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ال يئةجالصحيةجفد جالمليةدةج
المةددددددو اج  دددددد جالهلدددددد اج

 عل   و جو عل  

جالمةو اجف جالمليةةواألط  ءجصفح تجمنجت  يخجالطبج

 د.عبد الفتاح عبد الرزاق حنون

 طبيب أسنان وباحث يف تاريخ الطب
 

تظظيخٙا طه ظظأل ٗط٪ يفظظي١ ن طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ  ظظي ٙلةظظٛ ًظظّ طهملخطشظظٞ      مل ؼبظظغ

ٗطهيفصخ هولعظ  نظّ طزب٘طُظأل طافةوةظٞ هوٌٌيخشظٞ طه يفٚظٞ ن طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ نظ           

 ٗ شظظِصيٗي ن ٓظظلط طهيفصظظخ تصظظوٚع طهبظظ١٘ نوظظٟ ملعظظق طزب٘طُظظأل طاةعو ظظٞ طهعصظ٘خ  

ملٔظظلط طا٘عظظ٘د  ٗةخطشظظٞ تظظيخٙا طاصةعظظةٚيث ٗط٪ يفظظي١ ن طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ ن طهعٔظظ٘ة  

 ًِل طهعٔمل طٮش٩ًٛ ط٪ٗي ٗشةٟ ُٔيٙٞ طه رْ طهرطملع نعر طهلررٜ.  طافةوةٞ

 

كظظظيْ ٪ٓظظظى طاملِٙظظظٞ ن طزبيٓوٚظظظٞ ًعرمظظظٞ مل نبظظظي١ ذصظظظٍ        

هظظلهم  ظظأل ًظظّ ٗشظظي٢وٕ طه  ظظع       ُصظظيْ  ٗكظظيْ هلظظٍ تيفعظظي    طٮ

ٗطهلٛ ٗظرب ًغوٚيث أٗ ًِ ٘نيث ملعق ط٪نعظيب  ٗيظٛ   

 ًعظ٘ملي   ًّ ٙعةغى مللهم أ يفظي١ ُٗ يشظٚ   ٗهلظّ  ظيفٍٔ كظيْ ن نيًةظٕ ملظملط٢ٚي        

 .(1)مليهعرطمٞ ٙ َ٘ ملٕ طهِصي١ ملعق ط٪شٚيْ

 

ِٓظظين ن٩ ظظٞ ملظظ  ط٪ًظظرط  ٗملظظ  كظظى ًظظّ طهيف٣ٚظظٞ     

ٔٞ ٗطهيف٣ٚٞ طهيت ٙصظِعٔي طٮُصظيْ ًظّ    طه يفٚعٚٞ ًّ ذ

ن  ذٔٞ أخظر٠  شٚظخ تة٘طهظمل طا٩خٙظي ٗتِةعظر ًظح٩       

طاِي ق طسبيخٝ ٗطهر يفٞ  كٌظي أْ ط٨ختةظيد طهعظملٙمل ن ةخذظٞ طسبظرطخٝ  ظمل ٙلظْ٘        

                                                 
طاملِٙظظٞ ن طهعصظظر طزبظظيٓوٛ )طسبٚظظيٝ ط٨ذةٌينٚظظٞ ٗطهصٚيشظظٚٞ ٗطهح يمٚظظٞ ٗطهملِٙٚظظٞ(   -ة طشب ظظرطٜٗ ضبٌظظمل نٚظظمل  (1)

 ٓظ1403َ/ 1982 طه يفعٞ ط٪ٗىل –ملريٗث  –ةًعق  –٧ًشصٞ نوَ٘ طه رآْ - 232ص
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 ن طه بي١ نوٟ طزبرطجٍٚ كٌي ٓ٘ طسبيي ن طاِي ق طهصصرطٗٙٞ. ًةٚملط 

شةظٟ نُظٕ     ن طايعظٛ مليسبٌٚظيث  ٗ مل طظةٔرث طاملِٙٞ ًّ مل  ًي طظةٔرث ملٕ  

نىل طاِظظيا طسبظظيخ    ٗٙيفظظملٗ أْ طُةعظظيخ طسبٌٚظظيث كظظيْ خطذعظظي «محظظٟ طاملِٙظظٞ» :هٚ ظظيي

ًٗٚيٖ ط٬مليخ طاةة٘شٞ ٗ ِ٘طث طهرٜ  غري أْ طاملِٙٞ مل تعةٔر مليفعق ط٪ًرط  طهظيت  

٪ْ طاملِٙظظٞ مل تلظظّ  ;كيُظظت تةةظظم مليهصظظليْ كٌظظي ٓظظ٘ طسبظظيي ن ذِظظ٘ب آشظظٚي  

 ْ.ًسةمحٞ مليهصلي

  شٚظخ كظيْ ٙ  ظّ    صظغريٝ  أٗ ن تلة٩ث ٗ مل كيْ طهصلّ نًي ًةةر ي  

ن طهلةوظظٞ طهصظظليُٚٞ طه٘طشظظملٝ أملِظظي١ طه يفٚوظظٞ طه٘طشظظملٝ أٗ طهةظظرد ًِٔظظي  ٗكظظيُ٘ط        

  ٗكيُظت ط٪ ظٍ ًةةر ظٞ ملظ  كظى ًِٔظي ًظسطخد أٗ        (1)ٙصلِْ٘ ن شصْ٘ أٗ أ ٍ

ظ نوظٟ صظصٞ   مرطغيث أخعٚٞ  ٗمل ٙلّ ن ً ملٗخ أٓى طاملِٙٞ نٌى ظظ١ٛ هوصةظي  

 .(2)طهيف٣ٚٞ غري طهِعيمٞ

  معظّ  ٗ مل نرف نّ طاملِٙٞ أُٔي أخ  ٗملي١  ٗأْ طه٘ملي١ كيْ ملياملِٙٞ ظظملٙملط  

ملظيْ  » ملًِي طاملِٙٞ ٗٓظٛ أٗملظ  أخعظي طهلل   يهظت:      :ني٢عٞ خعٛ طهلل نِٔي  يهت

ملٍِٚٔ  يفى طٮش٩َ    ٗممي كيْ ًةملط٨ٗ (3)تعين ًي١ آذِي  - «مل صيْ ػبرٜ ظب٩ 

م ظرف نوٕٚ طٮُصيْ   ٚى هٕ: طُٔق ُٔٚق طسبٌيخ  مظذذط   طةٜ نذط كيْ ٗمل٣ٚي أْ طه٘

معى ذهم مل ٙبرٖ ٗملظي١ ذهظم طهظ٘طةٜ. ٗن خظ  جِٚظٞ طهظ٘ةطد ًظي ٙ ةبظٛ أْ طهظملطخى          

كيْ ٙععظر ملٔظي  أٜ ِٙٔظق كيسبٌظيخ نعظرٝ أصظ٘طث ن  وظق  ٗن٨ ًظيث  يفظى أْ          

                                                 
 ط٪ ٍ ٓ٘ طسبصّ طايفين مليسبريخٝ ٗٙعٌى كى ملِي١ ًرتةع  ٗ ٚى كى ملٚت ًرملع ًص ح. (1)

طه يفعظٞ     531طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ طهيف٣ٚظٞ ٗطٮُصظيْ ص      –أ .ة.طهرٗٙحٛ ضبٌمل أمحظمل  ٗ أ.ة.خظ٘ذوٛ ًصظ ةٟ ضبٌظمل      (2)

 طاملِٙٞ . –ةطخ طه٘طشٞ طهعرملٚٞ  –َ 1998ٓظ 1419ط٪ٗىل 

نوٕٚ ٗطهوةغ هويففيخٜ ن صصٚصٕ: كةيب مبي٢ى طاملِٙٞ :مليب شملجِي ًصملة; صصٚح ًصوٍ: كةيب ًةةق  (3)

 .1/229طسبز: مليب طهرتغٚأل ن شلِٟ طاملِٙٞ; طُعر ة.٩ً خي ر خوٚى   مبي٢ى طاملِٙٞ طاِ٘خٝ  
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 تغيرررررررررررررررر     ي ررررررررررررررررر  
  صررررفي  لررررة     ي رررر  

وزو ل  × ررر  ال     رررة 
   و رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال 

 

شٚظخ   (1)مرتكظٕ طهِظيط   ؽبرس ًِٔي  شةٟ  ملَ نرٗٝ ملّ طه٘خة طهعيفصٛ موٍ ٙععظر  

نرمظظ٘ط مل ٩ُظظٕ  ٗنظظملَ صظظصٞ ًظظي كظظيْ ٙةظظملطٗي ملٚظظٍِٔ ًظظّ عظظرٗختٕ  ٗطهبظظرخ           

 طسبيصى اّ ٙرتكٕ.

ٗ ظظمل تةيٗتظظت  ًِظظي ق طاملِٙظظٞ ن ًصظظة٠٘ طهصظظصٞ طهيف٣ٚٚظظٞ  م ظظمل ٗخة نِظظمل طملظظّ  

  ملٌِٚظظي (2)«أصظظح طاملِٙظظٞ ًظظّ طسبٌظظٟ ًظظي ملظظ  شظظرٝ ملظظين  رٙعظظٞ ٗطهعظظرٙق »زمليهظظٞ أْ 

نْ كظيْ طه٘ملظي١ ن ظظ١ٛ ًظّ طاملِٙظٞ مٔظ٘ ن ظظى        »طه٘ملظي١  ُصيفت ًِظي ق أخظر٠ نىل   

 .(3). ًٗععع أ ٍ هيفين ٓلٙوٞ كيْ ن غرملٛ ًصرملٍٓ  رب طهيف ٚع«ًععع

 

ٗطهصصيملٞ ًّ طأظيذرّٙ خعظٛ    ×طُة ى طهِيب  ًينِمل

طهلل نٍِٔ نىل طاملِٙٞ طظةلٟ أملظ٘ مللظر  ٗطظظةلٟ    

 ×ملظظظظ٩ي خعظظظظٛ طهلل نٌِٔظظظظي  موٌظظظظي خأ٠ خشظظظظ٘ي طهلل 

نهِٚي طاملِٙٞ كٌي شيفيفت ًلٞ أٗ أظظمل ٗصظصصٔي   طهؤٍ شيفأل »ٕ  يي: ظل٠٘ أصصيمل

ي شٱ . ٗ ظظمل ٗخةث خٗطٙظظيث نملٙظظملٝ (4)«يٓظظي نىل طزبصةظٞظٌٸٗملظظيخن هِظظي ن صظظينٔي ًٗظظملٓي ٗشظ٘ظ

ن طهيففيخٜ ًٗصظوٍ ٗغريٌٓظي  ملِ ظى طه٘ملظي١  ٗأْ ٙصظصح طهلل       ×صصٚصٞ ن ةني١ طهِيب 

 .(5)هلٍ طاملِٙٞ
 

                                                 

ع ململًعظق   يفظ    37خ٩صظٞ طه٘مظي مل خيفظيخ ةطخ طاصظ ةٟ ص      –نوٛ ملّ نيفمل طهلل ملّ أمحمل طسبصظين طهصظٌٔ٘ةٜ    (1)

 ٓظ 1392َ 1972 –نوٟ ُة ٞ طالةيفٞ طهعوٌٚٞ ملياملِٙٞ طاِ٘خٝ هصيشيفٔي طهعٚا نٌر شو يْ طهٌِليُٛ 

 .37طارذع طهصيملق ص  (2)

 .38طارذع طهصيملق ص  (3)

 .35ص  طارذع طهصيملق (4)

 .36ص  طارذع طهصيملق (5)
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  طرررررا  ررررر      ررررر  
    رررول   رررة   ايررر  
    و رررررر     ويررررررر  

 

ِظٞ ن صظملخ طٮشظ٩َ  مٌظّ     تِ٘نت نيةطث طهع٩س ن طاملٙ

طسبريًٞ ٗطهلٛ ٗطهر ٚٞ  نىل طشةفملطَ ملعق ط٪نعظيب  

ٗطهِيفيتيث ٗط٪ةٗٙٞ ٗغريٓي ًّ  رق طهع٩س طافةوةظٞ; ٗ ظمل   

نوظظٟ  زطٗي ٓظظلٖ طأِظظٞ كظظحري ًظظّ ط٪ظظظفيص  ٗمل ٙلظظّ ط٪ يفظظي١ ٙ خظظلْٗ أذظظرط    

ْ   ٗ مل كيْ ٨ملّ نيفظيط ج٩جظٞ غوٌظيْ شرظيًْ٘: طجِظي     (1)نملط طسبريَ -ن٩ذٍٔ 

 .(2)ٙغ٩ْ نوٕٚ ٗأٓوٕ  ٗٗطشمل سبرٌٕ ٗشرٍ أٓوٕ

كٌظظي ٓظظ٘ طسبظظيي ن أٙيًِظظي  ٗهلِظظٕ  ملخٗشظظي ً ً ِِظظي  ٗمل ٙلظظّ طه ظظأل نوٌظظي 

مليهةررملٞ  ٗكيْ ط٪ يفي١ ٙص هْ٘ نٌي ٙععر ملٕ طارٙق ٗٙصةْ٘ هٕ  كيْ ً خ٘ذط 

; ٗكيُ٘ط ن (3)ط٪ةٗٙٞ طاِيشيفٞ طهيت أميةث غريٖ ممّ كيْ ٙعل٘ ٓلٖ طهعل٠٘

ِٙٞ ن صملخ طٮش٩َ ٙةعيزبْ٘ مل  ع طهعظرٗق ٗطهلظٛ مليهِظيخ  م ظمل ملعظخ طهظِيب       طامل

ٕ   م  ظع ًِظظٕ نر ظي    نىل أملظٛ ملظّ كعظأل خعظظٛ طهلل نِظٕ  يفٚيفظي        × ; (4)جظٍ كظ٘طٖ نوٚظظ

; كٌظي كظيُ٘ط   (5)ٗنِملًي  عّ شعمل ملّ ًعيذ خعٛ طهلل نِٕ ٗ  ع أكصوظٕ كظ٘طٖ  

جظظٍ توصظظق  يةط ٙعظظيزبْ٘ طزبظظرٗيت طهظظيت تِظظسف مل  عظظٞ شصظظري ذبظظرق شةظظٟ تصظظري خًظظ   

; ٗاي ًر  شعمل ملّ أملظٛ ٗ ظيص خعظٛ طهلل نِظٕ  لظٞ      (6)مليزبريت مٚصةٌصم طهملَ

  مظملنٛ طسبظيخد ملظّ كوظملٝ  مِعظر نهٚظظٕ         ٗ ظيي: طةنظ٘ط هظٕ  يفٚيفظظي    ×نظيةٖ طهظِيب   

                                                 

ٚظظٞ ٗط٨ ةصظظيةٙٞ ن طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ ن صظظملخ    طسبٚظظيٝ ط٨ذةٌين –آي طهعظظٚا ُظظ٘خٝ ملِظظت نيفظظمل طاوظظم ملِظظت نملظظرطٍٓٚ      (1)

 ًِع٘خطث تٔيًٞ. –َ 1983ٓظ 1403 –ذملٝ  –طه يفعٞ ط٪ٗىل   96طٮش٩َ ص 

 41طملّ طه ٍٚ  طه أل طهِيفٜ٘  ص  (2)

ٓظظ  1406 –طه يفعظٞ ط٪ٗىل   – 88/ 3–طسبركظٞ طهعوٌٚظٞ ن نصظر طهرشظ٘ي ٗخوةي٢ظٕ       –ة.طه٘كٚى ضبٌمل طهصظٚمل   (3)

