْ ز٠تٛاْري د١خت ي١
 :٣ٚ ١ٜنَٝهٝإ بؤ ١َُٝ٥ ٥اؾهطا٠ٛ١ٜ ز٠بطا ن١ ت١ْٗا ْاب١ضَِٜ

 
 :()ضغالٕسٛغا١َزٜٔ غاالض َري ع١بسٚال٣ نٛض٣ِ -7  
 
 ٠ٚىٚ ي١ال١ٜٕ غَٛيتا٢ْ ١ًََٛن٠ٚ١ٝ ططَٜسا بٛٚ ًٛن٢ ٢ زؤغتا١ٜت٢ ي١ط١ٍَ ز٠َٚي١ت٢ ١ََٜث٠ٜٛ١ْس ١٥ّ َري٣٠ طؤضإ  

٠ٚت١ٚ بًَٝري ي١ٚا١ٜ١ْ َري ع١بسٚال ٣٠ٚ١ْ . َا(63)ي١ط١ٍَ ز٠نطا ض٠ؾتاض٣ٚ  ٢ َاٜٝس٠ؾت )قاسب ضْسؾت( ز٠ْاغطاخٛزاْ
َري سٛغا١َزٜٔ ع١ن١ بَٝت، ب١ ٚاتا٣ ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝن٢ خعَا١ٜت٢ ي١ َْٝٛإ سٛغاا١َز٢ٜٓ بااٚن٢ َاري    

 ع١بسٚيالٚ سٛغا١َزٜٔ ع١ن١ ١ٖبَٝت.
١ن٢ طؤضإ، ١َؾَٝد١ٜ١ن٢ ًَثاٍَ غ١ضزاضَٜت٢ خَٝ، ي١١ناْساضؤشطاض٣ ١َغؤيي١  ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠، ١ٖض ي١ّ ز٠َا١ْ ٚي١       

 ض٣ِٛن٥ٝػُاعٌٝ ؾَٝذ  نٛض٣َِٝها٥ٌٝ  نٛض٠٣ِط٢ زانٛتا، ؾَٝذ ؾ١خط٠زٜٔ ٥ٝرباِٖٝ ٥ا٢ٜٓٝ ي١ ْاٚن١ن١ ز٠ضن١ٚت ٚ ضِ
ي١ باٚٚباثريا٢ْ ١َٚالْا ؾٝذ اجلباٍ( عًٞ ايعجُةاْٞ   ع١زي )ؾدطايسٜٔ ابٛ ذلُس ابطاِٖٝ بٔ َٝها٥ٌٝ بٔ امساعٌٝ بٔ

، إ زاز٠ْاؿع١ؾ نٛض٣٠ٚ١ْ٣ِ خ١يٝؿ٣١ ضاؾٝس٣ غ١َّٗٝ عٛمسا٢ْ  ن١ خؤ٣ ب١ (1827-1777) خايٝس٣ ١ْقؿب١ْس٣
ٚ ي١ ْاٚ ٚ ز٠ضت١ْط ٚ ثا٠ٚ بهات٠ٚ١ ٚ ْؿٛظَٜه٢ ضٚس٢ ب١َٖٝعٚ ب١ضباَل سًٛا٣ٕ خؤ٣ ي١ ْاٚ زاْٝؿتٛا٢ْ ا٢ دَٝطٝتٛاْ

ـ  ٚ بطِٚاٜإ ب١ خ١َيهَٝه٢ ظؤض ي١ ز٠ٚض٣ نؤب٠ٚ١ْٛ ٚٛب٠ٚ١٥ ،بهات ث١ٜساخٌَٝ ٚتري٠نا٢ْ طؤضإ  نا١ضاَات٢   ٚ ن١ؾا
ثاف ؾَٝذ ؾ١خط٠زٜٔ نٛض٠ِن٣١ قٛتب١زٜٔ ، خ١ضق١ثؤؾ٢ ي١ ْاٚن١ن١ ١ٖبٛٚ ٞٚ ز٠ضَٜٚؿ ٚ تؤب١ناض َٖٝٓا، ط١زيَ َٛضٜس

ظ 1310ى/710سا، ؾَٝذ قٛتب١زٜٔ غاَي٢ ٠ٜضَٜباظ٠ن١ ٚ زضَٜص٣٠ ب ب٠ٚٛ دَٝٓؿ٢ٓٝ ثري َٝها٢ًٝ٥ داف( ) َٝها٥ٌٝ
ٞ نا٣ٚ با١ ََٝاصْٚٚٛؽ )ابأ    غ١ضزا٢ْ ب١غسا٣ نطز ٚ  ١ض٣٠ ب١َٓاَي١نا١ٜا٢ْ باؤ   د( نا١ٚت، ٥ا١َٝـ ؾا١   ايفةٛط

 . (64)ْٛغ٠ٚ١ٝٝ
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ت٢ غٝاغ٢ يا١ ْاٚنا١نا٢ْ ز٠ضتا١ْط َٚاٖٝس٠ؾات     ثاظز٢َ١ٜ٠ ظا٠ٚ١ٜٝٓٝ ز٠غ١آلي١ غ١ز٣٠ ْؤ٢َ١ٜ نؤن٢/      
ؾا١ضَاْط٠ِٚا٣  غَٞ ب١َٓاَي٣١  ي١ ال١ٜٕ ضِ ٚن١ٚت١ ز٠غت غ١ضزاضاْٞ ٖؤظ٣ ن١َي٥ٛٗاالٕ  ثا٠ٚ ٚ ٚض٠ٚاْػ١ض ٓطإ ٚٚثًَ

 .(65)ّ زاْٝؿتٛا١ْن١ ١ٖض ب١ طؤضإ ز٠شََٝطزضإب١آل ،٠ٕٛ ز٠بطان١َيٗٛض٠ٚ١ِٜ ب١ضَِٜ
٠ٚٚ  ب١ ضإ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ١ْنطزَريا٢ْ طؤ ي١ٚ با٠ٚض٠ِزأٜ ،ت٢ ١٥ٜٛب٢١٠ٚ١ٝ طؤضا١ْنإ ب١ ز٠َٚيٜغ١باض٠ت ث٠ٜٛ١ْس      

٢ ث١الَاض ، ب١الّ ي١ ٥اناَن١َٜٚتب١ضناٚ ْاٚض٠ْطٝإ ي١ ََٝص٣ٚٚ ١٥ٜٛبٝسا  ا٢ْ ١٥ٜٛب٠ٚ١ٝ ب١ ب١َيط٣١ ٣٠ٚ١٥ ز٠ْطؾاٖ
٢َ٠ ١ًََٛنٝسا ضٍََٚ ٚ ثؿهساض٣ زغ١ض ضب١ز٠ض٣ ؾاّ ٚ َٝػط بٕٛٚ ٚ ي١ٖ١ْسَٜهٝإ ز٠ ،يساٚ ي١ؾهطنَٝؿ١ٝنا٢ْ ١َغؤ

َاري   ؤضإ ٖا١بٕٛٚ: ال١ْٜٞ نا١ّ زٚٚ َاريٟ طا   ١ت٢ ١ًََٛن٢ ٜإ ١ٖبٛٚ، ي١َْٝٛ َري٠ نٛضز٠نا٢ْ غ١ض٠تا٣ ز٠َٚيخؤ
 .(66)ظ1288ى/687غاَي٢ -ضا٢ْٚ َري عع٠ز٢ٜٓ طؤ ظ1279ى/678غاَي٢  -ضا٢ْذل١َ١ز٣ طؤ

 
 :طؤضا٢ٕ ٜؾٓبريؤض ضؤَي٢ ظاْػت٢ ٚغ١َّٗٝ: 

 
 طام:١ٖض٢َُٜ نٝا ٚعَٝ ي١ - أ

 
ا ضؤٍَ ٚ ٥اٜٝٓاس ظاْػات٢  ٓبري٣ ٚ ؾؤ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِاغتسا، ي١ بٛاض٣ ضغ١ض٠ضِا٣ ضؤَي٢ غٝاغ٢ ٖؤظ٣ طؤضإ ي١ غ      
ٚ  ٘ن١ّ ١ْٝٝ ٚ شَاض١ٜ٠ى ن١غا١ٜت٢ ْااٚزاض ٚ ظاْاا٣ ٥اا٢ٜٓٝ تٝاازا ١َٖيها١ٚت٠ٚٛ يا١ َاَؤغاتا ٚ ؾ١قٝا         ٢با١ٜخ

ج١زلا١ٜإ زٜااض٠ يا١    َٝن١ د س١زٜؼخٛتب١خَٜٛٔ ٚ قؤؾ٢ ٚ خٛاث١ضغت ٚ ظاٖٝسٚ ؾاض٠ظاٜا٢ْ ظاْػت١نا٢ْ قٛض٥إ ٚ 
 .(67)خع١َتهطز٢ْ ٥اٜري ٚ ضؤؾٓبري٣ ٥ٝػالَٝسا

ٚ  ١نإضؤؾٓبري٣ طؤضاْٚ  بعاظ٢ ظاْػت٢ي١ب١ضز٠غتسا ١ْٝٝ غ١باض٠ت ب١ ١٥ٚتؤ  ١ٝن٢ٜٜٛػت١ بًََٝري ن١ ظاْٝاضثَٝ      
خَٜٛٓسْطا ي١ ٚالت٢ طؤضاْسا،  ٖٝض ز٠ْطٛباغَٝو ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا ب١ضناٚ ْان١َٜٚت ز٠ضباض٣٠ َعط١ٚت ٚ قٛتاخبا١ْ ٚ

 ص١ٜ٠ٚ١ٜٓ ز٠ٜططَٜت٠ٚ١.َٜٛٔ ٚا ي١ٚ غ١ضز١َ٠ شٜإٚ ن١ ١٥ّ تَْٜاٚزاضا١ْ ز٠زٚ ١ٜٚ ١َُٝ٥ يَٝط٠ ت١ْٗا ي١ ١َضِ ١٥ؤب
 
 
 

 :ظ(1148ى/543 ّ:طؤضا٢ْ ) -٢د١عؿ١ض٣ دؤض٠قاْ نٛض٣ِسٛغَٝٔ  نٛض٥٣ِٝرباِٖٝ  نٛض٣ِسٛغَٝٔ  -1
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٠ظا طؤضا٢ْ ١ٜنَٝه١ ي١ ؾاض سٛغَٝين ٚ قٛض٥اخنَٜٛٔ ٚ ؾ١ق٢ٗٝ س١ْ١ؾ٢ ١٥بٛ ع١بسٚاَل٣ س١زٜؼظاْا٣ ٥ا٢ٜٓٝ ٚ َٛ      
ْاٚز٠ْط٢ ٖؤظ٣ طؤضإ ٚ  زٚاظز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ، ْاٚ/نؤن٢ غ١ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ ي١ س١زٜؼٚباْط١نا٢ْ ظاْػت١نا٢ْ ْاب١

غاؤْط١ٟ   ي١( )ٜاقٛت احلُٟٛ( ٚ ابٔ االثريث٠ٜٛ١غت١ ب١ّ ظاْا ١َظ٠ٚ١ْ، ت١ْا١ْت ) ب١ضظي١ّ غ١ز١ٜ٠زا تا ضِاز١ٜ٠ن٢ 
ٖ ، (68)٠ٚٚثَٝٓاغ٣١ ٖؤظ٣ طؤضاْٝإ نطز ْاٚزاضٟ ٠ٚ١َ١٥ ؿ٢ قا ٠ٚ "قٛض٥إ ٚ ض٠خٓا١طط ساؾع٣ ٥ُٝاّ ٚ"( ب١ ٢ب)ايةص

 .(69)٠ٚ، ٠ٚزيَ ب١ٖ١َي١زا ن٠ٚٛ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١خ١َيه٢ طْٛس ٜإ ْاس٣١ٝ دٛض٠قا٢ْ ال٣ ١َ١ٖزا٢ْ زاْا٠ٚٚنطز
٠ٚ ٚ ٢ٚ خَٜٛٓسس١زٜػظاْػت١نا٢ْ  س١زٜؼ١٥بٛ ع١بسٚاَل٣ طؤضا٢ْ ي١ غ١ضز٠غت٢ شَاض١ٜ٠ى َاَؤغتاٚ ظاْا ٚ َٛ     

 ٠ٚت٠ٚ١ ي١ٚا٢:١ْ طَٝطِاس١زٜػ
 .، ن١ ١َظْرتٜٔ ٚ ْاٚزاضتطٜٔ َاَؤغتا٣ ب٠ٚٛايسْٚٞعبسايطظئ بٔ ظيس  -1
 .ضل٢ٝ بٔ امحس ايػها٥طٟ -2
 .ذلُس بٔ طاٖط املكسغٞ -3
 .امساعٌٝ بٔ أبٞ قاحل املؤشٕ -4
 .ؾريٜٚ٘ بٔ ؾٗطزاض ايسًُٜٞ -5
 .أمحس بٔ عباز ايربٚدطزٟ -6
 .ابٛ ظنطٜا ضل٢ٝ بٔ َٓسٙ -7
 .ًو بٔ بٓذريعبسامل -8
 . 70)محس بٔ ْكط -9

( زاْا٠ٚ ز٠ضباض٣٠ س١زٜػ١ االباطٌٝ  ٜإ )املٛنٛعات َٔ االسازٜح املطفٛعات٢ )١٥بٛ ع١بسٚال٣ طؤضا٢ْ نتَٝب    
س١زٜػ١ ضاغات١ق١ٓٝنإ،  ٍَ ٚ ٥ٝػٓاز٠ٚ٠ ٚ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١( ٚتٝاٜسا ب١ ب١َيط١االسازٜح املٛنٛع١ٖ١َيب١غرتا٠ٚنإ )

١ْٖسَٜو ؾاض٠ظا ز٠ضبااض٣٠ ٥ا١ّ نتَٝبا١     ١ غرتا٠ٚنا٢ْ ز٠غتٓٝؿاْهطز٠ٚ ٚ ْا٠ٚضِؤنٝا٢ْ ض٠تهطزؤت٠ٚ١،س١زٜػ١ ١َٖيب
 ظ( ي١غ١ض ب١َٓا٣ ١٥ّ نتَٝب١ 1200/ى597ّ) ابٔ اجلٛظٟ ، ١ٖض٠ٖٚا )"باؾ٢ بؤ ن٠ٚٛ"طٛتٜٛا١ْ ١٥بٛ ع١بسٚال 

 
ٍَ ن١ْس ي١ط١ب٠ٛٝٓٝ، ١ٖض ٚز٣ يَٞٛغٚ  ١ٝ٠ٚ١تخَٜٛٓسٜٚ  يبايصٖ(٠ٚ٠ زاْا٠ٚ ٚ ))املٛنٛعاتنتَٝبَٝه٢ ب١ َْْٝٛٝؿا٢ْ 

 . (71)بؤن١ْٚٛنا٢ْ ١٥بٛ ع١بسٚال٣ طؤضا٢ْ نؤى ١ٖ١َْٝٝٛٚ ضاٚ
ٚ زا١ٜ١ْن٢ تطٜـ ي١ ث١ضتٛنداْا٣١  ١ٜ١ٖ ( 5079نتَٝب١ ي١ ْا١َخا٣١ْ ؾٝػت١ضبت٢ ب١ شَاض٠ ) ٞ ١٥َّٝهز٠غتٓٛغ

ي١ ب١ٜطٚت  2001ي١ غاَيٞ  املؿاٖري ٚايكشاح ٚ املٓانري ٌاألباطْٝٚٝؿاْٞ )١٥ّٚ نتَٝب١ ب١ ْا، (72)١٥ظ١ٖض١ٜ ثاضَٜعضا٠ٚ
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١٥بٛ ع١بسٚال٣ طؤضا٢ْ ي١ (  73)ْٝؿا٢ْ )ايتهًٝـ يف ايؿطٚع( زاْا٠ْٚٚاٚ نتَٝبَٝه٢ تط٣ ب١ ،دط١ ي١ّ نتَٝب١ ناثهطا٠ٚ،
 .(74)َطز٠ٚٚظ 1148ى/١ٖ543ٜع٢ ض٠د١ب٢ غاَي٢ 

 
 ت٢ ؾاّ ٚ َٝػط:ي١ ٚآل -ب

ٚ تاالْهطز٣١ْ ١٥زلاَٝاْسا، ن١ْسٜٔ ٖؤظ ٚ ِ طٍ ٚ ١٥ٚ نٛؾتٛبؤٚ ؾاال٠ٚ نٛؾٓس٠نا٢ْ ١َغ ث١الَاضب١ ١٥ط١ض٣       
ثَٝؿرتٜـ ، (75)ا٢ْ َاَيبات٢ ١٥ٜٛبٞ ي١ ؾاّ ٚ َٝػطٖؾادََٝٗٝؿت ٚ خؤٜإ ط١ٜاْس٠ ٠ ٚ ب١َٓاَي٣١ نٛضز ٚالتٝإ ب١تري

ٚ قٛتاب٢  ٠ٚ١، ث١ٜتا ث١ٜتا ١َال ٚ ؾ١ق٢َ ٚ َريظاق١الس١ز١ٖٜٓض ي١ط١ٍَ زا١َظضاْس٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ ي١ال١ٜٕ غَٛيتإ 
ٚالت٢ ؾااّ ٚ  ٣ ضَٜطانٛضزغتا٠ٚ١ْ بؤ خَٜٛٓسٕ ٚ ؾَٝطبٕٛٚ ؾاض ٚ باشَٜط ٚ طْٛس ٚ زَٜٗات١نا٢ْ ٚ خَٜٛٓس٠ٚا٢ْ نٛضز ي١ 

ض٠ ٚ ي١ ب١ضز٠غت٢ ط١ٚ بٕٛٚز٠ دَٝطري ز٣ي١ ؾاض٠نا٢ْ س١ي١ب، زضي١ؾل، قاٖري٠ ٚ ؾاض٠نا٢ْ  ططت١ب١ض ٚز٠ٜإ َٝػط
زا، ثاؾإ شَاض١ٜ٠نٝإ بإٛٚ با١ ثَٝؿآَٜٛصٚ ٥ُٝااّ ٚ َاَؤغاتا ٚ      ز٠ خَٜٛٓسٕ َاَؤغتاٜإ ٚ ظاْاٜإ، زضَٜص٠ٜإ ب١

يا١ٚ َعطا١ٚت ٚ    َٜو٥ا٠ٚ١ف بًَاَٝري نا١ ١ْٖاس     َٝت٠ب، ز(76)ظضا١ٕزاز٠َ ساخٛتب١خَٜٛٔ ٚ ي١ َعط١ٚت ٚ قٛتاخبا١ْناْ
 ٚ َريٚ غ١ضنطز٠ نٛضز٠نا٢ْ َْٝٛ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٠ٚ١ٝ بٓٝاات  ٜٛب٢نا٢ْ ١ٖ١٥ؾاي١ال١ٜٕ ١ٖض قٛتاخبا١ْٚ خَٜٛٓسْطاٜا١ْ 

 (.ي١ّ نتَٝب١ ) بطِٚا١ْ باب١تٞ س١ٚت١ّ.(77)ْطابٕٛٚ
٠ٚ ٚالت٢ ؾاّ ٚ ٛنطزب ٚ ث١ضاط١ْس٠نإ ٚ شَاض١ٜ٠ى ي١ٚ قٛتابٝا٣١ْ بؤ خَٜٛٓسٕ ضٜٚٚإ بَٝطَٛإ ضَٜص١ٜ٠ن٢ ٥اٚاض٠

 :ْاٚزاض٣ ١٥ّ ٖؤظ٠ ب١ضناٚ ز٠ن١ٕٚ َٝػط ي١ ٖؤظ٣ طؤضإ بٕٛٚ، بؤ١ٜ ز٠بٝٓري ن١ْسٜٔ
 

 ظ(:1246ى/644 -٢ طؤضا٢ْ )؟ٝع١ي نٛض٣ِ ٞؾَٝذ ٥ٝػُاعًٝ -٣
  

٢ ؾاض٣ ١َٝض٣٠ِٜٛ ٚالت٢ ؾاّ بٛٚ، ْٝؿت١دٚ ثٝاٚنانَٝه٢ نٛضز٣ ث ؾَٝذ ٥ٝػُاع٢ًٝ طؤضا٢ْ قؤؾ٢ ٚ ظاٖٝس       
ز٠ْط٢ ضؤٜؿتبٛٚ، ي١ال١ٜٕ ١َٖٛٚاْا٠ٚ١  ضاغتطؤ٢ٜ ْاٚ ١ضغت٢ ٚج٢ٜ ٚ ١ٖق٠ٛضزباْاغ٢ ٚ ي١خؤزخٛ ب١زضي١ؾل بٛٚ، 

إ ز٠نطز، ١٥َٝـ ١ٖضز٠ّ ٥اَؤشطاض٣ ز٠نطزٕ ٝإ ٚ َريإ ٚ ٠ٚظٜطإ غ١ضزاْٖٝؾاقػ٣١ ز٠بٝػرتا،  ضَٜع٣ يَٝس٠طريا ٚ
 .(78)نات٢ ثَٜٝٛػتسا غ١ضظ٠ْؿت٢ ز٠نطزٕ اتطؽ بٔ ٚ ي١زن١ ٥ُٝاْساض ٚ زازث١ض٠ٚض ٚ ي١خٛ

ظ( نا١  1249-1239ى/647-٥637ا١ٜٛب٢ )  )املًاو ايكااى(٣  ٠ٚظٜاط٣   ابٛ احلػةٔ ايػةاَطٟ   داضَٜهٝإ )      
تؤ ١٥ط١ض : "زا، ؾَٝذ ث٢َٝ طٛت طؤضا٢ْ ٞغ١ض٣ ي١ ؾَٝذ ٥ٝػُاعًٝ ،بطِٚا٣ ب١ ٥ا٢ٜٓٝ ٥ٝػالّ َٖٝٓابٛٚ دٛي١ن١بٛٚ ٚ
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دٛي١ن٣١  ْه١ ز٠بٛٚ ث١ٜط٣ٚ٠ِ به١ٜت، ن١ن٢ ٥َٝػتا ي١ ١ٖضزٚٚال بٜٛت، ١ْٛض ٥ا٢ٜٓٝ خؤت َابا٣ نانرت بٛٚ، ني١غ١
 .(79)"ُا١ْٕ َٛغًَ

يا١   ظ يا١ زضي١ؾال نؤنا٢ زٚاٜا٢ ناطز ٚ     1246ى/644ؾَٝذ ٥ٝػُاع٢ًٝ طؤضا٢ْ ي١ َاْط٢ ؾ١عبا٢ْ غاَي٢      
   .(80)غتا٢ْ قؤؾ١ٝٝنإ َْٝصضاطؤضِ

ٌ   ط١ٚض٣٠ ٚٚاتط بؤّ ز٠ضن١ٚت ن١ ١٥ّ ؾَٝذ ٥ٝػُاع١ًٝ ز٠بَٝت١ باثري٠ز - )ثري َٝهاا٢ًٝ٥  قٛتبا١زٜٔ َٝها٥ٝا
( ٚ ي١ نتَٝبا٢ )  1827-٣٠1777 ١َٚالْا خايٝس٣ ١ْقؿب١ْس٣ )١ٖض٠ط١ٚضباثري٠  ؿرت باغهطا ٚداف( ن١ ثَٝ

 .-ي١باض٣٠ ََٝصٚٚ ٚ ن١يتٛٚض٣ نٛضز٠ٚ١ٜٝ( ي١ّ َصاض٠ زٚٚاّٚ
 

٣ طؤضا٢ْ ْاٚزاض ب١ عكٛب نٛض٣ِ ٥ٝػشام نٛض٣ِ ع١بسٚآل٢ ؾاؾع٢ ع١زي نٛض٣ِ ١ٜٜقاظ ؾ١قٝ٘ ٚ -2
 :ظ(1247ى/645 )ايهُاٍ ايسٚييب()ّ

 
ن١ ب١  تا ١ْٖٛٚن١ ظاْٝاضٟ ت١ٚاّٚ ي١ ١َضِ غ١ضطٛظؾت١ٟ ١٥ّ ن١غا١ٜت١ٝ ز٠غت ١ْن١ٚت٠ٚٛ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ ١ٜ١ٖ   

  .(81)طؤضا١ْ -٠ ن١ نٛضز٣ دٛضقإْٚٛغَٝٓٝهٝسا ضاٜط١ٜاْسٚخؤ٣ ي١ 
 
 ظ(:1260ى/658 -س١غ٢ْ١ طؤضا٢ْ )؟ نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِب١نط عُٝاز٠زٜٔ ١٥بٛ -4

ظ 1258/ى656ض شٜإ ٚث٣١ً ظاْػت٢ عُٝاز٠زٜٔ ظؤض ن١َ١، ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠ظاْطَٜت ي١ غ١ض٠تا٣ غاَي٢ ظاْٝاض٣ ي١غ١        
١ضز٠ٚاَبٛٚ تا يا١ ناض٠غاات٢   ي١ ؾاض٣ س١ي١ب ٚ ي١غ١ض ناض٠ن٣١ ب ايطٚاس١ٝ ب١ َاَؤغتا زا١َظضا ي١ قٛتاخبا٣١ْ )

 .(82)ظ نٛشضا1260ى/658ال١ٜٕ ١َغؤي٠ٚ١ غاَي٢  نطز٢ْ س١ي١ب ي١زاطري
 
 
 

 ظ(:1267ى/665 -خ١غط٣ٚ٠ طؤضا٢ْ )؟ نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِؾَٝذ ٥ٝػُاعٌٝ  -5
ؾَٝذ ٥ٝػُاع٢ًٝ طؤضا٢ْ ثٝاَٜٚه٢ ي١ خٛاتطؽ ٚ ٥ُٝاْساضبٛٚ، ي١ شٜا٢ْ زْٝا٢ٜ زابطِابٛٚ ٚ خؤ٣ ت١ضخاْهطزبٛٚ       

اٚنانَٝه٢ ْاغطاٚ بٛٚ ٠تط١زا ز٠طٛظ٠ضاْس، ظاٖٝسٚ ثَٝيٛٚ زٜٓساض٣، غ١ضد٢َ١ شٜا٢ْ ي١ خ١بؤ خٛاث١ضغت٢ ٚ عٝباز٠ت 
ي١ َٝػطٚ ؾاّ، ي١ دٌ ثؤؾري ٚ خٛاضزٕ ٚ خٛاضز٠ٚ١ْزا ثاب١ْس٣ ٚ ث١ٜط٣ٚ٠ِ ؾ١ضٜع١ت٢ ز٠نطز ٚ ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ١ٖضطاظ 
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ي١ غ١ضز٢َ٠ خؤٜسا : "باض٠ٚ١ٜ٠ ز٠َيَٝت( ي١ظ1326ى/726 ّثطغٝاض٣ ي١ ظاْاٜا٢ْ ٥ا٢ٜٓٝ ز٠نطز، ََٝصْٚٚٛؽ ٢ْٜٓٝٛ )
 .(83)"صي٣١ْٚٛ ن١َبٛٚ

٣ ٠ٚ١ْاط١ض٣ِ ي١ ضَٜطا، َطزظ ي١ ؾاض٣ غ١ظ٠ 1267ى/665ؾَٝذ ٥ٝػُاع٢ًٝ طؤضا٢ْ ي١ َاْط٢ ض٠د١ب٢ غاَي٢       
 .(84)ب١ خاى غجَٝطزضا فقٛزؽ، ١ٖض ي١ غ١ظ٠ بؤ ي١ َٝػط٠ٚ٠

٣ خ١غط٠ٚ ١ٖض ي١ ب١َٓاَي٣١ َري ١َنًٛا نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣َِٝري زٚٚض ١ْٝٝ ؾَٝذ ٥ٝػُاع٢ًٝ ٠ٚ١٥ْس٠ َا٠ٚت٠ٚ١ بًَ      
 .خ١غط٠ٚ بَٝت نٛض٣ِ

 
 ظ(:1305-1228ى/705-625)ب١ٖطا٢َ طؤضا٢ْ  نٛض٣ِذل١َ١ز  نٛض٣ِذل١َ١ز  -6
 

 ناٛض٣ِ ٢ ْاغطاٚ ذل١َا١ز  ٝؾ١ق٢ٗٝ ؾاؾع٢ ٚ خٛتب١خَٜٛٔ ٚ قٛض٥اخنَٜٛٔ ٚ قاظ٣ ٚ ثَٝؿَٜٓٛص ٚ َاَؤغتا ٚ َٛؾت     
خَٜٛٓسٕ ٚ خؤثَٝط١ٜاْسٕ نؤت١ ١َز١ٜٓ ٚ  ب٠ٚٛ، بؤ زاٜوظ ي1228١/ى625طؤضا٢ْ ي١ غاَي٢  ب١ٖطا٢َ نٛض٣ِذل١َ١ز 

َٝػط ط١ضِا٠ٚ ٚ ي١ قٛتاخبا١ْنإ ٚ َعط١ٚت١نا٢ْ ١٥ّ ١ٖضَُٜا١ْ  س١ي١ب ٚ زضي١ؾل ٚ ظؤضب٣١ ؾاض٠نا٢ْ سٝذاظ ٚ ؾاّ ٚ
بٛٚ، َا١ٜ٠ٚى ي١ قٛتاخبا١ْنا٢ْ زضي١ؾل ز٠ضغ٢ ز٠طٛت٠ٚ١، ثاؾإ  ؾاؾعٞخَٜٛٓس١ٜٚت٢، ؾاض٠ظا١ٜن٢ ت١ٚا٣ٚ ١َظ١ٖب٢ 

ق١ضاغا١ْك١ض٣ ساان٢ُ س١يا١ب يا١      ٍََٝه٢ زضَٜص قاظ٣ ؾاض٣ س١ي١ب بٛٚ، ت١ْٗا ب١ٖؤ٣ ْانؤن٠ٚ١ٝٝ ي١ط١غ١ضز٠َاْ
٢ س١ي١ب بٛٚ، نتَٝب٢ )رلتكط يف ٝظ ١ٖض خٛتب١خَٜٛٔ ٚ َٛؾت1305ى/705ت٢ خطا٠ٚ، ن١ن٢ تاَطز٢ْ ي١ غاَي٢ ١ٜقاظ

 .(85)اخلالف(٣ زاْا٠ٚ
 

 ظ(:1330ى/730 -)؟ ؤضا٢ْزاٚز٣ ط نٛض٣ُِإ غًَٝ نٛض٣ِؾ١ٖاب١زٜٔ زاٚز  -7
 

ج١ض٠ٚضٚ ١٥ز٠بسؤغت ٚ ؾ١قََٝٗٝه٢ ؾاض٠ظا بٛٚ ي١ ؾٝكٗا٢  طؤضا٢ْ ثٝاَٜٚه٢ خٛاْاؽ ٚ ظاْػت ٢ؾَٝذ ؾ١ٖاب١زٜٓ      
 نطزؤت١ ؾاض٣ غ١َيت ٚ  ٠ٚ، ثاؾإ ضٟٚٚٚنطز ( ي١ زضي١ؾل ناضٟايؿا١َٝ ايربا١ْٝ، َا١ٜ٠ٚى ي١ قٛتاخبا٣١ْ )ؾاؾعٞ

ٚ  ٠ٚٚض٣ خعَا١ٜت٢ نطزٖٛؤظ٣ نٛضز٣ ق١ضي ٛتؤت٠ٚ١، ي١ط١ٍَ( ز٠ضغ٢ طايػةٝف١ٝ اخبا٣١ْ )تٝاٜسا دَٝطريب٠ٚٛ ٚ ي١ قٛت
( غااَي٢  )مجةازٟ االخةط٠  ض٣ باٛٚ، يا١ َااْط٢    ٛعٝػاا٣ قا١ضي   نٛض٣ِ ٢ٖاٚش١ٜٓن٣١ خٛؾه٢ َري د١َاي١زٜٔ ٜٛغؿ

ص٣ ي١غ١ض ضؤش٣ ٢ٜٓ١ٖ َْٜٛنطز ٚ ي١ َعط١ٚت٢ ؾاض٠ن١ ثاف خٛتب٣١  زٚا٢ٜ ظ ي١ ؾاض٣ غ١َيت نؤن1330٢/ى730
 .(86)خاى غجَٝطزضاٚ ب١ نطا
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اغتسا، ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ٖؤظ٠ ١َظٕ ٚزَٜط١َٜٓنا٢ْ ناٛضز، ٖا١ض يا١ ْا٠ٚضِاغات٢ غا١ز٣٠      طؤضإ ي١ غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِ - 
هؤَي٠ٚ١ٜٓٝا١ن٢  نٛاض٢َ٠ نؤن٠ٚ١ٝٝ ب١ضز٠ٚاّ ْاٚ ٚ ز٠ْطٛباغ٢ تؤَااضنطا٠ٚٚ ؾاا٢ْ١ٜ ٠ٚ١٥ٜا١ بهطَٜتا١ بابا١ت٢ يَٝ     

 .١٥نازضي٢
ٚبا١َٖٝع٠نا٢ْ تاط٣   نؤن٠ٚ١ٝٝ غ١ضزاضا٢ْ طؤضإ ب١ ز٠غتٛض٣ ٖؤظ٠ ١َظٕ  ؾ١ؾ٢َ١غ١ز٣٠  ز٢َ١ٖٚٚي١ ٣٠ْٛٝ  -

٣ نا١ْسٜٔ بااشَٜطِٚ ؾاضؤناه١ ٚ قا١الٚ     طِتَٝه٢ خ١ًََٝنٝٝإ زا١َظضاْسٚ ناضٚباض٣ غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝآلنٛضزغتإ ز٠غ١
ٕ ٠ٚى َريَٜها٢ غا١ضب١خؤ   ضت١ْطٝإ نطز٠ ثاٜت١خت ٚ باض٠طا٣ خؤٜإ ٚ ١ْٖاسَٜهٝا ٠ٛز٠بطزٚ باشَٜط٣ ز٠طْٛسٜإ ب١ضَِٜ

 .ٜإ ز٠نطزض٠ؾتاض
ٍ ن١ ٚالت٢ ؾاض٠ظٚضٚ ٚظَٜس ٚ ْٝؿتُا٢ْ طؤضإ ٚ ١َٖٛٚ ١ٖضَُٜا١نا٢ْ نٛضزغاتا٢ْ   ؤ١َغ نا٢ْؾاالٚٚ ث١الَاض٠  -

١َٓاَي٣١ نٛضز ب١ طؤضاْا٠ٚ١ ٚ ٥ااٚاض٠   بت ٚ ٠ٚ ١٥ط١ض٣ ١َٖيه١ْسٕ ٚ ز٠ضب١ز٠ضب٢ْٚٛ ز٠ٜإ ٥ٌَٝ ٚ َاَيباٛططت٠ٚ١ ٚ ب
غت١ٝؾسا زٚٚ خ٢ًََٝ طؤضإ ي١ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ز٠ضت١ْط ٚ َاٖٝس٠ؾت اّ ٚ َٝػط، ب١الّ ي١ط١ٍَ ١٥ّ ضابْٛٚٝإ بؤ ٚالت٢ ؾ

 .زضَٜصٜإ ب١ ز٠غ١الت٢ غٝاغ٢ خؤٜاْسا
 ٍ شَاض١ٜ٠ن٢ ب١ضناٚ ي١ قٛتاب٢ؤ١َغب١ٖؤ٣ َٖٝطف ٚ ث١الَاض٠نا٢ْ  ١ت٢ ١٥ٜٛب٢ ٚ زٚاتطٜـثاف زا١َظضاْس٢ْ ز٠َٚي -

ضَٜص١ٜ٠نٝإ ي١ ٖؤظ٣ طاؤضإ بإٛٚ ٚ    ٓس٠ٚاضٚ ضٚؾٓبريٚ ١َالٚ َريظا٣ نٛضز نؤنٝإ نطز بؤ ؾاّ ٚ َٝػط ن١ٚ خَٜٛ
ؤؾ٢ ٚ ثٝاٚناى ١َٖيه١ٚتٔ ٚ ْاٚ ز٠ْطٝإ ز٠ضنطز ٚ شٜا٢ْ خؤٜإ ت١ضخاْهطز بؤ ققٝ٘ ٚ قاظ٣ ٚ تٝاٜاْسا شَاض١ٜ٠ى ؾ١

 . ٚ ظاْػتخع١َتهطز٢ْ ٥اٜري
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  :بؤن٢ْٚٛ ١َُٝ٥ زٚاْٝإ ٠ٚى ي١ ْا٠ٚناْٝا٠ٚ١ْ زٜاض٠ ي٠ٚ١ ز٠نٔ ي١ َريا٢ْ طؤضإ بٔ ( ي١ ْاٜٚاْسا ب48١
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 بابةتى ضوارةم

 
 ٜٞاناضظضِؤَي٢ غٝاغ٢ ٚ ٥ا
 ١نإٝنٛضز٠ ق١ضيٛضٜ

 
 :ثَٝؿ١ن٢ -
 

( ١ٜنَٝه١ ي١ٚ ٖؤظ٠ نٛضزا٣١ْ ن١ ضِؤَي٢ ١َظٕ ٚ ناضٜط١ض٢ٜ خؤ٣ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ََٝص٣ٚٚ ١ٜكُُٝطايق١ضيٛض٣، ن١ضيٛض٣ )      
نا٢ْ ٥ا١ٜٛب٢ يا١   ١ٖؾات٢ ٢ ز٠غ١آلٜإ ي١ غ١ض٠ٚضٝظا١ْ زانؤنٝػؤ١ْٚ زَيايَٝربِاَٚرياْٞ ق١ضيٛضٟ  ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛبٝسا،
َِٜط٣ زضي١ؾكٝإ ت١غاًِٝ با١ )املًاو ايٓاقاط ٜٛغاـ(٣ ْا٣٠ٚ١ غاَٛيتإ        ١٥ٚإ بٕٛٚ ٠، ١ٖض ٚٚالت٢ ؾاَسا نطزٚ باش

ت٢ ظ ز٠غا١آل 1250ى/648ٝإ غاَي٢ نطز ٚ ١ْٜاَْٗٝؿت به١َٜٚت١ ز٠غت ١ََايٝه١ تٛضن١نإ ن١ تٛاْ ق١الس١زٜٔ
ٚ ١َ١٥ناساضٚ دا٢َ    ب٢ ي١ ٚالت٢ ؾاّ ١ٖض طَٜٛطِا١ٍَٜٛب٢ ي١ َٝػط ي١ْاٚبب١ٕ، تا ي١ ْاٚن٢ْٚٛ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ ١٥ٜٛ١٥ٜ

 ،١ٖضن١ْس َا١ٜ٠ٚى ثؿتط٣َٛ خطإ نٝؿساب١َٓاَي٣١ ١٥ٜٛٚب٢ بٕٛٚ، ي١ غ١ض٠تا٣ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛ َتُا٣١ْٚ با٠ٚضِ
ٚ عَا١تهطز٢ْ ٥اا٢ٜٓٝ ٥ٝػاالّ ٚ ز٠َٚيا١ت٢ ٥ٝػاالَٝسا      ٚ ثا٣١ٜ خؤٜإ ي١ ز٠غت ١ْزاٚ ٚ ب١ضز٠ٚاَبٕٛٚ ي١ خ ث١ً

بؤ  خان١َٗيطط٠نإٚ َٖٝطف ٚ ١َتطغ١ٝٝنا٢ْ نا٢ْ ١َغؤٍ بؤ غ١ض زضي١ؾل ٚ ظيل ض٠ب١ضط١ططتٔ ي١ ١ٖض٠ِؾ١ٚ ث١الَا
ٓسطا ٚ ١ْخؤؾدا١ْ ٚ ١َظاضزا غ١ض ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ض٣ٚٚ بٓٝاتٓإ ٚ ٥ا٠ٚزاْهطز٣٠ٚ١ْ َعط١ٚت ٚ خَٜٛ

ٚ با١ٜخساْٝإ ن١ّ ١ْب٠ٚٛٚ ن١ْسٜٓٝإ ي١غ١ض سٝػاب٢ خؤٜإ ٥ااٚانطز٠ٚ نا١ ١ْٖاسَٜو يا١ّ زا١َظضاٚاْا١ ٠ٚى       ؤألض
ٛ    قٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض٣ ب١ْٚٛت١ ١ََيب١ْسَٜه٢ ظاْػت٢ ٚ ضؤؾآبري٣   ٕ ْااٚزاضٚ نا١ْسٜٔ ظاْاا ٚ ؾ١قٝا٘ ٚ خ  َٜٓاس٠ٚاضٜا

 .ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ ٖؤظ٠ ١ْْٛغطا٠ٚ ؤص١ٜ٠ٚ١ٜٓن٢ ظاْػت٢ ٚ غ١ضب١خَٜثَٝط١ٜاْس٠ٚ، ن١ن٢ تا ٥َٝػتا تٛ
ٚ غ١ضباظ٣ ٚ شٜاض٣ نٛضز٠  ٝؿهس٠خات١ غا١ض ضؤَي٢ غٝاغ٢ت١ٜ٠ٚ١ٜٓ ضؤؾٓا٢ٜ ١٥ّ ضاغتٝا١ْ، ١٥ّ تَٜٛص يا١ با١ض      
 .تجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٢ا٢ْ ز٠غ١التساضَٜٔ ١٥ٜٛب٢ ٚ ز٠غغاَي١نٕ ي١ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػطزا ي١ زٚا١ناٜٝق١ضيٛض
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 ١ٝنا٠ٚ١ْ:طزْٝإ ب١ ١٥ٜٛبه١نإ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝٚ نٛضز٠ ق١ضيٛضٜ ق١ضيٛض ق١ال١ٜ٣ن١ّ: 
 

 :١نإٝق١ال٣ ق١ضيٛض ٚ نٛضز٠ ق١ضيٛضٜ -1
 

تا ضؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ ٖٝض ١ٖٚاٍَ ٚ ز٠ْطٛباؽ ٚ ثَٝعاْري ي١غ١ض ق١ال٣ ق١ضيٛض ٚ ٖؤظ٣ قا١ضيٛض٣ ناٛضز يا١           
ْاٜٚإ تؤَاض ١ْنطا٠ٚ، ١ْ ي١ال١ٜٕ ََٝصْٚٚٛٚغإ  -زاض٣ ١َُٝ٥ ب١ ٥اطا -ب١ضز٠غت ١ْٝٝ، ٚ ي١ ٖٝض ز٠قَٝه٢ ََٝص٢ٜٚٚ

  ، ابةةٔ االثةةري ظ1181ى/577 فثااا ّ) فةةاضق٢  ،ظ1030/ى١ٜ421 )١ٚ٠ّظ(، َػااه923/ى310)ّ  ت١باا١ض٣
 ، ابةٔ سٛقةٌ )ّ   ظ952ى/340)ّ ٥٣ٛغةتدٛضٔ ٚ ١ْ ي١ال١ٜٕ ط١ضؤى ٚ دٛططاؾٝٛاْاإ   ،... ٖتس.ظ(1232ى/630)ّ

ظ( ن١ 957ى/346 )ّ غعٛز١َ٣.. ٖتس، ت١ْا١ْت ََٝصْٚٚٛٚؽ ٚ ط١ضِؤى .ظ(997ى/387)ّ َٝكس٠غ٢ظ 978ى/367
ْا٣ٚ ٖؤظ٣ ق١ضيٛض٣ ْا١بطز٠ٚٚ،    (1)٠ْٚٚا٣ٚ شَاض١ٜ٠ى ٖؤظٚ خٌَٝ ٚ تري٣٠ نٛضز٣ ي١ ١ٖضزٚٚ نتَٝب١ن١ٜسا تؤَاضنطز

بَٝت، ٖؤظ٣ ق١ضيٛضٜـ ؾ١طري بٕٛ ق١اَل١ٜن٢ بهٛٚن٢ ن١َبا١ٜر ٚ طؤبؤ١ٜ ثرت ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ١٥ّ ق١اَل١ٜ ثَٝؿرت ١ْب٠ٚٛ ٜا
 .ب١ ْاَٜٚه٢ تط٠ٚ٠ ْاغطابَٝت ٚ َٖٝؿتا ْا٣ٚ ١٥ّ ق١ال١ٜٜإ ب١غ١ضزا زا١ْبطِابَٝت

ثاف ْاٚز٠ضنطز٢ْ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ٚ ب١ؾساضبْٛٚٝإ ي١ ضٚزا٠ٚ  س١ؾت٢َ١ نؤن٢/غَٝعز٢َ١ٜ٠ ظا٣٢ٜٓٝ ٠ي١ غ١ز        
ظ( بؤ 1229ى/626ْاغري، ٜاقٛت٢ س٣ٚ١َ١ )ّ ٚت١ ْا٠ٚ٠ٚ ٚ ٖات١ال٣ ق١ضيٛض ن١غٝاغ١ٝناْسا، ْاٚ ٚ ز٠ْطٛباغ٢ ق١

انطَٜات  ٠ٚ١ٜ ْطؿت٢ ب١ز٠غت٠ٚ١ زا٠ٚ، ن١ ي١ ضَٜطا١ٜن١ّ داض ْا٣ٚ )قُٝط(٣ ٜازاؾت نطز٠ٚ ٚ ثَٝٓاغ١ٜ١ن٢ نٛضت ٚ 
ت، آلٚ خا١  ١اَل١ٜن١ يا١ ناٝانا٢ْ َْٝاٛإ َٛغاٌَ    ق١ضيٛض: ق:"٢ٓ ١٥ّ ق١ال١ٜ ب١ٚضز٣ ز٠غتٓٝؿإ بهطَٜتٚ ؾَٜٛ دَٝطا

١٥ط١ض٣ ق١ب١ب٢ْٚٛ ضؤَي٢ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ، زٚاتط ب١(2) "ٚ خ١الت خ١َيه٢ ١٥ّ ق١ال١ٜٕنؤ١ََيَٝو َري٣ نٛضز ي١ َٛغٌَ 
ضِاْهاض١ٜٝنإ، ََٝصْٚٚٛغإ ظٜااتط ٥اؾآا٣   بْٛٚٝإ ب١ ضٚزاٚ ٚ ثَٝؿٗات ٚ طؤٚ نؤنهطزْٝإ بؤ ٚالت٢ ؾاّ ٚ تَٝه١َي

ا٢ْ ق١ضيٛضٜٝا٠ٚ١ ظاْٝااض٣ ٚ ؾااض٠ظاٜٝإ ز٠ضبااض٣٠ ث١ٜاسانطز ٚ زضٚغاترت       ق١ال٣ ق١ضيٛض بٕٛٚ ٚ ي١ ظاضز٢َ٠ ن١غا 
، ٜإ ٚضزتط ز٠ن١ٚت١ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ باشَٜط٣ِ غعطت ٚ (3)غعطت -ز٠غتٓٝؿاْٝاْهطز ن١ ز٠ن١ٚت١ ْعٜو باشَٜط٣ِ غَٝطت 

  .(4)ابٔ عُط دعٜط٠-تا٠ٚ١ْ ١ظٜط٣٠ بٖٛد
ت ن١ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝى ي١ َْٝٛإ ق١ال٣ ق١ضيٛض ٚ ق١ال٣ قاَٛط٣  ثَٜٝٛػت١ يَٝط٠زا ١٥ٚ ضاغت١ٝف ٥اؾهطا بهطَٜ       

 .ثاضَٜعطا٣ زٖؤى -١ْٝٝ ن١ ز٠ن١َٜٚت١ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ طْٛس٣ ٖطٚض ٚ قَٛط٣ ي١ ز٠ظ١ض٣ ب١ضٚاض٣ باال
١ٖض  ض ٚ طْٛس ٚ ْاٚن١نا٢ْ غ١ض ب١ ق١الن١ ٥انٓذ٢ ب٠ٚٛ ٚٛضي١٥ٚ ٖؤظ٠ نٛضز١ٜ٠ ن١ ي١ ق١ال٣ ق١ـ ٝق١ضيٛضٜ           

٠ٚ ن١ ب٠ٚٛ ب١ ١ََيب١ْس ٚ ٣٠ٛ ططتب١ ْا٣ٚ ق١اَلن٠ٚ١ ْاغطا٠ٚ، ٚاتا ْا٣ٚ ٖؤظ٣ ق١ضيٛض٣ ي١ ْا٣ٚ ١٥ٚ ق١اَل٠ٚ١ٜ غ١ضناٚ
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ت١نا٢ْ نٛضز، ثرت ْا٣ٚ ٚ تري٠ ٚ َاَيبا سا ب١زضَٜصا٢ٜ ََٝصٚٚ ٖؤظ ٚ خٌَََٝٝط٣١ ٖؤظ٠ن١ ٚ باض٠طا٣ َري٠نا٢ْ، ي١ ضاغتٝث
 .ا زابطِا٠ٚ ن١ي٢َٝ ْٝؿت١د٢َ ب١٥١ْٚٛٚ ز٠ظ١ض ٚ ْاٚنا١ْٜإ ب١غ١ضز

ٗطا٢ْ، ي١ٚ ٖؤظ٠ ب١َٖٝع ٚ َٝ تا٢ْ، ١ٖناض٣، ب١ش٣ٚ١ْ، نؤث٢،بٖٛ -٣ ق١ضيٛض٣ ي١ثاٍَ ٖؤظ٠نا٢ْ بٛخت٢ٖؤظ        
َريْؿ٢ٓٝ بهٛٚى ٚ غا١ضزاضَٜت٢ خًََٝا١ن٢   ضز٢َ٠ ع١باغ٢ ١التساضا٣١ْ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ بٕٛٚ ن١ ؾٝٝإ ي١ غ١ز٠غ

ضؤناه١ ٚ  ١ ي١ نٛاضن٣٠َٛٝ غٓٛض٣ غ١ض٠ٚض٣ ٚ ؾ١ضَاْط٠ِٚاَٜٝت٢ خؤ٣ ٚ نا١ْس ؾاٛضاٚ قا١الٚ ؾا   زاسي١ظضَٜٓٔ ١ٖض ١ٜن
 .(5)٢ خؤٜا٠ٚ١ْطْٛسَٜو خب١ْ١ شَٜط ضنَٝؿ

١ْخامس١ ق١ضيٛض٣، ١ٖض ب١ غػات٢ ٚ خاَؤؾا٢ َاْا٠ٚ١ ٚ ظاْٝاضٜٝا١ن٢ ٥ا١ٚتؤ يا١        ،ه١ َريْؿٝٓا١٥١ّْ ُْٝ
( ن١ ١ٜن١ّ ن١غا١ٜت٢ اغسايسٜٔ ابٛ ايفٛاضؽ بٔ َٛغو ايكُٝطٟن١ َري )١ٝ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْبَٝت ْ باض٠ٜا٠ٚ١ْ ٥اؾهطا

٠ٚ تاا ز٠ٚضٚبا١ض٣   ؾ١ؾا٢َ١ نؤنا٢/زٚاظز٢َ١ٜ٠ ظاٜٝٓا٢    ْاغطا٣ٚ ق١ضيٛض١ٜ، ب١ ١َظ٠ْس٠ ي١ زَٚاٖٝه٢ غا١ز٣٠  
  .٣ ١٥ٕٚظؤضب٣١ َريإ ٚ غ١ضنطز٠نا٢ْ ق١ضيٛض٣ نٛضِ ٚ نٛض٠ِظا ٚ ٠ٚ١ْ  (6)ظَري٣ ق١اَل٣ ق١ضيٛض ب1223٠ٚٛى/620غاَي٢

 
 :ٜٛب١٠ٚ١ٝنإ ب١ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٝهطز٢ْ نٛضز٠ ق١ضيٛضٜث٠ٜٛ١ْسٜ -2
 

هطزْٝإ يا١ ضٚزا٠ٚناْاسا   طَٝاطِإ ٚ نااضتَٝهطزٕ ٚ ثؿاهساضٜ   ْاٚٚز٠ْطب٢ْٚٛ ق١ضيٛض١ٜنإ ٚ ضؤَيز٠ضن١ٚتٔ ٚ ب١
غا١التٝإ باؤ   َٜٚؿات٢ٓ ز٠ إ ي١ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػط ٚ ث١هلاٖاٚنات١ ٚ ضاغت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ث١ٜساب٢ْٚٛ ١٥ٜٛب١ٝن

٢َُٜ دا١ظٜط٠ ٚ زٜاضبا١نط، يا١ ضاغاتٝسا زا١َظضاْاس٢ْ ز٠َٚيا١ت٢ ٥ا١ٜٛب٢ يا١ الٜا١ٕ غاَٛيتإ            ٠ٚ١ قا١الس١زٜٓ ١ٖض
ظ ب١ خاَيَٝه٢ ٠ٚضن١ضخا٢ْ ١َظٕ ٚ ناضٜط١ض ز٠شََٝطزضَٜت ي١ ََٝص٣ٚٚ نٛضز٣ غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِاغاتسا  1171/ى567

ٚ  خا١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜٝا١ن٢ ضاغات١ٚخؤ  ضه٢ ططْط٢ ١٥ّ ٠ٚضن١ي١غ١ض ٥اغت٢ ظؤضب٣١ ١ٖض١َُٜ نٛضزْؿ١ٓٝنإ، ال١َْٜٝ
ي١ َٝػط ٚ زٚاتطٜـ  ثت٣ٚ١ ب١ نطِؤن٢ باغ١ن١َا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ي١ٚ خاَي١ خؤ٣ ز٠ََْٜٛٓٝت ن١ ب١ضثاب٢ْٚٛ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢

ري٠ت ٚ ب١ضؾط٠ٖب٢ْٚٛ بؤ ١ٖض١َُٜنا٢ْ ؾاّ ٚ د١ظٜط٠ ٚ ١َ١ٜٕ، ب٠ٚٛ ١٥ط١ض٣ ٥اؾهطاب٢ْٚٛ ز٠ٜإ ٖؤظ ٚ خٌََٝ ٚ ع١ؾ
ب١َٓاَي٣١ نٛضز ن١ تا ١٥ٚ ز٠َا١ْ ب١ ١ْْاغطا٣ٚ ٚ طؤؾ١طري٣ َاب٠ٚ١ْٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠ضن١ٚت٢ٓ ٚظ٠ ٚ ؾٝا٢ْ ١ًًَٝت٢ 
نٛضز ي١ غاظزإ ٚ ٥اضِاغت١نطز٢ْ ضٚزا٠ٚ ََٝص١ٜٝٚٚناْسا ٚغ١ملَٝٓطا ن١ ١٥ّ ٖؤظ ٚ ب١َٓاال١ْ ١٥ط١ض بؤٜإ بط٠ِخػ٢َ ٚ 

بَٝت ٚ غ١ضنطزا١ٜت١ٝن٢ خؤ٢ٜ ١َٖيبه١َٜٚت، ١٥ٚا ي١ باضٜإ ١ٜ١ٖ ض٣ٚٚ ضاغت١ق١ٓٝٚ ١ٖزي ي١باض ٚ طٛزلاٜٚإ ي١ ب١ضز٠ّ 
َٝاطٕ، ١٥ٜٛبٝا١نإ با١سٛن٢ُ ٥ا٣٠ٚ١ خؤٜاإ نٛضزبإٛٚ ٚ         ؾاٜػت٣١ خؤٜإ خب١ْ١ضِٚٚ ٚ ضؤَيا  ٢ زضٚغات ٚؾاٝاٚ بط

١ٖغاتٝإ با١ّ    ١َٖيه١ٚت٣ٚٛ ْاٚد١ضط٣١ ٚاقٝع٢ نٛضزغتإ بٕٛٚ، ١ٖض ي١ط١ٍَ ز٠غاتب١ناضبْٛٚٝإ يا١ ز٠غا١التسا،   
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٣١ جاْسٕ ٚ قاضيهطز٢ْ ب١َٓا ٚ نؤَي١نضاغت١ٝنطز ٚ زضنٝإ ب١ تٛاْا ٚ َٖٝع ٚ ؾٝا٢ْ ٖؤظ ٚ خ١ًَٝ نٛضز٠نإ نطز ي١ ن١غ
ٗؤظ٠نا٢ْ ناٛضزٜـ يا١ال٣ خؤٜاْا٠ٚ١    َاري ٚ قا١الزاض ٚ غا١ضزاض ٚ غا١ضؤن    ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ ي١ ٚالت٢ غ١ضٜبٝاسا،  

١ دٝٗازٜإ ثَٝبربَِٜت ٚ ب٢َ ب١ٖط٠ ١ْبٔ ي١ّ ؾهؤ١َْس٣ ٚ ؾاْاظ١ٜٝ، بؤٜا١  بٕٛٚ ن١ ؾ١ض٠ؾ٢ ب١ؾساض٣ ي ٥اض٠ظ١َْٚٚس
-544) ْٛض٠ز٢ٜٓ ظ٠ْطٝا٠ٚ١ غ١ضنطز٣٠ غٛثا٣  تَٝب٢ٓٝ ز٠نطَٜت ١ٖض ي١ط١ٍَ ب٢ْٚٛ ١٥غ١ز٠زٜٔ ؾرينؤ٣ ١٥ٜٛب٢ ب١

اْاس٢ْ  ٚ زٚاتطٜـ ططت٢ٓ َٝػط ٚ زا١َظض خان١َٗيطط٠نإظ( ٚ ١َٖيهطز٢ْ ٥اال٣ دٝٗاز زش٣ 1173-1149ى/569
ٗطا٢ْ، ١ٖظبا٢ْ، ساضا٢ْ ٖؤظ٠ناْٝا٠ٚ١ْ: ١ٖناض٣، َٝٗؤظ٣ نٛضز ب١ ثٝاٚإ ٚ ن١ننز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢، ز٠ٜإ َري ٚ غ١ضؤ

 .(7)ع٣ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٠٠ٚ١ٝٝ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ؾاّ َٚٝػط ن١ْٚٛ ضٜنطز ٜإٚضٚ .. ٖتس.ظ٠ضظاض٣، س١َٝس٣
نطز٢ْ ١٥َإ زٚان١ٚت تا غ١ضز٢َ٠  س ث٠ٜٛ١ْس٣ن١ْٚ َريا٢ْ ق١ضيٛضٜؿ٢ ططت٠ٚ١، ١ٖض ١٥ّ زٜاضز١ٜ٠ ٖؤظ      

، ناتَٝو ظؤضب٣١ باشَٜطِ ٚ ْاٚن١ ٚ ق١الس١ز٣ٜٔ بطاظا٣ غَٛيتإ ظ(1237-1218/ى635-615 :)املًو االؾطف َٛغ٢
 ٢ق١النا٢ْ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ ٚ زٜاضب١نط ب١ ق١ال٣ ق١ضيٛض٠ٚ٠ ن١ٚت١ شَٜط ناؤْرتؤَي٢ ١٥ٜٛب١ٝناْا٠ٚ١، َريسٛغاا١َزٜٓ   

ن٢ ٚ ا دَٝج١زل٣١ زٜاض٠ ي١نَٝؿ١ ٚ ْانؤ٢ نطز ب١ )املًو االؾطف(٠ٚ٠ ٠ٚى ؾ١ضَاْس١ٜ٠ن٢ غ١ضباظ٣ ناضٜث٠ٜٛ١ْسق١ضيٛض٣ 
     .(8)غ١جلٛق٢ -خٛاضظ٢َ -ًَُال٢َْٝ ١٥ٜٛب٢

ظ ي١ 1250ى/٢648غاَي نٛشضا٢ْ ي١)ايطق١  تا ظ)املًو ايٓاقط(نطز٣ ب١ ٚازي ؾاض٣ ضق1241١ى/639 ٢ي١ غاَي      
٢ غ١ضباظٜؿا٢ ز٠ْٛاْاس زش٣ ْا١ٜاضا٢ْ    ٝٚ ناالن ٖٚاٚنات غ١ضي١ؾهط٣  غٛثا٣ س١ي١ب بٛ ،َا٠ٚ١ٜغ١ض ناض٠ن٣١ 

 .(9)ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :َٝػط١نإ بؤ ٚالت٢ ؾاّ ٚٝؤن٢ ق١ضيٛضٜن -3
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ٍَ َاا٢َ )املًاو   ظ( ْانؤى ٚ ْات١با بٛٚ ي١ط1249١-1239/ى647-637) )املًو ايكاى( ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛب       

زاٚا٣ يَٝهاطزٕ ضٚٚبه١ْا١    ١ٝٝنإ ََٚٝاط٣ زضي١ؾال، ْانااض ث١ْا٣ باطز بؤ ثاؾاُا٣٠ٚ خٛاضظ امساعٝاٌ( ايكاياح
ٚالت٢ ؾاّ ٚ ٖاضٜهاض٣ به١ٕ ٚ غؤظ ٚ ث١ضيا٢ْ ٠ٚ١٥ؾ٢ ثَٝسإ ن١ ثازاؾتٝإ ز٠زات٠ٚ١ ٚ ث١ًٚثا١ٜٜإ ثَٝس٠ب١خؿَٝت، 

ظ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ خٛاضظ٢َ ن١ 1244ى/642ٕٚ ٚ غاَي٢ خٛاضظ١َٝٝنإ ب٢َ غَٝٛزٚٚ ب١ ز٠ْط٢ )املًو ايكاى(٠ٚ٠ نٛ
 .(10)خؤ٣ ي١ ز١ٖ٠ظاض ن١ؽ ز٠زا ب١ض٠ٚ باشَٜط٠نا٢ْ ٚالت٢ ؾاّ ًَٝإ ْا

ـ  ٖاٚنات ي١ط١ٍَ ١٥ّ زاٚاناض١ٜ، ث١ٜا٢َ بؤ َريا ٢ ١٥ٜٛب٢ٖؾاز٠بَٝت        با١   ٢ْ ق١ضيٛضٜـ ْاضزبَٝت تاا ٥ا١ٚاْٝ
 –٠ٚ ١ٖٚضن١ْس غ١ضنا٠ٚنإ ضاغت١ٚخؤ باغ٢ ١٥ّ ثطغ١ٜإ ١ْنطز –به١ٕ ٖاٚاض٠ٚ١ٜ بهٔ ٖٚاضٜهاض٣ ٚ ثؿتٝٛا٢ْ يَٝ

٢ باطاظا٣ سٛغٝٓ ْاقط٠ز٣ٜٔ ق١ضيٛض٣ ٚ َٝاط ظٜا١٥زٜٔ َٛغا١ٖض بؤ١ٜ ز٠ٜإ ن١نساض٣ ق١ضيٛض٣ ب١ غ١ضنَٝؿ٢ َري 
 .(11)ب١ ٜا٠ٚض٣ خٛاضظ١َٝٝنإ خؤٜإ ط١ٜاْس٠ ٚالت٢ ؾاّ ٚ ا٠ٚ١ ٖاتٔٝب١ز٠ْط
قا١ضيٛضٜٝإ   ١ب٢ْٚٛ ناٛضزا٢ْ ٖا باغا٢  غ١ضنا٠ٚ ٖاٚن١ضخ١نا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ٥ا١ٜٛب٢   ،سٜهطز١ْب١ض ي١ّ ث٠ٜٛ١ْ      

َريَٜه٢  ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ ظ(1335ى/١736ن٢ ي١ ٥اخؿت٢ٓ ز٠ٚازاض٣ )ّ، ني١ ضٜع٠نا٢ْ ي١ؾهط٣ ١٥ٜٛب٢ ٠ٚٚنطز١ْ
ٔ ع٠زٜٔ يا١ غاٛثا٣ غاَٛيتإ    ٝا ق١ضيٛض٣ ب١ ْا٣ٚ ع َيطط٠ناْسا يا١ ؾا١ض٣ِ خانا١ٗ    ٠ٚ ٚٚخعَا١ت٢ ناطز   قا١الس١زٜ

 .(12)٠ٚٛب١ؾساضب
تا ي١ْاٚن٢ْٚٛ ز٠غ١التساضَٜت٢ ١٥ٜٛب٢، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ١ٖضز٠ّ ثاب١ْس ٚ طَٜٛطِا١ٍَٜ ا٠ٚ١ْ ٝغ١ض٠تا٣ ث٠ٜٛ١ْسٜ ي١        

َاإ  ٠ٚى ثاؾاإ بؤ  –٢ ت١ْطا١ْ ٚ ي١ ضؤشطااض٠ غا١خت١ناْسا   ز٠َٚ زَيػٛظ٣ َاَيبات٢ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ ٚ ت١ْا١ْت ي١ 
 ْاقط٠زٜٔٚضبٕٛٚ ي١غ١ض ١َٖيَٜٛػت٢ دٛاََٝطا٣١ْ خؤٜإ ٚ ثؿتٝاْٝإ ب١ض١ْزا، تا ١٥ٚ ضاز٣١ٜ٠ َري غٛ -ز٠ضز٠ن١َٜٚت 

 :خؤ٣ زاز٠ْا ب١ ب١ْس٣٠ )املًو ايٓاقط ٜٛغـ ،( ْاٚبطا٠ًَٚو االَطا١َ٤ظْرتٜٔ ٚ ْاٚزاضتطٜٔ َري٣ ق١ضيٛض٣ ن١ ب١ )
ب١ )َٛالْاا( ْاا٣ٚ    زضي١ؾل ١ٖٚضطاظ ٚ َري٣ س١ي١ب ٚ ق١الس١زٜٔظ( ٣٠ٚ١ْ غَٛيتإ 1260-1236/ى634-658
 .(13)ز٠بطز
٠ٚ١٥ؾ١  ،ٜٝٛػت٢ ضؤشطاضا٣ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غٝاغ٢ ٚثَطِزٜاض٠ ١َغعا٣ غ١ض٠ن٢ ثؿت ١٥ّ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ زؤغتا١ٜ١ْ َٜٚ      

ٚ ١نإ ٝا ٝإ ١ْنطز ز٠ض١ٖم ق١ضيٛضٜٝػ٢ ٚ ن١َت١ضخ١َا٢ْ ١٥ٜٛبٝـ ال٣ خؤٜا٠ٚ١ْ زضَٜٖؾا ن١ ١ٖضزٚٚالٜإ نٛضزٕ،
زإ، )املًو  غ١ض٠تا٠ٚ يَٝٝإ ْعٜهب٠ٚ١ْٚٛ ٚ نان١ ٚ ثٝا٠ٚتٝإ ي١ب١ضناٚططت ٚ ب١ ١َٖٛٚ ؾ١ٜ٠َٛٝى ٜاض١َتٝا١ٖٕض ي١ 

، ١َ١٥ف خعَا١ٜت٢ ي١ َْٝٛاْٝاْسا (14)َري٣ د١ظٜط٠ خٛؾه٢ خؤ٣ زا ب١ َريسٛغا١َز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ٣االؾطف َٛغ٢( 
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ٛظاض٣ ٠ٚى ايٓاقط ٜٛغـ( ط١يَٝو طْٛس ٚ ظ٠ٜٚ ( ٚ )املًوَٖٝٓا١ٜنا٠ٚ١ٜ ٚ ث٠ٜٛ١ْس٢ٜ ثت١ٚتطنطز، )املًو ايكاى اٜٛب
 .(15)ثَٝب١خؿري ٥ٝكتاع

 :ن٢ ٚناضٜط١ضٜإ ب٠ٛٝٓٝ بطٜتري ي١٥١ٚ َري ٚ ن١غا١ٜتٝا٣١ْ ق١ضيٛض٣ ن١ٚا ضؤَي٢ غ١ض٠ 
نطز٠نا٢ْ )املًو غ١ض ن٢ ق١ضيٛض١ٜ، ي١١َٛغ نٛض٣ِ (ابٛ ايؿٛاضؽ١٥غ١ز٠زٜٔ )َري  نٛض٣ِ َريسٛغا١َزٜٔ س١غ١ٕ -1  

٣ ١ٝاْا َظ ي1250١ى/648االؾطف( بٛٚ، زٚاتط ب٠ٚٛ زٜاضتطٜٔ غ١ضنطز٠ ي١ غٛثا٣ )املًو ايكااى اٜاٛب(، غااَي٢    
 .طٝا٢ْ ي١ز٠غتسا٣ ١ًََٛن١ تٛضن١نإ ب١غ١خت٢ بطٜٓساضبٛٚ زٚاتط َٖٝطؾربز١ْ غ١ض َٝػط بؤ ؾ١ضِ

 نٛشضا. زا١ضِي١ ١َٖإ ؾ ١بطا٣ َريسٛغا١َزٜٔ س١غ١ْ ظ(1250ى/648ّ ) ظٜا١٥زٜٔ َٛغاَري  - 2

 .ظ( بطا٣ ١٥ٚا٣١ْ ثَٝؿ1256ٚٛى/654ّ َري غ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغـ ) -3
 .نٛشضا َٝػط طؾ٢ غ١ض١ض ي١ َٖٝ، ٖظ(1250ى/648ّ َري غ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغـ ) نٛض٣ِ ْاقط٠زٜٔ َري -4
ٔ َاري   ناٛض٣ِ  ظٜع١ؾ١َػا١زٜٔ عا   َري نٛض٣ِ ٔسٛغَٝ ْاقط٠زَٜٔري  -5 -600ن٢ قا١ضيٛض٣ ) ١َٛغا  ١٥غا١ز٠زٜ

 .ظ(1266-1203ى/665
  .١٥غ١ز٠زٜٔ بَٝت َري نٛض٣ِظ(ن١ زٚٚض ١ْٝ ١٥َٝـ 1263ى/661ّ َري ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ) -6
٣ ق١ضيٛض٣، ١٥ّ َري٠ ي١ ب١ٓض٠ِتسا ق١ضيٛضٟ ١ْبٛٚ ٠ٚيَٞ ب١ٖؤٟ ٖاٚث١ضيا٠ٚ١ْٝ ي١ط١أل  -ز١َ١ذل -َري عع٠زٜٔ س١غ١ٕ -7

 َرياْٞ ق١ضيٛضٟ ١ٖض ب١ ق١ضيٛضٟ زاْطا٠ٚ.
 .َريسٛغا١َزٜٔ س١غ١ٕ نٛض٣ِ ٢ٜٛغؿَري ؾ١ٖاب١زٜٔ  -8
 .ٞ ق١ضيٛض٣ٜدٛز نٛض٣ِ ٣خهطب١زض٠زٜٔ َري  -9

 .ظ(1258ى/656ّ ٖاض٢ْٚ ق١ضيٛض٣ ) د١َاي١زَٜٔري  -10
َري٣٠ زٚاٜٝإ ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ خعَاٜا١تٝإ ي١طا١ٍَ ب١َٓاَيا٣١ )اباٛ      زٚٚتا ٥َٝػتا بؤَإ ض١ْٚٚبؤت٠ٚ١ ١٥ّ         

 .ق١ضيٛض٣ ١ٜ١ٖ ٣ايؿٛاضؽ(
ظ ي١ ق١ال٣ 1203ى/600ق١ضيٛض٣، ن١ غاَي٢  ٣ابٛ ايؿٛاضؽ(١٥غ١ز٠زٜٔ)نٛض٠ِظا٣ َري  ٢ٓسٛغَٝ ْاقط٠زَٜٔري         

 :ق١ضيٛض ي١زاٜهب٠ٚٛ، طا١ٚض٠تطٜٔ ٚ ب١ز٠غا١التطٜٔ ٚ غااَاْساضتطٜٔ َاري٣ ق١ضيٛضٜا١، ثااف ناٛشضا٢ْ َاَا١نا٢ْ        
غ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغؿ٢ َا٢َ يا١ غااَي٢    َري ظ ٚ َطز1250٢ْى/648ي١ غاَي٢  اَٛغ ظٜا١٥زٜٔ ٕ ١ٚغ١سٛغا١َزٜٔ س

١نإ، ي١غ١ض ٥اغت٢ ؾاّ َٚٝػطزا ن١غا١ٜت١ٝن٢ زٜاض ٚ ٝظ ب٠ٚٛ غ١ضزاض ٚ ثَٝؿ١ٚا ٚ ز٠َطِاغت٢ ق١ضيٛض1256ٜى/654
ا٢ْ ١٥ٜٛب٢، َري ٚ غ١ضنطز٠ نٛضز٠نإ ١َٖٛٚإ ضَٜعٜإ ز٠ططت ٚ ٖٚ با١ٜخ٢ تاٜب١ت٢ ١ٖبٛٚ ال٣ ؾا ثا١ْٜاغطاٚ بٛٚ، 

٠باَيؼ بٛٚ بٕٛٚ، ١ٖضز٠ّ ز٠ضباض٣ ق١ضز٠بطاط١ٚض٠ٜإ ز٠ظا٢ْ ٚ طَٜٛبٝػت٢ ؾطَإ ٚ بطِٜاض٠نا٢ْ  ٕٚ ٚ ب١ي١قػ٣١ ز٠ضْانٛ
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داٛاََٝط،   ٠ٚ ٚ ب١ َاري٣ َا١ظٕ، ٥ااظا،   ٚؿٝإ نطزي١ ٜا٠ٚض ٚ زاضٚز٠غت١ ٚ خع١َتهاض ٚ ب١ْس٠، ََٝصْٚٚٛٚغإ غتاٜ
 .(16)٠ٚٚطخٛاظ ٚ خَٝط١َْٚس ٠ٚغؿٝإ نطزناٚتَٝط، خَٝ ب١د١ضط،

 
 :ق١ضيٛض١ٜنإ ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛبٞضؤَي٢ غٝاغ٢ نٛضز٠  :ز١ّٖٚٚ

 
 :ق١ضيٛض٣ ٚ )املًو ايكاى ١٥ٜٛب( َريا٢ْ -1
 
 غٛثا٣ )املًو ايكاى( ب١ض١ّٖ ٚ ١٥زلا٢َ ٥ٝذاب٢ يَٝه١ٚت٠ٚ١، زٕ ٚ ن٢ْٚٛ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ بؤ َْٝٛنط ث٠ٜٛ١ْس٣     

َتُا٣١ْ ت١ٚا٣ٚ ثَٝهطزٕ ي١ ١٥زلاَسإ ٚضاث١ضِاْس٢ْ ١ٖض ناض ٚ ْطٝٝإ َٖٝٓا ٚ ٣١ ب١ زَيػٛظ٣ ٚن١ي٢ ١٥ٜٛب٢ با٠ٚضِٖؾا
 ٔسٛغَٝ ْاقط٠ز٣ٜٔ ططْط ٚ با١ٜخساض زاضي١ظضاْسٕ، ١ْخامس١ َري اظ٣ ناض٠ْٛغػاظ، ١ٖض ظٚٚ ي١ دَٝطاؾطَاَْٝه٢ غ١ضب

١ٝنإ ٖا١تا  غ١ضط١ٚض٠ ٚ ١َْٜٓٛض ٚ ز٠َطِاغت٢ ق١ضيٛض١ٜنإ بٛٚ، ١٥َإ ب١ ثَٝه١ٚا٣١ْ خٛاضظَ –٠ٚى باغهطا  –ن١ 
غ١ض زَيػٛظ ٚ طَٜٛطِا١َٜي٢ َاَيبات٢ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ ٚ ثاب١ْس٣ دَٝب١دَٝهطز٢ْ ١٥ضن١نا٢ْ غ١ضؾاْٝإ بٕٛٚ، ب١ ثؿتٝٛا٢ْ ٚ 

-1193/ى643-589ظٜط)َعري ايسٜٔ بٔ ؾٝذ ايؿٝٛر: ٖاضٜهاض٣ ق١ضيٛض١ٜنإ ٚ خٛاضظ١َٝنإ ٚ ب١ غ١ضنطزا١ٜت٢ ٠ٚ
ظ ؾااض٣ زضي١ؾال ٚ ز٠ٚضبا١ض٣ يا١ ز٠غات٢ )املًاو ايكااى        1245ى/643ظ(، )املًو ايكاى( ؾٝا ي١ غاَي٢ 1245

 .(17)ز٠ضب٢ََٓٝٗ ٚبٝدات١ غ١ض ١٥ٜٛب٣١ٝ َٝػطَا٢َ امساعٌٝ(٣ 
بٛٚ ي١ ١َٖيط١ضِا٠ٚ١ْ، نْٛه١ ٚاٜإ زاْا ٢ ١٥ٜٛب٢ٖؾاثاف ١٥ّ غ١ضن١ٚت١ٓ، ٠ٚ١٥ْس٣٠ ١ْبطز خٛاضظ١َٝنإ ي١       

إ ي١ ٝظاضٜإ نٓطس٠ن١َٜٚت ١ٖٚض ب١ّ ْٝاظ ٚ ١َب١غت١ ثؿهساضٜٚ ظ٣ٚ٠ ، ز٠غته١ٚت َٚٛٚن١ ٚثازاؾت٢ ٖاٚناضٜٝإ
ب١ض٠نا٣١ )املًاو   ٠ٚ١٥ٜإ ب١ضزا ٚثاَيٝإ زا١ٜ ضنا ع١ْ٣ن٠ٚٛغ١ض ٜاخٝبٕٛٚ ٚ ضٜ ططت٢ٓ زضي١ؾل نطز، ن١ ١َ١٥ٜإ بؤ

 .(18)٥اشا١ٜ٠ٚن٢ ط١ٚض٠ٜإ ْا٠ٚ١ٜ ايكاى امساعٌٝ( ٚ
ضي١ؾل نطا ب١ ثَٝؿ١ٚا٣ غٛثا٣ ؾاّ ٚ دَٝطط٣ غ١ضباظ٣ )املًو ايكاى( ي١ ٔ زٚا٣ ططت٢ٓ زغَٝٛس ْاقط٠زٜٔ َري      

ثاَيجؿت٢ َاّ ٚ بطانا٢ْ ٚ ثٝاٚا٢ْ ٖؤظ٠ن٣١ ١ْخؿ٢ زٜاض ٚ ب١ضنا٣ٚ ١ٖبٛٚ ي١ دَٝطرينطزٕ ٚن١غجاْس٢ْ  ب١ زضي١ؾل ٚ
 ظ ٖاٚض1246َ٣ِ/ى٢644 ز٠غ١اَلت٢ ١٥ٜٛب٣١ٝ َٝػط ي١ باشَٜط ٚ ؾاضؤنه١ ٚ ق١النا٢ْ باؾٛض٣ ٚالت٢ ؾاَسا، ي١ غاَي

ٜإ تٝازا  ١٥ٜب١ىَٚري عع٠زٜٔ  (19)٢ ١٥ٜٛب٢ ن١ْٚٛ غ١ض باشَٜط٣ِ غ١ضخ١زٖؾ١ضَا٢ْ ؾا دَٝطط٣ زضي١ؾل ٚ ب١ ي١ط١ٍَ
 .(20)ط١َاضؤزا ْٚاناضٜإ نطز باشَٜط٠ن١ٜإ بسات١ ز٠غت ١َٖٚيبَٝت بؤ َٝػط
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ب١ؾساض٣ ١٥ٚ ظزلري٠ ١َٖي١ُت ٚناالنٝا١ْٜإ  ٛض٣َٚري د١َاي١زٜٔ ٖاض٢ْٚ ق١ضي ْاقط٠زٜٔي١ ١َٖإ غاَيسا َري      
-1239/ى644-637)ؾَٝطنؤ ٚ َري٣ ١٥ٜٛب٣١ٝ ظيل ١٥غ١ز٠ز٣٠ٚ١ْٜٔ  ٣نطز ن١ )املًو ايكاى( ٚ )املًو املٓكٛض(

ظ( ث٢َٝ ضابٕٛٚ ب١ ْٝاظ٣ ق١النؤنطز٢ْ خٛاضظ١َٝنإ ٚ تاضاْسْٝإ ي١ ز٠ظ١ض٠ن١ ٚغعازا٢ْ ٖاٚث١ضيا١ْناْٝإ ن١ 1246
١٥زلاّ با١ تَٝهؿاهاْسٕ ٚ ث١ضتا١ٚاظ٠ب٢ْٚٛ خٛاضظَٝا١نإ ٚ ناٛشضا٢ْ      غا١ض ٕٛٚ ي١ ن١ْس َريَٜها٢ ٥ا١ٜٛب٢،   بطٜتٝب

ب١ع١ًبا١ط٢   ضبة(  غ١ضؤن١ن١ٜإ بطن١خإ نؤتا٢ٜ ٖات ٚؾاض٣ ب١ع١ًب١طٝـ طريا، زٚاتط )املًو املٓكٛض( ضباع٣ ) 
 .(21)ت١غًِٝ ب١ ١ٖضزٚٚ َري٣ ق١ضيٛض٣ نطز

 
 :ظ1250ى/648زا٠ٚنا٢ْ َٝػط غاَي٢ ١َٚضِ ضَٜٛػت٢ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ي١ٖ١َي -2

 
ٚ ب١ز٠غ١الت١نا٢ْ َاَيبات٢ ١٥ٜٛب٢، زٚٚضبري ٚ ٥اظا ٚ نا١ْٚتطؽ بٛٚ،  ب١تٛاْا ١ٖ)املًو ايكاى( ١ٜنَٝه١ ي١ ؾا     

، ٠ٚزيَ يا١ نؤتاا٢ٜ غا١ضز٢َ٠    (22)ن١غا١ٜت١ٝن٢ ب١َٖٝع٣ ١ٖبٛٚ، ََٝصْٚٚٛٚغإ ي١غ١ض ١٥ّ خ١غ١ًَتا٣١ْ ٥اخ١ؾتٕٛٚ
٠ٚ َا٣١ٜ ضٚخإ ٚ ي١ْاٚن٢ْٚٛ ٛتٝسا ١َٖي١ٜ١ن٢ نٛؾٓس٣٠ نطز ن١ ٠ٚ١٥ْس٣ ١ْبطز غ١ض٣ ز٠غ١الت٢ خٛاضز ٚ بز٠غ١ال

١٥ٜٛب٣١ٝ َٝػاط، ٥ا٠ٚ١ باٛٚ شَاض١ٜ٠نا٢ ١ٜنذااض ظؤض٣ نؤ١ًٜ ٚ ب١ْس٣٠ تٛضن٢ نط٣ِ ٚ َٖٝٓا١ْٝ َٝػط ٚ ي١ ز٠ٚض٣ 
 .(23)زاضي١ظضاْسٕخؤ٣ نؤ٣ نطز٠ٚ١ْ ٚ ي١ زاَٛز٠ظطا غ١ضباظ١ٜٝنا٢ْ ز٠َٚي١ت 

١٥ّ نطز١ٜ٠ٚ٠ ْازضٚغت٣١ ب٠ٚٛ ١٥ط١ض٣ زَيط٠ِزلإ ٚ ْٝط١ضا٢ْ َري ٚ غ١ضنطز٠ نٛضز٠نإ ٚن١غا٢ْ ز٣ ٚ ثؿتٝإ ب١ضزا ٚ 
ق١ضيٛض٣ ٚن١ْس ١٥ْساََٝه٢ ز٣ ي١ ط١ٚض٠ ب١ضثطغا٢ْ ز٠َٚي١ت ي١ ظٜٓسا٢ْ  ٢ي٢َٝ زٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ، ت١ْا١ْت َري غ١ٜؿ١زٜٓ

