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 الخالصة

اٌؾّغبط ثٓ ٠ٍٛف اٌضمفٟ ِٓ أثوى هعبالد صم١ف اٌن٠ٓ ٌمجٛ كٚهًا ثبهىًا فٟ اٌزبه٠ـ اٌموثٟ األٍالِٟ ثٛعٗ لبَ 

ٚربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ ثٛعٗ فبٓ ، ٚوبْ ٌىفبءرٗ ٚإفالصٗ إٌبكه ٚإ٠ّبٔٗ اٌّؽٍك ثٛؽلح اٌلٌٚخ ٚاٌؾفبؾ لٍٝ 

خ ّ٘ب لجل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ ٚإثٕٗ ا١ٌٌٛل إم لٙلا إ١ٌٗ ِصبٌؾٙب األصو اٌىج١و لٕل إص١ٕٓ ِٓ ألفُ فٍفبء ثٕٟ أ١ِّ

ّّبد  ٚإٌّبصت فٟ اٌغٕبػ اٌْولٟ ٌٍلٌٚخ اٌموث١ّخ االٍال١ِخ . االظؽالق ٚوبْ ٌؽج١مخ  ثأفؽو األلجبء ٚاٌّٙ

اٌزٟ ٍبكد اٌمواق فبصخ ٚاٌّْوق لبِخ إّثبْ رٍَّّٗ ِمب١ٌل اٌؾىُ فٟ مٌه االل١ٍُ ، ِٚب  االٍزضٕبئ١خاٌفوٚف 

ت ٘نٖ اٌفوٚف ِٓ أفؽبه ؽم١م١ّخ وبكد رمصف ثبٌلٌٚخ ٚرمعٟ ل١ٍٙب األصو اٌىج١و فٟ ١ٍبٍخ اٌؾّغبط اٌنٞ ٚاو

 إظؽّوٖ اٌٝ رجّٕٟ ١ٍبٍخ اٌمٕف ٚاٌّْلح ٌّٛاعٙخ رٍه اٌفوٚف ٚاألفؽبه .
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ّّل ث١ٕٙب مّل اٌؾجٌ ِٓ ث١ٓ اٌممٛثبد اٌّمّٛي ثٙب ظل ثمط اٌّقبٌف١ٓ ٚاٌغٕبح ٚاٌغبٔؾ١ٓ ثبإلظبفخ اٌٝ لم٠ٛ ثبد أ

 (1) األِٛاي ٚاٌؾمبئك ُِٕٙ ٚاٍز١فبءاٌغٍل ٚاٌزمن٠ت و١ٍٍٛخ ٌؾًّ اٌّّز١ّٙٓ لٍٝ االلزواف ثبٌزُٙ اٌّّٛعٙخ إ١ٌُٙ 

ٚأف١وًا لمٛثخ اٌمزً ٌٍقبهع١ٓ لٍٝ اٌلٌٚخ أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠صّوْٚ لٍٝ اٌّغب٘وح ثّٛلفُٙ اٌّمبكٞ ِٕٙب ٚا١ًٌٕ ِٓ 

 أِبَ اٌّؾبوّخ وّب وبْ ٠فمً وض١و ِٓ اٌقٛاهط اٌّزمّصج١ٓ . ٠ٚالؽؿ لجً اٌزمّوض رٙب ٚف١ٍفزٙب لٕلِب ٠ّضٍْٛالٚ

ّْ اٌممٛثبد آٔنان إِزبىد ثبٌّْلح ٌٍَغٓ ٚاٌَغٕبء اٌزٟ رصً أؽ١بًٔب اٌٝ ؽّل اٌمَٛح ، ٠ٚجلٚ أْ  فٟ ٘نا اٌمصو أ

ّٛك إٌبً لٍٝ اٌّقبٌفخ ٚاٌزّّو ك عّوأ للكًا غ١و ل١ًٍ ُِٕٙ اٌفٛظٝ اٌزٟ ٍبكد اٌمواق لجً رٌّٟٛ اٌؾغبط ٌٗ ٚرم

ًّ ؽبي ِك ؼج١مخ اٌمٕصو اٌموثٟ ثصفخ  لص١بْ لٍٝ اٌقوٚط لٍٝ اٌلٌٚخ أٚ أٚاِو٘ب ٚ٘ٛ أِو ٠َٕغُ لٍٝ و

فٟ ٔؽبق اٌلٌٚخ ٚاٌزم١ّل ثؽبلخ أٔفّزٙب ٚلٛا١ٕٔٙب.  فبصخ اٌنٞ ٌُ رىٓ رغٍغٍذ فٟ ٔف١َّزٗ ثمل ـب٘وح االٔعجبغ

ّْ فوض ٘نٖ اٌممٛثبد اٌْل٠لح لل ٍجمٗ اٌمل٠ل ِٓ ث١بٔبد اٌزؾن٠و ٚاألٔناه ثّل ِٓ االّبهح إلواهًا ٌٍؾم١مخ الٚ إ

ٚاٌٛل١ل اٌزٟ روككد وض١وًا فٟ فؽت اٌؾغبط ٚهٍبئٍٗ ٚألٛاٌٗ ِٕٚٙب لٌٛٗ اٌّْٙٛه )األٔزمبَ ٠ممت اٌمفٛ ، 

