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نً ١ٝايرتب ١ٝجاَع ١ؾٓعا٤
ادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ

317

الدولة الرسولية دولة تركمانية سلجوقية

د .عبد الغين علي االه جري

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

العدد التاسع اجمللد ( )5مارس 3102م

318

الدولة الرسولية دولة تركمانية سلجوقية

د .عبد الغين علي االه جري

الدولةُ الرسوليةُ دولةٌ تركناىيةٌ سلجوقيةٌ
وفضائلَا على الينً تيظيناً وعِلْناً وعنراىاً
مقدمة:
ررازٜخ

عٓؿررسإ َررٔ ادتررٓظ ايرتنرر ٞنررإ ضُررا ذنررس ٚذكررٛز ٖا٥ررٌ

ايرر ُٔٝاإلضررَٞ٬ا ُٖررا :ايغُر ر اص ٚايع ُررإْٛٝا زَُّررا ايغُر ر اص زكررد نرراْٛا أضرربل زت٦ٝررا
ٚأق رردّ ذك ررٛزاا يذ ٜع ررٛذ أ ٍٚذن ررس ض ررِ

املؿ رراذز ايتازغت ٝرر ١اي ُٝٓٝرر ١ي أٚا ررس

ايكرسٕ ارترراَظ اضحررسٟا ٚبايتردٜررد ضررٖٓ486 ١ررّ1093/ا عٓرردَا اضررتكدّ جشٝرراؽ
بررٔ صتررا  -زأع ايدٚيرر ١ايٓحاذٝرر١
ناْٛا مبه ١يٝطرتع بٗرِ

شَٓرر٘ – أيفرر ٞجٓرردَ ٟررٔ ا٭ ررساى ايغُ ررص

ذسبر٘ قرد ؿرَ َ٘ٛرٔ ايكر ٣ٛايُٝٓٝر ١املٓازطر)1(١ا

ثِ اضرتٛنٔ ٖر ٤٫٪ايغُررص ايرٚ ُٔٝاْردزتٛا َرا أًٖرٗاا  ٚصٚجرٛا بُٝٓٝرا ا ٚذطرٓ
أذٛاضِ املعٝػ١ٝا ٚجعًٛا ٭ْفطِٗ شعاَا ْٚكبا٤ا ٚضسعإ َا جا ٤ادت ٌٝاي اْٞ
َررٔ أبٓرراٚ ِٗ٥قررد أؾرربرٛا  ٫غتتًفرر ٕٛعررٔ بكٝرر ١ايُٓٝرر ٝا ٚضرررا ٚؾررفِٗ َ ررٔ
اضتركس ؾفا آبا ِٗ٥ايعطهس ١ٜاملُٝص ٠زكاٍ" :أَا أ٫ٚذِٖ املٛيرٛذ ٕٚبصبٝرد زًرِ
ٜفًرٛا  ٫ٚجا َِٗٓ ٤بُّع ُٜتكَ ٫ٚ ٢عسٚف ُٜسْ شح. )2("٢
 ٚع ررد ايدٚي رر ١ايسض ررٛي ١ٝأٚقرر ألً ٝررا ٚج ررٛذ ا٭ ررساى ايغُرررص ب ررائُٝا َ ررا
اإلغرراز ٠ي أْٗررِ بايتردٜررد َررٔ ايرتنُررإ أذررد أٖررِ برترر ٕٛايكبا٥ررٌ ايرتنٝرر١
ايغُص)3(١ٜا زٗر ٙايدٚي ١عرد ٚاضررت ١ايعكرد بر ايرد ٍٚايُٝٓٝر ١املطرتكً١
اإلضَٞ٬ا ٚض٬نٗٓٝا نًِٗ أ ساى َٔ ايغرصا ٚضٓطرتعس

ايعؿرس

نٝفٝر ١اْتكراضِ ي

( )1عُاز ٠ايرُٝينا صترِ ايرد ٜٔعُراز ٠برٔ عًرٖ569 ( ٞرر)ّ1173/ا رازٜخ ايرُٔٝا حتكٝرل  ٚعًٝرل ذطرٔ ضرًُٝإ ستُرٛذا َهتبر١
اإلزغ رراذا 1ا ؾ ررٓعا٤ا ٖ1425ر ررّ2004/ا ف 132ا ذ .ن رر٘ ذطر ر ٖ رردٌٜا اذتٝرررا ٠ا٫جتُاعٝررر١

ايرررُٔٝ

عؿرررس ايدٚيررر١

ايسضٛي١ٝا زضاي ١ذنتٛزاٙا قطِ ايتازٜخا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١ؾٓعا٤ا ٖ1428رّ2007/ا ف .53
()2

عُاز ٠ايُٝينا املؿدز ايطابلا ف. 133

( )3ابٔ ذحسا أمحد بٔ عً ٞبٔ ستُد ايعطكٖ852 ( ْٞ٬ر )ّ1448/ا ايدزز ايهآَ١

أعٝإ املا ١٥اي آَ١ا ذاز ايهتب ايعًُ١ٝا

بري ٚا 2ا ٖ1406رّ1986/ا د 4ف 264ا . 265
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اي ُٔٝشسشقِّ ِٗٝذت ٢بًٛغِٗ عسؽ اذتهِ زٗٝا ًفا ً ٤يٮٜٛب ٝبعرد شٚاٍ ذهُٗرِ
يً)4(ُٔٝا ٚاضترتاعٛا إٔ ظتعًٛا ايدٚي ١اييت أضطرٖٛا ٚاَترد ذهُٗرا ر ٍ٬ايفررت٠
(ٖ858 -626رر – )ّ1454 -1229/أ ٟملررد ٠بًغر َررا٥ت ٚاثٓررت ٚث٬ثر عاَررا –
جعًٖٛا أغٗس ايد ٍٚاي ١ُٝٓٝاحملًٚ ١ٝأقٛاٖا ٚأعظُٗا اشذٖازا عًر ٢اإلنر٬ما زكرد
متهٓ َٔ بطط ْفٛذٖا عًَ ٢عظِ املطاذ ١ادتغسازٝر ١يًرُٔٝا برٌ اَترد ْفٛذٖرا
ذت ٢ألاٚش اذتدٚذ ايتازغت ١ٝيًٚ ُٔٝبًر اذترسَ ايػرسٜف باذتحراش

بعر

ايفرتا .

 .1أصول بين رسول وأىسابَه:
 .1-1األصل الرتكناىي السلجوقي للرسوليني:
ممررا  ٫رر٬ف عًٝرر٘ إٔ ا٭ؾرر ٍٛا٭ ٚيطرر٬ن ايدٚيرر ١ايسضررٛيًَٛٚ ١ٝنٗررا
ع ررٛذ ي ز ررسر َ ررٔ ز ررسٚر ادت ررٓظ ايرتن رر ٖٚ ٞررِ (ايغُر ررص) اي رررٜٓ ٜٔتط ررب يي ررِٗٝ
ايط٬جكٚ ١ايرتنُرإا ٚإٔ أقردّ غيؿرَ ١ٝػرٗٛزَ ٠رٔ أضر٬ف ٖر ٤٫٪ايطر٬ن
ٖ ٞغيؿ ١ٝجدِٖ ستُد ابٔ ٖاز ٕٚبٔ أب ٞايفت برٔ ٜرٛذ ٞبرٔ زضرتِ املٓحهرٞ
ايرتنُرراْ)5(ٞا ٚقررد قٝررٌ عررٔ ٖرررا ايػرريـ يْرر٘ نررإ زجرر ٬جًٝررٌ ايكرردزا عظررِٝ
ظ يي ٝرر٘ ارتًٝف رر١
ايػررُّٕا َ ررٔ بٝرر غ ررحاع لٚ ١ز٥اض رر١ا ٚي رر٘ ٚجاٖ رر ١عٓ ررد املً ررٛىا أَِْرر ش
ايعباضٚٚ ٞثل ب٘ا زَكَسبش٘ ييٚ ٘ٝأذْرآَ ٙر٘ا ٚ

ر ير٘ باز ٝراذ زتًطر٘ بغرري ذحرابا

ٚاز فررا غررُّْ٘ عٓررد ارتًٝفرر ١ذترر ٢ا تؿرر٘ بسضررا ً٘٥ي ايػرراّ َٚؿررس(ٚ )6ي َررٔ
ٜسٜررد َررٔ املًررٛى

ا٭َررٛز ايط ررس ١ٜايرريت ُٜيػرر ٢طررسبٗا ُٜ ٚرررسف عًرر ٢نتُررإ

رتًَراُ عًٗٝررا –
فاؾرًٗٝاا  ٫ضرُٝا ايػرفَٗٓ ١ٜٛراا ذيررو إٔ ايسضرا ٌ٥املهتٛبر ١قرد  ُٜل
()4

ارتصزج٢ا عً ٞبٔ اذتطٔ بٔ أب ٞبهس بٔ اذتطٔ ( ٖ812ر)ّ1409/ا ايعطحد املطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞايرَ ُٔٝرٔ املًرٛىا
ْطيَ ١ؿٛزَٓ ٠ػٛز٠ا ٚشاز ٠اإلعٚ ّ٬اي كازر ١بادتُٗٛزٜر ١ايعسبٝر ١ايُٝٓٝر١ا ٚذاز ايفهرسا ذَػرل ا 2ا ٖ1401ررّ1981/ا
ف191ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا عٓا ١ٜستُد بط ْٞٛٝعطٌا َرتابا اضٍ٬ا ايكاٖس٠ا ٖ1329رّ1911/ا د

 1ف 28ا .29
( )5املؿدز ايطابل ْفط٘ا د  1ف .28 -1
( )6املؿدز ايطابل ْفط٘ا د  1ف .27
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زٝعسف ايكَ ّٛا ٜ ٫سٜد ارتًٝفْ ١ػسٙا ٚضررا نرإ ستُرد برٔ

ٖازٜ ٕٚتردث بًطإ ارتًٝفٚ ١بغرري زضرايَ ١هتٛبرَٓ ١ر٘ا ٜٚعرٛذ برادتٛاب غرفاٖ١ا
انُٓ٦اْا ي٘ ٚثك ١بَُّاْت٘(.)7
ٚقررد جررصّ املرر٪زين ايررُٝين ايػررٗري عًرر ٞبررٔ اذتطررٔ ارتصزجرر ٞبررُّٕ ٖررر ٙاملهاْرر١
ايعايٚ ١ٝاملٓصير ١ايسزٝعر ١ايريت بًغٗرا ستُرد برٔ ٖراز ٕٚيرد ٣ارتًٝفر ١ايعباضر ٞقرد
ناْ ايطبب
ا

غُٗ شس ب٘ ٚنغر ٢عًر٢
ين٬م يكب (زض )ٍٛعً٘ٝا زػارش ذيو ذت ٢ش
٘ ي ٫ايكً َٔ ٌٝايٓاع(.)8

٘ا زحًٗ٘ ايه ريٕٚا ٚمل شٜعُدْ ٜعسز٘ با

َررٔ ايٛاق ر جرردا ٚجررٛذ زحررٛا َعًَٛا ٝرر ١زُٝررا ٜتعًررل بٗررر ٙايػيؿرر١ٝ
املؿاذز ايتازغت١ٝا ايٚ ١ُٝٓٝغري اي١ُٝٓٝا زُرٔ اي٬زر يًٓظرس أْٓرا  ٫صترد س
ي٘

ر١

َؿاذز ايرتاجِ أ ٚاملؿاذز ايتازغت ١ٝا٭ س ٣املعاؾس ٠ي٘ عً ٢ايسغِ َرٔ أْر٘

ٜهإ ٜتُتا بػٗس ٠نبريَٚ ٠هاَْ ١سَٛق ١يد ٣ارتًٝف ١ايعباضٞا َٚا ْعسزر٘ عٓر٘
ٜ ٫تح رراٚش أْ رر٘ غيؿ رر ١ٝسنُاْ ٝرر َ ١ررٔ ايغُر ررص ٖ رراجس َ ررٔ ب رر٬ذ ٙي ايع ررسام
َٓتؿ ررل ايك ررسٕ ايط رراذع اضح ررس /ٟاي رراْ ٞعػ ررس امل رر٬ٝذٟا ٚبايت ررايُٜ ٞتشٛشقلر راُ إٔ
ارتًٝف ١ايعباضر ٞايرر ٟعُرٌ ستُرد برٔ ٖرازٕٚ

دَتر٘ ٖٛارتًٝفر ١املطرتٓحد

ب رراو أ ٚابٓ رر٘ ارتًٝف رر ١املطتك رر ٧ٝب ررٔ املط ررتٓحد ب رراو()9ا ٚيه ررٔ ر ر ش ع رردذ َ ررٔ
ايتطررا ٫٩ذرر :ٍٛملرراذا غرراذز ايعررسام َٚتررٖ ٢ررٌ زَكَر شد َهاْترر٘ املسَٛقرر١

ايررب٬

ايعباض ٞأّ إٔ َغاذز ٘ ايعسام ناْ ا تٝاز١ٜ
َررٔ احملتُررٌ إٔ ستُررد بررٔ ٖرراز ٕٚقررد اْتكررٌ ي
ا٭ ساى ايغُرص ايط٬جك١

دَرر ١أقازبرر٘ ٚأبٓررا ٤جٓطرر٘

املٛؾٌ ٚب٬ذ ايػاّا ْٚكؿد حتدٜدا ا٭ ابه ١ٝايصْه١ٝ

ٖٓاىا ْك ٍٛذيو ٭ٕ أبٓا ٙ٤قد ناْٛا

َؿس

بدا ١ٜعؿس ايدٚير ١ا٭ٜٛبٝر– ١

( )7ارتصزجٞا ايعطحد املطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞاي َٔ ُٔٝاملًٛىا ف .223
( )8ارتصزج٢ا املؿدز ايطابل ْفط٘ا ف 223ا 224ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪
أمحدا بٓ ٛزضٚ ٍٛبٓ ٛناٖس ٚع٬قا اي ُٔٝارتازج١ٝ

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف 27ا ذ .ستُد عبدايعاٍ

عٗدُٖاا اض ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتابا ّ1980ا ف.45

( )9ذ .ستُد عبدايعاٍ أمحدا بٓ ٛزضٚ ٍٛبٓ ٛناٖس ٚع٬قا اي ُٔٝارتازج١ٝ
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بٓا ً٤عً ٢زٚا ١ٜاملر٪زين ارتصزجر ٞاملٓكٛير ١عرٔ ايطرري ٠املظفسٜر ١املفكرٛذٖٚ – )10(٠ررا
َٖ ٛا ٜكٛذْا ي ايتٛقا إٔ ٚجٛذِٖ
ِٖٚ

َؿس جراَ ٤كسْٚرا بٛجرٛذ ا٭ٜرٛب ٝزٗٝراا

ٝعا ناْٛا َٔ ؾٓا٥ا ا٭ ابٝهٝر ١ايصْهٝر ١ايطرًحٛق١ٝا برٌ زمبرا إٔ ستُرد

بررٔ ٖررازٚ - ٕٚأبٓرراَ ٙ٩ررٔ بعررد – ٙمل ٜتٛجٗررٛا ي َؿررس ي ٫بٓررا ً٤عًرر ٢زغبررْ ١ررٛز
ايد ٜٔستُٛذ شْه ٞيٝهٕٛ
٬ ٚؾرر ١ايكررٍٛ

دَ ١ؾ ٬ايد ٜٔا٭ٜٛب.)11(ٞ

ٖرررا ايػررُّٕ إٔ ٖررر ٙا٭ضررس ٠سنٝرر ١غةررص١ٜا ٜررسج إٔ هررٕٛ

ضًحٛق ١ٝسنُاْ١ٝا قاذ ٗا أقدازٖا ٚذطٔ كدٜس أزساذٖا ٚي ٬ؾرِٗ يٮٜرٛبٝ
ي إٔ ٜتبٛأٚا عسؽ ايدٚي ١اي ١ُٝٓٝا٭غٗس ٚا٭بسش

عؿسٖا اإلض.َٞ٬

 .2-1عدو ثبوت إدعاء األصل العربي الغساىي للرسوليني:
ٜه رراذ اعتُ ررا اي ررُٝين إٔ ُٜٛؾشر رلش بُّْ رر٘ َُٛشذر ر ُد ايعك ٝررد٠ا يذ عتٓ ررل ايغايب ٝرر١
ايعظُررَ ٢ررٔ أبٓا٥رر٘ ايررد ٜٔاإلضررَٞ٬ا ٚيٕ با ٜٓر ارتًفٝررا املرٖبٝررٚ ١ايفهسٜرر١
ب ٝررِٓٗا زف رر ِٗٝايػ ررٝعٚ ١ايط ررٓ١ا ٜٓٚكط ررِ أٖ ررٌ ايط ررٓ ١أْفط ررِٗ َ ررا بر ر غ ررازع١ٝ
ٚذٓف١ٝا نُا ا تًرل ايػرٝع ١زُٝرا بٝرِٓٗا زفر ِٗٝايصٜدٜرٚ ١زر ِٗٝاإل

اعًٝٝر١ا

عً ٢ايسغِ َرٔ ذيرو ي ٫إٔ اعتُرا ايرُٝين – َرٔ ْاذٝر ١أ رس – ٣قرد ػرهٌ َرٔ
عرردذ َررٔ ا٭عررسام ٚا٭جٓرراعا نررإ ايعررسب
تحرراٚش ْطرربتِٗ ايرر َ %90ررٔ ايعرردذ اإل

املكدَرر١ا ٖٚررِ ايطررٛاذ ا٭عظررِا زمبررا

رراي ٞيًطررهإا غررري إٔ ٖٓرراى ْطررب أ ررس٣

ؾررغريٛٓ ٠ع ر َررا ب ر ا٭ ررساى ايغُ ررص ٚا٭نررساذ ٚا٭ذبرراؽ ٚاضٓررٛذ ٚايع ر اْ ٝا
ْٚظررسا يً كررٌ ايررداغسا ايررر ٟمتتررا ايعررسب

ايرر ُٔٝزكررد ناْ ر ضررِ ايهًُرر١

ايعً ٝرراا  ٖٚررِ ايك رراذز ٕٚعً رر ٢غ ررٝري املعاذي رر ١ايطٝاض ررٚ ١ٝاذتط ررابا ا٫قتؿ رراذ١ٜ
ٚا٫جتُاعٝرر١ا ٚمل ٜغفررٌ اذتهرراّ ٚايطرر٬ن

ايررد ٍٚاملتعاقبرر ١عررٔ ٖرررا ادتاْررب

أثٓا ٤ذهُِٗا ٚبايتاي ٞناْ ٖٓاى َساعرا ٠نربريَ ٠رٔ قِر شبًِِٗ يًكٓاعرا ٚاملٝرٍٛ
( )10ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف .28

El-Khazrejiyy; The pearl-Strings, A History of the Resuliyy Dynasty of Yemen. Ed by E.