 .(24)غتب١غ١ضنطز( ي١ قاٖري٠ ز٠قًع١ اجلبٌ)
 ٢٠ٚ نٛضِ ٚ دَٝطط٣ ي١ ؾااض٣ سٛغآهَٝؿا  ٖ، تٛضاْؿاب١ ١ْخؤؾ٢ َطز ظ )املًو ايكاى(1249ى/647ي١ غاَي٢      

١ٖم ب١ ناتَٝو ط١ٜؿت١ زضي١ؾل نان١ ٚ زَيػؤظٟ َرياْٞ ق١ضيٛضٟ ز٠ض٢ َٝػط، ٖب١ ؾاا زضَٖٝٓطا ٚ ي١ ؾ٢َٜٓٛ باٚن٢ نط
١٥ّ ب١ ثَٝه١ٚا٣١ْ باٚن٢ . ث  ب١خؿري ض ثازاؾيت زا٠ٚ١ْٚ َٛن١ ٚ ع١قاضات١ٜٞنػ١َاَيباتٞ ١٥ٜٛبٞ ي١ب١ضناٚططت ٚ 

١ٖتا ب٢ًََٝ ن١غا١ٜت١ٝن٢ الٚاظ ٚ نٛضتبري ٚي١ بٛاض٣ غٝاغ١تسا ْاناٌََ بٛٚ، ١َٖيػٛن١ٚت٢ نا١ٚت ٚ ْابا١د٢َ باٛٚ    
ا٣١ْ ب١ْٚٛ ٖؤناض٣ ز٠ض١ٖم َريإ ٚ غ١ضنطز٠نإ ٚزاضٚز٠غت٣١ باٚن٢، ١ٖض ب١ض١ّٖ ٚ ناضزا٣٠ٚ١ْ ١٥ّ نطز٠ٚ٠ خطاث

( ايبشطٜة١ ظ ب١ ز٠غت٢ شَاض١ٜ٠ى ١ًََٛن٢ تٛضى )1250ى/١ٖ648ٜع٢ ١ٜن٢ غاَي٢  نؤتا٢ٜغ١ض٠ن٢ نٛؾت٢ٓ ي١ 
 . (25)ٚا٣١ْ ن١ باٚن٢ َٖٝٓاب٢ْٚٛ ٚ ثؿت٢ ث٢َ ز٠ب١غذيي١
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١٥ب٢  ٛض٣ِنؾ١خط٠ز٢ٜٓ  :ظ(٣ ٖاٚن١ضخ٢ ضٚزا٠ٚنإ ز٠طَٝطَِٜت٠ٚ١ ن١ َريا٢ْ نٛضز1297ى/697ّ : )ابٔ ٚاقٌ      
١ َري٠ناا٢ْ  ي١ ن١َيا  ،ؾرتٜٔخؤ نٛض٣ِغري، عع٠ز٢ٜٓ ٛظنطٟ، غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣، عع٠ز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣، ؾ١خط٠زٜٔ س

 َٖٝٓا ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ضَٜٝإ يَٝبططٕ ٚ ١ْٜإٙ نٝٝإ ب١غ١ض تؤضاْؿا١ تٛضن١نإ ٥اطازاض بٕٛٚ ١ََايٝه ،)املًو ايكاى( بٕٛٚ
ي١ب١ض ١٥ٚ ناٚيَٝجؤؾري ٚ ْا٥ؤََٝسنطزٕ ٚ ؾ١ضاَؤؾهطز٣١ْ ب١ز٠غات٢ ٥ا٠ٚ٠ٚ١   ز٠ْط تؤضاْؿا٠ٚ١ٖ بهٔ ٔ، ٜإ ب١ًََٖٝ

 .(26)زٚناض٣ ٖاتبٕٛٚ
٠ٚ١، غ١ضنطز٠ تٛضن١نا٢ْ قاٖري٠ نٛٚ ٚ بطِاٜ ز٠غ١اَلت٢ ب١َٓاَي٣١ ١٥ٜٛب٢ ي١ َٝػط ي١ب١ٜٔ نٛشضا٢ْ تؤضاْؿاٙ ب١      
١٥ٜبا١ن٢  ع٠زٜٔ ٝا زا١َظضاْاس٢ْ ع  ي١غ١ض سٛنِ ٖٚاٚش٢ٜٓ )املًو ايكاى( باض٠ت ب١ زاْٝؿاْس٢ْ )ؾذط ايّسض(ٟ غ١ض

٠ٚا٣ ٠ ؾ١ضَاْط ِٚؾذط ايّسض(٣ خٛاغت ٚ بٛع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى )ٝع ط٣ َٝػط ثَٝهٗاتٔ، زٚاتطب١ ثَٝؿ١ٚا٣ ي١ؾه تٛضنُا٢ْ
 .(27)ث٢َ ب١خؿطا٢ ؾاْٖٝاظْا٣ٚ  َٝػط ٚ

ٝػال٢َ ز٠ْطٝإ زا٠ٚ١ٜ، ناض ب٠ٚ١ ١ٝنا٢ْ َٝػط ي١ دٝٗا٢ْ ٣٥ ٚ ب١غ١ضٖات١ خَٝطا ٚ ١ٜى ي١زٚا١٥ّٜ طؤضِاْهاض      
ز٠ْط ٚ ْاض٠ِظا٢ٜ خؤ٣ ضابط٢َٖٓٝ١َ، ي١  ظ( بَٝت1258١-1242/ى656-640: ط١ٜؿت خ١يٝؿ٣١ ع١باغ٢ )املػتعكِ

١٥ط١ض ثٝاٚ ي١ َٝػط بطِا٠ٚ بٝه١ْ١ ؾا١ضَاْط٠ِٚا،  التساضا٢ْ َٝػط٣ ضاط١ٜاْس: "َٜه٢ ١ٖض٠ِؾ٥١اََٝعزا ب١ ز٠غ١ْٛغطاٚ
١٥غا١ًٝز٢ٜٓ  ، ي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ ١ًََٛنا١نا٢ْ َٝػاط خٛتبا١خَٜٛٔ    (28)"هتإ بؤ ض٠ٚا١ْ به١ٜٔثَُٝإ بًََٝٔ تا١ٜنَٝ

َِٜطاٜا١َي٢ َاري ٚ ؾ١ضَاْاس٠ ٚ         (29)األغةعطزٟ  )أقٌٝ ايسٜٔ غعطز٣ َٜٓس٣ ثؿاتطري٣ ٚ ثا١ضيا٢ْ طٛ ْااضز٠ ؾااّ تاغاٛ
بٛٚ ٚ ب١تْٛس٣   ١ظؤى ٚ ثٛن١ٍَب١ضثطغ١نا٢ْ ؾاّ بؤ )ؾذط ايّسض( ٚ عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى ب١ز٠غتبدات، ن١ن٢ ١٥ّ ١َٖٚي١ ْ

 .١٥ٜٛب٢ ٚ ق١ضيٛض٠ٚ١ٜ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ ي١ ال١ٜٕ َريا٢ْ
ْط٢ ي١ّ ز٠َا١ْزا َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ي١ ١ٜنرت زابطِابٕٛٚ شَاض١ٜ٠نإ ي١ َٝػط بٕٛٚ ٚ نات٢ خؤ٣ ٜا٠ٚض ٚ ٖااٚز٠      

 :)املًو ايكاى( بٕٛٚ ي١ٚا١ْ
غا١ٜؿ١زٜٔ   َري ،ظٜع١زٜٔ عؾ١َػ١ نٛض٣ِ، ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ زٜٔ ٖاض١ٕٚغ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغـ، عع٠زٜٔ س١غ١ٕ، د١َاي -

 نٛض٣ِعٝػا٣  ْاقط٠زٜٔ، اَٛغ ظٜا١٥زٜٔ سٛغا١َزٜٔ س١غ١ٕ، :تاظ٠ ي١ ظٜٓسإ ٥اظازنطابٛٚ، ١٥ٚا٢ْ تطٜإ ٝإٜٛغؿ
 .(30)١ٖض ي١ زضي١ؾل َا٠ٚ١ْ ثاف َطز٢ْ )املًو ايكاى ( ،دٛزٟ نٛض٣ ب١زض٠ز٢ٜٓغ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغـ، 

زابطِإ ٚ زٚٚض٣ ي١ ١ٜنرت، ١ٜنس٠ْط ٚ ٖا١َٖٚيٜٛػت بٕٛٚ غ١باض٠ت ب١ض٠تهطزْا٣٠ٚ١ ضٚزا٠ٚناا٢ْ    ب١الّ ي١ط١ٍَ     
 َٝػط ثَٝٝإ ْاخؤف ١ْبٛٚ تٛضاْؿاٙن١ْس٠ ١٥ٚا٢ْ نسا٣٠ٚ١ْ زاخٛاظ٣ ب١ْس٠ ٚنؤ١ًٜ تٛضن١نإ، ١ٖضضب١ضث١َٝػط ٚ 

٣ٚٚ ١٥ٜٛبٝا١نإ بؤتا٠ٚ١   ْٛٚغا٣١ ضٚٚبا١ضِ  تٝابه٢َ، ٠ٚزيَ ١٥ّ ١َٖيَٜٛػت١ٜإ ٣٠ٚ١٥ ْاط١ٜاْس ن١ ز٠ضس١م با١ٚ ناض٠ 
ز٠غت٠ٚ١غتإ ضا٠ٚغذي، َري٠ ق١ضيٛض١ٜنا٢ْ زضي١ؾل ١ْى ١ٖض ٥اَاز٠ ١ْبٕٛٚ ب١ ز٠ْط زاٚاناض١ٜن٣١ ز٠غ١التساضا٢ْ 
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ٚ ثَٝٝإ ضاط١ٜاْس نا١   ْاضزبؤ )املًو ايٓاقط ٜٛغـ( َري٣ س١ي١ب  ث١ٜاَٝإ ٢َْٜٛ َٝػط٠ٚ٠ بهٔ، ب١َيهٛ ز٠غتٛبطز
( ٚغَٜٛٓس٣ طَٜٛطِا١َٜي٢ بؤ خبٕٛ، ٖٚاْٝاْسا ١ٖضن٢ ظ٠ٚٚ بَٝت بؤ سضظاا ْري زإ بَٓٝٔ ب١ ز٠غ١اَلت٢ )ؾذطاي١ٖضطٝع ب١ض١ٖ

زضي١ؾل تا ؾاض٠ن٣١ بس١ْ٠ز٠غت، ١ْبازا غٛثا٣ َٝػط َٖٝطف بََٝٓٝت ٚ زاطري٣ بهات، ١٥ٜٚـ ١ٜنػ١ض يا١ َااْط٢   
ٚازي زضي١ؾل َٚرياْا٢ قا١ضيٛض٣    ١ٜغُٛض نٛض٣ِٔ د١َاي١زٜ ظ ب١ض٠ٚ زضي١ؾل بعٚا،1250/ى648 )ضبٝع اآلخط( غاَي٢

ب١ضثطغ٢  ظٜا١٥زٜٜٔإ َري  ْاقط٠زٜٔن١ْٚٛ ثَٝؿٛاظ٣ َٖٚٝٓاٜا١ْ زضي١ؾل ٚ ي١ؾهط٣ س١ي١ب ب١ض٠ٚ ؾاض نؿإ، َري 
 .(31)٣ بؤ ٚاالنطزٕ ٚ ب١ب٢َ ٖٝض ب١ضطط١ٜى ن١ْٚٛشٚٚض١ٜ٠٠ٚ٠ن٢ ؾاض بٛٚ )ايسضب ايكػري(، ز٠ضٚاظ٠ز٠ضٚاظ
١ٓض ٚ ثَٝؿ٣١ٓٝ خؤ٣ ١٥ّ باْطَٗٝؿت١ٓ ٚ ٥اغاْهاض٣١ٜ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ثَٝؿه١ؾٝإ نطز، ٖؤناض ٚ ثاَي بَٝطَٛإ      

١ٜ١ٖ، ب١ض ي١ ١َٖٛٚ ؾتَٝو ق١ضيٛض١ٜنإ زَيػٛظ ٚ ١َ١٥نساض٣ َاَيبات٢ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ، الٜإ ١ْْط ٚؾ١ضّ ٚ ْاؾطٜٔ 
ٚباضٜو ؾاضَٜه٢ ١َظٕ  ى٠ٚ١ ن١ ز٠ٜاْٜٛػت غٛٚٛن١ تٛضن١ناْبٛٚ ٥اٚا ب١ ٥اغا٢ْ به١ٓ شَٜط ضنَٝـ ٚ ٜٚػت٢ ١ًََ

ٚغرتاتٝذ٢ ٠ٚى زضي١ؾل ثا٠ْٚسبه١ٕ ن١ ثاٜت١خت٢ ٚاَلت٢ ؾاّ ٚ ز٠ّٚٚ ؾاض٣ ططْط ٚ با١ٜخساض٣ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ بٛٚ 
ثاف قاٖري٠، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ )املًو ايٓاقط( ٜإ ي١ ١َٖٛٚ َري٠ناا٢ْ با٢ْ١ ٥ا١ٜٛب يا١ ؾااّ يا١نٔ ث١غآستط ٚ        

غتا١ْ زٚٚ الزا ْاغٝا٣ٚ ٚث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ زؤْه١ ي١ َْٝٛإ ١ٖضن١٥ّٛ ؾاٜػت١ٚ َػت١س١ق٢ باْطَٗٝؿذي بٛٚ،  طٛزلاٚتطبٛٚ،
يا٣٠ٚ١ ضٚبهاتا١   خع١َت٢ )املًاو ايٓاقاط( باٛٚ، ب١ض    َا١ٜ٠ٚى ي١ س١ي١ب ي١ ْاقط٠زٜٔٚ ط١ضّ ي١ ٥اضازا بٛٚ، َري 

ٚ  ي١ س١ي١ب ب١ضثطغٝاضَٜت٢ ٠ٚضططتبٛٚ يٓاقط()املًو ا ؾطَا٢ْ ب٠ٚ١ٖا َري سٛغا١َزٜٓٝـ ثَٝؿرت ٚ ١ٖض (32)زضي١ؾل
 .(33) ضق١

ظ( ٖاٚن١ضخ٢ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣، ٥اَاش٠ بؤ ٖؤناضَٜه٢ غ١ضْر 1273ى/672ّ : طا٢ْ )ابٔ ايعُٝسقََٝصْٚٚٛغ٢ ١ْ      
ي١ط١ٍَ ١ًََٛن١  ١ٜغُٛض نٛض٣ِغ١ضنا٠ٚ ٥ٝػال١َٝنإ ناٚثؤؾٝإ يَٝهطز٠ٚٚ ز٠َيَٝت د١َاي١زٜٔ  ن١ ضانَٝـ ز٠نات

( ز٠ْاغطإ شَٜطاٚشَٜط خ١ضٜه٢ ثٝالْطَٝطِإ بٕٛٚ ٚ ب١ االَطا٤ ايكاحل١ٝتٛضن١نا٢ْ َْٝٛ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ ي١ زضي١ؾل ن١ ب١ )
َٝػاط ٚ ؾااض٣ زضي١ؾال بس٠ْا١ ز٠غات غاٛثا٣        ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْاس٣ بب١غاذي ي١طا١ٍَ   ت١َابٕٛٚ ب١ زظ٣ َريا٢ْ ق١ضيٛضٜ

طٛا١ٜ ي١ تطغ٢ خؤٜإ ز٠غتجَٝؿد١ضٜإ نطز ٚ ث١ْاٜإ باؤ   ١ًََٛن٠ٚ١ٝ، َريا٢ْ ق١ضيٛضٜـ زضنٝإ ب١ّ ثٝال١ْنطز ٚ
زضي١ؾل ز٠بَٝت َٛن١ ٥ُٚٝتٝاظاتٝإ بؤ ظٜاز  إ خػت١ ثَٝـ ي١ ساَي١ت٢ ٖات٢ٓ بؤ)املًو ايٓاقط( بطز ٚ ١َضد٢ ٠ٚ١٥ؾٝ

 .(34)بهات
ضزب٠ٚ١ْٚٛ ضا٠ٚغتإ ٚ يَٝٛ ضٚشاْس٠ٚ ن١ ثَٝتعٝإ ب١ ١َٖي٠ٛغت١ ٚ ي١غ١ضُٝس( ي١ّ ٥اخؿت١ٜٓسا زٚٚ خاَي٢ ٚ)ابٔ ايع      

ٚ ١ًََٛن١ تٛضن١نإ، زَٚٚٝاإ: تاطؽ ٚ تا١َاع٢ َرياْا٢      ١ٜغُٛض نٛض١ٜ١ٖ٣ِ، ١ٜن١َٝإ: ثٝال٢ْ د١َاي١زٜٔ 
 .ق١ضيٛض٣
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َٜات ٚ          َٝٓط َٜٝٛػات١ ٥ا١ّ ٥اخؿتٓا٣١ )ابأ ايعُٝاس( ظاْػاتٝا١ْ بٓطخ بؤ ط١ٜؿذي ب١ضاغت٢ ٚ س١قٝك١ت٢ ١٥ّ ثطغا١، ث
ت ٚي١ نٛاضن٣٠َٛٝ طؿت٢ ضٚزا٠ٚنإ ٛا١ٜت ٚ بؤن٢ْٚٛ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ تطزا ب١ضاٚضز بهط١ََٖٜيبػ١ْطَٝٓطَٜت ٚ ي١ط١ٍَ ضٜ

 ت١َاؾا بهطَٜت ٚ ب١ ١٥زلاّ ٚ ب١غ١ضٖات١نا٢ْ ن١ زٚاتط ٖاتٔ بب١غرتَٜت٠ٚ١، ي١ ١٥زلا٢َ ١٥ّ ثطؤغ١ٜ١زا ز٠ط١ٜٓ١ ١٥ٚ
١ٜ ٖٚاٝض زٚٚضْٝا١ ٚا بَٝات، )املًاو     َٝري: خاَي٢ ١ٜن٢َ١ ٥اخاؾت٢ٓ )ابٔ ايعُٝس( زضٚغت ٚ ب١د٢َ ق١ْاع١ت٣١ ن١ بًَ

االَةطا٤  شَاض١ٜ٠ى ي١ )٢ ايٓاقط( زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ناضٚباض٣ زضي١ؾك٢ ططت١ ز٠غت ضابٛٚ ب١ ططتٔ ٚغعازإ ٚ َٛن١بطِٜٓ
 .(35)ٜـ ب١ْس نطز ٚ َاَي١ن٣١ تاالْهطا١ٜغُٛض نٛض٣ِ(، َا١ٜ٠ٚى د١َاي١زٜٔ ١ٝاحلايك

ا، نَٝؿ١ ٚ ضن١ب١ض٣ ٚ ١ناْتٛضن١َ١ًَٛن٠نإ ٚ نٛضزب١ًُٝال٢َْٝ ١٥ٜٛبي١ ضاغتٝسا ي١ٚ غ١ضز٠َسا ٚ ي١ َٝا٢ْ َ        
ٚ ب١ ظ٠ق٢ ي١ ضٚزا٠ٚناْا  إ ٥اؾهطابٛٚٛبؤ ١َٖ ْانؤن٢ َْٝٛإ َري ٚ غ١ضنطز٠ نٛضز٠نإ َٚري ٚ غ١ضنطز٠ تٛضن١نإ

 :ض٠ْطٝإ ز٠زا٠ٚ١ٜ، يَٝط٠زا زٚٚ صي١ْٚٛ ز٠خ١ٜٓ١ ثَٝـ ناٚ
انَٝؿا٢ْ )املًو ايٓاقط( بؤ زضي١ؾل ي١ ال١ٜٕ َرياْا٢ ق١ضيٛضٜا٠ٚ١ يا١ قااٖري٠     ن١ ز٠ْطٛباغ٢ باْطَٗٝؿذي ٚ ز٠غرتِ -

َٝت ٠ٚى )ابٔ ٚاقٌ( ز٠َي –٠ٚ، شَاض١ٜ٠ى َريٚ غ١ضنطز٠ ز٠غتطري نطا٠ٕؤظ٣ ن١ٚت١ ْاٚ ؾاض٠ٚ٠ٚ، ث١ؾ٣َٛٝ ٚ ٥اَيٛباَلٚب
إ بٕٛٚ ب١ تاٜب١ت ق١ضيٛض١ٜنإ ٚ َري٠ نٛضز٠ن ١ٖض ز٠غتطرينطا٠ٚنإ ي١ضاغتٝسا، ٚ (36)"ٚا٣١ْ ٚا تٛضى ١ْبٕٛٚ"ي١ –

 .(37)ٖاضٕٚ، عع٠زٜٔ ١ٖبٕٛٚ د١َاي١زٜٔتٝاٜاْسا غ١ٜؿ١زٜٔ، 
ؤؾٝإ ز٠ٜٚػت ٚ نؤٕ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ٚغ١ضد١ّ َريا٢ْ نٛضز، ضَٜع٣ غ١ضنطزا١ٜت٢ ١٥ٜٛب٢ نٛضزٜإ ز٠ططت ٚخ       

ظبٕٛٚ غ١ضنطزا١ٜت١ٝن٢ تٛضن٢ بَٝت١نا٠ٚ١ٜ، ٥اٚات١خٛا ؾ٠َٛٝ ، ب١ْس٠ ٚنؤ١ًٜ تٛضن١ناْٝـ ب١ ١َٖإب١ضططٜإ يَٝس٠نطز
ظ ٚ ي١ ناتَٝه٢ ْاغاو ٚ يا١ٚ   1250ى/648غاَي٢  –ز٠نطَٜت  ثاؾإ باؽ –ي١ َٖٝطؾ٢ ١٥ٜٛب١ٝنإ بؤ غ١ض قاٖري٠ 

َٜت٠ٚ١ ٚ نَٝؿ١ن١ ١ٜناالبَٝت٠ٚ١، شَاض١ٜ٠ى ي١ بربِ ١٥ٜٛب٢–٠ٚخت٣١ ١ْٖس٣٠ ١َْابٛٚ ؾ١ضِ ب١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ي١ؾهط٣ ؾاّ 
٢ ١ًََٛنٝا٠ٚ١،  عاع٠زٜٔ ١٥ٜبا١ن   نطز٣٠ تٛضى ثؿت٢ )املًو ايٓاقط( ٜإ ب١ضزا ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ نطز با١ َري ٚ غ١ض

االَةطا٤  ٚ )عاع٠زٜٔ ١٥ٜبا١ى   ض٢ْٚٚ نطزؤت٠ٚ١ ن١ نطز٣٠ٚ٠ ١٥ٚ َريا١ْ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ١٥ٚاْٝـ ٠ٚى  ١َقطٜع٣
ٚنٝٓٝإ  ف ن١ ضم١٥٠ٚناض٠ٜإ نطزٚ ي١ب١ض١٥ّ  -ع١ً اجلٓػ١ٝ- ( تٛضى بٕٛٚ ٚ ب١ ١٥ط١ض٣ غؤظ٣ ٖا١ْٚت٢ٜ٠ٚ١ ايبشط١ٜ

 .(38)ز٠ب٠ٚ٠ٚٛ ١٥ٜٛب٢ثَٝؿ١ٚا٣ غٛثا٣  يؤيؤي١ ؾ١َػ١زٜٔ 

غ١باض٠ت ب١ خاَي٢ ز٠َٚٚري ٣٠ٚ١٥ ٥اؾهطا١ٜ ز٠ٜإ ََٝصْٚٚٛٚؽ باغ٢ ١٥ّ باب١تٝإ نطز٠ٚ ٚ ١ْٖسَٜهٝإ ت١ٚاٚ       
ضِاغات١ )املًاو ايٓاقاط(     ،(39)خؤ ١ْ ب١ ٥اَااش٠ ٖاٚن١ضر ب١ْٚٛ، ٖٝهَٝهٝإ باغ٢ ؾتَٝه٢ ٚاٜإ ١ْنطز٠ٚ ١ْضاغت١ٚ

ٚاْهطا٠ٚ، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ت١ْٗا زٕ، ١َ١٥ف ؾتَٝه٢ ٥اغا٢ٜ ٚ نا٠ٚضِثازاؾت٢ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ زا٠ٚ١ٜ ٚ خ١الت٢ نط
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ٔ تٛضن١ ١ًََٛن١نإ زضي١ؾل ظ٠ٚت به١ٕ ٚ سٛن٢ُ ١٥ٜٛب٢ تٝاٜسا ي١ ْاٚ بب١ٕ ٚ ب١ز٠ضز٣ ١َب١غتٝإ ٠ٚ١٥بٛ ١ًََْٖٝ
 .ب٣١ٝ َٝػط٣ بب١٥ٕ١ٜٛ

 
 :ؾ٢ )املًو ايٓاقط( بؤ غ١ض قاٖري٠َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ َٖٚٝط -3
 
ضغاّ نطز، ١٥ٚإ بطِٚاٜإ ْاانطز،  ١)املًو ايٓاقط( ٚغ١ضد١ّ َريا٢ْ ١٥ٜٛب٢ ي١ ؾاّ غ ،طؤضِاْهاض١ٜنا٢ْ َٝػط      

ٛضن١نإ، ب١ْس٠ٚ خع١َتهاض٣ تٛثطِ ٚ ب١ ٥اغا٢ْ ي١ ْاٚبهَٝت ٚ ١ًََٛن١ تط٠ِٚا٢ٜ ١٥ٜٛب٢ ي١ َٝػط ٥ا٠ٖٚا نؾ١ضَاْ
١َتطغ٢ خب١ْ١ غا١ض  ١َ١٥ف  ٟزََٜٚٓٝٝإ ز٠غ١التٝإ غ١ضٚشَٜط به١ٕ ٚ ب١خؤٜإ د٣ٚ١ًَ سٛنِ بطط١ْز٠غت ٚ غ١ض٠ضِا

 .ؾاّ ٚ ضاؾهاٚا١ْ ١ٖض٠ِؾ٣١ زاطرينطز٢ْ به١ٕ
ؤظانا٢ْ يا١ َرياْا٢   ظ )املًو ايٓاقط( ٖاٚض٣َِ ي١ط١ٍَ ٥ا1250َى/648ي١ ْا٠ٚضِاغت٢ َاْط٢ ض١َ٠ظا٢ْ غاَي٢       

١٥ٜٛب٢ ٚ ب١ ٜا٠ٚض٣ شَاض١ٜ٠ى ط١ٚض٠ غ١ضنطز٣٠ نٛضز ٚ تٛضى ي١ زضي١ؾك٠ٚ١ ض٠ٚٚٚ َٝػاط ن١ٚتٓا١ض٣َِ با١ ٖٝاٛا٣     
غ١ْس٣٠ٚ١ْ َٝػط ٚ ظٜٓسٚنطز٣٠ٚ١ْ غ١ض٠ٚض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ ٚ ط١ٜؿت١ٓ ؾاض٣ غ١ظظ٠، تٛضن١ ١ًََٛن١ناْٝـ ي١ال٣ 

( ايعباغ١ٜ١ن٢ ْعٜو ؾاضؤنه٣١ )( ٚ ي١ دَٝطاشٟ ايكعس٠(٣ )10ضؤش٣ )خؤٜا٠ٚ١ْ ٥اَاز٠باؾٝإ نطز ٖٚات١ٓ ثَٝـ، ي١ 
د١ْط ب١ضثابٛٚ، ١َٖٛٚ ن١ؽ ي١ٚ با٠ٚض٠ِ زابٛٚ، غ١ضن١ٚت٢ٓ ١٥ٜٛب١ٝنإ َػاؤط١ض٠، ز٠غاتجَٝه٢ دا١ْطٝـ ٚا٣    

يا١   (40)ْا٣ٚ )املًو ايٓاقط(٠ٚ٠ خَٜٛٓسضا٠ٚ١ٜ ز٠ضز٠خػت، ت١ْا١ْت ي١ قاٖري٠ ٚ ١ْٖس٣َ ؾ٢َٜٓٛ ز٣ َٝػط خٛتب١ ب١
ٚ ي١ غاتَٝه٢ ١ٜناالن١ض٠ٚ٠زا، شَاض١ٜ٠ى غ١ضنطز٣٠ تٛضن٢ َْٝٛ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ ب١ خؤٜإ ٚ ط١ض٣١َ ضٚٚب١ضِٚٚب٠ٚ١ْٛ

١َ١٥ف ناضَٜه٢ خطاث٢ نطز٠ غ١ض ب١ض٣٠ ؾاّ ٚ  ،٢ ١ًََٛن٢عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ن ن١نساض ٚ ن١ى ٚ تؿاقٝا٠ٚ١ْ زاٜا١ْ ثاٍَ
 .(41)ت١ضاظ٣ٚٚ َٖٝع ٥ا٠ٚشٚٚ ب٠ٚ٠ٚٛ

ضؤَيَٝه٢ ت٠ٚ١ض٣ ٚ ب١ٓض٠ِت٢  ٚث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ّ باغ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ظؤضب٣١ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ب١ؾساضٜإ نطزيَٝط٠زا ٣٠ ١٥ٚ      
تٛضن١نإ تٛا٢ْ خاؤ٣ ز٠ضبااظ بهااٚ    عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى ٜٚإ ١ٖبٛٚ، ناتَٝو )املًو ايٓاقط( ي١ َٖٝطؾَٝه٢ ي١ ْانا٣ٚ 

ٚز٠غتطري٣ به١ٕ، ن١ن٢ عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى طف به١ْ١ غ١ض ١َْٖٝن١َٜٚت١ ز٠غتٝإ، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ زَيؿازبٕٛٚ ٜٚػتٝإ 
ْه١ ٚاٜإ ظاْٝبٛٚ ؾ١ضِ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ يَٝهطز٠ٚ ز٣ٚٚ تاال٢ْ ٚز٠غته١ٚت ن١ٚتٕٛٚ، نٛبٝٓٝإ ن١نساض٠ناْٝإ باَل٠ٜٚإ 

٠ْطاضٜإ ١ْبٕٛٚ ٚ ب١ضٛض٣ ْا٥ََٛٝسزش٠ َٖٝطؾَٝه٢ نطز، َريا٢ْ ق١ضي عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى٠ٚ١٥بٛٚ ناتَٝو  ٚغ١ضن١ٚت١ْٚٛ،
ثا١ٜن٢ ١ًََٛن٢ ب٠ٚ١ْٚٛ ت١ْٗا ضٚٚب١ض٣ِٚٚ غٛب١  يؤيؤ ق١ضيٛض٣ ٚ ؾ١َػ١زٜٔ ظٜا١٥ز٢ٜٓنطز، ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠، َري 

 .(42)تَٝهٝإ ؾهاْسٕ ٚ ثامشا٠ٜٚإ تا غ١عٝس٣ َٝػط خؤٜإ ١ْططت٠ٚ١
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، ١٥ٜٛب١ٝنإ ظٜاَْٝه٢ قٛضغٝإ ١٥ّ ؾ١ضِ ٚ يَٝهسا١ْ ب١ ثَٝه١ٚا٠ٚ١ْ، ب١ غ١ضن١ٚت٢ٓ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ ت١ٚاٚ بٛٚ       
 :يَٝه١ٚت شَاض١ٜ٠ى َري ٚ غ١ضنطز٣٠ ْاغطاٚ نٛشضإ ٚ ب١زٌٜ طريإ ن١ ظؤضب١ٜإ نٛضزبٕٛٚ

ضظاضٟ ٠ظ با١زض٠ز٢ٜٓ زٚٚ َاري٣ تاط٣ ناٛضز     ٚ قا١ضيٛض٣  ٢َريغا١ٜؿ١زٜٓ  ناٛض٣ِ ٣ اعٝػ ْاقط٠زٜٔنٛشضا٢ْ َري -
 َٝسٟ.١س ٢ٚؾ١َػ١زٜٓ

 .٣ٚٛ ي١ ؾ١ضِزابٛض٣، زٚاتط ي١ ًَٝاْسا ي١ب١ض ١٥ٚ ضؤَي٣١ طَٝطاق١ضي ظٜا١٥ز٢ٜٓطريا٢ْ َري ب١زًٜ -

 .ق١ضيٛض٣ ٚزٚا٣ ن١ْس ضؤشَٜو طٝا٢ْ ي١ز٠غتسا ٢بطٜٓساضب٢ْٚٛ َريسٛغا١َزٜٓ -

 .(43)ق١ضيٛض٣ ٢ٓطريا٢ْ َريؾ١ٖاب١زٜب١زًٜ -

 .تٛضب٣١ ق١ضيٛض٣ نٛشضا٠ٚنإ ق١ضيٛض٣ بطإ بؤ ؾاض٣ قٛزؽ ٚ ب١خاى غجَٝطزضإ، ١٥ٚٚ ؾ١َٜٓٛ زٚاتط بٛب١      
ي١ ظٜٓسإ بٛٚ، داضَٜه٢ تط )ابٔ ايعُٝس( ظاْٝاض٣ دٝااٚاظ يا١    غ١ٜؿ١زٜٔغ١باض٠ت َري٠ ق١ضيٛض١ٜنا٢ْ قاٖري٠، َري  

زاٚا٣ نطز خٛتب١ ي١ قاٖري٠ ب١ ْاا٣ٚ )املًاو    غ١ٜؿ١زٜٔز٠غت٠ٚ١ ز٠زات ٚ ز٠َيَٝت، َري ١ظاْٝاض٣ ََٝصْٚٚٛغا٢ْ تط ب
ْاع١ت٢ ب١ٖاٚ ظٜٓسا١ْٝناْٝؿ٢ َٖٝٓا ١َٖإ ضاٜإ ١ٖبَٝت، ١َٖٛإ ٚا تَٝطا١ٜاْطابٕٛٚ  ايٓاقط(٠ٚ٠ خبَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ ٚ ق١

ب٣١َ١ ظا٢ْ ٚ ١ْٖسَٜو ي١ٚ ظٜٓساْٝٝا٣١ْ ي١ غَٝساض٠زا، عع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى ٢ ١٥ٜٛب٢ غ١ضن١ٚت٠ٚٛ ٚ َٝػط٣ ططت٠ٚٛ، ٖؾا
ؤشطاضٜإ نطز ناض٣ ٚا١ْنات ٚ ن٢ ٜا٠ٚض ٚ زاضٚز٠غت١ن٣١ ٥اَٝـ ب١ٖ١َإ ز٠ضزببات، ن١غ١ٜؿ١زٜٓب١ت١َابٛٚ َري 
ي١ خان٢ َٝػط ز٠ض٣ نطز ٚ ١٥َٝـ ٚ ٝإ ث٢َ ْاغاْس، ١٥ٜٚـ ثاف َا١ٜ٠ٚى ٥اظاز٣ نطز غ١ٜؿ١زٜٓن١غا١ٜت٢ َري 

 .(44)ط١ضِا٠ٚ١ٜ زضي١ؾل
ز٠َيَٝٔ ناتَٝو ظٜٓسا١ْٝٝنإ ي١ ١ٖٚاَي٢  ظ( ١٥ٚا1451ى/855ّ: ب١زض٠ز٢ٜٓ ع١ٜٝٓ١ )ايعٝين ١َقطٜع٣ ٚن٢ ١ٖض       

خؤؾٝإ ؾاط١ؾط١ بٕٛٚ ٚ ٜٚػاتٝإ  ي١ ططتٛٚخا١ْ ٖات١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ ي١  ضن١ٚت٢ٓ )املًو ايٓاقط( ٥اطازاضنطا٠ٚ١ْ،غ١
عاع٠زٜٔ  ١ْبٛٚ ٚ د٢َٝ َٖٝؿذي ي١ ثَٝـ ز٠ضطا٣ َااَي٢   اظ٣ب١ّ ناض٠ ضِ غ١ٜؿ١زٜٔق١ال٣ )اجلبٌ( نؤْرتؤٍ به١ٕ، َري 

 .(45)٢ٕ١ َاَي١ن٣١ تاال٢ْ به١َْٜٗٝؿت خ١َيه ٚ ثاضاغتَٓساَي١نا٢ْ ٚ زاْٝؿت ١٥ٜب١ى 
١ٖٚاَي٢ غا١ضن١ٚت٢ٓ   ب١ غ١ٜؿ١زٜٔيَٝهبسض٠ٚ١َٜٓ ن١ َري  ز٠نطَٜت ١٥ّ زٚٚ ضٜٛا١ٜت١ ثَٝه٠ٚ١ بب١غرت٠ٚ١َٜٓ ٚ ٚا      

٠ٚ١، با١الّ ٥ا١ّ ١َٖيَٜٛػات٣١    ٢ ١٥ٜٛبٝا ٖؾاا ٓس٢ْ خٛتب١ ب٠ٚٛ ب١ ْاا٣ٚ  غٛثا٣ ؾاّ زَيدؤف ب٠ٚٛ ٚ خٛاظٜاض٣ خَٜٛ
بهات ٚ بٝاْجاضَٜعَٜت، ١٥ٚ ع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى ٝعتاٚا١ْنا٢ْ ٚ َٓساَي١ بَٝ شٕٚ انؤن٢ ي١ َاٍَ ز ،٠ٚٛب١ضب١غت ٚ ضَٜطط ١ْب

١٥ّ ١َٖيَٜٛػات٣١  ع٠زٜٔ ١٥ٜب١ى ٝعٚ ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ٜا٠ٚضا٢ْ  (46)اْاؽ بٛٚزخؤ٣ َطؤظَٝه٢ ١ْؾػب١ضظ ٚ دٛاََٝط ٚخٛ
  .زنطزْٝإ زيَ نطز بَٝتَري٣ ق١ضيٛضٜإ بؤ ضْٚٚهطزبَٝت٠ٚ١ ٚ زاٚا٣ ١ْى نٛؾت٢ٓ ب١َيهٛ ٥اظا
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ظ ي١ ظٜٓسإ طٛظ٠ضاْس٣، ي١ّ غاَيسا ث١ضيا٢ْ ٥اؾت٢ ي١ َْٝٛإ )املًو 1253ى/651ؾ١ٖاب١زٜٓٝـ تا غاَي٢  َري      
ال ي١غا١ض نا١ْس خاَيَٝاو ثَٝهٗااتٔ، با١ث٢َٝ خااَيَٝه٢       َاؤضنطا، ٖا١ضزٚٚ   عع٠زٜٔ ١٥ٜبا١ن٢ َا١ًَٛن٢   ايٓاقط( ٚ

بها١ٕ، ٥ا١ّ ثطغاا١     ٣ٛٚ ١ٖضن٢ زٜاٌ ٚ ب١ْسناطا٣ٚ ١٥ٜٛبا٢ ١ٖٜا١ ٥اااظاز ضَٜهه١ٚتٓا١َنا١ ١ًََٛن١ناإ ز٠با
بٕٛٚ ن١ٚت ٚ ط١ضا٠ٚ١ٜ ٝـ ب١ض ٥اظازب١د٢َ نطا، ض َريَٜه٢ ١٥ٜٛب٢ ١ٖبٛٚ ب١ضزضإ ٚ ز٠نطَٜت بًَٝٔ َري ؾ١ٖاب١زَٜٓٝد

 .(47)زضي١ؾل
١ًََٛن٢ َا٠ٚ١ٜ، ي١ّ غاَي١زا ع٣ غٛثا٣ ظ ي١ ض1258ٜى/656ن١ تا غاَي٢  ،َا٠ٚت٠ٚ١ َري د١َاي١زٜٔ ٖاضٕٚ     

٢ ٖاٚثا١ضيا٢ْ نا١   بٝربغا  َري٣ ١٥ٜٛب٣١ٝ نا١ض٠ى ٚ  )املًو املػٝح عُط  ١َريزا ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ نطز ب ي١ط١ٍَ نؤ١ََي٢َ
ثا٣ ١ًََٛن٢ ي١ط١ٍَ َري٠ ١ٖالت٠ٚٛنا٢ْ تطزا ب١ زٌٜ طريإ ٚ ي١ ٢ًَ َٝػط، زٚاتط ي١ ؾ١ضَِٜهسا زش٣ غٛ ١ٖاَلتبٛٚ ي١

 .(48)١َٖٛٚإ زضا
 

 :َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤٍ ٕ ي١هطزضططَٜريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ٚ ضِؤَيٝإ ي١ ب١ -4
 
ث١ضنسا٣٠ٚ١ْ إ نطز ي١ ب١ضٜٝغ١ملاْس ٚ ثؿهساض ٢ خؤٜإٜنٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ ي١ّ ب١ض١ٜ٠ؾسا، زَيػؤظ٣ ٚ ٠ٚؾازاض      

٣ٚ ق١ضيٛضٜا١نإ  ن١ْس ظاْٝاض٣ ي١َا١ضِ ٥ا١ّ ال١ْٜا٣١ ََٝاصٚ    بؤ غ١ض ؾاض٠نا٢ْ ٚالت٢ ؾاّ، ١ٖض َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤٍ
 ْات١ٚا٠ٚ.

ٚ )املًو ايٓاقط( ٚ خ١َيه٢،  -ظ1260/ى658غاَي٢ -زضي١ؾل ْعٜو ب٠ٚ٠ٚٛ  النؤ ي١١ٚ ز٠َا٣١ْ ١َتطغ٢ ٖؤي        
غ١ز ١ٖظاض نا١ؽ ز٠زا يا١    بٛٚ ٚ شَاض٣٠ خؤ٣ ي١طاْي١ؾهط٣٠ بؤ ؾ١ض٣ِ ١َغؤٍ ثَٝه٠ٚ١هطز ٚ ١٥ٚ ؾاض٠ن١ٜإ نؤَي

 ٢ نٛض٣ِٚ ؾ١ٖاب١زٜٓ ْاقط٠زٜٔ :يَٝهطز ٚ خؤٜإ زظ٠ٚ١ٜ، ت١ْٗا َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ع١ض٠ب ٚ ع١د١ّ، ١َٖٛٚ باَل٠ٜٚإ 
سٛغا١َزٜٔ ٚ ن١نساض٠ناْٝإ ٚ ن١ْس غ١ضنطز١ٜ٠ن٢ تط٣ نٛضز ٚ ١ْٖسَٜو  ٢ نٛض٣ِظٜع ٚ ؾ١ٖاب١ز١ٜٓؾ١َػ١زٜٔ ع

ًاو ايٓاقاط(   ، ي١ّ ١ْٖا١َت١ٝ نؤ١ََي٢ ١ًََٛن٢ تٛضن٢ ي١ٚاْا٣١ يا١ خعَا١ت )امل   (49)١ًََٛى ي١ ز٠ٚض٣ َا٠ٚ١ْ
 ناٛض٣ِ  َاب٠ٚ١ْٚٛ، ؾطغ١تٝإ َٖٝٓاٚ ب١ ت١َابٕٛٚ ١٥ّ ١ٖي١ بكؤظ٠ٚ١ْ ٚ بٝهٛشٕ، يَٝط٠ف ق١ضيٛض١ٜٝنإ ٚ د١َاي١زٜٔ

 .(50)غُٛض ٖات١ٓ ز٠غت ٚ ضظطاضٜإ نطز١ٜ
١ٚ ١ٖض٠ِؾ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ شٕ ٚ َٓاَي١ناْٝإ ض٠ٚا٣١ْ َٝػط نطز ١ْى به١ْٚ١ ز٠غت ١َغؤٍ، ي١ ث١ٜاََٝه٢ ثطِ      

ي١ )املًو ايٓاقاط( ٚ ناٛاض طا١ٚض٠ ب١ضثطغا٢      ٣ٖؤالنؤ زاٚا ،ظ1260ى/658 ي١ َاْط٢ غ١ؾ١ضٟ غاَي٢ طٛض٠ِؾ١زا
ٚ ؾا١ض٣ِ   نطز ن١ ب١ضطط٣ بَٝػٛٚز٠ -ق١ضيٛض١ٜ ْاقط٠زٜين١َب١غت -ق١ضيٛض٣ ع١ال١٥زٜينز٠َٚي١ت١ن٣١ ي١ ٚا١ْ َري 
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ٕ َٓا١ٜ١َناسا با١ تْٛاس٣ ث١ٜا١َنا٣١ ٖؤالنؤ    ، ١٥َاْٝـ يا١ ٠ٚالَ (51)خؤنٛش٣ ١ْن١ٕ ٚ خؤٜإ بس١ْ٠ ز٠غت٠ٚ١  ٜاا
 .(52)٠ٚ٠طزن ٜا٠ٚ١ٕ ٚ ي١ ب١ض١ٖظ٢ خؤٜإ بؤ ب١ضطط٣ ٖؤؾٝاضخػت٠ٚ٠ ٚ ثطؤثاط١ْس٠ناْٝإ ب١ زضؤطزض٠تسن
ق١ضيٛض٣ ي١ط١ٍَ نٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜٝنإ ي١ )املًو ايٓاقط( دٝاب٠ٚ٠ٚٛ ٚ  ٣خهطزٜٔ ٠زض١ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠، َري ب      

ٖؤالنؤ ز٠زظَٜت٠ٚ١ ٚ  ٟب١٥ٚٚ٠ٚ١ْٚٛٚ خؤ٣ ي١ ضٚٚب١ضِ(٠ٚ٠ نطز، ب١ ب١ٖا٣١ْ ٣٠ٚ١٥ طٛا١ٜ املًو املػٝحإ ب١ )ٝث٠ٜٛ١ْسٜ
 .(53)نٔتطغٓؤ ّ بٛاض٠زاٚ غ١ضنطز٠نا٢ْ ي١ طط٣ ضابَٝت زش٣ ١َغؤٍضْا١َٜٜٚت ب١ ؾ١ض٣ِ ب١

 ٢عع٠زٜٓا  ٣ ناٛض٣ِ ز١َ١زٜٔ ذل١زض٠، َريبزا ٣ٚ٠ ١َغؤٍي١ ؾ١ض٣ِ ؾاض٣ ظيل ٚ ثَٝؿططتٔ ي١ ثَٝؿط١ِٖض٠ٖٚا       
ٚ ال١َْٜٝه٢ ب١ض١َٖيػت٢  نطز٢ ٜظ( بٛٚ ب١ؾساض1284-1244ى/683-642: ق١ضيٛض٣ ن١ ي١ خع١َت٢ )املًو املٓكٛض

 .(54)ا٠ٚت٠ٚ١طَٝطِ بؤ خ١َيه٢٢ ٝغٛثا٣ ١٥ٜٛب
 

 :١ًََٛنٞ ضيٛض١ٜٝنإ ي١ غ١ضز٢َ٠نٛضز٠ ق١ غ١َّٗٝ:
 
 ي١ غ١ض٠تا٣ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛنٝسا:-1
 

ناض٠ْٛٚغبٕٛٚ، ٜٛب١ٝنا٠ٚ١ْ بٛٚ، ١ٖض ٥اٖٚاف ٖا٠ٚضن١ٚت٢ٓ نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ ٖاٚنات ٚ ب١ٖؤ٣ ٠ٚ١٥ى نؤٕ ز      
 ي١ط١ٍَ ١َْا٢ْ باالز٠غت٢ ٚ غ١ض٠ٚض٣ ب١َٓاَي٣١ ١٥ٜٛب٢ ٚ نعبٕٛٚ ٚالٚاظب٢ْٚٛ ؾ١ضَاْط٠ِٚاٜٝإ ٚ ن١ٚتٔ ٚ ضٚخا٢ْ ١ٜى

ثا٢ْ ضٚزا٠ٚنإ ٚٚضز٠ ٚٚضز٠ نؿا٠ٚ١ْ ٚ بعضبإٛٚ ٚ  ١٠ن٢ َريْؿ١ٓٝ ١٥ٜٛب١ٝنإ، َريا٢ْ ق١ضيٛضٜـ ي١ طؤض٣ِ ٜي١زٚا
نطإ ٚ َٛٚنا١ ٥ٚٝكتاعاتٝاإ زيَ   اضالبطإ ٚ زٚضخطا٠ٚ١ْ ٚ طؤؾ١طريي١ال١ٜٕ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ تٛضن٠ٚ١ٝ ي١ غ١ض ن

تساضا٢ْ ١ًََٛن٢ ي١ ١َضِ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ي١ غؤْط٣١ ٥ا٠ٚ٠ٚ١ باٛٚ، نا١    ١آلغ١ْطا٠ٚ١ٜ، زٜاض٠ ١٥ّ غٝاغ١ت٣١ ز٠غ
١ تٛضن١نإ نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜناْٝإ ب١ زؤغت٢ طٝاْٝب١طٝا٢ْ َاَيباات٢ ٥ا١ٜٛب٢ ز٠شَااضز ٚ با١ٚ ثَٝٛزاْطا١      ١ًََٛن

نٝهطزٕ ن١ ْٛاْسٜإ ي١ ب١ضط١ططتٔ ٚ زانؤ ظ٣ ٚ ١َٖيٜٛػت١ دٛاََٝطا٣١ْإ ي١ط١ٍَ ز٠نطزٕ ي١ب١ض ١٥ٚ زَيػؤ١َٖيػٛن١ٚتٝ
إ ز٠ضِٚا٢ْ، ١ٖض ظٚٚ ٝٚ زٚٚزي٠ٚ١َٝ ي١ َريا٢ْ ق١ضيٛضٜ ي١ غ١ض٠ٚض٣ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢، ١٥ٚإ ١ٖضز٠ّ ب١ نا٣ٚ طَٛإ

خبط٠ٚ١َٜٓ، غٝاغ١ٝ ططْط١نإ زٚضٚ ْس٠ غ١ضباظ٣ ناضَٜه٢ ٚاٜإ نطز ن١غا١ٜت٢ ٚ غ١ضنطز٠ َٚري٠نا٢ْ ق١ضيٛض٣ ي١ ْا٠ٚ
٣ ؾاّ ٢ ١٥ٜٛب٢ )املًو ايكاى اٜٛب( ٚ )املًو ايٓاقط( ثَٝؿ١ْط٢ غٛثاٖز٢َ٠ ١ٖضزٚٚ ؾاغ١ض ي١ ن١، ْاقط٠زَٜٔري 

 : ّايهتبة٢ )طا، ََٝاصْٚٚٛٚؽ  نبٛٚ، ن١ن٢ ي١ ز٠غتجَٝه٢ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ن١ْس غاٍَ بَٝهاض َا٠ٚ١ٜ ٚ ؾ١ضاَؤف 
، (55)"ق١ضيٛض٣ بٛٚ ٚ خؤؾٝٝإ ب١ ناض٣٠ ١ْز٠ٖات ٢ْاقط٠زٜٓتٛضن١نإ ن١ضبٝإ ي١ َري ظ( ز٠َيَٝت: "1362ى/764
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ٔ ب٢ْٚٛ ز٠غ١الت٢ ١٥ٜٛب٢ ي١ زضي١ؾل، َري ٚ الٚاظالنؤ بؤ غ١ض ٚالت٢ ؾاّ ؤبٛٚ ثاف َٖٝطؾ١نا٢ْ ٠ٚ١٥ٖ ٚ  ْاقاط٠زٜ
ٔ  ٖو ؾاا ن١نساض٠نا٢ْ طريإ ٚ ز٠غتب١غ١ض نطإ، زٚاتط ناتَٝ -1259/ى658-657)قطةع  ٢ َا١ًَٛن٢ غا١ٜؿ١زٜ

١ٜن٢ قاِٜ ٚ زٚض٠ز٠غت٢ ق١ضيٛض١ٜنإ ٚ ١ٖظاَي١نا٢ْ ي١ دَٝطا ْاقط٠زٜٔ( ؾاض٣ زضي١ؾك٢ ططت، ٜٚػت٢ َري ظ1260
 .(56)ت ٚ ض٠ٚا٣١ْ قاٖري٣٠ نطزٕ ٚ ي١ ق١ال٣ ؾاض٠ن١ ظٜٓسا٢ْ نطزٕظٜٓسا٢ْ بها

( ثاغاٚ بؤ ١٥ّ ايعاٖطظ( ١ٖٚازاض٣ ١ًََٛن١ٝنإ ٚ ْٛغ١ض٣ نتَٝب٢ )تاضٜذ املًو 1285ى/684ّ : )ابٔ ؾساز        
٥ا١ٜٛب٢ ٜاإ   اظا )املًو ايٓاقاط(٣  ٚ َريا٢ْ ز٣ ق١ضيٛض٣، ١ٖضط ْاقط٠زٜٔناض٠ ز٠ََٖٝٓٝت٠ٚ١ طٛا١ٜ نات٢ خؤ٣ َري 

ز٠غاتطري بهاات ٚ ض٠طٛضِٜؿا٣١     -(٣ يَٝٓاطا ايعةاٖط ٚ ْاظْاا٣ٚ )املًاو    ٙن١زٚاتط باٛٚ با١ ؾاا    –ٖاْس٠زا بٝربؽ 
 .(57)زاضٚز٠غت١ن٣١ ي١ َري٠ تٛضن١نإ ز٠ضبََٗٝٓٝت

ًو ن١ َريَٜه٢ ْاٚزاض بٛٚ ي١ ١ٖضزٚٚ غٛثا٣ )امل ق١ضيٛض٣ ٢سٛغا١َزٜٓ ٢ نٛض٣ِي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ َري ؾ١ٖاب١زٜٓ      
ًََهَٛاَي٢  ايكاى( ٚ )املًو ايٓاقط(زا، ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛنٝسا ْابٛت نطا ٚ ي١غ١ض ناض البطا، ت١ْا١ْت خاْٛٚب١ض٠ ٚ 

 .(58)تٛؾ٢ ضٚخاْسٕ ٚ تَٝهسإ ٖاتٔ
ثاف ٣٠ٚ١٥ ١َغؤٍ ق١ال٣ ق١ضيٛضٜإ زيَ  ق١ضيٛضٜـ، ٢غ١ٜؿ١زٜٓ نٛض٣ِ ٢ْاقط٠زٜٓ نٛض٣ِ ١ٖ٢ض٠ٖٚا َري عع٠زٜٓ      

 ي١ّ زٚٚ ؾ١َٜٓٛ ١ْٖسَٜو ناض٣ ثَٞزضي١ؾل، ط١ضا٠ٚ١ٜ  ١َٖيٗات بؤ َٝػط ٚ ثاف َا١ٜ٠ٚى ي١ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ز، ظ٠ٚت نط
 ١ت٢ َا١ًَٛن٢ غجَٝطزضا ن١ غ١ضنا٠ٚنإ دؤض ٚغ١ْط٢ ١٥ّ ناضا١ْٜإ زٜاض٣ ْا١نطز٠ٚ، زٚاتاط يا١ ناضٚبااض٣ ز٠َٚيا     

ٚ ي١ ْعٜاو ١ْخؤؾادا٣١ْ قا١ضيٛض٣ نا١ َاري      ضزابصخطا٠ٚ١ٜ ٚ ب١ بَٝهاض٣ ز٠ٜطٛظ٠ضاْس ٚ شٜا٢ْ طؤؾ١طري٣ ١َٖيزٚٚض
 .(59)ظ ٠ٚؾات٢ نطز1282ى/681بٓٝات٢ ْابٛٚ ي١ زاََٝٔ نٝا٣ قاغٕٝٛ ْٝؿت١د٢َ بٛٚ ي١ غاَي٢ ٢ ثاثري٣ غ١ٜؿ١زٜٓ

ظ ١٥ٚ ز٣١َ٠ )املًو ايٓاقط( ٚط١ٚض٠ ب١ضثطغا٢ْ ي١ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣، ١َٖيػاإ شٕ  1260/ى658ي١ غاَي٢  ٚ       
ٛ   َب قٛتع ض٠ٚا٣١ْ َٝػط نطز ١ْبازا به١ْٚ١ ز٠غت غ١ضباظ٠نا٢ْ ١َغؤٍ، غ١ٜؿ١زَٜٔٚٓساَي١ناْٝإ  زٚٚ ضاباٛٚ  غاَٝ

ثاض٠ ٚ غاَاَْٝه٢ ط١زيَ ز٠َيَٝت: " ١َقطٜع١ٖ٣ضن٢ ظٜاطِ ٚ ظٜاٛ ٚ خؿاٌ ٚ ثااض٠ ١ٖبٛٚ ب١ظؤض ي١ٚ ٥اؾط٠تا٣١ْ غا١ْس، 
 .(60)"ظؤض٣ ي١ ٖاٚش١ٜٓنا٢ْ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ غ١ْس ٚ ١ْٖسَٜهٝا٢ْ غعازا
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 ظ(:1277-1260ى/676-658: بٝربؽ )ايعاٖطي١ غ١ضز٢َ٠ -3
 
ظ( دًَا٣ٚ١ ز٠غا١الت٢ ططت١ز٠غات ٠ٚى يا١ ناطز٠ٚ٠ ٚ      1277-1260/ى676-658بٝاربؽ  )ايعةاٖط  وناتَٝ      

١َٖيَٜٛػت١نا٢ْ ب١ضاؾها٣ٚ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، زضن٢ ب١ ططْط٢ ٚ ب١ٖا٣ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ نطز ٚ ١٥ٚ خع١َت١ ظؤض٠ ٚ ضؤَي١ 
ٚ ١ٖغت٢ ب١ ن١ٚت٢ ٚ ٝإ نطز٠ٚ اْي١ ب١ضناٚ ططت ن١ ١٥ٚإ ثَٝؿه١ؾ٢ ٥ٝػالّ ٚ ٚاَلت٢ َٛغًَُاْ ٠ٟ١ٜؾ١ُْسا١ْؾ١ض

غٝاغ١ت١نطز ن١ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ثٝاز٣٠ ز٠نات ز٠ضس١م َرياْا٢ قا١ضيٛض٣ ٚ با١نطز٠ٚ٠ ١ْٖاسَٜو      ْاض٠ِٚا٢ٜ ١٥ٚ
 :ض٣ بؤ ٚاد٣١ٗٝ ضٚزا٠ٚنا٥ٕٝذطا٥ات٢ ١٥زلاَسا ن١ ب١ْٚٛ َا٣١ٜ ط١ضِا٣٠ٚ١ْ َريا٢ْ ق١ضيٛ

َريؾ١َػ١ز٢ٜٓ نطز٠ ْؤ١ٜٓض٣ ز٠َٚي١ت ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ٚ ب١ضثطغ٢ َٖٝطؾربزٕ بؤ غ١ض  نٛض٣َِريؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ  -
، (61)ن١ بطٜت٢ بٛٚ ي١ غ١ز ت١ٚاؾ٢ ٥ٝكتاع)ايؿتٛسات( َٚٛن١ٜ١ن٢ بؤ بط٠ٚ١ِٜ ي١ ؾ٣٠َٛٝ  خان١َٗيطط٠نإثَٝط١نا٢ْ 

 .(62)ظ ٚ َٛن١ن٣١ بؤ نٛض٠ِن٣١ َا1263٠ٚ١ٜ/ى٣661 َا٠ٚ١ٜ تا َطز٢ْ ي١ غاَي٢ ناض٠ن١ َري٣ ق١ضيٛض٣ ي١غ١ض
ظ ث١ً ٚثا٣١ٜ 1264/ى٢662 ي١ ظٜٓسإ ٥اظازنطز، ب٢َ ٣٠ٚ١٥ ناضَٜه٢ بؤ زابري بهات، تا ي١ غاَي٢ ْاقط٠زَٜٓري  -

ب١خؿ٢ ٚ نطز١ٜٝ ١َْٜٓٛض ٚ ثَٝي١ ن١ْاض٣ ؾاّ  ٥ٝكتاعغ١ضباظ٣ بؤ ط١ضِاْس٠ٚ٠ ٚ نطز٣ ب١ َري ٚ ثاضن١ ظ١ٜٝٚ٠ن٢ ٠ٚى 
ٚازي ن١ْاض٠نإ ي١ دَٝطا٣ َري ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ بطا٣ تا زضَٜص٠ بسات ب١ دٝٗاز ٚ ب١ضط١ططتٔ ي١ ث١الَاض ٚ ١َتطغ١ٝٝنا٢ْ 

 .(63) خان١َٗيطط٠نإ
 طِاٚ ١٥ضن١نا٢ْ غ١ضؾا٢ْ غ١ضن١ٚتٛٚا١ْي١ط١ٍَ ز٠غتب١ناضب٢ْٚٛ ضؤَي٢ ؾٝاٚ ٚ ؾاٜػت٣١ خؤ٣ طَٝ ْاقط٠زَٜٔري       

 ،(66) خان١َٗيطط٠نإط١ٜاْس٠  طٝا٢ْ ٚ َاَي٢ ٚ ظٜا٢ْ (65)ٚ ع١غًٝؼ (64)دَٝب١د٢َ نطز ٚ ١َٖي١ُت٢ بطز٠ غ١ض ق١ٜػاض١ٜ
٢ زا ٚ ضظطااضنطزْ ١ب١بؤ٣١ْ غ١ضن١ٚت١ٓنا٢ْ غاٛثا٣ َا١ًَٛن٢ ب١غا١ض ؾ١ض٠ِزلا     -ظ1265/ى663-بؤ غاَي٢ زٚاتط

ٛظاضَٜه٢ ب١ضؾطاٚا٢ْ ي١ ٜن٢ ب١ ؾ١ضَاَْٝه٢ ؾ١ض٢َ ظ١ٜٚ٠ن٢ ز٣، غَٛيتا٢ْ ١ًََٛق١ٜػاض١ٜ ٚ ١٥ضغٛف ٚ ن١ْس دَٝطا
ٚ ن١غا١ٜت١ٝ ْاغطا٠ٚنإ ١٥ٚا٣١ْ ١ْخـ ٚثؿاهساضٜإ   ٠ْاٚن١ تاظ٠ ضظطاضنطا٠ٚنإ زاب١ؾهطز ب١غ١ض َري ٚ غ١ضنطز

 .(68)ب١ضن١ٚت (67)ن١ ٣٠ْٛٝ ز٠ظ١ض٣ )ايربز االظيط(٣ ْاقط٠ز١ٖٜٔبٛٚ ي١ّ غ١ضن١ٚتٓا١ْ، ي١ٚا١ْ َري 
ٞ   ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ يا١ خعَا١ت ٚ دٝٗااز ٚ با١ض٠ظا٢ْ     قط٠زْٜٔاَري         تاا غااَي٢    ؾااّ  ٣نا١ْاض  يا١ ضٜباتا١ناْ

 .(69)ظ نؤن٢ زٚا٢ٜ نطز1266/ى665
 ه٢ الٚاظ ٚ بَٝس٠غ١الت بٛٚ،١َٖٝ ؾا، نبٛٚ( املًو املػٝةح ي١ خع١َت٢ ) ق١ضيٛضٟ ن١ ثَٝؿرت ٣خهطزٜٔ ض٠ز١َري ب - 

بٝربؽ(  )ايعاٖطظ 1263ى/661بطِاٚ بٛٚ، ي١ غاَي٢ ٚ ٚ بَٝهاض ٚ َٛٚن١َري٣ ق١ضيٛض٣ ب١ضثطغ١ٝٝن٢ ١٥ٚتؤ٣ ١َْابٛ
ـ ٚا٣١ْ قاٖري٣٠ نطز، َري ض٠(٣ ز٠غتب١غ١ضنطز ٚ املػٝح٢ ططت ٚ)املًو ن١ض٠نباشَٜط٣  خاؤ٣ ط١ٜاْاس٠    با١زض٠زٜٓٝ
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نطز، ٥ا١ّ  نؤ١ْ ١ٖظاَي٢، ١٥َٝـ ضَٜع٣ يَٝٓاٚ ٖاٚض٣ِ يَٝسا٠ٚ١ٜ ٚ ٥ُٝتٝاظ ٚ ؾطَاا٢ْ باؤ ز٠غات١ب١ض    ٢غبٝربخع١َت 
(٣ د٢َ َٖٝؿات ٚ ث٠ٜٛ١ْاس٣ با١ )املًاو     املًو املػٝحبٝربؽ ضَٜع٣ ) اليَٝهطز١ٜ٠ٚ١ْ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ف بٛٚ ن١ ١٥ٚ نات٣١

 .(70)ناٚزَٜط٣ نطزبٕٛٚ ٚ ٜاض١َت٢ زابٕٛٚ َري ب١زض٠زٜٔايٓاقط(٠ٚ٠ نطز، شٕ َٚٓاَي١نا٢ْ ي١ ؾاض٣ ْابًؼ ب١دَُٝإ، 
ظ بَٝهاض ٚ ْاْربِاٚ بٛٚ، يا١ّ غااَي١زا   1274ى/١673ن٢ زضَٜص تا غاَي٢ َا٠ٜٚ سٛغا١َز٣ٜٔ ٢ نٛضَِريؾ١ٖاب١زٜٓ -

٢ ي١ زضي١ؾل بؤ بط٠ٚ١ِٜ ٚ ٝٚ بطَِٜو ز٠غ١الت٢ بؤ طَٝطِا٠ٚ١ٜ ٚ َٛٚن٣١ نٌ ت١ٚاؾ ال١ٜن٢ يَٝهطز٠ٚ٠ غَٛيتاْٞ ١ًََٛن٢
 .(71)٠ٚ١َٜٓبطِٜاض٣ زا ق١ض٠بٛٚ بهطَٜت٠ٚ١ ٚ ٥اٚا٢ٜ ٚ خاْٛب١ض٠ ظٜإ يَٝه١ٚت٠ٚٛنا٢ْ بؤ ْؤش٠ٕ بهط

 
 ظ:1300ى/700نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜٝنإ ي١ َطز٢ْ بٝربغ٠ٚ١ تا غاَي٢ -4

 
ت١ٝن٢ ، ن١ْس ن١غاا١ٜ ْؤ٢َ١ٜ نؤن٢/ثاظز٢َ١ٜ٠ ظا٢ٜٓٝ( ٚ تا نؤتا٢ٜ غ١ز٣٠ )ايعاٖط بٝربؽٚا٣ َطز٢ْ ز       

ز٠غات ٚ  تٝإ ططتؤت١١ْاٚ ث١ًٚثاٜا١ ٚ ب١ضثطغاَٝ  ٚ ثٝا٣ٚ ٥ا٢ٜٓٝ ْاٚب ٚ قاظ٣ ٚ ناضطَٝطِ ق١ضيٛض٣ ي١ غ١ضنطز٠ ٚ ٚازي
ثاضاغت٠ٛ ٚ ١ٖض ب١ٚ ْاظْا٠ٚ٠ٚ ْاغطإٚ، ١٥ّ ن١غا١ٜت١ٝ غ١ضباظ٣ ٚ ٥ا٢ٜٓٝ ٚ ناضطَٝطِٜا١ْ ي١ نااٚ   ٕضٜاْاظْا٣ٚ ق١ضيٛ

٠ ٚ ثَٝعاْري ٚز٠ْطٛباؽ ي١ ٚط١ٚض٠ثٝاٚا٢ْ ق١ضيٛض٣ ضؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ ضؤٍَ ٚ ناضٜط١ض١ٜن٢ ضٕٚٚ ٚ ٥اؾهطاٜإ ١ْبٛ
 :، ي١ٚا١ْباض٠ٜا٠ٚ١ْ ١ٜنذاض ن١َ١

َا١ٜ٠ٚى ٚازي ؾاض٣ غ١ظظ٠ بٛٚ ي١ ٚالت٢ ؾااّ ٚ غااَي٢    :ق١ضيٛض٣ ١ْ٢غ١عع٠زٜٔ س ٣ نٛض٣ِز١َ١َري عع٠زٜٔ ذل -
سٝذاظ با١  تٝاض٣ ٠ٚؾس٣ ؾاض٣ غ١ظظ٠ بؤ ؾضغ١ضث١نطا١ٜ ١ٖض٠ٖٚا  ،ظ َريس١ز )اَري احلر(٣ ؾاّ ب1284ٚٛ/ى683

ظ ي١ زضي١ؾل َطز ٚ 1295ى/694غاَي٢ ٚ ٚ دٛاََٝط بٛٚ  ظ، ن١غا١ٜت١ٝن٢ خَٝطخٛاظؤْٝاظ٣ ؾ١ضؾهطز٢ْ ن١عب٣١ ثري
 .(72)خاى غجَٝطزضاغتا٢ْ قاغٕٝٛ ب١ي١ طؤضِ

ؾ١ٖاب١زٜٔ زاٚز٣  نٛضز ؾاؾعٞ ٚ شْربا٣ ؾ١ق٢َٝ ١غ١ٜؿ١ز٣٠ٚ١ْٜٓ َري  :ق١ضيٛض٣ ا٣عٝػ ٢ نٛض٣ِد١َاي١زٜٔ ٜٛغؿ -
 .(73)تباض٠ٚ١ٜ٠ ب١ضناٚ ْان١َٜٜٚ١، ٖٝض ظاْٝاض١ٜن٢ ي١ ظ(1330ى/730 )ّطؤضا٢ْ

بَٝت ١٥ط١ض ٚا زابٓري ب١ ْا٣ٚ باثري٠ٚ١ٜ ْاْٚطا٠ٚ، ب١زض٠ز٢ٜٓ نٛض٣ِ دٛز٣  َري نٛض٣ِزٚٚض ١ْٝٝ  :َريدٛزٟ ق١ضيٛض٣ -
ٛض٠ِن٣١ )املًو ، نبٝربؽ زٚا٣ َطز٢ْ ،()ايعاٖط بٝربؽب١ضثطغ٢ غ١ضباظ٣ بٛٚ ي١ غ١ضز٢َ٠  ري ب١زض٠زٜٓٝـ٠ٚى َ

ز٠غتب١ناضب٢ْٛ ب١ َا١ٜ٠ٚن٢ ن١ّ َريدٛزٟ  ١٥َٝـ ثاف٠ٚ١، ٣ ططتظ( دَٝطا1279-1277/ى678-676ٝس: ايػع
ي١َ١ ظٜاتط ٖٝه٢ ي١ غ١ض  ،ظ ٥اظازنطا1282ى/681غاَي٢ اٍَ ي١ ظٜٓسإ َا٠ٚ١ٜ ٚ ٚ َا٣٠ٚ ثَٝٓر غق١ضيٛض٣ ب١ْسنطز

 .(74)ْاظاْطَٜت
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ٚ ْا٠ٚن١ؾا٢   َََْٝٔٝصْٚٚٛغإ ب١ تٛضى زاٜاس٠ ، ظ(1304ى/704 )ّق١ضيٛض٣ ٣نٛض٣ِ ع١بسٚآلَري٣ ١َظٕ بٝربؽ  -
تٛضن١ٝ، ي١ٚا١ٜ١ْ ْاظْا٣ٚ ق١ضيٛض٣ ي١ َريَٜه٢ ق١ضيٛض٠ٚ١ٜ بؤ َابٛبَٝت٠ٚ١ ن١ ١٥ّ خع١َت٢ نطز٠ٚ ٚ ١ًََٛن٢ ب٠ٚٛ، 

١َٖيس٠ططت، غ١ض٠ضِا٣ ١َ١٥ف خَٜٛٓس٠ٚاض ٚ ؾاض٠ظابٛٚ ي١  )ايعاٖط٣ ٚ ْػب٣١  ًَٛنٝسا١٥١ََٝـ َري بٛٚ ي١ غٛثا٣ 
 .(75) (ايصٖب٢)غتا ٚ ؾٝد١نا١ٜ٢ْنَٝو بٛٚ ي١ َاَؤ س١زٜػسا ٚظاْػت٢ 

 
 :نٛاض٠ّ: ال٢ْ١ٜ ٥اٚاناض٣

 
ٚ ب١ؾساض٣ ٚ ناضٜط١ضٜإ ي١ ضٚٚزا٠ٚ غٝاغ١ٝنا٢ْ ٚالت٢ ؾاَسا. ي١ بٛاض٣ ٥ا٢ٜٓٝ  نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ ي١ثاٍَ ضؤٍَ      

١نإ ثااف  ٚ ضِٚؾٓبري٣ ٚ خع١َتطٛظاضٜؿسا خع١َتٝإ ن١ّ ١ْٝٝ ٚز٠غارت٠ِْطٝٓٝٝإ با١ ضِاؾاها٣ٚ زٜااض٠، ق١ضيٛضٜا     
هَٝها٢ ظؤضٜاإ   غا١ض٠ٚت ٚغااَإ ٚ ًََ    بإٛٚ ٚ  ز٠َٚي١َ١ْس َا١ٜ٠ٚن٢ ن١ّ ط١يَٝو ٚالت٢ ؾاّ ب١ نؤنهطزْٝإ بؤ

ع١قاضاتٝإ  خإ ٚ ط١ ٚ ٥اف ٚ زٚنإ ًََٚٝبار ٚ نن١ْسٜٔ طْٛس ٚ ض٠ظٚ ْاقط٠زٜٔٚ َري  غ١ٜؿ١زٜٔ، َري (76)ثَٝه٠ٚ١ْا
ب٢ ب١ تاٜب١ت )املًو ايكاى اٜٛب( ٚ )املًو ايٓاقط ٜٛغـ( ي١ ب١ضاْب١ض ا٢ْ ١٥ٜٛاٖي١ زضي١ؾل ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣ ١ٖبٛٚ، ؾ

ًََه٢ ب١ثٝت ٚ بار ٚ  ،٢ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ٝثؿتٝٛا٢ْ ٚ زَيػؤظ٣ ٚ ٠ٚؾازاض٣ ٚ ب١َ١٥١ن ب١ضز٠ٚاّ ثازاؾتٝإ ز٠زا٠ٚ١ْ ٚ 
 .(77)بَٝػتاْٝإ بؤ زاز٠بطِٜٔ

ي١ سػَٝب٢ خؤٜإ شَاض١ٜ٠ى قٛتاخبا١ْ ٚ َعط١ٚت ٚ  ،ّ بَٕٛٚريا٢ْ ق١ضيٛض٣  ي١ َا٣٠ٚ ١٥ٚ ن١ْس غاَي٣١ ي١ ؾا       
ْاٚباْطبْٛٚٝإ ن١ خؤ٣ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ب١ْٚٛت١ ٖؤ٣ ثرت ب١ْ١خؤؾدا١ْٜإ بٓٝاتٓا٠ٚ ن١ ١ٖض ١ٜنَٝهٝإ ططْط٢ ٚ با١ٜخ٢ 

عط١ٚت ج١زل١ٜإ زٜاض بَٝت، بَٝطَٛإ زضٚغتهطز٢ْ قٛتاخبا١ْ ٚ َبٛاض٠ؾسا ن١َت١ضخ٢َ١ ١ْن١ٕ ٚ دَٝز٠ٜاْٜٛػت ي١ٚ 
 ٚ زا١َظضا٠ٚ خَٝطخٛاظ١ٜٝنا٢ْ تط ز٠نٓا١ خاْا٣١ دٝٗاز ٚ خٛاث١ضغت٠ٚ١ٝ.

