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 لوتثادلح ها تيي العراق واألًذلسالوعطياخ الحضاريح ا

 

 

 

 

 

 

 هقذهح

ووذ اٌضمبفخ ا٦ٌوال١خ ٝبث٦ٙب ا١ٌّّي فٟ اٌضمبفخ ٚاٌفىو األٔلٌَٟ ٚٚفك األٔل١ٌَْٛ ث١ٓ صمبفخ اٌّْوق ٚث١ٓ اٌج١ئخ ر

ح فٟ األٔلٌٌ ٌٙب فٟ اٌٛلذ اٌنٞ أفند رّٕٛ ف١ٗ ؽٚبهح ِز١ّيفٟ ثالكُ٘ اٌٞج١٦١خ ٚاألفالل١خ ٚاالعزّب١٥خ 

ّق١ٖزٙب ٚٝبث٦ٙب . ئال أٔٙب ؽوٕذ وً اٌؾوٓ ٥ٍٝ اٌؾفبٟ ٥ٍٝ اٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ٚأْ رؾف٠ اٌزم١ٍل اٌّْولٟ فٟ 

ْ فٟ األٔلٌٌ فٟ أْ خ. ٚؽوٓ األِواء ٚاٌقٍفبء األ٠ِٛٛا٦ٌٍَٛ اٌفم١ٙخ ٚاٌل١ٕ٠خ ٚا١ٍّ٦ٌخ ٚاألكث١خ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌفٍَف١

١وٖ ِٓ ثالك اٌّْوق ف١ّب ٟ٘ ١ٍ٥ٗ فٟ ِغبالد ا٦ٌٍُ ٚا٦ٌّوفخ. أْ ٦ٚ٠ٛا كٌٚزُٙ ٥ٍٝ ِٕٛاي ا٦ٌواق ٚغ

اٌزأص١واد اٌزٟ أٚهصٙب ا٦ٌواق ٌٍفىو األٔلٌَٟ ٚثٖٛهح فبٕخ فٟ ِغبالد ا٦ٌٍُ ٚاٌفٍَفخ وبٔذ وض١وح ِٕن ثلا٠خ 

ّىٓ أْ ١ْٔو ٕٛهرٗ اٌو١ٍّخ ئما أعلٔب اٌز٦ج١و . ٠٠ٚأفنٖ ف١ٗ اٌزل٠ٚٓ  ثلأاٌموْ اٌضبٌش اٌٙغوٞ ٚ٘ٛ اٌٛلذ اٌنٞ 

ِٚب أرذ ثٗ ِٓ ٔزبئظ ٥ٍٝ رٞٛه اٌؾووخ اٌفىو٠خ فٟ األٔلٌٌ. ٚثلأٔب  ا١ٞ٦ٌّبدث٦٘  ئ١ٙبهئٌٝ ِب ١٦٠ٕٕب ٥ٍٝ 

ْ اٌمٛا٥ل الِٟ ٌٙنٖ اٌجالك فمل ٤ٙٚ اٌفبرؾٌٍّٛٔ ١ٙٛه ثٛاكه اال٘زّبَ ث٦ٍَٛ اٌّْوق ِٕن اٌفزؼ ا٦ٌوثٟ اإلٍ

ا٦ٌٍَٛ اٌّقزٍفخ  عٛأت ٠وافك اٌضمبفخ األٔل١ٌَخ . ٦ًٌٚ كهاٍخ ث٦٘ األٌٚٝ ٦ٌٍٍَٛ اٌّْول١خ ف١ٙب ٚاٌزٟ ثمٝ ١ٍٙب 

فٟ األٔلٌٌ ِٓ فالي اٌّٖبكه األ١ٌٚخ ١٦٠ٕٕب ٥ٍٝ رٌٍّ اٌٞبث٤ ا٦ٌوالٟ ف١ٙب . ٌنٌه عبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ ١ٕ٦ِخ 

هؽ١ً  ٥لك ِٓ ا٦ٌٍّبء فٟ ٘نا اٌّغبي ٚهٕل ؽووزُٙ ِٓ ؽ١ش ٥ٍَٚٛ رغو٠ج١خ،ِٓ فمٗ ٚؽل٠ش  اٌْو١٥خثب٦ٌٍَٛ 

ث٦٘ ُِٕٙ ئٌٝ ا٦ٌواق أٚ ٚفٛك ث٦٘ ا٦ٌٍّبء ا٦ٌوال١١ٓ ئٌٝ األٔلٌٌ صُ رٕبٌٕٚب ٥ٍَٛ اٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ث٦ل أْ رٞولٕب 

ثبٌؾل٠ش ٥ٓ اٌمٚبح اٌن٠ٓ ٌُٙ هؽٍخ ئٌٝ ا٦ٌواق . وّب ١ٙو ٌٕب ٥لك ال ٠َزٙبْ ثٗ ِٓ هٚاك ا٦ٌٍُ اٌن٠ٓ افزٖٛا فٟ 

ِٓ رأص١واد  ؽٍّزٗعيء ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٦ٌٍٍَٛ اٌزغو٠ج١خ ِٚب  اٌزأه٠ـ ٚاٌغغواف١خ ٚاٌفٍَفخ ٚونٌه فٖٖٕب

اٌّجؾش األف١و ٌٍزأص١واد االعزّب١٥خ ٚااللزٖبك٠خ ا٦ٌوال١خ فٟ اٌّغز٤ّ األٔلٌَٟ . ٚٔوعٛ ِٓ  عبء ٌنٌه٥وال١خ 

 ً ِٓ  اهلل أْ لل ٚفمٕب فٟ ٥وٗ ٘نٖ اٌّبكح ا١ٍّ٦ٌخ ٚاٌفىو٠خ ثبٌٖٛهح اٌٖؾ١ؾخ ِٚزٝ ِب ٚعلٔب ثبؽش آفو وّب

اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ اٌزٟ  ب فزٖجؼ ِٖلهاً  ٠وفلأْ رٚبف ٌٙ فأهعٛاري٠ل فٟ ِبكح اٌجؾش ا١ٍّ٦ٌخ ،  ا٦ٌٍِّٛبد اٌزٟ

 . ٌٍزبه٠ـ ا٦ٌبَ ثٖٛهح ٥بِخ ٚاألٔلٌَٟ ثٖٛهح فبٕخٔؾٓ ثٖلك رغ٤١ّ وً ِب ٠قٖٙب فلِخ 
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 الوثحث األول

 اى العلىم الشرعيح واللغح العرتيح التأثيراخ الوتثادلح في هيذ

 

بْ ٌجغلاك ١ٖٔت وج١و فٟ رى٠ٛٓ اٌضمبفخ األٔل١ٌَخ ، فىً ِٓ ٠فل ِٕٙب أٚ ِٓ اٌّلْ اٌىجوٜ وبْ ٠َزمجً ثزوؽ١ت و

ٚلله وج١و. ٦ًٌٚ كهاٍخ ث٦٘ ٕٕٛف ا٦ٌٍَٛ اٌّقزٍفخ فٟ األٔلٌٌ ِٓ فالي رزج٤ رٍه ا٦ٌٍَٛ فٟ اٌّٖبكه األ١ٌٚخ 

٥ٍٝ رٌٍّ اٌٞبث٤ ا٦ٌوالٟ ٠ىْٛ ِٖله ٥ْٛ ٌٕب
1

. ٚثّب أْ اال٘زّبِبد األٌٚٝ ٌألٔل١١ٌَٓ ثٖٛهح ٥بِخ ثب٦ٌٍَٛ  

 . أٚالً  ٚاٌٍغخ ا٦ٌوث١خ صب١ًٔب اٌل١ٕ٠خ ٚاٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ثبٌلهعخ األٌٚٝ ٌنٌه ٥ّلٔب ٥ٍٝ اٌجلء ثب٦ٌٍَٛ اٌْو١٥خ

 

 الفقه

َٚاٌفمٗ ٌغخ :   َٛ َفِم١ٗ،  ُٙ ًُ ٠فَمٗ ِفْمًٙب، َف َٗ اٌوع فُٙ غوٗ اٌّزىٍُ فٟ والِٗ اٞ  اٌْغ٤ّ ُفَمٙبء.َفِم
2
. 

ً  : ٘ٛ ٦ِوفخ أؽىبَ اهلل ر٦بٌٝ فٟ أف٦بي اٌّىٍف١ٓ ثبٌٛعٛة ٚاٌؾنه ٚإٌلة ٚاٌىواِخ ٚاإلثبؽخ   اٌفمٗ إٞالؽب

ٚأجَبٝٙب ٥ٓ أكٌزٙب اٌزف١ٍ١ٖخ ، ٠َّٚٝ ٘ٛ ٥ٍُٚ إٔٛي اٌفمٗ ث٦ٍُ اٌلها٠خ أ٠ٚبً  ، ٥ِٛٙٛٚٗ 

١خ ِٓ ؽ١ش ُرَزٕجٜ ِٕٙب األؽىبَ اٌْو١٥خ ِٚجبكئٗ ِأفٛمح ِٓ ا٦ٌٍَٛ ا٦ٌوث١خ األكٌخ اٌْو١٥خ اٌىٍ

ٚث٦٘ ا٦ٌٍَٛ اٌْو١٥خ وإٔٛي اٌىالَ ٚاٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش ٚث٦٘ ا٦ٌٍَٛ ا٦ٌم١ٍخ ، ٚغب٠زٗ 

رؾ١ًٖ ٍِىخ اٍزٕجبٛ األؽىبَ اٌْو١٥خ اٌفو١٥خ ِٓ أكٌزٙب األهث٦خ ) اٌىزبة ، إٌَخ ، اإلعّب٣ ، 

اٍزٕجبٛ رٍه األؽىبَ ٥ٍٝ ٚعٗ اٌٖؾخ  اٌم١بً ( ٚفبئلح
3

 . 

فن ٥ٍُ اٌفمٗ ؽ١ياً  ٚا٦ٍبً  ِٓ أفىبه إٌبً ٚؽ١برُٙ ا١ٍّ٦ٌخ، ٚلل ٥وف أثٓ فٍلْٚ ٥ٍُ اٌفمٗ ٕٚٚفٗ ثأٔٗ : ٠ُمٖل أ

ثٗ ٦ِوفخ األؽىبَ اٌْو١٥خ فٟ أف٦بي اٌّىٍف١ٓ َِزٕجٞخ ِٓ اٌىزبة ٚإٌَخ إٌج٠ٛخ اٌّٞٙوح ِٚب ٔٔ ١ٍ٥ٗ اٌْو٣
4
 

 ّب اٌؾبي فٟ اٌّْوق فأْ أً٘ األٔلٌٌ أٌٚٛا ٥ٕب٠خ وج١وح ثب٦ٌٍَٛ اٌْو١٥خ ٚأٌٚٙب اٌفمٗ . ٌنٌه ٍٕزٕبٚي : , ِٚضٍ

 

 طالب العلن الىافذيي هي العراق إلى األًذلس  –أ  

ً  ِؾً  ؽممذ األٔلٌٌ ٚؽلرٙب اٌل١ٕ٠خ ثارجب٥ٙب اٌّن٘ت اٌّبٌىٟ ؽ١ش ٌُ رورل ٥ٕٗ ث٦ل مٌه ، ٚاٌنٞ ؽً ه١ٍّب

٘ـ (  157ِبَ األٚىا٥ٟ ) د ِن٘ت اإل
5

. ٚوبْ ِٓ فمٙبء اٌّبٌى١خ اٌّْبهلخ ِٓ أً٘ ثغلاك اٌن٠ٓ كفٍٛا األٔلٌٌ  

 ا٦ٌٍُ :ٚؽضٛا ٍٝجزُٙ ٥ٍٝ 

٘ـ(ٕبؽت وزبة 403د (:هٜٚ ٥ٓ اثٓ اٌفوٟٙ )د  413أثٛ اٌمبٍُ ٥جل ا٦ٌي٠ي ثٓ ع٦فو اٌجغلاكٞ )  -

ٚوبْ ِٓ فمٙبء اٌّبٌى١خ٘ـ  400رأه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ فٟ ِل٠ٕخ ث١ٍَٕخ فٟ ٍٕخ 
6

 . 

ً ٌٍؾل٠ش ٥بهفبً  ثبألٕٛي ، كفً األٔلٌٌ ٍٚىٓ  ؽبف٢بأثٛ اٌّىبهَ ٘جخ اهلل اٌؾ١َٓ : وبْ فم١ٙبً  ٥بٌّبً    -

ٚرٌٛٝ اٌمٚبء ف١ٙب ئّج١ٍ١خ
7

 . 

٥جل ا١ٌٍٞف أثٓ أثٟ ٝب٘و أؽّل ثٓ ِؾّل اٌٙبُّ اٌٖلفٟ ِٓ أً٘ ثغلاك ، وبْ ِٓ ١ّٛفٗ أثٟ اٌفوط   -

، ًٕٚ األٔلٌٌ ٚألبَ فٟ غؤبٝخ ٚوبْ فم١ٙبً  ٍِّبً  ثب٦ٌٍَٛ األفوٜ أثٓ اٌغٛىٞ
8

 . 

٥ٍٟ ثٓ ثٕلاه اٌجغلاكٞ -
9
 . 

٥ٍٝ أوضو ِٓ ٘إالء اٌجغبككح اٌن٠ٓ كفٍٛا األٔلٌٌ هغُ أٔٙب ِمزٚجخ ئال أٔٙب ثلا٠خ ٌلهاٍخ الثل ٌجبؽضٙب  ٌُٚ أ٥ضو

 ٌلٜ غ١ؤب الثل أْ ٔوفل ثٗ اٌجؾش ا٦ٌٍّٟ . ِزبث٦زٙب ث١ٓ إٌٖٛٓ ِٚزٝ ِب رٛفود ٌل٠ٕب ٦ٍِِٛبد أوضو أٚ

 

 طالب العلن الراحليي هي األًذلس إلى العراق  –ب  

ِٚضٍّب وبْ ٚافل٠ٓ ِٓ ا٦ٌواق ففٟ اٌّمبثً وبْ ٕ٘بن هاؽ١ٍٓ ِٓ ٝالة ا٦ٌٍُ الثل ؽزٝ ِٓ ث١ُٕٙ ٥ٍّبء  

ٍُ فٟ مٌه اٌٛلذ ، ٌنٌه فمل هؽً هؽٍٛا ئٌٝ ا٦ٌواق ، ١ٍّب ٚأْ اٌوؽٍخ فٟ ٍٝت ا٦ٌٍُ إٔجؾذ ٥وفبً  ٌٞبٌت ا٦ٌ

  ٙبء األٔلٌٌ ئٌٝ ا٦ٌواق ُِٕٚٙ : ٥لك ِٓ فم

٘ـ ( أٔلٌَٟ ٦ِوٚف ثبأل٥ْٝ ، وبْ فم١ٙب  221ِؾّل ثٓ ١٥َٝ ثٓ ٥جل اٌٛاؽل ثٓ ٔغ١ؼ ا٦ٌّبفوٞ ) د -

هٜٚ ٥ٓ إٔؾبة ِبٌه ثٓ أٌٔ ٚرفمٗ ١ٍ٥ُٙ ،ً ٥بٌّبً  
10
ٚوبْ ٠ن٘ت فٟ األّوثٗ  ِن٘ت أً٘ ا٦ٌواق ،  

بْ ٥ٍّٗ ٥وال١بً ئم و
11

 ٌنٌه ٘ٛ رأصو ثّب ر٦ٍّٗ ٚكهٍٗ فٟ ا٦ٌواق ٚٔمً ئٌٝ األٔلٌٌ ِب ر٦ٍّٗ .   
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٘ـ ( ِٓ أً٘ لوٝجخ ٠ىٕٝ أثب ِؾّل ِٓ أً٘ ل٦ٍخ أ٠ٛة  ٥383جل اهلل ثٓ ِؾّل ثٓ اٌمبٍُ اٌموٝجٟ ) د  -

١َٓ ٤ٍّ فٟ األٔلٌٌ ِٓ أؽّل ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ٥جبً ِٚٓ ٚ٘ت ثٓ ١٥َٝ ٚهؽً ئٌٝ اٌّْوق ٍٕخ فّ

ٚصالصّبئخ ، ٚكفً ا٦ٌواق ٤ٍّٚ ثبٌجٖوح ِٓ ٥ٍّبئٙب ٚكفً ثغلاك ٤ٍّٚ ثٙب ِٓ أثٟ ٥ٍٟ ثٓ اٌٖٛاف 

ً  ال ٠قبف فٟ اهلل ٌِٛخ الئُ ، ٚوبْ ٠ْجٗ  ، ا٦ًٌٍ ألثٓ ؽٕجً َِٕٚل أؽّل ثٓ ؽٕجً ، ٚوبْ ك٠ٕبً  ٚه٥ب

ُ ثَف١بْ اٌضٛهٞ فٟ ىِبٔٗ ، ٥ٕٚل ٘ٛكرٗ ٍىٓ لوٝجخ ٚثلأ ٠لهً وً ِ ِٓ وزت ٥ٍُٚ ٥ٍٝ  ب عٍجٗ

ٝالثٗ
12
  . 

 

٘ـ ( ِٓ أً٘ ّنٚٔخ ، ٠ىٕٝ أثب ٥ّو . ٤ٍّ ثموٝجخ ِٓ  ٠383ٍٛف ثٓ ِؾّل ثٓ ١ٍٍّبْ اٌّٙنأٟ )  -

ؽً ئٌٝ اٌّْوق لبٍُ ثٓ إٔج٤ ، ِٚؾّل ثٓ ٥جل اٌَالَ اٌقْٕٟ ِٚؾّل ثٓ ٥ّو ٥ّو ثٓ ٌجبثخ ، ٚه

١و اٌٞجوٞ ٌٍموآْ اٌىو٠ُ ، ٚرأه٠ـ ٘ـ ( ٚفبٕخ رفَ ٥ٚ310ٕٟ ثىزت اٌٞجوٞ ) ٚثمٟ ٥ْوح أ٥ٛاَ ،

اٌٍّٛن ٚاألِواء ٚ٘ٛ وزبة ا٦ٌٍّبء ، ٚغ١و٘ب ، ٤ٍّٚ وزت اٌْبف٦ٟ اٌىج١و ) ٥ْو٠ٓ ِٚبئخ عيء ( 

٤ٍّٚ وزبة األِٛاي ألثٟ ٥ج١ل ٥ٚبك ئٌٝ األٔلٌٌ ٚ٘ٛ ٠ؾًّ ٘نا ا٦ٌٍُ اٌىج١و اٌنٞ ٍقوٖ فٟ فلِخ 

ا٦ٌٍُ ٌنٌه ووِٗ أً٘ األٔلٌٌ
13
  . 

 

٘ـ ( : ٚ٘ٛ ١ٍٍّبْ ثٓ فٍف ثٓ ٚاهس اٌجبعٟ ، إٍٔٗ ِٓ ِل٠ٕخ ث١ًٍّٞٛ  474ٌجبعٟ ) د أثٛ ا١ٌٌٛل ا  -

ً  ، هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٚكفً  ً  ٥ٚبٌّب ً  ِؾلصب ، صُ أٔزمً ٤ِ ٥بئٍزٗ ئٌٝ ثبعٗ ٚأ١ٌٙب َٔت . وبْ فم١ٙب

ثٓ إًٌّٛ ٚأٍزمو فٟ ثغلاك صالس أ٥ٛاَ ٠زلاهً اٌفمٗ ٠ٚىزت اٌؾل٠ش ، ٚوبْ ِٓ ١ّٛفٗ إٌّٖٛه 

اٌق١ٞت اٌجغلاكٞ ٤ٍّٚ وزبة اإللٕب٣ فٟ اٌمواءاد ا٦ٌْو ِٓ أثٟ اٌؾَٓ ثٓ ٥ٍٟ اٌجغلاكٞ ٤ٍّٚ ِٓ 

  ً ً  ٚافوا ١ّٛؿ ٚو٦ٍّبء وض١و٠ٓ ِٓ أثٛ ئٍؾبق ا١ٌْواىٞ ٚغ١وٖ . صُ هع٤ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚلل ٔبي ؽ٢ب

ٚهٜٚ ٥ٕٗ عّب٥خ ُِٕٙ اٌؾبف٠ أثٛ ثىو اٌٞوُٝٛ ٚغ١وٖ
14.

