
  م 2017   –اذار –/ الدنة الحادية رذر  44/ العدد 13مجلد ال                        

 
473 

 توحيد الدولة المغربية والجيش في بداية رهد الدلطان إدماريل العلوي 

 
  سموان رشيد رمضان. م.د                                                                             

 المديرية العامة لتربية صالح الدين                                                                       

 : الملخص

، وهػو اممػػدـ امػرد فػ   لعػػ  اممػ ت امغ ػػ غوف 25:3واجػ  امغرػ ت ديػػ عدي ة عػ   امػ  ةػػدـ          
ى ام ػػػوايؿ امغر اعػػػ ، ل ػػػ   ةػػػف غػػػف السػػػ مز غػػػف ات عػػػد  ارةدػػػ اواي اما دردمعػػػ  وار ػػػادسع  ة ػػػ

امدي عدي ام اخ ع  امدي ةصفي ادم وؿ امدي ظه ي لعهد، مرمؾ ُد كي د اكغدي كاع   يعف د  غي 
ال    امم وع  اميكـ لي امسصؼ امثدسي غف امق ف ام داع ةش ، ويدى ج وز ام ػ فدف إ ػغدةعؿ 

خغػػد  امثػو اي امدػػي ة ػى ةػػ ل امغرػ ت، إر يػػدوؿ لػي ا اعػػ  يكغػ  ام ػػعف   ة ػى غػػ ف امغ رػ ت واخ
كدسي ديصؿ هسد وهسػدؾ، ودشػكعؿ جػعل  ػود غػ  ت  سهػدو د ػؾ امدغػ  اي ودوجعػ  السظػد  سيػو 

 الةغد  واماسدو، مديصعف امجاه  ام اخ ع  ودقوعدهد، واميفدظ ة ى امس عج ام كدسي وامقا ي .  

Abstract 

     Morocco faced many challenges after 1492, the year in which the 

Muslim Arabs of Andalusia was expelled from the increase in assaults 

Portuguese and Spanish on the Moroccan coast, as well as the internal 

challenges that ravaged countries that appeared in it, so I left a large 

accumulations while the top family received the verdict in the second 

half of the seventeenth century, and even sitting Sultan Ismail to the 

throne of Morocco, as it tried at the beginning of his control of the cities 

of Morocco and the suppression of the revolutions that were taking 

place here and there, and the formation of a strong-trained army to end 

the rebellions and draw attention towards the reconstruction and 

construction, to fortify the internal and strengthened the front, keeping 

the fabric The tribal population. 
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 : المقدمة

كدف امغر ت عمعل يدم  غػف ةػ ـ ار ػدق ا  لػي امسصػؼ الوؿ غػف امقػ ف ام ػداع ةشػ  غػف      
ج او دصد ع اُل   ة ى اميكـ، إر أف ظهو  ام وم  امم وع  لي امسصؼ امثدسي غف امق ف ام ػداع 

أاسدوه غف ام ه هػي امدػي أخػري ة ػى ةددقهػد غهغػ  ا ػدق ا  ةش  غدغث   اغيغ  امش عؼ امم ود و 
امغرػػ ت ودويعػػ ه  عد ػػعد ، إر أف امصػػ اةدي وامفػػدف  اخػػؿ اُل ػػ   اديػػ عا غػػف ةػػ   غػػف امقاد ػػؿ 
امدػػي ا ا ي جسػػي امغكد ػػت امشخصػػع  ةػػف ف عػػؽ امدقػػ ت غػػف ام ػػ فعف وسعػػؿ امغسدصػػت امغهغػػ  

يدػػى وصػػوؿ ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ إمػػى اميكػػـ ةػػدـ هػي امدػػي يدومػػي امفدػػؾ لػػي ة ػػ  ام ومػػ  امفدعػ  
وامق ػػدو ة ػػى د ػػؾ امثػػو اي ام اخ عػػ  لػػي جغعػػع أسيػػدو امغرػػ ت، واسػػدو جػػعل  ػػود غػػ  ت  2783

وا د جدع ة   غف امغ ف امدي اةدصـ اهد امغق اعف غف ام  فدف ردخدرهد ةواصـ مهػـ غ ػدثغ عف 
اشكؿ   عع مغمدمج  د ؾ امثو اي ةف  غ دس   امقاد ؿ امدي دقفسهد، مرمؾ دي ؾ ام  فدف إ غدةعؿ

ف عػػػػؽ دشػػػػكعؿ امجعػػػػول امغوامعػػػػ  مػػػػ  ودي عػػػػ  امغػػػػ ف واسػػػػدو ال ػػػػوا  لعهػػػػد وديصػػػػعسهد، وغ يقػػػػ  
 امخد جعف ةف اعمد  يدى  خوم  امجتا   امدي كدف مهد  و  لي غ دس   ااف أخع  أيغ  اف غي ت.

إف  ػػات اخدعػػػد  غو ػػػوع امايػػػ  جػػػدو  غدفػػػ  ام ثػػدـ ةغػػػد عيػػػعف اا اعػػػ  اميكػػػـ امم ػػػود لػػػي      
امغرػ ت، وامدم عػؼ امػ   غػػف امشخصػعدي وامغػ ف م دمػػ ؼ ة ػى غػد جػ ك لػػي ا اعػ  يكػـ ام ػػ فدف 

 (، وجهو ه امغثغ   لي ا دق ا  اميكـ امم ود لي امغر ت.2791-2783إ غدةعؿ )
غ ػػػػ  غيػػػػدو    ع ػػػػ  وخددغػػػػ ، جػػػػدوي اي ػػػػت امد   ػػػػؿ امتغسػػػػي د ػػػػغف امايػػػػ  غق غػػػػ  وخ     

مأليػػػ ا  امغهغػػػ  امدػػػي غػػػ ي لػػػي يعػػػد  ام ػػػ فدف إ ػػػغدةعؿ وجهػػػو ه لػػػي دويعػػػ  امغرػػػ ت  اخ عػػػد  
وخد جعػػػد  ةػػػف ف عػػػػؽ صػػػ  ارةدػػػػ اواي، وارسفػػػ ؽ سيػػػو دو ػػػػعع هعاػػػ  امغرػػػػ ت ادم ػػػعف   ة ػػػػى 

واجػ   ة ػى ال ا امجتا  عػ ، واػرمؾ هػـت ام و اف امر اي، وامو وؼ اوج  الفغػدع اممثغدسعػ  امغد
ام ػػػ فدف امغجدهػػػ  إ ػػػغدةعؿ خصػػػوغ  وج ػػػز ة ػػػى هػػػـ  ام ػػػ فس  معمغػػػ  د ػػػؾ اماقمػػػ  وعسشػػػ  لعهػػػد 

 امغادسي وامغؤ  دي اميكوغع  امشدخص  يدى اآلف .
 السمطان إسماعيل وقمع الثورات -أولً 

ا ػػات كثػػ    (3)امغػػومى  شػػع   ػػمعف  امػػ  ولػػد  أخػػوه (2)كدسػػي ل صػػ  دػػومي امغػػومى إ ػػغدةعؿ      
( امػػرعف كػػدسوا عغسػػوف امػػسفز لػػي امد اػػع ة ػػػى اممػػ ل، وكػػدف 91أخودػػ  امػػرعف عتعػػ  ةػػ  هـ ةػػف )

