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 ياسر أمحد نورد.  
 أغتاش ايتاضٜذ اإلغالَٞ   

 املػاعس ظاَع١ طٝب١

 

ال ٜززعاٍ ايبززا إٛ اوززسبذٕٛ ٜبززصيٕٛ اٗززسِٖ زضاغزز١ ٚعاززا  ٚ ٓكٝبززا  عززٔ    

ٚباز َزززٔ ،ايهتابززاا اىلٚيف جم لزززاٍ ايػزززي٠ ايٓبٜٛززز١   الغزززُٝا نتابزززاا ايزززط

َؤضخٞ ايػي٠ ايصٜٔ فكسا َصزٓاا ِٗ، أَازاٍ: عزط٠ٚ بزٔ ايزعبي، ٚأبزإ بزٔ        

عاُززإ بززٔ عاززإ، ٚؾززط بٌٝ بززٔ غززعس، َٚٛغزز٢ بززٔ عكبزز١، ٚابززٔ ؾززٗا           

  ايعٖطٟ..

َٚا ٜعٓٝٓا ؼسٜسا  َٔ ٖصٙ ايطا٥ا١ أبإ ابزٔ الًٝاز١ ايطاؾزس عاُزإ بزٔ      

س املًو بزٔ َزطٚإ،   عاإ، فُٔ املعًّٛ أْ٘ نإ ٚايٝا  ع٢ً املس١ٜٓ َٔ ِقَبٌ عب

ٚظًززو ٚالٜتزز٘ عًٝٗززا غززب  غززٓل .يف إٔ ععيزز٘. ٚيعززٌ ايعززاٖط جم ايتهززٜٛٔ         

املعطجم ىلبزإ بزٔ عاُزإ بزٔ عازإ عٓاٜتز٘ بسضاغز١ اياكز٘ ٚامزسٜ ، ف ُٝز            

املصازض اييت  طمجو ي٘ مل  عطِّف ب٘ .ال َٔ ٖصا اجلاْب. قاٍ عٓز٘ عُزطٚ بزٔ    

، ٚقزاٍ عٓز٘ ابزٔ    (1)٘ َزٔ أبزإ "  ؾعٝب:" َا ضأٜزو أ زسا  أعًزِ عزسٜ  ٚال أفكز     

                                              
غي أعزالّ  ، 3/19( 1996ّ; ايكاٖط٠: زاض ايغس ايعطبٞ، 1) ط ٚٚفٝاا َؿاٖي اىلعالّ  اضٜذ اإلغالّ ايصٖيب:( 1)

 (ٖززز1413 ; بززيٚا: َؤغػزز١ ايطغززاي١،  9) ط ُٞززس ْعززِٝ ايعطقػٛغزز  ضْززاطٚط، حؼكٝززل: ؾززعٝب اىل  ،ايٓززبال٤

4/353. 
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: " نإ ذك١ ٚي٘ أ ازٜ  ". ٖصا ٚقس ُعزس  أبزإ جم ظَاْز٘  زُٔ فكٗزا٤      (1)غعس

ٖبً٘ ىلٕ ٜتٛيف قضا٤  املس١ٜٓ ايعؿط٠ ايباضظٜٔ، ٚال ضٜب جم إٔ  بحطٙ جم اياك٘ أ

ٕ قا ززٞ .املسٜٓزز١، بززٌ إٔ ٜهززٕٛ َطاعززا  يغززيٙ جم َػززا٥ٌ ايكضززا٤،  تزز٢       

 .(3)نإ ٜتعًِ َٓ٘ شيو (2)عّأبا بهط بٔ  املس١ٜٓ 

فٝتعًززل  ،جم ٖززصا املكززاّ ٘أَززا عززٔ اجلاْززب ايززصٟ  طُززمل ايسضاغزز١ ملعاجلتزز

 ٝ  .ٕ ايزصٟ ٚلزًٓا    ،عكٝك١ .غٗاّ أبإ بايتأيٝف جم لاٍ غي٠ ايٓيب 

عٓ٘ جم ٖصا ايؿإٔ .ؾاض٠ عابط٠ ٚضزا جم غٝام  طمج١ ابزٔ غزعس يًُغزي٠ بزٔ     

. نززإ ذكزز١ قًٝززٌ  .عززٔ ايٛاقززسٟ أْزز٘:"  ْكززٌ.ش ، (4)عبززس ايززطنٔ بززٔ امززاض   

ٕ     امززسٜ ، .ال َغززاظٟ ضغززٍٛ ا     ٚنززإ   ،أخززصٖا َززٔ أبززإ بززٔ عاُززا

 نايا  َا  كطأ عًٝ٘ ٜٚأَط بتعًُٝٗا ". 

املعٓزٝل بطلزس ْؿزأ٠     ٚاغتٓازا  هلزصا ايزٓأ ألزبمل َكزطضا  يزس٣ ايساضغزل      

َؤيزف  اياهط ايتاضرنٞ عٓس املػًُل، إٔ أبإ بٔ عاُإ بٔ عاإ نإ يز٘  

 . (5)، بٌ َعسُّٚٙ بٗصا ضا٥س ايتصٓٝف جم ٖصا اجملاٍجم غي٠ َٚغاظٟ ايطغٍٛ 

                                              
 .5/152ايطبكاا ايهرب٣ ) بيٚا: زاض لازض، ز.ا (  :ابٔ غعس( 1)

قضا٤ املسٜٓز١ ٚ.َاض ٗزا، ٚمل ٜهزٔ عًٝٗزا أَزي أْصزاضٟ        َِٞيَٚ ،ٖٛ أبٛ بهط حُس بٔ عُطٚ بٔ  عّ اىلْصاضٟ( 2)

امزسٜ ، ض٣ٚ عزٔ خايتز٘ عُزط٠ بٓزو       جمايعٖس ٚذكز١   جم نإ آ١ٜ ٚٛٙ، عًِ ظَاْ٘ بكضا٤ َٔ غبكأغيٙ، نإ 

ٛ ٖزز 120،  زٛجم عزاّ   عبس ايطنٔ ٚايػا٥ب بزٔ ٜعٜزس ٚطا٥از١    أنزطّ  زٝا٤    :ؼكٝزل  ،املعطفز١ ٚايتزاضٜذ  : ٟ. اياػز

 .3/435املصسض ايػابل  ايصٖيب:، 1/643( 1981ّ; بيٚا: َؤغػ١ ايطغاي١، 2)ط ايعُطٟ

 ; بززيٚا: َؤغػزز١ ايطغززاي9،١) ط ٞضْززاطٚط، حُززس ْعززِٝ ايعطقػٛغززكٝززل: ؾززعٝب اىلؼ ،غززي أعززالّ ايٓززبال٤ (3)

   .4/353( ٖز1413

 ،خطج .يف ايؿاّ غي َط٠ غاظٜا ، ٜصنط ايٛاقسٟ أْ٘ املغي٠ بٔ عبس ايطنٔ بٔ اماض  بٔ ٖؿاّ بٔ املغي٠ٖٛ  (4)

ذِ ضا  .يف  ،ٚشٖبو عٝٓ٘ ،ايععٜعبأضض ايطّٚ  ت٢ أقاًِٗ عُط بٔ عبس  ضابطٛاٚنإ جم اٝـ َػ١ًُ ايصٜٔ 