 ملٝ.ةطخ طجملةٌع جب –َ 1986

 .49طه أل طهِيفٜ٘ ص  (4)

 .2/525طاغيزٜ  –طه٘ط ملٜ  (5)

 .2/250طارذع طهصيملق  (6)



 صفحات من تاريخ الطب واألطباء في المدينة المنورة
 

 

21 

 

ٗ يي: هظٚض نوٚظٕ ملظ ط  ميربظلٗط هظٕ طهةرٙ ظٞ  ٗٓظٛ طسبويفظٞ ًظع طظر نرظ٘ٝ خ ظأل             

 .(1)ٙ يففيْ  مٚصصيٌٓي مةعى ذهم م ٥

  ٗ مل نوظٍ  ×ذمل ن ذهم طه٘ ت نملة ًّ ط٪ يفي١  ًٍِٔ ًّ  يملى طهِيب ٗ مل ٗ

  مةٛ  يف يث (2)ن صِينٞ طه أل  ٗخمق أْ ٙة٘ىل ن٩ذٕ إُٔ هٚض مي٢ ي  ×طهِيب 

ًٗظظسط٨ٗ   ×طملظظّ أملظظٛ خًحظظٞ طهةٌٌٚظظٛ كظظيْ  يفٚيفظظي  نوظظٟ نٔظظمل خشظظ٘ي طهو ظظٕ ط٪ يفظظي١ أْ 

نِٚٚٞ نّ طملّ أجبر نّ زٙظية  ٗخ٠ٗ ُعٍٚ نّ طملّ أملٛ  ;٪نٌيي طهٚمل ٗصِينٞ طزبرطيت

  ٞ ٗ ٗ ٕأتٚظت خشظ٘ي طهو ظٕ صظوٟ طهلل نوٚظ      : ظيي   نّ ه ٚع نّ طملّ أملظٛ خًحظ ٍ آهظٕ    شظو

أُظظت » :م ظظيي  مظظملنين أنيزبظظٕ  نُظظٛ  يفٚظظأل :م وظظت  مرأٙظظت ملظظ  كةةٚظظٕ طشبظظي  

نوظٍ خشظ٘ي طهو ظٕ أُظٕ خمٚظق طهٚظمل ٗمل        : يي شوٌٚيْ ملّ شصيْ .«ٗطه يفٚأل طهو ٕ  خمٚق

 .(3)«ٗطه يفٚأل طهو ٕ» :ميفيْ ذهم ًّ  ٘هٕ  عوٍٙلّ مي٢ ي  ن طه

ممظظّ نظظرف مليه ظظأل ن ذهظظم طه٘ ظظت     ٗمل تصظظوِي ن٨ أيظظي١ نظظملة  وٚظظى ذظظملط   

كيسبيخد ملّ كوملٝ ٗطملّ أملٛ خًحٞ  هلظّ كظيْ ِٓظين آخظرْٗ كحظر مل تصظوِي       

أيي٦ٍٓ. ٗٙعري نىل ذهم  ٘ي طهصٚملٝ ني٢عٞ أَ طا٧ًِ  خعٛ طهلل نِٔي اي شظ هلي  

كحظرث أشظ يًٕ    ×ملري نّ شيفأل نؤٌي مليه أل  م يهظت: نْ خشظ٘ي طهلل   نرٗٝ ملّ طهس

 ٕ ; كيُظت خعٛظ طهلل نِٔظي    (4)ٗكيْ ٙ ملَ نوٕٚ أ يفي١ طهعرب ٗطهعرٍ مٚصةْ٘ هٕ مِعيزبظ

ة    تعمل هٕ طهملٗط١ طا٘ص٘ف  كٌي ٙ٘عصٕ  ٘هلي خعٛ طهلل نِٔي: مليُت ت ملَ نوٕٚظ ٗم٘ظ

ٍٸطهعظظرب ًظّظ كظظى ٗذظٕظ  مةِعظظت ط٪ُعظظيث  ملِظظت أنيزبٔظظي  مٌظظ    كظظيْ نؤٌظظي (5)ّ جٵظظ

                                                 

 .345/ 1أشمل طهغيملٞ   ; طملّ ط٪جري 3/1116;  طاغيزٜ  232طه أل طهِيفٜ٘ ص (1)

 .96طسبٚيٝ ط٨ذةٌينٚٞ ٗط٨ ةصيةٙٞ ن طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ن صملخ طٮش٩َ  ص  (2)

 .619طب ٘ط ص  –; ٗطُعر ربرٙز طهصٌعٚيث هوفسطنٛ 1/116 أصٚيفعٞطملّ أملٛ  – يف يث ط٪ يفي١  (3)

 .88/ 3 طسبركٞ طهعوٌٚٞ ن نصر طهرش٘ي ٗخوةي٢ٕ (4)

 طارذع طهصيملق. (5)
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َ ملّ نرٗٝ ٕ ٨ٗ مل أل ٨ٗ ملععر » :مليه أل خعٛ طهلل نِٔي  هلط ٙ ٘ي ٓعي ٍ ملة  ًي خأٙت أنو

 .(1)خعٛ طهلل نِٔي «ًّ ني٢عٞ

ٗممي ُعرمٕ نّ طه أل ن ذهم طه٘ ت تملطٍٗٙٔ مليهعصى  ٗن٩س عرملٞ طهعٌض 

 نملٙملٝ. ٗطسبٌٟ ملياي١  ٗطشةفملطَ ُيفيث  طسبويفٞ ٗطهةٌر كملٗط١  ٗأً٘خ أخر٠

ملعملَ طبيه ظٞ ذٜٗ ط٪ًظرط  طاعملٙظٞ  مةظٛ طهيففظيخٜ : مظر        ×ٗ مل أًر طهِيب  

ًّ طجمللَٗ مرطخن ًّ ط٪شمل; كٌي أًظر ملظيسبرر طهصظصٛ شٚظخ ُٔظٟ نظّ ةخظ٘ي        

أخ  ِٙةعر مٚٔي طه ينْ٘  كٌي ن طهيففيخٜ: نذط يعةٍ مليه ينْ٘ ن أخ  مظ٩  

 ي.تملخو٘ٓي  ٗنذط ٗ ع مل خ  ٗأُةٍ ملٔي م٩ ربرذ٘ط ًِٔ

نذط ةخوظةٍ  »: ٕنىل طهِيشٚٞ طهِةصٚٞ ن طهعةي١  مةٛ شظِّ طملظّ ًيذظ    ×ُٗيفٍٔٔ  

ٗٙعوق طملّ طه ٍٚ نوظٟ طسبظملٙخ مل ٘هظٕ: نْ ٓظلط       «نوٟ طارٙق مِةص٘ط هٕ ن ط٪ذى

ًّ أظرف أُ٘طد طهع٩س  ٗٓ٘ طٮخظظية نىل ًظي ٙ ٚظأل ُةظض طهعوٚظى       ُ٘د ظرٙ  ذملط 

 .(2)ٕ طه ًّ٘ٝ طهل٩َ طهلٜ ت ٠٘ ملٕ طه يفٚعٞ ٗتِةعغ مل

ٗنىل ذيُأل ط٪ يفي١ ًّ طهرذيي م مل طظةٔرث ملعق طهِص٘ٝ  عيزبٞ طارعظٟ   

 ×ًِّٔ خمٚملٝ خعظٛ طهلل نِٔظي  ٗٓظٛ  يفٚيفظٞ ًةٌٚظسٝ مليزبرطشظٞ طخةيخٓظي طهرشظ٘ي         

 ٗ أًٚظظٞ ملِظظت  ظظٚض طهغةيخٙظظٞ طهظظيت خرذظظت زنٌٚظظٞ    هة ظظَ٘ مليهعٌظظى ن خٌٚظظٞ ًةِ وظظٞ  

ّ نٌرٓظي  ٗأَ ن ٚظٞ ط٪ُصظيخٙٞ طهظيت     ه٭شٚيث طه يفٚيفيث ٗاي تيفوغ طهصيملعٞ نعر ً

  شٚظخ كيُظت تظملطٜٗ طزبرشظٟ ٗت ظَ٘      ×طظةٔرث مليزبرطشٞ  ٗغسث ًع طهرشظ٘ي  

ًٗعٔظي ُصظ٘ٝ    ×أَ شوٍٚ طهيت كيُظت تعظرتن ن غظسٗطث طهرشظ٘ي      نوٟ طارعٟ  ٗ

ًّ ط٪ُصيخ ٙص   طاي١ ٗٙملطّٗٙ طزبرشٟ  ٗأَ شظِيْ طهصظوٌٚٞ طهظيت طظظرتكت ن     

                                                 
 .4/360; طٮصيملٞ 4/358ط٨شةٚعيب  (1)

 .3/213 زطة طاعية  -طملّ طه ٍٚ  (2)
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 تملطٜٗ طزبرشٟ  ٗطظظةٔرث ًظِّٔ أٙبظي     يت شبرث أشملط غسٗٝ خٚ   ٗأَ أميّ طه

كعٚيفٞ ملِت شعمل ط٪شوٌٚٞ  ٗٓٛ نشمل٠ طهِرٚيفيث طاعملٗةطث ًّ  يفٚيفيث طهعظرب   

ًٗظظِّٔ ةِظظٞ  ٗطهرملٚظظع ملِظظت ًعظظ٘ذ خعظظٛ طهلل نٌِٔظظي; ُٗصظظٚيفٞ ملِظظت كعظظأل طايزُٚظظٞ    

 .(1)ٗكيُت تبٌمل ذرطيت طارعٟ ٗأشملط  خعٛ طهلل نِٔي طهيت شبرث ململخط 

ّ أةٗٙٞ ٙص صيفِٔي ًعّٔ  مةٛ ترةمٞ أَ زٙظية ط٪ظظرعٚٞ  كٌظي    ٗكيُت هل

ن غظسٗٝ خٚظ  شيةشظٞ شظت ُصظ٘ٝ .... م وِظي        ×ن طٮصيملٞ  أُٔي خرذت ًع طهظِيب  

 .(2)خرذِي ًٗعِي ةٗط١ ُملطٜٗ طزبرشٟ

٨ٗ ظم إُٔ كيْ ِٓين أ يفي١ ن طاملِٙٞ أٗ ش٘هلي ن زًّ طشبوةي١ طهرطظظملّٙ  

 مل  نذ ظبمل نظيخطث نىل أْ  يفٚيفي   تصوِي أخيفيخٍٓ ملعملٍٓ مل ّخعٛ طهلل نٍِٔ ًٗ

    ٗ ن خسطُظٞ ط٪ةب ٗهظأل   شبر شٚملُي نٌر خعٛ طهلل نِٕ نِظملًي  عِظٕ أملظ٘ ه٧هظ٧ٝ  

هيفيب هصيْ طهعرب هعيفمل طه يٓر طهيفغملطةٜ أْ شيمل ملّ ةطخٝ خذع نىل طاملِٙظٞ ٙةظملط٠ٗ   

   ٞ لٖ ٨ٗ ُعظظرف ًظظّ تظظ٘ىل ن٩ذظظٕ ًظظّ ٓظظ     ملٔظظي ملعظظمل أْ ذظظريت ٗٓظظ٘ خظظيخس ًظظّ طاملِٙظظ

  ٗن طهلةيب ُةصٕ أْ نحٌيْ ٗكيْ ٓلط ن زًّ نحٌيْ خعٛ طهلل نِٕ  طزبرطيت

 .(3)معيزبٕ نىل أْ ملر٢ت كوًٕ٘  ملّ نةيْ خعٛ طهلل نِٕ ةمعٕ نىل  يفٚأل ُصرطُٛ

طسبصّ خعٛ طهلل نِظٕ   مل شبر   يفٚيفي  أْظبمل  ٗن زًّ طهملٗهٞ ط٪ً٘ٙٞ أٙبي 

 ًّ ٓ٘ ذهم طه يفٚأل. ٗنْ كِي ٨ ُعرف أٙبي   ن ًر  ٗميتٕ ملياملِٙٞ

ٗٓللط ٩ُشغ ت٘مر أظفيص ن طاملِٙظٞ كظيْ هلظٍ مميخشظٞ هو ظأل ٗظظ٧ْٗ       

                                                 
 ن ً٘ ع ة مشصٛ نوٟ ظيفلٞ طاعوً٘يث. ط٬شٚيث  ٗطه يفٚيفيث طاصوٌيث    ة.مشصٛ مليظي شصيْ    ًِع٘خ (1)

ةطخ  –طه يفعظٞ ط٪ٗىل    467طاملِٙٞ طهِيف٘ٙٞ ن مرظر طٮشظ٩َ ٗطهعصظر طهرطظظملٜ ص     –ظرطب ضبٌمل ضبٌمل شصّ  (2)

 َ.1994ٓظ 1415-طه وٍ 

ًّ طهِصفٞ طٮهلرتُٗٚٞ ن ملرُظيًز   1170 1169ص –خسطُٞ ط٪ةب ٗهأل هصيْ طهعرب  –طهيفغملطةٜ نيفمل طه يٓر  (3)

 صةصٞ. 10299ش٘نٞ طهععرٙٞ ٗنملة صةصيتٔي طا٘
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  طا لة     ي         ص  

    اسررة   ررة   ايرر     صرر  

ج    لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ة 

 

 ٍٔ ٗأخيفيخٍٓ ن٨ طه وٚى.  ٢طهع٩س ن طبةو  طهعص٘خ  ٗهلِِي ٨ ُعرف ًّ أيي

كظظيْ طهع ظظيخ ٙ ظظَ٘ ملظظملٗخ طه يفٚظظأل ٗطهصظظٚمل٨ُٛ   

ٗملظظي٢ع طهع ظظ٘خ  ٗكظظيْ هلظظلٖ طأِظظٞ أٓوظظٔي ٗهلظظٍ      

يخّٙ  ٗ ظمل نٌظظى  شظ٘ق خظيص ٙصظٌٟ شظ٘ق طهع ظ     

  ٗأشظرٝ  ٝ طملظّ ًعظل٘خ طهظيت تِةصظأل نىل  ظرٙغ     ملٔلٖ طأِٞ أشظر ت٘طخجةٔظي ك شظر   

 .(1)طهعلوٚ 

       ٞ ةظ عظي٢ٕ طشبٚو ظر ملُذ ٌيخشظةْي طهظلٜ ًأ ٘ظ طهيٚف  ٓ ِٞٙ ٌيخشةْي )ًصةعةٟ( نرمٕة طامل ي مٚل ٗٗأ

صر مليهلل َ          (2)طهعيفيشٛ طاصِة ٞ نظي ٛ طشب٩مظ ٗهظ  ٜ ّ طهظل ّ طسبصظ أم٘ل ذعةر طاِص٘خ ملّظ أمحظمل ملظ

ن نَي 1226/  ه623 ٗ٘ت صرٞٙ مليفغملطة طهيت (3)1242َ/ ه640َ  ٧شض طاملخشٞ طاصِة  ً٘ٓ  ٗ 

أل ط٪خملعٞ ٞ تملخط طالٓط ًٚ ٞ ن طهملٗي طٮش٩ ملخش يً  ت ٗأ  .(4)كُي

ٙةصظيمل ْ٘ ن نُعظي١   ٗكيْ طشبوةي١ ٗطهص٩   ٗطاو٘ن ٗط٪ًرط١ ٗأٓى طشبظري  

 لكرطٍٓ.ه صمل ٞ ٗشصيفٞ ٗخملًٞ هٯُصيُٚٞ ٗربوٚملط طهيفٌٚيخشةيُيث 

ٗٓظظٛ   ×ٗكيُظظت أٗىل طهيفٌٚيخشظظةيُيث طاةِ وظظٞ  ظظمل ظٔظظرث نوظظٟ نٔظظمل طهظظِيب   

 خٌٚٞ خمٚملٝ ط٪شوٌٚٞ طهيت ظٚملث أجِي١ غسٗٝ طشبِملق. 

