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ّ خةةةة اضية يةكةةةةَ طط سةةةو غياغةةةو بةةة  ْ   هةطةةةةية ةةةةة  ي   ء غةةةةض ةَ هةًيةةةةص  ي ةيػةةةالًيسا ز ضكةةةة  

ناالكييةكاُياْ هة ُعيلةةي غةو غةاهبو بةضايياُةسا  ةةُٔا هةة ضتشٓةةالب و  ئةاُو ةيػةالًيسا نةط،ب  ب       بةةالبَ            
هةطةةةية ةة  ؾةةسا ُةةةياُت اُو كاضيكةضييةةةكو ةةةة  ال هةغةةةض طةةةالُو ةةةة  ُا نةةاُة زض غةةتبلةْ كةببيةتةةة ٓةةالي        

عاييةةاْب بةسيةهةةة اُة   هةطةةةية ةةةة  ي ز اي  يةيةةةض،ب  ُو غةةةز ي يةكةةةًو كالنةةو        طالض،اُلةةاضي غياغةةوء ةاييِ 
باُكةؾةي خة اضية طةيؿتة بةؾو ضتشةةا اي  ئةاُو ةيػةالًو  بةةزياضيلطا يـ ُيؿةتٌاُو بةضبةةض يةةةًاظي           

بتةة اُّ بةةةالبَ طالض،اُلةةاضي غياغةةوء ةةةاييِعاي هةُية ياُةةسا ٓيةِايةةةةاضا    اُػةةةء  الفءخطتؾةةو ةةةة  ي سيةةةساْ      
بةض ُكاضي ز  هبة و ة ًةة ي ببِةة    غةوة ز  هبةة و خةة اضمبو زاَةةظضيةِّ. بيةك ًةاْ ةةًةةف ز طةض،يةتةة   بةال           
كالًةهبيةم ٓالكاضي  يا اظ  ط جنا يةيت بِةًاكاُو خة اضيةء سيةلٔا ةي ٓالظاية وء خ هياي غياغو بةضبةةض هةطةةية   

   خػتِةض،  ي ةة  ٓالكاضاُة. يةكسيسا  ةةَ   يةصيِة  يةف  ايبة ة بةهيةلساُة  
 زةوتي ميَروويي دابةشبووني خةوازيجيةكةم: 

ٌبببغةض ض،اي ةة  ي بةؾةيةم هةة خةة اضية   ن ي    ٞب ؾرس٠ٚبنرٔبْٛؾر   ايهرٛا٤بابةّ  ٞ،باِنرٔبَبنيرٞباذتٛضرا٤باي را٥بببب  االغرذي
ياْ هةة  ةةُكو     ٓةض هةغةض  ا   ٓةهب يةػةتيةلو ُية  ُةسياْ   ضطةطبء بةؾةساضي    سٛثس٠بِنٔبٚداع،بَنٛبَسِٜبايطيدٟ

ظ  يةكط،يعب  ْء 684ن/64غاهبو يٓة ا   بةالبَ هةطةية ةة  ؾسا 1ُةٓط  اُسا ُةكطز  ٓةُسيةليؿياْ طةض،اُة   بال ك فة
                                               

بةضبةض. : كاضيكةضيو بع  ِة   ةايِيية ُةياض كاُو خيالفةب هةغةض ُة ة  ي بةُا ُيؿاُو غيةلو   ضطريا   هة يةعي زكتالضابا -⁎
 يخة اضيةء ؾيعة   ن من  ُة .

بب-ب1 باألغسافايبالذزٟ: بَْطاب بَٔ بمجٌ بٚزٜاضبايصزنًٞ، بشناز بضٌٗٝ بطتح: ب1، بايؿهس، بداز ب)نريٚت، بز1996، بف2ّ(، ب362، ؛ب370-371،
باألخبازباي ٛاٍ:بسٓٝؿ١بايدٜٓٛزَٟنٛ ب1طب،عبدباملٓيِبعاَسب:تح، بب،دازبإسٝا٤بايهتبباييسنٞ، تأزٜذب:باي ربٟ ؛210ّ(،بف1960)ايكاٖس٠،

االضالّبحبحبتازخيٞببَسنصبايدزاضاتبايجكاؾ١ٝبايدٚي١ٝ:؛ب86،بف5(،بزٖر1387،بنريٚترتاخ،ب)دازباي،ب2(،بطتازٜذبايسضٌبٚاملًٛى)باي ربٟ
ب)تٗسإ،بتس:بَاددبايػسناٟٚ،بَؤضط١باهلد٣باضالَٞ،بؾكٗٞبادنٞ،بؾًطؿٞبَطتٌبَٔبدا٥س٠بامليازفباالضال١َٝبايهرب٣،  .76فٖر(،ب1420،

املربد:بايهاٌَبيفبايًػ١بٚاالدب،بزشي خةهيفة عةهو. بط، اُة:يض،اض،ايو ٓةب    هةؾةض،كطزْ  الضيةم هة (اهطاغيب عبس اهلل بّ  ٓبط اية ي
 (.201،بف3ّ(؛بز1997،بايكاٖس٠)بٞ،دازبايؿهسباييسن،ب3ط،بستُدبَنٛبايؿكٌبإنساِٖٝبتح:
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ظ  هةةة ًةكلةةة  بةة  ْ 692ن/73  بةةةالبَ ز اي بة يةٔيةؿةةتب يعبةةساهلل بةةّ اهةةعبري2هةبِةةةًا غةةةض كييةكاُسا ٓةةا ض،اب  ْ
ْراؾ ببيةًاًة  كة ز ا ط بة ُة ساب ُاغطاْ  ظتضبةؾةياْ نة  ْ بةال بةغةط   كةة ي     بةز  بةف  بةؾيةلياْ ن  ْ بال 

َّ٘بنٔبؾؿازبايطيدٟ ْراؾ بنرٔببب  هةطةهبياُسا ب  ْ  ز ا ط بةؾو ظتضيةاْ ؾة يةّ ي  عبدبايَّ٘بنٔبإناضب،نٔباألشزم،بعبدباي
ضمبةةسا  طة آيةةساُياْء   كةةة  ّء بةةة ةةظاضاةةة ُاغةةطاْ  كةةة زاُيؿةةتب هةةةُية  ًػةة هبٌاُاُو ُاخة ا   اذتٓؿررٞ األشزم

   ْ   ةةظاضاةة  3خ اضزُو غةضبط،ا   ًريابء شْءشخن اظيو هةطةهبياُسا ض  لطز     ضاسةض،يّء ن  ْ بةال ةةةٓ اظ  طط يةا
ٓيةوبةو طؿةيت خةة اضية   زابة     . ساؾةاْ هةغةةض ٓةهب يةػةيت ُةافت غةةباض ب بةة ك ؾةتب             يةكةَ طط سب   كةهة

ي ا ة ؾاضزُة  ي بري با  ض،ي خالبء ٓا بالنة  ُو ُيؿةاُساْ هةطةةية     ةايةًِاهبو ُاخة اضمبةكاْء ض  لطزُة  ي  
صترد٠بنرٔبببء با  ض،ب  ْ بةة بِةةًاي يؿةيةط ي ا ةة ك ؾة  يةاْ ؾة يةِلة  ب خةة اضية   ي        بري با  ضي بةضاًبةضزا 

و يةًاًةة  ظ زا خة اضمبةةكاُ 685ن/66  كة هةغاهبو ي4  هة ُافت  ياب       ن   بال يةًاًةش689ى/69عاَسباذتٓؿٞب
 ي ًةة اهيياْ هةة ةةةةًريي الزا  بةيعة ياُةسا بةةة ُة ةس   بةةةُا ي     )انرٞباررايٛتببةةٓالي ز ًةاضطريي ٓالظاية ييةةة     

 ضي ياهِجةساب   كةة ةةجناًةس     هيةط   ف ز   َ طط سو خةة اضية ٓا ةةةاضا بةةُا ي    5ةة يؿة   بة ُة ساب ُا بطاْ
ب.6بةبيةبا  ض، زاُةز ُا   ا اُو طة ض ي اليةُكطي خالياْ

                                               
بارتٛاززُا  كاُو ي - 8 بايػسا٠، باذتسٚز١ٜ،   ٓةً   طط ثء ز غتةكاُو خة اضية ز ططيةتة    كةكالكب  ْ هةغةض بِةًاي اذته١ُٝ،

ز ضن  ْ هة فةضًاُط،  اي غتةًلاض  خالبيةبةضيلطزْء بةبيةبا  ض،زاُاُو يع مساْ  سطغو خيالفةب هةغةض ا ض، يـ  االضخِةكطزُو 
طزُةكة ضاظيب  بيةة  بيةبا  ض،ب  ْ بة ا اُلطزْ   ا ة عةهو  ًعا ية   ةهبخة  ظ بيةط   ز   زاز  ض كة  ٓةضكةغيةم بة زاز  ضيل

ب،3،بطَكاالتباإلضالَٝنيبٚاختالفباملؿًني،بع٢ٓبنتؿشٝش٘:بًُٖٛتبزٜرتاالغيسٟ:ببط، اُة:ي. ةةشًاضكطزُو كطز    بةبةؾيةم هة با  ض،
بغتاٜص بؾساْص ب)داز بؾٝطبادٕ، بَملاْٝا/ بف1980، بط124-125ّ(، بادتٖٛس، بَٚيادٕ بايرٖب بَسٚز باملطيٛدٟ: ب)نريٚت،ب1؛ باييؿس١ٜ، باملهتب١ ،

ايؿسمبننيبايؿسمبب:ايبػدادٟ؛ب135،بف5،بد.ع(،بزنٛزضيٝد،ب)َهتب١بايجكاؾ١بايد١ٜٝٓب،ايبد٤بٚايتازٜذ:باملكدضٞ؛ب116-115،بف3ّ(،بز2005
ب بايٓاد١ٝ، بايؿسق١ بادتدٜد٠ب،2طٚنٝإ باآلؾام ب)داز بٚتنري، بف1977ّ، ب55(، ب61، بالظاُياضي ظيا ط غةباض ب بة ُا  كاُو خة اضية  (.

ز ضباض ي بالن  ُةكاْ ب(؛11-7(،بف2005،بدازبايهتببايي١ًُٝ،ب)نريٚت،ب1امحدبعٛض:بارتٛاززبتازخيِٗ،بؾسقِٗ،بٚعكا٥دِٖ،بطيبط، اُة:
بايؿَٝٛٞغةباض ب بة زاًةظضاُسُو خة اضية  بط، اُة:ي بايطٝاضٞب:ستُد باأل١َ بٚسل باإلضال١َٝ بطايؿسم ب)ايكاٖس٠،ب1، بايػسٚم، بداز ،

بف1998 ببط، اُة:يض   و ًيةص  يو غةضٓةهبساُو بعا  و خة اضيةء هيةلرتاظاُو ضيع كاُياْ  بال ب (75-82ّ(، بدٜب بسسن١بضيٝد: ْػأ٠
بزضاي١بَادطتريبغريبَٓػٛز٠،ّ(705-657ٖر/86-37)بارتٛاززبٚت ٛزبسسناتِٗباملت سؾ١بست٢بْٗا١ٜبعبدباملًوبنٔبَسٚإ َكد١َباىلبب،

 (.129-88،ب71-33،بف1990ّب،ادتاَي١باألزد١ْٝن١ًٝبايدزاضاتباييًٝا/بقطِباييًّٛباالْطا١ْٝبٚاالدتُاع١ٝ،ب
ٟب؛ب207-201،بف3املرربد:بايهاَرٌ،بزببب- 3 طط سةو ةةظاضاةة ًة طغةيساض طيّ طط سبة  ْ بالغةةض ز  هبةةة و      .ب568-566،بف5،بزترأزٜذب:باي ررب

املًٗبب  بيػة ٓةظاض  ةُكا  ض ب  ْء غةضكطز كةياْ ُا ُا ةةًريي بط، ازاضاْ  ٓة ا ز غتبةكاضب  ُو ي200000ة ًة ي  كة ظيا ط هة ي
هةاليةةُو يعبةساهلل بةّ اهةعبري        اُيةاْ ٓةةً   ٓةهبٌة ةة هةؾةلط  ُيةطزضا  كةاْ بالغةةضياْ             بال  ةةُكو خةة اضية   نٔبانٞبؾؿس٠

ْ           يةلبؿةةليةِّ  ً ٓةهوةةة   .بء كةة ض،  ُة  كاُيؿةةو بالًةةا  ي ُةةالظز  غةةاية هةةةزشياْ  ةةةُكاْ  ٓةةة ا   اُيةةاْ بةغةةةضياُسا غةةةضبلة 
ّبب،بتح:بتأٜٚالتبٌَٖبايط١ٓ(تؿطريباملاتسٜدٟب)املاتسٜدٟ:ببط، اُة:ي -107،بف1(،بز2005ّنرريٚت،ب،ب)دازبايهتربباييًُٝر١بباٍ،بب1،بطزتردٟبناضرًٛ

108). 
 ٚادتٛانراتب ايطرريب :َؤيـبزتٍٗٛ؛ب209-206،بف3:)املربد:بايهاٌَ،بز يا اظي بالن  ُةكاُياْ  بط، اُةز ضباض ي طفت طالي ُية اُياْء ب- 4

 (.125-124،بف2زّ(،ب 1986 َهتب١بدازباسٝا٤بايهتبباييسن١ٝ،ب)عُإ، امساعٌٝبناغـ، تح:بضٝد٠ عُإ، ١ُ٥َٚ ييًُا٤
كةةطز  غةةةضكطز   بةةةالبَ ظتضي ُةخاياُةةس  ز  بةةاض  عةةةض بيةليياْ  ي ًةةة اهيياْ ثانررابايتُررازي ٓةضنةةةُس ُة ةةس ياْ الزا  ز ا ةةط  - 5

  كطز بة ةةًريي خالياْ  ةةًةف ةاًاش ية بالةة  ي ٓةغيت ٓالظطةضيوء ز ًاضطرييو خيةالبيةة يياْ  انابؾدٜوبعبداهللبنٔبثٛزبةُا ي ي
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ةةةةة  خة اضمباُةةةةي ؾةةة يةّ بالنةةة  ُةكاُو ُةةةافت ُةكةةةة  ّء هةةةة بةغةةةط  ًاُةةةة    ز ضُةنةةة  ْ  ز كطيةةةةة     
َنرٛبنرٝٗظبٖٝؿرِبنرٔببببببةزضيةص سيةس ضي ٓيةوبو طؿيت زابِيةني  بةالبَ بةٓالي ُاًةيةكو ض خِةططاُةةي ُافعةة   بةال ي   

  كةة يابة     ضيع كةاُو خة اضمبةسا ض  يةسا   زابةؾةب  ُيةلو زيلةة هةة      (عبدباهللبانٔبإناضش(ٚب)713ى/94بدانسبايكبيٞ
ٟبببب)ببئؼ  ُافعو بةةبيةبا  ض،   َ  (عبردباهللبنرٔبإنراضباملرس زاُةا  نة ُلة ًاُةة  ي هةةُية  ُاخة اضمبةسا      ببةكةًتةضخةة

هةغةض بِةًاي زاُيؿ ء ًاُة   هةُية  ٓا بةؾساُةضاْ يُاخة اضية زا زض غتة ياْ ز بيةةة كالنةلطزْ     7بةض،  ازاُا
 سياز بلطيةة؟.

ةةظاضاةةةة بطيتيبةةة   هةةةة      طط سةةةو يةكةةةةَ   ا ةةةة ةةظاضاةةةة  ُة ةةةساب  ظتض   ُةةةسض،  ب  ْ  بالنةةة  ُو       ز
بةةةةبيةبا  ض،زاُاُو ٓةةةةً   ًػةةة هبٌاُاُو ز ض   ي باظُةةةةي خاليةةةاْ   ةُاُةةةةب ةةةةة  خة اضمباُةؾةةةو كةبةؾةةةساضي    

  8ُو زيلةةةياْ ؾةةةضعاُسضاسةض،يِةةةكاُياْ ُةةةكطزْء ؾةة يةِياُِةكة  ّ  ٓا كةةاب ك ؾةةتب ًِةةايةء ةةةافط  و ًػةة هبٌاُا
ٓةةً   ُا نةةكاُو ز ض   ي     9ز غتكط ّ بةغةض غةياضز زا  خػةتِةض،  ي بري بةا  ض،ي بةضاًبةةضياْ سيةاز ز كطز      

 .10ز غةالب و خاليؿياْ بة خاُةي بيةبا  ض،اْ زاز ُا
 ْ  ٓة ا ةةَ االُاغةف ةةة  خة اضمباُةةي ز ا ةط ز   طط سةو قة فةضيء ةيباظييةاْ سيةلٔيةِةا يةكبالنة  ْ بة          

١ّٜ)ببالية   طا   ب  ْ  ن ُلة هةطةية ضاُةسةض،يّ ب  ْء بةزاُيؿةت     (عبدباهللبنٔبإناض)  هةغةض بالن  ُو ايّؿؿس
١َّبي  11ز ُاغطاْ ُٔبََُد ًباٍبَسداعبِن ظ ف ضابةضياْ ب    كةة  يةكةةي ضيةةع  غتايؿةو ٓةةً   طط سةةكاُو       684ن/61 َبُنٛبني

قةة فةضييةكاْ بةةةةيٌاًو خاليةةاْ زاُةةا       باليةةة12خةةة اضية بةة     بةغةةةضتكو ٓيةوبةةو طؿةةيت خةةة اضية ُةةا بطا   

                                                                                                                                                
بةال خيالفةةب ز كةطز  ةةيرت عةةض ب يةاْ       بةٓيةع طب   هة بري با  ض،ياْ  ةةطةضنو هةاليةةُو  يالضييةة   باُكةؾةةي باؾةرتيّ كةغةياْ      

؛بؾرازٚمبعُرس:بْػرأ٠باذتسنراتببببب143-142،ب127-126،بف1ّ(،بز1869زتٍٗٛ:باييٕٝٛبٚاذتدا٥لبيفباخبازباذتكا٥ل،ب)يٝدٕ،ببط، اُة:يبًة اهو بيةة.
 .ب56-55ّ(،بف1990األ١ًٖٝبيًٓػسبٚايتٛشٜ ،ب)عُإ،ب،ب1ايد١ٜٝٓبايطٝاض١ٝبيفباالضالّ،بط

بال ظاُياضي ظيا ط ز ضباض ي ن  ُةكاُو .ب124،بف1،ب)د.ّ.ع(،بزاملًٌبٚايٓشٌ،بَؤضط١باذتًيبايػٗسضتاْٞ:بب؛55،بفسمايؿب:ايبػدادٟب- 6
 (.160-153،بفايؿسمب:ستُدبايؿَٝٛٞبط، اُة:يةةظاضاة  ُة ساب  

٘يبنررٔبؾررؿازب)بُةةا ي)انررٛبنررٝٗظ(ببهةةة يا و - 7 ًَّرر بةةال ُةةا اخب ُاًةكةةة   ب(.137ف،ب1،بزاملًررٌايػٗسضررتاْٞ:ببط، اُةةة:يبٓةةا    .(بَعِبرردباي
ط اية  از ي ز ضن  ُياْ ٓةب    هةُية يؿياُسا ُافتء ابةاظ  بةةالبَ   (.ب568ف،ب5،بزتأزٜذ:باي ربٟ؛ب211-210،بف3املربد:بايهاٌَ،بزبط، اُة:ي

ب.كطَكا يةةةةم ؾةةةة زآاب ابةةةاظ ط يةبيػةةةيت بةةةاُزء زض ز  ُةةةعاي ًعطة  ةةةةكاْ بةةة      ةةةو هةةةةزش  بةضاًبةةةةض ةةًاُةةةة يؿةةةيةط ٓةةةةهبب 
اييكرٛدبايؿكر١ٝبيفببببضراملباذترازثٞ:بب ؛59،بف3ّ(،بز2006،ب)َطكط،2،بتح:بضاملبنٔبمحدباذتازثٞ،بطايديٌٝبٚايربٖإ:بايٛازدالْٞبط، اُة:ي

 .(122ّ(؛بف1983عُإ،ب ،بٚشاز٠بايرتاخبايكَٛٞبٚايجكاؾ١،ب)ضً ١ٓاألؾٍٛباإلناق١ٝ
ٞببببببابّ حةعَ:  بط، اُةة:ي ُة ةساب يـ ةافط  يةاْ بةكةةُيع ن كةطز   .     )بٓةض  ٓاب- 2 ،بايؿؿرٌبيفباملًرٌبٚاألٖرٛا٤بٚايٓشرٌ،بَهتبر١بارتراصت
 .(123،ب121،بف1،بزاملًٌ؛بايػٗسضتاْٞ:ب144،بف4،بد.بع(،بزايكاٖس٠)
   .186،بف1(،بزٖر1404،بنريٚت،ب)دازبايهتببايي١ًُٝ،ب1طبايؿسٜد،باييكدانٔبعبدبزن٘:ب - 9

 .63،بفايؿسمب:ايبػدادٟ - 10

 .187،بف1،بزاييكد؛بانٔبعبدبزن٘:ب211،بف3املربد:بايهاٌَ،بزب-ب11

ايكراٖس٠،بب،ب)اهل٦ٝر١باملؿرس١ٜبايياَر١بيًهتراببببب،ب١2،بطامليازف،بترح:بثرسٚتبعهاغرببب:بانٔبقتٝب١بايدٜٓٛزٟ؛ب206،ب181،بف3املربد:بايهاٌَ،بزب-ب12
يٝؿٝتطرهٞ:بدزاضراتبلراٍباؾسٜكٝر١،بت:بامحردبنَٛصقرٛ،ببببببب؛ب80االضرالّ،بفبب؛بَسنصبايدزاضات:567،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب؛410ّ(،بف1992

 .30،بف2(،بز2005َؤضط١بتاٚايابايجكاؾ١ٝ،ب)د.ّ،ب
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َٕبايطَُّدٚضيربببب)كة شضا   (بَرسداعبنرٔبَدٜر١ببب)انرٛبنرالٍببب  كةا يةليـ  13باُكةؾةياْ بالكطز    ٔحبسي َّرا َٕبِنر ُِرَسا غةةضتكو  (بُّٞعي
 .14ٓالُطا   بةُا باُكةكةي بال ب)ايؿؿس١ٜ(ببزاُيؿت اُو طط سو

ًياُةةةض،   طب  ْء ةاغةةاُلاض طب  ْ هةًاًةهبةياُةةسا    قةة فةضيء ةيبةةاظيٓةضنةةةُس  ز   طط سةةو ز ا ةةط   ا ةةة  
قة فةضي     ةةَ هيةب ضز يوء ةاغاُلاضيية بةضبةضز  اًو بةض  سيةؿةرت نة     بالمن  ُةة طط سةو    15هةطةية بةضاًبةضزا

كةةة سةةيةـ ةيبةةاظي ز ضكةةة  ّ  ضاياُكةياُةةس ةةجناًةةس ضي ةةةة   ا اُاُةةةي غةةعاياْ زيةةاضيلطا    بةةةبيةبا  ض، ُا ظ ُةةس    
غةةضبط،ا   طة آيةساْ  ٓا غةةضطرييو     ُاكطيةة  بةهبل  بةُا ي  ا اُةكة   ُا ز بطيةة    ن زظ  ظيِاكةاض  ٓةةض  ٓا ي  

  ٓا كةةاب 17 قيةةة ياْ هةةة   ةةةزا ض  اكةةطز      ةُاُةةةب خالسةةاضيةعي ي16  ًريا كطيةةو  كةغةةاُو بيةبا  ض،يةةاْ ضيةكةسيةةةسا
ض  ياُلطز    بةةٓالي  ا اُةة   ًطتكةةكاْ ببِةة     . طط سو ةيباظييـ 18ك ؾتب ةافط بء ًِاهبو بةضاًبةض ض  اُاكةْ

 .19بيةبا  ض،ء ٓا بةؾساُةض  ةة بةبيةبا  ض،يةياْ بة بةخؿؿةكاُو خ زا زاُا
ًاُايةةةة ُايةةةةب كةةةة ضاسةةةةض،يِياْ ةةجناًِةةةةزا  بةةةةهبل  ضتش هةةةةز اي ضتش خة اضمبةةةة  بةةةةالبَ ًياُط،  ييةةةاْ بةةةة  

زاُيؿةةةت   كاْ بةةةةٓالي غةةةتةًو كاضبةز غةةةتةكاْء الزاُيةةةاْ هةةةة ضية ؾةةة يةِةكاُو سية ةًبةةةةض  ك ؾةةةتب ٓةةةا  يةء  
  20كةطز    ٓا بالن  ُةكاُياُة    بةًةبةغيت  الهبةغةةُسْ  اظيةاْ هةزاُيؿة  ٓيةِةا    بةؾةساضي ضاسةض،يِةةكاُياْ       

ْ     ةُاُةب  كطز ضابييةةض،يةة  بة ايبةة و ك ؾةتب    ُانةاض يابة  بةالي ي     غتةًو يعبيساهلل بةّ ظيةاز  هةة خة اضمبةةكا
                                               

ٕب،ب)عراملبايهترببب،ب1،بطايتبؿريبيفبايدٜٔبٚمتٝٝصبايؿسق١بايٓاد١ٝبعٔبايؿسمباهلرايهني،بترح:بنُراٍبٜٛضرـباذترٛتببببب:باإلضؿساٜٝين - 13 ،بيبٓرا
. ٓةُسيةم   يةص ض (158-157،بف3املربد:بايهاٌَ،بزسيةؿة اي خالياْ زاُا  . بط، اُة:يبة ةُاُةب ؾيعة  ً عتةظيوةف  .54،ب53بفب(،1983ّ

   2010  يز.َ  املػسببايهبري،بَؤضط١بتاٚايابايجكاؾٝر١بياب  بالي ًطزاؽ  بة سيةؿة اي ةيباظي زاز ُيةّ. بط، اُة:يحمٌس عوو زب ظ:  اضيذ 
 . 15  م2ب هيفيتػلو: زضاغاب  ج357  م2ج

 .142؛بغيسبارتٛازز،بمج بٚتكدِٜ:بد.باسطإبعباع،بدازبايجكاؾ١،ب)نريٚت،بد.ع(،بف124،بف3:بايهاٌَ،بزاملربدب-ب14
ةةًة بكةض،يةتة   بال ؾلػتة غةضباظييةكاُياْء ٓة هبساُياْ بال ُعيلب  ُة   هةاليةُو بةضاًبةض بةًةبةغيت ٓالكاضي سيةس نيةة  - 15

 يةط، اُيِيةاْ بةال بةضاًبةةض فطا اُرتب  بيةةة  بة ايبةة يـ غةةضاُو سيةؿةيِياْ        خالالزاْ هةؾةض،   ةُز  يةاخ ز ةاغةالي بريكطزُةة       
    ْ ،ب2عًرٞبايػسانرٞ:بترأزٜذبايؿرسمباالضررال١َٝبْٚػرأ٠بعًرِبايهرالّبعٓردباملطررًُني،بطبببببببب اُةةة:يبط، .ٓةةً  ياْ هةعةض بةة بياباُؿةيِةكاْ بة  