ٚنززإ ذكزز١ قًٝززٌ   ،فًززِ ٜاعززٌ أًٖزز٘ ٚزفٓززٛٙ بززايبكٝ   ،س َزز  ايؿززٗسا٤ُ ززٚأٚلزز٢ إٔ ٜززسفٔ بُأ ٗززا،املسٜٓزز١ فُززاا ب

 .5/210 املصسض ايػابل :ابٔ غعس.. .امسٜ 

بٛ اياضزٌ  فُٗٞ أ ،حُٛز فُٗٞ   اظٟ : طمج١ ، اضٜذ ايرتا  ايعطبَِٞٓٗ ع٢ً غبٌٝ املااٍ: فؤاز غعنل:  (5)

=
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. ٌٖ ٖصا ايٓأ ناف يًكط  بإٔ أبزإ  .ايصٟ ٜططح ْاػ٘ اآلٕٚايتػاطٍ 

 . ؟بٔ عاُإ أفطز باياعٌ َؤياا  جم لاٍ ايػي٠ ايٓب١ٜٛ

; .ٕ ايٓاظط جم ْأ ابٔ غعس، ئ دنسٙ زيٝال  لاما  مػِ ٖصٙ ايكض١ٝ

يهْٛزز٘ ال ٜهؿززف عززٔ نززٕٛ ْػززد١ املغززاظٟ ايززيت  ًكاٖززا املغززي٠ بززٔ عبززس     

. ٖٚٓززا ٜززربظ ؟أّ َززٔ  ززأيٝف غززيٙ ؟،ايززطنٔ عززٔ أبززإ أٖززٞ َززٔ  صززٓٝف أبززإ

ا تُززاالٕ، اىلٍٚ: .َززا إٔ ٖززصٙ ايٓػززد١ َززٔ  صززٓٝف أبززإ بززٔ عاُززإ باياعززٌ. 

 ٚايااْٞ: إٔ  هٕٛ َٔ  أيٝف ؾدأ آخط ْكًٗا عٓ٘ أبإ. 

ػزززطٛض  ؿزززهو جم لزززح١ اال تُزززاٍ اىلٍٚ بٓزززا٤ عًززز٢  ٚنا زززب ٖزززصٙ اي

 لُٛع١ َٔ ايؿٛاٖس ٖٚٞ: 

ايتززاضٜذ ايززيت عط ززو يرتمجزز١ أبززإ .يف  : عززسّ .ؾززاض٠ أٟ  َززٔ نتززب أٚال 

 . صٓٝا٘ َؤياا  جم لاٍ املغاظٟ

ِّ شنط ملصٓ ف أبإ جم املغزاظٟ يزس٣ ألزحا  نتزب     ذاْٝا  : عسّ ٚاٛز أ

 ،ؤيازاا جم ؾزت٢ أْزٛال ايعًزّٛ ٚاملعزاضف     اياٗاضؽ ايصٜٔ عٓٛا بطلس أمسا٤ امل

 نابٔ ايٓسِٜ، ٚابٔ خي اإلؾبًٝٞ، ٚايػداٟٚ، ٚ ااٞ خًٝا١ ٚغيِٖ. 

: مل ُٜعاط  تز٢ اآلٕ عًز٢ أٜبز١ َطٜٚزاا جم املغزاظٟ ْكًزو عزٔ أبزإ جم         ذاياا 

ٚال ٜصمل َا شنطٙ بعض ايساضغل َٔ إٔ ابزٔ غزعس    ،نتب ايػي٠ ٚايتاضٜذ

قزس ْكًزٛا َطٜٚزاا     ،ٚايٝعكٛبٞ جم  اضرن٘ ،اضرن٘جم ايطبكاا، ٚايطربٟ جم  

=
                                               

زاض ايعًززِ  :; بززيٚا5، ايعضنًززٞ: اىلعززالّ )ط 2/446( ّ 1977 ،اهل٦ٝزز١ املصززط١ٜ ايعاَزز١ يًهتززا     :) ايكززاٖط٠

; ايطٜزززاض: ؾزززطن١  3َصزززطا٢ اىلععُزززٞ: زضاغزززاا جم امزززسٜ  ايؿزززطٜف ) ط   ،1/27ّ ( 1980 ،يًُالٜزززل

; 2امضزاض١ٜ يًتزاضٜذ ) ط  ، قاغزِ عبزسٙ قاغزِ: ايططٜز١     1/143ّ ( 1981-ٖزز 1401ايطباع١ ايعطب١ٝ ايػزعٛز١ٜ، 

 :ايعصزط اىلَزٟٛ ) بزيٚا    جمايطٚا١ٜ ايتاضرن١ٝ ببالز ايؿاّ ،  ػل عطٛإ: 90ايكاٖط٠: زاض املعاضف، ز.ا ( ص

 .99ص( ّ 1983 زاض اياهط،
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ٞ  (2)، شيو إٔ ايصٟ ْكٌ عٓز٘ ابزٔ غزعس   (1)عٔ أبإ جم املغاظٟ يزٝؼ   (3)ٚايٝعكزٛب

      ٕ ٚيهٓز٘ أبزإ بزٔ عاُزإ ايب ًزٞ       ،أبإ بزٔ الًٝاز١ ايطاؾزس عاُزإ بزٔ عازا

 . ، أَا ايطربٟ فًِ ٜٓكٌ عٔ نًُٝٗا ؾ٦ٝا  َٔ أخباض املغاظٟ(4)ايؿٝعٞ

ٝب ٚفحأ املصازض، مت ايٛقٛف ع٢ً ْزأ َٗزِ، ٜتُازٌ فُٝزا     ٚبعس ايتٓك

   ٞ َزٔ إٔ غزًُٝإ بزٔ عبزس املًزو       (5)ضٚاٙ عبس ايطنٔ بٔ ٜعٜس بزٔ ااضٜز١ املزسْ

ٖز، فز" أَط أبإ بٔ عاُزإ   82 ُٝٓا نإ ٚايٝا  يًعٗس، قسّ .يف املس١ٜٓ غ١ٓ 

ٖززٞ عٓززسٟ قززس أخززص ٗا   َٚغاظٜزز٘. فكززاٍ أبززإ: إٔ ٜهتززب يزز٘ غززي٠ ايززٓيب  

 .(6)حح١ ممٔ أذل ب٘ فأَط بٓػدٗا "َص

ٚايٓاظط جم ٖصا ايٓأ ٜط٦ُٔ .يف لح١ اال تُاٍ ايااْٞ، ٖٚٛ إٔ ْػد١ 

املغاظٟ اييت  اظٖا أبزإ بزٔ عاُزإ مل  هزٔ َزٔ  صزٓٝا٘، بزٌ َزٔ  صزٓٝف          

 ؾدأ آخط ُأِبِٗ امس٘. 