َ(  جظٍ  غصظت ملعظمل ذهظم     706ظظ ه88ملًعظق شظِٞ )  مل ملظين أٗي ملٌٚيخشةيْ جيملت ٗ

 .ش٘طعر طٮش٩َ ًّ ير ِمل نىل ميط نىل غرُي ٞ مليهيفٌٚيخشةيُيث

                                                 

ٛ  -طاظظملٙرط نيفظظمل طهظظرمحّ ًظظملٙرط  (1)  –ًِعظظ٘خطث ًركظظس طاوظظم مٚصظظى    100ص طاملِٙظظٞ ن طهعصظظر طاٌوظظ٘ك

 َ.2001ٓظ 1422

 .309طارذع طهصيملق ص  (2)

طهل٣ٚظٞ   - ذب ٚق ة.أً  ضبٌمل ضبٌمل –شيظٚٞ  1/245 طأِى طهصين ٗطاصة٘مٟ ملعمل طه٘طن –طملّ تغرٜ ملرة٠  (3)

 .13َ ; ٗطُعر تيخٙا طهملٗي طٮش٩ًٚٞ ص1984 –طاصرٙٞ هولةيب 

ًلةيفظظٞ  –طه يفعظظٞ ط٪ٗىل  – 13/139طهيفملطٙظظٞ ٗطهِٔيٙظظٞ -شيظظظٚٞ.; ٗطُعظظر طملظظّ كظظحري   377طأِظظى طهصظظين ص  (4)

 َ.1966طاعيخف مليفريٗث 
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َ 1229ً٘طمظق   ه627أًظر ن نظيَ   ةٞ طاصةِصر طهعيفيشٛ ملغظملطة  ٗاي ٗهٛ طشبوٚ

ٗ ظمل نظرف    ;(2)ٓظظ 628 ٗآخر ن ًلظٞ نظيَ     (1)ملةعٚٚمل ملٌٚيخشةيْ ن طاملِٙٞ طاِ٘خٝ

     ٕ كٌظي نظرف ملِصظيفةٕ نىل      (3)كى ًٌِٔظي مليهيفٌٚيخشظةيْ طاصةِصظرٜ ُصظيفٞ ا٧شصظ

نىل طهعظٌيي ًظّ    كيفٌٚيخشةيْ طاملِٙٞ طاِ٘خٝ طهلٜ كيْ ٙ ع  مٕٚ طهيفومل طهلٜ أ ٍٚ

 .(4)طاصرمل طهِيفٜ٘ طهعرٙ 

ٗ مل   دبملٙمل ملٌٚيخشةيْ طاملِٙٞ  مل ًر طهصظو يْ طاٌوظ٘كٛ طهعظيٓر ملٚظ ط      

; غظظري أُِظظي ٨ موظظم ًظظي ٙعظظري نىل  يفٚعظظٞ طهِعظظيط طهع٩ذظظٛ (5)1262َ /ٓظظظ663شظظِٞ 

ٕ ٨ ًعوً٘يث ٗمٕٚ  ٗطهعوٌٛ   ٗنظّ ًظملٝ مل ي٢ظٕ ًليُظي       نّ ط٪ يفي١ ٗطاعرم  نوٚظ

ن٨ إُٔ ٗخةث نظيخطث ن طهِصظ  ط٪ٗي ًظّ طه ظرْ طهحظيًّ طهلرظرٜ        س طارعٟهع٩

ًٗظّ أملظرز ط٪ يفظي١ ن طاملِٙظٞ ن توظم طهةظرتٝ طملظّ         .(6)نىل ٗذ٘ة ملٌٚيخشةيْ ن طاملِٙٞ

                                                 

 –ملظريٗث   –ةطخ طهِٔبظٞ   – 15خٜ صطاملِٙٞ طاِظ٘خٝ ت ٘خٓظي طهعٌرطُظٛ ٗترطجٔظي طاعٌظي      -ة.اعٛ صيحل ًص ةٟ  (1)

ٍ نَ;  كعلٛ نيفمل طهعسٙس ملّ نيفمل طهظرمحّ ملظّ   1981 –ًعظيمل طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ ملظ  طهعٌظيخٝ ٗطهةظيخٙا       - ملظرطٓٚ

ٛ   –طه يفعظظٞظ ط٪ٗىل  - 2/146 َ ; طاملِٙظظٞظ ن طهعصظظظر  1998ٓظظظظ 1419 –ملظظظيفريٗث   ً ظظظيملع ةطخ نشٚظظظي١ طهظظظرتطد طهعرملظظظ

 َ.1971 –ملريٗث  – 2/695 ٗمي١ طه٘مي١-; طهصٌٔ٘ةٜ 1/65ةٞ ; ٗطُعر طهصفيٜٗ ن طهةص309طاو٘كٛ ص 

َ      –أمل٘ طه ٚأل ت ٛ طهملّٙ ضبٌمل ملّ أمحمل ملّ نوظٛ طهةيشظٛ طالظٛ طاظيهلٛ      (2)  ظظةي١ طهغظرطَ مل خيفظيخ طهيفوظمل طسبظرط

ةطخ طهلةأل طهعوٌٚٞ ن ملريٗث; ٗطُعظر أٙبظي: طهظِرٍ نٌظر ملظّ مٔظمل ضبٌظمل ملظّ ضبٌظمل ملظّ ضبٌظمل ملظّ              – 1/337

طه يفعظٞ   –ذب ٚظق ظظوة٘ث مٔظٍٚ     –شيظٚٞ  4/32   3/49–نذبيف طه٘خ٠ مل خيفيخ أَ طه ر٠   -ضبٌمل ملّ مٔمل 

 َ.1988ُعر ذيًعٞ أَ طه ر٠  –ط٪ٗىل 

ذبظيف طهظ٘خ٠ مل خيفظيخ أَ    نٓظظ ; طُعظر   628طهيفٌٚيخشةيْ طاصةِصرٜ  لٞ أُع ٖ طاصةِصر طهعيفيشظٛ ٗٗ ةظٕ نظيَ     (3)

 شيظٚٞ. 4/32 طه ر٠

; 146ص 2س ًعيمل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ مل  طهعٌيخٝ ٗطهةظيخٙا ;  15هعٌرطُٛ ٗترطجٔي طاعٌيخٜ ص طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ت ٘خٓي ط (4)

 .695/ 2 ٗمي١ طه٘مي١

 .7/194طهِرَ٘ طهسطٓرٝ  –; ٗطُعر طملّ تغرٜ ملرة٠ 309ص طاملِٙٞ ن طهعصر طاٌو٘كٛ (5)

 طهةصةظظٞ –ي ب ; طهصظظفيٜٗ 85ٗخ ظظٞ  –طهِصظظٚصٞ  –; طُعظظر طملظظّ مرشظظْ٘  309طاملِٙظظٞ ن طهعصظظر طاٌوظظ٘كٛ ص  (6)

1/484. 
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 .(1)مرشْ٘  ٗأمل٘ نوٛ طسبصّ طسبريَ

ٗٙعري طهِظ٘ٙرٜ ن ُٔيٙظٞ ط٪خب نىل أْ طهصظو يْ طهعظيٓر ملٚظ ط نِظملًي ذظملة        

ٞ    ٕ  يفٚيفظي  ٚظ ٓظظ أخشظى نه  663ةيْ نيَ طهيفٌٚيخش طيظٕ ضبظٛ طهظملّٙ     ًظّ طهظملٙيخ طاصظرٙ

  ًٗعظٕ أةٗٙظٞ ٗأظظرملٞ ًٗعظيذ  ًٗظرطٍٓ ٗشظلر        أمحمل ملّ أملٛ طسبص  ملّ طيَ

ٓظظلط ٧ٙكظظمل ٗذظظ٘ة أ يفظظي١  ٗ  (2)صظظيملع نعظظر ًظظّ ظظظٔر خذظظأل  طهٗكظظيْ خرٗذظظٕ ن 

 كيُ٘ط ٙعرمْ٘ نوٟ طارعٟ ن ٓلط  طهيفٌٚيخشةيْ ٗٙعيزبٍُ٘ٔ.

 ;هيفٌٚيخشظظةيْ طاملِٙظظٞ طهظظلٜ ٨ ُعظظرف مليهبظظيفع زًظظّ مل ي٢ظظٕ ٗطشظظةٌرطخٖ ٗخ٩مظظي 

ٞ   مل ٛ  ي٢ٌي  ن شٛ أذٚية  مذْ ملٌٚيخشةيْ ًلٞ طالرًٞ نىل أْ   شةٟ مظرتٝ  رٙيفظ

طهةٚصى ٗزطخٝ طهصصٞ ملياٌولٞ م ًر ملذ يًٞ ًصةعةٟ  ملِٙٞ طهلل ٗهٛ ط٪ًري نيفمل 

ع٘ةٙٞ هوٌصظرمل طسبظرطَ   ٗ ظمل أزٙظى مٌٚظي ملعظمل ن طهة٘شظعٞ طهصظ        طه ي٢  ن٘عي نِٕ

ٕ   ٗهظملِٙي مٌٚظي ٙةعوظق مليفٌٚيخشظةيْ ًلظٞ       لٞ طالرًٞ;   (3)تةيصظٚى نظّ دبملٙملطتظ

أٗ أٗ    (7)ًّٗ زطة مٕٚ (6)ًّ ٙ َ٘ نوٟ ُعيختٕٗ (5)ٗملعق ًّ ت٘ن مٕٚ (4)ٗظٚ٘خٕ

لظّ ت صظٚٔي ن طهلةظأل طافصصظٞ     ٗطهعملٙمل ًّ طهةةيصظٚى طهظيت مي   (8)أٗ   نوٕٚ

ٕ      طهيفوظظمل طسبظظرطَ; غظظري أُِظظي   هةظظيخٙا  أٗ ن  ٨ ُعحظظر نوظظٟ أيظظي١ أشظظمل ممظظّ نٌظظى مٚظظ

                                                 

 .500/ 1طهةصةٞ  –; طُعر طهصفيٜٗ  309طاملِٙٞ ن طهعصر طاٌو٘كٛ ص  (1)

  -ٓظظظ  633شظظ٘طةد شظظِٞ  –ُٔيٙظظٞ ط٪خب ن مِظظْ٘ ط٪ةب    -طهِظظ٘ٙرٜ  ظظظٔيب طهظظملّٙ أمحظظمل ملظظّ نيفظظمل طه٘ٓظظيب      (2)

 رُيًز طا٘ش٘نٞ طهععرٙٞ .ٗذهم  ن مل 19893ًّ طهِصفٞ طٮهلرتُٗٚٞ هولةيب ٗنملة صةصيتٔي  18859ص

 .507/ 3  496 /3نذبيف طه٘خ٠  (3)

 شيظٚٞ. 4/298شيظٚٞ   4/105طارذع طهصيملق  (4)

 .4/310 طارذع طهصيملق (5)

 .4/310طارذع طهصيملق  (6)

 .4/46طارذع طهصيملق  (7)

 .  4/310 طارذع طهصيملق (8)
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   ستشرررررفيا  لرررررة 

    ي       و ة لة 

          ث ا ة 

ٗ   ًّ ط٪ يفي١ طاملٌٚيخشةيْ طاملِٙٞ    أْ طهيفٌٚيخشظةيُ  عرٗم  ن ذهظم طهعصظر  ٗٙيفظمل

طارعظظظٟ  ٮٙظظظ٘ط١ ًليُظظظي ن ملعظظظق ط٪زًِظظظٞ   ن ًلظظظٞ ٗطاملِٙظظظٞ كيُظظظي   طه ظظظي٢ٌ 

ٍ     ٗخملًةٍٔ ًٗظي    نهظٍٚٔ طه عظيَ ٗطاظي١ طهعظلب     ٗٙ٘صظى   ٗت ً  ًظّ ٙ ظَ٘ ملعظ٧ُٗٔ

ٗخ ظظي كيُظظت تةظظ٘مر مٚظظٕ ملعظظق  ;(1)ٗطارعظظٟ ًظظّ طسب ظظألطالظظيْ خملًظظٞ يذظظٕ ةذب

ًي ٙعري نىل  يفٚأل ًعرٗف ٙعظرف  ; ٨ٗ ظبمل ٙٞ طاعرٗمٞ طاصةفملًٞ ن طهع٩سط٪ةٗ

  ْ ن٨ ن شظظي٨ث  وٚوظظٞ كٌظظي ن نٔظظمل طهصظظو يْ طهعظظيٓر       نوظظٟ طارعظظٟ ن طالظظي

ُعظظظيَ كظظظٍ مل ظظظٛ ِٓظظظين   ٗمل ٙلظظظّ    ٗنْ كِظظظي ٨ ُعظظظرف مليهةصملٙظظظمل     ملٚظظظ ط

ٙصٌح ملذخرطس ًّ ٙ ٜٗ نهٕٚ ن٨ مليخةٚيخٖ ٓ٘ ملعمل أْ ذبصى هٕ طهعيمٚٞ  طهيفٌٚيخشةيْ

ٗطاصظظظيك  ٗطاظظظِ  ع  طارعظظظٟ   أٗ ةظظظٕ نوظظظٟ طهة ظظظرط١   »٪ْ طه٘ط ظظظ   ;ٗطهعظظظةي١

ٗطجملظظيٗخّٙ ... ٨ ٙظظسنز أشظظمل ًظظٍِٔ ٨ٗ ؽبظظرس ًِظظٕ ملغظظري طخةٚظظيخٖ ن٨ ملعظظمل شصظظ٘ي         

 .(2)«طهعيمٚٞ هٕ ٗطهعةي١

 21 ٞ نوٛ ملّ ً٘شٟ أمِظملٜ طا٧خخظٞ ن   تع ِٚي طب ٘ 

 َ ٗصظظةي 1886آذطخ  27طا٘طمظق   ٓظظ  1303ةمظية٠ طهحظيُٛ   

 ذكظرط   ي٨ٗ ظبمل مٚٔظ   هوٌملِٙٞ ًٗيفيُٚٔي ًٗرطم ٔي ة ٚ ي 

هملخطشٞ ط٪شةيذ صيحل اعٛ هوٌف ٘ط ٗنشصي٢ٕ ًي ٗخة مٕٚ ًّ  ٌيخشةيْ ٗم ي يفٚهو

شبوٚةظٞ طاصةِصظر نىل طهعظٌيي ًظّ     ٗطا ص٘ة ِٓي طهيفٌٚيخشةيْ طهلٜ ملِظيٖ ط  ;(3)ًيفيْ 

                                                 

 .4/46طارذع طهصيملق  (1)

 .3/507 طارذع طهصيملق (2)

-2/166 ًعظيمل طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ ملظ  طهعٌظيخٝ ٗطهةظيخٙا      ; 22صملِٙٞ طاِ٘خٝ ت ٘خٓي طهعٌرطُٛ ٗترطجٔظي طاعٌظيخٜ   طا (3)