 
 :ي١ زضي١ؾل - أ

 
 :ايهرب٣( ١)ايكُٝطٜقٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض٣١ٜ ١َظٕ  -1

( ٚ َأشْة١ فةريٚظ  ( ْعٜو ))اخلةطيٝني ٣ ق١ضيٛض٠ٚ١ٜ بٓٝاتٓطا٠ٚ ي١ باظاضِ ٢ْاقط٠ز١٥ّٜٓ قٛتاخبا١ٜ١ْ ي١ ال١ٜٕ َري        
غ١ضد١ّ ٚاَلت٢ ؾاّ، ن١َي١ ظاْاٜإ ٚ ط١ٚض٠ َاَؤغاتاٜا٢ْ   قٛتاخبا١ْ ١ٖض٠ زٜاض ٚ ْاغطا٠ٚنا٢ْ زضي١ؾل ٚ ١ٜنَٝه١ ي١

ي١ٚاْا١ قااظ٣ ٚ    ،٣ ٥ا١ّ قٛتاخبا١ْٜا١  ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾا١ض٢َ ب١ْٚٛتا١ َاَؤغاتا    ٚ ْاٚن١ن١ ٚا١ْٜإ تَٝسا طٛتؤت٠ٚ١
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ٞ ٝي١ؾ١َػ١زٜٔ ع ٚ ظاْا٣ نٛضز ثَٝؿَٜٓٛص قاظ٣ ٚ ظ( 1282ٚ-1211ى/681-608 :ََٝصْٚٚٛغ٢ ْاٚزاض )ابٔ خًهإ
عال٤ ايسٜٔ امحس ( ٚ قاظ٣ )مجاع١ ايسٜٔ ابٔقاظ٣ )بسض ظ( 1276ٚ/ى675ّ ظٚضٟ )٠ضاؾ ٞٝي١ع ٣نٛضِ ٣ٛز١َظي ٣نٛضِ

ن١ْسا٢ْ ٚ ظ( 1319-1255/ى719-653: ابٛ اخلري ذلُس بٔ عبساهلل االضبًٞ( ٚ قاظ٣ )بٔ تاز ايسٜٔ ابٔ بٓت االعع
 .(78)تط

 ٢هاطز ي١غا١ض ظاْاا ٚ َاَؤغاتا ؾ١َػا١زٜٓ     بٓٝاتٓاْسا، قٛتاخبا١ْنا٣١ ٠ٚقؿ   نات٢ ي١ٖ١ض  ْاقط٠زَٜٔري        
بس٠ٕ ب١ ٚا١ْطٛت٠ٚ١ٓ تٝاٜسا، ٥ا٠ٚ١بٛٚ  ٜػت١نا٢ْ بب١ٓ َرياتطط٣ ٚ زضَٜص٠ظٚضٟ، ثاف َطزْٝؿ٢ نٛضِ ٚ ٠ٚ١ْ  ؾااض٠ؾ

 با٠ٚٛ َاَؤغاتا ٚ زٚا٣   ذل١َ١ز ١زٜٔق١السظ، نٛض٠ِن٣١ 1276ى/675يٞ ي١ غاَي٢ ١ؾ١َػ١زٜٔ ع زٚا٣ َطز٢ْ
 .(79)٣ ططت٠ٚ١ ن١ زٚا٣ َاْطَٝو ١٥َٝـ َطزبطا٣ دَٝطا ١زٜينؾ٠ض١ؾظ 1282ى/681َطز٢ْ ١٥ّ ي١ غاَي٢ 

ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ي١  ْاقط٠ز٠ٜٚٔى ي١ ٥اخاؾت٢ٓ شَٜس٠ض٠نا٠ٚ١ْ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ١٥ّ قٛتاخبا١ٜ١ْ ط١يَٝو ١َظٕ بٛٚ، َري       
ه٢ ي١غ١ض ََٜٛٚ ثَٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ خَٜٛٓسٕ ٚ ؾَٝطب٢ْٚٛ بؤ زابري نطز، ت١ْا١ْت ن١ْس ناتصََٝط٥اٚانطز٢ْ خ١ضز نطز ٚ ١ٖ

ز٠ضطانا٢ْ قٛتاخبا١ْن١ زضٚغتهطز بؤ ظاْري ٚ ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ نات ٚ َا٣٠ٚ ٚا١ْطٛت٠ٚ١ٓ، ت١ْٗا يا١ّ غا١عاتا١ْ   
ػتاف ١ٖضَا٠ٚ ٚ ٥ا١ٚ  ٛتاخبا١ٜ١ْ تا ٥َٝ، ؾ١َٜٓٛٚاض٣ ١٥ّ قَا٠ٚت٠ٚ١ بًََٝري. (80)١َظاختْعٜه٣١ نٌ ١ٖظاض زض٢َ١ٖ 

با١ زٚٚ غا١ز   ٚ  (81)( ز٠ْاغاطَٜت ٜة١ ايكُٝطسةاض٠   – كُٝط١ٜايسٞ ٛتاخبا١ْن٣١ ي١َٝٝ ب١ )قٚا ط١ض٠ِن٣١ ؾاض٣ زضي١ؾل 
ي١ غ١ْت١ضٟ ؾاضزا، ْٛغ١ضٟ ١٥ّ زَٜطِا١ْ ي١ َاْطٞ  )اجلاَع األَٟٛ  ١َتطَٜو ز٠ن١َٜٚت١ ثؿت َعط١ٚتٞ ١ٜٝٚ١َ١٥نإ

 غ١ضزاْٞ َعط١ٚت١ن١ٟ نطز. ١٥ٞ2007ًٜٛيٞ غاَي
 .ٞ ١ٜ١ٖ ٚ ؾا١ْٜٞ ظ١نؤيَٝٓٝه٢ تاٜب١ت١ََٜٝص١ٜٚٚنٞ زَٜطٜٔ ٚ ثطِ غ١ض٠ٚضي١ ضاغتٝسا قٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ 

  
 :ايكػط٣( ١ٜطى )ايكُٝٚقٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض٣١ٜ بهٛ -3

 
ايكباقب١ٝ ٠ن١ٚت١ ط١ض٠ِن٢ )٠ٚ١ زضٚغت نطا٠ٚ ٚ زغ١ٜؿ١زٜٓي١ ال١ٜٕ َري ظ 1255ى/653غاَي٢ ١٥ّ قٛتاخبا١ٜ١ْ       

ظ 1487/ى892( تا غاَي٢ املكس١َٝ احلٓب١ًٝقٛتاخبا٣١ْ ) ٣نٛض( ٚ بااملكس١َٝ احلٓف١ٝ( ي١ ضؤش٥اٚا٣ قٛتاخبا٣١ْ )ايعتٝك١
 .(83)ال٠ٚن٣١ ١ٖض َاب١ٚٛ، تا ١٥ّ غاال٣١ْ زٚاٜـ ثامشا٣٠ٚ ن(82)١ٖض ٥ا٠ٚزإ بٛٚ

٣ با١ ق١ضيٛضٜا١ ز٠ْاغاطا ي١غا١ض ضَٜطاا      ١ٜ١ن٢ تط ١ٖبٛٚ ي١ زضي١ؾل ١ٖضذط١ ي١ّ زٚٚ قٛتاخبا١ٜ١ْ، قٛتاخباْبَٝ      
ي١َ١ضِ ١٥ّ زٚٚ قٛتاخبا٣١ٜ١ْ زٚا٢ٜ ١ْٝٝ، ٚ ٥اؾهطا  ٠ْطٛباغ٢ زٟ، ز(84) ()احلافع١ٝي١ قٝب٣١ً قٛتاخبا٣١ْ  ايؿب١ًٝ )

 .٠ٚٚنطز ١ْٝٝ ض َريَٜه٢ ق١ضيٛض٣ زضٚغيت
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ٟ ق١ضيٛضٟ ن١ ز٠بَٝت١ باطاٟ َاري   ١ْطي١زٜٔ ع١َٛضظ(ٟ نٛضِٟ َري 1291ى/690َري ْاقط٠زٜٔ ذل١َ١ز)ّ 
ب١زٜٔ ١٥ظي١ز، ١ٖضن١ْس ظاْٝاض١ٜٝنٞ ١٥ٚتؤَإ ي١ ١َضِ ١٥ّ َري٠ٟ ق١ضيٛضٟ ١ْٝٝ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْبَٝت ن١ يا١  ؾ١ٖا

 (.1/2/258، املكتفٞ، ايربظايٞ ب١ خاى غجَٝطزضا٠ٚ) احلافع١ٝ طًَهؤٟ َعط١ٚت١ن١ٟ ي١ ت١ْٝؿت طًَهؤٟ )

 

 ْاغطا٠ٚ ١ٖض ١٥ّ َعط١ٚت١ٟ َري ْاقط٠زٜٔ ب٠ٚٛ. ايكُٝط١ٜ َعط١ٚت١ٟ ن١ ب١ ) ٚا زٜاض٠ ١٥ٚ
 
 :١ْخؤؾدا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ -4

 
غاَاَْٝه٢ ظؤض  غ١ض٠ٚت ٚ س٥ُٝاْساض بٛٚ ٚخا٠ْٚ ٢ ق١ضيٛض٣ ن١ َريَٜه٢ خَٝط١َْٚس ٚ خٛاْاؽ ٚغ١ٜؿ١زَٜٓري      

ضاَا١ت ٚ  ٠ٚ٠، تا خ١َيها٢ْ ١ٖشاض ٚ ن١َسٚظ ١٥ّ ١ْخؤؾدا٣١ْ ٥اٚانطز1254ى/652بٛٚ، ي١ سٝػاب٢ خؤ٣ غاَي٢ 
، ١٥ّ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ي١ زا٢ََٓٝ نٝا٣ قاغ١ْٛٝ ي١ ْٞهطزضِابٛٚ ب١ ٠ٚقؿ١ٖض بؤ١ٜ  .ُاْإ غٛٚز٣ زيَ ٠ٚططٕت١ٚا٣ٚ َٛغًَ

٥ا١ّ ١ْخؤؾادا٣١ٜ١ْ با١ ْاا٣ٚ )املًاو       غ١ٜؿ١زٜٔ( ز٠ْاغطا، ٚا زٜاض٠ َري بُٝاضغتإ ايكاحل١ٝؾاض٣ زضي١ؾل ٚب١ )
 .٠ٚنطزْٚاٚظ٠ز٠ٚ٠٠ ايكاى(

١٥ّ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ بَٝطَٛإ غٛٚز ٚ با١ٜخ٢ ظؤض٣ ١ٖب٠ٚٛ ن١ خ١َيه٢ زضي١ؾل ٚ ْاٚن١ن١ ب١ طؿت٢ ب١ خؤضِا٢ٜ ٚ       
ٔ ب٢َ ب١ضاَب١ض خؤٜإ تٝا ناض٠غ١ضنطز٠ٚ، ١َ١٥ف ٚا٣ ناطز نا١ َاري     ْاٚبااْطَٝه٢ بااف ث١ٜاسابهات،     غا١ٜؿ١زٜ

 .(85)( ْا٣ٚ ز٠ب١ٕايكاحل١ٝ َاضغتإغ١ضنا٠ٚنإ ط١يَٝو غتاٜؿٝإ نطز٠ٚ ب١ )ٚاقـ 
بٛٚ ن١ ز٠ن١ٚت١ٓ زضي١ؾل ٚ ٠ظ ٚ زٚنإ ٚ ٥اؾ٢ ي١غ١ض ١ْخؤؾدا١ْن١ ٠ٚقؿهطزشَاض١ٜ٠ى طْٛس ٚ ضِ غ١ٜؿ١زَٜٔري       

ب١ زضَٜص٣ ض٢ْٚٚ نطزؤت٠ٚ١ ن١ خ١ضد٢  ن١ ي١ غ١ض ز٠ضٚاظ٣٠ ١ْخؤؾدا١ْن١ ١َٖيهؤَيطا٠ٚ  ، ي١ ٠ٚقؿٓا١َن١زاز٠ٚضٚب١ضٟ
١ٝنا٢ْ ١ْخؤؾدا١ْن١ ي١ ز٠ضَإ ٚ خٛاضزٕ ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ ٚ ثٝتاى ٚن١يٛث١ٍ ٚ ن١ض٠غت١، ١ٖض٠ٖٚا نط٣َ ٚ ٚ ثَٝساٜٚػت

ط ٚ َٛٚن٣١ ثعٜؿو ٚ ْٛشزاض ٚ بطٜٓجَٝض ٚ ز٠ضَاْػاظ ٚ غ١ضث١ضؾتٝاض ٚ بٝٓاغااظ ٚ ز٠ضطااٚإ ٚ ثاغا١ٚإ ٥ٚااٚزَٜ    
٢، ٣َٚٛ١ٖ ي١ زاٖات ٚ ب١ضٚب٢َٚٛ ؾ١َٜٓٛ ٣١ ت١ْٝؿتٚ باْطس٠ض ٚ ثَٝؿَٜٓٛص٣ َعط١ٚت١ن دا١ْن١خع١َتهاض٣ ١ْخؤؾ

ايبشسي١ٝ ٚ املػعٛز١ٜ ٚ املعهاز١ٜ طْٛس٠ناْٞ ) ٠ىت ن١ ْاٜٚإ ي١ ٠ٚقؿٓا١َن١ تؤَاضنطا٠ٚ ٠ٚٚقؿهطا٠ٚنإ زابري ز٠نطَٜ
بؤ ١ٖض ١٥ْساََٝو ي١َاْا١ َٛٚنا٣١ َاْطاْا٣١ زٜااض٣      ايفػكاض  ٚفازا ٚ زٜط أٜٛب ٚ زٜط اهلطٜط ٚ ٚ عرتا ٚ ٚ باال

تط ب١ ب١ضٚبّٛٚ )ط١من( ز٠زضَٜت، ١ٖض٠ٖٚا زاٚا٣  ٠، ١ٖض َٛٚن١ٜ١نٝـ، ١ْٖسَٜه٢ ب١ زضاٚ )زض١ّٖ( ٚ ١ْٖس٠ن٣١ٚٚنطز
نطز٠ٚ ١٥ٚ ثاض٣١ٜ٠ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١ ١ٜخػري ٚ ز١ًٜنا٢ْ َٛغًَُاْا٢ْ ث٢َ ٥اظاز بهطَٜت ٚ ١٥ط١ض ١ٖضي٢َٝ َاٜا٠ٚ١ ٥ا١ٚا   

 .(86)ب١غ١ض ١ٖشاضإ ١ْٚزاضا١ْ زاب١ف بهطَٜت
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َٖٝٓطا ٚ ١ض َاا٠ٚ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ز٠غت٢ ثَٝٝاؤ ٖاؾادا١ٜ١ْ تاا ضٚشطااض٣ ١٥َاط١٥ِّ ١ْخؤ٣ ؾاٜا٢ْ ٥اَاش١ٜ٠ ١٥٠ٚ      
 .(87)٠ٚ١ٜش٠ٕ نطاْؤ
 

 :تٛضب٣١ ق١ضيٛض١ٜ -4
ي١ زا٢ََٓٝ نٝا٣ قاغٕٝٛ ي١ ؾاض٣ زضي١ؾل ٚ يا١ ب١ضاْبا١ض ١ْخؤؾادا١ْن٣١، ١َظاضط١ٜا١ن٢      غ١ٜؿ١زَٜٔري       
 ي٣ٚ١َ ب١خاى بػجَٝطزض٣َ، ثاؾرت ١٥ّ ١َظاضط١ٜ١ ط١َٛتَٝه٢ بؤ زضٚغتهطاٚ ب٠ٚٛ ١ٜنَٝو١ٖض زبٛٚ ٠ٚغَٝت٢ نط ٚبٓٝاتٓا

 .(88)ؾ١َٜٓٛ ْاغطا٠ٚنا٢ْ باشَٜط٣ِ زضي١ؾل ٚ ب١ تٛضب٣١ ق١ضيٛض١ٜ ز٠ْاغطا ي١
 

 :تٛضب٣١ ق١َاض٣ خاتٕٛ -5
إ ض١ِٜٚٚنٞ نؤ١َآل١ٜتٞ ْاٚزاض ٥اؾط٠تاْٞ ق١ضيٛضٜـ ؾإ ب١ؾاْٞ ثٝا٠ٚناْٝإ ضِؤَيٞ خؤٜإ ١ٖبٛٚ ٚ ١ْٖسَٜهٝ

غااَيٞ   َري عٝع٠زٜين ٜٛغؿٞ قا١ضيٛضٟ ن١ بٕٛٚ ي١ٚا١ْ ق١َاضٟ خاتْٛٞ نهٞ َري سٛغا١َزٜين ق١ضيٛضٟ ٚ ٖاٚشٜين
با٠ٚٛ ٚ نا١ْس عا١قاضَٜهٞ     ساض٥اٜٝٓا خَٝطخاٛاظ ٚ  ظ( َطز٠ٚٚ، ن١ ن١غا١ٜت١ٝنٞ ْاغطاٚ ٚ خاصيَٝهٞ 1300ى/700)

 طا.بٓٝاتٓطؤض٠ِن١ٟ  بإي١ (تطب١طًَهؤ )نطز٠ٚٚت١ ٠ٚقـ ٚ ي١ زٚاٟ َطزْٝؿٞ 
 

٢ غ١ٜؿ١زٜٓن١ ١٥َٝـ ي١ ْعٜو تٛضب٣١  ز٠ظاْريٖٝض ظاْٝاض١ٜى ي١ باض٠ٚ١ٜ٠ ب١ضناٚ ْان١َٜٚت، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ْس٠ 
غ١ض َعط١ٚت٢ )ايككب( ٠ٚ١ ْاغطا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا خاَْٝه٢ ي٠١ ٚ ١ٖض ب١ْا٣ٚ خؤٜٚي١ نٝا٣ قاغٕٝٛ تٛضب٣١ ١ٖبٛ َا٢َ

 .(89)٠ٚي١ زضي١ؾل ٠ٚقؿهطز
ظ(ٟ نهاٞ  1295ى/694بٕٛٚ ١٥ٚاْٝـ قايٝش١)١ّْٖاغطاٚ زٚٚ خاصيٞ تطٟ ق١ضيٛضٟ  ،َٜٚطِاٟ ق١َاضٟ خاتٕٛ

 ق١ضيٛضٟ ْاقط٠زٜين ق١ضيٛضٟ ٚ زٚض٠ِ خاتْٛٞ نهٞ َري سٛغا١َزٜٔ ق١ضيٛضٟ ٚ ٖاٚشٜين َري ْاقط٠زٜينَريٟ ١َظٕ 
اظ ٚ ضَِٜعزاض بٛٚ ٚ زٚا َطزْٞ طًَهؤٟ بؤ نطا ي١ ظ َطز٠ٚٚ، ١٥َٝـ شَْٝهٞ خٛاْاؽ ٚ خَٝطخ1297ٛى/696ن١ غاَيٞ 

  .493، 1/2/396املكتفٞ، ايربظايٞ، )( ي١ زضي١ؾل)احلافع١ٝت١ْٝؿت قٛتاخبا١ْٟ 
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 :ي١ ؾاض٠نا٢ْ تط - ب
 

 :خ١يٌٝقٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ ي١ باشَٜط٣  -1
 

          ٛ ط٣ ٚخَٝطخاٛاظ٣ ٚ  ٠ٚ ٚ داٛاََٝ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ي١ ١ٖض ؾََٜٛٓٝو طريغابَٝت٠ٚ١ٓ ١ْخـ ٚ ضؤَيا٢ خؤٜاإ ٖا١ب
َٜه٢ تاطزا        ثٝا٠ٚتٝإ ْٛاْس٠ٚ ٚ ؾَٜٛ َٝذ١طا١ يا١ زضي١ؾال يا١ نا١ْس ؾااض َٝؿت٠ٛ، ب َٝج١زل٣١ خؤٜإ ب١د٢َ ٖ ١ٓٚاض ٚ د

ٌ ز٠غرت٠ِْط٢ٓٝ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ز٠ضز٠ن١َٜٚت، ي١ٚا١ْ قٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ ي١ باشٜط٣ِ  نا١ ز٠ن١ٚتا١ ت١ْٝؿات     خا١يٝ
 .(90) (عني ايطٛاؾٞشَٜط٠ِن١ ي١ ْعٜو )١ٚت٢ باَعط ٣نٛضز٠ضطا٣ با

ناّ ن١غا١ٜت٢ ق١ضيٛض٣ ١٥ّ قٛتاخبا٣١ٜ١ْ بٓٝاتٓا٠ٚ، ي١ضاغاتٝسا ١ْٖاسَٜو يا١     ١ب٥٠ٚٛاؾهطا ْتا ٥َٝػتا بؤَإ       
ظ( ٖا١ض با١ ب١َٓاَيا٣١    17ى/11ْٝؿت١د٢َ بٕٛٚ ٚ تا غ١ز٣٠ ) خ١ي٢ٌٝ ق١ضيٛض٣ ي١ ؾاض٣ غ١ٜؿ١ز٠ٚ١ْٜٓنا٢ْ َري 

ٕ ، تٝاٜاْسا ١ْٖسَٜو ن١غا١ٜت٢ ١ٖق١ضيٛض٣ ز٠ْاغطإ ٢ قا١ضيٛض٣ نا١ غااَي٢    ذ ؾ١َػا١زٜٓ يا١ ٚاْا١ ؾاَٝ    ،َيها١ٚتٛٚ
 .(91)خاى غجَٝطزضا٠ٚٚ٠ٚ ٚ ب١َطز خ١يٌٝظ ١ٖض ي١ ؾاض٣ 1487ى/892

 
 :طَٛب١ت٢ ق١ضيٛض١ٜ ي١ قٛزؽ -2
 

ت٢ٓ طٝاا٢ْ طا١ٚض٠   ١٥ّ طَٛب١ت١ ي١ال١ٜٕ ق١ضيٛض١ٜنا٠ٚ١ْ ي١ ؾاض٣ قٛزؽ زضٚغتهطا٠ٚ بؤ ضَٜعيَٝٓاإ ٚ با١ضظضاطط      
 :ثٝاٚاْٝإ، ي١ّ طَٛب١ت١زا ١٥ّ َريا١ْ َْٝصضإٚ

طٝا٢ْ يا١  ظ ثاف بطٜٓساضبٕٛٚ 1250ى/648( غاَي٢ )ش٣ ايكعس٢٠ ق١ضيٛض٣ ن١ َاْط٢ س١غ١ْسٛغا١َزٜٔ  َري -1
 .ز٠غتسا

 .٣ ق١ضيٛض٣ ن١ ١َٖإ غاٍَ نٛشضاظٜا١٥ز٢ٜٓ َٛغا َري -2
ٚ ز٠ْطٛباغ٢ َريَٜه٢ ب١ّ س٠ض٠ناْسا ْاٚي١ شَٜ ٠ٚ،ٚظ َطز1263ى/661ن١ غاَي٢  ٣ ق١ضيٛض٣ضخسَري سٛغا١َزٜٔ  -3

ٜا١ نا١ زٚا ٖا١ٚاَي٢    ٞ ق١ضيٛضٜداٛز  ناٛض٣ِ  طهة خزٜٔ ٠زض١ْا٠ٚ ٚ ْاظْا٠ٚ ب١ضناٚ ْان١َٜٚت، ثَُٝإ ٚا١ٜ ١ٖض َري با 
 . ضسخ٢ َطز٢ْ َري سٛغا١َزٜٔ ، ٚات١ غاَي(92)ظ1263ى/661غاَي٢ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ

 .٠ٚٚظ َطز1266ى/٢665 ق١ضيٛض٣ ن١ غاَي٢ ٝٓسٛغ ْاقط٠زَٜٔري  -4
 .(93)ضؤش٥اٚا٠ٚ ٣نٛضق١ضاؽ ؾاض ال٣ با ١٥١ّ طَٛب١ت١ ز٠ن١ٚت      
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 قٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ ي١ س١ي١ب: -3
 

ن١َرت ْاغطا٠ٚ ظ بٓٝاتٓطا٠ٚ ٚ 1248ى/646َي٢ ٢ْ ق١ضيٛض٠ٚ١ٜ غا١غ١٥١ّ قٛتاخبا١ٜ١ْ ي١ ال١ٜٕ َري سٛغا١َزٜٔ س      
قٛتاخبا١ْٜا١ ٚاْا٣١ طٛتبَٝتا٠ٚ١     ّز٠خَٜٛٓطا، ١ٜن١ّ َاَؤغتا ي١ ؾاؾعٞزضي١ؾل ٚ تٝاٜسا ضَٜهه٣١ ناٚ ق١ضيٛض٣١ٜ ي١

ز بؤتا١ دَٝطاط٣،   ١َ١ع٠زٜٔ ذلٝعثاف َطز٢ْ نٛض٠ِن٣١  ،تٛضنُا١ْ ٣َها١١ٜٚع ٣ز١َ١ذل نٛض٣ِ ٢دربًٜ ضٚن١ٓزٜٔ
 .(94)ظضا١٠ٚب١ َاَؤغتا ي١ ق١ضيٛض١ٜ زاَ ١َع١ض٣ ٟز١َ١زٚاتط د١َاي١زٜٔ ذل

 .(95)ظ( َٜٚطا١ْ ب1485ٚٛى/890ّ: ابٔ ايؿش١٥١ّٓ قٛتاخبا١ٜ١ْ ي١ ضؤشطاض٣ )       
 

 َعط١ٚت٢ ق١ضيٛض١ٜ ي١ س١ي١ب:-4
 .(96)ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ّ َعط١ٚت١ف ١ٖض َري سٛغا١َز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ٥اٚا٣ نطزبَٝت       

 
 :(ايكُٝطٟ غٜٛك١باظاضِؤنه٣١ ق١ضيٛضٟ ) -5

 
 .(97)٠ ٚ ٖٝض ظاْٝاض١ٜى ز٠ضباض٣٠ ْاظاْطَٜتقاٖري٠ زضٚغتهطا١٥ّٚ باظاض٠ِ ي١       

 .(98)ط١ضَا٣ٚ ق١ضيٛض٣ ي١ قاٖري٠-6
 

 ١نإ:ٝٓذ١ّ: ثامشا٣٠ٚ ق١ضيٛضٜثَٝ
 

ت٢ ١٥ٜٛب٢ ب١ ي١ْان٢ْٚٛ ز٠غ١آل ،ؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ بٛٚض٢ِ نؤتا٢ٜ ١نإ ثاظز٠ غاَي٢ٜٓٝ ق١ضيٛضٜطَِٜغ١ضز٢َ٠ ظ      
ٝـ ض٣ٚٚ يا١  ١ناْٝا ٢ ق١ضيٛضٜٜغا١ض٠ٚض  ،ظ1266ى/٢665 سٛغري غاايَ  ْاقط٠ز١َٜٔري٣ ق١ضيٛض٣ ٚ َطز٢ْ زٚا ن١َي

ٕ ٢ غاَإ ٚ ٥ُٝتٝاظاتٝاإ ٖا١بٛٚ ي١  ١ٖضن ضؤي٣١ داضاْٝإ ١َْا ٚ ٠ٚ١ْ نطز ٚ ١٥ٚٚن١َبٛ ٝاإ  زا ٜاإ يَٝ  ز٠غاتٝا
 ،تز٠ن١َٜٚ ق١ضيٛض٣ ب١ضناٚ ال٠ٚنٞ ١ٝ٢ضن١ْس ب١ زضٜصا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٢ تاى ٚت١ضا ْا٣ٚ ن١غا١ٜت، ٖضا٠ٚ١ٜسغ١ْ

 ي١ٚا١ْ: ،ٜساطِٚ ناضطَٝ ٚ ضؤؾٓبريٜسا ٚ ض ي١ بٛاض٣ ؾ١ضَاْب١ضٟ ض ي١ بٛاض٣ ظاْػت٢
 .(99)٠ٚٚظ َطز1329ى/729ع٠ز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ن١ غاَي٢ َٝري ع -
 .(100)ظ ْا٣ٚ ٖات1329٠ٚٛى/٢729 قاظ٣ ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ي١ ضٚزا٠ٚنا٢ْ غاَي -
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ناٚزَٜطٚ ب١ضثطغا٢   ،٣٠ٚ١ َري غ١ٜؿ١زٜٔ ٜٛغؿ٢ ق١ضيٛضٟٜٔ ع١زي ْع٠زػ٣ َري عَري ؾ١َػ١زٜٔ ذل١َ١ز٣ نٛضِ -
ٚ ١ٖض ي١ تٛضب٣١ ب١َٓاَي١ن١ٜإ  ظ1334ى/734بٛٚ تا َطز٢ْ غاَي٢ ٠ ط١ٚض٣٠باثري َري غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ ١ْخؤؾدا١ْن٣١

 .(101)َْٝصزضا
 ْابًؼ ب١ضثطغٝاضَٜت٢ ،خ١يٌٝ ،زضي١ؾل ،غ١ظظ٠ ،ي١ ؾاض٠نا٢ْ قٛزؽ ،َري ب١ٖا١٥زٜٔ زاٚز٣ نٛض٣ِ ١٥غ١ز٣ ق١ضيٛض٣ -

 .(102)٠َٚٚطز ظ1362ى/763غاَي٢ ٜٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ ٚ خع١َت٢ نطز٠ٚٚ ٚ ناضطَٝطِ
ظ ي١ س١ي١ب٠ٚ١ باْطَٗٝؿت٢ زضي١ؾل نطا ٚ ي١ ؾ٢َٜٓٛ 1358ى/759غاَي٢  ،َري ؾ١ٖاب١زٜٔ ١٥ظي١ز٣ نٛض٣ِ ق١ضيٛض٣ -

 .(103)بٝس١َ٠ض ب١ سادب٢ زضي١ؾل زاْطا
غاَيٞ  ،س١ي١بٞ ق١ضيٛض٣ ٞ نٛضِٟ ١َظيٛزٟٝنٛضِٟ ع١ي ٞنٛضِٟ ت١غًٛب ٣ضِٟ ذل١َ١زنٛ ٖؤظاْعإ ع١َٛض١٥٣زٜب ٚ  -

٥ٝٓتٝػابٞ بؤ قٛتاخباْا١ٟ   ت١ْٗا ب١ ْا٠ٚن١ٜسا ي٠ٚ١ْانَٝت ق١ضيٛض٣ بَٝت ٚ زٚٚض ١ْٝٝ ،ظ ي١ شٜاْساب1467٠ٚٛى/871
ثاضَٜعضا٠ٚ ايعاٖط١ٜ  دا١ْٟ )ن١ زا١ٜ١ْنٞ ي١ ز٠غتٓٛٚغ ،قكٝس٠ يف عًِ ايعطٚض ) ي١ ْٛغ١ٓٝناْٞ ،بَٝتنطزق١ضيٛضٟ 

(104). 
يا١ ثامشاا٣٠ٚ    ،٣٠ٚ١ْ١ٜ ؾَٝذ خ١ي٢ًٝ ْاغطاٚ ب١)ايكالح ايكُٝطٟ( ،نٛض٣ِ ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ عٝػا٣ ق١ضيٛض٣ ١٥ٟظي١ز -

 .(105)١ق١ضيٛض١ٜنا٢ْ ؾاض٣ خ١يًٝ
-788عٝػااا٣ قاا١ضيٛض٣) ؾاا١ض٠ؾ١زٜٔ نااٛض٣ِ ٟنااٛض٣ِ ١٥ظياا١ز ٞخاا١يًٝ قاا١الس١زٜٔٔ َٜؾ١قٝاا٘ ٚ قٛض٥اااخنٛ -

َٜسٟ خؤٟ ٚ ي١ قاٖري٠ ظاْػات١ناْٞ قٛض٥اإ ٚ س١زٜػاٞ يا١ غا١ض ز٠غايت نا١ْس         ،ظ(1463-1375ى/867 ي١ ظ
 يٌٝ زٜاساضٟ ظاْػايت ي١طا١ٍَ   ١ظ( ي١ ؾاضٟ خ1497ى/902غ١خاٟٚ )ّ ،ٚ ْاٚزاض خَٜٛٓس٠ٚٚ َاَؤغتا١ٜنٞ ؾاض٠ظا

 .(106)ٚ غتاٜؿٞ نطز٠ٚٚ اظزا٠ٚغ
ي١ ؾاضٟ خ١يٌٝ  ظ1487ى/892غاَيٞ  ،١زٟ ق١ضيٛضٟٟ ١٥ظينٛضِ ٞخ١يًٝ ق١الس١زٜٔنٛضِٟ  ٟؾ١َػ١زٜٔ ذل١َ١ز -

 .(107)َطز٠ٚٚ
احلػةاب ٚايفةطا٥(   ؾاض٠ظا ي١ ظاْػت١ناْٞ ) ،ظ(1480ى/885ّ: ْاغطاٚ ب١ )ايبسض ايكُٝطٟ ٟ ع١يٞس١غ١ْٞ نٛضِ -

 .(108)ٚ َاَؤغتا ب٠ٚٛ ٖاٚنات باْطس٠ض ،ٚاجلربٜات ٚايعطٚض ٚاملٝكات 
ٚ  ظ(1296ى/695ري عٝع٠زٜٔ ٜٛغؿٞ نٛضِٟ َري عٝع٠زٜٔ ذل١َ١زٟ ق١ضيٛضٟ )َّري غ١ٜؿ١زٜٔ ١٥ظي١زٟ نٛضِٟ َ -

 .(109ظ()1291ى/690ط٠ززٜٔ ذل١َ١ز)ّ َري ْاق



111 
 

غ١ضز٠َٞ ١ًََٛنٝاسا   ١نإ غ١ْط ٚ ْاٚباْطٞ تاٜب١تٞ خؤٜإ ي١ ؾاضٟ زضي١ؾل ي١ز٠غت ١ْزا ٚ ي١ٝق١ضيٛضٜ
ٚ ١ٖض ي١ مثٔ ايكُٝط١ٜ ب١ ْاٟٚ ق١ضيٛض٠ٚ١ٜٝ ز٠ْاغطا ) زضي١ؾل ب١غ١ض ١ٖؾت ط١ض٠ِى زاب١ف ز٠نطا ٚ ط١ض٠ِنَٝهٝإ ١ٖض

 .(110)ؾاض٠ن١زا طؤضِغتاْٞ ق١ضيٛض١ٜٝنإ ١ٖبٛٚ
 

( ط١ض٠ِنَٝهٞ زضي١ؾك١ سٞ ايكُٝط١ٜ) ،ثامشا٠ٚٚ ؾ١َٜٓٛٚاضٟ نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜٝنإ تا ضِؤشطاضٟ ١٥َطِؤف ١ٖضَا٠ٚ   
 ٞ ٚآلتٞ ؾاّ.ٚ َاَيباتٞ ق١ضيٛضٟ ١ٜنَٝه١ ي١ َاَيبات١ نٛضز٠ ْاٚزاض٠ناْ
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 :١٥زلاّ
٠ٚ نٕٛٚ ٚ ق١ضيٛض٣ ٖؤظَٜه٢ نٛضز٠، ي١ نؤتا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ شَاض١ٜ٠ى ي١ َري٠نا٢ْ ب١ز٠ْط )املًو ايكاى(٠    

 .نٝإ نطز بؤ ٚالت٢ ؾاّي١ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ٚ٠ نؤ
قط ٜٛغـ( زا ب١ؾساض٣ ٚ ضِؤَي٢ زٜاض ٚ ناضٜط١ضٜإ نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ ي١ غ١ضز٢َ٠ )املًو ايكاى( ٚ )املًو ايٓا   

طَٝطِا ي١ ضٚزا٠ٚناْسا، ١ٖضز٠ّ ٚ ١ٖتاغ١ض ١َ١٥نساض ٚ زَيػؤظ٣ ب١َٓاَي٣١ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ ٚ ؾٝإ ناضَٜه٢ ٚا به١ٕ ن١ 
 ظ( ١٥ّ باشَٜط1260٠ِ-1250ى/658-648ز٠ غاَيَٝه٢ تط ) َٜٚت١ ز٠غت ١ًََٛن١ تٛضن١نإ ٚ بؤباشَٜط٣ِ زضي١ؾل ١ْن١

 .ب١ز٠غت٢ ١٥ٜٛب١ٝنا٠ٚ١ْ سيََٝٓٝت٠ٚ١

ٜٓا٢  ططت ٚ ب١ َٛٚن١ ٚ ث١ًٚثا١ٜ ٚ بص٣َٜٛ ٚ زابطِز٠إ ٝنا٢ْ ١٥ٜٛب٢ ضَٜع٣ َريا٢ْ ق١ضيٛض١ٖٜب١ضاْب١ضزا ؾا ي١      
 .زا٠ٚ١ٜز٠ٜإ ر ٚ ظ٠ٜٚٛظاض نان١طْٛس ٚ ض٠ظ ٚ با

املًو ايعاٖط ٚ ي١ غ١ض ناض البطإ زٚاتط )ي١ ز٠غتجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛنٝسا، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ طؤؾ١طري نطإ        
  .اْس٠ٚ١ْيَٝسا٠ٚ١ْ ٚ ب١ َري ٚ ب١ضثطؽ ٚ ؾ١ضَاْس٠ زاضي١ظضاْس٠ٚ١ْ ٚ ١ْٖس٣َ ث١ًٚثا٣١ٜ بؤ ط١ضِ ( ٖاٚض٣َِبٝربؽ

ضِؤَي٢ غٝاغ٢ ٚ غ١ضباظ٣، َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ثؿهساض٣ ١َظٕ ٚ ب١ضناٜٚإ ١ٖبٛٚ ي١ بٛاض٣ ٥اٚانااض٣ ٚ   ي١ ثاٍَ       
شَاض٠ٜا١ى قٛتاخباْا١ ٚ ١َظاضطا١     ٚ خع١َتطٛظاضٜسا، ١ْخؤؾدا١ٜ١ْى ٚا٢ْ ن١ْس زاَٛز٠ظطا١ٜن٢ ضِؤؾٓبري٣ بٓٝاتٓ

ي١غ١ض سٝػاب٢ خؤٜإ زضٚغتهطز٠ٚٚ ن١ ١ْٖسَٜهٝإ ٠ٚى قٛتاخبا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ ٚ ١ْخؤؾدا٣١ْ ق١ضيٛض١ٜ ضِؤَي٢ ط١ٚض٠ٜإ 
  .١ٖب٠ٚٛ ٚ تا ضؤشطاض٣ ١٥َطِؤ ١ٖض َإٚ
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 (1)(ط٣ايكَُٝاَيبات٢ )أبٛ ايؿٛاضؽ بٔ َٛغو ١ن١ّ: ثاؾهؤ٣ ٜ  
 

 ايسٜٔ نٝا٤ سٜٔ        مشؼ اي             غٝـ ايسٜٔ               زلِ ايسٜٔ          سػاّ ايسٜٔ احلػٔ          
              ظ(1250/ى648)ّ            ظ(         1256ى/654ظ(      )1245ّى/643)ّ      ظ(       1250ى/648)ّ

                                                         
   ععايسٜٔ ذلُس )احلػٔ(                                  ْاقط ايسٜٔ                 ؾٗاب ايسٜٔ                     

                                                  ظ(1291ى/690)ّ                           
 ْاقطايسٜٔ عٝػ٢                                                 
 ظ(                              1250/ى648)ّ                                      

 ٜٛغـععايسٜٔ  بسضايسٜٔ ذلُس                                                                                          
       ظ(1295ى/694)ّ                                                                                

 
 ايسٜٔغٝـ                 طياٍ ايسٜٔ ٜٛغـ   نهَٝو    عع ايسٜٔ عًٞ                                              

 ظ(1296ى/695)ّ                   ظ(   1282/ى681) ؟ (                  )ّ                                         
 قُاض٣ خاتٕٛ ؾٗاب ايسٜٔ ٜٛغـ      
 ظ(1300/ى700ّ)ظ(  1274/ى673ثاف)

 سٜٔ ذلُسمشؼ اي                                                  
 ظ(1333/ى734)ّ           ٕٛ           خاتزض٠                

 ايسٜٔؾٗاب             ْاقط ايسٜٔ سػري                                     ظ(   1297ى/696)ّ                  
 ظ(1263/ى661)ّ      ظ( 1267/ى665)ّ                                                                        

                                        
                              نٛضَِٜو                 قاحل١ خاتٕٛ                                                          

                                                ظ(1295ى/694)ّ                         
                                                 

 .ز٠نطا١٥٠ّٚ ًََٖٝهاض١ٜٝ ي١ ال١ٜٕ ظ١نؤي١ض٠ٚ٠ ٥اَا( 1)
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 ثاؾهؤ٣ ز٠ّٚٚ 
 ٚط١ٚض٠ ب١ضثطغا٢ْ ٣ ١٥ٜٛبٞالنؤ بؤ )املًو ايٓاقط(ث١ٜا٢َ ٖؤ

 
ض، اَا بعس فايصٟ ٜعًِ ب٘ املًو ايٓاقط ٚمجاٍ ايةسٜٔ ٜػُةط ٚعةال٤ ايةسٜٔ ايكُٝةطٟ      بأمسو فاطط ايػُٛات ٚاالض   

 خًكٓا َٔ غدط٘ ٚغًطٓا ع٢ً )َٔ  سٌ ٚسػاّ ايسٜٔ قؿتُط ٚغِ املٛت ٚغاٜط اَطا٤ ايؿاّ ٚاالدٓاز آْا دٓس اهلل
عًٝ٘ غهب٘، ٚيهٔ فُٝا َه٢ َعترب ٚممٔ قس خًكٓا َعزدٕط فاتععٛا بػرينِ ٚغًُٛا ايٝٓا اَةطنِ قبةٌ إ ٜهؿةف    
ايػطا٤ ٜٚسخٌ عًٝهِ اخلطا٤ فٓشٔ ملٔ به٢ ٚالْطسِ ملٔ ؾه٢ قس ْعع اهلل ايطمح١ َٔ قًٛبٓا، فايٌٜٛ نٌ ايٌٜٛ ملٔ مل 

دطبٓا ايبالز ٚاٜتُٓا االٚالز ٚاطٗطت االضض َٔ ايفػاز فعًٝهِ باهلطب ٚعًٝٓا بايطًب فاٟ اضض ٜهٔ َٔ سعبٓا ف
ؼٜٛهِ ٚاٟ بالز ٜاٜٚهِ فُايهِ َٔ غٝٛفٓا خالم ٚال َٔ غٗآَا َٓام، خٝٛيٓا غٛابل ٚغٝٛفٓا يٛاسل ٚغٗآَا 

بٓا ْسّ فًُهٓا الٜطاّ ٚداضْا الٜهاّ فإ خٛاضم قًٛبٓا ناجلباٍ ٚاعسازْا نايطَاٍ فُٔ طًب اَآْا غًِ َٚٔ ضاّ دٛا
اْتِ ٜاَػًُٕٛ قبًتِ ؾططٓا ٚاطعتِ اَطْا نإ يهِ َايٓا ٚعًٝهِ َا عًٝٓا ٚإ اْتِ خايفتِ ٚع٢ً غٝهِ متازٜتِ فال 
تًَْٛٛا ٚيَٛٛا اْفػهِ ٚشيو َانػبت اٜسٜهِ فكس اعصض َٔ اْصض ٚاْكف َةٔ سةصض فاحلكةٕٛ بةني اٜةسٜٓا المتٓةع       

الْا الٜطز ٚالٜسفع فسعا٤نِ عًٝٓا الٜػتذاب ٚالٜػُع الْهِ انًتِ احلطاّ ٚاظٗطمت ايبسع ٚخٓتِ االيإ ٚايعػانط بكت
ٚنٝعتِ اجلُع ٚاغتشػٓتِ ايفػٛم ٚايعكٝإ ٚفؿ٢ فٝهِ احلػس ٚايطػٝإ فاغتبؿطٚا بايصي١ ٚاهلٛإ )فايّٝٛ ػةعؤٕ  

َٓكًب ٜٓكًبٕٛ  قس  أِٟ تفػكٕٛ  )ٚغٝعًِ ايصٜٔ ظًُٛا عصاب اهلٕٛ مبا نٓتِ تػتهربٕٚ يف االضض بػري احلل ٚمبا نٓت
ثبت عٓسْا اْهِ ايفذط٠ ٚقس غًطٓا عًٝهِ َٔ بٝسٙ اَٛض َسبط٠ ٚاسهاّ َكطض٠ ٚنجرينِ يسٜٓا قًٌٝ خٝةاضنِ عٓةسْا   
شيٌٝ فٓشٔ َايهٛا االضض ؾطقّا ٚغطبّا ٚاقشابٓا غًبّا ٖٚابّا اخصٕٚ نةٌ غةف١ّٓٝ غهةبّا فتُٝةعٚا بعكةٛيهِ ططٜةل       

كٛاب ٚاغطعٛا يٓا بطز اجلٛاب َٔ قبٌ إ تهطّ احلطٚب ْاضٖا ٚتطَٞ ؾطاضٖا ٚضلط اٚظاضٖا ٚمل ٜبل َٓهِ باقٝة١  اي
ٚتصٖبٕٛ َٓا ععِ خاط١ٝ ٚتكبض االضض َٓهِ خاي١ٝ ٚقس اْكفٓانِ اش اضغًٓا ٚقس ْجطْانِ دٛاٖط ايهالّ ٚاجلٛاب مبا 

 . 1)ٜهٕٛ
 
 

 

                                                 
 .53-51قػطا٥ٞ، َػاَط٠ االخباض، ماأل  1)
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 ثاؾهؤ٣ غ١َّٗٝ
 ٣ ق١ضيٛض١ٜ ي١ زضي١ؾلز٠ق٢ ٠ٚقؿٓا٣١َ ١ْخؤؾدا١ْ

 
ٖصا ٚقف ابٞ احلػٔ بٔ أبٞ ايفٛاضؽ ايكُٝطٟ ع٢ً بُٝاضغتاْ٘ يف ايكةاحل١ٝ عًة٢ َعاجلة١ املطنة٢ ٚاملعةادني            

ٚاالؾطب١ ٚأدط٠ ايطبٝب، ٜكطف اىل ايطبٝب يف نٌ ؾٗط يٛاسس ٚغبعٕٛ زضُّٖا ْٚكف غطاض٠ َٔ قُض، ٚاالز٢ْ غتٕٛ 
يف نٌ ؾٗط أضبعٕٛ زضُّٖا ْٚكف غطاض٠، ٚيًهشاٍ يف نٌ ؾٗط مخػ١ ٚأضبعٕٛ  زضُّٖا ْٚكف غطاض٠ قُض، ٚيًُؿاضف

زضُّٖا ْٚكف غطاض٠ قُض، ٚيًشٛا٥ر يف نٌ ؾٗط ثالث١ عؿط زضُّٖا ٚضبع غطاض٠ قُض، اىل ثالث١ ضداٍ ٜكّٛ يهٌ َةٔ  
يف نٌ ؾٗط يهٌ ٚاسس٠ ايطداٍ يف نٌ ؾٗط ثالث١ عؿط زضُّٖا ٚغسؽ غطاض٠ قُض، ٚملٔ ٜكّٛ مبطٜهات ايٓػا٤ ٚاجملْٓٛات 

عؿط٠ زضاِٖ ٚغسؽ غطاض٠ قُض، ٚاىل ايؿطاب ٚبا٥ع٘ يعٌُ األؾطب١ ٚاملعادني يف نٌ ؾٗط غت١ ٚعؿطٕٚ زضُّٖا ٚثًح 
غطاض٠ قُض، ٚألَني املؿاضفني ٚاملتٛيني يف ايٛقف اىل نٌ ٚاسس يف نٌ ؾٗط غتٕٛ زضُّٖا ٚغطاض٠ قُةض ٚغةطاض٠ ؾةعري،    

ّا ٚثًح غطاض٠ قُض، ٚيًُعُاض املطتب يعُاضت٘ يف نٌ ؾٗط ثالث١ عؿط زضُّٖا ٚغسؽ ٚيإلَاّ يف نٌ ؾٗط أضبعٕٛ زضُٖ
غطاض٠ قُض، ٜٚهٕٛ بٛابّا، ٚيًشٛاٜر يف نٌ ؾٗط مثا١ْٝ زضاِٖ ٚغسؽ غطاض٠، ٚيًٓاظط ايعؿط عٔ املػٌ، ٚضٜةع ايٛقةف   

 نٌ ؾٗط اىل قُٝة٘ ٚاملةؤشٕ   ٜٚكطف اىل ضدًني اثٓني غس١َ ايبُٝاضغتإ عٔ مثٔ قسٚض ٚسلاؽ ٚفطف ٚحلف ٚرلس٠، ٚيف
باملػذس بكطب ايبُٝاضغتإ مخػ١ ٚعؿطٕٚ زضُّٖا، فإٕ فهٌ ٜكطف اىل فهاى االغاض٣ َٔ ايهفاض، ٚبعس شيو عاز 

   . 1)ٚقفّا ع٢ً ايفكطا٤
 سبػ٘ ٚ أبسٙ األَري غٝف ايسٜٔ ايكُٝطٟ ضمح٘ اهلل تعاىل ع٢ً ٖصا ايبُٝاضغتإ: فُٔ املطزٖصا َا أٚقفٛٙ ٚ"        

ػع١ قطاضٜط تاملعهاز١ٜ  ٚ أٜها قط١ٜ  )باال  )املػعٛز١ٜ  بهُاهلا ٚ أٜها قط١ٜ )  ْكف قط١ٜ )ايبشسي١ٝ  ٚ نصيو قط١ٜ
ٚ ْكف احلكل َٔ األقكاع اجلٛال١ْٝ ٚ زٜط أٜٛب عًٝ٘ ايػالّ بهُاهلا ٚ زٜط اهلطٜةط ٚ طٛاسٝٓٗةا بهُاهلةا ٚ زٜةط     

ا ايطبع ٚ َٔ قط١ٜ فازا ايٓكف ٚ ايجُٔ َٚٔ تٌ غط١ٜ ثالخ قطاضٜط ٚ بطٛاسٝٓٗا ٚ ايطبع َٓٗا ٚ َٔ ايكط١ٜ عرتايػٛز 
ٚ ساْٛت بايفػكاض َهُٕٛ بطغِ ايؿٟٛ ٚ يف قف١ ْٛح عؿط ْكف َٔ املجكف َٔ سك١ بٔ رلؿٞ بكٝػاض١ٜ قطاطني 

 ... ٚ احلك١ َٔ ايساض ؟  ضبع قطاط.ساْٛت
بع قطاضٜط ٚ خإ مشايٞ املاضغتإ ٜؿتٌُ ع٢ً بٝٛت ٚ خإ ايتٛت١ عس ايػُام بهُاي٘ ٚ سك١ بطاس١ْٛ بابطَٛا اض   
ٌ ٚ َكاغ باب املاضغتإ غ ١ً ٚ قاع١ بؿطم املاضغتإ سٛاْٝتمج . ..ؼتٗةا  بع١ عؿط ساْٛت قاع١ ٚ سذط٠ ٚ أغةطب

 .ٚقف أَني ايسٜٔ بساٍ بايككاعني"



116 
 

َري كري ايطادٞ ضمح١ ضب٘ ايهطِٜ األايفأَط ببٓا٤ ٖصا املاضغتإ ايعبس  .بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ " :ٚ نتب ؼت شيو    
عا٠ ٚ اجملاٖسٜٔ عهس املًٛى ٚ ٚ ايػاظٟ اجملاٖس املؤٜس املعفط املٓكٛض غٝف ايسٜٔ ًَو األَطا٤ ْكط٠ ايػدٌ ايهبري األ
 الطني ْكري أَري املؤَٓني أبٛ احلػٔ األَاّ ععايسٜٔ ٜٛغف أبٔ املعفط نٝا٤ايسٜٔ أبٞ ايفٛاضؽ ايكُٝطٟ.ايػ
ًو ايػًطإ امل ٜهٝع أدط احملػٓني يف أٜاّ َٛالْااهلل تعاىل ٚ أبتػا٤ َطنات٘ ّٜٛ صلعٟ اهلل املكسقني ٚ ال طًب ثٛاب   

ًطإ املًو ايكاحل ػايهلل ًَه٘ ٚ غًطاْ٘ َٔ ْع١ُ َٛالْا ايػًطإ املًو ايععٜع خًس ا ايٓاقط قالح ايسٜٔ أبٔ َٛالْا
مجٝع األَةانٔ املٛقٛفة١ عًة٢ ٖةصا     ع٢ً  ...ضٚسُٗا ٚ دعٌ ايٓعط اهلل ٔ أٜٛب أبٔ املًو ايهاٌَ ذلُس قسؽزلِ ايسٜ

الطني ظٗري أَري املؤَٓني ٚ املكسَني َؿس زاض املًٛى ٚ ايػ َطا٤األَري ايهبري ْاقط ايسٜٔ ًَو األاىل املهإ املباضى 
ٚ  اهلل َٓؿ٦٘ ..]عفا[اٙ ع٢ً َاٖٛ َصنٛض يف نتاب ايٛقف..مبٛدب ايؿطع ايععٜع ٚ َكته٘ ْاظطا ٚ سانُا ٝيٝٓعط ف

عًة٢ ايةصٜٔ   .. فُٔ بسي٘ بعس َا مسع٘ فأمنا امس٘ .اثاب ايٓاظط فٝ٘ ٚ بعس شيو دعٌ ي٘ ايٓعط )ع٢ً  املسضغ١ ٚ أْاب
 . 2)إٔ اهلل مسٝع عًِٝ" ٜبسيْٛ٘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 .159-6/158ُس نطز عًٞ، خطط ايؿاّ، ذل (1)
 .244-238م ،غالّااليبُٝاضغتاْات يف أضٜذ ا، تأمحس عٝػ٢ بو  2)
 



117 
 

 :ث١ضاَٜٚع٠نإ
 .2/124 ،، َطٚز ايصٖب94، مايتٓبٝ٘ ٚاالؾطاف: بطِٚا١ْ (1)
 .216م ،، ايػٝٛطٞ، يب ايًباب يف ؼطٜط االْػاب4/424َعذِ ايبًسإ،   2)

 .21/25، ايكفسٟ، ايٛايف بايٛفٝات، 4/174ايْٝٛٝين، شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   3)

 .21/315 ٕٝٛ ايتٛاضٜذ،، عايهتب٢  4)

 ،78، 12، 7-9/6، 344-343، 309، 70-8/69 ،ابةٔ االثةري، ايهاَةٌ يف ايتةأضٜذ    ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ باب١ت١ بطِٚا١ْ:  (5)
، ١ٖض٠ٖٚا ب١ضٖا١َٞ ْٛغا١ضٟ ٥ا١ّ    116-102 ، م1985ايسٜٔ ظْهٞ )املٛقةٌ  ، عُاز ايسٜٔ خًٌٝ، عُاز140-141

  .2015 زَؿل)، زاض ايعَإ 2، ط١ٜ يف ايعكط ايٛغٝطايُهطزاَات ايكب١ًٝ ايكبا٥ٌ ٚايععث١ضتٛٚن١ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ: 

 .(4/424ظ( ١َٖيَٗٝٓذطا٠ٚ )َعذِ ايبًسإ، 1229ى/١٥626ّ بؤن١ْٚٛ ي١ ٥اخاؾت٢ٓ ٜاقٛت٢ س٣ٚ١َ١ )ّ( 6)

 .126-1/125 ،، املكطٜعٟ، ايػًٛى ملعطف١ زٍٚ املًٛى203، 9/168: ايهاٌَ، بؤ ١٥ّ باب١ت١ بطِٚا١ْ( 7)

، عطا 217-216، 208، تٛاضٜذ آٍ غًذٛم، مابٔ بٝب٢ 256، 202، 186ٓكٛضٟ، مابٔ ْعٝف احلُٟٛ، ايتأضٜذ امل  8)
، ضؾٝس 430-429م ،، تاضٜذ رلتكط ايس276ٍٚ، ابٔ ايعربٟ، تأضٜذ ايعَإ، م2/182ؿا٣، هاملًو اجلٜٛين، تاضٜذ دٗاْ

 ،١نإ ي١ ق١ال٣ ق١ضيٛض ٚ ١ٖض٢َُٜ دا١ظٜط٠ َٝٝص٣ٚٚ ق١ضيٛضٜزٜاضخػت٢ٓ َ .465فهٌ اهلل ُٖصاْٞ، داَع ايتةٛاضٜذ، م  اهلل
 .ا١ْ ي١ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػطزات١ْٗا ز٠ضباض٣٠ ََٝصٜٚٚٝيَٝهؤي١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ تاٜب١ت ١َٖيس٠ططَٜت، ١٥ّ يَٝهؤي١ٜ٠ٚ١ٓٝ 

 .44،231، مداَع ايتٛاضٜذ ،3/1/82 ،االعالم اخلطري٠ ،ابٔ ؾساز  9)

، 13/123، ابةٔ نةجري، ايبساٜة١ ٚايٓٗاٜة١،     277-2/276)املدتكط يف أخباض ايبؿط ،  ابٛ ايفسا٤، تأضٜذ ابٛ ايفسا٤  10)
 .353ايسٚازاضٟ، ايسض املطًٛب يف أخباض بين اٜٛب، م

 .1/316ايػًٛى،  ،5/326ابٔ ٚاقٌ، َفطز ايهطٚب يف اخباض بين أٜٛب،   11)

 .102، مايسض املطًٛب  12)

 .17/78اعالّ ايٓبال٤، ايصٖب٢، غري  ،2/78شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   13)

. )ابةٔ  465، داَع ايتٛاضٜذ، م276، تاضٜذ ايعَإ، م2/182ؿا٣، هاْٗ، تاضٜذ د202ايتأضٜذ املٓكٛضٟ، م  14)
ال٣ ٛٚ ي٣١ َري )سٛغا١َزٜٔ ق١ضيٛض٣( خٛؾه٢ )املًو االؾطف َٛغ٢( ب١ن١( ي١ نتَٝب٢ )تاضٜذ ايعَإ( ز٠َيَٝت ٖاٚشٜٓايعربٟ

 .ٚبٜٛه٠ٚ١ ٚاتا ظضِخٛؾه٢ از

 .19ٖة ، م670-661) سٛازخ ،، تأضٜذ االغالّايصٖبةٞ، 162اخباض االٜٛبٝني، م  15)
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عٝةٕٛ  ، ايهةتيب ، 262-12/261ٛايف بايٛفٝةات،  كةفسٟ، اية  ، اي192ٖة ، م670-661تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )  16)
، ايٓعُٝٞ، ايةساضؽ يف  7/222، ابٔ تػطٟ بطزٟ، ايٓذّٛ ايعاٖط٠، 13/187، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 351-20/350ايتٛاضٜذ، 

 .422-2/421تاضٜذ املساضؽ، 

 .13/129، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 279-2/278، تأضٜذ ابٛ ايفسا٤، 349-5/348ابٔ ٚاقٌ، َفطز ايهطٚب،   17) 

 .323-1/322، ايػًٛى، 2/279، تأضٜذ ابٛ ايفسا٤، 5/50َفطز ايهطٚب،   18)

ايبًسإ،  ، ٜاقٛت احلُٟٛ، َعذِ، ٖاٚغٓٛٚض٣ سٛضا١ْ ٚ غ١ضب١ ؾاض٣ زضي١ؾك١غ١ضخ١ز )قطخس(: باشَٜط ٚ ق١ال١ٜن٢ قاضي١ (19)
3/401. 
 .1/326،ايػًٛى  20)

 .358، ايسض املطًٛب يف أخباض بين أٜٛب، م8/760غبط ابٔ اجلٛظٟ، َطآ٠ ايعَإ،   21)

، ابٔ 381-380أٜٛب، م ، احلٓبًٞ، ؾفا٤ ايكًٛب يف أخباض بين1/340، ايػًٛى، 286-2/285بٛ ايفسا٤، تأضٜذ ا  22)
 .5/238ايعُاز احلٓبًٞ، ؾصضات ايصٖب، 

 ، 1967، َهتب١ ايٓٗه١ املكةط١ٜ )ايكةاٖط٠   3عًٞ ابطاِٖٝ سػٔ، تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، طبؤ ١٥ّ باب١ت١ بطِٚا١ْ:  (23)
 .38-24م

 .377-376، 1/339ػًٛى، ايكطٜعٟ، امل  24)

، 576، ايػػةاْٞ، ايعػةذس املػةبٛى، م   455-454تكط ايسٍٚ، متاضٜذ رل، 6/110ابٔ ٚاقٌ، َفطز ايهطٚب،   25)
 .371-7/370ايٓذّٛ ايعاٖط٠، 

 .44-20/43، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 383ايسض املطًٛب، م، 6/127َفطز ايهطٚب،   26)

 .5-7/3، 375-6/373، ايٓذّٛ ايعاٖط٠، 363-361، 359-1/2/358بؤ ظاْٝاض٣ ظٜاتط بطِٚا١ْ: ايػًٛى،  (27)

 .1/2/368 ايػًٛى، 28)

غعطت ي١ ١ٖض٢َُٜ دا١ظٜط٠،   –ٜٔ ٚ ؾاعري )اقٌٝ ايسٜٔ ذلُس بٔ ابطاِٖٝ بٔ عُط( خ١َيه٢ باشَٜط٣ غَٝطت خٛتب١خؤ (29)
 .20/395، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، ايهتب٢ن٢ زٚا٢ٜ نطز، ظ نؤ1270ى/668غاَي٢  ٚض٣ٚٚ نطز٠ زضي١ؾل زٚاتط 

 .44-20/43ايتٛاضٜذ،  ، ع60ٕٛٝ-58ٖة ، م650-640اضٜذ االغالّ، سٛازخ )ت  30)

نٔ ي١غ١ض ١٥ٚ َري٠ ق١ضيٛض٣١ٜ ب١ضثطغ٢ )ايباب ايكػري(ب٠ٚٛ ي١ زضي١ؾل يا١ ناات٢ ٖاات٢ٓ )املًاو     ََٝصْٚٚٛغإ ْانؤ (31)
نةٝا٤  َٝٔ َاري ) ز٠َيا زٟ ، ١ْٖسَٜه٢ 1/367، ايػًٛى، 8/779، َطآ٠ ايعَا١ٕ، ْاقط٠زَٜٓٝٔ َري ايٓاقط(زا، ١ْٖسَٜو ز٠َي

 ٔ ٔ ، ٚ )بسض ايسٜٔ ايعٝين( ز٠يَٝت َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ )20/40 ، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ،160ٝري، م(٠، أخباض االٜٛبايةسٜ ، ْاقاط٠زٜ
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( ي١ ١َٖٛٚإ ايصٖب٢، ٚا زٜاض٠ )1/33سٜٔ ايهبري( ب١ضثطغ٢ ز٠ضٚاظ٠نا٢ْ زضي١ؾل بٕٛٚ عكس اجلُإ، ، ؾٗاب اينٝا٤ ايسٜٔ
 تاضٜذ٠ٚ بٛٚ، ١ْاقط٠زٜٓ( ب١ز٠غت َري باب اجلاب٠ٚ١ٝ بٛٚ ٚ )(٠نٝا٤ ايسَٜٔٝت: )ايباب ايكػري( ب١ ز٠غت )َري ٚٚضزتط٠ ٚ ز٠َي

 .56ٖة ، م650-641االغالّ )سٛازخ

 .20/351عٕٝٛ ايتٛاضٜذ،   32)

 .1/264االعالم اخلطري٠ يف شنط اَطا٤ ايؿاّ ٚاجلعٜط٠،   33)

 .161أخباض االٜٛبٝني، م  34)

 .1/2/367، ايػًٛى، 20/41ذ، ، عٕٝٛ ايتٛاض56ٜٖة ، م650-640ضٜذ االغالّ )سٛازخ   تا35)

 .1/2/367ايػًٛى،  ،6/138 َفطز ايهطٚب،  36)

 .58ٖة ، م650-641)سٛازخ  ،، تاضٜذ االغال12ّض٠ ايعن١ٝ، مايس  37)

 .1/2/374ايػًٛى،   38)

، غةري اعةالّ   56ٖةة ، م 660-651)سةٛازخ   ،، تاضٜذ االغةالّ 2/289 ،بٛ ايفسا٤تأضٜذ ا ،8/779َطآ٠ ايعَإ،   39)
عكةةس ايعةةٝين، ، 1/2/367ايػةةًٛى،  ،13/187، ايبساٜةة١ ٚايٓٗاٜةة١،  12/261، ايةةٛايف بايٛفٝةةات،  17/78بال٤، ايٓةة

  ..... ٖتس.5/318ؾصضات ايصٖب، ابٔ ايعُاز احلٓبًٞ، ، 1/33اجلُإ،

 .59ٖة ، م650-641تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )  40)

 .375-1/374، ايػًٛى، 292، 2/291تأضٜذ ابٛ ايفسا٤،   41)

 .7-7/6ايٓذّٛ ايعاٖط٠،  ،2/292تأضٜذ ابٛ ايفسا٤،   42)

، 60-59ٖةة ، م 650-641تاضٜذ االغةالّ )سةٛازخ    ،186، ابٛ ؾا١َ، شٌٜ ايطٚنتني، م8/781َطآ٠ ايعَإ،   43)
 .1/2/375ايػًٛى، 

 .163خباض االٜٛبٝني، مبٔ ايعُٝس، ا  44)

 .1/44، عكس اجلُإ،377-1/2/376ايػًٛى،   45)

 .149-148ٖة ، م660-651، تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )1/44شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، ٝين، ايْٝٛ  46)

 .386-1/2/385، ايػًٛى، 1/44شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   47)

، فةٛات  243-3/242، شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 263ابٔ عبس ايعاٖط، تؿطٜف االٜاّ ٚايعكٛض يف غري٠ املًو املٓكٛض، م  48)
 .1/236ايٛفٝات، 

 .1/233، عكس اجلُإ، 174ٛبٝني، ماخباض االٜ  49)
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 .1/2/419، ايػًٛى، 170اخباض االٜٛبٝني، م  50)

 .53-51قػطا٥ٞ، َػاَط٠ االخباض، مآ  51)

 .144-2/143، فطٜسٕٚ بو، َٓؿآت ايػالطني، 53-51املكسض ْفػ٘، م  52)

 .169اخباض االٜٛبٝني، م  53)

 .71ٖة ، م660-651) ، تاضٜذ االغالّ، سٛازخ1/459شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   54)

 .20/351عٕٝٛ ايتٛاضٜذ،   55)

 .285تاضٜذ املًو ايعاٖط، مابٔ ؾساز،   56)

 .285املكسض ْفػ٘، م  57)

 .3/85، شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 102-101املكسض ْفػ٘، م  58)

 .21/315، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 21/250، ايٛايف بايٛفٝات، 4/174شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   59)

 .١ٖ171ض٠ٖٚا بطِٚا١ْ: أخباض االٜٛبٝري، م ،427-1/426ايػًٛى،   60)

(ٜـ ْااٚز٠بطإ، ١٥َاْا١   اغتاشع١باغ٢ ي١ َٝػط ٚ ب١ ) ١٥ٟ١ٚ ن١غا١ْٕ ن١ ي١ خع١َت٣د١يٝؿ :ٛاؾٞ ايطت١ٚاؾ٢ )( 61)
ٔ يَٝط٠ ١َب١غت ٠ٚ١٥ٜا١ نا١ َاري     .3/511ايكًكؿٓسٟ، قبح االعؿ٢،  .ثا١ٜ١ٜن٢ ثًَٓسٜإ ١ٖبٛٚ ٥ٝكتااعَٝه٢   ْاقاط٠زٜ

 .٢ ي١ خع١َتٝاْسا١ٜٝططت٠ٚٛ ي١ ٥اغت٢ ٥ٝكتاعات٢ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ غ١ز ت١ٚاؾ٠ضٚ

 .1/509ايػًٛى،   62)

ايكفسٟ، ، 17/87، غري اعالّ ايٓبال٤، 192ٖة ، م670-661، تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )239شٌٜ ايطٚنتني، م  63)
 .7/222عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، ايهتيب، ، 12/262ايٛايف بايٛفٝات، 

ؾاضَٜه١ ي١ ٚالت٢ ؾ١ي١غتري ي١ غ١ض ن١ْاض٣ ز٠ضٜا٣ ؾااّ )ْا٠ٚضِاغات(، ناات٢ خاؤ٣ ؾااضَٜه٢ َا١ظٕ ٚ        ق١ٜػاض١ٜ:( 64)
  .4/421َعذِ ايبًسإ،  .ظ ثرت ي١ طْٛس ز٠ن13ٚٛى/٥7ا٠ٚزاْب٠ٚٛ، ي١ غ١ز٣٠ 

 .4/85ذِ ايبًسإ، َع .١غتري ٚ ب١ )احلكٔ االظيط(ٜـ ز٠ْاغطَٜت: ق١ال١ٜن١ ي١ غ١ض ن١ْاض٣ ز٠ضٜا ي١ ٚالت٢ ؾ١َيتعجًٝ  65)

 .1/2/533ػًٛى، كطٜعٟ، اي، امل112ايسٚازاضٟ، ايسض٠ ايعن١ٝ يف أخباض ايسٚي١ ايرتن١ٝ، م  66)

 .٠ ت)عجًٝ)احلكٔ االمحط  ١ٖٚض ايربز االمحط:  67)

 .262-12/261ايٛفٝات، بٛايف اي، 239شٌٜ ايطٚنتني، مابٛ ؾا١َ،   68)

، 13/187، ايبسا١ٜ ٚايٓٗاٜة١،  351-20/350، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 192مٖة ، 670-661تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )  69)
 .422-2/421ساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ، ٓعُٝٞ، اي، اي7/222ايٓذّٛ ايعاٖط٠، 
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ي١ تٛضب٣١ ق١ضي١ض١ٜ ي١ ؾاض٣ قٛزؽ  ،3/635، اجلعضٟ، تاضٜذ سٛازخ ايعَإ، 292تاضٜذ املًو ايعاٖط، مابٔ ؾساز،   70)
بسض ايسٜٔ ٠، ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٖض َري )ٚظ َطز1263ٚ/ى661( ن١ٚا ي١ غاَي٢ خهطا٠ٚ ب١ ْا٣ٚ )سٛغا١َزٜٔ َريَٜه٢ ق١ضيٛض٣ َْٝصض

 .2/48تاضٜذ ايكسؽ ٚاخلًٌٝ، ( بَٝت. احلٓبًٞ، خهط

 .102-101تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  71)

 .21/343ضٜذ، ، عٕٝٛ ايتٛا1/266، تاضٜذ سٛازخ ايعَإ، 279م ،تؿطٜف االٜاّ ٚايعكٛضابٔ عبسايعاٖط،   72)

 .3/704تاضٜذ سٛازخ ايعَإ،   73)

 .1/645ايػًٛى،  ،53م ، ٖة690-681سٛازخ ) ،تاضٜذ األغالّ  74)

 .1/507، ايكفسٟ، أعٝإ ايعكط ٚاعٛإ ايٓكط، 1/193عذِ ايؿٝٛر، ، َايصٖبةٞ  75)

 .١ّؤٟ غَٝٗبطِٚا١ْ ثاؾه١ٖض٠ٖٚا  ،240، مغالّتاضٜذ ايبُٝاضغتاْات يف اإل ،أمحس عٝػ٢ بو  76)

ملٓٗةٌ ايكةايف،   بٔ تػةطٟ بةطزٟ، ا  ، ا13/187، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 192ٖة ، م670-661تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )  77)
1/160. 

ؽ يف ، ايساض227-226، 13/206ايٓٗا١ٜ، ، ايبسا١ٜ 2/32ٚ، االغٟٓٛ، طبكات ايؿافع١ٝ، 2/199َعذِ ايؿٝٛر،   78)
 .445-1/441تاضٜذ املساضؽ، 

 .21/314، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 226 ،١ٜ13/206 ٚايٓٗا١ٜ، ايبسا  79)

 .13/187، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 2/366شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   80)

 .6/86خطط ايؿاّ، ، ذلُس نطز عًٞ، 8/386ضات ايصٖب،  ، ؾص2، ٖاَـ )2/441ايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ،   81)

 .2/446ايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ،   82)

 .6/86خطط ايؿاّ،   83)

 .2/446ايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ،   84)

، 20/83، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 149-148ٖة ، م660-651)سٛازخ ، تاضٜذ االغالّ، 44-1/43يعَإ، شٌٜ َطآ٠ ا  85)
 .13/195ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 

 .بطِٚا١ْ ز٠ق٢ ٠ٚقؿٓا١َن١، ثاؾهؤ٣ غ١َّٗٝ( 86)

 .6/158خطط ايؿاّ،   87)

 .2/271ساضؽ، ايساضؽ يف تاضٜذ امل  88)

 .2/273، ، ايساضؽ2/1/147ايربظايٞ، املكتفٞ ع٢ً نتاب ايطٚنتني)تاضٜذ ايربظايٞ ،   89)
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 .2/78 ،االْؼ اجلًٌٝ  90)

 .206-2/205، االْؼ اجلًٌٝ، 3/193، 2/62ايه٤ٛ ايالَع الٌٖ ايكطٕ ايتاغع، بطِٚا١ْ: ايػداٟٚ، ( 91)

 .292تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  92)

 .2/48اجلًٌٝ، الْؼ   ا93)

 .1/262االعالم اخلطري٠،   94)

 .109تاضٜذ سًب، م  95)
 .1/212  األعالم اخلطري٠ 96)

 .١،4/4طط املكطٜعٜاخلاملكطٜعٟ،   97)

 .3/207 ،ْفػ٘املكسض   98)
 .2/316 ،ايػًٛى  99)
 14/107 ،ايٓٗا١ٜايبسا١ٜ ٚ  100)
 .3/716، تاضٜذ سٛازخ ايعَإ  101)
 .56-2/55 ،ايسضض ايها١َٓ ،أبٔ سذط ايعػكالْٞ ،2/680 ،ٕ ايعكطأعٝا ،  ايكفس102ٟ)
 .4/182 ،شٍٜٛ ايعرب ،ب٢  ايص103ٖ)
 .2/573،َعذِ املؤيفني ،عُط ضنا نشاي١ ،6/118 ،  ايه٤ٛ ايالَع104) 
 .2/62 ،  ايه٤ٛ ايالَع105)
 .3/193 ،  املكسض ْفػ106٘)
 .2/87 ،االْؼ اجلًٌٝ  107)
 .3/119 ،  ايه٤ٛ ايالَع108)
 .1/2/421 املكتفٞ )تاضٜذ ايربظايٞ ،  109)
 .221، 165، 1/105  قتٝب١ ايؿٗابٞ، َعذِ زَؿل ايتاضطلٞ، 110)
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 ثَيهجةمبابةتى 

 
 نإنٛضز٠ نان١ٝ

 ٝا٣ٕ ٚ ٥اَٜٝٓي٢ غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝطِِؤضِ
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 نإنٛضز٠ نان١ٝ
 ٝا٣ٕ ٚ ٥اٜٝٓطَٝطِضَي٢ غٝاغ٢ ٚ ناؤضِ

 
 ثٛخت١:

 
ؾاال٠ٚنا٢ْ  ي١ ٥انا٢َ ٠ٚ ٚٛبؤ ١ٜن١ّ داض ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛبٝسا ْا٣ٚ ٖات ان٢ ٖؤظَٜه٢ ١ْْاغطا٣ نٛضز٠،ن      

غَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ب١ؾَٝهٝإ ٖا١ٚاض ٚ ْٝؿاتُا٢ْ خؤٜاإ يا١     /١َغؤي٠ٚ١ ي١ ْا٠ٚضاغت٢ غ١ز٣٠ س١ؾت٢َ١ نؤن٢
ا٢ْ اٖطريغا١ْٚت٠ٚ١ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب١ ؾ اٚ ي١ تاضاٚط١ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػط ضزؤت ٜٚاْو٠ٚٚ ٚ ضٛنٛضزغتإ ب١دََٝٗٝؿت

 –1250/ى751 –648)ًَٛنٝاسا يا١ َاا٣٠ٚ َْٝاٛإ غااال٢ْ     غ١ض ز٠َا٢ ١َ  ٠ٚ، ي٠ٚ١ٚ١ نطز٢ ٚ ١ًََٛن١٥ٜٝٛب
٠ٚ، ١ٖض ١ٜن١ ٛٓٝإ تٝازا ١َٖيه١ٚت٣ٝ ٚ غٝاغ٢ ٚ ٥ا٢ٜ ناضطَٝطِٝظ( شَاض١ٜ٠ى َري ٚ ٚازي ٚ ب١ضثطؽ ٚ ن١غا١ٜت1350

ضثطغٝاضَٜت٢ خؤٜسا ضؤَي٢ ي١ ضٚزا٠ٚنإ طَٝطِا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ض٣ٚٚ بٝٓاغاظٜؿسا ثؿاهساضٜإ ٖا١ب٠ٚٛ ٚ   ي١ ٥اغت٢ ب١
 .َعط١ٚت ٚ خ١َي٠ٛتطاٜإ ي١ قاٖري٣٠ ثاٜت١خت٢ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ بٓٝاتٓا٠ٚ

ضا٢ْ ي١ بٛاض٣ ْاٚزا ان٢ ٚ زٜاضخػت٢ٓ ضؤَي٢ ن١غا١ٜت٢ ٚنص١ٜ٠ٚ١ٜٓ ت١ضخاْهطا٠ٚ بؤ ْاغاْس٢ْ ٖؤظ٣ ١٥َّٜٛ ت       
 .ز٢َ٠ ١ًََٛنٝساغ١ض ي٣١ ٚ ٥اٜٝٓٝسا َٝطِطاضنغٝاغ٢ ٚ 

 
 :نان١ٜ٢ن١ّ: ْاغاْس٢ْ ٖؤظ٣ 

 
 ٖؤظ٠:ْا٣ٚ زضٚغت٢ ١٥ّ  -1

با١ٚ   (1))ساان٢(  ٠ٚ باؤ اضؾََٜٝٛٓس ٜؿساي١ ظؤض شَٜس٠ض ،٠ٚٛ(ٖاتدان٢-اىدْا٣ٚ ١٥ّ ٖؤظ٠ ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا ب١)      
ٛ  ،ت١َ١٥٢ف ْاا٣ٚ زضٚغاتَٝ   ،ت٠ٚ١ٜٓطَٜنان٢ خبَٛ -ت ب١ ناىز٠نطَٜ ،٣ ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ثٝت٢)ض( ١ٝ١ْٝثَٝ ْه١ نا

ثٝاٚنان٢ ١ْا١ْت ، تت٠ٛتطري زَٜؤؾ٢ خ١َيق ،ثري ،ٚاتا٣ َطؤظ٢ خٛاْاؽ  ب١ ه٢ ٚاتازاض٠ ي١ ظَا٢ْ نٛضزٜسا ٚث١ٜعَٝ
 ٥ا١ّ ث١ٜعا١   ،(2)( ب١ نانري ز٠ْاغطاظ1194ى/591-٢590 طاٚا٢ْ)ّضِؤغت٢َ١ ١ْضطػ نٛض٣ِْاٚزاض٣ نٛضز ذل١َ١ز 

ٖاٝض نا١َو ٚ ٚاتاٜا١ى     دان٢ -اىدهسا ي١ ناتَٝ ،وثٝاٚنانَٝ ٠ٚاْٞو ي١ ث١ٜطِه١َٝ خ١َينؤ١ََيت١ ْا٣ٚ ت ببَٝز٠ؾَٝ
٠ٚى ٥اؾاهطا١ٜ يا١    ،تٚضٜـ ١ْٝ ناى ي١ ْا٣ٚ)ن١نؤ(٣ باثري٠ ط١ٚض٣٠ نان١ٝنا٠ٚ١ْ ٠ٚضطريابَٝ، زب١ز٠غت٠ٚ١ ْازات
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ثؿات٢   و يا١ ْاا٣ٚ  ١ٜ١ى ت١ْا١ْت ْا٣ٚ َريْؿَٝٓٝو ٜإ ب١َٓاَي٣ ٖؤظَٜط ظ٠َا٠ٚ١ْ ١ْضٜت١ ْاٚص٣ٚٚ نٛضززا ي١ زَََٜٝ
 .١َظيٛز٣-ذ ١َظيٛزؾَٝ ،س١َٝس٣-س١َٝس ،نؤث٢-نؤخ :١٣١ٓ َٜٚي ،تصضََٜٜط١ِٜن١َٝا٠ٚ١ْ زاب

٢ ط ٚ ن١نؤ٣ خاَي٠ٚى ن١نؤ٣ باثري٠ ط١ٚض٣٠ ١ٖظبا١ْٝنا٢ْ ١ٖٚيَٝ ،زاٛ نٛضزَْٝ ي٠١غ١ٕ ٚ با٠ٚ ه٢ ضِْاَٜٚ فن١نؤ      
٣٠ٚ١٥ ظٜاتطٜـ ١٥ّ  ،(3)ٚ باٚن٢ َري َٛغ١ى)َٛغو بٔ دهٛ(ٚ ن١نؤ٣ ْاٚ زاغتا٢ْ ١َّ ٚظٜٔ ق١الس١زٜٔتإ غَٛي

غٝف ن١نؤ١ٜ) ؤٍَزٜاضتطٜٔ َري٣ نان٢ ٚات١ َري غ١ٜؿ١زٜٔ ْا٣ٚ نًَ ٢َ١ٗغَٝ بؤن١ْٛ ث١غٓس ز٠نات ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ باثري٣
 . (4)ٛ(َطظبإ بٔ نًٍٛ ده بٔ عًٞ بٔؾريٚٙ  -ايسٜٔ ابطاِٖٝ بٔ ؾط٠ٚ

 
 ْٝؿتُا٢ْ نان١ٝنإ: -2

 
تا ١ْٖٛن١ ب١ ٥اطازاض٣ ١َُٝ٥ ن١ؽ ٥اَاش٣٠ ب٠ٚ١ ١ْزا٠ٚ ن١ ٖؤظَٜه٢ نٛضز ب١ّ ْا٠ٚ  نان٢غ١باض٠ت ب١ ٖؤظ٣      

 .٣ ٚ ٥ا٢ٜٓٝ ثَٝط١ٜاْس٢٠ٚٚ غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝطَِٝا٣٠ٚ غ١ز١ٜ٠نسا ن١ْسٜٔ ن١غا١ٜتي١ ن١ ١ٜ١ٖ 
 :ريي١ نٛضزغتإ ز٠َيَٝ نان٢ب٢ْٚٛ ٖؤظ٣ ٣َٝ ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ ؾ٢َٜٓٛ ْٝؿت١دز٠ضباض٠

غَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ ٚ ضؤشطاض٣ َٖٝطؾ١نا٢ْ َا١غؤٍ، ٖاؤظَٜه٢ ناٛضز با١ َْٝا٣ٛ       /غ١ز٣٠ س١ؾت٢َ١ نؤن٢ ي١  -
ٚالت٢  ْٝؿت١دَٝٞ، (5) ٖؤظ٣ خؤؾٓا٠ٚ ١ٖض غه٢ ثَٝٝٛا١ٜضِؤَٝٓ ن١ ضؤش١ٖالتٓاؽ  خؤؾٓاٚ –اخلؿٓا١ْٝ  -خلػٓا١ْٝ )ا

 :ٚ ي١ غ٢َ خٌَٝ ثَٝهس٠ٖات بٛٚق١ضابٛزي غ١ض ب١ ١ٖٚيَٝط  س٣ز٠ضب١ْ ن١ضناض ٚ
 .تطٜٓٝإ ب٢ٚٛ ن١ ط١ٚض٠ؾ١ٖاب١زٜٔ نطات نٛض٣ِخ٢ًََٝ عٝػا٣  -
 :٠ٚ١ب١ض٠بابن١ ز٠بٛٚ ب١ زٚٚ  زٟخًَََٝٝه٢  -
 .)؟()ايب١ًٝ ب٢ًَ  ب١ض٠باب٢ - 
 .١ انٝ)اجل نان٢ ب١ض٠باب٢ - 

 .ؾ١ٖاب١زٜٔ ظ٠ْط٢ بٛٚ نٛض٣٣ِ َري ع١بسٚال ب١ض٠باب١غ١ضزاض٣ ١٥ّ زٚٚ        
٣ ا٥ٝدتٝااض٠زٜٔ عَٛا١ض٣ باطا٣ دَٝطا     إب١نط باٛٚ ثاؾا  ١٥بٛ نٛض٣ِ ٢خ٢ًََٝ غ١َّٗٝ ن١ غ١ضزاض٣ َري ؾ١خط٠زٜٓ -

 خؤؾٓاٚ. -ًََٝه٢ غ١ض ب١ ٖؤظ٣ خ١ؾ١ْا٢ْيهَٝه١ ي١ خَٝ نان٢يَٝط٠ ز٠ضز٠ن١َٜٚت  ،(6)ططت٠ٚ١
اى ١ٜنَٝه١ ي١ ز٠ٜإ ني١ َٝػط ٚ ؾاّ ز٠ظاْطا ن١  ظ(1517 -1250ى/923 -648ز٢َ٠ ١ًََٛن٢ )غ١ضي١  -2

 .(7)ٖؤظ ٚ خٌَٝ ٚ تري٠ ٚ ٥َٝالت٢ نٛضز
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ٛ 1274 -1203ى/673 -600ؾَٝط٠ٚ ) نٛض٣ِي١ ٥ٝٓتٝػاب٢ َري غ١ٜؿ١زٜٔ ٥ٝربا٢ُٖٝ  -3  ايةعٖريٟ  ٠ٚ: "ظ( ٖاات
 .(8)"ٞاناجل

 ٜإ با١  نان١ٖٚ٢ٜط٣ خًَََٝٝو بَٝت ي١ ٖؤظ٣ ، ظَْٝٛإ ١٥ّ زٚٚ ٖؤظ٣٠ نٛضز ي١ ١ٖبَٝت ٠ْٛس٣ٚات١ ز٠بَٝت ث١ٜ       
/زٚاظز١ٖ٠َٞ نا٢ ز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ نؤي١ غ١ ،اٚإغ١ض ب١ ٖؤظ٣ ط نٛضز٠ ه٢ طَٛٓا٣ًََٚٝخَٝثَٝه١ٚا٠ٚ١ْ، ظ١ٖٜٚطٜـ 

  .(9)٣ ب١غسا ٥انٓذ٢ ب١ٚٚٛ ٚ خٛاضًٚي١ ْاٚن١نا٢ْ سًٝظا٢ٜٓٝ 
٢ُ ضَٜظ٣ ناٛضز٣ زاْٝؿات٣ٛ ٖا١   ؤي١ ز٠ٜإ ٖا  و ب١ٜٚٛنَٝ -ب١ خان٢ ٓطا٠ٚ ٚ ب٠َٜٚٛٛي١ ؾ١ض٠ؾٓا١َ ؾَٝ -نان٢ -4

 .(10)ط١ٚض٠ غتا٢ْيٛضِ
 -ٖا ٚظ ي١ ؾاض٣ ض1230/ى627غاَي٢ ، نان٢ ثاغان٢ -٥اغاى نٛض٣ِ ز٠ضباغ٢ نٛض٣ِن١ن٢ ز٠بٝٓري ذل١َ١ز٣  -5

  .(11)زاٜو ب٠ٚٛي١ ٥ٛضؾ١
ّ ب١آلٖا ١ٖبٕٛٚ ٚ ١ٚ ؾاض٣ ضي نان٢َاَيبات٢  ٠ٚ١ٝضز٢َ٠ ١٥ٜٛبٝي١ غ١ ن١ب١َيط١ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ بَٝطَٛإ ١َ١٥ف        

هٛ ١٥ٚ ضاغت١ٝ ب١َي ،١ٖٕبٛٚ بٕٛٚ ن١ ١٥ٚ ز٠َا١ْ ز٠ط١ُٕ نٛضز٣ يَٞ ت ن١ نان٢ زاْٝؿت٣ٛ ١٥ٚ ؾاض١َْٝ٠ْاط١ٜ ٠ٚ١٥
٠ٚ ٛضٜٚٚإ نطزبا  طؾ١نا٢ْ ١َغؤ٢ٍ نان٢ ٚا ١ٖبٕٛٚ ب١ض ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٢ َٖٚٝٝن١ ن١غا١ٜت ٥اؾهطا ز٠نات

ٖا ٚ ٚي١ ؾاض٣ ض ٚبَٝت٣ ١٥ٜٛب١ٝٝنإ بٛباٚن٢ ذل١َ١ز ٚازي ٜإ ب١ضثطغ٢ ناضطَٝطِ ٢نانز٠ضباغ٢ ت ي٠ٚ١ ز٠نَٝ ،ؾاّ
١ْْاغاطا٣ٚ  خًَََٝٝه٢  نان٢اى ٜإ ن ن١ ري١٥ط١ض ١َ١٥ ٚابَٝت ٠ٚ١٥ ز٠تٛاْري بًََٝ ،زاٜو ب٠ٚٛي١ نٛض٣ِي٣ٚ١َ ذل١َ١ز٣ 

اط١ْاس٣٠  ٚ بط٣ِ ١َغؤي١نا٠ٚ١ْ ث١ضِب١ ١٥ط١ض٣ نٛؾت  زٚاٟ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ ١٥ٜٛبٞ ٚ زٚاتطٜـ ٚ نٛضزغتا١ْ
النؤ ب٠ٚ١ْٛ ٚ ؤَٖٝطف ٚ ث١الَاض٣ ٖ ١ىزٚناض٣ ظزلري٠ٜ نٛضزغتإٚاَلت٢ ؾاّ ٚ َٝػط ب٠ٚٛ، ٠ٚى ظاْطا٠ٚ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ 

 .(12)ن١ ظٜاَْٝه٢ طٝا٢ْ ٚ َاَي٢ ظؤض٣ يَٝه١ٚت٠ٚ١ ٚ ب٠ٚٛ ٖؤ٣ ز٠ضب١ز٠ضب٢ْٚٛ شَاض١ٜ٠ى ي١ زاْٝؿتٛا٢ْ ْاٚن١ن١
 

 نان٢: ٖؤظٟز٠ضن١ٚت٢ٓ  -3
 

١ً ٢ ضؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ، ٖٝض ظاْٝاض١ٜٝى ٚ ٥اطازاض١ٜٝن٣ْٜاغطا٣ٚ نٛضز٠ تا نؤتاًََٝه٢ ١ْخَٝ نان٢ -ناى         
تؤَاض ١ْنطا٠ٚٚ ْاٚ ٚ ١ٖٚاٍَ ٚ باغٛخٛاغ٢ ي١ غ١ضنا٠ٚ ٚ ب١َيط١ ٚ ز٠غتٓٛغ١ ََٝص١ٜٝٚنإ ب١ضناٚ ْانا١َٜٚت،   غ١ض

ْه١ تا ي١ نٛضزغتإ بإٛٚ، ٖاٝض   ٛؿت١د٢َٝ ناّ ز٠ظ١ض٣ نٛضزغتا١ْ، نْٝ ت١ْا١ْت ب١ زَيٓٝا٢ٜ ٚ زضٚغت٢ ْاظاْطَٜت
ٚ  نان٢بْٛٚٝإ بؤ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػط ْا٣ٚ ٖؤظ٣ اط١ْس٠ضت١ٚاظ٠ ٚ ث١ضِز٠ْطٛباغَٝهٝإ ٥اؾهطا ١ْٝٝ، ت١ْٗا ثاف ث١