                                              
عزز  جم ْؿززأ٠ عًززِ ايتززاضٜذ عٓززس ايعززط  ، عبززس ايععٜززع ايززسٚضٟ: 2/446 ززاضٜذ ايززرتا  ايعطبززٞ فززؤاز غززعنل:  (1)

، َٗززسٟ ضظم ا  أنززس.: ايػززي٠ ايٓبٜٛزز١ جم  زز٤ٛ َصززازضٖا اىللزز١ًٝ     20ص (ّ 1983 ،املؿززطمزاض  بززيٚا: )

 .24ّ ( ص1992 -ٖز1412 ،; َطنع املًو فٝصٌ يًسضاغاا ٚايبحٛ  اإلغال1١َٝط )

 .4/43ْكٌ عٓ٘ ابٔ غعس خاضج غٝام قػِ ايػي٠ ضٚا١ٜ عٔ غع٠ٚ بسض. اْعط: ايطبكاا  (2)

ايػززي٠ ايٓبٜٛزز١   ٕ بززٔ عاُززإ ايب ًززٞ جم غززٝام  سٜازز٘ عززٔ املصززازض ايززيت اغززتك٢ َٓٗززا     أؾززاض ايٝعكززٛبٞ .يف أبززا  (3)

)أٟ اعاززط  ٚأبززإ بززٔ عاُززإ عززٔ اعاززط بززٔ حُززس      ..ٔ ضٜٚٓززا عٓزز٘ َززا جم ٖززصا ايهتززا     ممززٚنززإ "..:فٝكززٍٛ

 .2/6ز.ا (  ،زاض لازض :."  اضٜذ ايٝعكٛبٞ ) بيٚا.ايصازم(

ٔ  ذن٢ٝ بٔ عاُإ بٔ أبإ ،ا  عبس أبٛ (4) ٟ  ظنطٜزا  بز ٞ  ايًؤيزؤ  باىلخززباض  عزامل : بزاىلنط  املعزطٚف  بزايٛال٤،  ايب ًز

ٔ   زاض٠  ٜػزهٓٗا  ٚنإ ،ايهٛف١ َٔ ألً٘ ..َاَٞؾٝعٞ  .ْػا ٚاىل ٔ  أخزط٣،   زاض٠  ايبصزط٠  ٜٚػزه  أخزص  ٚممز

 املبتززسأ أخبززاض جم( املغززاظٟ) :َٓٗززا نتززب يزز٘ .غززالّ بززٔ حُززس ا  عبززس ٚأبززٛ املآزز٢ بززٔ َعُززط عبٝززس٠ أبززٛ :عٓزز٘

 .1/27ايعضنًٞ: اىلعالّ  .ٚايطز٠ ٚايػكٝا١ ، ايطغٍٛ ٚغعٚاا، بع ٚامل

، ٚض٣ٚ عزٔ عُزط، ٚٚيزٞ قضزا٤ املسٜٓز١، ٚنزإ       ٖٛ عبس ا  بٔ ٜعٜس بٔ ااض١ٜ بٔ عاَط، ٚيس جم عٗس ايٓيب  (5)

 .5/84ابٔ غعس: ايطبكاا  .ٖز93ذك١ قًٌٝ امسٜ ،  ٛجم باملس١ٜٓ عاّ 

 .332ص ّ (1972ٛفكٝاا، ؼكٝل: غاَٞ َهٞ ايعاْٞ ) بغساز: َطبع١ ايعاْٞ، ايعبي بٔ بهاض: اىلخباض امل (6)
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ٚ.شا ا٦ٓا يتحًٌٝ عبزاض٠ أبزإ ايػزابك١ يًٛقزٛف عًز٢ َزا بٗزا َزٔ زالالا،         

إ بصزسز امزسٜ  عزٔ ْػزد١ َصزحح١ َزٔ املغزاظٟ، أخزصٖا         غٓ س أْ٘ نز 

ٍ   طعٔ ؾٝذ ذكز١ بايٓػزب١ يز٘. َٚعًزّٛ َٚكزطض جم عًزِ املصز         :ًمل أْز٘ عٓزسَا ُٜكزا

ْػد١ َصحح١ "، فٗٞ  عين أْٗا ْػزد١ ٜٓكًزٗا ايطايزب ٜٚعاض زٗا عًز٢       "

ألززٌ ؾززٝد٘ زض٤ا  يًٛقززٛل جم أخطززا٤ ايتصززحٝف ٚايتحطٜززف، ٚ.يٝززو نززالّ     

 ٟ ٟ  جم ٖززصا ايؿززإٔ  ٝزز  ٜكززٍٛ:"    (1)الطٝززب ايبغززساز  َٚززٔ مسزز  َززٔ ايززطاٚ

ٚمل ٜهزٔ يز٘ جم امزاٍ ْػزد١ ذزِ ْػزذ َزٔ اىللزٌ بعزس شيزو            ايؿٝذ ( )

ىلْ٘ ذنتٌُ  ..يًتصحٝمل )أٟ ايؿٝذ( اغتحب ي٘ عطض َا ْػد٘ ع٢ً ايطاٟٚ

ٟ    إٔ . " ٜهٕٛ جم اىللٌ خطأ ْٚكصإ  طٚف ٚغي شيو ممزا ٜعطفز٘ ايزطاٚ

ايؿززو  ٚ.ظايزز١ زز١ بايهتززا  يتصززحٝح٘   بززا  ٚاززٛ  املعاض  ٜٚكززٍٛ أٜضززا :" 

ٌ دنب ع٢ً َٔ نتب ْػزد١ َزٔ    .ٚاالض ٝا  ٜعزاضض   إٔبعزض ايؿزٝٛر    ألز

 .(2)" لاملػُٕٛ شيو ؾطط جم لح١ ايطٚا١ٜ َٔ ايهتا  إف باىللٌ،ْػدت٘ 

.شا  فايؿاٖس ايزصٟ خنًزأ .يٝز٘ َزٔ ٖزصٜٔ ايٓصزل، أْز٘ عٓزسَا ُ زصنط          

حٝمل ٜكزززّٛ عًززز٢ فٗزززصا ايتصززز ،عبزززاض٠:  صزززحٝمل ْػزززد١ أٚ ْػزززد١ َصزززحح١ 

ٚايااْٞ: ايٓػزد١   ،ضنٓٝل أغاغٝل: اىلٍٚ اىللٌ ٖٚٛ ايصٟ ميًه٘ ايؿٝذ

   ٘ ٚعًزز٢ ٖززصا فٓػززد١ املغززاظٟ ايززيت    ،املكابًزز١ عًزز٢ ٖززصا اىللززٌ ملززٔ ٜٓكززٌ َٓزز

ٖزٞ ْػزد١ َكابًز١ َٚصزحح١ عًز٢ ألزٌ ملؤيزف لٗزٍٛ          ،ناْو عٛظ٠ أبإ

 ايعل.

  ٕ ايززٓأ ايػززابل  ٚمثزز١ قطٜٓزز١ أخززط٣  ززسعِ ْتٝ زز١ ٖززصا ايتاػززي، ٖٚززٞ أ

ايصٟ ضٚاٙ ايعبي بٔ بهاض قس ْكً٘ عٔ ايٛاقسٟ، ٚنصا أٜضا  ايٓأ ايؿزٗي  

                                              
 .239ص  ( 1988ّ –ٖز1409 ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ :ايهاا١ٜ جم عًِ ايطٚا١ٜ ) بيٚا (1)

 .275ص ٖز(1403 ،َهتب١ املعاضف :، ؼكٝل: حُٛز ايطحإ ) ايطٜاضاجلاَ  ىلخالم ايطاٟٚ (2)
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ٛبٍ عًٝز٘    ايصٟ أٚضزٙ ابٔ غعس جم غٝام  طمجت٘ يًُغي٠ بٔ عبس ايطنٔ، ٚعز

َٚززٔ ْا ٝزز١ أخززط٣  .ايساضغززٕٛ اوززسذٕٛ جم إٔ أباْززا  لززٓبف َؤياززا  جم املغززاظٟ

ط٠ٚ بزٔ ايزعبي " أٍٚ َزٔ لزٓ ف جم     عزٔ ايٛاقزسٟ أٜضزا  إٔ عز     (1)ْكٌ ابٔ نزاي 

.شا  فايٛاقسٟ ٖٛ َصسض مجٝ  ٖزصٙ ايطٚاٜزاا، ٖٚزصا ٜعزين أْز٘ يزٛ        .املغاظٟ.."