172. 
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 ٜ غظظري أْ طا٧هظظ  ٙظظلكر ٗذظظ٘ة تلٚظظة  ن طاملِٙظظٞ ًٗصةعظظةٟ      ;(1)طاصظظرمل طهِيفظظ٘

ٍ طهو٘ط١  أًي ;(2)ه٫ٓيهٛ ٗآخر نصلرٜ طهظلٜ زطخ طاملِٙظٞ أخملظع    خمعظت مليظظي    نملظرطٓٚ

ٚظلكر هِظي ًصةعظةٟ    مَ 1908ٓظظ / 1329َ  ٗشظِٞ  1901ٓظظ/ 1319ًرطث مل  شِٞ  

ٓ٘   ٗ مل ت٩ ذهم كٌي (4)ٗ مل   نُعي٦ٓي ن طهعٔمل طهعحٌيُٛ  (3)ٗطشملٝ ن طاملِٙٞ

كحري ًّ طه٘شملطث طهع٩ذٚٞ طشبيصٞ طهيت ٙظملٙرٓي  ًعرٗف نِمل أٓى طاملِٙٞ ٗذ٘ة 

ملعظظظق ط٪ يفظظظي١ طهعظظظعيفٚ  طهظظظلّٙ ٙ ً٘ظظظْ٘ نوظظظٟ نظظظ٩س طارعظظظٟ ٗتظظظململري طهلصظظظ٘خ  

 .(5)مليشةفملطَ طهع٩ذيث طه يفٚعٚٞ

ٚظظظيخٜ أجِظظظي١ شملٙحظظظٕ نظظظّ طسبٚظظظيٝ   ٗٙ ظظظ٘ي ط٪شظظظةيذ ٙيشظظظ  أمحظظظمل ٙيشظظظ  طشب  

  ٞ مل ٙلظظّ ملياملِٙظظظٞ  » ً وظظظع طه ظظرْ طهلرظظظرٜ طهرطملظظع نعظظظر:    ط٨ذةٌينٚظظٞ ن طاملِٙظظ

٪ْ أٓيهٛ طاملِٙظٞ    ةكة٘خ ملياعِٟ طاعرٗف ٗنْ ٗذمل مذْ طٮ يفيي نوٕٚ كيْ ُيةخط 

   ٍ ٗكظيْ طهع ظيخْٗ     تع٘ةٗط طهلٓيب نىل طهع يخ ٪خل طهع٩س ٪ٜ ظظل٠٘ طظر ملٔظ

ةْٗ أًظظر  ٙةِظظيٗملْ٘ نوظظٟ مظظةح ةكظظيكٍِٚٔ هظظ٩ٚ   ٗأصظظصيب طشبظظ ٝ  طهليفظظيخ ًظظٍِٔ  

ٕ    شلً٘ٛ ٔ ًظٍِٔ ٗن    ملظى ت ٘نظي   ٨ٗ ًرتظأل ٙةعي ُ٘ظ ن ربةٚظ  ط٨٬َ نظّ    ي ًيشظ

 .(6)«ٗكيُت صٚملهٚٞ طهع يخ ٓٛ طهع ي ري ه٩شةعةي١  طا٘ط ِ 

                                                 

 .15ص طاِ٘خٝ ت ٘خٓي طهعٌرطُٛ ٗترطجٔي طاعٌيخٜطاملِٙٞ  (1)

 22ص طارذع طهصيملق (2)

ٞ ةطخ طهلةظأل طاصظرٙٞ مليه ظيٓرٝ    ً يفعظ  –طه يفعظٞ ط٪ٗىل  - 1/414 ًرآٝ طسبرً -طهو٘ط١ خمعت مليظي نملرطٍٓٚ  (3)

ًعيمل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ مل  طهعٌظيخٝ  ; 23ص ; طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ت ٘خٓي طهعٌرطُٛ ٗترطجٔي طاعٌيخَٜ 1925ٓظ/1344 –

 .199ص2/175 ٗطهةيخٙا

 .2/176 ًعيمل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ مل  طهعٌيخٝ ٗطهةيخٙا (4)

 .2/199 طارذع طهصيملق (5)

ٓظظ شةظٟ طهع ظمل    14ص٘خ ًّ طسبٚيٝ ط٨ذةٌينٚظٞ ملياملِٙظٞ طاِظ٘خٝ ًِظل ململطٙظٞ طه ظرْ        –يش  طشبٚيخٜ ٙيش  محمل ٙ (6)

 َ.1995ٓظ 1415 –ً يملع ٧ًشصٞ طاملِٙٞ  –طه يفعٞ طهحيُٚٞ - 291ص طهحيًّ ًِٕ
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ٗذظ٘ة  ٓظظ  1317ٗطا٧خخظٞ نظيَ   ٗت٧كمل طه٘جي٢ق طهعحٌيُٚٞ طشبيصظٞ ملٔظلٖ طهةظرتٝ    

 ًع  ًّ طسبلً٘ٞ طهعحٌيُٚٞ ٙعٌى ن طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ن صٚملهٚٞ كيْ كيةخ  يب

طهلٜ ُ ى ن  (1)عٚي١ أمِملٜ   ٗكيْ ٙعٌى مٚٔي طهصٚمل٨ُٛطئي صٚملهٚٞ طهغرملي١

٘جظي٢ق نظملَ نًليُٚظٞ    ذهم طهعيَ نىل صٚملهٚٞ ًصةعةٟ ٨ٗٙٞ  ص ٌُ٘ٛ  ٗتعٔر طه

ٙظظمل ن٨ ملعظظمل أْ ٙيفيظظظر طزبملطهصظظيملق طاِ ظظ٘ي مليهصظظةر نىل نٌوظظٕ   طهصظظٌييت هوصظظٚمل٨ُٛ

ٞ    خوةظظٕ طهصظظٚمل٨ُٛ   يف ظظي   ضبٌظظمل نٌظظر أمِظظملٜ نٌوظظٕ ن صظظٚملهٚٞ طهغرملظظي١ ملياملِٙظظ

 .(2)ٓظ1317خًبيْ نيَ  28ه٘جٚ ٞ ٧ًخخٞ ن 

ت وق طه٘جي٢ق طهعحٌيُٚٞ طشٍ صظٚملهٚٞ طهغرملظي١ أٗ صظٚملهٚٞ ًٗصةعظةٟ طهغرملظي١      ٗ

 ظبظمل  نذ  ٌٞ ملياملِٙٞأٗ ًصةعةٟ طهغرملي١ نوٟ توم طا٧شصٞ طه يفٚٞ طهيت كيُت  ي٢

ً٘ذٔظظظٞ ًظظظّ طاملٙرٙظظظٞ طهعوٚظظظٞ نىل نةطخٝ ٓظظظظ  1317ململطٙظظظٞ ذٜ طه عظظظملٝ ٧ًخخظظظٞ  ٗجٚ ظظظٞ

 :ملي٨شظظةٌرطخ ن صظظرف طبصصظظيث طهصظظيةٝ  »شصظظيمليث طشبسِٙظظٞ طهملٙ٘طُٚظظٞ ًظظ٘نسٝ   

 ٞ كٌظظي    يفٚظظأل ٗذظظرطيت ٗصظظٚملهٛ ًصةعظظةٟ طهغرملظظي١ ملياملِٙظظٞ ًظظّ طشبسِٙظظٞ طهملٙ٘طُٚظظ

ٗت٘عح هِي ٓلٖ  «(3)مٔي ًّ طشبسِٙٞ طهِيف٘ٙٞصرهعملَ نًليُٚٞ كيْ طسبيي ًّ  يفى 

طه٘جٚ ٞ  أْ طهليةخ طه يب طسبلً٘ٛ طهعيًى ملياملِٙٞ كظيْ ٙةبظٌّ ٗذظ٘ة  يفٚظأل     

  عحٌيُٚٞطهٗأٍُٔ كيُ٘ط ً٘ظة  ً٘مملّٙ ًّ طسبلً٘ٞ   ٗذرطيت جبيُأل طهصٚملهٛ

ٗٙة يعْ٘ خٗطتيفٍٔ ًِٔظي  ملظى ٙيفظملٗ أُظٕ كظيْ ِٓظين أكحظر ًظّ  يفٚظأل ٗطشظمل نظملط            

ٞ   كظظيْ ًٌِٔظظي  كظظ٩  ٗأْ  طزبظظرطيت نذ أ وظظق نوظظٟ    ٙةيفظظع ذٔظظٞ شلً٘ٚظظٞ طبةوةظظ

 ٜ  نذ  خظظر مصظظٌٛ مل يفٚظظأل طهعظظ٧ْٗ طهصظظصٚٞ  ط٬أًظظي   أشظظملٌٓي طه يفٚظظأل طهعصظظلر

                                                 
 .2/50طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ن طه٘جي٢ق طهعحٌيُٚٞ  (1)

 .2/51طارذع طهصيملق  (2)

 .2/51طارذع طهصيملق  (3)
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ٗطه يفٚظظظأل طهعصظظظلرٜ   يفٚظظظأل طهعظظظ٧ْٗ طهصظظظصٚٞ    ًظظظّ ه1317ت٧كظظظمل ٗجٚ ظظظٞ ن  

رت ط٪ةٗطث أْ ٙ ً٘ظ٘ط ملةِعظٍٚ ةمظ   صظٚملهٚٞ طهغرملظي١    ٗطهصٚملهٛ ٗأشظمل طزبظرطش  ن   

 .(1)ٓي هوعيَ طا يفى و٘ب ظرط٦ٗطأٌيث طا

         ٍ  ٩ُٗشغ ِٓظي أْ ِٓظين ٧ًشصظٞ  يفٚظٞ أخظر٠ ن ًلظٞ كيُظت ذبٌظى ط٨شظ

كظيْ ِٓظين ن ًلظٞ ًصةعظةٟ ٙصظٌٟ ًصةعظةٟ طهغرملظي١ ٗ طهة ظرط١         م مل   ُةصٕ

ٗذهم ن   ٓظ كٌي ٓ٘ ًلة٘ب نو1086ٕٚٗٙ ع ظر ٛ طاصرمل طسبرطَ أُع٤ نيَ 

ْ ٙعٌى ن ٓظلط طاصةعظةٟ ن مظرتٝ    ٗكي  زًّ طهصو يْ طهغيزٜ ضبٌمل خيْ طهرطملع

ٛٴ  ٓظظ  يفٚيفظي  1318طسبز ًظّ نظيَ     هلظّ مٚظٕ نٌٓظي٨      شظرٙرط   50ٗمٚظٕ   ْ ٗصظٚمل٨ُ

ٞ        ظملٙملط  أًظي ط٪غلٙظٞ ٗطاةرٗظظيث مٌظّ       ٗكيُظت ط٪ةٗٙظٞ تظ تٛ نهٚظٕ ًظّ ط٬شظةيُ

  ٞ   كٌظي أ وظق ط٨شظٍ ُةصظٕ أٜ: شًصةعظةٟ طهغرملظي١ش نوظٟ        (2)ةٙ٘طْ ًلظٞ طالرًظ

 . تٕ طهملٗهٞ طهعحٌيُٚٞ ن ةًعق أٙبي طاصةعةٟ طهلٜ أُع

ًظظظّ  ٚئًظظي ملعظظظ٩س طارعظظظٟ ًظظظّ طهغرملظظظي١ ٗطهة ظظظرط١   هعظظى طشظظظٍ طهغرملظظظي١ ذظظظي١ ٗ

ٗكظظيْ ٓظظلط ط٨شظظٍ كٌظظي أظظظرُي ٙ وظظق نوظظٟ نظظملٝ ًصةعظظةٚيث كيُظظت   ٗغريٓظظٍ  

ُٚٞ مل٘عظ٘يت أْ  تحيفت طه٘جي٢ق طهعحٌيٗطهملٗهٞ طهعحٌيُٚٞ  مل أُع تٔي ن نملة ًّ طاملْ  

مل تلظّ ت ةصظر ن خظملًيتٔي نوظٟ ًظ٘ظةٛ طسبلً٘ظٞ       طاملِٙٞ صٚملهٚٞ طهغرملي١ ن 

خملٚظع جظيُٛ     11ملى كيُت  ت ملَ خملًيتٔي هوعٌَ٘  مةٛ ٗجٚ ٞ ٧ًخخظٞ ن    طهعحٌيُٚٞ

ملٙرٙٞ طهعيًٞ نىل نةطخٝ شصيمليث طشبسِٙٞ طهملٙ٘طُٚٞ ُ رأ  وظأل  ٓظ ً٘ذٔٞ ًّ طا1317

  طايعظٚٞ  ًصةص يث ًصةعةٟ ٗصٚملهٚٞ طهغرملي١ ًظّ طسبِ ظٞ نظّ طهصظِ٘طث طهصظت     

شٚخ نْ ت خر ٗص٘ي ٓلٖ طاصةص يث كيْ هٕ أجر ش٤ٚ نوٟ ًي ٙ ملًٕ طاصةعةٟ 

                                                 
 .2/52 طهصيملق طارذع  (1)

 .1/184ًرآٝ طسبرً  أٗ طهرش٩ث طسبريزٙٞ  (2)
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 .(1)ًّ خملًيث هوٌرعٟ طهة رط١ ٗطهغرملي١

  ٘ب أمِملٜ كيْ ً٘ذ٘ةط ذرطيت ٙملنٟ ٙع ٝرتةطه ٗممّ نٌى ن طاملِٙٞ ن توم

م خشوت ًعٚفٞ طسبرَ نىل ضبيمعٞ  ;ٗأخطة طه ٚيَ مليسبز ذهم طهعيَٓظ  1315نيَ 

املِٙظظظٞ تصظظظ ي ن ظظظظٔر ظظظظ٘طي نظظظّ نًليُٚظظظٞ طا٘طم ظظظٞ نوظظظٟ  ٚظظظيَ ةمظظظيي أمِظظظملٜ  ط

 ٜ  ظظمل ظظظى ; ٗ(2)٨نةسطًظظٕ أةط١ مرٙبظظٞ طسبظظز  مليه٘كيهظظٞ نظظّ طزبظظرطيت ٙع ظظ٘ب أمِظظمل

ظبمل ٗجٚ ٞ ٧ًخخظٞ   نذ  ٓظ1321 ٙع ٘ب أمِملٜ ٓلط ٙعٌى ن طاملِٙٞ شةٟ ٗميتٕ نيَ

 اة٘مٟ ٙع ٘ب أمِملٜ.ٓظ ت وأل تعٚ  ذرطيت ٧ًٓى ململي طزبرطيت ط1321خًبيْ  6ن 

ٗمليهةمل ٚق ن ٓظلٖ طه٘جظي٢ق ٙةظيف  هِظي أْ صظٚملهٚٞ طهغرملظي١ كيُظت شظيمل ٞ نوظٟ          

ٗٗذظظظ٘ة ط٪ يفظظظي١ أن يٓظظظي طشظظظٍ    ٗهعظظظى طهسٙظظظيةٝ ن كيةخٓظظظي طه ظظظيب  .طاصةعظظظةٟ

طاصةعظظةٟ ن ملعظظق طه٘جظظي٢ق  جظظٍ ت ظظرخ خيٚظظي ن ٗ ظظت ٨شظظق ت شظظٚض ًصةعظظةٟ     

نىل ُعيخٝ ط٪ٗ يف ٗطهر٢يشٞ طهعيًظٞ  ش ٚ ٛ ن طاملِٙٞ  م مل ٗذٔت ًعٚفٞ طسبرَ 

هوٌظظظملطخط طهعصظظظلرٙٞ ملذشظظظِية ًٌٔظظظٞ طٮظظظظرطف نوظظظٟ ًصةعظظظةٟ طهغرملظظظي١ طاسًظظظع    