امػرد يػدوؿ أف ع ػاؽ امغػومى إ ػغدةعؿ ادر ػدع و ة ػى اممدصػغ  لػدز  (4)أشه هـ امغومى امي اف
غومى إ غدةعؿ وص د  أخاد  امدي خا  لعهد امغومى ام شع  أغوام ، ومكف الخ الصر  مهغد وهو ام

( أةػواـ، لػدجدغع 7يد ث  امغومى  شع  وهػو اغكسػدز إر كػدف خ عفػ  لخعػ  ة ػى اػ   امرػ ت غػ   )
امسدز ة عػ  واػدعموه وادفقػي ك غػدهـ ة عػ ، ودقػ ـ ة عػ  أةعػدف لػدز وأة غهػد وأشػ الهد ااعمػدهـ لػي 

اهػػ اعدهـ واعمػػددهـ، لج ػػز ، و ػػ ـ ة عػػ  أهػػؿ اػػ   امرػػ ت غػػف اميوا ػػ  واماػػوا د 2783سع ػػدف 
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ام  فدف ر دقادؿ امولو  إمى أف ل غ غػف شػ سهـ وسظػـ أغػو ه اغكسػدز وةػـت ة ػى ام ػكف لعهػد، إر 
 .    (5)أةجا  غدؤهد وهواؤهد

كدسي لػدز د غػؿ امػ  إةػ ف خ ػوةهد م  ػ فدف إ ػغدةعؿ لػي أف دمػو  ةدصػغ  ا دصػد ع        
، وكػػدف امغػػومى  شػػع   ػػ  أهغػػؿ لػػدز غػػف (6)م ػػم ع و عد ػػع  م غرػػ ت كغػػد كدسػػي لػػي ةهػػ  ال ػػ   ا

، ل    ةف ة   غف امغ ا ز، و اغد كدف اادمد  كؿ غف امغػومى (7) اؿ واكدفى اإسشدو  سف    او
 شع  وام  فدف إ غدةعؿ ةف لدز وأه هد، ع جع إمى كوسهد كدسػي غ عسػ  صػدخا ، وعدغعػت أاسدؤهػد 

وف ةػػف كػػؿ غػػد هػػػو  ػػ عـ و ا ػػت ور عيغػػؿ  ػػػغدي اػػ وا ا ػػدق مع  وأف ام ػػ فعف امم ػػوععف عسفػػػ  
يكغهـ وةص هـ، ل   ةف د ؾ ال ادت خولهـ غف خف  غيدص   أة ا هـ امثد  عف مهـ لكػدسوا 
ر عقا وف ا  دغػ  لػي امغػ ف امدػي دشػ ؼ ة عهػد امغ دفمػدي غػف كػؿ جدسػت، إر عغكػف مػاما  فػع 

 .  (8)امغ لمع  أف دجا هد ة ى امد  عـ
م ػػػ فدف إ ػػػغدةعؿ إمػػػى اممػػػ ل واةدػػػ اؼ امم غػػػدو وف اػػػ  جدغمػػػ  امقػػػ وععف اػػػ  إف وصػػػوؿ ا      

و ةدوهـ م  لي ص   امجغم  أثد  ة ع  يق  كثع  غػف الغػ او، ور ػعغد امغػومى يػ اف امػرد كػدف 
أكاػػ  غسػػػ  ةغػػ ا  وكػػػدف أغعػػ ا  ة ػػػى ددلع مػػي غػػػوفا أ ػػ   الشػػػ اؼ، إر  ثػػد  امسػػػتاع اميدصػػؿ اػػػعف 

امرد دغػ   ة ػى ةغػ  لػي  (9)إ غدةعؿ، ااف أخعهـ امغومى أيغ  اف غي ت امغومى ي اف وام  فدف
غ اكل ام ـ اةد ال  امغ    فدسد  ة ى اما   وغيدومػ  اسدػتاع اممػ ل غسػ ، وكػدف أيغػ  اػف غيػ ت 
ع غػػؿ لػػي أف ددمػػدوف  وادػػ  غػػع ةغػػ  امغػػومى يػػ اف، مكػػف ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ كػػدف خفعػػؼ امي كػػ  

سيػػػو غػػػ اكل مكػػػان ثػػػو   ااػػػف أخعػػػ  وأهػػػؿ غػػػ اكل امػػػ  غاػػػدعمدهـ  لخػػػ ل ة ػػػى  أز  وادػػػ  غدوجهػػػد  
، وهكػػرا اسفػػدن اػػدت امثػػو   ة ػػى غصػػ اةع  لػػي جهػػدي (:)وغ ػػدس دهـ راػػف أخعػػ  هػػـ وةػػ ت  ػػوز

غخد فػػ  غػػف امغرػػ ت امػػ  أف كػػدف غويػػ ا ، إر أ ػػهغي د ػػؾ امثػػو   لػػي ثػػو اي غػػ ف   ع ػػ  كغػػ اكل 
وةػ   غػف الغػ او ورمػؾ لف ورعػ  اممػ ل مػـ  (21)ودد و اسي ولدز وة   كاعػ  غػف  اد ػؿ الف ػز

 .     (22)عو ع مهد أد سظدـ
صػػغـ ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ ة ػػى إخغػػد  د ػػؾ امثػػو   وة ػػى  ػػػفع  ااػػ  امثػػوا  يدػػى ر دقػػـ مهػػـ       

 د غػ  امػػ هد ور د ػوؿ ليػػ  سف ػػ  غػف امػػ هـ أف عفمػػؿ غثػؿ لم ػػدهـ، لدوجػػ  ام ػ فدف إمػػى غػػ اكل 
ومغػػد ف اػػوا الغػػدف أغػػسهـ وةفػػد ةػػسهـ،  2783و ددػػؿ ثوا هػػد وهػػتغهـ و خػػؿ غػػ اكل ةسػػو  لػػي ةػػدـ 

ثػـ  (23)ة ع   اد  هد ام  أعدـ ل دت يدغعدهد وسقؿ أخده ام شع  لي دداودػ  و جػع إمػى غكسػدز و  غي
ود ػػ د ةػػ وك امثػػو   سيػػو لػػدز امػػ  أف  (24)لػػ ؽ ام وادػػت ة ػػى امجػػعل اقصػػ  امخػػ ول م صػػي او

ادعموه لإرا ا ه هد عقد وف  د   امغ عس  تع اف اػف ةاعػ  اممػدغ د، واػرمؾ و فػي لػدز غفدػ ؽ امفػ ؽ، 
ي ادمسد  امدػي دوشػؾ أف دي  هػد لتيػؼ ام ػ فدف إمعهػد ويدصػ هد، لد ػدغ  امقدػدؿ اعػسهـ أعدغػد  ومما

ثـ أ   وا إمى أيغ  اف غيػ ت معػ دعهـ لعجدغمػوا ة عػ  لوجػ  مهػـ كدداػ  غػع   ػوم  عم غهػـ اق وغػ ، 
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ة ػعهـ  ( غػف امخعدمػ  م قد ػ  ادػدت ، ولػي امصػادا و  21ل ة سوا سص د  ادمغ عس  ولي ام عؿ أ  ػ وا )
عم غهـ اق وغ  غف ثر  امجتا   ةف ف عؽ اماي ، وأس  ستؿ ادفواف غػع  (25)  وؿ امخ   غع ف