 .ز٠بَٝت ٕ ٚ ن١غا١ٜت١ٝنا٢ْ ضٕٚٚ ٚ ٥اؾهطاضٖات٢ َريا١ٖ١ٚاٍَ ٚ ب١غ
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 ١ً غ١ض١خت ي١غ١ض ١٥ٚ ضاغت١ٝ بهطَٜت ن١ ١ٜنَٝو ي١ ١٥زلا١َنا٢ْ زا١َظضاْس٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٣يَٝط٠زا ثَٝتع١ٝ د      
ٚ ثاؾإ ؾطاٚاْبٕٛٚ ٚ ث١يٛثؤٖاٜٚؿت٢ٓ بؤ ١ٖض١َُٜنا٢ْ َٝػط ٚ ؾاّ ٚ د١ظٜط٠ ٚ ١َ١ٜٕ،  ق١الس١زَٜٔٛيتإ ز٠غت٢ غ

إ با١ض٠ٚ ؾااض٠نا٢ْ ؾااّ ٚ َٝػاط     بٛٚ ي١ نؤنهطز٢ْ ن١ْسٜٔ ٖاؤظ ٚ تاري٠ ٚ تاٜؿا١ ٚ َاَيباات٢ نٛضزغات      بطٜيت
٠نإ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠ٜإ ن١غا١ٜت٢ طط١َٗيا٢ْ ١٥ٜٛب٠ٚ١ٝ ن١ ي١ ؾ١ض٣ِ دٝٗاز بٕٛٚ زش٣ خانٖخؤط١ٜاْسْٝإ ب١ غٛثا٣ ؾا

ؾآبري ٚ  ؤٗؤظ ٚ قا١الزاض ٚ َا١ال ٚ ض  َري ٚ غ١ضؤنؾٓبري٣ نٛضز ي١ ؤاْػت٢ ٚ ٥ا٢ٜٓٝ ٚ خَٜٛٓس٠ٚاض ٚ ضغ١ضباظ٣ ٚ ظ
٣ ٚ قا١ظا٢٥ ٚ  ث٠ٜٛ١ْسٜاْهطز ب١ زاَٛز٠ظطا غا١ضباظ٣ ٚ نااضطَٝطِ   إاْهطز٠ تاضاٚط١ ٚ ١َٖٛٚخَٜٛٓس٠ٚاض٣ نٛضز ضٜٚ

 .ظاْػت١ٝنا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٠ٚ١ٝ
٣ٚ ث١الَاض ٚغَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ، ١ٖض١َُٜ نٛضزْؿ١ٓٝنإ ضٚٚب١ضِت٢َ١ نؤن٢/ؾزٚاتطٜـ ناتَٝو ي١ غ١ز٣٠ س١         

ي١ خٌَٝ ٚ َاَيبات  تط ١ْٖٚات بٕٛٚ، شَاض١ٜ٠ن٢ ٚٚناض٣ ناض٠ْٛغ٢ ٖاتز ٣ٚ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤٍ ٖاتٔ ٚ خ١َيه١ن١
ب١دؤض٠ناْاسا  ٕ ٚ ي١ ؾااض ٚ بااشَٜط ٚ ْاٚنا١ دؤض   ٚ ٥ٌَٝ ٚ تاٜؿ٣١ نٛضز ٥اٚاض٠ ٚ ز٠ضب١ز٠ض٣ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػط بٛٚ

 -ات١ ١٥ّ زٚٚ ضٚزا٠ٚ زاٚ ٚ ب١غ١ضٖات١نإ بٕٛٚ ٚ ز٠ْطٛباؽ ٚ ١ٖٚاَيٝإ ن١ٚت١ ٥اضا٠ٚ، ٚٚٚطريغا٠ٚ١ْ ٚ تَٝه١ٍَ ب١ضِ
ٚ ع١ؾري٠ت  خٌََٝ ٚ ٖؤظ زيَب١ْٛ ١٥ط١ض٣ ٥اؾهطاب٢ْٚٛ ْا٣ٚ ط١ -زا١َظضاْس٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ ٚ ؾاال٠ٚنا٢ْ ١َغؤٍ 

بٕٛٚ يا١ نٛضزغاتإ   ْه١ تا ي١ ظَٜس ٚ ْٝؿتُا٢ْ خؤٜإ ٛن، ي١ٚا١ْف نٛضز٠ نان١ٝنإ ٚ ب١َٓاَي٣١ خا١ْزا٢ْ نٛضز،
َٝت ١٥ٚا بٚ غ١ضباظٜؿٝإ ْٛاْسبَٝت ٚ ثؿهساض٣ ٚ ناضٜط١ضٜإ ب١غ١ض ضٚزا٠ٚنا٠ٚ١ْ ١ٖبٛٚ ناالن٢ غٝاغ٢  ١٥ط١ض ضؤٍَ

 .١ٖض ب١ ؾاضا٢ٜ٠ٚ ٚ ١ْظاْطا٣ٚ َا٠ٚت٠ٚ١
، ن١ ق١ضيٛض٣ ،ٗطا٢ْ، ظ٠ضظاض٣، ١ٖظبا٢ْ، س١َٝس١ٖٝ٣ناض٣، َ:غ١ض٠ضِا٣ ٖؤظ٠ ١َظٕ ٚ زَٜط١َٜٓنا٢ْ نٛضزغتإ     

٢ ٚ شٜاض٣ ١ٖضزٚٚ ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ ٚ َا١ًَٛن٢ زٜااض ٚ ٥اؾاهطا١ٜ ٚ يا١     ١زل٣١ ضؤَي١ناْٝإ ي١ ١ْخؿ٢ غٝاغجَٝد
ٚ با١ٜر ٚ ب١ؾساض٣  ا٢ْ ز٣ نٛضز ١ٖٕ، ن١ ١ٖض١ٜن١ ضؤٍَن١ْس ٖؤظ ٚ َاَيبات ٚ خَٝع ،ََٝصٚٚزا ب١ْ١َط٣ ز٠َََٝٓٝت٠ٚ١

 :خؤ٣ ١ٜ١ٖ ٚ ناضٜط١ض٣ ب١دََٝٗٝؿت٠ٛ ب١غ١ض ََٝص٣ٚٚ َٝػط ٚ ؾاَسا ي١ٚا١ْ
 ٜٛغـ ي١ ٖؤظ٣ س١َٝس٣. نٛض٣٣ِ ٣١ ز٠ضباظب١َٓاَي-
 ٣١ خؤؾرتٜٔ.ب١َٓاَي -
 .ان٢نٖؤظ٣  -
 .(13)١نإطؤضاْ -
 .ب١َٓاَي٣١ باخٌَ -
 .ب١َٓاَي٣١ ١٥ب٢ ظنط٣ -
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 ب١َٓاَي٣١ ع١يهإ. -
 .ب١ختٝاض نٛض٣ِاض٣ هب١َٓاَي٣١ بَٝ -
 .(14) (ايطٛضٟتؤض٣) ب١َٓاَي٣١ -

ٝإ ي١غ١ض ١٥زلاّ ٢ قَٛيٝش٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػت٢ ٚ ١٥نازضيؤري ٚ ت١ ظ١نؤَي٠ٚ١٥ْٞ ؾا١ْٜ ،ٚ َاَيباتا١ْ ض ١ٜى ي١ّ ٖؤظ١ٖ      
َا١ظٕ ٚ   إ غاؽ بهطَٜت٠ٚ١ ١َ١٥ف ٥ا١ضنَٝه٢ ٚاض١َٜٜٓٛؾٚ بهطَٜت٠ٚ١ ٚ ضؤٍَ ٚ ناضٜط١ض٣  ٚبسضَٜت ٚ ََٝصٜٚٚإ ظٜٓسٚ

 .١َْٜٝه٢ ط١ف ٚ ثطؾٓطساض٣ زٜطؤن٢ نٛضز ضٕٚٚ ز٠بَٝت٠ٚ١ناضَٜه٢ ثريؤظ٠ نْٛه١ ب١ّ ناض٠ ال
 

 ٝإ:ٜطِؤزي غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝضِ ٠ّ:زٚٚ
 

 :غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ ي١ - أ
 

بها١ٕ ٚ   ٍََن١ ْاناضنطإ ١ٖٚاض ٚ ١ََيب١ْس٣ باٚ باثريا٢ْ خؤٜإ ي١ نٛضزغاتإ ناَٛ   نان١٥٢ٚ ب١ؾ٣١ ٖؤظ٣         
َ  -ضٚٚبه١ْ١ ٚالت٢ غ١ضٜب٢ ب١ زضَٜصا٢ٜ ضؤشطاض ي١ ز٠ظ١ض ٚ باشَٜط٠ دؤضب١دؤض٠نا٢ْ تاضاٚط١   –ٝػاط  ٚالت٢ ؾااّ ٚ 

ه٢ ١َظٕ ٚ ناضٜط١ضٜإ ثَٝهس٠َٖٝٓا ٠ْسَٜض٠ٚنٛضز  تط٣ ٥انٓذٝبٕٛٚ ٚ ي١ ثاٍَ ن١ْسٜٔ ٖؤظ ٚ َاَيبات ٚ تري٠ ٚ تاٜؿ٣١
ز٠ضز٠ن١َٜٚت  سا، ٠ٚى ي١ غ١ضنا٠ٚنإٝا ي١ ََٝص٣ٚٚ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛنطِن١ ضؤَيَٝه٢ ططْط ٚ ب١ضناٚ ٚ ؾاٜػت١ٜإ طَٝ

 .(15)١ ي١ ط١ض٠ِن٢ س١نط )احلهط(٣ ق١ضار ؾاض دَٝطريب١ٕٝٚٛنإ ثرت ي١ ؾاض٣ قاٖري٠ ٚ ١ْخامسٝانن
ز٠غجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٠ٚ١ٝ شَاض١ٜ٠ى  ٚ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ ١نا٢ْزٚاغاَي١ٖض ي١  نان٢ز٠ضباض٣٠ ٖؤظ٣      

ٚ  ٣ ٚ غ١ضباظ٣ ي١ ٚازي ٚ َري ٚ غ١ضنطز٠ ٚ ب١ضثطغ٢ تٝا١َٖيه١ٚت٠ٚٛ ن١ ١ٖض ١ٜن١ٜإ ب١ ث٢َٝ ث١ًن١غا١ٜت٢ ناضطَٝطِ
ٚ ب١ ن١ؾين طؿت َرياْٞ نٛضز ي١ ب١ضث١ضنسا٠ٚ١ْٟ َٖٝطؾ١ناْٞ  ثا١ٜ ٚ ٥اغت٢ ب١ضثطغٝاضَٜت٢ خؤ٣ ضؤَي٢ خؤ٣ طَٝطِا٠ٚ

 .١َغؤٍ ب١ؾساضٜٝإ نطز٠ٚٚ
نًٍََٛ  نٛض٣َِريظ٠بإ  نٛض٣ِع١زي  نٛض٣ِ ؾريؤ-ؾَٝط٠ٚ نٛض٣َِري غ١ٜؿ١زٜٔ ١٥بٛ ٥ٝػشام ٥ٝرباِٖٝ  -1
 :ظ(1274-1203/ى673-600) نان٣٢ ١نَٛن

از١ٜ٠ى ظاْٝاض٣ ١، تان١ َري٣ ١٥ّ ٖؤظ١ٜ٠ ن١ تاضِٝنان١َظْرتٜٔ ٚ ْاغطاٚتطٜٔ ن١غا١ٜت٢  نان٢َري غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ       
شٜا٢ْ غٝاغا٢ ٚ   طَٜت ٚ ن١ضز١ٜ٠ى ز٠ْطٛباؽ ي١ ١َضِز٠ضباض٣٠ ْاٚ ٚ ْاظْاٚ ٚ ن٣١ْٝٛ خؤ٣ ٚ باب ٚ باثريا٢ْ ز٠ظاْ

 .ََٝص٣ٚٚ َطز٢ْ ٥اؾهطإ
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 ،ثٝاَٜٚه٢ ز٠غتجاى ٚ ن١َي١ََٝطز ٚ ١ْؾػاب١ضظ ٚ ضاغاتطؤ باٛٚ    ب١ ط١ٚاٖٞ ََٝصْٚٚٛغإ نان٢٢ َري غ١ٜؿ١زٜٓ     
ضٕٚٚ ١ْٝٝ ن٣١ ٚ نؤٕ ث٠ٜٛ١ْاس٣ با١ ١٥ٜٛب١ٝناْا٠ٚ١ ناطز٠ٚ،      ظ ي١ زاٜو ب٠ٚٛ، ٠ٚزي1203َ/ى600ْعٜه٣١ غاَي٢ 

١غا١ٜت١ٝن٢ ْاٚزاض ٚ ظ( ن1260 – 1240/ى658 – 638)١٥ٜٛب٢  ٣غ١ضز٢َ٠ )املًو ايٓاقط ( ٠ٚ١٥ْس٠ ١ٜ١ٖ ي١
زي ؾاض٣ س١ي١ب، ي١ ١َٖإ ناتسا با٠ٚضِثَٝهطاٚ ٚ ٜا٠ٚض اب١ ٚ ٠ت١ٚب٣ٛ س١ضِإ، زٚاتط ب١ ٚازي ؾاض ٠ْاغطاٚ ب٠ٚٛ ٚ نطاٚ

َريداْساض ٜإ  ٣،خَٛ ٣ -أَري داْساض-بٛٚ ٚ نطز٣ ب١ َري داْساض ()املًو ايٓاقطنٛض٣ِٚ ٖاضٜهاض٣ ) املًو ايععٜع(٣ 
١ ن١ ي١ بؤ١ْناْسا ن١ْٛ شٚض٠ٚ٠ ٚ غ١ضزا٢ْ َريإ ٚ ن١غا١ٜت١ٝٝنإ ضَٜو ز٠خاات باؤ خعَا١ت٢    طٝاْباظ ١٥ٚ ن١غ١ٜ
ٖ )املًاو ايععٜع( ظ ٖااٚض٣َِ ي١طا١ٍَ   1257/ى655ي١ غاَي٢ ، (16)غَٛيتا٢ْ ١ًََٛن٢ الناؤ ٚ تاعا١ت ٚ   ؤنا١ْٛ ال٣ 

ٚ ط١َاضؤٜسا، َٖٝٓا١ٜ غ١ض س١ي١ب النؤ َٖٝطؾ٢ ؤظ ناتَٝو 1260ٖى/658ٚ ي١ غاَي٢  اط١ٜاْس،ا١َٜي٢ خؤٜإ ثَٝطِطَٜٛطِ
، ثاف ٚ زَيػؤظٟ ٚ ضِاغتطؤٜٞ خؤٟ غ١ملاْس ١َٖيَٜٛػت٢ دٛاََٝطا٣١ْ ْٛاْس ْساب١ضطط٣ نطز ي١ ٚ ١٥ّ ٚازي ؾاض٠ن١ بٛ

 .(17)٣ َٖٝؿت٠ٚ١ٜؿ١ز٢ٜٓ ال٣ خ١َٛالنؤ َري غؤ٢ْ س١ي١ب ي١ال١ٜٕ ١َغؤي١نا٠ٚ١ْ ٖنطززاطري
  

  ي١ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٢: - ب
 

ٔ  ٖؤالنؤ٢ ٣٠ٚ١ٜٓٚٝ ١ٖض٠ِؾ١ ٚ ١َتطغض٠زٚا٣        ٚ ٖا١َٛٚ َرياْاٞ ناانٞ     ي١غ١ض ٚالت٢ ؾاّ، َري غا١ٜؿ١زٜ
ٛ   إٜٝث٠ٜٛ١ْس ٞ   ن٢ َرياتطاط٣ ١٥ٜٛبٝا١نإ ٚ  نطز ب١ ز٠َٚيا١ت٢ َا١ًَ -658: بٝربؽ)ايعةاٖط  غاَٛيتاْٞ َا١ًَٛن

 .(18)بؤ ت١ضخإ نطزٕثا١ٜٚ ز٠غ١الت٢ ظ(٠ٚ٠ ث١ً ٚ 1277-1260/ى676
ٜٚػات ٚ  ٚا ث٠ٜٛ١ْس٣ ث٠َٛٝنطزبٕٛٚ، خؤؾ١ ٚ ز٠غ١التساضا٣١ْ ٙؾاي١ال١ٜٕ ١٥ٚ َري ٚ  نان٢ٜٓ٢ َري غ١ٜؿ١ز       

ٚ َْٝهاريظا٢ْ خاؤ٣ ٚ باَيٓاس٠    (19)ٚ نطز٣ ب١ َاري ؾاهاض   يَٝٓا ٣ َتُا١ْ بٛٚ، ت١ْا١ْت ٖؤالنؤ ضَٜعٟاضَٜعزاض ٚ دَٝط
ثٝاٚناى ٚ  ٣ ز٠ططت ٚ غتاٜٝؿ٢ ز٠نطز ٚ ب١َ١ًَٛن٢ ضَٜع تا٢ْغَٛي٢َ ضاغجاضز، ١ٖض٠ٖٚا ث -اجلٛاضح -ضاٚن١ض٠نا٢ْ 

 ،-٢ ؾاض٠ن١ بٛٚٝظ ٚاي1273/ى672غاَي٢  -، ١ٖض بؤ١ٜ ب١ ٚازي ؾاض٣ ب١ع١ًب١ى زاضي١ظضاْس(20)ز٠غتجاى ْا٣ٚ ز٠بطز
نؤنا٢   ظ ١ٖض يا١ ب١ع١ًبا١ى  1274ى/٢673 (٣ ض٠د١ب غاَي١14ٚت٢ ضؤش٣ )هي١ ب١ض٠ب١ٜا٢ْ ضؤش٣ ثَٝٓذؿ١ّ ضَٜه

 .(21)طزضاخاى غجَٝزٚا٢ٜ نطز ٚ ب١
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 :َٝٛاْساض )املُٗاْساض( ٢ٝناند١ْٜٛس٣  نٛض٣ِع١زي  نٛض٣َِري ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ ٥ٝرباِٖٝ  -2
ٜٔ زٜااضتطٜٔ ٚ ب١ضنااٚتطٜٔ   ١ٝ، ١٥ّ ٚ َري غ١ٜؿ١زٝنانَريَٜه٢ تط٣ ْاغطا٣ٚ ٖؤظ٣  نان٢َري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ       

ضز٠ن١َٜٚت ي٠ٚ١ ْانات خع٢َ ى ي١ ْا٠ٚناْٝا٠ٚ١ْ ز٠، ب١الّ ٚا زٜاض٠ ي١ زٚٚ َاَيبات٢ دٝاٚاظٕ، ٠ٚرينانت٢ ١ٜازٚٚن١غ
 .١ٜندي
ٖا١ض يا١    ناان٢ ؾ١ز٢ٜٓ ٠ بًََٝٔ ن١ َري ؾا١ض ري١ٜتا٣١ْ ٚا ي١ ب١ضز٠غتسإ، ز٠ؾَٝب١ طَٜٛط٣٠ ١٥ٚ ١ٖٚاٍَ ٚ ضٜٛا      

ٞ ٚ ط١ٚض٠ ثٝاٚا٢ْ ْاٚزاض٣  ز٠غتجَٝه٢ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٠ٚ١ٝٝ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ َريإ ٣ َا١ًَٛن٢ ٚ ٜاا٠ٚض   بٝاَلتا
ب١ْاٚ ز٠ْطٛباغ٢ ي١ غ١ضنا٠ٚنإ ن٢ ْاٚؤتا٢ٜ غ١ز٣٠ س١ؾت٢َ١ نؤا ن٠ٚ١ تٜظ 1262/ى660ي١ غاَي٢  تا١ْنإ،غَٛي

، ي١ غاَي٢ (22)غجاضز ب١ ١َٖيػٛضِاْس٢ْ ناضٚباض٣ ز٠َٚي١تس٠اْداض ب١داض ضاٜ تساضا٢ْ ١ًََٛن٢ز٠غ١آلب١ضناٚ ز٠ن١َٜٚت، 
تا٢ْ تإ عٝع٠زٜٔ ن١ٜهاٚغ٢ غ١جلٛق٢ غَٛي٢ ْاضز٠ ال٣ غَٛيٝنانَري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ  غَٛيتإ بٝربؽ ظ1262/ى660

با١   ٢َتػا َيب١ٖتاا   ظ ضاٜػاجاضز 1263/ى661يا١ غااَي٢    ٚ( 23)دَٝهطز٢ْ ناضَٜه٢ ثَٜٝٛػتب١دَٝؤّٚ بغ١الدٝك٣١ ضِ
ي١َاْا١ف طاطْطرت َاري     ،(24))املًو ايعازٍ(٣ ٥ا١ٜٛب٢  نٛض٣ِ(٣ املًو املػٝحزابٝٓهطز٢ْ ثَٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ زاٜه٢ )

 -املُٗاْساض–ي١ ال١ٜٕ ب١ضثطغا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٠ٚ١ٝ نطا ب١ َٝٛاْساض  ٢ٜظؤض٠ؾ١زٜٔ ي١ب١ض ؾٝإ ٚ تٛاْا ٚ زَيػؾ١
تإ ز٠نات ٚ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ي١ ز٠ضباضزا ثَٝؿٛاظ٣ ي١ َْٝطزضاٚ ٚ َٝٛا١ْنا٢ْ غَٛيٜـ َٝٛاْساض ،ز٠ضباض٣ غَٛيتا١ْنإ ٣

َري ؾا١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ   ،(25) ز٠خات تإ ضَٜوإ ب١ غَٛيْٝٝزٜس٠ٚ نات ٚ ؾ٢َٜٓٛ نات ٠َٜٝإ ي١ َٝٛاخنا١ْ بؤ زابري زدَٝٛضِ
 .(26)١ٖض ب١ َري )ؾطف ايسٜٔ املُٗاْساض( ز٠ْاغطا بؤ١١ّٜ ١َْػ١ب١ َا٠ٚ١ٜ، ي ْعٜه٣١ بٝػت غاٍَ نان٢ 

١ َاري ؾا١ض٠ؾ١زٜٔ يا    ٜاض ٚ ؾطَاا٢ْ غاَٛيتا٢ْ َا١ًَٛن٢،   ظ ب١ بط1288ِ/ى687ي١ َاْط٢ ض٠د١ب٢ غاَي٢         
ناطا با١ ٚازي ٚالٜا١ت٢     ػ١زٜين نٛضِٟ باخألَي١ دَٝط١ٟ َري سٛغا١َزٜين نٛضِٟ َري ؾ١ نطاٚ ت٢ ع١ؾَٛٝٛاْساضَٜ

 .(27)١٥غه١ْس٠ض١ٜ
ٚ غاؤضاخَٝه٢ يا١ شَٜس٠ض٠ناْاسا ب١ضنااٚ      ٠ٚٛ ٚازي ١٥غه١ْس٠ض١ٜ، ٖٝض ٖا١ٚاٍَ َري ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ ثاف ٣٠ٚ١٥ ب       

ٛ   ي١ي١ ض غاَيَٝو  ١ْٝان١َٜٚت ٚ ٥اؾهطا ْ َٜهٞ تاط ثؤغايت ٜٚالٜا١تٞ         ،٠ٚزْٝاا ز٠ضنا ٠ٚ١٥ْاس٠ ١ٖٜا١ ز٠ظاْاري دااض
باٛٚ، ٚ با١ ثَٝاٞ ٥اَااش٠ٟ)ابٔ     ظ ٚايٝاٞ ١٥غاه١ْس٠ض١ٜٝ   1294/ى693ي١ غاَيٞ ٚ  ١٥غه١ْس٠ض١ٜٟ ث  غجَٝطزضا٠ٚ

 .(28)َري غ١ٜؿ١زٜين نانٞ بٛٚي١ّ غاَي١زا ظ( ٚايٝٞ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ 1404ى/807ايؿطات()ّ 
 :ظ(1302/ى702 -)؟ نان٢َري غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ  نٛض٣ِظي١ز َري ع١ال١٥زٜٔ ١٥ -3

، ٥ا١ٜٚـ َاري   ١ٖ٠بٛٚ، ٠ٚزيَ تا١ْٗا ٜا١نَٝهٝإ ال٣ ٥َُٝا١ ْاغاطاٚ     نٛض٣ِشَاض١ٜ٠ى  نان٢َري غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ        
 .(29)َٛن١ ٚ ٥ُٝتٝاظاتَٝه٢ باٚن٢ ١ٖبٛٚ بؤ ١٥ّ َا٠ٚ١ٜ  ع١ال١٥زٜٔ ١٥ظي١ز٠ ن١ دَٝط٣١ باٚن٢ ططت٠ٚ١ٚ، ض ث١ً ٚ
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ظ 1299/ى699غاَي٢  ْا٠ٚضِاغيتب١ ٚازي )ايرب( زا١َظضا تا ظ 1295/ى695ي١ غاَي٢  نان٢ع١ال١٥ز٢ٜٓ  َري      
َٜٚاطِاٟ ١٥َاْا١ يا١ ظزلاري٠      ،داض ْا٣ٚ ي١ شَٜاس٠ض٠نإ ٖاات٠ٚٛ   زٚٚ ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا ١ٜى ،(30)ي١غ١ض ناض٠ن٣١ َا٠ٚ١ٜ

  .(31))ؾكشب( نٛشضاؾ١ضِٟ ي١ظ 1302ى/702غاَي٢  ٞ نطز ٜٚب١ؾساض ؾ١ض٠ِنا٢ْ َْٝٛإ ١ََايٝو ٚ ١َغؤٍ
 

 :نان٢َري د١َاي١ز٢ٜٓ  -4
ْه١ ظؤضب٣١ ١٥ّ ن١غا١ٜتٝا١ْ ٛ، نَٖٓٔٝز٠ نان٢ن١غا١ٜت١ٝنا٢ْ ٖؤظ٣  ْا٣ٚشَٜس٠ض٠نإ رلابٔ ط١زيَ ب١ نٛضت٢         

رت باٜا١ر  ٣ بٕٛٚ، ١ْى غ١ضنطز٣٠ غ١ضباظ٣، ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ غ١ضنا٠ٚ ََٝصٜٚٚا١نإ ثا  ؾ١ضَاْب١ض ٚ ب١ضثطغ٢ ناضطَٝطِ
 .ٚزا٣ٚ غٝاغ٢ ٚ غ١ضباظ٣ ٚ ؾ١ضِٚ يَٝهسا٢ْ َْٝٛإ َٖٝع ٚ ال١ْ١ٜنإ ز٠ز٠ٕٚب١ضِ

( ان٢ابٔ اجلت١ْٗا ْاٚ ٜإ ْاظْاٜٚإ تؤَاض ز٠ن١ٕ، ب١َيهٛ ١ْٖس٣َ داض ت١ْٗا ب١ ) نان٢ ٞغ١باض٠ت ب١ ْاٚزاضاْ      
 .٠ْس٣ ٚ خعَا١ٜت١ٝى ثَٝه٠ٚ١ ططَٜٝإ ز٠زاتْاٜٚإ ز٠ب١ٕ، ي١ب١ض ١٥ّ ضاغت١ٝ ْاظاْطَٜت ١٥ّ ن١غا١ٜتٝا١ْ ض ث١ٜٛ

 .(32)إ زا١َظضا٢ ؾاض٣ س١ضِٝظ ب١ ٚاي1263ى/٠ٚ١٥662ْس٠ ز٠ظاْطَٜت ن١ غاَي٢  نان٢ز٠ضباض٣٠ َري د١َاي١ز٢ٜٓ 
 

 :ظ(1284/ى683) نان٢٢ ٜؾ١ٖاب١زٜٔ قطتا -5
ظ٣ ي١ ٖؤ ات٢َري ؾ١ٖاب١زٜٔ نطِ ٚ نان٢َري ؾ١ٖاب١زٜٔ قطتا٣  ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝى ١ٖبَٝت ي١ َْٝٛإ ب١زٚض٣ ْاظاْري      

 .(33)خؤؾٓاٚ ي١ نٛضزغتإ -خ١غٓا٢ْ
سكةٔ  ظ( ز٠قٞ بطِٜاضٟ زا١َظضاْسْٞ ؾ١ٖاب١زٜين نانٞ ب١ دَٝطاطٟ ٚالٜا١تٞ )  1418ى/821)ّ ق١يك١ؾ١ْسٟ      

ي١ ال١ٜٕ  ظ1284ى/683غاَي٢  ١ٖض٠ٖٚا ،(34) غاَيٞ زا١َظضاْس١ْن١ٟ زٜاضٟ بهاتبَٞ ٠ٚ١٥ٟ  ،بآلٚنطز٠ٚت٠ٚ١ األنطاز 
، يؤيةؤ ٢ٓ سٛغاا١َزٜٔ  ي١ ؾَٜٛ طا با١ ٚازي ٚال١ٜت٢ ق١يٝٛب )ايكًٝٛب(بصَٜطزضا ٚ نا٢ْ ١ًََٛن٠ٚ١ٝ ١َٖيز٠غ١التساض

 .(35)ْاظاْطَٜت ١ض٢َِ ي١زٜي١َ١ ظٜاتط ن٢ 
إ ب١ ١نإ ثاف نؤنهطزْٝإ بؤ ؾاّ ٚ َٝػط ٚ تَٝه١َيبْٛٚٝٝٝز٠ٚ١ٜ تَٝب٢ٓٝ ز٠نطَٜت ١ْٖسَٜو ي١ نان٢ ي١ ال١ٜن      

َاَي٣١ ا٣١ْ ١َٖيطط٣ ْا٣ٚ تٛضنري ي١ ب١ٖٚ١ْٓسَٜو ي١ ٝرَيت بًَز٠نطَٜ ٠ٚيَٞ ،نؤ١ََيطا٣ ١ًََٛن٢ ْا٣ٚ تٛضن٢ ١َٖيس٠ططٕ
 (قططا٣، َػًطا٣، قٓػًٞ)٠ٚى  ،ب١ ْا٣ٚ خا١ْ٠ٚناْٝا٠ٚ١ْ ز٠ْاغطإ ٚبٕٛٚ  ٢ ْري ب١َيهٛ ب١ْس٣٠ َريا٢ْ نانٞنان

(36). 
 

 :(ظ1327ى/727، ظ1279ى/678) نان٥٢ٝربا٢ُٖٝ  -6
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 ٚ ؾ١ضَاْبا١ض بإٛٚ يا١ زاَٛز٠ظطاناا٢ْ ز٠َٚيا١ت٢      ٚ بطانا٢ْ غ١ضنطز٠ ٚ ب١ضثطؽ ٚنااضطَٝطِ  نان٥٢ٝربا٢ُٖٝ      
غاااَي٢ ، (ظ1289-1279/ى689-678: )املًااو املٓكااٛض غاا١ٜؿ١زٜٔ قااالٕٚٚ غااَٛيتا٢ْ َاا١ًَٛن٢ ،َاا١ًَٛن٢

 .(37)ريظ ثازاؾت٢ زا٠ٚ١ْ ٚ زٜاض٣ ٚ ثاض٠ ٚ ْاظْا٣ٚ ثَٝب١خؿ1279ى/678
١ٖضزٚٚ ؾاض٣ قٛزؽ ٚ  (38)(٣ٓعطٚال١ٜ اي ظ ي١ )1327ى/١ٖ727ض ب١ ْا٣ٚ ٥ٝرباِٖٝ ي١ غاَي٢  نان٢َريَٜه٢ ز٣      

 .(39)خ١يٌٝ دَٝطري بٛٚ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ّ زٚ ٥ٝربا١ُٖٝ ١ٖض ١ٜى ن١ؽ بٔ
 

 :ظ(1313ى/713َٝٛاْساض ) نان٢َري ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ ٥ٝرباِٖٝ  نٛض٣ِض٠زٜٔ ذل١َ١ز َري ب١ز -7
َٝٛاْساض٠، ي٠ٚ١ ز٠نَٝت دَٝط٣١ باٚن٢ ططتبَٝتا٠ٚ١ يا١ ثؤغات٢     نان٢َري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ  نٛض٣َِري ب١زض٠زٜٔ       

ظ 1313/ى713(، ٠ٚزيَ ثَٝعاْري ز٠ضباض٣٠ ز٠غتٓان١َٜٚت، ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْبَٝت نا١ يا١ غااَي٢    املُٗاْساضٜة١ َٝٛاْساضَٜت٢ )
 .(40)قاٖري٠ ٜؿتٛٚ ب٠ٚٛ ي١ؤَريَٜه٢ ز٠غرتِ

 
 :نان١٢زٜٔ ٜٛغـ د١َاي -8

: )املًو ايٓاقطغَٛيتإغ١ضز٢َ٠  ١ٝ ي١ َٝػط ي١ٝنانٚ ْاغطا٣ٚ ٖؤظ٣  َريَٜه٢ ثا١ٜب١ضظ نان٢د١َاي١ز٢ٜٓ        
٢ ثَٝسضا٠ٚ، با١الّ ظاْٝااض٣ ز٠ضبااض٣٠ شٜاإ ٚ نااض ٚ      ٝغت٢ ٚايَٝتؤظ( ٚ ن١ْس داض ث1340 -1309/ى741 -709

 ؟١ٜ١ٖ نان٢َري غ١ٜؿ١زٜٔ ٚ َري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ  ن٢ ي١ط١ٍَٚ ْاظاْطَٜت ض خعَا١ٜت١ٝناالن١ٝٝنا٢ْ ن١َ١ 
بٛٚ ٚ ي١ ١ٖٜع٢ ؾ١ٚازي ١٥ّ غاَي١زا  (41)(ايؿطق٢١ٝ ٚال١ٜت٢ )ٝظ ٚاي1329/ى729تا غاَي٢  نان٢د١َاي١ز٢ٜٓ         

 ٢ ٜٚالٜا١ت٢ ٝا با١ ٚاي  ز٣ ه٢ظ ب١ ٚازي َا٠ٚ١ٜ ٚ دااضَٜ 1331/ى731تا غاَي٢  ٚ اجلٝع٠ طَٜٛعضا٠ٚ١ٜ بؤ ٜٚال١ٜت٢ )
 .(42)ن٣١ ب١ضز٠ٚاَب٠ٚٛزٜاض ي١غ١ض ناضا( ز٠غتٓٝؿاْهطا ٚ تا ََٝص١ٜٚٚن٢ ْايؿطق١ٝ)

١ض سػَٝب٢ َريَٜه٢ َا١ظٕ ٚ  ظ ٜـ 1331ٖ/ى732تا غاَي٢  نان١ْٝٝ٢ ن١ َري د١َاي١ز٢ٜٓ  طَٛا٢ْ تَٝسا       
ٚا٣١ْ ن١ ي١ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ نان٢، َري٣ ز١س١ًََٛن٢ نٛٚ بؤ  غَٛيتاَْٞٝو ٜؿت٣ٚٛ بؤ ز٠نطا، ي١ّ غاَي١زا ناتؤز٠غرتِ
 .(43)ثازاؾت زضا٠ٚ١ْ غَٛيتا٢ْ ١ًََٛن٠ٚ١َٝا٠ٚ١ْ بؤ ثاضاغت٢ٓ ٥اغاٜـ ٚ ت١ْا٢ٖ ٚ ٢َُٖٓٝ ٚ ي١ال١ٜٕ  قاٖري٠
بَٝت ن١ ي١  نان١ٖ٢َإ َري د١َاي١ز٢ٜٓ  نان٢ ب١ زٚٚض٣ ز٠ظاْري ن١ َري د١َاي١زٜٔ ٜٛغؿ٢ ريََٝا٠ٚت٠ٚ١ بًَ       

 .س١ؾتا غاٍَ ي١ َْٝٛاْٝاْسا ١ٜ١ْٖعٜه٣١  ب١ٚث٢ٟ١َٝٝ ؾاض٣ س١ضِإ زا١َظضا، ٝٚاي ١ظ ب1264/ى662غاَي٢ 
 

 :ظ(1350ى/751:ان٢َري )إبٔ اجل -9
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َري د١َاي١زٜٔ ٜٛغـ  نٛض١ٝ٣ِ، ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ٝنان٢ ْاٚزاض٣ ٖؤظ٣ ٝ( زٚا ن١غا١ٜتان٢)إبٔ اجل نان٢ نٛض٣ِ        
ي١َباض٠ٚ١ٜ٠  ظ(1441ى/845)ّ ( زاْطابَٝت، ١َقطٜع٣يؿطق١ٝا٢ )٣ٝ ب١ ٚاياٚ ثاف َطز٢ْ باٚن٢، ١٥ّ ي١ دَٝط بَٝت

( ْاا٣ٚ ز٠باات يا١    ان٢ب٣٠ٚ١٦َٝ ْا٣ٚ بََٗٝٓٝت ٚ ب١ )ابٔ اجل نان٢ظ ١ٜنَٝه٢ 1350ى/751غاَي٢  باؽ ز٠نات ن١
١ ( َري د١َاي١زٜٔ ٜٛغؿان٢ُإ ٚا١ٜ ١َب١غت ي١ )اجلثَٝ ،(44)٢ٓ ١٥غٓس١َ٠ض )اغٓسَط( ب١ ٚازي )ايؿطق١ٝ( زاْطاؾَٜٛ

 ْا٣ٚ ن١ٝ. طَٜت( نٛض٠ِن١ٜ١ت٢ ن١ ْاظاْان٢ٚ ١َب١غت ي١ )ابٔ اجل
ٚ  ناان٢ نٛاضز٢َ١ٖ٠ ظا٠ٚ١ٜٝٓٝ ٖاا١ٚاٍَ ٚ ز٠ْطٛبااغاا٢ ٖااؤظ٣   /اغت٢ غ١ز٣٠ ١ٖؾت٢َ١ نؤن٢ي١ ْا٠ٚضِ      

ؤظ ٚ ب١َٓاَي١ ١ٝناإ يا١ شَٜاس٠ض٠ناْاسا ب١ضناٚ ْان١َٜٚت، ٚا زٜاض٠ ب١ زضَٜصاٜاا٢ ضؤشطااض ب١ض٠ب١ض٠ ٠ٚى ١َٖٛٚ ٖٝنان
 .نطز٠ٚٚ ٜازاا١شاز ٚ ب١ٓنا٣١ خؤٜاإ يا١نٛضز٠نإ ي١ َْٝٛإ نؤ١ََيطااا٣ َٝػاااط٣ تااٛا١ْٚتا٠ٚ١ ٚ ْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :زاي١ بٛاض٣ ظاْػت  نان٢ْاٚزاضا٢ْ  :غ١َّٗٝ
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َي٢ ي١َبٛاض٠ؾسا ضؤبطٜت١ٝ ي١ خع١َتهطز٢ْ ظاْػت ٚ ٥اٜري ٚ  نان٢ال١َْٜٝه٢ تط٣ ثطؾٓطساض٣ ََٝص٣ٚٚ ثٝاٚا٢ْ          
٢ ظاْػت٢ ٚ نؤ١َال١ٜت٢ ٝناى ٚ َاَؤغتا ٚ ؾ١قٝٗٝإ تٝازا ١َٖيه١ٚت٠ٚٛ ٚ ٠ٚى ن١غا١ٜتطَٝطِا٠ٚ ٚ ظاْا ٚ ثٝاٚ خؤٜإ

٠ٚ ي١ بٓٝاتٓإ ٚ ٚإ نطزٝثؿهساضٜ نان٢ثا١ٜب١ضظ ْاٚباْطٝإ ضؤٜؿت٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا َريإ ٚ ز٠غرتِؤٜؿتٛٚا٢ْ ٖؤظ٣ 
( ن١ ١ٖض ١ٜنَٝو ي١ّ زا١َظضا٠ٚ ظاْػتٝا١ْ ضؤَي٢ خؤ٣ ظا٠١ٜٚتطا )ٛي١ َعط١ٚت ٚ خ١َي ٥اٚانطز٢ْ زا١َظضا٣ٚ ظاْػت٢

 طبٕٛٚ ٚ ز٠ضغطٛت٠ٚ١ٓ ٚ ثَٝط١ٜاْسٕ.اث١ضغت٢ ٚ خَٜٛٓسٕ ٚ ؾَٝزطَٝطِا٠ٚ ٚ بؤت١ ؾَٜٛٔ ٚ ١ََيب١ْس٣ خٛ
 :٣ غٝاْٝإ بؤ تؤَاضنطزٜٜٚٔآْا١َي١ بٛاض٣ ظاْػت ٚ ٥اٜٝٓسا، شَٜس٠ضنإ ت١ْٗا ش نان٢ز٠ضباض٣٠ ْاٚزاضا٢ْ ٖؤظ٣     

 

 :ؾ١قٝٗٞ ؾاؾٝعٞ ٚ قاظٜٞ عٝع٠زٜٔ ذل١َ١زٟ نٛضِٟ ع١َٛضٟ نٛضِٟ عٛمساْٞ نانٞ -1
 

( خعَا١تٞ  )ايعاٖط١ْٜاغَٝو ي١ قٛتاخبا١ْٟ ، ثاؾإ ٠ٚى ؾ١قَٝٗٝو ٚ ؾ١ضَٛٚز٠َا١ٜ٠ٚى قاظٜٞ )عذًٕٛ( بٛٚ
ٚ ظ( نؤنٞ زٚاٜٞ نطز 1291ى/690ا ي١ غاَيٞ ت ٚ ظ(1282ى/681ّ: ز٠نطز ٚ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ ١ٖظاآلْٞ )إبٔ خًهإ

 .(45)ي١ طؤضِغتاْٞ )باب ايؿطازٜؼ( ب١خاى غجَٝطزضا
 :ظ(1299-1230/ى699-627)نان٢ ٥٢اغان نٛض٣ِز٠ضباؽ  نٛض٣ِذل١َ١ز  ْاقط٠زٜٔ -4
١ ١َب١غت٢ خَٜٛٓاسٕ ٚ ؾَٝطبإٛٚ ٚ ث١ٜاسانطز٢ْ ؾااض٠ظا٢ٜ يا      ب١ٚ ت١ زْٝا٠ٚ ٥ٛٚ٠ٛضؾ١ ٖات –ٖا ٚض ي١ ؾاض٣       

س١ي١ب  س١ضِإ ٚا٠ٚ ٚ ي١ َعط١ٚت ٚ قٛتاخبا١ْنا٢ْ ب١ ؾاض٠نا٢ْ ؾاّ ٚ َٝػطزا ط١ضِ ،ظاْػت١نا٢ْ قٛض٥إ ٚ س١زٜػسا
ب١ض ١ٖشاض٣ ٠ٚ١، ي١ٝ١تٜاٚن١ْس َٛس١زٜػَٝه٠ٚ١ س١زٜػ٢ بٝػت٠ٛ ٚ طَٝطِِ ظاض٣ٚ زضي١ؾل ٚ قاٖري٠ ز٠ضغ٢ خَٜٛٓس٠ٚ ٚ ي١ 

ّ : ةٞايصٖب)ََٝصْٚٚٛؽ ظ١ٖ٠ب٢  ،٠َٚطزٚظ 1299/ى699ازي غاَي٢ اْط٢ ؾ١ٚٚ ١ْزاض٣ ب١ ثَٝٝإ نؤت١ س١ز، ي١ َ
ٚ با١ ؾاَٝذ ٚ   ا٠ٚتا٠ٚ١  ز٠ضباغ٢ بٝٓٝا٠ٛ ٚ س١زٜػا٢ يا١ ز٠ّ طَٝطِ    نٛض٣ِظ( ي١ تاؾ٢ الٜٚسا ذل١َ١ز٣ 1347/ى748

 .(46)َاَؤغتا٣ خؤ٣ زا٠ٚ١ْ
 :(ظ1335ى/736 ّ) نان١٥٢يٝاغ٢  نٛض١ٜ٣ِعكٛب  نٛض٣ِذ ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ سٛغَٝٔ ؾ١قٝ٘ ؾَٝ -3

غا١ز غااٍَ با٠ٚٛ، ٠ٚزيَ ي١َا١ضِ      غ١ضز٠َاَْٝه٢ زضَٜص شٜاا٠ٚ ٚ ت١َا٢ْ١ ْعٜها٣١    نان٢ؾ١ق٢َ ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ         
ز٠غات ْٝٝا١،   ٝاض٣ ٚ ز٠ْطٛباغَٝه٢ ١٥ٚتؤ ب١ضَٜٓسٕ ٚ ؾَٝطب٢ْٚٛ، ظاْٛقؤْاغ١نا٢ْ خ زاٜهبٕٛٚ ٚ شٜا٢ْ َٓساَي٢ ٚي١

 ػٞس١زٜٜٓس٠ٚ ٚ ٛخ ػٞس١زٜٚ  ايٝػط( ظاْػت١نا٢ْ ؾٝك٘ َاَؤغتا١ٜى ب١ ْا٣ٚ )ابٔ ابٞ  خع١َت٠ٚ١٥ْس٠ ١ٜ١ٖ ي١ 
ي١ زضي١ؾل ٚ ي١ قٛتاخبا١ْ ٚ َعط١ٚت١نا٢ْ ؾاض٠ن١زا ز٠ضغا٢ طٛتؤتا٠ٚ١،    ؾاؾع٠ٞ ب١ ؾ١ق١َٝٝن٢ ٚطَٝطِا٠ٚت٠ٚ١، تا بٛ

 . (47) (َطنع ايطٝٛضٜني)ب٠ٚٛ ي١  ؾاٖٝس ناتاٖٚ ،(االنع١ْ١ٜخامس١ ي١ قٛتاخبا٣١ْ )
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٣ ن١ي١ قٛتاخبا١ْ ١ٖض ظ1336/ى737غاَي٢  ٟضؤش٣ ١ٖؾت٢َ١ ١ٖٜع٢ )طياز٣ االخط( نان٢ؾ١ق٢َ ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ         
 .(48)اخاى غجَٝطزضب١( )باب ايكػري ٞز ٚ ي١ طؤضِغتاَْط

 
 

 :ؾ١ق  ؾ١خط٠زٜٔ ع١بسٚآلٟ نانٞ -4
تاْٞ ي١ طؤضِغ١٥َٝـ ١ٖض ٚ  ظنؤنٞ زٚاٟ نطز1291ى/690غاَيٞ بٛٚ، تا  )ايؿا١َٝ ي١ ؾ١ق١ٗٝناْٞ قٛتاخبا١ْٟ  
 .(49)ؾاضزضا٠ٚ١ٜ باب ايكػري )
 :نٛضِٟ سادٞ ع١َٛضٟ نانٞ ٣ٟ ؾ١َػ١زٜٔ ذل١َ١زظي١زٟ نٛض١٥ِ -5

ظ يا١ شٜاإ   1321ى/721يا١ تاايف الٜٚاسا ٚ غااَيٞ     ٚ  َري غ١ٜؿ١زٜين نٛضِٟ ؾاَٝطؤٟ ناان١ٝٝ   ي١ َاَيباتٞ  
 .(50)ز٠ضنٛٚ

ٔ -س١غ٢ْ١) نٛض٥٣ِٝرباِٖٝ  نٛض٣ِذ سٛغَٝٔ خٛتب١خَٜٛٔ ٚ ثَٝؿَٜٓٛص ؾَٝ -6  عا١زي( -د١ْٜٛاس -سٛغاَٝ
 :ظ(1336/ى737 ّ)نان٢

بٛٚ  نان٢ه٢ ْاغطا٣ٚ ٖؤظ٣ ٚ ٥ُٝاْساضَٜ اْاؽ ٚ س١قج١ضغت ٚ خَٝطخٛاظزاى ٚ خٛنثٝاٚ نان٢ؾَٝذ سٛغ٢َٓٝ          
)ؾاكشب(   ؾاططز٣ ثٝاٚنان٢ نٛضز ؾَٝذ ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛب١ ن١ ي١ؾ١ض٣ِ َري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ نان١ٝ ٚٛض٣ِِ ، نقاٖري٠ي١ 

غا١ض٣  ؾاض بٛٚ، ظؤضب٣١ ََٝصْٚٚٛغاإ ي١  زاْٝؿت٣ٚٛ ط١ض٠ِن٢ س١نط )احلهط(٣ ق١ضار ،نٛشضا ظ1302/ى702 غاَي٢
 ايؿةٝذ ايكةاحل ايكةس٠ٚ    ظ( ن١ ٖاٚن١ضخ٢ با٠ٚٛ با١ )  1338ى/739ّ: )اجلعضٟ، (51)٥ٚ٠ٚاخاؾتٕٛٚ ٚ غتاٜؿٝإ نطز

طبا٠ٚٛ ٚ ب١ؾاَٝه٢   ؾَٝ (53)ظ(1305ى/705)َُّٝا٢ْ ١٥غعطت٢ ، ي١غ١ض ز٠غت٢ ظ١ٜٓ٠ب٢ نه٢ غً(52)٠ٚؿ٢ نطزٚق٠ٚ
 .(54)٣ٚ٠ٚ خَٜٛٓسنتَٝب٢ )اخلًعٝات(

٢ٓ َعط١ٚت٢ خٛتب١خََٜٛٓٝه٢ خٛزإ ؾٝإ ٚ ب١تٛاْا ٚ غ١ضن١ٚتٛٚ بٛٚ، خٛتب١خَٜٖٛاٚنات  نان٢ؾَٝذ سٛغ٢َٓٝ       
ا٢ْ ْس٠زإ ٚ ٖض٢َٜ ث٢َ ثٝؿا ٢ خ١َيه٢ ز٠نطز ٜٚايطٜـ( ي١ ط١ض٠ِن٢ س١نط، ١ٖضطاظ ٥اَؤشطاض )غٜٛك١بٛٚ ي١  نان٢

 .(55)ز٠ب٢ٓٝ زٜإ يَٞٚ، خ١َيهَٝه٢ ظؤض ٥اَاز٢ٜ٠ خٛتب١نا٢ْ ز٠بٕٛٚ ٚ غٛزٜٓساض٣ ز٠زإ بؤ ناض٣ نان١ ٚ
ايطٜـ( ن١ ١ٖض ب١ ْا٣ٚ خؤ٠ٚ١ٜ ز٠ْاغطا ز٠شٜا ٚ خا١َيه٢   )غةٜٛك١ ، ي١ خ١َي٠ٛتطا١ٜنسا ي١ نان٢ٓ٢ ذ سٛغَٝؾَٝ    

ا ي١ ضؤش٣ بٝػت٢َ١ َاْط٢ ؾ١ٚاٍ ، ت(56)ظ٣ ٚ ت١ب١ضِٚى ظٜاض٠تٝإ ز٠نطزط١ض٠ِن١ن١ ظؤض بطِٚاٜإ ثَٝس٠َٖٝٓا ٚ بؤ ثريؤ
 ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ )باب ايٓكط(ٚ نطا  َْٜٛص٣ ي١غ١ض تط، بؤ ضؤش٣ زٚاغ١ض٣ ْا٠ٚ١ٜظ ي١ خ١َي٠ٛتطان١ٜسا 1336/ى737غاَي٢ 

ضَٜٛض٠ِمس٢  ؿَٛاض ي٣٠ٚ١٥١ ؾاٜا٢ْ باغ١ خ١َيهَٝه٢ بَٝ .ب١خاى غجَٝطزضا ي١ ت١ْٝؿت ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛب٢ َاَؤغتا٠ٚ١ٜٚ 
 .(57)٠ٚ"ٚا ٥اثؤض٠ِ ٚ ق١ض٠باَيػٝإ ١ْزٜتْٛاؾت٢ٓ شا٣٠ٚ ١ن ١ٖضطٝعخ١َيه١ن١ ز٠ٜاْطٛت ٚ "ْاؾت٢ٓ ٥اَاز٠ بٕٛٚ 



126 
 

ا١ٜ ٚ ٚ ٥اؾاهط  ضؤَيٝاإ زٜااض   نان٢، َريإ ٚ ز٠غرتِٜٚؿتٛا٢ْ زا هطز٠٠ٚ١ْزا١ْٖض٠ٖٚا ي١ ض٣ٚٚ بٝٓاغاظ٣ ٚ ٥اٚ    
 :١٥ّ زا١َظضاٚا١ْٜإ بٓٝاتٓا٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ظاْطا٠ٚٚ  ؾاٜا٢ْ باغهطزٕ ٚ ٥اَاش١ٜ٠

 
 :نان٢َعط١ٚت٢  -1

تَٝه٢ بهٛى بٛٚ، ؾ(، ي١ ب١ٓض٠ِتسا نؤ١ْ َعط١ايطٜـ  غٜٛك١)ي١  ٠ٚقاٖري٠ ٣ز٠ن١ٚت١ ط١ض٠ِن٢ س١نط ١٥ّ َعط١ٚت١       
ٚ ْاؤش٢ْ٠  َٖٝٓاا  اثَٝ ظ ز٠غايت 1313/ى713غاَي٢  نان٢اْساض٣ ُٗؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ َٝ نٛض٣َِري ب١زض٠زٜٔ ذل١َ١ز٣ 

نطز٠ٚ٠ ٚ ؾطاٚا٢ْ نطز ٚ غ١نؤ١ٜن٢ خٛتب١خَٜٛٓس٢ْ بؤ زضٚغتهطز، تا ب٠ٚٛ َعط١ٚت٢ غ١ض٠ن٢ خٛتب١خَٜٛٓسٕ )املػذس 
ذ ؾاَٝ  ٠ٚى باغاهطا  َْٜٛص٣ ٢ٜٓ١ٖ ٚ د١َاع١ت٢ تٝازا ز٠نطا، ١َال ٚ خٛتب١خَٜٛٓٝؿا٢ ٚ  ع( ي١ ط١ض٠ِن٢ س١نطاجلاَ

 .(58)بٛٚ بطاٟسٛغ٢َٓٝ 
ه٣١ غ١ز١ٜ٠ى ب١ ٥ا٠ٚزا٢ْ َا٠ٚ١ٜ ٚ ب١ضز٠ٚاّ َْٜٛص٣ تٝاز٠نطا ٚ خٛتب٣١ تٝا ز٠خَٜٛٓطا٠ٚ١ٜ، ْعٜ نان٢َعط١ٚت٢       

ب٣١ تٝا ظ ناتَٝو ط١ض٠ِن٢ س١نط َٜٚطاْبٛٚ ٚ ز٠ٚضٚثؿت٢ َعط١ٚت١ن١ ب٠ٚٛ ن١ال٠ٚ، َْٜٛص ٚ خٛت1403ى/806ي١ غاَي٢ 
٣ٚ ؾَٝذ اعَٜو ب١ ْٚ ٚاعَٝ َعط١ٚت١ن١ ؾطؤؾطا ٢ س١ْ١ؾ٢ٜٜاض٣ قاظَٝٓانطز، ي١ ١٥زلاَسا ب١ بطِتاَيهطا ٚ ن١ؽ ض٣ٚٚ يب١

ظ 1414/ى817ط١ض٠ِن٢ )املكؼ( غاَي٢  ٚ ضٚخاْس٣ ٚ خؿت ٚ زاضٚب١ضز ٚ ن١ض٠غت١ن٣١ طٛاغت٠ٚ١ ٚ ي١ ١٥ٜٞظي١ز نطِ
 .(59)َعط١ٚت٢ )ايعاٖس(٣ ث٢َ بٓٝاتٓا

 
 :نان٢خ١َي٠ٛتطا٣  -2

ت١ْٝؿت ن١ْسا٣ٚ ضؤش٥اٚا ي١ ( بٛٚ ي١ ط١ض٠ِن٢ س١نط غٜٛك١ ايطٜـي١ ) نان٢ ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ ١ٖض ٠ٚى َعط١ٚت٢       
٣ ٚ ١َنؤ ١ٜ َاٍَٛٚاٜسا ْٝؿت١د٢َ بٛٚ ٚ نطزبا٠ٚ١ ْاٚنطا بٛٚ، ن١تٝٝٝنان٢ٓ ذ سٛغاَٝ(، ب١ ْا٣ٚ ؾاَٝاخلًٝر ايػطبٞ)

٢ْ غ١ضزا ذ سٛغااَٝٔ ١ٖباٛٚ ٚؾاااَٝ ن١ضاَات٢ ٜـ، خ١َيو ٖاا١ض باا٠ٚض٣ِ ثت١ٜٚاإ با١تا غ١ضز٢َ٠ ١َقطٜع ،خؤ٣
 .(60)ثَٝٝإ ٚابٛٚ زٚعاٜإ ي١ّ خ١َي٠ٛتط١ٜسا قبٍَٛ ز٠نطَٜت ٠ن١ٜإ ز٠نطز ٚطؤضِ

 
 
 
 :نان٢ضَٜط٣ٚ٠  -3
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٠ٚ١ٝ ز٠ْاغطا، ٚا ٝنانْساض٣ ُٝٗاْا٣ٚ َري ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ ٥ٝربا٢ُٖٝ َ ١ٜنَٝو ي١ ضَٜط٠ٚ٠نا٢ْ ط١ض٠ِن٢ س١نط ب١       
 – 815 :املؤٜةس ؾةٝذ  ٠ تاا غا١ضز٢َ٠ غاَٛيتا٢ْ َا١ًَٛن٢ )    زٜاض٠ ي١ال١ٜٕ ٠ٚ٠ٚ١٥ ٥ا٠ٚزإ نطاٚت٠ٚ١، ٥ا١ّ ضَِٜاط٠ِٚ  

 .(61)ضؤشطاض٠زا َٜٚطإ نطا ١ٖضَابٛٚ ٚ ي١ٚ ظ(1421 –1412/ى824
 
 :١٥زلاّ -
 

التا٢ ٖا١ٚيَٝط بَٝات، تاا     ٢ٚ ز٠ظ١ضَٜه٢ غا١ض با١   َٝنٛضز٠، ثرت ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ْٝؿت١د ٖؤظَٜه٢ ١ْْاغطا٣ٚ نان٢    
، ب١ؾاَٝهٝإ  ٠ٚٚ با١ ١٥طا١ض٣ ؾااال٠ٚنا٢ْ ١َغؤيا١    ٠ٚ٠ ْاظاْطَٜات  ضي١باه٢ ضؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ ٖٝهٝإ زَٚاٖٝ

 .٠ ٚالت٢ ؾاّ ٚ َٝػطٚ ضٜٚٚاْهطزت نٛضزغتاْٝإ ب١دََٝٗٝؿ
ؾااض٠نا٢ْ  ي١  نان٢٢ ٖؤظ٣ ٢ٜ غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝطِٝشَاض١ٜ٠ى ن١غا١ٜت، ١٥ٝ٠ٚ١ٜٛبٝغ١ضز٢َ٠  نؤتا١ٖٜٞض ي١      

ٚ ب١ضثطؽ ٚ ؾ١ضَاْب١ض  ٛاْساض٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ب١ْٚٛ ٚازي ٚ َٝطانا٢ْ زز٠ضن١ٚتٔ ٚ ي١ زاَٛز٠ظَٝػط  ٚاَلت٢ ؾاّ ٚ
 .١ٝٝنانٚ َري د١َاي١ز٢ٜٓ ٜٛغؿ٢  نان٢ٚ َري ؾ١ض٠ؾ١ز٢ٜٓ  نان٢تطٜٓٝإ َري غ١ٜؿ١ز٢ٜٓ ن١ ْاغطاٚ

 ٢ناان ضباغا٢  ٠ز نٛض١ٝ٣ِنإ ضؤَي٢ خؤٜإ ١ٖب٠ٚٛ، ذل١َ١ز٣ ٝنان ،ي١ بٛاض٠نا٢ْ ٥اٜري ٚ ظاْػت ٚ ضؤؾٓريٜؿسا    
ٛ   نان٢َٛس١زٜؼ ب٠ٚٛ ٚ ؾَٝذ سٛغ٢ٓٝ  اْاغاَٝه٢ ْاغاطا٣ٚ قااٖري٠ باٛٚ، ٖا١ض٠ٖٚا      زخٛتبا١خَٜٛٔ ٚ قاؤؾ٢ ٚ خ

 .١ٝنإ ي١ ض٣ٚٚ بٝٓاغاظٜؿسا ثؿهساضٜإ ١ٖب٠ٚٛٝنان
 ١ٝٚنإ ب١ضناا ٝناان نٛاضز٢َ١ٖ٠ ظا٠ٚ١ٜٝٓٝ، ٖا١ٚاٍَ ٚ باغٛخٛاغا٢   /اغت٢ غ١ز٣٠ ١ٖؾت٢َ١ نؤن٢ي١ ْا٠ٚضِ     

 .َيطا٣ َٝػط٣ ب١١ْٚٛتَٝه١ٍَ ب١ نؤَ ْان١َٜٚت ٚ ٚازٜاض٠
 
 :ث١ضاَٜٚع٠نإ -
، ابٔ 21/57، 109، 20/106، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، ايهتب٢، 124م ، ة680ٖ-671، تاضٜذ االغالّ، سٛازخ )ةٞايصٖب  1)

 .14/179 ،نجري، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ
 ،375-374، مٖة 599-590سٛازخ) ،اضٜذ االغالّت، 407، 2/105، َعذِ االيكاب زاب يفُع االدل، ابٔ ايفٛطٞ  2)

 .11/39،ايٛايف بايٛفٝات ،ايكفسٟ
تاضٜذ ابٔ ابٞ  ،اهلٝذا٤ اهلصباْٞابٔ ابٞ  ،1/103،86،ايػًٛى ،املكطٜعٟ ،188-7/187،ايهاٌَ يف ايتاضٜذ ،ابٔ االثري (3)

 .218م ،اهلٝذا٤
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 .3/89 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ ،اي٢ْٓٝٛٝ  4)
ي١ ضاغتٝسا ٖؤظ٣  ،71.ف ، مٖة 1367فاضغ٢ امساعٌٝ قانٞ )أٚض١َٝ  طَٝطا٢ْ بؤض٠ٚ   نطز زض زا٥ط٠ املعاضف االغالّ،5)

 .( ي٢َٝ ْٝؿت١د٢َ بٕٛٚ)احلػٓا١ْٝن١ ٖؤظ٣  ١َٖٔإ ؾَٜٛٓ زاْٝؿتٟٛخؤؾٓاٚ 
 .4/374قبض االعؿ٢،  ،ايكًكؿٓسٟ ،3/126 ،َػايو االبكاض ،ايعُطٟ  6)
 .3/405، ١طط املكطٜعٜاخل، 1/4  ايػًٛى، 7)
 .90-3/89َطآ٠ ايعَإ،    ش8ٌٜ)
 .227-3/226 ،دلُع االيكاب ،9/45 ،  ايها9ٌَ)
 .129م ،ؾطؾٓا١َ ،ايبسيٝػٞ ،541، ماضٜذ طعٜس٠، تمحساهلل َػتٛف٢  10)
 .2/189، َعذِ ايؿٝٛر، ايصٖب٢  11)
 .4/375، قبض االعؿ٢، 335-332  ابٔ ايعربٟ، تاضٜذ ايعَإ، م12)
 باب١ت٢ غ١َّٗٝ. ٚا١ْ:بطِ (13)
 باب١ت٢ ؾ١ؾ١ّ. ٚا١ْ:بطِ (14)
 .119 ،4/314،اخلطط املكطٜع١ٜ  15)
 .5/433قبح االعؿ٢،   16) 
 .124تاضٜذ االغالّ، م ،3/90، 1/45  شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 17)
 . 21/57ايٛفٝات، ب ايٛايف ،3/90 ،عَإاي٠ آ  شٌٜ َط18)
. ١ض٠نا٢ْ غَٛيتإ ز٠نات ٚ ناضٚباض٣ ضاٚ ضاز٠ث١ض٢ََٜٓ( َري ؾهاض: ٚات١ َْٝهريظإ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ناٚزَٜط٣ باَيٓس٠ ضاٚن19)

    .434-5/433قبض االعؿ٢، 
 .91-3/90 ،َإايع  شٌٜ َطأ٠ 20)
 .91-3/90 ،َإايعشٌٜ َطأ٠  ،222، متاضٜذ املًو ايعاٖط ،ابٔ ؾساز (21)
 .1/334 ،، عكس اجلُإ ف٢ تاضٜذ اٌٖ ايعَإ، ايعٝين191، مايسض٠ ايعن١ٝ ،ايسٚازاضٟ  22)
 .1/461 ،  ايػًٛى23)
 .1/481 ،ْفػ٘املكسض   24)
 .432-5/431( قبح االعؿ٢، 25)
 .4/119 ،١ٜطط املكطٜعاخل، 701، 481 ،1/469  ايػًٛى، 26)
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 1/0743ايػًٛى،  ،8/68 ،أضٜذ أبٔ ايفطات، تأبٔ ايفطات  27)
 .8/174 ،تأضٜذ أبٔ ايفطات، 1/2/370تاضٜذ ايربظايٞ،   28)
 .3/91عَإ،   شٌٜ َطا٠ اي29)
 .1/816 ،ايػًٛى، 23/151 ،عٕٝٛ ايتٛاضٜذايهتيب،  ،34م ،غري٠ املًو ايٓاقط ، ايسض ايفاخط يفٟ  ايسٚازاض30)
 ز٠ضباااض٣٠ .8/206 ،يٓذةةّٛ ايعاٖةةط٠ بةةٔ تػةةطٟ بةةطزٟ،   ا ،947 ،1/855 ،ايػةةًٛى ،374  ايةةسض٠ ايعنٝةة١، م 31)

 ؾ١ض٣)ؾكشب(بطٚا١ْ باب١ت٢ ؾ١ؾ١ّ.
 .506-1/505 ،( ايػًٛى32)
 .3/126 ،َػايو االبكاض (33)
 .460-12/459 ،عؿ٢األقبح ( 34)
 .14/421ايكًٝٛب: ؾاضَٜه١ ي١ بانٛض٣ِ قاٖري٠ ٚ ١ََيب١ْس٣ ٜٚال١ٜت٢ ق١يٝٛب١. قبح االعؿ٢،  .1/722 ،( ايػًٛى35)
 .1/219عكس اجلُإ  ،1/653 ،ْفػ٘املكسض    36)
 .2/93 ،ايػالطنيغري املًٛى ٚ، اجلٖٛط ايجُني ف٢ ابٔ زقُام 1/0672  ايػًٛى، 37)
س٠خات، ١ٖض ٝٚا٢َْ ٚ ٚٚضز٠بَٝت٠ٚ١ ٚ ضَٜهز٠ضِ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ ي١ ناضٚباض٣ زاضا٢ٜ ٚ ثاض٠ٚثٛزي ٜٚال١ٜت١ن١ :ٚايٞ ايٓعط( 38)

ظط ) ْاظةط اجلٝةـ  ٚ )ْاظط ايسٚاٜٚٔ  ٚ )ْا(٣ ١ٖبٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ٚايٞ ايٓعطٜٚال١ٜتَٝو ي١ ٜٚال١ٜت١نا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ )
   .5/437ض٠نا٢ْ ١٥ّ ٜٚال١ٜت١ٕ. قبح االعؿ٢، ؤي١ د اخلام 

 .2/288  ايػًٛى، 39)
  .2/314 ،املكطٜع١ٜ   اخلطط40)
قبح االعؿ٢،  .باض٠طان٣١ ؾاض٣ ب١يبٝؼ بٛٚ ٚ )ايٛد٘ ايبشط٣ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ نٛاض ٜٚال١ٜت١ن٣١ ال٣ ز٠ضٜا  :  ايؿطق41١ٝ)
 .3/337ايبًسإ،  نٛض١ٜ٠ن١ ي١ باؾٛض٣ َٝػط. َعذِ )ايؿطق١ٝ ت ، ٜاقٛت٢ س٣ٚ١َ١ ز٠َي8/171َٝ، 67، 4/27
 .2/312 ،( ايػًٛى42)
 .369-368م ،( ايسض ايؿاخط43)
 .2/819 ،ػًٛىاي  44) 
 .1/2/221  تاضٜذ ايربظايٞ، 45)
 .23/288 ،عٕٝٛ ايتٛاضٜذ ،ب٢ايهت ،2/189َعذِ ايؿٝٛر، ايصٖيب،   46)
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ؾاٖس: ؾ١ضَاْب١ضَٜه٢ زاضا٢ٜ ز٠َٚي١ت١، ي١ ١ٖض ؾاض ٚ بااشَٜطَٜه٢ ز٠َٚيا١ت٢   ، 3/902 ،اجلعض٣، تاضٜذ سٛازخ ايعَإ( 47)
  .١َ5/437ًَٛن٢ ؾاَٖٝسَٜو ١ٖبٛٚ، ١٥ضن٢ ٚٚضزب٠ٚ١ْٛ ٚ خ١َاَلْس٢ْ زاٖات٢ زٜٛا٢ْ زاضا٢ٜ ؾاض٠ن١بٛٚ.  قبح االعؿ٢، 

 .3/902، تاضٜذ سٛازخ ايعَإ  48)
 .1/2/258  تاضٜذ ايربظايٞ، 49)
 .2/2/38ْفػ٘،    املكسض50)
ٕ 2/426 ،ايػًٛى ،180-14/179يبسا١ٜ ٚ ايٓٗا١ٜ، بٔ نجري، ا  ا51) ١ٖض٠ٖٚا نا١ْس   ،3/1005،، تاضٜذ سٛازخ ايعَةا

( ايٛفٝات :ؼف١ االسباب، ابٔ ضافع :ايػدا٣ٚ ،قان٢  ؾٗب١بٔ ا اضٜذ، تتاضٜذ املًو ايٓاقط :ايؿذاع٢) ٢ ٠ٚىََٝصْٚٚٛغَٝه
 زٜإ زيَ ببٝٓري.ّٚ رلابٔ ١٥ّ غ١ضناٚا١ْ ز٠غتُإ ١ْن١ٚتٔ تا غٛآل٠ٚ، ب١َٚاضنطزؤإ تٝٝنانذ سٛغ٢َٓٝ شٜآْا٣١َ ؾَٝ

 .3/1004 ،  تاضٜذ سٛازخ ايعَا52ٕ)
زاٜو ظ يا١ 1226ى/623ز٠ٚضٚب١ض٣ غاَي٢  ،٥ٝربا٢ُٖٝ ١٥غعطت٢ نٛض٣ِ ٞ( ظ١ٜٓ٠ب٢ ١٥غعطت٢: ظ١ٜٓ٠ب نه٢ غٛي١ضيا53ْ)

ؾاض٠ظاٜإ ٚ ظاْاٜا٢ْ س١زٜؼ نتَٝب١نا٢ْ )ايكشٝح( ٚ )ايبداض٣( خَٜٛٓس٠ٚٚ ٚ  ب٠ٚٛ، َٛس١زٜػَٝه٢ ْاغطاٚبٛٚ ي١ ب١ض ز٠غت٢
 .2/119ابٔ سذط ايعػكالْٞ، ايسضض ايها١َٓ يف اعٝإ امل١٦ ايجا١َٓ،  .ظ َطز1305٠ٚٚى/705ي١ غاَي٢ 

 .3/1005ايعَإ  سٛازخ( تاضٜذ 54)
 .4/314 ،١ٜطط املكطٜعخلا، 180 – 14/179، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 3/1005 ،ْفػ٘املكسض    55)
 .4/314، ١ٜطط املكطٜعاخل ،3/1005  تاضٜذ سٛازخ ايعَإ 56)
          .348م ،األٚيٝا٤ طبكات ،ابٔ املًكٔ ،14/180، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 3/1005 ،  تاضٜذ سٛازخ ايعَا57ٕ)
 .4/314، ١ٜطط املكطٜعاخل  58)
 .4/119 ،ْفػ٘املكسض   59)
 6/061 ،اخلطط ايتٛفٝك١ٝ ملكط ايكاٖط٠ ،َباضى اؾاب ، ع4/314٢ً ،ْفػ٘املكسض   60)
 .4/119، ١ٜطط املكطٜعاخل  61)
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 بابةتى شةشةم

 تٛضنٞ ١َٝ٢ًَٛن ز٠َٚي١تٞ ٛضز٠نا٢ْ غٛثا٣ن
 
  

 ثَٝؿ١ن٢:
 

-637)َٝػاط  غاَٛيتا٢ْ ١٥ٜٛب  (املًو ايكاى)ٚ ٖاٚضز٣٠ ١٥ٜٛب١ٝنإ بٕٛٚ،  ١ال١ًََٛن١ تٛضن١نإ ز٠غته      
ظ( شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ب١ْس٠ ٚ نؤ٣١ًٜ ي١ ١ًًَٝت ٚ ٖؤظ٠ تٛضن١نإ َٖٝٓا١ٜ َٝػط ٚ ي١ ز٠ٚض٣ 1249-1239ى/647

 خؤ٣ نؤٜهطز٠ٚ١ْ ٚ خعاْس١ْٝ َْٝٛ ضَٜع٠نا٢ْ غٛثا٠ٚ ٚ ث١ًٚثا٣١ٜ غ١ضباظ٣ بًَٓس٣ ثَٝب١خؿري.
بٕٛٚ ثاف غ٢َ َاْطَٝو  ١ٛضناْظ ١ٖض ١٥ّ ب١ْس٠ ت1249ى/647ي١ ؾ١عبا٢ْ غاَي٢  (املًو ايكاى)زٚا٣ َطز٢ْ       

تٝإ ي١ ٣ٚ١ ز٠غ١آلْؿا٣ نٛضِٜإ نٛؾت ٚدًَتٛضاايسض(٣ ش٢ْ،  ثٝال٢ْ )ؾذطب١ ظ 1250ى/٢648 ي١ َٛس١ض٢َ٠ِ غاَي
ز٠غت ٚب١ْٚٛ َرياتطط٣ ١٥ٜٛب١ٝنإ ٚبؤ ظ ططت1263١-1260ى/661-658ت٢ ؾاّ ظ ٚ ي١ ٚال1250ى/648َٝػط 

ظ( ؾا١ضَاْط٠ٚا٢ٜ ٚضَٜب١ضاٜا١ت٢ ثاْتاٜٝا١ن٢ طا١ٚض٠     1382-1250ى/784-648َا٣٠ٚ ثرت ي١ غ١ز٠ٚ ناض٠نَٝو )
 ت٢ ١ًََٛنٝسا.ْس٠ ن١ضن١غ١ٝنإ زضَٜص٠ٜإ ب١ز٠غ١آلٚططْط٢ دٝٗا٢ْ ٥ٝػالَٝإ ططت١ ز٠غت، ثاؾإ ب١

غ١ض٠ْر ٚؾا٢ْ١ٜ ٥اخ١ؾذي ٚيَٝسٚا١ْ غ١باض٠ت ب١ ََٝص٣ٚٚ نٛضز ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ يا١ ٠َْْٛٝاس٠ ٥اا٢ٜٓٝ     ٣٠ٚ١٥٣ َا١ٜ     
ع٠ناا٢ْ ي١ؾاهط   ا٢ٜ ٚغ١ضباظ١ٜٝناْسا، يا١ َْٝاٛ ضٜ  ٣ ٚق١ظا٢٥ ٚزاضػت٢ ٚضؤؾٓبري١ٜناْسا، ي١ زا١َظضا٠ٚ ناضطَٝطِٚظاْ

ٚثَٝهٗات١ غٛثا١ٜٝنا٢ْ ز٠ٚي١ت٢ ١ًََٛنٝسا، شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ن١غا١ٜت٢ نٛضز ب١ضناٚ ز٠ن١ٕٚ ن١ ١َٖٜٛٚإ يا١  
طِا٠ٚ ١ٖٚض ١ٜن١ ي١ بٛاض٣ ثػجؤض٣ِ ٚؾاض٠ظا٢ٜ إ طَٝزاَٛز٠ظطا دؤضب١دؤض٠نا٢ْ ز٠َٚي١ت خع١َتٝإ نطز٠ٚ ٚضؤَي٢ خؤٜ

ٚ طؿتٝإ ْاغٓا١َ ٚ ض٠غ١ْا١ٜت٢ خؤٜسا ١َٖيه١ٚت٠ٚٛ ٚث١ًٚثا١ٜ ٚ ؾطَا٢ْ ٠ٚضططت٠ٛ ٚبؤت١ َطؤظَٝه٢ زٜاض ٚ ْاغطاٚ 
 ١زا٠ٚ.ٜإ ثاضاغت٠ٛ ٚ ؾاْاظٜإ ب١ نٛضز٢ٜٓ خؤٜإ نطز٠ٚ ٚ ْاظْا٣ٚ ١ْت٠ٚ١ ٜإ ٖؤظ ٜإ ب١َٓاَي٣١ خؤٜإ ي١ ز٠غتٓخؤ

ّ َٚٝػاطا يا١   يا١ ؾاا   ٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛنٞ تٛضنٞ ٜا١ ١ٜ٠ٚ١َٓٝ ز٠ضباض٣٠ ضؤَي٢ غ١ضباظ٣ نٛضز٠نا١٥ّ يَٝهؤَي     
ظ ٚتٝؿهس٠خات١ غ١ض ثاغاٚ ٚ ٖؤٜا١نا٢ْ ٖا١بْٛٚٝإ، شَااض٠ ٚ    1302ى/702غاَيٞ  (كشبغ١ض٠تا٠ٚ تا ؾ١ض٣ِ )ؾ

١ ب١ضث١ضناسا٣٠ٚ١ْ  ٝإ يٜط١ضٜزْٝإ، ثؿهساض٣ ٚناضغ١ْطٝإ، تٛاْا ٚؾٝٝا٢ْ د١ْطٝٝإ، ؾَٜٛٔ ٚدَٝط٣١ خع١َتهط
 (.*)خان١ٗيطط٠نإ ٚ ب١ض٠نا٢ْ تطٍ ٚي١ْاٚبطز٢ْ ثامشا٣٠ٚ ؾ١ض٠ِزل١ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤ
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 ٚ ثاغا٠ٚنا٢ْ: نٛضز ي١ غٛثا٣ ١ًََٛنٝسا١ٖب٢ْٚٛ ١ٜن١ّ:  -
 

ضيآْا١َ ٚتَٝهػت٢ ٥اططب١غات١نإ،  ٓسْا١َ ٚبطِٜاض ٚ ؾطَإ ٚث١ز٠م ٚضٜٛا١ٜت١ ََٝص١ٜٝٚٚنإ، ْا٠ٚضؤن٢ غَٜٛ        
١نا٢ْ غٛثا٣ ١ًََٛن٢، ١َٖٜٛٚإ زٚثات٢ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ن١ نٛضز، ض ٠ٚى ز٠ْطٛباغ٢ ؾ١ضِٚ يَٝهسإ َٖٚٝطف ٚطيٛدؤَي

ثطغا٢ نااضطَٝط٣ِ ٚ ض ٠ٚى دا١ْطا٠ٚض ٚ غا١ضباظ     ؿ١ْط ٚب١ضغ١ضباظ٣ ٚغ١ضي١ؾهط ٚثَٝ َري ٚغ١ضنطز٠ ٚؾ١ضَاْس٣٠
ي١ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ ب١ تاٜب١ت َٖٝٓا ٠ه٢ ططْط ٚغ١ْطساض٣ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ ثَٝهسٚؾ١ضِن١ض ٚتٝج٢ ي١ؾهط٣، ب١ؾَٝ

 غَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ./ن٢غ١ز٣٠ س١ٚت٢َ١ نؤ
ز٠غت، ثَٜٝٛػتبٛٚ ١ضت١خت ٚد٣ٚ١ًَ ز٠غ١الت٢ ز٠ططت٠١ غ٢َْٜٛٚ ١ًََٛن٢ ز٠نٛ غَٛيتاَْٝه٢ت١ْا١ْت ناتَٝو          

... ١َٖٚي١ٓز٠ٕ زٚٚب١ض٠ن٢ ٥ٚاشا٠ٚ ز٠َٚي١ت غؤَٜٓس٣ بؤ خبؤٕ ن١ "٢ غ١ضثان٢ ١َظ١ْ ب١ضثطؽ ٚ ط١ٚض٠ ناضب١ز٠غتاْ
 .(1)"ب٠ٚ١َٓٝٓ ي١ َْٝٛإ َري ٚ ب١ْس٠ ٚي١ؾهط ٚغ١ضباظ ٚ ع١ض٠ب٢ نؤن١ض٣ ٚتٛضنُإ ٚنٛضز٠نا٢ْ غ١ض ب١ غَٛيتإ

ٔ نا١ غاَٛيتا٢ْ َا١ًَٛن٢    ٚ ضَٜهه١ٚتٓٓاَاْا٣١  ي١ ْاا٠ٚضِؤن٢ ٥ا١ٚ ٥اططب١غات           -678قاالٕٚٚ )  غا١ٜؿ١زٜ
ٛض ٚت١ضابًؼ ٚال١ْ١ٜنا٢ْ ق ؾاض٢٣ طط٠ناْخان١َٗيط١ٍَ ١٥ض١ْ١َنا٢ْ ٥اغٝا٣ بهٛٚى ٚظ( ي1290١-1279ى/689

تط ي١ غ١ضٜإ ضَٜه١ٚتٔ، ١ٖضطاظ ْا٣ٚ نٛضز باطا٠ٚ ض ٠ٚى ثَٝهٗات١ٜ١ن٢ غ١ضباظ٢ٜ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ ٚ ض ٠ٚى ب١ؾَٝو 
 .(2)ي١ ض٠عا١ٝت٢ ز٠َٚي١ت

بهات١ دَٝٓؿاري ٚ ٠ٚزي ع١ٖاس٣ خاؤ٣ ٚ     نٛض٣ِع١ال١٥زٜين  الٕٚٚ بطِٜاضٜساتإ قظ غَٛي1280ى/٢679 غاَي        
... ثا٣١ٜ دَٝٓؿ٢ٓٝ ثَٝس٠غتجَٝط٣ ب١ غ١ض "١َٖٛٚا٢ْ ٥اطازاض نطز٠ٚ٠ ن١ تٝاٜسا ٚ  ي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ؾطَاَْٝه٢ ز٠ضنطز

 (3)."..ٚاي١ٝناْٝا٠ٚ١ْ ١َْٜٓٛض ٚ ؾهاط ٚ غ١ضباظ ٚع١ض٠ب ٚ تٛضنُإ ٚنٛضز ٚيا١ غ١ضد١ّغ١ضد١ّ ٖا١ض١َُٜناا٠ٚ١ْ با١

 .(4)٠ٚ( ٠ٚى ١ٜن١ٜ١ن٢ ي١ؾهط٣ ٖاتٛٚق١ٝ ْاظط اجلٝـٚ ي١ ضاغجاضز٣٠ يَٝجطغطا٣ٚ ناضٚباض٣ ي١ؾهط٢ٜ ١ًََٛن٢ )
(، ايربدٝة١ ( ٚ ض ١ًََٛن٢ ن١ضن١غ٢ )ايبشطٜة١ ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ، ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢، ض ١ًََٛن٢ تٛضن٢ )         

دٝاٚاظ بٓٝااتٓطابٛٚ نا١ بطٜتٝا١ يا١ ثؿتب١غاذي ٚ       ٚ غٝػت١ََٝه٢ َْٜٛباٚ ٚ ٠ٚى ي١ ْا٠ٚن٠ٚ١ٜ١ زٜاض٠ ي١غ١ض بٓاغ١
 ب١ناضَٖٝٓا٢ْ ب١ْس٠ ٚن١ًَٜٛ ٖاٚضز٠نإ ي١ سٛنِ ٚضَٜع١بطزْسا.