طا٘ذ٘ةٝ ملياملِٙظٞ  نُعي٦ٓي ن طاملِٙٞ نىل ضبٌمل أً  أمِملٜ  يفٚأل صٚملهٚٞ طهغرملي١ 

 .(3)نعيمٞ نىل نٌوٕ

ًظر  ٓظظ( صظملخ ط٪  1321خًٗٚظٞ )طا٘طمظق خملٚظع طهحظيُٛ     1319شسٙرطْ شظِٞ  30ٗن 

  ٞ ٗٓظ٘ ًظّ ط٪ًظ٩ن طهصظِٚٞ نىل       ملةص٘ٙى طاِسي طهليفري طا٘ذ٘ة ن ظظيخد طسبٌٚملٙظ

 ٟ ٜ      (4)ًصةعظة ْ    ; ٗ ظمل يظٛ ٓظلط طاصةعظةٟ ملياصةعظةٟ طسبٌٚظمل  :ٗكظيْ هظٕ مليملظظي

  ه1321خملٚظع جظيُٛ    19طا٧خا ن كٌي ٙ٘عصٕ طه وأل   ٗمليب هوِصي١  مليب هورذيي

                                                 

 .2/50طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ن طه٘جي٢ق طهعحٌيُٚٞ  (1)

 .2/51طارذع طهصيملق  (2)

 .1/80طارذع طهصيملق  (3)

 .1/80طارذع طهصيملق  (4)
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  ٘ ; (1)طسبٌٚظظملٜطب طاصةعظظةٟ طشبظظيص ملذنظظملطة طهو٘شظظيث طسبررٙظظٞ ه٘عظظعٔي نوظظٟ أملظظ

ٗذبملٙظظظمل تعظظظري نىل خشظظظٍ ًصظظظ ح شرظظظر ط٪شظظظيط  ه1325ن ٗجظظظي٢ق ن نظظظيَ ِٗٓظظظي

تةصملد نّ تحيفٚت شرر ط٪شيط طاملْٗ  ه1325خذأل  8ٗٗجٚ ٞ أخر٠ ن   ً٘ععٕ

 نوٕٚ تيخٙا نُعي١ طاصةعةٟ جبيُأل طهيفيب.

طهعملة  ًّ شٚخ ٗ مل ظٔمل طهليةخ طه يب طهعيًى ملياملِٙٞ ن توم طهةرتٝ ت ٘خط 

خشظيهٞ   ظمل ٗخة ن  مٗطهةفصصيث ٗطأيَ طا٘كوٞ نهٕٚ ٗطهِعي يث طهيت ٙ ظَ٘ ملٔظي    

ْ طهليةخ طه يب طاصينمل ٪ وأل زٙيةٝ ًرتيفيث ملعق طهعيًو   ه٧ً1325خخٞ نيَ 

شظرٗخ  طيظٕ   يممرعظ ٗطيظٕ شصظ     صيخ ٙةبظٌّ طب ٙظي    -نوٟ شيفٚى طاحيي-

ًظّ طسبظيس شظرٗخ     ٚ  ملظ٩ي ملظمل٨   ٗجٚ ظٞ أخظر٠ تعظ   ذظي١ ن  ٗ  (2)طيٕ محظسٝ  ي ٗكيتيف

ًٗظظّ شٚظظخ طهةرٔٚظظسطث ٩ُشظظغ أْ طاصةعظظةٟ أخشظظى ن   ; (3)ن طهصظظٚملهٚٞ ممرعظظي 

ٞ   ه1325ظعيفيْ  ٗٙعظري طهلةظيب     ٙ وأل طشةٚيذيتٕ ًّ ط٨٬ث طزبرطشٚظٞ ٗطاف ٙظ

ُةصظظٕ نىل أْ خظظيفري طاصةعظظةٟ ُظظ٘خ طهظظملّٙ كظظيْ  ظظمل تعي ظظمل نوظظٟ ظظظرط١ أةٗطث ًظظّ    

  كٌظي ٙعظري كةظيب آخظر ن خًبظيْ ًظّ       (4)مل تصظى ملعظمل  طاصيُع ط٪ٗخملٚظٞ ٗأُٔظي   

ُظظ٘د ًظظّ طاصظظةوسًيث ًظظّ  يفظظى نيفظظمل طهلل أشظظعمل ٗ يفٚظظأل   12طهعظظيَ ُةصظظٕ نىل ٗصظظ٘ي 

مظذْ  ُٗعظي يتٍٔ  طهعظيًو  ن طاصةعظةٟ   ; ًّٗ ذٔظٞ ًٔظيَ   (5)طاصةعةٟ أً  أمِملٜ

ٙةصظملد نظّ تِةٚظل زخطنظٞ ملظلٗخ       (ه1325)خذأل ًّ ذهم طهعيَ  8ن  ٧ًخخي  كةيملي 

                                                 

 .1/80طارذع طهصيملق  (1)

 .2/52طارذع طهصيملق  (2)

 .2/52طارذع طهصيملق  (3)

 .2/52رذع طهصيملق طا (4)

 .2/52طارذع طهصيملق   (5)
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    رررررر    سرررررر و ل 
ج  فرررررررررررررررررررررررررررر ي  

 

ٗٓلٖ طهيفلٗخ كيُظت   .(1)هليم٘خ )أٗ يهٚيفة٘ط( ٗطهعِيٙٞ ملٔي مل٘طش ٞ ضبٌمل أمِملٜط

ن ٓظلٖ طهةظرتٝ    تصةفملَ ن طهع٩س كٌيةٝ ةٗط٢ٚٞ ممي ٙ٘عح هِي أْ طاصةعظةٟ ملظملأ  

طا٘ذظ٘ة مٚظٕ  ٗأًظي ًظّ     طا٧ٓظى   ِٙةز ملعق طشةٚيذيتٕ طه يفٚٞ ًعةٌملط نوٟ طهلظيةخ 

تص٘ٙر  تةصملد نّ  هةرتٝ كع٘ميثشٚخ ملِي١ طاصةعةٟ م مل تبٌِت ٗجي٢ق توم ط

 .(2)ذملخطُٕٗتوّ٘ٙ أخعٕ  ٗتيفوٚع ًيفِٟ طاصةعةٟ 

طشبملٜٙ٘ ٗنىل ذيُأل ذهم م مل كيُت ن طاملِٙٞ طاِ٘خٝ تلٚٞ ًصرٙٞ أٗ ةٔي 

  ٗكيُظظت ت ظظملَ خظظملًيث  ه1232هة ظظرط١ طاملِٙظظٞ شظظِٞ ضبٌظظمل نوظظٛ مليظظظي طهلظظيفري 

طاصةعظةٟ  ٗكظيْ مٚٔظي    خريٙٞ ًةِ٘نٞ تبٌِت ن ًرشوٞ ًي نٚيةٝ ٓٛ أ رب نىل 

أ يفي١ ٗهلِِي ٨ ُعوٍ ن أٜ ٗ ت ململأث ملة ملٍٙ خملًيتٔي طه يفٚٞ ن طاملِٙٞ  ُٗعري 

تلٚظظٞ أخظظر٠ تصظظٌٟ مليهةلٚظظٞ طاصظظرٙٞ ن ًلظظٞ طالرًظظٞ   ٗذظظ٘ة نىل  ِٓظظي أٙبظظي 

 .(3)ٗهلّ ملص٘خٝ أك  ٗنوٟ ُ يق أٗشع  ٗكيُت ت ملَ خملًيث ًعيملٔٞ

يخٜ ن كةيملظظٕ ط٪شظظةيذ ٙيشظ  أمحظظمل ٙيشظ  طشبٚظظ  ٙ ظ٘ي  

صظظ٘خ ًظظّ طسبٚظظيٝ ط٨ذةٌينٚظظٞ ملياملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ ًِظظل ململطٙظظٞ  

ٕ  ه14طه رْ  ْ طسبلً٘ظٞ طهصظع٘ةٙٞ اظي طشظة ر ط٪ًظر هلظي       ن :ٗشةٟ طهع مل طهحيًّ ًِظ

ن  ٗملظملأ ملعظق ط٪ يفظي١ ٙةظملْٗ  ٌعظي        ملياملِٙٞ أخلث ن نػبية ملعق طاصةعظةٚيث 

م خلٗط ن مظةح نٚظيةطث ملةصظرٙح      ٗٮميةٝ طحملةيذ  شب تٍٔ جيُٚي   طجمليٗخٝ أ٨ٗ 

ية أ يفظظي١ ةظظن ذهظظم طه٘ ظظت ملذًٙظظّ طاصظظ٧ٗه   كٌظظي شظظيٌٓت طسبلً٘ظظٞ طاصظظرٙٞ  

عظظظق طهع٩ذظظظيث هوٌظظظ٘ط ِ  طهظظظلّٙ ٙةظظظملْٗ نهظظظٍٚٔ ن ً ظظظرٍٓ طهريظظظٛ   ٗصظظظرف مل

                                                 
 .2/52طارذع طهصيملق  (1)

 .2/52طارذع طهصيملق  (2)

 َ.1987ٓظ/1407 –طه يفعٞ ط٪ٗىل   146طهرشوٞ نىل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ص –ً ًْ٘ ضبٌ٘ة ٙيش   (3)
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ًظّ طهبظرٗخٜ ٗذظ٘ة صظٚملهٚيث     صظيخ    ٗمليهةلٚٞ طاصرٙٞ ن ظيخد طهعِ ٙٞ صبيُي 

ث طهع٘ط٢ى طهلّٙ ت٘ذمل هظملٍٙٔ طشبظ ٝ ٗطه ظملخٝ    ملعق خذي٨م ًرث طسبلً٘ٞ  يفٚٞ 

مٚٔي ًي ؼبةيذٕ طاظرٙق ًظّ   ٗصة٘ط ٗ  ٗهملٍٙٔ نايَ مليٮُلوٚسٙٞ ن مةح صٚملهٚيث

ن ٗكظيْ ًظّ أٗط٢ظى ط٪ يفظي١       ملظ ًر طه يفٚظأل   ن٩ذيث ًصة٘خةٝ أٗ ًركيفٞ ضبوٚظي  

أٜ   ن آْ ًعظي   ٗنمرظبٚظي   ُٙ٘يُٚظي   ة.أمحمل غ٩َ ًص ةٟ ٗكظيْ  يفٚيفظي   توم طهةرتٝ 

  ٙعيجل مليهع ظي ري ٗطهع٩ذظيث طٮمرظبٚظٞ طاصظة٘خةٝ  ٗة.ضبٌظمل شصظ  خظيْ ملٔظيةخ        

ٗأ يفي١ آخرْٗ  صةعةٟ مليب   ٗطه يفٚيفيْ خظملٜ ٗطهيفٚيخٜ  يفٚيفي طهةلٚٞ طاصرٙٞ

 .(1)طهص٩َ طسبلً٘ٛ

ٗؼبملجِي صيشأل كةيب طهرشوٞ نىل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ طهيت ُعٌةٔي ةمعٚٞ طهلملطٙظٞ  

ّ 1940/ه1359ٙيخٝ نظيَ  ململًعق مل صمل طسبز ٗطهس زٙظيختٍٔ هوةلٚظٞ طاصظرٙٞ     َ  نظ

ًٗظظي مل ظظٛ   ْ ًٚسطُٚةٔظظي ت ظظملخ ملح٩جظظٞ آ٨ف ذِٚظظٕ ًصظظرٜ تصظظرف هوة ظظرط١ن :مٚ ظظ٘ي

نٚظظيةٝ  ْ ِٓظظينن :  ٗ ظظمل  ظظيي هلظظٍ طهِظظيظرمةٌٚظظي ِٙةظظع طسبظظرَ ًظظّ شظظ ٛ ًظظي١ ٗعبظظٖ٘

  جٍ  وأل نىل ً٘ظ  هملٕٙ أْ ٙصري ملٍٔ هٚ وع٘ط نوٟ دبٔٚسطتٔظي   ٮشعيف طارعٟ

ٗشيخط ًعٍٔ ةهٚو  نىل مل ٚٞ غرف   ٔي طه يفٚأل ط٪ٗي ٗطه يفٚأل طهحيُٛمٚميشة يفؤٍ 

نظظّ ننرظظيملٍٔ طاصظظيشيفْ٘ هورشوظظٞ ر ط٪ يفظظي١ طاصةعظظةٟ شةظظٟ طهصظظٚملهٚٞ  ٗ ظظمل نيفٵظظ 

  ٗؽبةٍ طا٧ه  مل ْ ٓلط طهعٌى ًّ تلٚٞ ٗنٚيةٝ  مل أشض ًحوٕ ملذت يْ ًصةعةيٓي

 .(2)ن ًلٞ ملص٘خٝ أك  ٗأٗشع

ن طبةوظظ   لٜ شظظملد ن طاٌولظظٞ طهعرملٚظظٞ طهصظظع٘ةٙٞ نًٌ٘ظظي   ًٗظظع طهة ظظ٘خ طهظظ 

 ت ظظ٘خثًِظظيشٛ طسبٚظظيٝ خظظ٩ي طهِصظظ  طهحظظيُٛ ًظظّ طه ظظرْ طهرطملظظع نعظظر طهلرظظرٜ         

                                                 
 . 291هحيًّ ًِٕ صٓظ ٗشةٟ طهع مل ط14ص٘خ ًّ طسبٚيٝ ط٨ذةٌينٚٞ ملياملِٙٞ طاِ٘خٝ ًِل ململطٙٞ طه رْ  (1)

 . 146طهرشوٞ نىل طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ص (2)
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هظلهم نظملة ط٪ يفظي١     طشبملًيث طه يفٚٞ ن طاملِٙٞ طاِظ٘خٝ  ملعظلى نظيَ  ٗطزةطة تيفعظي     

   ٞ   ٗتِ٘نظظت ربصصظظيتٔي   ٗطارطكظظس طهصظظصٚٞ ٗطاصةعظظةٚيث طسبلً٘ٚظظٞ ٗط٪ٓوٚظظ

 ٘خث خظملًيتٔي هةةِيشظأل ًظع طزةٙظية طهصظليْ ًظّ ًظ٘ط ِ  ًٗ ظٌٚ  ًظّ ذٔظٞ           ٗت

ٗهةصظظيٙر   ًٗظظع طختةظظيد أنظظملطة طهسط٢ظظرّٙ ن ً٘طشظظٍ طسبظظز ٗطهعٌظظرٝ ًظظّ ذٔظظٞ أخظظر٠ 

 .ٗطهعيمل نًٌ٘ي  طهة ٘خ طهعيَ طسبيصى ن طاٌولٞ خص٘صي 

كظيْ ن طاملِٙظٞ أشظمل نعظر     م ظمل  ٓظ( 1400ًٗع ُٔيٙٞ طه رْ طهلررٜ طايعٛ )

ملعبظٔي  ٘طًظٕ  يفٚظأل ٗطشظمل كٌصة٘صظ  شظٚمل طهعظٔملط١ ٗطشبملًظٞ           (1)٘صةي ًصة

ٗ يفٚيفظٞ كٌصة٘صظ  ملظيب     ٗطا ظيخ  ٗملعبظٔي ٙبظٍ ن كظيةخٖ  يفٚيفظي       ط٨ذةٌينٚٞ