لدمػػػ  ي اآل او لػػػي لػػػدز ودشػػػماي أد امثػػػد  عف دداػػػع ااػػػف غيػػػ ت أـ  (26) ؤ ػػػد هد أور  امسق ػػػعز
امخ   غع ف، مكف ام  فدف إ ػغدةعؿ أتاؿ يعػ دهـ يعسغػد دوجػ  اجسػو ه  دصػ ا  دػدت  ليدصػ هـ، 
له ت أيغ  اف غيػ ت سيػو امصػي او إمػى اسكػد ، ل  ػ ع ام ػ فدف أيغػ  إ ػغدةعؿ اغهدجغػ   ػواي 
امخ   غع ف لي امر ت غف  وف أف عد ؾ م  ي ع  اخدعد  امتغػدف وامغكػدف امػرعف  ػ  عيققػدف مػ  

 .(27)2784امسص  ليد ا  إمى أف ظف  ا  و د   لي كدسوف الوؿ 
د  ة ى امجتو امشػغدمي غػف امغرػ ت  ػهؿ غواصػ د  غػع إف سص  ام  فدف إ غدةعؿ و عف       

امػػػ وؿ الو اعػػػ  وأصػػػان لػػػي ا ػػػدفدةد  أف عهػػػ   امغ اكػػػت وامقواةػػػ  امم ػػػك ع  الو اعػػػ  لػػػي شػػػغدؿ 
 .   (28)امغر ت وع خؿ غمهد لي ة  دي 

ةػد  ام ػػ فدف إمػػى لػػدز غػػف ج عػػ  ويدصػػ هد لخػ ل إمعػػ  لقهدؤهػػد وأشػػ الهد عف اػػوف اممفػػو غػػف      
( شػػه ا وَخ َػػَؼ ة ػػى لػػدز امج عػػ   25دف إ ػػغدةعؿ لمفػػد ةػػسهـ و ػػدغيهـ امػػ  يصػػد   اـ )ام ػػ ف

 . (:2)يدكغد  ة عهد (29)ةا  ام يغف امدتا د
ةد  ام  فدف إ غدةعؿ غف لدز، لش ع لي اسدو  صو ه لي غكسدز، وكدسي غف الغصػد         

أغػ  أه هػد ايغػؿ أسقد ػهد واسػى مهػـ امق عغ  وغسدتمهد  اعي ، لقدـ اه ـ غد ع ي امغ عس  غػف امػ و  و 
 و ا  ة ى امجدست امر اي وأغ  ااسدو  و هـ ا  وه ـ امجدست امش  ي ك   غف امغ عسػ  وأ ػدل  إمػى 
امغ عس  امق عغ ، ومـ عاؽ أغدغ  إر امف دو لجم   ددامد م غ عس ، واسػى  ػو  غ عسػ  غكسػدز ولصػؿ 

اسػػدو وج ػػاهـ غػػف يوا ػػ  امغرػػ ت ل ػػـ عا ػػ  غكسػػدز امق عغػػ  ةػػف امج عػػ   لػػ ف ؽ أعػػ د امصػػسدع ادم
اػػرمؾ غدعدػػ  لػػي ام ػػ ة ، لفػػ ا اممغدمػػ  ة ػػى  اد ػػؿ امغرػػ ت، كػػؿ  اع ػػ  دوجػػ  ةػػ  ا  غم وغػػد  غػػف 
ام جدؿ واماهد ـ لي كؿ شه  و دت ة ى أهؿ اميوا   امصسدع لي كؿ شه  غف اماسد عف وغعػ هـ 

اسػػدو مغػػد كدسػػي غكسػػدز جػػ ع   اػػ ف غػػف أهػػؿ اميػػ ؼ وأ ػػدغ  ااسػػدو ةدصػػغد  غكسػػدز، ومػػور رمػػؾ ام
دكػػوف ةدصػػغ  امغرػػ ت، مكػػف ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ أةفدهػػد شخصػػعدهد امدػػي غعتدهػػد ةػػف اقعػػ  غػػ ف 

 .     (31)امغر ت يدى اآلف
لي أث  ه وت ااف غي ت إمى أسكد  ام  غمد ؾ ة ع   وغقدؿ ة   كاع  غػف جعشػ  مػـ ع ػم       

ل  اؿ ة ع  أه هد وأع وه وسص وه ثـ أ  ؿ م  أهؿ غع  امه ت سيو  ج غد   وغف هسدؾ إمى   ة  
لد ػػدقا وه واػػدعموه لوصػػؿ امخاػػ  إمػػى  2785غػػ اكل ل ػػد  سيػػو غػػ اكل ودغكػػف غػػف  خومهػػد ةػػدـ 

ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ وكػػدف عوغ ػػر غدوجهػػد  إمػػى أسكػػد  امػػ  امػػرد ا رػػ  غػػف ةاػػ  اممػػ ت لػػي امف  ػػدي 
أغػػوامهـ و جػػع غؤعػػ ا  غسصػػو ا  وأ ػػدم  ميػػ ت  ل ػػد  إمػػعهـ وأو ػػع اهػػـ و دػػؿ غػػسهـ ةػػ  ا  كاعػػ ا  وسهػػت

ومغػد و ػع امقدػدؿ  (32)أيغ  اف غي ت، إر دوج  اجعش  إمػى دد مػ  لكػدف ام قػدو اعسهغػد لػي أاػي ةقاػ 
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لهػ ت إمػى غػ اكل لدامػ  ام ػ فدف  ،(33)أسهـت أيغ  اف غيػ ت و دػؿ  د ػ  جعشػ  اػو يعػ   امفػوع د
وأ ػػػدغ  ام ػػػ فدف غيدصػػػ ا  غػػػ اكل ل شػػػد   2786إ ػػػغدةعؿ وسػػػتؿ ة عػػػ  اغػػػ اكل لػػػي ا اعػػػ  ةػػػدـ 

اميصد  يدى ا دفمي ال مد  وغدي أه هد غف امجوع، لو ع  ددؿ كاع   دؿ لع  غف امف لعف غدر 
عيصى، لديدجتوا أيغ  اف غي ت اغ اكل واقي عقددؿ غف أة ى ال وا ، وأ دغ  اميصد  ة ى 

غيػػ ت و ػػدؽ ر ةػػد  لخػػ ل  ل شػػد  الغػػ  ة ػػى أيغػػ  اػػف 2788غػػ اكل يدػػى ام ااػػع غػػف سع ػػدف 
هد اد  سدجعد  لػي غػف اقػي غػف جعشػ  امػ  اميػ ت و خ هػد ام ػ فدف إ ػغدةعؿ ةسػو  لد ػداديهد و دػؿ 

 .      (34)( و غؿ ث ث  غسهـ وه أي امفدس 8غف أةعدسهد )
 تشكيل جيش الودايا -ثانياً 

 ةى غسغد  واعػ ه شػف   لي أثسدو إ دغ  ام  فدف لي غ اكل وخ وج  إمى امصع   أك إة ااعد  ع      
ل   ةوا إمع  وجدؤوا  (35)عمي بأبي الشفرة" عقفع ام    وع م  مرسغ  مد كؿ و   ، لقدؿ لدادة :"

، وأخا ه ا سهـ  خ وا غف اػ   (36)ا  إمى أف أو فوه اعف ع ع ، ل  م  ةف س ا  ل سد ت م  إمى و د
ت كل طائفة منا إلى قبيمة فنزلت وذهب دخمنا سوس وافترقنا امقا  ، ا ات ج ت أصداهـ، و دؿ:"
أنتم أخوالي وسمعتم بخبرري ولرم ترأتوني،  لقدؿ م  ام  فدف:" عميها، ونحن نزول مع الشابانات"