يعبيساهلل بةّ ظيةاز  ةةؾةلةجنةي باُكةة اظ  زيةاض  ُاغةطا  كاُو خةة اضمبو ز زا  بةةالبَ زاُيؿةت   كاْء          بٓةض  ٓا؛ب(281)د.ّ.ع(،بف
االضرالّ،ببب:َسنصبايدزاضاتب؛181،بف3،بزاملربد:بايهاٌَبط، اُة:يبساضيةعضا ب  ْ. ياْ ز كطز  هةز غيت ايتك١ٝةة اُةي سياز ي خالساضيةعيو ي

 .ب(80ف

 .274،ب177،بف(1972)اٗسإ،ب:بنُاٍبَؿ ؿ٢،بَ بي١بايطياد٠،باذتٛزباييني،بحتكٝلباذتُريٟ:ب-ب16
دازب،بٚتسنٞبَؿر ؿ٢ببايٛايفبنايٛؾٝات،بتح:بَمحدباألزْاؤٚطبايؿؿدٟ:ب؛137،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:ب؛ب181،بف5،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- 17

 .5،بف15(،بز2000ّ،بنريٚت،ب)إسٝا٤بايرتاخ
 .53،بفايتبؿري:باإلضؿساٜٝين ؛137،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب؛70،بفايؿسمب:ايبػدادٟ - ٥2
ايسنٝ بضيةكةزاُيؿياْ بة  ةاية  بط، اُة:ي.بنؤب45-38،بف2،بز44-43،بف1،بزايديٌٝايٛازدالْٞ:ببب187-186،بف1،بزاييكدانٔبعبدبزن٘:ب - ٥9

ب)امليسٚفبمبب:ايؿساٖٝدٟ بايسضٍٛ، باسادٜح بَٔ بايؿشٝح بيف بايرتتٝب بانساِٖٝبطٓدنتاب بٜٛضـ بٜيكٛب بانٛ بٚتستٝب: بمج  بايسنٝ (،
 (.349،ب348ّ(،بف2003،بَهتب١بَطكط،ب)َطكط،ب1،بطايٛازدالْٞ

َؿر ؿ٢بعبردبايكرادزبببببٚبستُدبعبدبايكادزبع اتح:باملٓتعِبيفبتأزٜذباملًٛىبٚاألَِ،بانٔبادتٛشٟ:بب؛174-173،بف5ز،بتأزٜذ:باي ربٟب- 20
،بَسررصاببامليازقرر١بايطٝاضرر١ٝبايدٜٓٝرر١بيفبؾرردزباإلضررالّببكوةةٔ ظْ:ٜٛيٝررٛعب؛ب194،بف5(،بز1992ّ،بنررريٚت)دازبايهترربباييًُٝرر١،بب،1ا،بطع رر

 .66-61(؛بف1958َهتب١بايٓٗك١باملؿس١ٜ،ب)ايكاٖس٠،ب،بعبدبايسمحٔبندٟٚب،بت:ارتٛاززبٚايػٝي١
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  بةؾية  يةكو   حؿيكةضيء هةُية  باظاض،ي بةغط زا  ساهبِةضب   بال ضاسةض،يب  اْيَبِجَذا٤ُةافط  يةلو خة اضية بةُا ي ي
بةغةةةض بةةط،  ساض يةكةةسا طةةطب  كةةة بةةال  ةُاُةةةب كا يةةةم هةةة ةةةةٓ اظ ز غتي هةةةكا و ضاسةض،يِيؿةةيسا كةغةةو ُةك ؾةةة 

يعبيساهلل  ز ن     ةُٔا سؿلو سيةساُو خاليء ٓا  هبةكاُو هيةٔةهبكطب  بةالبَ ز ا ةاض هةاليةةْ غة سايةكو يعبيةساهلل     
ب.21سا ك شضاْكةغ  غو 30بّ ظياز     هةطةية ي

بيلطز  ز غتياُلطز بةض،اسةةض،يّ هةةزشي ز غةةالب و ة ًةة ي  بةة     ةة  خة اضمبة زاُيؿت  اُةي ةاضاًكطيياْ  يةيةض،
بُاغةةطاْ  بالنةة  ُو  يةةا اظ غةةةباض ب بةةةٓالكاضي ُا ُاُيةةاْ ٓةيةةة  ط ايةةة بةةةُا ي غةةةضكطز كةياُة    (بايّؿررؿس١ٜ)

ط يةط ي ب بةةة23 ف ُةةا بَيةّايؿررؿس١ٜبايصٜادٜرر١ب،باألؾررؿس١ٜ  ايصٜادٜرر١يبةةًةةةف  ايلةةطز    بةةةُا ي  ،ب22ْرراْٚسإٚ
  بةةالبَ  24ُطا ْ خ زاسةضغةيتء ضتش  طط ِةة    بةةًِا   ُةا    ظ ضزبة  ُو ض ُكيةاْ بةةٓالي    بالن  ُيةلو زيلة هةبةض 

 يةلو طؿتكري  بال ٓةً   خة اضية  بة ايبة و خة اضمبةكاُو ُةة  ي يةكةةَء سةيةـ زابةؾةب  ُياْ.     خةغوبةةةًة 
يةكةَ ضاسةض،يِيؿةياْ    25بةبيةبا ِ ض زاُةُا ُياْةةَ طط سة  ةاية هة   ةزا بةزض غة ز ظاُّ  خة اضمبة زاُيؿت  كا

                                               
ٟبببببب:بخٝاطنٔبا - 21 ِب2طب،ترأزٜذبخًٝؿر١،بترح:بَنرسّبقرٝا٤باييُرس ب؛256،ب197،بفٖرر(ب1397،بنرريٚتبٚدَػرلبب،ب)َؤضطر١بايسضراي١ببٚب،بدازبايكًر

ٞب؛ب183-182،بف1،بزاييكردبانٔبعبدبزنر٘:بب؛ب187-181،بف3،بزاملربد:بايهاٌَ؛ب185-180،بف5،بزَْطاببايبالذزٟ: ٌب:بايرٛازدالْ ب؛59،بف3،بزايرديٝ
ايٓرٜٛسٟ:بْٗاٜر١باألزبببب ؛111،بف3ّ(،بز1997،بنريٚتسنٞ،ب)بباييادازبايهتب،1،بطزٜذ،بتح:بعُسبعبدبايطالّبتدَسٟأايهاٌَبيفبايتانٔباالثري:ب
 .85،بفْػأ٠؛بدٜببضيٝد:ب286،بف20ٖر(،بز1423،ب)ايكاٖس٠،ب،بدازبايهتببٚايٛثا٥لبايك1١َٝٛاألدبب،بطيفبؾٕٓٛب

َّ٘بِنٔبَؾّؿازنةُسيّ بالن  ْ ٓةية هةغةض ُا ي غةضكطز كةياْ    ن:ي - 22    عبٝدباهللبِنٔبؾؿازبايتُُٝٞ   ياألؾؿسب/ُؾؿباز/بعبدباي
ـبي ًَّرر٘بِنررٔبقبررٝ ،ب5،بزتررأزٜذ:باي ررربٟ ؛212،ب201،بف3،بزاملررربد:بايهاَررٌ؛ب351،بف12،بز146،بف7ز،بَْطررابب:ايرربالذزٟبط، اُةةة:ي ب عبٝرردباي

دازب،بايسضرا٥ٌبايطٝاضر١ٝببادتراسغ:بب؛ب177اذتُرريٟ:باذترٛز،بفبب(ب715/ب2(بايؿشاحبتازبايًػ١بٚؾشاحباييسن١ٝب)740/ب2مجٗس٠بايًػ١ب)؛ب567ف
ٚايرسدببايتٓبٝر٘بباملً رٞ:ببب(عبٝدبنرٔباْيأبِؾرؿبسببٜإب)ب(؛234،بف2،بز187،بف1،بزاييكدانٔبعبدبزن٘:بب؛525،ب)نريٚت،بد.ع(،بفَٚهتب١باهلالٍ

َؿراتٝحبب(بشٜرادبنرٔباألؾرؿسببب.بٜراخٛدب)ب178،بد.ع(،بفَؿرسب،ب)املهتب١باألشٖس١ٜبيًرتاخب،ٚايبدع،بتح:بستُدبشاٖدبايهٛثسٟع٢ًبٌَٖباألٖٛا٤ب
ٌبايػٗسضتاْٞ:ب؛ب53،بفايتبؿري:باإلضؿساٜٝينب؛70،بفايؿسمب:ايبػدادٟب(715/ب2ايؿشاحبتازبايًػ١بٚؾشاحباييسن١ٝب)ب(46اييًّٛب)ف:ب ،باملًر

،بدازبايهتربباييًُٝر١بب،بتح:بعًٞبضراَٞبايٓػرازببباعتكاداتبؾسمباملطًُنيبٚاملػسنني،؛بؾدسايدٜٔبايساشٟ:ب177اذتُريٟ:باذتٛز،بف؛ب137،بف1ز
،بنريٚت)دازبايهتببايي١ًُٝ،ب،ب1،بطاملٛاعغبٚاالعتبازبنرنسبارت طبٚاآلثاز:باملكسٜصٟ؛ب5،بف15،بزايٛايفبايؿؿدٟ:ب؛51ٖر(،بف1402ب،نريٚت)

(.بنرينباملًٗرببنرٔبَنرٞبؾرؿس٠ببببب)ب ةُاُةب زضا ُة ة ساية.ب185،بف4،بزاملٛاعغاملكسٜصٟ:بب ايٓيُإبنٔبؾؿسي ٓةض  ٓاب.185،بف4ز(،بٖر1418
 (.289،بف1،بد.بع(،بزَؿس،ب)ايصاٖس٠بيفبًَٛىبَؿسبٚايكاٖس٠،بٚشاز٠بايجكاؾ١بٚاإلزغادبايكَٛٞايٓذّٛب:بنٔبتػسٟبنسد٣ا

،بزتًرظبدا٥رس٠بامليرازفبببب1،بطاألْطاب،بتح:بعبدبايسمحٔبنٔبحي٢ٝبامليًُٞبايُٝراْٞبٚغرريٙببايطُياْٞ:ب؛ب137،بف1،بزاملًٌ:بايػٗسضتاْٞ - 23
ايًبراببيفبتٗررٜبباألْطراب،بدازبببب؛بانرٔباالثرري:ببب51،بفاعتكاداتؾدسايدٜٔبايساشٟ:بب؛320،بف8،بز361،بف6ز(،ب1962ّ،بسٝدزبآناد،ب)اييجُا١ْٝ
 .186-185ف،ب4،بزاملٛاعغ؛باملكسٜصٟ:ب85،بف2،بز(1980ّ،بريٚت،ب)نؾادز

  يةص ضيةم بٓةضنةُس  ؛234،بف2،بز187،بف1،بزاييكدانٔبعبدبزن٘:بب؛212،ب201،بف3املربد:بايهاٌَ،بز؛ب146،بف7،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- 24
  ايؿررؿس١ٜزاكةةالكو هةةةَ بالنةة  ُة ز كةةابء يابةةّ قةةفاض  بةكةغةةاية ييةكو ةةفػةةاُةيو زاز ُيةةةةء بةة  ُو ض  س كةُةةة    ُةةا ي ي        

ٓةً   خة اضية  ط اية ةةَ طط سةة ٓةيب بِةًايةةكو  يةا اظ طي ُييةة هةطط سةةكاُو زيلةة  ة زاي بلا ةة     كةة           ز طيةط،يةتة   بال 
 w. Madelung: SUFRIYYAيبط، اُة: هةٓةهب يةػيت ُية  ُسياْ هةُية اْ ةةظاضاة  ةيباظيسا غةباض ب بة كةغاُو ُاخة اضية.

E12 T9 pp799-801  (،ب2(،بٖراَؼب)ب2006،بدازباي ًٝير١بيً باعر١،ب)نرريٚت،بببب1ضالّبارترازدٞ،بطبْاد١ٝبايٛزميٞ:باال  ضطريا   هة ي
 .(178اذتُريٟ:باذتٛز،بفبط، اُة:ي     هيةلرتاظا ْ. ايؿؿس١ٜٓةً  ياْ هة ي سيةس نيةة ةةًةف  ايلطزبيةة ٓة ا ب  طيةة: (.117ف
 .5،بف15،بزايٛايفب؛بايؿؿدٟ:51،بفاعتكاداتؾدسايدٜٔبايساشٟ:بب؛137،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب- 25
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بالًةةا  ي بيػةةة غةةاية غةةةضااهبو   كةةة 26 ؾرراببنررٔبَطررسحبايتُُٝررٞي ن زا بةة   بةغةةةضكطزاية و696ن/76هةغةةاهبو ي
ببب.27باُكةؾة  خالض،يةلدػ  ب  

ٓةضنةةُس      ةةًةف ز طةض،يةِِة   بال ُا ي غةةضكطز كةياْ  28ٓيةوبو طؿيت ًا  ي خة اضية  بة ةيباظي ُا بطاْ
ٞببببيببةالبَ ظتض طيّ طيةط،اُة  ُةةكاْ ةاًةاش  بةة   ،ب29بالن  ُو  يا اظ هةغةض ُا  كةي ٓةية  عبردباهللبنرٔبَنراضبايتُُٝر

  كةةةة هةيةكةةةةَ زابةؾةةةب  ْء هةيةكةةةسيرتاظاُو خة اضمبةةةسا ُ يةِةضايةةةة و ٓيةوبةةةة طؿةةةيتء       30ظ  ز كةةةة705ْن/86
بةبةهبكةة  هةُاًةيةكيؿيسا بال يعبساملوم بةّ ًةط اْ  بِةةًا طؿةتييةكاُو خةة اضمبو        31ًياُط،   كةي خة اضية ب  

بيةبا  ض، بة ُيعٌةةبء بط،ياض كةاُو ؾةةضا ُا ظ ُةسكطزء بيةبةةضيلطزْ      بلةضاُو  ا اُو طة ض ي بة   32ض  ُلطزت ة  
ُو ُاخةة اضمبو   ةةُٔا نةةنء كةض غةتةكا   ب 33هةٓا بةؾساُاْ  خ يةب ُاخة اضمبو حةةضاًلطز هةة  ةُكةسا ُةةبيةة    

ٓا غةةضطرييو هةطةةية    ٓةةض  ٓا ضيةكةيةسا بةة   بةز غتلة  و  ةُز زاُا  ضيةكةيسا هةُية  ًػ هبٌاُاُو زيلةةزا بةصيّ    
ُاخة اضمبةكاُسا   ةُٔا غةضباظطةي ز غةالب و بة ياخيوء ز ضنة   زاُةا   ةُاُةةب طة آيةس ضي ز ض   ي باظُةةي      

                                               
 .436،بف3،بزايهاٌَانٔباالثري:ب؛ب219-216،بف6،بزتأزٜذ:باي ربٟب-ب26
 .111،بفاسصاببكؤ ظْ:ٜٛيٝٛعبب- 27

ب،ايّؿرؿس١ٜبايٓذدٜر١،ببب،األشازقر١ب  ن ز   طيةة: غةض ةَ ز غتة  طط سةكاُو خةة اضية ز نةِة   غةةض نة اض طط سةو غةةض كو ي       - 28
١َُّب)بهةبالن  ُيةلو زيلةزا هة يا و ُة ساب ُا ي طط سوب(.178اذتٛز،بفاذتُريٟ:بي . بط، اُة:األناق١ٝ َٗطير ِٝ َٗظببب) ي ٓةا  هبو (اْيَب ِٝ َبنيرٞبَنر

َِٝؿِبنٔبَعاَس َِٝؿِٜإب)ب؛(234،بف2،بزاييكدانٔبعبدبزن٘:ب؛ب201،بف3املربد:بايهاٌَ،بزبط، اُة:ي(.بَٖ انرٔبقتٝبر١ببببط، اُةة:ي .بنرٔبدرانس(بببَٖ
 بةةةةةالبَ(؛ب176اذتُررررريٟ:باذتررررٛز،بفب؛ب138ف،ب5،بزايبررررد٤:باملكدضررررٞ؛ب125،بف1،بزاملًررررٌايػٗسضررررتاْٞ:بب؛622فبامليررررازف،:بايرررردٜٓٛزٟ

ٟببط، اُةة:ي   ب  ْ. ايؿؿس١ٜغةضبة يايبٝٗط١ٝ(ي ٌبابةّ حةعَ:   ؛ب264،بف9،بزَْطراببب:ايربالذز بةال بري بةا  ض،ي ةيبةاظي     .ب(145ف،ب4،بزايؿؿر
بةال طط سةو   ؛ب(98-92(،بف1988،ب)ايسٜراض،بب2"،بطارترٛاززبٚبايػرٝي١بب"دزاضر١بعرٔبايؿرسمبيفبترازٜذباملطرًُنيببببببامحدبستُردبعًرٞ:ببببط، اُة:ي

 (.178-174،بفمايؿسب:ستُدبايؿَٝٛٞ   بالن  ْء هقةكاُو بط، اُة:يايبٝٗط١ٝي
َُٔبنٔبإناض:ب)  ن - 29 ٟب(.بضربطبانرٔبببعبردباهللبنرٔبحيٝر٢بنرٔبإنراضببببب)ب.5،بف18،بزايٛايفب:ايؿؿدٟب(عبدبايسَِّس َرسآ٠بايصَرإبيفببب:بادترٛش

ٌبابةّ حةعَ:   (بعبدباهللبنٔبٜصحٜدباألناقٞبايؿصاشٟباْيُهٛؾيٞ)ب(.233،بف17،بزايسضاي١باييامل١ٝ،بعُازبزحياٟٚ،بتح:بتٛازٜذباألعٝإ ،ب2،بزايؿؿر
ُِسٚ)ب؛138،بف5،بزايبد٤:باملكدضٞ(،بذتازخبنٔبَناض)اب؛89ف ٘ب(.باملً ٞ:بإناضبنٔبَع  بةال  ز طةض،يةِةة    ز   طيةةة  ٓا كةاب .ب52فب،ايتٓبٝر

ّ  ٠صتردبي كةة  يةًاًة  هة  ناضَبي ط ُسي )انراض(ببببةال  ةا   يةلطزُو ُةا ي   .ب187،بف4،بزاملرٛاعغباملكسٜرصٟ:بب طريغةاية  .   يةيةسا   عةاًط  بة
 (.75-74(،بف1986،ب)تْٛظ،ب1،بطاملدازعبايهال١َٝبنإؾسٜك١ٝبإىلبظٗٛزباألغيس١ٜعبداجملٝدبنٔبمحد٠:ب:يبط، اُة

،بمجٗرس٠بَْطرابباييرسبببب؛بانٔبسرصّ:بب201،بف3،بزاملربد:بايهاٌَ؛ب285،بف9،بزَْطاببايبالذزٟ:ب؛622فبامليازف،:بقتٝب١بايدٜٓٛزٟانٔبب- 31
ؾدسايدٜٔب؛ب173اذتُريٟ:باذتٛز،بفب؛134،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب؛218،بف(1983،بنريٚت،ب)دازبايهتببايي١ًُٝ،ب1ط،بتح:بدت١ٓبَٔباييًُا٤

ز اي كةة شضاُو يابةة  بةةالي املةةطزاؽ  غةةةضكطزاية و  يٝؿٝتطررهٞ(ب)بةبالنةة  ُو .ب5،بف18،بزايررٛايفبيؿررؿدٟ:اب؛51،بفاعتكرراداتايررساشٟ:ب
   بةالبَ ز ضكة  ب طط سو ةيباظيـ ز طيةط،يةتةة   بالكةا و  ياب  ُةة  ي هةة يُةافت      اناضخة اضمبة زاُيؿت   كاْ كة  ة ز غة يابّ 

بالنة  ُة زض غةة ُييةة    ن ةاًاش ًةاْ سيةلةطز ٓيةوبةو طؿةيت ٓيةؿةتا بةةضز  اًب     ا ةة ٓةةضز              ن زاب ةةَ 65بّ االظضق  هةغاهبو ي
 (.29،ب15،بف2:)دزاضات،بز  زاُةب  ب  ُة  . بط، اُة  االناق١ٝ   ايؿؿس١ٜطط سو ي

َؤيرـببب؛72،بف1ّ(،بز1992عُإ،ب ،بٚشاز٠بايرتاخبايكَٛٞبٚايجكاؾ١،ب)ضً 2١ٓ،بتح:بامحدبنٔبضيٛدبايطٝانٞ،بطنتاببايطري:بايػُاخٞ - 31
 .121،بفاييكٛدب؛بضاملباذتازثٞ:85،بف2زايطري،ب :زتٍٗٛ

 .345-325،بف2زايطري،ب :َؤيـبزتٍٗٛب- 32

 .568،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب-ب33
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هةغةضز ًو ز ا خةهيفةي (باهللبنٔبإحَناض َعبديٓةضنةُس  ز   طيةة  .34خالياْ هةغةض ؾ يةِلة     كاُياْ   ضططب
عبةس اهلل بةّ ىيةن بةّ       بةالبَ هةض،اغتيسا ن اض ز ية سيةؿرت ًةطز     ةةة  ي ضاسةةض،ي   ي   35ة ًة يسا ضاسةض،يء ك شضا

َُٔبنٔبإناض)  ياْ 36 إناض عبردباهللبب) ا  هبوب     كة هةغةضز ًو ز ا خةهيفةةي ة ًة يةسا ضاسةةض،يء ٓة     (عبدبايسَِّس
    .37ب   (بنٔبحي٢ٝباإلناقٞ

َ 38بةُا ي غةضتكو زاُيؿت   كاْ هة بةغط   ٓةضيةٌةةكاُو زيلةة ُا ئةا        يةكةي غةضجنة  هةكا يةلسا     بةةالب
كةةةياْ بيةةةة  بةةةهبل  ط ايةةة زاًةظضيةِةةةضي طط سة(باهللبنررٔبإحَنرراض َعبرردض  يس كةُةةة   كةةة ي ًةةةغطيب ةيباظييةةةكاُو

 يةةاْ نرراض  هيةةةط   ف شيةةاُو يابةةّ  39ةاييِعاكةةةياْ زا   ةةةساية ةةةة   بةةةُا ي ةةةة     ُا يةةاَُز     ة ًة ييةةةكاْ 
باغةو ةيٌاًةةبء     40 ا ة بيةةس ُكيلطا   غةةباض ب بةةشياُوء   فةضاًالؾلطز     ظاُياضييةكو ةة  ال ز ضباض ي ُيية  

                                               
،بدازب٤اإلْػرابؾبحباألعػ٢بيفبنتانر١ببايكًكػٓدٟ:بب؛173؛باذتُريٟ:باذتٛز،بف5،بف18،بزايٛايفبايؿؿدٟ:ب؛134،بف1،بزاملًٌ:بايػٗسضتاْٞب-ب34

 .228،بف13،بز،ب)نريٚت،بد.ع(ايهتببايي١ًُٝ

،بآثازبايبالدبَٚخبازباييبرادبايكصٜٚين:ب؛ب5،بف18،بزايٛايفبايؿؿدٟ:؛ب51،بفاعتكاداتؾدسايدٜٔبايساشٟ:بب؛134،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب-ب35
 .ب56،ب)نريٚت،بد.ع(،بفدازبؾادز

 .233،بف17،بزَسآ٠ضبطبانٔبادتٛشٟ:بب-ب36

 .5،بف18،بزايٛايفبايؿؿدٟ:ب-ب37

ةيباظييةةكاُو بةاك ضي   ٓةةض  ٓا   .214،بف2تح:بانرساِٖٝبارالٟ،ب)قطرٓ ١ٓٝ،بد.ع(،بزبببب،بناملػس املػا٥ذ نتاببابكات:بايدزدٝين - 32
ةيفطيقيةةةا  باُكةؾةةةةي  يةةةايو ةةةةاييِعاي ةيبةةةاظيو ز كةةةةْ  هةةةة خةةةة اضية   ا ةةةة ض  يس كةُةةةة   كةةةة ةيبةةةاظي خةةةة اضية بةةة  بّ.    