 ( .2ثم١ّخ ِمٗ(  )ال ٚاإلٔناه 

ّْ اٌَغٕبء وبٔٛا ٠ٛكلْٛ فٟ ٍغ١ٕٓ أؽلّ٘ب  ٌٍوعبي فٟ ِل٠ٕخ ٚاٍػ ٠ٚللٝ )اٌل٠ّبً(، ٚرؾلّصٕب اٌّصبكه أ

ٚا٢فو ٌٍَٕبء فٟ ِل٠ٕخ اٌجصوح ٠ٚللٝ ) لصو ا١ٌَّّو٠ٓ ( ، ِٚٓ اٌصمت إلؽبء فىوح ٚاظؾخ لٓ ٍغٓ 

ّٛ٘خ لٕٗ ؽزٝ  ّّلد إلؽبء صٛهح ِْ ّْ ِمفُ اٌّصبكه اٌزٟ أرذ لٍٝ مووٖ رم اٌل٠ّبً لٍٝ لٙل اٌؾّغبط أل

ـً ص١فًب ال َٛرٗ ، فٟٙ رصف ٍغٓ اٌل٠ّبً ثأّٔٗ وبْ ثال ٍمف ٚرمؽٟ كالئً عل٠لح لٍٝ ـٍُ اٌؾّغبط ٚل

ِّخ وبٌّواؽ١ط)ال ٠زٕبٍت ؽغّٗ ِك للك اٌَغٕبء اٌىض١و٠ٓ ٚإّٔٗ ال ( ،ٚ 3ّٚزبءًا ) (  ٠4ؾزٛٞ لٍٝ ِوافك لب

ّْ ِضً ٘نا اٌٛظك  ِٓ ّأٔٗ أْ ٠ْٕو األٚثئخ ٚاألِواض اٌفّزبوخ ال ث١ٓ اٌَغٕبء  .ٚ٘ٛ أٌِو ٠جمش لٍٝ اٌْه أل

ّٛغ أٚ ٚ َِٓ ٠زغ  ًّ ًّ اٌؾوٓ لٍٝ ٔفبفزٙب ٠ٚؾجٌ و ؽَت ثً ٚفٟ ِل٠ٕخ ٚاٍػ ٔفَٙب  اٌزٟ وبْ اٌؾّغبط ٠ؾوٓ و

 ( .  ٠5جٛي فٟ ّٛاهلٙب ٚأؽ١بئٙب )

ُّ للكًا غ١و ل١ًٍ ِٓ اٌوعبي إٌبث١ٙٓ أِضبي ٠ي٠ل ثٓ اٌٍّّٙت  ّْ ٍغٓ اٌل٠ّبً ٘نا وبْ ٠ع ّْه أ ِّٚب ٠ي٠ل فٟ ٘نا اٌ

ء ؼٛاي ِّلح ال٠ُممً اْ ٠جمٝ ٘ؤال ٍٚف١بْ ثٓ األثوك اٌىٍجٟ ، َِّٚك ثٓ ِبٌه، ٚغ١وُ٘.  ٚ ، ِٚبٌه ثٓ أٍّبء ،

ـًِ ٠مٟ ِٓ ٘غ١و اٌؾو.  ٚ٘نا ا١ٌممٛثٟ ال ؽجَُٙ فٟ ٍغٓ اٌل٠ّبً اٌنٞ ١ٌٌ ٌٗ ٍمف ٠مٟ ِٓ اٌجوك ٚاٌّؽو ٚ

ّٗ ٌٍزمن٠ت فٟ ربه٠قٗ ٠صف ؽبٌخ ٠ي٠ل ثٓ اٌٍّّٙت كافً ٍغٓ اٌؾّغبط ثّب ٠ْجٗ األلزمبي األؽزو اىٞ هغُ رمّوظ

 ًّٙ ّّب ٍ ّْ اٌزّغبه ٚاٌْمواء ٚإٌبً وبٔٛا ٠زوككْٚ ل١ٍٗ كافً اٌَغٓ ِ ١ٌفٟ ثبألِٛاي اٌّؽٍٛثخ ِٕٗ ، ٠ٚنوو أ

 ( .6ل١ٍّخ ٘وثٗ )

ُّ للكًا وج١وًا ِٓ اٌَغٕبء فبصًخ ثمل ٍٍٍَخ اٌضٛهاد اٌفبٍّخ اٌزٟ ّٙل٘ب اٌمواق   ّْ اٌَغٓ وبْ ٠ع ٠ٚجلٚ أ

ّّٓ إّزووٛا ف١ٙب ، ٚ٘نا ِب عمً اٌَغٓ فٟ رٍه األٚلبد ٠ع١ك لٍٝ ٔيالئٗ ؽزٝ ل١ً أّٔٗ ٌُ ٚإلزمبي اٌىض ١و٠ٓ ِ

ًّ إص١ٕٓ ٠وثؽبْ ثٍٍََخ ١ٌصمت ل١ٍّٙب اٌٙوة .٠7ىٓ ٌّىً ٍغ١ٓ ِممل إال لله ِب ٠ّّل هعٍٗ )  ( ، ٚوبْ و

ِّب ؼمبَ اٌَغٕبء فزغّك ِمفُ اٌّصبكه لٍٝ أّٔٗ وبْ هك٠ئًب ٌٍغب٠خ إم وبْ ٠زأٌف ِٓ كل١ك اٌْم١و ِقٍٛؼًب ثبٌوِبك  أ