ذا رجعت بغنمك إلى خيمترك فأقردم عمري إلرى مرراكش" ، وأوصػى اػ  غػف (37)واآلن أنت صاحبي وا 
خػػع   عجغػػع اهػػد أخواسػػ  غػػف عوصػػ   إمعػػ ، وامػػ  أعػػدـ  ػػ ـ إمػػى ام ػػ فدف لك ػػده ويغ ػػ  وأ  ػػؿ غمػػ  

امقاد ؿ، لجغع غف وج  غسهـ وجدو اهـ إمى ام  فدف لثادهـ لي ام عواف وك دهـ ويغ هػـ غمػ  إمػى 
غكسػدز  ا  ام ػ فس ، و ػغع  ػد   امو اعػػد اد ػؾ الخاػد ، ود ػؾ امػػسمـ لقػ غي جغدةػ  أخػ ك لاػػدم  

 ػػ ت غكسػػدز وأغػػ   (38)اام ػػ فدف لػػي إكػػ اغهـ و ػػج هـ لػػي امػػ عواف، وأ ػػكسهـ لػػي  صػػا  ام عػػد
ااسدو  و  مهـ، ثـ   غي جغدة  ثدمث  إمى ام  فدف لفمؿ غمهـ امشيو سف  ، أوم ؾ هـ امسوا  امدي 

، ثـ ا   ام ػ فدف وهػو غقػعـ لػي غػ اكل اجدغػدع أهػؿ (39)دشكؿ غسهد جعل امو اعد لي   غ  الوؿ
واةدػ ا هـ ة ػى جعػ اسهـ غػف  اد ػؿ اممػ ت  (:3)الف ز غف اما ا  ة ػى أيغػ  ااػف ةاػ  د امػ ر ي

لػػي دػػد ر، ل   ػػؿ مهػػـ جعشػػد غػػف ث ثػػ   رؼ لػػد ز لقد ػػوا وسهاػػوا، ثػػـ أةقاػػ  اجػػعل  خػػ  لو ػػع مػػ  
غثؿ الومعف ودداع ام ػ فدف إ ػغدةعؿ دي كػدي أيغػ  اػف غيػ ت امغدواجػ  لػي ام ػوز، لخػ ل إمػى 

(  أز وأ  ػ هد 811هتعغػ  و فػع غػسهـ)ي ت اما ا  ادد ر خولػد  غػف اد ػدع ثػو دهـ، لهػتغهـ شػ  
 .   (42)2789ةدـ  (41)إمى لدز غع ةا  د اف يغ وف ام و ي
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 تشكيل جيش عبيد بخارى       -ثالثاً 
ةد  ام  فدف إمى غكسدز، و   ومى ة عهد امقد   ةا  د ام و ي، وومى امق دو افدز م  ػع       

( 31دفػػواف امػػرعف كػػدسوا ا ػػجف لػػدز واماػػدم  ةػػ  هـ ) وأغػػ  اقدػػؿ غ ػػدجعف أهػػؿ (43)امم اػػي ا  مػػ 
 . (44) جعسد  
كػػدف ةسػػ  كػػػؿ اػػدت غػػف  صػػػو  ام ػػ فدف يػػػ از ةػػػ   غػػف امماعػػ  ام ػػػو ، وكػػؿ وايػػ  اغػػػف       

عخ غػػػ  غػػػف ام ػػػو اف، إر ام ػػػ فدف غػػػػوممد اجغػػػع امماعػػػ  وجم هػػػـ ة ػػػك ا  مػػػ ، ومغػػػد كػػػدف ام ػػػ فدف 
غػػف أهػػػؿ غػػ اكل اػػ لد  لعػػ  أ ػػغدو امماعػػ  امػػرعف كػػدسوا لػػي  (45)اغػػ اكل أدػػده فدمػػت عػػػ ةى ة ع ػػعل

هل بقي مرنهم أحرد، فقرال نعرم كثيرر مرنهم ومرن أولدهرم وهرم متفرقرون  جػعل امغسصو  ل  م :"
أغػ ه م مغػدؿ  ، لكدػت مػ (46)بمراكش وأحوازها وبقبائل الدير، ولو أمرني مولنا بجمعهم لجمعتهم"

ومغػػد  جػػع غػػف غػػ اكل إمػػى غكسػػدز ك ػػؼ كدداػػ  غيغػػ  اػػف عقفػػوف غمػػ  لػػي جغػػع امماعػػ  وأور هػػـ، 
وعقػوـ اجغػػع كػؿ أ ػػو  كػدف يػػ ا  وغغ وكػػد   (49)واسػي ي ػػف (48)أف عخػػ ل مقاد ػؿ امرػػ ت (47)اممعدشػي

وك ؼ ةغدم  ادمقاد ؿ أف عشد وا م  امماعػ  لجغمػوا كػؿ غػد وجػ وه يدػى مػـ عاػؽ أ ػو  اػدمغر ت لػي 
 .   (:4) و او يد  ه ور اد ع  ومو كدف ي ا  أ و  أو ي  

ـَ ة عػ  أع ػد  ااػف اممعدشػي اغػد جغػع        ومغد   ـ ة ع عل إمى غكسدز اغػد جغػع غػف امماعػ ،  ػِ 
ووجػ  مػػ  اممغػدؿ غػػد جغمػوا وغػػد أشػد وا،  لػػع مهػـ امك ػػو  وام ػ ا وةػػعف مهػـ  ػػوا هـ وأةفػدهـ غػػد 

ى أف ا ػػ  أور هػػـ لاسػػوا وغ  ػػوا وأ ػػدغ  اميػػدؿ ة ػػى رمػػؾ إمػػ (51)عاسػػوف اػػ  وجههػػـ مغشػػ وع ام غ ػػ 
ل غ هـ أف ع دوه لي كػؿ ةػدـ اغػف ا ػ  اممدشػ   غػف أور هػـ واسػددهـ، لكػدف ع  ػؿ   ػغد غػف الور  
لػػػي أةغػػػدؿ اماسػػػدو وامسجػػػد   و ػػػد   أهػػػؿ اميػػػ ؼ عم غػػػوسهـ، وامق ػػػـ اآلخػػػ  غػػػسهـ م خ غػػػ  ع ػػػو وف 

را أسهوهػػد اسجػػد(52)اميغعػػ  وامدػػ  ت ة ػػى  كواهػػد يدػػى عدغػػوا ةدغػػد كػػدغ    ا دػػ ه وا إمػػى امغ ي ػػ  ، واخ
امدي ام هد وهي امد  ت ة ى امارػدؿ امغيغ ػ  اػ سواع غخد فػ  يدػى عدغػوا ةدغػد  خػ  وعدػ ه وف إمػى 
أةغػػدؿ اماسػػدو لعاسػػوف وعصػػسموف امػػواا امقوامػػت يدػػى إرا أكغ ػػوا ةدغػػد عكوسػػوف  ػػ  أكغ ػػوا امغ ي ػػ  