و األٔلٌَٟ ، ٚلل ِٓ رال١ِنٖ أثٓ ٥جل اٌج 

ً  ٦٠ًّ ؽبهً ١ٌٍٟ ٌؾواٍزٗ اٌلهٚة فٟ  ٥وف فٟ األٔلٌٌ ) ١ّـ األٔلٌٌ ( ، ٚموو أٔٗ وبْ فم١وا

ثغلاك ٠ٚلهً ٠ٚأفن ا٦ٌٍُ فٟ إٌٙبه 
15

. رون ٌٕب ِإٌفبد ٥ل٠لح ٚفٟ ِٛا٤١ٙ ِقزٍفخ ، ئال أْ أغٍجٙب 

 فم١ٙخ ٔٛعي ث٦ٚٙب : 

 األٍز١فبء فٟ ّوػ اٌّٛٝأ   -

 إٌّزمٝ   -

 ّبء اإل٠ -

 اٌّمزجٌ فٟ ٥ٍُ ِبٌه ثٓ أٌٔ  -

 إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ ............... اٌـ  -

 

٘ـ ( ا٦ٌّوٚف ثـ أثٓ ٍىوٖ ، وبْ ئِبَ ِؾلس هؽً ٚكفً ا٦ٌواق  514اٌٖلفٟ ) دؽ١َٓ ثٓ ِؾّل  -

ٚهٜٚ ٥ٓ عّب٥خ ف١ُٙ وضوح ُِٕٙ أثٛ اٌفًٚ أؽّل ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ف١وْٚ ٚأثٛ اٌفًٚ أؽّل ثٓ ِؾّل 

ب ٥بك ئٌٝ األٔلٌٌ هٜٚ ٥ٓ أثٟ ا١ٌٌٛل اٌجبعٟ األٔلٌَٟ ٚغ١وٖ ِٓ األئّخ ٚا٦ٌٍّبء األٕجٙبٟٔ ٥ٕٚلِ

١ّٙلاً  فٟ ا٦ٌبَ اٌّنوٛه أ٥الٖ ٌُٚ ٠ىٓ فٟ ّوق األٔلٌٌ فٟ ٥ٍّٗ ثبٌؾل٠ش ٚاٌٛه٣ ، ِٚبد 
16

 . 

 

 ٌفم١ٗ ا٦ٌبٌُ٘ـ ( ا 525ّٟٝٛ ) دف ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ أ٠ٛة اٌفٙوٞ اٌٞوأثٛ ثىو ِؾّل ثٓ ا١ٌٌٛل ثٓ فٍ  -

) ٍواػ اٌٍّٛن ( ٚوفٝ ثٗ ك١ٌالً  ٥ٍٝ ٥ٍّٗ ،هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٚكفً ا٦ٌواق ،  ا١ٌْٙو ٌٗ وزبة أٍّٗ

ِؾّل اٌغوعبٟٔ ٤ٍّٚ ثبٌجٖوح ِٓ أثٟ  ٦ٌٍُ ِٓ ١ّٛفٙب ٚرفمٗ ٥ٍٝ ٠ل أثٛٚىاه ثغلاك ٚاٌجٖوح ٚأفن ا

اٌٖلفٟ ٚغ١وُ٘ . ٥ٍٟ اٌززوٞ ، هٜٚ ٥ٕٗ عّب٥خ ِٓ اٌؾفبٟ ُِٕٙ اٌؾبف٠ أثٛ ثىو ا٦ٌوثٟ ٚأثٛ ٥ٍٟ 

ٌٗ رٛا١ٌف وض١وح أفوٜ ِٕٙب )) اٌز١ٍ٦مخ فٟ اٌقالف١بد ( (( فٟ فَّخ أٍفبه 
17

فٟ فَّخ أٍفبه ٚوبْ 

٠ٍمت فٟ ثغلاك ثبألٍزبم 
18
. 
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أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ ٍوالخ اٌْبٝجٟ ثٓ ِؾّل ثٓ أثوا١ُ٘ أثٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ٍوالخ ِؾٟ اٌل٠ٓ األٖٔبهٞ  -

ا٦ٌواق ٚوبْ ِٓ أئّخ اٌفمٗ ٘ـ ( هؽً ٚكفً  662اٌْبٝجٟ ) د 
19

 . 

 

٘ـ ( كفً ا٦ٌواق ِور١ٓ  563أثٛ ثىو األٔلٌَٟ اٌغ١بٟٔ ِؾّل ثٓ ٥ٍٟ ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ِؾّل ثٓ ٠بٍو )  -

ٌٚمٟ أئّزٙب فٟ اٌفمٗ 
20

 . 

 

٘ـ ( اٌٍّمت ثـ ١ٙبء اٌل٠ٓ، ِٓ  567أثٛ ثىو ٠ؾ١ٝ ثٓ ٦ٍلْٚ ثٓ رّبَ ثٓ ِؾّل األىكٞ اٌموٝجٟ ) د  -

ٛ ٚاٌٍغخ ٚغ١و ٓ ٌٗ ٥ٍُ ٚا٤ٍ فٟ اٌفمٗ ٚاٌمواءاد ٥ٍَٚٛ اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚاٌؾل٠ش ٚإٌؾاألئّخ اٌّزأفو٠

٘ـ ( ٚلوأ ثٙب اٌموآْ ٤ٍّٚ وزجبً  وض١وح  517ْوق ًٕٚٚ ا٦ٌواق ٚكفً ثغلاك ٍٕخ ) مٌه ، كفً ئٌٝ اٌّ

٘ـ  567ِٕٙب وزبة ١ٍج٠ٛٗ ، ٚلوأ اٌؾل٠ش ٚأٍزٛٝٓ إًٌّٛ ٚرٛفٟ ثٙب ٍٕخ 
21

 . 

 

ؽٖو ِٓ هؽً ُِٕٙ  اٍزؾبٌخَٕجخ ألً٘ األٔلٌٌ اٌٛافل٠ٓ ٥ٍٝ ا٦ٌواق ٚوبْ موو أثوىُ٘ ألٔٗ ٘نا وبْ ثبٌ

ً  فٟ ِب رنووٖ اٌّٖبكه ا٦ٌوث١خ ٚرموٖ  ئٌٝ ثالك اٌّْوق ٚفبٕخ ا٦ٌواق ٌٍٞت ا٦ٌٍُ ٢٠ٚٙو ٘نا ٚاٙؾب

ُ وبٔٛا ِٓ ٌىضورُٙ ٚوٍُٙ أٚ عٍٙ ثبإلِىبْاٌّٖبكه اٌّٛصٛلخ فٟ أْ ؽٖو األ١٥بْ ِٓ اٌلاف١ٍٓ ٌَجت 

 اٌفٚالء ثّب ٌُٙ ِٓ ِىبٔخ ك١ٕ٠خ ، أٚ ٦ِوفخ ١ٍّ٥خ فٟ وبفخ ِغبالد ا٦ٌٍُ فُّٕٙ ِٓ أرقن ا٦ٌواق ٕٚٝبً  ئٌٝ

ِبد ف١ٗ ُِٕٚٙ ِٓ ٥بك ئٌٝ األٔلٌٌ ١ٌؾلس ثىً ِب ٦ٍّٗ أٚ ٠إٌف ٥ٍٝ ّبوٍخ ِب ٥وفٗ ِٓ ٥ٍُ ٚوزت .  أْ

فؼ ا١ٌٞت ئما ٕؼ اٌز٦ج١و فمل موو ا٦ٌل٠ل ِٓ ٌٚوثّب ٠غل اٌجبؽش ٙبٌزٗ فٟ ٘نا ا٣ٌّٛٙٛ فٟ ٥ٍِٛٛخ ٔ

)) ٥ٍٝ :١ٌٌ ثاِىبٔٗ مٌه ٥ٍٚٝ ؽل لٌٛٗ  ثأٔٗٗ ٘ٛ ثٕفَٗ ث اٌْق١ٖبد ، ال ٥ٍٝ ٍج١ً اٌؾٖو اٌنٞ ٦٠زوف

ِإكِ  ٌّالَ (( فغبء اٌجبة اٌقبٌِ وٍٗ ٌنوو اٌوعبي  ٚافزٖبهٚعٗ اٌزٍٜٛ ِٓ غ١و إٔٝبة كا٣ٍ  ئٌٝ اًٌٍّ 

ُٙ ُٚفٖٔ اٌجبة اٌَبكً ٌٍٛافل٠ٓ ٥ٍٝ األٔلٌٌ فغبء ٥لكُ٘ لواثخ ِئخ ٚصّب١ٔٓ ِٓ األٔلٌٌ ٤ِ اٌز٦و٠ف ث

رمو٠جبً  
22

 . 

 

 الحذيث 

 لجً اٌجلء ثبٌّؾلص١ٓ الثل ِٓ ر٦و٠ف اٌؾل٠ش ٌغخً  ٚإٞالؽبً  .  

ر٦و٠ف اٌؾل٠ش ٌغخً  : ٙل اٌمل٠ُ ٠َٚز٦ًّ فٟ ل١ًٍ اٌىالَ ٚ وض١وٖ  
23

 . 

 ٚف٦ٍٗ ٚرمو٠وٖ ٚل١ً اٌقالٕخ فٟ اٌؾل٠ش ، ٚل١ً ٘ٛ لٛي إٌجٟ  ٚفٟ االٕٞالػ : ٘ٛ لٛي اٌوٍٛي  

 ٖاٌّوٚٞ ِٓ ف٦ٍٗ ٚلٌٛٗ ٚرمو٠و
24.

  

ثٓ ٥جل اٌجو٦ًٌٚ لٛي اثلأد كهاٍبد اٌؾل٠ش فٟ األٔلٌٌ ِٕن ىِٓ ِجىو ؽ١ش أٔٗ ٥وفٛا ثؾمٙب 
25
٠لًٌ ٥ٍٝ مٌه  

، ا١ٌٙئخ   ٥ي ٚعً ، ٍٕٚخ هٍٛي اهلل ٢ٔو ف١ٗ اٌٞبٌت ، ٥ٕٟٚ فجٗ ا٦ٌبٌُ ، ث٦ل وزبة اهلل )) أْ أٚي ِب:فمبي 

ٚاٌّفَوح ٌّغّالد وزبثٗ ٚاٌلاٌخ ؽلٚكٖ ٚاٌّفَوح ٚاٌٙبك٠خ ئٌٝ اٌٖواٛ  اٌزٟ ٍبه ١ٍ٥ٙب اٌوٍٛي ِؾّل 

اٌَّزم١ُ (( ٌٚٛ رٖفؾٕب وزت اٌزواعُ األٔل١ٌَخ ٌٛعلٔب أٍّبء ا٦ٌل٠ل ِٓ ا٦ٌٍّبء اٌّؾلص١ٓ ١ٌٌٚ ِٓ اًٌَٙ أْ 

ٍٕمزٖو ٥ٍٝ اٌّؾلس اٌجبهى ٚاٌنٞ ٌٗ ِإٌفبد ٍٛاء أٌفٙب فٟ ا٦ٌواق ٚؽٍّٙب ئٌٝ األٔلٌٌ ٔنوو وً اٌّؾلص١ٓ ٌنا 

ٚاٌزوو١ي ٥ٍٝ وً ِب ٘ٛ ُِٙ ٚ٘نا ٔبرظ ِٓ وضوح اٌٛافل٠ٓ ٥ٍٝ ا٦ٌواق ، ٌنٌه أفزؤب  ٌالفزٖبهأٚ ثب٦ٌىٌ ٚمٌه 

ٙل ٚٚلذ ٚأْ ٚافمٕب األٚي لس ٚاألك٠ت ٚثقالف مٌه ٍٛف َٔزغوق عاٌّؾفٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٥ٍٝ اٌفم١ٗ ٚا٦ٌبٌُ ٚ

 فىبْ أٚي اٌّؾلص١ٓ ٘ٛ : ٠ّىٓ . فبٌضبٟٔ ال

 

٘ـ ( وبْ ئِبِبً  فٟ اٌؾل٠ش ٥بٌّبً  ؽبف٢بً  ٦ٌٍٍٗ ث١ٖواً  ثٞولٗ ،  305ِؾّل ثٓ أثوا١ُ٘ ثٓ ؽْٕٛ ) د  -

 ثٓ ؽٕجً ٤ٍّٚ ِٓ أؽّلئٌٝ اٌّْوق كفً ثغلاك ٤ٍّٚ ثٙب ِٓ عّب٥خِ  ٥ٍّبء ُِٕٙ ٥جل اهلل ثٓ  ٌٗ هؽٍخ

أثٓ لز١جخ ث٦٘ وزجٗ 
26

 . 
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٘ـ ( ِؾلس أٔلٌَٟ  340لبٍُ ثٓ إٔجغ ثٓ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف أثٛ ِؾّل اٌج١برٟ ) د  -
27(1)

هؽً ئٌٝ  

٘ـ ٚكفً ا٦ٌواق فٍمٟ ِٓ أً٘ اٌىٛفخ ث٦٘ هعبي ا٦ٌٍُ ٚاٌؾل٠ش ُِٕٙ لب١ٙٙب  274اٌّْوق ٍٕخ 

ٌٝ ثغلاك ٤ٍّٚ ِٓ اٌمبٟٙ أٍّب١٥ً ثٓ اثوا١ُ٘ ثٓ أثٟ ا٦ٌٕجٌ ٚاثوا١ُ٘ ثٓ ٥جل اهلل اٌمٖبه ، صُ أٔزمً ئ

أٍؾبق لبٟٙ اٌمٚبح ٚأؽّل ثٓ ى١٘و ثٓ ٕوة ٚغ١وُ٘ وـ ١٥ل اهلل ثٓ اإلِبَ أؽّل ثٓ ؽٕجً ٚوزت 

٥ٓ أثٓ أثٟ ف١ضّخ 
28
ربه٠قٗ ، ٤ٍّٚ ِٓ أثٓ لز١جخ اٌىض١و ِٓ وزجٗ ، ٚوبْ ِٓ أئّخ اٌّؾلص١ٓ  

29
، ٥ٕٚل 

غو٠ت اٌموآْ " ٚ " ّىً اٌموآْ " ٚأعز٤ّ ؽٌٛٗ ٥ٛكرٗ ئٌٝ األٔلٌٌ عٍت " وزبة ا٦ٌّوف " ٚ " 

ا٦ٌل٠ل ِٓ اٌٞالة ْٔوٚا ِب كهٍٖٛ ١ٍ٥ٗ ِٓ ٘نٖ اٌىزت ا٦ٌوال١خ ، ئٙبفخ ئٌٝ مٌه وبْ ٥ٍٝ ٦ِوفخ 

ثبٌٕؾٛ ٚاٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ٚا٦ٌْو ، ٚوبْ ٠ْبٚه فٟ األؽىبَ ، ٕٕٚف ٥ٍٝ وزبة " إٌَٓ " ألثٟ كاٚٚك 

َ ا٦ٌواق ٚعل أْ أثب كاٚٚك لل رٛفٟ لجً ٌِٕٚٛٗ  ث١َو فٍّب فبرٗ ؽ٠ وزبثبً  فٟ اٌؾل٠ش ٍٚججٗ أٔٗ ٌّب لل

اٌٍمبء ثٗ ) ثأثٟ كاٚٚك ( ٥ًّ ِٖٕفبً  فٟ إٌَٓ ِقزبهاً  ِٕٙظ أثٟ كاٚٚك ٚفوط اٌؾل٠ش ِٓ هٚا٠زٗ صُ 

أفزٖوٖ ٍّٚبٖ )) اٌّغزجٝ (( ٚف١ٗ ِٓ اٌؾل٠ش إٌَّل أٌفٓ ٚأهث٦ّبئخ ٚر٦َْٛ ؽل٠ضبً  فٟ ٍج٦خ أعياء 
30

ٌٗ وزبة فٟ " فٚبئً لو٠ِ " ، ٚوزبة " إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ " ٚوزبة فٟ غوائت ؽل٠ش ِبٌه ثٓ . ٚ

أٌٔ " ِّب ١ٌٌ فٟ اٌّٛٝأ " ٚوزبة فٟ "   األَٔبْ "
31

 . 

ً  فٟ ا٦ٌمٛي األٔل١ٌَخ ِٚلٜ ٥ٕب٠زُٙ ٚؽوُٕٙ ٥ٍٝ أفن وً ِب ِٛعٛك فٟ  ٠ٚجلٚ أْ اٌزأص١و ا٦ٌوالٟ ٚاٙؾب

ب٠ٚٓ وزت لبٍُ ثٓ إٔجغ ِزأصوح ثّب ِٛعٛك فٟ ا٦ٌواق ِٓ وزت ٌنٌه ؽوٓ ٥ٍٝ ا٦ٌواق ِٓ ٥ٍُ ٌّٚب عبءد ٥ٕ

 ٔمً وً ِب ِٛعٛك ٕ٘بن ئٌٝ األٔلٌٌ ال ثً ٍبه ٥ٍٝ فٞبُ٘ فٟ اٌزأ١ٌف ٚاٌىزبثخ . 

 

٘ـ (  633ِغل اٌل٠ٓ ٥ّو ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٥ٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ اٌغ١ًّ ا٦ٌّوٚف أثٛ اٌقٞبة ثٓ كؽ١ٗ ) د  -

ِٚٓ اٌؾفبٟ اٌضمبد . هؽً ئٌٝ ا٦ٌواق ٤ٍّٚ ِٓ عٍخ ٥ٍّبء ُِٕٙ أثٛ اٌفوط  وبْ ِٓ وجبه اٌّؾلص١ٓ ،

ثٓ اٌغٛىٞ  . ٕٕف وزجبً  وض١وح ِٕٙب وزبة )) اٌز٠ٕٛو فٟ ٌِٛل اٌَواط ا١ٌّٕو (( ٕٕفٗ ٥ٕل للِٚٗ ئٌٝ 

٘ـ  604أهثً ٍٕخ 
32

ِٓ ا٦ٌّغياد ((  ، ٕٕٚف أ٠ًٚب )) ا٠٢بد اٌج١ٕبد فٟ موو أ٥ٚبء اٌوٍٛي 

ٚوزبة )) إٌجواً فٟ أفجبه ثٕٟ ا٦ٌجبً (( ٚوزبة ))األ٥الَ اٌّج١ٓ  ))  ) ّوػ أٍّبء إٌجٟٚوزبة )

ٍِىٙب ٢ِفو  ا٘زّبَفٟ اٌّفبٍٙخ ث١ٓ أً٘ ٕف١ٓ (( ٠ٚجلٚ أٔٗ ٕٕفٙب فٟ ا٦ٌواق )) أهثً (( ٥ٕلِب هأٜ 

ىٖ ِمبثً ٘نٖ اٌزٖب١ٔف أٌف ك٠ٕبهوجوٞ ثبٌٌّٛل إٌجٛٞ فٟ وً ٥بَ فأعبوٛ
33

 . 

 

 ء القضا

 أِب ِٓ أُ٘ اٌمٚبح اٌن٠ٓ هؽٍٛا ئٌٝ ا٦ٌواق ٥ٚبكٚا ئٌٝ األٔلٌٌ ُٚ٘ ٠ؾٍّْٛ ٦ُِٙ األؽىبَ اٌفم١ٙخ ِزأصو٠ٓ

 ثبٌّنا٘ت اٌّٛعٛكح آٔنان ُ٘ : 

ؾ١ٝ ثٓ ٠ؾ١ٝ ا١ٌٍضٟ وبْ ٥ٍَََُ  األٔلٌٌ ٠٘ـ ( ِٓ ثٕٟ 337اٌمبٟٙ أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ أثٟ ١٥َٝ )د  -

،  اٌوٚا٠بدهؽٍٙب ئٌٝ اٌّْوق ِٕٚٙب ئٌٝ ا٦ٌواق ٚع٤ّ اٌىض١و ِٓ  ، ٌٟٚ اٌمٚبء ثموٝجخ ث٦ل هؽٍخ

ً ٦ِز١ٕبً  ثب٢صبه عب٦ِبً  ٌٍَٕٓ ، ِزٖوفبً  فٟ ٥ٍُ اإل٥واة ٦ِٚبٟٔ ا٦ٌْو . اٍزمٚبٖ  ؽبف٢بٚوبْ فم١ٙبً  

، صُ إٔجؼ لبٟٙ اٌغّب٥خ  ٚثغبٔٗ٘ـ (٥ٍٝ اٌج١وح  350 – 300إٌبٕو ٥جل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّٛك ) 

ثموٝجخ  
34
.  