ّْ اٌّبء وبْ ٠ٍمٝ ف١ٗ اٌٍّؼ أ٠عًب  ّْ ٍغٕبء اٌل٠ّبً ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ أكَ إٌّب اٌٍّؼ ٚفجي اٌْم١و ، ٚإ ، ف١نوو اٌّلائٕٟ أ

ّْ وجبه اٌَّغ١ٔٛٓ وبْ 8) ( . ٠ٚؾزًّ أْ ٠ىْٛ ٘نا ٘ٛ ؼمبَ لبِخ اٌَغٕبء ،وّب ٚهكد أ٠عًب إّبهاد رلّي لٍٝ أ
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(. ٚرزعبهة اٌوٚا٠بد ؽٛي 9ُٙ ثزٕبٚي ؼمبَ فبٓ وّب وبْ اٌؾبي ثبٌَٕجخ ١ٌي٠ل ثٓ اٌٍّّٙت ٚأفٛرٗ )٠َّؼ ٌ

ّْ اٌَّغ١ٔٛٓ رغ١ّود ٚعُٛ٘ٙ ٚأٌٛأُٙ ٔز١ؾخ ألٚظبلُٙ ا١ٌَّئخ  اٌٛظك اٌصؾٟ ٌٍَغٕبء فّمفّٙب ١ْ٠و إٌٝ أ

 (.10) ءاٌوكٞٚؼمبُِٙ 

ّْ ثمطال إ  ّْ اٌجالمهٞ أٚهك هٚا٠خ ٠َزفبك ِٕٙب أ ىاك ٚىُٔٙ كافً اٌَغٓ ِٓ لٍّخ اٌؾووخ إم رمٛي   اٌَغٕبء أ

ّْ اٌؾغبط ٍأي اٌغعجبْ ثٓ اٌمجمضوٞ لٕلِب وبْ ٠زفمل  اٌّؾج١ٍٛٓ :) ِب إٍّٔه ؟ فمبي:  اٌم١ل ٚاٌللخ  اٌوٚا٠خ:  أ

 . ( 11ِٚٓ وبْ فٟ ظ١بفخ األ١ِو فمل ٍّٓ!! ( )

ِّب ٍغٓ إٌَبء فىبْ ثمصو لجل اٌوؽّٓ ثٓ ى٠بك ثٓ أث١ٗ ّّٟ لصو 12فٟ اٌجصوح ، ٘ٛ لصو كافً لصو ) أ ٍٚ )

َِٓ فوط ِك لجل اٌوؽّٓ ثٓ األّمش إ١ٌٗ فؾجَُٙ ف١ٗ ( )  ّْ اٌؾّغبط ) ١ٍّو ل١بي  ًَ . (13ا١ٌَّّو٠ٓ أل ٚوبْ أما ُلِز

ّٚعذ إِوأرٗ وّف لٕٙب ، ٚإما ٌُ رزيٚط ؽجَٙب فٟ ٘نا اٌمصو ) ّْ اٌؾّغبط وبْ ٠فصً . (14هعاًل ٚري ٚ٘نا ٠ؤّول أ

 .( ٠15عمُٙ ع١ّمًب فٟ ِىبْ ٚاؽل وّب م٘ت اٌواغت األصفٙبٟٔ )ال ١ٓ اٌَغٕبء ٚاٌَغ١ٕبد ٚث

ِّب للك اٌَّغ١ٔٛٓ فٟ لٙل اٌؾّغبط فبألفزالف وج١و ٚإْ وبٔٛا  ع١ّمًب  ث١ٓ اٌوٚاح ٚاألفجبه١٠ٓ فٟ رمل٠وٖ أ

ّْ ٘نا اٌملك ٠صً اٌٝ لْواد األٌٛف!!    ٠ُغّمْٛ لٍٝ أ

َّبْ األىكٞ )رٛفٝ   فبٌوا٠ٚخ اٌجصوٞ ٘غوٞ(  ٠مّله ٍغٕبء اٌؾّغبط ثضالصخ ٚصالص١ٓ أٌفًب  147اٌّؾّلس ْ٘بَ ثٓ ؽ

٠ٚوفك اٌّلائٕٟ ٚلٛأخ ثٓ اٌؾىُ ٘نا اٌولُ ١ٌصً اٌٝ ٍز١ٓ أٌف ِؾجًٛ . ( ! ٚ٘ٛ ألً هلُ رنووٖ اٌوٚا٠بد16)

٘غوٞ(  اٌٝ صّب١ٔٓ أٌفًب  340األلواثٟ اٌّؤهؿ ٚاٌّؾّلس اٌجصوٞ )رٛفٝ  ٠ٚي٠لٖ ا١ٌٙضُ ثٓ للٞ ٚإثٓ !!(17)

ث١ُٕٙ     وّب ٠عبلفٗ اٌواغت األصفٙبٟٔ ١ٌصً اٌٝ ِبئخ ٚأهثمخ ٚصالص١ٓ أٌفًب !! (18ث١ُٕٙ صالصْٛ أٌف إِوأح )

صالصّبئخ ٚظبلف اٌل١ِوٞ صبؽت وزبة ؽ١بح اٌؾ١ٛاْ اٌىجوٜ ٘نا اٌملك ١ٌصً إٌٝ   (،19لْوْٚ أٌف إِوأح )