) (11

ا ْكر ٬عرٔ ذ .ستُرد G. Browne, Gibb Memorial Series, Vol 3, London, 1906. P. 29, N 162
عبدايعاٍ أمحدا بٓ ٛزضٚ ٍٛبٓ ٛناٖسا ف .50
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ٚايسغبرا ايريت ٓتػرس

ًرو إٔ ايعسبرر٫ ٞ

أٚضررا ايعرسبا َٚرٔ أغررٗس ايكٓاعرا

ٜكبٌ إٔ عتهُر٘ ي ٫عسبرً َ ٞر٘ا ٚأْر٘ ٜٓفرس نر ريا َرٔ إٔ ٜطرته حتر ضرًرت٫ ١
ٜٛجد عً ٢زأضٗا ذانِ عسب.ٞ
ٖرررا اي ُبعْ ردُ نررإ ذاقررسا
ٚن ررإ فهريٖ ررِ ذا ٥ررب

شتًٝرر ١ايطرر٬ن ايسضررٛي ٝايرتنُررإ ايغُ ررصا

ايبر ررت ع ررٔ ٚض ررٜ ١ًٝتُهٓ رر َ ٕٛررٔ ٬ض ررا اي ررسذ عً رر٢

ؿ َِٗٛايرَ ٜٔا زتٛ٦ا  ٜري ٕٚايٓاع قدِٖ ٚظتٓد ِْٗٚيًيسٚد عًر ِٗٝحتر
ُّثس ايدعا ١ٜاملطتُس ٠بُّٕ ٖ ٤٫٪يٝطٛا عسبا بٌ أ ساى َٔ ايط٬جك ١ايغُرصا ضرا –
ٚحت قغط ٖر ٙاذتاج ١ايطٝاض ١ٝاملًر – ١ابتدعٛا زهس ٠أِْٗ َٔ أؾ ٍٛعسبٝر١
قررتاْ ١ٝغطاْ١ٝا ٚأِْٗ أذفاذ ًَٛى ايغطاضٓ ١بب٬ذ ايػاّ املٓردز َٔ ٜٔأؾٍٛ
آ ١ٝعسٜك.١
ٜعد ايطًرتإ ايسضٛي ٞا٭غسف ا٭ ٍٚعُس بٔ املظفس ٜٛضل برٔ املٓؿرٛز عُرس
ب ررٔ عً رر ٞب ررٔ زض رر( ٍٛذه ررِ رر ٍ٬امل رردٖ696–694 ٠ر رر ٖٚ )ّ1296–1294/رر ٛثاي ررت
ايط٬ن ايسضٛي ٝا ُٜعشدا ٖرا ايسجٌ أ َٔ ٍٚابتدر زهس ٠ايٓطب ايعسب ٞايغطاْٞ
نتاب٘ (نةسْزَ١ة ا٭ؾْرشابِ

يًط٬ن ايسضٛي ٝا ٚذيو

َشعْسِزَ ِ١ا٭ْْطشاب) أْ٘

ٚأض٬ز٘ َٔ ْطٌ جش شبًَ ١بٔ ا٭ ِٜٗايغطراْ ٞآ رس ًَرٛى ايغطاضرٓ ١بايػراّ()12ا ٚقرد
جرراز ٣عرردذ َررٔ َرر٪ز  ٞايرر ُٔٝايطررًرتإ ا٭غررسف
َكدَ ٤٫٪ٖ ١امل٪ز

ايرتٜٚررخ ضررر ٙايفهررس٠ا ٚ

ايْ ُٝٓٝرنس بٗا ٤ايرد ٜٔستُرد برٔ ٜٛضرل برٔ ٜعكرٛب

ادتَٓشرردٖ732 ( ٟرر)ّ1331/

نتابرر٘ ( ايطررًٛى

نبكررا ايعًُرراٚ ٤املًررٛى)()13ا

 ٚاد ايد ٜٔعبدايباق ٞبٔ عبداعٝد ايُٝاْٖ743 ( ٞر)ّ1342/

( )12ايطًرتإ املًو ا٭غسف عُس بٔ ٜٛضرل برٔ زضرٖ696 ( ٍٛرر)ّ1296/ا نةسْزَر١ة ا٭ؾْررشابِ

نتابر٘ (بٗحر١

َشعْسِزَر ِ١ا٭ْْطشرابا حتكٝرل ى.ٚ .

ضرتضت ا َٓػٛزا املد١ٜٓا بري ٚا 2ا ٖ1406رّ1985/ا ف. 58
( )13ادتٓدٟا بٗا ٤ايد ٜٔستُد بٔ ٜٛضل بٔ ٜعكٛب ( ٖ732ر)ّ1331/ا ايطرًٛى

نبكرا ايعًُراٚ ٤املًرٛىا حتكٝرل ستُرد

عً ٞا٭نٛر اذتٛايٞا َهتب ١اإلزغاذا ؾٓعا٤ا 1ا ٖ1414ر ا ّ1993ا ف 319ا .316
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ازٜخ اي)14()ُٔٝا ٚايطًرتإ ا٭زكٌ ايعباع بٔ عً ٞبٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضرل

بٔ عُس ايسضٛيٖ764 ( ٞر)ّ1376/

نتاب٘ ( ايعرتاٜا ايطٓٚ ١ٝاملٛاٖب اضٓ١ٝ

املٓاقررررب ايُٝٓٝرررر)15()١ا ٚعًر رر ٞبر ررٔ اذتطر ررٔ بر ررٔ أبر رر ٞبهر ررس بر ررٔ اذتطر ررٔ ارتصزجر ررٞ
( ٖ812ر)ّ1409/
(ٚايعكررررررٛذ ايً٪ي١ٜ٪

نتاب( ٘ٝايعطحد املطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞاي َٔ ُٔٝاملًٛى)
أ باز ايدٚي ١ايسضررٛي)16()١ٝا ٚأب ٛايكٝا ٤عبدايسمحٔ برٔ

عً ٞبٔ ايدٜبا ( ٖ944ر)ّ1537/

نتاب٘ (قس ٠ايعٕٛٝ

أ باز اي ُٔٝاملُٝر)ٕٛ

(.)17
يذا نإ ايطًرتإ ا٭غسف ا٭ ٍٚعُس ايسضٛي ٖٛ ٞأ َٔ ٍٚابتدر زهس ٠ايٓطرب
ادتدٜد يًط٬ن ايسضٛي ٝبٓا ً٤عً ٢اذتٝ ٝا ٚايدٚازا املػراز ييٗٝرا آْفرا زر ٕ
امل٪زين ايُٝين عً ٞبٔ اذتطٔ ارتصزج ٖٛ ٞأَ ٍٚر٪زين ٜكر ّٛبر ٜساذ فؿر٬ٝ

رب

– َر ررٔ ٚجٗر ررْ ١ظر ررس – ٙبتطًطر ررٌ (َٓرتكر رر )ٞنٝر ررل ايتؿر ررل ايٓطر ررب ايرتنر ررٞ
بايسضٛي٪ٜٚ ٝند أِْٗ ذ ٚٚأؾٌ قررتاْ ٞغطراْ ٞعسبرٞا زٝررنس ارتصزجرٞ

()18

إٔ ايغطاضررٓٚ ١غريٖررِ َررٔ قبا٥ررٌ ا٭شذ ايُٝٓٝرر ١سنررٛا ب٬ذٖررِ ايرر ُٔٝعٓررد ررساب
ضد َُّزب بط ٌٝايعسّ ايػٗري ايرٚ ٟزذ ذنسٙ
قباًِٗ٥

ايكسإٓ ايهسِٜا  ٚػتتٛا  ٚبع س

َٓانل َتعدذ َٔ ٠غب٘ ادتصٜس ٠ايعسبٚ ١ٝخت ّٛايػاّ ٚايعساما زهاْر

املٓرتكرر ١املُترردَ ٠ررٔ ادترر ٕ٫ٛي ايبًكررآَ ٤ررص ٫يًغطاضررٓ ١بعررد غًرربِٗ عًرر ٢بررين

( )14ابررٔ عبداعٝرردا رراد ايررد ٜٔعبرردايباق ٞبررٔ عبداعٝررد ايُٝرراْ ٖ743 ( ٞرر)ّ1342/ا بٗحرر ١ايررصَٔ

ررازٜخ ايررُٔٝا حتكٝررل

َؿرتف ٢ذحاشٟا ايكاٖس٠ا ّ1965ا ف .139
( )15ايطًرتإ ا٭زكٌ ايعباع بٔ عً ٞبٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضل بٔ عُس ايسضٛيٖ764 ( ٞر)ّ1376/ا ايعرتاٜا ايطرٓٚ ١ٝاملٛاٖرب اضٓٝر١
املٓاقب اي١ُٝٓٝا حتكٝل عبدايٛاذد عبداو ارتاَسٟا يؾدازا ٚشاز ٠اي كازٚ ١ايطٝاذ ١قُٔ زعايٝرا ؾرٓعا ٤عاؾرُ١
اي كاز ١ايعسب١ٝا ّ2004ا ف .514
( )16ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف6 - 2ا ايعطحد املطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞاي َٔ ُٔٝاملًٛىا

ف.191
( )17ابٔ ايدٜباا أب ٛايكٝا ٤عبدايسمحٔ بٔ عًٖ944 ( ٞر)ّ1537/ا قرس ٠ايعٝرٕٛ

أ براز اير ُٔٝاملُٝرٕٛا حتكٝرل ستُرد عًرٞ

ا٭نٛرا ايرتبع ١اي اْ١ٝا ٖ1409رّ1988/ا ف 299ا . 300
( )18ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف 20ا .27
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دَر ١ايدٚير١

ضً ٝبٔ ذًرٛإ املعرسٚز بايكرحاعِ; زرًرٛا سترٌ ايكرحاعِ

ايبٝصْرتٝرر١ا ٚنررإ جفٓرر ١بررٔ عُررسَ ٚصٜكٝررا ٤أ ٍٚأَررسا ٤ايغطاضررٓ ١بايػرراّا  ٚتررابا
ًفررا ٙ٩عًرر ٢ذهُٗررا ي عٗررد آ ررس أَررسا ِٗ٥جش شبًَر ١بررٔ ا٭ٜٗررِ ايررر ٟأذزى اإلضررّ٬
َٛقع ١ايريَرٛى()19ا ثرِ

ٚذ ٌ ز ٘ٝبعد اْتؿاز املطًُ عً ٢ايس ّٚايبٝصْرتٝ

از د عٔ اإلضرٓ ٚ ّ٬ؿرسش ٚذترل برب٬ذ ايرسٖ ّٚرَٚ ٛرٔ ٚازكر٘ َرٔ قَٛر٘ عًر ٢ايرسذ ٠ا
ٚظٌ

ب ٬اإلَ انٛز ٖسقٌ

زغد َرٔ ايعرٝؼ ذترَ ٢را ا

ايكطرتٓرت١ٝٓٝ

أَ ررا بٓ ررٚ ٙٛق َٛرر٘ زك ررد اْتكً ررٛا بع ررد ٚزا رر٘ ي ب رر٬ذ ا٭ ررساى

آض ررٝا ايٛض رررت٢ا

ٚاضررتكسٚا َررا قبًٝرر ١غة ررص١ٜل َررٔ أغررسف قبا٥ررٌ ايطرر٬جك ١ايرتنُررإا ٖٚرر ٞقبًٝرر١
َٓحوا ٚا تًرترٛا بٗرا  ٚعًُرٛا يغتٗراا ٚاضرتُسٚا َعٗرا ي إٔ اْكرتعر أ برازِٖ
عٔ ن ري َٔ ايٓاع; زٓطبِٗ َٔ ٜ ٫عسزِٗ ي ٖر ٙايكب ١ًٝايرتن١ٝا ثِ زذً
ٖر ٙايعػري ٠ي ايعسام َا ايط٬جك١ا ٚا ؿٌ زٝ٥طرِٗ ستُرد برٔ ٖراز ٕٚبرٔ أبرٞ
دَترر٘ بايرتسٜكرر ١ايرريت

ايفررت بررٔ ٜررٛذ ٞبررٔ زضررتِ بارتًٝفرر ١ايعباضررٞا ٚعُررٌ
ضبل ذنسٖا(. )20
 ٫غتفرر ٢عً رر ٢أذ ررد َررد ٣ايسنان ررٚ ١ايك ررعل

ٖررر ٙايكؿ رر١ا زرر ذا ن ررإ

ستُرد بررٔ ٖراز ٕٚبررٔ أبر ٞايفررت برٔ ٜررٛذ ٞبرٔ زضررتِ عسبٝرا غطرراْٝا زرُّ ٜٔضًطررً١
ْطب٘ا ٚملراذ ٖررا اْ٫كرترار ايرر ٟاترد ذرٛايٞ
ايعؿس ا٭ٜرٛب ٞعٓردَا ظٗرس ا

ر٘

طرُاٚ ١٥

طر ضرٓ ١ي بداٜر١

ايهتابرا ايتازغتٝر١ا أ ٚضرتُا ١٥ضرٓ ١كسٜبرا

ي قٝرراّ ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝا زٗررر ٙايفحررٚ ٠ٛاْ٫كرتررار

ايٓطررب ألعررٌ ا٫ضررتراي١

( )19املطعٛذٟا أب ٛاذتطٔ عًر ٞبرٔ اذتطر برٔ عًرٖ306 ( ٞرر)ّ916/ا َرسٚد ايررٖب َٚعراذٕ ادترٖٛسا ايكراٖس٠ا ّ1958ا د 2ف
109ا ا٭ؾفٗاْٞا محص ٠بٔ اذتطٔ( ٖ360ر)ّ970/ا ازٜخ ضين ًَٛى ا٭ز
( )20ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

ٚا٭ْبٝا٤ا بسي ا ٖ1340را ف .76

أ براز ايدٚير ١ايسضرٛي١ٝا د  1ف27ا ايعطرحد املطربٛى زرٚ ُٔٝيرَ ٞرٔ ايرَ ُٔٝرٔ املًرٛىا

ف223ا ايكًكػررٓدٟا أبرر ٛايعبرراع أمحررد بررٔ عًرر ٖ821 ( ٞرر)ّ1418/ا ق٥٬ررد ادتُررإ
يبساٖ ِٝا٭بٝازٟا ّ1963ا ف 96 -94ا ابٔ ايدٜباا قس ٠ايعٕٛٝ
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قاُ٥رر ١يشا ٤ستاٚيرر ١ايت ب ر َٓرر٘ا ٚبايترراي ٞطررت ري ايػررو

ؾررر ١اْتطرراب بررين

زض ٍٛي ايغطاضٓ َٔٚ ١ثِ ي ايعسب ا٭شذ ايكررتاْ.)21( ٝ
ايٚ – ُٝٓٝغريِٖ – ايررٜٔ

 َٔٚجاْب آ س ز ْ٘ عً ٢ايسغِ َٔ إٔ امل٪ز

ْكًٛا عٔ ايطًرتإ ا٭غسف ا٭ ٍٚزهس ٠اْتراٍ ايٓطب ايعسب ٞايغطاْ ٞمل ُٜطِٗبٛا
يٜساذ أ ٟفاؾ ٌٝيًفهس ٠ا ز ْٓا صتد إٔ اير ٟغغً٘ َٛقٛر بٖ ٝرر ٙايفهرس٠
بايتفاؾ ٌٝاييت دعُٗا ٖ ٛامل٪زين ارتصزجٞا ٚذيو

نتاب ٘ٝاملػاز ييُٗٝا آْفرا

(ايعطحد املطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞاي َٔ ُٔٝاملًٛى) (ٚايعكرٛذ ايً٪يٜ٪ر١

أ براز

ايدٚي ١ايسضٛي)١ٝا ٚمل ٜهتلِ بريو بٌ ؾٓل نتابا َٓفسذا ذرَٛ ٍٛقرٛر ْطرب
ايسضررٛي ٝا ٚٚظلررفَ٘ إلثبررا ا٫ذعررا ٤ادتدٜرردا ٚعشْٓرٛشٕش ٖرررا ايهترراب برر (احملؿررٍٛ
اْتطاب بين زضر )22( )ٍٛا ٜٚظٗرس َرٔ ر ٍ٬جٗرٛذ املر٪زين ارتصزجر ٞأْر٘ نرإ ٜكرّٛ
مبُٗ ررَٛ ١نً رر ١يي ٝرر٘ تُ ررٌ
ٜكدذٕٛ

اي ررسذ عً رر ٢ؿ رر ّٛايط رر٬ن ايسض ررٛي ٝاي رررٜٔ

ْطبِٗ ٜٓٚطب ِْٗٛي ا٭ رساى ايغُررص

ضرب ٌٝيقرعاف ضرًرتتِٗ ضترٛ

اعتُا ايُٝين.
ٚذاؾٌ ا٭َس إٔ ايط٬ن ايسضٛي ٝاملتُّ س ٜٔي ٛمل ٜهْٛٛا َٔ ايرتنُإ
ايطرر٬جكَ ١ررا اذترراد ا٭َررس َررِٓٗ َٚ -ررٔ املرر٪ز

ايرررٜ ٜٔرردٚزٕٚ

زًهٗررِ -

ي ٖ ررر ٙادتٗ ررٛذ إلثب ررا ع ررسٚبتِٗا ب ررٌ يٕ ايط رر٬ن ايك رردَا َ ٤ررِٓٗ مل ٜه ْٛررٛا
اررازٕٚ

ْطرربِٗا ٚمل ٜش رردرِ أذررد َررٔ امل٪ضط ر يًدٚيرر ١ايسضررٛي ١ٝأْٗررِ َررٔ غررري

ايٓطررب ايغا ررص ٟايرتنُرراْٞا بررٌ يٕ املرر٪زين برردز ايررد ٜٔستُررد بررٔ ذررامح بررٔ أمحررد
ايٝاَ ٛ ( ٞبعد ٖ702ر َٔ ٖٛٚ )ّ1302/زجاٍ ايرب ٬ايسضرٛيٞ

زررتُّ ٠ضرٝظ

ايدٚي ١عً ٢عٗد ايطرًرتإ ايسضرٛي ٞاي راْ ٞاملظفرس ٜٛضرل برٔ املٓؿرٛز ا٭ ٍٚعُرس
بررٔ عًرر ٞبررٔ زضرر( ٍٛذهررِ رر ٍ٬املرردٖ694 – 647 ٠ر ر )ّ1294 – 1249 /ا ؾشررس ش ٖرررا
املرر٪زين بررُِّْٗ َررٔ ا٭ ررساى (ايغُ رررص)ا ٚأيررل نتابررا

ررازغتِٗ  ٚ -ررازٜخ ا٭ٜررٛبٝ

( )21ذ .ستُد عبدايعاٍ أمحدا بٓ ٛزضٚ ٍٛبٓ ٛناٖسا ف .48 -46
( )22ارتصزج٢ا ايعكٛذ ا يً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف.6 - 2
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َٔ قبًِٗ – ٚجعً٘ حت عٓٛإ ( ايطُْطة ايغاي ٞاي ُشِٔ
باي)ُٔٝا ٚقاٍ
ٚختًٝر رردٖا

أ بازِ املًٛىِ َٔ ايغُررص

َكدَت٘ " :مل ٜهٔ أذد قد ؾرسف ُٖتر٘ ي أ براز ايغُرص برائُٝ
نتر رراب ٜتر رردا ٍٚي آ ر ررس اير ررصَٔا أذبب ر ر إٔ أنر رر ٕٛايطر ررابل ي