دبٌبْؿٛض١بدزاضر١بيفبايترازٜذبايطٝاضرٞبٚاذتكرازٟبَٓرربعٗردباييبٝردٜنيبٚستر٢بْٗاٜر١بعٗردبببببببببببب 38  م2  جاهسهيى: اه اض الُوبط، اُة:ي
؛ب37-23،ب15-14(،بف1988َهتبر١بٖٚبر١،ب)ايكراٖس٠،بببب ،3طب،اإلناقر١ٝب األؾٍٛ يف إضال١َٝ دزاضات :َعٛغا ضيٝد نٔ رينه ؛41-35،بفاملٛسدٜٔ

ٕب ؛41-40,بف(1984ّادتصا٥س,ب)اييالقاتبارتازد١ٝبيًدٚي١بايسضت١ُٝ,باملؤضط١بايٛا١ٝٓبيًهتاب,بب:دٛدتبعبدبايهسِٜ  عٝراؽ:بدررٚزبب عردْا

 ةُاُةةب   يةةص ضيةلو ةيبةاظيو    ب(.259-258،بف2007اييردد،بب  4يردداب،باجملًردبب اييسنٝر١ب ادتاَيراتب احترادب املػرسب،بزتًر١بب نرالدب يف األناقر١ٝب
خة اضمبةةةكاُو غةةةض  اء ز ضنةة  ُياْ ز كةةاب  هةةةظيا ط هةؾةةةف السةةةض، زا بةؾةةية اظيةلو ُاظاُػةةيت ز يةةة يةة    هةكا يةلةةسا زاكةةالكو هةةة 

بيػةةمليةِية كةة ةيبةاظي خةة اضية ُةنيء ٓةةً   ةة اُةةةي بةخةة اضمبياْ زاُةا ْء زاز ُةيةّ  بةة ًيةص  ُ  غةو ز غةةالبب ياملوليةة ْ              
ة زيةتةغةض سازؾاياُو ةةًط،تي ًةةغطيبء ز هبيةة:خخةةهبم ٓةهبيبةصاضز  ْء ةة اُةة     ُا ظ ُسز كابب بةالبَ بةبنة ةة  ي باغةكة خب اظية

ب (367-362،بف2زب،دنرٛش:بترازٜذبببستُردبب:)غةضتكو ز  هبة ّ  ُةن سازؾةاخب بةًةةف خاليبة    بةة ًيةص  ُ  غةيةلو ز غةةالبب. بط، اُةة       
خة اضية  كةً ك ض،ييةةكاُو خةة اضمبياْ خػةتال ةض،  .    فةائةكاُو ةيباظي   ن ٓة هبيةم بال ز ضٓا يؿتب طط سةكةياْ هة ٓةض  ٓا 

َؤيرـببيبةغةضغةةخيت زاكةالكيويةلطز  ْ  بط، اُةة:   )عبداهللبنٔباناض(ببهةكا يةلسا(،ب47-46،بف2،بز28،بف1،بزايديٌٝزدالْٞ:باايٛي:بط، اُة
 .(88-82،بفدزاض١امحدبستُدبعًٞ:بيبال ض  لطزُة  ي  ياكطزُة  ي ةيباظي هة خة اضية  بط، اُة:(؛ب342-341،بف2زايطري،بب:زتٍٗٛ

  يةةص ضيةلو ةيبةاظي   ب.85-84عرٛضبخًٝؿرات:بْػرأ٠باذتسنر١باإلناقر١ٝبفبببببب؛29َرٔبترساخ،بفببب؛15إضرال١َٝ،بب دزاضراتب :َعٛغراب رينهربب- 39
       ْ ٔب اهلل )عبردببٓا نةضر  بال خالضظطةاضكطزْ هةسطغةةكة  ٓةهبةيةةكو ًيةةص  يو ز كةابء ز هبيةة:خةيبةاظي بةبةيعة ةسا  ايساضريب(ب ٖٚربب نر

يعٌةاْ   بةالبَ ةيباظييةةكاُو  (؛ب368،بف357،بف2ستُدبدنٛش:بتازٜذ،بز:)زاًةظضا  ؾ يةِلة  ةي ضاغتةايِة  ًريا كطي ةة ْخ. بط، اُة
 (.314،ب310،بف2زايطري،ب :َؤيـبزتٍٗٛ):بةسيةؿة اي ةاييِعاكةي زاز ُيةّ. بط، اُة

ٞبي .283(،بف2009)عُرإ،بب،بايػرسٚمببدازب،1ّ(،بط750-661ٖرر/ب132-41)بارتالؾ١باألَٜٛر١بعُسبؾازٚمبؾٛشٟ:بب- 81 ٟب  يٝؿٝتطره كةةًو   ٖؤنراز
بةةةالبَ سيةؿةةة اكاُو سيةؿةةرت   (؛ب15،بف2)دزاضررات،بزظاُيةةاضي هةغةةةض ضتيةء شيةةاُو  ز طيةط،يةتةةة   بالةةةة  ي هةةةاالُاغو ُٔيةِيةةسا بةة   .     
  الًاضكطا    بايةخو ظتضياْ سيةسضا  .ٓا غةضز ًوء ز ا طيـ ٓةض هةاالُاغو ُٔيةِيؿساب  ْء ظاُياضي ظيا ط ز ضباض ياْ 



 ٓالكاض كاُو كاضيكةضب  ُو بةضبةض بة خة اضية
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (262)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

هةغةةض بِةًايةةكو ًيةةص  يو زض غةة     . ةةَ ض  لطزُة  يةة  41ًا  كةي ُاكةْء هةنةُس زيةط،يةلسا كال ايو سيةس ٓيةِّ
ب ُيا ِةُطا    ن ُلة ُاكطيةة بةُا يةم ضاظينب كة هةاليةْ ز شًِةكةياُةة   هيةياُِطابيةةةء ض  يِةكةُةة    بةةالبَ     

ض  بلةُةةة    هةكا يةلةةسا زاُةةس ُيةّ بةةة  ي غةةةضكطز ي ٓةةةً   زاُيؿةةت   كاْء (باهللبنررٔبإحَنرراض َعبررديسيةؿةةة اية و 
عبردببةاييِعاكة ب  بيةة  ةةطةض ٓةية ةةَ ض  لطزُة  ية بكةض،يةتة   بال ةة  طيةط،اُة  يةي كة ز   طيةةة ي ظاُايةكو 
  هةةةةكال ايو  ةًةُيةةةسا  اظي هةةةة بري بةةةا  ض،ي خةةةة اضية ٓيةِةةةا    ةةةةة  ف بةهبكةيةةةة كةةةة ٓةةةا  يةء  ضاهللبنرررٔبَنرررا

خةهيفة يعبةساملوم بةّ ًةط اْ ء ز   طيةةة       ٓا كاب كةغيةلو ُعيلب    هة 42ؾ يةِلة  ةكاُو ظتض بايةخو سيةِاز ْ
 .43  ن ضا يةصكاضي ب     ياْ ةاًالشطاضيلطز  
ٓةضنةةةُس  هةةةةةز بيا و ب 44سيةؿةةة اي ةيبةةاظي بةة    (باهللبنررٔبإحَنرراض َعبرردبةةةط يةط ي ُاًةكةةةي بةةال خةهيفةةة  ي 

َُّبُنٛبايػَِّيَجا٤يبدانيُسبِن)هةشيةط فةضًاْء بالن  ُو ةيباظيةكاُو باك ضي ةيفطيقيازا   ٍِٜدباْيَبِؿسح زا بة      ش(712ى/93بُٔبَش
ز اي ةةة  بة    بةة      بةةالبَ ةةطةةض  ةابط سيةؿةة اي ةيبةاظيـ ب  بيةةة  ةةة ا        45بِةًاي طط سةكة ز طيةط،ُة   بالةةة  

بهةاليةن بةط يةط ي غةضنا   طؿةتييةكاْ   ةابط  ب ةةطةضنو ةيباظيب  ُو  يةكةي زهبِياي ُيية  ن ُلة 46ضابةضياْ
  48   ةُاُةةةب بةسيةؿةة ايةكو غة ُِة ةةةةشًاضكطا    47 يةِلة  ةي ٓةةا  البْء فةةائو بةغةط  زاُةطا     بةة ظاُايةةكو ؾة   

    ْ   49ٓا كاب ضاغتة ةيباظي هة  ابط كالب  ُة ة    بةسيةؿة اي خالياْ ظاُي    بةالبَ ةةة  خةالي بيةبةةضيلطز    هيةيةا

                                               
ز ض ةةةةةةيب  (.73-72،بف1؛بايػررررررُاخٞ:بنترررررراببايطررررررري،بز214،بف2،بزنترررررراببابكرررررراتايرررررردزدٝين:ب)بالمن  ُةةةةةةة بط، اُةةةةةةة: - 8٥

 ُ  غي ية و:خبةغةضٓا و ناكةي بةُا باُكو ظتضي ٓةية  كةهة ُا  سةض،ا  كاُسا  الًاضكطا  خ. 
 .173:باذتٛز،بفاذتُريٟب- 42

 .بب73-72،بف1ايػُاخٞ:بنتاببايطري،بزب- 83
 (.345-325،بف2زايطري،ب :َؤيـبزتٍٗٛ):  بٍط اُةبال ُاًةكة.ب284،بفارتالؾ١باأل١َٜٛعُسبؾازٚمبؾٛشٟ:بب- 88
 .73،ب67،بف1ايػُاخٞ:بنتاببايطري،بزب- 8١
 .ب16،بف2يٝؿٝتطهٞ:بدزاضات،بز؛ب314ف،ب2زايطري،ب :َؤيـبزتٍٗٛب- 86
ِبانٔبادترٛشٟ:ببب(144)ف:ببَػاٖريبعًُا٤باألَؿازب- 88 ٞببب،بَرسآ٠بضربطبانرٔبادترٛشٟ:ببببب؛84ف،ب7،بزاملٓرتع عُرازببٚبستُردبزقرٛإبعسقطٛضر

ٟببترح:ببايبدا١ٜبٚايٓٗاٜر١،بب؛بانٔبنجري:ب365،بف10،بززحياٟٚ ٞببب،ب1،بطعًرٞبغرري ضرريبَعرالّبببب؛111،بف9(،بز1988،ب)د.ّ،بدازبإسٝرا٤بايررتاخباييسنر
 482-481/ب4ايٓبال٤بطبايسضاي١ب)

ٕب كةهةةة   فةةةضً  ز ي هةةة ي.ب243،بف2(،بز1995،بنررريٚت)دازبؾررادز،ب،ب2،بطايبًرردإبَيذررِاذتُررٟٛ:بب- 82      َياٜٚرر١بنررٔبانررٞبضررؿٝا
 (.76ف،بدزاض١امحدبستُدبعًٞ:بطيةط،ا  ة  . بط، اُة:ي

ٍببببتٗررٜبب؛باملصٟ:ب358،بف1،بزايًبابانٔباالثري:بب(101/ب4ايجكاتبالنٔبسبإب)؛ب130،بف4ز،باألْطاب:بايطُياْٞب- 89 ،بايهُراٍبيفبَمسرا٤بايسدرا
 ةُاُةةةب هةغةةةض  ًةضطةةسا بيةبةةةضيب  ُو خةةالي هةةة  ب؛121،بف3(،بز1980ّ،بنررريٚت،ب)،بَؤضطرر١بايسضرراي1١ط،بد.بنػررازبعررٛادبَيررسٚفبتررح:

  7 ب ج1990  بةري ب   ياهلتةب اهعوٌيةة   داز،ب1،بطايكرادزبع رابباهلَى   ح: حمٌس عبس  اي بكاتابّ غعس: يبط، اُة:خة اضية  ضاطةياُس   . 
بٚايسمحٔبعادٍبنرٔبستُردبببب:بَنٛبعبد،بتحايسداٍبإنُاٍبتٗرٜببايهُاٍبيفبَمسا٤؛بَػً اٟ:ب366،بف10،بزَسآ٠ادتٛشٟ:ببضبطبانٔب 134م

خة اضية غياغة ياْ بطيتيبة    هةكالب  ُةة   هةظاُايةةن كةة بالنة  ُو      . (121،بف3ّ(،بز2001)د.ّ،بب،1،بطَنٛبستُدبَضا١َبنٔبإنساِٖٝ
ّٟبزاملطٛط جنا ي ٓةب  بيةة    ن هة يبافء  ِٖسح االضرتٝياببيفبَيسؾر١باألؾرشاببببببط، اُةة:ي  .ش(684ى/64بِنٔبشتس١َبِنٔبْٛؾٌبايكسغٞبايصُّ

ّ  يبالية غةباض ب بة  ابطيـ  ؛(285،بف8،بزستُدبزقٛإبعسقطٛضٞ،بتح:بَسآ٠ضبطبانٔبادتٛشٟ:بب(1399/ب3)     يةة و:    ابةّ غةريي
 .(123،بف3،بزإنُاٍبتٗرٜبَػً اٟ:ببط، اُة:ي خ زا ساضاغيت هيةياْ.
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ٌةةةب     فيةةةطي ظتض كةةاضي نةةاكةي       يةةة و  ةةابط ظتض  يةلةةةهبو ةيةٖٓرردبنٓرراباملًٗررببنررٔبَنررٞبؾررؿس٠ٓةةةض  ٓا ي
        ْ   ٓا كةاب  50كطز  يّء خطاسةي سيةِاغاُس  يّ   ا ةة   ن ًاًالغةتاياْ  ابة     بةةالبَ باغةو ةيبةاظي بةال ُةةكطز  

غةضاُو زاُيؿةت    ب هةاليةكو زيلة   ةةطةضنو ٓةُسيةم هة 51ض  لطا   ة   ٓيهو هةباض ي ةيباظية   هيةبيػرتابيةة
  هةةةالي حةةة اج ٜصٜرردبنررٔبانررٞبَطررًِبةةةالبَ يب 52هبةةة و ة ًة ييةةة   ً نةةةياْ سيةةةسضا  يةيباظي  كةةاْ هةاليةةةْ ز  

 كةهةةة   ،ب53و بالبط،ي   ةةة    زضٓةةة600ًي كاضةاغةةاُو بةةال  ةةابط كةةطز  ط ايةةة ظيةةا ط هةةة   ببةؾةةية  يةكو  ايبةةة يو
كطز    ببيةة بة هةكا يةلسا حة اج هةغةض ط ًاُو خة اضمبيب  ْ نةُسيّ كةغو ك ؾت     بةالبَ زا اي هة  ابط 

   ٓةً   ةةَ ةاًاشاُة ةةطةضي خة اضمبيب  ُو كةًرتز كا ة  .54ااظي بةغط 
ز ضكة  ب ضاغتةايِةي طط سو ةيباظي   ن طط سيةلةو ضيةلدةطا   ز طةض،يةتةة   بةال سيةؿةة ايةكو ةاييِعاكةة كةة        

َبُنرٛبب) ُةف   ضبكةطيّ كةة     ن ُلة  ةُاُةب ةةطةةض ةةة  بالنة    55  ب  ش762ى/145انٛبعبٝد٠بَطًِبنٔبانٞبنسمي١بي
ُّ ٍِٜدباْيَبِؿسح ُٔبَش َُطرًِبنرٔبَنرٞبببببب)سيةؿةة اي ةيبةاظي ب  بيةةة  ةةة ا ز   طيةةة       ش(712ى/93بايػَِّيَجا٤يبدانيُسبِن ِٝرَد٠ب َنرٞبُعَب

ِٜرردكةةة سيةؿةةة اي ضاغةةتةايِةية بةبالنةة  ُو ةيةٌةةة  هةةة ي (،بنبسحمَيرر١ ٔحبَش    ا ةةة ًاًالغةةتا  56     ُةيبيػةةت   دررانيسحبِنرر
سكاض ُةةةةب  ْء ظاُػةةةيت هية  ضُةةةةطط      ٓا كةةةاب  الكٌةةةةيو ضيةلدػةةةتب طط سةةةو ةيبةةةاظيء ز ضكةةةة  ّء    خ يةِةةة

 ي سيةؿةة اي طط سةكةة    انراضبسةهلا يؿتب بال ٓةضيةٌةكاْ  ةاًاش يةكو ض  ُّ بالةة  ي ز اي ًطزُو يعبةساهلل بةّ   
  كطزُةةة  ي طط سةكة  يةةة.   هةسؿةةة ضيةلدػةة ء ظيِس57عبٝررد٠ظاُةةا  كةغةةاية ييةكو ةيةطاُةةو ُةةةشازي   ن يابةة  

  بال باُكة اظكاضاُو هة ًةغطيب    البًو ُاًةيةكو  ايبة و ةة اُو زا   ةة   كةة   انٛبعبٝد٠بةط يةط ي ُاًةيةكو ي

                                               
،ب9،بزايبدا١ٜ؛بانٔبنجري:ب192-191،بف70ّ(،بز1995،بنريٚت،ب)دازبايؿهس،بتح:بعُسبنٔبغسا١َباييُسٟبتأزٜذبَد١ٜٓبدَػل،انٔبعطانس:بب- ١1
بٓا غةةالظياْ بةة   . ةيبةةاظي بةة     يةظيةةسي بطايؿةةو   بخ ؾةةلو  (ٟعاتهرر١بنٓرراباملًٗرربب) يةكةةةي زهبِيةةايو ُييةةة كةةةز   طيةة   ب.112ف

نةة ُلة ةةةة  خاُة از يةةة ضتهبةةو غةةةض كيياْ ٓةةةب        ب(؛30عررٛضبارتًٝؿررات:باالؾررٍٛ،بفبب؛ب33،ب18،ب17،بف2)يٝؿٝتطررهٞ:بدزاضررات،بزب
ٟبَنٛسٓٝؿر١بب):هةض،  بةض،  ب  ُة  ي خة اضمبساب بال ظاُياضي غةةباض ب بة ةُكةةكاُو ً ٓةهوةةب هةةزشي خةة اضية  بط، اُةة       :بايردٜٓٛز

 (.279-271،باألخباز
 .122،بف3،بزٍإنُاَػً اٟ:بب(204/ب2ايتازٜذبايهبريبيًبدازٟبحبٛاغٞبامل بٛعب)ب- ١٥

 .84،بف1،بزنتاببايطري؛بايػُاخٞ:ب209،بف2،بزابكاتنتابب:بايدزدٝينب- 52

 .212-211،بف2،بزنتاببابكاتايدزدٝين:بب- 53

 .291ف،بارتالؾ١باأل١َٜٛعُسبؾازٚمبؾٛشٟ:ب؛ب211،بف2،بزنتاببابكاتايدزدٝين:بب- ١8
 (.148-139،بفاييكٛدب؛بضاملباذتازثٞ:80-78ايػُاخٞ:بنتاببايطري،بفةكاْ  بط، اُة:ييةيباظي الي  هةةاييِعايوظاُػيتء  بالسيةكةي - ١١
 بب.12،بف3ّ(،بز2001،بيسٜاض)ادازبارتاْٞب,بب،2،بطٚؾٞباهللبنٔبستُدبعباع،بتح:باييًٌبَٚيسؾ١بايسداٍسٓبٌ:بانٔبب- 56

ٔببب)بضاغةتةايِةي بُا ي - 57 َٓر١بببب)سيةية  طا   يكة ضيّ   بةة يك زيةة  كةطظيّ يـ  الًةاضكطا   ًةة اهو        (،بَطرًِبنرٔبنرٛزٜ ِٜ ٔحبََُذ ٠َٚببِنر بُعرِس
دازببايبٝررإبٚايتبررٝني،ادترراسغ:بب؛11،12،بف3،بزاييًررٌانررٔبسٓبررٌ:ببط، اُةةة:ي  .ي يةةةكيةم هةغةةةضاُو خةةة اضية بةة  (ش748ى/130ايتُُٝررٞب

يٝؿٝتطررهٞ:ب؛ب285،بف9،بزَْطرراببايرربالذزٟ:؛ب359،بف17،بزايررٛايفبايؿررؿدٟ:؛ب176،بف3ز،ب280،بف1،بزٖررر(1423نررريٚت،ب،ب)َٚهتبرر١باهلررالٍ
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  عبٝرد٠ب  ُاًةكة ةاًاش يةة بالةةة  ي يابة     58و خالياْء باُكة اظ كةياُو بال ض  ُلطزت ة  ض  ؾٓة اهبو طط سةكةء 
و باُكةةة اظكاضاْء ؾةةية اظي كةةاضكطزْء ةةُةةساظ ي زهبػةةالظيياْ هةةة ضاسةض،اُةةسُو   كةغةةو غةةةض كو بةة    بةةال نةةا زيةطي 

ب   ن 59ةةضكةكاُياُةةسا  ٓا كةةاب ةةةة اُيـ بةبةةةضز  اًو ٓةةة اهبو كاض باض كاُيةةاْ طةياُةةس    بةةة بِلةةةي غةةةض كو  
طيةط،اُةة  كاْ كةالكّ    كةهةة   ٓةةً     ،ب60ضاسةةض،ي (بعبٝرد٠ببَٛنرب)بةًالهبةةبء ضيةكةةزاُو   ب،(اايبباذتل)بسيةؿرت باغلطا

ٞب ضر١ًُبنرٔبضريدبنرٔبعًرٞبنرٔباضردبببببببيبهةغةض ةة  ي ةة  باُكة اظكاضي ةيباظي   ُةاضز   بةال باُكةؾةةكطزْ    اذتكرسَ
ب.61هةُية  بةضبةضزا

 
 كازيطةزيي ناوبانطء دةنطؤي خةوازيج لةضةز بالَوبوونةوةي ئاييهصاكةدووةم: 

 توانطيت خؤويَهاكسدن بةشويَهلةوتةي زاضتةقيهةي ئيطالم: -1
خة اضية باُكةؾةي طيةط،اُة  ي غةضنا  ي ظاُػتة ؾةضعييةكاُو خالياْ ز طيةط،اية   بال ٓةا  البُو سية ةًبةةض    
بة ايبةةة يـ ٓةةةضز   طط سةةو يةيبةةاظي   قةة فةضي   ةيباظييةةةكاْ غةضنةةا  ي ز ضكةةة  ب ضيؿةةةي طط سةكةةةياْ  

   ٓ ةهب يةػةيت ةة اُةةْ هةكالب  ُة  كةةزا كةة     ز طيةط،ُة   بال كالب  ُة  ي غةايفة  بة  ي ط ايةة ةةةًاْ ُ يةِطايةة و 
  ٓةض  ٓا ي ابط بةع ظيةس  بةغةضنةا  ي فةةضً  ز   ظاُػةيت      62ةيٌاًة ياْ هةز ض   ي ا ض، يـ بةزض غة ز ظاُو

 ف كةة غةضنةا  ي ظاُػةيت ةيباظييةةكاُو     عبٝد٠  ياب  63طط سةكةياْ زاز ُيةّ  ط اية حةفتا ٓا  هبو بةزضي بيِي  
      يةة و: ٓةةض كةغةيةم ًاًالغةتايةكو هةةٓا  البْ ُةةبيةة  ةةة          64ٔةاُو ةيػةالًو بة     ضتشٓةالببء ضتشةةا اي  ي 

. عيلطميةةةف كةةة غةضنةةا  ي ظاُػةةيت قةة فةضيية      يةةة و: نةةى غةةاية ظاُػةةتٍ   65هةةةٓيب ؾةةتيةلو ةاييِةةسا ُييةةة
ب. 66  ضططب  ًّ هةز ضطازا فة  اَ ز زا  يعبساهلل بّ اهعباؽ يـ هةخاُ   كةزا ب  
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ػةةيت سابةُةةسب  ُو   ُةةسي خةةة اضية بةةة ٓةُةةسيةم ز قء بِةةةًا    اسيؿةةاُو بةضبةةةض زضا كةةة      ٓا كةةاب ٓةهب ية
ْ     هةًةؾسا 67سابةُسب  ُياُة بةةيػالَ   ياضًة يةس ضب   بةال باُكةؾةةكاضاُو    68ُا بةاُكو خ زاسةضغةيت خة اضمبةةكا

خةهيفةةة عةةةهو   هةغةةةض  اي ز ضكةةة  ِياْء بكةةط   ةُاُةةةب سةةيةـ   زاب  ُة  ؾةةياْ هةغةة ساي     خةةة اضية  كةةة  
   ةُاُةةب ظيةةس ض،تيو ز كطيةةة ط ايةة     69ز ُاغطاْ   ا ة ا ضةاخن يةّء خ زا سةضغتةكاْ(باْيُكسَّا٤َغةضكطز كاُياْ بة ي

ُاغةاُس  ُو بةة ُا نةة اْ  ط كية        (عبدباهللبنرٔباييبراعببيٓةض  ٓا .ب70ٓةؾة ٓةظاضياْ هة ا ضةاخن يةِةكاْ ب  ْ
  ُ ُِررَص٠بب)  71  ؾةةَزُو ظتض   ز غةةة ططيةكطيةبةة   بةةةٓالي ُ يةةةص  كط، ّٟببَنررٛبَس ُُِدَتررازبنررٔبعررٍٛفباْيررأبِشدي (بش748ى/130باْي

هة  اض كةيسا بال خةهبلو ًةكة باغو ا ضةاخن يةبء سةضغتـء ؾةة ُ يةص  ضتش  ي ؾة يةِلة     كاُو ز كةاب  كةة     
يب طط سةو  قةا  بةّ ًػةطح ي غةةضكطز ي يةكةةَ ضاسةةض،      ب ي72ظ  ي ةةشُال  بةضيس غةء ُا نة اُياُو خة اضز    

 .83ياهكفطية ف بةخ زاسةضغة بةُا باُكب    كةبةٓالية   ض ُكو ظ ضزبا ب  ب  
 
 ئامادةيي قوزبانيدانء ملهةدان بؤ دةولَةتي ئومةويي: -2

هةاليةكو زيلة   سطغةكة هةزيسي خة اضمبسا سطغيةلو بري با  ض،يو ب    بةالبَ بةؾةية اظ   يةكةيؿةتب  ايبةةب    
غةضكطز كاُيؿةةةياْ ٓا ؾةةةية  ي ؾةةة يةِلة  ةكاُياْ ةاًةةةاز ي ا ضباُيةةةساُنب  كا يةةةةم بةةةةخالياْ  ةةًةةةةف  ايلةةةطز 

  ط يةبيػيت سطغو زاز  ضيلطزُةكة ب   ز غتيلطز  ططياْء ز ية ب  اهللبنٔبايطدرب عبدكةغاية ييةكةياْ بةُا ي ي
خةة زا هةةيةٍ  بطاكةةان غةة يةِس بةةةخ زا  ةةا يةت يةلطزُو ةيةػةةمء طالؾةةةء ز ًاض كةةان بةةةال   ةاغةةاُرت  هةةة   ض، بةة  ُو 

هةةةخ زا ُعيلببِةةة   بةةة ب غعاُةةسُو ةة اُةةةي غةضسيةهةةيو ز كةةةْء ز ضبهةةّ باليةةاْ بةةة يؿةةيةط هيةياُبةةس ْ ٓةةة ا   
  ةةةةةًريياْ هةيةكةةةةَ   اضيةةةسا ز اي   ش658ى/38باهللبنرررٔبٖٚرررببايساضرررب٢بب عبرررد  ي74ط يةط،ايةةةةهبو خةةة زا ز كطيةةةةة  

خػةةتِة   كةةة شيةةاْء خالؾةةو ز ُيةةا كةةةَء كا ييةةة    ياب  ُةةة  ياْ هةغةةةضباظطةي خةهيفةةة عةةةهو  بةةريي ةةةة  ي
ء نةةُسيّ  (اييبط٢بُغَسٜحبنٔبَبٚؾ٢   يُسَؿنيباي ا٥ٞيعيس بّ  ياب  ُة    ز ضن  ْ هةز ُيا ُعيلةب كا يةليـ ي

  ْ ُانةاض بة    ةةةةًريياْء   ةو: ُةهةبةةض ةةةاض ظ  ب  ْ هةة ز ُيةا  ُةهةبةةةض         ةةةًرييياْ ض  لةةطز    بكةغةو زيلةةيا

                                               
ٟبب،بترح:بباالضتكؿرابألخبرازبدٍٚباملػرسبباألقؿر٢بببب:بايطالٟٚب-ب67 ٟببٚبديؿرسبايٓاؾرس ،ب1،بد.ع(،بزايردازبايبٝكرا٤بب،ب)دازبايهترابب،بستُردبايٓاؾرس
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كةيةةسا    ةةاض  سةغةةةُسي ز كةةةَ  بةةةهبل  بةة ًيةةةسي ز غةةتلة  ب سازاؾةةتيةلو طةةة ض   ز ا ةةطيـ هةةة ضاكةةطزْ هةةةز ُيا
ضايكةياُةةس ةةةة اْ ؾةة يةّ  يػةةةء ةةةاض ظ   كةةة  ّء فةةةضًاْء بط،يةةاضي ا ضةاُيةةاْ سؿتك يةدػةةة  باليةةة  ئازييةةاْ  

زييةةاْ ز كةةاب  ٓةةة ا  ض كةغةةو ز غةةتِةكة يةةء  ةةةُٔا خاليؿةةو بيةةةة ةةةة ا  ئا    زض غةةتة  غ يةِسيؿةةيد اضز ةةطةةة 
. ةةًةةةف  ايلةةطز ظتضبةةةي غةةةضكطز كاُياْ ببِةةة ا ضبةةاُو ةاييِعاكةةة  ةةةةَ  75بةؾةةةٓيسي ز طةةاب بةسةةةض  ضزطاضي

ٞبببب)ةاًاز يية بال ًطزْ  ايلطز ُاظُا ي ًريي ًةطزْ هةة    ُير ُيٝ ُٔباْيُؿَذرا٠٤َيبايتَّ ُّبِنر ّ  (ظ 696ن/77بقب برسح هةكا يةلةسا  ،ب76بِةيةة
بِةًاكاُو ةاييِعاكةياْ بال ُانةغييةة  بةالبَ ز ياُ يػة هةسيةِا يسا ببِةة ا ضبةاُو     بةضاييِةكا ياْ ز ياُعاُو كة