ّْ للك اٌن٠ٓ ِبرٛا ُِٕٙ فٟ اٌؾجٌ (،20أٌف ٍغ١ٓ ِب ث١ٓ هعً ٚإِوأح ) ثٍغ لْو٠ٓ أٌف   ٚم٘ت آفوْٚ اٌٝ أ

 (.21ٍغ١ٓ )

ٚل١ً ِضً مٌه فٟ ظؾب٠ب  .!!(22ٚظٛلف ٘نا اٌملك ؽزٝ ٚصً اٌٝ صّب١ٔٓ أٌفًب ُِٕٙ صالصْٛ أٌف إِوأح )

 عؾب٠ب ٠ٚمٛي اٌؾّغبط ، فبٌمي٠ٕٟٚ ِضاًل ٠مغي لٓ رمل٠و للك اٌ

ّْ لزالٖ ثب١ٌَف  ِٚبئخ ٚلْو٠ٓ أٌفًب ،   فٟ ؽ١ٓ ٠مّلهُ٘ هٚاح آفوْٚ ِب ث١ٓ ِبئخ أٌف .(23ُرؾصٝ )ال ُرَمّل ٚال أ

َِٓ ُلزً فٟ اٌجمٛس ٚاٌّمبهن ٚاٌؾّالد )  (.24للا 

َِٓ ٌمٟ ؽزفٗ لٍٝ ٠ل٠ٗ ال ٠ّىٓ  ٚ٘نٖ األللاك ٍٛاء ِب ٠زمٍّك ِٕٙب ثملك اٌَغٕبء ِٚٛرٝ اٌَغْٛ أٚ ثملك ظؾب٠بٖ ٚ

ّٚ٘ب اٌَغٕبْ اٌٛؽ١لاْ فٟ لٙل     ٌٍجبؽش أْ ٠صّللٙب ٌمّلح أٍجبة ِٕٙب أْ ٍغٕٟ اٌل٠ّبً ٚلصو ا١ٌَّّو٠ٓ

٠ّىٓ ثأٞ ؽبي ِّٙب ثٍغ إرَبلّٙب أْ ال اٌؾّغبط اٌٍناْ أّبهد إ١ٌّٙب اٌّصبكه ِعبفًب إ١ٌّٙب ٍغٓ األٍزقواط إم 

ٌإلٔفبق ل١ٍُٙ ، ِٕٚٙب ٘نا األؼواك  خ اٌزٟ ٠ؾزبط إ١ٌٙب اٌؾّغبطفعاًل لٓ اٌّٛاهك اٌعقّ  ٠َزٛلجب ٘نا اٌملك

ّّب ٠لّي لٍٝ إٔٙب ٚظمذ لّلًا ٌإلٍبءح اٌٝ اٌوعً  (،25فٟ األهلبَ وٍّّب ثملٔب لٓ لٙل اٌؾّغبط ) اٌَّزّو ِ

ّْ ثمعُٙ وبْ ِٓ اٌمّواء ٚاٌّزل١ٕ٠ٓ .   ٚإـٙبه ِقبٌف١ٗ ثّفٙو اٌْٙلاء فبصخ ٚإ
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ّْ َِأٌ خ اٌّجبٌغخ فٟ األهلبَ ٚاٌزمل٠واد أٌِو ّبئك ِٚموٚف فٟ وض١و ِٓ اٌّصبكه اٌموث١ّخ ٠عبف اٌٝ مٌه أ

َّو٠ٓ  .(26) ّّب عمً اٌمٍّبِخ إثٓ فٍلْٚ ٠ّٕجٗ اٌٝ مٌه  فٟ ِملِزٗ إم ٠مٛي:  ) ٚوض١وًا ِب ٚلك ٌٍّؤهف١ٓ ٚاٌّف ِ

ٚال ١ٍّب فٟ إؽصبء …  غّضًأ أٚ ١ًٍّبٚأئّخ إٌمً اٌّغبٌػ فٟ اٌؾىب٠بد ٚاٌٛلبئك إللزّبكُ٘ ف١ٙب لٍٝ ِغّوك إٌمً 

األللاك ِٓ األِٛاي ٚاٌمَبوو إما لوظذ فٟ اٌؾىب٠بد ، إم ٟ٘ ِّفٕخ اٌىنة ِٚؽ١ّخ اٌٙنه ، ٚال ثّل ِٓ هّك٘ب اٌٝ 

(. ٠ٚع١ف اٌٝ مٌه لبئاًل : ) ٚلل ٔغل اٌىبفخ ِٓ اً٘ اٌمصو إما أفبظٛا 27األصٛي ٚلوظٙب لٍٝ اٌمٛالل ( )

اٌلٚي اٌزٟ ٌمٙلُ٘ أٚ لو٠جًب ِٕٗ ، ٚرفبٚظٛا فٟ األفجبه لٓ ع١ُٛ ا١ٌٍَّّٓ  أٚ  فٟ اٌؾل٠ش لٓ لَبوو

إٌصبهٜ ، أٚ أفنٚا فٟ إؽصبء أِٛاي اٌغجب٠بد ٚفواط اٌٍَؽبْ ٚٔفمبد اٌّزوف١ٓ ٚثعبئك األغ١ٕبء اٌٍّٛو٠ٓ، 

اٌلٚا٠ٚٓ  لٓ  رّٛغٍٛا فٟ اٌملك ٚرغبٚىٚا ؽلٚك اٌمٛائل  ٚؼبٚلٛا ٍٚبًٚ األلواة، فئما إٍزىْفذ أصؾبة