وعػػ لع مهػػـ ام ػػ ا م دػػ  عت امدغهع عػػ  وعصػػايوف أهػػ   م دم ػػعـ امم ػػك د لع ا ػػوف امػػتد امم ػػك د 
عدم غوف لسوف امقددؿ وف  هد و  ااهد غ   ةدـ، ثـ عسدق وف مدم ـ امف و ع  يدى إرا أيكغوا ام عف   
ة عهد غف  وف   ل غ   ةدـ،  لػع إمػعهـ ام ػ ول لع كاػوف اهػد، وعدم غػوف امكػ  وامفػ  وام غػي غػف 

را أكغ وا ةدغد صد وا لي ة ا  امجس  امغ  .  (53)ؤهؿة ى صهوادهد واخ
كدف ام  فدف عخ ل اماسدي ام  ي  غف ادمدم ـ لي  صػو ه ة ػى امفػات وامفػ ل وامر ػؿ لػإرا       

( غثد عؿ غػف امػرهت 21أدغغف عدتول كؿ واي  غف أاسدو امماع  واي   غف اماسدي، وعمفي ام جؿ )
ثػػـ عػػوجههـ إمػػى غهػػ ا  مهػػد وعػػومي ة ػػعهـ أيػػ  امكاػػد  غػػف أاػػد هـ وعمفػػي امقد ػػ  غػػد عاسػػي اػػ   ا ه، 

غ دكسهـ ام  أف ع ج وا لي  جؿ امجس ، وأ ػدغ  ة ػى د ػؾ اميػدؿ فػواؿ يعددػ ، وكػدف لػي  ػجؿ 
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( أمفػػد لػػي غكسػػدز واػػد ي 36( أمفػػد لػػي غشػػ وع ام غ ػػ ، و )81( أمفػػد و )261جعشػػ  غػػف امماعػػ  )
( 87، وا ػػ  ةػػ  هد )(54)اممػػ   عفػػ ؽ ة ػػى امقػػ ع امدػػي اسدهػػد اػػدمغر ت غػػف وجػػ   إمػػى وا د سػػوف

 . (55)  م 
 (56)كػػدف هػػ ؼ ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ غػػف دشػػكعؿ جػػعل امو اعػػد وغػػف امػػ ه جػػعل ةاعػػ  اخػػد د     

ودسظعغهـ واممسدع  اهـ و ةدعدهـ أف ع درسي ةف اممصا  امقا ع  امدي كدسي عمدغػ  ة عهػد ةػ   غػف 
امغ ػػػوؾ ام ػػػداقعف امػػػرعف جم هػػػـ ة  ػػػ  مخفػػػ  دخ ػػػي امقاد ػػػؿ ةسػػػ  واد  ػػػعز د ػػػؾ امقػػػو  امغسظغػػػ  
امغ  ا  ة ى امقددؿ ا   وت ي ع  دخ ػى ةػف د ػؾ امقاد ػؿ ودغكػف غػف دي عػ  امثرػو  امغيد ػ  غػف 

 .(57)ادسعد، ل    ة ى يغدع  امي و  امغر اع  و غع امقاد ؿ امثد    اكؿ  و  ويـتا 
لػػػػ ا ام ػػػػ فدف  ػػػػ ا ت ة ػػػػى  ػػػػكدف امقاد ػػػػؿ م يفػػػػدظ ة ػػػػى الغػػػػف وار ػػػػدق ا  ودغوعػػػػؿ        
وغسهػػػد م  ػػػوز لا ػػػ  لػػػي غتودػػػ  إمػػػى  2789ثػػػـ خػػػ ل غػػػف غكسػػػدز إمػػػى غػػػ اكل ةػػػدـ  (58)امجػػػعل
وشػػػادسدي  (62)أهػػػؿ امقا ػػػ  غػػػف ةػػػ ت امغمقػػػؿ و مػػػعـ (61)اممػػػ توولػػػ  ة عػػػ   (:5)وشػػػسقعف (59)فدفػػػد
اسي امشعت وتوج  إعدهد وام هد وج ت لي د ؾ امي ك   (64)وأ وا فدةدهـ ثـ جدود  خسدث  (63)وج ا 

غػع أور هػـ لػي اممػدـ سف ػ  لك ػدهـ ام ػ فدف  (65)امي ك  غف ال دمعـ امغركو   أمفعف غػف اميػ افعف
 .  (66)و إمى غكسدزإ غدةعؿ لوجههـ مغش وع ام غ   و جع ه

 توجه السمطان إسماعيل إلى السودان الغربي  -رابعاً 
، ا ػػات (67)ادجهػي أسظػد  ام ػػ فدف إ ػغدةعؿ إمػى ام ػػو اف امر اػي امدػي ة لػػي اد ػـ غعسعػد      

ارت هد  وكث   الغواؿ، إر كدف امغر ت عيصؿ ة ى غادم  كاع   غف ام  ا ت امدػي عػ لمهد أاسػدو 
وكدف عم َّ غو  ا  ر عس ت مدتوع  امغر ت ام   كاع  غف امجسػو  ام ػو  امػرعف  ام و اف امر اي م ،

اشده وا افػدةدهـ وور هػـ م  ػ فدف، مػرمؾ لكػ  لػي ام ػعف   ة ػى ام ػو اف امر اػي،  ةػد   لػ ا 
وسش  ا   ـ مد ةعـ ك غ  اميؽ لي د ؾ امغسدفؽ، وكدسي هسدؾ ةقادي ة ع    (68)امسفور امغر اي

م ػ فدف إ ػغدةعؿ وأكث هػد خفػ ا  هػي جػو  إ  ػعـ صػي اود صػمت لػي غسػدخ ة ع   دقؼ لي وج  ا
عفصؿ اعف ال دمعـ امغر اع  وال دمعـ ام و اسع ، وكدف عصمت ة ػى ا س ػدف واميعػواف ةاو هػد غػع 
    امغعده وامسادي، إر كدسي امف ؽ لعهد غع  وا ي  وغع  ثداد  غع هاوت ام عدا ودي ؾ امكثادف 

 .  (69)ام غ ع 
إف اغدسدع غ ؾ ام ػو اف امرػػ اي ةػف  لػع ام ػ ا ت امدػي كػدف عػ لمهد م غرػ ت، وهػي غثقػدؿ       

امػػرد كػػدف امغرد اػػ  عصػػ  وس  إمػػى ام ػػو اف،  (:6)غػػف امػػرهت ةػػف كػػؿ يغػػؿ عخػػ ل غػػف غ ػػن درػػت 
وكدف غف يؽ   فدف امغر ت أف عفدمت اش ةع  غ كعػ  م غسػدجـ، اصػفد  أغعػ ا  م غػؤغسعف وعفدمػت 

ؾ هػػي ال ػػادت امغادشػػ   امدػػي  لمػػي ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ إمػػى امدوجػػ  سيػػو ام ػػو اف ادم ػػ ا ت، د ػػ
امر اي، ل   ؿ يغ ػ  اقعػد   أيغػ  اػف غيػ ت امػ  امولػدؽ اػعف ام ػ فدف وااػف أخعػ ، ل  ػدرؿ أيغػ  
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ل صػػػ  خػػػ ول غ ػػػؾ ام ػػػو اف ة ػػػى  أز جعشػػػ  مغيد اػػػ  غغ كػػػ  ام ػػػسردؿ لددصػػػؿ ا ؤ ػػػدو امقاد ػػػؿ 
وأ دغدمهـ إمى جدسا ، وا أ تيؼ امجعل امغر اػي جسواػد  ةاػ    ةػ ، ثػـ  امم اع  لي غسفق  شسقعف