ةاًاجنياْ  الضيةلب   هة خالض،ظطاضكطزْ هةخطاسوء ؾةض، ُكيةعييةكاُو ز ُيةا  ُةةن غةةضكة  ّء زاًةظضاُةسُو       ا ة
 .77ز  هبةب

هييةةةكاْ بةز غةةتبٔيةِّ   ةُاُةةةب بةض ُكاضب  ُةةة  ي خةةة اضية بالز  هبةةة و ة ًةةة يو  ايلةةطز ٓا غةةالظيو ًة ا
هةطةية ةة  ي بالن  ُو ةيةطاُييةكاْ سيةهة اُةي خة اضية ب    بةالبَ هةطةية ةة  ؾسا ٓا غةالظياْ بة  ْ  ةةًةةف    
 ايلطز طط سو ةةظاضيقةة بتة اُّ هةُا نةةكاُياُسا بةةاغةاُو ُةةن خاليةاْ هةز غةة ز غةةالب و ة ًةة ي بيةاضيةعْ            

يةم ُا نةؾسا   ةُاُةب ٓةُسيةم هة ؾ يةِلة  ة  ضيةلدػتب ةةظاضاةة هةؾةاضي ض ي   بةهبل  ز غتبكطْ بةغةض ٓةُس
هةغةض  اي غةةز ي  ب ٓا كاب ةةَ ُا باُكةياْ  ايلطز    ب  طيةة 78ٓة ا كال ايو غةضز ًو حة اج ب  ُياْ ٓةب  

 .79ز   ًو كالنيسا باُكةؾةكاضاُو خة اضية باؾرتيّ ُ يةِةضي ةيػالَ ب  ْ هة  الب و ًةغطيب
ب
 توانطيت بانطةشةكسدن: -3

خةةة اضية هيةٔةةا   ب  ْ هةبالب كطزُةةة  ي ةاييِعاكةياُةةسا  نةة ُلة هةاليةةةن خةةا  ْ كةغةةاُو ب يةةةص  ض  اُبيةةةص  
،بٖاٚنرراتب80ظ  ز كطيةةةة696ن/77  ن من  ُةةة ةاًةةاش  بةةة يعبيةةس  بةةّ ٓةةالي   اضبيةةةصيو بةةةُا باُزء هيةٔةةا   ب  ْ  

ط ايةةة يعبةةساملوم بةةّ ،بهةغةةةض غةةةضكطز   ظاُاكاُيةةاْ اةةة يؼ ُةةةًاب  سطغةةو زاكةةالكيلطزْ هةبري بالنةة  ُةكاُياْ 
ظ  هةطةةةية زيويةلةةو خة اضمبةةسا بةًةبةغةةيت سةؾةةيٌاُلطزُة  ي  كة  ال ةةة طفت طةةال  خة اضمبةكةةة 705ن/86ًةةط اْ 

ةة  ُس  ؾية اظ  بةهبكاُسُو بةٓيةعب     خةهيفة    يةة و: خةةضيلب   ةةة  ٓةغةتةَ بالزض غةتبيةة كةة بةٓةؾةة        
ةةطةةةض هةةة   ُة طغةةاًاية بةةةظًاُة ظتضبةةةي خةهبلةكةةةَ    اْ زض غةةتلطا  ب بةيةةةكيةلو زيلةؾةةياُو   ةة   :  بالةةةة

باُكةؾةيةكو بيةػِ ضياْ بال غةتةًلاضيء  . هةاليةكو زيلة    هةكا يةلسا خة اضية 81 يةلس ز ية  بةُسَ ُةز كطزية

                                               
بةةال ا ضباُيةةساْء طياُفيةةسايو خةةة اضيةء   .308-307،بف6زب،َررسآ٠ضرربطبانررٔبادتررٛشٟ:ب؛ب203-202،بفاألخبرراز:بايرردٜٓٛزَٟنٛسٓٝؿرر١بب-75

ب(.67-64،بفعٛض:بارتٛاززامحس يبةؾساضيلطزُو ةافط  اُو خة اضية  بط، اُة:
 .51،بفايتبؿري:باإلضؿساٜٝينب- 76

 .100،بفايؿسمب:ستُدبايؿَٝٛٞب- 77

 .ب82-81االضالّ،بفبَسنصبايدزاضات:؛ب327،بف6،بزاي بكاتضيد:بانٔبب-ب78
 .147(،بف1981،ب)نريٚت،باالضالَٞ املػسب داز،ب2ايؿسدبنٌ:بايؿسمباالضال١َٝبيفبايػُاٍباالؾسٜكٞ،بتس:بعبدايسمحٔبندٟٚ،بطب- 79

 .201ف،بٞ:باالضالّْاد١ٝبايٛزمي؛ب565،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟ؛ب281،بف1،بزايبٝإادتاسغ:بب-ب80

 .171،ب170،بف3املربد:بايهاٌَ،بزب-ب81
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 ايةء ض  زا ي ةةفػةاُةيية   بةةضطو     ٓا كةاب هةض،يةكةةي ٓةة   82بةزكاضي خةهيفةة  كاضبةز غةتاُو ة ًةة يو ز كةطز    
      ية و ش696ى/77غبٝببنٔبٜصٜدبايػٝباْٞزايلو يسريتظيياْ بالغةضكطز كاُياْ زض غتس كطز  بالمن  ُة ط اية 

    ن 83هةكا و هةزايلب  ُيسا سعيػليةلو ةاطط هيةٌة   ز ضن    ظاُةيٍ كةة ةةا  ُةةبيةة ٓةيب ؾةتيةم ُايل شيةِيةتةة         
هةةا زا خِلا  ٓةض  ٓا ط ايةة هةة ضتةشي ا ضباُةسا هةةزايلب     بةا كو     يةة و: هةة  ضتش زا        ةاًاش يةن بالةة  ي 

. بيةك ًةةاْ ةةةةَ ؾةةية اظي باُكةؾةةةية كاضيكةةةضيو 84هةةةزايلب    كةةةخ يةب  يةةةسا ز ض،شيةةةة   از بيةةٍِ ٓةةا  هبو خ يةِةةة
باُكةؾةةة هةطةةةية غةةةضكطز كاُو   هةغةةةض بةضبةةةض ٓةةةب    طيةط،اُةةة  كاْ ةاًةةاش  بةةة   ز كةةةْ كةةة ٓةةةًاْ ؾةةية اظي   

ةةغةةتيةط ُاؽ بةة     كةةة ظاُي يةةة و بةضبةةةضزا سيةةاز كطا      ن ةةةة  ي ط ايةةة بةةا كو يعبةةس اهةةطمحّ بةةّ ضغةةتٍ   
هةة   اُيةسا   ن ي غة       خاليؿةو  85ُة  كاُو هة ًةغطيب ز بِة فةضًاُط،  ا  بةًاهبة   كة  ال ةةض،ية بةال ًةةغطيب   

ٞببة ؾةةة  طالض، سةةاُو  ةُكةكةةة  ؾةة يةب كةة شضاُو ي    ب ٓةةةض  ٓا ط ايةة 86سية ةًبةةةض  يةِةةاكطا      انررٛبسررابباالناقرر
ب.87ض ُاكبال ة  

ٓا كةةاب بالب ب  ُةةة  ي ٓالُطا  كةةاُو خةةة اضية هةُية خةهبلةةسا  كاضيكةضييةةةكو ٓةةةب   هةغةةةض زض غةةتلطزُو      
ة اكاُياْء ٓا غالظي بالياْ  ن ُلة ٓالُطا  كاُياْ غةباض ب بةحةظب  ْ هة ًطزْء ا ضباُيةساْء ساهبةة اُيةيت سيةؿة   
عُررسإبنررٔبخ هيةةاي طةيؿةة  سيةيةةاْ هةبةٓةؾةةتسا    غةةتاُة   هةةةزشي غةةتةًلاضيب     ةُاُةةةب ؾةةاعريي زياضيةةاْ ي

ٕب   هةمن  ُةةةةي ٓالُطا  كاُيةةةاْ ز  ةةة اُني    88ظ  غةةة يةِسر اضز    هةٓالُطا  كاُيةةةسا  زضت ُةةةةكاب   703ى/84بسّ رررا
 ةاًاش بلةيّ بة ٓالُطا  ي:

بغيتب...بالبتأَينبيؿسٚفبايدٖسبتٓػٝؿا)ٜا(بْؿظبقدبااٍبؾيٞبايدْٝابَساٚ
ب89ؾأضأٍبايَّ٘بنٝ بايٓؿظبستتطّباب...بست٢بَالقٞبؾيٞبايؿسدٚعبسسقٛؾا

 ياْ خالظطةخ اغ  بال زازسةض  ضي:
 90ست٢بَت٢بالبْس٣بعداًلبْيٝؼبن٘ب...بٚالبْس٣بيدعا٠باذتلبَعٛاْا

 ظ : 703ى/84بعُسإبنٔبسّ إياْ ٓالُطا  ي ي

                                               
دازب،ب1طبضاملبنرٔبٜيكرٛب،ببٚبارتزڤ. شڤز.بب:اإلضالّبٚتازخي٘بَٔبٚد١ٗبْعسبإناق١ٝ،بتح:)انٔبضالّباالناقٞ:ببط، اُةببالمن  ُة ب-ب82
 (.120-117(،بف1985نريٚت،ب)،بَبيًٓػسإقس
ٌبانرٔباالثرري:ببب؛ب1914،بف6،بزاملٓتعِ؛بانٔبادتٛشٟ:ب282،بف6،بزتأزٜذ:باي ربٟب- 83 بترح:بب،َرسآ٠بضربطبانرٔبادترٛشٟ:بببب؛ب465،بف3،بزايهاَر

 .219،بف9،بزعُازبزحياٟٚٚبستُدبزقٛإبعسقطٛضٞ
 .159،بف9زب،َسآ٠؛بضبطبانٔبادتٛشٟ:ب17،بف8،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- 28
 19،بف1،بزابكاتنتابب:بايدزدٝينب- 2١
 .114-113ف؛بايػُاخٞ:بنتاببايطري،ب20،بف1،بزنتاببابكاتايدزدٝين:بب- 86

 .123ايػُاخٞ:بنتاببايطري،بفب- 87

 .201ْاد١ٝبايٛزميٞ:باالضالّبارتازدٞ،بف؛ب154،بف2املربد:بايهاٌَ،بزب-ب88

 .62؛بغيسبارتٛازز،بف192،بف3املربد:بايهاٌَ،بز؛ب387،بف5،بزَْطابب؛بايبالذزٟ:62،ب57،بف1،بزايبٝإادتاسغ:بب-ب89
ب.200فْادٝر١بايرٛزميٞ:باالضرالّ،بببب؛ب26فغريسبارترٛازز،ببب؛ب70،بف5ّ(،بز2002،ب)نرريٚت،ببيًُالٜرنيبدازباييًرِبب،ب15،بطاألعرالّب:بايصزنًٞب-ب90

 (114املؤتًـبٚاملدتًـبيفبَمسا٤بايػيسا٤ب)ف:ب
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ّٞبنػك باب...بٚخّبابيًدسٚزبَبُنٛبنالٍيكدبشادباذتٝا٠بإي
ّٝاب...بييس٠ٚبذٟبايؿكا٥ٌبٚامليايٞ ّٝابٚزع بٚعس٠ٚبنيدٙبضك

بَخافبَٕبََٛتبع٢ًبؾساغٞب...بَٚزدٛبايؿتوبحتابذزٟباييٛايٞ
ب91ٚيٛبَْٞبٚثكابنإٔبستؿٞب...بنشتـبَنٞبنالٍبملبَناٍ

 
 طوجناويَيت ئاييهصاي خةوازيج بؤ بةزبةز:ضيَيةم: 

 زةطةشيي خةليفةو ثابةندكسدنء ضهوزدازكسدني دةضةالَتةكةي:زةهاكسدني مةزجي  -1
خةةة اضية ٓةةةً   ًةةةض يةلو ض طةةةظيياْ بةةال بةة  ْ بةةة خةهيفةةة  فةةةضًاُط،  ا ض  لةةطز      ا ةةة اةةالضخلطزُو   
خيالفة يياْ هةغةةض اة ض، يـ ض  لةطز     ضاياُكةياُةس ٓةةض كةغةيةلو هيةةٔةا   ي بة  اُػةيت ظاُةاي هةخ زا طغةو           

تةًلاض  خا  ْ سيةسا يػيت  ايبةب ُةبيةة  ةيرت كاليوةة بيةةة يةاْ ةةاظاز  ُةةبيت يةاْ ا ض، يؿةو بيةةة          زازسةض  ض  غ
   ا ة ُةةن باظُةةي ا ض، يؿةيةيت  بةةهبل  باظُةةي      92ز كطيةة بلطيةتة خةهيفة  ز ؾلطيةة خةهيفة ب  ُو ٓةض ُةبيةة

ؿةةة  بالمن  ُةةة كةغةةاية ييةكو خةةة اضية  عةض بب ُيؿةةياْ  يةيةض،اُةةس   ةُاُةةةب بالنةة  ُو ٓةُةةسيةلياْ ظيةةا ط ضتي 
  ز يةة ب: ةةطةةةضٓا    كةغةةيةلو حةبةؾةةو يةةاْ ُةةةبيت هةطةةةية ا ض، يؿةةييةكسا قررسازبنررٔبعُررسبايػ ؿرراْٞبةةةُا ي ي

ٓةب  ْء ٓةضز  كياْ ا ضةةاْء غة ُِة ياْ سةةيط،  ز كطز  ةةة ا  اسية يػةتس كاب كةة حةبةؾةييةكة سيةؿةبدطيةة          
. ٓا كةاب بة  ُو ةةافط ب بةة ةةةًريياْ      93كةي ضاغيت  هةكاضخػ ء الزاُو ةاغاُرت هةبةضةة  ي هةكا و الزاُو هةض،ية

 .  94ض  ِةكطزت ة  
ؾاُبةؾةةةاُو سطغةةةو زازسةةةةض  ضب  ْ  خةةةة اضية بايةةةةخيةلو ظتضي زا   بةةةة سطغةةةو ضا يةةةةصكطزُو فةةةةضًاُط،  ا 

  ٓةض  ٓا  يةلةهبب  ُو بة خةهبلةكةيء  االبكطزُةو ز ضطةاي بةةض،  ي خةهبلةسا هةًةض ةةكاُو      95بةؾ يةِلة     كاُو

                                               
ٌببب؛388،بف5،بزَْطراببب:ايبالذزٟبط، اُة:يبطيةط،زضا   ة  .(بَبُنٛبايهسدٟباإلناقٞ)بٓالُطا  كة هةكةغاية ييةكة  بةُا يب-ب91 ،باملرربد:بايهاَر
 (.142فغيسبارتٛازز،بب؛124،بف3ز

دازبايؿهررسبب،1طبتًبررٝظبإنًررٝظ،انررٔبادتررٛشٟ:ب؛ب116،بف1،بزاملًررٌايػٗسضررتاْٞ:بب؛13،بفايؿررسمب:اهب ةةسازي؛ب125،بفَكرراالتاالغرريسٟ:بب-ب92
دٜٛإباملبتدَبٚارترببيفبتازٜذباييسببٚايربنسبَٚٔبعاؾسِٖبَٔبذٟٚبايػإٔباألنرب،ببانٔبخًدٕٚ:ب؛87ّ(،بف2001،بنريٚت،ب)يً باع١بٚايٓػس

:بد.ستُردبٜٛضرـبَٛضر٢،ببببتسدٛيدتطٝٗس:باييكٝد٠بٚايػسٜي١بيفباالضالّ،ب؛ب241،بف1ّ(،بز1988،بنريٚت)،بدازبايؿهس،ب2طب،خًٌٝبغشاد٠بتح:
الي ُة ةةساب بةة  ُو فةةةضًاُط،  ا ب.191ٞ،ب)ايكرراٖس٠،بد.ع(،بفدازبايهتررابباييسنررب،2د.عًررٞبسطررٔبعبرردايكادز،بعبررداييصٜصبعبررداذتل،بطب

 (.124،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب؛150اذتُريٟ:باذتٛز،بف):سية يػيت ُيية. بط، اُة

هةطةية ةةة  ي سةةض  كو فةةضً  ز ي ةيبةاظي نةةُسيّ فةةضً  ز ي  يةسايةة كةة  ةختس كةُةة            ؛ب74ف،ب4،بزايؿؿٌابّ حعَ: ب-ب93
ٟببةيٌاًةب هةُية  ا ض، يؿساية  هةسيةؿرتْ بط، اُة:يهة  ي خةهيفة   ؛بسٝرا٠بب31ؾرسمبايػرٝي١،بفبب  .356  43  مًػةِس :بايسنٝر بايؿساٖٝرد

 .77عُاَٛ:بايطً ١،بف
ٟببط، اُةة:ي ب  ز اي خِلةاُو خةالي  غةظاهةةي ٓا غةةضياْ بةة ةيٌةاًو خاليةاْ زاُةا.        ايػبٝببايػٝباْٞؾ يةِلة     كاُو ي - 94 ب:ايبػرداد

 .(89،بفايؿسم
ٓةض  ٓا بال طيةط،اُة  ي نةُسيّ فةضً  ز  غةةباض ب بةة فةةضًاُط،  اي زازسةةض  ض      (؛ب86،بفاإلضالّانٔبضالّباالناقٞ:بيبط، اُة: - 9١

انٔبضرالّباالناقرٞ:بببب 44  مًػِس:بايسنٝ بايؿساٖٝدٟبط، اُة:ي  ياْ ناض ُ  غو فةضًاُط،  اي غتةًلاض  ؾ يةِلة  ةكاُياْ هة ز اض،تشزا
 (.22-21،بف1،بزايديٌٝ؛بايٛازدالْٞ:ب115،بفاإلضالّ
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َ،يةة   ز ا ةاض الزاُةو خةهيفةةف هةز غةةالب و ةة اُسايةة       96ةيٌاًب  ُةكةية وء زض غتِية خالي هةخةهبلةكةي زاب
  97 سية يػةيتء ةةةضكيةلو ةايِييةة   سيةهة اُة   البية    زازسةض  ض ُةب   ةة ا الزاْ يةاْ ك ؾةتب  ببة ايبة و ةةطةض

و ُة ةسابء ةةظاضاةة  هةةالي ًيةاُط،   طيّ طط سيؿةياْ يةيبةاظي  كةاضيةلو ض  ا  زض غةتة          يبة يـ الي طط سبة ا
  ةةطةةةض ةيٌةةاًو ةيبةةاظيـ اليةةسا  كةةاضيةلو كةةطز هةطةةةية ةاييِةةسا    98باؾةةرتيّ كطز   يةةة بةةال ُعيلب  ُةةة   هةةةخ زا  

 .99ة  ؾو ٓةض بةضز  اًب    ةة ا ةيٌاًة ةكةي س نس بيةتة  يةكِةز ٓا ة    ز اي ةاطازاضكطزُ
ةةَ بالن  ُاُة هةالي خة اضية  ةُٔا بالن  ُيةلو  يةالضي ةةاييِعايوء فيقٔةو ُةةب  ْ  نة ُلة بِةةًاي كةاضي        

   هةةةب اضي100خةةة اضية بطيتيبةة   هةةة  ي ُاكطيةةةة هة طغةةو هةةيةلرتاظاْء ُةةاكالكو  هةةةكاضي ُةةاض،  ا بيةةةس ُكو بلطيةةةة   
 ي )ْراؾ بنرٔباالشزمببسطاكتيع كطزُيؿسا غةضاُو خة اضية بةؾةساضب  ْ هةة ٓاُةساْء ك ؾةتب خةهيفةة ع مساُةسا        

ب سيةـ  ياب  ُة  ؾياْ  ٓةض، ؾةياْ 101غةضكطز ي طط سو يةةظاضاة  ؾاُاظي ز كطز بة بةؾساضب  ُو هة ك ؾتِيسا
ة ا هةبةةضخ زا ؾةةض،ي هةةزش بةضساز كةةْء     هة خةهيفة عةهو كطز  ةةطةةض  اظ هةسطغةو زاز  ضيلةطزْ ُةةٓيةِيةة  ةة     

ز ا اضيـ غافوبل شياُلطز. هةاليةكو زيلة   سيةؿة اكاُو خاليةاْ بةة خةهيفةة  ةةةًريي     ، 102  ن ع مساْ ز يل شْ
. ز  ةةة اُني بوبةةةيةني 103بةةةط، ازاضاْ ُةةةا ظ ُلطز     خةهيفايةةةة و خةهيفةةةةكاُو ة ًةةةة يء عةبباغةةةيياْ ض  لةةةطز   

ض ٓةُةةسيةلو اةة هبو كالًةالبيةةة و ٓةةةب    بالنةة  ُيب ؾةة يةِلة  ةكاْ نةةةاب   بةةال    يةةةط، اُيب غياغةةو خةةة اضية  
 يةط، اُيِةةةة بةةةةالبَ ةةةةةَ ٓةهبػةةةةُكاُسُو خةةة زي فةةةةضًاُط،  ا  غياغةةةةبء ؾةةةية اظي فةضًاُط،  اية يلطزُةكةةةةيب   

 غياغةةيةياْ ظيةةا ط سةضز يةةةكو ةايةةستهال و بةة    ٓا كةةاب  يةِةةاكطزُو ُةغةةيت ٓالظطةةةضيو خيةوبةةةكو بةة    كةةة           
  ةةًةةف  104ز غوبةًيةتة   هة ًوةساْ بةال ٓةةض فةضًاُط،  اييةةكو باظُةة فةطا اُرت هةباظُةةي ز غةةالب و غةةضتن ٓةالظ          

 بة ة ا ي هةطةية سيةلٔا ةي كالًةالبية و بةضبةضزا يةكيس طط ة  .  
 

                                               
ٕبب،ب)ٚشاز٠بايرتاخبايكَٛٞبٚايجكاؾ١ب،1،بطٚنالؽبايساغبنيبزباي ايبنيآَٗ:بٞقمخٝظبايسضتاب-ب96 سيةلةة     .69،بف5(،بز2011ّ،بضرً ١ٓبعُرا

بيةبةا  ض، بة    ةةة ا ٓةةً           ياْ: ةةطةةض ةيٌةاَ   ايبٝٗط١ٝ ابةغتةيو فةضًاُط،  ا  خةهبلةكةي طةيؿتة ةة  ي ٓةُسيةم هة طط سو ي
 (.227،بف13،بزؾبحايكًكػٓدٟ:بب؛257،ب176اذتُريٟ:باذتٛز،بفب؛88،بفايؿسمب:ايبػدادٟبط، اُة:ي شيةطز غتةكاُو بيةبا  ض،ز بّ.

ٞبب؛45،بفايتبؿرريب:باإلضؿساٜٝينب- 98 ٟب؛ب135،بف5،بزايبرد٤ب:باملكدضر ٌب؛بايػٗسضرتاْٞ:بب55،بفايؿرسمبب:ايبػرداد بايةخةساُو  ب؛116،بف1،بزاملًر
خة اضية بةزازسةض  ضب  ُو فةضًاُطؾة ا  ايلطزب   ةةطةض كاضبةز غتيةم ظتض سابةُةسي زازسةةض  ضي   بةةز اي ًافةكاُةسا بهة اية       

 (.204ف،بمجٗس٠انٔبسصّ:ببط، اُة:ي. بة خة اضمبيب  ْ  الًة باض ز كطا
 .49  م2اه اض الُو: اهعسي  ج - 92
؛ب81(،بف1991دٓاٚب)نٔبؾت٢(بٚبعبدايكٗازب)نٔبخًـ(:بادٛن١بعًُا٤بؾصإ،بتح:بعُسٚبخًٝؿ١بايٓراَٞبٚانرساِٖٝبارالٟ،ب)قطرٓ ١ٓٝ،بببببب-ب99

 .27ؾالحبايدٜٔبغيباْٞ:بايرتن١ٝبٚايتيًِٝ،بفب؛50،بف1،بزكاتنتاببابايدزدٝين:ب

 .219-218فْاد١ٝبايٛزميٞ:باالضالّبارتازدٞ،ب؛ب187،بف1،بزنتاببابكاتايدزدٝين:بب-ب100
 .237،بف2،بزاييكدانٔبعبدبزن٘:ب؛ب210،بف3املربد:بايهاٌَ،بزب- 101

ٌباالثري:بانٔب ؛84،بفتًبٝظ؛ب121ف،ب5،بزاملٓتعِ؛بانٔبادتٛشٟ:ب49،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب- ٥18 ضربطبانرٔبادترٛشٟ:بببب؛ 685،بف2،بزايهاَر
 ؛556،ب538/ب1جتازبباألَِبٚتياقبباهلُِب)ب.306،بف6زب،َسآ٠

 .204،بف5،بزاملٓتعِانٔبادتٛشٟ:بب؛123،بف1،بزاملًٌايػٗسضتاْٞ:بب؛191،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟ؛ب32،بف8،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- ٥13
 .152-151،ب146-145ف،بْاد١ٝبايٛزميٞ:باالضالّب- 104
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 ثيَلواتةي هؤشطةزيي خةوازيجء زةتلسدنةوةي هةذمووني قوزِةيش: -2
اْ هةغةةةض بِةةةًاي ٓالظطةةةضيةيت بةة    بةبالنةة  ُو يُكةةط بةةّ ًةةعاحٍ زايِةةةًالي ُازيةةاضي خةةة اضيةء سيةلٔا ةةةي

ظ  خةهيفةي ن اض َ ٓيب كةؽء كالًةهبةة  ز غةتةيةكو بةة ض بيعةة ُةز طالض،ييةة    بةةٓا  اي ةةة اُو        827ن/212
  ا ضغةةب    هةكا يةلةةسا هةغةة ساكةي عةهيؿةةسا اليةةةُيةلو ططُكةةو  َكررسزاُةةةز ُا  ةةًةةةف هةغةةةضزهبو عةضبةةةكاُو ي

ْ عةةةض بو ًةة    ةةًةةةف ةةةة   ض  ُس كا ةةة   بالنةةو ظتضبةةةي خة اضمبةةة   105ظ ض،ي ٓةةةب    كةةة  ةًيٌييةةةكاْ بةة  
  هةعةض بة خيةوبةكييةةكاُو  عس٠ٚبنٔباذ١ٜ،بَطيسبنٔبؾدنٞ،بسسقٛفبنٔبشٖريبةضاييةكاْء غةضكطز كاُياْ    ن ي

ُةنة  ُةشيةط ضكيةفةو    باك ض ب  ْ؟  بة ايبة يـ هةٓالظي  ةةًيٍ  كةة ُ يةِةضايةة و ٓةغةيت ٓالظ كةاُو ز كةطز بةال       
   ٓا كاب ضيةكط ّ هةةزاُاُو يعبةساهلل بةّ اهعبةاؽ    106ز غةالب يةلو ُا  ُسيو  كةهة ز غةالب و ا ض، يؿسا ض ُكيساب     

