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 املغويل لبغذاد االحتاللاخلالفة العباسية بعذ 
 م(8577-8558هـ/656-676) 

 
 (*)فائز علي بخيت د.

 
 ملخص البحث

هلإلسدديل تسديي هلثوددعله يدد هقذددمه ح د هلددره حدد هلثتدد  ي ههإثدد يهدف هذددالهلث  دد ه
لثتد ههمه(1577_هه1558ذدده/ه676_ه656قالهعذ هلثخيفد هلثب سسدي ه بدفهل دتيده  دفلفه ه

سدي   هتيد هلثلكسند ه دفقتهتودب ه سد  ههقره يد هلإلسديل  سثمهددد لدالهفينيدسهثيبهكسنتهتلثد
لثحدددعألهلبين يددد ه يددد ه  دددفلفهكدددسث عيهييرهعلثسدددييح  هثددداث ه دددسعده بددد هلثسدددي يرهلثتدددس بيره
ثيخيفدد هنحدددهلح ذددسهإثدد ه يفذددمه هفكسنددتهلثل سعثدد هلبعثدد هلددرهح دددهل لددفه ددره عثددعره ددسكمه

 سس هلثلبتلفهإث هلص ه هثكرهل سعثتهه سلته سثفشدده هقلدسهلص هلثايهلستف  هلثخييف هلثب
هلثل سعث هلثثسني هفحفهحسمه هسهل لفهلإلخشيفيهعكسرهنصي هسهلثفشدهقيوس.

ع بددفهلثتعسددمهلثل ددعث هفدد هلثحدد رهلثسددس مهلثهيدد يه/هلثثسثدد ه شدد هلثلددييفيهعليتيددس ه
ه  ددددسههثلستبصددددملب لودددد هلإلسدددديلي هتلكنددددعلهلددددرهل ددددتيده  ددددفلفهعحتدددددهلثخييفدددد هلثب سسدددد هل

فسسدت س هل ددفهق نددسلهلث يددتهلثب سسد هلثددايهنيددسهلددرهلثلا  دد هلثل عثيد هلثتعيددههن ددعه دديفهلثشددسمه
علسددتح ه نددفهح ييدد هخفسيدد هلثب  يدد ه هلثنددسلهاثدد هسددلمهلبليدد هلبيددع  هلثلسثدد هلثنسصدد ه ددسكمه

 هإالههفلشددوهع يدد ه دداث ه هفس سدددهإثيددهه سث ددسهلنددههلثتعيددههإثدد ه دديفهلثشددسمهثل سيبتددهه سثخيفدد 
قرهلثهيعمهلثل عث ه ي ه ي ه سدهفعرهت حيوهاث هه هع بدفهلرهتدعث هح داه د سهلثسدي ن ه
فدد هلصدد ه ه ددسعدهل سيبدد هلإللددسمهق دد هلثب ددس ه سثخيفدد ه هإالهقرهلحتيددههكددسرهسدد  س هفدد ه ددفمه

هت حيوهاث هلبل .
ع حيتهلب فل ه ي هلسهذ ه ييهه ت هتدعث ه كدمهلصد هلثسدي سرهلث دسذ ه ي د  ه

ق  هلثب دس هيدف عإهإثد هلصد  هفبندفهعصدعثههت كدفهلثسدي سرهلدرهنسد هه دره  يدوهف ب هإث ه
                                           

 .حسمهلث وس  هلإلسيلي ه/هيسلب هلثلعصده–لف  .هكيي هلثبيعمهلإلسيلي هه(* 
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لثشددهعف هفدد ح إهحسودد هلثحوددس هتددسقهلثددفيرهعثحدد ه سثلستنصدد ه ددسه هعثددمهيسددتل هفدد هلثخيفدد ه
 س  هلحتيهه ي هيفهلثل عده سثح  هلرهلفين هلبن س ه ي هتلكرهق عهلثحسسمهلدرهلثهد  هلدره

ثشددسمهعلددرهثددمهإثدد هلصدد هف سيبددههلثسددي سره ي دد  ه سثخيفدد هليددفلرهلثلب كدد هفتعيددههإثدد ه دديفهل
هعثح ه د لث سكمه  ل هله(.

قلدددسه سثنسددد  هثلكسنددد هلثخيفدددسلهلثب سسدددييره ندددفهسدددي يرهلثللسثيددد هفيدددمهي دددوهثهدددمهلدددره
لثخيف هسعألهلسلهسهعذدالهلدسهلنبكد ه يد ه يحد هلثخيفد هلثب سسدي هلدمهلثدفعييتهلإلسديلي ه

علبددس   هع دداث ه حيددتهلثخيفدد هلثب سسددي هفدد هلصدد هإثدد هقرهفكسنددتهلت  ي دد هلددسه دديرهل يددفه
همه.1516ذده/ه955ل تيتهلثفعث هلثبثلسني هلص هسن ه

ه
Abassian government after the Mongolian control of Baghdad 

( 656-676A.H.–1258-1277A.C) 

 

ABSTRACT 

It aims to concentrate the light on the in ported date from the 

Islamic history  include Abasic control after the occupation of 

Baghdad in ( 656-676A.H.–1258-1277A.C) which was represent 

symbol of religion for all the Islamic world . this prestige started to 

dieout because the foreign forces  captured on Baghdad as Boihi and 

Salajk So , some prices tried to change its head to their country the 

first try by Ahmad bin Tolon the governor of Egypt Who recall the 

Abassian prince Al- Motamed to Egypt But his try were failure . the 

second try by Mohammed Al AKShed Which failed So . 

After the Mongolian extension in thirteen century , seventh 

century for Hijra and the occupy of the Islamic lands , They occupied 

Baghdad and kill the Abassic prince Ak Mstasm One person from the 

Abassic home who flee from the Mongolian slaughter went to the 

Sham land Settled at the Arab of Kafaja , During that the Aubran  

prince Al malek Al Naser was heared which was the governor of 

Demishicous  and halap . So he sent demand to go to Sham to give 

him the government But the Mongolian attack Failed that So the 

Sultan ktiz tried to give it the Emam Abo Al Abass but his killed was 

Failed the matter . these events continuos until the sultan Bebars 
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controlled on the government so , he sent to Abe Al Abass invited 

him to Egypt when he reached the Sultan was known him by the 

witnesses then , the head of judges decided him and his nick named 

Al Mstnser ballah . And because he killed near of Al Anbar by Al 

Mongolian he did not continuos as Duke where Abu Al Kasim flee 

From the battle and Went to Sham then to Egypt the Sultan Bebars 

gave him the government and his hick name was Bemr Allah for the 

prestige of the Abassian governor at the sultan they lost every thing 

except its hame and this refaced on the relation Ship of the Abassian  

with the Islamic countries which was supported by some and rejected 

by other so it stayed in Egypt until the Uthmanic state occupied 

Egypt in (922A.H-1516A.C ). 

 

كسنددتهلثخيفدد هلثب سسددي هتلثددده لددال هفينيددس هكددسرهثددههلثصددفألهلثك يدد هفدد هيليددمهقن ددسله
كدددده كدددسمهثن دددس هب هكلدددسهكسندددتهل ددد هلحددد رلثبدددسثمهلإلسددديل هاذدددسلهخلسددد هحددد عرهعنصددد ه

ع هدالهلس سدتهلثخيفد هلثب سسددي هه(1)لبحدسثيمهلثتس بد هثهدسهثلدسهتودفيههلدرهشدد  ي ه يد ه كلهدمه
السدديلسهفدد هلثبصدد هلثب سسدد هلبعده هعهبحددسثيمهلثتس بدد هثهددسه هنفددعال هعسددي  هل كايدد ه يدد هكدددهل

م(هإالهقرهلثوددب ه ددفقهيددف هفدد هيسددمهلثخيفدد هللددسهلكددرهلثحددعأله861-749ذددد/135-547
عنتييدد هثدداث هه(5)لبين يدد هكددسث عيهييرهعلثسددييح هلددرهل ددتيده  ددفلفهلحدد هلثخيفدد هع سصددلتهسه

يخيفدد هلثب سسددي ه ءث ددسلهلثت بيدد هثهددسه هلال ددتيدهعلثوددب هحددسمه بدد ه كددسمهلبحددسثيمهلثتددس بيرهث
فكددسرهل لددفه ددره عثددعرهه(3) ددده ددسعده بوددهمهنحدددهلحدد هلثخيفدد هلثب سسددي هإثدد هلنددس وهنفددعاإه

قعدهلدره دسعدهاثد هه(4)مه(ه883-868ذد/572-554ل س هلثفعث هلث عثعني هف هلص ه ه
(هلددرهم895-869ذددد/579-556سهه  دد يدد هسددب هإثدد هلسددتف لقهلثخييفدد هلثب سسدد هلثلبتلددفه

مهلست ي هلثلعح هلثلتعت ه يرهلثخييفد هعقخيدههلثلعفدوه885ذد/569  فلفهإث هلثحسذ  هف هسن ه
 فدداهل دددرهلددسه هعذددالهلثفعثددد لالعدهفدد ه يدددهلثعلصدد ههذددعهكسفددد هلثددايهيدد فإهلددرهصددي يستهه

 عثعرهلث هلثسب هثت حيوهذففيره هلبعده:هنحدهلح هلثخيف هلثب سسي هلره  دفلفهإثد هلصد ه
ل كاهلثصفل  هف هلثبسثمهلإلسيل ه هعذالهلدسهيدف مهل كداإهفينيدس هعسيسسديس ه هقلدسههثيبيهسهت تد

سثلي له دلثخييفد هيدف عهذففههلثثسن ه:هفحدفهق لفهتي يدفهلثلعفدوهلدرهلثسدنفهلثشد   هثدهه هفكتد ه
إث هلص هعت  ه  فلفه فس س ه ي ه يستههع ي هذي د هلثخيفد هلثب سسدي ه هفكدسرهندله سدسثتهه
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سئ هقث ه نسره هل ثف هحيع همه هليتلب هآ ل ذمه شفيفه  سدهمه هعقندسهق ألهعحفهليتلمه نفيهل"
عي يمه بفهلاللتهسرهإث هنهسي هلثباه هعثكرهفيدههلدسهنخسفدههفد هكددهه…ثسيفيهقلي هلثل لنيدر

ه.(5)"…ث   هلنهه ييه
الهش هقرهل ره عثعرهق لفهلدرهتيد هلثل سعثد هف دمهفعثتدههلثيفيدف هفد هلصد هعلثشدسمه

ذدددمهلدددرهاثددد هكيدددههق لفهلثدددتخيلهلدددرهففدددمهلثوددد لئ هثشددد  ي ه ييهدددسهعلبلدددرهخددديدهإودددفسلهل
لثسنعي هلثت هكسرهي سيهسهإث هلح هلثخيف هلثب سسي ه هإالهقرهقذفلفدههثدمهتت حدوه بدفهلرهتلكدره

 هعثددمهه(6)ههإثدد ه  ددفلفهتدد سفل هلثلعفددوهلددرهإثحددسلهلثحدد  ه يدد هلثخييفدد هلثلبتلددفهفدد هلثلعصدددهعه
هثسنيد ي هلدره  دفلفه هفكسندتهلثل سعثد هلثد هلثب سسدد هلثخيفديتعح هلبل هإث هذالهلث دفهثنحددهلحد