ٗملعبٔي ٙبظٍ طهعملٙظمل ًظّ طهةفصصظيث كٌظي        طهص٩َ ٗطهع٩س طه يفٚعٛ ٗطهع٘طهٛ

طاصظينملٝ   نىل طه ٘ط ٍنعيمٞ ٗ  ط٨ذةٌينٚٞٓ٘ طسبيي ن ًصة٘ص   يفي١ ٗطهةٌِٚٞ 

كٌظي كظيْ ِٓظين ًصة٘صظ  تظيملع هوظ٩ٔي ط٪محظر         ;(2)ه٫ يفي١ ًّ طرٙق ٗغريٖ

نىل ٗ  (3)ًٗصة٘صظظ  طهسٓظظرط١ ط٪ٓوظظٛ مليفظظيب طهعظظ٘طهٛ طهصظظع٘ةٜ ملعظظيخد  يفظظي١ طهِظظيزي

ن كظظى ًِٔظظي ًظظ ً٘خ صظظصٛ    ٙعٌظظى ٞصظظصٚ ت ًرطكظظساصة٘صظظةيث كيُظظ ذيُظظأل ط

طهسٓظرط١ ط٪ٓوظٛ مليفظيب طهعظ٘طهٛ هٚصظيفح       ٗ مل ت ٘خ ًصة٘صظ    (4)صينمل صٚملهًٛٗ

 .(5)ٙعةٌى نوٟ ةمٚع طهةفصصيث طه يفٚٞ ًصةعةٟ ًةلي٩ً 

                                                 

ًِعظ٘خطث ُظيةٜ طاملِٙظٞ     –طه يفعظٞ ط٪ٗىل   – 262ٓظظ  ص 1401طاملِٙٞ طهَٚ٘ غرٝ طحملظرَ   –طهيفوٚٔحٛ ضبٌمل صيحل  (1)

 ٓظ.1402 –ط٪ةملٛ 

 ٓظ .1401 –ًِع٘خطث ملوملٙٞ طاملِٙٞ طاِ٘خٝ  – 3/28 طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ٗأٗي ملوملٙٞ ن طٮش٩َ (2)

 . 3/91طارذع طهصيملق  (3)

 .3/37طارذع طهصيملق  (4)

ظظظركٞ طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ هو يفينظظٞ     –طه يفعظظٞ طهحيُٚظظٞ   – 479مصظظ٘ي ًظظّ تظظيخٙا طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ ص   –شظظيمغ نوظظٛ   (5)

 ٓظ.1405 –ٗطهِعر جبملٝ 
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 ٓظظظ ةظظض ًصةعظظةٚيث1400 أٜ ن نظظيَ   طاملِٙظظٞ ن ذهظظم طه٘ ظظتكظظيْ ن ٗ

 250ن ملظظيب طهعظظيًٛ آخظظر ظظظيخد طاِيخظظٞ ٗمٚظظٕ  أٌٓٔظظي ًصةعظظةٟ طاوظظم شلً٘ٚظظٞ 

٘   يفٚيفي  70ٗٙعٌى مٕٚ  شرٙرط  بظٍ  ٨ٙةٝ ن ظظيخد طاِيخظٞ طهِظيزي      ٙوٕٚ ًصةعظةٟ طهظ

ٗ     يفٚيفي  36ٗ ط شرٙر 200  6ٗ شظرٙرط   57بظٍ  ٙ  جٍ ًصةعظةٟ طسبٌٚظيث مل ملٚظيخ نوظٛ 

  جظٍ ًصةعظةٟ ط٪ًظرط     ًظٍِٔ ج٩جظٞ أخصظي٢ٚ  ملظ ًرط  طاِظي ق طسبظيخٝ        أ يفي١

أ يفظي١   7هوِصي١ ٗمٚظٕ   10ًِٔي  شرٙرط  30طهصملخٙٞ ن طسبرٝ طهعر ٚٞ ٗكيْ ٙبٍ 

ٗ يفٚيفظظظٞ ًةفصصظظظٞ ٗطبظظظةي مليهةصيهٚظظظى طه يفٚظظظٞ  ٗأخظظظريط       أخصظظظي٢ٚ  4ًظظظٍِٔ 

 .(1)أ يفي١ 6ٗ شرٙرط  48ٗمٕٚ   ًصةعةٟ طهعْٚ٘ مليسبرٝ طهعر ٚٞ

ٓظظظ ٗشةظظٟ ط٬ْ زٙظظيةٝ كظظيفريٝ ًٗ ظظرةٝ ن 1401ٗ ظظمل ظظظٔملث طاملِٙظظٞ ًِظظل نظظيَ 

ٞ  ٗأ لً٘ٚٞنملة طا٧شصيث طه يفٚٞ ش٘ط١ طسب ٗذهظم ملةعظرٚع ٗت٘ذٚظٕ ًظّ       طشبيصظ

مٞ نوظٟ تِعظٍٚ طهعٌظى طه ظيب ن طاٌولظٞ  ٗتبظين  نظملة        طزبٔيث طهريٚٞ طاعر

طهعٚظظيةطث ٗطاصة٘صظظةيث ٗطاصةعظظةٚيث ن طاِ  ظظٞ  كٌظظي ت٘شظظعت طاصة٘صظظةيث     

ٗطاصةعةٚيث طهيت كيُت  ي٢ٌٞ ن ًيفيُٚٔي ٗدبٔٚسطتٔي ٗكيةخٓظي طه ظيب ملعظلى    

 ٞ   كظظظيفري  ٗظظظظٔملث طاملِٙظظظٞ ظٔظظظ٘خ ًرطكظظظس  يفٚظظظٞ ًةفصصظظظٞ ن صبظظظي٨ث ًعِٚظظظ

ملٙظٞ ٗ أًظرط  طهظلك٘خٝ ٗ  ظأل ط٪شظِيْ ٗ  ظأل طهعٚظْ٘  ٗٙظسةطة         كي٪ًرط  طزبو

مليشةٌرطخ نملة ٓلٖ طارطكس طه يفٚٞ طهيت تركس ذٔظملٓي ن ربصظي ًعظ  تةٌٚظس     

مٕٚ ٗتعرف ملٕ; ِٗٓين ًرطكس  يفٚٞ  ًٗصةعةٚيث أخر٠ نملٙملٝ ن طاملِٙٞ ٨ تسطي 

   ٛ ٌصةعظظظةٟ   كن  ظظظ٘خ طهة شظظظٚض ٗطهةرٔٚظظظس ملعبظظظٔي خظظظيص ٗط٬خظظظر شلظظظً٘

ى طاملِٙظٞ ٨مةةيشظٕ   ٗطهلٜ ٙة وع أٓ  ٗطه٨٘ةٝ طزبملٙمل طهةيملع ه٘زطخٝ طهصصٞط٪ ةيي 

                                                 
 .3/28طاملِٙٞ طاِ٘خٝ ٗأٗي ملوملٙٞ ن طٮش٩َ  (1)
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ل   ثا    فج    سر ي  و  ط رال أط ا

وهررررا أو   ررررمي   رررر و   ا   ي رررر  وز  

ججاو و    ا أو تولو  لي ا
 

 نْ ظي١ طهلل تعيىل.  رٙيفي 

كيُت طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ ٨ٗ تظسطي ًِظل مرظر      

سط٢ظرّٙ ًظّ   هو طٮش٩َ ٗنىل طهٚظَ٘ ً صظملط   

 ٛ   كٌظظي كيُظظت  أعبظظي١ طهعظظيمل طٮشظظ٩ً

ٗطهصظظ٩ٝ ن  ×خٝ طهظظِيب ٗمظظ٘ة طسبرظظٚز طه يةًظظٞ ًظظّ طهظظيف٩ة طافةوةظظٞ طظظر ملٔظظي هسٙظظي   

ْ   طاصظظرمل طهِيفظظٜ٘ طهعظظرٙ      ٗكظظيْ ًظظّ ٓظظ١٨٧ طهسط٢ظظرّٙ هوٌملِٙظظٞ أ يفظظي١ ًعرٗمظظ٘

 ٗآخرْٗ مل ٙصوِي نٍِٔ ظ١ٛ. ٗصوةِي ملعق أخيفيخٍٓ 

طهظرش٩ث طهظيت  ظيَ     طهظيت مل تةظرة مليهيفصظخ ٗطهةٌصظٚي     ًّ طا٘طعظٚع  ٗهعى    

رملٚظٞ  ًٗظي كةيفظ٘ط ٓظٍ     ملٔي ملعق ط٪ يفي١ ًّ طهعرب ٗطاصوٌ  نىل ظيفٕ طزبسٙرٝ طهع

نّ ذهم  أٗ ًي كةيفٕ غريٓظٍ نظّ خش٩تٔظٍ توظم. ٗ ظمل تعظملةث أٓظملطف خش٩تٔظٍ;         

مٌظظٍِٔ ًظظّ خشظظى مل صظظمل طسبظظز جظظٍ مل ظظٛ ِٓظظين هصظظِ٘طث هعظظ٩س طهِظظيط ًظظّ شظظليْ   

طاِ  ٞ  ًٍِٗٔ ًّ طشةملنٛ ًّ  يفى ملعق شليَ توم طاِي ق ٪غرط  ن٩ذٚٞ  

ٌٔظظٞ ًظظّ وظظٟ توظظم طاِظظي ق طاكظظيْ طهغظظر  ًظظّ ترشيهظظٕ شظظأل ط٨ ظظ٩د نًظظّ ًٗظظٍِٔ 

طهعظيمل طٮشظظ٩ًٛ  ًٗظظٍِٔ ًظظّ شظظيمر مل صظظمل نظبظظيز ًٌٔظظٞ  يفٚظظٞ ضبظظملةٝ كظظيْ  ظظمل  

 .(1)كو  ملٔي

طهظظيت ةخس نوٚٔظظي كظظحري ًظظٍِٔ ن ذهظظم  ط٪ًظظرط١ طهليفظظيخ ًظظّ نظظيةٝ كظظيْ  ٗ ظظمل

ٍ  طٙصظظظ صيف٘طه٘ ظظظت أْ  ٗكظظظيْ ط٪ يفظظظي١  .ًعٔظظظٍ أ يفظظظي١ٍٓ ن خش٩تٔظظظٍ ٗأشظظظةيخٓ

ممظظّ ًعٔظظٍ ن طهركظظأل أٗ ًظظّ ٙصظظٌع ملٔظظٍ ٗٙورظظ   ٙ ظظملًْ٘ خظظملًيتٍٔ اظظّ ؼبةيذٔظظي 

                                                 

ّ طهرشيهٞ ًّ ط٪ يفي١ طهعظرب ن طه ظرْٗ ط٪خظريٝ أه ظٛ ن ُظملٗٝ طهظرش٩ث نىل       حبخ ن –ة.كعملطْ نيفمل طهِيصر  (1)

 ظيفٕ طزبسٙرٝ طهعرملٚٞ مليهرٙي .
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 نهٍٚٔ ًّ شي٢ر طهِيط أجِي١ طه رٙق.

كظظيسبلً٘ة  طهعحٌيُٚظظٞ    ملظظملأث ملعظظق طسبلً٘ظظيث  طهعٔظظ٘ة طاةظظ خرٝ   ٗن

    ٞ ٗكيُظت طهيفعحظٞ     ٗطاصرٙٞ ملذخشيي ٗممل  يب أٗ ملعحٞ  يفٚٞ ًظع ملعحظٞ طسبظز طهريٚظ

ٞ ٗملعق طهةرٔٚظسطث ٗط٪ة  ٩ٓ٧ً   يفٚي  طه يفٚٞ تبٍ كيةخط    ٗ ظمل طشظةٌر ٓظلط    (1)ٗٙظ

 ملعظظلى أكحظظر ت ظظ٘خط   هلظظّٗ  لً٘ظظيثًععظظٍ طسبٗطنةٌملتظظٕ   ط٪ًظظر نىل طهٚظظَ٘

 .ٗتِعٌٚي 

ٗشِعري ِٓي نىل ميذس ًّ ط٪ يفي١ طهلّٙ ًظرٗط ملياملِٙظٞ ٗطُةةظع طهِظيط ملٔظٍ ن      

أملظ٘  نىل طسبرظيز  طه يةًٞ ة ٘٘مطهٌّ ط٪ يفي١ طه ملطًٟ طهلّٙ خطم ٘ط م  أزًِٞ طبةوةٞ

ٗ    طهلٜ ٗذٕٔ ًعيٗٙٞ ًة يفيفي ٛ طهملًع طسبلٍ  ملظّ  نٚصظٟ  ًع طملِظٕ ن ٗمظمل طسبظز  

  ٛ خظرس ًظظع نيفظمل طهصظٌمل ملظظّ نوظٛ ملظّ نيفظظمل طهو ظٕ ملظظّ       طهظلٜ   طاة يفظظأل شلظٍ طهملًعظ 

 .(2)طهعيفيط نىل ًلٞ ًة يفيفي  هٕ

ن    ٗكيْ ًعٔظٍ أٙبظي   طملّ طهور٩س ًة يفأل طشبوٚةٞ طهعيفيشٛ طاِص٘خًٍِٗٔ 

ٗن  يف ظظيث  .ّ أملظظٛ شظظٔى ملظظّ ُ٘خبظظت  نيينٚظظى ملظظ طهرشوظظٞ طه يفٚظظأل طاعظظرٗف  ٓظظلٖ 

ش هةم نّ نوٌم ملظيفعق   :٪ملٛ شٔى يي طملّ طهور٩س ط٪ يفي١ ٨ملّ أملٛ أصٚيفعٞ أْ 

ٕ    ط٪ًظظ٘خ ميففوظظت ملظظٕ ٗٓرظظرتين  نْ  :جظظٍ  ظظيي   ٗهصظظت أخبظظى نوٚظظم ملعوٌظظٛ مييعظظ

       ّ   ٗ ظمل شوظق خأشظٕ ملظيسبريٝ      طاِص٘خ خذظى ضبظرٗخ تظسةطة ٙيف٘شظٞ ململُظٕ كوٌظي أشظ

ٞ  ٗذعى ًليْ طهعظعر طهظلٜ ش   ٗٓظ٘ ن ٓظلط طسبرظيز ٙظملطَٗ طهغيهٚظٞ ًٗظي         و ظٕ غيهٚظ

شةظظٟ ؼبظظملد ن ةًيغظظٕ ًظظّ    (3)ٚظظملَم٨ٗ أشصظظيفٕ ٙيفوظظغ نىل    ٙ يفظظى  ظظ٘هٛ ن تركٔظظي 

                                                 
 .2/48ًرآٝ طسبرً  أٗ طهرش٩ث طسبريزٙٞ  (1)

 .117 يف يث ط٪ يفي١ ص -طملّ أملٛ أصٚيفعٞ  (2)

 مٚمل مليهةي١  رٙٞ مل رٙق ًلٞ ً٘ذ٘ةٝ نىل طهَٚ٘. (3)
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موٚض ٙيفوظغ    طهٚيفض ًي ٨ ٙلْ٘ نِملٜ ٨ٗ نِمل أشمل ًّ طاة يفيف  شٚوٞ ن تر ٚيفٕ

 يي هظٛ   :ى يي نيينٚ  ٨ٗ ٙيفوغ ًلٞ نْ ملوغٔي ٗملٕ شٚيٝ  ٚمل نْ ملوغٔي ن٨ ًرٙبي َم