    ن ُ يةِةضي عةهو  بةٓالكاض  ساهبِةةضي ٓالظايةة و بة    نة ُلة يةًةُييةةكاْ ضاظيِةةب  ْ ٓةةضز          ظ687ن/68
ٔببيَكس()بُ يةِةض كة   لطزُةة  ي سطغةو زاز  ضيلطزُةكةة هةاليةةْ ٓةالظي  ةةًيٍء عةض بةةكاُو         ازيةاض  ض ،ب107نر
 .109  ٓةغتلطزُب   بةسةضا يةعكة  ِياْ  ن ُلة سطغةكة ضتهبو يةًةُييةكاُو ظ الطز   108باك ض   

بيةك ًةةاْ ُةةةياضب  ْ هةشيةطبةةةضطو ةةةاييِعازا  ةةةة  ًة طغةةيية طة ض يةةةي ُةةةز ب   بةةال ة ًة ييةةةكاْ  ةةطةةةض    
  ٓالكاضي بةةضز  اًب  ُو ضاسةض،يِةةكاي خةة اضية هةطةةية ةةة  ٓةةً         110ُية اْ ٓالظ  عةض بةكاْ ُةب ايةًوٌالُيةو 

                                               
ٟببب:ترحب،بنتراببايؿترٛحببباعجِ:انٔبب-ب105 ؛بعسؾرإبعبداذتُٝرد:بدزاضراتبيفبايؿرسمببببب99،بف3ٖرر(،بزب1411)نرريٚت،ببب،دازباألقرٛا٤ب،ب1طب،عًرٞبغرري

هة ةُكو يقفني زا كةغيةلو ٓةالظي ةةةظ ز ٓةا اضيلطز    ةةًةة ٓةهبةة       ٓةض .ب88ٚاييكا٥دباالضال١َٝ،بدازبايرتن١ٝ،ب)نػداد،بد.بع(،بف
ًةةاْ بةالبيةةةكو طة ض يةةة  ةيةٌةةة زشي طةهةكةةةي خالًةةاْء ةةةة اُيـ زشي ةيةٌةةة   غةةتا ْ  ةةًةةة ٓةضز غةةيت خالًاُةةة  بةز غةةيت خال   

َ،يّ  باهبةةةكامناْ بةيؿةةيةط كامناْ ز اةةط يةِني.  ٞبيبٓةةةض  ٓا(؛ب26،بف5،بزتررازٜذب:اي ررربٟيبط، اُةةة:ز يةة   عبرردباهللبنررٔبسررٓؼبارتجيُرر
يةكاُو بةض ي خةهيفةة عةةهو  كةة     خجيِ  غةضتكو يَنٞبنٔبنيببارتجيُٞةكاُو بةض ي ًعا ية  ٓة اهبو ُاضز بال ي يخجيِغةضتكو ي

ضيةلبلة ْء ؾةض،ي يةكسي ُةكةْ  ةةطةض ٓةضاليةن غةضكة ب  ةة ا ز ا ط ٓةضز الياْ ز نِةشيةط فةةضًاُو ةة اليةة  بةةالبَ زا اكةةي     
يـ ض  لطايةةة    ز ا ةةط هة ةُكةكةةةزا ة بةةةي هةاليةةةْ ةةُةةساًيةلو ٓالظ كةيةةة   كةة شضا  بل ش كةةة ز ططيةةا  ز يةة ب:  از بةةني اةة ض،     

 .(417-416،بف27،بزتأزٜذانٔبعطانس:ببط، اُة:يياضيييةلطز  يّ. 
ٍبب-ب106 ّ(،ب1968)نررريٚت،ب،بدازباييًررِبيًُالٜرني،بب5طنسٚنًُرإ:بتررأزٜذبايػريٛبباالضرال١َٝ،بتررس:بْبٝر٘باَرنيبؾررازعبَٚرٓريبايبيًربهيب،بببببببببنراز
كةة غةةضكطز ي   (بعبردباهللبنرٔبؾرؿازببب)بء(إنراضبعبدباهللبنٔب)ب.192ؾًٝٝب:بتازٜذباييسب،بف؛ب87عسؾإبعبداذتُٝد:بدزاضات،بف؛ب100ف

،بتأزٜذ:باي ربٟ؛ب218،بفمجٗس٠انٔبسصّ:ب ي ٓالظي  ةًيٍ ب  ْ. بط، اُة:ينٓٛبؾسِٜي وهة خيةوببز   طط سو ةيباظيء ق فةضي ب  ْ 
بةةال  (.157-130ف،بْػررأ٠دٜررببضرريٝد:بسيةلٔا ةةةي كالًةالبيةةة و خةةة اضية  بط، اُةةة:ي .بنررؤب300،بف3،بزاييكررد؛بانررٔبعبرردبزنرر٘:ب566،بف5ز

  .17-16: اخل اضج  معٛضض نا كطزُو ٓالظطةضي هةالي خة اضية  بط، اُة:يامحس 
اي بك١ب؛ب682(؛بفٖر1416اي ا٥ـ،ب،ب)عبدباييصٜصبعبدباهللبايطًَٛٞد.تح:بب،اي بكاتبايهرب٣،باي بك١بايساني١بَٔبايؿشان١انٔبضيد:بب- ٥18

ٞبب،ارتاَط١ ،بترأزٜذبعطرانس:ببانرٔبب؛ب198،بف4انرٔباعرجِ:بنتراببايؿترٛح،بزبببب؛ب179،بف1ّ(،بز1993اي را٥ـ،بب،ب)1،بطتح:بستُدبنٔبؾاٌَبايطرًُ
ٟببب:بعسٜرببنرٔبضريدبايكرسايبببببب(45املٓتدببَٔبذٌٜباملرٌٜب)ف:بب؛94،بف32ز دازب،ب2ط،بَ برٛعبَر بترازٜذباي رربٟ،بببببؾر١ًبترازٜذباي ررب
 .220،بف5،بزايبد٤:باملكدضٞب؛189،بف1ايٝيكٛنٞ:بتازٜذ،بز؛ب544،بف11(،بزٖر1387،بنريٚترتاخ،ب)اي

 (.123،بف5،بزاملٓتعِ؛بانٔبادتٛشٟ:ب55،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب؛197-196،بفاألخباز:بايدٜٓٛزَٟنٛسٓٝؿ١ب):بط، اُةب-ب108
باييًررّٛبنًٝرر١يفبايؿًطررؿ١،بغرريباملٓػررٛز٠،بَكدَر١باىلببببدنتٛزاٙ،بااسٚسر١بايررباييكٝررد٠بٚايدٚيرر١بيفباملػرسببايٛضررٝطبشاٜرسبانررٛبايردٖاز:ببب - ٥19
َ،كيةو يةًةُوء  ةًيٌيةكاْ  بط، اُة:ي.ب127-126،بف2013ّٖٚسإ،ببدتُاع١ٝ/بداَي١اإل  (.12-5اسصاب،بفكؤ ظْ: ٜٛيٝٛعببالكيةؿة  كية
 .64فب(،2009،باملسنصبايكَٛٞبيًرتمج١،ب)ايكاٖس٠،ب2ط،بتس:بستُدبعبداهلادٟبانٛبزٜد٠،بتازٜذبايدٚي١باييسن١ٝب:كؤ ظْٜٛيٝٛعبب- ٥٥1
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ا ضباُيساُةياُسا ةة ب   كة ٓالظ  خيةوبةكييةكاُو عةض ب غةضنا  ي غ  ةًةُو ؾالض،فء ضاسةض،يِةكاُو خةة اضية  
ةض،يب ٓالظ كةاْ كةاضيةلو زش اضبيةةة     ب  ْ  ٓة ا طةيؿتة ةةة  ي كةة  ياكطزُةة  ي ضاسةض،يِةةكاُو خةة اضيةء ضاسة      
 ٟزايربالذبي  ةةًةةف  ايلةطز    هةة    111بالية ز   نةًلو ةةةعطابء ؾة ضاب ب  ُةة ز   نةةًلو سيةلةة   سةي  غةة      

ب  ةُاُةةب  112خخةهبلو ةاشا  نةو هةة ةةةعطابء ؾة ضابء كةغةاُو زيلةة      خسيةلة   ططيةياْ بسابء بوبيةة:ظ  892ن/279
ةغةةةض ضاسةض،يِةةةكاُو خة اضمبةةسا  ٓالكةةاضي ٓة هبِةةةزاُياْ بةة   هةض،تشٓةةةالب و ظاهببةة  ُو ةالضغةةتالكطا و ٓالظطةةةضيو ب

ةيػالًيسا بال زاًةظضاُسُو ز  هبةةب  نة ُلة ةالضتغةتالكطا و ٓالظطةةضيو  هةغةةض بِةةًاي ز ًةاضطرييو كاضز كةابء         
 .113اُسايةهةبِةًازا بال ز  هبة ساضي ٓة هبِازاب ٓيةِس ي بةز اي بةز غتدػتب اليةُو ز غتلة  ة ةاب  ضييةك

   ايلةةطز كاضيكةةةضيو ٓالظطةةةضيو هةغةةةض خةةة اضية  ةةةُٔا هةةة سةي  ُسييةةة 114غط ؾةةيت خيةوبةةةكيب  ُو خةةة اضية
ز ض كيةكاُياُةةسا اةةة يؼ ُةةةًيةِيةة  بةةةهبل  ضتيةء كاضيكةةةضيو غةةةض كو ٓةةةب   هةغةةةض زابةؾةةب  ْء هيةلرتاظاُةةة      

 زا  هةسيةػةةياضزُو سوةةة  سررسٚزا٤  ياْ هةةة يُا خالييةكاُيؿةةياْ  هةةةكا و ز ضنةة  ُياْ هةةة غةة ساي عةةةهوء كالب  ُةةة 
  ز اي  ياب  ُة  ؾةةياْ هةةة يابةةّ اهةةعبري  سيةلٔا ةةةي  115ةةضكةكاُةةسا ض نةةا ي سيةلٔا ةةةي ٓالظايةةة و خالياُيةةاْ كةةطز 

بالمن  ُة  ةًيٌيةكاْ بال بةغط   بةكطييةةكاْ بةال   ،ب116ُا نةكاْبٓالظاية يياْ كاضطةضيو ٓةب   هةغةض ٓةهببصاضزُو
 .117ة    اُو ةةظاضاة ظتضيِةياْ هة ٓالظي  ةًيٍ ب  ْيةًاًة ن  ْ  ؾ يةِل

  ال حلةٍ الال هلل ي خةهيفةي ن اض ًو ضاؾةسيّ  ًةبةغةيت خة اضمبةةكاُو هةةزض يو     بةهيةلساُة     يةكةيؿتب
  بةالبَ   ن ز ضز كة ب ض  لطزُة  ي ز غةالب و ا ض، يـ ب    ُةةن  118ض  لطزُة  ي سية يػتب  ُو فةضًاُط،  اب  

  ٓةةض هةطةةية   119 زا بيةةة َكس ي سية ةًبةضاية وء خةهيفاية و هةُية  يةض، ٓايو   ا ة ض  لطزُة  ي ةة ز غةالبب ب

                                               
 .214ّ(،بف2003،ب)عُإ،بزتدالٟٚ،بدازب1ٖر(،بطب247-132ؾازٚمبعُسبؾٛشٟ:باييباضٕٝٛباالٚا٥ٌب)ب-ب111
ََُذاييرديبببةةًةف  ايلطز ٓالظطةضيو بةظ او هةُية ياُسا ض ُكبسا ة    بالمن  ُة ضاسةض،يب ي؛ب248،بف4،بزَْطابب:ايبالذزٟب-ب112 ُٔب ُٕبِنر َسطَّا

ٔحب ََاييويبِن ٔحب ٢َٝبِن َِٜش ٔحب ُّ اْيأبِدَدعحِن ْي َُِدا َٗ ظ زا  كة   اُياْ بهةِة ُةا  ؾةاضي ً غةىةء بةاظاض، ي ؾةاض كةياْ  ةاالبُلطز         765ن/148  هةغاهبو ياْي
ز غتياُلطز بةكا هلاضي   ةُاُةب طةيؿتة ةة  ي هة زيوة ٓةًةزاُييةكاُو غ ساي عةبباغو خالؾببيةة  بةالبَ اةيػييةكاْ بل شيةة. 

 (.95-94،بف22ْٗا١ٜ،بزايٜٓٛسٟ:بب؛155،بف5،بزاٌَايهانٔباالثري:ببط، اُة:ي

ٌببب-ب113 (،ب1986،بدازبايسٜراحباالزنر بيًٓػرس،ب)ترْٛظ،بببب1ايٛضرٝط،بطبباييؿرسببيفباملػسنٝر١ببٚاألزٜرافببستُدبنٔبسطرٔ:بايكبا٥ر
 .14ف
 .219ؾازٚمبعُسبؾٛشٟ:باييباضٕٝٛ،بفب-ب114
كا يةلسا هةغةض ةاغيت  اكةكةغو هة(.ب127-123،بفاييكٝد٠شاٜسبانٛبايدٖاز:ب؛ب63،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب:)بال ظاُياضي ظيا ط  بط، اُةب-ب115

ِبانرٔبادترٛشٟ:بببب؛175،ب75،بف5،بزترأزٜذب:باي ربٟبط، اُة:يض  ياُلطزت ة  .  ،ب6زب،َرسآ٠بضربطبانرٔبادترٛشٟ:ببببب؛195-194ب،131،بف57،بزاملٓرتع
 (.307ف

 .566،بف5،بزتأزٜذ:باي ربٟب-ب116

 .84ب،69اسصاب،بفكؤ ظْ: ٜٛيٝٛعبب-ب117

ٌب؛بايػٗسضرتاْٞ:بب232،بف2،بزاييكردب؛بانرٔبعبردبزنر٘:بببب152،بف3املربد:بايهاٌَ،بز؛ب361،ب352،بف2،بزَْطاببايبالذزٟ:ب-ب118 ؛ب117،بف1،بزاملًر
 .86عسؾإبعبداذتُٝد:بدزاضات،بف

 .ب373،بفتازٜذب:كؤ ظْٜٛيٝٛعبب-ب119
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يةلة  ب ٓةضز  بةض  هةغةض زياضيلطزُو ز   زاز  ض كة  خة اضية بيةبةضيب  ُو خاليةاْ هةٓةةضز   بةض كةة كةة     ض
هةة ٓةالظي ض بيعةة   ةةُكا  ضيةلو بةةض ي      غةضكطزاية يياْ هةز غيت ا ض، يؿةسا بة    ضاطةياُةس   ةُاُةةب غة اضيةم      

ًعا ية   ةُكا  ضيةلو خةهيفةي ك ؾةء ٓا اضيلطز عةهوء ًعا يةي هةكاضالزا  ساؾاْ زشي  ةُكا  ضاُو خةهيفة 
ٓةةةض  ٓا هةُاًةياُةةسا بةةال ٓا بالنةة  ُةكاُياْ هةخةةةهبلو بةغةةط   ةةةختياْ هةغةةةض ةةةة      ب120 ةةةُكا  ٓةةة ا كةة شضا

بيةبةةةا  ض،ب  ْ  ياليةةةة زشي ٓةةةةضز  ال يبةةةةض ي خةهيفةةةة  بةةةةض ي ًعا يةةةة     كةةةطز    كةبةةةةٓالي زاز  ضييةكةةةة   
  غتا ُة ة     ةُاُةب زا اياْ هة خةهيفةة عةةهو ز كةطز كةة زاْ بةةبيةبا  ض،ب  ُو خاليةسا بِيةةة  هةغةةض ةةة  ي          

ُةسيةلياْ  ٓةز ا طيـ  ب121بةزاز  ضيلطزُةكة ضاظيب    ةة غا ز طةض،يةِة   ُا  غةضباظطةكةيء ؾةض،ي ًعا ية ز كةْ
زا ض  لةةطز     بةخطاسةةة باغةةو ا ض، يؿةةياُلطز  ز يةةاُ ب طفت طةةال هةطةةةية  )انررٔباييبرراع(بطفت طالكطزُيةةاْ هةطةةةية

زشايةة يلطزُو ز  هبةةبء خةهيفةةي ة ًةة يياْ     بٓةةض  ٓا ب.122ا ض، يؿيسا ًةكةْ  ن ُلة حةظياْ هة نةةهةحاُيةية 
 يةة:  ن زشاية يلطزُو ا ض، يـ  يةِاكطز     ب يةصيةلياْ ز هب

ب123ؾالبقريبإٕبناْابقسٜؼبعد٣بيٓاب...بٜؿٝبٕٛبَٓابَس٠بْٚؿٝب
ظ زا بةضاًبةةض يًةط اْ بةّ حمٌةس ي     745ن/127ظ  هةغةاهبو ي 750ن/132يغويٌاْ بّ ٓؿاَ بّ عبس املوةم كا يةليـ 

ظ زا  129/747ايكرشاىبنرٔبقرٝظبايػرٝباْٞبببببز ا خةهيفةي ة ًة ي ؾلػتئيةِا  بةيعة و بة غةضكطز ي خةة اضية ي 
 ي خة اضية ةةًة بةغةضكة  ّ بةغةض ا ض، يؿسا  يةِاكطا    طا:هةال

ب124َملبتسبَٕباهللبَظٗسبدٜٓ٘ب...بؾؿًابقسٜؼبخًـبنهسبِنٔبٚا٥ٌ
ك ؾتاضطةي خة اضية بةغةضكطزاية و ياب  محع  اخلاض و  بةضاًبةض بةة خةةهبلو ًةزيِةة  كةة     ٓةض  ٓا ز اي 

يةًةُو غ ساغو خ زاي كطز    كة ك ؾتاضي ا ض، يؿةو بيِية      ظتضبةي ا ضباُييةكاْ ا ض، يؿو ب  ْ  كةغيةلو 
هةةزشي اة ض، يـء ز غةةالب ساضيياْ  نةةُس فةضً  ز يةةكياْ بةةز َ سية ةًبةةض           ٖاٚنراتببب.125ةاضاًو سيةبةخؿي  

                                               
ظتضيِةةةي خةةة اضية هةةة ٓةةالظي ض بيعةةة بةة  ْ  كةةة هةكالُةةة   ز شًةةب     .56،بفايؿررسمب:ايبػرردادٟب؛106،بف1،بزتؿطرررياملاتسٜرردٟ:بب-ب120
ٟب  ب  ْ  بالية زشي فةضًاُط،  ايو خةهيفةكاُيـ ب  ْ  نة ُلة هةة ي  َكس١ٜي ؛ب53امحردبعرٛض:بارترٛازز،بفببببط، اُةة:ي    بة  ْ. َكرس

ب.(60،بدازبايؿهسباييسنٞ،ب)ايكاٖس٠،بد.ع(،بفتازٜذباملراٖبباإلضال١َٝ:بستُدبَنٛبشٖس٠
 ب.206،ب204،بفاألخباز:بَنٛسٓٝؿ١بايدٜٓٛزٟب-ب121

ٓةةةًاْ ٓةغةةيت زشايةةة و بةةال ب.124،بف5،بزاملٓررتعِ:بانررٔبادتررٛشٟب؛523-522،بف1زب،امليسؾرر١ايؿطررٟٛ:بب؛123،بف3،بز:بايهاَررٌاملررربدب- ٥88
  ةًيٍ هةالي ا ض، يـ ٓةب    هةًباض   ؾاعرييةلو ا ض، يؿو     ية و:
ًًاب...بؾالب ََابنٓابَتدّرابخًٝ بجتيٌبخًًٝوبَٔبمتِٝإحَذاب

َُابُعسفباييبُٝدبَٔبايؿُِٝبب ُِٗب...بؾب ِٓ َي بنًْٛابُسّسِٖبٚاييبَدب
َيذِبايػيسا٤ب)ف:ب.ب37،بف:باييالقاتدٛدتبعبدايهسِٜب؛130،بف3،بزاملربد:بايهاٌَ؛ب300،بف4،بز258،بف3،بزَْطاببايبالذزٟ:بط، اُة:ي

 .(89(بْطببقسٜؼب)ف:ب310
 54ْاٜـ:بارتٛازز،بفب.60،بف7انٔباعجِ:بنتاببايؿتٛح،بز؛ب32،بف8،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- ٥83

،ب327،بف7،بزترأزٜذب:باي ربٟ؛ب232،بف8،بزَْطاببايبالذزٟ:ب؛176،بف3،بز278،بف1،بزايبٝإادتاسغ:ب؛ب378،بفتأزٜذ:بنٔبخٝاطاب-ب٥88
 (282/ب1ايتٓبٝ٘بٚاإلغسافب)ب.223،بفمجٗس٠انٔبسصّ:ب ؛263،بف9ز

 .393،بف7،بزتأزٜذ:باي ربٟب- ٥8١
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زاض،ؾة    ن ةة  ي ط اية سية ةًبةض  طغا   هةًاًةهبة  ض فتاضي ا ض، يـ بةضاًبةض بة طةهةكةةي  ع ًةةضيـ بةة    
 .126 يؿو      : ةية   ًة طغيسا طْ هةالَ بالغةض طةهو ً حةممةز    ن هة حةبةؾة  فاضؽء ضتَا ض،

 
 هاوضةنطلسدني عةزةبء مةوالي: -3

:بٓةُسيةم ٓةهب يةػةء بالن  ُو كةغةو يةاْ ز غةتةيةكو خةة اضية بةضاًبةةض بةة ًةة اهو  ايلةطز    ب  طيةةة         
بيِيلطا  ُةةةب     ةةةُٔا هةكال اييةةةكاُو ز  هبةةة و   بةز ُكة  نةة  ُو ًةةة اهو بةةال باُكةؾةةةي خةةة اضية   ن سيةؿةة   

  ياْ ٓةضنةةُس  ًة اهييةةكاْ ظتض بةةز َ باُكةة اظي خة اضمبةة        127ة ًة يسا ٓةُسيةلياْ ؾ يةّ خة اضية كة  ّ
ُةن  ْ  ن ُلة ٓةغيت ؾاُاظيلطزْ بةخال  به كلطزُة  ي بةضاًبةض  ضيةكطب   هةبةضز َ ٓا ِةُا    ي ًةة اهو  

بالنةة  ُو  ايةةة كةةة بةةةيالض  ظ اييةةة ُةةةب     نةة ُلة   ؾررإبؾًررٛتٔيب ٓا كةةاب ضتشٓةةةالب ِاؽ 128اْبالُةا  بعا  ةكةةةي 
       ْ ب 129كا يةم ز ؾلاْء ٓةهبس ٓا ّ بةض   بيابةاُو عةةض بو ُةز نة  ْ  بةةهبل  ض  ياُةس كطز  ُا نةة ُاعةض بييةةكا

خة اضمبةسا  بةؾةيةلو ظتضي    بةالبَ سيةهة اُة  كةي زض غتة  نة ُلة ًةة اهو ضتهبيةلةو ططُكةو ٓةةب   هةبعاكةةكاُو      
   ْ    ةُاُةةةب غةةةضكطزاية و ٓةُةةسيةم طةةط ثء ضاسةةةض،يِياْ    130خة اضمبةةةكاْ  بة ايبةةة يـ ةةظاضاةةة ًةةة اهو بةة  

  غةضكطز ياْ   غتاُة    بةغةضكطزاية و يعبس ق سٟطط ةز غة  بالمن  ُة ًة اهييةكاُو ُية  ةةظاضاة هةزشي ي
َُطرًِبببب)  ٓةض  ٓا ضابةض  ضيةلدةضي طط سو ةيباظي 131ضكطزضبة اهك ري  ؾةض،ياْ كطز  عةض بةكاُياْ ز  ِٝرَد٠ب َنرٞبُعَب

ٟبببب)نر١بب،بًة اهو ٓالظي  ةةًيٍ بة     (بنٔبَنٞبنبسحمَي١ ب،(اايربباذترلبب)بيةًةةُو ُاغةطا  بةة   (بَعِبردباهللبنرٔبحيٝر٢بايهٓرد
ُِرَص٠ببب) بةةُاضزُو  هةز اي ًالهبة ييةةساُو ةةة  ز غةتيلطز بةض،اسةةض،يّ   ةُاُةةب ةةة        ُُِدَتربَنرٛبَس ّٟببباْي بازبنرٔبعرٍٛفباْيرأبِشدي

ب.132سؿتكرييلطز  ن غةضكطز ي غةضباظي  (ش748ى/130
ب
 شةزعيةتدان بة كوشتين مطولَمانانء زةتلسدنةوةي دةضةالَتي خيالفةت: -4

خةة زي ةةةايني ٓالكاضُةةةب   بةةال ًوٌالُةةوة ُا خالييةةةكاُو  ئةةاُو ةيػةةالًو  بةةةهبل  ةةةايني ز كطايةةة بيةةاُ   بةةال   
  ةاًةةاجنو عةبباغةةييةكاْ هةُاغةةاُسُو ةةةاييِعاي فةةةضًو ز  هبةةةب ةةةة  ب     ن نةةةكيةلو كاضيكةةةض   133ًوٌالُيةلةةاْ

                                               
 .21،بف1،بزايديٌٝ؛بايٛازدالْٞ:ب127،بفاإلضالّضالّباالناقٞ:بانٔبب- ٥86

 .26ّ(،بف1985ايبٝكا٤،بب،ب)ايداز2طبست٢بَٓتؿـبايكسٕبايسان باهلذسٟ،بارتٛاززبيفبنالدباملػسبب:ستُٛدبامساعٌٝبعبدايسشامب-127
 .60،بفتازٜذ:بستُدبَنٛبشٖس٠ب؛87فعسؾإبعبداذتُٝد:بدزاضات،بب-ب128

ّ(،ب1934،ب)َؿرس،بب1اييسن١ٝبٚايػٝي١بٚاالضسا٥ًٝٝاتبيفبعٗدبنينب١ََٝ،بتس:بسطرٔبانرساِٖٝبسطرٔبٚستُردبشنرٞبانرساِٖٝ،بطببببببايطٝاد٠بب-ب129
 .17ف
 .258غيسبارتٛازز،بفب؛278،بف3املربد:بايهاٌَ،بز؛ب486،بف2،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- ٥31
 .106اسصاب،بفكؤ ظْ: ٜٛيٝٛعبب- 131

 .359،بف17،بزايٛايفبايؿؿدٟ:ب؛285،بف9،بزَْطاببايبالذزٟ:ب- 132

 .55(،بف1993،بدازباملٓتدربباييسنرٞ،ب)نرريٚت،بببب1نسٚدٜرٌ:باملتٛضرطبٚاييراملباملتٛضر ٞ،بتيسٜرببٚامراش:بَرسٚإبانرٞبمسرسا،بطببببببببببكطُاْب-ب133
ةة  ب     ن نةةكيةلو كاضيكةةض بةضاًبةةض بةةز شًّء ُةةياض كاُياْ      بالةاييِعاي فةضًو ز  هبةب ةاًاجنو عةبباغييةكاْ هةُاغاُسُو 
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بةضاًبةةةةض بةةةة ز شًةةةّء ُةةةةياض كاُياْ بةةةةكاضيبٔيةِّ  باليةةةة ض ٓةُةةةسي ةةةةاييب نةةةةكيةلو غياغةةةيب   بةز غةةةيت   
ً   .134خةهيفةةةكاُو عةبباغةةيية   ظيةةا ط هةةة  ي بري بةةا  ض،يةلو ةةةاييب     وٌالُيةةةو طةةط ثء  باليةةة كط،تكةةو ُةةاكالكوء 