ذدددد/ه333سدددن هفددد ههه(7)م(945-943ذدددد/334-335 دددره  ددد ه ههلدددرهح ددددهل لدددفهلالخشددديف
(ه بددفهلسددت فلفهقلدد للهلبتدد ل هم944-942ذددد/ه333-359فدد هلثلتحدد ه همهاليتددال هلثخيي944

(8)ف ه  فلفه
لالهإثد هلثحدسذ  ههاذ هلبدهرهيدلث حد هشدلسدهلثفد لتهف يد هلندههقف هلفيند هفيحيههه 

ه ه(9)تددد  ه  دددفلفهلحددد هلثخيفددد هلثب سسدددي هعقسددد تههاثددد هعلصددد ه يددد ه دددفمهلثخييفددد ه فددد هلره
ع فشدددهذددستيرهلثل ددسعثتيره حيددتهلثخيفدد هفدد ه  ددفلفهشددسلخس هثحدد نيرهلددرهلثالددسرهلعليهدد هكددده

س ي هلث ددد ع هعلبالدددستهلثسيسسدددي ه هإالهقنهدددسهلنهدددس ته يددد هيدددفهلك ددد هحدددع هذلييددد ه  فهدددسهلثتددد
هالهعذ هلث اعهلثل عث ه.قآنال ه

 ه هلثل عدهكحع هك  ألهل ث  هف هلثح رهلثسس مهلثهي يه/هلثثسث ه شد هلثلدييفيه ه
عثدددمهيتبددد  هلثبدددسثمهلإلسددديل هث ددد ع ه صدددي  هلثددددهلثتددد هتبددد  هثهدددسهلدددرهيددد للهلث ددداعه

-1524ذددددد/654-621 هإاهفلدددد تهلثييددددعسهلثل عثيدددد ه حيددددسف هينكيدددداهخددددسرهه(12)لثل ددددعث 
إسيلي هكثي  هعقخاتهتحتدهعتفل هكدهشد لهقلسلهدسه هعثدمهيكدرهلثلسديلعرههس هلفنه(11)م(1557

عق فدددسفإهفدد هسيسسدددتهمههل نددس ذملع ددفيهلثحددعألهثيعحدددع ه عيددههذددداإهلثهيلدد هلثش سدد  هعلسدددتل ه
هعصددديعلهإثددد هلشدددس  ه  دددفلفه حيدددسف هذعالكدددعه تددد لثتعسددبي هإلنشدددسلهلك ددد هإل  ل ع يددد هل عثيددد ه

ه.ه(15)همه(1565-1551ذد/649-664 
كددسرهثددههعلددسهق فثددههلددرهتددفلي هههالهشدد هلره دد ع هلث دداعهلثل ددعث هث  ددفلفهعق فلثدد

 يددد هلثلسددددتعألهلث سدددل هعلثشددددب  ه هععصددد هل ددددفهلثشدددب لله ددددسدهلثخيفدددد ههعلوددددهلنبكدددس ه
لصددي هلثخيفدد هلثب سسددي ههعت حدد هلسددئي هت دد  هنفسددهسه:ه(13)عودديس هلثددفيس هنتييدد هثدداث هلث دداع
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 هقمهلنتحيددتهإثدد هلكددسرهقخدد هثتبددعفهإثدد ه شددكدهنهددسئ عذدددهتددمهلثحوددسله ييهددسه؟ه بددفهلال ددتيده
علددرهذددمهلبشددخسلهلثددايرهث ددته؟ه يددسهلثخيفدد هلثب سسددي هق.هلددرهلثددايه؟  هقخدد ألهلددلثنهددع ه
ثنتددسئ هلثتدد هت ت ددته يدد ه هددع هل دد اهقعلددسهذدد ههسنهمهينتلددعرهإثدد هلثنسدددهلثب سسدد ه؟ ددنسدد همه

ذدالهلدسهسديتمهه؟فدسلهلثب سسديعرهلثخيف هلثب سسي هلرهيفيفه؟هعلدسهلثلكسند هلثتد ه  د ه هدسهلثخي
ه.   لثهلتنسعثههف هلترهذا

 بددفهقرهتلكنددتهلثحددعلتهلثل عثيدد هلددرهليتيددس ه  ددفلفه حيددسف هذعالكددعهلثددايهقلدد ه حتددده
هيرهفد هسدن ب سسديلثهسلخيفدلثقخد هم(ه1558-1545ذدد/656-642 دسهه هلثخييف هلثلستبصمه

سهقعيفهف لغس هك ي ل هشدب ه دههلله(15)لص ههلثبسثمهلإلسيل ه فعرهخييف هه(14)مه1558ذد/656
كدهلسيمهنتيي هثتي هلثل سس هلبثيل هلثت ه يته همه هقلسه ي هلستعألهلث كدسمهلثلبسصد يره ه
فحددفهعيدددفعلهلدددرهيددد للهاثددد هلث ددف هلثك يددد هتهفيدددفل هثهدددمهقيودددسهعلنددههسدددي فيهإثددد هتفكيددد هلثبيدددمه

هلإلسيل هإث هفعييتهلتنس   هعلتصس   ه.
فددددددد هقعلئددددددددهسدددددددن هه هع هلدددددددرهيفيدددددددف ه دددددددفقه دددددددسثلثخيفددددددد هلثب سسددددددديفع هلرههع دددددددفل

ذددددده/ه659-648 لثنسصدددد هيعسدددد هلبيددددع  ههليدددد مهفدددد هفلشددددوه يدددد هيددددفهلث1559ذددددد/658
مه(هقليدددد هفلشددددوهع يدددد ه نددددفلسه يددددمهلددددره يسدددد ه ددددرهلهنددددسهقليدددد هلثبدددد  ه1552-1562

 سب  ل هلثش حي هعلثشلسثي هلثلتسخل هثي فعفهلثب لحي ه ه د رهق دفهقلد للهلث يدتهلثب سسد ه هذدعه
علثلست ه ه دسههي غد هفد هلثتعيدههإثد ه سههلثب س هل لفهق فهق فسفهلثخييفتيرهلثلست شفههق ع

ثيددهه هإلثب ددس هه لثنسصدد ه سددسث هإثدد هل ددرهلهنددسهي يدد هلنددههإ سددسدهق ددهليدد فلشددوه هف بدد هلث
سددي س ههاثدد هبلدد يره هلبعد:هتبايدداهثل كدداإهلددرهخدديدهلتخددساإعلددرهثددمهل سيبتددهه سثخيفدد ه هعه

يكدعرهثدههسدنفل هشد  يس هقلدسمهلثبدسثمهلإلسديل ههلثثسن هإرثللسثي هف هلص ه هعهيشه إهف هعيههل
 هإالهقرهاثدد هلث لددع هحودد ه ييددههلددرهح دددهلثحددعلتهلثل عثيدد ه ه نددفلسهحسلددته ددسثهيعمه يدد ه

 هه(16)لثب دس هإثد هلثبدعف هلد  هقخد ألهإثد هلبليد ه يسد ه درهلهندسههس يفهلثشسمهللسهلو  هق 
-655 ددددددسكمهلصدددددد ه ده ددددددسعدهلثسددددددي سرهح دددددداه ددددددهفعثددددددمهيحدددددد هلبلدددددد ه نددددددفهذددددددالهلث دددددد

مهه بددفه1559ذددد/ه658إ ددسف هلثخيفدد هلثب سسددي هإثدد ه  ددفلفهسددن همه(ه1559-1557ذددد/658
 بدد هلبليدد ه يسدد ه ددرهلهنددسهفه(17)ه يدد هلثيدديسهلثل ددعث لنتصددس إهفدد هلب كدد ه دديرهيددسثعته

ث هلثدد هلثسددي سرهح دداهيخ دد إه عيددعفهلليدد ه  سسدد هيحدديمه نددفإهف بدد هلثسددي سرهح دداه ددفع إه سددس
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لثب دس هلثد هفلشدوهف بدفهعصدعثههلثد هفلشدوهحدسدهه لث هلاللي ه يسد هي يد هلندههل سدسدهل د
عثكددرهه"لاله يبنددسهلثدد هلصدد هقنفدداإهإثينددسهثنبيددفإهلرهشددسلهله"لثسددي سرهح دداهثيليدد هل ددرهلهنددسه

ذددف هلثسددي سرهح دداهثددمهيت حددوهثلحتيددهه يدد هيددفهلثسددي سرهلث ددسذ ه ي دد  هثدداث ه ددسفهلبليدد ه
ه.ه(18)إث هلث فعفهلثف لتي هلثب سس هل  هثسني ه

لثنسص هعلثسي سرهح داهإلحسلد هخيفد ه  سسدي هسدعللهفد هفلشدوهقمههلثلي فشدههعلم
 هلث دددسذ ه ي ددد  هلثسدددي ن هفددد هلصددد هتدددعث تددد هحسئلدددسه حددد هلثلشددد ع هإالهقرهفددد هلصددد ه ه

مه(هعلحسددمهثددههلثللسثيدد هيلدديرهلث س دد هعلثددعالله ه يدد هقف  ه157-1562ذددده/ه659-676 
ي  د ههقلدسهفبيدعإه لدرهسد حعإهف دف دههغيد إهلدرهلثللسثيد هعال دفهلنهدمهسديفبيعرههلنههالهيلتساه ر

 ه(19)ههلددرهيهدد ئدد ددرهسددنفهحددعيهكددسرهيتلثددده سثيسندد هلثددفين هثيددتلكرهلددرهلثعحددع ه عيددههق فل
وفسلهصف هش  ي ه ي ه كلههكلسهفبدهقسيفههلرهلثللسثيد هلبتد ل هلدرهيهد هقخد ألهعلرهعه ل 

 هلثددايهذددف هفدد هلثعحددتهالتددههإثدد هتعسدديمه(52) ي دد  لثسددي سرهلختيفددتهقسددسثي همه لددسهلت بددهه
فوديه درهاثد هق لفهقرهيحد ه عيدههه  حب هلليكتههثتشلدهلب لو هلثلحفس هف ه يفهلث يدسا

ق لس هلثللسثيد هلخخد يره ددهلرهلثللسثيد هكدسنعلهيشدب عره د نهمهغيد هلصديلهعلنهدمهلغتصد عله
خيفد هلثب سسدي هيب د ه كلدههلثشدسمهلدرهقصد س ههلثشد  ييرهفء يدسلهلث ديفهلث كمهف هلص هعه

مهإثدد هق دددفهقفدد لفهلث يددتهلثب سسدد هعذدددعه1561ذددد/659 هفس سدددهفددد هسددن هه(51)صددف هشدد  ي ه
لثحدفعمهل لفه رهلإللسمهلث سذ هلثايهتلكرهلرهلثه  هلره  فلفهثي سيبهه سثخيفد هع يد هلندهه

 لله هعلث حيحد هلرهلث دسذ ه ي د  هق لفهلدرهعهه(55)ي خداهلندهه هدفل ه  كدمهلصد قرهإث هلصد هعه
 هعف ددمهل كدداإهلددرهخدديدهل تدد ل هلثخييفدد ه  كلددههيدددسلهلثخيفدد هلثب سسدددي هقعالتيدد هلثخ دددع هإ 

ه.هه(53)ثسنيس ه
 يددمهلرهعفدد هلثعحددتهالتددهه يدد هاثدد هلث يدد هتعيددههق ددعهلثب ددس هإثدد هفلشددوه ههع نددسل ه