نٓؿ١ٓٝنا٢ْ ٥اغٝا٣ ق١ؾكاغٝا ٚ ١ٖض١َُٜ تٛضٚ خ١ظ٠ض  ٚ (5)ُا١ْنإ ب١ضز٠ٚاّ ي١ ٚاَلتا٢ْ ق١ؾذامباظضطا١ْ َٛغًَ        
ت ٖٚؤظ٠ دؤضب١دؤض٠نا٢ْ تٛضى ي١ ١ًًَٝ ب١نؤ١ٍََ (، ب١ْس٠ٜإبالز َا ٚضا٤ ايٓٗط١ٚب١ض ضٚباض٠ٚ٠ )اَلت٢ ٥ْٚا٠ٚضِاغت ٚ 

ض ب١ نطِٜٔ ٚض ب١ ضِؾاْسٕ ٚ ضِاٚنطزٕ ٚ يا١ باظاض٠ِناا٢ْ ؾااّ َٚٝػاطزا      ،ٍ ٚتاتاض٣ ٚق١ؾكاغ٢ ز٠غتس٠خػت١َٚغؤ
( بطَِٜها٢ تاط٣ ب١ْاس٠ٜإ يا١ باظاض٠ِناا٢ْ      ١ايبٓازقة ز٠ٜاْؿطؤؾذي، باظضطا١ْ ضؤش٥اٚا١ٜٝناْٝـ ١ْخامس١ ظٝٓػٝا١ٜنإ )
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١٥ٚغاه١ْس٠ض١ٜ   تباضز٠نطز ٚيا١ ٖا١ضزٚٚ ب١ْاس٠ض٣ زَٝاا    زٚضط٣١ قطّ ٚؾَٜٛٓا٢ْ تط٠ٚ٠  غَٝٛاؽ ٚ قٛغت١ْت١ٝٓٝ ٚ
باؤ   ٠ٚى )خإ َػطٚض( ٠ف ز٠طَٜٛعضا٠ٚ١ْ بؤ قاٖري٣٠ ثاٜت١خت، ي٣ٚ١َ طٛظ٠ض٣ تاٜب١ت ١ٖب٠َٜٛٚٚٛز٠ٜاْؿطؤؾذي ٚ ي١
 .(6)ٚؾطؤؾذي ٚ غ١ٚزانطز٢ْ ب١ْس٥٠ايؤطؤضِ ٚ نطِٜٔ 

غَٛيتا١ْنإ ٚدَٝطط٠ناْٝإ ٚ زاضٚز٠غت١ناْٝإ، ٚازي ٚ ١َْٜٓٛض ٚ ب١ضثطغ٢  ٚٙ ي١ّ ز٠َٚي١ت١زا، ؾا ٠ٚى ٥اؾهطا١ٜ      
١ٖض١َُٜنإ ٚ ظؤضب٣١ َري ٚغ١ضي١ؾهط ٚؾ١ضَاْس٠نإ، غ١ضباظ ٚؾ١ضِن١ض ٚز٠غات١ٚططٚث١ تاٜب١تٝا١نإ يا١ غاٛثا٣     

 .(7)ٖاٚضز٠ ٚنطَٜططت١ ؾط٠ض٠ط١ظ٠نإ ثَٝهس٠ٖات ٣س٠ ٚ نؤ١َ١ًًَٜٛنٝسا، ي١ ب١ْ
ن١ض٣ ؤع١ض٠ب٢ نّ ٚضؤضَٜهدطا٠ٚنا٢ْ غٛثازا، ضَٜص١ٜ٠ن٢ ب١ضناٚ ي١ نٛضز ٚ تٛضنُإ ٚ  ٖٚاٚنات ي١ َْٝٛ ثَٝهٗات١        

١َٛٚ ؾ١ضِ ١ًًتا٢ْ ز٣ ١ٖبٕٛٚ ن١ بَٝطَٛإ ؾإ ب١ؾا٢ْ ب١ْس٠نإ ضؤٍَ ١ْٚخـ ٚناضٜط١ض٣ خؤٜإ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ي١َٖٝٚ
ا٣ ١ًََٛنا١ تٛضنا١نإ   تساضا٢ْ َا١ًَٛن٢  غا١ض٠ضِ  آلز٠غ١ٚب١غ١ضٖات ٚضٚٚزا٠ٚ د١ْط١ٝناْسا ب١ؾساضٜإ نطز٠ٚ، 

ٚا ع٢ً اقتكط: "تَٝي١َباض٠ٚ١ٜ٠ ز٠َي ظ(1441ى/845 )١َّقطٜع٣ ،ثؿتٝإ ب١ ١ْت٠ٚ١نا٢ْ تط ز٠ب١غت ١ْخامس١ نٛضز
 ١ْضاغات١ٚخؤ ٚ  ،٠ناإ ْا١ يا١ زٚٚض٠ٚ٠ ٚ ْا١ يا١ ْعٜها٠ٚ١      ب٢ْٚٛ نٛضزّ ٥اَااز٠ آلب١ ،االتطاى ٚؾ٤ٞ َٔ االنطاز"

١ْْاضاغت١ٚخؤ ٖٝض دؤض٠ يَٝههٕٛٚ ٚ ٖاٚن١ؾ٢ٓ ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ب١غٝػت٢ُ ١ًََٛنٝا٠ٚ١ ْٝا١، ٥ا١َإ ١ْب١ْاس٠     
ن١ض٣ غَٛيتإ ٚ ٚز٠غت١ ٚ نطَٜططت١ ٚخع١َتهاض ٚ ْؤزًٜهطاٚ ٚ ١ْنطِزضاٚ ٖٚاٚضز٣٠ باظضطا١ْنإ بٕٛٚ ١ْٚزاضٟ ٚنؤ١ًٜ
ُإ ٚ ٥اظاز ٚغ١ضؾطاظ بٕٛٚ ٚ ي١ هٛ ت١ٚاٚ ب١ ثَٝه١ٚا٣١ْ ١٥ّ ؾتا١ٜ٠ٚ١ْٕ، ١٥َإ ن١غا٢ْ َٛغًَز٠غتإ بٕٛٚ، ب١َيناضب١

 ْاؾاض٠ظاٜا١ْ بؤ ١٥ّ ثطغ١ ن١ْٚٛ ،ه٢ ع١ض٠بب١َٓاَي١ زَٜطَٜٔ ٚخا١ْزا١ْنا٢ْ نٛضزغتإ بٕٛٚ، ن١ن٢ ن١ْس ظ١نؤَي١ضَٜ
ٛ   ،ٚت١ْٛت١ ١َٖي١ٜ١ن٢ ظ٠ق٠ٚ١ٚٚتؤنطزْٝإ ن١ََٝص١ٜٝٚٚنإ ٚتا ب٢َ ٚٚضز ب٠ٚ١ْٚٛ ي١ تَٝهػت١  ناتَٝو نٛضز٠ناا٢ْ َْٝا

، (8)ب١ ن١ؾ٢ٓ تٛضى ٚن١ضنؼ ٚ ق١ؾهاق٢ ب١ ١ًََٛى زا٠ٚ١ْ -نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ في١ٚا١ْ -ٝإٝغٛثا٣ ١ًََٛن
إ ٠ٚزيَ ٥ا١ٚ  ،اش٠ٜإ ثَٝسا٠ٚغت٠ٛ ٥ٚاَب١ ظ( ٚ ١َقطٜع1348ٟى/٥749اخاؾت٢ٓ ع١َٛضٟ )ّ ١ب١ْٖسَٜهٝإ ثؿتٝإ 

تَٝها١َئ يا١ تاٛضى     –ٚات١ َا١ًَٛن٢   –ت٢ تٛضن٢ ١غ١ضباظ٠نا٢ْ ز٠َٚي"اؾها٣ٚ ز٠َيَٝٔ: ٚاٜإ ١ْطٛت٠ٛ ٚب١ضِؾيت 
 .(9)"ّ ٚنٛضز ٚتٛضنُإ، ١٥َا١ْ ظؤضب١ٜإ ي١ ١ًََٛن١ نطِزضا٠ٚنأْٚن١ضن١ؽ ٚ ضٚٚ

 -املُايٝةو االنةطاز  ت١ٚاش٣٠ )١َ١، ي١ٖٝض ضٜٛا١ٜت ٚز٠م ٚب١َيط١ْاَا١ ٚ ْٛغاطاَٜٚه٢ ََٝصٜٚٚاسا ز٠غا    َٜٚطِاٟ ٥     
إ زاْاا٠ٚ يا١ َْٝاٛإ ناٛضز     ٝا ب١ْس٠نٛضز٠نإ( ب١ضناٚ ْان١َٜٚت، بطط٠ ١ْٖسَٜو ي١ ََٝصْٚٚٛغإ ب١ ٥اؾاهطا دٝاٚاظٜ 

 .(10)١ًََٚٛنسا
 ١ٖب٢ْٚٛ ١٥َإ ١٥ط١ض ٚ ٚثاغاٚ ١ٖٚي١َٛضد٢ خؤ٣ ١ٜ١ٖ ٚدٝاٚاظ٠:
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 ، ط١يَٝو ٥اَاش٠ ٚ ب١َيط١ ١ٖٕ ي١َ١ضِ ١ٖبْٛٝإ با١ض يا١  ؾاّ ز٠شٜإ ٣نٛضي١ ْاٚن١نا٢ْ با ٠ٚ١ْنٛضز ي١ نؤ -١ٜن١ّ
 .(11)دعٜط٠ ٚزٜاضب١نط٠ ْؿ١ٓٝنا٢ْ ١ٖض٢َُٜزت٢ ؾاّ ٖاٚغٓٛض٣ ز٠ظ١ض٠ نٛضٖاٚنات ٚآل غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢

ٚ َريا٢ْ تط٣  ق١الس١زٜٔتإ ٣ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ، ب١ْٝاظ٣ ثؿتطري٣ ٚ ٖاضٜهاض٢ٜ غَٛيظؤضب١ٜإ ثامشا٣٠ٚ غٛثا  -ز٠ّٚٚ
٢ْٚ ز٠غ١اَلت٢ ٠ؾاّ ٚ َٝػط طريغاب٠ٚ١ْٚٛ، زٚا٣ ي١ ْاٚنٛ ظ٣ دٝٗاز ٍؤنطزٕ ي١ د١ْط٢ ثري ب١ؾساض٣ ١٥ٜٛب٢ ٚ

خؤٜإ دََٝٗٝؿتبٛٚ ٚ ي١  ٣ظَٜس ١ض ٣٠ٚ١٥ ز٠ٜإ غاٍَ ب٣َٚٚٛ َا٠ٚ١ْ ٚ ١ْط١ضِا٠ٚ١ْ نٛضزغتإ ي١ ب١٥ٜٛب١ٝنإ ١ٖضي١
ض ب١ ْٝؿتُا٢ْ ٖٚاتٛٚنؤ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜإ تا ضاز١ٜ٠ن٢ زٚٚ طا٣ تاضاٚط١ بٕٛٚاَلت٢ غ١ضٜب٢ ضاٖاتبٕٛٚ ٚتَٝه١ٍَ ب١ نؤ١ََيٚ

ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ باضٚزؤخ٢ غٝاغ٢ نٛضزغتإ ي١ غؤْط٣١ ز٠غ١اَلت٢ زاطرين١ضا٢ْ ١َغؤي٠ٚ١  ،خؤٜا٠ٚ١ْ ثهطِابٛٚ
بات٢ ١ٖٚي١َٛضز ي١باض ١ْبٛٚ بط١ض٠ٚ١َِٜٓ، بطط٠ ب١ ثَٝه١ٚا٠ٚ١ْ ث١ٜتا ث١ٜتا ن١ْسٜٔ َاَي ز٠غت٢ شٜا٢ْ ١٥ٚا٢ْ ١ْز٠زا 

                                    :ـ ز٠نطَٜت بهط١َٜٓ زٚٚ نؤ١ََي٠ٚ١نٛضز ز٠ضب١ز٠ض ز٠نطإ، ١٥َاْٝ

ٔ بٕٛٚ ن١ٚا ي١ غٛثا٣ غَٛيتإ  ٚ غ١ضنطزا١ْ نٛض٠ِظا ٚ ٠ٚن٣١ ١٥ٚ ط١ٚض٠ َري ٚ َٝهٝإ نٛضِنؤ١ََي -أ  )ٚ قا١الس١زٜ
 خع١َتٝإ ز٠نطز:نٛض٠ِنا٢ْ ١٥بٛب١نط٣ بطا٣ ٚ غ١ٜؿ١زٜٔ (املًو ايعازٍ

َاري   ناٛض٣ِ ظ( ٣ 1222ى/619عٝػاا )ّ  سٛغا١َزَٜٔري  نٛض٣ِظ( 1263ى/661ؾرتٜٔ )ّخؤ َٛدري٠زَٜٔري  -
ابٔ ابٞ ذل١َ١ز٣ ْاغطاٚ ب١ ) ع٠زٜٔٝع، َري ٚ ََٝصْٚٚٛؽ ق١الس١زٜٔي١ َري٠ ْاغطا٠ٚنا٢ْ ن١ ١ٜنَٝو بٛٚ  خؤؾرت١ٜٓ
 .(12)خٛؾرت١ٜٓ ري٠زَٜٔٛدَري  نٛض٣ِظ( 1300-1223ى/700-620ٜـ )(اهلٝذا٤

-1212ى/700-609زاٚز ) عُٝااااز٠زٜٔٚ ظ( 1270-1197ى/669-593عٝػاااا ) ؾااا١ض٠ؾ١زَٜٔاااريإ  -
 .(13)ظ نٛشضا1217ى/٢614 ١٥بٛ قامس٢ ١ٖناضٜٔ ن١ ي١ ؾ١ض٠ِنا٢ْ غاَي نٛض٣ِذل١َ١ز٣  ب١زض٠زَٜٔري  نٛض٣ِظ(1300

ع١َٛض٠ ن١ ي١  عع٠زَٜٔري  نٛض٣ِظ( 1279-1261ى/678-659َا٣٠ٚ ) ع١زي ٚاي٢ٝ س١ي١ب ي١ ْٛض٠زَٜٔري  -
 ٚا٢ْ ١ٖناض١ٜ ن١ ١َضِ نٛض٣ِ َري َٛد١ال٣ نٛض٣ِزٜاضتطٜٔ ١َٚظْرتٜٔ َريا٢ْ نٛضز٣ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب١ٝ، ١٥َٝـ 

ٔ ظ ناٛشضا، ٖا١ض٠ٖٚا َاري    1189ى/585 ( ي١ عا١نا غااَي٢  ايٛقع١ ايهرب٣ي١ ؾ١ض٣ِ  ) ٞ    ؾا١ض٠ؾ١زٜ  نا١ يا١ غااَي
٣ ظ ي١ ؾاض٣ غ١ظ٠ ي١ ؾ١ض1239ِى/٢637 ذل١َ١ز٠ ن١ ي١ غاَي غ١ٜؿ١زٜٔبطا٣ َري ناٛضِ ٜاإ  ،نٛشضاظ1281ى/680
 .(14)ق١الس١زٜٔنٛشضا ١٥َٝـ ٣٠ٚ١ْ َاري عا١يهاا١ْ ي١ َريا٢ْ  ناْسا١َٗيطط٠خان

باخا١زيَ ٖا١ناضٜٔ يا١     ب١زض٠ز١٥ٜٔظي١ز نٛضِا٢ْ َري  عُٝاز٠زٜٔظ( 1284ٚى/683ذل١َ١ز )ّ ؾ١َػ١زَٜٔريإ  -
 .(15)١٥ٜٛب (يكاحلاملًو ا)َريا٢ْ 

 نٛض٣ِظ(٣ 1246ى/644زاٚز )ّ عُٝاز٠زَٜٔري  نٛض٣ِظ( 1269-1204ى/667-601غًَُٝإ ) ١٥غ١ز٠زَٜٔري  -
 .(16)١ق١الس١ز٢ٜٓ نؤ١ٜ، ن١نؤف خاَين١ نٛض٣ِظ( 1189ى/585َٛغ١ن٢ )ّ ع٠زٜٔٝعَري 
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بٕٛٚ، نات٢ خؤ٣  نٛضزغتإ ٣نٛضبا١٥ٚا٣١ْ خ١َيه٢ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ ٚ ْاٚن١نا٢ْ  ب١تاٜب١تَٝه٢ تطٜإ نؤ١ََي -ب
١٥ٜٛبٝا٣١ْ ن١ ؾ١ضَاْط٠ِٚا٢ٜ ؾاضٚ باشَٜط٠ِنا٢ْ ١٥ٚ ١ٖضَِٜ ْٚاٚناا١ْٜإ ز٠ناطز ٠ٚى    ١ٖبٛٚ ب١ٚ ؾاث٠ٜٛ١ْسٜٝإ نطز

املًاو  )١٥ٜٛب نا١ دَٝطاط٣   (املًو ايكاى)ظ( 1237ٚ-1218ى/635-615َري٣ د١ظٜط٠ ) (املًو االؾطف َٛغ٢)
ٚ هَٝؿا ظ( ي١ ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ ٥اَا١ز ٚسٛغآ  1237-1232ى/635-630ي١ َا٣٠ٚ ) ذل١َ١ز٣ باٚن٢ بٛٚ (ايهاٌَ

ٛ    (املًاو ايكااى  )تٛضاْؿاٙ ن١ ١٥َٝـ دَٝطط٣  ظ(، 1249-1239ى/647-637) ٓهَٝؿاقا ٣ بااٚن٢ باٛٚ يا١ س
ا٢ْ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ ١ٖٚض ب١ ٜاا٠ٚض٣ ٥ا١ٚإ ٜاإ يا١ غا١ض زاٚا٣      ن١ٖؾا٢ ١٥ٚنٛضزا١ْ زَيػٛظ ٚ ٚثؿتٝٛإ ٚ طَٜٛطِا١َٜي

ت٢ ؾاّ َٚٝػط ٚ ١ٖتا ٚال١ْٜططاْٝا٠ٚ١ْ ضٜٚٚاْهطز٠ ٚآلز٠ٚضٚب١ض٠ٚ١ٜ ب١ خؤٜإ ٚثٝاٚإ  ١٥ٚاْٝـ ي١ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠ ٚ
 زٚا ضؤش٣ ز٠غ١التٝإ ي١ خع١َتٝإ َا٠ٚ١ْ، ي١ٚا١ْ: 

املًاو  )٢ ناطز با١   ٜظ( ث٠ٜٛ١ْاس 1276ى/675ع١زال٢ْ ١ٖؾت١ن٢ )ّ نٛض٥٣ِٝرباِٖٝ  نٛض٣َِٝالز  ؾ١خط٠زَٜٔري  -
 .(17)َٛغا٠ٚ (الؾطفا

( يا١ ٖا١ض٢َُٜ دا١ظٜط٠:    ٛٚ ي١ ْعٜو باشَٜط٣ غعطت )غَٝطتَريا٢ْ ق١ضيٛض٣ ناضب١ز٠غتا٢ْ ق١َيا٣ ق١ضيٛض ١َٖيه١ٚت -
 ناٛض٣ِ خسض٣  ب١زض٠زٜٔس١غ١ٕ،  عع٠زٜٜٔٛغؿ٢ ٥اَؤظاٜإ، ؾ١ٖاب١ز٢ٜٓ  ز٢ٜٓ بطا٣ ١ٖٚاب١ٔ ٚؾسٛغَٝ ْاقط٠زٜٔ

ظ 1244ى/642ضإ، ١٥َا١ْ غااَي٢  ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ َطزٕ ٜإ نٛشدٛز٣ ٚن١ْس َريَٜه٢ ز٣ ق١ضيٛض٣ ن١ ١ٖض 
 .(18)ٜٚاْهطز٠ ؾاّٚض ١٥ٜٛب٠ٚ١ ٖاتٔ ٚ (املًو ايكاى)ز٠ْط باْطَٗٝؿت٢ ب١
ٔ ت( ن١ زٚٚض ١ْٝ خ١َيه٢ ز٠ظ١ض٣ ايطٛض٣َريا٢ْ َاَيبات٢ تٛض٣ ) -  غ١ٜؿ١زٜٔ، بٔ ي١ٖ١ض٢َُٜ د١ظٜط٠: (19)ٛضعابةسٜ

خع١َتٝاْاس٠نطز، زٚا٣ َطزْا٢    تٛضاْؿةاٙ ٢ تٛض٣ ي١ غٛثا٣ ١َدس٠ز١َٜٓض٣ تٛض٣، عٛ َٛباضظ٠زٜٜٔٛغؿ٢ تٛض٣، 
 .(20)تٝاْهطز ٚ ي١ط١َيٝا ن١ْٚٛ َٝػط، ١٥َإ ٖاٚض١َٜٝنٛض٣ِظ ٚطاظنطز٢ْ تٛضاْؿا٣ 1249ى/647 (املًو ايكاى)
 
٠داخعاز٠ ٚ ١َظ٢ْ ١ٜ١ن٢ ٚب١َٓاَي"١٥ب٢ ظنط٣ ن١ ي١  نٛض٣ِزٜٔ َٛغا٣ ٠ٜٓ١ظ نٛض٥٣ِٝربا٢ُٖٝ  َٛدري٠زَٜٔري  -

 .(21)٠ٚ َٝػط١٥ٜٛٛب ن (املًو ايكاى) ط١ٍَٖاٚض٣َِ ي١ –يَٝط٠ ١َب١غت نٛضزغتا١ْ  –ت٠ٚ١ ي١ ضؤش١ٖآل "نٛضزإ بٛٚ
َ ز٠ظ١ض ١نإ ي١ ١ْٖسَٜو باشَٜط ٢ٝٚ ١٥ٜٛبٜٝت ٚ غ١ض٠ٚضآلغ١ض٠تازا ٚ تا ز٠غ١ ي١       ١ًََٛنا١   ،سا َاابٛٚ ٣ ؾاا

ٚ ي١ زَيػٛظٜإ زَيٓٝا ْا١بٕٛٚ ٚ ب١ناا٣ٚ طَٛاإ ٚ     ١ْبٛٚري ٚ ؾ١ضَاْس٠ نٛضزا١ْ ب١ّ َ ٚا ٚ َتُا١ْٜإتٛضن١نإ بطِ
١ٜ ضابٕٛٚ ب١ البطزٕ ٚ ، ب١٥١ٜٛٛب١ٝناْ ٚإ ٠ٚال٢٥ ضاغت١ق١ٜٓٝإ ت١ْٗا بؤٚ ز٠ٜاْعا٢ْ ١٥ ريزٚضِزْٚط٠ٚ١ٝ يَٝٝإ ز٠ضِٚاْ

١٥بٛ عا١زي   سٛغا١َزَٜٔري  ،ٝإَيضِؤ طز٠ نٛضز٠نإ ٚ ث١ضاَٜٚعنطز٢ْط١ٚض٠َري ٚ غ١ضن ٚ َٛن١بط٢ِٜٓ دػذيثؿتطَٜٛ
 ٣(املًاو ايكااى  )ظ( ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ ٚ ْاغطاٚتطٜٔ َاري باٛٚ يا١ ضٚشطااض٣     1260-1197ى/658-١ٖ593ظبا٢ْ )
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نطز٠  ١٥ٟٜٚٚٚـ ض ،٢َدَٝبًََْٗٝاناضٜإ نطز قاٖري٠ ن١ن٢ ١ًََٛن١ تٛضن١نإ َٛٚن١ ٚ بصَٜٜٛٝإ زيَ بط٣ِ ٚ  ،ساٛب١٥ٜٝ
، ١ٖض٠ٖٚا ق١الس١زٜٔتإ ٣٠ٚ١ْ غَٛي ظ(1261٣-1237ى/659-634ٜٛغـ: املًو ايٓاقط)٠ٚ خع١َت ٛزضي١ؾل ٚ ن

 ط٠زٜٔقْا: اٚ َا٠ٚ١ْ، ي١ٚا١ْ َريا٢ْ ق١ضيٛض٣ٚ ْاْربِ اض ٚ ز٠غتب١تاٍََا١ٜ٠ٚى ن١ْس َري ٚ ؾ١ضَاْس١ٜ٠ن٢ نٛضز بَٝه
٢ ٢ٜ ٚ زَيػاٛظ َٜطِاٜا١يَ ٛزٜٔ ع١زي نا١ تاا زٚاغاات ي١ٚثا١ض٣ ثاب١ْاس٣ ٚ ط     ٠عُٝاز زٜٔ ٜٛغـ ١ٖٚاب١سٛغَٝٔ ٚ ؾ

ٔ ظ( ٚ َري 1265ى/663عٝػا٣ ظ٠ضظاض٣ )ّ نٛض٣ِ، ٚ َري ١ََسٚز٣ ١٥ٜٛب١ٝناْسا بٕٛٚ  ناٛض٣ِ ذل١َا١ز   ؾا١خط٠زٜ
 .(22)زٟ ن١ْسا٢ْ ظ(1275ى/674)ّ ١َيهَٝؿؤ نٛض٣ِ ١٥٣غع١ز

ت٢ ١٥ٜٛب٢ ٠ٚى ز٠َٚي٢ْٚ١ ْٛاٚنط٣ِ نٛضز زٚا٣ ي٢١ غ١ضباظ٣ ٚ ناضطَٝٝي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ شَاض١ٜ٠ى َري ٚ ن١غا١ٜت     
أٜ ٚ ظاْػات ٚ ٥ا   نَٝؿا٠ٚ١ٜ ٚ شٜاْٝإ باؤ  ناض٢ ي١ؾهط٣ َٖٝٓا ٚ ز٠غتٝإ ي١ٚاظٜإ ي١ شٜاْ ،ب٢ًََٝ زَيٝإ ؾهابَٝت

ؾَٝطبٕٛٚ ٚ ؾاض٠ظابٕٛٚ ي١ ظاْػت١نا٢ْ قٛض٥إ ٚ س١زٜؼ خ١ضٜو نطز  خَٜٛٓسٕ ٚ ٜإ ب١خَٜٛٓس٠ٚاض٣ ت١ضخاْهطز ٚ خؤ
زاٚز  نٛض٣ِغًَُٝإ  ١٥غ١ز٠زٜٔظ( ٚ َري 1299-1230ى/699-627) نان٢ز٠ضباظ٣  نٛض٣َِري ذل١َ١ز٣  :ي١ٚا١ْ
ٖا١ٚيَٝط٣   عٛمساا٢ْ  ناٛض٣ِ ذل١َ١ز٣ ٖا١ناض٣ ٚ عا١زي    ب١زض٠زٜٔ نٛض٣ِعٝػا٣  ؾ١ض٠ؾ١زَٜٔٛغ١ى ٚ َري  نٛض٣ِ

 .    (23)بات٢ ١٥ٜٛبٝؿ٢ ططت٠ٚ١َٜٛػت١ ت١ْا١ْت شَاض١ٜ٠ى ي١ َريا٢ْ َاَي، ١٥ّ ١َٖيظ(1271-1206ى/603-670)
-ٚض، ن١ضخ٢ٍٓٝ بؤ غ١ض ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ؾاض٠ظ٢ ١َغؤي١ ٥انا٢َ ث١الَاض ٚ ز٠غتسضَٜص٢ٜ ب١ضز٠ٚا٢َ خا١ْناْ -غ ١ّٜ

غاَي١نا٢ْ غ١ز٣٠ ن١ تا زٚا (24)ن١ضنٛى، ١ٖٚيَٝط، زاغ١ٕ، ١ٖناض٣، دعٜط٣٠ بؤتإ ٚؾاض ٚ ْاٚن١نا٢ْ ١ٖض٢َُٜ د١ظٜط٠
٣ خا١ْزإ ي١ب١ض د١ٚض ٚ ، ن١ْسٜٔ خٌََٝ ٚتري٠ ٚ َاَيبات٢ نٛضزغَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٝٓ زضَٜص٣٠ ١ٖبٛٚؤن٢/س١ؾت٢َ١ ن

 نا٢ْ ١٥ٜٛب٢ ١ٖؾا ٣ ؾاّ َٚٝػط بٕٛٚ ٚث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب٠١ضزاض٢ٜ ي١ؾهط٣ ١َغؤٍ ٥اٚاض٠ ٚث١ضاط١ْسغت١ّ ٚ ظؤ
ز٠ضبااظ٣ س١َٝاس٣ نا١ يا١      نٛض٣ِٜٛغؿ٢  ب١زض٠زٜٔتَٝه١ٍَ ب١ نؤ١ََيطا٣ تاضاٚطا بٕٛٚ، َري  ١ًََٚٛن٠ٚ١ٝ نطز ٚ

ؾ١ضَاْس٠ بٛٚ  ظ1258ى/656غاَيٞ بٛٚ تا ْػهؤ٣ ب١غسا  ٣ ٥انط١َ٣َاَي١ٜ١ن٢ خَٜٛٓس٠ٚاض ٚ ز٠غرتِؤٜؿت٣ٚٛ ْاٚن١بٓ
 .(25)٠ٚ١نا١٥١ْٜٛبٝ ٢ نطز ب١ٜؾل ٚث٠ٜٛ١ْسنطز٠ زضي١ ٟٚٚي١ غٛثا٣ ع١باغ٢ ٚثاؾإ ض

ٕ  (26)ٕن١ ؾا١ضِن١ض ٚ ز٠غت٠ٛؾاَٝٓبٛٚ   زٚٚ ٖؤظ٣ ؾاض٠ظٚٚض: باثري٣ ٚ الَٜٚين ثٝاٚا٢ْ         ّ : ، ٠ٚى )ابأ خًاسٚ
ًَه١ن٢ ٚ ت١ث١غ١ض٣ ١َغؤي١ بتج١ضغت١ناْٝإ ث٢َ قبٍَٛ ١ْنطاٚ الٜإ ١ْْط ْٚاؾطٜٔ بٛٚ  :َٝتز٠َي ظ(1405ى/808

إ ٝاْا٠ٚ١ ْٝؿاتُا٢ْ خؤٜا   ٖا١ظاض ز٠زا ٚ شٕ َٚٓسايَ  ٜإ ٚ ن١ شَاض٠ٜإ خؤ٣ ي١ غَٞب١ خؤ (27)به١ٓ شَٜط ١٥ّ باض٠ٚ٠
 ت٢ ؾاّ بٕٛٚدََٝٗٝؿت ٚ ز٠ضب١ز٠ض٣ ٚآلب١

١ًََٛن١ تٛضن١نإ ٚ  :ال١٥٠ٜٚٛب٢ ن١ ي١ زٚٚ  ٢ٜٛغؿ (املًو ايٓاقط)، (28)
٠ٚ١ٝ ثَٝؿٛاظ٣ يَٝهطزٕ ب١ْٚٝاظ٣٠ ١َٖيَٜٛػت٢ خؤ٣ ثَٝٝإ ثت١ٚبهات، زٚاتاط ؾشاَيؤت١ْطٝإ ث١ََٗٝيهٓٝبٛٚ ب١خ ٖؤالنؤ

 .(29)إ ز٠ْاغطإن١ٜظٚضض٠َٝجَٝهٗات ن١ ب١ نٛضز٠ ؾاي١ غاٛثا٣ َا١ًَٛنٝسا تٝاجَٝه٢ تااٜب١تٝإ ي
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زٜٔ ١٥بٛ ١َ١ي١ا ١ْٝ: عٜإ ي١ باض٠ٚ٠ ٥اؾهط٢َ َري٣ نٛضز ن١ ظاْٝاض١ٜن٢ ١٥ٚتؤٖاٚنات ٚب١ٖ١َإ ٖؤ٠ٚ غ        
ٚ ط١ٍَ ي١ؾهط٣ ١َغؤيٝاسا دا١ْطإ   ، ثاف ٣٠ٚ١٥ ي١(30)َا٢ٖ نٛض٢ْ٣ِ سٛغَٝٔ، ؾآل د١َاي١ز٢ٜٔ ظ٠ضظاض٣، ع١يٝ

٢ َا١ًَٛن٢  ٖٜإ ط١ٜاْس٠ ؾاّ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ نطز ب١ زؾاات٢ خؤٜإ دََٝٗٝآل ٚخؤَٚيظٜا٢ْ نٛؾٓس٠ٜإ ثَٝط١ٜاْسٕ، 
 .(31)ظ(1260-1259ى/658-657ع )قٛت غ١ٜؿ١زٜٔ

، ٚناٚؾها٢ْ ١َغؤٍ ٚض٣٠ٚ١ٜٓٚ٠ِ ١َتطغٝإ ي١ غ١ض (32)-ظ1260ى/658غاَيٞ  -١ٜٔ دايٛتزٚا٣ ؾ١ض٣ِ ع        
ٚثطِتطب٢ْٚٛ ز٠غتسضَٜص١ٜنا٢ْ ٖؤالنؤ ا٠ٚ١ٜ ن١ ٖاٚنات بٛٚ ي١ط١ٍَ نطِِالت١ ٖات١نٚاَلت٢ ؾاّ ١٥ٚٚ غ١قاَطري٣١ٜ ي١ّ ٚ

 ؾ١ثؤزي ١ٖالتٔ ٚ ث١ْابطز٢ْ َريا٢ْ نٛضز ٚع١ض٠ب ٚ ،(33)ظٜط١٠د ١ٖناض٣ ٚ َٛغٌَ ٚ بؤ غ١ض ١ٖض١َُٜنا٢ْ ؾاض٠ظٚض ٚ
ظ زا 1262-1261ى/660-659ثَٝهطز٠ٚ٠، ت١ْٗا ي١ زٚٚ غاَي٢ ٢ تٛضنُإ ي١ّ ١ٖضَُٜا٠ٚ١ْ بؤ ؾاّ ٚ َٝػط ز٠غت

 ظ( 1277:٠ٚ٠-1260ى/676-658ربؽ )بٝ ٢ ١ًََٛن٢ْٖسٜٝاْهطز ب١ ؾا١٥٠ّ َري ٚ ن١غا١ٜت١ٝ نٛضزا١ْ ث١ٜٛ
: نٛض٣ِط١ٍَ ١ٖضزٚٚ ؤَي١ََٝطط ٚز٠ٚضٚب١ض٣ ٖاٚض٣َِ ي٠١ٚا٣ دَٛد٢ً )ع١زي( ١ٖناض٣، ؾ١ضَاْطِ نٛض١٣ِال٢ْ َري ١َْه -

ربؽ ٚ ب٥١اض٠ظ٣ٚٚ خؤ٣ ٚب١ض٠ظا١َْس٣ بٝا  ثاؾإ ،ض ٚال١ْٜططع١زي ٚشَاض١ٜ٠ى ن١نسا تاد١زٜٔٚ َٛغا ١٥غ١ز٠زٜٔ
 ١٥ٚغ٢َ َري٣٠ ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب١ غ١ٜؿ١زٜٔ قٛتع٠ٚ٠ نطز بٛٚ ط١ضِا٠ٚ١ْ ز٠ظ١ض٣ ١ٖٚيَٝط. ألي١ط١

 .ب١ غَٝػ١ز غٛاض٠ٚ٠ (34)طزط١الٕ ٚخٛزا٢ْ َاظهبطاظا٣ َري ١َْ ع١زي ؾ١خط٠زَٜٔري  -
َاري   ألطا١ ١ٖٚيَٝط ٚؾآؤ، ي١  َٟي٢ َري ط١آلؾ١ض٠ؾ١زٜينبطا٣ َري  آلَيٞط١س١َسا٢ْ  نٛض٣ِؾَٝطٚا٢ْ  تاد١زَٜٔري  -

 .٠ٚٚس١ؾتا غٛاض٠ -ٜإ خٛؾه١ظا٣ -بطاظا٣ ضٚن١ٓزٜين
 ألطا١ ي١ ٣ ْٝؿت١د٢َٝ ز٠ٚضٚب١ض٣ َٛغاٌَ نٝهٞ -ٞنٝهاْ اَٟٛغ عع٠زَٜٔري  نٛض٣ِبٛظغو )؟(٣  ْٛض٠زَٜٔري  -

 َٝه٢ ْٚعٜه٢ ث١زلا غٛاض٠.ٚخاَي ٢بطا١ٜن
با١ شٕ   (35)-ٞ ٥اانطَٟ ََٝططا  -١ظبا٢ْ يا١ ب١َٓاَيا٣١ قااظ٢ٜ َاطٚز    ١َْاسؤ٣ ٖا   نٛض٣َِٛغا٣  س٠ز١َٜٔدَري  -
 ٠ٚ.ْعٜه٣١ ث١زلا غٛاض٠ َٓساَي١نا٢ْ ٚٚ
ؾَٝذ  نٛض٣ِظ( 1246ى/644ّ : ذ االنطازؾٝؾَٝذ س١غ٢ْ١ ْاغطاٚ ب١ ) نٛض٣ِثٝاٚناى ٚخٛاث١ضغت عٝػا٣  ذ ٚؾَٝ -

ظ(، با١شٕ َٚااٍَ ٚ   1162ى/557َٛغااؾط٣ ٖا١ناض٣ )ّ   ناٛض٣ِ ٢ ٜعاٛز٠ ٢ ز٠ّٚٚ ن١ ز٠بَٝت١ بطاظا٣ ؾاَٝذ  ٜعٛز٠
 ٠ٚ١.َٓساَيٝ

 َريَٜه٢ تط ن١ ْا٣ٚ ١ْظاْطا٠ٚ. -
ب١ط١ض٢َ ثَٝؿٛاظ٣ يَٝهطزٕ ١ٜٚنػا١ض ٥ٝكتاعاات٢   ٚ ربؽ ب١ٖات٢ٓ ١٥َا١ْ ؾازَإ ٚنا١َضإ بٛٚ بٝ تإغَٛي       

 .(36)نطزٕ اضٟثَٝب١خؿري َٚٛن٣١ بؤ بط٠ٚ١ِٜٓ ٚ ث١ً ٚثا٣١ٜ غ١ضباظ٣ بؤ زٜ
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نط٣ٚ٠ِ ١ٖض١َُٜ نٛضزْؿ١ٓٝنإ، زٜاضز٣٠ نؤٚزاطرينطز٢ْ غ١ضثان٢  -ظ1265ى/663غاَيٞ – ب١ َطز٢ْ ٖؤالنؤ       
 غ١ض٣ ١َٖيس٠زا٠ٚ١ٜ ٚنؤ١َيَٝه٢ تط ٥اٚاض٠ ز٠بٕٛٚ: ث١ْابطز١ْ ب١ض ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ١ْبطِا٠ٚ١ٜ ْٚاٚب١ْاٚ ٚ

بٝربؽ ي١ خا٣١ْ زاز )زاض ايعسٍ( زاْٝؿت ب١ ١َب١غت٢ زٜاساض٣   ،ظ1273ى/672ي١ ضؤشا٢ْ ١ٜن٢َ١ غاَي٢        
 .(37)، ٚثَٝؿ١ٚان١ٜإ خ١التهطزٚ ناضٚ ؾطَا٢ْ بؤ زابري نطزٕ"١٥ٚ نٛضزا٣١ْ ي١ ضؤش١َٖيات٠ٚ١ ط١ٜؿتبٕٛٚ"

-غاٛثازاض٣  (38)با١ختٝاض٣ ناٛضز   ناٛض٣ِ بَٝهااض٣   سٛغا١َزٜٔظ، َري 1276ى/675ي١ غ١ض٠تا٣ غاَي٢          
١َٖٛٚ ن١ى ٚ تؿاام ٚ   ٚ غٛثا٣ ١ٖض١َُٜن١ ٚ ب١ نٛض٣ِب١ٖازٚض٣  ب١ٖا١٥زٜٔط١ٍَ ١ٖض٢َُٜ زٜاضب١نط ي١ ٣ضغٛثاغاال
٢ بٝربغغَٛيتإ ٣ٚ١٥َ،  ي١ خطت١بطت٠ٚ١ )خ١ضبٛت( ب١ض٠ٚ زضي١ؾل ن١ٚت١ض٣َ ٚخؤ٣ ط١ٜاْس٠ ،٠ٚ١ٜٝه٢ غ١ضباظن١يٛث١يَٝ

ض٠ٚاْا٣١ قااٖري٣٠    ؾا٠ٚ١ٝ ناان٣١ زاْا٠ٚ١ ٚ   ؤ١خنا٣ٚ ثَٝٝإ ن١ٚت ٚ ب ،٠ زضي١ؾلٚن١ ١٥ٚ ز١َ٠ ٖاتبٛ ١ًََٛن٢
 .(39)نطزٕ

ُإ ب١ خاٚ ٚخَٝعا٠ٚ١ْ ي١ ْاٚن١ٜ١ن٢ غ١ضب١ ١ٖٚيَٝط٠ٚ٠ غًَٝ نٛض٣َِري خسض٣  ،غ١ٜؿ١زٜٔ قالٕٚٚغ١ضز٢َ٠ ي١  ٚ       
-694)بػازٜٔ نا١ت ١ٜٓا ١ٖ٠ضنٛاض نٛض٠ِن٣١ ي١ غ١ضز٢َ٠ ظقالٕٚٚ، ي١ط١أل زٚا٣ َطز٢ْ ن١نٞ ز٠ َٝػط، ث١ْا٣ بط

 َا١ٜ٠ٚزا َري ب١زضؤ٣ ناٛضز با١خااَٝعإ ٚخعَٛن١غا٠ٚ١ٝ   ٚ، ١ٖض ي١(40)٠ٚ١ْ ١ٖٚيَٝطظ( ط١ضِا1296-1294ى/694
 .(41)١ْط١ٜؿذي ن١ٚتٔ ٚ ث٢َٟٝ ٍ زٚٚث١ْا٣ بطز٠ ب١ضؾاّ ٚ ي١ؾهط٣ ١َغؤ

 
 

١ٜى ٠شَاض ٠ٚ ١ٚؿ٢ ططتٜٚخَٜٛٓس٠ٚاض ؾٓبريص٣ ضؤتَٜٛ ،د١ْطا٠ٚضإ ٗؤظ ٚا٣ غ١ض٠ن٣ غ١ض٠ضِض٥اٚاض٠ بٕٛٚ ٚنؤنبا      
٠ٚ١ٜٓٝا١  ؤن٢ ٥ا١ّ يَٝهؤيَ ظاْػتج١ض٠ٚض ز٠ضب١ز٠ض بٕٛٚ، ٠ٚ١٥ْس٣٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ْا٠ٚضِ ت٢ ٚب١َٓاَي٣١ ٥ا٢ٜٓٝ ٚن١غا١ٜ

 (42)ؾ٢ ٚ ثٝاٚناى باٛٚ ؤن١ َطؤظَٝه٢ زْٝازٜس٠ ٚ ق ٢ نٛضززٜٔ ١٥ٜٛب١طي١ظ ؾَٝذ 1288ْ/ى687ي١ غاَي٢  ،١ٜ١ٖ
١ؾل، ي٣ٚ١َ َريإ ٚناضب١ز٠غتإ ٜاض١َت٢ ٚنؤ١َنٝإ نطز، زٚاتط ضٜٚهطز٠ ث١ْا٣ بطز٠ زضي زاضٚز٠غت١ن٠ٚ١ٜ١ ب١خؤ٣ ٚ

 .(43)قاٖري٠
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   :ؾ١َٜٓٛنا٢ْ خع١َتهطزْٝإٚ : شَاض٠ٜإ ز١ّٖٚٚ
      

ٕ، غ١ضنا٠ٚنإ ظاْٝاض١ٜن٢ ١٥ٚتؤ ي١ ١َضِ شَاض٠ ٚق١ٚاض٣٠ َٖٝع٣ ن١نساض٣ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ب١ز٠غت٠ٚ١ ْاز٠       
ًََاْس ؾهط٣ َٝػط ْعٜه٣١ بٝػت ، ت١ْٗا ي١(44)ب١ غرتا٠ٚ ١قطٜعَٟٜسا ثؿت ب١ ٥اخاؾت٢ٓ َْٝو ن١ تٝاب١طَٜٛط٣٠ خ١

 .(45)ٚثَٝٓر ١ٖظاض ن١ؽ بٛٚ
طَِٜت٠ٚ١ ن١ب١ض ي١ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٚ ضٜٚسا٠ٚ، ب١ث٢َٝ ، ب١غ١ضٖاتَٝو ز٠طَٝظ(1468ى/872)ّٟ ريا١ٖزٜين ظضغ١غ        

غ٢  ٚ نؤن١ض٠نإ )ايعطبإ( خؤ٣ ي١ غ١ز اضا٢ْ ٖؤظ٠ ع١ض٠ب١٥١ٚ ب١غ١ضٖات١ ي١ؾهط٣ ١ًََٛن٢ بَٝذط١ ي١ ن١نس
غ١ض ن١ْس ز٠غت١ ٚتاقُسا زاب١ف ب١٥١ّ ي١ؾهط٠ . (46)-ن١ بَٝطَٛإ ظٜاز٠ض٣ٚ٠ تَٝسا١ٜ -ظاض ١ْؾ١ض ز٠زا١ٚغ٢َ ٖ

 نطا٠ٚ: ثَٝهٗات١نإ ي١ّ زاب١ؾهطز١ْٚ١ْت٢ٜ٠ٚ١ ز٠نطإ ن١ٚا زٜاض٠ ض٠نا٣ٚ دٝاٚاظ٣ ١ْشاز٣ 
 .(47) ادٓاز احلًك١ -
 ١ًََٛن١ تٛضن١نإ. ب١سط١ٜ ٚاتا -

 .ايعطبإ –ع١ض٠ب٢ نٛن١ض٣  -

 تٛضنُإ. -

 نٛضز. -

 .(48)ن١ضن١غ٢  ٜؤْا٢ْ ٚ شَاض١ٜ٠ى ١ًََٛن٢ ض٢َٚ ٚ

ب١ت١ ناضَٜه٢ ٥اغت١ْط ١ْٚنطز١ٜ٠ ب١ زضٚغت٢ ٚ ٚضز٣ بعاْطَٜت شَاض٣٠ ١٥ٚ نٛضزا١ْ ن١ْس٠ ن١ٚا يا١  ١َٖي          
نا١  طا غ١ضباظ١ٜٝنا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ناضٜإ ز٠ناطز، ١ٖضنا١ْس ز٠نطَٜات بطٛتطَٜات     ضَٜع٠نا٢ْ غٛثا ٚزاَٛز٠ظ

 .(49)ٚٚضزتط ثرت ي١ بٝػت ١ٖظاض بٛٚشَاض٠ٜإ ز٠ٜإ ١ٖظاض بٛٚ ٜا 
ًََ ٚ ري١ٖضن٢ شَاض٣٠ َ  ْعٜه١ٟ ن١ّ  ري، ال٢ْ١َٜٝٓغ١ضنطز٠ ٚؾ١ضَاْس٠ نٛضز٠نا١ْ، ز٠نطَٜت ب١ز٠ٜإ بٝاخن١

 َرياْٞ ق١ضيٛضٟ ٚ َرياْٞ نانٞ )بطِٚا١ْ باب١تٞ نٛاض٠ّ ٚ ثَٝٓذ١َٞ ٥ا١ّ ث١ضتٛنا١( ٚ   َٜٚطا٣ز٠بٕٛٚ، ن١غَٝو  غ١ز
 ،١ٜ٠ٚ١ٓ ْاٜٚإ ز٣١َْٟ ي١ّ تَٜٛص١٥ٜٚا ١ٖض٠ٖٚا ٚ ا٠ٚ( ٥اَاش٠ٜإ ثَٝسض3هؤ٣ )ثاؾي١ ن١  ْساَا٢ْ ب١َٓاَي١ ْاٚزاض٠نا١٥ٕ

 ي١باض٠ٜا٠ٚ١ْ ي١ضب١ضز٠غت ١ْٝ ي١ٚا٠ٚ:١ْ ٠ٚزيَ ظاْٝاض١ٜن٢ ١٥ٚتؤ ٛتط ١ٖبٕٛٚ ن١ ْاٜٚإ ٖات ن١ْس٢ٜٓ
 (.االططٚف) نٛض٣ِذل١َ١ز  ْاقط٠زٜٔ -
 .ض٣ س١َٝس٣خس ب١ٖا١٥زٜٔ -
 .نٛضز ي١ نٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜنإ ٢ٜا غ١ْكطاْ غ١ْكط -
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 .(ظ1284ى/683ٗطا٢ْ )ّ ١٥بٛب١نط٣ َٝ غ١ٜؿ١زٜٔ -

 ظ(.1299/ى699ؾ١ٖط٣ )ّ  نٛض٣ِذل١َ١ز٣  ْاقط٠زٜٔ -
 ظ٠ضظاض٣. ٢غ١ٜؿ١زٜٓ -

 ؾطجياض. نٛض٣ِذل١َ١ز٣  ب١زض٠زٜٔ -

 ١٥ٜب١ن٢ نٛضز. ع٠زٜٔٝع -

 ظ(.1305ى/705 ض٠ٚاز٣ )ّؾاضغ١زٜين -

 ٥ٝسغس٣ ؾاض٠ظٚض٣. -
 د١َاي١زٜٔ ٥اغًٞ ؾاض٠ظٚضٟ. -
 ع٠زٜين طؤضاْٞ.ٝع -
ي١ ْاٟٚ غٝاْٞ ي٠ٚ١ ز٠نَٝت ٠ٚ١ْٟ َري د١ْاسٞ بطاٟ  ،غ١ٜؿ١زٜين نٛضِٟ ؾ١خط٠زٜين نٛضِٟ د١ْاسٞ ١ٖناضٟ -
 ١ؾتٛبٞ ١ٖناضٟ بَٝت. َ

 .(50)ظٜع٣ نٛضز١ع ب١زض٠زٜٔ -

يا١   نا٢ْ ب١َٓاَي٣١ ١٥ٜٛب٢ يا١ َٝػاط ٚ  ١ٖاؾ١ٜإ ثَٝهس٠َٖٝٓا ي١ غٛثانا٢ْ بَٝطَٛإ ١٥ٚ نٛضزا٣١ْ ٚا ظؤضٜٓ      
َيو َٚاٍَ ٚن١يٛث١يَٝو ٛ.. ٖتس، ظؤضب١ٜإ ٠ٚى ١َٖٛٚ َ.، س١َاٙ، ٚن١ض٠ىلباشَٜط٠نا٢ْ ؾاّ: زضي١ؾل، س١ي١ب، ظي

جا٢ تاٜبا١تٝإ   غ١ضي١ْؤ٣ ضَٜهدطا٠ٚ١ْ ٚ طاطٚخ ٚتٝ ١َريات بؤ ز٠غ١التساضا٢ْ ١ًََٛن٢ َا٠ٚ١ْ ٚي١ غٛثا٣ َْٜٛسا ب
٥اٚاض٠ناْٝـ شَاض٠ٜإ نا١ّ  ٠ٚ١ نٛضز٠ هي١ ال١ٜن٢ زٜ ،ٚ ث١ًٚثا١ٜٟ غ١ضباظٟ دؤضب١دؤضٜإ ثَٝب١خؿطا هَٗٝٓطايَٝجَٝ

غ١َٗٝظاض ن١ؽ بٕٛٚ -٠ٚى باغهطا -ْٗا نٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜنإب١َ١ظ٠ْس٠ ثَٝٓض تا س١ؾت ١ٖظاضَٜو ز٠بٕٛٚ، ت١ ،١ْبٛٚ
ظ 1274ى/673ظ، 1262ى/660ظ، 1261ى/٢ْ659 آلٗؤظا٣١ْ ي١ غا١٥ٚ َري ٚ غ١ضؤن ،َٚٓاَي١ناْٝإدط١ ي١شٕ 

 .(51)ث١ْاٜإ بطز٠ ب١ض ؾاّ غ١زإ غٛاض٠ ٜا٠ٚضٜإ ز٠نطزٕ
٢ْ ضؤش١ٖالت٢ َٛغٌَ ٖؤظ٣ زاغ٢ْ١ ي١ ٚالت٢ زاغ١ ز٠ض١٥زلا٢َ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤٍ ١ٖضزٚٚ ١ٖض ي١ غؤْط١ ٚ        

تري٠  َٜوٜإ ثَٝهطاٚ بط٣٠ِٚ خؤٜإ ١َٖيه١ْسضإ ٚ ث١ضتٛبآلا ٚضَٜطا٠ ي١ دَٝط١ٚبؤتا٢ْ ي١ دعٜط٣٠ بؤتاْ-ٖٚؤظ٣ بٛخت٢
 .(52)ط ي١غٛثا٣ ١ًََٛنٝسا ز٠غتب١ناضب٢ٕٚٛ تٚب١َٓاَي١ٜإ ي١ ْاٚن١نا٢ْ ؾاّ طريغا٠ٚ١ْ ؾإ ب١ؾا٢ْ نٛضز٠ناْ

طِٜاض ن٣١ ي١ شَٜط ؾ١ضَا٢ْ بٕٛٚ ٚبا١ب ٠شَاض١ٜ٠ن٢ ب١ضناٚ ي١ ثٝاٚا٢ْ ٖؤظ ،سٛغ٢َٓٝ ق١ضيٛض٣ ْاقط٠زَٜٔري         
ٝسا ط١َيي١ٝـ ثٝاٚا٢ْ ٖؤظ٠ن٣١ ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ٜتٛض ٢ْٛض٠ز٠ٜٛٓ َري ب١ٖ١َإ ؾَٝ ٠ٚ١ْ،ٚؾ١ضَاٜؿت٢ ١٥ٚ ز٠دٛآل

 .(53)بٕٛٚ
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( ز٠ضز٠ن١َٜٚت ضَٜص١ٜ٠ن٢ ٚق١ٝ َكسّ االنطاز٣ نٛضزا٢ْ َْٝٛغٛثا٣ ١ًََٛن٢ )ثَٝؿ١ٚاضاغجاضز٣٠ ب١طَٜٛط٣٠         
 .(54)بٕٛٚ  ٠ْس٣ض٠ٚ-، ض٠ٚاز٣ ضا٢ْغؤ-، غ١ٖط٣ ي١ ٖؤظ٠نا٢ْ بٛخت٢، زاغ٢ْ١، ظ٠ضظاض٣ ٣ ١٥ّ نٛضزا١ْب١ضظ

١دؤض٠نا٢ْ ضبا ، ١ٖضن١ْس ي١ خٌَٝ ٚتري٠ ٚ َاَيباات٢ دٝادٝاا بإٛٚ ٚ يا١ ز٠ظا١ض ٚ ١ٖضَُٜا١ دؤ      ١٥ّ نٛضزا١ْ       
ؾااّ ٚؾا١َٜٓٛنا٢ْ تاط باَلٚنطابْٛا٠ٚ١ ٚ      ٣نٛضي١ غ١ْط١ض ٚ ثَٝطا١نا٢ْ نا١ْاض٠نإ ٚ باا    ٚ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ٖاتبٕٛٚ

٢ ١ًََٛن٢ ٚ ناضب١ز٠غتا٢ْ غَٛيتاْغ١ضتٝج٢ خؤ٣ ١ٖبٛٚ، ب١الّ ي١ ال١ٜٕ  ١ٖضز٠غت١ٚ تاقِ ٚتٝجَٝو َري٣ ب١ضثطؽ ٚ
ت١َاؾا ز٠نطإ  ٠ٚى ١ٜن١ٜ١ن٢ ي١ؾهط٣ غ١ضب١خؤ -(أدٓاز احلًك٣١ )١ٚا١ْيبَٝذط١  -١َٖٜٛٚإ ،غ١ضباظ٣ ز٠َٚي١ت٠ٚ١

، زضى ثا ٚ ناضٚباض٣ ي١ؾهط٣ ٚ د١ْط٠ٚ١ٝي١ غ١ضد١ّ ١٥ٚ تَٝهػتا٣١ْ تاٜب١تٔ ب١ غٛ ،ٕبٛٚنطاز٠ْاٚظ٠ (األنطازب١ )ٚ 
١ض٣ ٠َٚي١ت َْٜٚٛٓاغتٝإ بٛٚ ي١نٔ زَريَٜه٢ ؾاٜػت١ ٚ ثا١ٜب١ضظ غ١ضث١ضؾت٢ ز٠نطزٕ ٚز٠َطِ ،(55)ب١ّ ضاغت١ٝ ز٠نطَٜت

ٚ ٠ٚى  ( ز٠ْاغاطا َكسّ االنطاز -١ٖبٛٚ ب١ )ثَٝؿ١ٚا٣ نٛضزإ َكسّ( ٣ -ثا٣١ٜ )ثَٝؿ١ٚاٚ غَٛيتإ بٛٚ ب١غ١ضٜا٠ٚ١ْ 
، ١نا٢ْ غ١ضؾاا٢ْ باٛٚ  ١ٖضط١ٚض٠ ناضب١ز٠غتَٝه٢ ز٠َٚيا١ت ب١ضثطغاٝاض٣ ضاث١ضِاْاسٕ ١٥ٚزلاَاسا٢ْ ٥ا١ضى ٚ ؾطَاْا      

تٝاٜسا ٥اَاش٠ ب١ن١ْس ضَُٜٓا٢ٜ ٚضاغجاضز١ٜ٠ى نطا٠ٚ ن١  ،( بؤ ز٠ضنٛٚاْسبٛٚٚق١ٝ -َباض٠ٚ١ٜ٠ ز٠َٚي١ت )ضاغجاضزْا١َي١
 .(56)از٠ بهطَٜت١ٝ ز٠ضس١م د١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإ ثٝثَٝتع

غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ ٚ ز٠غتجَٝه٢ غا١ضز٢َ٠   ي١غ١باض٠ت ب١ ؾ١َٜٓٛنا٢ْ خع١َتهطزْٝإ، ٣٠ٚ١٥ ؾاٜا٢ْ باغ١       
ن٢ ٚ ١ٖظطِن٢ ٝإ ب١ناض٣٠ ١ٜنرتزا ْاٖات ٚ ْانؤؾٝٝإ ْانطزٚ خؤ٠ٚ ١َٖي١ًََٛن٢ ي١ؾهطٜٝا٢ْ نٛضز ٚتٛضى ثَٝه١

ْاٚ ٥اشا٠ٚ ٚ ٥انا٢َ خطاث٢ ١ب٠ٚ١ تَٝب٢ٓٝ ز٠نطا ٚ ْاٚق١الس١زٜٓتإ شطاض٣ غَٛيْٝإ ض٠ِط٢ زانٛتابٛٚ ٚ ١ٖض ي١ ضؤَْٝٛا
ـ ب١ ن١نإ ْان١ٕ ٚ تٛضن١ناْٝنٛضز٠نإ ب١ ط٢َٜٛ تٛض" ت:ٝإ طٛق١الس١زٜٓتإ يَٝس٠ن١ٚت٠ٚ١ ٚ ي١ب١ٜ١ْٛنسا ب١ غَٛي

سٛغ٢َٓٝ  ْاقط٠زٜٔتٛضن١نإ ضقٝإ ي١ َري  ،، ٠ٚى ي١باب١تٞ نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ باغهطا(57)ط٢َٜٛ نٛضز٠نإ ْان١ٕ"
تا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ ٚ غ١ض٠تا٣ غ١ضز٢َ٠ َا١ًَٛن٢ ٚ ضَٜبا١ض٣ َرياْا٢    ١َظْرتٜٔ َري٣ نٛضز ي١ نؤ -ق١ضيٛض٣

بٓا١بطِنطز٢ْ ٥ا١ّ نَٝؿا١ٜ١ ٚ     باؤ  ،١ باٛٚ ا١ّْ ضاغتٝي٣ باف ٥اطا٣ بٝربؽ ن١ ب١ خؤ غَٛيتإ، (58)٠ٚ٠ٚز٠بٛ -نٛضز
ظ 1264ى/٢662 ٣ غاظزإ ٚ ضَٜهدػت٣٠ٚ١ٓ غاٛثا٣ َا١ًَٛن٢ يا١ غاايَ    ١ي١َٝاْ ،سا٣٠ٚ١ْغ١ض١َٖي ططتٔ ي١ثَٝؿ

 .(59)زابٓطَٜٔ ١نإ ي١ال١ٜى ٚنٛضز٠نإ ي١ال١ٜىتٛضنٜاضٜسا بطِ
ن١نساضإ ٚ ن١ضٚ ؾ١ضِ  غ١ضباظ ٣ْاٚ –٢ ١٥َطِؤ١ٜ ٜن١ ب١ضاْب١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ضطط -اي١ زٜٛا٢ْ غٛثا٣ ١ًََٛنٝس      

، ب١ضثطغ٢ تاق١ُن٠ٚ١ تؤَاضز٠نطا ١ ٣ٚ ْا٣ٚ ؾ١ضَاْس٣٠ تٝج١نضَٜطا ١يتاق١ُ ن١نساض١ٜٝناْسا  ١نإ ٜٚي١ تٝج١ ي١ؾهط
٢ٜ غَٛيتا٢ْ ي١غ١ض ١ْبٛا١ٜ ا١َْسجَٝه٠ٚ١ بهَٝت١ خع١َت٢ ١ٜنَٝه٢ تط ١٥ط١ض ض٠ظٝض ن١ؽ بؤ٣ ١ْبٛٚ ي١ ضَٜع٣ غ١ضتٖٝ

 .(60)باض٠ٚ١ٜ٠ خؤ٣ ٜإ دَٝطط٠ن٣١ ؾ١ضَاَْٝه٢ تاٜب١ت٢ ز٠ضز٠نٛاْسن١ ي١َ
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ع٠نا٢ْ غٛثا ي١ غ١ض ن١ْسَٜت٢ غ١ضباظ ٚ ن١نساض ٚق١باض٣٠ ٥ُٚٝتٝاظات٢ ١ٖض َريَٜه٢ َْٝٛ ضٜٚثا١ٜ َٚٛن١ ٚ ث١ً        
سا ي١ زٜٛا٢ْ غاٛثازا ْاا٣ٚ ٖا١َٛٚ    ظ بطِٜاض1264ٜى/٢662 غاَي بٝربؽ ي١ غَٛيتإَٖٝع٠ ي١ؾهط١ٜن٣١ ضاز٠ٚ٠غتا، 

 .(61)َري٠نإ ب١ّ ث٠َٛٝض٠ تؤَاضبهطَٜت
 ؿت٢ ي١ّ ؾَٜٛٓا١ْ خع١َتٝإ ز٠نطز:طنٛضز٠نإ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢  
 ي١ ب١ض٠نا٢ْ د١ْطسا: -1 

١ٚ ؾاَٜٛٓا٣١ْ  خع١َتٝاْاس٠نطز، ٥ا   ط ي١ ؾ١َٜٓٛ غ١خت ٚ ١َتطغٝساض ٚ ططْط١نإد١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإ ظٜات        
، ت١ْا١ْت ١٥ٚا٣١ْ ثؤغات٢ نااضطَٝط٣ِ ٚ   ال١ْ١ٜ ْاَٛغَٛيُا١ْنإ ز٠ب١ٖٕٚٛضز٠ّ زٚناض٣ ١ٖض٠ِؾ١ ٚ ث١الَاض٣ َٖٝعٚ 

ٕ  – ضٛثػة ضَٜع١ب١ضا١ٜتٝإ ثَٝس٠غتجَٝطزضا، ض٠ٚا٣١ْ خاَي١ زٚض٠ز٠غات ٚ )   ٕ   -ن١ٚؾا١ْ١نا ، َاري  ن١يَٝٓا١نإ( ز٠ناطا
، َاري  (62)ٝس٣ َٝػاط بٛٚ ي١ غ١ع تظ ٚازي ١٥غ1281ٛٝى/680غازي  ١٥ب٢ ظنط٣ تا َطز٢ْ ي١ نٛض٢٣ِ ؾ١خط٠زٜٓ
٠ ٥اَازل٢ ٚع١َٛض٣ ١ٖناض٣ ْعٜه٣١ بٝػت غاٍَ ٚاي٢ٝ ٚال١ٜت٢ س١ي١ب بٛٚ ن١ ب١ضز٠ٚاّ ز٠بٛ نٛض٢٣ِ ع١يٝ ْٛض٠زٜٔ

ضن٢ ٜاسا، نااالن٢ غا١ضباظ٣ ٚ ٥ا١    ي١ثاٍَ ١َٖيػٛضاْس٢ْ ناضٚبااض٣ ناضطَٝطِ  ْٛض٠زٜٔز٠غتسضَٜص١ٜنا٢ْ ١َغؤٍ، َاري 
 .(63)ب١ضططٜؿ٢ ضاز٠ث١ضِاْس

ٔ زٜٔ ٚ ١ٖاب١ؾَريا٢ْ ق١ضيٛض٣         ٔ ٚناٛضز٠ ق١ضيٛضٜا١نإ، َرياْا٢ تاٛض٣:      ْاقاط٠زٜ ٔ ٚ  ْاٛض٠زٜ  َٛبااضظ٠زٜ
ٔ ٜإ، َاري  ؤظ٠ن١ٚثٝاٚا٢ْ ٖ غ١ٜؿ١زٜٔٚ ١َدس٠زٜٔٚ ظ( ٚ َاري  1307/ى707ٜا١عكٛبا٣ ؾااض٠ظٚض٣ )ّ   ب١ٖا٥ا١زٜ
٢ْ ن١ْسٜٔ غاٍَ عٝػا٣ ١ٖناض٣ ١ٖٚظاآل ؾ١ض٠ؾ١زٜٔؾاض٠ظٚض١ٜٝنإ ٚ َري  ض٠ظٚض٣ ٚ نٛضز٠اؾ (64)زٜٔ تٛت١زي١ٖاب١ؾ

 ب١زض٠زٜٔ، َري ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ي١ طؤض٠ثا٢ْ دٝٗاز ٚب١ض٠ْطاض٣ زش٣ ؾ١ض٠ِزل١نإ ي١ غ١ْط١ض ٚ ضَٜبات١ناْسابٕٛٚ
٢ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ بٕٛٚ، ن١ي١٥َٜٓٝٛب٠ٚ١ ثاضَٜع٠ض ٚ زٜس٠با٢ْ  (املًو ايكاى)باخ٢ًَ ١ٖناض٣ ٚنٛض٠ِنا٢ْ ١ٖض ي١ ضؤشطاض٣ 

بَٝذط١ ي١ّ دَٝطا١ْ، ي١ب١ض٠نا٢ْ تطٜـ ب١ضناٚ ز٠ن١ٕٚ، ، نٛضز ١٥ّ ١٥ضن١ٜإ ططت١٥١غتؤ ان٢نظ٣ زٚاتط َريا٢ْ ٖؤ
غ١ض ب١ س١ي١ب١، ي٣ٚ١َ نٛضز ٚتٛضنُإ دَٝج١زل١ٜإ ي١ دٝٗازا زٜااضٚ ٥اؾاهطا   ن١ي٢َٓٝ ي١ٚا١ْ ب١ٖػٓا ن١ ق١ال١ٜن٢ 

 .(65)بٛٚ
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 :(دٓاز احلًك١أي١ ) -2
( زا١َظضابٕٛٚ ن١ ١ٜنَٝه١ أدٓاز احلًك١د١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإ، ي١ )شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ، غ١ض٠ضِا٣ خاَي١ ن١ي١َٓٝنإ      

طٜٝا٣١ْ ي١ز٠ٚضٚثؿت٢ غَٛيتإ ١٥َيكا١ضَٜعَٜو ثَٝهاسَٜٓٔ،   ؾهٚات١ ١٥ٚ غ١ضباظ ٚي١ ،ي١ ثَٝهٗات١نا٢ْ غٛثا٣ ١ًََٛن٢
 .(66)ؾهط١ٜ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ط٢ ١٥ّ غٝػت١َ١ ي٠١ضِ ٚ ب١ٓن١

١ناْاسا، ن١غاا٢ْ ؾاٜػات١ ٚنٛغات ٚ نااالنٝإ      اٚ ططٚث١ نٛضز٠نإ ١ًََٚٛنا١ تٛضن ا٢ْ ١٥ٜٛب٢ ي١ ْؾاٖ       
، ثاؾإ ١َؾك٢ صيْٛٚا١ٜٝإ ثَٝاس٠نطاٚ ي١غا١ض    اٜب١ت ٚ ٥اَاز٠زا ضَٜهٝإ ز٠خػذي١َٖيس٠بصاضز ٚ ي١ ز٠غت١ ٚتاق٢ُ ت

ض٠ٚا٣١ْ نات٢ ثَٜٝٛػت٢ ٚ ت١ْطا١ْزا  ي١ ز٠ب١ْٚٛ غٛثا٣ بصاضز٠ ٚ ضاز٠َٖٝٓطإ ٚ ٠ٚضز٠ ز٠نطإ ١ْٖٛٚض٣ د١ْط٢ ث١ض
ٕ  اَْٝو بٕٛٚ ٚب١ ؾطَا٢ْ ١٥ٚ ز٠دٛآل، ١٥َا١ْ ١ٖضن١ْس ز٠غتهطز٣ غَٛيتز٠نطإ ب١ض٠نا٢ْ ؾ١ضِ  ْا٠ٚ١ ١َٖٚيػاٛن١ٚتٝا

ًََه٢ ١٥ٚ ١ْبٕٛٚ، زٚا٣ َطز٢ْ ٜإ البطز٢ْ بؤ غَٛيتا ١ت بٕٛٚ ٠ٚ ٚات١ َٖٝع٣ ز٠َٚي٢ْ١ َرياتطط٣ ز٠َاْز٠نطز، ب١الّ 
 (.67)١ْى َٖٝع٣ تان١ غَٛيتاَْٝو

ا٢ْ ١٥ٜٛب٢ ي١ٚا٣١ْ زٚا ؾا١ٖٖض ضب١ٜإ ( ظؤأدٓاز احلًك١بؤ١ٜ ي١ غ١ض٠تا٣ ضؤشطاض٣ ١ًََٛنٝسا، ١٥ْساَا٢ْ )        
-١ناض٣ نا١ يا١ ؾا١ض٣ِ ظيال    عَٛا١ض٣ ٖا   د١َاي١زٜٔبٕٛٚ ن١ ١َٖيب١ت١ ضَٜص١ٜ٠ن٢ بًَٓسٜإ نٛضزبٕٛٚ ي١ٚا١ْ َري 

 . (68)نٛشضا ظ1281ى/680غاَيٞ
١٥ٚا٣١ْ ي١  ،١غتٚا٣ ت١ٚاٜٚإ ب١نٛضز٠ ٥اٚاض٠نإ ١ٖبٛٚ ٚ ثرت ثؿتٝإ ب١ ٚإ ز٠ب٠ٚاٜا٢ْ ١ًََٛن٢ بطِؾ١ضَاْطِ       

٣ ٠ْاس ١اط١ضٍِ ٚ ثؾاض٠ظابٕٛٚ ي١ نؤَْٝت٢ ب١ض٠ْطاضب٣٠ٚ١ْٛ ١َغؤ بٕٛٚ ٚ ٠ٚ٠ٚٛبقاَي ن١ض ٚزيَٝط ٚ ؾ١ضِ ال١ٜى ن١غا٢ْ
٠ٚ ٚ دَٝطط٠نا٢ْ بٕٛٚ ٚي١ال١ٜن٢ تط٠ ؾ٠ٚ١ ٥اَاز٣٠ ب١ضغٝٓطططت٢ٓ ؾاآل٠ٚنا٢ْ ٖؤالنؤؤث١ضز٠غت٢ ١٥ٚإ بٕٛٚ ٚ ب١

١٥َإ ٥اَاز٠بٕٛٚ ب١ضاَبا١ض زاَياس٠زإ ٚ    ،٢ ١٥ٜٛب١ٝنا٠ٚ١ْٛز٠ٜٚتب١ْٛ شَٜط ناضٜط١ض٣ ٚ ٥اَي١ْ١ن از١ٜ٠ن٢ ١٥ٚتؤب١ضِ
زاْط٠ٚ١ ي١ّ ثَٝٛ ١ْطٔ ٚ ب١ضططٜإ يَٝبه١ٕ ٚ نان١ٟ ١٥ّ اليَٝهطز٠ٚ١ْٜإ بس٠ٚ١ْ٠ثَٝؿٛاظٟ ١ًََٛن١ٝنإ ب١ زَيػؤظٟ ظ

ادٓةاز  ٠ناا٢ْ ) يا١ ضٜع  (ظ1262-1261ى/660-659)٢ْ آلانٛضز٠ ٥اٚاض٠نا٢ْ غضب٣١ ظؤبٝربؽ ؾطَاْٝسا  غَٛيتإ
 .(69)( ضَٜهبدطَٜٔاحلًك١

ٛ   أدٓاز احلًك١)ٚازٜاض٠ ضَٜص١ٜ٠ن٢ ب١ضظ ي١ؾ١ضَاْس٠ ٚغ١ضنطز٠ نٛضز٠نإ ز٠ضن٣ٚٛ   ٕٚ (٣ زضي١ؾال )ؾااّ( با
ي١ٚاْا١ َرياْا٢ َاَيباات٢ ز٠ضبااظ٣ س١َٝاس٣       ،إ ٠ٚضططتا٠ٛ ٠ٚٝ ٚب١ضثطغاٝ ٕ ناطز َٚا١ٜ٠ٚى ي١ ضٜع٠ناْٝا خع١َتٝا

 ٚن١ْسَريَٜه٢ ز٣:
 .ظ(1277-1207ى/676-604ز٠ضباظ ) نٛض٣ِ ٢ٝع١ي د١َاي١زٜٔ -
 ك٣١ ؾاّ بٛٚ.ريا٢ْ س١َيظ( ي١ ط١ٚض٠ 1291َى/690ز٠ضباظ )ّ نٛض٣ِ ٢ٜٛغؿ ب١زض٠زٜٔ -
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 .(70)ظ(1310-1264ى/710-662ٜٛغـ ) ب١زض٠زٜٔ نٛض٣ِز٠ضباظ٣  سٛغا١َزٜٔ -

 ١ق٣١ غَٛيتإ )املًو املٓكٛض( قالٕٚٚ.ٚات١ س١َي (ًك١ املٓكٛض٠احلب١نتٛت٢ ق١ضيٛض٣ ي١ َريا٢ْ ) غ١ٜؿ١زٜٔ -

 ظ(.1315ى/715)ّ ٢ذل١َ١ز٣ ١٥ظط١ؾ ب١زض٠زٜٔ -

 .ذل١َ١ز٣ تٛض٣ ب١زض٠زٜٔ -

 ظ(.1330-1252ى/731-650ذل١َ١ز٣ نٛضز ) ابٛ اهلٝذا٤ نٛض٣٣ِ ع١بسٚآل ١٥غ١ز٠زٜٔ-

 .(71)١َ١ز٣ ض٠ٚاز٣ ذل غ١ٜؿ١زَٜٔري  نٛض٣ِ ٣ب١نط١٥بٛ غ١ٜؿ١زٜٔ-

 .خ١ي٢ًٝ ٚاقس٣)؟( نٛض١٥٣ِٜٛب  نٛض٣ِب١زض٠زٜٔ غًبو)؟(-
 

 (:   ايطربزاض١ٜطط٣ )ت١ٚض١َٖي –ت١ٚضزاض٣  -3
، َري٣ ب١ض١ٖظس٠نطاتا٢ْ ١ًََٛنٝسا ٣ ن١ ي١ ن١شا٣٠ٚ غَٛي١ٜغت١ه١ ي١ٚ بٝػت ٚنٛاض ثؤطط٣ ١ٜنَٝت١ٚض١َٖي       

طط٣ ي١ نٛضز ١َٖيس٠باصَٜطزضا، تا١ٚضزاضا٢ْ ناٛضز يا١     غت٢ ت١ٚض١َٖي، ثؤ(72)١اْططت١ٚض١َٖي تٝج٢طط ب١ضثطغ٢ ت١ٚض١َٖي
بَٝطَٛإ ١٥ّ ثؤغت١ف ي١ ضؤشطاض٣ ، (73)ن١شا٣٠ٚ غَٛيتا٢ْ ١ًََٛنٝسا، ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ ثٝاز٠ٚ ت١ٚضب١ز٠غت ضَٜٝاْس٠نطز

، َٚري (74)١ٝنإ ب٢ٚٛ ١٥ٜٛبٖؾاٜٛغؿ٢ زٚا  (املًو ايٓاقط)١٥ٜٛب١ٝنا٠ٚ١ْ بؤٜإ َاب٠ٚٛ، سٛغ٢ٓٝ نٛضز ت١ٚضزاض٣ 
 .  (75)ْاغطا٠ٚنإ بٕٛٚ -اَري طرب-ضزاض٠ي١ َري٠ ت١ٚذل١َ١ز٣ ض٠ٚاز٣  غ١ٜؿ١زٜٔٚ َري تٛض٣ ٥ٝػُاع٢ًٝ  َٛباضظ٠زٜٔ

 
 :ؾٝٝا٢ْ د١ْطٝٝإٚ غ١َّٗٝ: ١٥زطاض

 
ب١ نٛضز٠ٚ٠ يهابٛٚ تا ١٥ٚ ضاز٣١ٜ٠ اغتسا غ١ز٠نا٢ْ ْا٠ٚضِ ي١١ت ٚ ١٥زطاضا٣١ْ ن١ ، ١ٜنَٝه١ ي١ٚ خ١غًَا١ٜت٥٢اظ      

٣ ١٥ّ باب١ت٣١ ؤُا٢ْ ضانَٝؿابٛٚ ن١ ١ٖض١ٜن١ٜإ ب١ طَٜٛط٣٠ زٜس ٚ تَٝط١ٜؿت٢ٓ خؾ١ًٜ١غٛؾ٢ َٛغًََٜو ظاْاٚ غ١ضزل٢ بطِ
( ٚ ز٠ض٥ا١زلاّ ٚ ظاز٣٠  ناض٣ دٛططاؾ٢ )شٜٓطا١ ؤت٠ٚ١ ٚ ططَٜٝاْسا٠ٚ ب١ ٠ٖض٣ ١ٖب٢ْٚٛ ضْٚهطزٚت٠ٚ١ ٚ ١٥ط٠١ؾٝهطزٚ

 .(76)ز٠ض٠ٚ١ْٝٚ
١ًََٛنٝسا ي١ّ ب١َٓا١ٜ ب١ز٠ض  ظٜاز٠ض٣ٚ٠ِ ١ْٝٝ ١٥ط١ض بطٛتطَٜت د١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز ي١ ١ٖضزٚٚ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ ٚ       
 ب١ختها١ض ٚ اغات، خؤ غ١ضضِنا١ْٚتطؽ، ب١دا١ضط، طٝاْؿٝاسا،   ١َٖٜٛٚإ ي١ ب١ض٠نا٢ْ د١ْطسا ٥اظا، زيَٝط،  ،١ْبٕٛٚ

ٞ ٞ غطٚؾايت نٛضزغاتاْ  ٜٚ ناضٜطا١ض  ٝإٝضِغاه ؤ٢ خٝا٣ ٥اظاٜا١ت َٜٚاطِ  ،غطٚؾت١ٜإ ١ْؾػب١ضظ بٕٛٚ، ١٥ّ ١٥زطاض ٚ
 ن١ ١٥ٚإ بطِٚا١ٜن٢ ض٠ٖا ٚ ق١ْاع١تَٝه٢ ت١ٚاٜٚإ با١  ٚٛبي٠ٚ٠ٚ١ف غ١ضنا٣٠ٚ ططت، ْٝؿتُٝاْٝإ ٚ ض٠ِٚؾٞ شٜاْٝإ
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٢ ب١ؾساضٜهطزٕ ١ٖبٛٚ ي١ٚ د١ْطا٣١ْ ن١ َؤضن٢ دٝٗازٜإ ث٠َٛٝيهابٛٚ ن١ ظؤضب١ٜإ زش٣ ١َغؤي١ ٝثَٜٝٛػت ظ٣ ٚٚثَٝط
ؾاهؤ١َْس٣ ٥ٝػاالّ    ال يَٝربِاٚا١ْ ١َٖٚيٝاْس٠زا غا١ض٠ٚض٣ ٚ بٕٛٚ ن١ ١ٖضزٚٚ طط٠نإخان١َٗيٚ ؾ١ض٠ِزل١  ١نإبتج١ضغت

 ي١ن١زاضبه١ٕ.
١ْنطا٠ٚ ٚ ٚضاغت١ٝن٢ ََٝص١ٜٝٚٚ، ََٝصْٚٚٛغا٢ْ َٝػط ٚؾااّ، ب١تاٜبا١ت   ١٥ّ غتاٜـ ٚثٝا١َٖيسا١ْ ي١ خؤ٠ٚ         

١٥ٚا٣١ْ ٥اطازاضٚ ٖاٚن١ضخ٢ ب١غ١ضٖات ٚ ضٚزا٠ٚنأْ ط١ٚا٢ٖ ز٠ز٠ٕ ٚ ؾا١ٜزساَي٢ ١٥ّ ضاغت١ٕٝ ٚي١غا١ض٣ ناؤى   
ي١  ٚ ٢ْٚٛ نٛضز٣ َْٝٛ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ بع١بسٚال٣ ع١باغ٢ ن١ ت١ٚاٚ ٖاٚن١ضخ٢ د١ْطا٠ٚضا نٛض٣ِٚت١بإ، س١غ٢ْ١ 

ظ نتَٝب١نا٣١ ْٛغا٠ٛٝ ٥ا٠ٖٚاا    1308ى/708 ي١ غاَي٢  ٚ ١َيػٛن١ٚت ١٥ٚزطاض ٚغطٚؾتٝإ بْٛٚعٜه٠ٚ١ ٥اطازاض٣ ٖ
١ت٢ زيَٝط٣ ٚب١ز٠ْط٠ٚ١نٕٛٚ ٚ زاَيس٠زاْٝإ تَٝسا١ٜ، يا١ ٖا١َٛٚ   ثٝاز٠ٜإ خ١غًَ ٚ نٛضز٠نإ، غٛاض٠" :ز٠ٜآْاغ٢َٓٝ

ب ن١ ١ْٖس٣َ داض ٥ا٠ٖٚإ، ؾطِٚؾٌََٝ ٥ٚؤٜٔ ٚت١َي١ن١باظٜإ ٠٠ى ع١ضباضَٜهٝسا ١ٖٚضنؤَْٝو بَٝت بؤ١ٜنس٣ ز٠َاضطريٕ ٚ
ال١ْٝ ٚ ًَه١ن٢ ٥أٜ ١٥َٚا١ْتٔ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْٖس٣َ غات غ١زض ٚ ْاس١ق٢ بَٜٓٛٓٔ، ١َ١٥ف ت١ْٗا ي١با١ض خؤٜٚػاذي   