 

٘ـ ( ٚ٘ٛ اٌؾ١َٓ ثٓ ِؾّل ٦٠ٚوف ثأثٓ ٍىوح ،  514اٌمبٟٙ اٌىج١و ا٦ٌّوٚف أثٛ ٥ٍٟ اٌٖلفٟ ) د  -

وبْ ِغب٘لاً  ِواثٞبً  أٍزْٙل فٟ ٚل٦خ وزٕلح 
35

٘ـ ، صُ  418٘ـ ( . هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٍٕخ  514ٍٕخ ) 

، ٚم٘ت ئٌٝ ٚاٍٜ  كفً ئٌٝ اٌجٖوح ٚأفن ِٓ ١ّٛفٙب أثب ٦٠ٍٝ اٌّبٌىٟ ٚأثب ا٦ٌجبً اٌغوعبٟٔ ٚغ١وُ٘

٘ـ ٚألبَ ثٙب  ٤ٍّٚ482 ِٓ أثٟ ا٦ٌّبٌٟ ِؾّل ثٓ ٥جل اٌَالَ  األٕجٙبٟٔ ٚغ١وٖ . ٚكفً ثغلاك ٍٕخ 

ِلح ٠ٍٛٝخ ؽٛاٌٟ فٌّ ٍٕٛاد ٤ٍّٚ ِٓ أثٟ اٌفًٚ أثٓ ف١وْٚ ٥ٚٓ أثٟ اٌؾَٓ اٌّجبهن ٚغ١وُ٘ 
36

 . 
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وثٟ ، اإلِبَ ا٦ٌبٌُ اٌمبٟٙ ا١ٌْٙو ٘ـ ( ٚ٘ٛ أثٛ ثىو ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ا٦ٌ 543أثٛ ثىو ثٓ ا٦ٌوثٟ ) د -

، هؽً ئٌٝ ا٦ٌواق ٤ٍّٚ ثجغلاك ِٓ وجبه ٥ٍّبئٙب ُِٕٙ اإلِبَ  ئّج١ٍ١خفقو اٌّغوة ، لبٟٙ لٚبح 

ِؾّل اٌْبّٟ ، وزت ِب ٠موة ِٓ صالص١ٓ ِإٌفبً  فٟ ا٦ٌٍَٛ اٌل١ٕ٠خ ،ٚوبْ ٌٕٚٛٗ ئٌٝ ثغلاك أ٠بَ اٌق١ٍفخ 

اٌّمزلٜ ثبهلل 
37

ً  ٥ٍٝ ٠ل أثٛ اٌؾَٓ اٌّجبهن ٚاٌمبٟٙ أثٛ ثووبد  . ، ٚوبْ ٤ِ ٚاٌلٖ ٚكهً أ٠ٚب

اٌؾٕجٍٟ ٚأرًٖ ثبإلِبَ اٌغياٌٟ فٟ اٌّلهٍخ ا٢ٌٕب١ِخ ٚ٘ٛ ئِبَ فٟ األٕٛي ٚاٌفو٣ٚ 
38

. أِب آصبهٖ 

) أٔٛاه  ِٚإٌفبرٗ فٟٙ وض١و ِٓ اٌّٞج٣ٛ ِٕٚٙب اٌّفمٛك ، ٚٔنوو ِٕٙب ٥ٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾٖو

( ، ) اٌّمزجٌ ِٓ اٌمواءاد ( ) األؽبك٠ش اٌٍََّالد ( ، ) ّوػ اٌؾل٠ش ( اٌفغو( ، ) أؽىبَ اٌمواءاد 

فٟ اٌزأه٠ـ ِٕٙب ) رور١ت ِإٌفبد ا٦ٌٛإُ ِٓ اٌمٛإُ ( ) وزبة ا٦ٌمل األوجو ٌٍمٍت األٕغو ( ، ٌٚٗ  )،

اٌوؽٍخ ٌٍزوغ١ت فٟ اٌٍّخ ( 
39

١بْ األ١٥بْ ( ٌٚٗ وزبة ٥ُوف ثـ  ) رور١ت اٌوؽٍخ ( ّوػ ف١ٗ ٥، ) أ

ٍزٗ ِٓ األٔلٌٌ ئٌٝ ا٦ٌواق ٚكٚا٥ٟ ٘نٖ اٌوؽٍخ ، ؽ١ش أٚهك أْ ٠ٍٛف ثٓ ربّف١ٓ ، أأل١ِو هؽ

اٌّواث١ٞٓ ٘ٛ اٌنٞ ث٦ضٗ ئٌٝ ثغلاك ،ٚل١ً أٔٗ ٘وة ِٓ اٌّواث١ٞٓ فٛفبً  ألُٔٙ أهاكٚا لزٍٗ 
40

. ٚال ٠ّٕٙب 

ٚأٔٗ أؽل هٚاك اٌؾووخ اٌَجت اٌنٞ ك٥بٖ ئٌٝ كفٌٛٗ ثغلاك ثمله ِب ٠ّٕٙب ِإٌفبرٗ ٚآصبهٖ اٌزٟ فٍل٘ب ٌٕب 

اٌفىو٠خ ا٦ٌوث١خ ِب ث١ٓ األٔلٌٌ ٚا٦ٌواق ، فمل كهً ٥ٍٝ ٠لٖ وجبه ٥ٍّبء ا٦ٌواق ٚث٦ل ؽٍمخ ًٕٚ ث١ٓ 

 اٌّْوق ٚاٌّغوة . 

 

 علىم اللغح العرتيح 

ً  ، ِٓ فالي أٍّبءئما أهكٔب أْ ٍٔزٌّ اٌزأص١واد ا٦ٌوال١خ ٥ٍٝ إٌزبط األكثٟ األٔلٌَٟ ٌ بء األكث جلا ٌٕب ٚاٙؾب

 األٔل١١ٌَٓ اٌن٠ٓ ِب ىٌٕب َٔزف١ل ِٓ ٔزبعبرُٙ ا١ٍّ٦ٌخ . 

 

 طالب العلن الراحليي هي األًذلس إلى العراق  –أ  

٘ـ( ٚوبْ ّب٥و األٔلٌٌ . لبي ٥ٕٗ أثٓ ؽ١بْ فٟ  ٠250ؾ١ٝ ثٓ ؽىُ اٌجىوٞ اٌغ١بٟٔ اٌٍّمت ثبٌغياي ) د  -1

ث٦ًب ٚر١٦َٓ ٍٕخ ٥ٚوف اٌىض١و ِٓ اٌقٍفبء ٌّمزجٌ وبْ اٌغياي ؽى١ُ األٔلٌٌ ّٚب٥و٘ب ٥ٚوافٙب ، ٥ّو أه

فٟ األٔلٌٌ أٌُٚٙ ٥جل اٌوؽّٓ  ٦ِب٠ٚخ ٚآفوُ٘ األ١ِو ِؾّل ثٓ ٥جل اٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ 
41

كفً ا٦ٌواق ٚمي 

ث٦ل ِٛد أثٟ إٌٛاً ثّلح ١َ٠وح ٌٚٗ ِٕب١واد ٦ّو ٤ِ أٍ٘ٙب ٌٚٗ أفجو ؽَٕخ ٕ٘بن 
42

 . 

 

ؽٍزٗ ئٌٝ ا٦ٌواق ؽ١ش وبْ فٟ ٍٓ ا٦ٌْو٠ٓ ِٚىش فٟ ٘ـ ( ثلأ ه 286ِؾّل ثٓ ٥جل اٌَالَ اٌقْٕٟ ) د  -2

اٌي٠بكٞ  ٚ ا٦ٌواق ٥ْو٠ٓ ٍٕخ فلهً فٟ اٌجٖوح ٥ٍٝ ٠ل أثٟ ؽبرُ اٌَغَزبٟٔ 
43

ٚكهً فٟ ثغلاك وزبة 

٘ـ( صُ ٥بك ئٌٝ األٔلٌٌ ٚ٘ٛ ٠ٕمً ٘نا اٌىزبة ٦ِٗ ٚاٌنٞ 223اٌمو٠ت اٌّٖٕف ألثٟ ٥جل  ثٓ ٍالَ )د 

وٗ . ٥ٕٚل ٥ٛكرٗ اٌٝ األٔلٌٌ ٥ِضً ا٦ٌمل اٌفو٠ل الثٓ ٥جل هثٗ ،  ١َخاألٔلٌلهاٍبد فٟ اٌ ًاإٔجؼ ِٖله

١ٍ٥ٗ ِٕٖت ئكاهٞ ٚ٘ٛ أْ ٠ٖجؼ لبٟٙ ِل٠ٕخ ع١بْ ٌىٕٗ هف٘ ٚأٖٔوف ١ٍٝخ ؽ١برٗ ٌٍزله٠ٌ ٚأرج٤ فٟ 

ً  و ً  ِٓ اٌؾل٠ش ٚاٌٍغخ اٌزله٠ٌ ٝو٠مخ أٍبرنرٗ ا٦ٌوال١١ٓ فٟ اإلِالء  فٟ عب٤ِ لوٝجخ ٚأكفً ٥ٍّب ض١وا

ٚا٦ٌْو 
44

. ئْ أوضو ٘إالء األ٥الَ األٔل١١ٌَٓ وبٔٛا ٦٠ٛكْٚ ئٌٝ ثالكُ٘ ُٚ٘ ٠ؾٍّْٛ ٥ُ وض١و ٚوزت ٥وال١خ 

ِٓ أِٙبد اٌّٖبكه فٟ وً ٥ٍُ ٚفٓ ، ٚوبٔٛا ٠ْٕوْٚ ٥ٍُّٙ فٟ األٔلٌٌ أِب ٥ٓ ٝو٠ك اٌزله٠ٌ ٚاٌزأ١ٌف 

 ٚوبْ اٌؾىُ األٚي ِٓ ث١ٓ أكثبءُ٘ ٍٛاه .

 

ا٦ٌٍُ فلهً ٥ٍٝ  ٘ـ ( : كهً فٟ األٔلٌٌ ٚهؽً ئٌٝ ا٦ٌواق ٠ٍٞت 296ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل اٌغبىٞ ) د  -3

ٕٟ أٔفَُٙ ٚوبْ ٌٗ ٥ٕب٠خ ثب٦ٌْو ؽزٝ أْ أؽل األٔل١١ٌَٓ أفن ٥ٕٗ األ٦ّبه اٌّْوٚؽخ وٍٙب ٔفٌ أٍبرنح اٌقْ
45

. ٚوبْ ٢فو٠ٓ ِٓ األٔل١١ٌَٓ كٚه وج١و فٟ ْٔو اٌضمبفخ ا٦ٌوال١خ فٟ األٔلٌٌ فىبْ ِؾّل ثٓ ؽيَ ) د 

ٕٟ ٚأثٓ اٌغبىٞ فأٌٍ ِلهٍٗ وبْ ٠لهً ف١ٙب وزت األكة ا٦ٌوال١خ ٚوبْ ٌٚلٖ اٌقْ( لل ر٦ٍُ ِٓ ٘ـ 282

٠ل٠و اٌّلهٍخ ٚوبْ ف١ٙب لَّبْ : لَُ ٌٍٞالة ٠لهً ف١ٗ أثٓ ؽيَ ٔفَٗ ٚلَُ ٌٍٞبٌجبد رلهً ف١ٗ أفذ ٌٗ 
46

 . 
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 فٟ اٌجٖوح ٥ٍٝ ١ّٛؿ٘ـ ( ِٓ أً٘ األٔلٌٌ هؽً ئٌٝ ا٦ٌواق ٚكهً  302ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ٍٛاه ) د -4

ٕٟ ٚأثٓ اٌغبىٞ ٥ٕٚلِب ٥بك ئٌٝ األٔلٌٌ أٖٔوف ئٌٝ اٌزله٠ٌ ٚوبْ ٘نا ثؾل مارٗ ٌٗ ٕلاٖ ا١٢٦ٌُ اٌقْ

٥ٍٝ اٌضمبفخ األٔل١ٌَخ 
47
.
  

 

٘ـ ( هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٚكفً ثغلاك ٚكهً وزبة اٌّجوك ) اٌىبًِ ( ٚوزت  315اثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ األففٌ ) د  -5

ٔلٌٌ ٚلل ٌمٟ وزبة اٌّجوك ٕلاٖ فٟ األٔلٌٌ ٚوبْ رأص١وٖ وج١و فٟ اٌضمبفخ األٔل١ٌَخ أثٓ لز١جخ ٚأكفٍٙب ئٌٝ األ

 ١ٙو عبٔت ِٕٗ فٟ وزبة ا٦ٌمل ألثٓ ٥جل هثٗ
48
. 

 

٘ـ ( اٌنٞ كهً فٟ ا٦ٌواق ِغ٥ّٛخ ِٓ اٌىزت اٌّْول١خ  358ِؾّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٥جل اٌَالَ اٌوثبؽٟ  )د  -6

ب فٟ األٔلٌٌ ، صُ أكفً وزبة ))األفجبه (( ٌٍّبىٟٔ ٚ٘ٛ ٠ؾزٛٞ ٚال١ٍّب وزت أ٥الَ إٌؾٛ ا٦ٌوال١١ٓ ٚأما٥ٙ

٥ٍٝ أفجبه إٌؾ١٠ٛٓ ، ٚأكفً وزبة )) اٌزٖبه٠ف (( ٌٍّجوك ، ٚوبْ لل كهً ٘ن٠ٓ اٌىزبث١ٓ فٟ ثغلاك ٚلل ٥ل 

أثٓ ؽيَ اٌوثبؽٟ فٟ ِورجخ وجبه رال١ِن اٌّجوك 
49

              فٟ ا٦ٌواق ٥ٚبك ئٌٝ األٔلٌٌ أفزبهٖ األ١ِو ْ٘بَ ِإكثبً  

ألٚالكٖ 
50
.  

 

اٌؾَٓ ثٓ ٥ٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٥ّو اٌج١ٍٍّٟٞٛ اٌنٞ ٤ٍّ ِمبِبد -7
51
اٌؾو٠وٞ ِٓ اٌؾو٠وٞ 

52
ٔفَٗ ثجَزبٔٗ  

فٟ ثغلاك 
53

٠ٚجلٚ أد ٘نٖ اٌّمبِبد ٌمذ ٕلا٘ب فٟ األٔلٌٌ ثؾ١ش أفن ث٦ُٚٙ ٠َٕغْٛ ٥ٍٝ ٔفٌ اٌّمبِبد 

ً  ١َ٠وٚا ١ٍ٥ٗ ٌٚىُٕٙ هويٚا ٥ٍٝ ، أِب فٟ ا٦ٌْو فمل أرقن ا٦ٌْواء فٟ األٔلٌٌ اٌمٖ بئل اٌّْول١خ ّٔٛمعب

ا٦ٌْو اٌنٞ ٠قلَ األغواٗ ا٦ٌَىو٠خ ٚاالعزّب١٥خ ٌْل ٥يائُ اٌغٕل فٟ ١ِبك٠ٓ اٌمزبي ٚثش اٌؾ١ّخ فٟ لٍٛة 

إٌبً صُ أٖوفٛا ئٌٝ ا٥ٌّٛٙٛبد اٌزٟ وبٔذ ٤ِٙٛ ا٘زّبَ ا٦ٌْواء ا٦ٌول١١ٓ             ) اٌجغلاك١٠ٓ 

ٟ٘ رز٦ٍك ثبٌغيي ٚإٌٛف ٚاٌغّبي .... اٌـ ٚاٌجٖو١٠ٓ ( ٚ
54

ٚثٖٛهح ٥بِخ ٠ّىٓ اٌمٛي أْ ا٦ٌْو 

 األٔلٌَٟ َِٕٛط ٥ٍٝ ثؾو ا٦ٌْو اٌّْولٟ . 

 

ٍٛاه ثٓ ٝبهق هؽً ٚكفً اٌجٖوح ٌٚمٟ األ٦ّٕٟ ٢ٔٚواءٖ ٚاكفً ئٌٝ األٔلٌٌ ٥ٍّب وج١وا -8
55
. 

 

 

 وفادج العلواء الراحليي العراقييي إلى األًذلس  –ب 

ً  فٟ اٌؾ١بح اٌفىو٠خ ٚوبٔذ لوٝجخ اٌّووي ا٦ٌٍّٟ ٌمل أصو ا ً  وج١وا ً  ا٦ٌوال١١ٓ رأص١وا ٦ٌٍّبء اٌّْبهلخ ٚفٖٕٛب

ٚا١ٌّلاْ اٌوئ١ٌ ٌٙنا األٔلِبط اٌفىوٞ . ٠ّٚىٓ ثٙنا اٌٖلك أْ َٔزف١ل ِٓ اٌغيء اٌُّٙ اٌنٞ وزجٗ اٌّإهؿ 

األٔلٌٌ اٌو١ٝت (( فٙٛ أؽَٓ ِٓ ثؾش األٔلٌَٟ ا٦ٌّوٚف ثبٌّموب اٌزٍَّبٟٔ فٟ وزجٗ)) ٔفؼ ا١ٌٞت ِٓ غٖٓ 

فٟ األٔلٌٌ ٚرووٛا ثّٖبرُٙ اٌفىو٠خ ٚا١ٍّ٦ٌخ اٌّزّضٍخ  ٚاٍزموٚإٌب ٥ٓ ا٦ٌٍّبء ٚاألكثبء اٌْبهلخ اٌنٞ هؽٍٛا 

ثغ١خ اٌٍّزٌّ ،  –ثبٌٕزبط األكثٟ ٚا٦ٌٍّٟ اٌٛاٙؼ ٌٙإالء ، ئٙبفخ ئٌٝ ِغ٥ّٛخ اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ ) عنٚح اٌّمزجٌ 

األٔل١١ٌَٓ ألثٓ اٌفوٟٙ ( اٌزٟ ٔغل ف١ٙب ٦ٍِِٛبد ِف١لح ٥ٓ ٘إالء ا٦ٌٍّبء ٦ًٌٚ ِب أّبه أ١ٌٗ أؽل ربه٠ـ ٥ٍّبء 

اٌَّزْول١ٓ ٕؾ١ؼ فٟ أْ اٌّْوق فبى ث١ٖٕت وج١و فٟ رى٠ٛٓ اٌضمبفخ األٔل١ٌَخ فىً ِب وبْ ٠فل ِٓ ثغلاك أٚ ِٓ 

 اٌّلْ اٌىجوٜ ، وبْ ٠َزمجً إل٥غبة أٚ ثزم١ٍل فٟ أ٢٥ُ ثالك األٔلٌٌ
56
. 

 

٘ـ (  ٚ٘ٛ اٍّب١٥ً ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ٥جلْٚ ثٓ ٘بهْٚ ثٓ  356أثٛ ٥ٍٟ أٍّب١٥ً ثٓ اٌمبٍُ اٌمبٌٟ ) د  -1

ٍٍّبْ ، ٚعلٖ ٍٍّبْ ٌِٛٝ ٥جل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ األِٛٞ 
(1)

. كفً أثٛ ٥ٍٟ اٌمبٌٟ األٔلٌٌ ٥ٍٝ ٥ٙل  

٦ٌٍُ ِٚؾج١ٗ ٚ٘ٛ اٌنٞ ٘ـ ( ٚوبْ أثٕٗ اٌؾىُ ِٓ هٚاك ا 350 – ٥300جل اٌوؽّٓ إٌبٕو           ) 

أٍزمجً أثٛ اٌمبٌٟ ثأِو ِٓ أث١ٗ ، ٚثبٌف٦ً أٍزمجٍٗ ثىً اؽزواَ ٚرىو٠ُ ، ٚوبٔذ ِىبٔزٗ ١٢٥ّخ ٥ٕل ٥جل 

إٌبٕو
57

٠ٛٗ فٟ ا٦ٌواق أثٓ ١ٍج ، ِٚٓ ١ّٛفٗ 
58

ٚغ١وٖ ، ٚوبْ ٌٍمبٌٟ رأص١و فٟ اٌزّى١ٓ ٌّن٘ت  

ٌٝ األٔلٌٌ ٚوبْ ٕ٘بن عٍّخ ِٓ وزت اٌجٖو١٠ٓ إٌؾٛٞ فٟ األٔلٌٌ ٚ٘ٛ ِٓ أكفً وزبة اٌىَبئٟ ئ

ً  فٟ   االٔزْبهاٌىٛف١١ٓ ، ئال أْ وزبة اٌىَبئٟ وبْ ٌٗ اٌزأص١و األلٜٛ ٌُٚ ٠ىٓ ٌٍّن٘ت اٌىٛفٟ ؽ٢ب

ٌألٔلٌٌ ، أِب اٌّن٘ت اٌجٖوٞ فٟ إٌؾٛ فمل أٔزْو أٔزْبهاً  وج١واً  ٕ٘بن 
59

 . 
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ً  فٟ ثالك ٌُ اٌٍغٛٞ أثٛ ٥ٍٟ اٌمبٌٟ اٌب٥ٍٝ أْ اٌزأص١و اٌنٞ رووٗ ا٦ٌ جغلاكٞ ٕبؽت وزبة االِبٌٟ وبْ ٚاٙؾب

ٌإلٍزفبكح ِٓ ِؾبٙوارٗ فٟ اٌٍغخ ٚا٢كاة  ٚأكثبء٘باإلٝال٣ ٚألجً ١ٍ٥ٗ ٥ٍّبء األٔلٌٌ  ث٦َخاألٔلٌٌ ، فمل أِزبى 

اٌزٟ وبْ ١ٍّ٠ٙب فٟ اٌٍغخ لوٝجخ ٚفٟ اٌَّغل اٌغب٤ِ ثبٌي٘واء 
60

ٚموو أثٓ اٌفوٟٙ أٔٗ ٥ٕلِب ٚفل أثٛ اٌمبٌٟ ئٌٝ 

ألٔلٌٌ )) ف٤َّ إٌبً ِٕٗ ٚلوأٚا ١ٍ٥ٗ وزت اٌٍغخ ٚاألفجبه ٚاألِبٌٟ(( ا
61
. 