آخدد هينتلدد هإثدد هلث يددتهلثب سسدد هيددف  هق ددسهلثحسسددمهل لددفهحددفهسدد حههفدد هلثعصددعدهلثدد ههس هشخصدد
يث هقيسمه هفبسفهقف ليههإث ه يد هخعفدس هلدرهإثحدسلهلثحد  ه ييدههلدرهح ددهلثللسثيد ه هلثحسذ  ه ث

فعيددفهقذيهددسهه(54)عكددسرهلددمهل دد هلثب ددس ه ددففهلددرهلبتدد ل هفتعيددههلددره يدد هإثدد هلفيندد هسدديلي 
هق د لت صنيرهخعفس هلدرهنسئد ه يد هلبليد هشدل هلثدفيرهلثبايدايهلثدايهلنتهداهف صد هعيدعفه
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الخددداهلث يبدد هلدددرهه(55) ددههلث دددسكمه دد ل هلههثدددمهتعيددههإثددد ه دد لرلثب ددس ه هفسخددداهلث يبدد هثدددههعثح
ه.هه(56)ل رهتيلي شي هلالسيمهلثشي هشهس هلثفيره رهتيلي هعلثفه

ق لفهلددرهذددالهلبلدد هلثتلدد فه يدد هلثسددي  هلثل كايدد هفدد ههبايدداي يدد هلددسهي ددفعهلرهلثعه
 هيب دد هثددههعيددعفهق ددفهقفدد لفهلث يددتهلثب سسددهقف  هقرالنددهه نهددسه هلالنفصددسدههعل دديرلثحددسذ  ه

هلثخيف هلثب سسي هف ه يفهلثشسمه.هف ه سث هحيسمهسنفل هحعيسه
 لددفهإثدد هلثحددسذ  هعاكدد هلنددههكددسرهفدد هققشددس هلثنددعي يهإثدد هكيفيدد هعصددعدهلإللددسمهعحددفه

ع فهكتدددس ه ددديلهلثدددفيره ي ددد  ه هعلبليددد ه ددديلهلثدددفيرهلث نفحدددفل ه همه1562ذدددد/ه659سدددن ه
لث ع  ه يددهلف د هلندهههقعديه هفلشوهف هلنههعصدهلث ه"ثنسئ هفلشوهلولعنهههرلثعاي ي

ل لددفه ددرهلإللددسمهلث ددسذ ه ددرهلإللددسمهلثنسصدد هعلبددههيلس دد هلددره دد  هخفسيدد هفدد هح يدد هلددره
(هعللددسهي كددفهذددالهلرهلبليدد هسددي هلثددفيرهحيددي هلث  ددفلفيه دد  هقلدد للهلثبدد  ه"خلسدديرهفس سددس

شخصدي هلثب سسدي هيداك هلثلح يدايهلرهتيد هلثه ينلس ه(57)" ه اللهييبدهلثحصفهلرهلثب لو"عحسده
ق دعهلثحسسدمهل لدفهلبسدل ه درهلإللدسمهلث دسذ ه درهلإللدسمههسلثت هعصديتهلثد هفلشدوهكدسرهلسدله

 هعيددداك هل دددره(58) دددسهلثلستنصددد ههسعلخددد دددسهههدددالهلثنسددد هيكدددعره دددمهلثلستبصدددمه لثنسصددد ه هعه
لث ن يد هلرهلثلستنصد هكددسرهل  عسدس هفدد ه  دفلفهلددرهح ددهلثتتدس هفيلددسهق يدوهسدد ل ههتعيدههلثدد ه

لنهدسهيليبدس هقيلبدتههلثلاكع  هقنفدس هعلثايهيلكرهلي  تههلرهخيدهلث عليستهه ه(59)لثشسمه يف
ه ي هلرهنس هذالهلثخييف هيبعفهلث هلاللسمهلثنسص هثفيرهلهه.

 ي هتي هلثلبيعلستهلثلهل هلثت هعصيتهلث هلثسدي سرهلث دسذ ه ي د  هق سددههع نسل ه
لرهيحعلدسه خفلتددههعتب دديمهقلدد إههستهلسهي ل ذلددل سدديهثدهه سددسثهلثيددايرههفدد ه ديفهلثشددسمهسئ يددإثد هن

ه.ه(32)إهإثيههلمهتعفي هلث لسي هلثكسلي هثههعلرهي سي
 بددفهكدددهتيدد هلثتعصدديستهلثلهلدد ه  ددوهلثشخصددي هلثب سسددي ه هتعيددههن ددعهلثحددسذ  هفدد ه

 ي ددد  هلثسدددي سرهلث دددسذ همه هع ندددفهعصدددعثههلثددد هلشدددس فهسهخددد قه1562ذدددد/659 يددد هسدددن ه
 يدددسدهفعثتدددههلدددنهمهلثدددعاي ه هدددسلههك دددس علبدددهه هيددديدهعلثتحدددفي ه دددسذ هلإللشخصدديس هثلحس يتدددهه 

ه(31)لثفيره دره ندسهعحسود هلثحودس هتدسقهلثدفيره دره ندتهلب داهعلثشدي ه داهلثدفيره  دفهلثبايدا
عسسئ هلبل للهعيليمهلثبسك ه هفويه رهخ عقهلثيهعفه دسثتع ل هعلثنصدس أله سإلنييددهعايندته
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ذدد لهثددههخددسلهيييددوه ددههكددسرهحددفهسنادهفدد هلكددسره هفددلث ليددستهلثسددعفلثحددسذ  ه سثشددبس هلثب سسدد ه
ه.ه(35)لس حس ه

 ي   هق لفهقرهيت كفهلدرهصد  هنسد هلإللدسمهلثب سسد هلث سذ هقرهلثسي سرههلث حيح عه
لددرهليدددهلرهيبينددههخييفدد هفدد هلصدد ه هف بددفهلودد هثيثدد هقيددسمه يدد هعصددعدهلإللددسمه حددفهثددهه

هلدرهسد ه حس د هلب لدف هالث دستهنسد ههعحدفه ود هقثندسلهإحد ل هلثنهليتلس س ه حسود هلثحودس هكدد 
عثلدسهلكتلددهلثيلدمهه(33)علثفحهدسلهعقكدس  هلثلشدسي هعل يدسرهلثصدعفي لثسدي سرهعندعل هتسقهلثدفيره

ههلثد هرهثدههعخدسفمهلث  دسفف ه قيهلدره  دفلف(ه صد  هنسد عهع عيعفهلثسي سرهشهفهلثب  هلثل لفح
ه(34)ودددد  ددددرهلإللددددسمهلث ددددسذ هعشددددهفهثددددهه سالستفسذددددعهللرهلإللددددسمهل لددددفهعهلثب سسدددد ه ههلث يددددته
يلسدهلثفيرهي ي هعهصف هلثفيرهلعذع هلثيدا يهعغي ذلدسهلدرهلثحودس هعلثفحهدسله ههسرلثحسوي

عق يددوه ييدددههثحدد ه هلثلستنصدد هه(35)تددسقهلثددفيره ددره نددتهلب ددالثحوددس هفددسح هلثنسدد هحسودد ه
يدددنحسهلسدددمهعقلددد هلثسدددي سرهلث دددسذ ه ي ددد  هلرهه(36)1565-1561ذدددد/662-659 هه دددسهه(

ه.ههه(37)  هثهه ي هلثلنس  رهيخق ي هلثسك هعهلثخييف ه
 ي   ه ي هإث دستهنسد هلثخييفد هلثب سسد هلث سذ هع ي هلث غمهلره  لهلثسي سره

فيددهه بدد هلثشدد ه هكددسرهنسدد هههقرلثددايهيفهددمهلددره بدد هنصددعلهلثلدد  خيرههقرهإاللثيفيدفه ه
مهحددفمهإثدد هلصدد هيلس دد هلددرهلثبدد  ه ه1562ذددد/659فيدد عيهق ددعهلثفددفلهلنددههفدد ه يدد هسددن ه

لبددههلنددههلإللددسمهلث ددسذ ههعلكددسنلصدد س ههلثددايرهيددعرهلسددلههل لددفهعا ددمهعلبهددمهشددخلهلسددعفهلث
لرهلإللددسمهلث ددسذ هكسنددتهقلددهههإيددس فدد ه دديرهيدداك هل ددرهه(38) ددسهه ددسههعذددعه ددمهلثلستبصددم

 هعللددسهي كدفهاثدد هلرهذدالهلثشدد هلنتشد ه دديره سلد هلثنددس ه سثحدسذ  ه ددفثيدهلنهدمهثح ددعله(39)  شدي 
لثا لتيحدد ه هلثا ل يندد ه( هعكددسرهذددالهلثيحدد هفدد هلصدد ههلثخييفدد هلثلستنصدد ه يحدد ه هلثا لتيندد ه 

ه.هه(42)ي يوه ي هلثشخلهلالسعف
 ي د  هكدسرهلث دسذ هص  هنس هلثخييف هإالهلرهلثسدي سرهلرهلل ه عدهكرهيسههلعل

ف ه سي هلسس هإث هف مهل كاإه هف بفهإح ل هنس هلثخييف ه ه فقته ليي هلثل سيبد هفكدسرهقعده
تددسقهلثددفيرهعلدرهثددمهلثسدي سرهلث ددسذ ه ي د  ه يدد هلثبلدددههلدره سيبددهه سثخيفد هحسودد هلثحودس 

 هصدددي هلهه ييدددههعسددديمه(هع يددد هلبلددد ه دددسثلب ع هل لدددفه كتدددس هلههتبدددسث هعسدددن ه سدددعثهه"
 هه(41)"علثنه ه رهلثلنك هعلثيهسفهف هس يدهلههعلخاهقلعلدهلهه  حهدسهعصد فهسهفد هلسدت حهس
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خييفددد ه هفيلدددسهتلدددتهلث يبددد هحيدددفهلإللدددسمهثدددمهحدددسمهلثشدددي ه ددداهلثدددفيره دددره  دددفهلثسددديمه ل سيبددد هلث
وددس هإثيهددسهلددسهسدديفت ههلهه يدد هيلثدد يفهلإلسدديلي ه ددسكمهلثلستنصدد ه ددسههلثسددي سرهلث ددسذ ه

بلييد هلث يبد هتحدفمهلثندس هف دسيبعلهلثخييفد ه هعفد هلثلحس ددهكتد هثهعلسدتل ل ل ه يفيههلره يفهلثكفس 
لرهيسخداعلهلث يبد هثيخييفد هلثلستنصد هسدسئ هلثللسثد هفد هلثسي سره ي   هلثد هلثليدع هعلثندعل ه

 هثددمهيددف  هثيسددي سره  ددسههل دد هلثحسسددمهل لددفه ددرهلإللددسمهلث ددسذ ه هعلرهيددف  هثددهه يدد هلثلنددس
 يدد هلثسددي سرهلث ددسذ ههفدد ثن  هعتيسدديفلهثدداث هخ دد هلثخييفدد هيددعمهلثيلبدد ه سثنددس هه(45) بددفإه