ذيو"()23ا ٚمل ٜعرت

أذد عً ٢امل٪زين ستُد بٔ ذامح ايٝاَٞا َ ٫رٔ ايطر٬ن

ايسضٛي ٝأْفطِٗ  َٔ ٫ٚغريِٖا  ٖٞٚقس ١ٜٓقانعَ ١اْع ١برُِّْٗ أ رساى غة رصوا ٚإٔ
اذعرا ٤املتررُّ سَ ٜٔررِٓٗ يًٓطرب ايعسبرر ٞايغطرراْ ٞيرٝظ يْ ٫ترراد اذتاجرر ١ايطٝاضرر١ٝ
ايرتاز ١٥اييت ٚيدٖا يذطاضِٗ مبدُّ ٣ثري ايدعا ١ٜاإلع ١َٝ٬املكاذ ٠رتؿرَِٗٛا
ضرٛا ً َٔ ٤ا٭ ١ُ٥ايصٜد ١ٜأ ٚايكٝاذا ايكَ شبًِ ١ٝا٭ س ٣عً ٢ايطاذ ١اي. ١ُٝٓٝ
.2

إجنازات الدولة الرسولية يف الينً على مستوى اليواحي التيظنية واإلدارية:

 .1-2تينية الشكل العاو للدولة وىظنَا السياسية:
نإ ايػرهٌ ايعراّ يًدٚير١

ايرُٔٝ

ايكرس ٕٚا٭َ ٚرٔ عؿرسٖا اإلضرَٞ٬

ٜتطررِ با يبطرران١ا ٚمل هررٔ ايررٓظِ اإلذازٜرر ١ايرريت عرترر ٞايدٚيرر ١غررهًٗا اي٥٬ررل –
مبفٗررً ّٛررو ايعؿررٛز – قررد انتطررب٘ ايُٝٓٝررٕٛا ٚيعررٌ قِردشّ عٗرردِٖ

كررازا ِٗ

ايكداٚٚ ١قٛعِٗ حت اذت ٍ٬ق ٣ٛأ س ٚ ٣ػسذَِٗ عً٦ٖٝ ٢ر ١ػره ٬ٝقبًٝر١
ٚضٝاضَ ١ٝؿغس ٠عًَ ٢داز قس ٕٚقرد أزكردِٖ ارتر ا ايريت طراعدِٖ عًر ٢يذاز٠
ايدٚيررٚ ١يعرتاٗ٥ررا غررهًٗا املٓاضرربا بررٌ يْٗررِ مل ُٜحررازُٚا بكٝرر ١أقرترراز ذاز اإلضررّ٬
َعسزٚ ١اضتيداّ ايٓظِ اإلذاز ١ٜاير ٟعسزتٗا ايردٖٓ ٍٚراىا ٚضررا مل صترد
َٔ َؿاذز ايتازٜخ ايُٝين

أٟ

ايكس ٕٚارتُط ١اضحسٜر ١ا٭َ ٚرا ٜػرري ي ٚجرٛذ

(اي ررٛشٜس) أ( ٚؾ رراذب ايػ ررسن )١أ( ٚاي رردٚا )ٜٔٚأ َ ٚررا ٜٓاظسٖ ررا

ٖٝان ررٌ اي رردٍٚ

اي ١ُٝٓٝاملطتكً.١

( )23ايٝاَٞا بدز ايد ٜٔستُد بٔ ذامح بٔ أمحد (  ٛبعد ٖ702رر)ّ1302/ا ايطر ُْطة ايغراي ٞاير ُشِٔ

أ برازِ املًرٛىِ َرٔ ايغُررص

بائُٝا شترت ٛباملترل اي ٜرتاْ ٞزقِ 27541ا ٚزق -1 ١با ذ .ستُد عبدايعاٍ أمحدا بٓ ٛزضٚ ٍٛبٓ ٛناٖس ٚع٬قا
اي ُٔٝارتازج١ٝ

عٗدُٖاا ف 48ا ايفت ا٭ٜٛب ٞئًُٝا ْـ ستكل َٔ نتاب ايطُط ْفط٘ا ًَرل بهتاب ا٭ٜٛبٕٛٝ

ائُٝا اض ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتابا زسر ا٫ضهٓدز١ٜا ّ1980ا ف338ا .339
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بٝد إٔ ٖرا ايٛقا قرد ا تًرل ابترداَ ً٤رٔ ظٗرٛز ايدٚير ١ا٭ٜٛبٝر – ١ايهةسذٜر١
-

ائُٝ

َٓتؿل ايكسٕ ايطاذع اضحسٟا ٚشاذ ا٭َرٛز ْكرحا  ٚكردَا

ايعؿررس ايدٚيرر ١ايسضررٛي ١ٝايرتنُاْٝرر ١ايغُصٜرر١ا ٚا ررٌ عؿررس ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝ
ايرر ُٔٝقُررَٓ ١رٓرر ٢ايتٓظرر ِٝاإلذاز ٟاذترردٜت يًدٚيرر١ا َررٔ ذٝررت نبٝعرر ١اإلذاز٠
َٚطُٝا ادتصٝ٥ا املتعًك ١بٗاا يذ أؾبر ايدٚيرٗ ١رتِ نر ريا بترطر أذاٗ٥را
اإلذازٟا زظٗس َٓاؾب جدٜرد ٠مل ٜهرٔ يًُٓٝر ٝعٗرد بٗرا َرٔ قبرٌا ٚزُٝرا ًٜرٞ
زتُٛع َٔ ١أِٖ املٓاؾب ايطٝاض ١ٝاييت ظٗس

عٗد ايدٚي ١ايسضٛي:١ٝ

 .1-1-2ىائب السلطية:
ٖ رر ٛايسج ررٌ اي رراْٞ

ايدٚي رر١ا َٓٚصيت رر٘ ف ررٛم َٓصي رر ١اي ررٛشٜسا ٚق ررد ٜط رررب

ؾ٬ذٝا ايٛشٜس زٜ ٬بك ٢ي٘ ذنسا ٚايع٬ق ١ب قْ ٠ٛا٥رب ايطرًرتٓٚ ١قر ٠ٛايرٛشٜس
ع٬ق ١عهط١ٝا زهًُا شاذ قْ ٠ٛا٥ب ايطرًرتٓ ١كًؿر قر ٠ٛايرٛشٜسا ٚنًُرا اشذاذ
قرر ٠ٛايررٛشٜس اضتطررس ؾرر٬ذٝا ْا٥ررب ايطررًرتٓ١ا ٚضرررا مل هررٔ (ْٝابرر ١ايطررًرتٓ)١
ٚظٝف ١ذا١ُ٥

ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا زٗٓاى عدذ َرٔ ايطر٬ن مل ٜعٓٝرٛا ٭ْفطرِٗ

ْٛاباا ٚايطبب

ذيو – َٔ ٚجْٗ ١ظس ٖٛ – ٟق ٠ٛغيؿٝا ايٛشزا ٤اييت بًغر

ذدا جعٌ ايط٬ن ٜػعس ٕٚبعدّ ا٫ذتٝاد ي غغٌ ْٝاب ١ايطًرتٓ ١بُّ ٟأذدل َا
ذاّ اي ررٛشزا ٜ ٤رر٪ذ َٗ ٕٚرراَِٗ يق رراز ١ي ااملٗ رراّ اي رريت ُٜفاتشر رسش ُ إٔ ٜك رر ّٛبٗ ررا ْا ٥ررب
ايطًرتٓ.١
ٚايطررًرتإ ايسضررٛي ٞاملٜ٪ررد ذاٚذ بررٔ املظفررس ٜٛضررل بررٔ املٓؿررٛز عُررس (ذهررِ
رر ٍ٬امل رردٖ721–696 ٠ررر ٖ )ّ1321–1296/رر ٛأ َ ٍٚررٔ عرر ٝشٔ ْا٥ب ررا يرر٘ا زك ررد أعح ررب
بػيؿ رر ١ٝأذ ررد أَ ررسا ٤املُاي ٝررو ايك رراذَ َ ررٔ َؿ ررس ي ب رر٬ذ اي ررُٔٝ
ٖ715ر ّ13154/يًعٌُ

ض ررٓ١

دَت٘ا ٖ ٛا٭َري ع ٤٬ايد ٜٔنػتغدٟا ٚنإ ٜتُتا

بًباقررٚ ١ذطررٔ ضٝاضررَ ١ٝررا ر ٚ ٠اضررع١

ٓظرر ِٝادتررٝؼ ايسضررٛي ٞعًرر ٢غررساز

ادتٝؼ املؿسٟا زا تؿ٘ املٜ٪د نُا مل غتتـ أذد َرٔ قبًر٘ا ٚجعًر٘ ْدار٘
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نٌ ًٛا ٘ ٚززٝك٘

ضفسا ٘ا ثِ جعً٘ ْا٥با ي٘()24ا اؾ ١إٔ ا٭َري ع ٤٬ايدٜٔ

نػررتغد ٟنررإ قررد غررغٌ ٖرررا املٓؿررب – ْا٥ررب ايطررًرتٓ – ١بررب٬ذ ايػرراّ

عٗررد

ايطًرتإ ا٭غسف ً ٌٝبٔ قٖ693 -689( ٕٚٚ٬ر)ّ1294 -1290/ا ٚقرد بًر عردذ
ازٜخ ايدٚي ١ايسضٛي١ٝ

ايرٛ ٜٔيٛا ٖرا املٓؿب

طْٛ ١اب(.)25

 .2-1-2الوزيــر:
ٖ ٛايسجٌ اي اْٞ

ايدٚي ١عٓدَا ٜ ٫تِ عْ ٝا٥ب يًطًرتٓ١ا  ٖٛٚايسجٌ

اي ايررت زٗٝررا عٓرردَا ٜتٓطررِ َٓؿررب ْٝابرر ١ايطررًرتٓ ١غيؿرر ٝص ١قٜٛرر١ا ٖٚرررا املٓؿررب
أزض ررخ از بان ررا بايدٚي رر ١ايسض ررٛي َ ١ٝررٔ املٓؿ ررب ايط ررابلا ٚأق رردّ ذك ررٛزا

ررازٜخ

ْظُٗا ايطٝاض١ٝا ٚضرا صتد إٔ ايٛشٜس نرإ َٛجرٛذا َٓرر أٜراّ ايطرًرتإ امل٪ضرظ
املٓؿ ررٛز ا٭ ٍٚعُ ررس ب ررٔ عً رر ٞب ررٔ زض رر( ٍٛذه ررِ رر ٍ٬امل رردٖ647 –628 ٠ررر–1230/
)ّ1249ا ٚأٚ ٍٚشزا ٤ايدٚيرر ١ايسضررٛيٖ ١ٝرر ٛايػررٝخ ْرراج ٞبررٔ أضررعد()26ا بررٌ يٕ بع ر
ايررٛشزا٤

ايعؿررس ايسضررٛي ٞقررد

عررٛا عرردذا َررٔ املٓاؾررب – يقرراز ١ي غررغًِٗ

َٓؿب ايٛشاز – ٠نايٛشٜس بٗا ٤ايد ٜٔستُد برٔ أضرعد برٔ َٛضر ٢ايعُساْرٚ ٞشٜرس
ايطررًرتإ املظفررس ا٭ ٍٚايرررٟ

ررا ب ر َٓؿرر( (ايررٛشٜس) (ٚقاقرر ٞايككررا)27()٠ا

ٚنررريو ايررٛشٜس َٛزررل ايررد ٜٔعًرر ٞبررٔ ستُررد ايٝرٝررٚ ٟٛشٜررس ايطررًرتإ املٜ٪ررد
ايسضررٛي ٞايرررٟ

ررا بر َٓاؾررب ث٬ثرر١ا زكررد نررإ (ايررٛشٜس) (ٚقاقرر ٞايككررا)٠

(ٚاحملتطب)(.)28

( )24ابررٔ عبداعٝرردا رراد ايررد ٜٔعبرردايباق ٞبررٔ عبداعٝررد ايُٝرراْ ٖ743 ( ٞرر)ّ1342/ا بٗحرر ١ايررصَٔ

ررازٜخ ايررُٔٝا حتكٝررل

َؿرتف ٢ذحاشٟا ايكاٖس٠ا ّ1965ا ف .129
( )25املؿدز ايطابل ْفطر٘ا ف 135 – 134ا ارتصزجر٢ا ايعكرٛذ ايً٪يٜ٪ر١
ستُد عبدايفتا عًٝرإا اذتٝا ٠ايطٝاضَٚ ١ٝظاٖس اذتكاز٠

أ براز ايدٚير ١ايسضرٛي١ٝا د  1ف  440ا د  2ف6ا ذ.

عٗد برين زضرٍٛا زضراي ١ذنترٛزا٠ا نًٝر ١اٯذابا جاَعر١

ايكاٖس٠ا ّ1973ا ف.149
( )26ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف.59

( )27املؿدز ايطابل ْفط٘ا د  1ف.292
( )28املؿدز ايطابل ْفط٘ا د  1ف303ا .304
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 َٔٚاملِٗ اإلغاز ٠ي إٔ ؾ٬ذٝا َٓؿب ايٛشاز ٠ناْ
َٚد ن ١ًٝايعؿس ايسضٛيٞا زبُٓٝا صتد ؾ٬ذٝا ٘ تٛضرا
–

ترُّزج بر جرصز
َردَ ٠عٓٝر ١صتردٖا

َد ٠أ سٓ – ٣هُؼ ن رياا ٚذيو يًع٬ق ١ب ق ٠ٛايٛشٜس ْٚا٥رب ايطرًرتٓ١

نُ ررا ض رربل ٛق ررٝر٘ا ٚ٭ض ررباب أ ررس ٣تعً ررل بسغب ررا ايط رر٬ن ايسض ررٛيٝ
ِٗ

ايػيؿ١ٝا َٚد ٣ا طار

اذتهرِ أ ٚقًتٗرا ايريت كرٛذ ي ا٫عتُراذ عًر٢

ايٛشزا ٤بػهٌ ٚاضا أ ٚأقٌ ا طاعاا ٚبٓا ً ٤عً ٢ايظسٚف ايطٝاض ١ٝاييت رتسأ أذٝاْرا
زٝه ٕٛيًٛشزا ٤ايكدز ٠عً ٢اضتغ٬ضا

ٛضٝا ؾ٬ذٝا ِٗ(. )29

 .3-1-2الكاتب:
ايسض ررٛي ٖ ٕٛٝررِ أ َ ٍٚررٔ أٚج ررد ٖ رررا املٓؿ ررب ايطٝاض ررٞ
ترر٘ بعر

ايعؿررس اإلضررَٞ٬ا ٚقررد

ررازٜخ اي ررُٔٝ

املؿرراذز ايُٝٓٝرر ١برر(نا ب ايطررس)()30ا ٚ

ترر٘

بعكررٗا (نا ررب اإلْػررا)٤ا زكررد ز ٣ٚارتصزجرر )31(ٞإٔ ايكاقرر ٞاملرر٪زين "أبررا احملاضررٔ
عبرردايباق ٞبررٔ عبداعٝررد ٚزررد ي ايررَ ُٔٝررٔ ذَػررل برتًررب َررٔ ايطررًرتإ املٜ٪رردا
املًُهرر ١ايُٝٓٝرر"١ا ٜٚرررنس ارتصزجرر )32(ٞأٜكررا إٔ قاقررٝا

ٚٚيرر ٞنتابرر ١اإلْػررا٤

ٜدع ٢ستُد بٔ عًر ٞبرٔ َٓؿرٛز قرد ":ردّ

ايدٚير ١املٜ٪دٜرٜ – ١كؿرد

عٗرد

ايطًرتإ املٜ٪رد ايسضرٛي – ٞنا برا ينْػرا"٤ا ْٚظرسا ملرا نرإ اترا بر٘ ايطر٬ن
ايسض ررٛي َ ٝررٔ اذتؿ رر ١ًٝايعًُ ٝرر ١ايغص ٜررس ٠زرر ٕ َعظُٗ ررِ ن ررإ ٜتحٓ ررب ٛي ٝرر١
نا ب اإلْػاٜٚ ٤تٛي ٕٛبُّْفطِٗ ايكٝاّ مبعظِ َٗاَ٘(.)33

( )29ذ .ستُد عبدايفتا عًٝإا اذتٝا ٠ايطٝاضَٚ ١ٝظاٖ س اذتكاز٠

عٗد بين زضٍٛا ف151ا .152

( )30ايكًكػرٓدٟا أبر ٛايعبرراع أمحرد برٔ عًررٖ821 ( ٞرر)ّ1418/ا ؾررب ا٭عػر٢

ؾررٓاع ١اإلْػراا ْطريَ ١ؿررٛز ٠عرٔ ايرتبعرر١

ا٭َري ١ٜا ٚشاز ٠اي كازٚ ١اإلزغاذ ايك َٞٛا ٚامل٪ضط ١املؿس ١ٜايعاَ ١يًتُّيٝل ٚايرت

ٚ ١ايرتباعرٚ ١ايٓػرس ا ايكراٖس ٠ا (ذا )

د  5ف.35
( )31ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف.419

( )32املؿدز ايطابل ْفط٘ا د  1ف.306
( )33ايكًكػررٓدٟا ؾررب ا٭عػرر٢
اذتكاز٠

ؾررٓاع ١اإلْػرراا د  5ف 34ا 35ا ذ .ستُررد عبرردايفتا عًٝررإا اذتٝررا ٠ايطٝاضررَٚ ١ٝظرراٖس

عٗد بين زضٍٛا ف.154
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ْٚػري ٖٓا ي َساض ِٝضًرتاْ ١ٝناْ

ؿدز يتع ٝايػيؿٝا املسغر١

يػغٌ َ ٌ ٖر ٙاملٓاؾبا  ٚعُِ ٖرر ٙاملساضر ِٝعًر ٢زجراٍ ايدٚيرٚ ١نازر ١ايككرا٠
ٚايعُرراٍ ٚجٓررٛذ ايررب ٬ايطررًرتاْ ٞيهررُُ ٞررٓ ؾرر٬ذٝا ٗا ٚاَتٝاشا ٗرراا ٚمل عررد
َطررٛغا ايكررسب َ ررٔ ايطررًرتإ املً ررو غيؿرر ١ٝذا  ٝرر١ا بررٌ ض ررعٖ ٢رر ٤٫٪اذته رراّ
 ٫تٝرراز ذ ٟٚايهفررا٤ا ٚايؿررفا ايكٝاذٜررٚ ١اإلذازٜرر ١املُٝررص – ٠نررايعًِ ٚايرردٜٔ
ٚايؿٚ ٬اذتهُ - ١يػغٌ املٓاؾب ايهبري.)34(٠
 .2-2الدواويً (الشُّدُود) يف عصر الدولة الرسولية:
مل هرٔ ايرد ٍٚايريت ذهُر اير ُٔٝبعرد اضرتك٬ضا

ايعؿرس اإلضر َٞ٬قررد

اضررتردث ايرردٚا ٜٔٚاإلذازٜرر ١أ ٚضررع ٫ضررتيداَٗاا ٚأَ ٍٚررٔ أٚجررد ايرردٚأٜٚ
ايررٚ ُٔٝغررار يررد ِٜٗاضررتيداَٗا  -بررٌ ٚبًغررٛا ذرردا نرربريا َررٔ ايدقرر١

قرربط

عًُٗا  ِ ٖ -ايط٬ن ايسضرٛيٕٛٝا ٚضررا ٜطرحٌ ضرِ رازٜخ ايرَ ُٔٝهسَرٖ ١ررا
ادتاْ ر رربا ٚض ر ررٓرا ٍٚاض ر ررتعسا

أٖ ر ررِ اي ر رردٚا ٜٔٚاي ر رريت اض ر ررتردثٗا ايط ر رر٬ن

ايسضٛيٕٛٝا  ٖٞٚنُا :ٞ ُّٜ
 .1-2-2ديواٌ اخلراج (الديواٌ السعيد):
ٚقررد ٜرتًررل عًٝرر٘ أذٝاْررا (ايرردٜٛإ ايهرربري)ا ٖٚرر ٛاملطرر ٍٚ٪عررٔ
ايدٚيرر١

نازرر ١ؾررٛزٖا ٚألُٝعٗررا

ررا يٜررساذا

بٝر املرراٍا ٚبايتررايٖ ٞرر ٛعُاذٖررا ا٭ضاضررٞ

ٚزنٓٗررا ايررسن ا ٚناْ ر يٜررساذا ايدٚيرر ١ايسضررٛي ١ٝغايبررا َررا ٓرؿررس

ررساد

ا٭زاقرر ٞايصزاعٝررٚ ١زضرر ّٛايٓيررٌ ٚايعػررٛز ٚادتصٜررٚ ١املهررٛعا ٚمل ٜطررتغِٔ ذٜررٛإ
ارتساد عٔ ب ٝاملاٍ قرتعاا زكد نإ مب اب ١ايبٓو املسنصٟ
ٚقررد عُررٌ

ايدٚي ١املعاؾس.