ةاييِعاكاُو كالًةهبكةي ةيػالًيو هةغةض سطغو ز غةالببء خيالفةب بة     ُةةن خة زي ةةايني  نة ُلة ٓةةض  ن       
ةة  ُةس ي هةة ةيػةالًسا يؿةيةط هةغةةض سطغةو ةيٌاًةةب ضاكيةؿةطا    هةغةةض          خز هبيةة: ز(5581ك/845ياهؿٔطغتاُو 

يبةة يـ بةة ك ؾةتب خةهيفةة ع مسةاْ ز اي ض  لطزُةة  ي       . بة ا135خٓيب ضيةػا  بِةًايةكو ةةاييب ضاُةكيةؿةطا    
زا اي  اظٓيةِاْ هة خيالفةب  ًوٌالُوة هةغةض خيالفةبء ز غةالبب هةباظُةي  ايبةبء ز غتة  ؾةاضيةلو زيةاضيلطا    
 يةيةض،يلطز  ط اغرتاية   بال باظُةةي طؿةيتء ٓةةً   ٓةةضيةٍء ُا نةةكاْ  ٓةةض  ٓا ًوٌالُيةلةة هةة ضيةكةا  ؾةية اظي           

 .136تيياُة   ط اغرتاية   بال سةُابطزْ بال ٓيةع  ؾةض،كطزْةاؾ
ةةطةضنو ز   طيةة ٓةهبِةطةض،اُة  ي ك غةيوة هةةيػالَ  ةاًاش يةة بالةةة  ي كةة خةا  ُو بةضُاًةةي غياغةيو       

  ُةةا  اُني زهبِيةابني هةزض غةةيت ةةةَ بالنةة  ُة بةةال   137بة     ٓةةة ا يبيةاُ  ي ةةةاييب  هةز غةيت عةةةض ب ز ضبٔيةِيةةة    
ةاييِعاي خةة اضية الي بةضبةةض خةاهبو    بةالبَ بال بةكالًةية   ضطط ب ةاييِعاي خة اضية زض غتة  ن ُلة ك غةيوة  

ط ظاضؾةةتلطزُب   هةةة بةض ُكاضب  ُةةة  ي خيالفةةةب  هةًياُةةةي   ضطةةط ب ةاييِعايةةةكو سيةهةةة اُةي ةةةاييِعاي         
بةضةة   ؾالض،ؾةكةياْ غياغيب   سةيةـ    ٓا كاب بةضبةض كيةؿةياْ هةطةية ز غةالب و ة ًة ييسا ٓةب    هة138ز  هبةب

  بالية سية يػتياْ بة نة طيةلو ةاييب ٓةةب   بةال ض  بةض،  ب  ُةة  ي ز غةةالب و خيالفةةب       139ةة  ي ةاييب بيةة
ُةةن   ن ًػة هبٌاُاْء بيةبةا  ض،اْ       ن ز  بةةض ي ًػة هبٌاْ هيةلبسضيةتةة        ةُكاْ زشي ز  هبة و ةيػالًو ٓة ا 

بةةُا ي ز ضنة  ْ هةة ةةايني        اُيةةز غةةالبب ُةة   بةال بةضبةةض ٓةة ا هةاليةةن    نةة طيةلب    ًو  ا ة ةاييِعاي ةيػال
                                                                                                                                                

 خةهيفةةكاُو عةبباغةيية   ظيةا ط هةة  ي بري بةا  ض،يةلو ةةاييب.       ةاييب نةكيةلو غياغةيب   بةز غةة   كاضيبٔيةِّ  بالية ض ٓةُسيبة
 .(425ؾازٚمبعُسبؾٛشٟ:باييباضٕٝٛ،بفبط، اُة:ي

 .425ؾازٚمبعُسبؾٛشٟ:باييباضٕٝٛ،بفب-ب134
ةاًاش يةةة بةةال كال ايئيةِةةاْ بةز غةةةالب و خةهيفةةة  زاًةظضاُةةسُو    ُا ُةةاُو غةةةضكطز كاُياْ بةةة خةهيفةةة  ةةةةًريي بةةط، ازاضاْ      - ٥3١

ّٟي ز غةالب يةلو خة اضمبوب بالمن  ُة: انرٔبنرجري:ببببط، اُةة:ي بال ًا  ي بيػة غاية بة خةهيفةة يةاْ ةةةًريي بةط، ازاضاْ ُةا بطا  .      (بقب بسح
 .(197،بف1،بزايٓذّٛ:بنٔبتػسٟبنسد٣؛با38،بف9،بزايبدا١ٜ

 .71(،بف1984،باملؤضط١باييسن١ٝبيًدزاضاتبٚايٓػس،ب)نػداد،ب2ْٚػأ٠باالسصابباالضال١َٝ،بطبستُدبعُاز٠:بارتالؾ١ب-ب136
بيًٓػرس،ب)يٝبٝرا،بد.ع(،بب ادتُاٖريٜر١ب ،بايردازب1اي ًشرٞ،بطب عرصٚشب ،بتس:بداداهللايٛض ٢ اييؿٛز يف ايًٝب١ٝ ايؿشسا٤ تازٜذ:بداىبتريٟب-ب137
 .154ف
بالبريزتظي سيةلة ططيةساُو ٓالكاضي بالب ب  ُةة  ي ةةاييِعاي زتُةا وء ةةاييِعاي خةة اضية       .223عُسبؾٛشٟ:باييباضٕٝٛ،بفؾازٚمبب-ب138

ٖرر،بزتًر١بنًٝر١باآلداببداَير١بؾرؤادباالٍٚ،بببببب136-102سطنيبَؤْظ:بثٛزاتبايربنسبيفباملػسببٚاالْديظبننيبضٓيتببط، اُة:يهةُية  بةضبةضزا  
 (.168-165  مؾذسب؛57-56(،بف217ستُٛدبامساعٌٝ:بارتٛازز،بٖاَؼبزقِب)؛ب49-45ّ(،بف1948اجملًدبايياغس،بادتص٤باالٍٚ،ب)َاٜٛ،ب

  بالنةة  ُياْ  ابةة   هةطةةةية بةضاًبةضياُةةسا   ايؿررؿس١ٜ  بةةال من  ُةةة طط سةةو ي ُةةةز ب  ْظتض سابةُةةسي بِةةةًاكاُو ةاييِعاكةةةياْ  ب-ب139
،بترأزٜذب:بنرٔبخٝراطببايكطز  ُياْ بةكةُيع ن  بط، اُة:هيةب ضز بّ  بةالبَ هةيةكةَ ضاسةض،يِياُسا ةافط  اُو عةض بةكاُياْ بةزيوكط      

هةاليةكو زيلة   غةةضكطز كاُياْ هةطةةية   .ب155سطنيبَؤْظ:بثٛزاتبايربنس،بفب.ب ٓةض  ٓا بةالبَ ؾالض،ؾكيةط، كاْ   ُسض،  ب  ْ 353ف
ًب٢ب  املدغس٣بَٝطس٠يبز غتييةلطزُو ضاسةض،يِةكاُسا ُاظُا ي خةهيفة ياْ ةةًريي بط، ازاضاُياْ هةخالياْ ز ُا    ن َبُنٛباْيد اببعبدباْيأبِع

ُِحباْيَُياؾيسحٟ ،ب18،بزايٛايفبايؿؿدٟ:؛ب246(،بفٖر1415،ب)د.ّ،بَهتب١بايجكاؾ١بايد١ٜٝٓ،بؾتٛحبَؿسبٚاملػسبانٔبعبداذتهِ:ببط، اُة:يب.(نٔبايطَّ
 (.359ف
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  ن ض   يةلةو سابةُةس   هةاليةةكو زيلةؾةة     ةةة اْ        ٓةً   ًػ هبٌاُاُياْ هةةزش ٓاُبةساب  بةض ُكاضياْ ببيةتة  
ِعايةةن هةة غةةض  اي غةةز ي       باليةة ةايي ببِةة   بةةض ُكاضي ز غةةالبب   ز ضبلةة ْء   ناكػةاظيو زا اكاضي بةةاينيء 

ز   ًسا كة ؾةضعية و ؾالض،فء ضاسةةض،يب زشي ةةة  ز غةةالب ة سيةبساُايةةء هةة  الًةة و ٓةهبكةض،اُةة   هةة ةيػةالَ          
  140بيياضاغةةتِاية  خةةة اضية بةة    نةة ُلة خةةة اضية هةاليةةةن زاُةةو بةةة كالًةةةهبو ةيػةةالًو   ا ةةة ز  هبة ةةسا ُةةةز ُا  

 هبٌاُاْ ُةةب    بةةهبل  زشي ًػة هبٌاُاُو ز ض   ي باظُةةي خاليةاْ بة    كةة        ُاًػة زشي  ئازيةاْ   هةاليةكو زيلة  
بةبيةبا  ض،يةلو خطاسرت هة    هةكة  ًةغةيخو ةةةشًاضياْ ز كةطزْ  باليةة ؾةةض،ي ةةة اُياْ بةة هةسيةؿةرتيّ ةةةضكو          

ةةة اْ ز ططيةتةة        ن ز   طيةة:  ةُٔا خالياُياْ بة ًػة هبٌاْ زاز ُةا  ظاضا  ي ًػة هبٌاْ  ةةُٔا     ،ب141ةاييب زاز ُا
 ؾةي ةيػالَ هةباظُةي كالًةيةء غةضباظطةكةي ةة اْ  يةيةض،ُاكاب  بالية خ يةب ًػ هبٌاُاُو زيلةةياْ بةةبوة ٓةيب    

خة اضية با  ض،ياْ بة  ب   كة هةض،يةكةي يؿةيةط    ُةاكالكوء كيةؿةةكاْ    بةؾية  يةكو طؿيت  .142ضيةكطييةن ز ض،ؾة
ةض ي ًعا ية سطغو زاز  ضيلطزُيةاْ ٓيةِايةةةاضا  ةةة اْ زا ايةاْ هةة خةهيفةةي       يةكالييبلةُة    بالمن  ُة كا يةم ب

   ا ةةة بِةةًاي بِةةض،  يياْ بطيتيبةة     143نة اض ًو ضاؾةسيّ كةطز  هةض،يةكةةةي يؿةيةط كاُياُة   خة زا بلةُةة زاز  ض      
ابَيةتةة بةةض   هة  ي كة سطغو يةكالييلطزُةة  ي خةهيفةة ُابيةةة بسضيةتةة ز غةة ًطتكةةكاْ  بةةهبل  سية يػةتة سةُ        

 .144يؿيةط  خ يةِط،ؾ 
 ةُاُةب بالن  ُياْ  اب   كة ز كطيةة بال ؾةض،   ةُكو ز شًِة ًػ هبٌاُةكاُياْ  سؿة بة ٓا بةؾساُةضاْ هةة  
   هةكةةة  ًةغةةيخوء ِٓةةس  ظ ُةةةء عة ةةةَء اليةةةُو زيلةةة ببةغةة   ةةًةةةف بةةة  ًةض ةةةي كةةة بةةعاُّ بةةة      

ة   طا   ز كطيةة سؿةة بةة ا اُباض ببةغةتية بالغةةضكة  ّ بةغةةض      ٓا كاضيية بةغةض ز شًِسا غةضز كة ْ  ن ُل
 ا اُبةةةاضيةلو ٓا ؾةةةية  ي خاليةةةسا  ةةةةة  ي هةةةةزشي زا اي سؿةةةتكرييو كةةةطا   غةةةعا ز زضيةةةةةء سؿتييةبةغةةةرتا  كةف 

 .145 اظهيةس ٓيةِطية  ةةًةف ٓة ا فةضًاْ بةناكة  ضيةكطيلطزْ هةخطاسة سةكِةخطيةة
اليةُةي كةهةطةهبيسا ز  ةُكاْ  يةِاي بيةبا  ض،ب  ُياْ بة    باليةة ٓةةً   ةةة      زيسطة   يةِاياْ بال ةة  ٓا كاب 

ؾةةتاُةي هة ةةةُكو بيةبا  ض،اُةةسا ض  ابةة    بةضاًبةةةض ةةةة اُيـ سياز يةةاْ ز كةةطز   ةُاُةةةب هةةة ض خِةةةكاُياْ هةةة       
زا  خةهيفةةةي نةة اض ًو ضاؾةةسي ةةةة  ب   كةةة بةضاًبةةةض بةةةض ي  ةةةُكو  ةًةةةي ؾةةةض،يلطز  بةةةالبَ  ةة يةب ُةةة      

                                               
بالساضاغتب ز غةالب ةكةي سية يػةتب   ا ضباُيبةس ْ      ن ُلة ُةب  بةضبةضيـ حةظياْ هةسابةُسب  ْ بةسازؾا  طة ض يةكة    - ٥81

 ا ة ناض ي ز غةالب ساض  سازؾاية يياْ ُة يػت     ٓا كاب ؾاُاظيياْ بة  كطز     كة  وبة ي سازؾةاكاُياْ طط ة    ٓةةض  ن نةالْ     
ِببترازٜذبلربب:باككيى:)اؾ ٝؿإب البخةكاُياْ ه ا ز كةْء ظيا ط حةظياْ هةبيةػةض بةض يو ب   . بط، اُة ،بترس:بستُردببباٍبإؾسٜكٝرابايكردٜ

 (.121،بف5(،بز2007ايتاشٟبضيٛد،ب)ايسناط،ب
غةباض ب  ةُكاْ زشي ًػة هبٌاُاْء بةكاليوةةكطزُياْء بةة االبَُزُو غةاًاُياْ      بال يةط، اُيِياْ .ب32اسصاب،بفكؤ ظْ: ٜٛيٝٛعبب- ٥8٥

 (.41،بف3زدالْٞ:بايديٌٝ،بزا)ايٛبط، اُة:
 .61تازٜذبايدٚي١،بفب:كؤ ظْٜٛيٝٛعب؛ب99،بفايؿسمب:ستُدبايؿَٝٛٞب- ٥88

٘ببا؛ب348،بف25،بزَطرٓدبانٔبسٓبرٌ:ببب-ب143 ٍب:بنرٔبشصتٜٛر ٘باملً رٞ:بب؛ب397فب،1زب،األَرٛا ٔبب.184،بفايتٓبٝر ؛ب(262/ب10ايهررب٣بيًٓطرا٥ٞب)بببايطرٓ
 .(558/ب7َؿٓـبانٔبَنٞبغٝب١ب)

 .190اييكٝد٠،بف: دٛيدتطٝٗسب- 144

،بشت ٛار١بيفبداَير١بببنٓصباألدٜرببٚضرالؾ١بايًبٝرببببايؿا٥ػٞ:ببنٔبعًٞبايؿا٥ؼبضاملبنٔبضيٝد؛ب71،بف5،بززآَٗ:بٞقمخٝظبايسضتاب-ب145
 .(68ؾازٚمبعُس:بْػأ٠،بف  ضطريا   هةَ.بب86ب،بب86َ،بب93(،بٚزق١ب1896ناَربز،بزقِب)
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 (81٥2)كانونى يةكةمى  (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                     (228)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 يا كيةلو زيلةي خة اضية بةال بةضبةةض    .  ا ة 146غةُيٌة يؿو ُةبطز  ةةطةض بط، ازاضْ  ةة ا ؾةض،ياْ زض غة ُيية
ةةًةةةف باؾةةرتيّ نةةة طب   بةةال ع كلطزُو ًػةة هبٌاُاُو ُاخةةة اضية. بطيتيبةة   هةسطغةةو بةكاليوةةةكطزْء بةةة كةةةُي

ة ةة  بالن  ُة زض غتة كة ز ض  ُةو بةضبةةض   خ اغتةكاُو بةضبةض  خالض،ظطاضكطزْ هةز غيت غتةًو ز  هبةب. بالي
ةاًاز ب    بال   ضطط ب ةاييِعاي خة اضيةء باُكة اظكاض كاْ كةة هةعيةطااةة   ٓةا ّ  زشي خةهيفةةكاُو ة ًةة ي      

ْ     147ٓاُياُةةساْ   148   ا ةةة خة اضمبةةةكاْ   اُيةةاْ ةةةة  نةةةكة بس ُةةة بةضبةةةض كةةةبت اُّ ؾةةةض،ي  اهييةةةكاُو سيةبلةةة
خ اظي الي بةضبةةةض  بةةةٓالي ةةةاييِعاي خة اضمبةةة   ؾةةية اظي ؾالض،ؾةةيةلو ةةةاييب       هيةةةط   ف ٓةغةةيت غةةةضبةخال  

 .149  ضططب
سيةس نيةة ٓالكاضي فطا اُو بالب ب  ُة  ي قة فةضي ظيةا ط هةة ةيبةاظي هةةُية  بةضبةةضزا  بة ايبةة و هةةاالُاغو         

  150 يةةاْ ض  اكةةطز   بةكاليوةةةكطزْء بةكةةةُيع كلطزُو ةافط ؾالض،ؾةةسا  بكةض،يةتةةة   بةةال ٓةهب يةػةةتيياْ بةةة  ي كةةة   
ةةًةف ضيةكة  ز ضنةيةكب   بال ٓالظ كاُو بةضبةض ٓةة ا  الهبةةي بةكاليوةكطزُةةكاُو سط،تغةةي فت حةاب بلةُةة          

 ةاالبُوء بةكاليوةةكطزْء بةكةةُيع كلطزُياْ    كا يةليـ يةكةةَ ضاسةةض،يب خةة اضية هةاليةةْ بةضبةةض    بةةضساكطا        
ب.152ز   طيةة ًِاهبيؿياْ ك ؾت      ةُاُةب 151جناًسازشي  ةُكا  ضاُو ة ًة يء خاُة از كاُياْ ةة

غتةًويةلطا يو بة ةُٔا ساهبِةض ُيية بال ؾالض،فء ضاسةةض،يّ  بةةهبل  بة  ُو ضيةلدػةتِيةم سية يػةتة ٓةة ا       بيةك ًاْ 
غةةةتةًةكة بةض ةغةةةتةبلابء هةزيةةةسي خةهبلةةةسا اةبةةةةي بلةةةابء ًة طغػةةةيةكاُو خبا ةةةةض،    ساؾةةةاْ ضيةكةةةاي         

خةهبلةكةةة خبا ةةةض،    بة ايبةةة و بةةال ُة ة  يةةةكو ٓالظطةةةض  خيةوبةةةكو   ن بةضبةةةض  ططيةةةس ض   خالض،ظطةةاضكطزْ بةةال 
ن اضنةةية  ي ضتحةةو سية يػةةتب   بةةال سيةلة  ططيةةةساُو ٓالظ كةةاْء يةكدػةةتب ضيع كاُيةةاْ  بة ايبةةة و ًوٌالُيةةةو      

ايةيسا بة يػةيت خاليةاْء   ٓالظ كاْ  ايلطزب   سية يػتياْ بة كةغيةلو ز ض كةو بيةاليةةْ بيةةة  ٓةة ا ٓالظ كةاْ هةغة      
  بةسيةهةةة اُةي ةةةة  ي خةهيفةةة   اهييةةةكاْ ز ياُ يػةةة هةض،يةكةةةي ظتض ًويةةة       153بةساهبِةةةضيو ةةةاييب كالببِةةة   

                                               
ب.117،بف1ز،باملًٌايػٗسضتاْٞ:بب؛47،بفايتبؿري:باإلضؿساٜٝينب؛58،بفايؿسمب:ايبػدادٟ؛ب125-124،بفبفب5زب،:باملٓتعِنٔبادتٛشٟاب- 146
. طيةط،اُة  كاْ ةاًاش  بالةة   ز كةْ كة بةضبةض ط يةط،ايةهبرتيّء بوة كيةؿة طيّ خةهبلو ٓةضيةٌةةكاْ  159-158،بفتازٜذب:نسٚنًُإب- ٥88

ٟبب  ْ  ٓة ا غةضز ًو يٓؿاَ بّ عبساملوم   كة خةهبلو عيةطاقء باُكة اظكاضاْ طةيؿتِة ةةة ية. بط، اُةة:ي   ؛ب254،بف4،بزترأزٜذب:باي ررب
دازبايهترابببب،2،بطتأزٜذباإلضرالّبٚٚؾٝراتباملػراٖريبٚاألعرالّ،بترح:بد.بعُرسبعبردبايطرالّبتردَس٣ببببببببب؛بايرٖيب:ب465،بف2،بزايهأٌَباالثري:بان

 (.320،بف3(،بز1993ّ،بنريٚت،ب)اييسنٞ
 .10-9ّ،بف2002،بدازبايؿهسباييسنٞ،بايكاٖس٠،ب1ستُدبايؿَٝٛٞ:بايػٝي١بايػيٛن١ٝبٚاالثٓابعػس١ٜ،بطب-ب148
بVonderheyden. M. La berberie Orientale sous la dynastie des Benou L-Arab, Paris, 1927, p -ب149
ب.4
 .251،بفؾتٛحانٔبعبداذتهِ:ب؛ب355،بفتأزٜذ:بنٔبخٝاطاب-ب150

ٍبتح:بز.بع.بنٛالٕ،بإح.بيٝؿرٞبب،بايبٝإباملػسببيفبَخبازباألْديظبٚاملػسب:بانٔبعرازٟ ؛355،ب353،بفتأزٜذ:بنٔبخٝاطاب-ب151 ب،3،بطنسٚؾٓطرا
 .53،بف1ّ(،بز1983،بنريٚت)دازبايجكاؾ١،ب

،ب2،بتح:بانساِٖٝباالْبرازٟ،بطبَخبازبزتُٛع١بيفبؾتحباألْديظبٚبذنسبََسا٥ٗابزمحِٗباهللبٚباذتسٚببايٛاقي١بنٗابنِٝٓٗزتٍٗٛ:بَؤيـبب-ب152
 .بب35(،بف1989دازبايهتابباملؿسٟبٚبدازبايهتاببايًبٓاْٞب)ايكاٖس٠بٚنريٚت،ب

ضاظيب  ُو ٓالظ كاُو بةضبةض بة يعبساهطمحّ بّ ضغتٍ  بةٓالي ةة     ب    كة خا  ْ ٓالظ ُةب     بةالبَ بياُ  ي ةاييِعايو  - ٥١3
 (.125ايػُاخٞ:بنتاببايطري،بفبطيتيب    هة  ي ٓة ابت اُّ هةكا و الزاُو هة بِةًاكاْ  بةغاُايو اليببةْ. بط، اُة:ي
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هةباظُةي فةضًاُط،  ايياُسا يةكط،يعياُبلةْ  سية يػتب   ةة  كةغة ٓيةعيو هةز غةةالب ة   ُةةبيةة  بةةهبل  هةبةةٓاي     
 .154ةاييبء ض فتاض  ةاكاض    بيةة

 كةة ط جنا ي بِةًاكاُو خة اضية هةطةية غط ؾيت بةضبةض  سيةلٔا ةةي ٓالظايةة وء كالًةالبية يياُةسا     هيةط   ف 
يةكيةلب   هةساهبِةض كاُو بالب ب  ُة  ي بري با ِ ي خة اضيةء ؾيعة هةُية  خةهبلو ٓةضيةٍء ز كةةض   يا اظ كاُةسا    

كة نةةُس  بة ايبة يـ خة اضية   155ية و ُ يةو خيالفةبو كالًةالبض  ؾبطيتيب   هة ط جنا ي بالن  ُةكاُياْ بال 
و ٓةب    كة خةهبلو طؿيت بةةاغاُو  يةيس طةيؿ   ٓا كاب خ هياء ة ًيةسي نةيب شيةطز غةتةي   ةاغاُبِةًايةكو 

   ا ةةةة 157  ضيةبةةةاظيةلو ؾالض،ؾةةةكيةط،يوء بةؾةةةساضيلطزُب  156بةض ةغةةةتةز كطز  بة ايبةةةة يـ هةةةةاالُاغو باُكةةةة اظزا 
و اب ز   زيةاضز ي هةةخالطط ب     الؾ خطتؾة   ن ب   بال بيةبةؾلطا يء سةضا يةعخطا يو بةضبةةض  ٓا كة  ضيةكاناض ية

باليةةة   ضطةةط ب ةةةاييِعاي خةةة اضية هةاليةةةْ بةضبةةةض    بةة    زياضز يةةةكو     158ةةةاييب ء ز ًةةاضطرييو ٓالظايةةة و
  ؾو يغياغةو  كالًةالبيةة و    ب ضز    يا كة هةطةية غط ؾةء سيةلٔا ةي بةضبةضزا ط جنا ب  طؿتكري  ن ُلة ةةَ 

خة اضية هةاليةُو  ةاب ضي  بةضبةضيـ هةغةضز ًو ة ًة يسا هةطةية بِةًاكاُو خة اضمبسا ط جنا ب    بة ايبة و
باُكةؾةي شياْء ؾية  ي شياُة   هةبةضبةض ُعيلبة  ْ  بة ايبةة و ضاظيبة  ْ بةكةةًرتيّ سيةسا يػةتييةكاُو شيةاْ       

خيةوبةكوء ض   ُس بةزابيِب  ُو كةةًرتيّ سية يػةتيية     ةةًةف 159ُيؿتة يةب  ْهةخالضانء سالؾانء ًايةء ؾ يةب 
بةةةيالض   .160غةةةضكييةكاْ شيةةاْ ز طةة ظ ضيةِّء ز  ضْ هةةة سية يػةةتية ال  كةةوء  ةةة ا كاضيء   اُلاضييةةةكاُو شيةةاْ

ض ٓةُةةس ط اغةةتِة  ي زا اكاضييةةة     ا ةةة 161ُةةاكالكو غياغةةو طط سةةةكاْ طةةالض،ا بةةال  ئةةازيةلو كالًةالبيةةة و ةةةاييب    
 .162كالًةالبية ييةكاُياْ بالُا  باظُةي ةاييبء ًوٌالُيةو ةاييِعايو

هةزي  كةةي    163هةزي يةلة   بة ؾةض،ي ز غةالببء بةضبةضبةضبةض ب   ضاسةض،يِةكاُو ٓالكاضي  يةِاكطزُو ةةًةف 
ي عٝرراض(نًجررّٛبنررٔب   ةُاُةةةب ط ايةةة كا يةةةم خةهيفةةة ٓؿةةاَ ي  164بةؾةةةض،ي ُيةةة ا ْ بةضبةةةض  عةةةض ب زيلةؾةةة   

                                               
 .206-205،بف1ّ(،بز2005دازبايػسبباالضالَٞ،ب)نريٚت،بب،1،بطيفبتازٜذباملػسبباييسنٞقسا٠٤بددٜد٠ب:بعبدبايهسِٜبغالبب-ب154
 .10-9ستُدبايؿَٝٛٞ:بايػٝي١بايػيٛن١ٝ،بفب-ب155