ًٗظي ٗطمظٟ ًلظٞ ن٨ ٗٓظ٘ ًٚظت        ٚظمل ن٨ ٗٓظ٘ نوٚظى   َمم٘طهّوٕ ًظي ملوظغ طاِصظ٘خ     :ٗطهملٜ

 .(1)مملمّ مليف٣ر ًٌْٚ٘

ةْٗ أْ ٙ٘مملٍٓ أشمل ًظّ   ٪ يفي١ طاعٔ٘خّٙ مل صمل طسبزٗ مل ذي١  كحري ًّ ط

طهظيف٩ة  ًلٞ ٗطاملِٙٞ ٗ ٨ٗ ظم أْ طهِيط كيُ٘ط ٙصةةٚملْٗ ًّ نؤٌٍ ن  ط٪ًرط١

ّ   يطهيت ميرْٗ ملٔ ٗ   ٓظ١٨٧  ًٗظ ٓظ٘ أملظ٘ طهعيفظيط أمحظمل ملظّ ضبٌظمل ملظّ        طملظّ طهرًٗٚظٞ  

      ٞ أت ظّ نوظٍ طهِيفظيث ًٗعرمظٞ       ًةرس طهِيفيتٛ طاعظرٗف ملظيملّ طهرًٗٚظٞ ًظّ أٓظى نظظيفٚوٚ

ٗاظي ٗصظى     أظفيص ط٪ةٗٙٞ ٗ ٘طٓي ًِٗيمعٔي ٗطخة٩ف أٗصيمٔي ٗتيفظيّٙ ً٘ط ِٔظي  

٘ مللظر ملظظّ أٙظظ٘ب  ًظّ طاغظظرب نىل طٮشظظلِملخٙٞ يظع ملظظٕ طهصظظو يْ طاوظم طهعظظيةي أملظظ   

ٗكيْ طاوم طهعيةي ن ذهم طه٘ ت   خمحٕ طهو ٕ ٗملوغٕ مبوٕ ٗذ٘ةٝ ًعرمةٕ مليهِيفيث

مليه ظظظيٓرٝ ميشظظظةملنيٖ ًظظظّ طٮشظظظلِملخٙٞ ٗتو ظظظيٖ ٗأكرًظظظٕ ٗخشظظظٍ ملظظظ ْ ٙ ظظظرخ هظظظٕ      

نمظي أتٚظت ًظّ ملوظملٜ      :ٗ ظيي   ٗذرطٙظٞ ٗٙلظْ٘ ً ٌٚظي  نِظملٖ موظٍ ٙةعظى       (2)ذيًلٚٞ

نِملٖ ًملٝ ٗةمظع طهرتٙظيق طهلظيفري     ٗمل ٛ ً ٌٚي   ٪شز نْ ظي١ طهو ٕ ٗأخذع نىل أٓوٛ

 .(3)جٍ ت٘ذٕ نىل طسبريز  ٗخكيفٕ

َ(  1470ٓظظ )  874 يفٚأل ًظيٓر  ٗهظمل شظِٞ    ٗٓ٘   نيفمل طهةةييت طه سٗٙينًٍِٗٔ 

ٗطظةغى ملياع ٘هٚيث ٗطه أل ٗغري ذهم.  خشظى نىل ًلظٞ مصظز ٗذظيٗخ ملٔظي  ٗٙظر٠ٗ       

                                                 

 .148 يف يث ط٪ يفي١ ص (1)

ذيًلٚٞ أٜ ن ٚٞ ًولٚٞ ٗخطتيفي ذيخٙي  ٗكيْ طهص٩   ٙةعوْ٘ ذهم ًع ملعق طهعوٌي١ هٚةةرغ٘ط هعؤٌظٍ ةْٗ   (2)

 أْ ِٙعغو٘ط ملةململري ًعٚعةٍٔ.

 .385 يف يث ط٪ يفي١ ص  (3)
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ن طاملِٙظٞ طاِظ٘خٝ نىل أْ   ملياعيزبٞ ًع شصّ تصظرف مٚٔظي. طشظةٌر     إُٔ كيْ عِِٚي 

 .(1)َ(1535ٓظ ) 942ًيث مٚٔي شِٞ 

مشظظظض طهظظظملّٙ ن طاملِٙظظظٞ  ٗممظظظّ ذظظظيٗخ مليسبرظظظيز ًظظظّ ط٪ يفظظظي١ ٗ بظظظٟ زًِظظظي  

ٓ٘ ضبٌمل ملّ ضبٌظمل ملظّ أمحظمل  ٙعظرف ن محظي      ٗطسبريزٜ طسبٌصٛ طهملًع ٛ 

خظظل أَ(. 1611ٓظظظ ) 1020َ(  ٗتظظ٘ن شظظِٞ  1524ٓظظظ ) 930ملظظيملّ يٵي ظظٞ. ٗهظظمل شظظِٞ   

لظٞ    ذظيٗخ   طهعٚا ٙظُ٘ض ملظّ ةمظيي طهظملّٙ خ٢ظٚض ط٪ يفظي١ ن ةًعظق       طه أل نّ 

; ملبظظع نعظظر شظظِٞ  ٗأخظظل طهعوظظَ٘ نظظّ طهعظظٚا طٮ٩ٙ ظظٛ طه ظظي ّ ن طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ     

ًظّ طهرتكٚظأل    ٙر٠ٗ نِٕ إُٔ  صظملٖ  يصظمل ًٗعظٕ شظلرذٞ ٙصظةٔملٜ مٚٔظي ظظ٣ٚي        ٗ

 ٓلٖ ط٪ملٚيث: (2)طاصٌٟ مل ١ شينٞ  ٗن  رطز طهصلرذٞ

 ٨زطي كظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظى خ٢ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظٍٚض

 

ٕ  ٙرٙظظظظظظظظظظظظم يعظظظظظظظظظظظظي     ٗ ينظظظظظظظظظظظظ

 ٍسٗكظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظى خب ًظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظسط 

 

 ٟ طُةةينظظظظظظظظظظظٕذٵظظظظظظظظظظظٰرٍ ٙٱل ظظظظظظظظظظظملٶ 

 نيفظظظظظظظظظظظظظمل أتظظظظظظظظظظظظظيكٍ ضبظظظظظظظظظظظظظألٴ  

 

  ظظظظظظظمل ًظظظظظظظملٵ كظظظظظظظ ٵ طهبظظظظظظظرطنٞ   

 ٗةٗطٖ ٙعظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظل٘ أذ٠ٳ 

 

  ٕ  هظظظظظظظظظظظظظملٙلٍ ملظظظظظظظظظظظظظر١ شظظظظظظظظظظظظظين

 م بٟ شيذةٕ ٗكةأل ذبت طهصلرذٞ ٓلٖ ط٪ملٚيث: 

 طهعيفظظظظظظظظظظظظظظظمل نيفظظظظظظظظظظظظظظظمل ضبظظظظظظظظظظظظظظظألٍّ

 

 ٗ ينظظظظظظظظظظظظظٕ أملظظظظظظظظظظظظظمل٠  يفظظظظظظظظظظظظظ٨٘  

 كيهصظظظظظظظظظظظصر  يملظظظظظظظظظظظى أًظظظظظظظظظظظرط    

 

 مليه طنظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظٕ ً ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظرزط  

 نهظظظظظظظظظظظظظظظظظظظٚلٍ ةٗط١ٳأٓظظظظظظظظظظظظظظظظظظظمل٠  

 

 مليهصظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظِينٕ ًٔظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظلملي  

  ٍٛ  ٙعظظظظظظظظظظظظظظةٛ ملةعظظظظظظظظظظظظظظى ٗشظظظظظظظظظظظظظظ

 

 (3)نوظظظظظظٟ طالظظظظظظيْ ملظظظظظظر١ شظظظظظظينٕ 

                                                  

 ; ٓظظ 1402هيفِظيْ    –طه يفعظٞ طهحيُٚظٞ  ةطخ طهرط٢ظمل طهعرملظٛ  ملظريٗث        271نٚصٟ ملم أمحمل   ًعرٍ ط٪ يفي١  ص   (1)

 .419طهيفيٓر ص طهصِي 

ٞٷ  (2) َِ  ٗٓٛ  ٓٛ ملبٍ طهص  ٗطهليف ٗطهرط١ ٗطهةعملٙمل  ِنُي١ٴ صغري: شٱل رٹٰذ ٧ٙٲكى مٕٚ طهع١ٛ طه وٚى ًّ ط٪ ةٲ

ًٶاٱ ٗعب٘ٓي  ; طُعر هصيْ طهعرب ٨ملّ ًِع٘خ )شلرس(.ميخشٚٞ َٗأكحر ًي ٙ٘عع مٚٔي طهَل٘ط

ًلةيفظٞ خٚظيط      4/163ٚظيْ طه ظرْ طسبظيةٜ نعظر      طحمليفٵٛ  ضبٌمل أً  ملّ مبى طهلل  خ٩صظٞ ط٪جظر ن أن    (3)

 .424 – 423ًعرٍ ط٪ يفي١ ص  ;  ملريٗث  هيفِيْ
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ٛ  ن٘  ملّ ٙ٘ش  ملّ ضبٛ طهًٍِٗٔ  طهظلٜ   ملّٙ طاعرٗف مليملّ طه يفظيا طهملًعظ 

َ(  ًٗيث أملٖ٘ ٗإًٔ شيًى ملٕ. ملظملأ شٚيتظٕ ململخطشظةٕ هو ظأل     1605) ه 1014ٗهمل نيَ 

ةخٵط مٚظظٕ. ٗكظظيْ ٙرطذظظع ن ٗشةظظٟ طظظظةٔر  عرمةظظٕ مليه ظظأل    تيًظظي  أمل ملظظٕ نايًظظي ٗ

   ٞ مويفٵظظٞ  ٗملغظظملطة ٗطاملِٙظظٞ   طاصظظي٢ى طهصظظعيفٞ مٚعرمٔظظي ٗٙعيزبٔظظي. تظظ٘ىل طه بظظي١  ملِٙظظ

 .(1)َ(1669) ه 1080 ٞٞ  ص ِ ِٚٚٞ ن شِت٘ن  ملِٙ  طاِ٘خٝ

 ًٍِٔٗ     ٛ ٓظ٘ أةٙظأل  نظيمل مليه ظأل. ٗهظمل      ٗ أمحمل ملظّ صظيحل ملظّ نملظرطٍٓٚ طهظملخن

هظظٕ ُعظظٍ   ش ململخنظظٞ ن طاغظظرب ط٪ صظظَٟ( ن زطٗٙظظٞ شأكةظظي1709ٝٗٓظظظ ) 1121شظظِٞ 

طهلملٙظظٞ »ٗهظظٕ كةظظيب   «ظظظةي١ طاظظرٙق ن ملصظظيط طه ظظرٙق  »كظظحري ن ةٙظظ٘طْ يظظيٖ   

 ظظيَ ملرشوظظٞ نىل طهظظملٙيخ طسبريزٙظظٞ ٗكةظظأل نِٔظظي   ;  ٗٓظظ٘ أخذظظ٘زٝ ن طه ظظأل«طا يف٘هظظٞ

ت٘ن   ٗهٕ ٧ًهةيث أخر٠ أكحرٓي ٨ زطي طب ٘ ي  ;«طهرشوٞ طهعيمٚٞ»ييٖ  كةيملي 

٨ٗملِٕ طهعيفيط ملّ أمحمل  تصِٚ  ن أخيفيخٖ ييٖ  ;َ(1734) ه1147ن ةخنٞ شِٞ 

 .(2)«طهملخخ طه٩ًعٞ ن طهصريٝ طسبصِٞ طزبيًعٞ»

أمحظمل ط٪خكوظٛ طملظّ نملظرطٍٓٚ     ًّٗ ط٪ يفي١ طهلّٙ ذظيٗخٗط ملياملِٙظٞ ٗت٘مظ٘ط ملٔظي     

َ(  كظظيْ ٙ ظظيهع ن كةظظأل طه ظظأل   1698) ه1110ٗهظظمل شظظِٞ    ط٪خكوظظٛ طه يفٚظظأل 

ملظيث كظيْ ٙلةيفٔظي نوظٟ ٓظيًغ كةيفظٕ ن طه ظأل  ٗهظٕ         ٗهٕ ن ذهم كةي  كحريط 

ٜ     ًظّ طهةظيهٚ  ظظريت نوظٟ طهعظٌي٢ى       أٙبي    ًٗ يًظيث عظيٟٓ ملٔظي ً يًظيث طسبرٙظر

 .(3)َ( ٗةمّ مليهيف ٚع1749) ه1162ياملِٙٞ طاِ٘خٝ ٗت٘ن ملٔي شِٞ ملذيٗخ 

                                                 

 .325 – 324. ًعرٍ ط٪ يفي١  ص 3/234خ٩صٞ ط٪جر   (1)

 ; 1984طه يفعٞ طهصيةشٞ  مثيُٚٞ أذسط١  ةطخ طهعوظٍ هو٩ٌٙظ   ملظريٗث      1/138ط٪ن٩َ   خري طهملّٙ طهسخكوٛ   (2)

 .1/195ةهٚى ٧ًخا طاغرب 

ًعرظظٍ ط٪ يفظظي١ ; ٓظظظ1301أخملعظظٞ أذظظسط١  ًصظظر    1/82  شظظوم طهظظملخخ ن أنٚظظيْ طه ظظرْ طهحظظيُٛ نعظظر    رطةٜطاظظ (3)

 .102ص
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ٜ   ٗممّ طشة ر ملياملِٙٞ ٗت٘ن ملٔي ًظّ ط٪ يفظي١    ضبظملد    ضبٌظمل صظيحل طهرعظ٘

ٗخشظظظى نىل طهلِظظظمل ٗطهظظظٌّٚ   ُٗعظظظ  ن خبظظظيخ٠   ير ِظظظملخشظظظيي ٗ يفٚظظظأل  ٗهظظظمل ن

ٗتظظ٘ن   جظظٍ طشظظة ر ن طاملِٙظظٞ طاِظظ٘خٝ  ٗطسبرظظيز ٗتظظُ٘ض ٗطزبسط٢ظظر ٗطاغظظرب ًٗصظظر

٨زطهظظظت طب ٘ ظظظٞ  ٗٓظظظٛ تظظظرٜٗ   «ًصوصظظظ٩ث»َ(. هظظظٕ 1847) ه 1263مٚٔظظظي شظظظِٞ 

 .(1)أشةيخٖ  ٗٙ يي مل ُٔي أٗي ًصوص٩ث نرمت ٗخٗٙت

ٍ  ملِٙظظٞ زًِظظي ًٗظظّ ط٪ يفظظي١ طهظظلّٙ شظظلِ٘ط مليا   ;ٗطشظظةةية أٓظظى طاملِٙظظٞ ًظظّ  ظظيفٔ

ٜ  ضبٌمل نيملظمل    طهظلٜ  ٙرتذظٍ هظٕ نيفظمل طسبظٛ طسبصظين ن ُسٓظٞ طشبظ٘ط ر          طهصظِمل

ملظّ أمحظمل نوظٛ ملظّ ضبٌظمل      ضبٌمل نيململ طهعيمل طحململد طهة ٕٚ  طٮًيَطهعٚا مٚ ٘ي: 

طسبظظيمغ ملظظّ ضبٌظظ٘ة ط٪ُصظظيخٜ طشبسخذظظٛ جظظٍ أشظظمل ملظظين أٙظظ٘ب        ًظظرطة ملظظّ ٙع ظظ٘ب  