ٖرررا ايرردٜٛإ املٗررِ عرردذ نرربري َررٔ املررٛظف ا ٜٓكطررُ ٕٛي

قطُ بٓا ٤عً ٢نبٝع ١عًُِٗ ٚزتاي٘ املهاْٞا زَُّا ايكطرِ ا٭ ٍٚزٗرِ املٛظفرٕٛ
اإلذاز ٕٜٛايكا ُٕٛ٥عً ٢ايٛظرا٥ل املهتبٝر١ا َ ٚكدَرٖ ١ر ٤٫٪املطرت ٛا ٖٚر ٛزأع
ٖرا ايدٜٛإ َٚطٚ٪ي٘ ا٭ٍٚا ٚيعً٘ ٜٓاظس ٚشزا ٤املايٝر١
( )34ن٘ ذط ٖدٌٜا اذتٝا ٠ا٫جتُاع١ٝ

ائُٝ

ايدٚير ١املعاؾرس٠ا ٜٛٓٚبر٘

عؿس ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا ف.105
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املس ب ١اي اي ١ا ٚأَا ايكطرِ

ٜٚطاعدَ( ٙػازف ا٫ضتٝفا)٤ا ( ٞ ُّٜٚاملػد ايهبري)

اي رراْ ٞزٗررِ املٛظفرر ٕٛاملباغررس ٕٚايرررٜ ٜٔكرررتًع ٕٛباملٗرراّ املٝداْٝرر ١املباغررسَ ٠ررا
ايسعٚ ١ٝايعاَٚ ١ذازع ٞايكسا٥با ٚأُِٖٗ (َػد ادتَٗٚ( )١ػازف ادتٗرْ( )١راظس
ادتٗ)١ا ٜٚك ّٛث٬ثتِٗ بٛظا٥ل َتدزج١ا ٜٚتكا
َتعًك ١جبُا يٜساذا ايدٚي١

 ٕٛزٗٝا أذٚزا َسض١َٛا نًٗا

ٚجٖٛا املكسز.)35(٠

 .2-2-2ديواٌ اخلاص:
ناْ ر َُٗترر٘ يجررسا ٤اذتطررابا ارتاؾرر ١بررا٭َ٬ى ايطررًرتاْ ١ٝيترد ٜررد
اإلٜررساذا ٚاملؿررسٚزا ا ٚأَ ٍٚررٔ أذرردث ذٜٛاْررا ضرررا ايػررُّٕ ٖرر ٛايطررًرتإ ا٭زكررٌ
ايعبرراع بررٔ اعاٖررد عًرر ٞبررٔ املٜ٪ررد ذاٚذ بررٔ املظفررس( ٖ778رر )ّ1376/٭ٕ املؿرراذز
اييت ٝطس ايسجٛر ييٗٝا مل رنس ٖرا ايدٜٛإ قبٌ عٗد.)36(ٙ
 .3-2-2ديواٌ احلالل:
ٜٚعسف أٜكا بر(ذٜٛإ ادت)ٍ٬ا ٜٚبد ٚأْ٘ غب ٘ٝبردٜٛإ ا٭َر٬ى ايطرًرتاْ١ٝ
عٓررد املُايٝرروا جٝررت ٜكرر ٍٛاذتطررٝين(ٚ ":)37أؾررراب ذٜررٛإ ادتررْ ٍ٬فررس – ٜٔأٟ
َررٛظف اثررٓ  : -عاَررٌ َٚػررازفا ٚضُررا ج٬يرر ١ا٭َرر٬ى ٭ْٗررا ًَررو املًررو
ٚايعص ٚاملكدازْٚ "...ظسا يه سَ ٠ؿسٚزا َرتابخ ايكؿٛز ايطًرتاْ١ٝا زكرد ناْر
َس با ٗا ي ٖرا ايدٜٛإا ٜ ٫ٚؿسف َٓ٘ غريٖا(.)38
ٜٚػسف عًٖ ٢را ايدٜٛإ َػد – غري املٛظف املررنٛز ٜٔآْفرا ٜ -طرُ٢
(َػد اذتٜٚ )ٍ٬ػرت ز ٘ٝا٭َاْٚ ١ادتدٚ ١ٜاإلملاّ بعًُ٘ا ٜٚعت َٖٚ ٛطاعداٙ

( )35

ستُررد بررٔ عتٝرر ٢بررٔ ستُررد ايفٝفررٞا ا٭ذررٛاٍ ايطٝاضرر١ٝ

ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝ

عٗررد ايطررًرتإ ايٓاؾررس أمحرردا زضرراي١

َاجطتريا قطِ ايتازٜخا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١املًو ضعٛذا ٖ1420رّ1999/ا ف.195 -193
( )36ذ .ستُد عبدايفتا عًٝإا اذتٝا ٠ايطٝاضَٚ ١ٝظاٖس اذتكاز٠

عٗد بين زضٍٛا زضاي ١ف.162

( )37اذتطٝينا عً ٞبٔ اذتطٔ (  ٛبعدٖ815ر )ّ1412/ا ًَيـ ايفرتٔ ٚا٭يباب َٚؿبا اضد ٣يًهةترابا ْطريَ ١ؿرٛز ٠عرٔ
شترتٛن ١مبهتب ١ايكاق ٞي
( )38

اع ٌٝا٭نٛر – ؾٓعا٤ا ٚزق٘  - 8ب.

ستُد بٔ عت ٢ٝايفٝفٞا ا٭ذٛاٍ ايطٝاض١ٝ

ايدٚي ١ايسضٛي١ٝ
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– ايعاَررٌ ٚاملػ ررازف – َررٔ أجش ررٌ ايهتررابا َٚس ب ررا ِٗ عرراذٍ َس ب ررا امل ررٛظف
ذٜٛإ ارتساد ٚذٜٛإ ارتاف.
 .4-2-2ديواٌ الوقف:
ناْ ر

ٝررا ا٭َررٛاٍ املتعًكرر ١بررايٛقل بررب٬ذ ايرر ُٔٝذترر ٢عٗررد ايطررًرتإ

ايسضٛي ٞايسابا  ٖٛٚ -ايطرًرتإ املٜ٪رد ذاٚذ برٔ املظفرس ٜٛضرل برٔ املٓؿرٛز ا٭ٍٚ
عُس (ذهِ ر ٍ٬املردٖ721–696 ٠ررَ – )ّ1321–1296/رٔ ا تؿراف ذهراّ ايػرسر
ٖٚررِ ايككررا٠ا ٚاضررتُس ايٛقررا نررريو عٗررد ٖرررا ايطررًرتإا زاضررتردث ذٜٛاْررا
اؾ ررا ب ررايٛقلا ٚأض ررٓد أَ ررٛز ٙي ع رردذ َ ررٔ نةت رراب اي رردٚأٜٚا ٚزمب ررا مل ٜتي ررر
ل ايٛض رراٚ ٌ٥ايرت ررسم اي رريت ض رراز
ايط ررًرتإ امل ٜ٪ررد ٖ رررا اإلج ررسا ٤ي ٫مل ررا زآ َ ٙررٔ ختًرر ِ
ايككا ٠عًٗٝا

طٝري أَٛز ايٛقلا يٜساذا ٚؾرسزاا ٚبايترايٚ ٞجرٛذ ثغرسا نربري٠

اهٔ ملٔ قعل ذ ٜ٘ٓإٔ ٜت٬عب بٗا نُا ٜسٜد ذٚمنا زقٝب(.)39
ٚطتررتِ ايكرر ٍٛبُّْرر٘

عؿررس ٖررر ٙايدٚيرر ١ايفتٝرر ١ايرريت أض ررطٗا أ ررساى غةر رصو

ٚازررد ٕٚي ايرر ُٔٝقررد ظٗررس غ ررساٚ ٥ظٝفٝرر ١مل هررٔ َٛج ررٛذَ ٫ – ٠ررٔ ْاذٝرر١
املطُْ َٔ ٫ٚ ٢اذ ١ٝايػهٌ ٚايؿ٬ذٝا – زبٌ قٝاَٗراا نَُّ راٍ غرسا ٥ايكراذ٠
ٚا٭َررسا ٤املرردْٚ ٝايعطررهسٚ ٜقاقرر ٞايككرراٚ ٠غريٖرراا ٚاختررر ْ ٖررر ٙايدٚيرر– ١
يًُررس ٠ا٭ٚ

ررازٜخ ايرر ُٔٝاإلضرر - َٞ٬زَررٛشا ٚغررعازا ل ضررا ٚزاٜررا ٚأعررّ٬ا

ٚقسب ايرتب ٍٛعٓد حتسى جٛٝغٗا ٚنباز زجاضا(.)40

 إسَامات السالطني الرسوليني العلنية ومؤلفاتَه:
أثبتر ر املؿ رراذز ايتازغت ٝرر ١اي ُٝٓٝررٚ - ١ايعسب ٝرر ١بػ ررهٌ ع رراّ  -إٔ

 ٝررا

ض٬ن ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝكسٜبا ناْٛا عً ٢قدز نربري َرٔ املعسزر١ا ٚأْٗرِ ذراشٚا
ْؿررٝبا نرربريا َررٔ ايعًررّٛا ٚذؿررًٛا عًرر ٢يجرراشا َررٔ نبرراز ايعًُررا ٤زُٝررا أ رررٙٚ
( )39ارتصزج٢ا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪
اذتكاز٠

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د  1ف 390ذ .ستُد عبدايفتا عًٝإا اذتٝا ٠ايطٝاضَٚ ١ٝظاٖس

عٗد بين زضٍٛا زضاي ١ف162ا .163

( )40ارتصزجٞا املؿدز ايطابل ْفط٘ا د 1ف65ا 66ا ن٘ ذط ٖدٌٜا اذتٝا ٠ا٫جتُاع١ٝ

ائُٝ

عؿس ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا

ف.105
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عررِٓٗ َررٔ زررسٚر املعسزرر ١ايػررسعٚ ١ٝايرتبٝعٝرر١ا ٚأْٗررِ نرراْٛا ٜٓازطرر ٕٛايعًُررا٤
عؿسِٖ

ايتُّ يٝلا ٖٚرَ ٛرا ذردا بربع

ايبراذ

إٔ ٪ٜيرل نتابرا حتر عٓرٛإ

(ذهاّ اير ُٔٝامل٪يفر ٕٛاعتٗرد)41()ٕٚا ٚقرد ذرٖ ٣ٛررا ايهتراب – ٚغرريَ ٙرٔ نترب
ايببًٛٝجساز ٝررا  -ض ررسذا غ رراَ ٬دتُ ٝررا َ٪يف ررا ايط رر٬ن ايسض ررٛي ٝا ٚذن ررس
نْٗٛر ررا َرتبٛعر رر ١أّ َاشاي ر ر شترتٛنر رر١ا نُر ررا ذر رردذ أَر ررانٔ ٚجٛذٖر ررا

ذٚز

املي رتٛنا ٚاملتاذل ايٚ ١ُٝٓٝايعاملٝر١ا  ٚذيرو ذ٫ير ١قانعر ١عًر ٢إٔ َرا ذُنِرسش
َٔ ايطُا ايعًُ ١ٝيًط٬ن ايسضٛي ٝمل ٜهٔ َٔ قب ٌٝاملبايغٚ ١املد ايصا٥دا
بررٌ نررإ ٚؾررفا يٛقررا قررا ِ٥ذكٝكرر ٞزعًررٞا ٚنررإ ايطرر٬ن ٜٛؾرر ٕٛأبٓرراِٖ٤
برراذتسف عًرر ٢ايررتعًِ ٚايترؿرر ٌٝنْٛرر٘ ايعًررِ أذررد ايؿررفا اي٬شَرر ١يًًُرروا
زٗررا ايطررًرتإ ا٭زكررٌ ايعبراع بررٔ اعاٖررد عًرر ٞبرٔ املٜ٪ررد ذاٚذ بررٔ املظفررس(ذهِ
رر ٍ٬امل رردٖ778–764 ٠ر ررٜٛ )ّ1376–1362/ؾ رر ٞابٓ رر٘ ايط ررًرتإ ا٭غ ررسف اي رراْٞ
ي

اع ٌٝبٔ ايعباع (ذهِ  ٍ٬املدٖ803–778 ٠ر )ّ1400–1376/قرآٜ " :٬٥بغرٞ

يًًُو إٔ ٜعرتين بطرا٥س ايعًر ّٛذقٝكٗرا ٚجًًٝرٗاا ٜٚعظرِ غرُّْٗا ٚعترت عًٗٝرا ...
"(. )42
ٚقد َٓ ايعًُا ُ ٤كدٜسِٖ ٚاذرتاَِٗ ٚيج٬ضِ ايط٬ن ش ايسضٛي ٝش ْظرسا
يتًررو ايؿررفا ايعًُٝرر ١ايرريت متتعررٛا بٗرراا ٚذيررو ٖرر ٛايغايررب

ع٬قررتِٗ بٗررِ ا

ٚاملؿر رراذز ايتازغتٝر رر٦ًَٝ ١ر رر ١بػر ررٛاٖد ٚؾر ررٛز ن ر ر ري ٠ضر رررا ا٫ذر رررتاّ ٚايتكر رردٜس
ٚايتػحٝاا نُا نإ ايط٬ن أٜكا ُٜحًِ ٕٛايعًُاُٜٚ ٤هِٓا ٕٛضِ ا٫ذرتاّا ٖٛٚ
َ ررا ناْرر

عهط رر٘ ض ررًٛنٝا ِٗ َعٗ ررِا زهاْرر يغ ررازا املؿ رراذز رردٍ عً رر ٢ؾ ررٛز

َتعدذ ٠ضرا ا٫ذرتاّ ٚايتكدٜسا ٚنإ ايغايب عًَ ٢عاًَ ١اذتهاّ يًعًُرا ٤بُّْٗرا

( ٖٛ )41ايباذت عبداو ستُد اذتبػ. ٞ
( )42

ا٭زكٌ ايسضٛيٞا ْصٖ ١ايظسزاٚ ٤حتف ١ارتًفا٤ا ذزاضٚ ١حتكٝل ْب ١ًٝعبداملٓعِ ذاٚذا َهتب ١اي كاز١ا َه ١املهسَ١ا ف68
(ذا ) .
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()43

َعاًَ ١ذطٓ ١يَ ٫را ْردزا ٚٚؾرٌ ا٭َرس ببعكرِٗ إٔ ؾراٖسٚا ايفكٗراٚ ٤ايعًُرا٤
ٚذيو ٞ ُّٜ

أعً ٢ؾٛز ٠ا٫ذرتاّ ٚايتكدٜس.

 َٚررٔ أَ ً رر ١اإلذط ررإ ي ايعًُ ررا ٤يض رركا َ ررا ٜٛج ررب حتؿ رر َ ً٘ٝررٔ ا٭َ ررٛاٍ
ملتعٗررد ٟيٜررساذا ايدٚيرر ١عًرر ٢ا٭زاقرر ٞاملصزٚعرر ١ا ٚذيررو إٔ ن ر ريا َررٔ ايعًُررا٤
نإ ٜكتا  َٔ ٕٛزٜا أزاق ِٗٝاييت ٜصزعْٗٛرا بُّْفطرِٗ أ ٚحتر يغر ر ررسازِٗا ضررا
قرراٍ املرر٪زين اذتبٝػررٚ " :ٞناْر ايعرراذ ٠ق ر رررداا ٚذررد ٜا بررُّٕ

ٝررا زكٗرراٚ ٤ؾرراب

ٚغر ررريِٖ ٜ ٫طًُ ٕٛ٭زباب ايدٚي ١غرر٦ٝا قرطا اذ ر رررتاَا دتراْبِٗ ٚزعاٜر ١ذتكٗرِ
ٚزكِٗٗ ٚعًُِٗ ٚ ...نرا نٌ َرٔ فكر٘ َرٔ ايسعاٜرا ضر َٛزُٝرا عًٝر٘  )44(" ...ا
ٚذ يو ٜٓرتبل عً ٢نرٌ ايعًُرا٤

املٓرانل ا٭ رس٣ا يرريو ٜرس ٟٚا٭ٖردٍ( )45إٔ

ايطررًرتإ ايٓاؾررس أمحررد ايسضررٛي ٖ827 ( ٞرر )ّ1423/نررإ  ُّٜ ٫ررر عًرر ٢أزاقررٞ
عًُا ٤بٝت٘ َٔ آٍ ا٭ٖدٍ غ٦ٝاا يجر ٚ ٫٬كردٜسا ضرِا يَ ٫را قردَٖ ٙٛرِ بُّْفطرِٗ
عًرر ٢ضررب ٌٝاضدٜرر١ا ٚإٔ ٖررر ٙايعرراذ ٠قررد ضرراز عًٗٝررا ًف را ٙ٩ايط رر٬ن املٓؿررٛز
عبداو ( ٖ830ررٚ )ّ1426/ا٭غررسف اي ايرت يضررُاعٖ831 ( ٌٝررٚ )ّ1427/ايظراٖس
عتٖ842 ( ٢ٝر. )ّ1438/
ٚمل ُّْٜل ايط٬ن ايسضٛي َٔ ٕٛٝادتًٛع ب ٜد ٟايعًُا ٤املر ش ٜٔيتًكرٞ
ايعًررِ عًرر ٢أٜررد ِٜٗذترر ٢بعررد إٔ ٛيررٛا َٓاؾرربِٗ ٚعسٚغررِٗا ٖٚرررا ارتًررل ايسزٝررا
جرراَ ٤ررٔ نررِْٗٛ