  هلندههفد ه سيد هلسسد ه هع ندفلسه لأله ي د(43) ي   ههف هإ يسلهلثخيف هلثب سسي هف هلثحدسذ  
رهقلثدد هتث يددتهنفسددههثلعليهدد هل فلئددههلددرهللدد للهلثللسثيدد ه يدد هلددرهلثخييفدد هلثلستنصدد ه ددسهه

يب يههتفعيوسهش  يسهيستنفهلثيههف ه كلدهههعلرهيلن دههلثتحييدفه عاليد هلصد هعلثشدسمهعلث يدساه
رهلثسددي سرهعفدد هلحس دددهاثدد هلثتحييددفه يدد هلثخييفدد هلدد هعلثدديلرهعلثبدد لوهعلددسهيتيددففهلددرهفتع ستدده

سهكدسرهدع د هي يد هلرهي يددمهلحد هلثخيفدد هإثد هلد"رهيبيفهلثخيف هإث ه  دفلفهحدسئيهثدههق ي   ه
ه.(44)"…ثنص  هلإلسيمه سمهلبعدهف يحد ييههف هلبي

 ي دد  ه يدد هسددي تههحدد  هتنفيددفه يدد هلثخييفدد هلثلستنصدد هلثسددي سره بددفهلرهل لدد ره
ه دفف يد هالهيهداه ليد ه سدك ي هفد ه لودسره سههال سف هلح هلثخيفد هلثب سسدي هإثد ه  دفلفهثد

س هلثخييفددد هعلثسدددي سرهلث ليددد هسدددثيتعيدددههإثددد ه ددديفهلثشدددسمه هعلثندددسلهلن ددديوهه5722سهلحستييهددد
 هع نددفهعصددعثهسهلثدد ه(45)لليدد هلثلعصدددهلددمهتيدد هلث ليدد هق نددسل ي دد  ه هفودديه ددرهلشددت ل ه

 تد ه يد ه دففذسهفلشوه امهلثسدي سره ي د  هلرهيداعفهلث ليد ه لحدستييرهلودسفييره هفدتمهاثد ه
 شدد  هلال هلحستددده هلددرهليدددهلالسددتبفلفهلثكسلدددهثيتعيددههن ددعهلثبدد لوهثلحستيدد هلثتتددس هعل ددسف ه

ه.(46)لي هلثب سسيير
 بهددفإهثيخييفدد هلثلستنصدد ه ددسهه تسدديي ههيدد علثيددفي ه سثدداك هلرهلث ددسذ ه ي دد  هثددمه

ثيسدي سرهه عشد فهل نسلهللي هلثلعصدهحفهقذعهلرههقيهلث لي هلبهه هعكسرهلثس  هف هت يي ه ه
اثد هلدرهذدفمههيت ت ه ي هثلسعنص هه سثبفعده رهفك  هل سف هلثخيف هلثب سسي هلث ه  فلفه ه

سددي نتههفدد ههلصدد هع دديفهلثشددسمهثددعهتددمهفبدديهلثحوددسله يدد هلثل ددعدهعل ددسف هليدد هلثب سسددييره ه
فددسرهلثخييفدد هلاله"عيبيددوهلثلح يددايه يدد هاثدد هالكدد ل هحددعدهل ددرهلليدد هلثلعصدددهثيسددي سره ي دد  ه

ه.(47 "   فلفهنسا  هعلخ ي هلرهلص هقل إتح هلس
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رهيدداعفهلثخييفدد ه ثيثلسئدد هلحستددده ددفالهلددره شدد  هلال هلحستدددهلثدداث هحدد  هلثسددي سره
لثييسهلثلليعك هعذمه ي دسرهلث شديفيهعشدل هلثدفيرهسدنح هه لرهلثب  هعلثت  ه حيسف هلثلمهحسف

كتس هلثخييف هعذدعهيدسل ذمههلرهيسي علهلث ه ي هلتعيهيرهلث هلثف لتهعلالهع فهلثيهلسعهلث عل ه
ه.(48) سثلسي هلثيههفبييهمهلثتعيههلث هلثسي سر

نددههغيدد هق  ددفلفهثددعالههفدد كددسرهلثسددي سره ي دد  ههينددعيهفبدديهل يددسلهلثخيفدد هلثب سسددي ه
لك دد ه ددففهلددرههثددمهي غدد هفدد هلرهيدداق هعثدداث هلعحفددهه بددفهلرهنصدد ههل ددفهل نددسلهلليدد هلثلعصددده

يهدففههفدسرهذدالتيد هلثلب كد ه هفد ه كسدي ه خسدس تهههلثل عدهفدسالهكسندتهلثنتييد ه ييشههثلحستي
ل ثفدد هلددرهصدد ي  هحددع هس سدددهفتددههلثبسددك ي هلكيددسرهفعثتدده هثددالهل لفهلث فددس ه يدد هيددالهلددرهحعه

ه.(49) بهفإهثيخييف هعفسل هثيثلسئ هلحستده
 بفهلتخساهلالي لللتهلثكسلي هثتيهياهلث لي هعف هلثسي سرهلثخييف هلثدايهتعيدهه يد ه

لليد هلثلعصدده ههق ندسلستيد هلثل دعدهفد هلثثسثد ه شد هلدرهايهلثحبدف هعلبدههثلحه  هذاإهلثحعهق ه
 هدلالهلنهددمهفددس حعإهلثنددسلهلث  يددوهلاهتعيددههكدددهلددنهمهلثدد هلليكتددهه هفعصدددهلثخييفدد هلثدد هلفينددد

ه.(52)لث    
فحفمهلثيههلاللي ه ي ه ره ايف هلرهلدهفودده س  بلسئد هفدس  هلدرهلثبد  ه هفوديه

لالليد ه داهلثدفيره  كد هصدس  ه لدس هفد هثيثديرهفس سدسهه رهعصعدهللفلفلتهلخ ألهلثيههلر
شدلسدهلشدهفه يد هلن حد ه هع بفهتكسلدهلاللفلفلتهتعيههلثخييف ه تيد هلثحدع هلثلتعلودب هن دعه

عذندددس هعيددفه يددديهيددف  هلندددههلددره نددد هلثب ددس هعحدددفهليتلددمهلثيدددههسدد بلسئ هفدددس  هلدددره يدد ه
ييفددد هلثلستنصددد ه دددسههلثددد هلثت كلدددسرهيهددداذمهلثيدددههلالليددد هلحدددعسهلث  ثددد هلدددره يددد هف بددد هلثخ

لحسلد هعهلثت كلسرهفسستلسثهمهلثيهه هعل سدهلث هلث يدهلثب سس هليوسهعلحنبههفد هليتلدس هلثكيلد ه
ه.(51)لثفعث هلثب سسي هلرهيفيف

ع يدد هلثددد غمهلدددرهاثدد هفحدددفهلشدددس هلثدداذ  هلثددد هلرهلثخييفددد هلثلستنصدد هخدددف هلث يدددده
 يد هلث دسكمه هعفخددهلث دسكمه  س تدههفس لده  يي هعلفسفهلثت كلسره"لثب سس هلرهخيدهحعثدهه

ه.(55)"علنحسفهثده
ع يد هلدسهي ددفعهكسندتهذنددس هل لسديته ديرهلثخييفدد هعلثسدي سرهلاهكتدد هلثخييفد هيخ دد ه

 هعفد ه(54) هعسدي  ه ييهدس(53)لثسي سره سنههعصده حعتههلث ه سن هع فيث هلتعيهسهن دعهذيدت
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ثهدددمهعتخييصدددهمهلدددرههلثندددسلهاثددد هعصددديته سدددسئدهلدددرهلذددددهلثبددد لوهي دددسث عره تحدددفيمهلثلسدددس ف 
 هعفدد هلثلحس ددددهتعيددههلثحسئدددفهلثل ددعث هك ل حدددسهلددره  دددفلفهسددس يس هثلحستيددد ه(55)لثل دددعث هدلال ددتي

يددديسهلثلستنصددد ه دددسههفستيدددههن دددعهلالن دددس هعفخيهدددسهعحتددددهلدددرهكدددسرهفيهدددسهع بدددفهاثددد هلثتحددد ه
حسددليرهه يدد لثييشددسرهغيدد هلثلتكددسفئيره هللددسهلودد  هلثخييفدد هلثلستنصدد هلثدد هتحسدديمهييشددهه

دهلثت كلسرهعلثب  ه ي ه  ف هلثبسك هعلخدتلهذدعهعلدرهلبدههفد هلثحيد هعلنحد ه يد هفيب
 بدد هلفدد لفهييشددهههأللثيدديسهلثل ددعث هعذددالهمهفدد ه فليدد هلاللدد  هلالهلره نصدد هلثخيسندد هثددف

عخاثددههلثبدد  هعلثت كلددسرهفيددمه" هفيدداك هلثلح يددايهلبيحددسه يدد هاثدد هه ددعدهلثنصدد هلثدد هذايلدد 
قه ييدههكلديرهلدرهلثل دعدهفدسنهامهلثبد  هعلثت كلدسرهعلبهدمه هفكسنتهلثنتيي هلرهخد ه(56)"يحستيعل

ذدعهع دففهحييددهلدرهييشدههفس دس ه هدمهلثل دعدهفحتيدعلهلدرهكدسرههف حد لثب س هل لفههعلاللي هق 
لثلب كد هليدفلرهنيدسهلدرهفحفهلثخييف هلثلستنص ه سهه هقلسه(57)ف هسس  هلثلب ك هعي  هلث سح 

مهع هالهكسنتهلف هخيفتههفد هلثحدسذ  هلحددهلي ع سهفتعيههلث هيلس  هلرهلثب  هفلسته نفذ
ه.ه(58)لرهسن ه

لالثيلدد هلثتدد ه يددته سثخييفدد هلثلستنصدد ه ددسههكددسرههلثل سددس علددرهلثيددفي ه سثدداك هلره
لثب س هلثايهف  هتي هلثلد لل  هف دسعدهلحندس ه نسصد هلثيديسهلدرههق  س  هسهلثخيسن هلرهح ده

 ه سلددهلالنتحدسمه ندفلسهلثتحد هلعدهلد  هلثب  هعلثت  ه بفمهلثحتسدهف هلثلب كد ههيففبدههلثد هاثد
هنحسفهثههف هنهسي هلالل ه.سلمهلثخييف هلثلستنص ه سههلثايهلستلسدهلص س ههعخف ههليوسهف

 ه(59)رهفس سددسعهثددمهيددن هلددرهتيدد هلثلب كدد هسددعألهلالليدد هلثب سسدد هل لددفهعلبددههخلسدده
لثحددسذ  ههلث ددسذ ه ي دد  ه عصددعثههلثدد هفلشددوهل سدددهلثيددههيسددتف يههلثدد لثسددي سرهع نددفلسه يددمه

  يددمهه17 هفعصدديهلثحددسذ  هفدد ه(62)عتي يدد هث يدد هلثسددي سرهتعيددههلالليدد هلثب سسدد هعلبددههل ندده
 هفس تفدددهلثسددي سره ي دد  ه يحسئددههعلناثددههفدد هلث دد قهلثك يدد ه(61)م1565ذددده/ه662لثثددسن هسددن ه

ه.(65) حيب هلثي دهكلسهفبدهاث هلمهلثخييف هلثلستنص ه سههعيهاهثههكدهلسهي تسق
 حيددسف هلالليدد هسددي هلثددفيرههه(63)لددره يدد هعصدددهيلس دد هلددرهلث  ددسفف هعفدد هلثخددسل ه شدد 