 

٠ٚنوو أثٓ فٍلْٚ
62

)) أْ اٌمبٌٟ للَ ِٓ اٌّْوق فأٚهس أً٘ األٔلٌٌ ٥ٍّٗ (( . ٚلل أرمٓ اٌمبٌٟ ٥ٍَٛ اٌٍغخ  

ً  ِٓ  وزبة ١ٍج٠ٛٗ ٚكلك ا٢ٌٕو ف١ٗ ,اٍِٟ كهٍز٠ٛٗو٠مخ اٌجٖو١٠ٓ ٚثؾش ٥ٍٝ أثٓ ٚا٦ٌْو ٚإٌؾٛ ٥ٍٝ ٝ ١ّئب

ؽفٚٗ ِضً وزبة )) إٌٛاكه (( ٚ )) األِبٌٟ (( ٚوزبة )) اٌّّلٚك ٚاٌّمٖٛه (( ٚوزبة )) اٌزبه٠ـ فٟ اٌٍغخ ، 

ٚوزبة ؽٍٝ األَٔبْ ٚاٌق١ً ١ّٚبرٙب ، ٚوزبة ِمبرً اٌفوٍبْ ٚوزبة ّوػ ف١ٗ ا٦ٌٍّمبد (( 
63

 . 

 

أٍزٕٛٝٙب ٚإٔجؼ ٘نا اٌىزبة ِوع٦بً  ِّٙبً  ِٓ  ٚوبْ لل وزت ِإٌفٗ ا١ٌْٙو )) االِبٌٟ (( فٟ ِل٠ٕخ لوٝجخ اٌزٟ

ِواع٤ ٥ٍُ اٌٍغخ ٕ٘بن ٚأرقنٖٚ ؽغخ ٚئِبِبً  فٟ فمٗ اٌٍغخ ٥ٍَٚٛ ا٦ٌوث١خ 
64

ْ اٌن٠ٓ رأصوٚا ثٗ أثٛ ثىو ِؾّل أ. ٚ

ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ثْو اٌيث١لٞ األّج١ٍٟ اٌنٞ وبْ ِإكة ألؽل أِواء األٔلٌٌ 
65

، ٚأثٛ ثىو ِؾّل ثٓ ٥ّو ثٓ ٥جل 

ٓ أثوا١ُ٘ األّج١ٍٟ األًٕ اٌموٝجٟ اٌٌّٛل ٚوبْ أ٥ٍُ أً٘ ىِبٔٗ ثبٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ا٦ٌي٠ي أث
66
  . 

 

ِٚٓ اٌغل٠و ثبٌنوو أْ أثب ٥ٍٟ اٌمبٌٟ وبْ ٌٗ اٌفًٚ فٟ ع٦ً األٔل١١ٌَٓ ٠ٖٕفٛا فٟ ٦ِبعُ اٌٍغخ ، ؽ١ش هافمذ 

ضبي مٌه )) وزبة ٔٛاكه اٌلهاٍبد إٌؾ٠ٛخ ٚإٔجؾذ أٌٚٝ ا٦ٌّبعُ األٔل١ٌَخ ٟٚ٘ ِقزٖواد ٦ٌّبعُ ِْول١خ ِ

اٌٍغخ (( اٌنٞ ٦ٙٚٗ اٌمبٌٟ فٖبه أّجٗ ٌّب ٚهك فٟ اي)) اٌىبًِ (( ألثٟ ا٦ٌجبً اٌّجوك ٚونٌه ٤ٙٚ أثٛ ثىو 

ً  ٌىزبة ا١٦ٌٓ ٌٍق١ًٍ ثٓ أؽّل اٌفوا١٘لٞ ، ٚلل ما٣ ٘نا اٌّقزٖو ث١ٓ ا٦ٌٍّبء  ِؾّل ثٓ ثْو اٌي٠لٞ ِقزٖوا

األٔل١١ٌَٓ ٚإٔجؼ ٦ِزّلُ٘ فٟ اٌلهاٍخ 
67

. ٚوبْ ٌّلهٍخ أثٟ ٥جل اهلل اٌجغلاكٞ األصو اٌىج١و فٟ ٔمً اٌزواس 

٘ـ ٚكفٓ ثّمجوح  356ٍٕخ  ا٦ٌوثٟ األٍالِٟ اٌّْولٟ ئٌٝ ثالك األٔلٌٌ . رٛفٟ أثٛ ٥ٍٟ اٌجغلاكٞ فٟ لوٝجخ

لوٝجخ 
68
. 

 

٘ـ ( ٚ٘ٛ أثٛ ا٦ٌالء اٌٍغٛٞ  417ٕب٥ل ثٓ اٌؾ١َٓ اٌجغلاكٞ ) د -2
69
اك ، إٍٔٗ ِٓ إًٌّٛ ، كفً ثغل، 

وبْ ٥بٌّبً  ثبٌٍغخ ٚاألكة ، ؽَٓ ا٦ٌْو ، هؽً ِٓ ا٦ٌواق ئٌٝ األٔلٌٌ أ٠بَ ْ٘بَ أثٓ اٌؾىُ ا٦ٌّوٚف 

٘ـ  380ثـ ) اٌّإ٠ل ( ٚفٟ ٚال٠خ إٌّٖٛه ِؾّل ثٓ أثٟ ٥بِو ٍٕخ 
70
  . 

 

( ألثٟ أ٘زُ إٌّٖٛه ثٖب٥ل اٌجغلاكٞ ٚأووِٗ ثبألِٛاي ، ٚأٌف وزبة ))اٌفٖٛٓ(( ٥ٍٝ ٔؾٛ وزبة )) إٌٛاكه(

٥ٍٟ اٌمبٌٟ 
71

، ٌٚٗ وزبة ٍّبٖ )) اٌغٛاٍٟ (( ؽزٝ وبْ إٌّٖٛه ٠موأٖ وً ١ٌٍخ  
72

ٚلل أ٥غت أً٘ األٔلٌٌ  

٘ـ  417٘بعو ٚرون األٔلٌٌ ٍٕخ  ث٦ْوٖ ٚؽف٢ٖٛ . رٛفٟ فٟ ٕم١ٍخ ث٦ل أْ
73

. ٕٚ٘بن أٍّبء ا١٦ٌل٠ل اٌن٠ٓ 

اكٞ ا٦ٌبٌُ اٌْب٥و هؽٍٛا ئٌٝ األٔلٌٌ ٔنوو ُِٕٙ ٥ٍٝ ٍج١ً اٌّضبي أثٛ اٌفًٚ اٌجغل
74
. أثٛ اٌؾَٓ اٌجغلاكٞ اٌنٞ  

 ئّج١ٍ١خ٥بُ فٟ ٥ٖو األ١ِو ا٦ٌّزّل ثٓ ٥جبك ٕبؽٟ 
75

. ١٦ٍٚل اٌجغلاكٞ ٚ٘ٛ أثٛ ِؾّل ا٦ٌنهٞ إٌؾٛ 
76

ٚوً 

٘إالء اٌن٠ٓ موؤبُ٘ ِٕؾٛا أثٕبء األٔلٌٌ اٌىض١و ِٓ آكاثُٙ ٚوبٔٛا اٌّؾون اٌلائُ ٌٍؾووخ اٌفىو٠خ ٚوً اٌنٞ ُأٌف 

 ً ٥ٍٝ أصو ا٦ٌوال١١ٓ فٟ ِٛاٝٓ األٔلٌٌ .وبْ ك١ٌ
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 الوثحث الثاًي

 التأثيراخ الوتثادلح في العلىم اإلًساًيح

 

٥ٍٝ لوٝجخ فٟ ا٦ٌٍُ ، ٌنٌه وبْ ا٦ٌبٌُ األٔلٌَٟ ال ٠غل ِىبٔزٗ ا١ٍّ٦ٌخ  ٚاالِز١بىر٦ل ثغلاك ٕبؽجخ اٌفًٚ 

٥ٓ ٝو٠ك اٌوؽٍخ ٚاٌلهاٍخ ٚاٌزؾ١ًٖ ، ١ٍّب ٚأْ اٌّوِٛلخ ث١ٓ لِٛٗ ِب ٌُ ٠ًٕٛ ئٌٝ ثغلاك ٚأرًٖ ثبٌّْوق 

 اٌوؽٍخ فٟ ٍٝت ا٦ٌٍُ إٔجؾذ ٥وفبً  ٌٞبٌت ا٦ٌٍُ . 

ٚئما اٍز٦وٕٙب أ٥لاك ا٦ٌٍّبء اٌٛافل٠ٓ ئٌٝ اٌّْوق ٥بِخ ، ٚثغلاك فبٕخ وّب ِٛعٛك فٟ اٌّٖبكه األٔل١ٌَخ اٌزٟ 

برُٙ اٌفم١ٙخ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٚاألكث١خ ٚا١ٍّ٦ٌخ . ٠يكاك ا٥غبثٕب ِٓ وضوح ٥لكُ٘ ٚافزالف ٝجمبرُٙ ٚأزبع –ِو موو٘ب 

ٚوّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌّْوق ثبٌَٕجخ ٌقٍفبء ثٕٟ ا٦ٌجبً اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ْغ٦ْٛ ا٦ٌٍُ ٚا٦ٌٍّبء ، وبْ فٍفبء ثٕٟ أ١ِخ 

فٟ األٔلٌٌ ونٌه ٚثنٌٛا ا٦ٌٞب٠ب ٚاألِٛاي . ئال أْ ٕبؽت اٌّجبكهح األٌٚٝ ٌٍزجبكي ا٦ٌٍّٟ ِب ث١ٓ ثغلاك ٚلوٝجخ 

٘ـ ( ٚؽ١ش فزؼ أثٛاة األٔلٌٌ أِب  238 – 206هٍٛي اٌضمبفخ ا٦ٌوال١خ األٔل١ٌَخ ٘ٛ ٥جل اٌوؽّٓ األٍٜٚ ) ثً ٚ

اٌضمبفخ اٌّْول١خ ثٖٛهح ٥بِخ ٚثغلاك ثٖٛهح فبٕخ . ٚأر٤َ ِغبي إٌْبٛ اٌفٕٟ ٚاألكثٟ فٟ ٥ٙلٖ ألٔٗ وبْ ِضمفب 

١ٗ ِٓ ثغلاك ٚأٍزمجٍُٙ أؽَٓ اٍزمجبي ٚاْ ِّب ؽٍّٖٛ ِٓ ً ، ّب٥واً ، ِؾجبً  ٌٍفٍَفخ ٚاٌْو٦٠خ ، ٚهؽت ثبٌٛافل٠ٓ ئٌ

ٝواى اٌؾ١بح ٚأّٔبٛ اٌؾٚبهح ٚر٦لك اٌضمبفبد ٚأْ ٘نٖ اٌزأص١واد اٌجغلاك٠خ ٌُ رىٓ ِمزٖوح ٥ٍٝ اٌفمٗ ٚاٌٍغخ ثً 

 ِملِزٙب :  ؽزٝ فٟ ِغبي اٌزأ١ٌف ، ٌنٌه أفوكٔب ِجؾش ٦ٌٍٍَٛ االَٔب١ٔخ ٠ٚأرٟ فٟ

 

 التأريخ 

١ٙود ثٛاو١وٖ اٌزبه٠ق١خ فٟ ا٦ٌمٛك األٌٚٝ ٌٍموْ اٌٙغوٞ . فٟ األٔلٌٌ ٚرٞٛهٖ  اٌزبه٠قٟٓ أْ ْٔٛء اٌزل٠ٚ

(. ٦٠ل اٌموْ اٌٙغوٞ اٌضبٟٔ ثىً ِب ؽٍّٗ ًِّٙلا 77ٖ()238اٌضبٌش، ِّضٍخ ثّإٌفبد ٥جل اٌٍّه ثٓ ؽج١ت اٌٍَّٟ )د

٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ، ِٚٓ ٥مٛكٖ األٌٚٝ، فٟ ٌٍزل٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ فٟ األٔلٌٌ، ٚاٌموْ اٌٙغوٞ اٌضبٌش وبْ لؤًب ٌْٕأح اٌزل

ؽ١ٓ ٦٠ل اٌموْ اٌٙغوٞ اٌواث٤، اٌموْ اٌن٘جٟ ٌٍزل٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ فٟ األٔلٌٌ، ئم ّٙل رًٞٛها وج١ًوا فٟ اٌزل٠ٚٓ 

(. ٌُ ٠ىٓ ١ٙٛه ٥ٍُ اٌزبه٠ـ فٟ األٔلٌٌ ِٕفٖاًل 78اٌزبه٠قٟ ِمبهٔخ ثّب وبْ ١ٍ٥ٗ األِو فٟ اٌموْٚ اٌزٟ ٍجمزٗ)

(. ف١ّىٓ اٌمٛي ٚثبّٝئٕبْ أٔٗ ْٔأ ٥ٍٝ فٞٝ اٌّإهف١ٓ 79ْأ ف١ٙب ٚرٞٛه ٥ٕٙب فٟ اٌّْوق)٥ٓ عنٚهٖ اٌزٟ ٔ

اٌّْبهلخ ،ٚفك اٍٍٛث١ٓ ّ٘ب :رل٠ٚٓ اٌزواعُ ،ٚرل٠ٚٓ وزت اٌؾٛاكس 
80
. 

٘ـ ( اٌنٞ هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٚروكك ٥ٍٝ ِغبٌٌ ا٦ٌٍُ فٟ ِلٔٗ اٌّقزٍفخ ، ٚأؽوى  ٥ٚ238جل اٌٍّه ثٓ ؽج١ت ) 

ألٔلٌٌ ث٦ل ٥ٛكرٗ ٚاٍزمواهٖ فٟ لوٝجخ ٚفٟ َِغل٘ب اٌغب٤ِ وبْ ٦٠مل ؽٍمبد كهٍٚٗ ّٙوح ٚا٦ٍخ فٟ ا
81

. أِب 

أٚي ِْولٟ ١ٙو ٥ٍٝ أهٗ األٔلٌٌ ٘ٛ اٌّإهؿ ِؾّل ثٓ ٍِٛٝ اٌواىٞ ، ٚ٘ٛ ِْولٟ األًٕ ِٓ ِل٠ٕخ 

ف١ٗ ِٕٙظ  ٘ـ ( ٚأٍزٛٝٓ لوٝجخ ٌٚٗ وزبة )) اٌوا٠بد (( اٌنٞ ٔؾٝ 241اٌوٞ ، ٚلل ٚفل ئٌٝ األٔلٌٌ ٍٕخ ) 

)) اٌزأه٠قٟ (( ٌىضوح أّزغبٌٗ ثبٌزأه٠ـ  اٌّإهف١ٓ اٌّْبهلخ صُ فٍفٗ أثٕٗ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌنٞ ٌمت ثـ
82

ٕٚ٘بن 

٘ـ ( فنووٚا أفجبه  ١310ٙود ِٓ ِإهفٟ األٔلٌٌ . وزجٛا ِإهفبد ٌزأه٠ـ ِؾّل ثٓ عو٠و اٌٞجوٞ ) د 

٘ـ ( ٥ٚو٠ت  319ثٓ ِؾّل ثٓ ١٦ٍل ثٓ اٌغَٛه ) اٌّْوق ٥ٕٗ ٚأٙبفٛا ئ١ٌٗ أفجبه اٌّغوة ٚاألٔلٌٌ ِضً أؽّل 

٘ـ (  369ثٓ ٦ٍل ) 
83

. ٠ٚوٍف ثٓ ِؾّل ثٓ ١ٍٍّبْ اٌّٙلأٟ اٌنٞ ٥ٕٟ ٘ٛ ا٢فو ثىزت اٌٞجوٞ فىزت رف١َواً  

ٌٍموآْ ٚرأه٠ـ اٌٍّٛن ٚاٌن٠ً ٚ٘ٛ وزبة ا٦ٌٍّبء ٚوزبة ث٦٘ رٙن٠ت ا٢صبه ٚوزبة افزالف ا٦ٌٍّبء
84

 . 

٘ـ ( ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ١ٍ٥ٙب ِٓ ثغلاك  366 – 350ٌىزت اٌزٟ ؽوٓ اٌؾىُ اٌَّزٕٖو ) ِٚٓ اٌّف١ل أْ ٔنوو أْ ا

وض١وح ِٕٚٙب )) وزبة األغبٟٔ (( ألثٟ اٌفوط األٕفٙبٟٔ ، فمل أهًٍ أ١ٌٗ أٌف ك٠ٕبه ِٓ اٌن٘ت ٌىٟ ٠يٚكٖ ثَٕقخ 

ِىزٛثخ لجً أْ رٖله فٟ ثغلاك 
85

ة ثٕٟ أ١ِخ ٚأهٍٍٗ ، وّب أٌف أثٛ اٌفوط األٕفٙبٟٔ وزبثبً  آفو فٖٖٗ ألَٔب

 فٟ األٔلٌٌ .  ٖٕٖو ْٚٔوزئٌٝ اٌؾىُ اٌَّ
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٘ـ ( أثٛ ٥جل 276فٟ ١ِلاْ اٌزأه٠ـ فُّٕٙ : األِبَ ا٦ٌبٌُ ثمٟ ثٓ ِقٍل ) د ٚاّزغٍٛاِب اٌن٠ٓ ٚفلٚا ئٌٝ ثغلاك ا

 اٌوؽّٓ ، أفن ا٦ٌٍُ ٥ٓ ١ّٛفٗ فٟ األٔلٌٌ ٚهؽً ئٌٝ ثالك اٌّْوق فأفن ٥ٓ ٥ٍّبء ِٖو ٚاٌْبَ ٚا٦ٌواق
86

 .

ٚلل أٌف اٌىض١و ِٓ اٌىزت فٟ اٌؾل٠ش ٚاٌفمٗ ٚأّزٙو وزبثٗ فٟ رف١َو اٌموآْ ٌٚٗ وزبة فٟ فزبٚٞ اٌٖؾبثخ 

ٚاٌزبث١٦ٓ . ٚوبْ ٠زج٤ ٝو٠مخ أً٘ اٌؾل٠ش فٟ رمٖٟ األصو ، ٚلل اٌزمٝ  ثمٟ ثٓ ِقٍل ثق١ٍفخ ثٓ ف١بٛ ٚأفن ٥ٕٗ 

ا٦ٌٍُ 
87

, ٌُٚ ٠ىزفٟ ثمٟ ٠ٕمً ٔٔ  ربه٠ـ ف١ٍفخ ثوٚا٠زٗ ٠قٗ ٚلل ٍٕٕٚب٤ٍّٚ ِٓ أؽّل ثٓ ؽٕجً ٚٔمً ٥ٕٗ ربه 

ربه٠ـ ف١ٍفخ ٚأّب أٙبف ا١ٌٗ ث٦٘ اٌوٚا٠بد اٌزٟ أفن٘ب ٥ٓ ث٦٘ ١ّٛفٗ 
88
. 

أثٛ اٌؾَٓ ٥ٍٟ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ١٦ٍل ا٦ٌٕجٟ ِزُّ وزبة  "  اٌّغوة فٟ أفجبه اٌّغوة " كفً إًٌّٛ   -

األٌٚٝ ا١ٌٙب , صُ هؽً ئٌٝ اٌجٖوح صُ  فٟ هؽٍزٗ 648ٚثغلاك ٚوبْ اهرؾبٌٗ ئٌٝ ثغلاك فٟ أٚافو ٍٕخ 

ؽظ ٥ٚبك ئٌٝ اٌّغوة 
89
  

٘ـ( 276٘ـ( اٌنٞ هؽً ئٌٝ ثغلاك ٥ٚبك ٦ِٚٗ وزت اثٓ لز١جخ )د300اثوا١ُ٘ ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ع١ًّ )  -

صُ أكفٍٙب األٔلٌٌ ٥ٕل ٥ٛكرٗ، جخ ٌؾمجخ ١٘ـ( ؽ١ش كهً ٥ٍٝ ٠ل اثٓ لز285ٚاٌّجوك ) د
90
 . 

َِْز١ِٓؾّل ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ٘بُّ ثٓ ٠ي٠ل؛  - ٌٚٗ وزت ِإٌفخ ِٕٙب: وزبة:  ،٘ـ ( 307)د  ا٦ٌّوٚف: ثبألْل

٥بك ثىزت اثٓ لز١جخ ٝجمبد اٌىزبة، ٚوزبة: ّٛا٘ل اٌؾىُ ،هؽً ٚ
91
. 