ٞببناملػرسمببٚعالقتٗرابباملػرسبببَازضٝ٘:بنرالدببدٛززب- 156 ستُرٛدبعبدايؿرُدبٖٝهرٌ،بَٓػرأ٠بامليرازفبببببببايٛضر ٢،بترس:ببباييؿرٛزببيفباإلضرالَ
 .54)االضهٓدز١ٜ،بد.ع(،بفناالضهٓدز١ٜ،ب

بMuir:The Caliphate, its rise, decline and Fall, P. 407ب؛40ستُٛدبامساعٌٝبعبدايسشام:بارتٛازز،بفب-ب157
 .59ؾازٚمبعُس:بْػأ٠،بفب-ب158

 (.99،بفاإلضالّانٔبضالّباالناقٞ:بيبط، اُة: - 159

 .151،بف1،بزدٜٛإبانٔبخًدٕٚ: - ٥61

 .72ؾإبؾًٛتٔ:بايطٝاد٠،بفب-ب161

 .67ف،ب1يٝؿٝتطهٞ:بدزاضات،بزب-ب162
 .145،بف6،بزدٜٛإب؛بانٔبخًدٕٚ:61،بف24؛بايٜٓٛسٟ:بْٗا١ٜ،بز226،بف4،بزايهاٌَانٔباالثري:بب- 163

،بتأزٜذ؛بايرٖيب:ب54،بف1،بزايبٝإ:بانٔبعرازٟبط، اُة:ي. ساغ ساي ةيػالً  طا   هةطةية ياْ  ؛227،ب225،بف4،بزايهاٌَانٔباالثري:ب - 164
 .(145،بف6،بزدٜٛإبانٔبخًدٕٚ:؛ب295،بف1،بزايٓذّٛ:بتػسٟبنسد٣نٔبا ؛13،بف8ز
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  ٓا ُةا  ب  ُةة   ا ة خةة اضيةء بةضبةةض   ،ب165بةغ سا   ُاضز بال ًةغطيب  فةضًاُو ك ؾتب بةضبةض كاُو سيةلطز   
ز غةالببء عةض بيـ ٓا ُا ب  ْ  بالية ز   طيةة هةُية اْ عةض بء بةضبةضزا هةةكا و بةضُكاضب  ُةة  ياْ هةاليةةْ    

  غيةػةةز   375   ٓةة ا ز  ضخػةتِة  ي ًة طغةيياْ  ي     ظ771ن/154 املًٗريببعٌط بّ حفل  عٌط  بّ حفلي اهو 
 ٓةةً   ًػة هبٌاْء ُاًػة هبٌاُياْ    :خ  ٓا كاب هةيةكةةَ ؾالض،ؾةو بةضبةةضزا   ةطا      166حةفتا  سيةِة سيةلسازاْ ض  يسا

ب.168ياْ ٓةض كالًةهبيةم هةبةضبةض سةالًاضي ُعيلرتيّ كالًةهبياْ زا،ب167ضاسةض،يّ خبةضبةض  بة ةيباظيء ق فةضيية  
 

 ئةجنام
ةجناًةي كةة ز اي هةيةلرتاظاْء زابةؾةب  ُو بع  ِةة  ي خةة اضية بةال نة اض        ةهة  يةصيِة  كةزا طةيؿتيِة ةة  

طط سةةةو غةةةةض كوء ؾلػةةةتٔيةِاُو ضاسةض،يِةةةة غةةةةضباظييةكاُياْ هةةةة ضتشٓةةةةالب و ةيػةةةالًوء س كاُةةةة  ي طط سةةةة    
١ّٜ)   ُسض،   كاُياْ  ٓةضز   طط سو هةة غةةض  اي   هةةاكاًةسا     بةض ضيةلدػتب ُٔيةب  سةُاياَُز (ناق١ٝ،باإلايّؿؿس

  اُياْ بةؾيةلو ظتض هة ٓالظ كاُو بةضبةض بةال ةاييِعاكةةياْ ضابليةؿةّء     ٓةضز   طط سةكةغةز ي ز   ًو كالنيسا 
 بةض ُكاضب  ُة  ي ز  هبة و ة ًة يء عةبباغياْ هةُية زا زض غتبلةْ.ب  اُػيت 

ضيةء ُة ةة  ي بةضبةةض باليةكةسي ط جنةا ب  ْء  ةة ا كاضي يةكةسي       هة  االُاغة ًيةص  ييةةزا  ةةاييِعاي خةة ا   
ب  ْ  ن ُلة خة اضية سية يػيت بة شيِكةيةكو ٓالظطةضيو ب   ٓةة ا بِةةًاكاُو بالب بلا ةة    هةةزشي خيالفةةب      
 بةكاضياُبٔيةِيةة  ٓا كاب ٓالظ كاُو بةضبةض سية يػتياْ بةسةي  ُسيء ضيةلدػةتِيةلو ةةاييب ٓةةب   ٓةة ا هةاليةةن     
كالياُبلا ة    هةاليةكو زيلةؾة   ببيةتة نةة طيةم بةال ساضاغةتِياْ هة الًةة و بيةبةا  ض،ب  ْء ٓةهبكةض،اُةة  ياْ هةة        
ةيػالَ هةكا و بةض ُكاضب  ُة  ي ز غةالب و ز  هبة و ةيػالًيسا  بيةك ًاْ باُكةؾةي خة اضمبيةيت ُةةن ز ضفةة و   

  بةهبل  بةةط يةط ي بِةةًاكاُو خةة اضية ةةةضكيةلو غةةض كو      بةض ُكاضب  ُة  ي ز غةالب و خيالفة و بالض، خػاُسْ
ةةةاييب بةة     ةُاُةةةب  يةِةةاي ض   يةلةةو زا اكةةاضي ناكػةةاظيوء سابةُةةس ط هةز  هبةةةب بةةيػةةالًة  ي سيةبةخؿةةني     

 ةةًةف ُٔيةب خيةطا بالب ب  ُة  ي ةاييِعاكة    ضطط ب ب   هةاليةْ ٓالظ كاُو بةضبةض.
هةاالُاغو غةض  ازا  ظتضبةي ٓالظ كاْ غةض بةة طط سةو قة فةضي بة  ْء بِةةًاكاُو ةةة  طط سةةياْ   ضطةطب          

ب  ُة  ي ق فةضي ظيةا ط هةة   ٓالكاضي فطا اُو بالب ٓةض ةة اُيـ ز غييةلو ضاسةض،يّ ب  ْ زشي ز  هبة و ة ًة ي  
طط سو ق فةضي   ُس ط  ب   بةضاًبةض بة  ػيتٓةهب يةةة  ي كة طةض،يةتة   بال ز   ضاسةض،يِةكاُساهةاالُاغو  ةيباظي

                                               
نرريٚت,ببٚب،بدازبايهترابباملؿرسٟبٚبدازبايهتراببايًبٓراْٞ،ب)ايكراٖس٠ببببب2طبانرساِٖٝباالنٝرازٟ،ببترح:ببب،تازٜذباؾتتراحباالْرديظببانٔبايكٛا١ٝ:بب-ب165
 .39(،بف1989

. بالبةةةةكاضٓيةِاُو (ب  يةةةةص ض)بهةةةةشًاض ي  ةُكةكاُةةةسا ةاؾةةةلطاية ظيةس ض،تييةةةةكو ظتضكةةةطا   .ب77،بف1،بزايبٝرررإ:بانرررٔبعررررازٟب- ٥66
ٌبانرٔباالثرري:ببب ةُكةكاُسا  بط، اُة:يز غتة اش ي عةض بء بةضبةض هةضاسةض،يّء  ٟبب؛ب227،بف4،بزايهاَر ٕب:بانرٔبعرراز ؛بانرٔبب54،بف1،بزايبٝرا

 (.145،بف6،بزدٜٛإبخًدٕٚ:
ّ اذتبشراببعبٝدباهللبنرٔببزشي يز   طيةة  ؛225ف،ب4،بزايهاٌَاالثري:بانٔب - ٥68 ٟبب؛ب34،بفَخبرازبزتٗرٍٛ:بببط، اُةة:ي .   ضاسةةض،ي :بانرٔبعرراز

 . 73هطايق:  اضيذ  ما.ب52،بف1،بزايبٝإ
 .35،بفَخباززتٍٗٛ:ب - 168
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ةةًةةف ز ضنةةيةكب   بةال ٓالظ كةاُو     ض  اب   الياْ   بةكاليوةكطزْء بةكةُيع كلطزُو ةافط ب ز غةالبب   ةُاُةب
بزُةكاُو سط،تغةي فت حاب بلةُة  . بةضبةض ٓة ا  الهبةي بةكاليوةكط

ي ةاييِعاكةةةة هةةةة ةاكةةةاًو  يةكةيؿةةة ء  ٓا سية يػةةةيت خةةةة اضيةء بةضبةةةةض بةيةكةةةسي   ايلةةةطز بالب ب  ُةةةة    
با  ض،ب  ُة   بةبِةًاكاُو خةة اضية ُةةبيةة   ا ةة هةغةةض ةاغةيت غةت ُو ُةةبيةة  بة ايبةة يـ ؾة يةِلة  ةكاُو          
قةة فةضي  بةةةهبل  طةةالض،اُو غياغةةياُةي ٓةهب يةػةةيت غةةةضتن ٓالظ كةةاْ بةة    ةةُةةساًاُو ٓالظ كةةةف   ن ُةةةضييت        

ّ  ُةن هةةةاكاًو ؾةاض ظاب  ْء با  ض،ٓيةِةاْ بةة بِةةًاكاُو ةاييِعاكةة   ا ةة        ٓالظطةضيو ؾ يةّ غةضتكةكاُياْ كة  
بالب ب  ُة  كةةة ةاغةةاليياُة بةة    بة ايبةةة يـ قةة فةضييةكاْ  ٓةةةض ةةًةةةف  ايلةةطز بةؾةةيةم هةةةٓالظ كاْ ٓةةةضظ   

 و غياغةو  ةاييِعاكةياْ ز  باض  بكالض،ْ بةةاييِعايةكو زيلة  بةؾيةليؿياْ هةةز اي ُةةًاُو بةضش   ُةسيء ز غةةالب    
ةاييِعاكةةةة  هةبِةةةةًاكاُو ز  ضبلة ُةةةة    ؾةةة يةِلة  ب ةاييِعاكةةةة هةنةةةةُس ز كةةةةض  ُا نةةةةيةكو زيةةةاضيلطا زا 

 اة يػبٌيةِيةة.  
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 ليسيت سةرضاوةكان
 -(:األصمية املصادرضةزضاوة زةضةنةكان ): يةكةم

دازباي بي١باألٚىل،بب،عًٞبغريٟب:حتكٝل،بنتاببايؿتٛحب:ّ(926ٖر/314نٔبعًٞب)بَمحد:بَنٛبستُدبنٔبَعجِبايهٛيفا (1
 .(ٖر1411نريٚت،ب)ب،األقٛا٤بيً باع١بٚايٓػسبٚايتٛشٜ 

ب:ّ(1233ٖر/630)باذتطٔبعًٞبنٔبَنٞبايهسّبستُدبنٔبستُدبنٔبعبدبايهسِٜبايػٝباْٞبَٛنعصايدٜٔبب،انٔباألثري
 ّ(.1997،بنريٚتسنٞ،ب)بباييا،بدازبايهتاالٚىلاي بي١بب،زٜذ،بحتكٝل:بعُسبعبدبايطالّبتدَسٟأايهاٌَبيفبايت (2

ب(.1980ّب،ريٚت،ب)نايًباببيفبتٗرٜبباألْطاب،بدازبؾادز (3
بَنٛباملعؿسبااٖسبنٔبستُدب (4 بايتبؿريبيفبايدٜٔبٚمتٝٝصبايؿسق١بايٓاد١ٝبعٔبايؿسمبّ(1078ٖر/471)اإلضؿساٜٝين، :

 (.1983ّ،بيبٓإ،ب)اي بي١باألٚىل،بعاملبايهتب،باهلايهني،بحتكٝل:بنُاٍبٜٛضـباذتٛت

باذتطٔبعًٞبنٔبإمساعٌٝب،األغيسٟ (5 بع٢ٓبب:ّ(936ٖر/324نٔباضشامب)بَنٛ َكاالتباإلضالَٝنيبٚاختالفباملؿًني،
 ّ(.1980،بَملاْٝا/بؾٝطبادٕ،ب)دازبؾساْصبغتاٜصباي بي١بايجايج١،،بنتؿشٝش٘:بًُٖٛتبزٜرت

مبننيبايؿسمبايؿسب:ّ(1037ٖر/429)ايبػدادٟببنٔبعبداهللبَنٛبَٓؿٛزبعبدبايكاٖسبنٔبااٖسبنٔبستُدب،ايبػدادٟ (6
ببّ.1977،بنريٚت،بدازباآلؾامبادتدٜد٠ب،ٚنٝإبايؿسق١بايٓاد١ٝ،باي بي١بايجا١ْٝ

بُذزٟالايَب (7 حتكٝل:بضٌٗٝبشنازب،بمجٌبَٔبَْطابباألغسافّ(:ب895/ٖر279بتَمحدبنٔبحي٢ٝبنٔبدانسبنٔبداٚدب)،
بّ(.1996،ب)نريٚت،بدازبايؿهس،باي بي١باألٚىل،بٚزٜاضبايصزنًٞ

ب1470ٖر/874)َنٛباحملاضٔبمجاٍبايدٜٔبٜٛضـبنٔبتػسٟباألتانهٞبب،نٔبتػسٟبنسد٣ا (8 ايٓذّٛبايصاٖس٠بيفبًَٛىبّ(:
ب،بد.بع(.َؿس،ب)َؿسبٚايكاٖس٠،بٚشاز٠بايجكاؾ١بٚاإلزغادبايكَٛٞ

 :بّ(869ٖر/255نٔبستبٛببايبؿسٟب)بَنٛبعجُإبعُسٚبنٔبحبسادتاسغ،ب

ب،ب)نريٚت،بد.ع(.دازبَٚهتب١باهلالٍ،بايسضا٥ٌبايطٝاض١ٝ (9
 ٖر(.1423نريٚت،ب،ب)دازبَٚهتب١باهلالٍببٝإبٚايتبٝني،اي (10

/بايكسٕبايتاض باملٝالدٟ(:بادٛن١بعًُا٤بؾصإ،بَٚا٥ٌبايكسٕبايجايحباهلذسٟدٓاٚ،بنٔبؾت٢بٚبعبدايكٗازبنٔبخًـب) (11
 (.1991حتكٝل:بعُسٚبخًٝؿ١بايٓاَٞبٚانساِٖٝباالٟ،بَ بي١بدازبايبيح،ب)قطٓ ١ٓٝ،ب

ب:ّ(1201ٖر/597)مجاٍبايدٜٔبَنٛبايؿسزبعبدبايسمحٔبنٔبعًٞبنٔبستُدبانٔبادتٛشٟ،ب
دازبب،اي بي١باألٚىلربَؿ ؿ٢بعبدبايكادزبع ابٚبستُدبعبدبايكادزبع احتكٝل:باملٓتعِبيفبتأزٜذباملًٛىبٚاألَِ،ب (12

 (.1992ّب،نريٚت)ايهتببايي١ًُٝ،ب

بّ(.2001ب،نريٚت،ب)دازبايؿهسبيً باع١بٚايٓػسب،اي بي١باألٚىلبتًبٝظبإنًٝظ، (13
ب:ّ(1064ٖر/456)ايكسايببايعاٖسٟبنٔبضيٝدببَنٛبستُدبعًٞبنٔبَمحدب:نٔبسصّباألْديطٞا
 .بع(.،بدايكاٖس٠)،بايؿؿٌبيفباملًٌبٚاألٖٛا٤بٚايٓشٌ،بَهتب١بارتاصتٞ (14

ب.(1983،بنريٚت،ب)دازبايهتببايي١ًُٝ،باي بي١باالٚىل،بحتكٝل:بدت١ٓبَٔباييًُا٤،بمجٗس٠بَْطابباييسب (15
بَنٛب (16 اذتٛزباييني،بحتكٝل:بنُاٍبَؿ ؿ٢،بَ بي١بايطياد٠،بب:ّ(1178ٖر/573ضيٝدبنٔبْػٛإباذتُريٟب)اذتُريٟ،

 (.1972ا)اٗسإ،ب
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دازب،باي بي١بايجا١ْٝ،بَيذِبايبًدإّ(:ب1229/ٖر626غٗاببايدٜٔبَنٛبعبدباهللبٜاقٛتبنٔبعبدباهللبايسَٚٞب)اذتُٟٛ،ب (17
ب(.1995،بنريٚت)ؾادز،ب

ب:بّ(855ٖر/ب241)بنٔبسٓبٌبنٔبٖالٍبنٔبَضدبايػٝباْٞنٔبستُدبَنٛبعبدباهللبَمحدبب،نٔبسٓبٌا
 ّ(.2001،بيسٜاض)ادازبارتاْٞب,بباي بي١بايجا١ْٝ،،بٚؾٞباهللبنٔبستُدبعباع،بحتكٝل:باييًٌبَٚيسؾ١بايسداٍ (18

عبدباهللبنٔبعبدبب.د،باالغساف:بعادٍبَسغدبٚآخسٕٚبٚل:بغيٝبباألزْؤٚطبٝكحتب،نٔبسٓبٌبَطٓدباإلَاّبَمحد (19
 (.2001ّد.ّ،ب،ب)َؤضط١بايسضاي١،باي بي١باالٚىل،باحملطٔبايرتنٞ

باي ٛاٍب:ّ(895ٖر/282)بَمحدبنٔبداٚدب،َنٛبسٓٝؿ١بايدٜٓٛزٟ (20 باألخباز بد.َسادي١ب،عبدباملٓيِبعاَسب:حتكٝل، ب:
 ّ(.1960)ايكاٖس٠،بب،ٙعٝط٢بايبانٞباذتًيببٚغسناب،دازبإسٝا٤بايهتبباييسنٞ،بي بي١باألٚىل،بامجاٍبايدٜٔبايػٝاٍ

دٜٛإباملبتدَبٚارترببيفبتازٜذببّ(:1406ٖر/808)اذتكسَٞبنٔبستُدبعبدبايسمحٔبنٔبستُدبشٜدببَنٛب،نٔبخًدٕٚا (21
،بنريٚت)اي بي١بايجا١ْٝ،بدازبايؿهس،بب،خًٌٝبغشاد٠بحتكٝل:اييسببٚايربنسبَٚٔبعاؾسِٖبَٔبذٟٚبايػإٔباألنرب،ب

1988.)ّ 

بنٔبخٝاطا (22 ببَٚنٛبعُس، ب240)بيػٝباْٞباييؿؿسٟاخًٝؿ١ بَنسّبّ(854ٖر/ بد. بحتكٝل: بتأزٜذبخًٝؿ١بنٔبخٝاط، :
بٖر(.1397،بنريٚتٚدَػلب،ب)َؤضط١بايسضاي١ٚباي بي١بايجا١ْٝ،بدازبايكًِب،قٝا٤باييُسٟ

،بحتكٝل:بانساِٖٝبنتاببابكاتباملػا٥ذبناملػسبّ(:ب1272ٖر/670،بايػٝذبانٛباييباعبامحدبنٔبضيٝدب)ايدزدٝين (23
بيبيح،ب)قطٓ ١ٓٝ،بد.ع(.االٟ،بَ بي١با

تأزٜذباإلضالّبٚٚؾٝاتبب:ّ(1348ٖر/748نٔبقامياشب)بلظبايدٜٔبستُدبنٔبَمحدبنٔبعجُإَنٛبعبداهللبب،ايرٖيب (24
 ب(.1993ّ،بنريٚت،ب)دازبايهتابباييسنٞباي بي١بايجا١ْٝ،،باملػاٖريبٚاألعالّ،بحتكٝل:بد.بعُسبعبدبايطالّبتدَس٣

بنٔبسبٝببايؿساٖٝدٟ (25 بابايسنٝ  باملٝالدٟ(:)ايكسٕ بايجأَ بايكسٕ باهلذسٟ/ نتاببايرتتٝببيفبايؿشٝحبَٔببيجاْٞ
،بؾشش٘بٚعًلبايٛازدالْٞبايسنٝ (،بمج بٚتستٝب:بانٛبٜيكٛببٜٛضـبانساِٖٝبطٓداسادٜحبايسضٍٛ،ب)امليسٚفبمب

 ّ(.2003عًٝ٘:بْٛزايدٜٔبعبداهللبنٔبمحٝدبايطاملٞ،باي بي١باالٚىل،بَهتب١بَطكط،ب)َطكط،ب

بشنسٜا،حي٢ٝ (26 ب)بانٛ بطب:ّ(895ٖر/282نٔبانٞبنهس باييسنٞ، بامساعٌٝ بحتكٝل: بدازب2نتاببضريباال١ُ٥بٚاخبازِٖ، ،
ب(.1982ايػسبباالضالَٞ،ب)نريٚت،ب

غانسب،بحتكٝل:بد.باألَٛاٍّ(:ب865/ٖر251)َنٛبَمحدبمحٝدبنٔبشتًدبنٔبقتٝب١بنٔبعبدباهللبارتسضاْٞب،بانٔبشصتٟٛ (27
ب(.1986ّ،بايطيٛد١ٜ)بَسنصباملًوبؾٝؿٌبيًبشٛخبٚايدزاضاتباإلضال١َٝ،ب،باي بي١باالٚىل،ذٜببؾٝاضب

بادتٛشٟ، (28 بانٔ ببضبط باملعؿس بَنٞ بلظبايدٜٔ بنٔ بٜٛضـ بنٔ ب)َٚغًٞ بيفبب:ّ(1256ٖر/654ايبػدادٟ بايصَإ َسآ٠
؛بدص٤بُازبزحياٟٚ(بَٔبحتكٝلبع17،ب6،بدص٤ب)عُازبزحياٟٚٚبستُدبنسنات(بَٔبحتكٝلب3،بدص٤ب)تٛازٜذباألعٝإ

؛بعُازبزحياٟٚٚبستُدبزقٛإبعسقطٛضٞ(بَٔبحتكٝلب10،ب9؛بدص٤ب)ستُدبزقٛإبعسقطٛضَٞٔبحتكٝلبب(8)
ب.بعُازبزحياٟٚ(بَٔبحتكٝلب17دص٤ب)

ب:ببّ(845ٖر/230)بَنٛبعبداهللبستُدبنٔبضيدبنٔبَٓٝ بايبؿسٟبايصٖسٟانٔبضيد،ب
 (.1990،بنريٚت،ب)ايي١ًُٝبدازبايهتب،باي بي١باالٚىل،،باي بكاتبايهرب٣،بحتكٝل:بستُدبعبدبايكادزبع ا (29

اي بك١بايساني١بَٔبايؿشان١بممٔبَضًِبعٓدبؾتحبَه١بَٚابنيدب)ادتص٤باملتُِبي بكاتبانٔبضيدب،باي بكاتبايهرب٣ (30
 (.ٖر1416اي ا٥ـ،ب،ب)َهتب١بايؿدٜل،بعبدباييصٜصبعبدباهللبايطًَٛٞد.حتكٝلبٚدزاض١:ب(،بذيو
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ب (31 باملتُِبي بكاتبانٔبضيد بارتاَط١بيفبَ)ادتص٤ بِٖٚبَسداخباي بك١ بٚضًِ. ٔبقبضبزضٍٛباهللبؾ٢ًباهللبعًٝ٘
 ّ(.1993اي ا٥ـ،ب،ب)َهتب١بايؿدٜل،باي بي١باالٚىل،بحتكٝل:بستُدبنٔبؾاٌَبايطًُٞ(،باألضٓإ

األْطاب،بحتكٝل:بعبدايسمحٔبنٔبب:ّ(1167ٖر/562)ايتُُٝٞببَنٛبضيدبعبدبايهسِٜبنٔبستُدبنٔبَٓؿٛزبايطُياْٞ، (32
ب(.1962ّ،بسٝدزبآناد،ب)اي بي١باألٚىل،بزتًظبدا٥س٠بامليازفباييجُا١ْٝ،بحي٢ٝبامليًُٞبايُٝاْٞبٚغريٙ

ضاملبٚارتز ڤ. شڤر. ب:اإلضالّبٚتازخي٘بَٔبٚد١ٗبْعسبإناق١ٝ،بحتكٝلّ(:ب885ٖرأ273انٔبضالّباالناقٞب)نيدب (33
 (.1985)نريٚت،ب،بَبيًٓػسدازبإقساي بي١باالٚىل،ببنٔبٜيكٛب،

،بحتكٝل:بامحدبنٔبضيٛدبايطٝانٞ،باي بي١بنتاببايطريّ(:ب1522ٖر/928)َمحدبنٔبضيٝدبنٔبعبدايٛاسدبايػُاخٞ،ب (34
 .ّ(1992عُإ،ب ايجا١ْٝ،بٚشاز٠بايرتاخبايكَٛٞبٚايجكاؾ١،ب)ضً ١ٓ

،باملًٌبٚايٓشٌ،بَؤضط١باذتًيبب:ّ(1153ٖر/548)ستُدبنٔبعبدبايهسِٜبنٔبَنٞبنهسبَمحدببَنٛبايؿتحبايػٗسضتاْٞ، (35
ب)د.ّ.ع(.