هل هعلدن همههيداله(65)لدرهلا  د هلثل دعده هفدسك لهمهلثسدي سرهفد هلثحدسذ  هللثدايرهنيدعهه(64)سي 
ه.(66)لرهلالح س ستهف هلص 
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 حيبد هلثي ددهالث دستههليتلدس ه دسمعف هلثثسلرهلدرهل د مهللد هلثسدي سره ي د  ه بحدفه
نسددد هه يددد هلثندددس ه هفسث دددتهنسددد ههلدددرهح ددددههفحددد  ف وددد هلثشدددهعفه ه(67)نسددد هلثخييفددد هل لدددف

-1565ذدددد/ه721-661لهه هه ددد ل عثح دددهه سث دددسكمههلب دددالثحسوددد هتدددسقهلثدددفيرهل دددره ندددته
لثسي سره ي   ه سثخيف هع يد هلثبلدده كتدس هلهههه هع بفهتي هلالي لللته سيب(68)مه(1321

علثنهدد ه ددرهلثلنكدد هعلثيهددسفهفدد ههصددي هلهه ييددههعسدديمهعلاللدد ه ددسثلب ع ل لددفهعسددن هن يددهه
حسدديمه" هعفدد هلثلحس دددهحيددفهلثخييفدد هلثسددي سرهلث ددسذ ه ي دد  هللددع هلثدد يفهعثح ددهه ددد(69)سدد يدهله

ه.(72)"للي هلثل لنير
فيدمه"تحفمهلثنس هثل سيبد هلثخييفد هلثيفيدفه هعذدالهلدسهلكدفإهلثلح يدايهلدرهخديدهحعثدهه:ه

 هعخ د هثدهه يد هلثلندس  هفد ه(71)"ي وهلي هعالهعاي هعالهحدس هعالهلشدي هعالهفحيدههلالهع سيبده
 هعفددد هلثيدددعمهلثثدددسن هليتلدددمهلثندددس هع وددد هلثسدددي سره ي ددد  هخ  ددد ه(75)لصددد هع ددديفهلثشدددسم

لث لدفهههلثدايهلحدسمهثكدده ند ه"لثخييف هلث سكمه سل هلههعصبفهلثلن د هثخ  د هلثيلبد هفحدسده:ه
ه…ي له هعل لدفإه يد هلثسد للهعلثود لل هي ل  هعيبددهثهدمهلدرهثفيدههسدي سنس هعنصدهلثب س ه كنس ه
عذتكددعلهه…لالسدديمه دديرهفخيددعلهفل هلثسدديمه هعلسددت س علهلثددفلسلهعلاللددعلدههق ددفللفيددعهشددسذفتمه
حدفهحدسمهه…لثبسثمهلثبدسفدهلثليسذدفههلبيد هعذالهلثسي سرهلثلي هلث سذ هلثسيفهه…  مهلثخييف ه

 ه(73)"…ي هلالنصس ه هعش فهييعسهلثكف ه بفهلرهيسسدعلهخديدهلثدفيس ه نفهحهلإللسل  نص ه
ع بفهلرهلنه هلثخييف هخ  تدههللد هلثسدي سرهلث دسذ ه ي د  هلرهيخ د هثيخييفد هلث دسكمه دسل ه

ه.(74)لهه ي هلنس  هلص هع يفهلثشسمهعكت هلث هلال لسده اث 
يد ه هفدس لفهثلهلثكثحفهكسرهلثسي سرهلث سذ ه ي   هيلتي هلدرهلث نكد هلثسيسسدي هلثشد 

رهللع هلثفعث هكيهسه يفإه هفعيدههلندال ل هغيد هل سشد هثيخييفد ه لرهخيدهاث هلرهي يرهثيخييف ه 
لث يددتهلثب سسدد ههق نددسللددسه ددسعدهلثتلدد فهلسددتح ي ه يدد هلثسددي سره ي دد  هففكدد هفدد هيلددمهه هلا

هبليد ل لص هثتين هخ  هلثتيسله بوهمهلث هل فهليع هلالسيمهفيبيرهخيفتدههلثيلدسهفبدده
لحددعسهلث  ثدد هفدد ه يدد هلددمهلثخييفدد هلث ددسكمه ددسل هلهه نددفلسه سيبددهه سثخيفدد ه هفسصدد ههذنددس ه
خييفتدددسرهفددد هعحدددتهعل دددفهفددد هلصددد هعفددد ه ددديفهلثشدددسمهيدددفده يددد هاثددد هحدددفعمهشخصددديرهلثددد ه

مه هلف د هل دفذلسهلندههل دس  ه درهلثخييفد ه1566ذدد/ه664لثسي سره ي   هعذعه فلشدوهسدن ه
 سثخيفدد هلددرهلث ددسكمه ددسل هلهههق ددولدد للهلثبدد  هعلف دد هلنددههلثلستبصددمهعلبددههيلس دد هلددرهل
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نسدد هههقر هيدديدهلثددفيره ددرهلثددفعلفل هعلث علشدد هلختددس هفت دديرهلالليدد يرهفب وددههلثسددي سره يدد ه
لرهلثسي سره بثدههلثد هلصد هكدسي للهل تيدس  ه هللدسهلثشدخلهلثثدسن هفكدسرههلال هغي هص يهه

ه.(75)ثسي سره سالل هالتهسعفهلثيعرهعلف  هلنههلرهلعالفهلثخيفسلهف بثههلق
لف دددسللتهذددد الله سنتلدددسئهمهلثددد ها يددد هلثخييفددد هلثب سسددد ههقرعلثدددايهيلكدددرهلي  تدددهه

ذعالكدددعه ندددفلسهلحدددت مه  دددفلفهحدددسمه حتددددهلثخييفددد ههقر هعلثدددفثيدهه غيددد هصددد ي هذددد لثلستبصدددمه
هعلعالفإ.

هع هددالهل ييددتهلثخيفدد هلثب سسددي هثيلدد  هلثثسنيدد هفدد هلثحددسذ  هعلسددتل تهحدد نييرهعنصدد 
علسهت ت ه ي هذالهلالل هلرهنتسئ هلهل هلنبكسته يد هلثفعثد هلثلليعكيد هلاهلصد  تهر هح ه

لثحسذ  هلثل كاهلثفين هعلثسيسس هعلثبسك يهعلثثحسف هثيبدسثمهلالسديل ه دفالهلدره  دفلفهعذدالهلدسه
سدس هسهلذليد هفد هن د هلثلسديليرهتلكس هسهلكسن ه ع ي هعسيسسي هثفعث هلثللسثي هفويه رهلك

ه.(76) سو  هلثخيف هلثب سسي هكسف هثكعنهس
هلثلهلدد للددسه سثنسدد  هلثدد هلكسندد هلثخييفدد هفدد هلثفعثدد هلثلليعكيدد هفهدد هتبددفهلددرهلاللددع ه

ث يس هلثخييف هعسي تههكخييف هثيلسيليره سل هف بفهلرهلص  تهلص هلح هلثخيفد هلثب سسدي ه
ييفد هسدعألهعحي هلثبسثمهلالسيل هلثنس  هلصد ههعودمهلثخييفد هلثب سسد هاثدييهلاهثدمهيكدرهلثخ

 يدددفهلثسدددي سرهلثلليدددعك هي  كهدددسهكيددد هلدددسهيشدددسلهفيدددمهيكدددرهلثخييفددد هلثب سسددد هلالهل هددد لههثب ددد 
خفل سهلعيفإهلثللسثي ه ت هيففبعله ههلن س هلث سلبيرهف هلثسي  هعلرهيحودعله يد هلثشدكع ه

فع هفبيددد هفددد هلث كدددمهسدددعألهيخييفددد ه ددددهثدددمهي دددوهثهعثدددي هاثددد هف سددد فدد هل حيدددتهمه دددسث كمه ه
سددي ن هععاليدد هلثبهددفهعالهي ددوهثددههلثتددفخدهفدد هشدد عرهلثفعثدد هلثلليعكيدد هلاله ه فدديتهلثعه ودد

 يد هلث سثد هلثتد هعصديتهلثيهدسهلثخيفد ه سشدع ههبيوحيييهعخسص هف هتنصي هلثسي سره هعي
 ه دددهه(77)"ثدي هفيهددسهللد هعالهنهد هع سد ههلرهيحددسدهثدههلليد هلثلد لنير"هلثب سسدي هآندال هحدسئي:

ه.ه(78)ف هلكسنههلثايهخصلهثههف هل  لقهلثحيب لرهلثخييف هكسرهسيينسهتح ي سه
ثحددفهكسنددتهلبسليدد هلثسددي سره ي دد  هثيخييفدد هلث ددسكمهخيدد هفثيددده يدد هلذفلفددههلث حيحيدد ه

هق لفلثخيف هلثب سسي ه هفحفه ادهيهفإهلرهليدهلودبس هلثخييفد ه تد هيصد ههكلدسههإ يسللره
قعسدددس هرهلث هددع هفددد هثددهه لدددالهفينيددسهفعرهلرهيكدددعرهثددههسدددي  هفنيعيددد ه هفحددفهلندددمهلثخييفدد هلددد

ثددي هاثدد هف سدد ه دددهعصدددهلثليتلبددستهلثبسلدد هثي حدد ه بيددفله ددرهلثنددس هع يددسدهلث كددمه هعه
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صدددف ه نفسدددههقفمهلخددداإهتفعيودددسهلندددهه عاليددد هلثبهدددفهال ندددههلثليددد هلثسدددبيفهعلنلدددسهلاللددد هلثددد ه ددد
يلدد ه هعثدداث هفحددفه ودد هث(79)"عالهتددف ي هليدد هكيدد ه نددسهلعه عثددفنسهثيبلددد"لثتفددعي هعيددسلهفيددهه

لنههالهيفعألهلرهلثلنسحش هلعهل سعث هلحسعل هلثسي سرهفحنمه لدسهخصدلههقف  مه بفهلرهلثعلح
سثخييفددد هُ ندددعله لب دددمهسدددي يرهلثللسثيددد ههقرعفددد هلثعلحدددمهه(82)لثسدددي سرهلدددره لتددد هشددده يثدددهه

كدسرههآخد لث صعده يد هتفدعي هلندهه دسث كمهذدالهلدرهيسند هعلدرهيسند هلثب سس هلرهليده
فيددههالسدديلسهفدد هلثعحددتهلثددايهيتب وددعرهعهيفدد هلثدد هيددسن همهلثسددي يرهلثللسثيدد هيسددتلييعرهلثخي

هقرلددرهلثخييفدد ههللليدد هثددسئ هعثددمهيحدد هلاللدد ه نددفهذددالهلث ددفه ددده ي ددعههقيلددرهح دددههثودد  هلددس
هإلودفسل ع هلثلبنعيد هثدفألهلثيندعفهعكداث هلثديخ قهلمهلثييسهعخسص هف ه سث هلث   هث فمه

ه.ه(81) ع هلرهلثت   ه ييهم
ت ييدفه  يدته لرهلثخيف هلثب سسي هف هلثحسذ  هعذدهه لإلسيلللسه رهلعح هلثبسثمه