لَبووُ٘ ٚإٍزٕجؽذ أِٛاي أً٘ اٌضوٚح فٟ ثعبئمُٙ ٚفٛائلُ٘ ، ٚإٍزغٍجذ لٛائل اٌّزوف١ٓ فٟ ٔفمبرُٙ ،  ٌُ رغل 

ِمْبه ِب ٠مّلٚٔٗ ، ِٚب مٌه إٌّب ٌٌٛٛق إٌفٌ ثبٌغوائت ، ٌٍٚٙٛخ اٌزغبٚى لٍٝ اٌٍَبْ ٚاٌغفٍخ لٍٝ اٌّزمّمت 

ٍّػ ٚال للاٌخ ٚال ٠وعمٙب إٌٝ ٚإٌّزمل ، ؽزٝ ال ٠ؾبٍت ٔفَٗ لٍٝ فؽأ ٚال  لّل ، ٚال ٠ؽبٌجٙب فٟ اٌقجو ثزٛ

ثؾش ٚرفز١ِ ، ف١وًٍ لٕبٔٗ ١َ٠ُٚ فٟ ِوارك اٌىنة ٌَبٔٗ ، ٠ّٚزقن آ٠بد اهلل ٘يًٚا ، ٠ْزوٞ ثٙب ٌٙٛ اٌؾل٠ش 

ًّ لٓ ٍج١ً اهلل ، ٚؽَجه ثٙب صفمخ فبٍوح )  (.١ٌ28ِع

ًّ فؽ١ت ف ّْ إثٓ فٍلْٚ لؽك لٛي و ّْ ظقبِخ األهلبَ أٌزٟ ل١ٍذ فٟ ٍغٕبء ٚلٍٝ اٌوغُ ِٓ أ ٟ ٘نا اٌْأْ فئ

ًّ وّب لبي إثٓ فٍلْٚ كْٚ  ّْ اٌملك فٟ اٌؾبٌز١ٓ وج١و ٌىّٕٗ ِك مٌه ٠ف اٌؾّغبط ٚظؾب٠بٖ رلّي ِٓ غ١و ّه لٍٝ أ

ِمْبه ِب أؽصٖٛ ٚلّلٖٚ ، فبصخ لٕلِب ٘لَ اٌق١ٍفخ ١ٍٍّبْ ثٓ لجل اٌٍّه ٍغٓ اٌل٠ّبً ٚأفوط اٌّؾج١ٍٛٓ ِٕٗ 

 (.ٔىب٠خ ثبٌؾّغبط اٌنٞ وبْ ٠ؾمل ل١ٍٗ. 29غٓ لصو ا١ٌَّّو٠ٓ )ِٚٓ ٍ

ـّفْٛ اٌن٠ٓ ٠قزٍَْٛ أِٛاي اٌغجب٠بد  ّّب رمّلَ وبْ ٕ٘بن ٍغٓ كاه األٍزقواط ٚ٘ٛ ِىبْ ٠ٛكق ف١ٗ اٌّٛ ٚفعاًل ل

ّ٘بل١ٓ اٌن٠ٓ ٠مّصوْٚ فٟ أٌغجب٠خ اٌّمّوهح ل١ٍُٙ ، وّب30ٚال ٠ؤكٚٔٙب ٌٍلٌٚخ ) صٛكهد  (، ٚأٚكق ف١ٙب ونٌه اٌل

ُِٚعَل ٘نا اٌغٙبى فٟ لٙل ى٠بك ثٓ أث١ٗ  ف١ٙب أِٛاي اٌقبهع١ٓ لٍٝ اٌلٌٚخ أٚ اٌن٠ٓ ٠ْزجٗ ثَّبللرُٙ اٌضبئو٠ٓ .ٚلل 

ّْ أ١ّ٘زٗ ىاكد ِٕن مٌه اٌٛلذ ٌىضوح اٌزاللت ثأِٛاي اٌلٌٚخ ٚاٌزمص١و فٟ عجب٠زٙب، ٚوبٔذ كاه 31) (.٠ٚجلٚ أ

(، اٌنٞ ٠َزقلَ ألٛأٗ فٟ ؽًّ اٌّقز١ٍَٓ لٍٝ 32خ )األٍزقواط رزجك فٟ لٙل اٌؾّغبط ٌصبؽت اٌْوؼ

ّّب ٌل٠ُٙ ِٓ أِٛاي ِٕمٌٛخ ٚغ١و ِٕمٌٛخ ٌٍزم٠ٛط لٓ األِٛاي  األلزواف ثبألِٛاي اٌزٟ إفزٍَٛ٘ب ، ٚاٌزٕبىي ل

اٌَّزؾّمخ ل١ٍُٙ ، ُٚأٍزمٍّذ ٌزؾم١ك ٘نا اٌٙلف ٍٚبئً ر١ّّيد ثبٌّْلح ٚاٌمٕف ، ٚأٍزّّو ٘نا اٌغٙبى ؽزٝ ىِٓ 

ّٛي اٌٝ ك٠ٛاْ وج١و لوف ثئٍُ ك٠ٛاْ اٌّصبكهاد )اٌلٌٚ (.ِٚٓ ث١ٓ اٌن٠ٓ صٛكهد أِٛاٌُٙ 33خ اٌمجب١ٍّخ إم رؾ