٘ـ ( َٔجخ ئٌٝ علٖ 488اإلِبَ اٌؾبف٠ أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ اٌفزٛػ ثٓ ٥جل اهلل األىكٞ اٌُؾ١ّلٞ ) د  -

٘ـ ( ٚوزت  463ٛؿ ثغلاك ٚفٟ ِملِزُٙ اٌق١ٞت اٌجغلاكٞ  ) ُؽ١ّل األٔلٌَٟ . رزٍّن ٥ٍٝ ٠ل ٥لك ِٓ ١ّ

٥ٕٗ أوضو ِٖٕفبرٗ . ٚفٟ ثغلاك وزت ث٦ٚبً  ِٓ وزجٗ ِٕٙب وزبثٗ اٌّْٙٛه عنٚح اٌّمزجٌ فٟ أفجبه ٥ٍّبء 

َِٖبكهٖ رؾذ  األٔلٌٌ . ٚلل أفجؤب مٌه فٟ ِملِخ اٌىزبة اٌّنوٛه وْٛ أٔٗ وزجٗ فٟ ثغلاك ٌُٚ رىٓ 

ِزٕبٚي ٠لٖ 
92

لبَ ثٛاٍٜ ِلح ث٦ل فوٚعٗ ِٓ ثغلاك صُ ٥بك ئٌٝ ثغلاك ٚأٍزٕٛٝٙب . ٌٚٗ ِإٌفبد أفوٜ . ٚأ

ِٕٙب )اٌن٘ت اٌَّجٛن فٟ ٠٥ٚ اٌٍّٛن ( ) ٚاٌغ٤ّ ث١ٓ اٌٖؾ١ؾ١ٓ ( ٚ ) ٚثٍغخ اٌَّز٦غً فٟ اٌزأه٠ـ ( 

١ّلٞ ئٌٝ ٥ٖو اٌَّز٢ٙو ،ٚونٌه )) رنووح اٌؾ اإلٍالَا١ٌْٙوح ِٓ أٚي  اإلٍال١ِخٚف١ٗ موو اٌٛلبئ٤ 

(( .ٚ))رنووح اٌّْزبق فٟ موو ٕٛف١خ ا٦ٌواق(( ،ٚأٍزٞب٣ اٌؾ١ّلٞ أْ ٠ؾزً ِىبٔخ ١ٍّ٥خ فٟ ثغلاك 

وزٍه اٌزٟ وبْ ١ٍ٥ٙب فٟ األٔلٌٌ ، ٌُٚ ٠غبكه اٌؾ١ّلٞ ثغلاك  ثً ثمٟ ِم١ّبً  ف١ٙب ئٌٝ أْ ِبد ف١ٙب ٚكفٓ 

٥ٍّٚبء ثغلاك  فٟ ِمجوح ثبة أثوى ٚاٌزٟ ّٙذ لجٛه ٢٦ُِ فمٙبء
93

 . 

 

 لجغرافيحا

٥ٍَٛ اٌغغواف١خ فٟ األٔلٌٌ ؽٚٙب فٟ اال٘زّبَ فٟ اٌموْٚ األٌٚٝ فٍُ ٠جوى ٌٕب فٟ األٔلٌٌ ِىبٔب ٌٗ أصو  رؾٌُ٘ 

ْ ١ٌَذ فٟ اٌموْٚ اٌّب١ٙخ عغوافٟ فبٌل ئال أٙب ٌُ رغفً ٥ٓ وزت اٌّْبهلخ فٟ اٌغغواف١خ ٚثوى اٌوؽبٌخ ا٢

: ُِٕٙ 

َّل ثٓ ًٍٙ ثٓ ٦ٍ - َُِؾ ّٞ اٌجٍَٕٟ ٦ٍل اٌَْق١ْو ثٓ  َٖبِه ْٔ َْ َؽبِف٢ًب ىا٘لا  ٘ـ( ٚوبْ ِؾلس541د)ل اٌْأ ََٚوب ,

 ُٗ َٚاح ٥َٕ َِٚٓ عٍخ اٌو َٙب  َٚؽلس ث َْٕله٠َخ  ٍَْى َُ ٔيي اٌْا َُِلح ص ََّىخ  ِصَمخ َفبٙال ، ٌٗ هؽٍخ اٌٝ اٌّْوق ،ٔيي ِث

َّل ا٦ٌ َُِؾ ََٚأُثٛ  ََبِوو  ٍُِ ثٓ ٥َ ََٚأُثٛ اٌَْمب ّٟ ثٓ ا٦ٌوعبء  ََٚغ١وُ٘،َأُثٛ ٥ٍَ ََٚأُثٛ اٌَضَٕبء اٌَْؾَوأِٟ  ٌُٚ  ضّبٟٔ 

ْٖو  َٚؽلصذ ِثّ َ٘ب  ََٚغ١و َ٘ب ثإٔجٙبْ  َٙب َأثٛ ٦ٍَّ َّخ ثٕذ ٦ٍل اٌَْق١ْو  ِٝ َٕزٗ َفب ٦٠وف ٌٗ أٚالك ثبألٔلٌٌ ٌٚٗ اْث

ٍِّزّبَئخ. َٙب ِفٟ هث٤١ األٚي ٍٕخ  ِبَ ٘ـ ٚكفٓ فٟ ِمجوح اال541صُ ٥بك ئٌٝ ثغلاك ِٚبد ف١ٙب ٍٕخ  َٚرٛف١ذ ث

أؽّل ثٓ ؽٕجً ٠ٚجلٚ أٗ وبْ ِؾلصب أوضو ِّب ٘ٛ ِلٕٚٔب فٍُ ٠ًٖ ا١ٌٕب أٞ أصو ٌٗ 
94

 . 

 

, اٌوؽبٌخ ٚ٘ٛ أوضو اٌغغواف١١ٓ رأصوا ٘ـ (614) د اثٓ عج١و ِؾّل ثٓ أؽّل اٌىٕبٟٔ األٔلٌَٟ اٌجٍَٕٟ  -

ٌّْوق ٚثأفىبهٖ فمل لبَ ثضالس هؽالد أّ٘ٙب ئٌٝ اٌّْوق ؽ١ش ىاه ثغلاك ٚاٌىٛفخ ٚإًٌّٛ ٚا٤ٍٝ ثب

٥ٍٝ ٦ِبٌّٙب ا١ٍّ٦ٌخ ٚاٌضمبف١خ ٚوبٔذ هؽٍزٗ ثلا٠خ ٢ٌٙٛه أكة اٌوؽالد فٟ األٔلٌٌ 
95
.
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ثٍلاْ ِز٦لكح فٟ اٌّْوق  ٚىاهاٌنٞ هؽً  ٘ـ (685) د٥ٍٟ ثٓ ١٦ٍل اٌّغوثٟ ٔٛه اٌل٠ٓ اٌغؤبٟٝ -

ِٕٙب ا٦ٌواق ٚاٌْبَ ٚوبْ ِزأصوا ثبٌّْبهلخ ٕٕٚف وزبثٗ ) اٌّغوة فٟ ؽٍٝ اٌّغوة ( ٚوزبثٗ ا٢فو ) ٚ

ثَٜ األهٗ فٟ اٌٞٛي ٚا٦ٌوٗ ( وّب أٌف ِقزٖوا ٌغغواف١خ ث١ًٍّٞٛ
96.

 

 لفلسفح ا

خ ٌّب وبٔذ أِب ف١ّب ٠قٔ اٌفٍَفخ , فٕٙبن ِإّواد رف١ل اْ ربه٠ـ اٌفىو اٌفٍَفٟ فٟ ثالك األٔلٌٌ ٘ٛ ٕٛهح ِٞبثم

١ٍ٥ٗ اٌضمبفخ االٍال١ِخ اٌّْول١خ ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ ٥اللخ ثبٌزواس اٌّؾٍٟ ٚال ٠ٛعل ك١ًٌ ٥ٍٝ مٌه 
97 

ٌُٚ ٢٠ٙو فٟ 

ا٦ٌٖٛه ا٦ٌوث١خ االٍال١ِخ األٌٚٝ فٟ األٔلٌٌ ٥ٍُ اٌفٍَفخ ثْىً َِزمً ثً وبٔذ ِغوك آهاء غبِٚخ ٥ٓ 

ٚال ثل ِٓ االّبهح ئٌٝ ئْ اٌفٍَفخ ٌُ رلفً ٘نٖ اٌجالك اٌٞج٦١خ ِٚب ٚهاء اٌٞج٦١خ ٚفٟ إٔٛي اٌزفى١و اٌفٍَفٟ . 

و٦ٍُ لبئُ ثنارٗ ٚأّب وبٔذ ِزالىِخ ٤ِ ا٦ٌٍَٛ ا٢ٌٕو٠خ ٚاٌزٞج١م١خ ِضً ٥ٍُ اٌفٍه ٚاٌو٠ب١ٙبد أٚأٙب وّب أفبك 

ث٦ُٚٙ لل رَوثذ ا١ٌٙب فٟ صٕب٠ب وزت اال٥زياي ٚث٦ل اٌّنا٘ت اٌل١ٕ٠خ 
98

ي ٠ٚٛٙؼ ١ٌفٟ ثوٚفَٕب
99

٘نٖ اٌؾم١مخ 

اْ ربه٠ـ اٌفىو اٌفٍَفٟ األٔلٌَٟ ٘ٛ الزجبً أ١ِٓ ٥ٓ اٌضمبفخ االٍال١ِخ اٌّْول١خ ٚثلْٚ أ٠خ هٚاثٜ  »مٌٛٗ ث

 . ٌٚىٓ فٟ اٌموْ اٌواث٤ اٌٙغوٞ ثوى ٥لك ال ثأً ثٗ ِٓ اٌفالٍفخ ُِٕٚٙ .  «ا٠غبث١خ رنوو

 

اٌجٖوح فٟ أٚافو  ( اّزٙو ثبٌفٍَفخ ٚهؽً ئٌٝ ا٦ٌواق ٚاٍزمو ف٥286ٟجل اهلل ثٓ َِوح ثٓ ٔغ١ؼ )  -

ألْ أّمو ّل٠ل اٌؾّوح صُ هع٤ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚ٘ٛ ٠ْٕو  ثبٌٖمٍج٥ٟٖو االِبهح ٚوبْ ١ّقٗ كائّب ٠ْجٗ 

ا٦ٌٍَٛ اٌزٟ كهٍٙب فٟ ا٦ٌواق 
100

-316َف١خ فٟ ٥ٖو اٌقالفخ )ٚوبٔذ ٥ٍِٛٗ ٔٛاح ٌٍّلهٍخ اٌفٍ،

 .٘ـ(399

 

لٖ فٟ ٘نا ا٦ٌٍُ , ٦٠ٚل ف١ٍَٛف لوٝجخ ٘ـ( ٚ٘ٛ ٚه٠ش ٚا319ٌِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ َِوح اٌموٝجٟ )د  -

األٚي هؽً ئٌٝ اٌّْوق ٚأع٤ّ فٟ كهاٍزٗ ِب ث١ٓ اٌزٖٛف ٚاال٥زياي ٚوبْ فوٚعٗ ِٓ األٔلٌٌ ٘وثب 

ث٦ل اْ ارُٙ ثبٌئللخ صُ ٥بك ئٌٝ األٔلٌٌ ٢ِٙوا اٌٛه٣ ٚارج٦ٗ اٌىض١و ِٓ ا٦ٌٍّبء ٚاٌّفىو٠ٓ فٟ األٔلٌٌ 

ٓ ٥جل اٌٍّه اٌموٝجٟ ٚغ١وُ٘ ُِٕٙ ِؾّل ثٓ ِفوط ا٦ٌّبفوٞ ٚف١ًٍ ث
101

ف٢ٙود ثنٌه اٌّلهٍخ 

ئال أٙب ٥بكد رياٚي ْٔبٝٙب فٟ فبء ٘ـ ٚثَّب٥لح اٌق340ٍاٌَّو٠خ اٌزٟ رٖلٜ ٌٙب اٌفمٙبء ِٕن ٍٕخ 

( ٢ٔوا ٌّب ٠زٖف ثٗ ِٓ ١ٍبٍخ ِزَبِؾخ ٤ِ اٌفالٍفخ 366-٥350ٙل اٌق١ٍفخ اٌؾىُ ) 
102

ٚلل رأصو ثبثٓ 

٘ـ( ٕبؽت وزبة ٝجمبد 462د٘ـ( ٕٚب٥ل ا١ٌٍٍٟٞٞ )456) د اثٓ ؽيَ األٔلٌَٟ ِٓ َِوح وً 

األُِ ٥ٚلك وج١و ِٓ األٔل١١ٌَٓ ِّٓ أفنٚا ِٕٗ ٚرزٍّنٚا ١ٍ٥ٗ 
103

ٕٚ٘بن وزبة فٍَفٟ ٥والٟ ٦ٌجل 

ا١ٌٍٞف ثٓ أثٟ اٌٞب٘و اٌٙبّّٟ ٚ٘ٛ ِٓ أً٘ ثغلاك كفً األٔلٌٌ ْٚٔو ٥ٍِٛٗ ٚلل أصبه ٘نا اٌىزبة 

فٟ اٌٞو٠ف ِٓ ألب٠ًٚ أً٘ ) اٌل١ًٌ ثـ غؤبٝخ ٚ٘ٛ ِب ٥وف ا٘زّبِب ٚا٦ٍب ٚفبٕخ فٟ ِل٠ٕخ 

( اٌزؾم١ك
104

 . 
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 الوثحث الثالث

 التأثيراخ الوتثادلح في هيذاى العلىم التجريثيح

 

 الطة 

ٝت اٌّْوق ِٚٓ ٘إالء  لبِذ فٟ األٔلٌٌ ئٌٝ عبٔت ا٦ٌٍَٛ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌٍغ٠ٛخ ٔٙٚخ ٝج١خ رٞٛهد ٥ٍٝ غواه

 ثبٌٞت : ٓ ا٘زّٛااالٔل١١ٌَٓ اٌن٠

 

ًْ٘ لوٝجخ  - َّل ْثٓ ٥جلْٚ اٌْغجٍٟ ا٦ٌلكٞ ِٓ َأ َفلفً ِٖو ٘ـ 347ٌٗ هؽٍخ ئٌٝ اٌّْوق ٍٕخ َُِؾ

ََٚصٍَبس   َٓ ٍِِز١ َُ َهَع٤َ ِئٌَٝ األٔلٌٌ ٍٕخ  َٞبٛ ُص َْ ِٗ ٚكثو ِبهٍزبْ اٌْف ِّٞت فّٙو ِف١ َْٖوح ٥ُٕٟٚ ِث٦ٍُ اٌ َٚاٌَْج

َٚ ١ٍٍّبْ ِؾّل ثٓ ٝب٘و  أثب ١ّقٗ فٟ اٌٞت , وبْاْثٕٗ اٌّإ٠ِل ِثبٌٍَِٗبَئخ فبرًٖ ثبٌَّزٕٖو ِثبٌٍَٗ 

اٌجغلاكٞ 
105
.  

 

٘ـ( ٝج١ت ٚؽى١ُ ٥ٚبٌُ ٌٗ ّٙوح فبٕخ فٟ مٌه ٌٚٗ فٟ 602أثٛ اٌفًٚ ِؾّل ثٓ ٥ّو اٌغ١ٍبٟٔ )  -

١ِلاْ األكة ٚاٌوؽٍخ ٚا٦ٌْو ٌمت ) ثؾى١ُ اٌيِبْ ( ٌٗ هؽٍخ ئٌٝ ا٦ٌواق رون اٌىض١و ِٓ اٌّإٌفبد 

ٍجٙب ِفمٛك أغ
106

ٌُٚ ٠ىٓ اٌٞت ا٦ٌوالٟ ثألً رأص١وا فٟ أً٘ األٔلٌٌ فمل اٍزٞب٥ٛا اٌؾٖٛي ٥ٍٝ أُ٘ ،

ٚأ٢٥ُ وزت اٌٞت اٌزٟ ١ٙود فٟ ا٦ٌواق ٚاالٝال٣ ١ٍ٥ٙب . ٦ًٌٚ أّٙو وزت اٌٞت اٌزٟ ٍٕٚذ ئٌٝ 

ونٌه وزبة ) إٌّٖٛهٞ ( ٌٍىبرت ا٦ٌوالٟ أثٟ ثىو اٌواىٞ ٚ األٔلٌٌ ِٓ ا٦ٌواق , اٌىزبة ا٦ٌّوٚف ثـ

٥ٍٟ ثٓ ا٦ٌجبً ا٦ٌّوٚف ) اٌىزبة اٌٍّىٟ ( 
107

ٔلٌَٟ ِب ٚك١ًٌ ٥ٍٝ اٌزأص١و ا٦ٌوالٟ فٟ ٥ٍُ اٌٞت األ ،

موو ِٓ أْ اثٓ ى٘و ٚ٘ٛ أّٙو ٝج١ت أٔلٌَٟ ٥ٍٝ االٝالق لل اٍزفبك ِٓ وزت اٌواىٞ ٚغ١وٖ ِٓ 

األٝجبء ا٦ٌوال١١ٓ 
108

فٟ ٥ٍُ اٌٞت ئٌٝ  ٌىٕلٞ ١ٖٔت فٟ رٞٛه اٌٞت فٟ األٔلٌٌ ؽ١ش ٍٕٚذ وزجٗ،ٚ

ثالك األٔلٌٌ 
109

ثبْ ؽىُ والٟ ٠ٌٛٔ اٌؾوأٟ , ٚلل ٍٕٚٙب أ. ِٚٓ اٌٛافل٠ٓ ئٌٝ األٔلٌٌ اٌٞج١ت ا٦ٌ

األ١ِو ِؾّل ٚما٣ ١ٕزٗ فٟ لوٝجخ. ٚأفن ٥ٕٗ اٌىض١وْٚ ُِٕٚٙ ) أؽّل , ٥ّٚو ( ؽ١ش اِزبى األٚي 

ثبٌقجوح فٟ رؾ١ٚو األك٠ٚخ ٚاّزٙو اٌضبٟٔ ثبٌىؾبٌخ 
110

غلاك ٚكهٍب ٥ٍٝ ٠ل اثٓ ١ٕٚف ٚهؽال ئٌٝ ث،

اٌىؾبٌخ اٌجغلاكٞ اٌّزقٖٔ ثٞت ا١٦ٌْٛ , ٚصبثذ ثٓ ٍٕبْ ٚث٦ل البِزّٙب فٟ ثغلاك ٚاٌزٟ اٍزّود 

٘ـ ا٠بَ اٌؾىُ اٌَّزٕٖو ٚاٌنٞ أووِّٙب ٚأٍىّٕٙب فٟ لٖو ٥351ْو ٍٕٛاد ٥بك غٍٝ األٔلٌٌ ٍٕخ 

ز١ّيح فٟ ِىبٔخ ِز١ّيح فٟ األٔلٌٌ اٌي٘واء ٚفلِب اٌجالٛ األِٛٞ ِّب ع٦ٍُٙ أْ ٠ؾ٢ٛا ثّىبٔخ ِ
111
. 

 

٦٠َٚوف ِثبْثٓ اٌو١ِٚخ )د - ًَ ئّج١ٍ١خ ٠ىٕٝ َأَثب ا٦ٌََْجبً  ْ٘ َّل ثْٓ ِفوط إٌجبرٟ ِٓ َأ َُِؾ َّل ْثٓ  ٘ـ( ،ِٓ 637َأْؽ

٤َِّ ِثَجْغَلاك ٚإًٌّٛ ٚأِو  ئّج١ٍ١خأً٘  ٍَ َٚخ  .ٌٗ هؽٍخ ىاه ف١ٙب ٔٛاؽٟ اٌّْوق ٚهؽً َؽبعب َفأكٜ اٌَْفِو٠

٦ٟ أٗ ىاه ا٦ٌواق ٍٚغً ِالؽ٢برٗ فٟ هؽٍزٗ ٚوبْ أٚي ِٓ كهً إٌجبد ثٞو٠مخ ِجبّوح ٝج١

َٙب  ٌَٚٗ فٙوٍخ ؽبفٍخ أفوك ِف١ ٚاٍزقٍٔ أٗ ١ٌٌ ِغوك ٥ْت ٠زلاٜٚ ثً ٥ِٛٙٛب ٌٍلهاٍخ ٚا٦ٌّب٠ٕخ 

َّل ْثٓ َُِؾ َْ َفِم١ٙب ١ب٘و٠ًب ِز٦ًٖجب ألثٟ  ََٚوب َٚا٠َزٗ ثبٌّْوق  َٚا٠َزٗ ثبألٔلٌٌ ِٓ ِه َْ رفَمٗ ِفٟ  ِه ؽيَ َث٦َْل أ

 ّٞ َّب َىاك ٥ٍٝ اٌُجَقبِه ُٖ ا٦ٌٍُّْ ِث َّب ٍَ ِٗ ِّٖٕف  ٌَٚٗ ِف١ ١ََْٓ ثٓ ىهلْٛ  َّبٌِِىٟ ٥ٍََٝ أثٟ اٌُْؾ َ٘ت اٌْ َّْن اٌْ

ٍَُُِ َٚ112 . 