كلددسهفدد ه  ددفلفه هفبيدد هلددسهي ددفعهلرهلثخيفدد هلثب سسددي هثددمهيكددرهثهددسهلثددف مهلثكددسف هعلثتسييددفه ددده
لنحسمهلثلسيلعره يرهل يفهعلبس  هثحيسلهسهف هلثحسذ  ه هثداث هفدسرهنفدعاهلثخييفد هلثب سسد هثدمه

لب دمه كدسمهلاللدس لتهلالسديلي هثدمههقرلرهاثد ههيلتفهخس قهلنس وهسي  هلثللسثي ه هعلالذم
يبت فعله سثخييف هلثب سس هف هلثحسذ  ه هعثمهيف علهثهه يد هلثلندس  هكلدسهكدسرهلثخييفد هفد ه  دفلفه
 ه ددددهلرهلليددد يهلكددد هعلثلفينددد ه هعذلدددسهيلدددثيرهحيددد هلثبدددسثمهلالسددديل ه هثدددمهي يدددفلهلثخيفدددسله

مه1415-1425ذدد/815-828سدتبيره دسهه هعذدعهلثلهل هلثب سسييرهف هلثحسذ  هلالهخييف هعل دف
لرهلثلسيليرهل فعلهسخ يتهمهلرهلثخييفد هلثب سسد هفد هلثحدسذ  هعكدا علههل ه(ه هفويه رهلرهكثي ه

لرهلثخيفد هه قعل ددهلره بد هلثلسديليرهه(85)لف سللتههعشككعلهفد هنسد ههلثد هلث يدتهلثب سسد ه
عسدديمهلسددتنفيرهلثدد ه ددفي ههثددمهتددفمهلكثدد هلددرهثيثدديرهسددن ه بددفهعفددس هلث سددعدهصددي هلهه ييدده

 ه(83)عسيمه  لثخيف هف هللت هثيثعرهسن هثدمهليد ه بدفهاثد ((ههصي هلهه ييل لفهلث سعده
لرهلثخيفددد هلصدد  تهليكيددد هل  ع دد ه  دددس مهلثبندد هعلالسدددت فلفه بدددفه"عيبيددوهلثلح يدددايهحددسئي ه

سدل هلنداه هفد ه ديرهلشدس هلثخ  دع ي هلثد هلرهلثخيفد هلنتهدته صدع  ه س(84)"لثخيفسلهلال  بد 
ثدمهي دوهثهدمهعفس هلخ هخييفد ه  سسد هفد ه  دفلفه يد هليدفيهلثل دعده هعلرهلثخيفدسلهفد هلثحدسذ  ه

علسدتل ل ل هثبلييد هلثلبس ود هودفهلثخيفد هفد هلثحدسذ  هلدرهه(85)فحد هههسلسدللدرهلثخيفد هسدعأله
 ه يحدد هلثخيفدد هال ددفهلرهيكددعرهفدد هشددخلهعل ددفهحدديتعيددفعلهلرهلثهفحددفح دددهلث كددسمهلثلسدديليره
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-647 ه ددددددددسكمهتددددددددعن هسدددددددددهلثب سسدددددددد ه هف صدددددددددهلرهل ددددددددسه  ددددددددفلههلث فصدددددددد هعلددددددددرهلثن
(هتيحدد ه يحدد هلثخييفدد هف لددسهثددههلددرهشدد ي هلكدد ه ه دددهلرهفدد هسددن هه1577_1549ذددد/676
مه نددفلسهسددح تهفعثدد هلثلع ددفيرهتيحدد هل ددعه نددسره ددسكمهلثفعثدد هلثل ينيدد هفدد ه1569ذددد/668

ه.ه(86)قيوس هل لكسه يح هخييف ه
 يحددتهمههفكسنددتفخيددعلهفدد هلالسدديمهلثدددهلثل ددعده هه يدد هلسددتعألهلث كددسمهلثددايرهقلددس
 هلسه يرهلثت ييدفهلثل يدوهع ديره دفمهل  دسلهلالذليد هثيخيفد ه هفدسثل عده بدفه  ي  سثخيف هلت

ل يحدسه ددسرههُيبندعلفخدعثهمهلالسديمهل لفعلهل دفلدهن لهددمهلثح ييد ه سثشد يب هلالسديلي هلالهلنهددمهثدمه
ه.(87)ف هلثحسذ  ي صيعله ي هتفعي هلرهلثخيف هلثب سسي ه

رهيكسنعله يد ه كد هلثل دعدهفحدفهل تد  هلب لهدمه سثخيفدسلهلثب سسديفهنفهلثليع ههقلس
 سذلددسرهشددسإهل ددفهليددعكهمهعذددعه بدد ههإاهسددي تهم  ددسعثعلهلال تلددسفه يدديهمهفدد هتددف يمههقنهددم ددده

ي يددد هلندددههلرهم(ه1361-1347ذدددد/763-748 هليددد هلثدددفكرهلثددد هلثخييفددد هلثلبتودددفه دددسهه
ل لفه رهت يدوهفتمهثههاث هكلسهل سدهمه1356ذده/ه756 ه يفإهف هسن هيبت  ه ههليكسه ي

ه دسث كم ي يد هلندههتفعيودسهمه(ه1451-1441ذدد/855-845 دسهه هلثخييف هلثلستكف ههإث 
نحددسهلسددلهه يدد هعه سثددف سله يدد هلثلنددس  هثيخييفدد ههقلدد لثهددفليسهلثثليندد هعلنددهههإ سددسثهفودديه ددره

فحفهل سددهفد ه(هم1423-1389ذد/826ه-795 العدهللسهلثسي سرهلثبثلسن ه سيايفهلهلثسك  
مه1425-1388ذددد/828-791لثلتعكددده ددسهه همهلثدد هلثخييفدد هلثب سسدد ه1394ذددد/797سددن ه
ه.(89)ف هلثفعث هلثبثلسني ه(88)ييتل هلنههلرهيلن ههثح هسي سر(ه

سرهلثخييفددد هحددد ر هكدددع ددداث هلسدددتل تهلثخيفددد هلثب سسدددي هفددد هلثحدددسذ  هحددد نيرهعنصددد ه
لثتد هكسندته يدفهلثليدع هلاليدع ييرهعلدرهلثسدي ستهلثفنيعيد هيليدمهلدرههل هلي فهس هنيفيخيثهسه لال ه

ذدده/ه955لرهل دتيدهلصد هفد هسدن هه  ت هتلكنتهلثفعث هلثبثلسني بفذمهسي يرهلثللسثي ه
ه.(92)م1516

ه
 هوامش البحث
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ه113مه(ه هله5225:هه لدسرفيدفه هي هلث دسذ ه ي د  ه هت يلد ه:هل لدفههع(ه يت هتع ل1 
ه.ه1/579مه(ه:ه1982 ي عته:ه؛هف لفه  فهلثلب  هلثصيسفه هلثل عدهف هلثتس ي ه 

(ه لسفهلثيدعلذ يه هصد ل هلثحدعألهلثسيسسدي هفد هلثلشد وهلثب  د هلدرهلث داعهلثل دعث ه تد ه5 
ه.ه17مه(ه هله1992لث كمهلثبثلسن ه لثلعصده:ه

خ سسرهف ه هدفهلثخييفد هلثلد لعرهعفللدتهلحييمه(هثحفهنحيتهلثخيف هلثب سسي هلره  فلفهلث ه3 
فددد ه هدددفهلثخييفددد هعه(هم819ذدددد/ه524  دددفلفهسدددن ه هتسدددمهسدددنعلتهعلدددرهثدددمه دددسفتهلثددد ه

لثلبتصددمهنحدددهلحدد هلثخيفدد ههلثدد هسددسل لله.هثيلايددفهلددرهلثتفسصدديدهين دد ه:هل لددفهلختددس ه
ه.ه117 ه125مه(ه هله1971فس ل ه ه ي عته:هلثب سفيه هف هلثت  ي هلثب سس هعلث

لددده(هق لددفه ددره عثددعره:هذددعهت كدد هلالصدددهلددرهسدد  هف غسندد هل سدديههنددع ه ددرهسددسلسره س4 
 خس ألهذفي هلث هلثل لعرهفتف قهف هلثلنسص ه تد هلصد ههلدرهللد للهلثبسدك ه.هثيلايدفه

ين د ه:هسدهيدهاكدس ه ههذاإهلثشخصدي هعفع ذدسهلثسيسسد هعلثبسدك يه.لرهلثتفسصيده ره
مه(ه هله1975تدددس ي هلثبددد  هلنددداهلدددسهح ددددهلثل بددد هع تددد هسدددحع ه  دددفلفه  يددد عته:ه

تهلثب  يدددد هلالسدددديلي هفدددد هلثلشدددد وهخسشدددمهلثلبسودددديفيهعلخدددد ه هتددددس ي هلثددددفعيي؛ه399
ه.ه576مه(ه هله1979علثل   ه ه  فلفه:ه

ه.133؛هلثب سفيهف هلثتس ي ه هل557(هلثلبسويفيه هتس ي هلثفعييته هله5 
مه(ه ه1985(هلثب دددسفيه هحيدددسمهفعثددد هلثللسثيددد هلالعثددد هفددد هلصددد هعلثشدددسم هلالسدددكنف ي ه:ه6 

ه.ه134؛هف هلثتس ي ه هله181-182ل
:هذعهل س هلثفعث هلالخشيفي هف هلص هعلثشدسمهعلث يدساه هعلالخشديفههييف(هل لفهلالخش7 

هعمه.هين دد ه:ه لددسفهلثددفيرهل دد945ذددد/334 سثي د هلثت كيدد هتبندد هليدد هلثليددع هتددعف هسدن ه
مه5223لثحدسذ  ه:ه هت حيوه:هل لفه درهشدب سرهعلخد ه هلثففللهلسلس يده هلث فلي هعلثنهسي 

رهلثبلدددسفهلث ن يددد ه هشدددا لتهلثددداذ هفددد هلثفدددي هل دددهع؛هشدددهس هلثدددفيرهل ددده11/185(ه:ه
ه.ه3/41مه(ه:ه1998  سه  ي عت:هلخ س هلرهاذ ه هت حيوه:لص ف ه  فهلثحسف 

تددعاعره بددفهلثسددييعح ه(ه بددفهلرهسددسلتهلثبيحدد ه دديرهلثخييفدد هلثلتحدد هع دديرهلليدد هلاللدد لله8 
م(هلودددد  هلثخييفدددد هلثدددد هل ددددسف  ه  ددددفلفهلتعيهددددس هن ددددعه945ذددددد/ه331تعثيددددههلثلنصدددد ه 



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 135 

                                                                                                          

لثتفسصديدههلدرم(هثيلايدفه943ذدده/335 سث دس هلثلسدس ف هلدرهلث لدفلنييرهسدن ه ههلثلعصد
ين  ه:ه اهلثفيرهل  هلث سره رهلالثي ه هلثكسلددهفد هلثتدس ي ه هت حيدوه:هخييددهلد لعره

؛هلثلبسوددددددددديفيه هتدددددددددس ي هلثدددددددددفعييته هه483 ه478/ه6م(:ه5225شددددددددد سه  يددددددددد عته
ه.ه552-549ل

ه.ه181؛هلثب سفيه هحيسمهفعث ه هلهه6/491(هل رهلالثي ه هلثكسلدهف هلثتس ي ه:ه9 
-945ذدد/656-334(ه س وهفت  هسدي سره هلثتدس ي هلالسديل هفد هلثبصد هلثب سسد ه12 