نإ أبإ ٖٛ َؤيف ٖصٙ ايٓػد١ َٔ املغاظٟ، يصط ح ايٛاقسٟ بصيو جم ْأ 

ايززعبي ٚابززٔ غززعس، ٚملززا قززطض إٔ عززط٠ٚ بززٔ ايززعبي أٍٚ َززٔ لززٓ ف جم املغززاظٟ      

  ػب ْأ ابٔ ناي.

 ؼتزاج اغتدالص ٖصٙ ايٓتٝ ١ امل١ُٗ  ربظ أَآَا بعض ايٓكاط ايزيت   بعس

 .يف .ٜضاح ٚبٝإ، ٚ تُاٌ جم ايتايٞ: 

َٓٗج أبإ جم ايتعاٌَ َ  َاز٠ ٖصا املصٓ ف ع٢ً لعٝس  بط َاز ز٘   -

 ايتاضرن١ٝ ٚ ٛذٝكٗا.

١ِٝٓ ٖصا املصٓ ف. -  طبٝع١ املاز٠ ايتاضرن١ٝ اييت ؾهًو ب

 .امكٝكٞ هلصٙ ايٓػد١ َٔ املغاظٟ حاٚي١ ايهؿف عٔ املؤيف -

 بٝإ َٛقف أبإ َٔ ضٚا١ٜ ٖصا ايهتا  جم  ٤ٛ املتاح َٔ ؾٛاٖس.  -

أَا فُٝا ٜتعًل بايٓكط١ اىلٚيف، فكس  طص أبإ عًز٢ إٔ  هزٕٛ ْػزدت٘    

ٚشيزو طًبزا     ،" قزس أخزص ٗا َصزحح١   َصحح١، نُا ٜتضمل شيو َٔ قٛي٘:" 

اطا٤ نُا أؾطْا ال ٜتِ .ال لًٖٛا َٔ آفاا ايتصحٝف ٚايتحطٜف، ٖٚصا اإل

مبكاب١ً ايٓػد١ اييت َع٘ باىللٌ ايصٟ نتب٘ املؤيف. ٚع٢ً ايطغِ َزٔ أْز٘ ال   

ايززصٟ  ًكزز٢ بزز٘ أبززإ َززاز٠ ٖززصا    (2)ٜتضززمل َززٔ ْززأ ايززعبي بززٔ بهززاض ايططٜززل  

                                              
 .9/101ز.ا (  ،ٚا: َهتب١ املعاضفايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ) بي (1)

ايعطض، اإلااظ٠، املٓاٚيز١،   ،ايػُال :َعًّٛ إٔ ططم ايطٚا١ٜ املعتُس٠ جم ْكٌ ٚؼٌُ ايطٚا١ٜ يس٣ أٌٖ ايعًِ ٖٞ (2)

أٟ َزٔ ٖزصٙ   ٚقس اؾزرتط ايهزافٝ ٞ بزإٔ ال  كبزٌ ضٚاٜز١ َزٔ َزؤضر .ال .شا أزاٖزا بز         املها ب١، اإلعالّ، ايٛااز٠. 

قًو: املػتٓس ٖزٛ َزا ٜصزمل يز٘      ؟،فُا املػتٓس :اضرن٘. فإٕ قًو َػتٓس جم  َٔي٘  البسٍ:"..ٚجم ٖصا ٜكٛٚ ،ططماي

=
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ُ زٌ َزاز٠ ٖزصا ايهتزا  بططٜزل " املٓاٚيز١ "       ىلٕ  ;ايهتا ، فإٕ املطامل أْ٘ ؼ

أٚ  ،َٓزز٘ ٚقززس لززححٗا  ١ٝذ نتابزز٘ أٚ ْػززدإٔ ٜززسف  ايؿززَززٔ لززٛض املٓاٚيزز١  

٘      أ ازٜ   ،أٚ نتبزو عٓز٘ فعطفٗزا    ،َٔ  سٜاز٘ ٚقزس اْتدبٗزا ٚنتبٗزا غطز

٘   فاضٖٚزا عزين   ضٚاٜزيت ٖزصٙ   :فٝكٍٛ يًطايزب  ٘   .ٜٚزسفعٗا .يٝز  ايؿزٝذ:  أٚ ٜكزٍٛ يز

  بٗززا ٚقززس أاززعا يززو إٔ ؼززسِّ ٞ خززصٖا فاْػززدٗا ٚقابززٌ بٗززا ذززِ الززطفٗا .يزز 

٘  .أٚ اضٖٚزا عزين   ،عين لزحٝح١ َزٔ ضٚاٜز١ ايؿزٝذ أٚ      ١ايطايزب بٓػزد   أٚ ٜأ ٝز

ظع٤ َٔ  سٜا٘ فٝكف عًٝ٘ ايؿزٝذ ٜٚعطفز٘ ٚذنكزل مجٝعز٘ ٚلزحت٘ ٚدنٝزعٙ       

 .(1)ي٘

ٚبٓزا٤ عًز٢ شيزو يزٛ أَعٓزا ايٓعزط جم ٖزصٙ ايصزٛض َزٔ املٓاٚيز١، غززٓ س إٔ           

=
                                               

، ٖٚزٛ  ؾزطعا   دنع يز٘ ؾز٤ٞ َزٔ شيزو     مل ٜطٟٚ َا ضٚاٙ ٜٚكبٌ َٓ٘، فإٕ مل ذنصٌ ي٘ َػتٓس ي٘ فٝ٘، إَٔٔ أاً٘ 

ايتزاضٜذ، ْؿزطٙ ضٚظْتزاٍ    عًزِ   جم املدتصزط  ٚاملٓاٚي١، ٚايٛازاز٠.."  ،ايػُال َٔ ايؿٝذ، أٚ ايكطا٠٤ عًٝ٘، ٚاإلااظ٠

، 336ّ ( ص1963 زُٔ نتززا  عًززِ ايتزاضٜذ عٓززس املػززًُل،  طمجز١: لززاا ايعًززٞ ) بغزساز: َهتبزز١ املززاين،     

337. 