، و ػػػ  (71)ةاػػػ  امصػػػي او غدجهػػػد  صػػػوت درػػػت ، وامػػػ  ار ػػػدع و ة ػػػى درػػػت  دوجػػػ  صػػػوت دغاكدػػػو
، ثػـ وصػؿ إمػى سهػ  امسعجػ   (72)أ دمغؿ امجعل امغر اي جغدر غخصص  ميغؿ الغدم  وغػد ع ػـت

سعج  وامجادؿ ة ى ام غـ غف صموا  ام ع  يدى ر عظهػ  وةا ه، وأ ف  إمى ام ع  لي وا د ام
 . (73)اقواد  خولد  غف هجوـ غ د     عقوـ ا  غ ؾ ام و اف

دغكف أيغ  اف غي ت غف إخ دع امق ك لي ف عق  مدق ـ امفمدـ وامغؤف وامغم وغدي م جعل      
 .  (74)امرد دغكف غف أف عفدجا غ عس  دغاكدو وعيدص هد

امغ ػػػؾ ام ػػػو اسي أةفػػػى امقاد ػػػؿ ام ػػػو اسع   المػػػد إ ػػػدلعد مغهدجغػػػ  امجػػػعل إف وجػػػو  ااػػػف       
امغر اػػي، مكػػف  ػػمؼ ام ػػ ا يػػدؿ  وف ديقعػػؽ أد اسدصػػد  ة ػػى امػػ غـ غػػف سجػػديهـ لػػي صػػ  
هجوـ امجعل امغر اي ثػ   غػ اي وغسمػ   خػوؿ امغ عسػ  يدػى دغكػف أيغػ  اػف غيػ ت غػف  خػوؿ 

 دػؿ كػؿ  جػؿ لػي امغ عسػ  عيغػؿ ام ػ ا وأ ػ  الغعػ  امغ عس  ام  إي ا  لجو  لي  و  امغ عس  و 
ام و اسي، ثـ  ػدـ اديصػعف امغ عسػ  خولػد  غػف أد هجػوـ عقػوـ اػ  امجػعل ام ػو اسي  سقػدر الغعػ ، 
سػتاؿ خ ػد   كاعػ    وام  وصوؿ امجعل ام و اسي ود  ؽ ام و  دغكف امجعل امغر اي غف ص ه واخ

غػػ  اهػػ وت جػػعل ام ػػو اف، ودغكػػف أيغػػ  اػػف غيػػ ت غمدغػػ ا  ة ػػى  ػػو  ام ػػ ا امسػػد د، واسدهػػى ال
( اآلؼ  ػو اسي م غرد اػ  غػف 21غػف ةقػ  ادفػدؽ غػع أغعػ  ام ػو اف ة ػى أ ػدز امصػ ن اإةفػدو )

غجغػػوع امماعػػ  امػػرعف كػػدف وامػػ ه  ػػ  يصػػؿ ة ػػعهـ غػػف ي اػػ  لػػي ام ػػسردؿ وخ ػػوع ام ػػو اف إمػػى 
مغرػػ ت غػػع غػػد عيغ ػػ  غػػف هػػ اعد ام ػػ ف  امغر اعػػ  و لػػع الغػػواؿ م ػػ فدف امغرػػ ت، ثػػـ ةػػد  إمػػى ا

 .   (75)م   فدف إ غدةعؿ
 التوجه نحو الجزائر العثمانية -خامساً 
 ثػػد  دتاعػػ   ػػو  امغرػػ ت وهعادػػ  ام ومعػػ  يفعظػػ  اميكػػدـ اممثغػػدسععف لػػي امجتا ػػ  لػػي غيدومػػ        

م دػػ خؿ لػػي امشػػؤوف ام اخ عػػ ، وكػػدف رمػػؾ اغسػػدو ادهـ ام اغعػػ  إمػػى دشػػجعع وغ ػػدس   امدغػػ  اي  ػػ  
ت ام  فدف إ ػغدةعؿ اددفػدؽ يكػدـ امجتا ػ  اممثغػدسععف غػع ااػف أخ ام ػ فدف امغػومى أيغػ  اػف غيػ  

امرد ثػد   ػ  ةغػ  ام ػ فدف إ ػغدةعؿ، وأف امدػعغ  اممثغػدسي ة ػى امغرػ ت أ عػ  اػ  إ خػدؿ امػا   
شردؿ امغر ت وا دستال  ل مدل ، لي امو ي امرد  لي ص اع  اخ ي ةف ف عؽ امص اع ال  د واخ
ى كدسػػي يدمػػ  امهػػ وو  ػػد    اػػعف امجػػدساعف امغر اػػي وامجتا ػػ د، لجػػدو    امفمػػؿ امغر اػػي  ػػ عمد  ة ػػ

 .  (76)د خؿ اميكدـ اممثغدسععف غف امجتا   لي امشؤوف ام اخ ع  م غر ت
ة ػػى ف عػػؽ امصػػي او ومغػػد ا ػػ   :278ةػػدـ  (77) ػػدـ ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ  ارػػتو اػػ   امشػػ ؽ      

، (79)د ؾ امغسدفؽ و د د  إمػى ف عػؽ امصػي او يدػى سػتؿ اػوا د شػ ؼ (78)وج     غي ة ع   اد ؿ
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ثغدسعوف غػ المهـ و ػ اوا فاػومهـ وأشػم وا غشػدة هـ، ل غػد  ػغع اممػ ت ومغد اسج ى ام عؿ أف ؽ امم
، ومغػد أصػان اممػ ت وة غػوا اهػ وت اسػي ةػدغ  ه اػوا (:7)د ؾ الصواي  هشػوا وهػ ت اسػو ةػدغ 

غػػػف  وف  دػػػدؿ ومػػػـ عاػػػؽ غػػػع ام ػػػ فدف إر جعشػػػ  امػػػرد جػػػدو اػػػ  غػػػف امغرػػػ ت لكػػػدف  ػػػات دػػػ خ  
غػػدسعوف لػػي امدخ ػػي مهػػـ ةػػف ا  هػػـ، وعقػػؼ ةسػػ  يػػ  ام ػػ فدف ةػػف يػػ ت اممثغػػدسععف، ل ا ػػ   اممث

أ  ل ، وأ   وا إمع  اكددت أخع  امغومى غيغ  اف امش عؼ وكدػدت أخعػ  امغػومى ام شػع  امػرد لعػ  
 .(81)امي  اعس  واعسهـ، واسمق  امص ن ة ى أف عكوف امي  وا د ددلسد

لػي غخدفاػ  يكػدـ امجتا ػ   ػ فدف إفَّ امغخدف  وامدي عدي ال ادسع  دجػده امجتا ػ  مهػد أث هػد      
امغر ت اش ف اممو   إمى غمده   ددلسد ومغد  جع ام ػ فدف إ ػغدةعؿ وغػ َّ لػي ف عقػ  اغ عسػ  وجػ   

 . (82)أغ  ااسدو ودج ع  غد د    غسهد، ثـ  جع إمى غكسدز
 (84)و خػػػومهـ  مقاد ػػػؿ  عػػػي ةفػػػد (83)ا ػػػ  ام ػػػ فدف وهػػػو اغكسػػػدز خػػػ ول ث ثػػػ  غػػػف أخودػػػ       