مليفوملٝ شظْٚ٘ ملوظملٝ نوظٟ ظظي ٤ طهِٔظر مشظيهٛ شٚظملخ         ٗهمل   نِٕط٪ُصيخٜ خعٛ طهلل

َ أخ  طهعظرب ٗكظيْ ٙو ظأل ملعظٚا      ٓيذر ذملٖ ًع خٓ ٕ نىل  آملية طهصِمل   طٮشظ٩

  ٗكظظيْ ٝٗأملظظٖ٘ جبظظمل ٗكظظيْ ًظظّ أٓظظى طهعوظظٍ ٗطهصظظ٩يت  مةظظ٘ن نٌظظٕ ن طسبملٙظظملٝ   

ٕ       مليهٌّٚ أكحر ً يَ طهعٚا مظٍٚٔ ملرٓظٞ ًظّ    ٗهيفظخ    ةخظى صظِعي١ ٗأه ظٟ ملٔظي خشوظ

طه يعٛ ضبٌمل ملّ نوٛ طهعظ٘كيُٛ ن   ِٙ ى طسبصين نّٗ  ًئًٍٖ ٙة يفأل ٮنٌر

ٕ       ٘هٕ نّ طهعٚا ضبٌمل نيملظمل  طهيفملخ طه يهع   : نُظٕ خظرس نىل ملِظملخ طسبملٙظملٝ ًظع نٌظ

ٗكظظيْ نٌظظٕ ًعظظٔ٘خط  ملعوظظٍ طه ظظأل ًعظظيخكي  ن غظظريٖ  ٗصظظيشأل طهرتةمظظٞ هظظٕ طهٚظظمل  

ص٘خ مليهلل نىل شبرتٕ طه أل   ويفٕ خوٚةٞ طهعصر ٨ًُ٘ي طٮًيَ طاِ طه ٘ىل ن نوٍ

٨ظةٔيخٖ ملعوٍ طه أل  م٘صى طسببرٝ ٗطُةةع ةمينٞ ًّ طهِيط  طهعوٚٞ ًّ طسبملٙملٝ

ٗترةة نهٛ ٗ رأ نوٛ جٍ نية نىل    ه1213صِعي١ شِٞ  مل ةٗٙةٕ  ٗكيْ ٗص٘هٕ نىل

 ٕ ًعوً٘ظي    طسبملٙملٝ ن ظٔر ظ٘طي ًّ توم طهصِٞ ملعمل أْ أشصّ نهٕٚ طشبوٚةٞ ٗ رخ هظ

                                                 
 .325 – 1/322. مٔرط طهةٔيخط 6/164ط٪ن٩َ   (1)
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ًّ مي٢ق ن يٖ  جٍ تلرخ ٗمظ٘ةٖ نىل صظِعي١ ًظرٝ ملعظمل ًظرٝ       ُيمعي   ٗكصيٖ ُٗيي

طٮًظظيَ طاِصظظ٘خ كٌظظي ذكرُظظي  جظظٍ ن أٙظظيَ طٮًظظيَ طاة٘كظظى  جظظٍ ن أٙظظيَ     ن أٙظظيَ

 :ٚظى    نىل ًصر نىل طهيفيظي ضبٌمل نوٛ ملٔملٙةٕ ًِٔظي  ٨ًُ٘ي طٮًيَ طأملٜ  ٗأخشوٕ

خملظظ٘د ظظظملٙمل طهةصظظِّ نىل طهعظظٚا ضبٌظظمل نيملظظمل  ٗكظظيْ   ه1232ٗكظظيْ ذهظظم شظظِٞ 

ٓوظٔي  أًظّ   نعٍٚ طهةع٘ق نىل ظلطٓي  مري١ ًظرٝ هٚو ظٛ ملٔظي ذرطُظي   ٗٙةفظل        يملٞ

ٍ     ريذ  طُي   مِسي مٍٚٔ ؼبيفٍ٘ٓ ِٗٙصؤٍ ممظي أن ظيٖ طهلل شظيفصيُٕ  ٗٙ ظَ٘ ط٪ٗة ًظِٔ

ٗٙصظظمل طهحوٌظظٞ ًِظظٕ مل٘نعظظٕ  ملظظيْ طهِظظيط ُ ٌظظ٘ط ًِظظٕ ٓظظلٖ طشبصظظوٞ          ملِصظظصٕ

  خيفي١ٖ ًّ مِظي٢ٍٔ  ٗطخذبظى   طشملٝ  م ٘ٗٗخًٖ٘ نّ  ٘ط  م يً٘ط نوٕٚ ٗكيهيفٖ٘

خز ظٕ  ٗنهٚٔظي نِيُظٕ    جٍ ٓسٖ طهع٘ق نىل مل٩ة طهعرب  مع    نىل شٚخ ٗذٕٔ ٨ًٖ٘

       ٛ خ٢يشظٞ   طهلل تعيىل طهع٘ة نىل طاملِٙٞ  ٗأ يَ ملٔظي ن غيٙظٞ ًظي ٙلظْ٘ ًظّ طهعظس  ٗٗهظ

ٓظ ٗةمّ مليهيف ٚع 1257خملٚع ط٪ٗي  17ت٘ن ملياملِٙٞ ن   نوٌي٢ٔي ًّ  يفى ٗطهٛ ًصر

 .(1)مليب نحٌيْ خعٛ طهلل نِٕ يفيهٞ 

ًٗظظّ ط٪ يفظظي١ طهظظظلّٙ خطم ظظ٘ط ط٪ًظظرط١ ن طهعٔظظظ٘ة طاةظظ خرٝ أجِظظي١ شظظظةرٍٓ نىل       

ٜ    طسبريز  َ(   1832) ه1248ٗهظمل شظِٞ     طهملكة٘خ شيمل مليظظي ملظّ شظيمل طهعظر يٗ

هٕ ن شةرٖ نىل طسبريز  خيصي  َ(  يفٚيفي 1860) ه1277طخةيخٖ شعٚمل مليظي ن شِٞ 

 .(2)َ(1894) ه1312ٞ ت٘ن شِ  طهسٙيخٝ٪ذى 

ملظّ   شصظّ ٓيظظٍ ملظم   ن ًٌٔظيث خيٚظٞ نىل طسبرظيز    ًّ ط٪ يفظي١  ٗممّ أخشى 

 ظمل  ٗ َ( 1825) ه1241طهصٚمل ٓيظٍ ملظّ طهصظٚمل نوظٛ ٓيظظٍ  ٗهظمل مليه ظيٓرٝ شظِٞ        

                                                 
ًّ طهِصفٞ طٮهلرتُٗٚٞ  5003-4995ص ُسٓٞ طشب٘ط ر ٗملٔرٞ طاصيًع ٗطهِ٘طظر  –طسبصين نيفمل طسبٛ  (1)

 ن ملرُيًز طا٘ش٘نٞ طهععرٙٞ. 6406ي ٗنملة صةصيتٔ

 .3/71. ط٪ن٩َ 197ًعرٍ ط٪ يفي١  ص  (2)
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َ( هوصةر نىل طسبريز هوِعر 1861) ه1278ن شِٞ طشبملٜٙ٘ نيينٚى مليظي طُةململٕ 

َ  م  ن أشظظيفيب تةعظظٛ طهلظظ٘هريط ملظظ  طسبرظظيس    تظظ٘ن شظظِٞ     ظظيَ  ٌٔةظظٕ خظظري  ٚظظي

 .(1)َ(1880) ه1297

ٗهظمل ن ًصظر     ضبٌمل نيفظمل طهصظٌٚع ملظم   طه يفٚأل  أٙبي كٌي ذي١ نىل طسبريز 

  َ(  خشى نىل طسبريز ًع خكأل طسبز ٗهيفخ مٚٔي ج٩د شِ 1825) ه1241شِٞ 

ن طه٨٘ةٝ ًظّ ج٩جظٞ    أه  كةيملي   طُةةع مٚٔي أٓى طسبريز مل يفٕ  جٍ نية نىل ًصر

 .(2)َ(1900) ه1318ن نوٍ ط٪خمل ٞ. ت٘ن ن ًصر شِٞ  ط١  ٗكةيملي أذس

ٗ مل أظرُي نىل ط٪ يفي١ طهلّٙ كيُ٘ط ٙ تْ٘ ن صظصيفٞ طسبرظيس ه٩ٓةٌظيَ ملٔظٍ     

ن  ظملًٍٗٔ ٗنظظ٘ةتٍٔ  ًٗظظّ أٓظظٍ طهيفعحظظيث طه يفٚظٞ طهظظيت كيُظظت ترطمظظق ٗمظظ٘ة طسبظظز   

ٙةظظيف  هِظظي ًظظّ  كٌظظي طهظظيت تبظظٌِت   طهريٚظظٞ ن طهعٔظظ٘ة طاةظظ خرٝ طهيفعحظظٞ طاصظظرٙٞ  

 ه1321كع٘ف ًرتيفيث ًٗليميث ً٘ظةٛ طحملٌى طاصظرٜ ُٗة ظيتٍٔ سبظز نظيَ     

; كٌي ٙةيف  هِي أْ طهعيةٝ كيُت  مل ذرث (4)نعيمٞ نىل طه يفٚأل (3)ٗ يفٚيفٞ صٚملهٚي 

      ٞ ٗأْ   مل ْ ٙرشى ن صصيفٞ طحملٌظى صظٚملهٚٞ ًولٚظٞ خظ٩ف طهصظٚملهٚٞ طهعصظلرٙ

ٙلّ ن طهصٚملهٚٞ طهعصظلرٙٞ غِظي١   ٗمل   طهصٚملهٚٞ طاولٚٞ مل ترشى ذهم طهعيَ

ٍ ه وٞ ط٪ةٗٙٞ ملٔظي; ٗ ظمل أكظمل أًظري طسبظز طاصظرٜ طهوظ٘ط١         خمعظت مليظظي نوظٟ     نملظرطٓٚ

طسبلً٘ٞ طاصرٙٞ مل ْ تع٘ة نىل نخشيي توظم طهصظٚملهٚٞ طاولٚظٞ كٌظي معوظت شظِٞ       

ٗتلظظظْ٘ ن نٔظظظملٝ    ًعٔظظظي ؼبٌوظظظٔي ٗممرعظظظي   ٗأْ ربصظظظي هلظظظي ةمظظظ٩    1902َ

هوصز ن  ٞ نىل  ويفٕ ملعمل أْ ن  أًريط ةٕ طسبلً٘ملٗ مل أذي  طهصٚملهٛ طهعصلرٜ

                                                 
 .170 – 169ًعرٍ ط٪ يفي١ ص  (1)

 .551. طهيفعحيث طهعوٌٚٞ ص 468 – 467ًعرٍ ط٪ يفي١  ص  (2)

 .2/334ًرآٝ طسبرً    (3)

 .2/48ًرآٝ طسبرً   (4)
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 .(1) وعٞ طهعيَ طهةيهٛ

ًظظّ طسبرظظيس كظظيُ٘ط ٙةعٌظظملْٗ  ٗغبظظةٍ ِٓظظي كٌظظي أظظظرُي ًظظّ  يفظظى ملظظ ْ كظظحريط 

طص صيب  يفٚأل ًعٍٔ ن صبٌ٘نةٍٔ أجِي١ طه رٙق  ٙ تٛ هوصز ٗٙٔةٍ  ظّ ؼبةظيس   

طهٚظَ٘ هظمل٠ طهلظحري ًظّ      نىل ٢ٌظي  نىل  يفٕ أجِي١ ٓلٖ طهرشوٞ   ٗٓلط ط٪ًر ٨ ٙظسطي  ي 

ٌ٘نيث طهظيت تظ تٛ هوصظز ٗطهسٙظيخٝ أٗ هوعٌظرٝ  ٗٙ ظملَ طه يفٚظأل طارطمظق خملًيتظٕ          طجمل

نيةٝ هلى ًّ ؼبةيس نهٕٚ ًّ صبٌ٘نةٕ ًّٗ غريٓي ممّ ٙوة ٍٚٔ ن ٓلٖ طهرشوظٞ   

ُٗعظظظظري ِٓظظظظي نىل طهرشوظظظظٞ طهظظظظيت ُعٌةٔظظظظي ةمعٚظظظظٞ طهلملطٙظظظظٞ ململًعظظظظق هوصظظظظز نظظظظيَ       

ُ  يد  ملَٗ طسبرٚز نظ  طهظ  ًظّ ملظ٩ة طهعظيَ      َ ٗطهيت ذي١ث ملعمل ط1940ٓظ/1359

طٮنظ٩ْ نظّ   نِ٘طْ  مل تبٌّ ن ذهم طهعيَ  م هوصٌييت ملٕ صبملةط  جٍ طهع٘ةٝ  هسًّ

نظظظيخٝ نىل ًظظي ٗطهظظلٜ كةظظأل مليشظظٍ طزبٌعٚظظٞ  توظظم طسبٌوظظٞ طاة٘ذٔظظٞ هوصظظز ٗطهسٙظظيخٝ  

ّٙ ; ٗ مل أظرُي نىل زٙيخٝ ١٨٧ٓ ط٪ يفي١ طهل(2)ًّ ط٪ يفي١ ٗصٚملهٚٞشٚصصأل طه٘ممل 

ملِٙظٞ طاِظ٘خٝ ٗننرظيملٍٔ ملٔظي     ذي٦ٗط ًّ ش٘خٙٞ ًع ٓلٖ طسبٌوٞ هوةلٚٞ طاصرٙٞ ن طا

 .(3)ٍٔ نوٚٔيٗجِي٢
 

                                                 
 .2/48ًرآٝ طسبرً   (1)

 .28٘خٝ صطهرشوٞ نىل طاملِٙٞ طاِ (2)

 .146طارذع طهصيملق ص (3)
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نْ تظظيخٙا طه ظظأل ن طاملِٙظظٞ ٙةبظظٌّ ملعبظظي  ًظظّ ط٪ًظظ٘خ طأٌظظٞ طهظظيت          خات   

ن تيخٙا طه أل ن طاملِٙٞ  ٗنملرطزط  ٪ٍٓ طاصةعظةٚيث   ظلوت ًعوٌي 

أْ ٓظظلط طا٘عظظ٘د ؼبةظظيس مل ٞ; ٗهلِِظظي ُعة ظظمل طهظظيت نرمةٔظظي طاملِٙظظٞ ن طه ظظرْٗ طهصظظي

 ٗ ًٌٔظظٞ  ظظمل تلظظْ٘ ِٓظظين ًعوً٘ظظيث  هوٌسٙظظمل ًظظّ طهيفصظظخ ٗط٨شة صظظي١ ٗطهملخطشظظٞ  

ًةعو ٞ ملةيخٙا طه ظأل ن طاملِٙظٞ ًِحظ٘خٝ ن مل ظْ٘ طب ٘ ظيث مل تعظرف ملعظمل        أخر٠ 

ٗمل ُ وظظع نوٚٔظظي  أٗ ن جِيٙظظي كةظظأل  ظظمل تلظظْ٘ ملعٚظظملٝ ن ً٘عظظ٘نٔي نظظّ تظظيخٙا      

لظحري ًظّ طزبٔظمل    ٗنوظٟ طهيفظيشح  طه ٚظيَ مل     ٗ تيخٙا طه أل ٗط٪ يفظي١ طاملِٙٞ طاِ٘خٝ أ

 ٨شةلٌيي ٓلط طا٘ع٘د ًّ ذ٘طُيفٕ طافةوةٞ.

 

*** 
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