 

 الرياضياخ

ّْبهلخ ثٕمً أِب ٥ٍٝ ٔٞبق ا٦ٌٍَٛ ا٦ٌم١ٍخ أٚ إٌم١ٍخ ٟٚ٘ ا٦ٌٍَٛ اٌزٞج١م١خ ٚاٌزغو٠ج١خ فمل أٍُٙ ث٦٘ ٥ٍّبء اٌ

رواس اٌْوق ئٌٝ األٔلٌٌ فُٙ ) اٌّْبهلخ ( ُ٘ إٔؾبة اٌفًٚ األٚي فٟ ٤ٙٚ اٌٞو٠مخ ا١ٍّ٦ٌخ ٚإٌّٙظ 

اٌزغو٠جٟ فٟ ا٦ٌٍَٛ ا٦ٌم١ٍخ . ّٚٙل ٥ٍٝ مٌه هٍٛؿ للُِٙ فٟ ا٦ٌٍَٛ ٚا٦ٌّبهف ثٖٛهح ٥بِخ ٚٔز١غخ ٌزأصواد 

ٍُ ٍَِّخ ثٓ ٚاٌفٍه اٌزٟ وبْ ٠زي٥ّٙب أثٛ اٌمباٌّْوق , ١ٙود ئٌٝ اٌٛعٛك اٌّلهٍخ ا١ٍّ٦ٌخ فٟ اٌو٠ب١ٙبد 
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٘ـ( اٌو٠بٟٙ اٌفٍىٟ اٌّْٙٛه اٌزٟ ْٔٞذ فٟ ٔمً " هٍبئً افٛاْ اٌٖفب 394ٟٞ ) د اؽّل ا٦ٌّوٚف ثبٌّغو٠

" ئٌٝ األٔلٌٌ
113

،
 

فٟ اٌجٖوح فٟ اٌموْ اٌواث٤ اٌٙغوٞ ٌٚٙب فو٣ فٟ ثغلاك ٥ٍّٚذ  ْٔأدٟٚ٘ ع١٦ّخ ١ٍّ٥خ 

اء ا١ٍّ٦ٌخ اٌؾوحثٖٛهح ٍو٠خ ٚاّزٙود ثب٢ه
114
 . 

 

أِب أّٙو ٥بٌُ ٥والٟ ٥وفٗ أً٘ األٔلٌٌ , ٘ٛ ) اٌقٛاهىِٟ ( اٌنٞ ١ٙو فٟ ٥ٖو اٌق١ٍفخ ا٦ٌجبٍٟ  -

٘ـ( , ٌٚٗ ٦٠ٛك اٌفًٚ فٟ ٦ِوفخ األهلبَ اٌزٟ أزمٍذ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚ٘ٛ اٚي ِٓ  218 - 198اٌّأِْٛ ) 

جوا٥زٗ  فٟ ٥ٍُ اٌغجو ٚث٦ل وزبثٗ فٟ اٌؾَبة ٤ٙٚ ِإٌفب فٟ اٌؾَبة ) اٌؾَبة ٚاٌّمبثٍخ ( ٚونٌه اّزٙو ث

األٚي ِٓ ؽ١ش اٌزور١ت ٚاٌزج٠ٛت . ِٚٓ وزجٗ اٌزٟ ٥وفذ فٟ األٔلٌٌ وزبثٗ اٌنٞ ّوػ ف١ٗ و١ف١خ اٍزقلاَ 

٢ٔبَ األهلبَ وّب ّوػ ف١ٗ ٝوق اٌغ٤ّ ٚاٌٞوػ ٚاٌمَّخ ٚاٌٚوة ٚؽَبة اٌىَٛه 
115

ِٚٓ ا٦ٌٍّبء ، 

٥ٚوفذ وزجُٙ فٟ األٔلٌٌ وزبة أٚالك ٍِٛٝ ثٓ ّبوو فٟ َِبؽخ  ا٦ٌوال١١ٓ اٌن٠ٓ ١ٙوٚا فٟ اٌو٠ب١ٙبد

اٌَٞٛػ اٌَّز٠ٛخ ٚاٌىو٠ٚخ ٥ٚٓ ٝو٠ك األٔلٌٌ ٥وفزٗ أٚهثب 
116

 . 

 

 علن الٌثاتاخ

اّبهاد ٙئ١ٍخ َٔج١ب اما ِب لبهٔب٘ب ٤ِ اٌزملَ اٌفىوٞ ا٦ٌوالٟ  أِب فٟ ِغبي ٥ٍُ إٌجبربد أٚ اٌيها٥خ فٍُ ٔغل ٍٜٛ

ٟ األٔلٌٌ , فٕٙبن رٛعل اّبهح رلي ٥ٍٝ اْ ٝوق اٌيها٥خ ِضً ا٦ٌٕب٠خ ثبٌغوً ٚاٌَمٟ اٌنٞ أصو ئٌٝ ؽل ِب ف

ٚاٌَّبك وبٔذ ِزأصوح ثبٌٞو٠مخ ا٦ٌوال١خ ؽزٝ اْ وزبة أثٟ ىوو٠ب األّج١ٍٟ وبْ ِوأح ٥ىَذ مٌه اٌزأص١و فمل 

ؽوٓ ٥ٍٝ رٞج١ك ٦ِبهف ا٦ٌوال١١ٓ فٟ ٝوق اٌيها٥خ األٔل١ٌَخ 
117
. 

٠غله ثٕب أْ ٔنوو اٌزأص١و ا٦ٌوالٟ فٟ ٕ٘لٍخ اٌجٕبء فىبٔذ ٌُٙ فٟ ٘نا اٌفٓ كٚه وج١و فٟ  فٟ ِغبي إٌٙلٍخ , أِب

ثٕبء ٦ِبٌُ ؽٚبه٠خ ٥ل٠لح فٟ األٔلٌٌ , فمل ّبهوٛا فٟ ثٕبء لٖو " كاه اٌوٚٙخ " ٦ٌجل اٌوؽّٓ إٌبٕو وّب 

ٚاٌمٖٛه األفوٜ  أٍّٙٛا فٟ ثٕبء ِل٠ٕخ اٌيا٘وح , ّٚبهوٛا فٟ ثٕبء ا٦ٌل٠ل ِٓ إٌّْئبد ٚاٌّجبٟٔ
118

ال ثً إٔب  

ٔغل اٌزْبثٗ فٟ أٍّبء اٌمٖٛه فٟ األٔلٌٌ فمل وبٔذ ِأفٛمح ِٓ لٖٛه اٌقالفخ فٟ ا٦ٌواق فّضال لٖو اٌزبط 

ع٦ً ٔفٌ اٍُ لٖو إٌّٖٛه فٟ ثغلاك ٚلٖو ا٦ٌّْٛق ٚاٌّقزبه ٚلٖو اٌجل٤٠ وٍٙب أٍّبء لٖٛه ٥جب١ٍخ 

أٍٝمٙب األ٠ِْٛٛ ٥ٍٝ لٖٛهُ٘ فٟ األٔلٌٌ 
119
. 

 

 

 الوثحث الراتع

 التأثيراخ الوتثادلح في الحياج االجتواعيح واالقتصاديح

 

( ٘ٛ اٌَجبق فٟ فزؼ أثٛاة األٔلٌٌ أِب اٌضمبفخ ا٦ٌوال١خ ٚاٌّْول١خ ٥ٍٝ ؽل 238-206وبْ ٥جل اٌوؽّٓ األٍٜٚ )

بٍٟ اٌنٞ وبْ ث١ٓ ٍٛاء , فج٦ل اٌم٦١ٞخ اٌزٟ وبٔذ ِق١ّخ ٥ٍٝ أعٛاء األٔل١١ٌَٓ ٚا٦ٌوال١١ٓ ثَجت ا٦ٌلاء ا١ٌَ

األٍور١ٓ األ٠ِٛخ ٚا٦ٌجب١ٍخ أكهن ٥جل اٌوؽّٓ أٗ ِٓ غ١و اٌّّىٓ ٥يي االٔلٌٌ ٥ٓ ثغلاك ٟٚ٘ ر٤ْ ثب٦ٌٍُ 

ٚا٦ٌٍّبء , ١ٍّب ٚ٘ٛ ِٓ هٚاك ا٦ٌٍُ ِٚفىو٠ٗ ٌنٌه اٍزٞب٣ أْ ١ّ٠ي ثنوبئٗ اٌؾبك ث١ٓ ا١ٌَبٍخ ٚاٌؾٚبهح ا٦ٌوال١خ 

ؾبٚي اْ ٠غ٦ً لوٝجخ ٥بّٕزٗ ٥ٍٝ ٔفٌ اٌجٙٛ ٚاألثٙخ اٌزٟ رزّز٤ ثٙب اٌزٟ ال ٠ّىٓ أْ ٠جمٝ ث١٦لا ٥ٕٙب ٚ٘ٛ ٠

ثغلاك ؽبٙوح اٌل١ٔب ٦ِٚلْ وً ف١ٍٚخ 
120
اما ثٙنا االكهان اٍزٞب٣ أْ ٠ؾمك ٌألٔلٌٌ رٞٛها ؽٚبه٠ب وج١وا ٠مَٛ  .

اٌّالثٌ ٥ٍٝ ِمِٛبد اٌؾٚبه٠خ ا٦ٌوال١خ . ٦ًٌٚ أٚي اٌزأص١واد االعزّب١٥خ ا٦ٌوال١خ ٥ٍٝ األٔلٌٌ ٘ٛ ِب ٠قٔ 

فبْ ث٦٘ فبٕزٗ األ١ِو ٥جل اٌوؽّٓ وبْ ٠ٍجٌ اٌّالثٌ ا٦ٌوال١خ 
121

ٚونٌه اْ َٔبء اٌمٖو فٟ األٔلٌٌ وبْ ، 

ّْ ثٗ  ّٓ ثٗ ٠ٚفزقو ٠ٍجَٓ اٌّالثٌ ا٦ٌوال١خ , ٦٠ٚزجوْ مٌه ِّب ٠زجب٘
122

 . 
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ٕو ٚوبٔذ ٥جبهح ٥ٓ ٕٚ٘بن اّبهح ؽٛي ٘ل٠خ أ٘لا٘ب اؽّل ثٓ ٥جل اٌٍّه ثٓ ١ّٙل ئٌٝ األ١ِو ٥جل اٌوؽّٓ ثٓ ٔب

ٍزخ ِٞبهف ٥وال١خ ٚصّب١ٔخ ٚأهث٦ْٛ ِٓ اٌّالؽف اٌجغلاك٠خ ٚى٠ٕخ اٌق١ً ِٓ اٌؾو٠و ٚاٌن٘ت 
123
. 

 

ثجغلاك  ؽًٖ فٟ فالفخ ثٕٟ ٥جبً ِبٚوبْ اثٓ ١ّٙل أٚي ِٓ ٌمت ثنٞ اٌٛىاهر١ٓ ثبألٔلٌٌ ٥ٍٝ غواه 
124

 ،

ّمز١ٕبد ا٦ٌجب١ٍخ ٌنٌه وبفأ اٌزبعو ا٦ٌوالٟ ٚوبْ ٥جل اٌوؽّٓ ؽو٠ٖب ٥ٍٝ اٌؾٖٛي ٥ٍٝ إٌٛاكه ِٓ اٌغٛا٘و ٚاٌ

اٌنٞ عٍت ٌٗ ٥مل ا١ٌَلح ىث١لح ىٚعخ ٘بهْٚ اٌو١ّل ٚا٦ٌّوٚف ثبٍُ ٥مل اٌْفبء ٚوبْ لل ٙب٣ أصٕبء اٌفزٕخ ِب 

ث١ٓ األ١ِٓ ٚاٌّأِْٛ 
125
 . 

 

ظ ا٦ٌوالٟ , ف٦ٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٕٕب٥خ ا١ٌَٕ أِب اٌزأص١واد ا٦ٌوال١خ ٥ٍٝ اٌٖٕب٥بد ٚاٌفْٕٛ فمل وبٔذ ٚاٙؾخ

أزمٍذ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚوبٔذ إٌَّٛعبد اٌجغلاك٠خ ِٓ اٌزؾف ا١٢٦ٌّخ ٥ٕل أً٘ األٔلٌٌ ٚوبٔٛا ٢ٕ٠وْٚ ا١ٌٙب ٢ٔوح 

فٟ لوٝجخ ِب وبْ ٠ٕزظ فٟ ثغلاك ّٚب٣ اٍز٦ّبي االلّْخ ا٦ٌوال١خ ِضً اٌمّبُ ا٦ٌزبثٟ  اٌٞواىفبٕخ ٌنٌه لٍل 

ثغلاك ٦ٕٗ فٟ ِؾٍخ ا٦ٌزبث١خ فٟ ٚ٘ٛ َٔجخ اٌٝ ِىبْ ٕ
126

 ٚ٘ٛ ١َٔظ ِٓ اٌمٞٓ ٚاٌؾو٠و .، 

٘ـ( اٌنٞ وبْ ٌٗ اٌلٚه 238ئال أْ اٌزأص١و االعزّب٥ٟ ا٦ٌوالٟ األوجو رُ ٥ٍٝ ٠ل )ىه٠بة(  ٚ٘ٛ ٥ٍٟ ثٓ ٔبف٤ )د

اٌىج١و فٟ ٔمً اٌىض١و ِٓ َِزؾلصبد اٌؾٚبهح ا٦ٌوال١خ فٟ ِغبٌٙب اٌفٕٟ ٚا١ٌٍّٛمٟ ٚاألكثٟ ٚاالعزّب٥ٟ ٚلل 

ئٌٝ األٔلٌٌ فٛفب ِٓ ثِٞ ٦ٍِّٗ اٍؾبق إٌٍّٟٛ اٌنٞ ثلأ اٌغ١وح ِٓ ىه٠بة ٌمبء ِب  هؽً ىه٠بة ِٓ ثغلاك

٘ـ( ٌنٌه فبف ىه٠بة اٍزبمٖ ٚفبٕخ اْ ٔفٛمٖ وبْ 194-173ٌم١ٗ األف١و ِٓ ِىبٔخ ٌلا اٌق١ٍفخ ٘بهْٚ اٌو١ّل  )

ٌؾىُ اٌنٞ لوثٗ ٘ـ ٥ٍٝ ٥ٙل ٥جل اٌوؽّٓ ثٓ ا206ٚا٤ٍ ٥ٕل اٌو١ّل ٚثنٌه هؽً ئٌٝ األٔلٌٌ ٚكفٍٙب ٍٕخ 

ٚاهرف٦ذ ِىبٔزٗ ٚأعوٜ ٌٗ هارجب ّٙو٠ب ِملاهٖ ِبئزب ك٠ٕبه , اٙبفخ ئٌٝ ِب وبْ ٠ىوِٗ ثٗ ِٓ ٘لا٠ب فٟ إٌّبٍجبد 

ٚاأل١٥بك 
127

ٚوبْ ىه٠بة ئٌٝ عبٔت مٌه , ٥بٌّب ثبٌٕغَٛ . ٚوبْ ٠ؾف٠ ٥ْوح ا٢الف ِم٥ٛٞخ ِٓ اإلغبٟٔ ، 

١ٍ٥ٙب  ٝبث٦ٗ  اٙفٟٝ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚوْٛ ِلهٍزٗ ١ٍِٛم١خ فبٕخ ثأٌؾبٔٙب . ٚأكفً إٛي اٌغٕبء اٌْولٟ ا٦ٌوال

اٌّز١ّي ٠ّٚىٓ اٌمٛي أٗ وبْ ِغلك اعزّب٥ٟ ٕبؽت مٚق هف٤١ , ؽ١ش إٔجؼ للٚح ٌُٙ ف١ّب ٍٕٗ ِٓ آكاة اكفبي 

أٔٛا٣ األ٦ّٝخ . ؽزٝ ل١ً أٗ ٥ٍُ أ٘بٌٟ لوٝجخ آكاة اٌّبئلح ٚؽزٝ لٖبد ا٦ٌْو ٚرور١ت األملبْ ٚاٌؾٛاعت 

٠ؼ ا٦ٌْو ٥ٍٝ اٌٞوق ا٦ٌوال١خ اٌجغلاك٠خ ٚرَو
128

وّب أكفً ٦ِٗ ىها٥خ ثمٍخ ا١ٌٍْٙٛ ٚر٦وف ٥ٕل األٔل١١ٌَٓ ، 

االٍفواط ٥ٍُّٚٙ أٔٛا٣ ِٓ اٌٛعجبد اٌغنائ١خ ٚاأل٦ّٝخ اٌزٟ ٌُ ٠ىٛٔٛا ٦٠وفٛ٘ب . ٥ٍُّٚٙ اٍز٦ّبي آ١ٔٗ اٌيعبط 

ة فٟ ٚلزٗ اٌنٞ ١ٍ٠ك ثٗ ئٌٝ ٘نا وٍٗ ئْ اٌوف٤١ ثلال ِٓ آ١ٔٗ اٌن٘ت ٚاٌفٚخ ٥ٍُّٚٙ ٌجٌ وً ٕٕف ِٓ اٌض١ب

ىه٠بة وبْ ١ْ٠و ٥ٍٝ األِواء األ١٠ِٛٓ ف١أفنْٚ ثوأ٠ٗ 
129

ٚثنٌه ٠ىْٛ ىه٠بة أٍزبم ٥ٍُ ا١ٌٍّٛمٝ ٚاٌغٕبء ، 

 ثبألٔلٌٌ ٌٚٗ كٚه وج١و فٟ ٔمً اٌزواس ا١ٌٍّٛمٟ ٚاٌغٕبئٟ ِٚب ٠وافمّٙب ِٓ رمب١ٌل ؽٚبه٠خ ٥وال١خ ئٌٝ األٔلٌٌ . 

  

أً٘ األٔلٌٌ ١ٍِٛم١ْٛ ٍبهٚا ٥ٍٝ ِٕٛاي اٌّْبهلخ ِٚٓ ٘إالء ٥جل اٌٛ٘بة اثٓ ٥جل اٌؾ١َٓ ثٓ ٚثنٌه ١ٙو ِٓ 

ً اٌزٟ أفند اٌغٕبء ٥ٓ ىه٠بة ١ع٦فو اٌؾبعت ٚونٌه ِٖبث١ؼ عبه٠خ اٌىبرت أثٟ ؽفٔ ٥ّو لٍٙ
130

ٚوبْ ، 

ذ ٌأل١ِو ٥جل ٌيه٠بة عبه٠خ اٍّٙب ِز٦خ , أكثٙب ٥ٍّٚٙب أؽَٓ أغب١ٔٗ ؽزٝ ّجذ ٚوبٔذ هائ٦خ اٌغّبي ٚغٕ

اٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ اٌنٞ أ٥غت ثٙب ئٌٝ كهعخ وج١وح ٚلل أ٘لا٘ب ىه٠بة ئٌٝ األ١ِو ٥جل اٌوؽّٓ ئٌٝ األ١ِو 
131

 ، 

ٚاٌٍٛارٟ ما٣ ١ٕزٙب ؽّلٚٔخ ثٕذ ىه٠بة اٌزٟ اّزٙود ٚرملِذ ٥ٍٝ أً٘ ث١زٙب ٚثو٥ذ فٟ اٌفْٕٛ 
132

أِب أّٙو . 

ْ٘بَ ثٓ ٥جل ا٦ٌي٠يرال١ِن ىه٠بة فىبٔذ ٘يٌخ ٚغيالْ ٟٚ٘ ىٚعخ اٌٛى٠و 
133
. 

 

ِٓ ثغلاك ٚعٍجذ ئٌٝ اثوا١ُ٘ ٕبؽت  ٚونٌه اٌغبه٠خ لّو عبه٠خ اثوا١ُ٘ ثٓ اٌؾغبط اٌٍقّٟ اٌزٟ وبْ إٍٔٙب

اّج١ٍ١خ ٕٚوف ١ٍ٥ٙب أِٛاال وض١وح ألعً ّواء٘ب ٚوبٔذ ٥ٍُ فٟ األكة ٚاٌوٚا٠خ ٤ِ فُٙ ثبه٣ ٚعّبي هائ٤ 

 ٚوبٔذ ٟ٘ اٌٛؽ١لح اٌزٟ رغٕٟ فٟ ؽفالرٗ . 
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ٚوبٔذ رمٛي ا٦ٌْو ٚرزْٛق ئٌٝ ثغلاك 
134

وبٔذ ماد رأص١و ئ٠غبثٟ ٥ٍٝ  ئّج١ٍ١خٚاٌواعؼ اْ اٌٞج٦١خ اٌقالثخ فٟ  ،

) ٥وًٚ األٔلٌٌ (  ثـ ئّج١ٍ١خِووي ٌٍٞوة ٚا١ٌٍّٛمٝ ٌٙنا ١ٍّذ  ئّج١ٍ١خاٌؾ١بح األكث١خ ٚا١ٍّ٦ٌخ ئم إٔجؾذ 

٦ّبه اٌّْول١خ فٟ اٌج١ئخ األٔل١ٌَخ فبْ رٞٛه فٓ ٚئما وبٔذ اٌّغ١ٕبد ٚاٌّغْٕٛ اٌّْبهلخ أصوٚا فٟ اّب٥خ األ

اٌغٕبء فٟ األٔلٌٌ أفوعٗ ٥ٓ اٌزج١٦خ اٌٍّٞمخ فمل ثو٣ أٔل١ٌَْٛ أُ٘ ِب ٠الؽ٠ ف١ُٙ أُٙ ِٓ ٔٛاثغ ا٦ٌْواء فىبٔٛا 

٠غْٕٛ ِٓ ٦ّوُ٘ ٚونٌه ٕبهد ٝوائك ىه٠بة ٥ٕٛأب ٌٍنٚق اٌوالٟ فٟ األٔلٌٌ 
135
. 