ا٭ؾررٌ عًُرراْ ٤ررايٛا قطرررتا ٚازررسا َررٔ ايعًرر ّٛامليتًفرر ١نُررا

ضرربك اإلغرراز ٠ييٝرر٘ا ٚبايترراي ٞأٚجررد ٖررر ٙارتًفٝرر ١يررد ِٜٗذسؾررا عًرر ٢ايفا٥ررد٠ا
 ٚاؾ ١يذا نإ ايعامل ٚازدا ٜسأل َٔ ٢ادتًٛع ب ٜد ٜ٘عًِ ايػر ٧ٝادتدٜردا

( )43اي ٜٞٗا عبدايٖٛاب بٔ عبدايسمحٔ ايطهطهٖ904 ( ٞر)ّ1498/ا نبكا ؾًرا ٤ائُٝا حتكٝل عبداو ستُد اذتبػٞا
َهتب ١اإلزغاذا ؾٓعا٤ا 2ا ّ1994ا ف .300
( )44اذتبٝػررٞا عبرردايسمحٔ بررٔ ستُررد ( رر ٛذررٛاي ٖ810ٞرر)ّ1407/ا ررازٜخ ٚؾررابا حتكٝررل عبررداو ستُررد اذتبػررٞا َسنررص
ايبرٛث ٚايدزاضا ايُٝينا ؾٓعا٤ا 1ا ّ1979ا ف .181
( )45

ا٭ٖرردٍا أبرر ٛستُررد اذتط ر بررٔ عبرردايسمحٔ (  ٖ855رر)ّ1451/ا حتفرر ١ايررصَٔ

ررازٜخ ضرراذا ايررُٔٝا حتكٝررل عبررداو

اذتبػٞا اعُا اي كا ا أب ٛظ(ا 1ا ّ2004ا د  2ف . 250
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ٚنإ جًٛع ايط٬ن يًتًك ٞعرٔ أَ راٍ ٖر ٤٫٪ايعًُرا٤
املطحد ١ٜأذٝاْاا ٚأذٝاْا أ س٣

زتايطرِٗ ايعًُٝر١

قؿٛزِٖ .
ٝا

با ناذتكٝك ١ايساضي ١ازغتٝا إٔ ايسضٛيٚ ِٖ ٝاضرت ١ايعكد ب
ذهرراّ ايرر ُٔٝزُٝررا غتررـ اٖتُرراَِٗ ب ْػررا ٤أَررانٔ ايتعًررٚ ِٝذٚز ايترردزٜظ

َعظِ املٓانل اييت ناْ ضٝرتس ِٗ متتد ييٗٝاا ٜػٗد برريو ايعردذ ايهربري َرٔ
ايٓؿٛف ايتازغت ١ٝاملعاؾس ٠ضِ ٚاٯثاز ايباقٝر ١٭نرٖ ٍ٬رر ٙاملٓػر ا ٚضترٔ ملرا
ْك ٍٛايسضٛي ٝزرٓرٔ ْ ٫كؿرد ايطر٬ن أْفطرِٗ زرطرب ا برٌ اإلغراز ٠ػرٌُ
ْط ررا ٤قؿ ررٛزِٖ ٚأَ ررسا ِٖ٤اي رررْ ٜٔازط ررٛا ايط رر٬ن

يْػ ررا ٤امل رردازع ايعًُ ٝرر١

ٚايعٓا ١ٜبٗا .
مل ٜكل ا٭َس عٓد يْػا ٤املدازع ٚذٚز ايعًرِ ا٭ رس ٣ا برٌ يٕ عًُٝر ١اإلْػرا٤
مل هٔ بدأ يٚ ٫قد ذدذ ضا َ٪ضطرٗا َؿردز متٜٛرٌ ايرتراقِ ايرر ٟضرٛف ٜس برٕٛ
يًعٌُ بٗا ٚيًرت٬ب اير ٜٔضٝتِ ع ِٗٓٝٝيًدزاض ١زٗٝا ا ٜٚرديٓا عًر ٢ن رسٖ ٠ررٙ
بعر

املٓػر ارتر ايرررٚ ٟزذ

اعٝررٌ

املؿرراذز إٔ ايطررًرتإ ا٭غررسف اي رراْ ٞي

قرراّ بعًُٝرر ١ررسَٚ ِٝألدٜررد ذٚز ايعًررِ مبدٜٓرر ١شبٝررد ٚذرردٖا ضررٖٓ793( ١رر)ّ1389/
زػًُ ٖر ٙايعًُ١ٝ

طا ٚضت َٓػَُّ ٠ا ب َطحد َٚدزض. )46(١

ٚنر ررإ يًرر ررٛازص املتٓٛعر رر ١اير رريت زؾر رردٖا ايطر رر٬ن ايسضر ررٛي ٝيًعًُر ررا٤
َٝ٬ ٚررِٖ يكرا ٤نررٌ يصتراش عًُر ٞعتدثْٛرر٘ ذٚزٖرا اضا٥رٌ

طرابكِٗ ضترْٝ ٛررٌ

ذيررو ايػررسفا ٚيعررٌ َهُررٔ ايترتًررا ي ْٝررٌ ًررو ادتررٛا٥ص مل ٜهررٔ

قُٝتٗ ررا

املايٝرر ١ايهرربري ٠بكرردز َررا إٔ قُٝتٗررا املعٜٓٛرر ١ناْ ر ٖرر ٞاملاثًرر ١أَرراَِٗ ملررا ٜٓرربين
عًٗٝا َٔ عً ٛايك ١ُٝب أز ر ر ر ر ررساذ اعتُا ٚضررُ ٛاملهاْ ١ب ا٭قسإ.
ٚقر ررد أٚزذ امل٪ز ر رر ٕٛعر رردذا َر ررٔ ايٓؿر ررٛف اير رريت ػر ررري ي نبٝعر رر ١حتفٝر ررص
ايط٬ن ٚا٭ ١ُ٥يًعًُاٚ ٤اذتفا ٠ٚمبٓحصا ِٗ ايعًُٝر١ا َرٔ ذيرو إٔ يَراّ أُ٥ر١
( )46

ارتصزجر ررٞا ايعكررررٛذ ا يً٪يٜ٪رررر١ا ايعطررررحد املطرررربٛىا ف 460ا 461ا اب ر ررٔ اير رردٜباا أبر رر ٛايكر ررٝا ٤عبر رردايسمحٔ بر ررٔ عً ر ررٞ
(  ٖ944رر)ّ1537/ا بغٝرر ١املطررتفٝد

أ برراز َدٜٓرر ١شبٝرردا حتكٝررل عبررداو ستُررد اذتبػررٞا َسنررص ايدزاضررا ٚايبرررٛث

اي١ُٝٓٝا ؾٓعا٤ا ّ1979ا ف 99ا . 100
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ايًغ ررٚ ١ايتفطرررري ٚاذت رردٜت اإلَ رراّ زت ررد اي ررد ٜٔستُ ررد اب ررٔ ٜعك ررٛب ب ررٔ ستُ ررد
ايف ر ررريٚشاباذ ٟايػر رررياش ٖ817 ( ٟر رر )ّ1414/أٖ ر ررد ٣يًطر ررًرتإ ا٭غر ررسف اي ر رراْٞ
ي

أنب ررام زُٮٖ ررا ي رر٘ ايط ررًرتإ

اع ٝررٌ نتاب ررا ن ررإ ق ررد محً رر٘ ي زتًط رر٘

ذزاُٖررا( )47ا َٚررٓ ايطررًرتإ ا٭غررسف اي رراْْ ٞفطرر٘ غررٝخ اإلضرر ّ٬اإلَرراّ اذترراز
احملرردث أمحررد بررٔ عًرر ٞبررٔ ذحررس ايعطررك ْٞ٬املؿررس ٖ852 ( ٟرر )ّ1448/ايعرتررا٤
ايهر ري

طررب عرربري ايط ررريا )48(ٟٚعٓرردَا أٖ ررردا ٙنترراب ُٖررا ( سٜررد ٠ايكؿررس

ٚجسٜررد ٠ايعؿررس) يًعُرراذ ا٭ؾ ررفٗاْٞ

أزبررا زتًرردا نرربري ٚ ٠رنس رر٘ – أٟ

رنس ٠ابٔ ذحس  -ا٭ذب ١ٝامله َٔ ١ْٛأزبع زتًدا يرتٝفا .
ٚنإ ايطًرتإ ايٓاؾس ا٭ ٍٚأمحد بٔ ا٭غسف ي
ٖ827–803ررر َ )ّ1423–1400/ررٌ أب ٝرر٘

اع( ٌٝذهرِ ر ٍ٬املرد٠

ك ررد ِٜادت ررٛا٥ص ايه رربري ٠يًعًُ ررا ٤عً رر٢

نتبِٗ اييت ٜك َٕٛٛبتُّيٝفٗاا زكد ز ٣ٚامل٪زين اإلَاّ ي

اع ٌٝبٔ أب ٞبهس املكرس٨

( ٖ837ر )ّ1433/أْ٘ أجاش ٙبُّيل ذٜٓاز عً ٢نتاب٘ ايػٗري (عٓٛإ ايػسف ايرٛا
عًِ ايفك٘ ٚايعسٚ

ٚايتازٜخ ٚايٓرٚ ٛايكٛا ) ٚأجس ٣ي٘ املس با (.)49

يٕ عاَ ررٌ ايط رر٬ن ايسض ررٛي َ ٝررا ايعًُ ررا ٤غ ررري اي ُٓٝرر ٝايٛاز ررد ٜٔي
اي ُٔٝقد نإ ممٝصا يًغا١ٜا ٚناْ ذفا ِٗ ٚبٗرِ َكرسب امل رٌا زكرد ٓراٖٛا
اذتفررا ٠ٚبٗررِ ٚذطررٔ اضتكررازتِٗا زعًرر ٢ضررب ٌٝامل رراٍ ْررس ٣إٔ ايطررًرتإ ا٭غررسف
اي رراْ ٞي

اعٝررٌ قررد برراي

اضررتكباٍ اإلَرراّ زتررد ايررد ٜٔايفريٚشابرراذٚ ٟأعرترراٙ

زضررِ قررٝاز لٜ ١بً ر أيررل ذٜٓرراز ذٖرر(()50ا نُررا أغرردم عًٝرر٘ عرتا٥رر٘ أقررعاف ذيرروا

( )47

ايػٛناْٞا ستُد بٔ عً ٞبٔ ستُد ( ٖ1250ر)ّ1834/ا ايبدز ايرتايا مبراضٔ َٔ بعد ايكسٕ ايتاضاا حتكٝل ذ .ذط
ايعُسٟا ذاز ايفهس املعاؾسا بري ٚا ٚذاز ايفهسا ذَػلا 1ا ّ1998ا ف .799

( )48ايطياٟٚا ستُد بٔ عبدايسمحٔ ( ٖ902رر)ّ1496/ا ادتٛاٖس ٚايدزز

س

 ١غٝخ اإلضر ّ٬ابرٔ ذحرسا حتكٝرل ذ .ذاَرد

عبداعٝد ٚآ سا دتٓ ١يذٝا ٤ايرتاث باعًظ ا٭عً ٢يًػ ٕٚ٪اإلض١َٝ٬ا ٖ1406رّ1986/ا د  1ف . 91
( )49املؿدز ايطابلا ْفظ ايؿفر.١
( )50

ذنررس ارتصزجرر ٞإٔ املبً ر ايررر ٟأَررس برر٘ ايطررًرتإ ا٭غررسف يًُحررد ايفريٚشابرراذ ٟنررإ أزبعرر ١آ٫ف ذزٖررِ يهررٜ ٞطررتع برر٘
يًٛؾ ٍٛيي٘ٝ

شبٝد ا  ٚشبٝد أعرتاًٗ َ ٙاا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪ا د  2ف .218
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ذاز ًٝرل بر٘ ٚمبٓصيتر٘ا ٚجًرظ ييٝر٘ ٜطرُا ؾرر ٝايبيراز)51(ٟا ٚأقرس يرر٘

َٔ ا٭ضباب َا جعً٘ ٜعٝؼ

بٛذ َٔ ١ايعٝؼا زبًغ نتب٘ زكرط قُٝر ١فرٛم

ارتُط أيل َ كاٍ َٔ ايرٖب(. )52
مل ٜكررل ا٭َررس بايطررًرتإ ا٭غررسف ي

اعٝررٌ عٓررد ذيررو اذتررد َررٔ ايسعاٜرر١

يًُحررد ايفريٚشابرراذٟا بررٌ َٓررر٘ َررٔ اي كررَ ١ررا َ ٫صٜررد عًٝرر٘ عٓرردَا قرراّ
ابٓت٘ يٓفط٘  ٚصٚجٗاا ثِ ع٘ٓٝ

رتبرر١

َٓؿب ٖر ٛأعًرَٓ ٢ؿرب ٜؿرٌ ييٝر٘ ايعًُرا٤

اي ُٔٝآْراىا  ( ٖٛٚقاق ٞايككا)53()٠ا َٓ ٚتؿرل ضرٖٓ800( ١رر )ّ1397/ملرا زرس
ايفريٚشابرراذَ ٟررٔ ررُّيٝل نتابرر٘ ( اإلؾررعاذ ي ذزجررر ١ا٫جتٗرراذ) ذُُِ رٌش ي برراب
ايط ررًرتإ ا٭غ ررسف َسزٛع ررا ب ررايرتبٚ ٍٛاملغ رراْٞا ٚذك ررس ض ررا٥س ايفكٗ رراٚ ٤ايكك ررا٠
ٚايرتًبٚ ١ضازٚا أَاّ ايهتابا  ٖٛٚث٬ث ١زتًدا عتًُ٘ ث٬ث ١زجاٍ عً ٢زٚ٩ضِٗا
زًُا ذ ٌ عً ٢ايطًرتإ  ٚؿفر٘ أجاش ٙب ٬ث ١آ٫ف ذٜٓاز(. )54
ٚعررٛذ ٠ي ذنررس إٔ ايطرر٬ن ايسضررٛي ٝناْ ر ضررِ امل٪يفررا ٚاملؿررٓفا
ايعًُٝرر ١ادتًًٝرر١ا ٚأْٗررِ – َٚعٗررِ َعظررِ ا٭ُ٥رر ١ايصٜدٜرر ١برراي – ُٔٝقررد ْازطررٛا
ايعًُا ٤املتفسغ

عردذ امل٪يفرا ٚجٛذ ٗراا ٚضرٓهتفٖٓ ٞرا بررنس امل٪يفرا ايريت

ؾر ررٓفٗا اثر ررٓ َر ررٔ ٖر رر ٤٫٪ايطر رر٬ن ; ٭ٕ عر ررس

ٝر ررا َ٪يفر ررا ايطر رر٬ن

ايسضررٛي ٫ ٝتطررا يرر٘ ٖررر ٙايٛزقرر ١ايبر ٝرر١ا ٚأَررا ايطررًرتإ ا٭ ٍٚزٗرر ٛايطررًرتإ
ايسضررٛي ٞاملظفررس ٜٛضررل بررٔ املٓؿررٛز ا٭ ٍٚعُررس بررٔ عًرر ٞبررٔ زضرر( ٍٛذهررِ ررٍ٬
املدٖ694–647٠ر )ّ1294–1249/قد ؾٓل نتابا
طرررٝري ايهٛانرررب)ا ٚنتاب ررا آ ررس
يًعٝررإ)ا ٚثايررت

ايفًو ٖٝ ( ٛطري املرتايب

ايرت ررب ٖ رر( ٛايبٝرررإ

ايؿررٝديٖ ١رر ( ٛاملعتُررد

نػرررل عًرررِ ايرترررب

ايدٜٚرر ١املفررسذ)٠ا ٚنترراب زسٜررد

( )51اي ٜٞٗا نبكا ؾًرا ٤ائُٝا ف 297ا ارتصزجٞا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪ا د  2ف 218ا 235ا . 236
( )52

ايػٛناْٞا ايبدز ايرتاياا ف . 799

( )53

املؿدز ايطابل ا ف  798ا . 799

( )54

ارتصزجرٞا ايعكرٛذ ايً٪يٜ٪ر١ا د  2ف 244ا ٚقررد ضربك يغراز ٠اإلَراّ ايػرٛناْٞا ايبرردز ايرتراياا ف 799ا عرٔ إٔ ايطررًرتإ
ا٭غسف أجاش اعد ايفريٚشاباذ ٟعٔ نتاب أٖردا ٙييٝر٘ برُّٕ َرٮ ا٭نبرام ايريت أذكرس ٙزٗٝرا ذٖبراا  ٫ٚأذزٖ ٟرٌ املكؿرٛذ
ايسٚاٜت ٖ ٛايهتاب ْفط٘ أّ أُْٗا نتابإ شتتًفإ .
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َٛقٛع٘ا ٜتٓا ٍٚؾٓاع ١ايهتاب ٚألًٝردٚ ٙعٓٛاْر٘ (امليررتر
ٚي رر٘ نت رراب
ٚنتاب

ايرتسا ٥ررل ٚا٭ذب ٖ رر ( ٛايعكرررد ايٓفرررٝظ

زٓر ٕٛايؿرٓا)ا

َفانٗررر ١ادتًرررٝظ)ا

ا٭ذاذٜت ايرتغٝبٚ ١ٝايرتٖٝب.)55(١ٝ

ٚايطًرتإ اٯ س ٖ ٛايطًرتإ ايسضرٛي ٞا٭غرسف ا٭ ٍٚعُرس برٔ املظفرس ا٭ٍٚ
ٜٛضر ررل بر ررٔ املٓؿر ررٛز ا٭ ٍٚعُر ررس بر ررٔ عًر رر ٞبر ررٔ زضر رر( ٍٛذهر ررِ ر رر ٍ٬املر ررد–694٠
ٖ696ر )ّ1296–1294/ث٬ث ١عػس َؿٓفاا أذدٖا
( اإلبداٍ ملا

اذتاٍ

ايرترررب) ٚي رر٘

عًِ ايدٚ ١ٜٚايؿٝدي ١عٓٛاْر٘

ايدٚ ١ٜٚايعكاقري)ا ٚي٘ نتاب

ايفً ررو ٚامل٬ذ رر ١ايبرس ٜرر ١نتاب ررإ ُٖ ررا (ايتبؿرررس٠

ايٓحر(ٚ )ّٛاإلضرترس٫ب)ا  َٔٚايرتسٜل إٔ ي٘ نتاب
ايبٝرترس)٠ا نُا إٔ ي٘ أٜكا
ايف٬ذر ر (ٚ )١ايتفاذررر١
ا٭ؾراب

ايرترب عٓٛاْر٘ (ادتراَا

َعسزررر ١ايف٬ذررر)١ا  َٗٓٚررا

َعسزر١

ا٭ْط رراب نت رراب (نسزررر١

ا٭ْطاب)ا ٚي٘ نتاب

ايسٜ٩ا َس ب عً ٢ذسٚف املعحِ عٓٛاْ٘ (اإلغاز٠
(ا٫ؾرتبا )  (ٚايدٌ٥٫

ايبٝرتس ٠عٓٛاْ٘ (املغين

عً ّٛايصزاع ١نتابإ ُٖا (ًَ امل٬ذر١

َعسز ١ا٭ْطاب) (ٚجٛاٖس ايتٝحإ

عًرررِ

عبري

ايعباز)٠ا نتابإ آ رسإ ُٖرا:

َعسز ١ا٭ٚقا ٚاملٓاشٍ)(.)56

 اليَضة العنراىية العلنية يف الينً يف العصر الرسولي:
َررا إٔ ايرر ُٔٝقررد بررسر أبٓاٖ٩ررا ايكرردَاَ ٤ررٔ ذ ٟٚا٭ؾرر ٍٛايعسبٝررَٓ ١ررر أٜرراّ
ذكازا ِٗ ايطابك ١يكٝاّ اإلضّ٬

ايُٓ ٛايعُساْرٚ ٞايتُٝرص

بايسغِ َٔ ذيو ي ٫إٔ ٖٓاى رتٛزا أ س٣

جرٛذَ ٠عُرازِٖا

ٖرا املكُاز جاْ ٤تٝحر ١يرت٬ق

ارتر ر ا بر ر أبٓا ٗ٥ررا ٚايعٓاؾ ررس ادتد ٜررد ٠ايٛاز ررد ٠ا٭ ررساىا ٚأٖ ررِ املط ررتردثا
املعُ رراز ٖ ٟرر ٞبٓ ررا ٤املساز ررل ايتعً ُٝٝرر ١نامل رردازع ايعًُ ٝرر ١باإلق رراز ١ي املسازرررل

( )55

عبداو ستُد اذتبػٞا ذهاّ اي ُٔٝامل٪يف ٕ ٛاعتٗدٕٚا ذاز ايكسإٓ ايهرس ِٜا برري ٚا ايرتبعر ١ا٭ ٚا  ٖ1399ر ّ1979 /ا
114 -112ا عبررداو قا٥ررد ذطررٔ ايعبرراذ ٟا اذتٝررا ٠ايعًُٝرر١

شبٝررد

عٗررد ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝا زضررايَ ١اجطررتريا نًٝرر١

ايػسٜعٚ ١ايدزاضا اإلض١َٝ٬ا جاَع ١أّ ايكس٣ا ٖ1414رّ1994/ا ف.109
( )56

عبداو ستُد اذتبػٞا ذهاّ اي ُٔٝامل٪يف ٕٛاعتٗدٕٚا 119 -115ا عبداو قا٥د ذطٔ ايعباذ ٟا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ
عٗد ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا ف.110
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ايعُساْ ٝرر ١ايؿ ررٛز ١ٝاملػ ررٗٛز ٠ررازد اي رر ُٔٝبارتاْك رراٚا ٚا٭زبرت رر١ا  ٖٚرر ٞأزه رراز
َعُاز ١ٜجدٜد ٠مل ٜعسزٗا اي ُٔٝقبٌ ٚزٛذ ٖر ٙايعٓاؾس يي. ٘ٝ
ذنررس زتُٛعررَ ١ررٔ املؿرراذز ايتازغتٝرر ١ايُٝٓٝرر ١املعتُررد )57(٠إٔ ا٭ ٜررٛبٝ
ا٭نساذ ِٖ أ َٔ ٍٚاضتردث املباْ ٞاملطُا ٠باملدازع ايعًُ١ٝ

ايرُٔٝ

أٚا رس

ايكسٕ ايطاذع اضحس)58(ٟا ٚقد اْتػس زهسٖ ٠ررا ايٓرٛر َرٔ ايٓػرا املعُرازٟ
ن ري َٔ أضتا ٤ايب٬ذا  ٚبعا يريو اشذٖس اذتٝا ٠ايعًُٝر ١بػرهٌ ظتعًٓرا ْرصعِ
إٔ ظٗٛز املدازع ٜعد ْكرت ١اْعرتاف ازغتٝر١
ازغتٗررا اإلض ررَٞ٬ا ٚق ررد أثبت ر بعرر
أصتصٖا بع

ايبراذ

َطرري ٠اذتٝرا ٠ايعًُٝر١

ايرُٔٝ

ايدزاض ررا املتيؿؿررٚ ١ايعُٝك رر ١اي رريت

ايُٓٝرٚ ٝايطرعٛذ ٜإٔ املردازع مل هرٔ رترٛزا َعُازٜرا

زرطبا زكد از بط بٗا رتٛز يذاز ٟعًُ ٞمت ٌ زُٝا اقرتٕ بٗا َٔ ٖ٦ٝا
عاي ٝرر ١ايهف ررا٠٤ا ق رراّ َ٪ضط رر ٖ ٛررر ٙامل رردازع بتٛؾ ررٝل غ ررسٚ

دزٜظ

ع ٗٓٝٝررا ٚحتد ٜررد

َطتركا ٗا املايٚ ١ٝاملعٝػ١ٝا بٌ ٚحتدٜد أذٚاز غاغً ٛايٛظا٥ل اإلذاز ١ٜاملطراعد٠ا
ٚأعررداذ ايرترر٬ب املتٛقررا اطتررسانِٗ
ايطبل

أْػرررتٖ ١ررر ٙاملرردازع()59ا ٚيذا نررإ غررسف

يظتاذ ٖرا ايترتٛز ايٓٛعٜ ٞعٛذ يٮٜٛب ٝا٭نرساذ زر ٕ غرسف ْػرسٖا

َعظِ أضتا ٤اي ُٔٝقد ضحً٘ امل٪ز  ٕٛايُٝٓٝر ٕٛيٮ رساىا ضرٛا ٤ايغُررص ايسضرٛيٝ
أ ٚايع ُاْ ٝزُٝا بعد.
مل ٜشرتةٌ ايكسٕ ايتاضا اضحس ٟعً ٢اي ُٔٝيٚ ٫قد أؾب يًُدازع ذٚز
ايؿداز٠
( )57

يْعاؽ اذتٝا ٠ايعًُ ١ٝزٗٝاا ٚذيو ملا أ ٙ٫ٚايط٬ن ايسضٛئَ ٕٛٝ

ادتٓرردٟا ايطررًٛىا د2ا ف 536ا ارتصزجررٞا ايعطررحد املطرربٛىا ف 173ا ابررٔ عبداعٝرردا بٗحرر ١ايررصَٔ

ررازٜخ ايررُٔٝا

ف.135
( )58

ذاز جدٍ ٚاضا ب ايباذ
ضِا اْظس بع

املٗتُ بتازٜخ اي ُٔٝاإلض َٞ٬ذٖ ٍٛر ٙايسٜاذٖ ٌٖ :٠ر ٞيٮنرساذ ا٭ٜرٛب ٝأّ أْٗرا ضرابك١

فاؾٖ ٌٝرا ايٓكاؽ عٓد ذ .عبدايغين عً ٞا٭ٖحسٟا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

اي َٔ ُٔٝبدا ١ٜايكسٕ ايتاضرا

اضحس ٟذت ٢ضٝرتس ٠ايع ُاْ ٝعًٗٝاا زضاي ١ذنتٛزاٙا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١املٓؿٛز٠ا َؿسا ّ2008ا ف .202 -193
( )59

ذ .عبردايعصٜص بررٔ زاغرد ايطررٓٝدٟا املرردازع ايُٝٓٝر١
أمحد امليتازا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

ائُٝ

ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝا 1ا ّ2003ا (ذا ٕ)ا ف 47 - 45ا عبرردايسمحٔ

ايكسْ ارتاَظ ٚايطاذع اضحرس ٜا زضرايَ ١اجطرتريا قطرِ ايترازٜخا نًٝر١

اٯذابا جاَعرر ١ؾررٓعا٤ا ّ2004ا ف114 –101ا ذ .عبرردايغين عًرر ٞا٭ٖحررسٟا اذتٝررا ٠ايعًُٝرر١

ايررَ ُٔٝررٔ بداٜرر ١ايكررسٕ

ايتاضا اضحس ٟذت ٢ضٝرتس ٠ايع ُاْ ٝزٗٝاا ف 202 -193ا 379 -363ا . 454 -448
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ايعٓاٚ ١ٜاٖ٫تُاّ بٗاا ٚقد بًغ َٔ ايه سٚ ٠بسٚش ا٭ثس إٔ قاّ بع
بهتاب ١زضاي ١أناذاَ ١ٝطتكً ١عٓٗا ٚعٔ أثسٖا عً ٢اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

ايباذ
ائُٝ

عٗد ايدٚي ١ايسضٛي)60(١ٝا ٚقاّ َ٪زين اين َعاؾس ب ؾداز نتاب ذٍٛ
َٛقٛعٗا()61ا ٚناْ ٖر ٙاملدازع ٖ ٞاملٝدإ ا٭بسش ايرَ ٟازع ز ٘ٝزَٛش ايفهس
اإلضٚ َٞ٬ايعسبٞ

ايْ ُٔٝػانِٗ ايعًُٞا ٚ

ايه ري َٔ ايٛازد ٜٔعً ٢أز
ٚ

ضاذا ٗا ٌْٗ َٔ َعِٗٓٝ

اي َٔ ُٔٝأبٓا ٤اإلض.ّ٬

يذؿا ١ٝ٥ػٌُ نٌ املدازع ايعًُ ١ٝاييت بٓٝ

ايسضٛي ١ٝاملبهس
اضحس ٟايتاضاا
َدزض ١عًُ١ٝ

()62

ابتدا َٔ ً٤عٗد

بدا ١ٜايكسٕ ايطابا اضحس ٟذت ٢ضكٛنٗا

يذؿا ١ٝ٥مشً نٌ ذيو بً عدذٖا َاٚ ١٥ث٬ث ٚ ١طع
أغًب َٓانل ائُٝا ٚعٓدَا مشٌ ٖرا ايسقِ املدازع اييت

بٓ ٝقبٌ َد ٠ايدزاض ١زريو عً ٢اعتباز إٔ ٖر ٙاملدازع
َعتُد٠

َٓتؿل ايكسٕ

ٝعٗا مل هٔ

متًٜٗٛا عًَ ٢ا ٜٓفك٘ َ٪ضطٖٛا عًٗٝا َٔ أَٛاضِ ايٓكد١ٜا بٌ يٕ

املدزضرَٗٓ ١ا مل هٔ تبًٛز زهس ٠يْػراٗ٥ا ي ٫بعد إٔ ٜكُٔ ضا َ٪ضرطٗا َٔ
املٛازذ ايعٚ – ١ٝٓٝغايبا َا ناْ أزا ٍ شزاعُ َ ١ٝسَ – ٠ا ٜكُٔ اضتُسازٖا
أذاْ ٤ػانٗا َا ذاّ زٜا ٚقفٗا ظتس ٟيْفاق٘ عًٗٝاا يريو زكد ن ر ر ررإ امل٪ض ررظ
ٜتررٛزٜٚ ٢ت ر ررٛز ٢بعر ررد ٙأن س َٔ ج َٔ ٌٝأبٓاٚ ٘٥أذ ررفاذٚ ٙاملدزضَ ١طتُس٠
أذا ٤زضايتٗا نُا ي ٛنإ امل٪ضظ َػسزا عًٗٝا ٜطدذ َطري ٗا ٜٚدزٗا ي
ا٫ضتُساز.

( )60

ٖ ٛايباذت عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝد ٟا املدازع ٚأثسٖا ع ً ٢اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

ائُٝ

عؿس ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝا زضاي١

املاجطتري ا نً ١ٝايعً ّٛا٫جتُاع ١ٝجباَع ١اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛذ اإلض ١َٝ٬ا ٖ1410ر. ّ1990/
( )61
( )62

ٖ ٛايكاق ٞي

اع ٌٝا٭نٛر ا ٚنتاب٘ ٖ( ٛاملدازع اإلض١َٝ٬

ا٭نررٛرا ايكاقرر ٞي

اي ٖٛٚ )ُٔٝأذد َساجا ذزاضتٓا ٖر.ٙ

اعٝررٌ بررٔ عًرر ٞبررٔ اذتط ر ا املرردازع اإلضرر ١َٝ٬ا َ٪ضطرر ١ايسضرراي١ا بررري ٚا 2ا  ٖ1406ررّ1986/ا

ف. 445 –437
Sadek, Noha, Patronage and architecture in Rasulid Yemen , 626-858 A.H. / 1229-1454
 A.d., PH.D. thesis, the university of Toronto, Canda, 1990, p 190 – 200ا ْكر ٬عرٔ ايفٝفر ٞا
ا ٭ذٛاٍ ايطٝاض١ٝ

ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝا ف . 45
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َٚررٔ جاْررب آ ررس زكررد اق رررتٕ باْتػرراز ايتؿررٛف بررائُٝ

رر ٍ٬ايكررسْ

ايطرراذع ٚايطررابا اضحررسٖٚ - ٜرر ٞاملررد ٠ايرريت تررصأَ َررا ايٛجررٛذ ا٭ٜررٛبٞ
اي ررٚ ُٔٝب ررداٜا اذته ررِ ايسض ررٛي -ٞظٗ ررٛز ْ ررٛر جد ٜررد َ ررٔ ايٓػ ررا ايعُساْ ررٞ
املعُازٟا أ ٖٛٚ ٫ايصٚاٜا ٚا٭زبرتٚ )63(١ارتاْكاٚا ا ٖٚررا ايٓرٛر َرٔ ا٭بٓٝر ١ناْر
قد عسزتٗا بع
ايصٚاٜا ٚا٭زبرت١

أقرتاز ايعرامل اإلضر َٞ٬ايريت ُٚجِردش زٗٝرا ايتؿرٛفا ٚقرد اْتػرس
اير ُٔٝبػرهٌ ٫زر يًٓظرسا ٚنرإ َعظُٗرا

املُتد ٠مبراذا ٠ايبرس ا٭محسا ٚقد قاّ أذد ايباذ
زرنس أْ٘ ُٚجِدش

ٗاَٚ ١ذدٖا –

َٓرتكرٗ ١اَر١

ب ذؿرا ٤عردذل نربريٍ َٓٗراا

َد ٠ايكرسٕ ايتاضرا اضحرس ٟذترَٓ ٢تؿرل

ضبع ١أزبرتٚ ١يذدٚ ٣عػس ٜٔشا. )64(١ٜٚ

ايكسٕ ايعاغس اضحس ٟزكط -

غتتًل ارتاْكاٚا عٔ ا٭زبرتٚ ١ايصٚاٜرا إٔ ا٭ ريٜرٔ ٜرتِ ُّضٝطرٗا ٜٚتهفرٌ
بترُر ررٌ هر ررايٝل يْػر رراٗ٥ا ادتٗر ررد ايػيؿر رر ٞير رربع

ايصعاَر ررا ايؿر ررٛز١ٝا أَر ررا

ارتاْك رراٚا –  ٖٚرر ٞزازض رر ١ٝمبعٓ رر ٢اي ررداز – زٗ رر ٞا٭بٓ ٝرر ١اي رريت أْػ ررُّٖا املً ررٛى
عرا – يًصٖراذ ٚأ برار ايرترسم ايؿرٛزَٚ ١ٝرٔ

ٚايطرر٬ن ٚا٭َساٚ ٤املٛضس- ٜٔ

ذهُٗررِ()65ا ٚبايترراي ٞزر ٕ َررا أْػررُّ ٙضررًرتإ ضررٝه ٕٛأزيرررِ ٚأنُررٌ ممررا ٜبٓٝرر٘
غري.ٙ
ٚقد أ ٚايط٬ن ايسضٛي ٕٛٝعٓاٜتِٗ بارتاْكاٚا
اير ٟذظ ٝب٘ ايؿٛزٚ ١ٝزجاضا

عٗدِٖا ٚبٓا ٤أ ٍٚاْكاٙ

ايٓؿررل اي رراَْ ٞررٔ ايكررسٕ ايط ررابا اضح ررسٟ
( )63

مل أجد قسا ٔ٥طاعدْ ٞعً ٢ايتُٝٝص ب َا أ

يناز اٖ٫تُاّ ايعراّ
ايٜ ُٔٝعٛذ ي

عٗررد ايط ررًرتإ ايسضررٛي ٞاملةظَفلررس

ا ٙامل٪ز ر ٕٛايُٝٓٝر( ٕٛايصاٜٚر(ٚ )١ايسبرا ) ٚمبرا ٜٓرؿرس ايفرسم

ذحرِ

ايبٓررا٤ا زًعررٌ َررا ؾشرغُسش َٓرر٘ ٜطررُ( ٢ايصاٜٚررَٚ )١ررا نَبُرسش َٓرر٘ أنًررل عًٝرر٘ (ايسبررا )ا  ٚؿررٛف َٓاقػرر ١نٝررل مح اغررتكام
ٖر ٜٔاملؿرتًر اْظس ذ .ستُد ارترتٝبا ذزاضا

رازٜخ اذتكراز ٠اإلضر١َٝ٬ا َرتبعر ١اذتطر اإلضر١َٝ٬ا ايكراٖس٠ا

1ا ّ1991ا ف 74ا 75ا عبداو قا٥د ايعباذٟا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

شبٝد

عٗد ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا زضرايَ ١اجطرتريا نًٝر١

ايػسٜعٚ ١ايدزاضا اإلض١َٝ٬ا جاَع ١أّ ايكس٣ا ٖ1414رّ1994/ا ف .212
( )64ذ .عبدايغين عً ٞا٭ٖحسٟا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

اي َٔ ُٔٝبدا ١ٜايكسٕ ايتاضا اضحس ٟذت ٢ضٝرتس ٠ايع ُاْ ٝعًٗٝاا ف

. 227 - 223
( )65ستُررد أمحررد ذُٖررإا َعحررِ ا٭يفرراظ ايتازغتٝرر١

ايعؿررس املًُررٛنٞا ذاز ايفهررسا ذَػررلا 1ا ّ1990ا ف66ا َؿرررتف٢

عبدايهس ِٜارترتٝبا َعحِ املؿرتًرا ٚا٭يكاب ايتازغت١ٝا َ٪ضط ١ايسضاي١ا بري ٚا 1ا ٖ1416رّ1996/ا ف . 158
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ا٭ ٖ694 ( ٍٚرر)66()ّ1294/ا ثرراْ ٞايطرر٬ن ايسضررٛي ٝا ٖٚرر ٛارتاْكررا ٙاملةظَفلسِٜرر١
مبد ١ٜٓذشرْٝظ

َٓرتكٗ ١اَ١ا ثِ تابا بعد ذيو بٓا ٤ارتاْكراٚا َرٔ ا٭َرسا٤

ْٚطا ٤ايب ٬ايسضٛي.)67(ٞ
ٚملررا ناْ ر ارتاْكرراٚا َٓػ ر ز

ٝرر ١زكررد ناْ ر َٓظُرر ١بػررهٌ ممترراشا

ٚنررإ ضررا يررٛاٚ ٥قررٛاْ حترردذ نسٜكررٓ ١ظرر ِٝا٭ْػرررت ١ذا ًررٗا ٚنبٝعتٗرراا بررٌ
ٚحتدذ عدذ املسغر ٫ضتٝرتاْٗا َٔ َػرا٥خ ايؿرٛزَٚ ١ٝسٜردِٜٗا ٚمترٓعِٗ َرٔ
أَر ررٛز ٚألٝر ررص ضر ررِ أ ر ررس٣ا ٚحتر رردذ َكر رراذٜس ْفكر ررا ِٗ ايٓكدٜر ررٚ ١ايعٝٓٝر رر ١غر ررٗسٜا
ٚضٜٓٛا(. )68