ايػزٝس أنزس لزكط ) ايكزاٖط٠ زاض      :ؼكٝزل  ،.يف َعطفز١ ألزٍٛ ايطٚاٜز١ ٚ كٝٝزس ايػزُال     اإلملزال   :ايكا ٞ عٝاض (1)

صالح: َكس١َ ابٔ ايصزالح جم عًزّٛ امزسٜ ، ؼكٝزل: ْزٛض ايزسٜٔ       ابٔ اي ،79صّ ( 1970 -ٖز1379ايرتا ، 

ؼكٝززل: عبززس   ، ززسضٜب ايززطاٟٚ :، ايػززٝٛط79ّٞ ( ص1977 -ٖززز1397زاض اياهززط املعالززط،  :عززرت ) بززيٚا

 .2/45،46ز.ا (  ،َهتب١ ايطٜاض امسٜا١ :ايٖٛا  عبس ايًطٝف ) ايطٜاض

إٔ ٜهتب ايؿٝذ غطز٘ ازع٤ا  َزٔ  سٜاز٘ .يف ؾزدأ       :ٛض ٗاٚل ;ٚايكطٜب َٔ لٛض٠ املٓاٚي١ ططٜل " املها ب١ "  

ٚشيزو بعزس إٔ ٜكزّٛ ايؿزٝذ ْاػز٘       ،.ْز٘ قزس أازاظ يز٘ ضٚاٜز١ ٖزصا اجلزع٤ بعزس         ٜٚهتزب َعز٘ هلزصا ايؿزدأ:     ،آخط

فإشا عطف ايؿدأ امُل اظ إٔ شيو خط ايؿٝذ ٚذبو يسٜز٘ أْز٘ نتابز٘، فًز٘      ،أٚ بٛاغط١ َٔ ٜال ب٘ ،بتصحٝح٘

ٚيهزين ضاحزو   .336ص اْعط ابٔ ايصالح: املصزسض ايػزابل   .صا ايهتا  َٔ أ ازٜ إٔ ٜطٟٚ عٓ٘ َا  ضُٓ٘ ٖ

 ٟ  هزٕٛ يًؿزدأ    بشيزو إٔ املها بز١ جم اىلغًز    ،اغتدساّ أبإ بٔ عاُإ ططٜل املٓاٚي١ جم ؼٌُ ْػد١ املغزاظ

         ٘ إٔ  ٚمبزا  ،ٜكطٔ جم َهإ بعٝس عٔ ايؿٝذ، أَزا املٓاٚيز١ فتهزٕٛ يًؿزدأ املكزِٝ جم بًزس٠ ايؿزٝذ أٚ قطٜبزا  َٓز

املس١ٜٓ ٖٞ َٛطٔ ٚقب١ً زضاغاا ايػي٠ ٚاملغاظٟ جم شيو ايٛقو، فُٔ املارتض إٔ ايؿدأ ايصٟ أخص عٓ٘ أبإ 

 ٖصٙ ايٓػد١ ٖٛ َٔ أٌٖ املس١ٜٓ.  
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٘ عباض٠ أبإ بٔ عاُإ  "  كزرت    " ٖٞ عٓسٟ قس أخص ٗا َصحح١ ممٔ أذل بز

ٕ أبززإ ؼًُزٗا مساعزا  أٚ عط ززا  يعببزط عزٔ شيززو جم     َزٔ َعٓاٖزا; ىلْزز٘ يزٛ نزا    

لٝغ١ أزا٥٘، ٚيعٌ ٖصا املع٢ٓ ٜتضمل أٜضا  يٛ  أًَٓزا غزٝام  زسٜ  املغزي٠ بزٔ      

أخصٖا َٔ أبإ عبس ايطنٔ عٔ ْػد١ املغاظٟ اييت أخصٖا َٔ أبإ فكاٍ: " 

فًٛ نإ املغي٠ ؼًُٗا َٔ أبزإ   ،" بٔ عاُإ، ٚنإ نايا  َا  كطأ عًٝ٘

َاًُزا أٚ زمل جم شاا ايزٓأ إٔ ٖزصٙ      ،ا  أٚ مساعا ، يبٝ ٔ ابٔ غزعس شيزو  عط 

 .ايٓػد١ ناْو  كطأ ع٢ً املغي٠ َٔ ِقَبٌ  الَٝصٙ

ٚفُٝا رنأ طبٝع١ املاز٠ ايتاضرنٝز١ ايزيت  ٛاٖزا ٖزصا ايهتزا ، فزي٣       

إٔ ٖزصا ايهتزا  "    ،(2)، ٚ بع٘ عًز٢ شيزو ايعسٜزس َزٔ ايساضغزل     (1))ايسٚضٟ(

 بل زضاغ١ امسٜ  ٚزضاغ١ املغاظٟ ".مياٌ َط ١ً اْتكاٍ 

ٖٚصا ايععِ ال ٜػتٓس .يف زيٌٝ ٜؤنس  ضزٛض َٛ زٛعاا امزسٜ  جم    

   ٟ بزٌ ْزطامل إٔ َزاز٠ ٖزصا ايهتزا  َزاز٠  اضرنٝز١         ،ٖصٙ ايٓػزد١ َزٔ املغزاظ

شيو أْٓا  ،ل  اضرنٞ َتػًػٌ  ػب َٛ ٛعاا املغاظْٟػقح١، غطزا جم 

إٔ غًُٝإ بٔ عبس املًزو  يٛ اغتعط ٓا باقٞ ْأ ابٔ بهاض، جنسٙ ٜصنط 

فإشا فٝٗا شنط اىلْصاض جم ايعكبتل، ٚشنزط اىلْصزاض   ْعط جم ٖصٙ املغاظٟ" 

جم ٖصا املصٓ ف نزإ   .. ". ٖٚٛ َا ٜؿي .يف إٔ  ٓاٍٚ أ سا  املغاظٟجم بسض

 َٔ خالٍ َعاجل١  اضرن١ٝ. 

نُا ُٜػتبعس أٜضا  َا ظعُ٘ بعض ايساضغل، َٔ إٔ ٖصٙ املغاظٟ يٝػو 

                                              
 .20. ص.ع  جم ْؿأ٠ عًِ ايتاضٜذ (1)

، حُزس  55ّ ( ص1978عبس ايععٜع غامل: ايتاضٜذ ٚاملؤضخٕٛ ايعط  ) اإلغهٓسض١ٜ: َؤغػ١ ؾبا  اجلاَع١،  (2)

، أميزٔ فزؤاز   43ّ ( ص1991 -ٖز1411 ط ٝين: املؤضخٕٛ ٚايتاضٜذ عٓس ايعط  ) بيٚا: زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 

، 32غٝس: َٓاٖج ايٓكس ايتاضرنٞ عٓس املؤضخل املػزًُل، املطنزع اياطْػزٞ، لًز١  ٛيٝزاا .غزال١َٝ، ايعزسز       

 .7ّ، ص1998
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بززاملع٢ٓ ايززسقٝل، ٚ.يززا ٖززٞ لُٛعزز١ َززٔ املززٛاز املتعًكزز١ عٝززا٠ ايززٓيب   نتابززا 


،  ٝزز  ال زيٝززٌ عًزز٢ شيززو، بززٌ  ؿززٞ بعززض َززٔ ايعبززاضاا ايززٛاضز٠ جم         (1)

"، قززس أخززص ٗا َصززحح١..ايززٓأ، بأْزز٘ َصززٓ ف جم املغززاظٟ، نعبززاض٠ أبززإ " 

فززإشا فٝٗززا شنززط اىلْصززاض جم ايعكبززتل، ٚشنززط اىلْصززاض جم  " :ٚنززصا قٛيزز٘

ٞب فٝٗززا عؿززط٠ َززٔ ايهتبززا   ، ٚقٛيزز٘ أٜضززا :" "بززسض فززأَط بٓػززدٗا، أيكزز٢ .يزز

 ،، اىلَط ايصٟ ٜعين أْٗزا نتزا  جم َغزاظٟ ايطغزٍٛ     (2)"فهتبٖٛا جم ضم..

 يٝػو لطز َسْٚاا مل  طم ملط ١ً ايتصٓٝف املط ب املبٛ .