ض٣ ب١ٓض٠ِت٢ ١َٓٝت: ثاَيض َٛسػٔ ذل١َ١ز سٛغَٝٔ ز٠َيزنتؤ زطاضا٣١ْ نٛضز ٠ٚى٥١ت ٚ ؾغطٚ، ١٥ّ (77)"ٚز٠َاضطريٜا١ْ
 .(78)ساطط٠ناْخان١َٗيبٕٛٚ ي١ ثؿت ب١ؾساضٜهطزْٝإ ي١ ب١ض٠ْطاض٣ 

إبٔ ؾاْس٢ْ د١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز، )٠نؤَْٝت٢ ز٠غتٛ ٚٚٚب٠ٚ١ْٛز٠ضباض٣٠ ١ْٖٛض٣ د١ْط٢ ٚتانتٝه٢ ؾ١ضِٚ ضٚٚب١ضِ        
َٝات  ز٠َي ،د١ْطاسا يا١ ْٖٛا١ض٠ناْٞ   ٚناضظإ  ٟ غ١ضباظٟ ي١ ي١ؾهطٟ ١ًََٛنٞؾاض٠ظا ظ(1382ى/784)ّه٢ً  َٓ
، ب١ٓن١ ١ْٚشازٜإ ١ٜ١ٖ، خؤضِاطط ٚي١ؾػاؽ ٚ ب١َٖٝعٕ ن١ -ٜإ ٠ٚى ١٥ٚأْ -ْه١ ي١ٚأْنٛضز ي١ ع١ض٠ب ز٠نٔ نٛ"

ع١ض٠ب ٚاْري، ب١ غٛاض٠ ٚب١ ثٝاز٠ ز٠د١ْطٔ، ي١ؾ١ض٣ِ ؾ١ٚا١ْٚ ز٠غت٠ٛؾااْسٕ يا١ زٚشَأ ٚزظ٠نطزْاسا، ٥ا١ٚتٛاْا      
قٛضغ١،  (79)٣(يت) ٚد١ْط٢ٓٝ غٛاض٠ٜإ ب١ ض٢َِ ١٥غتٛض ا١ْ، نانرتٜٔٚؾٝا٣١ْ ١٥ٚإ ١ٖٜا١ْ، ١ًًَٝتا٢ْ  ز٣ ْٝٝ

ط، ١٥ط١ض ي١ زٚشَٔ ٚتٛٚتطٜٔ د١ْط٢ٓٝ َٖٝع٣ ثٝاز٠ٜإ ب١نٛت١ى ٚتَٝاَل١ٜ ن١ نٛؾٓس٠تط ٚناضٜط١ضتط٠ ي١ مشؿ١َٝغ١ضن
ٕ ٚظٜاا٢ْ  ْعٜو بب٠ٚ١ٓ ٚؾ١ض٣ِ ز٠غت١ٜٚ١خ١ به١ٕ خ١زل١ض ب١ناض ز٠َٖٝٓٔ، ز٠تٛأْ ب١ ؾا١ٚ زٚشَأ يا١ خؿات١ب١ض    

ثَٝبط١ٜ١ْٔ، ١ٖضِن١ٝٝنٝإ ب١ضز٠غت به١َٜٚت ي١ َطؤظ ٚ ي١ ١٥غح ١َٚضِ َٚاَيات )زٚاب( ي١ ْا٣ٚ ز٠با١ٕ ٚتااال٢ْ   
 .(80)"ز٠ن١ٕ ٠ٚى ب٢ًََٝ زظٜهطزٕ نطز١ٜ٠ن٢ ظطُان١ الٜإ

ب١ّ  (81)ظ( ََٝصْٚٚٛغ٢ ٖاٚن١ضخ٢ ضٚزا٠ٚنإ ٚزؤغت ْٚاغٝا٣ٚ َريا٢ْ نٛضز 1326ى/726)ّ ١ْٖٜٓٝٛ٢ض٠ٖٚا       
 ن١ؾ١ٓ ز٠ضباض٠ٜإ ز٠زَٜٚت:

ظ(، ب١ضنااٚتَٝط، زازثا١ض٠ٚض، غآطؿطاٚإ، ٥ااظا     1267-1203ى/665-٢ٓ600 ق١ضيٛض٣ )سٛغَٝ ْاقط٠زَٜٔري  -
 .(82)ٚزيؤظإ، ب١د١ضط، خَٝطخٛاظ
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ظ( َريَٜه٢ ١َظٕ، ب١ ٥اظا١ٜت٢ ٚدٛاََٝط٣ ْا٣ٚ 1271-1197ى/669-593عٝػا٣ ١ٖناض٣ ) ؾ١ض٠ؾ١زَٜٔري  -
ٚزيؤظاا٢ْ  زبٛٚ، غ١ضن١ٚتٛٚا١ْ غ١ضنطزا١ٜت٢ ي١ؾهط ٚغ١ضث١ضؾت٢ ب١ض٣٠ د١ْط٢ ز٠نطز، خٛاْاغ٢ ٚ زيَٝط٣ ز٠ضنط

 .(83)٠ٚ٠َٚٛٚطؤظا١ٜت٢ ي١ خؤنؤنطزب
ظ( ي١ ز٠غاتجان٢ ٚزَيػا١ْط٢ٓٝ   1274-1203ى/673-600) نان٣٢ ٠ٚ٠ؾَٝط نٛض٥٣ِٝربا٢ُٖٝ  غ١ٜؿ١زَٜٔري  -

 .(84)١ْٚؾػب١ضظ٣ ٚ ضاغتطؤٜٝسا ب١ََٜٓٛٝبٛٚ
غآطؿطاٚإ،   ،ظ(، ب١ُُٖٝا١ت 1277-1207ى/676-604ز٠ضبااظ٣ س١َٝاس٣ )   ناٛض٣ِ ع١زي  د١َاي١زَٜٔري  -

 .(85)خَٝطخٛاظ، ب١خؿٓس٠، ١ْؾػب١ضظ، ب١غاّ ٚؾهؤ، د١ضب١ظ٠، ن١ي١ْط، ب١ ١٥ظَٕٛٚ ٚؾاض٠ظا ي١ ناضٚباض٣ ضَٜع١ب١ض٣
َٝو بٛٚ ي١ ثاَي١ٚاْا٢ْ َٛغًَُإ ظ(، ١ٜن1280-1191ى/679-؟587ع١َٛض٣ تٛض٣ ) نٛض٣ِع١زي  ْٛض٠زَٜٔري  -

 .(86)ؾػاغ٢ ٚب١د١ضط٢ ٚبَٜٛط٣ ثَٝب١خؿٝبٛٚإ ٚؾاغٛاض٠ ز٠ط١ْ١ُنإ، خٛزا ي١َٚاَٝطخاغ١ ْاٚزاض٠ن
ز٠ْط بٛٚ ب١ ٥اظا١ٜت٢ ٚ ب١ْاٚ ( ْاغطاٚظ1281ى/680ّ ب١ختٝاض ) نٛض٣ِبَٝهاض٣  نٛض٣ِب١ٖازٚض٣  ب١ٖا١٥زَٜٔري  -

 .(87)ٚزاَيس٠زإ
١ٚا١ْ ٥اظانإ ٚ ؾاغاٛاض٠ ْاٚاظ٠ناإ   ظ( ي١ ثاَي1281-1223ى/680-؟620تٛت٢ً ؾاض٠ظٚض٣ ) ز١ٜٖٔاب١َري ؾ -

 .(88)بٛٚ
 ،ج١ض٠ٚض ٚ ض٠ٚؾتب١ضظ باٛٚ ظ(، خٛاث١ضغت ٚ ثٝاٚناى ٚ ٥ا1281ٜٓى/680ّ ع١َٛض٣ ١ٖناض٣ ) د١َاي١زَٜٔري  -

 .(89)١ٖشاضإ بٛٚٚ ض٣ ١ْزاضإ ؤخ١رل
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 ٍ: سا٣٠ٚ١ْ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤ١ ب١ضث١ضنٝإ ييَضؤ -نٛاض٠ّ

 
بَٝطَٛإ َري ٚ غ١ضنطز٠ ٚؾ١ضَاْس٠ ٚن١نساض ٚ غا١ضباظ٠ نٛضز٠ناإ ٠ٚى ب١ؾاَٝو يا١ ثَٝهٗاتا٣١ غاٛثا٣               

ٛ    ب١ ١٥ضن٢ غ١ضؾاْٝإ ١َٖيػإٚ ٚ ١ًََٛن٢  ١ٝ غا١ضباظ١ٜنإ  نااالنٝ ؤٍَ ٚ دا ثؿاهساضٜإ ناطز٠ٚ يا١ ظؤضبا٣١ طي
ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ  طط٠نإخان١َٗيش ب١ ١َغؤٍ ي١ ب١ض٣٠ ضؤش١ٖالت ٚزش ب١ ؾ١ض٠ِزل١ ٚؾ١ضِٚؾؤض٣ ؾطاٚاخنٛاظ٣ ٜإ ب١ضطط٣ ز

 ي١ غ١عٝس٣ َٝػط.( )ايٓٛب١غٛزا٢ْ  ٣ؾاّ ٚزش ب١ ٖؤظ٠نا٢ْ ْؤب١ ٣نٛضؾاّ ١٥ٚغه١ْس٠ض١ٜ ٚ زش ب١ ١٥ض١َٕ ي١ با
٠ٚ٠ٚ ظاْٝاض٣ ٚضز إ ي١َط٢ِ َا٠ٚت٠ٚ١، غ١ضنا٠ٚنضاز٠ ٚغ١ْط٢ ١٥ّ ثؿهساضٜا١ْ بؤ ١َُٝ٥ ضٕٚٚ ٥ٚاؾهطا١ْٝٝ ٚب١يًََٝ 

 ْاز٠ٕ ب١ ز٠غت٠ٚ١، ت١ْٗا ي١ ساَي١ت٢ نٛشضا٢ْ ؾ١ضَاْس١ٜ٠ن٢ نٛضز ١ٖغت ب١ ب١ؾساض٣ نٛضز ز٠نطَٜت.
 خإالنؤ ١٥ٚباقااٜٝـ خا١ْنا٢ْ ١َغؤٍ ب١ تاٜب١ت ٖؤٚظ ٚغااَل٢ْ ز13ى/7ب١ زضَٜصا٢ٜ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠        

ٚؾاَٝٛاظَٜو يا١    ظ( ب١ ٖا١َٛٚ ضَٜطاا  1304-1295ى/704-695) خإ ظ( ٚ غاظا1282ٕ-1265ى/663-681)
١َٖٚي٢ ٠ٚ١٥ زابٕٛٚ ٚالت٢ ؾاَٝـ ب١ز٠ضز٣ عَٝطام ب١ضٕ ٚ بؤخؤٜإ نؤْرتٍَٚ ٚ ثا٠ْٚس٣ به١ٕ، بؤ ط١ٜؿذي ب١ّ ٥اٚات١ 

، ١ب، ظيلز٠نطز٠ٚ٠ ٚ طٛؾاضٜإ ز٠خػت١غ١ض ؾاض٠ ١َظٕ ٚططْط١نإ: س١يغٛثا٣ ق١ب١ ٚثطِن١نٝإ نؤث١ٜتا ث١ٜتا 
 .(90)زاز٠ زضي١ؾل ٚط١َاضؤٜإ

زي ب١ ب١ض٣٠ تط٣ ؾ١ض٠ٚ٠ خ١ضٜو بهات تا ت١ٚشّ ٚ د١خت ي١ غا١ض ١ؾهط٣ ١َغؤٜٜٛػت ي٠بٝربؽ زتإ غَٛي 
٢ ٜا ٚ نا١غا٢ْ ز ٛضِْا١َ َاري٣ ي با١ ،ٜت٠ٚ١ز٠طَٝطِظ( 1293ى/692ّ :  ابٔ عبسايعاٖط٠ٚى ) َٝت٠ٚ١ ٚؾااّ ن١ّ بب

غاتا٢ْ  َري٣ يٛضِ ١ٖظاض١٥غج٢ نٛض٣ِ، زٜاض٠ يَٝط٠ ١َب١غت َري تٝط٣١ً (91)ز٠غت بس١ْ٠ ن١ى زش٣ ٖاؤالنؤٖااْسا 
ي١  ب١ بطِٜاض٣ ٖؤالنؤغتإ زضَٜص٣٠ ب١ ب١ضطط٣ زاٚ ٚ ١ٖض ؾبٛٚ ٚ ي١نٝانا٢ْ يٛضِؤْاخ ؤالنؤن١ َْٝٛا٢ْ ي١ط١ٍَ ٖ ١َ١ظْ

 .(92)٢ًَ زضا
١َغؤيسا، د١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإ نَٝؿ١ٝنا٢ْ ؾهطػت٢ ٚب١ضث١نسا٣٠ٚ١ْ َٖٝطف ٚي١تَٝب٢ٓٝ ز٠نطَٜت ي١ ب١ض١َٖي        
تط ي١ ١َٖٛٚإ زَيػٛظا١ْ ٚخؤب١خؿا١ْ د١ْطإٚ ٚب١ْٚٛت١ ؾانتا١ضَٜه٢ غا١ضن١ٚتٔ ٚقٛضباا٢ْ ظؤضٜؿاٝإ زا٠ٚ،     ظٜا

بٛضز٢ٜ٠ نٛضز ٖؤناض ٚ ثاَيس٠ض٣ تط٣ ١ٜ١ٖ، ن١ ب١ضِا٣ ١َُٝ٥ ي١ّ زٚٚ بَٜٛط٣ ٚ ٥اظا٢ٜ ٚ ي١خؤ بَٝطَٛإ ١َ١٥ف ي١ ثاٍَ
 ز٠ََْٜٛٓٝت: خاَي١ خ٣َٛ

دعٜاط٣٠ بؤتاإ    ٚ ٚالت٢ زاغا١ٕ ٖٚا١ناض٣   ٚ َٖٝطف ٚث١الَاض٠نا٢ْ ١َغٍٛ بؤ ز٠ظ١ض٠نا٢ْ ؾاض٠ظٚض ١ٖٚٚيَٝط -1 
٢ َا١ظْٝإ  ظ٠ْط ٚتْٛسٚتٝص٣ ي١ضِاز٠ب١ز٠ضٜإ تٝازا ب١ناضَٖٝٓطا ٚ ظٜا٢ْ طٝا٢ْ َٚاَيد١ضطربِبٕٛٚ ٚ ظ٠بطٚ نٛؾٓس٠ ٚ
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غٛثا٣ ١ًََٛن٢  ٢ خ١َيهاَْٝه٢ ظؤض، ضَٜص١ٜ٠ى ي١ نٛضز٠نا٢ْ َْٝٛط١ْس٠ٜث١ضا٠ٚ ٚب١ْٚٛ َا٣١ٜ ز٠ضب١ز٠ض٣ ٚ يَٝه١ٚت١
٠ٚى ؾاض٠ظٚض١ٜنإ خؤٜإ َاَيَٜٛطإ ٥ٚاٚاض٣٠ ز٠غت٢ ١٥ٚإ بٕٛٚ ٚ ي١ٚ ناض٠غات١زا ن١ض١َغ١ض٣ ْٚاخؤؾٝإ نَٝؿابٛٚ 

٢ ٣ ظيال غاايَ  ١ٝ ي١ ؾا١ضِ ٝبٕٛٚ، ١٥ّ ضاغت ٣ٛٚ٠ تؤَي١غ١ْس١ْط١يَٝو زار ي١ زَيبٕٛٚ ي١ ١َغؤٍ ٥ٚاض٠ظ١َْٚٚس ٚتَٝٓ
 ظ ب١ ظ٠ق٢ ض٠ْط٢ زا1281.٠ٚ١ٜى/680

١َٜٜٓإ ْا١بٛٚ، خٝالؾا٣١   ٚ زَيط٠ِقٝسا ُٚإ بٕٛٚ، ي١ زضِْس٢ٜ٠ ْٚاَٛغًَ ظؤضب٣١ ١ٖض ظؤض٣ ١َغؤي١نإ بتج١ضغت -2
ض ب١ز٠غات٢ ٥ا١ٚإ يا١ ْااٚبطا، ز٠ٜاإ ٖا١ظا       َعٟ ططتب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َٖٛٚ َٛغًَُاْإ ب١ نٛضز٠ٚ٠ ب٠ٚٛن١ ضِ ع١باغ٢

ٝإ ز٠نطز َيْا١ٖقا١ْ ثَٝهؤ ،نٛضزغتإ ناٚيهطإ نه١ ٚ طْٛس٣باشَٜط ٚ ؾاضؤط١زيَ َٛغًَُا٢ْ بَٝتاٚإ ب١ْٚٛ قٛضبا٢ْ، 
ب١ؾاساضٜهطزٕ ٚ   ،طام ٚنٛضزغاتا٢ْ تٝاازا زٚثاات به١ْا٠ٚ١    ٚز به١ٕ ٚ ناض٠غاات١ خَٜٛٓاٜٚا١نا٢ْ عَٝا   ٠ؾاَٝـ ظ

ٚ  ُاْإ باٛٚ ن٢ غ١ضؾا٢ْ غ١ضد١ّ َٛغًَثَٜٝٛػت ٚ ١٥ض ٚ ظ٣ ب١ضطط٣ زش٣ ١٥ٚإ ناضَٜه٢ ثريؤخؤب١نٛؾتسإ ي١ؾ١ضِ
٠ خا٣١ْ دٝٗاز٠ٚ٠ ٚ نٛضزٜـ ب١ظطُاى َطؤظ٢ خٛاْاؽ ٚ ٥اٜٝٓج١ض٠ٚ٠ضٕ ٚ ق١ْاع١ت٢ ت١ٚاٜٚإ ب١ ثاريٚظ٣ ٚ  ٚز٠نٛ

 ب١زض٠ز٣ٜٔ َريَٜه٢ نٛضز٣ ٠ٚى ١ٜض٠ٚا٢ٜ دٝٗاز ١ٖبٛٚ، بطط٠ ثؿتٝٛا٢ْ غ١ٜبٝإ )ايػٝب( ب١زٚض ْاظا٢ْ تا ١٥ٚ ث١ً
َٖٝطؾ٢ ١َغؤٍ بؤ ؾاض٣  ٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛب١ض ١َ١ز٣ ق١ضيٛض٣ ن١ َطؤظَٝه٢ ضاغتطؤ ٚ خٛاث١ضغت ٚ ٥ُٝاْساض بٛٚ ٚ ي١ذل

ٓسخٛاضز٠ٚ١ْ طَٝطِا١ٜٚت٠ٚ١ ن١ ب١ نا٣ٚ خؤ٣ باَيٓاس٣٠ غاج٢   ٠َٜٚ، ب١ غٛٚظ ب١ؾساض٣ نطز1261/ى659غاَي٢  ظيل
ٌ ٥اَاش١ٜ٠ ب١ ) -ز٠ب٢ٓٝ باف ١َٖيٝهطز ٚ ت١ََٛصٜـ ض٠ِؾ١ ،٣ٚ ١َغؤي١نا٢ْ ز٠زاضٚ ب١ باَيٝإ ي١ (93) -(طري ابابٝة

ت١ََٛص،  ،با ،ٓس٠باَي، ١َٖٛٚإ: اَٜٚه٢ ضَٜهٛثَٝهٝإ نطز٠ غ١ضٜإٖاٚنات َٛغًَُا١ْنإ ؾاَي ب١ضنا٣ٚ تاضٜههطزٕ ٚ
ٛت ، ت١ْا١ْت ظٜا٢ْ طٝاْٝإ ي٣٠ٚ١ ؾ١ض٣ ع١ٜٔ دايبْٛٚٝإ ٠ٍ ٚث١ضت١ٚاظؤهؿها٢ْ ١َغَا٣١ٜ تَٝ ١بْٛٚ َٛغًَُاْإ
 .(94)ت٢َٝ ث١ضِاْس

ٚ ثٝاٚنااى ٚ  ٚا٢ْ ٥ا٢ٜٓ نٛضزٜـ يا١ قااظ٣ ٚ َاَؤغاتا ٚ َا١ال    ، ثٝاَٜٚطِا٣ د١ْطا٠ٚضإي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠         
 ٚ خؤٜإ ب١نٛؾت ز٠زا.-٠ٚى زٚاتط باؽ ز٠نطَٜت -ب١طٛؾاز٠ٚ١ٜ ٚ ي١ ب١ض٠نا٢ْ ؾ١ضِٟ دٝٗاززا ٥اَاز٠ز٠بٕٛٚ

ٍ بؤ غ١ض ٚالتا٢ ؾااّ يا١زٚا    ١ٖض ي١ ز٠غتجَٝه٢ َٖٝطؾ١نا٢ْ ١َغؤ٠نإ ١٥ّ ١َٖيٜٛػت٣١ َري ٚغ١ضنطز٠ نٛضز     
 (املًو ايٓاقط)٥ٝرباِٖٝ ي١ َاَيبات٢ ١٥ب٢ ظنط٣ نٛضز ن١ ي١ال١ٜٕ  َٛدري٠زٜٔضؤشطاض٣ ١٥ٜٛب١ٝناْسا ز٠ضن١ٚت، َري 

زا١ْ ٚخؤب١خؿا١ْ ٜٛغـ َري٣ ١٥ٜٛب٣١ٝ س١ي١ب ٚزضي١ؾك٠ٚ١ نطاب٠ٚٛ ب١ضثطغ٢ باشَٜط٣ِ ْابًؼ ٚ ز٠ٚضٚب١ض٣، ظؤض ١َض
٠ٚ١ْ ن١ ب١ز٠غت٢ خؤ٣ ٠طَٝطِٖات١ ز٠غت ن١ ث١الَاض٣ ْابًػٝاْسا، غ١ضنا٠ٚنإ ز ٟ ١َغؤٍٚؾٝساناضا١ْ ي١ٚ ي١ؾهط٠

طؤثاَي١نا١ٟ)زبٛؽ( ٚ   خٛاض٠ٚ٠ ب١١ شَٜط ث٠ٚ١َٝٝ، ناتَٝو ؾري٠ن٣١ ي١ ز٠غت ن١ٚت١ٝخػتٓ س١ظس٠ ١َغؤزي نٛؾت ٚ
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ن١  ،ع١بسٚال٣ ١ٖناض٣ نٛشضا نٛض٣ِع١زي  ْٛض٠زٜٔب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٜٚٛسا َري ١ٖض ي١ّ  ،(95)د١ْطا ١ٖتا نٛشضاز٠ث٢َٝ ب١
 .(96)١ْب١ٜٚٛتٝسا ٖٝه٢ ي١ٚ ن١َرتاظاخاغ٢ ٚثٝا٠ٚت٢ ٚ ١٥ْط١ض٣ َري ٥ٝرباِٖٝ بٛٚ ٚي١ َريٖٚاٚغ ٖاٚض٣َِ
١ضب١ ٚالٜا١تٞ  ن١ باشَٜطِ ٚ ق١آل١ٜن١ ي١غ١ض نا١ْاضٟ ز٠ضٜااٚ غا    ٣ ١٥ؾاَٝاٝـ ي١ق١آل٢ زْٚبَٛيغ١ٜؿ١زَٜٓري         

٠ٜٚإ نطز ٚ ظ ي١ )ظيا٠(٠ٚ٠ ثَٝؿط1261ِى/659غ١ض٠تا٣ غاَي٢  غ١ْط١ض٣ ي١ٚ َٖٝع٠ ١َغٛي١ٝ ططت ن١ ي١ ،س١ي١ب١
ٕ نؿاَٝ نطزٕ ٚ ْاناض٣ ثاؾ١ ه١ٍَُٛت٢ ز٠بطز١ْ غ١ض تا ْاٚن١ن٣١ ثَٝب١ضز٠ٚاّ ١َٖي ٖا١ض ي١ب١ضث١ضناسا٠ٚ١ْٟ    ،٢ ناطز

ظ( َاريٟ ب١ع١ًبا١ط يا١ ثا١الَاضز٠ضإ     1299ى/١699ٖطٟ )ّ  نٛضِٟ ؾا ْاقط٠زٜينث١الَاض٠ناْٞ ١َغؤيسا َري 
   .(97)ؾاض٠ن١ زاطري به١ٕٖاضٜهاضٟ خ١َيه١ن١ ١َْٜٗٝؿت ٚ ٖات١ز٠غت ٚ ب١ ثؿتٝٛاْٞ 

ظ، نا١ ١ٖضنا١ْس   1260ى/٠658َا١ظا٢ْ  ضِ ي١ اظ٠ن٣١ ع١ٜٔ دايٛت زا،ػي١ غ١ضن١ٚت١ٓ ١َظٕ ٚ ناض٠ْٛغ        
ؾهطٜٝا٢ْ نٛضز ي١ ي١ ،ٛن١ تٛضن١نا٠ٚ١ْ تؤَاضنطا٠ٚقٛتع ١ًََٚ غ١ٜؿ١زٜٔ ٚ ؽبٝرب٣ ي١ ََٝصٚٚزا ب١ ْا٣ٚ ؾاْاظ١ٜن١

طِا ٚ ي١ ضَِٜع٣ ثَٝؿ٠ٚ١ د١ْطإ ناضٜط١ض ٚ غ١ض٠نٝإ طَٝضؤَي٢  ،ثامشا٣٠ٚ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ ٚ ب١ ث١ٜ١ًى نٛضز٠ ق١ضيٛض١ٜنإ
زضٚغات   ظ(1404ى/807ّ)ن١ٚتٔ، )ابٔ ايؿاطات( ٚ ؾإ ب١ ؾا٢ْ ١ًََٛن١ تٛضن١نإ ب١ْٚٛ ١َنؤ٣ ب١ضطط٣ ٚغ١ض

ٛ َٝت: "ثَٝها٠ٚ ن١ ز٠َي ضاغت٢ ا َٝػاط ٚؾاا٢َ ثاضاغات يا١ غ١ضز٠غات٢ قاٛتع ٚ با١ ١ًََٛنا١ تٛضنا١نإ ٚ          زخا
نا١ ٜا١نَٝو باٛٚ يا١ ن١َيا١ ثٝااٚإ ٚ       خؤؾارتٜٔ   نٛضِٟ عٝػا٣ نٛض٣ِ، ١ٖض٠ٖٚا َري خؤؾرت٢ٜٓ (98)"ق١ضيٛض١ٜنإ

ٔ ط١َ٠ظ٢ْ ١ٖبٛٚ ي١ غ١ضن١ٚتٔ ب١غ١ض ١َغؤيسا، ؾؤض٠ِغٛاضا٢ْ نٛضز ضؤزي ؾ١ض٠ؾ١ُْسا١ْ ٚ ناضٜط١ض٢ٜ ؾ  غا١ٜؿ١زٜ
َٝاو نا٠ٚٛ زضي١ؾال ناطز٣ با١ ٖاضٜهااض          َٝطا٣١ٜ١ْ َري خؤؾرت٢ٜٓ يا١ ب١ضنااٚططت ٚ نات قٛتع ١٥ّ ١َٖيٜٛػت١ دٛاَ

 ن١ٖا ثاض٠ض ٚازي زضي١ؾل ي١ ١َٖيػٛضِاْس٢ْ ناضٚباض٠ناْسا ٚ ٥ايؤطؤضِنطز٢ْ بريٚضِازا، ١ٖض١ٚزٜٔ غ١زل١َ١ي١ٚضاَٜٚصناض٣ ع
ظ( ب١ غا١ضنطزا١ٜتٞ  1307ى/707ٟ ؾاض٠ظٚضٟ)١ّٜعكٛبا١ٖض٠ٖٚا َري  ،(99)ظ١ٜٝٚ٠ن٢ باف ٚؾاٜػت٢ٜ١ بؤ زابط٣ِ 

 . (100)ي١ ب١زَٜٗٝٓاْٞ غ١ضن١ٚتٓسا بٝين نٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜٝنإ ب١ زَيػؤظٟ د١ْطاٚ ضؤَيٞ ناضٜط١ضٟ
زظ٠ٚ١ٜٓ ٠ط١ُْا١ْ بٛٚ ن١ زش٣ بريؤن٣١ خؤز غ١ن٢ٓ١ ق١ضيٛض٣ ي١ٚ سٛغَٝ ْاقط٠زٜٔ، َري ي١ َا١ْف ططْطارت        

هطزٕ ي١ضٜٚٚاْاسا ضا٠ٚغاتا، يا١ٚ نؤب٠ٚ١ْٜٛا١زا نا١ با١       ي١ ١٥ضن٢ ب١ض١َٖيػت٢ ١َغؤٍ ٚ ١َٖيٗاتٔ ٚغا١ْط١ض ناؤيَ  
٠ضططتٔ ي١ ب١ ْٝاظ٣ ١َٖيَٜٛػت ٚ ٚ ؾ١ضَاْس٠ غ١ضباظ١ٜٝنإ ب١غرتا قٛتع ٚ ط١ٚض٠ غ١ضي١ؾهط غ١ٜؿ١ز٥ٜٔاَاز٠ب٢ْٚٛ 

ت٢ زاْا٢ْ ضَٜٛؾ٢َٜٓٛ هطز٢ْ ْا١َ ١ٖض٠ِؾ١ ٥اََٝع٠ن٣١ ٖؤالنؤ ٚ نؤ١َٜٝ١ْٝنا٢ْ ١َغؤٍ ٚ تاٚتٛطٛؾاض ٚ ي١ؾهطنَٝؿ
ٚضاغات ٚ ض٠ِٚإ   ٖاتا١طؿت ٚ  َري٣ ق١ضيٛض٣ دٛاََٝطا١ْ ،ٜاضزإ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن٢ بهط٣َ ٚن٢ ١ْنط٣َػت ٚ بطِٜثَٝٛ

ا با١  نسازإ ي١ ٥اغت ١َغؤياس ؤٗاتٔ ٜإ نزإ ٜإ ١َٖيٚٚب٣٠ٚ١ْٛ نطز ٚخؤب١ز٠غت٠ٚ١ٚٚب١ضِثَٝؿٓٝاض٣ ب١ض٠ْطاض٣ ٚض
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، ٠ٚ١٥بٛٚ بطِٜاض٣ ب١ضطط٣ زضا ٚ غ١ضن١ٚت٢ٓ ع١ٜٔ اَاز٠بٛإ ب٢َٓٝٗؾٝا ق١ْاع١ت ب١ ٥ ٚناضَٜه٢ ن١ٚت ٚبَٝٗٛز٠ زاْا
 .(101)دايٛت٢ يَٝه١ٚت٠ٚ١

 -١ْاقط٠زَٜٓري ١َب١غت -ْاٟٚ َري ع١ال١٥زٜين ق١ضيٛضٟ)املًو ايٓاقط(ٟ ١٥ٜٛبٞ ٖؤالنؤ ي١ ث١ٜاََٝهسا بؤ        
 .(102)بطز٠ٚٚ
ٜٚال١ٜت٢ س١ي١ب ٠ٚى ٚاي١ٝنا٢  ظ( ي١ َا٣٠ٚ ب١ضثطغَٝتٝسا ي1279١ى/678ع١ي٢ٝ ١ٖناض٣ )ّ  ْٛض٠زَٜٔري        

 .(103)٣ طَٝطا٢ خؤَيزي ز٠نطز ٚ ضؤ٢ غ١ضباظ٣ ١َغؤَيٛدؤه٢ ٚضٜا ناٚزَٜط٣ بعاظ ٚ طيٖاؤؾاٝاض ٚ ثااضَٜع٠ضَٜ
ؾااّ غا١ض١َٜٗيسا٠ٚ١ٜ،    ٣نٛضٍ بؤ غ١ض ؾاض٠نا٢ْ باا ض٠ِؾ١ ١َٚتطغ١ٝنا٢ْ ١َغؤظ 1281١ٖ/ى680ي١ غاَي٢       

زي ١ْٖا١َت١ٝن٢ تاط ز٠ناطا، خاا٢ْ َا١غؤ     اٚن٠ٚ١َٝٝ، ثَٝؿب٢ٓٝ ز٠ضز٠غ١ض٣ ٚخ١َيه٢ ن١ٚت١ٓ تطؽ ٚ ي١ضظ ٚ زَي١ضِ
با١الزا خباات   بهاتا٠ٚ١ ٚ نَٝؿا١ن١   ي١ط١ٍَ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛنٝاسا ١ٜنال  النؤ، ز٠ٜٜٛػت ًَُال٢َْٖٝؤ نٛض٣٣ِ ١٥باقا

 ١ٓنطا ١٥ّ ث٢َٝ ١َٖيػَٝت ٚ ب١ ١٥زلا٢َ بط١ََٖٝٓٝت.١٥ٚٝٚناض٣٠ باٚن٢ ثَٝ
١َغؤٍ ب١غ١ضنطزا١ٜت٢ ١َْهٛشي١ض  ظ غٛثا١ٜن٢ ظ٠ب١الس1281٢/ى٢680 ٣ غاَي(مجاز٣ اخخط٠) ي١ َاْط٢         

َٝها٠ٚ١ ثا١الَاض٣   س قؤَين١ ب١طَٜٛط٣٠ خ١َاَلْس٢ْ ََٝصْٚٚٛغا٢ْ ١ًََٛن٢ خؤ٣ ي١ غ١ز١ٖظاض نا١ؽ ز٠زا يا١ نا١ْ   
ؾٝإ َاْط٢ ض٠د١بسا ؾاض٣ س١َا ي١ ٜإ زاٚ ٚزاطريٜاْهطز ٚ (105)، س١ي١ب، ب١غطاؽ(104)ؾاض٠نا٢ْ ضٚسب١، ع١ٜٓتاب

ث١ضؾت٢ ثَٝؿط٣ٚ٠ِ غٛثا١ٜن٣١ ضاْهطز، ١٥باقاخإ ب١ خؤٜؿ٢ ي١ ْعٜه٠ٚ١ ي١ ق١ضاؽ ضٚباض٣ ؾٛضات غ١ظ٠ٚتهطز ٚتاآلْٝ
 .(106)زلا١َنا٢ْ ب١ض٠نا٢ْ ؾ١ض٣ِ ز٠نطزز٠نطز ٚناٚزَٜط٣ ثَٝؿٗات ١٥ٚ

تساضا٢ْ ١ًََٛنٝـ ي١ال٣ خؤٜا٠ٚ١ْ ٥اَاز٠باؾٝاْهطز، ي١ زضي١ؾل ٚؾاضٚ باشَٜط٠نا٢ْ تطزا، خ١َيهَٝه٢ آلز٠غ١       
خٛتب١خؤ١ٜٓنإ ن١ٚت١ٓ َْٜٛصنطزٕ ٚزٚعا ْٚعا ٚ ثاضِا٠ٚ١ْ، باْط٢ ٚ ثَٝؿَٜٓٛص  ظؤض ي١ َعط١ٚت١نإ نؤب٠ٚ١ْٚٛ، ١َال ٚ

ظؤضب١ٜإ بطٜيت بٕٛٚ يا١   ب١ض١ٖظ٢ ب١ضطط٣ بٕٛٚ ن١ ا١ٖظاض ؾ١ضِن١ض ي١ ؾاض٣ ظيلز ضاط١ٜاْسضا، ْعٜه٣١ ث١زلدٝٗا
ٔ ، ٖا١ض٠ٖٚا  (107)ْا٠ٚ١ ضنُإ با١ نا١نساض ٚد١ْطا٠ٚض٠ناْٝا  َريا٢ْ نٛضز ٚتٛ قاالٕٚٚ ب١زاضٚز٠غات٠ٚ١ٜ١    غا١ٜؿ١زٜ

نإٛٚ   ١٠ٚضغت ٚ قؤؾ٢ ب١ ز٠ْاط باْطا١ٚاظ٠  ٥اَاز٠بٛٚ، دط١ ي١ ١٥ْساَا٢ْ غٛثا، ثٝاٚا٢ْ ٥ا٢ٜٓ ي١ قاظ٣ ٚخٛاث
-1242/ى707-640)ثاَٝـ   (108)ع١زي ن١ؾطبا١تٓا٢ٜ  نٛض٣٣ِ ضز ع١بسٚآلٚب١ؾساضٜإ نطز، ي١ٚا١ْ ثٝاٚنان٢ نٛ

 .(109)ظ( ن١ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ َاَؤغتاٚ ٚ ؾَٝد١نا٢ْ ظ١ٖ٠ب1307٢
٢ ١َظٕ ٚخَٜٛٓاا٣ٚ يا١ قا١ضاؽ ؾااض     َٜهظ ؾ١ض1281ِى/٣680 ض٠د١ب٢ ١14 ضَٜه١ٚت٢ ي١ ضؤش٣ ثَٝٓر ؾ١مم         

ب١غا١ضن١ٚتَٓٝه٢ طا١ٚض٣٠ غاٛثا٣     غ١زإ ن١ؽ ي١ ١ٖضزٚٚال ناٛشضإ ٚ  ،٥َٝٛاض٣٠ خاٜاْس ب١ٜا٠ٚ١ْٝ تا ب١ضثابٛٚ ي١
 .(110)١ًََٛن٢ ٚنٛشضإ ٚث١ضت١ٚاظ٠ب٢ْٚٛ ي١ؾهط٣ ١َغؤٍ بطِا٠ٚ١ٜ
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ب١ضناٜٚإ ١ٖبٛٚ، زيَٝط٣ ٚنا١ْٚتطغ٢ خؤٜإ ْٛغػاظ٠زا ؾ١ضَاْس٠ ٚد١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز ضؤَي٢ ي١ّ ؾ١ض٠ِ ناض٠        
غ١ملاْس ٚ ظٜا٢ْ ط١ٚض٠ٜإ ط١ٜاْس٠ ١َغؤٍ، قٛضبا٢ْ ظؤضٜؿٝإ زا، ت١ْٗا ي١ َْٝؤ غ١ضنطز٠ ٚؾ١ضَاْس٠ناْاسا ١٥َاْا١   

 نٛشضإ:
٣ ؾاض٠ظٚض٣، ي١ غ١ضنطز٠نا٢ْ نٛضز٠ ٥اٚاض٠نا٢ْ ؾاض٠ظٚض، ن١ ب١ ي١خؤبٛضز٢ٜ٠ ٚط١ضَٛطٛضِ زٜٔ ت١ٚت١٢ًَٖاب١َري ؾ -

 .(111) ٣ غط٠ٚاْس٠ زٚشَٔ ٚب١ز٠غت٢ خؤ٣ ط١يَٝه٢ يَٝهٛؾذيد١ضطربِ ٛضظ٣طٚ ز٠د١ْطا 
 بات٢ ع١يهإ.ي١ َاَي ؾ١ض٠ؾ١زَٜٔري  -
 زٜٔ غ١زل١ض٣ ١٥ضب١َ١.٢ًي١َري ع -
( بٛٚ ادٓاز احلًك١َٛظ٠ؾ١ض٣ ١ٖناض٣ ي١ َري٠ ثا١ٜب١ضظ ْٚاغطا٠ٚنا٢ْ ) نٛض٣ِع١َٛض د١َاي١زٜٔث١ضز٠زاض )احلادب(  -
 .(112)زضي١ؾل ي١
 .(113)ؾااض٣ سا١ي١ب ١ٖض ي١ّ ؾ١ض٠ِزا نٛشضا ذلا١َ١ز٣ ٥ا١ضب٢ً قااظٜٞ نٛض١ٜ٣ِحياٝا٣  تاد١زٜٔقااظ٢ٜ نٛضز  -

 ف ٚؾاال٠ٚ ؾطاٚاْا٣١ْ ن١ غاظا١ٕ ب١ضث١نسا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ظزلري٠ َٖٝط١ٖض٠ٖٚا د١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز ب١ؾساضٜٝإ نطز ي     
َاْط٢  ن١ ي١ غ١ض٠تاٟ (ب)ؾكشض٣ِ ب١ضطط٣ ، ي١ؾ١(ظ1303-1299ى/703-698)٢ْ خإ نطز١ٜ غ١ضؾاّ ي١ غاآل

ٚغٛثا٣ َا١ًَٛن٢ غا١ضن١ٚتَٓٝه٢    (114)ظ ي١ٚالت٢ سٛضا٢ْ غ١ضب١ زضي١ؾل ب١ضثاب1302ٚٛى/702ض١َ٠ظا٢ْ غاَي٢ 
ٚ  ٢ْزٜٔ ١٥ٜٛب٢ نٛضز ٚ ال١ْٜططا١طي١ٜ١عكٛبا ٚنٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜٝنإ، ؾَٝذ ْ ب١ٖا١٥ز١َٜٔظ٢ْ ب١ز٠غتَٗٝٓا، َري 
ز٠غت١ ١ غ١ضع١ي٢ٝ ٣٠ٚ١ْ َري باخ٢ًَ ١ٖناض٣ ٚ غ١ضباظا٢ْ ز٠غت١ن٣١ ن سٛغا١َزَٜٔري  َري ع١ال١٥زٜين نانٞ ٚ

ع٠زٜين ناٛضِٟ ٜا١عكٛباٟ   ٝع١ال١٥زٜين نانٞ ٚ عضِؤَيٞ ١ٖض٠ ١َظْٝإ طَٝطِا ٚ  ( بٛٚ ب١ؾساضٜإ نطز ٚأَري ايعؿط٠)
 .(115)ٛشضإن سٛغا١َزٜٔزٜٔ ١٥ٜٛب َٚري ١طي١ؾَٝذ ْ ؾاض٠ظٚضٟ ٚ

نا٢ْ َْٝٛ نٛضزغتاْٝـ ٖاضٜهاض٣ ٚ ثؿتٝٛا٢ْ غٛثا٣ ١ًََٛنٝإ آلق١ؾ١ضَاْط٠ِٚاٜاْٞ ي١ ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ َري ٚ       
ضِ ز٠نطإ، زا ٚ ْا١َ ٚ ْٛغطا٣ٚ ض٠مس٢ ٥ايٛطؤال٣ ثَٝه٠ٚ١ ططَٜس٠غتا٣١ْ ط١ضَٛطٛضِ ١ٖضز١ٜٝٚٚن٢ زؤز٠نطز ٚ ث٠ٜٛ١ْس

يا١ ناات٢    تا٢ْ َا١ًَٛن٢ غَٛيَْٝٛاْٝاْسا ١ٖبٛٚ،  َٜٛػت٢ ٚ ٖا٦َا١ْٖط٢ ي١َييسا ٖا١ٖٚي١ ب١ضاْب١ض ١َتطغ٢ ١َغؤ
، ٚا زٜااض٠  (116)نٛضز٠نإ ز٠خٛاغت ق١آل سٚ ٖا٥ٚا١ْٖط٢ ي١ َري ٚ خا١َْ٠ٚن٢ غ١ضباظ٣ ت١ْطا١ْ ٚ ثَٜٝٛػتٝسا نؤ

٣ نا١ يا١ َااْط٢    غاظإ خإ يا١ٚ ؾ١ضَاْا١   ،ٍ ظاْٝاضٜإ ي١ ١َضِ ١٥ّ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ث١ٜسا نطز٠ٚناضب١ز٠غتا٢ْ ١َغؤ
 ٚ بؤ ١٥زلاَسا٢ْ َٖٝطؾَٝه٢ ب١ضبآل ٢ٚ٠ٚ٠َ ب١ٖا١ْ ٚ بٝا٣ْٛ َٖٝٓابٛن١ََٛي ،ظ ز٠ضٜهٛاْس1302ى/٢702 ؾ١عبا٢ْ غاَي
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ٚا١ْ: شَاض١ٜ٠ى خطٚقات ٚ غا١ضثَٝه٢ ي١ ٠ ب١ضثطغٝاض٣ٛٚنطزب ز٠َٚي١تٞ ١ًََٛنٞن١ ب١ ت١َابٛٚ بٝهات١ غ١ض ؾاّ ٚ 
 .(117)بٛ ٥اشا٠ْٚا٠ٚ١ْ ضز٠نإ ْاضز٠ٚٚنٛ ض٠ت ْا١َٜإ بؤطاٛا١ٜ نا١ْس ن١

 
 :ْٛب١ٝنإٚ  ٚ ١٥ض١َٕ نإطط٠خان١َٗي ٠زل١ٝإ ي١ ؾ١ض٣ِ ؾ١ضِيَؤض -ثَٝٓذ١ّ

 
ٚال١ٜت٢ ١٥غاه١ْس٠ض١ٜ نا١ ٠ٚى ٥اؾاهطا١ٜ     ط١ٍَض٣ ََٝص١ٜٝٚٚن٢ زضَٜصٜإ ١ٜ١ٖ ي١ٖ١نا (118)ب١َٓاَي٣١ باخ٢ًَ     

ُا١ْنإ نا١ با١   ب١ض٣٠ٚ١٥ ز٠ن١ٚت١ ب١ضاْب١ض َٖٝع٠ ْاَٛغاًَ ز٠ْطا ي١زا ن١يَٝٔٚال١ٜتَٝه٢ ١ٖض٠ططْط ٚب١ٖازاض٠ ٚ ب١ 
١ٜ ز٠بٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ثت١ٚ ٚ قاِٜ ٚثطِنا١ى  ب١ضن١ْاض٠نإ، بؤَٖٝٓا١ٜ زضَٜصا٢ٜ غ١ضز٢َ٠ ٥ٝػال٢َ داضٚباض ؾاَياٜٚإ ز٠

٠زلا١  ٠ٚى ؾ١ضِ غ١ضنا٠ٜٚإ ز٠ططت٠ٚ٠  -غج٢ ْا٠ٚضِاغتز٠ضٜا٣  -ضؤّ بهطَٜت ي١ ض٣ٚٚ ١٥ٚ ١َتطغٝا٣١ْ ي١ ز٠ضٜا٣ 
 ػت٢ د١ْط٢ ي١ٚب١ض١ٜ٠ َػؤط١ضبَٝت.ض١ٜت٢ بٝع٠ْت٢ تا ١َٖيَٜٛٚ ٥ُٝجطاتؤ طط٠نإخان١َٗي

 سا َري باخ٢ًَٜا٣١ْ ١٥زلا١٥َٜٝٛب ي١َٝا٣١ْ ١٥ٚز٠غتهاض١ٜ ناضطَٝطِ (املًو ايكاى)ظ 1240ى/638ي١ غاَي٢        
ي١ٚ ز٠ٚ١َ٠  باض٠نا٢ْ ث٢َ غجاضز،٠ٛبطز٢ْ ناضٚب١ضَِٜ ١ٖناض٣ ي١ ٚال١ٜت٢ قاٖري٠ٚ٠ طٛاغت٠ٚ١ ٚال١ٜت٢ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ ٚ

نا٢ْ ظ ١٥ضن٢ ضَٜع١بطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ ١٥ٚ ٚال١ٜت١ ن١ي١َٓٝ ي١ غ١ض ؾا٢ْ َري باخٌَ ٚنٛضِ ٚنٛض٠ِظا1288ى/687تا غاَي٢ 
دَٝط٣١ ططت٠ٚ١ ٚ بؤ  نٛض٣ِذل١َ١ز٣  ؾ١َػ١زَٜٔري  -ظ1253ى/651ثَٝـ غاَي٢  -بٛٚ، زٚا٣ َطز٢ْ َري باخٌَ 

ظ ي١ غ١ض ناض٠ن٣١ َا٠ٚ١ٜ ١٥ٚضنا١نا٢ْ با١ضَٜهٛثَٝه٢   1284ى/683َطز٢ْ ي١ غاَي٢  تا ا٣٠ٚ ثرت ي١ غ٢ غاٍَ َٚ
خا١ْقا١ٜن٢ ي١ تاخَٝه٢ ؾاض٣ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ باؤ خاؤ٣ ٥ااٚانطزبٛٚ،     – تت١ْا١ْت ضبا ٚ ب١د  ز٠نطزٚزضٚغت دَٝ

بٛٚ، ن١ َاطزٜـ يا١    س١زٜؼس٢ْ ظاْػت٢ ي١ال١ٜى ب١ناض٣ ب١ض٠ظا٢ْ ٚي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ خ١ضٜه٢ خٛاث١ضغت٢ ٚخَٜٛٓ
 .(119)خا١ْقان٣١ َْٝصزضا

 عُٝاز٠زٜٔي١ دَٝط٣١ زا١َظضَٜٓسضا َٚري  نٛض٣ِع١ي٢ٝ  سٛغا١َزٜٔذل١َ١ز، َري  ؾ١َػ١زٜٔثاف َطز٢ْ َري       
 .(120) ايبشري٠)١٥ظي١ز٣ بطاٜـ نطزاض١ٜ ٚازي 

 ضا ٚطزالبا  -ظ1288/ى687-٠ٚ١ زٚا٣ غا٢َ غااٍَ  ٠ٚ١٥ْس٠ ي١غ١ض ناض٠ن٣١ ١َْاٜا  سٛغا١َزٜٔن٢ َري ن١        
غازي  ي١ َا٠ٚ١ٜ ثاؾإ زاْطا ٚ ١٥َٝـ ن١ْس غاَيَٝو نان٢٢ ؾ١ض٠ؾ١زٜٓ :َريَٜه٢ تط٣ نٛضز ٣ ١٥ٚ، ي١ دَٝطاغعازضا
 .(121)٣ ططت٠ٚ١دَٝطا نان٢٢ غ١ٜؿ١زَٜٓري  ظ1294ى/693
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ط١ٍَ ٝإ ب١ َٝػط ٖاٚض٣َِ ي١ٓـ ١ٖض ي١ط١ٍَ ط١ٜؿت، َاَيبات٢ تٛضٜنان٢ٚ َريا٢ْ  ب١ ز٠غتٛض٣ َاَيبات٢ باخٌَ        
٢ ب١ٓض٠ِت٢ ٚغ١ض٠نٝإ ١ٖبٛٚ ي١ ٜٛغؿ٢ تٛض٣ ضؤَي غ١ٜؿ١زٜٔظ ب١ تاٜب١ت َري 1250ى/٢648 تٛضاْؿا٣ ١٥ٜٛب٢ غاَي
 .(122)٢ ؾ١ض٠ْػاٖؾاب١غ١ضنطزا١ٜت٢ يٜٛػ٢ س١ٚت١ّ  طط٠نإخان١َٗيَٗٝٓا٢ْ ١َٖي١ُت٢ جَٝتثٛن١َيهطز٠ٚ١ْ ْٚٛؾػ

ٔ َري ضزٚٚ بطا ١ٖ        ٔ ٚ َاري  عا١زي   ْاٛض٠زٜ اَا٢ْ ٚ ١٥ْاس عَٛا١ض٣ تاٛض٣    ا٢ْناٛضِ ٥ٝػاُاعٌٝ   َٛبااضظ٠زٜ
، (123)نا٢ْ ١٥ضغاٛف ن١يَٝٓا١ َْٝه٢ زضَٜص ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاَسا يا١ ؾااض٠   غاآلظ٠ن١ٜإ ب١َٓاَي١ن١ٜإ ٚ ثٝاٚا٢ْ ٖؤ

ٝإ طط٠ناْخان١َٗي٠زل١ ب١ضب١ض٠نا٢ْ ؾ١ضِي١ غ١ْط١ضزا بٕٛٚ ٚ، (125 )ق١ٜػاض١ٜ ،، س١ٜؿا، ع١نا(124) (ت)عجًٝ غًٝتع١
َيا٢ قاض٠َاْاْا٣١ ْاا٣ٚ    َٜٛػات٢ زيَٝطاْا٣١ ٚ ضِؤ  ب١ٖ١َيظ 1280ى/679غاازي   تا نٛشضا٢ْ يا١  ْٛض٠زَٜٔري ز٠نطز، 

٠ٚى ط١زلَٝه٢ خَٜٛٓط١ضّ  انَٝؿ٢ ١ٖبٛٚطِتٛاْا١ٜن٢ غ١ض٠زل ٚ ّ َٖٝع١ضن١ْس٠ نٛٚب٠ٚٛ ْاٚت٠ٚ١ْ١َ١، ب١آلٖز٠ضنطزبٛٚ، 
ُإ ١ٚاَْٝه٢ َٛغاًَ َيا ٢ نطز٠ٚ، ب١ صي٣١ْٚٛ ثانا١ْٚتطغ نا٠ٚنإ ٥اَاش٠ٜإ بؤ تٛاْازاض٣ ٚزَيػٛظ٣ ٚ، غ١ضز٠د١ْطا

 . (126)ٚط١ٚض٠ ز٠غ١التساضا٢ْ ١ًََٛن٢ ضَٜعٜإ يَٝس٠ْا ٚ ٥اظا١ٜت٢ ََٚٝطخاغٝإ ي١ب١ضناٚز٠ططت ت١َاؾاز٠نطا، ؾاٙ
ٔ ٢ٓ قا١ضيٛض٣ ٚناٛضز٠ ق١ضيٛضٜا١نإ،    سٛغاَٝ  ْاقط٠زٜٔز٢ٜٓ ق١ضيٛض٣ ٚ ١ٖاب١ٖ١ض٠ٖٚا َريإ: ؾ          ب١ٖا٥ا١زٜ

١٥ب٢ قاامس٢   نٛض٣ِذل١َ١ز٣  ب١زض٠زٜٔ نٛض٣ِعٝػا٣  ؾ١ض٠ؾ١ز١ٜٜٔعكٛبا٣ ؾاض٠ظٚض٣ ٚنٛضز٠ ؾاض٠ظٚض١ٜنإ، َري 
ٚ َٖٝطؾربز١ْ غ١ض  ٚزانؤن٢ ي١ ْاٚن١نا٢ْ ْا٣ٚ٠ٚ ؾاّزٜاض ٚب١ضناٜٚإ طريِا ي١ ب١ضط١ططتٔ ٞ ١ٖناض٣ ب١ؾساض٣ ٚضؤَي

يا١  ز٢ٜٓ قا١ضيٛض٣ ٖا١ض يا١ غا١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛبٝا٠ٚ١  تااَطز٢ْ       ١ٖاب١، َاري ؾا  طط٠نإخانا١ٗيَ ثَٝطانا٢ْ ٚ  باض٠طا
 ْاقط٠ز١٥ٜٔضن١ ن١ٚت١ ١٥غتؤ٣ َري  غ٢ ب١ض٠نا٢ْ ن١ْاضبٛٚ، زٚاتط ١٥ّتإ ٚب١ضثطَيدَٝطط٣ غٛ ظ1264ى/662غاَيٞ

١ٜعكٛبا٣ ؾاض٠ظٚض٣ ٚ  ٖا١٥زٜٔب١ظ ؾإ ب١ؾا٢ْ َري 1267ى/665ي١ غاَيٞسٛغ٢َٓٝ بطا٣، ١٥َٝـ تا ضؤش٣ َطز٢ْ 
َْٝو ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاَسا ي١ غ١ْط١ض٣ دٝٗاز ٚب١ض٠ظا٢ْ بٕٛٚ ٚ ضؤَي٢ زٜاض ٚ عٝػا٣ ١ٖناض٣ غاآل ؾ١ض٠ؾ١زَٜٔري 

-1264ى/663-662َٜٛػت٢ دٛاََٝطا١ْٜإ ْٛاْس ي١ غ١ضن١ٚت١ٓنا٢ْ غٛثا٣ َا١ًَٛن٢ غااال٢ْ )  غ١ض٠ن٢ ٚ ١َٖي
ٚ بٝربؽ ثازاؾات٢ زاْا٠ٚ١    غَٛيتإ زٚاتطنا٢ْ ١٥ضغٛف، ق١ٜػاض١ٜ ٚع١غًٝؼ، ال١َق ٚظ( ٚضظطاضنطز٢ْ باشَٜط1265ِ

( َٚاري  ايةربز االمحةط  ق١ضيٛض٣ ٣٠ْٛٝ ) ٢ْاقط٠ز٥ٜٚٓٝكتاعات٢ ب١غ١ض َري ٚغ١ضنطز٠ناْسا ب١ؾاْس٠ٚ٠، َري ظ٠ٜٚٛظاض 
 .(127)٠ْٛٝن٣١ تط٣ )نػؿا(ٜإ ب١ضن١ٚت  ؾ١ض٠ؾ١ز١ٜٜٔعكٛبا ٣٠ْٛٝ )نػؿا( ٚ َري  ب١ٖا١٥زٜٔ

يا١   طط٠نإخانا١ٗيَ ظ بٝربؽ ي١ ن١ْس ب١ض١ٜ٠ن٠ٚ١ ي١ؾهط٣ ْاضز٠ غ١ض ثَٝطانا٢ْ 1266ى/664ي١ غاَي٢           
، سكٔ االنطاز ٚيا١ ١٥زلاَاسا ؾااض٣ قا١ؾ١ز ب١ق١الن١ٜا٠ٚ١ يا١ نآطٝإ        ع١نا، ق١ؾ١ز، قٛض، ت١ضابًؼ، د١يبا

ٛ ٚقا١ضيٛض٣  ، َريا٢ْ تٛض٣ ٥اظازنطا ز٠ضَٖٝٓطاٚ ب١ٜ١نذاض٠ن٢ َاري   ١ٖضبؤٜا١  ،إ يا١ّ غا١ضن١ٚت١ٓ زٜات   ٜا ضؤَيا٢ خ
 .(128)تٛض٣ ي١ ال١ٜٕ بٝربغ٠ٚ١ نطا١ٜ ٚازي ق١الن١ ١َ٢دس٠زٜٓ
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 ؾ١َػ١زٜٔ: ب١ؾ١ضَاَْٝه٢ ؾ١ض٢َ ١٥ْساََٝه٢ تط٣ ب١َٓاَي٣١ تٛض٣ظ 1284ى/683ي١ ز٠غتجَٝه٢ غاَي٢           
طا، يا١ز٠ق٢ بطِٜاضْا١َنا١زا   َٜٓضزا١َظ٢ خعَع١َٛض٣ تٛض٣  ْٛض٠زٜٔخ١ي٢ًٝ تٛض٣ ي١دَٝط٣١ َري  نٛض٥٣ِٝربا٢ُٖٝ 

)بالز ٚ ١ٖضاَؼ ق١ٜػاض١ٜ ٚ ي١ ١٥ضغٛف ٚ  ١٥ضى ٚؾطَا١ْنا٢ْ غ١ض ؾا٢ْ ضاث١ض٢ََٜٓ ؾ١َػ١زٜٖٔات٠ٚٛن١ ز٠ب٢َ َري 
 .(130)زٚشَٔ ب١ بسا ز٠ض١ٖم ْٛض٠زَٜٔري َٜٛػت٢ زضَٜص٠ ب١ غٝاغ١ت ١َٖٚيٚ  (129)ايطٚسا(

، ض يا١  طط٠نإ ي١ ب١ض٠نا٢ْ تطٜؿسا ٥اَاز٠ٜٝإ ٖا١بٛٚ ٍ ٚ خان١َٗيؤ٣ ١َغؾ١ضِ ي١ثاٍَي١ؾهطٜٝا٢ْ نٛضز   
١ْس ثَٝعاْري ي١ ١َضِ ١٥ّ باب١ت١ ١ٖضنؾاّ زش ب١ ١٥ض١َٕ،  ٣نٛضب١ض٣٠ قعٝس٣ َٝػط زش ب١ ْٛب١ٝٝنإ ٚ ض ي١ ب١ض٣٠ با

 ْات١ٚا٠ٚ. ن١ّ ٚ
اغاجاضز ب١غاٛثا١ٜن٢   قالٕٚٚ نؤ١ََيَٝو َاري ٚغا١ضنطز٣٠ ضِ   غ١ٜؿ١زٜٔغَٛيتإ ظ 1287ى/٢686 ي١ غاَي  

٢ عع٠زٜٓا ، ي١ّ َٖٝطؾ١زا زٚٚ َري٣ نٛضز ب١ؾساضٜٝإ ناطز: َاري   َٖٝطؾَٝه٢ ب١ضباَلٚ به١ْ١ غ١ض ْٛب١ٝٝنإط١ٚض٠ٚ٠ 
 .(131)ا٠ٚ١ٜط١ضِ ٣ ثَٝهاٚ ٚغٛثان١ ب١غ١ضن١ٚت٢ٜٚٛ، ١٥ّ َٖٝطؾ١ ١٥زلا٢َ خؤنان٢ضا٢ْ ٚ َري ٥ٝربا٢ُٖٝ طؤ

٢ تٛض٣ ب١ؾساض٣ ب١ضنا٣ٚ ١ٖبٛٚ ي١َٖٚٝطؾا٣١ نا١ٚا غاٛثا٣    َٓٛباضظ٠زٜؾاَٝؿسا َري  ٣نٛضي١ ب١ض٣٠ با 
 .(132)ٚ زاطري٣ نطز ثاٜت١خت٢ ١ًَ١َن١ت٢ ١٥ض١َٕ نطز١ٜ غ١ض ؾاض٣ )غٝؼ( ظ1274ى/673غاَي٢  ١ًََٛن٢ ي١

 
 :١٥زلاّ -
 
ع٠نا٢ْ ٛ ض١ٜضناٜٚإ ثَٝهس٠َٖٝٓا ي١ َْٝد١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإ ضَٜص١ٜ٠ن٢ بؾ١ضَاْس٠ٚ غٛاض٠ٚ غ١ضباظٚ  ٠ٚزغ١ضنط َٚري -

ٚغ١ْط٢  ْطاضب٠ٚ١ْٚٛناْسا ضؤٍَثَٝهسازإ ٚب١ض٠غٛثا٣ ١ًََٛنٝسا ٚ شَاض٠ٜإ ب١ ز٠ٜإ ١ٖظاض بٛٚ ي١ ظؤضب٣١ ؾ١ضِ ٚ 
 ؾاٜػت١ ٚؾٝا٣ٚ خؤٜإ ١ٖب٠ٚٛ.

 ْٚؤن١ض ٚٚ ١ْنطَٜططت١ ١ً ٚ ٖاٚضز٣٠ باظضطا١ْنا١ْٕس٠ ٚ نؤ١٥ّٜ نٛضزا١ْ، ب١ ثَٝه١ٚا٣١ْ ١ًََٛن١ تٛضن١نإ ١ْ ب -
 ٢ُإ بٕٛٚ ٚالٜا١ْطط ٚطَٜٛطِاٜا١يَ  إ بٕٛٚ، ب١َيهٛ ن١غاَْٝه٢ غ١ضب١غت ٚ َٛغًَث٠ٜٛ١ْس٣ غَٛيتإ ٚناضب١ز٠غتٛتز٠غ

ب١ٜإ ثامشا٣٠ٚ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ بإٛٚ، غا١ضنطز٠ ٚ ؾ١ضَاْاس٠نإ شَاض٠ٜا١نٝإ     ب١ضثطؽ ٚغ١ضؤن١ناْٝإ بٕٛٚ، ظؤض
٣ ط١ٚض٠ َرياْا٢  ٠ض١ٜ٠ن٢ تطٜإ نٛضِ ٚنٛض٠ِظا ٚ ١ْٚٚ شَا َري٠ ١٥ٜٛب١ٝنإ خع١َتٝإ ز٠نطز ثَٝؿٛٚتط ي١ غٛثانا٢ْ
 ز٠َٚي١ت٢ ١٥ٜٛب٢ بٕٛٚ.

١ْٖسَٜهٝؿٝإ ي١ ١٥زلا٢َ َٖٝطف ٚ ث١الَاض٠نا٢ْ ١َغؤٍ بؤ غ١ض ١ٖض١َُٜنا٢ْ نٛضزغتإ ٥ااٚاض٠ ٚثا١ض٣٠ِٜٛ         
 َٚيات٢ ؾاّ َٚٝػط بٕٛٚ ٚث٠ٜٛ١ْسٜٝاْهطز ب١ غٛثا٣ ١٥ٜٛب٢ ١ًََٚٛن٠ٚ١ٝٝ.
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ضَٜهدطا٠ٚ ي١ؾهط١ٜٝناْسا، نٛضز٠نإ ي١ تٝح ٚ ططٚث٢ تاٜب١ت ٚدٛزا زا ضَٜهدطابٕٛٚ، ثرت ي١  ٚٗات١ي١ َْٝٛإ ثَٝه -
ريبإٛٚ  دَٝط١٥ٚغاه١ْس٠ض١ٜٝ  نإ ي١ نا١ْاض٠نا٢ْ ؾااّ   ٕ ٚ ي١ ب١ضاْب١ض ثَٝط١نا٢ْ خان١َٗيطط٠ْاٚن١ ١َتطغٝساض٠نا

 خع١َتٝإ ز٠نطز. (أدٓاز احلًك١( ٚ )ايطربزاض١ٜإ ي١ َٝا٢ْ ت١ٚض١َٖيططإ )ٝٚشَاض١ٜ٠ن
٠ؾا٠ٚ ٚنا١ْٚتطؽ َٚريخاؽ ٚؾؤض٠ِغٛاضبٕٛٚ، ٛي١ؾهط٠ نٛضز٠نإ ب١طؿت٢، َطؤظ٢ ٥اظا ٚ يٝٚ غ١ضَريٚ غ١ضنطز٠ -

ب٠ٚ١ْٚٛزا ب١نطز٠ٚ٠ ٕٚٚٚ، ي١ ب١ض٠نا٢ْ د١ْط ٚ ضٚٚب١ضِط٣ بٛٓس٢ٜ٠ ٚدٛا٣١ََٝ غ١ضضِاغت٢ ٚ يَٝبٛضز٢ٜ٠ ٚب١خؿصيْٛٚ
و ثَٝٝا١ْ غا٢ْ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ ١َٖٜٛٚإ ط١ٚا٢ٖ ١٥ّ ضاغت١ٝ ز٠ز٠ٕ ٚط١ي١٥َّٝ خ١غ١ًَتا١ْٜإ غ١ملاْس، ََٝصْٚٚٛ

 ١َٖيٝاْسا٠ٚ ٚغتاٜؿٝإ نطزٕٚٚ.
ؾ١ض٠ِ ناض٠ْٛغػاظ ٚ ١ٜناالن١ض٠ٚ٠ناْسا، ض ي١ ب١ضطط٣ ٚ ثَٝؿططتٔ ي١ ؾااال٠ٚنا٢ْ َا١غؤٍ: عا١ٜٔ داايٛت      ي١ -

ي١غ١ض ن١ْاض،  طط٠نإخان١َٗياٚبطز٢ْ ظ، ض ي١ ي1302ْ١ى/702ظ، ؾ١قش١ب 1281ى/680 لظ، ظي1260/ى658
 ٢ْ ٥ا٢ٜٓٝ نٛضز، ط٣ِ ٚ قاظ٣ ٚثٝاٚا١ْطا٠ٚضإ ٚت١ْا١ْت ١ْٖسَٜو ٚايٞ ٚب١ضثطغ٢ ناضطَٝدؾ١ضَاْس٠ ٚغ١ضنطز٠ ٚ 

 
 

 خؤبٛضز٢ٜ٠ ٚزَيػؤظ٣ ٚ خؤب١خؿ٠ٚ١ٝ د١ْطإ ٚ ن١ْسٜٓٝإ ي١ّ ثَٝٓا٠ٚزا طٝاْٝإ ي١ ز٠غتسا.ث١ض٣ِ ي١ب١ ١٥ٚ
ظ، ب١ض٠ب١ض٠ شَاض٠ د١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز ي١ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ ضٚٚ يا١ نا٢َ١   1302ى/702ثاف ؾ١ض٣ِ ؾ١قش١ب  -

 ٠ن٢ ز٠بَٝت.ٚال ٚضؤَيٝاْٝـ َٖٝس٣ َٖٝس٣ نعٚ الٚاظز٠نات، غ١ْط ٚ
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 ثاشكؤكان
 ثاشكؤى يةكةم

خ١ي٢ًٝ تٛض٣ ي١  نٛض٥٣ِٝربا٢ُٖٝ  ؾ١َػ١زٜٔب١ؾَٝو ي١ بطِٜاضْا٣١َ زا١َظضاْس٢ْ َري 
 ظ1284ى/٢683 ض٠تا٣ غاَين١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ي١ غ١

 
ابطاِٖٝ بٔ خًٌٝ ايطٛضٟ فُٝا ضغِ ي٘ َٔ َباؾط٠ مبا نإ االَةري   سٜٔمشؼ ايتصنط٠ مبا ٜعتُسٙ دلًؼ األَري         

ٜباؾطٙ َٔ َباؾط٠ ايجػٛض اجملاٚض٠ يًفطْر ٖٚٞ َٔ اهلطاَؼ اىل ايطٚسا اىل قٝػاض١ٜ اىل أضغٛف اىل ْٗط   1)سْٜٔٛضاي
ٚنصيو بالز ايطٚسةا ٚأعُاية٘ املٓاقةف١ َٓٗةا ٚغةري       مشؼ ايسٜٔ صٙ اجلٗات نًٗا ؼت ْعط األَريايعٛدا ٚإٔ تهٕٛ ٖ

ايطٛضٟ ٚقاعست٘ ْٚفاش نًُت٘ َٚطتس سطَت٘ يف شيو نً٘  سْٜٔٛضاياملٓاقف١ ٜهٕٛ ؼت ْعطٙ ٚؼت ٜسٙ ع٢ً عاز٠ األَري 
َٚا ٖةٛ    2)ا ٚعها َا تهُٓت٘ ؾطٚط اهلس١ْٚسٝف ز ٚيف احملانُات املتعًك١ بعجًٝت)فكٌ  ٜعتُس يف َٓاقفات ايبال

ممٓٛع ٜػتُط َٓع٘ باالقاي١ َجٌ اخلٌٝ ٚايبػاٍ ٚآالت ايػالح ع٢ً إختالفٗا ٚنٌ ممٓٛع أغتكط َٓع٘ اىل آخط األٜاّ 
 . 4).. .يٓع بايه١ًٝ َٚٔ ٚدس َع٘ ؾ٧ٝ َٓ٘ ٜعتُس فٝ٘ ؾطٚط اهلس١ْ  3)ايعاٖط١ٜ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ظ نٛشضا.1280/ى679ع١َٛض٣ تٛض٣ ن١ ي١ غاَي٢  نٛض٣ِع١زي  ْٛض٠زٜٔ( ٚات١ َري 1)
 ظ َؤضنطا.1281ى/٢680 ( ١َب١غت ي١ٚ ٥اطط ب١غت١ٜ١ن١ ي١ غاَي2)
 ايعاٖط بٝربؽ.( ٚات١ 3)
 .8/2( تاضٜذ ابٔ ايؿطات، 4)
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 ثاشكؤى دووةم
 

  (1)(ْاقط ايسٜٔ ايهطزٟ)٢ نٛضزْاقط٠ز٢ٜٓ َري ْبطِٜاضْا٣١َ زا١َظضاْس
 .(2)(ب١ دَٝطط٣ )سكٔ عهاض

 
 

َّ بػٝس ايبؿط، ٚخلَّ ٖصٙ ايسٚي١ ايؿطٜف١ بايتأٜٝس ٚايعفط، ٚٚاف٢ األٚيٝا٤         احلُسُ هللِ ايصٟ َْكط ٖصا ايسٜٔ احلٓٝف
 ظٗٛزٖا ايصٟ مل ٜعٍ َٔ ش١َِ ايٛفا٤ ٜٓتعط.

ٟ أغ٢ٓ عٔ ايتشذٌٝ سلُسُٙ ع٢ً َٓٓ٘ ايصٟ طاملا بسا يف دبٗات األٚيٝا٤ بِؿطُٙ ٚظٗط، ْٚؿهطٙ ع٢ً دُٛزِٙ ايص      
َّ ذلُسّا عبسُٙ ٚضغُٛي٘  ِٓذِٞ قا٥ًٗا ّٜٛ ايفعع األنرب، ْٚؿٗس أ ٚايػُطَض، ْٚؿٗس إٔ ال إي٘ إال اهلُل ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘ ؾٗاز٠ تُ
ٌٕ  ايصٟ أقاّ ايًُٖ٘ بػٝف٘ اإليإ فاؾتٗط، ٚنفَّ ب٘ ٜس ايطػٝإ ٚظدط، ق٢ًٖ اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ َا أتكًت عنٌي بٓعط ُٚأش

 غرب، ٚغًِٖ تػًُّٝا نجريّا.
ِّ ايجػٛض َباؾطاٌت غعٝس٠،        ٚبعسُ، فإٕ أٚىل طاألٚيٝا٤ باملٓاقبص َٔ ضُعِٝت ي٘ خِسٌَّ عسٜس٠، ٚعطفت ي٘ يف أد

 ٚاؾتٗطت ؾٗاَت٘ ٚنفاٜت٘ يف اخفام ٚظٗطِت أَاْت٘ ظٗٛض ايؿُؼ يف اإلؾطام، ٚتكسّ بصيو ع٢ً ُْعطا٥ِ٘ ٚفام. 
اجلٓابُ ايعايٞ ٖٛ املٓعٛتُ بٗصٙ ايكفات اجل١ًُٝ، ٚاحملتٟٛ ع٢ً ٖصٙ املعاٜا اجل١ًًٝ، ايصٟ ؾاعِت ؾذاعت٘  ٚمٖلا نإ    

َّ ٖصا ايؿِّبٌَ َٔ شاى األغس  –َع طٗاض٠ ٜس  ٚغاضت ايطُّنبإُ يف املُايو بٓٗهتُٗا يف املباؾطات، ٚغسَّ  –ٚال عذب فإ
َّات امُلعهالت.   اخلًٌ يف امُلٗٔ

ِّ  –.. .صيو ضُغِف         ال ظايت أَّٜاَُ٘ ََبجُٛث١ّ بايعٛاضٔف ٚاإلسػإ، َٚعسِيتُ٘ تػتسعٞ بسٚاّ زَٚيت٘ ايؿطٜف١ يِػإ ن
ّٛض إيٝ٘ ْٝاب١ قًع١ سِكٔٔ عَٖهاض احملطٚؽ، ع٢ً عاز٠ َٔ تكسَ٘ ٚقاعست٘، باملطتب ايؿاٖس ب٘ ايسٜٛإُ  –إْػإ  ِٕ تف أ

 املعُٛضُ.
ِّ خري٠َ          اهلل ٜٚتٛد٘ إيٝٗا، َٜٚكطِٔف ٚد٘ اإلقباٍ عًٝٗا، ُٜٚٓعِط يف عُاضتٗا َٚكاحلٗا، ٜٚػتسضى َا اغتٗسّ فًِٝكسِّ

َٔ بٝٛت سٛاقًِِٗا، يُِٝكبض ٚدُٗ٘ ٖصا ايجَّػط عًُٛي٘ ب٘ باغُِّا، ٜٚٓؿط ي٘ َٔ سُػٔ تسبريٙ ٚمجٌٝ تأثريٙ عًُّا، ٚيٝشػٔ 
ِّ   إىل األَطا٤ ايبشط١ٜ، ٜٚٓةعهلِ َٓاظهلِ ع٢ً ايعا ٍِ يف ايطع١ٝ، ٜٚٓكف املعًّٛ َٔ ايعةامل يف نة زات املطن١ٝ، ِٚيَٝعس

قه١َّ، ًٜٚعّ اضباب ايٛظا٥ف َٔ املكسََّني ٚايطداي١ باخلس١َ بايٓٛب١ ع٢ً ايعاز٠، ٜٚٛقٌَّ إيِٝٗ َعًَِٛٗ َٔ دٗاتِٗ 
ُِطٚ، ٚيٝعًِ أْ ِّ أَط، ال ٜكتسٟ بطأٟ ظٜس ٚال عَ َّ نٌ املعتاز٠، ٜٚتبع احلل احمل( يف ن ٘ َُطايٌب بايعسٍ يف ٚظٝفت٘، فإ
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ٌٍ عٔ ضَعٝت٘ ٚايٛقاٜا نجري٠ْ َٚععُٗا تك٣ٛ اهلل يف غا٥ط األَةٛض: فًٝتُػةو بٗةا ٜكة٣ٛ فإَّْٗةا ايػةبب        ؛ضإع َػؤٚ
 . 3)بعس اخلطِّ ايهطِٜ أعالٙ ؛ٚاهلل تعاىل ٜتٛالٙ يف ايػِط ٚايٓذ٣ٛ ؛األق٣ٛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ي١  ١ ن١َٝٝ، ي١ ز٠َٚي١ت٢ ١ًََٛن٢ تٛضن٢ ْٚاقط٠ز١٥ّٜٓ بطِٜاضْا١ٜ١َ ََٝص٣ٚٚ ث٠َٛٝ ١ْٝٝ ٚ ب١زضٚغت٢  ْاظاْطَٜت ١٥ّ َري  (1)

ٔ ظ غ٢َ َري٣ نٛضز ١ٖٕ ب١ ْاا٣ٚ  13ى/٣ْٛٝ7 ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠  ٔ ، ١ٜنا١َٝإ َاري   ْاقاط٠زٜ -600)ق١ضيٛضٜا١  ْاقاط٠زٜ
١ض٠تا٣ ز٠َٚي١ت٢ غ ي١ ٚ ٠ٚ ن١ َري داْساض بٛاألططٚف ذل١َ١ز نٛض٣ِ ) ْاقط٠زٜٔز٠َٚٚٝإ َري  ظ( 1267ٚ-1202ى/665

 ظ(.1299ى/699)ّ ذل١َ١ز٣ نٛض٣ِ ؾ١ٖط١ٜ ْاقط٠ز١َٜٔٝإ َري ١ًََٛنٝسا ٚ غَٝٗ

 .سكٔ عهاض: ؾٛضا١ٜن١ ي١ٚث١ض٣ِ بانٛض٣ نٝا٣ يٛبٓإ( 2) 

 .464-12/463قبض األعؿ٢،  ايكًكؿٓسٟ،  3)
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 شكؤى سَيهةمثا

 ب١َٓاَي١ نٛضز٠نا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ١٥ٜٛب٢ ١ًََٚٛن٢
 )ي١ ال١ٜٕ ظ١نؤي١ض٠ٚ٠ ٥اَاز٠نطا٠ٚ(

 
 ١َضٚإ ي١ ٖؤظ٣ ١ٖناض٣  نٛض٣ِب١َٓاَي٣١ َٛد٢ً  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 ب١َٓاَي٣١ خؤؾرتٜٔ -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ش(8889ك/585موجمى كوِزى مةزواى )كوذزا 
 

 عصةديو عومةز

ش( 8779ك/878-نوزةديو عةىل )؟
 )واىل حةلةب(

              

 كضَيك  
 خواضتى(       ى قةميوزىضةيفةديه)مري 

            

 شةيابةديو موضى           

 يو(خؤشرتيو )لة مريانى ضؤلتاى صةالحةد
              

 ش(8777ك/889-حوضامةديو عيطى )؟
              

 ش(8781ك/888-ابو اهليجاء موجريةديو خؤشرتيو )؟
              

 ش(8166-8771ك/766-876عصةديو حمةمةد )
 مري و مَيروونوس

              

 ضةيفةديو )ضابقةديو(               حمةمةد                
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  ق١الس١زٜٔغَٛيتإ ب١َٓاَي٣١ ن١نؤ٣ خاَيٛا٢ْ  -3
 ن١نؤ         

 
 

 ؾ١خط٠زٜٔ                 ظ(1189ى/585َّٛغ١ى ) عع٠زٜٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب١َٓاي٣١ ١٥ب٢ ظنط٣  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عيمادةديو داود       
 ش(8768ك/866)م

 حطني 

 ئةضةدةديو ضميماى 
 ش(8788-8761ك/866-887)

 شةيابةديو  

 ئةمحةد

 شةيابةديو ئةمحةد 
 ش(8169-8775ك/876-756)

ئةبى شكسى كوِزى جةنطؤكوِزى 
 كةيواى )كاواى(  

 ضةيفةديو ئةبو بةكس
 ش(8716ك/817)م

 نةمجةديو ئةمحةد  شةيهةديو موضى 
 ش(8719ك/817)م

 فةخسةديو 
 ش( 8788ك/886)م

عصةديو )عيمادةديو ( يوضف 
 ش( 8778ك/875)ثاش 

 موجريةديو ئيرباييم 
 ش(8786ك/858)كوذزا

 جةمالةديو ئةمحةد)؟( 
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 ب١َٓاَي٣١ باخٌَ ي١ ٖؤظ٣ ١ٖناض٣ -5 

 ١٥ظي١ز٣ ١ٖناض٣ نٛض٣ِ ع١بسٚال نٛض٣ِباخٌَ  ب١زض٠زٜٔ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب١َٓاي٣١ تٛض٣ -6
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 شةمطةديو حمةمةد 
 ش( 8786ك/881-)؟ 

 عيمادةديو ئةمحةد

 حوضامةديو عةىل 
 ش(8167ك/767)كوذزا 

 

 عومةزى توزى 

 موبازشةديو ئيطماعين  ضةيفةديو  مةجدةديو  خةلين 
 ش(8777ك/875)م

 نوزةديو عةىل 
 ك589-879)

 ش(8891-8786/
 شةمطةديو ئيرباييم 

بةدزةديو ياى موبازشةديو  ش( 8786ك/881)ثاش 
 ياى ناصسةديو

 ش(8165ك/765)ثاش
 
 

 كةمالةديو 
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 ب١َٓاي٣١ ز٠ضباظ ي١ ٖؤظ٣ س١َٝس٣  -7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ث١ضاَٜٚع٠نإ:  -
ػط ي١ ؾاّ َٚٝ ٣ ٚ ؾاضغتا٢ْ نٛضز٣ نؤي٠َٛٝت٠ٚ١( ظ١نؤي١ضَٜو ي١ تَٜٛص١ٜ٠ٚ١ٜٓن٢ ظاْػتٝسا ب١تَٝطٚت١غ١زي ي١ ضؤَي٢ شٜاض*)  

ظ( ٚ ضؤٍَ ٚناضٜط١ض٣ نٛضز٣ ز٠ضخػات٠ٛ يا١   1382-1250ى/784-648ت٢ ١ًََٛن١ تٛضن١ناْسا )ي١ غ١ضز٢َ٠ ز٠غ١آل
٣ ٚبٝٓاغاظ٣ ٥ٚا٢ٜٓٝ ٚ ظاْػت٢ ٚضْٚانبريٜسا ٚ ز٠ٜإ ن١غا١ٜت٢ ْاٚزاض٣ ي١ ٚازي، دَٝطط، ١َْٜٓٛض، قاظ٣، بٛاض٠نا٢ْ ناضطَٝطِ

ظاْعإ، ْٛشزاض، ، ظَا١ْٚإ، ٖؤس١زٜؼٜٔ، ؾطؤظ١ن١ض، ؾاض٠ظا ي١ظاْػت٢ ٛتب١خؤَٜٔ، َاَؤغتا، ثَٝؿَٜٓٛص، خؾ١ق١ٝ، قٛض٥اخنٛ
عٗس املُايٝةو ايبشطٜة١، زضاغة١    يف َكط ٚبالز ايؿاّ خالٍ  ايُهطز: قازض ذلُس سػٔ، ََٝصْٚٚٛؽ ب١خ١َٜٓٛض ْاغاْس٠ٚ. بطِٚا١ْ

  .2004سهاض١ٜ، اططٚس١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ اخزاب، داَع١ قالح ايسٜٔ )اضبٌٝ

 دةزباشى كوِزى يوضف 

 خاليد 
 )خوَيهدةواز وزوشهبري (

 بةدزةديو يوضف
 ش(8798ك/896)م 

 

 عيمادةديو )العماد(
 

 خسةديوفة
 

ش8786ك/858)كوذزا
) 

 

 جةمالةديو عةىل 
 ش(8778ك/878)م

 

 حوضامةديو دةزباش
 ش(8186-8786ك/887-786)

 ناصسةديو حمةمةد
 ش(8117ك/718)
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 .187-186م ،ايتعطٜف باملكطًض ايؿطٜف ،يعُطٟا  1)
عٟ، ايػةًٛى ملعطفة١ زٍٚ   ، املكطٜة 202، 105، 69م ،ابٔ عبسايعاٖط، تؿطٜف األٜاّ ٚايعكٛض يف غري٠ املًو املٓكةٛض   2)

  .8، ًَشل )1/989املًٛى، 
تاضٜذ ابٔ ايفطات،  ،ايفطات، ابٔ 187م ،، بٝربؽ ايسٚازاض، ظبس٠ ايفهط٠ يف تاضٜذ اهلذط202٠-200تؿطٜف االٜاّ، م  3)
  .4، ًَشل )490-489م ،، عًٞ ابطاِٖٝ سػٔ، تاضٜذ املُايٝو ايبشط7/187-190١ٜ
 .319-11/318 ،ايكًكؿٓسٟ، قبض االعؿ٢  4)
٠ٚالتا٢ قا١ؾذام    با١  ٚالت٢ ضٚؽ ْٝؿت١دَٝٔ نا١ ٖا١ض   ٣ٛاض١ٚنا٢ْ خس٠ؾتظَٜه٢ تٛضن١ٝ ي١ ثَٝقؿذام: ٜإ ق١ظام ٖؤ  5)

طا ١٥ّ ٠ٚالت١ ز٠نات١ َي، ضٚباض٣ ظؤز٠ضٜا٣ ض٠ف ٣نٛضت٠ٚ١ تا بازضَٜصز٠بَٝ ز٠ضٜا٣ خ١ظ٠ض٠ٚ٠ )ق١ظَٜٚٔ( ٣نٛضبا ز٠ْاغطَٜت ن١ ي١
ساض١ٜنٝإ تٝازا زا١َظضاْس ن١ ٍ ق١ؾذاقٝإ زاطرينطز ٚ ز٠غ١التظ ١َغؤ1238-1237ى/635-634غاال٢ْ  ١، يزٚٚثاضن٠ٚ١

    .181-180م ،ايباظ ايعطٜين، املػٍٛس . ايػٝ( ز٠ْاغطَٜت١ٝايصٖب)ايكب١ًٝ  ظ٣ ظَٜطٜٔب١ ٖؤ
، 81-74م، ايػٝس ايباظ ايعطٜين، املُايٝو ،3/167املكطٜعٟ، املٛاعغ ٚاالعتباض بصنط اخلطط ٚاخثاض )اخلطط املكطٜع١ٜ ،   6)

 .26-23َط، ايسٚي١ املًُٛن١ٝ، ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ٚاألقتكازٟ ٚايعػهطٟ، ماْطٛإ خًٌٝ نٛ
 .56-53ايعطٜين، املُايٝو، م، 350-341تاضٜذ املًُٝو ايبشط١ٜ، م ،3/376،اخلطط املكطٜع١ٜ  7)
، َكط ٚايؿاّ يف 21م ،، غعٝس عبسايفتاح عاؾٛض، َكط يف عكط زٚي١ املُايٝو ايبشط24١ٜم ،تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ  8)

ِ ٜٛغةف، ايعةسإٚ   دٛظٜةف ْػةٝ   ،23م ،ايسٚي١ املًُٛنٝة١  ،نَٛط ،160 ، م1972ٚت عكط األٜٛبٝني ٚاملُايٝو )بري
 .273م ،ٞ ع٢ً َكطايكًٝبة

 .3/376 ،، اخلطط املكطٜع92١ٜم ،َػايو االبكاض، ايباب ايػازؽ  9)
ُايٝو االٚىل يف َكةط  املقٝاّ زٚي١  ،امحس رلتاض ايعبازٟ، 2/21 ، تاضٜذ ايسٚي١ ايطغٛي١ٝاخلعضدٞ، ايعكٛز ايًؤيؤ١ٜ يف  10)

 .94-81م ،ٚايؿاّ
١ٜ، ايُهطز -زضاغ١ يف ايعالقات ايفاط١ُٝ ،ايُهطزظضاض قسٜل تٛفٝل، ايٓفٛش ايفاطُٞ يف بالز  :بطٚا١ْ غ١باض٠ت ب١ّ باب١ت١  11)

يف َكط ٚبالز ايؿةاّ،   ايُهطز، ، قازض ذلُس سػ454ٔم ، 1999)زٖٛى، متٛظ ، 3، ايعسز ) 2دل١ً داَع١ زٖٛى، اجملًس )
 .36-16م
، ابٔ ٚاقةٌ،  419، 256 ، مازض ايػًطا١ْٝ ٚاحملاغٔ ايٝٛغف١ٝ)ايٓٛاالٜٛبٞ  سٜٔايقالح ابٔ ؾساز، غري٠ ايػًطإ   12)

، ابةٔ نةجري،   27/200 ،، ايةٛايف بايٛفٝةات  4/1988، ايكفسٟ، أعٝإ ايعكط، 3/98 ،َفطز ايهطٚب يف اخباض بين اٜٛب
 . 14/18، 13/255 ،ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ
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، ابٔ ايفٛطٞ، دلُع االزاب يف 592، 585-584، مَٔغبط ابٔ اجلٛظٟ، َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ االعٝإ، اجلع٤ ايجا  13)
، ابةٔ تػةطٟ بةطزٟ، ايٓذةّٛ     685-2/684، أعٝإ ايعكط، 2/462 ،، ايْٝٛٝين، شٌٜ َطآ٠ ايعَا2/62ِٕ االيكاب، عذَ

 . 7/233ايعاٖط٠، 
ط٠ ايٓبٝ٘ يف اٜاّ تصن ،ابٔ سبٝب ،419غري٠ ايػةًطإ قالح ايسٜٔ، م ،381، 9/203 ،ابٔ االثري، ايهاٌَ يف ايتاضٜذ  14)

 .3/96 ،، اخلطط املكطٜع1/119١ٜايػًٛى ملعطف١ زٍٚ املًٛى، ، 1/54املٓكٛض ٚبٓٝ٘، 
، 933، 822، 743، 1/388،، ايػًٛى8/64، ابٔ ايفطات، تاضٜذ ابٔ ايفطات، 21/350، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، ايهتب٢  15)

947. 
ٕ     ، 416-2/415، شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 63-2/62َعذِ االزاب،   16) ، 77م ،ايكةكاعٞ، تةايٞ نتةاب ٚفٝةات االعٝةا

 .389-15/388ايٛايف بايٛفٝات، ، 66-2/65 ،، فٛات ايٛفٝاتايهتب٢
 .219-218م ،تاضٜذ املًو ايعاٖط  17)
 .1/316 ،، ايػًٛى5/326َفطز ايهطٚب،   18)
ٚاَْٝت. ٜاقٛت احلُٟٛ، َعذِ غ١ٜبري ز٠ض١ي١ ْاٚنٝا١ٜن١ ن١ ب١غ١ض ؾاض٣ ْ ب١ْ١غٝبري١ٜ١ن١ غ١ض ؾاضؤنهطٛضعابسٜٔ:   19)

 تا٠ٚ١ْ.ب١ تٛض٣َ ز٠ْاغطَٜت ٚز٠ن١َٜٚت١ ضؤش٥اٚا٣ د١ظٜط٣٠ بؤ٥َٝػتاف ْاٚن١ن١ ، 4/48ايبًسإ، 
 .1/349 ، أبٔ غباطقسم االخباض )تاضٜذ  ،أبٔ غباط، 1/356 ،ايػًٛى  20)
، ايكايف ٚاملػةتٛيف بعةس ايةٛايف    ٌٓٗ، امل، ابٔ تػطٟ بطز336ٟٖة ، م660-651سٛازخ ) ،تاضٜذ االغالّ ،ايصٖب٢  21)
1/29-30. 
 315، 21/87، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 378، تاضٜذ االغالّ، م3/85، 2/77شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   22)
-661سةٛازخ )  ،، تةاضٜذ االغةالّ  481-2/480، شٜةٌ َةطآ٠ ايعَةإ،    113، 102-101تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  23)

 .20/385، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 23/171 ،ايٛايف بايٛفٝات، 310، 302، 282-281، 239، 159، 58ٖة ، م670
، 137، 128-127، 50-48، م، َؤيف دلٍٗٛ، نتاب احلٛازخ322 ،309-303م ،ابٔ ايعربٟ، تاضٜذ ايعَإ  24)

 .136-2/135، 1/306 ، اهلُصاْٞ، داَع ايتٛاضٜذ، اجملًس ايجاْٞ، ايرتمج١ ايعطب١ٝ، ضؾٝس ايسٜٔ فهٌ اهلل349
 .23/95 ،، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ1/79 ،تاضٜذ سٛازخ ايعَإ ٚاْبا٥٘ ،ٟابٔ اجلعض  25)
 .4/374، قبض االعؿ٢، 3/126، ايعُطٟ، َػايو االبكاض  26)
 .442،481، 5/435 ،ايعرب ٚزٜٛإ املبتسأ ٚاخلرب )تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ   27)
 .1/2/411، ايػًٛى، 168م ،ابٔ ايعُٝس، أخباض االٜٛبٝني  28)
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، 1/233، ايعٝين، عكس اجلُإ يف تاضٜذ أٌٖ ايعَإ، 151، 49م ،سض٠ ايعن١ٝ يف أخباض ايسٚي١ ايرتن١ٝايسٚازاضٟ، اي  29)
335. 