( )66ارتصزجٞا ايعطحد املطبٛىا ف. 272
( )67ارتصزجٞا ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

ازٜخ ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا د 2ف101ا 106ا عبداو قا٥د ايعباذٟا اذتٝا ٠ايعًُٝر١

شبٝرد

عٗد ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا ف . 215
(ٚ )68ثٝك ١ايٛقل ارتاف باملدزض ١ا٭غسز ١ٝايعًُ١ٝ

عصا قُٔ ايٛقف ١ٝايغطاْ ١ٝاحملفٛظ ١مبهتب ٚشاز ٠ا٭ٚقاف ٚاإلزغاذ

مبرازظ ١عصا ادتُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝا ف17 -14ا ارتصزجٞا املؿدز ايطابلا د 2ف د 2ف106ا 107ا .136
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ملخق رقه ( :)1حكاو الدولة الرسولية بالينً
املًو ( ايطًرتإ )

)1

َد ٠ذهُ٘

املٓؿٛز ا٭ ٍٚعُس بٔ عً ٞبٔ زضْ ( ٍٛا٥با يٮٜٛب) ٝ

ٖ626ر ّ1228 /

املٓؿٛز ا٭ ٍٚعُس بٔ عً ٞبٔ زض ( ٍٛضًرتاْا )

ٖ647 – 628ر ّ1249 – 1230 /

)2

املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ ٍٚعُس بٔ عً ٞبٔ زضٍٛ

ٖ694 – 647ر ّ1294 – 1249 /

)3

ا٭غسف ا٭ ٍٚعُس بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ٍٚ

ٖ696 – 694ر ّ1296 – 1294 /

)4

املٜ٪د ذاٚذ بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ ٍٚعُس

ٖ721 – 696ر ّ1321 – 1296 /

)5

اعاٖد عً ٞبٔ املٜ٪د ذاٚذ بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز

ٖ764 – 721ر ّ1362 – 1321 /

)6

ا٭زكٌ ايعباع بٔ اعاٖد عً ٞبٔ املٜ٪د ذاٚذ بٔ املظفس

ٖ778 – 764ر ّ1376 – 1362 /

)7

ا٭غسف اي اْ ٞي

اع ٌٝبٔ ا٭زكٌ ايعباع بٔ اعاٖد

ٖ803 – 778ر ّ1400 – 1376 /

)8

ايٓاؾس ا٭ ٍٚأمحد بٔ ا٭غسف اي اْ ٞي

)9

املٓؿٛز اي اْ ٞعبداو بٔ ايٓاؾس ا٭ ٍٚأمحد بٔ ا٭غسف

)10

ا٭غسف اي ايت ي

)11

ايظاٖس عت ٢ٝبٔ ا٭غسف اي اْ ٞي

ٖ827 – 803ر ّ1423 – 1400 /

اعٌٝ

اع ٌٝبٔ ايٓاؾس ا٭ ٍٚأمحد

ٖ830 - 827ر ّ1426 – 1423 /
ٖ830ر ٖ831 -ر ّ1427 – 1426 /

اع ٌٝبٔ ا٭زكٌ

ٖ842 – 831ر ّ1438 – 1427 /

اع ٌٝبٔ ايظاٖس عت ٢ٝبٔ ا٭غسف

ٖ845 – 842ر ّ1441 – 1438 /

)12

ا٭غسف ايسابا ي

)13

املظفس اي اْٜٛ ٞضل بٔ عُس بٔ ا٭غسف اي اْ ٞي

اعٌٝ

ٖ854 – 845ر ّ1450 – 1441 /

ٚقد ْازط٘ عً ٢عسؽ ايطًرتٓ ١نٌ َٔ :
 املفكٌ ستُد بٔ ي

اع ٌٝبٔ ع ُإ بٔ ا٭زكٌ ايعباع ا سد َرٔ شبٝرد

احملرسّ

َٔ ضٖٓ846 ١ر ٚ ّ1442 /اضتُس ي زبٝا ا٭ س َٔ ايعاّ ْفط٘ .
 ايٓاؾررس اي رراْ ٞأمحررد بررٔ ايظرراٖس بررٔ ٜٛضررل بررٔ عبررداو بررٔ اعاٖررد عًرر ٞا رسد
شبٝد

زجب ضٖٓ846 ١ر ٚ ّ1442 /اضتُس ذت ٢زبٝا ا٭ َٔ ٍٚضٖٓ847 ١ر . ّ1443 /

 املطعٛذ ؾ ٬ايد ٜٔأب ٛايكاضِ بٔ ا٭غسف اي ايت ي

اع ٌٝبٔ ايٓاؾس ا٭ٍٚ

أمحد ا ْازط٘ َٔ زبٝا ا٭ ٍٚضٖٓ847 ١ر  ّ1443 /ذتٓ ٢اشٍ ي٘ املظفس اي اْ ٞعٓٗا
ضٖٓ854 ١ر .ّ1450 /
( )69عبداو قا٥د ايعباذ ٟا اذتٝا ٠ايعًُ١ٝ

شبٝد

عٗد ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝا ف  457ا .458
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( )14املطعٛذ ؾ ٬ايد ٜٔأب ٛايكاضِ بٔ ا٭غسف اي ايت

ٖ858 – 854ر ّ1454 – 1450 /

ٚقد ْازط٘ عً ٢عسؽ ايطًرتٓ ١املٜ٪د ذط برٔ ايظراٖس عتٝر ٢ايرر ٟرسد

شبٝرد ضرٓ١

ٖ855ر  ّ1451 /ا ٚاضتُس سٚج٘ عً ٢املطعٛذ ؾ ٬ايد ٜٔذتر ٢رسد َرٔ عردٕ زد ًرٗا
ٖ ٛا ٚضكرت ضًرتٓ ١ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝعٓد٥رل بتٓاشي٘ عٔ اذتهِ يربين نراٖس ضرٓ ٖ858 ١ر
.

ّ1454 /
ملخق رقه ( :)2أٍه املدارس اليت مت بياؤٍا يف الينً يف العصر الرسولي
(ٍ858-626ـ1454-1221/و)
ّ

اضِ املدزض١

َٛقعٗا

اع ٌٝايعًٟٛ

َ٪ضطٗا

شبِْٝد

ي اع ٌٝبٔ عبداو ايعًٖ835( ٟٛر)ّ1431/

1

َدزض ١ي

ْب ١ًٝبٓ املًو املظفس (ٖ718ر)ّ1317/

2

املدزض ١ا٭غسز١ٝ

شبِْٝد

)

3

ا٭ؾابٞ

شبِْٝد

عبدايسمحٔ بٔ ستُد ا٭ؾاب( ٞ

4

ايبدز ١ٜايًرتٝف١ٝ

شبِْٝد

زتٍٗٛ

5

املدزض ١ايتاج١ٝ

شبِْٝد

اد ايد ٜٔبدز املظفسٖ654( ٟر)ّ1256/

6

املدزض ١ادت ٞ

شبِْٝد

ي

7

َدزض ١ابٔ ادت٬ذ

شبِْٝد

ستُد بٔ يبساٖ ِٝادت٬ذ (ٖ784ر)ّ1382/

8

َدزض ١ايسشُِْٜٞ

شبِْٝد

اٍ ايد ٜٔايساٖ792( ٞر)ّ1390/

9

جٖٛس اذتط١ٝٓٝ

شبِْٝد

جٖٛس عبداو ايسقٛاْٖ755(ٞر)ّ1354/

10

املدزض ١ايدعاض١ٝ

شبِْٝد

أبٛبهس بٔ عُس بٔ ايدعاع (ٖ677ر)ّ1268/

11

املدزض ١ايطابك١ٝ

شبِْٝد

َس ِٜشٚد املًو املظفس (ٖ713ر)ّ1313/

12

ايطٝف ١ٝايه ٣

شبِْٝد

زتٍٗٛ

13

املدزض ١ايعباض١ٝ

شبِْٝد

عباع بٔ عبدادتً ٌٝايتغً((ٖ664ر)ّ1266/

14

املدزض ١ايػُط١ٝ

شبِْٝد

ابٓ ١املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ695(ٞر)ّ1296/

15

املدزض ١ايؿ٬ذ١ٝ

شبِْٝد

جٗ ١ايرتٛاغ ٞؾ ٬املٜ٪دٖ762(ٟر)ّ1361/

16

َدزض ١أّ عفٝل

شبِْٝد

املًو املٜ٪د بٔ املظفس (ٖ721ر)ّ1321/

( )70اْظس ذ .عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝدٟا املدازع اي١ُٝٓٝ

اع ٌٝبٔ يبساٖ ِٝادت ٖ806(ٞر)ّ1403/

عؿس ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا ف .411 – 401
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َ٪ضطٗا

َٛقعٗا

17

املدزض ١ايعُُشس١ٜ

شبِْٝد

عُس بٔ عً ٞايعًٖ703( ٟٛر)ّ1303/

18

املدزض ١ايفا ٓ١ٝ

شبِْٝد

جٗ ١زا ٔ َا ٤ايطُاٖ768( ٤ر)ّ1366/

19

املدزض ١ايفسذاْ١ٝ

شبِْٝد

جٗ ١ايرتٛاغ ٞزسذإ (ٖ836ر)ّ1432/

20

املدزض ١احملايب١ٝ

شبِْٝد

أمحد بٔ يبساٖ ِٝاحملاي((عاؽ

21

َدزض ١ابٔ َٝهاٌٝ٥

شبِْٝد

ستُد بٔ َٝهاٖ779( ٌٝ٥ر)ّ1378/

22

َدزض ١ستُد ايعًٟٛ

شبِْٝد

ستُد بٔ ٜٛضل ايعًٖ750(ٟٛر)ّ1394/

23

َدزض ١املةصجاج١

شبِْٝد

ستُد بٔ ستُد املصجاجٖ829(ٞر)ّ1425/

24

املٓؿٛز ١ٜايعًٝا

شبِْٝد

املًو ايسضٛي ٞاملٓؿٛز(ٖ647ر)ّ1249/

25

املٓؿٛز ١ٜايطفً٢

شبِْٝد

املًو ايسضٛي ٞاملٓؿٛز(ٖ647ر)ّ1249/

27

املدزض ١ايٓظاَ١ٝ

شبِْٝد

ْظاّ ايد ٜٔاملظفسٖ666( ٟر)ّ1267/

28

املدزض ١اضَهلاز١ٜ

شبِْٝد

ستُد بٔ عً ٞاضهازٟ

29

ايٛاثك ١ٝايٓٛز١ٜ

شبِْٝد

َا ٤ايطُا٤ابٓ ١املًو املظفس(ٖ724ر)ّ1324/

30

َدزضٚ ١ج ٘ٝايعًٟٛ

شبِْٝد

عبدايسمحٔ ايعًٖ803( ٟٛر)ّ1401/

31

املدزض ١ايٝاق١ٝ ٛ

شبِْٝد

جٗ ١ايرتٛاغٜ ٞاقٖ840( ٛر)ّ1436/

32

املدزض ١ا٭ضد١ٜ

شعِص

ذاز ا٭ضد بٓ ستُد ايسضٛيٖ704( ٞر)ّ1304/

33

ا٭غسز ١ٝايه ٣

شعِص

املًو ا٭غسف اي اْ ٞايسضٛيٖ803( ٞر)ّ1401/

34

ا٭غسز ١ٝادتدٜد٠

شعِص

ٜعتكد أْٗا ٖ ٞا٭غسز ١ٝايه ٣

35

املدزض ١ا٭غسز١ٝ

شعِص

املًو ا٭غسف ا٭ ٍٚايسضٛيٖ696( ٞر)ّ1297/

36

املدزض ١ا٭زكً١ٝ

شعِص

املًو ا٭زكٌ عباع ايسضٛيٖ778( ٞر)ّ1377/

37

َدزض ١ابٔ َعٝبد

شعِص

عُس بٔ أب ٞايكاضِ ب َعٝبد (ٖ781ر)ّ1379/

38

َدزض ١ادت ٞ

شعِص

ستُد بٔ عً ٞادت ٖ839( ٞر)ّ1435/

39

َدزض ١ايداز ادتدٜد٠

شعِص

َس ِٜشٚج ١املًو املظفس (ٖ713ر)ّ1313/

40

املدزض ١ادتٖٛس١ٜ

شعِص

جٖٛس بٔ عبداو ايسقٛاْٖ755( ٞر)ّ1354/

41

َدزض ١ذاز ايعدٍ

شعِص

املًو اعاٖد بٔ املٜ٪د (ٖ764ر)ّ1362/

42

املدزض ١ايسغٝد١ٜ

شعِص

ايسغٝد بٔ ذ ٟايٓ ٕٛاملؿسٖ663( ٟر)ّ1264/

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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َٛقعٗا

َ٪ضطٗا

43

ض ١َ٬املٜ٪د١ٜ

شعِص

جٗ ١ض ١َ٬بٔ املًو اعاٖد (ٖ804ر)ّ1402/

44

أّ ايطًرتإ املظفس

شعِص

زتٍٗٛ

45

املدزض ١ايػُط١ٝ

شعِص

ابٓ ١املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ695( ٞر)ّ1296/

46

املدزض ١ايظاٖس١ٜ

شعِص

املًو ايظاٖس عت ٢ٝايسضٛيٖ842( ٞر)ّ1438/

47

املدزض ١ايعباض١ٝ

شعِص

ايعباع بٔ عً ٞبٔ زضٍٛ

48

املدزض ١ايعُُشس١ٜ

شعِص

عُس بٔ ضٝل أ  ٛاملظفس ا٭ٖ667( ٍٚر)ّ1286/

49

املدزض ١ايغُسشاب١ٝ

شعِص

املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ647( ٞر)ّ1249/

50

املدزض ١ايفسذاْ١ٝ

شعِص

زمبا جٗ ١ايرتٛاغ ٞزسذإ (ٖ836ر)ّ1432/

51

املدزض ١املظفس١ٜ

شعِص

املًو املظفس ا٭ ٍٚايسضٛيٖ694( ٞر)ّ1295/

52

املظفس ١ٜباحملازٜب

شعِص

املًو املٜ٪د بٔ املظفس (ٖ721ر)ّ1321/

53

املدزض ١املةعْتِب١ٝ

شعِص

جٗ ١ايرتٛاغَُ ٞعْتِب ا٭غس (ٖ796ر)ّ1393/

54

املدزض ١املٜ٪د١ٜ

شعِص

املًو املٜ٪د بٔ املظفس (ٖ721ر)ّ1321/

55

َدزض ١ابٔ صتا

شعِص

ستُد بٔ صتا (ٖ681ر)ّ1282/

56

املدزض ١ايٛشٜس١ٜ

شعِص

املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ647( ٞر)ّ1249/

57

املدزض ١اعاٖد١ٜ

شعِص

املًو اعاٖد بٔ املٜ٪د (ٖ764ر)ّ1362/

58

املدزض ١ا٭ضد١ٜ

يِب

أضد ايد ٜٔستُد بٔ زضٖ677( ٍٛر)ّ1278/

59

املدزض ١ايبدز١ٜ

يِب

زتٍٗٛ

60

جسٕ ايػسٜل

يِب

زتٍٗٛ

61

املدزض ١ادت٬ي١ٝ

يِب

ادت ٍ٬بٔ ستُد بٔ أب ٞبهس ايطريٟ

62

َدزض ١ايطٓشل

يِب

ذطٔ بٔ أب ٞبهس بٔ زريٚش

63

َدزض ١بين ضٓكس

يِب

زتٍٗٛ

64

املدزض ١ايػُط١ٝ

يِب

مشظ ايد ٜٔأب ٛبهس بٔ زريٚش(

65

َدزض ١ستُد بٔ زريٚش

يِب

ستُد بٔ ذطٔ بٔ زريٚش(ٖ729ر)ّ1329/

66

املدزض ١ايٓاؾس١ٜ

يِب

زتٍٗٛ

67

َدزض ١شذزشا

جِ ْبًَ١

زتٍٗٛ

جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية
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الدولة الرسولية دولة تركمانية سلجوقية

َ٪ضطٗا

َٛقعٗا

68

املدزض ١ايصا ١ٝ

جِ ْبًَ١

شا ذازٖا يجدٚ ٣ؾٝفا ايب ٬ايسضٛيٞ

69

املدزض ١ايػسز١ٝ

جِ ْبًَ١

ايداز ا  ٕٛابٓ ١عً ٞبٔ زضٍٛ

70

َدزض ١ايػٗابٞ

جِ ْبًَ١

ايداز ا  ٕٛابٓ ١عً ٞبٔ زضٍٛ

71

املدزض ١ايعَٛاْ١ٝ

جِ ْبًَ١

ي٪ي ٜٓ ٠٪عت ٢ٝايعٓط ٞشٚج ١عً ٞبٔ زضٍٛ

72

املدزض ١ايفَتْرِ١ٝ

جِ ْبًَ١

زتٍٗٛ

73

املدزض ١ايٓحُ١ٝ

جِ ْبًَ١

ايداز ا  ٕٛابٓ ١عً ٞبٔ زضٍٛ

74

املدزض ١ايٓظاَ١ٝ

جِ ْبًَ١

ْظاّ ايد ٜٔستتـ املظفسٖ666( ٟر)ّ1267/

75

املدزض ١ايػُكَري١ٜ

دتٓشد
ا َ

َاغرت ١شٚج ١املًو املٓؿٛز ايسضٛي(ٞ

)

76

املدزض ١ايعباض١ٝ

دتٓشد
ا َ

عبداو بٔ ايعباع اذتحاجٖ670( ٞر)ّ1271/

77

املدزض ١املٓؿٛز١ٜ

دتٓشد
ا َ

املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ647( ٞر)ّ1249/

78

َدزضَٝ ١هاٌٝ٥

دتٓشد
ا َ

َٝها ٌٝ٥بٔ أب ٞبهسايرتنُاْٞ

79

َدزض ١ابٔ صتا

دتٓشد
ا َ

ستُد بٔ صتا (ٖ681ر)ّ1282/

80

املدزض ١ايظاٖس١ٜ

عشدشٕ

املًو ايظاٖس عت ٢ٝايسضٛيٖ842( ٞر)ّ1438/

81

املدزض ١املٓؿٛز١ٜ

عشدشٕ

املًو املٓؿٛز ايسضٛيٖ647( ٞر)ّ1249/

82

املدزض ١ايٝاق١ٝ ٛ

عشدشٕ

جٗ ١ايرتٛاغٜ ٞاقٖ840( ٛر)ّ1436/

83

املدزض ١ا٭ضد١ٜ

ارتَبايٞ

أضد ايد ٜٔستُد بٔ زضٖ677( ٍٛر)ّ1278/

84

املدزض ١ا٫زتياز١ٜ

ايدا ًَْةٛش٠

ازتياز ايدٜ ٜٔاقٖ687( ٛر)ّ1288/

85

َدزض ١ايبًحًًٞ

عُٛاجش١

عُس بٔ يبساٖ ِٝايبشحشًٖ722( ٞر)ّ1322/

86

َدزض ١ايبشسْذ١

ايبسْذش١

زتٗ َٔ ٍٛذاغ ١ٝايداز ايٓحُ( ٞ

87

َدزض ١ابٔ برتاٍ

88

ايبٗا ٤ايعُساْٞ

ضشْٝس

89

املدزض ١ايتاج١ٝ

ايٛشجِْٝص

اد ايد ٜٔبدز املظفسٖ654( ٟر)ّ1256/

90

َدزض ١ذُحْس

ذُرْس

عً ٞبٔ ستُد بٔ عً ٞاذتُريٟ

91

َدزض ١ذش اكًَ١

ذش اكًَ١

ادت ٍ٬بٔ ستُد بٔ أب ٞبهس ايطريٟ

92

ذتًًَ١ٝ
املدزض ١ا ة

ايظْٗسش٠

ذًٌَ بٓ عبداو اذتطٝين
ُ

)