 

 الخاتوح

ِٓ عٛأت اٌزأص١واد ا٦ٌوال١خ ٥ٍٝ األٔلٌٌ فٟ ِغًّ ؽووزٙب اٌفىو٠خ األٔل١ٌَخ ٚفبٕخ ٥بٌظ اٌجؾش عبٔجب ِّٙب 

فٟ ِغبي ا٦ٌٍُ ٚا٢كاة ٚاٌفٓ ٚاٌفٍَفخ ٚللِٕب ٦ٍِِٛبد رقٔ رواعُ ث٦٘ ا٦ٌٍّبء اٌزٟ أفؾٖذ ٥ٓ ِلٜ 

بعبد ١ٍّ٥خ ال اٌّٛهٚس اٌؾٚبهٞ اٌزٟ رّضً فٟ ٥لك اٌىزت ٚاٌّٖٕفبد ٌىً ٚاؽل ُِٕٙ . ٌٚٛال ِب ٌَّٕب ِٓ ٔز

ٔغل ِب ٔمٌٛٗ ٥ٓ ٥ٛاًِ ٔٚٛط اٌؾووخ اٌفىو٠خ األٔل١ٌَخ ٚاٍزىّبٌٙب ثبٌٖٛهح اٌٛاٙؾخ اٌزٟ وبٔذ ١ٍ٥ٙب فالي 

اٌمو١ٔٓ اٌواث٤ ٚاٌقبٌِ اٌٙغو١٠ٓ ٚثبٌٞو٠مخ اٌزٟ كفً ف١ٙب ٘نا اٌفىو . اٌنٞ ثٍغ ِلاٖ ئٌٝ أٚهثب ٚأصو ثٙب ٚوبْ 

 ا١ٞ٦ٌّبد اٌؾٚبه٠خٕؼ اٌز٦ج١و ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ) ٥بِال ِٓ ٥ٛاًِ إٌٙٚخ األٚهث١خ ٚئما 

ث١ٓ ا٦ٌواق ٚاألٔلٌٌ ( ٠ّضً اٙبفخ ل١ّخ ٌٍلهاٍبد اٌؾٚبه٠خ ٦ِٚبٌغخ ١٥ِٛٙٛخ ٌٕزبئظ ٘نٖ ِب اٌّزجبكٌخ 

 اٌزأص١واد ٥ٍٝ ا١٦ٌٖل اٌضمبفٟ ٚاٌفىوٞ ٚمٌه ثغ١خ ئٌٝ إٌٛٛي ئٌٝ اٌؾم١مخ ث٤ٙٛ اٌؾٚبهح ا٦ٌوث١خ  االٍال١ِخ

فٟ األٔلٌٌ فٟ ئٝبه٘ب اٌٖؾ١ؼ ٚاٌّإصو فٟ أٌٍ ِفب١ُ٘ اٌفىو األٔلٌَٟ , وّب أٌمٝ اٌجؾش ٢ٔوح ٥ٍٝ ٕٛهح 

٥ٓ ٘نا اٌزأص١و فٟ ا٦ٌٍَٛ اٌل١ٕ٠خ ِٓ فمٗ ٚؽل٠ش ٥ٍَٚٛ اٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ثفو٥ٚٙب ٚونٌه اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١خ ٚاٌفٍَفخ 

ل١١ٌَٓ فٟ ع٤١ّ ٘نٖ ا٦ٌٍَٛ وزبثبد ٚٔزبط ٌٗ لٛا٥لٖ ٚا١ٌٍّٛمٝ ٥ٍُٚ اٌفٍه ٚاٌٞت ٚاٌو٠ب١ٙبد ؽ١ش إٔجؼ ٌألٔ

ففٟ ا٦ٌٍَٛ اٌل١ٕ٠خ ١ٙو ٥لك ِٓ اٌفمٙبء اٌن٠ٓ وبٔٛا لل هؽٍٛا ئٌٝ ا٦ٌواق ٚرفمٙٛا ٕ٘بن ٚفٍمٖٛ االرغبٖ ٌلٜ أً٘ 

األٔلٌٌ فٟ كهاٍخ اٌفمٗ ٚاٌؾل٠ش ٥ٍٝ ِن٘ت ِبٌه ثٓ أٌ ٠ٚٛهك اٌجؾش وض١وا ِٓ أٍّبء ٘إالء اٌفمٙبء ٚو١ف١خ 

ٌزم١ٍل األٔلٌَٟ ثغٍجُٙ اٌىزت ا٦ٌوال١خ اٌٍغ٠ٛخ ا١ٌٙب ِضً وزت اٌّجوك ١ٍٚج٠ٛٗ ٚغ١و٘ب اٙبفخ ئٌٝ ِب رووٗ ا٦ٌبٌُ ا

ِٚب رووزٗ ِمبِبد اٌؾو٠وٞ ِٓ  اٌىج١و اثٛ ٥ٍٟ اٌمبٌٟ ٕبؽت وزبة األِبٌٟ فٟ اٌؾووخ اٌٍغ٠ٛخ األٔل١ٌَخ .

 د ٌٙب ّواػ ثبه٥ْٛ فٟ ٥ٍَٛ اٌٍغخ ا٦ٌوث١خ . رأص١واد فٟ األكة األٔلٌَٟ فمل ْٔأد ٥ٍٝ غواه٘ب ِمبِب

 

أِب ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ فٙٛ ٕٛهح ِٞبثمخ ٌألًٕ ا٦ٌوالٟ ؽ١ش غٍجذ اٌىزت اٌزبه٠ق١خ ِضً وزت ف١ٍفخ ثٓ 

ف١بٛ ٚوزت اثٓ لز١جخ ٥ٍٝ اٌّإهف١ٓ األٔل١ٌَْٛ اٌن٠ٓ ؽوٕٛا ٥ٍٝ الزٕبء٘ب ٚاٌزأ١ٌف ٥ٍٝ ِٕٛاٌٙب ٠ّٚىٓ اٌمٛي 

أِب ٥ٍٝ ٔٞبق ا٦ٌٍَٛ  ٍخ اٌزبه٠ق١خ ا٦ٌوث١خ األٔل١ٌَخ ٚرٞٛه٘ب رُ ٥ٍٝ ٠ل اٌّإهف١ٓ ا٦ٌوال١١ٓ .اْ ْٔٛء اٌّله

لجً  اٌف١ٍ٦خ فمل أٍُٙ ث٦٘ ا٦ٌٍّبء ا٦ٌوال١١ٓ ثٕمٍٙب ئٌٝ األٔلٌٌ ٚال ٠فٛرٕب اٌمٛي اْ اٌل٥ُ اٌنٞ ٌمٖٛ ا٦ٌٍّبء ِٓ

ىٓ أْ ٔغيَ ثبٌمٛي اْ وً ِب أٔزغٗ األٔلٌٌ فالي اٌؾىبَ األٔل١١ٌَٓ وبْ ٌٗ أصوٖ فٟ ٘نٖ إٌٙٚخ اٌفىو٠خ . ٠ّٚ

٦ٌٍُ اٌؾىُ ا٦ٌوثٟ االٍالِٟ ِٓ ؽٚبهح فىو٠خ ٘ٛ ِٓ ٤ٕٕ اٌّْوق ثأفىبهٖ ٚصمبفزٗ ٚال ٔو٠ل اٌمٛي ثزؾل٠ل ا

 .ا٦ٌوالٟ ؽزٝ ال ٔىْٛ ِغؾف١ٓ

 

 

 

       

 

 



 5

6102

 

41 

 

 

 الهىاهش 

                                                

 .١ٌ47فٟ ، ؽٚبهح ا٦ٌوة فٟ األٔلٌٌ ، روعّخ مٚلبْ لولٛٛ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ٓ  –ثوٚفَٕبي  1

، كاه 1٘ـ(، عّٙوح اٌٍغخ ،رؼ، هِيٞ ١ِٕو ث٦ٍجىٟ،321ّٛل ثٓ اٌؾَٓ ثٓ كه٠ل )د أثٛ ثىو ِؾ -األىكٞ  2

ِؾّل ثٓ اٌمبٍُ ثٓ ِؾّل ثٓ ثْبه، أثٛ ثىو )  -. األٔجبهٞ 968،ٓ 2َ ، ط1987ا٦ٌٍُ ٌٍّال١٠ٓ ،ث١وٚد  ، 

- ٘ـ 1412٘ـ(،اٌيا٘و فٟ ٦ِبٟٔ وٍّبد إٌبً،رؼ، ؽبرُ ٕبٌؼ اٌٚبِٓ، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد، 328

٘ـ (  816أثٛ اٌؾَٓ ٥ٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ٥ٍٟ ا٦ٌّوٚف ثب١ٌَل اٌْو٠ف ، ) د  –.اٌغوعبٟٔ 109، 1ٓ،ط1992

 . 96اٌز٦و٠فبد ، ثغلاك ، ٓ 

أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ٠ٍٛف اٌىبرت، ِفبر١ؼ ا٦ٌٍَٛ، ئ٥لاك ٚرمل٠ُ ٥جل ا١ٌٍٞف ِؾّل  –اٌقٛاهىِٟ  3

ِؾّل ِٖٞفٝ ، اٌّلفً فٟ اٌز٦و٠ف ثبٌفمٗ اإلٍالِٟ  –. ٍّجٟ  14، ٓ  ا٦ٌجل ، اٌمب٘وح ، كاه إٌٙٚخ ا٦ٌوث١خ

 . 19، ٓ  1962، اٌمب٘وح ، 

٘ـ ( اٌّملِخ رؼ ؽغو ٥بِٟ ، ِْٕٛهاد كاه ِىزجخ اٌٙالي ،  ٥808جل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ) د  –أثٓ فٍلْٚ  4

 . 541، ٓ  1994ث١وٚد ، 

٘ـ ، ٥بُ فٟ ًٙ ا٦ٌٙل٠ٓ  88، ٌٚل ثّل٠ٕخ ث٦ٍجه ٍٕخ  األٚىا٥ٟ : أثٛ ٥ّو ٥جل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل األٚىا٥ٟ 5

األِٛٞ ٚا٦ٌجبٍٟ ، فمل ٥بٕو ر٦َخ فٍفبء أ١٠ِٛٓ ٚف١ٍفز١ٓ ٥جب١١ٍٓ ٚوبْ ا٦ٌٍُ ٚا٦ٌٍّبء فٟ ٘نٖ اٌفزوح فٟ ؽ٢بً  

ٓ ٚافواً  ِٓ اٌز١ّي ٚاألىك٘به . كهً ٥ٍٝ ٠ل ٥ٍّبء اٌْبَ ٚا٦ٌواق ِٚىخ ٚاٌّل٠ٕخ ُِٕٚٙ ٥ٞبء ثٓ أثٟ هثبػ ٚأث

ّٙبة اٌي٘وٞ ٚهٜٚ ٥ٕٗ ٍف١بْ اٌضٛهٞ ِٚبٌه ثٓ أٌٔ ... أٌـ ، ٌٚٗ ِإٌفبد ٥ل٠لح ِٕٙب فٟ اٌؾل٠ش إٌَّل 

٘ـ ( أٚي ِٓ كفً  192،ٚإٌَٓ فٟ اٌفمٗ ٚوزبة فٟ اٌفزبٚٞ ٚا١ٌَو ... أٌـ ، ٦٠ٚزجو ٦ٖ٦ٕخ ثٓ ٍالَ ) د 

ثٓ ٥جل اٌوؽّٓ ) د ّبٌىٟ ٥ٍٝ ٠ل ى٠بك ِن٘ت األٚىا٥ٟ ئٌٝ األٔلٌٌ ٚاٌنٞ ثمٟ ٍبئلاً  ؽزٝ كفٛي اٌّن٘ت اٌ

٘ـ ( ، عنٚح  ١ّ488لٞ . أثٟ ِؾّل ثٓ أثٟ ٖٔو فزٛػ ثٓ ٥جل اهلل األىكٞ               ) د٘ـ ( . اٌؾ 199

، كاه اٌىزت ا١ٍّ٦ٌخ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ،  1اٌّمزجٌ فٟ موو ٚالح األٔلٌٌ ، رؼ هٚؽ١خ ٥جل اٌوؽّٓ ا٠ٌَٛمٟ ، ٛ 

ِوٚاْ ِؾّل ، األٚىا٥ٟ أِبَ اٌٍَف ،  –. ٌٍّٚي٠ل ِٓ ا٦ٌٍِّٛبد أ٢ٔو ٦ّبه  237 َ ، ٓ 1997 -٘ـ  1417

 كاه إٌفبئٌ ، ث١وٚد ، )ال . د ( .

 1٘ـ ( ، اٌٍٖخ ، رؼ أثوا١ُ٘ األث١بهٞ ، ٛ  578أثٛ اٌمبٍُ فٍف ثٓ ٥جل اٌٍّه األٖٔبهٞ ) د  –أثٓ ثْىٛاي  6

 . 402، ٓ  1976، ِإٍَخ اٌوٍبٌخ ، ث١وٚد ، 

٘ـ ( ، ٔفؼ ا١ٌٞت ِٓ غٖٓ األٔلٌٌ اٌو١ٝت ، رؼ أؽَبْ ٥جبً ، كاه ٕبكه  104موٞ أؽّل ثٓ ِغل ) س اٌّ 7

 . 68، ٓ  4، ط  1968، ث١وٚد ، 

٘ـ ( ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ فٟ ربه٠ـ هعبي أً٘ األٔلٌٌ ،رؼ  599أؽّل ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ أؽّل ثٓ ١ّ٥يح )  –اٌٚجٟ  8

 . ١ٍّ93خ ، ث١وٚد ، ٌجٕبْ ، ) ال د ( ، ٓ هٚؽ١خ ٥جل اٌوؽّٓ ا٠ٌَٛمٟ ، كاه اٌىزت ا٦ٌ

 . 56، ٓ  4َ . ْ ، ط  9

 . 222، ٓ  1اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمجٌ  ، ط  10

 .222, ٓ  1َ . ْ , ط 11

٘ـ ( ، ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ ،  403أثٟ ا١ٌٌٛل ٥جل اهلل ثٓ ِؾّٛك ثٓ ٠ٍٛف األىكٞ ) د  –أثٓ اٌفوٟٙ  12

 . 223- 222، ٓ  1. اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ  ، ط  244، ٓ  1966اٌلاه اٌّٖو٠خ ٌٍزأ١ٌف ٚاٌزوعّخ ، 

 . 206، ٓ  2اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمجٌ  ، ط  13

 . 216اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ  14

 . 77، ٓ  2اٌّموٞ ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  15

 .230اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ   16

 .120ٓ  -117اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ  17

 .223- 222، ٓ 6ا١ٌٞت ، ط  اٌّموٞ ، ٔفؼ 18
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 . 213، ٓ  3اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  19

 227، ٓ  6َ .ْ ، ط  20

٘ـ ( ، ٚف١بد األ١٥بْ ٚأثٕبء اٌيِبْ ، رؼ أؽَبْ ٥جبً  681أثٟ ا٦ٌجبً ٌّّ اٌل٠ٓ أؽّل ) د  –أثٓ فٍىبْ  21

 .118ٓ  - 116، ٓ  2، اٌّموٞ ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  219، ٓ  5، ث١وٚد ) ال د ( ط 

 .149، ٓ 3، ط  اٌّموٞ 22

 . 251اٌغوعبٟٔ ، اٌز٦و٠فبد ، ٓ  23

ِؾّل ٥ٍٟ اٌفبهٚلٟ ، وْبف إٞالؽبد اٌفْٕٛ ، رؼ ٌٞفٟ ٥جل اٌجل٤٠ ٥ٚجل ا٦ٌُّٕ ِؾّل ؽ١َٓ  –اٌزٕٙبٚٞ  24

٥غالْ ٥جبً ، كهاٍبد فٟ اٌؾل٠ش  –ث١ِٟٛ  13-12، ٓ  2،ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ ٌٍىزبة ، ِٖو ) ال د ( ، ط 

 .  20- 19، ٓ  ٠1986ف ، اإلٍىٕله٠خ ، ِٖو ، إٌجٛٞ اٌْو

( ، االٍز٦١بة فٟ ٦ِوفخ األٕؾبة ، رؼ  463أثٛ ٥ّو ٠ٍٛف أثٓ ٥جل اٌجو إٌّوٞ ) د  –أثٓ ٥جل اٌجو  25

 . 2، ٓ  1َ ، ط 1960 -٘ـ  1380ِؾّل ٥ٍٟ اٌجغبٚٞ ، ِٖو  ، 

 . 47اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ  26

 . 298اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  27

 

أثٓ أثٟ ف١ضّخ : أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ى١٘و ثٓ ٕوة ثٓ ّلاك ، وبْ ٥بٌّبً  ِزمٕبً  ؽبفٚبً  ث١ٖواً  ثأ٠بَ إٌبً  28

أثٛ ثىو أؽّل ثٓ ٥ٍٟ ثٓ  –٘ـ . اٌق١ٞت اٌجغلاكٞ  229٘ـ ٚرٛفٟ ٍٕخ  205ٕٕف اٌزبه٠ـ فغوكٖ ، ٌٚل ٍٕخ 

 . 163- 162، ٓ  2٘ـ ( ، ربه٠ـ ثغلاك ،ث١وٚد ، ) ال د ( ط  463صبثذ ) 

 298اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  29

 .     48 – 47، ٓ 2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  30

 298اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  31

 . 105- 99، ٓ  2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  32

ثٓ  أؽّل –. اثٓ اٌل١ِبٟٝ 449، 3ٓ. اثٓ فٍىبْ، ٚف١بد األ١٥بْ، ط 296اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  33

٘ـ(، اٌَّزفبك ِٓ م٠ً ربه٠ـ ثغلاك، رؼ، ل١ٖو أثٛ فوػ، ث١وٚد، كاه اٌىزت ا١ٍّ٦ٌخ، )ال. د(، 749أث١ه )د 

٘ـ(، اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ، ِىزجخ 774ئٍّب١٥ً ثٓ ٥ّو ثٓ وض١و اٌموّٟ أثٛ اٌفلاء )د  –. اثٓ وض١و 206ٓ

 . 142، 13ٓا٦ٌّبهف، ث١وٚد، )ال.د(، ط

 .15-12، ٓ 2، اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  66، ٓ اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ  34

35 ٛ٠ُ ُٓ ُٟ ْث ٍِ٥َ َٓ ١ِّ ٍَِْ ُّ ١ُِِو اٌْ َْ َأ ََٚوب ِّبَئٍخ  َِ ّْ ََٚف َْْوَح  ََٕخ َأْهَث٤َ ٥َ ٍَ ٍَُف ٟٚ٘ ٦ِووخ ٚل٦ذ ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚاألفؤظ 

َٚاٌَْأْعَٕب  َٓ ١ِّ ٍَِْ ُّ َٓ اٌْ ِِ ٌِ َوِض١ٌو  ُٗ َع١ْ ٦ََِ َٚ َُٝجَخ،  ِْٔظ ِؽ١َِٕئٍن ِثُمْو ٍُُِِٛن اٌِْفِو  ْٓ ِِ ٌٍَِِه  ٥َِِٛخ ،أِب  اٌفؤظ فىبْ لبئلُ٘  َٞ َُّز ِك اٌْ

َْٕلَح اٚلزٕلح )ثٍلح ِثب ََّل اٌِْمَزبِي، فٟ ُوِز َٚاْلَزَزٍُٛا َأ ْٛا  ١َِِو، َفبٌَْزَم ُٓ ُهْك ُٗ اْث ٌِ، ٠َُمبُي ٌَ َْٔلٌُ ٌَْأ َّْوِق ِثب ١ٍََِخ، ِفٟ  ُِْو  ْٓ ِِ ٌُْمْوِة 

َٚ  ،)ٌِ َْٔلٌُ َٓ. ٠بلٛد اٌؾّٛٞ ، ّٙبة اٌل٠ٓ أثٛ ٥جل اهللاٌَْأ ١ِّ ٍَِْ ُّ ًُ ِفٟ اٌْ ََٚوُضَو اٌَْمْز َْٕىَوًح،  ُِ ًَّخ  َِ٘ي٠ ١َِِو  ُٓ ُهْك ُُ اْث ُٙ َِ  ََ٘ي

.اثٓ األص١و ،  310، ٓ 4َ، ط  1995، كاه ٕبكه، ث١وٚد ،2٘ـ( ، ٦ِغُ اٌجٍلاْ،٠626ٛبلٛد ثٓ ٥جل اهلل )د 

٘ـ(، 630ثٓ ِؾّل ثٓ ٥جل اٌىو٠ُ ثٓ ٥جل اٌٛاؽل ا١ٌْجبٟٔ اٌغيهٞ )د  أثٛ اٌؾَٓ ٥ٍٟ ثٓ أثٟ اٌىوَ ِؾّل

َ 1997٘ـ ،1417، كاه اٌىزبة ا٦ٌوثٟ، ث١وٚد ،ٌجٕبْ ، 1اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ ،رؼ ، ٥ّو ٥جل اٌَالَ رلِوٞ،ٛ

 .666، ٓ 8،ط

 93، ٓ 2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  36

٘ـ ( ، ا٦ٌٛإُ ِٓ اٌمٛإُ فٟ رؾم١ك  ٦ّ514بفوٞ ) د أثٓ ا٦ٌوثٟ ، أثٟ ثىو ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ أؽّل اٌ 37

 . 48، ٌجٕبْ ، ) ال د ( ٓ ؼ ِؾت اٌل٠ٓ اٌق١ٞت ، كاه اٌغ١ً، ر ِٛالف اٌٖؾبثخ ث٦ل ٚفبح إٌجٟ 

ٖ(، ِوآح اٌغٕبْ ٥ٚجوح ا١ٌم٢بْ 768أثٛ ِؾّل ٥ف١ف اٌل٠ٓ ٥جل اهلل ثٓ أ٦ٍل ثٓ ٥ٍٟ ثٓ ١ٍٍّبْ )د -ا١ٌبف٦ٟ  38

 1417، كاه اٌىزت ا١ٍّ٦ٌخ، ث١وٚد، 1جو ِٓ ؽٛاكس اٌيِبْ، ٤ٙٚ ؽٛا١ّٗ، ف١ًٍ ِٕٖٛه، ٛفٟ ٦ِوفخ ِب ٦٠ز

أثٛ ا٦ٌجبً أؽّل ثٓ ؽَٓ ثٓ اٌق١ٞت ا١ٌْٙو اٌم١َٕٕٟٞ  -. اثٓ لٕفن 280ـــ ٓ 279، 3َٓ، ط1997 –ٖ 

ٙ٘، كاه ٘ـ(، اٌٛف١بد )٦ِغُ ىِٕٟ ٌٍٖؾبثخ ٚأ٥الَ اٌّؾلص١ٓ ٚاٌفمٙبء ٚاٌّإٌف١ٓ(، رؼ، ٥بكي 810٠ٛٔ)د

. ٕٚ٘بن  43 – 25، ٓ  2.اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  279َ، ٓ 1983 -٘ـ  1403ا٢فبق اٌغل٠لح، ث١وٚد، 
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كهاٍبد فبٕخ ٌٙنا ا٦ٌٍُ فمل فٖٖذ ٌٗ ثؾٛس َِزمٍخ ، وّب أ٥ٞٝ ِؾمك وزبة " ا٦ٌٛإُ ِٓ اٌمٛإُ " 

 . 45 – 5رف١ٖالً  ٥ٓ ؽ١برٗ ، أ٢ٔو ِٓ ٓ 

 .....اٌـ . 27اٌمٛإُ ، ٓ اثٓ ا٦ٌوثٟ ، ا٦ٌٛإُ ِٓ  39

40 ٓ ، ْ ، َ29. 