، (85) ج غد   لدوج  مهـ ام  فدف اػدمجعل إمػى  ج غد ػ  وغػف هسػدؾ إمػى جاػدؿ صػف واصي او 
( غقددػػؿ 511وغػػف أهػػؿ لػػدز ) (86):278لػػدمدقى امجعشػػدف و ا   دػػدؿ دػػولي لعػػ   د ػػ  جعشػػ  ةػػدـ 

لػي اػ   امغرػ ت ل جػع  (87)واسهـت الخو  وه اوا إمى امصي او ولي اممدـ سف   اسدشػ  واػدو ةظػعـ
أه ػػؾ امسػػدز وأد ػػؼ غدػػدةهـ وغػػد دخ صػػوا غسػػ  إر  (88)ام ػػ فدف ل صػػدا  ث ػػج ةظػػعـ لػػي جاػػدؿ   ف

غػػ وا أعػػ عهـ إمػػى أغػػواؿ  (:8)، ومغػػد سػػتؿ امماعػػ  غػػف جػػعل ام ػػ فدف ا ػػع د  يػػدؿ(89)اغشػػق  كاعػػ  
دػػؿ غػػف وجػػ وه امسػػدز وا ػػد مهـ امػػ  أف ميقهػػـ غػػف امجػػوع، لدشػػدكى امسػػدز إمػػى ام ػػ فدف لػػ غ  اق

 . (91) خد ل امغ عس 
وامشادسدي غف غ اكل إمى وج   لي اممدـ سف ػ  مغػد كػدسوا  (92)أغ  ام  فدف اسقؿ ة ت ت ا        

ة عػػ  غػػف امظ ػػـ وامف ػػد  لػػي د ػػؾ امػػا  ، لػػ ستمهـ اوجػػ   ثرػػ  امغرػػ ت وأغػػ  ادمد ػػععؽ ة ػػى اسػػي 
ت ا   وامشادسدي عرع وف ة عهـ وعغسموسهـ  عتسد ف امرعف كدسوا غسيدتعف إمى ام وم  اممثغدسع  لكدسي
( غػػف 611وأف عو ػػع لػػي كػػؿ   مػػ  ) (93)غػػف امت اةػػ ، مػػرمؾ أغػػ  ام ػػ فدف ااسػػدو ةػػ   غػػف امقػػ ع

 . (94)امف  دف ميغدع  د ؾ امغسدفؽ
خ ل ام  فدف اجعش  إمى اسي عتسد ف امرعف دغد وا لي اممصعدف لػ غ  ت وةهػـ و ػ وةهـ       

هـ و ػػاد ر عػػددهـ لف اػػوا الغػػدف لػػ غف ة ػػى غػػف اقػػي غػػسهـ ة ػػى أف عػػ لموا ويػػ ؽ  ػػ اهـ و دػػؿ  جػػدم
ثػػػـ سػػػتؿ ادسكػػػد  وكػػػرمؾ لمػػػؿ  2791امخعػػػؿ وام ػػػ ا لػػػ دوا اغػػػد ةسػػػ هـ غػػػف امخعػػػؿ وام ػػػ ا ةػػػدـ 

 . (95)ادلي ؼ
لػي أثسػدو  جػوع ام ػ فدف إمػى د غ ػدف أغػ  ااسػػدو   مػ  لػي كػؿ غ ي ػ  ة ػى امف عػؽ وو ػػع       

امماع ، وأغ  امقاد ؿ امغجػدو   مد ػؾ امقػ ع اػ لع أةشػد  امػت ع وأةػ ؼ م خعػؿ ثػـ  لعهد امف  دف غف
( لد ز، ل    ة ػى امف  ػدف امدػي لػي 3611، وو ع لعهد)(96)ومى ة ى ددت  غسصو  اف ام اغي
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امق ع وهـ ي از ة ى امف عؽ لغف و ع لي أ    شيو ةو ت ة عػ   د ػ  د ػؾ امق مػ ، ولػي كػؿ 
( 611) (97)قوالػؿ وأاسػدو ام ػاعؿ، ومغػد وصػؿ إمػى لػدز أسػتؿ اقصػا  امخغػعز  مػ  لسػ ؽ مغاعػي ام

(  غػف امماعػ  غػع 211غف امش ا   واما ا  امعدمهـ وخع هـ ثـ أغ  ااسػدو   مػ  ادمج عػ   وأسػتؿ اهػد )
 .(98)ةعدمهـ وخع هـ وأخع ا  وام  د غعف امف عؽ وصؿ ام  فدف إمى غكسدز

 

 الخاتمة
ام ػػػ فدف امغر اػػػي إ ػػػغدةعؿ ةغػػػؿ اجهػػػ  غ ػػػدةؼ ة ػػػى دثاعػػػي اميكػػػـ غغػػػد  ػػػاؽ إف داػػػعف      

امم ػػػػود وامػػػػدخ ط غػػػػف الخفػػػػد  امغي  ػػػػ  ا ػػػػ فدس  ادشػػػػكع   امجعػػػػول وا ػػػػدغدمد  امقاد ػػػػؿ وتعػػػػد   
 -الةغد  م غ ف امق عغ  ودج ى رمؾ ادلغو  اآلدع :

غسهػػد واجػػ  ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ لػػي ا اعػػ  يكغػػ  صػػموادي كاعػػ   ر ػػدكغدؿ ويػػ   امغرػػ ت  .2
 خ ول إخود  وااف أخع  ةف فدةد  وة ـ ارةد اؼ ا    فدسد  ة ى امغر ت.

امدجػػ  ام ػػ فدف إمػػى دشػػكعؿ امجعػػول امغوامعػػ  مػػ  مغواجهػػ  امثػػو اي امدػػي دقػػـو لػػي أسيػػدو  .3
 غدف    غف امغر ت.

كػػػدف دفكعػػػ  ام ػػػ فدف غسصػػػاد  ة ػػػى ديصػػػعف امغػػػ ف امكاػػػ ك امػػػ  ام ػػػعف   ة عهػػػد ا  ػػػوا   .4
 ي از مد غعسهد غف ارةد اواي امخد جع .و  ع غتو   ادم

كدف هـ ام ػ فدف إ ػغدةعؿ دويعػ  امغرػ ت  عد ػعد  واجدغدةعػد  وا دصػد عد ، مػرمؾ  ػدـ اصػ   .5
ارةدػػ اواي ار ػػادسع  امدػػي كدسػػي دجػػ د ة ػػى ام ػػوايؿ امغر اعػػ ، ودوجػػ  سيػػو ام ػػو اف 

 امر اي م يصوؿ ة ى غكد ت إ دلع  وأغواؿ . 

امقو  غد عغكس  ص  أد اةد او خد جي،  خؿ ال ا ي امجتا  ع   ام  أف ا   ام  فدف غف .6
 اجعش  واغ دس   امقاد ؿ  ا ات  ود  أغدـ اميكدـ اممثغدسععف.

اػػػدم  ام ػػػ فدف لػػػي ك ػػػت امماعػػػ  وأغػػػ ؽ ة ػػػعهـ غػػػف الغػػػواؿ وامهاػػػدي يدػػػى ات ا وا  ػػػو   .7
 وجشمد ، الغ  امرد جم هـ عمد وف ة ى اد ي ام كدف.