ذٜ ٟشعشُشد ستُد بٔ أمحد بٔ برتاٍ (ٖ633ر)ّ1225/
بٗا ٤ايد ٜٔستُد ايعُساْٖ695(ٞر)ّ1296/
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ّ

اضِ املدزض١

َٛقعٗا

93

َدزض ١بين ذُُشْٝدش٠

ايعشسَْش١

أذد َػا٥خ بين محٝد ٠ايؿْٗبأِْٝٝ

94

َدزض ١اذّ ايداز

ايطافاٍ

أذد دّ ايداز ايٓحُ ٞابٓ ١عً ٞابٔ زضٍٛ

95

َدزض ١بين شكِس

ارتَبايٞ

شٖسا ٤ابٓ ١اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ زض(ٍٛ

96

َدزض ١ايداْْٛش٠

ايداْْٛش٠

اذتطاّ بٔ ستُد بٔ ايصاٖس َهسّ ارتْٞ٫ٛ

97

َدزض ١ذش ِس

اذتبٌٝ

عباع بٔ عبدادتً ٌٝايتغً( (ٖ664ر)ّ1266/

98

املدزض ١ايطٝف١ٝ

ذُبْرإ

زتٍٗٛ

99

غِْٓٔٝ
املدزض ١ش

غ ِْٓٔٝ
ش

عُس بٔ َٓؿٛز بٔ ذطٔ اذتةبشْٝػٞ

 100املدزض ١ايؿ٬ذ١ٝ

ايتُسشْٜبش١

جٗ ١ايرتٛاغ ٞغٗاب ايد ٜٔؾ ٬بٔ عبداو

101

املدزض ١ايؿ٬ذ١ٝ

ايط١َ٬

املٜ٪دٚ ٟايد ٠املًو اعاٖد ايسضٛيٞ

102

املدزض ١ايؿ٬ذ١ٝ

طًلب
املة ش

(ٖ762ر)ّ1361/

قشساع

اذتس ٠ابٓ ١ستُد بٔ اذتطٔ بٔ زضٍٛ

أبٝا

عباع بٔ عبدادتً ٌٝايتغً( (ٖ664ر)ّ1266/

َ 103دزض ١قشساع
104
105

َدزض ١عباع
َدزض ١ذ ٟعُكَْٝب

َ٪ضطٗا

ذط
ذٟ

َس ِٜبٓ ايػٝخ ايعفٝل شٚج ١املًو املظفس

عُكَْٝب

(ٖ713ر)ّ1313/

َ 106دزض ١ايعٓطٞ

املَهِٓ١

عً ٞبٔ عت ٢ٝايعٓطٖ681( ٞر)ّ1282/

َ 107دزض ١املَرْفَد

ايكةب١

زتٍٗٛ

َ 108دزضَِ ١دْٜش١

َِدْٜش١

عا٥ػ ١بٓ ستُد بٔ عً ٞايسضٛيٞ

املِؿساين

ستُد بٔ اذتط املسٚاْ ٞا٭ؾابٞ

َ 109دزض ١املسٚاْٞ
110

املدزض ١املٓؿٛز١ٜ

ذدا
ا َملْٓطشهِ١ٝ

َ٪ضظ ايدٚي ١ايسضٛي ١ٝاملٓؿٛز ْٛز ايدٜٔ
عُسبٔ عً ٞبٔ زضٖ647( ٍٛر)ّ1249/

َ 111دزض ١املَْٗدشِٟٚ

جشبا

أبٛبهس بٔ ستُد املٗد ٟٚادتباذٞ

 112املدزض ١ايٓحُ١ٝ

املَعْٝشٔ

ذبٝط ١ابٓ ١اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ زضٍٛ

املدزض ١ايٓصاز١ٜ

ادتة٠ٛ

أمحد بٔ ستُد ايٓصازٖ646( ٟر)ّ1248/

113

)

َ 114دزض ١ايٓظَازٟ

ايٓظَاز ٟضٝد ٠بٓ أمحد ايٓظازٟ

 115املدزض ١ايٓظاَ١ٝ

ذٖ ٟشصِْ ِٜظاّ ايد ٜٔشتتـ بٔ عبداو املظفسٟ
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اضِ املدزض١

َٛقعٗا

 116املدزض ١ايٓظاَ١ٝ

ايٛشذشـ

 117املدزض ١ايٝاق١ٝ ٛ

ذشْٝظ

118

َ٪ضطٗا
(ٖ666ر)ّ1267/
جٗ ١ايرتٛاغ ٞا تٝاز ايدٜ ٜٔاق ٛشٚج ١املًو
ايظاٖس عت ٢ٝايسضٛيٖ840( ٞر)ّ1436/

ذٟ

املدزض ١ايٝاق١ٝ ٛ

ايطافاٍ

املصادر واملراجع
 ايكاق ٞي
.1

اع ٌٝبٔ عً ٞا٭نٛر:

املدازع اإلض١َٝ٬

ائُٝا َ٪ضط ١ايسضاي١ا بري ٚا 2ا ٖ1406ر.ّ1986/

 ا٭ؾفٗاْٞا محص ٠بٔ اذتطٔ( ٖ360ر)ّ970/
.2

ازٜخ ضين ًَٛى ا٭ز

ٚا٭ْبٝا٤ا بسي ا ٖ1340ر.

 ا٭زكٌ ايسضٛي :ٞايعباع بٔ عً ٞبٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضل بٔ عُس بٔ عًٖ778 ( ٞر)ّ1376/
.3

ْصٖررر ١ايظسزررراٚ ٤حتفررر ١ارتًفرررا٤ا ذزاض ررٚ ١حتك ٝررل ْب ًٝرر ١عب ررداملٓعِ ذاٚذا َهتب رر١
اي كاز١ا َه ١املهسَ١ا ف( 68ذا ).

.4

ايعرتاٜا ايطٓٚ ١ٝاملٛاٖب اضٓ١ٝ

املٓاقرب ايُٝٓٝر١ا حتكٝرل عبدايٛاذرد عبرداو

ارت رراَسٟا يؾ رردازا ٚشاز ٠اي كاز ررٚ ١ايط ررٝاذ ١ق ررُٔ زعاي ٝررا ؾ ررٓعا ٤عاؾ ررُ١
اي كاز ١ايعسب١ٝا .ّ2004
 ا٭ٖدٍا أب ٛستُد اذتط بٔ عبدايسمحٔ ( ٖ855ر:)ّ1451/
 .5حتف ١ايصَٔ

ازٜخ ضاذا ائُٝا حتكٝل عبداو اذتبػٞا اعُا اي كرا ا أبرٛ

ظ(ا 1ا .ّ2004
 اي  :ٜٞٗعبدايٖٛاب بٔ عبدايسمحٔ ايطهطهٖ904 ( ٞر)ّ1498/ا
.6

نبكا ؾًرا ٤ائُٝا حتكٝل عبداو ستُد اذتبػرٞا َهتبر ١اإلزغراذا ؾرٓعا٤ا
2ا .ّ1994

 ادتَٓشدٟا بٗا ٤ايد ٜٔستُد بٔ ٜٛضل بٔ ٜعكٛب ( ٖ732ر:)ّ1331/
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 .7ايطًٛى نبكا ايعًُاٚ ٤املًٛىا حتكٝل ستُد ا٭نٛرا َهتب ١اإلزغاذا ؾٓعا٤ا 1ا
.ّ1993
 عبداو ستُد اذتبػٞ
 .8ذهاّ اي ُٔٝامل٪يف ٕٛاعتٗدٕٚا ذاز ايكسإٓ ايهس ِٜا بري ٚا ايرتبع ١ا٭ ٚا ٖ1399ر
.ّ1979 /
 اذتبٝػٞا عبدايسمحٔ بٔ ستُد ( ذٛايٖ810ٞر:)ّ1407/
 .9رررازٜخ ٚؾرررابا حتك ٝررل عب ررداو ستُ ررد اذتبػ ررٞا َسن ررص ايبر ررٛث ٚايدزاض ررا اي ررُٝينا
ؾٓعا٤ا 1ا .ّ1979
 ابٔ ذحسا أمحد بٔ عً ٞبٔ ستُد ايعطكٖ852 ( ْٞ٬ر:)ّ1448/
 .10ايررررردزز ايهآَررررر١

أعٝرررررإ املا٥ررررر ١اي آَررررر١ا ذاز ايهت ر ررب ايعًُ ٝر رر١ا ب ر ررري ٚا 2ا

ٖ1406ر.ّ1986/
 اذتطٝينا عً ٞبٔ اذتطٔ (  ٛبعدٖ815ر)ّ1412/
ًَ .11يـ ايفرتٔ ٚا٭يباب َٚؿبا اضرد ٣يًهةترابا ْطريَ ١ؿرٛز ٠عرٔ شترتٛنر١
مبهتب ١ايكاق ٞي

اع ٌٝا٭نٛر – ؾٓعا.٤

 ارتصزجر رر٢ا مشر ررظ اير ررد ٜٔأبر رر ٛاذتطر ررٔ عًر رر ٞبر ررٔ اذتطر ررٔ بر ررٔ أبر رر ٞبهر ررس بر ررٔ اذتطر ررٔ
( ٖ812ر:)ّ1409/
 .12ايعطحد ا ملطبٛى زٚ ُٔٝي َٔ ٞايَ ُٔٝرٔ املًرٛىا ْطريَ ١ؿرٛزَٓ ٠ػرٛز٠ا ٚشاز٠
اإلع ر ررٚ ّ٬اي كاز ر رر ١بادتُٗٛز ٜر رر ١ايعسب ٝر رر ١اي ُٝٓٝر رر١ا ٚذاز ايفه ر ررسا ذَػ ر ررل ا 2ا
ٖ1401ر.ّ1981/
 .13ايعكٛذ ايً٪ي١ٜ٪

أ باز ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا عٓاٜر ١ستُرد بطر ْٞٛٝعطرٌا َرترابا

اضٍ٬ا ايكاٖس٠ا ٖ1329ر.ّ1911/
 ابٔ ايدٜباا أب ٛايكٝا ٤عبدايسمحٔ بٔ عًٖ944 ( ٞر)ّ1537/
 .14قس ٠ايعٕٛٝ

أ باز اي ُٔٝاملُٕٛٝا حتكٝل ستُد عً ٞا٭نٛرا ايرتبع ١اي اْ١ٝا

ٖ1409ر.ّ1988/
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أ برراز َدٜٓرر ١شبٝرردا حتكٝررل عبررداو ستُررد اذتبػررٞا َسنررص

ايدزاضا ٚايبرٛث اي١ُٝٓٝا ؾٓعا٤ا .ّ1979
 ايطياٟٚا ستُد بٔ عبدايسمحٔ ( ٖ902ر)ّ1496/
س

 .16ادتٛاٖس ٚايدزز

 ١غرٝخ اإلضر ّ٬ابرٔ ذحرسا حتكٝرل ذ .ذاَرد عبداعٝرد

ٚآ سا دتٓ ١يذٝا ٤ايرتاث باعًظ ا٭عً ٢يًػ ٕٚ٪اإلض١َٝ٬ا ٖ1406ر.ّ1986/
 ايػٛناْٞا ستُد بٔ عً ٞبٔ ستُد ( ٖ1250ر)ّ1834/
 .17ايبرردز ايرتررايا مبراضررٔ َررٔ بعررد ايكررسٕ ايتاضرراا حتكٝررل ذ .ذط ر ايعُررسٟا ذاز
ايفهس املعاؾسا بري ٚا ٚذاز ايفهسا ذَػلا 1ا .ّ1998
 ن٘ ذط ٖد:ٌٜ
ايررُٔٝ

 .18اذتٝرا ٠ا٫جتُاعٝرر١

عؿرس ايدٚيرر ١ايسضررٛي١ٝا زضراي ١ذنتررٛزاٙا قطررِ

ايتازٜخا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١ؾٓعا٤ا ٖ1428ر.ّ2007/
 عبدايسمحٔ أمحد امليتاز:
 .19اذتٝا ٠ايعًُ ١ٝاي ُٔٝايكسْ ارتاَظ ٚايطاذع اضحس ٜا زضرايَ ١اجطرتريا
قطِ ايتازٜخا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١ؾٓعا٤ا .ّ2004
 ذ .عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝد:ٟ
 .20املدازع اي١ُٝٓٝ

ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا 1ا ّ2003ا (ذا ٕ).

 ذ .عبدايغين عً ٞعً ٞا٭ٖحس:ٟ
 .21اذتٝرررا ٠ايعًُٝررر١

ايرررَ ُٔٝرررٔ بداٜررر ١ايكرررسٕ ا يتاضرررا اضحرررس ٟذتررر ٢ضرررٝرتس٠

ايع ُاْ ٝعًٗٝاا زضاي ١ذنتٛزاٙا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١املٓؿٛز٠ا َؿسا .ّ2008
 عبداو قا٥د ذطٔ ايعباذ:ٟ
 .22اذتٝرررا ٠ايعًُٝررر١

شبٝرررد

عٗرررد ايدٚيررر ١ايسضرررٛي١ٝا زض ررايَ ١اجط ررتريا نً ٝرر١

ايػسٜعٚ ١ايدزاضا اإلض١َٝ٬ا جاَع ١أّ ايكس٣ا ٖ1414ر.ّ1994/
 ابٔ عبداعٝدا اد ايد ٜٔعبدايباقٖ743 ( ٞر:)ّ1342/
 .23بٗح ١ايصَٔ

ازٜخ ائُٝا حتكٝل َؿرتف ٢ذحاشٟا ايكاٖس٠ا 1ا .ّ1965
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 عُاز ٠ايُٝينا صتِ ايد ٜٔعُاز ٠بٔ عً ٞايُٝين ( ٖ569ر:)ّ1173/
.24

ازٜخ ائُٝا حتكٝل  ٚعًٝل ذطٔ ضًُٝإ ستُٛذا َهتب ١اإلزغاذا 1ا ؾٓعا٤ا
ٖ1425ر.ّ2004/

 ايطًرتإ املًو ا٭غسف عُس بٔ ٜٛضل بٔ زضٖ696 ( ٍٛر)ّ1296/
َشعْسِزَر ِ١ا٭ْْطشرابا حتكٝرل ى .ٚ .ضرتضرت ا َٓػرٛزا املدٜٓر١ا

 .25نةسْزَ١ة ا٭ؾْررشابِ

بري ٚا 2ا ٖ1406ر.ّ1985/
 ستُد بٔ عت ٢ٝبٔ ستُد ايفٝفٞ
ايدٚي ١ايسضرٛي١ٝ

 .26ا٭ذٛاٍ ايطٝاض١ٝ

عٗرد ايطرًرتإ ايٓاؾرس أمحردا زضراي١

َاجطتريا قطِ ايتازٜخا نً ١ٝاٯذابا جاَع ١املًو ضعٛذا ٖ1420ر.ّ1999/
 ايكًكػٓدٟا أب ٛايعباع أمحد بٔ عًٖ821 ( ٞر)ّ1418/
 .27ق٥٬د ادتُإ ايتعسٜل بكبا ٌ٥ايعسبإا ْػس ٙيبساٖ ِٝا٭بٝازٟا .ّ1963
 .28ؾرررب ا٭عػررر٢

ؾرررٓاع ١اإلْػررراا ْط رريَ ١ؿ ررٛز ٠ع ررٔ ايرتبع رر ١ا٭َري ٜرر١ا ٚشاز٠

اي كازٚ ١اإلزغاذ ايكَٞٛا ٚامل٪ضط ١املؿس ١ٜايعاَ ١يًترُّيٝل ٚايرت

رٚ ١ايرتباعر١

ٚايٓػسا ايكاٖس٠ا (ذا ).
 ستُد أمحد ذُٖإ:
َ .29عحِ ا٭يفاظ ايتازغت١ٝ

ايعؿس املًُٛنٞا ذاز ايفهسا ذَػلا 1ا .ّ1990

 ذ .ستُد عبدايعاٍ أمحد
 .30بٓرر ٛزضررٚ ٍٛبٓرر ٛنرراٖس ٚع٬قررا ايرر ُٔٝارتازج ٝر١

عٗرردُٖاا اض٦ٝرر ١املؿررس١ٜ

ايعاَ ١يًهتاب ا .ّ1980
 .31ايفت ا٭ٜرٛب ٞيًرُٔٝا ْرـ ستكرل َرٔ نتراب ايطرُط ايغراي ٞاير ُٔ

أ براز

املًٛى َٔ ايغص باي ُٔٝيٮَري ستُد برٔ ذرامح ايٝراَٞا ًَررل بهتراب ا٭ٜٛبٝرٕٛ
ائُٝا اض ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتابا زسر ا٫ضهٓدز١ٜا .ّ1980
 ذ .ستُد عبدايفتا عًٝإ
 .32اذتٝا ٠ايطٝاضَٚ ١ٝظاٖس اذتكراز٠
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اٯذابا جاَع ١ايكاٖس٠ا .ّ1973
 املطعٛذٟا أب ٛاذتطٔ عً ٞبٔ اذتط بٔ عً:ٞ
َ .33سٚد ايرٖب َٚعاذٕ ادتٖٛسا حتكٝل ستُد ست ٞٝايد ٜٔعبداذتُٝدا ايكاٖس٠ا
ٖ1378ر.ّ1958/
َ ؿرتف ٢عبدايهس ِٜارترتٝبَ :عحِ املؿرتًرا ٚا٭يكاب ايتازغت١ٝا َ٪ضط١
ايسضاي١ا بري ٚا 1ا ٖ1416ر.ّ1996/
ٚ .34ثٝك ١ايٛقل ارتاف باملدزض ١ا٭غسز ١ٝايعًُ١ٝ

عصا قُٔ ايٛقف ١ٝايغطاْ١ٝ

احملفٛظ ١مبهتب ٚشاز ٠ا٭ٚقاف ٚاإلزغاذ مبرازظ ١عصا ادتُٗٛز ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 .35ايٝاَٞا بدز ايد ٜٔستُد بٔ ذامح برٔ أمحرد ( ر ٛبعرد ٖ702رر)ّ1302/ا ايطرُْطة
ايغاي ٞاي ُشِٔ

أ برازِ املًرٛىِ َرٔ ايغُررص برائُٝا شترتر ٛبراملترل اي ٜرتراْٞ

زقِ 27541ا
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ايدٚي ١ايسضٛي١ٝا ف .45
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