 . 254، ٓ  2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  41

42  ٓ ، ْ . َ292 . 

 . 88، اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ  66اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  43

 . 236، ٓ  2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ْ ط  44

 . 23-22، ٓ  2أثٓ اٌفوٟٙ ، ط  45

 . 53- 52،               ٓ 1983، اٌوثبٛ ،  4ي فٟ األكة األٔلٌَٟ ، ٛ األٍٟٚ ، ؽىّذ األٍٟٚ ، فٖٛ 46

 .124اٌؾ١ّلٞ  اٌغنٚح ، ٓ  47

 129اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت  ط ، ٓ  48

 . 13، ٓ  2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  49

 46، ٓ  2َ . ْ ، ط  50

ٌٕٙٚخ األٚهث١خ ، ا١ٌٙئخ اٌّمبِخ ، ٌْٛ أّجٗ ِب ٠ىْٛ ثفٓ اٌمٖخ اٌم١ٖوح ، أصو ا٦ٌوة ٚاألٍالَ فٟ ا 51

 . 88، ٓ  1970اٌّٖو٠خ ا٦ٌبِخ ٌٍزأ١ٌف ٚإٌْو ، 

ٚ٘ٛ ؽّل ثٓ لبٍُ أثٛ ٥ٍٟ اٌؾو٠وٞ ، كهً فٟ اٌجٖوح ٚوزت ِمبِبرٗ ٕ٘بن ٥ِٛٙٛٚبرٙب رلٚه ؽٛي  52

٥ٍٝ  األكة ، ٚلل ٦ٍّٙب اٌىض١و ِٓ األكثبء األٔل١١ٌَٓ ٚوبْ ٌٙب ٕلٜ ث١ٓ أكثبئُٙ ْٚٔو٘ب ٝبئفخ ِٓ األٔل١١ٌَٓ

 . 181اٌؾو٠وٞ ٔفَٗ ، ثب١ٌٕضب ،رأه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ ، ٓ 

53  ٓ ، ْ . َ218 . 

 . 254، اٌمب٘وح ، ٓ  1أٔقً ، ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ ، روعّخ ؽ١َٓ ِإٌٔ ، ٛ –ثب١ٌٕضب  54

 .47, ٓ 2َ . ْ , ط 55

 .47ؽٚبهح ا٦ٌوة فٟ األٔلٌٌ ، ٓ  56

٘ـ (،اٌّْزجٗ  748جٟ أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ٥ضّبْ ) د . اٌن٘ 154( اٌؾ١ّلٞ ، علمٚح اٌّمزجٌ ، ٓ 1)

 .497،ٓ 2فٟ اٌوعبي )اٍّبئُٙ ٚأَبثُٙ(،رؼ،٥ٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ،كاه اؽ١بء اٌىزت ا١ٍّ٦ٌخ ،)ال.د(،ط

 . 512، ٓ 2اٌّموب اٌزٍَّبٟٔ ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  57

ثغلاك أغٍت ؽ١برٗ ٚوبْ ّل٠ل إٌٖوح ٦ٌٍّبء  ٘ٛ أثٛ ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ع٦فو أثٓ كهٍز٠ٛٗ إٌؾٛٞ ألبَ فٟ 58

 . 204، ٓ 4٘ـ ( ، اٌق١ٞت اٌجغلاكٞ ، ربه٠ـ ثغلاك ، ط  347اٌٍغخ ٚإٌؾٛ اٌجٖو١٠ٓ رٛفٟ ٍٕخ ) 

 . 75- 70، ٓ  3اٌّموب، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  59

 . 346، ٓ 1َ . ْ ، ط  60

 .33، ٓ  1ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ ، ط  61

 . 456، ٓ  4، ط  1972جو ، ث١وٚد ، ا٦ٌجو ٚك٠ٛاْ اٌّجزلأ ٚاٌق 62

 .228–226،ٓ 1، أثٓ فٍىبْ ، ٚف١بد اال١٥بْ،ط  352،ٓ ٠2بلٛد ، ٦ِغُ األكثبء ، ط  63

 . 369، ٓ 4بد األ١٥بْ ، ط ٚف١أثٓ فٍىبْ ،  64

 . 75-74، ٓ  4اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ػ  65

 369، ٓ 4َ .ْ ، ط  66

 . 189ثبٌٕض١ب ، ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ ، ٓ  67

 . 72، ٓ  4اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  68

 75، ٓ 4َ .ْ ، ط  69

 . 318اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ 70

 . 76، ٓ 4، اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  719َ . ْ ، ٓ  71

 319اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ 72
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 . 238، ٓ  1ْىٛاي ، اٌٍٖخ ، ط ثأثٓ  73

ؽَبْ ٥جبً ، ١وح فٟ ِؾبٍٓ أً٘ اٌغي٠وح ، رؼ ئف٘ـ ( اٌن 542أثٓ ثَبَ ،اثٛ اٌؾَٓ ٥ٍٟ ثٓ أٍبِخ )د 74

 . 77، ٓ 1، َ  1978ث١وٚد ، 

 . 6 -5، ٓ  3اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  75

 . 95، ٓ  3َ .ْ ، ط  76

ًٙب ٥238جل اٌٍّه ثٓ ؽج١ت )د 77 ٖ(: ٘ٛ أثٛ ِوٚاْ ٥جل اٌٍّه ثٓ ؽج١ت ثٓ ١ٍٍّبْ، ٌٚل فٟ اٌج١وح، وبْ فم١

ًّب ثبألٔلٌٌ، هؽً ئٌٝ اٌّْ َ ث٦ل أْ ًٔٙ ِٓ ٥ٍّبء ثٍلٖ، ٌٗ ِإٌفبد فٟ ّزٝ ١ِبك٠ٓ ا٦ٌٍُ 824ٖ/208وق ٥بَ ٥بٌ

ِٓ فمٗ ٚؽل٠ش ٚربه٠ـ، ٦٠ٚل أٚي ِٓ كٚٔٛا اٌزبه٠ـ فٟ األٔلٌٌ. ِٓ ِإٌفبرٗ فٟ اٌزبه٠ـ وزبثٗ )اٌزبه٠ـ(، ٚأٌّف 

زبة فٚبئً إٌجٟ ٚو ٚوزبة اٌغب٤ِ فٟ ِٕبٍه إٌجٟ  فٟ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ ِٕٚٙب وزبة ِغبىٞ هٍٛي اهلل 

ٖ(، ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ، رؼ، ئثوا١ُ٘ 403ٚاٌٖؾبثخ. اثٓ اٌفوٟٙ ـــ أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف األىكٞ )د

ٖ ـــ 1410، كاه اٌىزبة اٌّٖوٞ، اٌمب٘وح، كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، ث١وٚد، اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ، 2األث١بهٞ، ٛ

ٖ(، عنٚح اٌّمزجٌ فٟ ربه٠ـ ٥ٍّبء 488ِؾّل ثٓ أثٟ ٖٔو )د ، اٌؾ١ّلٞ ـــ أثٛ ٥جل اهلل459، 1َٓ، ط1989

، كاه اٌىزبة اٌّٖوٞ، اٌمب٘وح، كاه اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ، ث١وٚد، اٌّىزجخ 3األٔلٌٌ، رؼ، ئثوا١ُ٘ األث١بهٞ، ٛ

ٖ(، ٝجمبد 476اثٛ اٍؾبق ئثوا١ُ٘ ٥ٍٟ ثٓ ٠ٍٛف )د -. ا١ٌْواى477ٞ، 2َٓ، ط1989ٖ ـــ 1410األٔل١ٌَخ، 

 . 162ث١وٚد، )ال. د(، ٓ  1970ؼ، ئؽَبْ ٥جبً، كاه اٌوائل ا٦ٌوثٟ، ث١وٚد، ٌجٕبْ، اٌفمٙبء، ر

ؽ١َٓ ـــ وو٠ُ ٥غ١ً، رٞٛه اٌزل٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ فٟ األٔلٌٌ ِٕٙغٗ ٚأثوى هعبٌٗ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌواث٤  78

 . 19، 1996ٓاٌٙغوٞ، أٝوٚؽخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ ا٢كاة، عب٦ِخ ثغلاك، 

، 1988، ْٔأح رل٠ٚٓ اٌزبه٠ـ ا٦ٌوثٟ فٟ األٔلٌٌ، كاه اٌْإْٚ اٌضمبف١خ ا٦ٌبِخ، ثغلاك، مْٔٛ ـــ ٥جل اٌٛاؽل 79

ٓ5 . 

 .20ؽ١َٓ، اٌزل٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ، ٓ 80

، اٌٚجٟ ، ثغ١خ  250. اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ 259، ٓ  1وٟٙ ، رأه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ ، طأثٓ اٌف 81

 . 330اٌٍّزٌّ ، ٓ 

 . 27، ٓ  2اٌّموب ، ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  82

 .  116اٌٚجٟ ، ثغ١خ اٌٍّزٌّ ، ٓ  83

 . 362، ٓ  2َ . ْ ، ط  84

 12 -11اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، ٓ  85

٘ـ( ربه٠ـ ِل٠ٕخ  571) د  ٥ٍٟ ثٓ اٌؾَٓ ثٓ ٘جخ اهلل اٌْبف٦ٟ –اٌؾ١ّلٞ ، عنٚح اٌّمزجٌ ، أثٓ ٥َبوو  86

  . 246، ٓ 2، ط  1954كِْك ، رؼ ٕالػ اٌل٠ٓ إٌّغل ، كِْك ، 

. اثٓ ٥َبوو , ربه٠ـ كِْك , 156. اٌؾ١ّلٞ , عنٚح اٌّمزجٌ , 46ٓاثٓ اٌفوٟٙ , ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ ,  87

 .223, ٓ 10ط

٘ـ( , ربه٠ـ ف١ٍفخ ثٓ ف١بٛ 240)د  أثٛ ٥ّوٚ ف١ٍفخ ثٓ ف١بٛ ثٓ ف١ٍفخ ا١ٌْجبٟٔ ا٦ٌٖفوٞ اٌجٖوٞف١بٛ ,  88

 .54ٖ، 1397ٓبٌخ ، كِْك , ث١وٚد ،، كاه اٌمٍُ , ِإٍَخ اٌو2ٍرؼ،أووَ ١ٙبء ا٦ٌّوٞ ،ٛ,

 . 254, 2ٓاٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 89

٘ـ(، ربه٠ـ ٥403جل اهلل ثٓ ِؾّل ثٓ ٠ٍٛف ثٓ ٖٔو األىكٞ، أثٛ ا١ٌٌٛل، ا٦ٌّوٚف )د  -اثٓ اٌفوٟٙ  90

،ِىزجخ اٌقبٔغٟ، ٥2ٍّبء األٔلٌٌ ،٥ٕٝ ثْٕوٖ؛ ٕٚؾؾٗ؛ ٚٚلف ٥ٍٝ ٝج٦ٗ: ا١ٌَل ٥يد ا٦ٌٞبه اٌؾ١َٕٟ ،ٛ

 .23ٓ– 1ٓ،21َ ، ط 1988 -٘ـ  1408ح ،اٌمب٘و

 .31،ٓ 2،ط 2اثٓ اٌفوٟٙ ، ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ ، ٛ 91

92 ٛ، , ْ . َ1  ٓ ،11- 12 

 . 305، ٓ  299، ٓ  6اٌّموب ،ٔفؼ ا١ٌٞت ، ط  93
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٘ـ(،  اٌزىٍّخ ٌىزبة اٌٍٖخ ، رؼ ،٥جل 658اثٓ األثبه، ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ أثٟ ثىو اٌمٚب٥ٟ اٌجٍَٕٟ )د  94

 .144،ٓ 4َ ، ط1995 -٘ـ1415اٌَالَ اٌٙواً ،كاه اٌفىو ٌٍٞجب٥خ ، ٌجٕبْ، 

 .381، ٓ 2اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 95

 . 248, ٓ  2اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 96

 . 323ثبٌٕض١ب , ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ , ٓ 97

98 ٓ , ْ . َ325-ٓ329. 

 . 22ؽٚبهح ا٦ٌوة فٟ األٔلٌٌ , ٓ 99

 – 28, ٓ 1967, 1٘ـ ( , ٝجمبد األُِ ,462ٛٛ اٌمبٍُ ثٓ أؽّل ا١ٌٍٍٟٞٞ ) دٕب٥ل , األٔلٌَٟ , أث 100

ٓ29 . 

 .43ٓ -42، 2ٓ،ط 2اثٓ اٌفوٟٙ , ربه٠ـ ٥ٍّبء األٔلٌٌ , ٛ 101

٘ـ( , اٌّمزجٌ  ِٓ أثٕبء أً٘ األٔلٌٌ , ِؾّٛك ٥ٍٟ ِىٟ , كاه 429اثٓ ؽ١بْ , اثٛ ِوٚاْ ؽجبْ ثٓ فٍف ) 102

 . 29ٓ -26, ٓ 5د ( , طاٌىزبة ا٦ٌوثٟ , ث١وٚد , )ال. 

 . 325ثبٌٕض١ب , ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ , ٓ 103

 .165, ٓ 4اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 104

 . 295، ٓ 1. اثٓ االثبه ، اٌزىٍّخ ، ط 225-224ٕب٥ل , ٝجمبد األُِ , ٓ 105

 . 614, 22ٓاٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 106

, ث١وٚد , 2هٚق ث١ْٚٛ , ٛى٠غو٠ل , ٌّّ ا٦ٌوة ر٤َٞ ٥ٍٝ اٌغوة , روعّخ فب ،٘ٛٔىٗ  107

1972ٓ,203 . 

108 ٓ , ْ . َ273 . 

109 ٓ , ْ . َ274 . 

اثٓ أثٟ ا١ٕج٦خ , ِٛفك اٌل٠ٓ ثٓ أثٟ أؽّل ثٓ اٌمبٍُ اٌقيهعٟ , ١٥ْٛ األٔجبء فٟ ٝجمبد األٝجبء , رؼ  110

 . 60َ , 1883ٓاِوؤ اٌم١ٌ اٌٞؾبْ , اٌمب٘وح , 

111 ٓ , ْ . َ482ٓ ,483 . 

. اٌٖفلٞ ، ٕالػ اٌل٠ٓ ف١ًٍ ثٓ أ٠جه ثٓ ٥جل اهلل اٌٖفلٞ )د  107، ٓ 1، ط  اثٓ االثبه ، اٌزىٍّخ 112

 -٘ـ1420ث١وٚد ،  –٘ـ( ، اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد ،رؼ، أؽّل األهٔبؤٚٛ ٚرووٟ ِٖٞفٝ ، كاه ئؽ١بء اٌزواس 764

 . 461. ثبٌٕض١ب , ربه٠ـ اٌفىو , ٓ 30، ٓ 8َ،ط2000

 .322ثبٌٕض١ب , ربه٠ـ اٌفىو األٔلٌَٟ , ٓ 113

,  1975, كاه ا٦ٌّبهف , ِٖو ,  6ِٕزٖو , ٥جل اٌؾ١ٍُ , ربه٠ـ ا٦ٌٍُ ٚكٚه ا٦ٌٍّبء ا٦ٌوة فٟ رملِٗ , ٛ 114

ٓ69. 

115 ٓ . ْ . َ216 . 

 .120ٓ-75٘ٛٔىٗ , ٌّّ ا٦ٌوة , ٓ 116

 . 296, ٓ 1941ؽبف٠ للهٞ , ا٦ٌٍَٛ ٥ٕل ا٦ٌوة , اٌمب٘وح ,  –ٝٛلبْ  117

 . 460, ٓ 1اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 118

٘ـ 1357٘ـ ( , اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ , اٌمب٘وح , 630ألص١و , أثٛ اٌؾَٓ ٥ٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ٥جل اٌىو٠ُ ) داثٓ ا 119

 . 604, ٓ 5, ط

 .182, 3ٓاٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 120

٘ـ( , ربه٠ـ افززبػ األٔلٌٌ , رؼ اثوا١ُ٘ 367اثٓ اٌم١ٝٛخ ,اثٛثىو ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٥جل ا٦ٌي٠ي ) د 121

 60َ , 1989ٓ٘ـ , 1410زجخ األٔل١ٌَخ , , اٌّى 2األث١بهٞ , ٛ

,  2٘ـ( , لٚبح لوٝجخ , رؼ اثوا١ُ٘ األ٠جبهٞ , 621ٛاٌقْٕٟ ، أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل ثٓ اٌؾبهس ثٓ أٍل )د  122

 . 60َ , 1989ٓ٘ـ , 1410اٌّىزجخ األٔل١ٌَخ , 

 . 60اثٓ اٌم١ٝٛخ ، ربه٠ـ افززبػ األٔلٌٌ ، ٓ 123

 .359ٓ  – 356, ٓ 1اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 124
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,  2اثٓ ٥ناهٞ , أثٛ ٥جل اهلل ِؾّل اٌّواوْٟ , اٌج١بْ اٌّغوة , رؼ اؽَبْ ٥جبً , ث١وٚد , )الد ( , ط 125

ٓ91 . 

 . 60, اثٓ اٌم١ٝٛخ , ربه٠ـ افززبػ األٔلٌٌ , ٓ 96اٌقْٕٟ , لٚبح لوٝجخ , ٓ 126

 . 123, ٓ 3اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 127

 . 123, ٓ 3َ . ْ , ط 128

 . 126ٓ,127, ٓ 3ا١ٌٞت , ط اٌّموب , ٔفؼ 129

130 ٓ ,ْ . َ127 . 

 294, ٓ 1وؾبٌخ , ٥ّو , أ٥الَ إٌَبء فٟ ٥بٌّٟ ا٦ٌوة ٚاالٍالَ , ث١وٚد , )ال . د ( ط 131

ا٦ٌالف , ٥جل اٌىو٠ُ , اٌٞوة ٥ٕل ا٦ٌوة , وزبة ِٖٛه ثؾش ٥ٓ ا١ٌٍّٛمٝ ا٦ٌوث١خ فٟ ا٦ٌٙل اٌغبٍٟ٘  132

 . 57, ٓ 1963, ثغلاك ,  ١ٍٛ2مٝ ٚاٌغٕبء فٟ ِٖو ٚا٦ٌواق , ٛٚاألِٛٞ ٚا٦ٌجبٍٟ ٚاألٔلٌَٟ ٚا٦ٌْو ٚاٌّ

 .   127, ٓ 4اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط133

 . 137, ٓ 4اٌّموب , ٔفؼ ا١ٌٞت , ط 134

 .  1993ٓ,31, ِإٍَخ اٌوٍبٌخ, 2ِؾّل هٙٛاْ , ربه٠ـ إٌمل األكثٟ األٔلٌَٟ , ٛ –اٌلا٠خ  135

 