فٟ لٙل اٌؾّغبط اٌصؾبثٟ اٌّموٚف أٌٔ ثٓ ِبٌه إلّزوان إثٕٗ لجل اهلل  فٟ صٛهح إثٓ اٌغبهٚك ظّل اٌؾّغبط 

(34. ) 
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واط إم وبْ ٠ْوف لٍٝ رٕف١ن٘ب هعً ٠موف ثصبؽت ٚرغّك اٌّصبكه لٍٝ ّّلح األعواآد اٌّّزجمخ فٟ كاه األٍزق

اٌمناة ، ٚٚصفذ ٘نٖ اٌّصبكه ؼوق اٌزمن٠ت اٌزٟ وبٔذ رْزًّ لٍٝ ّّل اٌمصت لٍٝ اٌغَُ ٍٚؾجٗ ؽزٝ 

ُّ ٠ُصّت لٍٝ ِٛظك اٌٍَـ اٌقً ٚاٌٍّؼ ، ٟٚ٘ ِٛاك وب٠ٚخ ٌّٛظك اٌغوٚػ إم رؾلس أًٌّب ّل٠لًا ،  ٠ٍَٕـ اٌغٍل ، ص

لٛا ؽزفُٙ ِٓ ٘نا اٌمناة ال( لٍٝ اٌصله ى٠بكح فٟ اٌزمن٠ت، َّٚٔك لٓ أّقبٓ 35وّب وبْ ٠ٛظك اٌل٘ك )

(36. ) 

ًّ ىِبْ ِٚىبْ ٚ ٔجوه٘ب ثأٞ ؽّغخ لٍٝ أٍبً أٔٙب ِٕبف١خ ٌوٚػ األٍالَ ال ٚإما وّٕب َٔزٕىو ٘نٖ األعواءاد فٟ و

ّٞ إلزجبه آفو ، فئْ رمو٠و اٌؾم١مخ وبٍِخ رغمٍٕب ٔمف لٍٝ ِب وبْ ٠م ٌٛٗ هعبي االكاهح األ٠ِْٛٛ اٌن٠ٓ ٚللٌٗ لجً أ

ّْ لًَّب ِٓ إٌبً فٟ مٌه اٌمصو وبْ ٠وفط أكاء ِبل١ٍٗ ِٓ ؽمٛق ٌٍلٌٚخ إٌّب  ٌغأٚا اٌٝ ٘نا األٍٍٛة ، فمل ُموو أ

ّّبي اٌق١ٍفخ لّو ثٓ لجل اٌمي٠ي فٟ اٌمواق ٚفواٍبْ  ّٛح ِمٗ ألكاء رٍه اٌؾمٛق ، ٚ٘نا ِب أّولٖ ل إما أٍزمٍّذ اٌم

ّّبي اٌؾّغال  ِّب ثمل فئْ أٔبًٍب لجٍٕب ل ٠ؤكْٚ ِب ال بط . فمل وزت ا١ٌٗ للٞ ثٓ أهؼأح لبٍِٗ لٍٝ اٌجصوح ٠مٛي : ) أ

َُّٙ ١ٌّئ ِٓ اٌمناة ( )  .( 37ل١ٍُٙ ِٓ اٌقواط ؽزٝ ٠ّ

وّب وزت ا١ٌٗ اٌغّواػ ثٓ لجل اهلل اٌؾىّٟ لبٍِٗ لٍٝ فواٍبْ ثّضً مٌه إم لبي:  ) إّٟٔ للِذ فواٍبْ فٛعلد 

ثؽورُٙ اٌفزٕخ ، فُٙ ٠ٕيْٚ ف١ٙب ٔيًٚا ، أؽت  األِٛه ا١ٌُٙ  أْ رمٛك ١ٌّٕمٛا ؽّك اهلل ل١ٍُٙ ف١ٌٍ ٠ىفُٙ إٌّب لًِٛب لل أ

 (. 38ا١ٌَف ٚاٌَٛغ ، ٚوو٘ذ اإلللاَ لٍٝ مٌه إٌّب ثئمٔه ( )

ِّب ٚوزت إ١ٌٗ ٠م  ٚلل هفط اٌق١ٍفخ لّو ثٓ لجل اٌمي٠ي ٘نا األٍٍٛة ٚؽّنه لب١ٍِٗ ِٓ ِغّجخ االللاَ ل١ٍٗ ٛي:  ) أ

ًّ اٌمغت ِٓ إٍزئنأه  إ٠بٞ فٟ لناة اٌجْو ، وأّٟٔ عّٕخ ٌه ِٓ لناة اهلل ، إما أربن وزبثٟ ٘نا  ثمل ، فبٌمغت و

ّٟ ِٓ أْ أٌمبٖ ثمناثُٙ ( ) (.فبٔزٙظ 39فّٓ ألؽبن ِب لجٍٗ لفًٛا ٚإٌّب فئؽٍفٗ ، فٛاهلل ألْ ٠ٍمٛا اهلل ثق١بٔبرُٙ أؽّت إٌ

ّّبي اٌق١ٍفخ اٌّنوٛه فٟ اٌق١ٍفخ لّو ثٓ لجل اٌمي٠ ي ثنٌه إٍٍٛثًب ٠قزٍف لٓ إٍٍٛة اٌؾّغبط اٌنٞ إٌزمٝ ِك هأٞ ل