 طا٠ٚت١٥.٠ٚ١ّ َري٠ ب١غجٝت٢ ًََٖٝ ْا٣ٚ (30)
 .333-332تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  31)
ايسٚي١  ٛات ايألخري٠ َٔ سٝا٠ايػٓ ،اهلػٓٝاْٞ: َٛغ٢ َكطف٢ ز٠ضباض٣٠ ٖؤناض ٚ ٥انا٢َ ؾ١ض٣ِ ع١ٜٔ دايٛت بطِٚا١ْ  32)

  .475-464م ، 2007ايهٛضز األٜٛب١ٝ يف َكط ٚ بالز ايؿاّ )أضبٌٝ 
 .136-2/2/135داَع ايتٛاضٜذ،   33)
١ٜ ي١ شَٜس٠ض٠نا٢ْ غ١ضز٢َ٠ ١ًََٛن٢ ب١ نا١ْس ؾا١ٜ٠َٛٝى زٚثاات ز٠بَٝتا٠ٚ١، ٚثاٜتا١خت٢      ْا٣ٚ ١٥ّ ق١آل طز:طَاظ  34)

تساضا٢ْ َا١ًَٛن٢ خؤؾابٛٚ   آل١أل ز٠غا طا١ طز ث٠ٜٛ١ْاسٜإ ي١ ظ٣ ظ٠ضظاض٣ َٚريا٢ْ َاظط١ض ب١ ٖؤَريْؿَٝٓٝه٢ بهٛى بٛٚ غ
 .8/232، 309-4/308. ايكًكؿٓسٟ، قبض االعؿ٢، ض٠ٚ١ٜٝٚب١ضز٠ٚاّ ْا١َٜإ ز٠طؤ

ظ٣ ْؿٝٓط٣١ خ٢ًَٝ َاضا٢ْ ٜا١ غا١ض با١ ٖاؤ    ٚ ََٝططَٝه٢ ب١ضٜٔ ٚ ٥ا٠ٚزإ ٚثطزَٜٗات١ ي١ َْٝٛإ ٥انط٣َ َٚٛغٌََطٚز:  35)
، 5/101، 4/465َعذِ ايبًسإ،  ،. ٜاقٛت احلُٟٕٛٚٛه١ٚتا٢ْ ٚ ط١يَٝو ظاْاٚ قاظ٣ ٚ خٛتب١ خَٜٛٔ ي١ّ ْاٚن١ٜ١ ١َٖي١ٖظب

 . 3/243 ،ٚفٝات االعٝإ ،ابٔ خًهإ
 .87م ،، ابٔ عبسايعاٖط، ايطٚض ايعاٖط يف غري٠ املًو ايعاٖط333-332تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  36)
 غ١ٜؿ١زَٜٜٔت٠ٚ١ ن١ َري ( ز٠طَٝطِظ1286ى/685)ابٔ ايعةربٟ  )ّ   ْٛٚغ٢ غطٜا٢ََْٝصٚٚ. 70تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  37)

بَٝطَٛإ ١٥ّ ٥اخؿت١ٓ ظٜاز٠ض٣ٚ٠ تٝازا  ،321م ،تاضٜذ ايعَإ ،ؾاّ زا ١ٖآلتٔ بؤظاض نٛضز١س١ؾتا ٖ ط١ٍَخٛزا٢ْ دعٜط٠ ي١
 .١ٜ١ٖ 

ْا١زا٠ٚ، ٠ٚزيَ   با١ختٝاض  ناٛض٣ِ بَٝهاض٣  سٛغا١َزٜٔ ب٢ْٚٛ َري١ًََٛن٢ ٖٝهٝإ ٥اَاش٠ٜإ ب١ نٛضزْٛغا٢ْ ( ََٝص38ٚٚ)
ث١ٜعٞ  ْٚا٣ٚ باٚن٢ سٛغا١َزٜٔا٣ ١َ١٥ف ْا٣ٚ َري ب٢ْٚٛ ز٠َْٝت ٚغ١ض٠ض٥ِاقػ١ضا٥ٞ ب١ضاؾها٣ٚ زإ ب١ نٛضزََٝصْٚٚٛؽ 

  .نٛضزٜٔ
 .188م ،، ايسض٠ ايعن100١ٝم ،اقػطا٥ٞ، َةػاَط٠ االخباض )تةاضٜذ غالدك١   39)
 .4/375قبض االعؿ٢،   40)
 .340تاضٜذ ايعَإ، م  41)
 .3/124، ايهٛانب ايسض١ٜ يف تطادِ ايػاز٠ ايكٛف١ٝ، املٓاٟٚ  42)
 .1/947ايػًٛى،   43)
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 .378-3/376 ،اخلطط املكطٜع١ٜ  44)
 .349عًٞ ابطاِٖٝ سػٔ، تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، م  45)
 .350م، تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، 105-104م ظبس٠ نؿف املُايو،  46)
 )ادٓاز احلًك١ . ثاؾإ ز٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض باغٞ  47)
 .103، ظبس٠ نؿف املُايو، م3/376 ،اخلطط املكطٜع١ٜ  48)
 .105ظبس٠ نؿف املُايو، م  49)
، 1/44، شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 170ايطٚض ايعاٖط، م ،1/2/136 ،األعالم اخلطري٠ ،241، 58تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  50)

 ،736 ،1/672ايػًٛى  ،7/33 تاضٜذ ابٔ ايفطات،، 14/46ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ، 2/491ايعَإ، ، تاضٜذ سٛازخ 531، 351
 .3/164 ،اخلطط املكطٜع١ٜ

 .1/2/441، ايػًٛى، 333-332تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  51)
، قةبض االعؿة٢،   21/243، 262-12/261ايةٛايف بايٛفٝةات،    ،20/351عٝةٕٛ ايتةٛاضٜذ،    ،149، مايتعطٜف  52)
4/378. 
 .4/56 ،ايعَإ آ٠شٌٜ َط  53)
 .149ايتعطٜف باملكطًض ايؿطٜف، م  54)
، ايعاٖطٟ، 3/376، اخلطط املكطٜع١ٜ، 92، َػايو االبكاض )ايباب ايػازؽ ، م129، 116، 104، مْفػ٘املكسض   55)

 . 105ظبس٠ نؿف املُايو، م
 . 150-149ايتعطٜف، م  56)
 .87م ،زٚي١ املُايٝو قٝاّ ،، ايعباز2/388ٟ ،َفطز ايهطٚب  57)
 .20/351عٕٝٛ ايتٛاضٜذ،   58)
 .1/507ايػًٛى،  ،30/59 ،ايٜٓٛطٟ، ْٗا١ٜ االضب  59)
 .342تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، م ،2/165اخلطط املكطٜع١ٜ،   60)
 .1/507 ،ايػًٛى  61)
 .7/245تاضٜذ ابٔ ايفطات،   62)
 . 198ض ايسٚي١ ايرتن١ٝ، م، ايسض٠ ايعن١ٝ يف اخبا3/176 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  63)
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ن١ْس ؾ٠َٛٝى  ب١ ْاظاْطَٜت ضاغٝت١ن٣١ ن١ٝ ٚ غ١ضنا٠ٚنإ ْا٣ٚ ١٥ّ َري٠نٛضز٠ٜإ ب١ زضٚغت٢ تؤَاض١ْنطز٠ٚ ٚتٛتٌ:    64)
 )تؤتٌ، بؤبٌ، ٌْٜٛ، تٛبٌ، بٌٜٛ(.٠ٚ: ٖاتٛ

َسا غ١ض با١ ٜٚالٜا١ت٢   ٚي١غ١ز٣٠ س١ؾت١ تق١ال١ٜن٢ قاضي١ ي١ْعٜو ١َضعـ ٚ مسٝػاب١ٖ١غٓا:  .233ايتعطٜةف، م   65)
  . 1/516َعذِ ايبًسإ،  .س١ي١ب بٛٚ

 .94م ،ذلػٔ ذلُس سػني، اجلٝـ االٜٛبٞ يف عٗس قالح ايسٜٔ  66)
 .57-56، نَٛط، ايسٚي١ املًٛن١ٝ، م161-160، ايعطٜين، املُايٝو، م346تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، م  67)
 .361م ،ٖة 680-671خ ٚٚفٝات )، تاضٜذ االغالّ، سٛاز4/120 شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،  78)
 .333-332تاضٜذ املًو ايعاٖط، م  69)
 .174-173تايٞ ٚفٝات االعٝإ، م  70)
، تاضٜذ سٛازخ 262، ايسض ايفاخط يف غري٠ املًو ايٓاقط، مايسٚازاضٟ، 383ظبس٠ ايفهط٠، م، 399ايطٚض ايعاٖط، م  71)

    .7/260تاضٜذ ابٔ ايفطات،  ،979،3/903 ،2/500ايعَإ، 
 .23، 4/17 ،قبض االعؿ٢  72)
 .98َػايو االبكاض، م  73)
 .1/427ايػًٛى، ، 167تايٞ ٚفٝات االعٝإ، م، 49ظبس٠ ايفهط٠، م  74)
 .215، 134ظبس٠ ايفهط٠، م ،399م ،ايطٚض ايعاٖط  75)
 . 132-125م ،يف املعطف١ ايتاضطل١ٝ االغال١َٝ ايُهطزسٝسض يؿهط٣،   76)
 .147م ،ٍٚتٝب ايسآثاض االٍٚ يف تط  77)
 .98، م1996ٛالٕ  ، ن52ايعسز ) ،ايسٜٔ، دل١ً َتنيايكٝازٟ يف دٝـ قالح  ايُهطززٚض   78)
ٜاض٠ د١ْطا٠ٚضا٢ْ نٛضز ١٥ّ ٚاز ،ز٠نطا١ٜ ٚ ي١ ٥اغٔ زضٚغتس٠نطا ٚغ١ض٠ن٣١ تٝصضَٜه٢ ط١ٚض١ٚ٠يت: ن١نَٝه١ ي١ ؾ٣٠َٛٝ ت  79)

 .172م ،. ذلػٔ ذلُس سػني، اجلٝـ االٜٛبٞز٠نطز ٣ّ ن١ن١ ؾ١ضِف ب١ؤطنؾَٝ ١٥غ١ز٠زٜٔب١ناضز٠َٖٝٓا، ٚ ن١ن١ٜإ
 .194-193م ،الزي١ ايطمس١ٝ يف ايتعابٞ احلطب١ٝا  80)
ؾرتٜٔ باٛٚ ٚنا١ْس ز٠ْطٛباغاَٝه٢ يا١ ز٠َا٢ ٥ا٠ٚ٠ٚ١       خؤ نٛض٣ِذل١َ١ز٣  عع٠ز١ٖٜٔظازيَ ْعٜه٢ َري ََٚٝصْٚٚٛؽ   81)

، 1/44 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ :بطِٚا١ْ. ٠ٚٛضٜٛا١ٜتَٝه٢ ٠ٚضططت ؾ١ٖطٜـ ض٣ِنٛزٜٔ ذل١َ١ُز٣ ١داعٛؾ ا٠ٚت٠ٚ١ ٚ ي١ ظاضٟ َريطَٝطِ
123 ،502 ،2/32-33 ،77. 

 . 2/366 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  82)
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 .2/462، ْفػ٘املكسض   83)
 .90-3/89 ،ْفػ٘املكسض   84)
 .276-3/275 ،ْفػ٘املكسض   85)
 .4/65 ،ْفػ٘املكسض   86)
 .31/57الضب، ، ْٗا١ٜ ا4/107 ،ْفػ٘املكسض   87)
 .7/219، تاضٜذ ابٔ ايفطات، 21/294، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 350م ،، تاضٜذ االغال108ّ، 4/96 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  88)
 .1/3/696، ايػًٛى، 361، تاضٜذ االغالّ، م4/120 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  89)
 .313-13/312 ،، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا26١ٜ-20 ،18-9ايسض ايفاخط، م  90)
 .149يعاٖط، مايطٚض ا  91)
 .132-131، م٘ؾطفٓاَٞ، ايبسيٝػ  92)
 .ي١ قٛض٥إ ي١ غٛض٠ت٢ )ايؿٌٝ( باغهطا٠ٚن١ ( بٌٝا)طري اب ط١ٍَيَٝط٠ ٥اَاش٠ ٚيَٝههٛاْس١ْ ي١  93)
، ابٔ اجلعضٟ، املدتاض َٔ تاضٜذ اجلعضٟ، اختٝاض 98ايسض٠ ايعن١ٝ، م ،30/22ْٗا١ٜ االضب، ، 1/435شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،   94)

 .1/269، عكس اجلُإ، 71ٖة ، م660-651سٛازخ ٚٚفٝات )  ،، تاضٜذ االغال260ّ-259م ،ةٞايصٖب
، تةاضٜذ االغةالّ  ، 20/233،232، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 31-1/29 ،املٌٓٗ ايكايف ،204م، ابٛ ؾا١َ، شٌٜ ايطٚنتني  95)

ت نطابَٝت ١٥ٚا غ١ض٠ن٣١ ي١ ٥اغٔ ناَْٝه١ ي١ زاض ٜاخٛز ي١ ٥اغٔ زضٚغت ز٠نطَٜت ١٥ٚط١ض ي١ زاض زضٚغ: طؤٛؽزب .336م
 زضٚغت ز٠نطَٜت، ي١ عَٝطام ب١ ع١ض٠ب٢ ث٢َٝ ز٠َيَٝٔ )َطٛاض(. 

 .9-2/8، 1/92، ، شٌٜ َطآ٠ ايعَا174ٕاخباض االٜٛبٝني، م  96)
 . 411م ،ٖة 700-691سٛازخ) ،تاضٜذ األغالّ ،2/320، )تأضٜذ ابٛ ايفسا٤ ابٛ ايفسا٤، املدتكط يف اخباض ايبؿط  97)
 .(٠ٚضطريا٠ٚ 469م ،ايػٓٛات األخري٠ ،َٛغ٢ َكطف٢) ب. ي١ –أ 247طات، ايكػِ ايجاْٞ )رلطٛط  تاضٜذ ابٔ ايف  98)
، ايعٝين، 13/242، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، 89م ،تاضٜذ االغالّ، 30/56ْٗا١ٜ االضب، ، 223-2/222 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  99)

 .1/248عكس اجلُإ، 
 .4/270 ،ض ايها١َٓايسض ،ابٔ سذط ايعػكالْٞ  100)
 .149-148م ،، سػني االَني، ايػعٚ املػٛي312ٞ -1/311داَع ايتٛاضٜذ، اجملًس ايجاْٞ،   101)
 . 51م ،َػاَط٠ األخباض ،أقػطا٥ٞ  102)
 .198، م، ايسض٠ ايعن110١ٝ-109تايٞ ٚفٝات االعٝإ، م، 3/176 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  103)
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 .١4/176 غ١ض ب١ س١ي١ب١ ٚ ز٠ن١َٜٚت١ َْٝٛإ س١ي١ب ٚ ٥ٝٓتانٝا. َعذِ ايبًسإ، ١ٜن٢ قاضي: ؾاضؤنه١ٚ ق١آلعٝٓتاب  104)
٠ٚ٠ اي١ ٥ٝٓتانٝ نِ(24ٚاَْٝت١ ْاٚن٣١ ت١ضغٛؽ، ب١ نٛاض ؾطغ١ر )ن١ ز٠ضِ (ايًطاّب١غطاؽ: باشَٜطَٜه١ ي١ ثَٝه٢ نٝا٣ ) (105)

 .1/467 ،َعذِ ايبًسإ ٥ٝٓتانٝا١ٜ. –زٚض٠ ٚي١ ز٠غت١ ضاغت٢ ضَٜطا٣ س١ي١ب 
 .83-2/82، داَع ايتٛاضٜذ، اجملًس ايجاْٞ، 4/92 ،ْفػ٘املكسض   106)
 .1/693ايػًٛى،   107)
٣ زضي١ؾل. َعذِ ايبًسإ، ٘تغؤٓا طْٛسَٜه١ ي١ ه٢ ؾاّ ٚات١ طْٛس ٚ ن١ؾط بت٢ْ خ١َي(: ن١ؾط ب١ظَانفط بطٓان١ؾط بتٓا )  108)
4/468 . 
 .329-1/328 ،َعذِ ايؿٝٛر  109)
، 7/212، تاضٜذ ابٔ ايفطات، 63-1/62، ٘، تصنط٠ ايٓب271ٝ، َػاَط٠ االخباض، م348-2/347يفسا٤ ابٛ اتأضٜذ   110)

 .58-57م ،ٖة  680-671سٛزاخ ٚٚفٝات ) ،، تاضٜذ االغال5/398ّتاضٜذ ابٔ خًسٕٚ، 
، تاضٜذ 21/294، عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، 350م ،تاضٜذ االغالّ، 31/28ْٗا١ٜ االضب، ، 108، 4/96 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  111)

 .7/219ابٔ ايفطات، 
 .1/696ايػًٛى،  ،7/219 ،تاضٜذ ابٔ ايفطات ،361، تاضٜذ االغالّ، م4/120 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  112)
 .376، تاضٜذ االغالّ، م4/133 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  113)
كطٜةعٟ، ايػةًٛى،   ، امل14/2427، ايبساٜة١ ٚايٓٗاٜة١   ،88-87سض ايفاخط، م، اي388-2/387 ،ابٛ ايفسا٤ تأضٜذ  114)
1/3/932. 
ايػًٛى،  ،19-32/18 ،ْٗا١ٜ األضب ،4/6 ،شٍٜٛ ايعرب ،ٞايصٖبة ،377-376ظبس٠ ايفهط٠، م، 88ايسض ايفاخط، م  115)
 .8/206 ،ايٓذّٛ ايعاٖط٠ ،ابٔ تػطٟ بطزٟ ،1/947

 .378-4/371، قبض االعؿ٢، 272-230ايسض ايفاخط، م -116
 .4/214ُإ، ، عكس اجل370ظبس٠ ايفهط٠، م  117)
ي١ َرياْٞ ٚ باخٌَ ي١ ٖؤظ٣ ظ٠ضظاض٣  نٛض٣ِنؤ٣ طزا باٚ بٛٚ، ٠ٚى: ؾ٣َٚٝ )باخٌَ( ي١ٚ ز٠َا١ْزا ي١ َْٝٛ نٛضزٚازٜاض٠ ْا  118)

ٔ )ابٔ ؾساز،  ق١الس١زٜٔتإ غَٛي ( َٚري باخ٢ًَ نٛضز ي١ ٖاؤظ٣ س١َٝاس٣ يا١    335م ،غري٠ ايػًطإ ايٓاقط قالح ايةسٜ
زٚٚض ١ْٝ باخ٢ًَ س١َٝس٣ ٚباخ٢ًَ ١ٖناض٣ ١ٖض ١ٜى ن١ؽ  ،  32، ماحلُٟٛ، ايتاضٜذ املٓكٛض٣ٔ ْعٝف )اب ١٥ٜٛب٣١ٝ ١َ١ٜٕ

 بٔ.
 .1/2/388، ايػًٛى، 15-8/14، تاضٜذ ابٔ ايفطات، 2/242، ايٛايف بايٛفٝات، 21/350 ،عٕٝٛ ايتٛاضٜذ  119)
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 .8/4تاضٜذ ابٔ ايفطات، ، 31/83ْٗا١ٜ االضب،   120)
 .174، 8/68 تاضٜذ ابٔ ايفطات،  121)
 .1/349 ،قسم األخباض ،أبٔ غباط  122)
 .١٥1/151ضغٛف: باشَٜطَٜه١ ي١ غ١ض ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ي١ َْٝٛإ ١ٖضزٚٚ ؾاض٣ ق١ٜػاض١ٜ ٚ ٜاؾا. َعذِ ايبًسإ،   123)
 .  4/85: ؾٛضا١ٜن١ )سكٔ( ي١ ن١ْاض٠نا٢ْ ؾاّ ٚ ب١ )احلكٔ االظيط( ز٠ْاغطَٜت. َعذِ ايبًسإ، عجًٝت( 124)
٣ ؾااضَٜه٢ ٥ا٠ٚزاب٠ٚٛيا١ غا١ز٣٠    ١ضب١ ٜٚالٜا١ت٢ ؾ١ي١غات١ٓٝ، ناات٢ خاؤ    باشَٜطَٜه١ ي١ ن١ْاض٣ ؾاّ غ :ق١ٜػاض١ٜ( 125)
 .4/421َعذِ ايبًسإ،  ظ( ظٜاتط ي١ طْٛس ز٠نٛٚ.13ى/7)
 .1/60، تصنط٠ ايٓبٝ٘، 326، تاضٜذ االغالّ، م4/56 ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  126)
، ايٓٗر ا٥ٌه، ابٔ ابٞ ايف99، م٠، ظبس٠ ايفهط114-112ايسض٠ ايعن١ٝ، م ،201-200، 191ايطٚض ايعاٖط، م  127)

 .544-1/533 ،، ايػًٛى1/143 ،ٚايسض ايفطٜسايػسٜس 
 .117م ،، ايسض٠ ايعن2/343١ٝ ،شٌٜ َطآ٠ ايعَإ  128)
ن١ ز٠ن١ٚتا١ زَٚيا٢   ٣ ٖطَع بَٝت اهلطاَؼ: ي١ٚا١ٜ١ْ ١َب١غت ي١ ق١آل، ١ٝي١ نَٜٛ ٠ٚ٠ٚٛبَٛإ غار ١ْببالز ايطٚسا:   129)

   .5/402. َعذِ ايبًسإ، َٛغا )ٚازٟ َٛغ٢( ي١ َْٝٛإ قسؽ ٚ ؾاض٣ ن١ض٠ى زا
 (.١ٖ1ض٠ٖٚا بطِٚا١ْ ز٠ق٢ بطِٜاضْا١َن١، ثاؾهؤ٣ )، 8/2تاضٜذ ابٔ ايفطات،   130)
 .8/22، تاضٜذ ابٔ ايفطات، 31/28ْٗا١ٜ االضب،   131)
 .30-7/29فطات، ، تاضٜذ ابٔ اي435-433ايطٚض ايعاٖط، م  132)
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 بابةتي حةوتةم

 

 تريؤؾه١ى ي١غ١ض ضؤَيٞ ٥اظاناضٟ ٚبٝٓاغاظٟ نٛضز
 

 ثَٝؿ١ن٢:     
 

١َٖٛٚ بٛاض٠ناْٞ شٜاْٞ َطؤظا١ٜتٝسا با١ثَٝٞ غا١ْط ٚؾاٝإ ٚقا١باض٠ٟ خاؤٟ       ب١زضَٜصاٜٞ ََٝصٚٚ ١ًَٝتٞ نٛضز ي١
، ١ غ١ضز٠َٞ ١٥ٜٛبٝاسا ط١ٜؿات١ يٛتها١   نٛضز يب١ض١ٖظٞ ١ٖب٠ٚٛ، ضؤأل ٚ ثؿهساضٟ ٚ ناضٜط١ضٟ  ٠ٚثؿهساضٟ نطزٚ
 .٠ٚ ٚن١َرت ١ٖض١َُٜ نٛضز ْؿ١ٓٝناْٞ ططتؤت٠ٚ١ٛت١ناْٞ ز٠ضٖاٚغَٝٞ نٛضزغتإ ب١ٖضن١ْس ي١ ٚآل

٥اظانطزٕ ٚ بٝٓاغاظٟ ن١ تا ٥ٝػتا ٠ٚنٛ ٟ ضِؤٍَ ٚ خَٛغ١ملاْسْٞ نٛضز بطٜيت ١ٜ ي١ ططْط ٚ ثطؾٓطساضال١َْٜٝهٞ       
ٕ ٚ ََٝصْٚٛٚغإ ٚظ١نؤي١ضاْٞ نٛضز ٚ بٝاْٞ ب١ز٠ط١ٕ ْا١بَٝت ز٠ضبااض٠ٟ ٥ا١ّ باب١تا١ ْا١      ثَٝتعٞ ١ْٖاتٛٚت١ باغهطز

 ٥اخؿتٕٛٚ.
ٚ ضؤشطاضٟ ١٥ٜٛبٞ ٚ  ْاظٝٓسا ب١طؿيت١ناْٞ غاخهطز٠ٚ١ْ ٚ ؾطؤظ١نطزْٞ ناالنٞ ٥اظاناضٟ الٟ نٛضز ي١ ن١ضخ        

ز٠ناتا٠ٚ١ ٚ  ؤؾآبريٟ ََٝاصٟٚٚ ناٛضزٟ ثطِ   يََٝٓٝهٞ ١َظٕ يا١ ض ٚ ن١ و ثَٜٝٛػت١ناضَٜهٞ ط١يَٝب١تاٜب١تٞ ١ًََٛنٞ 
  .ٜا ٚ زٜاضز٠ناتبؤ ٠ٚن١ٟ ١٥َطؤ خَٛٚ بٛاضَٜهٞ ظ١ؾاضتٞ زٜطؤنٞ نٛضز ٥اؾهطا ز٠نات 

نٛضز ي١ غ١ز٠ناْٞ ؾ١ؾ١ّ تا ١ٖؾت١َٞ  َري ٚ ؾ١ضَاْس٠ ٚ ب١ضثطغ١ناْٞ َا١ْ،ا٠ٚ١٥ٟ دَٝط١ٟ غ١ضْر ٚ ضِ         
١ْٚٛ ب١ ٥اظانطزٕ ٚ بٓٝاتٓإ ٚ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ ٥اظاٖٞ ضاب زٚاظز١ٖ٠ّ تا نٛاضز١ٜ٠َٞ ظاٜٝين/نؤنٞ

ٚ ضؤأل ٚ ٥اَاز٠بْٛٝإ ي١ّ ٚ زاَٛز٠ظطاٟ ظاْػيت ٚ ٥اٜٝين ٚ خع١َتطٛظاضٟ ي١ ؾاضٚ باشَٜط٠ناْٞ ؾاّ َٚٝػط ٚ سٝذاظ 
 ١ْٝ.  غ١ضباظٟ ٚ دٝٗازٟ ٚ ظاْػيت ن١َرتزا ي١ بٛاض٠ناْٞ بٛاض٠
ٚاضٟ خؤٜإ تَٝسا ْا١َٖٝالبَٝت يا١   ١ن١غا١ٜت١ٝ نٛضز٠نإ ؾَٜٛٓ ،طػَٝٚ ١ْٝ ي١ٚآلتٞ ؾاّ  ؾاضؤنه١ ،باشَٜط ١ْٝ     

نؤؾو ٚ ؾدا١ْ ٚت١الض ١ْٚٚخَٛ خا١ْقا ٚخ١َي٠ٛتطا )ظا١ٜٚ( ٚط١ضَاٚ ٚ تباٜقٛتاخبا١ْ ٚ َعط١ؾت ٚخا١ْٟ س١زٜؼ ٚض
 .زٟ ٥اظاٖٝٞ

 
 
 

 : ي١٥١ّ بعاظٞ بٓٝاتٓا١ْ بطٜٝتري ب١ضاٟ ١َُٝ٥ ١٥ط١ض ٚ ٖؤناض٠ناْٞ
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 خاْا١قا ٚ ٥ا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ب١طؿيت ناضَٜهٞ ناى ٚ غٛٚزب١خؿ١ ٚب١تاٜبا١ت َعطا١ٚت ٚخا١َي٠ٛتطا    ٥اظانطزٕ ٚ -1
ت ٥اَاش٠ ب١ثريؤظٟ زضٚغاتهطزْٞ َعطا١ٚ  ٗاز ٚخٛزاث١ضغيت ٚ ي١ قٛض٥اْسا ٝؾ١ٜ٠َٛٝنٞ غ١ض٠نٞ ١ٜ ي١ ؾ٠َٛٝناْٞ د

  .18-غٛض٠ ايتٛب١)نطا٠ٚ
ضنطز٠ ٚ ٚايٞ ٚ دَٝطط ٚ با١ضثطؽ ٚ غااَاْساض٠نإ ز٠ٜاْٜٛػات يا١ ٥اغايت      ن١غا١ٜت١ نٛضز٠نإ ي١ َري ٚ غ١ -2

  ٔ ٚ ب١ؾاساضٟ يا١ بعاظاٞ     ٥اظاناضٟ ٚ بٓٝاتٓاْٝـ دَٝج١زل١ٜإ زٜاضبَٝت ٚ خع١َت ب١نؤ١ََيطاٟ ٥ٝػاالَٞ بطا١َٖٝٓ
ض٠نٝإ ٚ غ١ْط ٚ ق١باض٠ٟ غ١ ٟ دٝٗاز ناضٜط١ضٟؾ١ضِ غٝاغٞ ٚ ٠ٚى نؤٕ ي١ ٥اغيت غ١ضباظٟ ٚ ضِْٚٚانبريٜـ به١ٕ

تَٝهؿاهاْسْٞ  ٠ٚ٠ ٚ ٕ ضناسا ث١يا١ ب١ض  ٚ ٖا١ض٠ٖٚا ٟ خانا١َٗيطط٠نإ  يا١ ؾا١ضِ   نطزإ ٠ٝتٝب١ٓضِثؿهساضٟ ٚ ١ٖبٛٚ 
 ٍ ٚ خٛاضظ١َٝنإ.َٖٝطؾ١ناْٞ ١َغؤ

 بهٞ ٚ ١٥ٜٛبٞ ٚ ١ًََٛنٞ ب١٥١ط١ضٟ ٠ٚ١٥ٟ ضؤَي١٥ٞتاي١ غ١ضز٠َاْٞ  ٚ د١ْطا٠ٚض٠ نٛضز٠نإَري ٚ غ١ضنطز٠  -3
١آلتساضإ ي١ال١ٜٕ ز٠غ ،ي١نإٓطططتٞ ١َغؤٝب١ضغ ٠نإ ٚ ي١ططِؾ١ضٟ دٝٗاز زشٟ ؾ١ض٠زل١ خان١َٗيي١  بٛٚا١َظْٝإ طَٝطِ

اْٞ َري خؿطا، شَاض١ٜ٠ى ي١ب١س٠٠ٜٚٛظاض ٚ ٥ٝكتاعٞ ظؤضٜإ ثَٝضا٠ٚ١ْ ٚ طْٛسٚ ظ٠زثازاؾتس ٠ٚاْٞ ١٥ّ ز٠َٚي١تا١ْٚ ؾاٖ
ٖا١بٛٚ ٚغااَاَْٝهٞ طا١ٚض٠ٜإ ثَٝها٠ٚ١ْابٛٚ،     ٚبار ٚبَٝػتإ ٥ٚاف ٚ زٚنإ ٚ عا١قاضٜإ   نٛضز ز٠ٜإ طْٛس ٚ ض٠ِظ

 ،ي١سٝػابٞ خؤٜإ ١َٖيس٠غتإ ب١بٓٝاتٓاْٞ َعط١ؾت ٚقٛتاخبا١ْ ٚ ٥اٚانطزْٞ زاَٛز٠ظطاٟ خَٝطخٛاظٟ ٚ خع١َتطٛظاضٟ
ؾدا١ْنإ ٚ َٛن١ٟ ْٛشزاض ٚ ١َال َٚاَؤغتا تاخبا١ْ ٚ ١ْخؤَعط١ٚت ٚ قٛ ْا١ْت ١ْٖسَٜهٝإ ١َغط٠ف ٚ خ١ضدٞت١

 .، ١ْخؤؾدا١ْٟ ق١ضيٛضٟ(نٛاض٠ّ )بطِٚا١ْ باب١تٞ ٝاْٝـ ١ٖض ي١ سٝػابٞ خؤٜإ ز٠ٜاْساٚا١ْ بَٝص٠ناْ
 ،س١ي١ب ،زضي١ؾل ،ؾاض٠ناْٞ قاٖري٠ ،ٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٚالتٞ ؾاّ ٚ َٝػط ب١ْٚٛ غ١ْت١ض٣ ؾاضغتا١ْٝتٞ ٥ٝػالَٞز -4

١ضَٛطٛضِٚ با١ضؾطاٚاْٞ  ١َي١ُتَٝهٞ طا ، ١ْٖٚ ْا٠ْٚسٟ ظاْػيت ٚ ضِؤؾٓبري١٥ٟغه١ْس٠ض١ٜٝ بٛ ،س١َا ،س١َؼ ،قٛزؽ
سا ؾا نٛاضن١ٜ٠َٛٝ َعط١ٚت ٚ قٛتاخبا١ْٚ زاَٛز٠ظطاٟ ظاْػيت زضٚغاتهطإ ٚ يا١ٚ  ب١ غ١زإ  ،بٓٝاتٓإ ز٠غتٝجَٝهطز

       ٥اَاز٠ٜٝإ ْٛاْس. ٢ نٛضز١التساضإ ٚ غاَاْساضاْز٠غ
ي١الٜا١ٕ نٛضزاْا٠ٚ١    ١ْٟٚ ٥اظاٜٝا ٚ خ١َي٠ٛتطا ط١ٚت ٚ قٛتاخبا١ْيَٝط٠ ٠ٚى ب١ضا١ٜٝى ب١نٛضتٞ ١ْٖسَٜو ي١َٚع

 طإٚ ز٠خ١ٜٓ١ ضٚٚ.ٓبٓٝات
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  :(ؾاتُٝٞ ١٥ٜٛبٞ )غ١ضز٠َٞ ١٥تابهٞ ٚي١ غ١ضز٠َٞ ب١ض  :١ٜن١ّ
ؾاّ  ١ٖض ي١ نؤ٠ٚ١ْ ٚ ب١ض ي١ ط١ٜؿتين ١٥ٜٛب١ٝنإ بؤ ؾاّ، نٛضز ي١ ط١يَٝو ؾاض ٚ باشَٜطِ ٚ زَٜٗات ٚ ْاٚن١ناْٞ

ب١غذي با١ غ١ضناا٠ٚنإ   س١ي١ب ٚ ْاٚن١ناْٞ بانٛض، ب١ ثؿت١ؾل ٚ ب١ تاٜب١تٞ ي١ زضي ،ْٝؿت١د  بٕٛٚ ٚ طريغا٠ٚ١ْ
ٚ ت١ْا١ْت ي١ ؾاض٠ن١ طؤض٠ِغتاْٞ نٛضزإ  ز٠تٛاْري بًََٝري نٛضز ضَِٜص١ٜ٠نٞ ب١ضناٟٚ زاْٝؿتٛاْٞ زضي١ؾكٝإ ثَٝهس٠َٖٝٓا

 ٟ ايُهطزَٛغ٢ ٚ َٛغا) ٟ ايُهطز )بالؾٛ ناْٞ بالؾؤ١ٖب٠ٚٛ، زٚٚ ن١غا١ٜتٞ ١ْْاغطاٟٚ نٛضز ب١ ْا٠ٚ َكرب٠ االنطاز )
، 311، 2/298، ابٔ عػانط، تاضٜذ زَؿل) ٚ ١ٖض ب١ ْاٟٚ خؤٜا٠ٚ١ْ ز٠ْاغطا ١ٖض١ٜن١ ٚ َعط١ٚتَٝهٝإ ٥اٚانطز٠ٚٚ

316.) 
 نٛضِٟ بالؾؤٟ ١ٖناضٟ ٣نٛضِٟ عٝػا ٣نٛضِٟ ذل١َ١زؾَٝذ غ١ٜؿ١زٜٔ بالؾؤٟ نٛضِٟ عٝػا٣ ب١ زٚضٟ ْاظاْري 

)تاضٜذ بَٝت ناضٟ َعط١ٚت١ن٥١اٚا بٛٚ ٠ٚ١ْٟ بالؾؤٟ نٛضز٣ٟ زضي١ؾل ٚظ( ن١ زاْٝؿت1290ٛ-1228ى/625-689)
 (.1/2/204، ايربظايٞ

 

١ خٝالؾ١ٟ ن١ْس غاَيَٝو ٠ٚظٜط بٛٚ ي زاضٟ ظ٠ضظاضٟ ي١ ٚآلتٞ ١ٖٚيَٝط،ٞ نٛضِٟ غاالض ي١ ٖؤظٟ ْاٚٝازٍ ع١يايع -
تَٝٝسا ١َظٖا١بٞ   ٠ٚ تا٥ٚاٚانطز قٛتاخبا١ٜ١ْنٞ ؾاؾٝعٞ ي١ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ ،نٛشضا٠ٚظ 1153/ى548غاَيٞ  ُٝٞ ٚؾات

٠ َٚٚعط١ٚتَٝهٝـ ي١ باشَٜطٟ بًبٝؼ زضٚغتهطز عط١ٚتَٝهٞ ي١ قاٖري٠ٟ ثاٜت١خسا ٚؾاؾٝعٞ خبَٜٛٓسضَٟ، ١ٖض٠ٖٚا ن١ْس َ
َٜٚطِاٟ زضٚغتهطزْٞ َعط١ٚتَٝهٞ ط١ٚض٠ ي١ طا١ض٠ِنٞ   َابٛٚ. ظ ( ١ٖض1282ى/681ّ ن١ تا ضؤشطاضٟ )ابٔ خًهإ: 

ٖا١ض٠ٖٚا ؾ١قٝا١ ٚ ثٝاٚناانٞ ؾااض٠ظٚضٟ      ،ٚ تامٛٚ ثَٝساٜٚػت١ٝنإ ي١ س١ٚظ ٚ دؤطا ١َٖ ( ي١ط١ألباب ايفطازٜؼ)
 .(1)بٓٝات ْا٠ٚ باب ايبٝاع١ )ظ( َعط١ٚتَٝهٞ ي١ تاخ1101ٞى/494 : ّ)األَاّ إبطاِٖٝ بٔ ذلُس ايٛاعغ

 ١طٞ ي١ ٚآلتٞ ؾاّ ٚ ١ض٠ ْاغطاٚ بٛٚ ي١ غ١ضز٠َٞ ١٥تابن١ َريَٜهٞ ٖ ٟ َا٢ََٓٝ ط١آلَيٞنٛضِ ٢َٛداٖٝس٠زٜٔ بعاْ -
ن١ْس ٥اظا١ٖٝنٞ يا١ زضي١ؾال بٓٝاتٓاا٠ٚ ٠ٚى قٛتاخباْا١ٟ َٛداٖٝاسٟ دا١ٚاْٞ ٚ        ،ظ َطز1160٠ٚٚ/ى555غاَيٞ 

 .(2)َٛداٖٝسٟ ب١ضِاْٞ ٟقٛتاخبا١ْ
ثَٝـ زا١َظضاْسْٞ ز٠َٚي١تٞ ١٥ٜٛبٞ َا١ٜ٠ٚى  ق١الس١زٜٔتإ باٚنٞ غَٛي ٣ظ (1172ى/568)ّ ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛب -

نا١ با١    ثٝاٚنانإ يا١ باشَٜط٠نا١ بٓٝاتٓاا   َا١ٜ٠ٚزا خا١ْقا١ٜنٞ بؤ قؤؾٝإ ٚ  ٚي١ ،طٟ ب١عًب١ى بٛٚب١ضثطغٞ باشَٜ
ًهاإ ٥ا١ّ   ت ٚ س١ٚظَٜهٞ ٥اٟٚ ي١ قاٖري٠ ٥اٚانطز٠ٚٚ ٚ ابأ خ ظ َعط1170ٚ١ى/566غاَيٞ  ( ز٠ْاغطا ٚايٓذ١ُٝ )

 . (3)ناضا١ْٟ ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛبٞ ب١ناٟٚ خؤٟ ب٠ٛٝٓٝ
 ٚ ٠ٚٛدََٝٗٝؿااتناا١ْس ثامشا٠ٜٚاا١نٞ ب١ قاا١الس١زٜٔتإ َاااَٞ غااَٛي ٣ظ(1169ى/564)ّ ٜٔ ؾااَٝطنؤز١٥غاا١ز٠ -

 .(4)ي١ سٝذاظ ٣ ثريؤظ١َز١ٜٓ ( ي١ضباط)باتَٝه١ٜض -خا١ْقا ططْطرتٜٓٝإ
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ٟ َا١ضٚاْٞ نا١   (ٟ ناٛضز يا١ ٖاؤظ   )ابٛاهلٝذةا٤ ٟ ين ناٛضِ َاري غا١ٜؿ١زٜٔ سٛغاَٝ    ،١ٖض ي١ قاٖري٠ٟ ثاٜت١خت -
( ٚ  خٛخ١ سػنيٚا١ْ )ي١ ،١َٜٓٛ٠ٚٚاضَٜهٞ ب١دََٝٗٝؿتؾٛ ن١ْس ،ي١ خٝالؾ١ٟ ؾاتُٝٞ ْاغطاٚ بٛٚ ن١غا١ٜت١ٝنٞ زٜاض ٚ
ؾازٟ بطاٟ َري غ١ٜؿ١زٜٓٝـ ي١الٟ خؤ٠ٚ١ٜ ناالنٞ ٥اٚاناضٟ  (تاز املًٛى) ،قٓطط٠ سػني ٚ ) ط١ضَاٟٚ )ايطقاقٞ(

 .(5)١ٖب٠ٚٛ
 

 ٛبٞ:ضؤشطاضٟ ز٠غ١آلتٞ َاَيباتٞ ١٥ٜ ز٠ّٚٚ: ي١
 

غ١زإ ن١غا١ٜتٞ غٝاغٞ ٚ غ١ضباظٟ نٛضز ي١ ، ٠ٚى ن١ْسٜٔ داض باغهطا ْسٟ ز٠َٚي١تٞ ١٥ٜٛبٞي١ط١أل زا١َظضا        
ٛ َتطةٛع ٚ خٛزإ ق١آل َٚري ٚ ؾ١ضن١ض ٚ د١ْطا٠ٚض ٚ خؤب١خـ ) غ١ضؤنٗؤظ ضزغاتا٠ٚ١ْ  ( ٚ َٛداٖٝسٟ نٛضز يا١ ن

 ١ت َعط١ؾت ٚ قٛتاخباْا١ ٚ ١نإ ب١ تاٜب١ٜٝ شَاض٠ٟ ٥اظا١ٖٝ ظاْػتٝبؤ ،١٥ٝ٠ٚ١ٜٛبٝ نا١ْٖٞاؾث٠ٜٛ١ْسٜٝإ نطز ب١ 
 :ط١يَٝو ثرت ز٠بٔ زٟي١ ٚآلتٞ ؾاّ َٚٝػط ٚدَٝطاناْٞ  خا١ْقا

 
 ؾاضٟ س١ي١ب:١ناْٞ َعط١ؾت -أ

داْساض ب١ضؾط٠ٖٞ  -ٕ نٛضِٟ د١ْس٠ضنٛضِٟ غًَُٝا زٚاتط َري غ١ٜؿ١زٜين ،س١ي١بي١  َعط١ؾيت ١٥غ١ز٠زٜٔ ؾَٝطنؤ -
 نطز.

 خٞ باْكٛغا.َعط١ؾيت عٝػاٟ نٛضز ي١ ٖؤظٟ ١ٖناضٟ ي١ تا -
 .نٛضِٟ ١َضٚاْٞ ١ٖناضٟ نٛضِٟ َٛدًٞ عع٠زٜينَري َعط١ؾيت  -
 .ق١الس١زٜٟٔ نٛضِٟ خسض طاملًو ايعافَعط١ؾيت  -
 .َعط١ؾيت غٓذاضٟ -
 َعط١ؾيت غ١ٜؿ١زٜين نٛضِٟ داْساض. -
 .ٗطاَْٞعط١ؾيت َٝ -
 (.ساض٠ االنطازَعط١ؾتَٝو ي١ ) -
 .َعط١ؾتَٝهٞ تطٟ َري غ١ٜؿ١زٜٔ -
 .َعط١ؾيت ظ٠ضظاضٟ -
 ١٥ضبًٝٞ. َعط١ؾيت د١الي١زٜين -
 َعط١ؾيت ب١ؾ١ٜٚ١ٓنإ. -
  .ٗطاَْٞعط١ؾتَٝهٞ تط ١ٖضب١ ْاٟٚ َٝ -
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 َعط١ؾيت ابٔ باؾو. -
 َعط١ؾيت ق١ضيٛضٟ ن١ ي١ال١ٜٕ َري سٛغا١َزٜين ق١ضيٛض٠ٚ١ٜ ٥اٚانطا٠ٚ. -
 َعط١ؾيت نٛضز٠ى. -
 .ابٔ ابٞ اهلٝذا٤َعط١ؾيت  -
 (6)َعط١ؾيت غابك١زٜين نٛضز. -
 :زٟٚ قاٖري٠ ٚ ؾاض٠ناْٞ  ٞ زضي١ؾلَعط١ؾت١ناْ -ب
 .(7)َعط١ؾيت َري ؾ١ٖاب١زٜٔ ١٥ظي١زٟ نٛضز ي١ ؾاضٟ غ١ؾ١ز-
 .(8)َعط١ؾيت ابٔ ١َْه١الٕ -
 َعط١ؾت١ناْٞ ثاؾاناْٞ ١٥ٜٛبٞ. -
  .(9)َعط١ؾيت نانٞ ي١ قاٖري٠ -
١َظاضٟ  ي١ ْعٜو ي١ ؾاضٟ خ١يٌٝظ(1217ى/614َعط١ؾيت َري ب١زض٠زٜٔ ذل١َ١زٟ نٛضِٟ ١٥بٞ قامسٞ ١ٖناضٟ)ّ  -

 . 164أبٛؾا١َ، شٌٜ ايطٚنتني، مس١ظض٠تٞ ْٜٛؼ)
 . (10) (َٓؿا٠ املٗطاْٞو ي١)َعط١ؾتَٝ -
ٔ ١ٖناضٟ ي١ طْٛسٟ )ايؿتا(ٟ ْعٜو قٛزؽ ن١ ي١ ال١ٜٕ َريغ١ٜؿ١زٜٔ عٝػا نٛضِٟ سٛغاَٝ  َعط١ؾيت غ١ٜؿ١زٜين -

 .(11)ا٠ٚزضٚغتهطا٠ٚ ٚ تا ٥ٝػتا ف ١ٖضَظ 1260/ى658ٟ قامسٞ ١ٖناض٠ٚ١ٜ ي١ غاَيٞ نٛضِ
يا١ غااَيٞ    ٟ عَٛا١ضٟ بطتاغاٞ ناٛضز٠ٚ٠   ابًٛؽ يا١ الٜا١ٕ َاري عٝػااٟ ناٛضِ     ؾاضٟ ت١ض َعط١ؾيت بطتاغٞ ي١ -

ا١٥ّ ضِؤشطاض٠ف ١ٖضَا٠ٚ ٚ ب١ٜا١نَٝو يا١ ق١ؾا١ْطرتٜٔ َعط١ؾتا١ناْٞ تا١ضابًٛؽ       ٚ ت ظ ٥اٚانطا1310٠ٚ/ى710
( ز٠َيَٝت ي١ عُط بٔ عبسايػالّ تسَط٠ٟٚى )َٝشطاب١ن١ؾٞ  ،زاز٠ْطَٜت ٚناضٜط١ضٟ بٝٓاغاظٟ ١٥ْس٠يٛغٞ ث٠َٛٝزٜاض٠

 .(12)ناضَٖٝٓطا٠ٚاضٟ ١٥ْساظ٠ٜٞ ي١ زضٚغتهطْٝسا ب١ى/١َٖٛٚ َعط١ٚت١ناْٞ يٛبٓإ ١َٜٟٓٚ ١ْٝٝٚ ٚضز٠ناضٟ ٚ دٛاْه
ن١َٚٛ  2011ي١ ٖا٢ٜٓٚ غاَي٢  تَٝسا ز٠نطَٜت ٚ ١٥ّ َعط١ٚت١ تا ٥َٝػتاف ٥ا٠ٚزا١ْ ٚ َْٜٛص٣ دَٛع١ ٚ د١َاع١ت٢ -

 .-زات١زَٛض٣  غ١ضّ ي١ّ َعط١ٚت١ ٚ ي١ زنتؤض ع١َٛضيٛبٓإ ٚ 
 .(13)ق١الس١زٜٔظاٟ غَٛيتإ  َري َٛغ١ى خاَيؤَعط١ؾيت -
، ١ْ١ٖؽ ي١ َرياْٞ ْاٚزاضٟ نٛضز٠ ي١ ي١ قاٖري٠ نٛضِٟ َري ب١زض٠زٜٔ ١ْٖؼ )ابٔ ٖٓؼ( يت َري غ١عس٠زٜينَعط١ؾ -

 .غ١ضز٠َٞ ١٥ٜٛبٞ
 . 3/591 ،تأضٜذ أبٔ قانٞ ؾٗب١ ١ٟٝ قاٖري٠ )َعط١ؾيت َري ؾ١ض٠ؾ١زٜين نٛضز ي١ سٛغَٝٓ -
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 ٛتاخبا١ْ:ق -
ْط١ضٟ ضابٕٛٚ ب١ اٚغ١َرياْٞ نٛضزٟ ٖ ،ثاؾإ ي١ ؾاّ ي١ َٝػط ٚ ق١الس١زٜٔبْٛٚٞ غَٛيتإ زٚاٟ ز٠غتب١ناض     

ٕٚ غ١ضز٠َٞ ١٥ٜٛبٞ ٚ ز٠غتجَٝهٞ غ١ضز٠َٞ ١ًََٛنٞ ١ٖض ب١ضز٠ٚاَبٛ ٜٞنؤتا٥اظانطزْٞ شَاض١ٜ٠ى قٛتاخبا١ْ ٚ تا 
 :زٟٚ ؾاض٠ناْٞ قٛزؽ، خ١يٌٝ  ،ضي١ؾل، س١ي١ب، زؾاض٠ناْٞ قاٖري٠ ي١ غ١ض ٥اظانطزٕ ٚ بٓٝاتٓاْٞ قٛتاخبا١ْ ي١

 ١ٖناض٠ٚ١ٜ زضٚغتهطا٠ٚ. ٜينقٛتاخبا١ْٟ ١ٖناضٟ ي١ قاٖري٠ ي١ ال١ٜٕ َري خؤؾرت -
اْٝاا١ ياا١ غاااَيٞ ٟ تًًٝااٞ ١ٖظبقٛتباا١زٜٔ خ١غااط٠ٟٚ نااٛضِ( ٥اٚان١ض٠ناا١ٟ َااري ايكطبٝةة١ )قٛتاخباْاا١ٟ قٛتبٝاا١ -

 . (14)ظ1174/ى570
ي١ غ١ضز٠غت١ٚ ثَٝؿ١ْطٞ َرياْٞ نٛضزٟ ي١ؾاهطٟ ٥ا١ٜٛبٞ   خؤؾرتٜين ١ٖناضٟ ٚ قٛتب١زٜٔ خ١غط٠ٟٚ ١ٖظباْٞ     

 بٕٛٚ.
١ٖناضٟ ١٥ّ قٛتاخبا١ْٜا١ٟ يا١ غااَيٞ     نٛضِٟ ١٥بٞ قامسٞ ٟذل١َ١ز قٛتاخبا١ْٟ ١ٖناضٟ ي١ قٛزؽ، َري ب١زض٠زٜٔ -

ن١ظطَٜهٞ بإ ي١ ،(15)ي١غ١ض خَٜٛٓسناضإ ٚ ؾَٝطخٛاظاْٞ ١َظ١ٖبٞ ؾاؾٝعٞ ٠ٚقؿٞ نطز٠ٚٚٚ  ظ ٥اٚانطز1213٠ٚ/ى610
 : ن١ ي١ ؾ١ف زَٜطِ ثَٝهٗات٠ٚٛ ١َ١٥ف ز٠ق١ن١ٜ١تٞ ،نٛاضطؤؾ١ ٠ٚقؿٓا١َٟ ١٥ّ قٛتاخبا١ٜ١ْ ١َٖيهؤَيسضا٠ٚ

 
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ"

 ع٢ً أقشاب ١أْؿأ ٖصٙ املسضغ١ املباضن
 اهلل عٓ٘ املٛىل ايهبري ايػاظٟاألَاّ ايؿافعٞ ضنٞ 

 اهلل ٘اجملاٖس ايؿٗٝس بسضايسٜٔ ذلُس بٔ أبٞ ايكاغِ اهلهاضٟ ضمح
 .. َٔ أٚالزٙ نجطِٖ.ٚ تكبٌ َٓ٘ يف ؾٗٛض غ١ٓ عؿط٠ ٚ غتُا١٥ ٚ دعٌ ْعطٖا اىل األضؾس ٚ

 ِٗٝغعاهلل تعاىل... ٚ دعٌ 
  .quds.org-www.el) "عًٝ٘اهلل ٚ ملٔ تطسِ  َ٘ؿهٛضا ٚ شْبِٗ َػفٛضا ٚ ضمح

 
 ي١ زضي١ؾل. ق١الس١زٜٔقٛتاخبا١ْٟ )غت ايؿاّ( ٟ خٛؾهٞ غَٛيتإ  -
 ٥اظانطا٠ٚ. ق١الس١زٜٔيعازٍ( ٟ بطاٟ غَٛيتإ ( ي١ زضي١ؾل ب١ بطٜاضٟ )املًو ا)ايعازي١ٝقٛتاخبا١ْٟ  -
 .)ايكُٝط١ٜ ايهرب٣ قٛتاخبا١ْٟ ق١ضيٛضٟ ١َظٕ  -
 (٣ايكُٝط١ٜ ايكػطق١ضيٛضٟ بهٛٚى ) ٟاخبا١ْقٛت -
 قٛتاخبا١ٜ١ْنٞ زٟ ق١ضيٛض١ٜنإ. -

 ي١ ؾاضٟ زضي١ؾل ٥اظانطإٚ. ٟ ق١ضيٛض١ٜٝنا١٥١ّٜٕ غَٞ قٛتاخبا١ْ 
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 .قٛتاخبا١ْٟ ق١ضيٛضٟ ي١ ؾاضٟ س١ي١ب -
 .(ّنٛاض٠بطِٚا١ْ باب١تٞ ز٠ضباض٠ٟ ناالنٞ ٥اظاناضٟ ق١ضيٛض١ٜنإ )قٛتاخبا١ْٟ ق١ضيٛضٟ ي١ ؾاضٟ خ١يٌٝ  -
 ي١ قاٖري٠. ق١الس١زٜٔتإ تاخبا١ْٟ َري ن١ٖاضن١ؽ)دٗاضنؼ( ي١ َرياْٞ غَٛيقٛ -
 ( ي١ قاٖري٠.)ايكٛق١ٝ تاخبا١ْٟقٛ -
 (. َٓؿأ٠ املٗطاْٞقٛتاخبا١ٜ١ْى ي١ ) -
 ٥اظاٟ نطز٠ٚٚ. ق١الس١زٜٔؿ١زٜٔ تػتهري ٟ بطاٟ غَٛيتإ قٛتاخبا١ْٟ غ١ٜؿٞ ن١ غ١ٜ -
 .(16)٠ًٚٚو ايعازٍ( ٥اظاٟ نطزنهٞ )امل خاتْٛٞ َؤْػ١ ،قٛتاخبا١ْٟ قٛتب٢ -
١٥ّ خا١ٜ١ْ ي١ال١ٜٕ َري ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ عٝػااٟ   ،) ايرتب١ اجلايك١ٝ ي١ ت١ْٝؿت  ،( ٟ ١ٖناضٟزاض احلسٜحخا١ْٟ س١زٜؼ ) -

َااْطٞ ض٠ِدا١بٞ غااَيٞ     ظ( يا١ 1271ى/669ّ زٟ ناٛضِٟ ٥ا١بٞ قاامسٞ ١ٖناضٜا٠ٚ١ )    نٛضِٟ َري با١زض٠زٜٔ ذل١َا١  
  (.2/44 ،األْؼ اجلًٌٝ ،ٓبًٞاحل)ظ ٥اٚا ٚ ٠ٚقؿهطا٠ٚ 1268ى/666

ظ 1237ى/635ع١يٞ نٛضِٟ ١٥بٞ ظنطٟ ي١ غااَيٞ  ١زٜٔ ١٥بٛقٛتاخبا١ٜ١ْى ي١ ؾاضٟ ١َنه١ ي١ ال١ٜٕ َري د١َاي -
ٟ  ، 1/281س ايجُني، عكايفاغٞ، ايبٓٝات ْطا٠ٚ ٚ ١ٖض ب١ ْاٟٚ خؤ٠ٚ١ٜ ز٠ْاغطا) َاَيبااتَٝهٞ دا١ْطا٠ٚضٟ    ١٥بٞ ظناط

 .ا٠ٚنٛضِ ٚنٛض٠ِظاناْٞ ١٥بٞ ظنطٟ ضؤَيٞ ١َظْٝإ طَٝطِ ،بْٞاٚزاضٟ نٛضزٕ ي١ غٛثاٟ ١٥ٜٛ
ٞ ( ي١ غاَياْنياجملغبع ٗطاْٞ ْاغطاٚ ب١ )ؾ١َػ١زٜٔ ؾَٝطؤٟ نٛضِٟ سٛغَٝين َٝ( َريٟ ١َظٕ اجمل١ْٝٛٓقٛتاخبا١ْٟ ) -

( )ايتٛبة١ تٞ ٚ َعطا١ٚ  (ايؿا١َٝ ايربا١ْٝي١ باظاضِٟ غاضٚدا ي١ َْٝٛإ قٛتاخبا١ْٟ ) ظ ١٥ّ قٛتاخبا1237ٟ١ٜ١ْى/635
زٚاٟ َطزْٝؿٞ ١ٖض ي١ٚآ َْٝصضا٠ٚ، ١ْٖٛن١ف طًَهؤٚ َعط١ٚتَٝهٞ بهاٛٚى ٚ خ١َي٠ٛتطانا١ ٖا١ض     ٚ زضٚغت نطز٠ٚٚ

 (.208-2/207َا٠ٚٚ ب١ ؾَٝذ دلاٖٝس ز٠ْاغطَٜت)َعذِ زَؿل ايتاضخيٞ، 
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 ظا١ٜٚ:-خ١َي٠ٛتطا
أبٛ ي١ٚا١ْ ) ،ظاٖٝسٟ نٛضز ١ٖبٕٛٚ ٝاٚناى ٚؤيف ٚ ثق ٞ ب١ضناٚشَاض١ٜ٠ن ،ٞ ٥ٝػالَٝساٜؤؾٝط١ضبعاظٞ ق َْٝٛي١       

ايؿٝذ دةانري   ،ايؿٝذ عسٟ بٔ َػافط اهلهاضٟ ،تاز ايعاضفني أبٛ ايٛفا٤ احلًٛاْٞ ،أبٛ ذلُس ايؿٓبهٞ ،بهط اهلٛاضٟ
ٚ ١َظْٝإ  ضاب١ضإ ٚ ثَٝؿ١ْطاْٞ ١٥ّ بعاظ١ ز٠ٖات١ٓ شَاضزٕ ٚ ضؤَيٞ ١ٖض٠ زٜاض ن١ ب١  ...ٖتسٟايُهطزَادس  ،ايعاٖس

 اْاغٞ ي١ دعانٞ ٥ٝػالَٝسا.زؤؾٝط١ضٟ ٚ خٛا ي١ بآلٚنطز٠ٚ١ْٟ ٖعضٟ قطِطَٝ
طام خٛزإ خ١َي٠ٛتطاٟ تاٜب١تٞ خؤٜإ بٕٛٚ ض ي١ نٛضزغتإ ٚ ض ي١ عَٝ ،ٞ نٛضزاْؤيف ٚ ثٝاٚنانشَاض١ٜ٠ى ي١ ق      

اْاغإ زا١ْ٠ٚناْٝإ خٛاث١ضغيت ٖات٠ٚٛ ن١ خزَٚٝػط، ي١ غ١ضنا٠ٚناْسا ْاٟٚ ز٠ٜإ خ١َي٠ٛتطاٚ ضِٜبات ٚ خا١ْقاٟ خٛ
  ٚ ثٝاٚناناْٞ نٛضز بٕٛٚ، ي١ٚا١ْ:

 ٗطاْٞ.ٞ ؾَٝذ خسضٟ َٝناْخ١َي٠ٛتطا -
يف نٛضز٠ ي١ ٚآلتٞ َٝػط ي١ ز٠غجَٝهٞ غ١ضز٠َٞ ١ًََٛنٞ ٚ ي١ ؤزاضتطٜٔ قٗطاْٞ ١َظْرتٜٔ ْٚاٚذ خسضٟ َٝؾَٝ      

 -658َٛيتاْٞ َا١ًَٛنٞ بٝاربؽ )  ال١ٜٕ ز٠غ١آلتساضإ ٚ َرياْٞ َٝػاط٠ٚ٠ طا١يَٝو ضَٜاعزاض ٚ خؤؾاتعٞ باٛٚ، غا      
 دٞؾاَٝ  ت١ْا١ْت ؾَٝذ خاسض با١   ،ٚ ي١ ٥اخاؾتين ؾَٝذ ز٠ض١ْز٠نٛٚ و ضَٜعٟ يَٝس٠ْاظ ( ط١ي1277َٝ -1260/ى676

 بٝربؽ ز٠ْاغطا. غَٛيتإ
زاٜو ب٠ٚٛ ٚي١ غاَيٞ تإ ي١َ١١ز١ٜٟ غ١ض ب١ دعٜط٠ٟ بٖٛذل ٗطا١ْٝ ٚ ي١ طْٛسٟٗطاْٞ ي١ ٖؤظٟ َٝذ خسضٟ َٝؾَٝ      
 ٠ٚ.ٚظ َطز1277/ى676
 :ي١ٚا١ْ ،تطا١ٜى خٛزاث١ضغيت ز٠نطز٠ؾَٝذ خسض ي١ ن١ْس خ١َيٛ     

 ؾل.زضي١ ( ي١املع٠نٝاٟ ) ي١ خ١َي٠ٛتطا١ٜى -
 .خ١َي٠ٛتطا١ٜى ي١ ظيل -
 ى. ١عًب١تطا١ٜى ي١ بخ١َي٠ٛ -
 . محا٠ -٠تطا١ٜى ي١ س١َاخ١َيٛ -
 . (17)ٟ تاخٞ )باب ايؿتٛح(٠قاٖري٠، ي١ ز٠ض٠ٚ خ١َي٠ٛتطا١ٜى ي١ -
 (. ايكطاف١ ايكػط٣خ١َي٠ٛتطاٟ ع١ز٠ٟٚ ي١ ق١ضاؾ١ٟ بهٛٚى ) -
ٚاتط ب١ ْاٟٚ ، زظ(1162ى/557ْاٟٚ ؾَٝذ عٛز٠ٟ نٛضِٟ َٛغاؾطٟ ١ٖناض٠ٚ١ٜ ْاغطا٠ٚ )ّ ب١ ١٥١ّ خ١َي٠ٛتطاٜ       

ٔ ي١ ١ٓزٜؾَٝذ ظ٠ٜ ،٠ٚ١َ ز٠ْاغطا٠ٞ زٜٚٚنٛضِٟ ؾَٝذ عٛز٠ ٞنٛضِٟ ؾَٝذ ؾ١ض٠ؾ١زٜٔ س١غ١ْ ٞؾَٝذ ظ١ٜٓ٠زٜٔ ٜٛغؿ
١٥تابهٞ  يؤيؤ ض٠ٟ ؾاّ بٛٚ ١ْخامس١ ثاف ٠ٚ١٥ٟ ب١زض٠زٜٔنٛضزغتاْٞ َٖٝال ٚ ٥اٚازا،  ١٥ٍزلاَٞ َٖٝطؾ١ناْٞ ١َغؤ

 . (18)زا غَٝساض٠ؾَٝذ ؾ١ض٠ؾ١زٜين ي١ َٛغأل
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 ْاغاْس١٥٠ّٚٚ خ١َي٠ٛتطا١ٜٟ  ( ب١ زضَٜصَٟػادس َكط ٚاٚيٝاؤٖا ايكاحلٕٛض٠ غٛعاز َاٖري ذل١َ١ز ي١ نتَٝب٢ )زنتؤ
 .(19)ؤت٠ٚ١زٞ بآلٚنطن١ْس ١ٜ١َٜٓٚن

نٛضِٟ َري  ظ ( ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ ي١ال١ٜٕ َري ب١زض٠زٜين1336/ى737ين نانٞ نٛضز )ّ ذ سٛغَٝاٟ ؾَٝخ١َي٠ٛتط -
( ي١ قاٖري٠ زضٚغتهطا٠ٚ  غٜٛك١ ايطٜـي١ تاخٞ ) ظ 1313ٚ/ى713(٠ٚ٠ ي١ غاَيٞ ؾ١ض٠ؾ١زٜين َٝٛاْساض )املُٗاْساض

 . (20)ين نان١ٝنانٞ نٛضز٠ ٚ بطاٟ ؾَٝذ سٛغَٝ َري ب١زض٠زٜٔ ي١ ٖؤظٟ
 . (21)ؤيف ي١ّ ٖؤظ٠ ز٠ضن١ٚتْٕٛٚب١نٞ ٖؤظَٜهٞ نٛضز٠ ٚ شَاض١ٜ٠ى ق، ؾ١ي١ قاٖري٠ خ١َي٠ٛتطاٟ ؾ١ْب١نٞ -
َٛداٖٝااسَٜهٞ نااٛضز٠ ياا١ غاااَيٞ  طياا١زٜٔ ثٝاٚناااى ١ْٚطياا١زٜٔ ٥اا١ٜٛبٞ نااٛضز، ؾااَٝذ ١ْ ذخاا١َي٠ٛتطاٟ ؾااَٝ -

ظ ي١ ؾ١ضٟ ) ؾكشب ( يا١  1302/ى702ٚ ي١ غاَيٞ  ز٠ضب١ز٠ضٟ ؾاّ ٚ َٝػط بٛٚ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ظ ي1288١ى/687
 . (22)بٛٚ ٞ قٛتابٞ ٚ ؾاططزٟ ؾَٝذ ١ْطي١ز٢ٜٓٔ نانذ سٛغَٝزشٟ ١َغؤَي١نإ خؤٟ ب١ نٛؾتسا، ؾَٝ

 .خ١َي٠ٛتطاٟ خ١آلتٞ -
ذل١َا١زٟ خا١آلتٞ ٜا٠ٚ١     ْٔاقاط٠زٜ ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ ي١ز٠ض٠ٚ٠ٟ ) باب ايٓكط( ي١ قاٖري٠ ٥اظانطابٛٚ با١ْاٟٚ       

 . (23)ٖاتؤت١ ظ١ؾاضتٔظ َطز٠ٚٚ ٚ ١ٖض ي١ خ١َي٠ٛتطان١زا 1336ى/737ْاغطابٛٚ ن١ ي١ غاَيٞ 
)ايػداٟٚ،  ظ(1456-1375ى/860-777)ي١ زضي١ؾل ١ٖظباْٞذل١َ١زٟ نٛضِٟ َٛغاٟ  ْاقط٠زٜٔ خ١َي٠ٛتطاٟ -

 . 10/65ايه٤ٛ ايالَع، 
ال١ٜٕ َري سٛغا١َزٜٔ سٛغَٝين ناٛضِٟ   ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ ي١ ،زؽي١ ؾاضٟ قٛ اجلراحية(طاٟ د١ضِاسٞ )خ١َي٠ٛت -

ي١ نٛضزغتإ ي١ ٖؤظٟ  (اجلراحية) زضٚغتهطا٠ٚ ن١ ١ٜنَٝو بٛٚ ي١ َرياْٞ ق١آلٟؾ١ض٠ؾ١زٜٔ عٝػاٟ د١ضِاس٠ٚ١ٝ 
ظ 1201ى/١598 َاْطٞ غ١ؾ١ضٟ غاَيٞ ي ٚ س١ز٠ٚ١ٜٓال١تإ قك١الس١زٜٓزٚاتط ث٠ٜٛ١ْسٟ نطز ب١ غَٛي ،ٗطاَْٞٝ

ن١ ز٠ن١ٚت١ الٟ باانٛضٟ  ي١ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ َْٝصضإٚ  ت١ضَٞ خؤٟ ٚ شَاض١ٜ٠ى ي١ ١ٖظاآلْٞ د١ْطا٠ٚضٟ ،٠َٚطزٚ
 .(2/44 ،األْؼ اجلًٌٝاحلٓبًٞ، ) غ١ض ٠ٚقـ نطابٟٛٚ قٛزغ٠ٚ١ ٚ ن١ْس ع١قاضاتَٝهٞ ي١ؾاض

، ب١ ١2021َػاأل: ف ؾَٝذ د١ضِاح ي١ ط١ض٠ِن١ ١ٖض٠ ْاغطا٠ٚنا٢ْ قٛزغ١ ٚ َاْط٢ ثَٝٓذ٢ ٥تا ١٥َطَؤ -      
َٝه٢ قٛضؽ ٚ غ١خت ي١ َْٝٛإ ٥ٝػاطا٥ٌٝ ٚ  ٚ تؤثباضاْ ٖؤ٣ ََٛيه١ٝت٢ ن١ْس خا١ْٜٚٛن٢ ١٥ّ ط١ض٠ِن٠ٚ١، ؾ١ضِ

، ٣٠ٚ١٥ دَٝطا٣ ٠ٚ٠َٜص٣٠ نَٝؿا ٚ باغٛخٛاغ٢ ؾَٝح د١ضِاح ط١ضَبٛٚؾ١ي١غت١ٝٝٓٝنإ ب١ضثابٛٚ ٚ ن١ْس ضؤشَٜو زض
ي١ ١ْظا٢ْ ٚ ١ْؾاض٠ظا٠ٚ١ٜٝ، ٚاٜإ بآلٚنطز٠ٚ٠ ن١  ١٥ّ  آل١ٜت١ٝٝنا٠ٕ نؤ١َزاخ١ شَاض١ٜ٠ى َاَيج١ضِ ٚ ث١جي٢ تؤضِ

 .-َري٠ نٛضز٠ ب١ ؾَٝذ د١ضِاح ْاغطا٠ٚ نؤْه١ د١ضِاز ٚاتا ْٛشزاض٣ غَٛيتإ ق١الس١زٜٔ ب٠ٚٛ
 . 4/112شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، ()غٛط١ زَؿلخ١َي٠ٛتطاٟ ع١يٞ نٛضِٟ ١٥بٞ قامسٞ نٛضز ي١ غؤت١ٟ زضي١ؾل ) -
ظ( ي١ َاَيباتٞ نٛضز٠ طؤضِاْا١نإ يا١   1367ى/768()ّٜٛغف ايعذَُٞٝذ ٜٛغؿٞ نٛضز ْاغطاٚ ب١ )خ١َي٠ٛتطاٟ ؾ -

  (.13/313ط )خريايسٜٔ ايعضنًٞ، االعالّ، ػق١ضاؾ١ ي١ َٝ
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زٚٚاتط بؤّ ز٠ضن١ٚت ن١ ١٥ّ ؾَٝذ ٜٛغؿ٢ ع١د٢َ١ طؤضاْٞ ١ٜ، ١َٖإ ١٥ٚ قؤؾ١ٜ١ٝ ن١ ي١ نٛضزغتإ ب١  -
 .-زٚٚاّٚ ١٥ّ ثطغ١ ١ضِي١باض٣٠ ََٝصٚٚ ٚ ن١يتٛٚض٣ نٛضز٠ٚ١ٜٝ( ي١َتَٝب٢ )ي١ ن ز٠ْاغطا، باباطٛضِطٛضِ

، تاضٜذ ابةٔ قانةٞ ؾةٗب١   خ١َي٠ٛتطاٟ ١ٖظباْٞ ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜ ب١ ْاٟٚ ؾَٝذ ؾ١ض٠ؾ١زٜين ١ٖظ٠با٠ٚ١ْٝ ْاغطا٠ٚ) -
3/591.) 
 ٠.ريخ١َي٠ٛتطاٟ ؾَٝذ خسضٟ نٛضز ي١ ط١ض٠ِنٞ سٛغ١ٜٝٓ١ٟ قاٖ -
ٗطاْٞ ٚ ١َٖٜٛٚإ (ٚ طًَهؤٟ َٝاجمل١٥١َْٝٛٓٝـ ي١ باظاضِٟ غاض ٚ دا ي١ ت١ْٝؿت َعط١ٚتٞ ) ٗطاْٞاٟ َٝخ١َي٠ٛتط -

بطِٚا١ْ: طًَهؤٟ )ٗطاْٞ، تا ٥َٝػتاف طًَهؤن١ ٚ َعط١ٚتَٝهٞ بهٛى ١ٖضَا٠ٚ١َٜٓ٠ٚ بؤ َري ؾ١َػ١زٜٔ ؾَٝطؤٟ َٝز٠ط١ضِ
 .اجمل١ْٝٛٓ ٗطاْٞ ٚ قٛتاخبا١ْٟ)َٝ
ٛ (ٟ زضي١ؾل، ثٝاٚناى ٚ خايكاحل١ٝ( ي١ تاخٞ )ايػػٛي١ٝخ١َي٠ٛتطاٟ ) - ع١باسَٚيآل ذل١َا١زٟ   ١َي٠ٛتطريٟ ناٛضز ١٥ب