َٚٔ ْا ١ٝ أخط٣ ٜبسٚ َٔ ْأ ايزعبي بزٔ بهزاض إٔ َزاز٠ ٖزصا ايهتزا        

أضٜذ ملط ًزز١ املغززاظٟ باملسٜٓزز١، ٚيهززٔ  ًززو نززصيو       مل  كتصززط عًزز٢ ايتزز  

فإشا فٝٗا شنط اىلْصاض جم أ سا  املط ١ً امله١ٝ، بسيٌٝ َا ٚضز جم ايٓأ " 

ٕ َصززطًمل ؤنززس لززسم َززا  ٛلززًٓا .يٝزز٘، َززٔ  ٝزز  .   "، ٖٚززصا ٜايعكبززتل..

 ٖزز(، 2-1جم ايكزطْل )  باملس١ٜٓيس٣ نت ا  ايػي٠  ُٜ٘عرب باملغاظٟ مل ٜهٔ 

بزٌ اغزتدسَٛٙ    ،املؿزطنل  زس   ٘ٚغعٚا   ايٓيبع٢ً َعاضى  فكط يًسالي١

اييت َزطا بٗزا   نٌ اىلطٛاض يًسالي١ ع٢ً  ا ،ااَع ا َصطًحَٔ َٓطًل نْٛ٘ 

 . (3)ٚاملسْٞ ٞايػي٠ ايٓب١ٜٛ بؿكٝٗا امله

أَا عٔ ؼسٜس املؤيف امكٝكٞ هلصٙ ايٓػد١ َٔ املغاظٟ، فًِ ْكف عًز٢  

بعض ايؿٛاٖس،  ػ٢ٓ ايرتاٝمل ْأ ذنػِ ٖصا اإلؾهاٍ، ٚيهٔ جم  ٤ٛ 

                                              
-ٖزز 1396 ،; ايكزاٖط٠: َهتبز١ ايبزابٞ امًزيب    1ػل ْصاض ) طٍ َٚؤياٖٛا،  طمج١:  َٚاىُل ٖٛضفتؼ: املغاظٟ (1)

 ،َهتب١ ايٓٗض١ املصزط١ٜ  :; ايكاٖط2٠ط )،  ػل ْصاض: ْؿأ٠ ايهتاب١ ايا١ٝٓ جم اىلز  ايعطبٞ 6ّ ( ص1949

 .194، 193صّ ( 1966

 .332ايعبي بٔ بهاض: اىلخباض املٛفكٝاا ص (2)

ضغزاي١ زنتزٛضاٙ غزي     ،ٖزز( 2-1ضرنٞ باملسٜٓز١ جم ايكزطْل )  اياهزط ايتزا   :ٜاغزط أنزس ْزٛض    :اْعط  اصٌٝ شيو (3)

 .175، 174ص  ،2004 ،ااَع١ املٓصٛض٠ ،ن١ًٝ اآلزا  ،َٓؿٛض٠
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بززإٔ عززط٠ٚ بززٔ ايززعبي ٖززٛ َصززِّٓف ْػززد١ املغززاظٟ ايززيت  اظٖززا أبززإ، ٚشيززو       

  :يألغبا  ايتاي١ٝ

ٕ أٚال  أبزززإ ايزززصٜٔ أي ازززٛا جم لزززاٍ  (1): عزززط٠ٚ بزززٔ ايزززعبي ٖزززٛ أبزززطظ أقزززطا

فُعًّٛ إٔ عط٠ٚ ٜأ ٞ ع٢ً ضأؽ ايطبك١ اىلٚيف َزٔ نتبزا  املغزاظٟ،     ،املغاظٟ

فٗزٛ اىلقزط     ِ . َٚٔ َذ(2)ف جم املغاظٟ  ػبُا أٚ مل ايٛاقسٟفٗٛ أٍٚ َٔ لٓ 

 ل١ً بٗصٙ ايٓػد١ َٔ املغاظٟ َٔ غيٙ.

 ،" قس أخص ٗا َصحح١ ممٔ أذل ب٘: أقط أبإ بأْ٘ أخصٖا عٔ ذك١ " ذاْٝا 

 .َٚعًّٛ نصيو إٔ عط٠ٚ بٔ ايعبي لُ  ع٢ً  ٛذٝك٘ يس٣ أٌٖ ايعًِ

"، أٟ:  قس أخزص ٗا َصزحح١  قٛي٘: " ٚضز جم ايٓأ ع٢ً يػإ أبإ  :ذاياا 

َكاب١ً ع٢ً ألٌ َؤياٗا امكٝكٞ، َٚؿٗٛض عٔ عزط٠ٚ بزٔ ايزعبي نْٛز٘ َزٔ      

امطٜصززل عًزز٢ إٔ ٜضززطً   الَٝززصٙ بززإاطا٤ املكابًزز١ بززل نتززبِٗ ٚألززٛي٘;    

٘  ٜاعززٌَززٔ مل  نززإ ٜعززسب بززٌ  ،يتصززحٝمل َززا بٗززا َززٔ أخطززا٤   مل  شيززو نأْزز

ٍ  ؟نتبزو أي٘:" فط٣ٚ ابٓز٘ ٖؿزاّ بزٔ عزط٠ٚ إٔ أبزاٙ غز       ،ٜهتب ِ  :فزأقٛ ، ؟ْعز

 .(3) هتب " ال، قاٍ: مل قًو: ،؟قاٍ: عط و نتابو

ٚأخيا  ٜبك٢ إٔ حنسز َٛقف أبإ بٔ عاُإ َٔ ٖصا ايهتا  َزٔ  ٝز    

. ٖززٌ اقتصززطا غاٜتزز٘ َززٔ ٖززصٙ ايٓػززد١ عًزز٢ لززطز   .ٖٚٓززا ْتػززا٤ٍ ،ايطٚاٜزز١

ا فٝٗزا  أّ أْ٘ ػاٚظ شيو يٝهزٕٛ ضاٜٚز١ ذنزسب  مبز     ؟،اقتٓا٥ٗا يالطالل ايصا ٞ

ٔ ؾأْ٘ جم شيو َاال  ؾإٔ  ،َٔ ضٚاٜاا  ٝزاٍ َغزاظٟ    (4)حُس بٔ عبس ايزطن

                                              
ٟ   .اىلقطإ نُا ٖٛ َكطض جم عًِ املصطًمل: ِٖ ايطٚا٠ املتكاضبٕٛ جم ايػٔ ٚاإلغزٓاز  (1) فزتمل املغٝز     :اْعزط ايػزداٚ

 .2/246 سضٜب ايطاٟٚ  :ايػٝٛطٞ ،3/174ٖزز( 1403 ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ :; بيٚا1ط )

 .9/101 ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ :ابٔ ناي (2)

 .237ص  ايهاا١ٜ :الطٝب (3)

ٕ أباٙ أٚل٢ عزط٠ٚ بطعاٜتز٘   يكب بٝتِٝ عط٠ٚ ىل ،اىللٌ املسٜين ،ٖٛ أبٛ اىلغٛز حُس بٔ عبس ايطنٔ بٔ ْٛفٌ (4)

=
 



 022 بونىالوهمىوالحقوقة مصنفىأبانىبنىعثمانىبنىعفانىفيىالمغازي

 .؟عط٠ٚ بٔ ايعبي

جم ايٛاقزز  َززٔ ٜضززطً  مبحززاٚالا فحززأ َصززازض ايػززي٠ ايٓبٜٛزز١، طًبززا   

غزٝ س إٔ أباْزا  مل    ،يًٛقٛف ع٢ً َا ْكٌ عٔ أبإ َٔ ضٚاٜاا خال١ باملغاظٟ

ْززب، ٖٚززٛ َززا ٜؤنززس أْزز٘ مل ُٜعززٔ   ُٜٓكززٌ عٓزز٘ ضٚاٜززاا شاا ؾززإٔ جم ٖززصا اجلا 

 بطٚا١ٜ ٖصٙ ايٓػد١ َٔ املغاظٟ. 