ًّ ؽبي ر١ّّي ثٗ اٌؾّغبط ثٓ ٠ٍٛف ٚغلا  إّٙبه ا١ٌَف ٚاٌَٛغ و١َبٍخ ٌٍٕبً ٚؽٍُّٙ ثٙب لٍٝ اٌغبكح ٚ٘ٛ لٍٝ و

فالي ٚال٠زٗ لٍٝ اٌزٟ لبَ ثٙب فٟ اٌزبه٠ـ لًٍّب ل١ٍٗ ؽزٝ وبكد ٘نٖ اٌْٙوح رؽغٝ لٍٝ األلّبي اٌّف١لح اٌىض١وح 

 .اٌمواق 
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 الوصادر

 َ ،(  1963- اٌمب٘وح)  ، األفجبه ل١ْٛ ،( ٖ 376 د) اٌل٠ٕٛهٞ ٍَُِ ثٓ اهلل لجل ِؾّل أثٛ:  لز١جخ إثٓ (1)

 االٚي اٌموْ فٟ اٌجصوح فٟ ٚاأللزصبك٠ّخ األعزّبل١ّخ اٌزٕف١ّبد ، اٌلوزٛه:  اٌمٍٟ أؽّل صبٌؼ/  55 ٓ 1

 . 228 ٓ ،(  1969 – ث١وٚد 2 ؼجمخ)  ، اٌٙغوٞ

 اٌْمواء ِٚؾبٚهاد االكثبء  ،ِؾبظواد(ٖ 502 د) ِؾّل ثٓ ؽ١َٓ اٌمبٍُ اثٛ:  األصفٙبٟٔ اٌواغت (2)

 .151ٓ 3 ،ط( 1961 – ث١وٚد) ، ٚاٌجٍغبء

./ 285ٓ 6 ،ط( 1960 – ث١وٚد)  ، اٌىجوٜ اٌؽجمبد ،( ٖ 230د) ِؾّل اهلل لجل اثٛ:  ٍمل إثٓ (3)

ّ٘بة لجل ِؾّل، اثٛ:  اٌْموأٟ/ 195 ٓ 3ط ، األكثبء ِؾبظواد  ،ٌٛالؼ(ٖ 973د) لٍٟ ثٓ أؽّل ثٓ اٌٛ

 ،(ٖ 768د) اٌغناِٟ اٌؾَٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل:  ٔجبرخ إثٓ/ 41ٓ 1ط ،( اٌمب٘وح) األف١به، ؼجمبد فٟ األٔٛاه

 .180،ٓ( 1964-اٌمب٘وح) ، ى٠لْٚ اثٓ هٍبٌخ ّوػ فٟ اٌم١ْٛ ٍوػ

 .180ٓ ، اٌم١ْٛ ٍوػ ٔجبرخ، إثٓ (4)

ّٛه)  االّواف، أَٔبة ،(ٖ 279د) عبثو ثٓ ٠ؾٟ ثٓ أؽّل:  اٌجالمهٞ ٠ٕفو (5)  اٌّصو٠ّخ اٌىزت كاه ِص

 . 1208 ، 1207 ٚهلخ 12،َ( 1103 هلُ

 ِؤٍَخ ْٚٔو ؼجك)، إٌّّٙب اال١ِو لجل ،رؾم١ك ا١ٌممٛثٟ ربه٠ـ  ، ٚ٘ت ثٓ ٠ممٛة ثٓ أؽّل:  ا١ٌممٛثٟ (6)

 . 288 ٓ 2 ط ،( ٌجٕبْ – ث١وٚد – األلٍّٟ

 . 1264 ، 46 ٚهلخ  12،َ أَٔبة ،  اٌجالمهٞ (7)

 . 285 ،ٓ 6 ط ، اٌؽجمبد ، ٍمل إثٓ ، أ٠عًب ٠ٕٚفو اٌّصله ٔفٌ (8)

 . 288 ٓ 2 ط ، ا١ٌممٛثٟ ربه٠ـ (9)

 ) اؽّل ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ ّٙبة اٌفزٛػ اثٛ:  األث١ْٟٙ ٠ٕفو (10)

ًّ فٟ ،اٌَّزؽوف( ٖ 852د (11)  ِؽجمخ ، اٌمب٘وح – االً٘ ١ٍّل اٌمي٠ي لجل ِواعمخ ، َِزفوف فٓ و

 . 66 ٓ 2 ط ،( عيءاْ ، اٌؾ١َٕٟ اٌّْٙل

 . 11ٚهلخ ، 7 َ ، أَٔبة ، اٌجالمهٞ (12)

 . 436 ٓ  ،(  1969 – اٌمب٘وح) ، إٌّغل اٌل٠ٓ صالػ رؾم١ك ، اٌجٍلاْ فزٛػ ، اٌجالمهٞ (13)

 . ٚاٌصفؾخ اٌّصله ٔفٌ (14)

 . 54 ٚهلخ ، 7َ ، أَٔبة ، اٌجالمهٞ (15)

 . 195ٓ 3ط ، األكثبء ِؾبظواد ، االصفٙبٟٔ اٌواغت (16)

 ، لَبوو إثٓ ربه٠ـ ،رٙن٠ت(  ٖ 1346 د) اٌلِْمٟ ِصؽفٝ ثٓ أؽّل ثٓ اٌمبكه لجل:  ثلهاْ إثٓ (17)

( ٖ 328د) األٔلٌَٟ ِؾّل ثٓ أؽّل ، لّو اثٛ: هّثٗ لجل إثٓ/  80 ٓ 4 ط ،( أعياء 7، ٖ 1329 – كِْك)