ٞ ظ( ْاٚزاض ب١)1336ى/١ٖ737ناضٟ )ّ  ايةساضؽ يف  ٚ تٝاٜسا طؤؾ١طري با٠ٚٛ)  ( ١٥ّ خ١َي٠ٛتطا١ٜٟ بٓٝاتٓا٠ٚايػػةٛي
 (.2/206، تأضٜذ املساضؽ

 
 :ٜبات ٚ خا١ْقاض 
 

١غتا٠ٚ٠ٚ١ْ ٖات٠ٚٛ ٚات١ ب١غتا٣٠ٚ١ْ ١٥غجٞ ب – ضبطظَاْٞ ع١ض٠بٞ ي١  ي١ضباط  –بات ٜث١ٜعٞ ض 
زٚشَٔ بططَٜت  غ١ْط١ض ي١ و ١٥غج١ن١ٟ بب١غَٝت٠ٚ١ ١ٖٚض غاظٟ ٚ َٛداٖٝسَٜ ب١غت ١ٜ٠ٚ١٥ ن١يَٝط٠ ١َ ،د١ْطا٠ٚضإ

ؾ١ضَٛز٠ناْٞ  ٚ ي١ (60-غٛض٠ األْفاٍ ،200-عُطإآٍ  ) غٛض٠قٛض٥إ  ي١ ،دٝٗاز بسات –ٟ ثريؤظ ٚ زضَٜص٠ ب١ؾ١ضِ
ي١  ،ٞ دٝٗاز نطا٠ٚ ي١ ضٜبات١نإٜريؤظزضا٠ٚ ٚ د١خت ي١غ١ض ططْطٞ ٚ ث ٜبات٥اَاش٠ ب١ ض ر()ز.ثَٝػ١َب١ض

 .ٔ ايف ّٜٛ فُٝا غٛاٙ َٔ املٓاظٍ"ضباط ّٜٛ يف غبٌٝ اهلل خري َ: ٖات٠ٚٛ ؾ١ضَٛٚز١ٜ٠نسا
 ٚ ز٠ٜإ غاٍَ طط٠نإٟ دٝٗازٜإ ز٠نطز زشٟ خان١َٗي٠ٚضاْٞ نٛضز ن١ ي١ ٚآلتٞ ؾاّ ٚ َٝػط ؾ١ضِاَريإ ٚد١ْط      

ضٚغتهطزْٞ ن١ْس ب١ ز ١َٖيػإ ،غ١ْط١ضزابٕٛٚ ٚ ب١ضغٓطٞ ؾ١ض٠زل١ٜإ ططتبٛٚ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ ي١ ي١ ن١ْاض٠ناْٞ ؾاّ ٚ
 :ضٜباتَٝو ي١ ٚا١ْ

 :باتٞ ) ابٔ باخٌ (ٜض -
٠ض١ٜ ٞ ١٥غه١ْسٝٚاي ْعٜه١ٟ غٞ غاٍَ باخًَٞ ١ٖناض١ٜ ن١ ري ؾ١َػ١زٜين نٛضِٟ َري ب١زض٠زٜٔبات١ َٜخٛزاْٞ ١٥ّ ض

 .ات١ٟ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ) باب ايطؾٝس(ٟ باشَٜطٟ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ زضٚغتهطزبٜٛٚببٛٚ، ١٥ّ ض
 .(24)ب١ خاى غجَٝطزضاظ َطز ٚ ١ٖض ي١ ضٜبات١ن١ٟ 1284ى/683ي١ غاَيٞ  َري باخٌَ

 .ي١ ن١ْاض٠ناْٞ ؾاّ ق١ضيٛضٟ ْاقط٠زٜينضٜباتٞ َري  -
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 يهاٌَ(ٟ ١٥ٜٛبٞ.( نهٞ ) املًو اظ1258ى/656اٟ ؾات١ُٝ خاتٕٛ )ّ خا١ْق -
 .(ٟ ١٥ٜٛبْٞٞ نهٞ )املًو ايعازٍخاتٛخا١ْقاٟ ظ٠ٜؿ١-
 .نٛضِٟ ع١ي١َ١زٜٔ غًَُٝاْٞ نٛضِٟ د١ْس٠ض خا١ْقا ٚ ضٜباتٞ َري غ١ٜؿ١زٜين-
 . (25)ظ(1233ى/631ذ ١٥ظي١زٟ نٛضِٟ س١دادٞ ١ٖناضٟ )ّ ضٜباتٞ ؾَٝ -
 

 :ٚ ٥اظاٜٞتار ٚ ؾ١قاّ  ٚ ط١ضَاٚ
 

ٕ  طا ٚ ضٜباتاْا١ٟ ٚا ٠تقٛتاخبا١ْ ٚ خ١َيٛ ٚت غ١ض٠ضِاٟ ١٥ٚ َعط١ؾ       نٛضز٠نااْٞ ؾااض٠ناْٞ قااٖري٠ ٚ    ،باغاهطا
ٝإ ١ٖب٠ٚٛ ٜٞ زٜو ؾ١َٜٓٛٚاضٟ بٝٓاغاظط١يَٝ زٟ،زؽ ٚ خ١يٌٝ ٚ باشَٜط٠ناْٞ ضي١ؾل ٚ قٛز س١ي١ب ٚ ١٥غه١ْس٠ض١ٜ ٚ

 :تاٜب١ت ي١ قاٖري٠ ١شطاضٟ ١٥َطِٚ ١ٖضَإٚ، بضؤ ٕ تاْاٟٚ ٥اظان١ضاْٞ ٠ٚ١ٜ ْاغطإٚ ١ْٖٚسَٜهٝا ب١ ١ٖٚض
 ١.ق١الس١ز٠ٜٚٓى باغهطا خاَيٛظاٟ غَٛيتإ َٛغ١ى  ،ق١ْت١ض٠ٟ َٛغ١نٞ -
 ٗطا١ْٝ.ػطٌٜ َٝتَري  املٗطاْٞ، خٛزاْٞ َٓؿأ٠ -
خؤ٣ ٚ باٚن٢ ي١ َري٠ ْاغطا٠ٚنا٢ْ  َري عٛمساْٞ نٛضِٟ ع١يهاْٞ نٛضز ،(هإًضسب١ ابٔ ع)ٜإ   هإًساض٠ ابٔ ع) -

 .نٛضز بٕٛٚ
 طاز.ساض٠ االن -
 هإ(.ًهإ )ظياّ ابٔ عًط١ضَاٟٚ ابٔ ع -
 .ظ(1347ى/748)ّ نٛضِٟ ع١زي نٛضِٟ ؾَٝطٚاْٞ نٛضز٠: ١َب١غت ٠ٚظٜط ١ْطي١زٜٔ ضسب١ ٚظٜط بػساز -
 (.زضب اجلانٞؾ١قاَٞ نانٞ ) -
 باظاضِٟ ق١ضيٛضٟ. -
  ط١ضَاٟٚ ق١ضيٛضٟ. -
 .(26)ط١ضَاٟٚ)ابٔ َٛغو( ي١ زضي١ؾل -
 .(27)ي١بط١ضَاٟٚ ١ٖظباْٞ ي١ س١ -
 .خاْٞ نانٞ ي١س١ي١ب -
 .(28)ظ(1247ى/645باْٞ )ّ ١ٝناْٞ َري ظ١ٜٓ٠زٜٔ ١ٜعكٛبٞ ١ٖظ٥اظاٖ -
 .أبٛ اهلٝذا٤نٛضِٟ  ط١ضَاٟٚ ب١زض٠زٜين -
 .أبٛ اهلٝذا٤ط١ضَاٟٚ ب١ٖا١٥زٜين نٛضِٟ  -
 ط١ضَاٟٚ سٛغا١َزٜٔ ع١زي ٚ ط١ضَاٟٚ د١ْس٠ض. -
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 .ٟ(ايُهطزط١ضَاَٜٚو ْعٜو َاَيٞ )ابٔ  -
 .(29)نطابٕٛٚ  نٛاض ط١ضَا٠ٚ ي١ س١ي١ب ٥اظا ١٥ّ

 .ط١ضَاٟٚ )ابٔ زضباؽ( -
 .ٟايُهطزغٝط  -
 .)ابٔ ٖٓؼ(سٛض  -
 .(30) ابٔ ابٞ ظنطٟ ) ضسب١ -
 ي١ زضي١ؾل.ساض٠ ايؿٗطظٚضٟ  -
 . 218، 1/161)قتٝب١ ايؿٗابٞ، َعذِ زَؿل ايتاضطلٞ،  ي١ زضي١ؾل سٞ األنطاز -
  .3/270 )َعذِ ايبًسإ،٠ٚ٠ بٓٝاتٓطا٠ٟٚ األسٍٛ ايُهطزباؽ زض )ؾاضؤنه١ٜ١ن١ ي١ ال١ٜٕ طٛز، -
 

 )ايرتب١ :٥اضاَطا  –طًَهؤ 
 

زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ط١َٛتَٝهٞ  ،ٚات١ طؤضِٟ ٜإ ٥اضاَطاٟ ن١غا١ٜت١ٝنٞ ٥اٜين ٜإ غٝاغٞ ْاٚزاض )تطب١ طًَهؤ ٜإ 
ي١ط١أل  ي١ ت١ْٝؿيت زضٚغت ز٠نطا، دا١ٜ١ْىي١غ١ض بٓٝات ز٠ْطَٜت ٚ ظؤضداضٜـ َعط١ٚتَٝو ٜإ قٛتاخبا١ٜ١ْى ٜإ نتَٝب

 .(31)تين ٚ ظاْػيت يَٞ ز٠ٖانٞ ٥اٜٚ تا ٠ٚى زا١َظضا١ٜ٠ٚ ٟ س١ٚا٠ٚ١ْطازابٝٓهطزْٞ ٥اٚ ٚ دَٝ
ز٠ٜإ ٚ  ،ٚ ب٠ٚٛ ١ْضٜتَٝهٞ باٚ ٥اٚانطزْٞ طًَهؤ ٚ ٥اضاَطا ت١ؾ١ْ١ٟ نطزي١ غ١ضز٠َٞ ١٥ٜٛبٞ ٚ ١ًََٛنٝسا، 
 ن١ ١ْٖسَٜهٝإ ز٠ط١ض٠ٚ١َِٜٓ بؤ ن١غا١ٜت١ٝ نٛضز٠نإ ي١ٚا١ْ: ٕٔ ز٠ضن١ٚتغ١زإ طًَهؤٟ ثٝاٚنانإ ٚ َريإ ٚ ثاؾاٜا

طًَهؤ١ٜنٞ تطٜإ ي١ ؾاضٟ قٛزؽ )بٝت املكسؽ()بطِٚا١ْ باب١تٞ نٛاض٠ّ: نٛضز٠  ٚ طًَهؤٟ ق١ضيٛض١ٜٝنإ ي١ زضي١ؾل -
 ١نإ(.ٝق١ضيٛضٜ

١ ظٜٓساْسا ي١ ؾاضٟ س١ضِإ َطزٚ ظ( ي1222ى/619طًَهؤٟ َري عٝػاٟ نٛضِٟ خؤؾرتٜين ١ٖظباْٞ ن١ ي١ غاَيٞ ) -
نهَٝهٞ طًَهؤ١ٜنٞ ي١ ز٠ضٚاظ٠ٟ باشَٜطِٟ )ضأؽ ايعري( بؤ زضٚغت نطز ٚ ت١ض١َن١ٟ يا١ س١ضِاْا٠ٚ١ طٛاغات٠ٚ١ ٚ يا١     

 .(32)طًَهؤن١زا ب١ خانٞ غجاضز
 اجمل١ْٝٛٓ ،)ٗطاْٞ ٥اٚاناضٟ قٛتاخبا١ْٟ َٜت٠ٚ١ بؤ َري ؾ١َػ١زٜٔ ؾَٝطؤٟ َٝٗطاْٞ، ١٥ّ طًَهؤ١ٜ ز٠ط١ضِطًَهؤٟ َٝ -

 َيسضا٠ٚ:هؤٚغ١ٓٝ ١َٖيٛي١ ن١ظطَٜهسا ١٥ّ ْ هؤن١زا ن١ ب١غ١ض ز٠ض٠ٚ٠ ز٠ضِٚاَْٝت،ي١غ١ض ث١زل١ض٠ٟ طًَ
 
 األَري مشؼ ايسٜٔ ؾط٠ٚ بٔ سػني املٗطاْٞ املعطٚف بػبع اجملاْني احلادٞ ايػاظٟ  ٖصٙ تطب١"
 . 33)"ٚأضبعني ٚغتُا١٥ إىل ضمح١ اهلل تعاىل غ١ٓ إثٓتني ٢، تٛفاجملاٖس يف غبٌٝ اهلل تعاىل 
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زٜٔ س١غ١ْٞ ٚ ز٠ط١ضَِٜت٠ٚ١ بؤ َري ؾ١حت١ ١( ي١ زضي١ؾكايكاحل١ٝٗطاْٞ ١٥ّ طًَهؤ١ٜ ي١ ط١ض٠ِنٞ )ٞ َٝزٜطًَهؤ١ٜنٞ  -
 .(34)ظ(1272ى/568ٗطاْٞ)ّ: نٛضِٟ َري ع١بسٚآلٟ َٝ

 طًَهؤٟ َاَيباتٞ َاضاْٞ ي١ قاٖري٠. -
 إ ٚ َرياْٞ ١٥ٜٛبٞ.ٖطًَهؤناْٞ ؾا -
 ١٥ّ طًَهؤ١ٜ ي١غ١ض طؤضِٟ َري ١ْطي١زٜٔ ١٥ٜٛبٞ باٚنٞ غَٛيتإ ق١الس١زٜٔ بٓٝات ْطابٛٚ. )ايٓذ١ُٝ  طًَهؤٟ -
 .(35)ظ(1260ى/658اْٞ )ّ ْاغطاٚ سٛغا١َزٜٔ ١٥بٞ ع١يٝٞ ١ٖزب ١َظٕ ٚ ٣طًَهؤٟ َري -
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 .445 -1/441 ،املساضؽ
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 .نٛضز٠ نان١ٝنإ ثَٝٓذ١ّٖ١ض٠ٖٚا بطِٚا١ْ باب١تٞ  ،4/314 ،اخلطط املكطٜع١ٜ  20)
 .6/91 ،اخلطط ايتٛفٝك١ٝ ،اؾا  عًٞ َباضى ب21)
 .3/24 ،ايهٛانب ايسض١ٜ ،املٓاٟٚ، 1/255 ،ايسضض ايها١َٓ  22)
 .4/315 ،اخلطط املكطٜع١ٜ  23)
 .8/14 ،تاضٜذ ابٔ ايفطات  24)
 .3/365 ،، ايته١ًُ يٛفٝات ايٓك237١ً-1/1/236،االعالم اخلطري٠  25)
 .3/207،اخلطط املكطٜع١ٜ ، 60 ٚ )43األضبًٞ، َساضؽ زَؿل ٚضبطٗا، ضقِ)  26)
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 .244م  ،تاضٜذ ممًه١ سًب ابٔ ايؿش١ٓ، ايسض املٓتشب يف  27)
 َٔ َكس١َ احملكل.16م ،ايتاضٜذ املٓكٛضٟ ،ابٔ ْعٝف احلُٟٛ  28)
 .323 -317 1/1، االعالم اخلطري٠  29)
 .238 ،87 ،3/83 ،اخلطط املكطٜع١ٜ  30)
 .1/156  ايؿٗابٞ، َعذِ زَؿل ايتاضطلٞ، 31)
 .2/226  شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 32)
 .1/96َعذِ زَؿل ايتاضطلٞ،   33)
 .1/96  املكسض ْفػ٘، 34)
  .2/81، 1/384  شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، 35)
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 يٝػت٢ غ١ضنا٠ٚنإ 
 :غ١ضنا٠ٚ ب١ٓض٠ِت١ٝنإ :١ٜن١ّ

 ّ .1358ٖة/759ابٔ أبٞ ايفها٥ٌ، املفهٌ )ت -
  .1928ايٓٗر ايػسٜس ٚايسض ايفطٜس فُٝا بعس تاضٜذ ابٔ ايعُٝس، ؼكٝل بًٛؾٝ٘ )باضٜؼ  -         

 ّ .1300ٖة/700 ؾرتٜٔ اهلصباْٞ)تٛععايسٜٔ ذلُس بٔ ابٞ اهلٝذا٤ خاالَري  ،ابٔ ابٞ اهلٝذا٤ -

  .2004 )بريٚت زاض ايهتب ايعطب١ٝ ،ؼكٝل امحس فطٜس املعٜسٟ ،ْؿط َع تأضٜذ ايكهاعٞ ،تأضٜذ ابٔ ابٞ اهلٝذا٤ -          
 .ّ 1232ٖة/630 اجلعضٟ )تابٛ احلػٔ عًٞ بٔ ذلُس بٔ عبسايهطِٜ  سٜٔععاي، ابٔ األثري -

  .1978 ايهاٌَ يف ايتاضٜذ، زاض ايفهط )بريٚت -         
 .ت .ايًباب يف تٗصٜب االْػاب، َهتب١ املج٢ٓ )بػساز ز -         

 ّ .1326ٖة/726أبٛعًٞ احلػٔ بٔ أمحس بٔ ظفط ايؿافعٞ)ت األضبًٞ،  -
  .1947ل ذلُس أمحس زُٖإ)زَؿل َساضؽ زَؿل ٚضبطٗا ٚدٛاَعٗا ٚمحاَاتٗا، ؼكٝ -         

 .ّ 945ٖة/334أبٛ ظنطٜا ٜعٜس بٔ ذلُس بٔ أٜاؽ )ت  ،الظزٟا -
 . 1967)ايكاٖط٠  كٝل عًٞ سبٝب١، ؼتأضٜذ املٛقٌ -         

  .ّ 1370/ٖة772عبسايطسِٝ بٔ احلػٔ )ت  سٜٔمجاٍ اياالغٟٓٛ،  -

  .1987ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت طبكات ايؿافع١ٝ، ؼكٝل نُاٍ ٜٛغف احلٛت، زاض  -        
  .ّ 951ٖة/340االقطدطٟ، ابٛ اغشام ابطاِٖٝ بٔ ذلُس ايفاضغ٢ )ت بعس  -

  .1927بطٌٜ )يٝسٕ  طبع١ َػايو املُايو، -        
 ّ .1601ٖة/1010ت نٞ )ظايطٚ سٜٔؼ ايمشايبسيٝػٞ، االَري ؾطفدإ بٔ  -
  .2001)اضبٌٝ  2ط ،ايرتمج١ ايعطب١ٝ ذلُس مجٌٝ ايطٚظبٝاْٞ ،٘ؾطفٓاَ - 
 ّ .1338ٖة/739ايربظايٞ، عًِ ايسٜٔ ايكاغِ بٔ ذلُس بٔ ٜٛغف االؾبًٝٞ ايسَؿكٞ)ت  -

 بسايػةالّ تةسَطٟ، املهتبة١ ايعكةط١ٜ    املكتفٞ عًٞ نتاب ايطٚنتني)تاضٜذ ايربظايٞ ، ؼكٝل: عُةط ع  -       
  .2006)بريٚت: 

 ّ .892ٖة/279 أمحس بٔ ضل٢ٝ بٔ دابط )ت ،ايبالشضٟ -
 . 1978 بريٚت)  اض ايهتب ايع١ًُٝ، زفتٛح ايبًسإ -       
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 .ّ 1245ٖة/643 ايبٓساضٟ، ايفتض بٔ عًٞ بٔ ذلُس األقفٗاْٞ )ت -
  .1980)بريٚت  اض اخفام اجلسٜس٠، زتاضٜذ زٚي١ آٍ غًذٛم -       

 .ّ 1325ٖة/725بٝربؽ املٓكٛضٟ )ت  ضنٔ ايسٜٔاالَري  ،بٝربؽ ايسٚازاض -
  .1998ؽ. ضٜتؿاضزظ )بريٚت  زْٚايس ،ظبس٠ ايفهط٠ يف تاضٜذ اهلذط٠، ؼكٝل -       

 .ّ 1469ٖة/874 ابٞ احملاغٔ ٜٛغف )ت سٜٔاٍ ايمجابٔ تػطٟ بطزٟ،  -
  .1972-1969ايٓذّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َكط ٚايكاٖط٠، طبع١ َكٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب )ايكاٖط٠  -        
  .1985ذلُس ذلُس أَني ٚغعٝس عبسايفتاح عاؾٛض )ايكاٖط٠  :ؼكٝل ػتٛيف بعس ايٛايف،ٌ ايكايف ٚاملاملٓٗ -        

 ّ .1336ٖة/737 ابٞ عبساهلل ذلُس بٔ ابطاِٖٝ بٔ ابٞ بهط )ت سٜٔؼ ايمشاجلعضٟ،  -
  .1998)بريٚت يعكط١ٜ يًطباع١ املهتب١ ا تسَطٟ،٘، ؼكٝل عُط عبسايػالّ تاضٜذ سٛازخ ايعَإ ٚاْبا٥ -        

 . ّ 1200ٖة/597 ابٔ اجلٛظٟ، ابٛ ايفطز عبسايطمحٔ بٔ عًٞ )ت -
  .1990)بػساز  اض ايٛط١ٝٓ، زاملٓتعِ يف أخباض املًٛى ٚاألَِ -        

 ّ .1377ٖة/779 ابٔ سبٝب، احلػٔ بٔ عُط بٔ احلػٔ )ت -
  .1976ض ايهتب )ايكاٖط٠ تصنط٠ ايٓبٝ٘ يف أٜاّ املٓكٛض ٚبٓٝ٘، ؼكٝل ذلُس ذلُس أَني، َطبع١ زا -         

 .ّ 1227ٖة/624احلػٝين، قسضايسٜٔ عًٞ بٔ ْاقط )ت -
  .1986)بريٚت  اض اقطأ، زاملًٛى ايػًذٛق١ٝأخباض األَطا٤ ٚ -        

 . 1471ّٖة/876احلٓبًٞ، امحس بٔ ابطاِٖٝ )ت -
 . 1978)بػساز  زاض احلط١ٜ يًطباع١ ،كٝل ْاظِ ضؾٝس، ؼؾفا٤ ايكًٛب يف َٓاقب بين أٜٛب -       

 .ّ 16/ٖة10ايكطٕعبسايطمحٔ بٔ ذلُس بٔ عبسايطمحٔ املكسغٞ ) سٜٔريايدلاحلٓبًٞ،  -

 . 1968االْؼ اجلًٌٝ بتاضٜذ ايكسؽ ٚاخلًٌٝ، َٓؿٛضات املطبع١ احلٝسض١ٜ )ايٓذف االؾطف  -       
 .ّ 978ٖة/367أبٛ ايكاغِ ذلُس بٔ عًٞ ايٓكٝيب )ت  ،ابٔ سٛقٌ -

  . 1979)بريٚت  اض َهتب١ احلٝا٠، زضضاأل ٠قٛض -      
 .ّ 893/ٖة280 ابٔ خطزاشب٘، ابٛ ايكاغِ عبٝساهلل بٔ عبساهلل )ت -

 . 1988 ، زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚتكٝل ذلُس رلعّٚ، ؼاملػايو ٚاملُايو -      
 ّ .1409ٖة/812 اخلعضدٞ، عًٞ بٔ احلػٔ )ت -

  .1983)قٓعا٤ ٞ األنٛع، َطنع ايسضاغات ذلُس بٔ عً ؼكٝليسٚي١ ايطغٛي١ٝ، ايعكٛز ايًؤيؤ١ٜ يف تاضٜذ ا -      
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 ّ .1405ٖة/808 ابٔ خًسٕٚ، ابٛ ظٜس عبسايطمحٔ بٔ ذلُس بٔ ذلُس )ت -
  .1988ت ايعرب ٚزٜٛإ املتبسأ ٚاخلرب )تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ ، زاض ايفهط )بريٚ -        

 ّ .1282ٖة/681ذلُس)ت  ابٔ خًهإ، أبٛ ايعباؽ مشؼ ايسٜٔ أمحس بٔ -
  .1977ٚفٝات األعٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، زاض قازض)بريٚت  -

 .ّ 1239ٖة/637 ابٛ عبساهلل ذلُس بٔ غعٝس )ت سٜٔاٍ ايمجابٔ ايسبٝجٞ،  -
 . 1974)بػساز  شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػالّ بػساز -        
 .ّ 1235ٖة/633)ت ٔ عًٞ أبٛ اخلطاب عُط بٔ سػٔ ب ،١ابٔ زسٝ -

  . 1946)بػساز  طبع١ املعاضف، َكٝل عباؽ ايععاٟٚ، ؼيٓرباؽ يف تأضٜذ خًفا٤ بين ايعباؽا -        
  .1406ّٖة/809 )ت قاضّ ايسٜٔ ابطاِٖٝ بٔ ذلُس بٔ اٜسَط ايعال٥ٞ ،ابٔ زقُام -

  .1985 تبريٚ) عامل ايهتب ،ايػالطنياجلٖٛط ايجُني يف غري املًٛى ٚ -        
 ّ .1335ٖة/736 ايسٚازاضٟ، ابٛ بهط عبساهلل بٔ اٜبو )ت -

  .1971ايعن١ٝ يف أخباض ايسٚي١ ايرتن١ٝ، ؼكٝل اٚيطر ٖاضَإ )ايكاٖط٠  ٠ضايس -         
  .1960ايسض ايفاخط يف غري٠ املًو ايٓاقط، ؼكٝل ٖاْؼ ضٚبطت ضٚيط )ايكاٖط٠  -         
 . 1972يف أخباض ًَٛى بين أٜٛب، ؼكٝل غعٝس عبسايفتاح عاؾٛض )ايكاٖط٠ ايسض املطًٛب   -         

 ّ .1347ٖة/748ذلُس بٔ أمحس بٔ عجُإ بٔ قاياظ )ت سٜٔؼ ايمش، ةٞايصٖب -
ٖةة ، زاض                   700-541تسَطٟ، سةٛازخ ) ٚاألعالّ، ؼكٝل عُط عبسايػالّ  تاضٜذ االغالّ ٚٚفٝات املؿاٖري -         

  .2000 -1997ايعطبٞ )بريٚت  هتابيا
 . 1956)بريٚت  اض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، زتصنط٠ احلفاظ -       

 . 1997)بريٚت اض ايفهط، زغري اعالّ ايٓبال٤ -       
 .  ت.ز)ايعرب يف خرب َٔ غرب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت  -       

  .1985 )بريٚت اض ايهتب ايع١ًُٝ، زشٍٜٛ ايعرب -      
  .1988 عباؽ املٓؿساٟٚ، زاض ايهتاب ايعطبٞ )بريٚت رياملدتاض َٔ تاضٜذ ابٔ اجلعضٟ، زضاغ١ ٚؼكٝل خه -      
  .1988َعذِ ايؿٝٛر، ؼكٝل ذلُس احلبٝب، َهتب١ ايكسٜل )ايطا٥ف  -      

 ّ .903/ٖة290ابٔ ضغت٘، عًٞ بٔ عُط )ت  -
 . 1988ايعطبٞ )بريٚت االعالم ايٓفٝػ١، زاض اسٝا٤ ايرتاخ  -       
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  .1234ّ/ٖة632)ت بعس غ١ٓ  ايطٖاٟٚ اجملٍٗٛ -
  .1986 )بػساز طبع١ ؾفٝل، َعطب٘ عٔ ايػطٜا١ْٝ االب ايبري ابْٛا ،تأضٜذ ايطٖاٟٚ اجملٍٗٛ -        

 ّ .11ٖة/5 ابٔ ايعبري، ايكانٞ ايطؾٝس ابٛ احلػني امحس بٔ ايطؾٝس بٔ ايكانٞ ايعبري)ايكطٕ -
  .1984ا٥ط ٚايتشف، ؼكٝل: ايسنتٛض ذلُس محٝساهلل، َطبع١ سه١َٛ ايهٜٛت )ايهٜٛت نتاب ايصخ -
 ّ .1520ٖة/926محع٠ بٔ امحس بٔ عُط ايػطبٞ )ت  ،أبٔ غباط -

  .1993ؼكٝل عُط عبسايػالّ تسَطٟ )ططابًؼ  ، أبٔ غباطقسم االخباض )تاضٜذ  -        
 .ّ 1275ٖة/674 تابٔ ايػاعٞ اخلاظٕ، ابٛ طايب عًٞ بٔ ازلب ) -

 . 1934، )بػساز 9اجلاَع املدتكط يف عٓٛإ ايتٛاضٜذ ٚعٕٝٛ ايػري، ز -        
 .ّ 1256ٖة/654 ابٛ املعفط ٜٛغف بٔ قعاٚغًٞ )ت سٜٔؼ ايمشغبط ابٔ اجلٛظٟ،  -

 . 1968َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ االعٝإ، احلٛازخ اخلاق١ بتاضٜذ ايػالدك١، )اْكط٠  -        
  .1951اهلٓس  –َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ االعٝإ، اجلع٤ ايجأَ )سٝسض آباز ايسنٔ  -        

 .ّ 1497ٖة/902ذلُس بٔ عبسايطمحٔ )ت  سٜٔؼ ايمشايػداٟٚ،  -
 ت .      .ايه٤ٛ ايالَع الٌٖ ايكطٕ ايتاغع، زاض َهتب١ احلٝا٠، )بريٚت ز -        

 .ّ 1167ٖة/562)ت ٛض يػُعاْٞ، ابٛ غعس عبسايهطِٜ بٔ ذلُس بٔ َٓكا -
 . 1998اض ايفهط )بريٚت ، زاالْػاب -        

 .ّ 1506/ٖة911ايػٝٛطٞ، دالٍ ايسٜٔ عبسايطمحٔ )ت  -

 .  ز. ت)يب ايًباب يف ؼطٜط االْػاب، َهتب١ املج٢ٓ )بػساز  -        
 . 1267ّ/ٖة665)ت املكسغٞ ابٛ ؾا١َ، ؾٗاب ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ امساعٌٝ -

 . 1974 )بريٚت اض اجلٌٝ، زتطادِ ضداٍ ايكطْني ايػازؽ ٚايػابع )ايصٌٜ ع٢ً ايطٚنتني  -        
 ّ .1485/ٖة890)ت  ب٢ٜٔ ابٛ ايفهٌ ذلُس بٔ ؾش١ٓ احلًابٔ ايؿش١ٓ، ذلب ايس  -

 . 1990ٌ َٔ نتاب ْع١ٖ ايٓٛاظط ، ؼكٝل نٝهٛ أٚتا )طٛنٝٛ كتاضٜذ سًب )ف -         
 ّ .1234ٖة/632 ٛ احملاغٔ ٜٛغف بٔ ضافع بٔ متِٝ )تاب سٜٔٗا٤ايبابٔ ؾساز،  -

        . 2003 )غري٠ قالح ايسٜٔ ، ؼكٝل امحس اٜبـ، زاض األٚا٥ٌ )زَؿلازض ايػًطا١ْٝايٓٛ -          
 .ّ 1285ٖة/684 ذلُس بٔ عًٞ بٔ ابطاِٖٝ )ت ٜٔايسععابٔ ؾساز،  -

  3ز ،َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١ ،٢ٝ ظنطٜا عباض٠ضلؼكٝل  عٜط٠،طا٤ ايؿاّ ٚاجلاالعالم اخلطري٠ يف شنط اَ -          
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  .1991 )زَؿل1ز،  1978 زَؿل)          
  .1983تاضٜذ املًو ايعاٖط، باعتٓا٤ امحس سطٝط )بريٚت  -          

 ّ .1362ٖة/764 خًٌٝ بٔ اٜبو )تقالح ايسٜٔ ايكفسٟ،  -
  .1998حل امحس ايبهٛض، زاض ايفهط )بريٚت اعٛإ ايٓكط، ؼكٝل فاٚاعٝإ ايعكط  -          
 . 2000ايٛايف بايٛفٝات، زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت  -          

 . 1326ّٖة/726 تايككاعٞ، فهٌ اهلل بٔ ابٞ ايفدط ايٓكطاْٞ ) -
  .1974 َؿلزتايٞ نتاب ٚفٝات االعٝإ، ؼكٝل دانًني غٛب١ً ) - 
 .ّ 947/ة335ٖ)ت ابٛبهط ذلُس بٔ ضل٢ٝ  ،ايكٛيٞ -

 . 1999ايؿؤٕٚ ايجكاف١ٝ )بػساز  ،خًف ضؾٝس ْعُإ :ض، تاملكتسض باهلل َٔ نتاب االٚضامقػِ َٔ اخباض   -        

  . 1990 )بػساز سككٗا ٖالٍ ْادٞ ،قطع١ ْازض٠ َٔ نتاب االٚضام -        
 .ّ 923ٖة/310 ابٛ دعفط ذلُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس )ت ،ايطربٟ -

ِ   ، ؼتأضٜذ ايطغٌ ٚ املًٛى )تأضٜذ ايطربٟ  -         -1977)ايكةاٖط٠   اض املعةاضف ، زكٝل ذلُس ابةٛ ايفهةٌ ابةطاٖٝ
1978 . 

 ّ .1467ٖة/872ايعاٖطٟ، غطؽ ايسٜٔ خًٌٝ بٔ ؾاٖني )ت  -
  .1894و ٚبٝإ ايططم ٚاملػايو، اعت٢ٓ بتكشٝش٘ بٛيؼ ضاٜٚؼ، )باضٜؼ ف املُايظبس٠ نؿ -          

 ّ .1308ٖة/708ػٔ بٔ عبساهلل )ت بعس ايعباغٞ، احل -
 آثاض األٍٚ يف تطتٝب ايسٍٚ )ز.ت . -         

  .1293ّٖة/692ابٔ عبسايعاٖط، ذلٞ ايسٜٔ عبساهلل بٔ ضؾٝس ايسٜٔ )ت  -
  .1961تؿطٜف االٜاّ ٚايعكٛض يف غري٠ املًو املٓكٛض، ؼكٝل َطاز ناٌَ )بريٚت  -          

  .1976ؼكٝل عبسايععٜع اخلٜٛطط )ايطٜاض  ،يف غري٠ املًو ايعاٖط ايطٚض ايعاٖط -          
 ّ .1286ٖة/685 ابٛ ايفطز غطٜػٛضٜٛؽ بٔ ٖاضٕٚ املًطٞ )ت ،ابٔ ايعربٟ -

  .1991تطمج١ اغشام اض١ًَ )بريٚت  ،تاضٜذ ايعَإ -         
 . 1983ًبٓاْٞ )بريٚت تاضٜذ رلتكط ايسٍٚ، ؼكٝل األب أْطٛإ قاحلاْٞ، زاض ايطا٥س اي -         

 ّ .1258ٖة/660 ُاٍ ايسٜٔ عُط بٔ امحس احلًيب)ت، نابٔ ايعسِٜ -
  .1988 اض ايفهط)بريٚت، زكٝل غٌٗٝ ظناض، ؼبػ١ٝ ايطًب يف تأضٜذ سًب -         
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  .1951 )بريٚت1ز ،املهتب١ ايهاثٛيٝه١ٝ ،كٝل غاَٞ ايسٖإ، ؼظبس٠ احلًب َٔ تأضٜذ سًب -          
 .ّ 1200ٖة/597 ايهاتب )ت ذلُس بٔ ساَس ٔب عُازايسٜٔ ذلُس ،از االقفٗاْٞايعُ -
 . 1889)بطٌٜ  ؼكٝل ٖٛتػُا ،اختكاض ايفتض ايبٓساضٟ تٛاضٜذ آٍ غًذٛم )ظبس٠ ايٓكط٠ ٚشلب١ ايعكط٠ ، -            
 .ّ 1678/ٖة1089ابٔ ايعُاز احلٓبًٞ، ابٛ ايفالح عبساحلٞ )ت -

 .  ت.ز)بريٚت  اخباض َٔ شٖب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )ؾصضات ايصٖب يف -          

 ّ .1348ٖة/749ايعُطٟ، ؾٗاب ايسٜٔ امحس بٔ ضل٢ٝ بٔ فهٌ اهلل )ت  -
  .1988)بريٚت ، زاض ايهتب ايع١ًُٝسٜٔؼ ايمشايتعطٜف باملكطًض ايؿطٜف، ؼكٝل ذلُس سػني  -           

ٞ      ايػة  ،َػايو االبكاض يف ممايو االَكةاض  -            ضقةِ   ،فط ايجايةح )رلطةٛط ، َهتبة١ اجملُةع ايعًُةٞ ايعطاقة
 ز .300/290)

  .1986)بريٚت نطافٛيهػٞ َػايو االبكاض يف ممايو االَكاض )ايباب ايػازؽ ، ؼكٝل زٚضٚتٝا -          
 ّ .1273ٖة/672 ابٔ ايعُٝس، املهني دطدٝؼ بٔ ايعُٝس )ت -

  .1958ايفطْػٞ )زَؿل ، َٓؿٛضات املعٗس اخباض االٜٛبٝني -        
 ّ .1451ٖة/855ذلُٛز )ت  سٜٔسضايبايعٝين،  -

 4-1ز ،اهل٦ٝة١ املكةط١ٜ ايعاَة١ يًهتةاب    عكس اجلُإ يف تٛاضٜذ أٌٖ ايعَإ، ؼكٝل ذلُس ذلُةس أَةني،    -           
 . 1992-1987)ايكاٖط٠ 
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 .ّ 1400/ٖة803ايػػاْٞ، املًو االؾطف امساعٌٝ بٔ ايعباؽ )ت  -
 . 1975، ؼكٝل ؾانط ذلُٛز عبساملٓعِ، زاض ايبٝإ )بػساز ٚاجلٖٛط احملهٛى ايعػذس املػبٛى -           

  .ّ 1181ٖة/577ت بعسأمحس بٔ ٜٛغف بٔ عًٞ بٔ االظضم ) ،ايفاضقٞ -
 . 1959)ايكاٖط٠  كٝل بسٟٚ عبسايًطٝف عٛض، ؼتأضٜذ ايفاضقٞ -          

 ّ .1429ٖة/832)ت  ين املهٞايفاغٞ، تكٞ ايسٜٔ ذلُس بٔ أمحس احلػ -
  .1998، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت 1ايعكس ايجُني يف تأضٜذ ايبًس األَني، ط -
 ّ .1332ٖة/732)ت  االٜٛبٞامساعٌٝ بٔ عًٞ بٔ ذلُٛز سُٜٔازايعابٛ ايفسا٤، املًو املؤٜس  -

  .١1997 )بريٚت املدتكط يف اخباض ايبؿط )تاضٜذ ابٞ ايفسا٤ ، زاض ايهتب ايعًُٝ -          
  .1840تكِٜٛ ايبًسإ )باضٜؼ  -          

 .ّ 1404ٖة/807ذلُس بٔ عبسايطسِٝ )ت  سٜٔقطايْاابٔ ايفطات،  -
، املطبعة١ االَطٜهاْٝة١ )بةريٚت    سٜٔاية ععقػةطٓطني ظضٜةل ٚزلةال٤     ، ؼكٝل8 -7َرتاضٜذ ابٔ ايفطات،   -         
1939-1942.  

 .ّ 952ٖة/340)ت  ابٔ ايفكٝ٘، ابٛ بهط بٔ ذلُس -
 . 1988رلتكط نتاب ايبًسإ، زاض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ )بريٚت  -        

 ّ .1323ٖة/723 ابٔ ايفٛطٞ، نُاٍ ايسٜٔ ابٛ ايفهٌ عبسايطظام بٔ امحس ايؿٝباْٞ )ت -
 .ٖة 1416، ؼكٝل ذلُس ايهاظِ )طٗطإ االيكاب َعذِدلُع االزاب يف  -        

 .ّ 1447ٖة/851ٞ بهط بٔ امحس بٔ ذلُس بٔ عُط )ت ١، اببٗابٔ قانٞ ؾ -
  .1977ؼكٝل عسْإ زضٜٚـ )زَؿل  ،اجلع٤ ايجايح ،تأضٜذ أبٔ قانٞ ؾٗب١ -         
  . 1987طبكات ايؿافع١ٝ، زاض ايٓس٠ٚ اجلسٜس٠ )بريٚت  -         

 .ّ 977ٖة/366 غطٜب بٔ غعٝس )ت ،ب٢ايكطط -
 . 1982)ايكاٖط٠  املعاضفاض ، زق١ً تأضٜذ ايطربٟ -        

 .ّ 1283ٖة/682 ، ابٛ ظنطٜا ذلُس بٔ ذلُٛز )تايكعٜٚين -
  . 1960)بريٚت  اض قازض، زثاض ايبالز ٚأخباض ايعبازآ -        

 .ّ 1418ٖة/821 ، امحس بٔ عًٞ )تايكًكؿٓسٟ -
  .1987يع١ًُٝ )بريٚت ، زاض ايهتب اسٜٔؼ ايمشٝل ذلُس سػني ؼك ،قبض االعؿ٢ يف قٓاع١ االْؿا -        
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 ّ .1362ٖة/764، ذلُس بٔ ؾانط )ت ايهتب٢ -
-1980، زاض ايطؾةٝس )بػةساز   21-20عٕٝٛ ايتٛاضٜذ، ؼكٝل فٝكٌ ايػاَط ْٚب١ًٝ عبةساملٓعِ زاٚز، دةة   -        
  .1991طبع١ اغعس )بػساز َ ،23 ، ز1984

  .1974فٛات ايٛفٝات ٚايصٌٜ عًٝٗا، زاض قازض )بريٚت  -         
 ّ .1372ٖة/774 ابٛ ايفسا٤ امساعٌٝ بٔ نجري ايسَؿكٞ )ت سُٜٔازايعابٔ نجري،  -

  .1987، زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت 3ط ،ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ -         
 .ّ 1000ٖة/390 ابٛ زيف َػعط بٔ ًٌَٗٗ اخلعضدٞ )ت ،َػعط بٔ ًٌَٗٗ -

 . 1955)ايكاٖط٠  طبع١ داَع١ ايكاٖط٠َ ،اعت٢ٓ بٓؿطٖا ٚ.َٝٓٛضغهٞ ،ايطغاي١ ايجا١ْٝ -         
 .ّ 957ٖة/346املػعٛزٟ، ابٛ احلػٔ عًٞ بٔ احلػني )ت -

 . 1981ايتٓبٝ٘ ٚاالؾطاف، زاض َهتب١ اهلالٍ )بريٚت  -         
 . 1973)بريٚت  5ط ،اض ايفهط، زكٝل ذلُس ذلٞ ايسٜٔ عبساحلُٝس، ؼَطٚز ايصٖب َٚعازٕ اجلٖٛط -         
 .ّ 1030ٖة/421بٛ عًٞ امحس بٔ ذلُس )ت، اَػهٜٛ٘ -

  .)بػساز )ز.ت   اعازت طبع٘ َهتب١ املج٢ٓ ، 1914)ايكاٖط٠ ػاضب األَِ  -          
 .َؤيف دلٍٗٛ -

 . 1973)زَؿل  اجلع٤ ايطابع ،ايعٕٝٛ ٚاحلسا٥ل يف اخباض احلكا٥ل -          
 .َؤيف دلٍٗٛ َٔ ايكطٕ ايجأَ اهلذطٟ -

احلٛازخ، ؼكٝل بؿةاض عةٛاز َعةطٚف ٚعُةاز عبسايػةالّ ضؤٚف، زاض ايػةطب الغةالَٞ )بةريٚت         نتاب  -          
1998.  

 ّ .1441ٖة/845املكطٜعٟ، تكٞ ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ )ت  -
  .1998 بريٚت) زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،املٛاعغ ٚاالعتباض بصنط اخلطط ٚاخثاض املعطٚف باخلطط املكطٜع١ٜ -          

اجلع٤  ،طبع١ جل١ٓ ايتايٝف ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، َْؿطٙ ذلُس َكطف٢ ظٜاز٠ملعطف١ زٍٚ املًٛى،  ايػًٛى نتاب -
  .1958-1941)ايكاٖط٠، 3-1ايكػِ– ، اجلع٤ ايجاْٞ 1970 -1956)ايكاٖط٠  3-1ايكػِ ،االٍٚ

 ّ .1401ٖة/804 غطاز ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ بٔ امحس املكطٟ )ت ،ابٔ املًكٔ -
  .1998زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت  ،ؼكٝل َكطف٢ عبسايكازض عطا ،ا٤طبكات األٚيٝ -       

 ّ .1621ٖة/1031، ظٜٔ ايسٜٔ ذلُس بٔ عبسايطؤٚف )ت املٓاٟٚ -
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  .1999زاض قازض )بريٚت  ،ؼكٝل ذلُس ازٜب اجلازض ،ايهٛانب ايسض١ٜ يف تطادِ ايػاز٠ ايكٛف١ٝ -          

 ّ .1258ٖة/656ايكٟٛ )ت عبسايععِٝ بٔ عبس ظنٞ ايسٜٔ املٓصضٟ، -
  .1988)بريٚت  4ط ،ؤغػ١ ايطغاي١، َايته١ًُ يٛفٝات ايٓك١ً -         

 ّ .1382ٖة/784ابٔ َٓهًٞ، دالٍ ايسٜٔ ذلُس بٔ ْعاّ ايسٜٔ َٓهًٞ بػا )ت  -
  .1988 اجملُع ايعًُٞ ايعطاقٞ )بػساز ب١ٝ، ؼكٝل ذلُٛز ؾٝت خطاب،احلط ٤االزي١ ايطمس١ٝ يف ايتعابٞ -         

 ّ .1199ٖة/492اض َٝدا٥ٌٝ ايهبري بٔ ايكؼ اًٜٝا)ت، ََٝدا٥ٌٝ ايػطٜاْٞ - 
  .1996سًب اض َاضزٜٔ)، زعطب٘ عٔ ايػطٜا١ْٝ قًٝبا مشعٕٛ ،تأضٜذ َاض َٝدا٥ٌٝ ايػطٜاْٞ ايهبري -         

 .ّ 1087ٖة/481املطٚظٟ )ت  ايكبازٜاْٞ َعني ايسٜٔ ْاقط٣ خػطٚابٞ  ،ْاقط٣ خػطٚ -
 . 1983)ايطٜاض  طابع داَع١ املًو غعٛز، َامحس خايس ايبسيٞ ضس١ً ْاقط٣ خػطٚ، تطمج١  ،غؿطْا١َ -         

 ّ .993ٖة/383 )ت ابٛ ايفطز ذلُس بٔ اغشل ايٓسِٜ ،ابٔ ايٓسِٜ -
  .1978 )بريٚت زاض املعطف١ ،ايفٗطغت -        

 .ّ 1242ٖة/640ابٔ ْعٝف احلُٟٛ، ابٞ ايفها٥ٌ ذلُس بٔ عًٞ )ت يف سسٚز  -
 . 1981ايتأضٜذ املٓكٛضٟ، ؼكٝل ابٛ ايعٝس زٚزٚ، َطبع١ احلذاظ )زَؿل  -         

 .ّ 1520ٖة/927ايٓعُٝٞ، عبسايكازض بٔ ذلُس )ت  -
 . 1988؟ ايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ، ؼكٝل دعفط احلػٝين ) -         
 .ّ 1333ٖة/733 )ت ؾٗاب ايسٜٔ امحس بٔ عبسايٖٛابايٜٓٛطٟ،  -
 . 2004 زاض ايهتب ايع١ًُٝ )بريٚت، 31-30ْٗا١ٜ االضب يف فٕٓٛ االزب، ز - 
 ّ .1318ٖة/718اهلُصاْٞ، ضؾٝس ايسٜٔ فهٌ اهلل )ت  -

  .1960، زاض اسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ )ايكاٖط٠ اْٞ، تطمج١ ذلُس قازم ْؿأ٠ ٚآخطٕٚداَع ايتٛاضٜذ، اجملًس ايج -        
  .1983)بريٚت  اض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، زطمج١ فؤاز عبساملعطٞ ايكٝازت ،داَع ايتٛاضٜذ -        

 ّ .1297ٖة/697ذلُس بٔ غامل )ت  سٜٔاٍ ايمجابٔ ٚاقٌ،  -
، ؼكٝةل: عُةط عبسايػةالّ تةسَطٟ،     6ز ، 1977 -1957)ايكةاٖط٠  5-2ز َفطز ايهطٚب يف اخباض بين اٜٛب،  -

  .2004قٝسا  -املهتب١ ايعكط١ٜ )بريٚت
 ّ .823ٖة/207عبساهلل بٔ عُط)تابٛ ،ايٛاقسٟ -

  . ز.ت)زاض اجلٌٝ)بريٚت  ،فتٛح ايؿاّ -         
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 ّ .1366ٖة/768 ابٛذلُس عبساهلل بٔ اغعس بٔ عًٞ ايُٝين)ت ،ايٝافعٞ -
  .1997اض ايهتب ايع١ًُٝ)بريٚت، زكٝل خًٌٝ املٓكٛض، ؼعرب٠ ايٝكعإٚ َطآ٠ اجلٓإ -        

 ّ .1229ٖة/626بٛ عبساهلل ٜاقٛت بٔ عبساهلل )ت ٜاقٛت احلُٟٛ، ؾٗاب ايسٜٔ ا -
  .1977َعذِ ايبًسإ، زاض قازض )بريٚت  -           

 ّ .905ٖة/292امحس بٔ ابٞ ٜعكٛب اغشام بٔ دعفط)ت بعس ،ايٝعكٛبٞ -
 ٖة .1425 )قِ املكسغ١ 2ط ،كٝل خًٌٝ املٓكٛض، ؼتاضٜذ ايٝعكٛبٞ -          
  .1988 )بريٚت اض اسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، زنتاب ايبًسإ -          

 ّ .1326ٖة/726ايْٝٛٝين، قطب ايسٜٔ ابٛ ايفتض َٛغ٢ بٔ ذلُس بٔ امحس )ت  -
 2-1اهلٓس، اجملًس االٍٚ: ز –شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، َطبع١ دلًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ عٝسض آباز ايسنٔ  -           

  .1961-1960) 4-3 ، اجملًس ايجاْٞ: ز1954-1955)
 :ز٠ّٚٚ: ب١ ظَا٢ْ ؾاضغ٢

 .ّ 1333ٖة/734قػطا٥ٞ، ذلُٛز بٔ ذلُس أقػطا٥ٞ )ت بعس آ -
 .ٖة.ف 1362)طري، ؾطنت اْتؿاض أغازّٚ خان ،َػاَط٠ األخباض َٚػاٜط٠ األخٝاض، ٘تاضٜذ غالدك -         

 .ّ 1271ٖة/670، ْاقط امل١ً ٚايسٜٔ ضل٢ٝ بٔ ذلُس )ت ابٔ بٝب٢ -
 . 1902آٍ غًذٛم، ؼكٝل ٖٛتػُا، يٝسٕ )بطٌٜ تٛاضٜذ  -       
 .ّ 1282ٖة/681ذلُس )ت  سٜٔاي ٗا٤باجلٜٛين، عال٤ ايسٜٔ عطا ًَو بٔ  -
 .ٖة.ف  1378)تٗطإ  زّٚ دابتكشٝض ذلُس عبسايٖٛاب ايكعٜٚين، ٜذ دٗاْهؿا٣، دًس زّٚ، تاض -         
 .ّ 1349/ٖة750 ع٢ٜٓٚ )تقكط بٔ ْ امحس محساهلل بٔ ابٞ بهط بٔ ،٢ػتٛفَمحس اهلل  -

 ة.ف .1381ٖ)تٗطإ  َري نبريأ اتؤغػ١ اْتؿاض، َ، باٖتُاّ عبساحلػني ْٛا٥ٞنعٜسٙتاضٜذ  -        
 ف .ٖة.1381 ٟ)قعٜٚٔزااهل دا١ْثان ،نٛؾـ زنرت غٝسذلُس زبريغاق٢ ب١ ،ْع١ٖ ايكًٛب -        

 ّ  1535/ة942ٖ غٝاخ ايسٜٔ بٔ ُٖاّ ايسٜٔ احلػٝين )ت ،خٛاْسَري -
 ..ف ة1333ٖخٝاّ )تٗطإ  ٘نتاغاْ ،، دلًس غّٛفطاز ايبؿطتاضٜذ سبٝب ايػري يف اخباض ا -        

 .ّ 1318/ٖة718ضؾٝس ايسٜٔ فهٌ اهلل ُٖسا٢ْ )ت  -
  .ٖة.ف  1362زّٚ، بهٛؾـ بُٗٔ نطي٢، اْتؿاضات إقباٍ، )تٗطإ  ، ناخداَع ايتٛاضٜذ -      
 .ّ 1583/ٖة991)ت  فطٜسٕٚ بو، أمحس فطٜسٕٚ بو -
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 .ّ 1857ٖة/1274دلُٛع١ َٓؿآت ايػالطني )اغتاَبٍٛ  -      
 .ّ 1567ٖة/975قانٞ امحس بٔ قانٞ ذلُس بٔ زلِ ايسٜٔ غفاضٟ قع٢ٜٓٚ )ت  ،قانٞ غفاضٟ -

 .ٖة.ف 1343تأضٜذ دٗإ اضا )تٗطإ  -       
 ٖة.ف .1381)تٗطإ اضغتإطْتاضٜذ  -       

 ّ .1126ٖة/520) َؤيف دلٍٗٛ
 .ف  .ٖة1318)طٗطإ بتكٝض ًَو ايؿعطا٤ ذلُس تكٞ بٗاضدلٌُ ايتٛاضٜذ ٚايككل،  -       

  .ّ 1414ٖة/817، َعني ايسٜٔ )ت بعس ْطٓعٟ -
 .ٖة.ف  1336، )تٗطإ َٓتدب ايتٛاضٜذ َع٢ٓٝ -       

 :١ٓنإَٝنتَٝب ٚظ١نؤَي ١ّٗ:غَٝ
 .امحس عٝػ٢ بو -

 (.1981 اض ايطا٥س ايعطبٞ)بريٚت، ز2ط ،االغالّتاضٜذ ايبُٝاضغتاْات يف  -      
  .امحس رلتاض ايعبازٟ -

  .١1969 ايعطب١ٝ )بريٚت هزاض ايٓٗ ،قٝاّ زٚي١ املُايٝو االٚىل يف َكط ٚايؿاّ -      
 .اضؾاى بٛالزٜإ -

زاض  ،عة١ َةٔ املرتمجةني   دلُٛطمج١ ، تاملكازض ايعطب١ٝ ٚفل َٔ ايكطٕ ايػابع اىل ايكطٕ ايعاؾط املٝالزٟ األنطاز -      
  .2004ايتهٜٛٔ)زَؿل 

 .طَاْطٛإ خًٌٝ نٛ -
  .1980، زاض احلساث١ )بريٚت 1ايسٚي١ املًُٛن١ٝ، ايتاضٜذ ايػٝاغٞ ٚاالقتكازٟ ٚايعػهطٟ، ط -      

 .ّ 1920ايباباْٞ، امساعٌٝ باؾا ايبػسازٟ )ت 
 . 1990ثاض املكٓفني، زاض ايفهط )بريٚت آٖس١ٜ ايعاضفني ٚ -      

  .دٛظٜف ْػِٝ ٜٛغف -
  .1981ٞ ع٢ً َكط )بريٚت ايعسٚإ ايكًٝبة -      

  .سػني االَني -
  .1976ايػعٚ املػٛيٞ، زاض ايتعاضف )بريٚت  -      

 .سٝسض يؿهط٣ -
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  .2004 زاض غبريٜع )زٖٛى ،يف املعطف١ ايتاضطل١ٝ االغال١َٝ ايُهطز -      
 .ضَهإ ؾطٜف ظبري -

  .1994)اضبٌٝ  ، ن١ًٝ االزاب، داَع١ قالح ايسَٜٔادػترييهرب٣، اططٚس١ يٛضغتإ ا -      
 .ايعضن٢ً، خري ايسٜٔ -

  .1980قاَٛؽ االعالّ، زاض ايعًِ يًُالٜني )بريٚت  -      
  .غعاز َاٖط ذلُس -

  .1976طبع١ األٖطاّ )ايكاٖط٠ ، َاجلع٤ ايجاْٞ ،أٚيٝاؤٖا ايكاحلَٕٛػادس َكط ٚ -         
 .عبسايفتاح عاؾٛضغعٝس  -
  .1959املكط١ٜ )ايكاٖط٠ ايٓٗه١ َكط يف عكط زٚي١ املُايٝو ايبشط١ٜ، َهتب١  -        
  .1972َكط ٚايؿاّ يف عكط االٜٛبٝني ٚاملُايٝو )بريٚت  -        
 .ايػٝس ايباظ ايعطٜين -

  .1968املػٍٛ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ )بريٚت  -         
  .1979زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ )بريٚت املُايٝو،  -         

 .املٗسٟعبسعبس اجلًٌٝ سػٔ  -
  .1981هتب١ األقك٢ )عُإ ، ٍَٚاألاجلع٤  ،املًُٛنٞٚ ٜٛبٞأليف ايعكطٜٔ ااملساضؽ يف بٝت املكسؽ  -          

 .عبسايطقٝب ٜٛغف -
 . 1972)بػساز  َطبع١ ايًٛا٤ ،ٚي١ ايسٚغته١ٝ يف نطزغتإ ايٛغط٢تأضٜذ ايس -         

 . 2001اضبٌٝ) َؤغػ١ َٛنطٜا٢ْ يًطباع١ ٚايٓؿط ،2، طسهاض٠ ايسٚي١ ايسٚغته١ٝ -         
 .عباؽاحملاَٞ ايععا٣ٚ،  -

 .ٖة 1410)طٗطإ  1ايعطام بني االستاليني، ز -         
  .عًٞ ابطاِٖٝ سػٔ -

  .1967 ، َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ، )ايكاٖط3٠تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، ط -          
 .َباضى اؾاب ع٢ً -
  .1987اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب )ايكاٖط٠  ،2ط ،6ز ،اخلطط ايتٛفٝك١ٝ ملكط ايكاٖط٠ -          
 .عُط ضنا نشاي١ -
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  .1993ؤغػ١ ايطغاي١)بريٚت، ََعذِ املؤيفني -         
  .قازض ذلُس سػٔ -

داَع١ قالح ايسٜٔ، ن١ًٝ االزاب ٝو ايبشط١ٜ، اططٚس١ ايسنتٛضاٙ، ٚبالز ايؿاّ خالٍ عٗس املُايَكط يف  ايُهطز -      
  .2004ضبٌٝ )أ
 قتٝب١ ايؿٗابٞ -
  .1999َعذِ زَؿل ايتأضطلٞ، َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاف١، )زَؿل  -
 .نٞ ،يػرتْر -

 . 1954)بػساز  طبع١ ايطابط١، َتعطٜب بؿري فطْػٝؼ ٚنٛضنٝؼ عٛاز ،بًسإ اخلالف١ ايؿطق١ٝ-         
  .1976اجملًس ايجاْٞ)بػساز ،اجملُع ايعًُٞ ايػطٜاْٞ-
 ذلػٔ ذلُس سػني. -

  . 2002، زاض اضاؽ )اضبٌٝ 2اجلٝـ االٜٛبٞ يف عٗس قالح ايسٜٔ، ط -         
  .1996 ، ؾٗط نٛالٕ )زٖٛى 52ايكٝازٟ يف دٝـ قالح ايسٜٔ، دل١ً َتني، ايعسز ) ايُهطززٚض  -         

  .ذلُس نطز عًٞ -
 . 1972)بريٚت  6خطط ايؿاّ، زاض ايعًِ يًُالٜني، ز -        

  .َٛغ٢ َكطف٢ ابطاِٖٝ -
)اضبٌٝ طبعة١ ٚظاض٠ ايجكافة١  ، َايػٓٛات االخري٠ َٔ سٝا٠ زٚية١ ايهةٛضز االٜٛبٝة١ يف َكةط ٚ بةالز ايؿةاّ       -        
2007.  
 : ب١ ظَا٢ْ نٛضز٣ نٛاض٠ّ

 .(1979)ب١غسا  غ١عٝس ْاناّا٢ْ ط٠ِٚضطَٝ ،ٚيٝا ن١ي١ب٢غٝاس١تٓا٣١َ ١٥، ظ(1656ى/١٥1067ٚيٝا ن١ي١ب٢ )ّ -
 .(1938)ضٚاْسٚظ  نٛضزغتا٢ْ َٛنطٜإ ،َٛنطٜا٢ْسػري سٛظ٢ْ -

( 21)نااضٚإ، شَااض٠    ٚ ؾ١ضَاْط٠ِٚاٜا٢ْ ي١ ََٝصٚٚزا، ب١ؾ٢ ١ٜنا١ّ، طؤظااض٣   سًٛإ ،ضؤشب١ٜا٢ْ، ذل١َ١ز د١ٌَٝ
 .١1984َٛظ ت( ٣22 ناضٚإ، شَاض٠ )ؤظاضط، ، ب١ؾ٢ ز1984ّ٠ٚٚسٛظ٠ٜطإ 

ٕ  ،ؾ٥ٛاز س١َ١ خٛضؾٝس - شَااض٠   ،ظااض٣ ضؤؾآبري٣ ْا٣َٛ   ؤط ،يٛضِ زاْٝؿتٛا٢ْ ١ٖض٢َُٜ باؾٛض٣ نٛضزغتا٢ْ ٥َٝاطا
                                                                                          .(1986(،)ب١غسا 109)

 1( غاَي٢ ثَٝٓذ١ّ 9-5) ٢ ْاد٢ ع١باؽ، طؤظاض٣ ط١الَٜٚص، شَاض٠نا٢ْاْط٢ِ، ظ، ظ.طؤضإ، ٠ٚضطَٝهغؤضَِٝٓ
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 بايًػ١ ايعطب١ٝ خٛايبش تكطاترل                       
 

 َطاسٌ ظٗٛض ٚمنٛ اإلَاضات ايُهطز١ٜ خالٍ ايعكط ايعباغٞايبشح األٍٚ:                        
 

١ٜ نبري٠ َعطٚفة١ َٚعرتفة١ بٗةا َةٔ قبةٌ اخلًٝفة١       ضات نطزاناْت ٖٓاى خالٍ ايعكط ايعباغٞ مخؼ اَ      
ٚظٗةطت ٖةصٙ االَةاضات ْتٝذة١ يًتطةٛضات ايػٝاغة١ٝ        ،ٕٛاحملًٝة  ايُهةطز اقاَٗا االَطا٤ ٚايععُةا٤   ،ايعباغٞ

ٚايتشٛالت االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ؾٗستٗا ايسٚي١ ايعباغ١ٝ اىل داْب تٛفط ؾطٚط قٝاّ االَاضات احمل١ًٝ 
١ٜ املتٓفص٠ ٚاملٓاطل اجلب١ًٝ ايٛعط٠ ٚاالَهاْٝات االقتكاز١ٜ ايهاف١ٝ. ايُهطزسٝح ايكبا٥ٌ  ،١ٜايُهطزيف االقايِٝ 

ٌ   ايُهطزٚقس َطت االَاضات  ٛ ٛضايعٗة  ،ٜة١ بةجالخ َطاسة فدةالٍ ايٓكةف االٍٚ َةٔ ايكةطٕ      ،ايٓهةٛز  ،، ايُٓة
ٚيف  ،ٜة١ ايُهطزيف االقةايِٝ  َس١ٜٓ أٚ قًعة١   ايصٜٔ إغتأثطٚا عهِ ايُهطزظٗط اٚا٥ٌ االَطا٤ ٚاحلهاّ  ،ّ 9ٖة/3)

 ،ٜة١ ايُهطزاظزاز عسزِٖ ٚتٛغعت َٓاطل ْفٛشِٖ ٚتٛظعٛا يف رلتًةف املٓةاطل    ،ايٓكف ايجا٢ْ َٔ ايكطٕ ْفػ٘
ّ  ظٗطت مخؼ اَاضات نطز١ٜ َػتك١ً ٚؾب٘ َػتك١ً اييت ناْت قٛض٠ 10ٖة/4ٚخالٍ ايعٗس ايبٜٛٗٞ )ايكطٕ 
ٞ     ١ٜ ايكػري٠ ايكايُهطزَتطٛض٠ َٚٛغع١ يالَاضات  ٚناْةت هلةا ْعةِ     ،ا١ُ٥ خةالٍ عكةط َاقبةٌ ايعٗةس ايبةٜٛٗ

ٚظًت تساض ٚؼهِ َٓاطل ْفٛشٖاست٢ تعطنت خالٍ  .َٚؤغػات غٝاغ١ٝ ٚعػهط١ٜ ٚازاض١ٜ َٚاي١ٝ ٚقها١ٝ٥
 .ّ  حلُالت ايػالدك١ ٚاغكطت ٚاسس٠ تًٛ االخط11٣ٖة/5ايٓكف ايجاْٞ َٔ )ايكطٕ

 
إَاض٠ سًك١ َفكٛز٠ َٔ تأضٜذ  ّ 1069ٖة/462)ت:ٟايُهطزاالَري ٖعاضأغب بٔ بٓهري ايبشح ايجاْٞ: 

 يطغتإ 
ٜتٓاٍٚ ايبشح اسس٣ احلًكات املفكٛز٠ َٔ تأضٜذ إَاض٠ يطغتإ ايهةرب٣ ايةيت تأغػةت يف سةسٚز عةاّ             
 ،1155ّٖةة/ 550ّ َٔ قبٌ االَري بسض ايًطٟ غةري إ املعًَٛةات ال تٛدةس عٓٗةا ستة٢ عةاّ       913ٖة/300

اغب بٔ االَري ٖعاضٚتتُجٌ ٖصٙ احلًك١ عٗس  .ٓاٚيت تأضطلٗا ابتسا٤ّا َٔ ٖصٙ ايػ١ٓٚايسضاغات املٓذع٠ عٓٗا ت
ّ  ايصٟ نإ اَريّا نبريّا َٚعطٚفّا ٚاقبض َةٔ  1069-1044ٖة/462-436ٟ )قبٌ ايُهطزبٓهري بٔ عٝاض 

ٔ اخةت  ٚ يكب َٔ قبً٘ بة )تاز املًٛى ، ٚتةعٚز َة   ،املكطبني يًػًطإ طػطٍ بو ايػًذٛق٢ ٚاسس ضداٍ بالط٘
سٜٔ ابٛ املعفط بًٗٛإ االَاض٠، اال اْ٘ ُازايابٓ٘ عّ تٛىل 1069ٖة/462غ١ٓ ايػًطإ ايب اضغالٕ، ٚبعس ٚفات٘ 

 التٛدس ا١ٜ َعًَٛات عٓ٘ يف املكازض ايتأضطل١ٝ.



211 
 

ٚاجلسٜط باالؾاض٠ إ املكازض ايفاضغ١ٝ اييت أضخت الَاض٠ يطغتإ ايهرب٣ اغفًت شنط االَري ٖعاضأغب ٚمل 
سٜٔ بًٗٛإ ُٖةا َٔ اَطا٤ ابٓ٘ عُازايٚقس تٛقٌ ايبشح اىل إ االَري ٖعاضأغب ٚ ،نُٔ االَطا٤ ايًطتسضد٘ 

 .احلازٟ عؿط املٝالزٟ/يطغتإ ايهرب٣ خالٍ ايكطٕ اخلاَؼ اهلذطٟ
 

 خالٍ ايكطٕٚ ايٛغط٢ٚايجكايف  ٚزٚضٖا ايػٝاغٞ ضإنٛقب١ًٝ ايبشح ايجايح: 
 

ٛ اىل املكازض ايتاضطل١ٝ املٛثٛق١ إ تجبت إ قب١ًٝ  ٖصٙ ايسضاغ١ ؼاٍٚ باالغتٓاز       ضإ ٖةٞ قبًٝة١ نطزٜة١    نة
نبري٠ َعطٚف١ َسسهّا بصيو ايطأٟ املػتؿطم َٝٓٛضغه٢ ايصٟ ٜؤنس ع٢ً اْٗا يٝػةت قبًٝة١ نطزٜة١، ٚتًكةٞ     

 ضإ ايػٝاغٞ ٚايجكايف خالٍ ايكطٕٚ ايٛغط٢، سٝح يعبةت زٚضّا ٜػةتشل ايةصنط يف   نٛاالنٛا٤ ع٢ً زٚض قب١ًٝ 
ٟ ايٛغٝط ٚاغػت ظعا١َ قب١ًٝ َتٓفص٠ يف اسلا٤ زضتٓو ٚسًٛإ َٚاٖٝسؾت خالٍ ايٓكف ايجاْٞ ايُهطزايتاضٜذ 

 ّ  ٚاغتُطت اىل َا بعس ايعٗس املػٛيٞ ع٢ً ايطغِ َٔ محالت ايػالدك١ ٚاملػٍٛ املةسَط٠، 12/ٖة6َٔ ايكطٕ )
، نُا ازلبت عطفٛا بة)قاسب ايسضبٓس َػتكٌ ف بؿهٌ ؾب٘ ٚبطظ َٓٗا اَطا٤ ٚقاز٠، ٚقاض بعهِٗ ياضؽ سهُ٘

ايعسٜس َٔ املؿاٖري ٚاالعالّ يف ايعًّٛ االغال١َٝ املدتًف١ ايصٜٔ خسَٛا ايسٜا١ْ ٚايجكاف١ االغةال١َٝ بةبالزِٖ   
  .ٚبايسٜاض ايؿا١َٝ ٚاملكط١ٜ خالٍ ايعكط ايعباغٞ ٚاالٜٛبٞ ٚاملًُٛنٞ

 
 َكطيف بالز ايؿاّ ٚ ط١ٜايسٚض ايػٝاغٞ ٚ ايعُطاْٞ يًهطز ايكُٝ ايبشح ايطابع: 

 
اىل بةالز ايؿةاّ   مجاعةات َٓٗةا   ٖادطت  ٚبأقًِٝ اجلعٜط٠ املك١ُٝ ١ٜ ايُهطزناْت ايكُٝط١ٜ اسس٣ ايكبا٥ٌ 

َٚكط خالٍ اٚاخط ايعٗس االٜٛبٞ، ٚايتشكٛا باجلٝٛف االٜٛب١ٝ خكٛقّا دٝـ املًو ايكاحل زلِ ايسٜٔ اٜٛب ًَو 
ٟ   ،لغف اَري سًب ٚزَؿَكط ٚاملًو ايٓاقط ٜٛ َةٔ اؾةٗط ايؿدكةٝات     ٚاقبض االَري ْاقةطايسٜٔ ايكُٝةط

، ٚعُةٌ ْا٥بةّا   ايُهةطز َةطا٤  األٚنإ ذلٌ اسرتاّ املًٛى االٜةٛبٝني ٚغةا٥ط   يف ايسٜاض ايؿا١َٝ ١ٜ ايُهطزايػٝاغ١ٝ 
 .ايكاحل أٜٛب ع٢ً دٝـ زَؿل ٚايؿاّعػهطّٜا يًًُو 

ايسٚي١ االٜٛب١ٝ نس اطُاع املُايٝةو االتةطاى   ٚقس يعب اَطا٤ ايكُٝط١ٜ زٚضّا قٝازّٜا باضظّا يف ايسفاع عٔ 
ّ ٚنةصيو ايتكةسٟ   1250/ٖةة 648َٚٓعِٖٛ َٔ زخٍٛ َس١ٜٓ زَؿل ٚغًُٖٛا يًًُو ايٓاقط االٜةٛبٞ غة١ٓ   

 .يػاضات ايفطْر ايكًٝبٝني ٖٚذُات املػٍٛ ٚبكٛا ع٢ً اخالقِٗ ٚٚفا٥ِٗ يبين اٜٛب ست٢ ايٓٗا١ٜ
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يكُٝط١ٜ بسَؿةل  ملػتؿفٝات ٚاملؤغػات اخلري١ٜ ناملسضغ١ انُا غاِٖ اَطا٤ ايكُٝط١ٜ يف بٓا٤ املساضؽ ٚا
سٜٔ ايكُٝةطٟ  غتإ  ايكُٝط١ٜ َٔ بٓا٤ االَري غٝف اية سٜٔ ايكُٝطٟ َٚػتؿف٢ )بُٝاضَٔ بٓا٤ االَري ْاقطاي

 .بػفض دبٌ قاغٕٝٛ بسَؿل ٚغريٖا
 

 ايُهطز اجلاى ٚزٚضِٖ ايػٝاغٞ ٚ احلهاضٟايبشح اخلاَؼ: 
 

اييت مل تهٔ َعطٚفة١   ان٢اجل-اجلاى١ٜ اجملٗٛي١ ٖٚٞ قب١ًٝ ايُهطز٣ ايكبا٥ٌ سسبإتعطٜف ايٍٚ ايبشح ٜتٓا
اىل بالز ايؿاّ  ْعح ست٢ اٚاخط ايعٗس االٜٛبٞ، ٚمل ٜطز امسٗا ٚأخباضٖا يف املكازض ايتاضطل١ٝ، غري إ قػُّا َٓٗا

ني ٝانذة ، ٚنةإ يً ايجايح عؿط املٝالزٟ ؼت نػط غاضات املػةٍٛ املةسَط٠  /َٚكط اٚاغط ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ
ايسٚي١ املًُٛنٝة١ ايةيت سًةت ذلةٌ ايةسٍٚ ٚاالَةاضات       تاضٜذ يف  ٚانض َٚػا١ُٖ دسٜط٠ بايسضاغ١املّٗذطٜني زٚض 

ٚايعًُا٤ ٚايؿٝٛر ضداٍ اإلزاض٠ ى/االٜٛب١ٝ يف سهِ ايسٜاض املكط١ٜ ٚايؿا١َٝ، ٚبطظ َٔ بِٝٓٗ ايعسٜس َٔ االَطا٤
، نُا نةإ هلةِ زٚض يف   ان٢املُٗاْساض ٚايؿٝذ سػني اجل ان٢يسٜٔ اجلٚاالَري ؾطف ا ان٢ناالَري غٝف ايسٜٔ اجل

املُٗاْساض َػذسّا داَعّا  ان٢بٓا٤ املٓؿآت ايس١ٜٝٓ سٝح ب٢ٓ االَري بسضايسٜٔ ذلُس بٔ االَري ؾطف ايسٜٔ اجل
 .١ٝانايعا١ٜٚ اجل ان٢مبس١ٜٓ ايكاٖط٠ ٚب٢ٓ ايؿٝذ سػني اجل

٘ فإٔ ٖصا ايبشح ٖٛ ذلاٚي١ اليكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً تأضطلٗا ٚايتعطٜف ٚمل ٜتٓاٍٚ أسس تأضٜذ ٖصٙ ايكب١ًٝ ٚعًٝ
 .بأَطا٥ٗا ٚؾدكٝاتٗا االزاض١ٜ ٚايع١ًُٝ

 
ايجايح عؿط ف ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ/خالٍ ايٓك يف اجلٝـ املًُٛنٞ ايُهطز ايبشح ايػازؽ: 

 املٝالزٟ
طغإ ٚدٓس ٚعػانط يف اجلٝـ املًُةٛنٞ خةالٍ   َٔ قاز٠ ٚاَطا٤ ٚف ايُهطزٜتٓاٍٚ ايبشح زٚض َٚػا١ُٖ        

ايجايح عؿط املٝالزٟ، سٝح نإ هلِ زٚض َتُٝع َٚػا١ُٖ َةؤثط٠ يف  /ايٓكف ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايػابع اهلذطٟ
١ٜ ٚاحلامس١ اييت خانتٗا ايسٚي١ املًُٛن١ٝ ايرتن١ٝ اثٓا٤ ايتكسٟ حلُالت املػٍٛ املتٛاق١ً رياحلطٚب ٚاملعاضى املك

 ع٢ً دٝٛب ايفطْر ايكًٝبٝني املتبك١ٝ ٚاملٛظع١ ع٢ً طٍٛ ايػاسٌ ايؿاَٞ.   اٚ يف ايكها٤
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ايةصٜٔ غةبكت هلةِ اخلسَة١ يف      ايُهةطز َٔ ابٓا٤ ٚاسفاز ايكاز٠ ٚاالَطا٤ ٚاجلٓةس   ايُهطزٚنإ َععِ ٖؤال٤      
دطا٤ غاضات قفٛف اجلٝٛف االٜٛب١ٝ، نُا إ بعهِٗ ناْٛا َٔ ايٓاظسني ٚاملٗذطٜٔ ايصٜٔ ادربٚا ع٢ً ايطسٌٝ 

 .١ٜايُهطزاملػٍٛ املسَط٠ اييت طايت االقايِٝ 
ٟ يف اجلٝـ املًُٛنٞ نُٔ فطم ٚفٝايل خاق١ بِٗ َٚػتك١ً عٔ ايفطم ٚايتؿةهٝالت  ايُهطزايعٓكط  ٚخسّ    

ايعػهط١ٜ االخط٣، ٚهلِ اغًشتِٗ ٚعستِٗ ٚاالتِٗ احلطب١ٝ اخلاق١ ْٛعّا َا ٚتطابطٛا يف ايػايب بايػاسٌ ايؿاَٞ 
ٛاد١ٗ ايكًٝبٝني اٚ يف قفٛف ايكٛات ايعػهط١ٜ اييت ساضبت املػٍٛ، نُا خسَت مجاعةات َةِٓٗ نةُٔ    يف َ

 ايطربزاض١ٜ ٚادٓاز احلًك١ َٚٛاقع اخط٣.
 

 َكطايُهطز يف بالز ايؿاّ ٚ: ْبص٠ عٔ ايٓؿاط ايعُطاْٞ يألَطا٤ ايبشح ايػابع
 

َكةط خةالٍ   ايُهطز يف بالز ايؿاّ ٚايكاز٠ ٚ طا٠٤ ايٓؿاط ايعُطاْٞ يألَٖصٙ ايسضاغ١ بكٛض٠ َٛدعٜتٓاٍٚ       
 ١املعامل ايعُطاْٝة ٚ اخلس١ََِٝٝ ايعسٜس َٔ املٓؿآت ايع١ًُٝ ٚتطسٝح قاَٛا ببٓا٤ ٚايعكط اإلغالَٞ ايٛغٝط، 

 ،اخلًٝةٌ ٚ غريٖةا  ٚ ٚايكاٖط٠ ٚايكسؽزَؿل سًب ٚ :يف َسٕ محاَاتَٔ َػادس َٚساضؽ ٚضبط ٚخاْكاٖات ٚ
غةاُٖت بؿةهٌ َةؤثط يف    ٚ ايطقةٞ ايجكةايف  ايعُطا١ْٝ زٚضا نبريا يف ايتطٛض ايعًُٞ ٚ املاملعٚنإ هلصٙ املٓؿآت ٚ

ٟ َت خسَات دًًٝة١ يًُذتُةع ايؿةاَٞ ٚ   نُا قس ،تطٜٛط احلٝا٠ ايع١ًُٝ بٗصٙ املسٕ َةٔ ابةطظ األثةاض    ، ٚاملكةط
املسضغة١  ايكطبٝة١ ٚ  ٚاملسضغة١  ٚ املسضغ١ اجملاٖس١ٜ بسَؿلاملسضغ١ ايكُٝط١ٜ طٟ ٚيًهطز املػتؿف٢ ايكُٝ ١ايعُطاْٝ

  .املٓؿآت ؾاخك١ يًعٝإبكاٜا ٚاثاض بع( ٖصٙ املعامل ٚ عاٍت البايكسؽ ٚ املسضغ١ اهلهاض١ٜٚ اهلهاض١ٜ بايكاٖط٠
 
 
 
 
 
\ 
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 ؤىْا٠ٚضِِ
 

 ثةرِةال باب١ت
 ٢                                                                           :ثَٝؿ١ن٢

 : ز٠ضٚاظ٣٠ ١ٜن١ّ
 ز٠ضباض٠ٟ َريْؿ١ٓٝ نٛضز١ٜٝنإ

٤٧-٥ 

١نإ ي١ غ١ضز٢َ٠ ٜٝٚ ط١ؾ١نطز٢ْ َريْؿ١ٓٝ نٛضز ْاغ١نا٢ْ غ١ض١َٖيسإؤق باب١ت٢ ١ٜن١ّ: -
 ٢               ع١باغ

٦ 

َري ١ٖظاض١٥غح ، غ١ضز٢َ٠ ظ11/ظ5ي١ غ١ز٣٠  َريْؿ٢ٓٝ يٛضِغتا٢ْ ط١ٚض٠ باب١ت٢ ز٠ّٚٚ: -
  ظ(1069ى/462-ظ1044ى/436)ثَٝـ ٚ نٛض٠ِنا٢ْ  نٛض٣ِ ب١ْطَٝط نٛض٣ِ ع١ٜاظ٣ نٛضز

٣٧ 

 ٧٨ ْا٠ٚضاغت غ١ز٠نا٢ْ ي١ ٢ٜضؤَي٢ غٝاغ٢ ٚ ضؤؾٓبري ٖؤظ٣ طؤضإ  باب١ت٢ غ١َّٗٝ: -

   ّ:ز٠ضٚاظ٠ٟ ز٠ٚٚ 
ي١ غ١ضز٠َٞ ١٥ٜٛبٞ  ز٠ضباض٠ٟ ضِؤَيٞ غٝاغٞ ٚ شٜاضٟ ٚ ٥اظاناضٜٞ نٛضز ي١ ٚآلتٞ ؾاّ ٚ َٝػط

 ٚ ١ًََٛنٞ

٠٨٦-٤٥ 

 ٤٦ ١نإغٝاغ٢ ٚ ٥اظاناضٜٞ نٛضز٠ ق١ضيٛضٜٝ ضِؤَي٢ ٛاض٠ّ:باب١ت٢ ن -

 ٠٠٧ ٝإ َي٢ غٝاغ٢ ٚ ناضطَٝط٣ ٚ ٥اٜٝٓؤض١ِنإ، ٝنٛضز٠ نانٝ باب١ت٢ ثَٝٓذ١ّ: -

 /نٛضز٠نا٢ْ غٛثا٣ ١ًََٛن٢ ي١ ٣٠ْٛٝ ز٢َ٠ٚٚ غ١ز٣٠ س١ٚت٢َ١ نؤن٢ باب١ت٢ ؾ١ؾ١ّ: -
 غَٝعز٢َ١ٖ٠ ظا٢ٜٓٝ 

٠٣٤ 

 ٠٦٨ ٞ نٛضزٜو ي١غ١ض ضؤَيٞ ٥اظاناضٟ ٚ بٝٓاغاظتريؤؾهَٝ  باب١تٞ س١ٚت١ّ: -

 ٠٨٤ يٝػت٢ غ١ضنا٠ٚنإ -

 ٣١١ باللغة العربية البحوث  اتلخصم -ي بابةتةكان بة زمانى عةرةبيكورتة  -
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