ٖٚصا ال ٜٓاقض َا غبل شنطٙ َٔ  ًكٞ املغي٠ بٔ عبس ايزطنٔ املغزاظٟ   

عٔ أبإ; ىلٕ ايعاٖط َٔ ايٓأ أْٗا ْػد١ ناييت أعطاٖا أبإ يػًُٝإ بزٔ  

١ "، ٚضمبززا أخززصٖا عٓزز٘ املغززي٠ بططٜززل " املٓاٚيزز١ " أٚ " املها بزز     ،عبززس املًززو 

ٚهلزصا قزاٍ ابزٔ     ،" ايعطض " ٚيٝؼ بططٜل ايتحسٜ  ايكا٥ِ ع٢ً " ايػُال " أٚ

 .غعس:" أخصٖا "

َٔ أْ٘ " قس  (1)ٚيعٌ َٔ اىل١ُٖٝ مبهإ َٓاقؿ١ َا شنطٙ فاضٚم ناز٠

ٚبٕ لُٛعاا جم ايػزي٠   ا اا٤ ٓا ْصٛص  سٍ زالي١ ٚا ح١ ع٢ً إٔ أباْ قس ز

فٗززصا ايكززٍٛ فٝزز٘ ْعززط َززٔ     ،ُٗززا "ايٓبٜٛزز١، ناْززو  كززطأ عًٝزز٘ ٜٚززأَط بتعًٝ   

 :ااْبل

ٝبٓزززا   –ال  ٛازززس ْصزززٛص ٚا زززح١ قاطعززز١    :أٚال   زززسٍ عًززز٢   -نُزززا ب

 .ا طالل أبإ بٔ عاُإ بتصٓٝف لُٛعاا جم ايػي٠ ايٓب١ٜٛ

" ناْو  ٝ  اقتبؼ فاضٚم ناز٠ عباض٠  ،ٖصا ايهالّ فٝ٘ يبؼ :ذاْٝا 

س يًُغززي٠ بززٔ عبززس  َززٔ غززٝام  طمجزز١ ابززٔ غززع    كززطأ عًٝزز٘ ٜٚززأَط بتعًُٝٗززا " 

.ال َغاظٟ ضغٍٛ " نإ ذك١ قًٌٝ امسٜ   :ايطنٔ بٔ  اض ، .ش ٜكٍٛ عٓ٘

=
                                               

 ،،  ٝسض آباز: زا٥زط٠ املعزاضف ايعاُاْٝز١   1يهبي) طايتاضٜذ ا :ايبداضٟ. ١غ١ٓ بض  ٚذالذل َٚا٥  ٛجم ،بعس َٛ ٘

 .4/105: ايتاضٜذ ايصٖيب، 1/145ز.ا( 

 .46ّ ( ص1980 -ٖز1400 ،زاض اياكاف١ :; ايساض ايبٝضا1٤َصازض ايػي٠ ايٓب١ٜٛ ٚ كٛميٗا ) ط (1)
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ٕ  ا   ٚنززإ نززايا  َززا  كززطأ عًٝزز٘ ٜٚززأَط   ،أخززصٖا َززٔ أبززإ بززٔ عاُززا

 ".  بتعًُٝٗا

ٖززصٙ ايرتمجزز١ غٝتضززمل إٔ ٖززصٙ ايعبززاض٠  عززٛز عًزز٢     ٚ.شا أَعٓززا ايٓعززط جم

املغي٠ بٔ عبس ايطنٔ، .شا  فايصٟ ناْو نايا  َا  كطأ عًٝ٘ ٖصٙ ايٓػزد١  

املغي٠ ٚيٝؼ أبإ بٔ عاُإ، ٚع٢ً ٖزصا فهزالّ فزاضٚم نزاز٠ جم  زل أبزإ       

  .غي لحٝمل

ٚجم ايٓٗا١ٜ خنًأ .يف إٔ أبإ بٔ عاُإ بٔ عازإ مل ٜصزِّٓف نتابزا  جم    

نُزا ذبزو إٔ    .،  ػبُا  كطض يزس٣ ايساضغزل اوزسذل   َغاظٟ ضغٍٛ ا  

ٚضاحززو  ،ْػززد١ املغززاظٟ ايززيت ناْززو عززٛظ٠ أبززإ َززٔ  ززأيٝف ؾززدأ آخززط 

 ا ايسضاغ١ َٔ خالٍ بعض ايؿٛاٖس أْٗا َٔ  صٓٝف عط٠ٚ بٔ ايعبي، ٚإٔ أباْ

  . ًك٢ ٖصٙ ايٓػد١ عٓ٘ بططٜل " املٓاٚي١ "

َاز٠ ٖصٙ املغاظٟ لٝغو لزٝاغ١  اضرنٝز١   ا ضمل نصيو َٔ ايسضاغ١ إٔ 

ٚ زبل أْٗزا    ،َٔ خالٍ َصٓف، ٚيزٝؼ لزطز َزسْٚاا  ػزب ازعزا٤ ايزبعض      

ٚمل  ٓحصززط جم أ ززسا  ايغززعٚاا   ، ًززو أ ززسا  املط ًزز١ املهٝزز١ ٚاملسْٝزز١  

 نُا قس ٜبسٚ.

إٔ أباْززا  مل ٜززعز جم  عاطٝزز٘ َزز  ٖززصٙ ايٓػززد١ عززٔ االطززالل        ززبل أٜضززا  

سٜ  عٓٗزا َزٔ املغزاظٟ،  ٝز  مل ْكزف عًز٢ أذززط       ايؿدصزٞ، ٚمل ُٜعزٔ بايتحز   

  .ْكًتٗا املصازض عٔ أبإ جم ٖصا ايؿإٔ ملطٜٚاا
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ىقائمةىالمصادرىوالمراجع
 

 أمئ فؤاز غٝس: 

َٓززاٖج ايٓكززس ايتززاضرنٞ عٓززس املززؤضخل املػززًُل، املطنززع اياطْػززٞ، لًزز١    

 .1998ّ، 32 ٛيٝاا .غال١َٝ، ايعسز

 .ٖز(256ا) حُس بٔ .مساعٌٝ ايبداضٟ :ايبداضٟ

 .ز.ا( ،،  ٝسض آباز: زا٥ط٠ املعاضف ايعاُا1١ْٝايتاضٜذ ايهبي) ط

 .ٖز(256ا )ايعبي بٔ بهاض بٔ عبس ا  اىلغسٟ  ابٔ بهاض:

اىلخبززاض املٛفكٝززاا، ؼكٝززل: غززاَٞ َهززٞ ايعززاْٞ ) بغززساز: َطبعزز١ ايعززاْٞ،   

1972)ّ. 

 .ٖز(748ا حُس بٔ أنس بٔ عاُإ ) :ايصٖيب

; ايكززاٖط٠: زاض ايغززس ايعطبززٞ، 1) ط ٚٚفٝززاا َؿززاٖي اىلعززالّ  ززاضٜذ اإلغززالّ

1996ّ). 