 اٌوِٟٚ اهلل لجل ثٓ ٠بلٛد اٌل٠ٓ ّٙبة اثٛ:  اٌؾّٛٞ ٠بلٛد/ 46 ٓ 5 ،ط(  1967 -اٌمب٘وح)  ، اٌفو٠ل ،اٌممل

 682د) ِؾّٛك ثٓ ِؾّل ثٓ ىوو٠ب:  اٌمي٠ٕٟٚ/  349ٓ 5ط ،( 1955 -ث١وٚد) ، اٌجٍلاْ ِمغُ ،( ٖ 626د)

 . 100ٓ ،( 1960-ث١وٚد) ، اٌمجبك ٚأفجبه اٌجالك آصبه ،(ٖ

 . 1234ٚهلخ 12َ ، أَٔبة ، اٌجالمهٞ (18)
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( ٖ 748د) لضّبْ ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّّ: اٌن٘جٟ/  80ٓ 4ط ، لَبوو إثٓ ربه٠ـ رٙن٠ت (19)

 . 354ٓ 3 ط ،(  أعياء 4 ،   ٖ 1368-اٌمب٘وح)  ، ٚااللالَ اٌّْب١٘و ٚؼجمبد األٍالَ ،ربه٠ـ

 . 195 ٓ 3 ،ط األكثبء ِؾبظواد ، األصفٙبٟٔ اٌواغت (20)

 أٍمل ٚرص١ٕف رٙن٠ت ، اٌىجوٜ اٌؾ١ٛاْ ؽ١بح(  ٖ 808 د) ٍِٛٝ، ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ وّبي:  اٌل١ِوٞ (21)

 .67 ٓ 1 ط ،(  1992-كِْك) ، اٌفبهً

 . 180 ٓ ، اٌم١ْٛ ٍوػ ، ٔجبرخ إثٓ (22)

 . 182ٓ 1 ط ، األكثبء ِؾبظواد ، األصفٙبٟٔ اٌواغت  (23)

 . 100 ٓ ، اٌجالك آصبه ، اٌمي٠ٕٟٚ (24)

 ، لَبوو إثٓ ربه٠ـ رٙن٠ت/  46 ٓ 5 ط ، اٌفو٠ل اٌممل/  195 ٓ 3 ط ، األكثبء ِؾبظواد:  ٠ٕفو (25)

 . 180 ٓ ، اٌم١ْٛ ٍوػ/  349 ٓ 5ط ، اٌجٍلاْ ِمغُ/  80 ٓ 4ط

(26)  Perier , J : Vie d’ al – Hadjdjadj Ibn Yousof d’ apres les Sources Arabes , Paris 

1965.P315. 

 . 161 ٓ 3 ق 31 َ ، اٌّْوق ِغٍّخ ، اٌزبه٠ـ فٟ ثبألهلبَ اٌّغبىفخ ، ى٠ّبد ؽج١ت ِمبي:  ٠ٕفو (27)

 اٌؽجمخ) ، ٚاٌقجو اٌّجزلأ ٚك٠ٛاْ اٌمجو ،وزبة( ٖ 808د) ، ِؾّل ثٓ اٌوؽّٓ لجل ى٠ل اثٛ:  فٍلْٚ إثٓ (28)

 . 13 ٓ 1 َ ،( ِغٍلاد 7 ، 1967 -ث١وٚد – 3

 . 16 ٓ 1 َ ، اٌّصله ٔفٌ ، فٍلْٚ إثٓ (29)

 -ث١وٚد ، إٌصو اثٛ لّو عّك)، اٌغبؽؿ ،آصبه( ٖ 255د)، ثؾو ثٓ لّوٚ لضّبْ اثٛ:  اٌغبؽؿ (30)

ّٛه) ، ٚاٌزبه٠ـ اٌجلء ،( ٖ 355د) ؼب٘و ثٓ ِؽٙو:  اٌّملٍٟ/  222 ،ٓ(  1969  1899 – ثبه٠ٌ ؼجمخ ِص

 . 41 ٓ 6 ط ،( 

 . 228 ٓ ، األعزّبل١ّخ اٌزٕف١ّبد ، اٌمٍٟ أؽّل صبٌؼ (31)

 . 55 ٓ 1 َ ، األفجبه ل١ْٛ ، لز١جخ إثٓ (32)

 . 95 ٚهلخ ، 7َ ، أَٔبة ، اٌجالمهٞ (33)

 . 316 ٓ ،(   1968 ث١وٚد – 2 ؼجمخ) ، االٍال١ِّخ ،إٌفُ اٌلوزٛه:  اٌصبٌؼ صجؾٟ (34)

 . 11 ٚهلخ ، 7 َ ، أَٔبة ،  اٌجالمهٞ (35)

ّْٛ اٌمناة ِٓ ٔٛق:  اٌل٘ك (36)  أثٛ:  ِٕفٛه إثٓ:  ٠ٕفو ، اٌّنٔج١ٓ ٍبق لٍٝ ثّٙب ٠ع١ك فْجز١ٓ ِٓ ٠ٚزى

ّٛه)  ، اٌموة ٌَبْ(ٖ 711 د) لٍٟ ثٓ ِىوَ ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ عّبي اٌفعً  11 ط ،( اٌمب٘وح – ثٛالق ؼجمخ ِص

ٓ 396 . 