ايٛايفبنايٛؾٝات،ب:بّ(1363ٖر/764)يدٜٔبخًٌٝبنٔبعصبايدٜٔبَٜبوبنٔبعبدباهللباأليبهٞبَنٛبايؿؿابؾالحبابايؿؿدٟ، (36
ب(.2000ّ،بنريٚت،ب)دازبإسٝا٤بايرتاخ،بٚتسنٞبَؿ ؿ٢بحتكٝل:بَمحدباألزْاؤٚط

بتازٜذبايسضٌبٚاملًٛى)بتأزٜذباي ربٟب:ّ(923ٖر/310)ستُدبنٔبدسٜسبَنٛبديؿسب،اي ربٟ (37 باي بي١بايجا١ْٝ، دازب(،
 (.ٖر1387،بنريٚترتاخ،ب)اي

ب (38 باذتهِ، بعبد باملؿسٟانٔ باهلل بعبد بنٔ بايسمحٔ بعبد بايكاضِ بٚاملػسبب:ّ(871ٖر/257)بَنٛ بَؿس بؾتٛح َهتب١ب،
ب(.ٖر1415،ب)د.ّ،بايجكاؾ١بايد١ٜٝٓ

دازباالٚىل،باي بي١بباييكدبايؿسٜد،ب:ّ(940ٖر/328)بغٗاببايدٜٔبَمحدبنٔبستُدباألْديطَٞنٛبعُسبب،نٔبعبدبزن٘ا (39
 (.ٖر1404،بنريٚت)،بايهتببايي١ًُٝ

باملسانػٞب،انٔبعرازٟ (40 بعبدباهللبستُدبنٔبستُد باألْديظبٚاملػسبب:ّ(1296ٖر/695)بَنٛ ،بايبٝإباملػسببيفبَخباز
بّ(.1983،بنريٚت)دازبايجكاؾ١،بباي بي١بايجايج١،،بحتكٝل:بز.بع.بنٛالٕ،بإح.بيٝؿٞبنسٚؾٓطاٍ

بؾ١ًبتازٜذباي ربٟب:ّ(980ٖر/369)بعسٜببنٔبضيدبايكسايب (41 باي بي١بايجا١ْٝ، بَ بٛعبَ بتازٜذباي ربٟ، دازب،
 (.ٖر1387،بنريٚترتاخ،ب)اي

تأزٜذبَد١ٜٓبدَػلبٚذنسبؾكًٗابب:ّ(1176ٖر/571)َنٛبايكاضِبعًٞبنٔباذتطٔبنٔبٖب١باهللبايػاؾيٞبانٔبعطانس:ب (42
بّ(.1995،بنريٚت،ب)دازبايؿهس،بحتكٝل:بعُسبنٔبغسا١َباييُسٟبٚتط١ُٝبَٔبسًٗابَٔباألَاثٌ،

بايساشٟؾدسايد (43 بب،ٜٔ بعُسَنٛعبداهلل بنٔ باذتطنيبستُد بنٔ باذتطٔ ببنٔ باعتكاداتبؾسمبّ(1210ٖر/606)ايتُُٝٞ :
بٖر(.1402ب،نريٚت،ب)دازبايهتببايي١ًُٝ،بحتكٝل:بعًٞبضاَٞبايٓػازباملطًُنيبٚاملػسنني،

َنسّبقٝا٤ب،بحتكٝل:بامليسؾ١بٚايتازٜذبّ(:890/ٖر277)َنٛبٜٛضـبٜيكٛببنٔبضؿٝإبنٔبدٛإبايؿازضٞبايؿطٟٛ،ب (44
بّ(1981،بنريٚت)َؤضط١بايسضاي١،بباي بي١بايجا١ْٝ،،باييُسٟ

بدب:ّ(889ٖر/276)َنٛبستُدبعبدباهللبنٔبَطًِبب،انٔبقتٝب١بايدٜٓٛزٟ (45 باي بي١بثسٚتبعهاغب.امليازف،بحتكٝل: ،١
بّ(.1992ايكاٖس٠،ب،ب)اهل١٦ٝباملؿس١ٜباييا١َبيًهتابايجا١ْٝ،ب

 ،ب)نريٚت،بد.ع(.دازبؾادز،بآثازبايبالدبَٚخبازباييبادبّ(:1283/ٖر682)شنسٜابنٔبستُدبنٔبستُٛدبايكصٜٚين،ب (46
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،ب،بدازبايهتببايي٤١ًُٝؾبحباألعػ٢بيفبنتان١باإلْػابّ(:1418ٖر/821)بايكًكػٓدٟ،بَمحدبنٔبعًٞبنٔبَمحدبايؿصازٟ (47
 )نريٚت،بد.ع(

بستُد (48 بنهس بانٛ بايكٛا١ٝ, بعُسبانٔ ب)بنٔ بر367ٖايكسايب باالْديب:ّ(977/ باؾتتاح بتازٜذ بحتكٝل: انساِٖٝبظ.
ب(.1989نريٚت,بٚبٚبدازبايهتاببايًبٓاْٞب)ايكاٖس٠باي بي١بايجا١ْٝ،بدازبايهتابباملؿسٟباالنٝازٟ،

بإمساعٌٝبنٔبعُسبايكسغٞب،نٔبنجريا (49 بب:ّ(1373ٖر/774)بَنٛبايؿدا٤ بايبدا١ٜبٚايٓٗا١ٜ، بعًٞبغريٟحتكٝل: اي بي١ب،
 (1988،ب)د.ّ،بدازبإسٝا٤بايرتاخباييسنٞ،باألٚىل

بستُٛد (50 بنٔ بستُد بنٔ بستُد بَٓؿٛز بَنٛ بايط١ٓ(ب:(945ّ/ٖر333)باملاتسٜدٟ: بٌَٖ ب)تأٜٚالت باملاتسٜدٟ ،بتؿطري
 (.2005ّنريٚت،،ب)دازبايهتببايي١ًُٝ،باي بي١باالٚىل،بد.بزتدٟبناضًّٛحتكٝل:ب

،بؿكٌبإنساِٖٝستُدبَنٛبايبّ(:بايهاٌَبيفبايًػ١بٚاالدب،بحتكٝل:898ٖر/285املربد،بانٛباييباعبستُدبنٔبٜصٜدب)تب (51
بّ(.1997،بايكاٖس٠)بٞ،دازبايؿهسباييسن،باي بي١بايجايج١

52) ّٟ ُيصِّ د.بب،بحتكٝل:تٗرٜببايهُاٍبيفبَمسا٤بايسداٍبّ(:1341/ٖر742َنٛباذتذازبٜٛضـبنٔبعبدبايسمحٔبنٔبٜٛضـب)ب،اْي
 ّ(.1980،بنريٚت،ب)اي بي١باألٚىل،بَؤضط١بايسضاي١،بنػازبعٛادبَيسٚف

بعًٞباملطيٛدٟ، (53 باذتطٔ ب)بَنٛ باالٚىل،بب:ّ(957ٖر/346نٔباذتطنيبنٔبعًٞ باي بي١ بادتٖٛس، بايرٖببَٚيادٕ َسٚز
 ّ(.2005املهتب١باييؿس١ٜ،ب)نريٚت،ب

ب (54 إنُاٍبتٗرٜببايهُاٍبيفببّ(:1361ٖر/762)بزٟباذتٓؿٞچاييال١َبعال٤بايدٜٔبانٔبقًٝربنٔبعبدباهللبايبوَػً اٟ،
ايؿازٚمبب،باي بي١باالٚىل،َنٛبستُدبَضا١َبنٔبإنساِٖٝبٚ:بَنٛبعبدبايسمحٔبعادٍبنٔبستُدب،بحتكٝلَمسا٤بايسداٍ

بّ(.2001،ب)د.ّ،باذتدٜج١بيً باع١بٚايٓػس
ب،ب)دب.بع(.بنٛزضيٝد،بَهتب١بايجكاؾ١بايد١ٜٝٓب،:بايبد٤بٚايتازٜذّ(966ٖر/355)نيدباملكدضٞ،بامل ٗسبنٔبااٖسب (55
املٛاعغبٚاالعتبازبنرنسببّ(:1441ٖر/845)اييبٝدٟببَنٛباييباعبَمحدبنٔبعًٞبنٔبعبدايكادزتكٞبايدٜٔب،باملكسٜصٟ (56

 (.ٖر1418،بنريٚت)دازبايهتببايي١ًُٝ،ب،باي بي١باألٚىل،بارت طبٚاآلثاز

:بايتٓبٝ٘بٚايسدبع٢ًبٌَٖباألٖٛا٤بّ(987ٖر/377)ببستُدبنٔبَمحدبنٔبعبدبايسمحٔباييطكالْٞنيَنٛباذتطب:املً ٞ (57
 ،بد.ع(.َؿس،ب)املهتب١باألشٖس١ٜبيًرتاخب،ٚايبدع،بحتكٝل:بستُدبشاٖدبنٔباذتطٔبايهٛثسٟ

،بحتكٝل:بَخبازبزتُٛع١بيفبؾتحباألْديظبٚبذنسبََسا٥ٗابزمحِٗباهللبٚباذتسٚببايٛاقي١بنٗابنِٝٓٗ:بَؤيـبزتٍٗٛ (58
ب(1989ازٟ،باي بي١بايجا١ْٝ،بدازبايهتابباملؿسٟب)ايكاٖس٠(بٚبدازبايهتاببايًبٓاْٞب)نريٚت(،ب)انساِٖٝباالنٝ

 ّ.1869ٚاذتدا٥لبيفباخبازباذتكا٥ل،بيٝدٕ،بب:باييٕٝٛزتٍَٗٛؤيـب (59

 حتكٝل عُإ، ١ُ٥َٚ ييًُا٤ ٚادتٛانات ايطري :(1161ّٖر/557بايػٝذبَنٛبنهسبَمحدبايهٓدٟاستُاٍ:بَؤيـبزتٍٗٛ:ب) (60

بناغـ، ضٝد٠.د بٚايجكاؾ١، ايرتاخ ٚشاز٠ امساعٌٝ ب)ضً ١ٓ ايكَٛٞ باييسن١ٝ، بايهتب باسٝا٤ بداز عُإ،ب َهتب١
ب.ّ(1986

ّ(:بْٗا١ٜباألزببيفبؾٕٓٛباألدبب1333ٖر/733)بنٔبستُدبايتُٝٞبايبهسٟايٜٓٛسٟ،بغٗاببايدٜٔبامحدبنٔبعبدبايٖٛابب (61
 ٖر(ب.1423،ب)ايكاٖس٠،ب،بدازبايهتببٚايٛثا٥لبايك١َٝٛاالٚىلاي بي١ب،ب

دباذتازثٞ،ب،بحتكٝل:بايػٝذبضاملبنٔبمحايديٌٝبٚايربٖإبّ(:1175ٖر/570،بانٛبٜيكٛببٜٛضـبانساِٖٝب)ايٛازدالْٞ (62
 ّ(.2006اي بي١بايجا١ْٝ،ب)َطكط،
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 -دووةم: ضةزضاوة نويَلان )املساجع(:
بد.عًٞب (1 بٜٛضـبَٛض٢، بد.ستُد بعًٝ٘: بٚعًل باييسن١ٝ باىل بْكً٘ بيفباالضالّ، بٚايػسٜي١ باييكٝد٠ ادٓاعبدٛيدتطٝٗس:

املج٢ٓبنبػداد،بَ ان بسطٔبعبدايكادز،بعبداييصٜصبعبداذتل،باي بي١بايجا١ْٝ،بدازبايهتبباذتدٜج١بمبؿسبَٚهتب١ب
 دازبايهتابباييسنٞبمبؿس،ب)ايكاٖس٠،بد.ع(.

اىلباملػسببيفبايكسٕبايجاْٞبيًٗذس٠،بزت١ًبدزاضاتبتازخي١ٝ،بدت١ٓبنتان١بتازٜذبباملػسمامحدبندز:بٖذس٠بايجكاؾ١بَٔب (2
ب(.1982/اييسب/بداَي١بدَػل،باييددبايجأَ،ب)ْٝطإ

بايػباب (3 بعٛضبانٛ بتاز)ايدنتٛز(بامحد بارتٛازز بايي١ًُٝ،ب: بايهتب بداز باالٚىل، باي بي١ بٚعكا٥دِٖ، بؾسقِٗ، خيِٗ،
 (.2005َٓػٛزاتبستُدبعًٞبنٝكٕٛ،ب)نريٚت،ب

َسنصبب"،باي بي١بايجا١ْٝ،ارتٛاززبٚبايػٝي١"دزاض١بعٔبايؿسمبيفبتازٜذباملطًُنيبامحدبستُدبعًٞبدًٞب)ايدنتٛز(:ب (4
 (.1988،بايسٜاض)باملًوبؾٝـبيًبشٛخبٚايدزاضاتباالضال١َٝ،

بايكدِٜاؾ ٝؿإبانؿٌٝ:ب (5 ،بتسمج١:بستُدبايتاشٟبضيٛد،بَ بٛعاتبانادمي١ٝباملًُه١باملػسن١ٝ،بتازٜذبلاٍبإؾسٜكٝا
 (.2007َ بي١بامليازفبادتدٜد٠،ب)ايسناط،ب

ب اي بي١بايجايج١،ب،اإلناق١ٝ األؾٍٛ يف إضال١َٝ دزاضات :َعٛغا ضيٝد نٔ رينه (6 ايتكأَبيً باع١،بدازَهتب١بٖٚب١،
 (.1988)ايكاٖس٠،ب

تاداٜٛؽبيٝؿٝتطهٞ:بدزاضاتبلاٍباؾسٜك١ٝ،بمج بٚتسمج١بيبشٛخبذاتبانيادبتازخي١ٝبادتُاع١ٝبٚيػ١ٜٛ،بتسمج١:ب (7
 .(2005امحدبنَٛصقٛ،بَؤضط١بتاٚايابايجكاؾ١ٝ،ب)د.ّ،ب

بتريٟ (8 بداى بايٛض ٢: باييؿٛز بيف بايًٝب١ٝ بايؿشسا٤ بايدازبتازٜذ باالٚىل، باي بي١ باي ًشٞ، بعصٚش بداداهلل بتسمج١: ،
 ادتُاٖري١ٜبيًٓػسبٚايتٛشٜ بٚاالعالٕ،ب)يٝبٝا،بد.بع(.

 ,(1984ّادتصا٥س,ب)دٛدتبعبدبايهسِٜبٜٛضـ,باييالقاتبارتازد١ٝبيًدٚي١بايسضت١ُٝ,باملؤضط١بايٛا١ٝٓبيًهتاب,ب (9

ايٛض ٢،بتسمج١:بستُٛدبعبدايؿُدبٖٝهٌ،بباييؿٛزبيفباإلضالَٞبناملػسمبٚعالقتٗاباملػسببَازضٝ٘:بنالدبدٛزز (10
بتدسزبْؿٛؾ٘:بد.َؿ ؿ٢بانٛبقٝـبامحد،بَٓػأ٠بامليازفبناالضهٓدز١ٜ،ب)االضهٓدز١ٜ،بد.ع(.زادي٘بٚاض

بثٛزاتبايربنسبيفباملػسببٚاالْديظبننيبضٓيتب (11 بزت١ًبن١ًٝباآلداببداَي١بؾؤادب753-721ٖر/ب136-102سطنيبَؤْظ: ،ّ
بّ(.1948االٍٚ،باجملًدبايياغس،بادتص٤باالٍٚ،ب)َاٜٛ،ب

بٞقايػدؿٞبايسضتابيٛدمخٝظبنٔبضيٝدبنٔبع٢ًبنٔبَط (12 بد.ب،بحتسٜسبٚٚنالؽبايساغبنيبزباي ايبنيآَٗ: دزاض١:
 .(2011ّ،بضً ١ٓبعُإ،ب)ٚشاز٠بايرتاخبايكَٛٞبٚايجكاؾ١باالٚىل،اي بي١ببستُدبنُاٍبايدٜٔباَاّ،

ٕببببببْػأ٠دٜببضيٝدبدٜببايػسٜـ:ب (13 -37)بسسن١بارتٛاززبٚت ٛزبسسناتِٗباملت سؾ١بست٢بْٗاٜر١بعبردباملًروبنرٔبَرسٚا
َكدَرر١باىلبنًٝرر١بايدزاضرراتباييًٝررا/بقطررِباييًررّٛباالْطررا١ْٝببببببببّ(،بزضرراي١بَادطررتريبغررريبَٓػررٛز٠،ببب705-657ٖررر/86

 .1990ّب،ادتاَي١باألزد١ْٝٚاالدتُاع١ٝ،ب

ب (14 بايدٖاز: بانٛ بايٛضٝطبشاٜس باملػسب بيف بٚايدٚي١ بايتازٜذب-اييكٝد٠ بٚسسن١ بايطً ١ بايؾًطؿ١ بااسٚس١ يفببدنتٛزاٙ،
 .2013ّدتُاع١ٝ/بداَي١بٖٚسإ،باإلبن١ًٝباييًّٛز٠،بَكد١َباىلبقطِبايؿًطؿ١،بايؿطؿ١،بغريباملٓػٛ

 ّ(.2002،ب)نريٚت،بدازباييًِبيًُالٜني،باي بي١بارتاَط١بعػس،باألعالّ:بخريبايدٜٔبنٔبستُٛدبنٔبستُدب،ايصزنًٞ (15
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 ايكَٛٞبٚايجكاؾ١،ب)ضً ١ٓ،بٚشاز٠بايرتاخباييكٛدبايؿك١ٝبيفباألؾٍٛباإلناق١ٝبضاملبنٔبمحدبنٔبضًُٝإباذتازثٞ: (16

 .ّ(1983عُإ،ب

بايطالٟٚ (17 بايٓاؾسٟ، بستُد بنٔ بخايد بنٔ بَمحد باألقؿ٢: باملػسب بدٍٚ بألخباز باالضتكؿا بحتكٝل: بايٓاؾسٟ، بديؿس
 ،بد.ع(.ايدازبايبٝكا٤،ب)دازبايهتاب،بستُدبايٓاؾسٟٚ

 غيسبارتٛازز،بمج بٚتكدِٜبد.باسطإبعباع،بدازبايجكاؾ١،ب)نريٚت،بد.ع(. (18

 (.1978ايػسا١بايٛا١ٝٓ،ب)ادتصا٥س،بز:بازا٤بارتٛاززبايهال١َٝ،ااييببعُا (19

دازبايػسبباالضالَٞ،بَ بي١بايؿساط،بب،باي بي١باالٚىل،قسا٠٤بددٜد٠بيفبتازٜذباملػسبباييسنٞ:بعبدبايهسِٜبغالب (20
بّ(.بب2005ٖر/1426)نريٚت،ب

،باي بي١باالٚىل،بَ بي١بدازباييسب،باألغيس١ٜاملدازعبايهال١َٝبنإؾسٜك١ٝبإىلبظٗٛزب :)ايدنتٛز(عبداجملٝدبنٔبمحد٠ب (21
 (.1986)تْٛظ،ب

 .د.بع(ازبايرتن١ٝ،بَ بي١باضيد،ب)نػداد،ب)ايدنتٛز(:بدزاضاتبيفبايؿسمبٚاييكا٥دباالضال١َٝ،بدبعسؾإبعبداذتُٝد (22

بَ بي١ب (23 باي بي١بايجا١ْٝ، بتأزٜذبايؿسمباالضال١َٝبْٚػأ٠بعًِبايهالّبعٓدباملطًُني، ستُدبعًٞبَؿ ؿ٢بايػسانٞ:
بعًٞبؾبٝحبٚاٚالدٙ،ب)د.بّ.بع(.

 )ايدنتٛز(:ببؾازٚمبعُسبؾٛشٟ

 ّ.1990،باي بي١باألٚىل،باأل١ًٖٝبيًٓػسبٚايتٛشٜ ،بعُإ،باالضالّْػأ٠باذتسناتبايد١ٜٝٓبايطٝاض١ٝبيفب (24

 ّ(.2003األٚىل،بدازبزتدالٟٚبيًٓػسبٚايتٛشٜ ،ب)عُإ،بباي بي١ٖر(،بب247-132اييباضٕٝٛباالٚا٥ٌب) (25

ب (26 بد.بسطٔبانساِٖٝبسطٔبؾإبؾًٛتٔ: بتسمج٘بٚتيًٝل: باييسن١ٝبٚايػٝي١بٚاالضسا٥ًٝٝاتبيفبعٗدبنينب١ََٝ، ايطٝاد٠
 ّ(.1934،ب)َؿس،ب1ٚستُدبشنٞبانساِٖٝ،بط

،بباالضالَٞ املػسب دازايؿسدبنٌ:بايؿسمباالضال١َٝبيفبايػُاٍباالؾسٜكٞ،بتسمج١:بعبدايسمحٔبندٟٚ،باي بي١بايجا١ْٝ،ب (27
 (.1981)نريٚت،ب

،بدازباملٓتدبباييسنٞ،باي بي١باالٚىلدٌٜ:باملتٛضطبٚايياملباملتٛض ٞ،بتيسٜببٚاماش:بَسٚإبانٞبمسسا،بنسٚبكطُاْ (28
 (.1993)نريٚت،ب

نازٍبنسٚنًُإ:بتأزٜذبايػيٛبباالضال١َٝ،بتسمج١:بْبٝ٘باَنيبؾازعبَٚٓريبايبيًبهيب،باي بي١بارتاَط١،بدازباييًِب (29
 ّ.1968يًُالٜني،بنريٚت،ب

بايكب (30 بسطٔ: بنٔ بيًٓػس،بباييؿسبيفباملػسن١ٝبٚاألزٜافبا٥ٌستُد باالزن  بايسٜاح بداز باالٚىل، باي بي١ ايٛضٝط،
 .(1986)تْٛظ،

يفبايطٝاض١بٚاييكا٥دبٚتازٜذباملراٖببايؿك١ٝٗ،بدازبايؿهسباييسنٞ،ببتازٜذباملراٖبباإلضال١َٝ)االَاّ(:ببستُدبَنٛبشٖس٠ (31
 .)ايكاٖس٠،بد.ع(

 ب:)ايدنتٛز(بايؿَٝٛٞبانساِٖٝبستُد

 ّ(1998االٚىل،بدازبايػسٚم،ب)ايكاٖس٠،بباي بي١،باإلضال١َٝبٚسلباأل١َبايطٝاضٞبايؿسم (32

 (.2002ّايكاٖس٠،ب)ايػٝي١بايػيٛن١ٝبٚاالثٓابعػس١ٜ،باي بي١باألٚىل،بدازبايؿهسباييسنٞ،ب (33

 (.2010ستُدبعًٞبدنٛش:بتازٜذباملػسببايهبري،بَؤضط١بتاٚايابايجكاؾ١ٝ،ب)د.ّ،ب (34
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ب (35 ب)ايدنتٛز(: بيًدزاضاتبٚايٓػس،بستُدبعُاز٠ باييسن١ٝ باملؤضط١ بايجا١ْٝ، باي بي١ باالسصابباالضال١َٝ، ارتالؾ١بْٚػأ٠
 (.1984َ بي١بٚاٚؾطٝاباملػسم،ب)نػداد،ب

بامليازفب (36 بدا٥س٠ بَٔ بَطتٌ بؾًطؿٞ بادنٞ، بؾكٗٞ باضالَٞ، بتازخيٞ بحبح باالضالّ بايدٚي١ٝ: بايجكاؾ١ٝ بايدزاضات َسنص
 ٖر(.1420َؤضط١باهلد٣بيًٓػسبٚايتٛشٜ ،ب)تٗسإ،بباالضال١َٝبايهرب٣،بتسمج١:بَاددبايػسناٟٚ،

ب(.1973ّنريٚت،ب)ستُٛدبامساعٌٝ:باذتسناتبايطس١ٜبيفباالضالّ،بزؤ١ٜبعؿس١ٜ،بدازبايكًِ،ب (37
باهلذسٟ، (38 بايسان  بايكسٕ بَٓتؿـ بست٢ باملػسب بنالد بيف بارتٛازز ب)ايدنتٛز(: بعبدايسشام بامساعٌٝ اي بي١ببستُٛد

 ّ(.1985ب،كا٤ايجا١ْٝ،بدازبايجكاؾ١،ب)ايدازبايبٝ

بيً باع١،ب (39 باي ًٝي١ بداز باييسب، باييكالْٝني بزان ١ باالٚىل، باي بي١ بارتازدٞ، باالضالّ بنٛعذ١ًٝ: بايٛزميٞ ْاد١ٝ
 .(2006)نريٚت،ب

 :بكؤ ظْٜٛيٝٛعب

،بَهتب١بايٓٗك١بعبدبايسمحٔبندٟٚب:سمج١،بتارتٛاززبٚايػٝي١،بَسصاببامليازق١بايطٝاض١ٝبايد١ٜٝٓبيفبؾدزباإلضالّ (40
 (.1958)ايكاٖس٠،باملؿس١ٜ،ب

تازٜذبايدٚي١باييسن١ٝبَٔبظٗٛزباالضالّباىلبْٗا١ٜبايدٚي١باال١َٜٛ،بتسمج١:بستُدبعبداهلادٟبانٛبزٜد٠،بَسادي١:ب (41
باالَري١ٜ،ب بامل ان  بيًرتمج١، بايكَٛٞ باملسنص بايجا١ْٝ، باي بي١ بعبدايػين، بيبٝب بَؿ ؿ٢ بتكدِٜ: بَؤْظ، سطني

 (.2009)ايكاٖس٠،ب

42) Vonderheyden. M. La berberie Orientale sous la dynastie des Benou L-Arab, Paris, 1927. 

ب
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 Abstract  

Despite that, the Khawarij was a first political group which emerged in Islamic 
history but most of the activities of the group were in the Eastern part of the Islamic 
world during the first thirty years of their emergence. However, they were not able to 
have an effective impact on nations in the region that could lead them to adapt the 
Khawarij’s political-religious sect. Unlike the East, when the ideology of the Khawarij 
reached the western part of the Islamic world after one century of its emergence, 
especially when it reached the Berber (Amazigh) world, it had a great impact on them 
and it could change the political-religious sect of the Berbers, and it enabled them to 
confront the Umayyad Caliphate and establish three Khawarij states.  

This study evaluates the reasons why the Berbers adapted the Khawarij ideology. 
The study is divided into three chapters. The first chapter describes the history and 
the division of the Khawarij. The second chapter demonstrates the impact of the 
fame and effect of the Khawarij on spreading the sect. The last chapter illustrates the 
relevance of Khawarij’s sect to the Berber nation.  
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 البحث ممخص

ع٢ًبايسغِبَٔبإبارتٛاززباٍٚبؾسق١بضٝاض١ٝبظٗستبيفبايتازٜذباالضالَٞ،بٚزنصتبْػااات٘بايطٝاض١ٝبٚاييطهس١ٜب
يفبايجالثنيبايط١ٓباالٚىلبَٔبظٗٛزٖا،بيفباملػسمباالضالَٞبؾكط،بٚيهٔبملبتهٔبناضت اعتٗابايتأثريبعًر٢بايػريٛببتًروبببب

عًرر٢باييهررظبَررٔبذيررو،بٚؾررًابدعرر٠ٛبارتررٛاززباىلباملػررسببٚاملٓرراالبترراثريابحيرردخبؾررِٝٗبتػررٝريابضٝاضررٝاباٚبَرررٖبٝا؛ب
االضالَٞبٚنايتشدٜدباىلبنالدبايربنرسب)االَراشٜؼ(بيفبلراٍباؾسٜكٝر١،بنيردبَرسٚزبايكرسٕباالٍٚباهلذرسٟ،باالباْٗرابسردثاببببببببببب
ؾِٝٗبايتػٝرياتبايطٝاض١ٝبٚاملرٖب١ٝبٚعصشبؾِٝٗباذتُاعبٚزٚحبايتُرسدبحبٝرحبٚادٗرٛابايدٚير١باالَٜٛر١بٚاضطرٛابثرالخبببببببب

بٍٚبخازد١ٝب)خٛازد١ٝ(.د
تهرٕٛبَرٔبثرالخببببٜٚاالضباببٚاييٛاَرٌبايريتبناْرابٚزا٤بتؿاعرٌبايربنرسبٚاملررٖببارترٛاززبَيرا،بببببببببتٓاٍٚبٜٖرابايبشحب

ٍبب ترأثريبؾرد٣باخبرازببببٚاملبشرحبايجراْٞبٜتٓراٍٚبببببايطرسدبايترازخيٞبالْكطراَاتبارترٛازز.بببببَباسح،بتٓاٚيٓرابيفباملبشرحباالٚ
بَال١ُ٥بَبادٟبارتٛاززبيػيببايربنس.املبشحبايجايحبيتباسحبٚببختؿٝـبارتٛاززبع٢ًبْػسبَرٖبِٗ،ب

 
 

 
 

 
 