 ٞضْززاطٚط، حُززس ْعززِٝ ايعطقػٛغزز ؾززعٝب اىل :ؼكٝززل ،غززي أعززالّ ايٓززبال٤ 

 .(ٖز1413،َؤغػ١ ايطغاي١ :; بيٚا9ط)

 .ايعضنًٞ: خي ايسٜٔ ايعضنًٞ

 .ّ (1980 ،زاض ايعًِ يًُالٜل :; بيٚا5اىلعالّ )ط

  ػل عطٛإ: 

زاض  :بزززززززيٚاايعصزززززززط اىلَزززززززٟٛ ) جمايتاضرنٝززززززز١ بزززززززبالز ايؿزززززززاّ  ايطٚاٜززززززز١

 .(1983ّ،اياهط

  ػل ْصاض: 

; ايكزززاٖط٠: َهتبززز١ ايٓٗضززز١   2)طْؿزززأ٠ ايهتابززز١ ايآٝززز١ جم اىلز  ايعطبزززٞ    

 .( 1966ّاملصط١ٜ، 
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 .ٖز(463ا ) ٞأبٛ بهط أنس بٔ عً :ايبغسازٟالطٝب 

  ٟ َهتبززز١  :حُزززٛز ايطحزززإ ) ايطٜزززاض   :، ؼكٝزززلاجلزززاَ  ىلخزززالم ايزززطاٚ

 .ٖز(1403 ،املعاضف

 .( 1988ّ –ٖز1409 ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ :ايهاا١ٜ جم عًِ ايطٚا١ٜ ) بيٚا

 .ٖز(902حُس بٔ عبس ايطنٔ ايػداٟٚ ) ا  :ايػداٟٚ

 .ٖزز(1403 ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ :; بيٚا1فتمل املغٝ  ) ط

 .ٖز(320ا) ايعٖطٟحُس بٔ غعس بٔ َٓٝ   :ابٔ غعس

 .) بيٚا: زاض لازض، ز.ا (ايطبكاا ايهرب٣ 

 .ٖز(911ايػٝٛطٞ: عبس ايطنٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ ) ا

ؼكٝزززل: عبزززس ايٖٛزززا  عبزززس ايًطٝزززف ) ايطٜزززاض: َهتبززز١   ، زززسضٜب ايزززطاٟٚ

 .ز.ا ( ،ايطٜاض امسٜا١

 .ٖز(643عاُإ بٔ عبس ايطنٔ ايؿٗطظٚضٟ )ا :ابٔ ايصالح

زاض  :سٜٔ عزرت ) بزيٚا  َكس١َ ابٔ ايصالح جم عًزّٛ امزسٜ ، ؼكٝزل: ْزٛض ايز     

 .ّ (1977 -ٖز1397اياهط املعالط، 

 عبس ايععٜع ايسٚضٟ:

 .(1983ّ ،زاض املؿطم ع  جم ْؿأ٠ عًِ ايتاضٜذ عٓس ايعط  ) بيٚا:

 عبس ايععٜع غامل:

 .ّ (1978ايتاضٜذ ٚاملؤضخٕٛ ايعط  ) اإلغهٓسض١ٜ: َؤغػ١ ؾبا  اجلاَع١، 

 :ٖز(544عٝاض: ايكا ٞ عٝاض بٔ َٛغ٢ ايٝحصيب )ا 

.يف َعطف١ ألٍٛ ايطٚا١ٜ ٚ كٝٝس ايػُال، ؼكٝل: ايػٝس أنزس لزكط   اإلملال  

 .ّ (1970 -ٖز1379) ايكاٖط٠ زاض ايرتا ، 

 :فاضٚم ناز٠

 ،زاض اياكافزززز١ :; ايززززساض ايبٝضززززا٤ 1َصززززازض ايػززززي٠ ايٓبٜٛزززز١ ٚ كٛميٗززززا ) ط  
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 .ّ (1980 -ٖز1400

 :ٖز(277اٜعكٛ  بٔ غاٝإ ) :ٟاياػٛ

; بزززيٚا: َؤغػززز١ 2)ط ٟأنزززطّ  زززٝا٤ ايعُزززط  :ؼكٝزززل ،ضٜذاملعطفززز١ ٚايتزززا

 .(ّ 1981 ،ايطغاي١

 فؤاز غعنل:

 ٞ ٟ  : طمجزز١ ، ززاضٜذ ايززرتا  ايعطبزز فُٗززٞ أبززٛ اياضززٌ   ،حُززٛز فُٗززٞ   ززاظ

 .( 1977ّايكاٖط٠: اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتا ،  )

 قاغِ عبسٙ قاغِ:

 ..ا (; ايكاٖط٠: زاض املعاضف، ز2ايطط١ٜ امضاض١ٜ يًتاضٜذ )ط

 :ٖز(879ايسٜٔ حُس بٔ غًُٝإ )ا ٞحٝ :ايهافٝ ٞ

ايتززاضٜذ، ْؿززطٙ ضٚظْتززاٍ  ززُٔ نتززا  عًززِ ايتززاضٜذ عٓززس      عًززِ جم  املدتصززط

 .ّ (1963، لاا ايعًٞ ) بغساز: َهتب١ املا٢ٓاملػًُل،  طمج١: 

 :ٖز(774.مساعٌٝ بٔ عُط ايكطؾٞ )  :ابٔ ناي

 .ز.ا ( ،ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ) بيٚا: َهتب١ املعاضف

 حُس  ط ٝين:

 -ٖززز1411املؤضخززٕٛ ٚايتززاضٜذ عٓززس ايعززط  ) بززيٚا: زاض ايهتززب ايعًُٝزز١،    

1991) ّ. 

 َصطاٞ اىلععُٞ:

; ايطٜزززاض: ؾزززطن١ ايطباعززز١ ايعطبٝززز١  3زضاغزززاا جم امزززسٜ  ايؿزززطٜف ) ط

 .ّ (1981-ٖز1401ايػعٛز١ٜ،

 َٗسٟ ضظم ا  أنس:

َطنزززع املًزززو فٝصزززٌ   ;1ايػزززي٠ ايٓبٜٛززز١ جم  ززز٤ٛ َصزززازضٖا اىللززز١ًٝ ) ط  

 .ّ (1992 -ٖز1412 ،يًسضاغاا ٚايبحٛ  اإلغال١َٝ



 021 )29(العددىى-مجلةىمركزىبحوثىودراساتىالمدونةىالمنورة

 ٖٛضفتؼ: 

; ايكاٖط٠: َهتب١ ايبزابٞ  1ٍ َٚؤياٖٛا،  طمج١:  ػل ْصاض )طَٚاىُل املغاظٟ

 .ّ (1949-ٖز1396 ،امًيب

 .أنس بٔ أبٞ ٜعكٛ  بٔ اعاط ايعباغٞ :ايٝعكٛبٞ

 .ز.ا ( ،زاض لازض : اضٜذ ايٝعكٛبٞ ) بيٚا

 :أنس ْٛضٜاغط 

ضغزززاي١ زنتزززٛضاٙ غزززي   ،ٖزززز(2-1اياهزززط ايتزززاضرنٞ باملسٜٓززز١ جم ايكزززطْل ) 

 .2004ّ ،ااَع١ املٓصٛض٠ ،ن١ًٝ اآلزا  ،َٓؿٛض٠
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