ه؛هه5/521مه(ه:5226مه هلعصده:1558
W.B. Stevenson , The Crusaders  in the East ( london :1965 ) , 

p.333. 
لسدلههلث حيحد هعهس هثنفسدههذدالهلالسدمه هعحدفهلختدهل عد(هينكياخسره:هيبفهلرهل  اهحسف هلث11 

تلددعييرهعلبنددسإهفدد هلثي دد هلثصدديني هلثصددي هلثخددسثله هعحددفهتلكددرهتلددعييره بددفه دد ع ه
.هين دد ه:هم1524ذددد/ه621 ها سلدد هلثل ددعدهسددن هعلنسا ددستهلددمهل نددسلهينسددههلددرهتددعث

ه.ه1/579؛هلثصيسفه هلثل عد:هه145لثب سفيه هحيسمهفعث ه هله
تحفمهن عه  فلفهفتعيهه سييعهلرهلسيسهلثص  ألهعللد إهلرهيب د ه(هلصف هذعالكعهلعلل إه سث15 

نه هفيي ه سثح  هلرهلثلعصدهعلرهييتح ه ييدعسه كدستيلع ه هللدسهلثحسئدفهكت  دسهفدفخده
ليددد لرهلتعيهدددس هن دددعهلثبددد لوه دددره  يدددوهثع سدددتسره.هثيلايدددفهلدددرهلثتفسصددديده دددرهسدددي ه

 هت يلد ه:هفد لفهيليددهين د ه:ه ييدس عهكدع ه ه  دفلفهلفيند هلثسديمه.هلثحعلتهلثل عثيد 
هعلسه بفذسه.ه1/514م(:1965   فلف:

ه(هحسدهلثشس  هتح هلثفيره رهل  هلثيس ه رهل تيده  فلفه:13 
 لساااائل ملااادبغ عاااخ برااادمد مخبا  اااا
 يااااا زمئاااا يخ ملاااات ملااااز  م      ااااد م
  اااال ملخ فاااب  مل باااغ ملااا    ااا  ت
 يااا رااا   لبااي بااخ رااا  مل اا     اات

 

 فبااااا    فااااب  م  بااااا   ااااد سااااا  م
 باااااا بااااا مب مل بااااات  ملااااادم  دياااااا ف

 بااااااال ملب اااااااال   اااااااد ع اااااااا م  اااااااا 
 صااا ع اابت علياال   ملاات مل بااغ م
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؛ه152ته(ه هله.لني هلثبيين ه ه  ح ي هلالسديمهفد هلصدعدهلث كدمه هفلشدوه:هف
ه.17لثيعلذ يه هص ل هلثحعأله هله

لثب دددس هل لدددفهعل دددعهلثفودددسئده  دددفههعل دددهل ندددس إ(هيددداك هلرهلثخييفددد هلثب سسددد هحتددددهعلبدددهه14 
ث  لرهع ففهلره سشيتهه هللسه رهلث  يح هلثت هحتده هدسهلثخييفد ه هفيحدسدهلندههعودمهل

ف ه فدهعتمه ليههف هلس  دهثيخيدهف ف ه ت هلسته.هثيلايدفهين د ه:ه يد ه سدن ه
؛هتددددددددع لعه هه577مه(ه هله1969لثخ  دددددددع ي ه هلالسددددددديمهعلثخيفددددددد ه ه يددددددد عته:ه

ه.114لث سذ ه ي   ه هل
؛هسدبيفهه579/ه5(ه:مه1969مه:.يه هتس ي هل درهلثدع فيه هف(هايرهلثفيره ل ه رهلثع ف15 

مه1976 هلثحدسذ  ه:هه5  فهلثفتس ه سشع ه هلثبص هلثللسثيك هف هلصد هعلثشدسمه ه 
ه.ه114؛هتع لعه هلث سذ ه ي   ه هلهه354(ه:هله

ه؛هه181(هلثب سفيه هحيسمهفعث هه هله16 
Stevenson , The Crusaders , p. 333 .  

فيندد ه دديره يسددسرهعنددس ي هعذدد هلددرهل لددسدهفيسدد يره.هين دد ه:هشددهس ه دديرهيددسثعته:له(17 
مه(ه:ه1995 ه يدددد عته:ه5لثددددفيرهل ددددعه  ددددفلههيددددسحعتهلث لددددعيه هلبيددددمهلث يددددفلره ه 

4/177.  

؛ه سشدددددددع ه هلثبصددددددد هلثللدددددددسثيك ه هه558(هلثخ  دددددددع ي ه هلالسددددددديمهعلثخيفددددددد ه هله18 
ه؛هه354ل

Stevenson , The crusaders , p. 334. 

لثددفيره ددره  ددفهلث ددسذ ه هتشدد ي هلاليددسمهعلثبصددع هفدد هسددي  هلثليدد هلثلنصددع ه ه(هل يدد ه19 
؛هسددددتيفره نسدددديلسره هتددددس ي هه39(ه هلههم1961ت حيددددوه:هلدددد لفهكسلددددده لثحددددسذ  ه:ه

ه3مه(ه:ه1982  يدددددد عته:هه5لث دددددد ع هلثصدددددديي ي ه هت يلدددددد ه:هلث ددددددساهلثب يندددددد ه ه 
ه.ه536-537/

 يددد هلاللددد للهلاليدددع ييرهلال فدددسدهه(هكدددسرهلالتددد ل هيدددف عرهلنهدددمه كلدددعلهلصددد هكسعصددديسل52 
 هعصدديسه يدد ه فدددهليددع  هلددرهل فددسفهصددي هلثددفيره هللددسهح دداه هف كددمهلي دد هلصدد ه

 هلالهلرهلثسدي سره ي دد  ه لألهلرهيسددتنفهلثدد هلثخيفدد هصدد ي هفكدسرهعصدديسه يدد هلليدد ه
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لثب سسددي هفدد هتع يددفهف ددسئمه كلددهه.هين دد ه:هلثخ  ددع ي ه هلالسدديمهعلثخيفددد ه هله
ه.ه532

ه.ه531ع ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هله(هلثخ  51 
ه.ه39(هل ره  فهلث سذ ه هتش ي هلاليسمه هله55 
(هيددددددددددديدهلثدددددددددددفيرهلثسددددددددددديع  ه هتدددددددددددس ي هلثخيفدددددددددددسله هت حيدددددددددددوه:  دددددددددددفلههلثلنشدددددددددددسعيه53 

  دفلهه درهلسدبفه دره يد هلثيدسفب ه هلد آ هلثيندسرهه ه439م( هله5223 لثلنصع  :
ه.ه4/151مه(ه:ه1993ع    هلثيح سره هلثحسذ  ه:ه

:ه.هين دد هثيلايددفهكددمه.ه72 ددعلث ه(هسدديلي ه:ه يددف هصدد ي  هعذدد هلددرهل لددسده لددس ه ينهلددسه54 
ه.ه541-542/ه3لث لعيه هلبيمهلث يفلرهه:ه

/هه5 دد لره:هلفيندد ه دديرهلثلعصددددهع دديفهلثشددسمه.هين ددد ه:هلث لددعيه هلبيددمهلث يدددفلره:هه(55 
ه.535

ثلشددسذي هعلال دديمه ه(هشددل هلثددفيرهل لددفه ددرهل لددفهلثدداذ  ه هتددس ي هلالسدديمهععفيددستهل56 
ه.ههه39-38/ه14مه(ه:ه5225ت حيو:هلص ف ه  فهلثحسف ه  سه  ي عته:ه

 هت حيدوه:هنييد ههلبف فد هفندعرههلب  (هشهس هلثفيرهل لفه دره  دفهلثعذدس ه هنهسيد ه57 
لثب دددس ههع؛هتحدد هلثدددفيرهل دده32/14مه(ه:ه5224 ه يددد عته:ههعآخدد يرلصدد ف هفدددعلاه

ع ه هت حيدوه:هل لدفه  دفهلثحدسف ه  دسه ه يد عتهلثلح يايه هلثسيع هثلب فد هفعدهلثليد
ه.ه558/ه1مه(ه:ه1997:ه

؛هه5/323؛هل ددددرهلثددددع فيه هتددددس ي هل ددددرهلثددددع فيه:هه558/هه1(هلثلح يددددايه هلثسدددديع ه:ه58 
لثفدددفله هلثلختصددد هفددد هلخ دددس هلث شددد ه هت حيدددوه:هل لدددعفههعل دددلسدددلس يده لدددسفهلثدددفيره

ه.ه354/هه5مه(ه:ه1997فيع ه ه ي عته:ه
ه.ه5/433 هشا لتهلثاذ :ههلث ن ي (هل ره59 
ه.ه558/هه1(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه32 
ه.ه354/هه5لثففله هلثلختص :ههع ل(ه31 
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:هلثكت دد ه ه يددعرهلثتددعل ي ه هت حيددوه؛هل لددفه ددرهشددسك 558/ه1(هلثلح يددايه هلثسدديع ه:ه35 
؛ه سشددددع ه هلثبصدددد هلثللددددسثيك ه هه551مه(ه هل1982فيصدددددهلثسددددسل ه   ددددفلفه:ه

ه.ههه559لالسيمهعلثخيف ه هله؛هلثخ  ع ي ه ه356-355ل
؛هه433/هه5؛هل ددددددرهلث ن يدددددد ه هشددددددا لتهلثدددددداذ ه:هه558/ه1(هلثلح يددددددايه هلثسدددددديع ه:ه33 

؛هلثخ  ددع ي ه هلالسدديمهعلثخيفدد ه هه356-355 سشددع ه هلثبصدد هلثللددسثيك ه هل
ه.ه114؛هتع لعه هلث سذ ه ي   ه هلهه559له

هفد لنتشد هه لسدتفي (هلي دفي هه(هلالستفسو ه:هفس هلثخ  هعلستفس هقيهشس هعذدع34 
لثنددس هعالهتحدددهلسددتفس ه.هين دد ه:هل لددفه ددرهل دد ه كدد هلثدد لايه هلختددس هلثصدد س ه ه

ه.ه1/516مه(:ه1995ت حيوه:هل لعفهخس  ه ه ي عته:ه
؛هه324/هه5؛هل ددددرهلثددددع فيه هتددددس ي هل ددددرهلثددددع فيه:ه558/ه1(هلثلح يددددايه هلثسدددديع ه:ه35 

ه.ه555لثكت   ه يعرهلثتعل ي ه هله
لثيحددد ه يددد هثحددد هلخيدددههلثلستنصددد ه دددسهه دددسن هلثلف س لثلستنصددد ي ه   دددفلفه(هثحددد ه هددداله36 

/هه1رهلددره دديرهخيفددسله ندد هلثب ددس ه؛هلثلح يددايه هلثسدديع ه:هعهلثثددسلرهعلثثيثددتسيسدديههعه
ه.ه558

؛ه465؛هلثسدديع  ه هتددس ي هلثخيفددسل له39(هل ددره  ددفهلث ددسذ ه هتشدد ي هلاليددسمه هله37 
ه.ههه115تع لعه هلث سذ ه ي   ه هله

ه.ه184؛هلثب سفيه هحيسمهفعث ه هلهه5/354عهلثففله هلثلختص ه:ه(هل 38 
مه(ه1962(هل لددفه ددرهل لددفه ددرهليددس ه ه ددفلئمهلثاذددع هفدد هعحددسئمهلثشددهع ه هلثحددسذ  ه:ه39 

ه.83هل 
؛هلثب ددددسفيه هه558/هه1؛هلثلح يددددايه هلثسدددديع ه:هه324/هه5ل ددددعهلثفددددفله هلثلختصدددد ه:ه(ه42 

ه.هه181 ه؛ه سشع ه هلص هف ه ص هه185حيسمهفعث ه هله
؛هه559؛هلثخ  دددددع ي ه هلالسددددديمهعلثخيفددددد ه هلهه532/هه1لثلح يدددددايه هلثسددددديع ه:هه(41 

ه.ه115هلهتع لعه هلث سذ ه ي   ه 
ه.ه46؛هلثسيع  ه هتس ي هلثخيفسله هله532/هه1لثلح يايه هلثسيع ه:هه(45 
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ه.ههه532-559(هلثخ  ع ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هله43 
سد ع ه هفعثد ه ند ه؛هل لدفهيلدسدهلثدفيرهه39يدسمه هلهل ره  فهلث دسذ ه هتشد ي هلال(ه44 

ه.ه69-68لههمه(ه 1947ف هلص ه لص ه:هحيععره
ث ثد هذدمهلثصدسثههلسدلس يدهعلسد سوهصددس  ه دف هلثددفيره(هثحدفهكدسرهل ندسلهلليد هلثلعصدده45 

يايد  هل ددره لدد هعلثل فدد ه يدد هصددس  هسددنيس ه.هثيلايددفهلددرهلثتفسصدديدهين دد ه:هل ددره
؛هه555؛هلثكت ددد ه ه يدددعرهلثتدددعل ي ه هلهه325/هه5:هلثدددع في هتدددس ي هل دددرهلثدددع فيه
ه.ه118تع لع هلث سذ ه ي   ه هله

ه.ه69؛هس ع ه هفعث ه ن هحيععره هلهه536-535/هه1(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه46 
ه.ه537/ه1لثسيع ه:ه هلثلح يايهه(47 
ه.ه537/هه1:ههلثلصف هلثسس و(ه48 
ه.ه537/هه1سيع ه:ه؛هلثلح يايه هلثه354/هه5(هل عهلثففله هلثلختص :ه49 
لثفدد لته.هين دد ه:هلث لددعيه هلبيددمهنهدد ه(هلث   دد ه:هلفيندد هتحددمه دديره  ددفلفهعلث حدد هشدد وه52 

ه.35-34/هه3لث يفلره:ه
؛هلثددداذ  ه هسددددي هل ددديمهلثنددد يله هت حيدددوه:ه شددددس هه537/هه1(هلثلح يدددايه هلثسددديع ه:ه51 

ه.ه171/ه53مه(ه:ه1985  ي عته:ههعآخ ير علفهلب ع ه
ه.ه14/37:ه(هتس ي هلالسيم55 
(هذيته:هلفين ه يرهلث    هع  فلفهتحمه ي هشدس  هلثفد لتهعلبنسذدسهلثهدع هعسدليتهنسد  ه53 

لث هذع هلال  هقيهلثلنخفو هعحيدهسليته سسمه سنيهسهذيدتهلث يندفيهعذدعهلدرهل ندسله
ه451-5/452لثسديمه.هين د ه:هلث لدعيه هلبيدمهلث يدفلره:ههلسلفيره رهل  لذيمه ييه
ه.ه537/هه1؛هلثلح يايهلثسيع ه:ه

ه.ه354/هه5(هل عهلثففله هلثلختص ه:ه54 
ه.354/هه5؛هل عهلثففله هلثلختص ه:هه324/هه5(هل رهلثع فيه هتس ي هل رهلثع فيه:ه55 
ه.ه541/هه1(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه56 
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؛هلثب دددسفيه هه171/هه53؛هلثدداذ  ه هسددي هل دديمه:هه541/هه1(هلثلح يددايه هلثسدديع ه:ه57 
ه.ه118تع لعه هلث سذ ه ي   ه له؛هه187-186حيسمهفعث ه هله

ه.541/هه1(هلثسيع ه:ه58 
ه.187لثب سفيه هحيسمهفعث ه هله(59 
ه.ه566؛هلثكت  ه ه يعرهلثتعل ي ه هلهه37(هلثاذ  ه هتس ي هلالسيمه هله62 
ه.541/هه1(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه61 
حيدددسمهه؛هلثب دددسفيه ه587؛هلثكت ددد ه ه يدددعرهلثتدددس ي  هله1/545لثلح يدددايه هلثسددديع ه:ه(65 

ه.ههه187فعث هلثللسثي ه هله
(هلث  سفف ه:هذمهللسثي هلثخييف هلثلستبصمهلثايرهف علهلرهلا   هلثل عده ا سلد هلالليد ه63 

ه.ههه188لثب سفيه هحيسمههفعث ه هلهسي هلثفيرهسي ه.هين  ه:ه
فدددد هلثفعثدددد هلثلليعكيدددد ه هلشددددت لإهلثخييفدددد ههيرلث دددس اههلدددد لل(هسدددي هلثددددفيرهسددددي ه:هلددددرهلال64 

 هفسصددد ههعلثيدددس ههلثلستبصدددمثدددمهلنتحددددهلثددد هخفلددد هلثخييفددد ه دددسل هلههلث دددسذ هلثب سسددد ه
 يد هعلسدد هعلثكعفد هعلث يدد ه هف بدفهفخددعدهلثل دعدهلثدد ه  دفلفهتعيددههلثد هلصدد هع ينددهه
 ي   هعلثيس ه ي هنس ي هعلرهثمهلص ههلليد ه  يخسندههفد هلصد ه.هين د ه:هلثلح يدايه

؛هلثب ددسفيه هه325/هه5ثددع فيه:ه؛هل ددرهلثددع فيه هتددس ي هل ددرهل541/هه1 هلثسدديع ه:ه
ه.ه188حيسمهفعث  ل

ه.ه545/هه1لثلح يايه هلثسيع ه:هه(65 
ه.ه355/هه5(هل عهلثففله هلثلختص ه:ه66 
(هل لددفه ددره يدد ه ددره لددفه ددرهلثلست شددفهل ددعهلثب ددس هلث ددسكمه ددسل هلههثددسن هخيفددسله ندد ه67 

تعيدددههلثددد هلثب دددس هفددد هلثحدددسذ  ه هنشددد هفددد ه  دددفلفهعلختفددد ه بدددفهفخدددعدهلثل دددعدهلثيهدددسهف
 ه:هلثلح يدايه.هثيلايدفهلدرهلثتفسصديدهين د لثب  يد هخفسيد هح يي ه سيره رهفي هللي ه

ه.545/هه1لثسيع ه:ه
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؛ه  دددفلهه دددرهفدددتههلث يدددسث ه هلثتدددس ي هه326/هه5(هل دددرهلثدددع فيه هتدددس ي هل دددرهلثدددع فيه:ه68 
؛هلثكت دد ه ه68م(ه هلهه1975لث يددسث  هت حيددوه:ه ددس وهنددسفمهلث لددفلن ه ه  ددفلفه:ه

ه.ه467؛هلثسيع  ه هتس ي هلثخيفسله هلهه587رهلثتعل ي ه هله يعه
ه.ه547/هه1لثلح يايه هلثسيع ه:هه(69 
(هيبدددفه ي ددد  هلعدهلدددرهثح دددههلثخييفددد ه هدددالهلثيحددد ه.هين ددد ه:هلثب دددسفيه هحيدددسمهفعثددد ه هله72 

ه.ه188
ه.ه547/هه1(هلثسيع ه:ه71 
ه.ه189(هلثب سفيه هحيسمهفعث ه هله75 
ه443/هه5؛هل ددرهلث ن يدد ه هشددا لتهلثدداذ ه:هه548-547/هه1(هلثلح يددايه هلثسدديع ه:ه73 

ه.
ه.ه548/هه1(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه74 
ه.ه36/هه5(هلثلح يايه هلثسيع ه:ه75 
(هفسيددفه لددسفه سشددع ه هلثبيحددستهلثسيسسددي ه دديرهلثللسثيدد هعلثل ددعدهفدد هلثفعثدد هلثلليعكيدد ه76 

 هت يلد ه:هيليدده؛هتعلس هل نعثدفه هلثخيفد هه53مه(ه هل1974لالعث ه هلثحسذ  ه:ه
؛هسددبيفه  ددفهلثفتددس ه سشددع ه هلث  كدد هلثصدديي ي ه هه49لبيدد ه هفه.همه:هف.هته(هله

ه.ه1143/هه5مه(ه:ه1971ف.مه:ه
ه.ه183(هسبيفه سشع ه هلص هف ه ص ه هله77 
ه.ه183؛هسبيفه سشع ه هلص هف ه ص ه هلهه189(هلثب سفيه هحيسمهفعث ه هله78 
ه.652/ه1لثلح يايه هلثسيع ه:هه(79 
ه.ه535ثخ  ع ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هل(هل82 
ه.ه184-183(هسبيفه سشع ه هلص هف ه ص ه هله81 
؛سدد ع ه هفعثدد ه ندد هحدديععره هله547-546(هلثخ  ددع ي ه هلالسدديمهعلثخيفدد ه هله85 

ه.ه121
ه.4/325لثت لايه ه ي عته:هف.ته(ه:(هل لفه ره يس هل عه يس هلثت لايه هسنره83 
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ه.ه547ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هله؛هلثخ  ع ه5/37(هلثسيع ه:ه84 
ه.ه547(هلالسيمهعلثخيف ه هله85 
(هلذددفألهل ددره  ع دد هكتس ددههلثلبدد ع ه سسددمه  يدد هل ددره  ع دد هذفيدد هلثدد ه ددسكمهلثفعثدد ه86 

لثل ينيددد  هفكدددسرهيدددف عإه سثخييفددد هعلليددد هلثلددد لنيره هع ددددهلهه يددد هل ودددهه.هين ددد ه:ه
ه.ه551لثخ  ع ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هله

ه.ه65؛هل نعثفه هلثخيف ه هلهه548خ  ع ي ه هلالسيمهعلثخيف ه هله(هلث87 
(هيي دددد هلرهثفدددد هسددددي سره هدددد هلعدهلاللدددد هفدددد هلعلسدددد هلسدددديسهعلسددددتخفلههلث انعيددددعره88 

علثسددييح هعغيدد ذمهلددرهلالتدد ل هك لدداهثيسددي  هلثفينيدد هثددمهلنتحددده بددفهاثدد هلثدد هلصدد ه
ه.ه192ي ه هلين  ه:هلثب سفيه هحيسمهفعث هلثللسث.هليسمهلاليع ييره

؛هسددد ع ه هفعثددد ه نددد هحددديععره هه552-549(هلثخ  دددع ي ه هلالسددديمهعلثخيفددد ه هله89 
ه.ه97له

علث دد  ه دديرهلثحدد نيرهلث ددسفيه شدد هلثيعسدد ه ه يحددسته دديرهلثشدد وه  ددفهلثحددسف هل لددفه(ه92 
ه؛هه512-529 هلهمه(ه1969علثخسل ه ش ه  ي عته:ه

Fillip , Hitti , History of Arab ( london : 1960 ) p. 674 .  