غ اي امدػػػي يدكهػػػد أخػػػو  ام ػػػ فدف وأ د اػػػ ، أف جم ػػػ  عسقػػػؿ ام ػػػكدف غػػػف كػػػدف مدػػػ ثع  امغػػػؤا .8
 امغ ف خولد  غف ات عد  امغشدكؿ وامورواي ال  ع  .
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 : الهوامش
                                                           

، 2783اوعػػع مػ  اغكسػدز ةػػدـ  2756امغػومى إ ػغدةعؿ: هػو إ ػػغدةعؿ اػف امشػ عؼ امم ػػود، ومػ  ةػدـ  (2)
، و دـ ادر ع   امفقعػ  أيغػ  اػف  ػمع  اممغػ د. خعػ  2836( ةدغد  . دولي ةدـ 64 اغي م  ام  ف  )

 .435، ط2، ل:2:7، 4ام عف امت ك ي، ا ةػ ـ، اع وي، ف
وعم َّ امغؤ ػز اميقعقػي م  ومػ   2742مش عؼ اف ة ي امم ود، وم  ةدـ امغومى  شع : وهو ام شع  اف ا (3)

. غيغػ  غ ػدف ةاعػ ، امد جغػدف امغمػ ت ةػف  وؿ امغشػ ؽ وامغرػ ت، 2783 را   35امم وع . دولي 
      .814، ط5::2ام ادف، جدغم  غيغ  امخدغز، ك ع  اآل ات وامم ـو ا س دسع ، 

  امغومى  شع  ثػـ امػ  أف ثػد  ة ػى أخػوه امغػومى إ ػغدةعؿ وهػ ت فدماػد  امي اف: كدف  د  ا  ووتع ا  لخع (4)
اممفو غف امغومى إ غدةعؿ لمفد ةس  وغسي  أغوار  جتع   وأرف م  لي ام يعؿ إمى اميجدت ل يػؿ إمعهػد 
ا ه   وخ غ  ويشغ  وأ دق  اهد. غيغ  امصػرع  امػول اسي،  و ػ  امدم عػؼ اغفػدخ  غورسػد إ ػغدةعؿ 

 .:7، ط6::2ؽ: ةا  اموهدت اف امغسصو ، ام ادف،  امغفام  امغ كع ، امش عؼ، ديقع
 .2:94ج ؿ عيعى، امغومى إ غدةعؿ ودي ع  ثرو  امغر ت، ا  كس  ع ، امجدغع امي ع ،  (5)
عسدغػػوف إمػػى أ ػػ   شػػ عف  دسيػػ   غػػف س ػػؿ غيغػػ  امػػسفز امتكعػػ  غػػف   :276 –2621ال ػػ   ام ػػم ع   (6)

ا ع ػغى أاسػدو ال ػػ   ادلشػ اؼ امي ػسععف، وعس ػاهـ ةػػ   غػف امكدػدت إمػػى أاسػدو امي ػف اػف ة ػػي، ومػر
( وهكػػرا عف ػػ وف ارخػػد ف    اع ػػ   ػػم  امدػػي دسدغػػي إمعهػػد ي عغػػ  ام ػػم ع  غ  ػػم  امساػػي غيغػػ  )

امػػػرد يػػػ   لػػػي س ػػػت ال ػػػ  ، ظهػػػ  ام ػػػم عوف لػػػي سديعػػػ   ػػػوز لػػػي جسػػػوت امغرػػػ ت، وكػػػدف أوؿ 
ـ. صػػ ا اممقػػد ، امغرػػ ت لػػي ا اعػػ  اممصػػو  امي عثػػ ، امقػػده  ، غؤ ػػز م  ومػػ  ام ػػم ع  غيغػػ  امقػػد 

 .216 –214، ط2:74

( أغعدؿ ةف لدز ة ى امف عؽ امواصؿ اػعف لػدز ودواسػدي. 6 سف    او: وهي امقسف   امدي دام  سيو) (7)
 .:82غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط

 .46ج ؿ عيعى، امغص   ام داؽ، ط (8)
أيغ  اف غي ت: هو أيغ  اف غي ت اف امش عؼ امم ود ااف أخ ام  فدف إ ػغدةعؿ، كػدف  د ػ ا  ووتعػ ا   (9)

. غيغ  امصػرع  امػول اسي، امغصػ   2795ممغ  امغومى  شع  ثد  اسديع  ددت  ثـ اغ اكل، دولي ةدـ 
، ؛ ةاػػػػ  اموهػػػػدت اػػػػف غسصػػػػو ، اةػػػػ ـ امغرػػػػ ت امم اػػػػي، امغفامػػػػ  امغ كعػػػػ ، ام اػػػػدف78ام ػػػػداؽ، ط

 .4:، ط7،ل:2:9
ة ت  وز: هـ غف  اع   غصغو   وع غوف أع د   ك اك  وه كو   وهسددس  وهـ ا ا  وأكث  شه   غػف  (:)

ا اػػػ  يديػػػد، لسهػػػـ أغسػػػى غػػػسهـ وع ػػػدخ جوف غػػػف  ػػػوز امسع ػػػ  امجعػػػ   امدػػػي ع ػػػدمغ هد امصػػػادغوف. 
 .38، ط:2:9غد غوؿ ك اخدؿ، أل عقعد، د جغ : غيغ  صايي و خ عػف، ام ا  اماع دو، 
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 اد ؿ الف ز: دغد  الف ز غف       جادؿ غدواص   غف  ػديؿ امايػ  امغيػعف إمػى اممقاػ  امكاػ ك  (21)

، وجاػؿ غػعز وهػي اػ   اما اػ . ي ػف اػف غيغػ  امػوتاف امفد ػي، وصػؼ أل عقعػد،  جسوت خ عج ام  ـو
 .39، ط2، ل2:94د جغ : غيغ  اميجي، وغيغ  الخ  ، ام ا  اماع دو، 

 .45، ط4، ل2:66اهعـ ي كدي، امغر ت ةا  امدد عت،، ام ا  اماع دو، إا   (22)
ةفػػدد امجغػػؿ، امغرػػ ت امم اػػي امكاعػػ  غػػف امفػػدن ا  ػػ غي إمػػى امو ػػي اميد ػػ ، امقػػده  ، غفامػػ   (23)

 .323، ط8::2، 3امغص د، ف
صػػي او يػػد    امصػػي او: دماعػػ  امصػػي او وعمسػػي غػػد و او الف ػػز امصػػرع  جسواػػد ، ومػػـ دكػػف  غػػدؿ ام (24)

اعف امغر ت واقع  ام وؿ الل عقع ، لما هد كدسي  والؿ امدجد   د اف اعس  واعسهد او دف  أ اػع فػ ؽ 
   -  ع   هي:

 ف عؽ واي  وا د ام دو  . –2

 ددو عسي.  –دردتد –ف عؽ  ج غد   –3

 ورد . –ف عؽ   ة   - 4

مفعػػػت امقػػػد  د، امدقػػػدف امػػػ    ف عػػػؽ غػػػف اعك ػػػي ا ػػػوز إمػػػى يػػػوا ام ػػػديؿ. غيغػػػ  اػػػف ا -5       
وغ دفد  امغواةظ وامما  غف أخاد  وأةعدف امغد   واميد عػ  وامثدسعػ  ةشػػ ، ديقعػؽ: هدشػـ امم ػود 

 .2:1، ط2:94امقد غي، اع وي،  ا  اآللدؽ امج ع  ، 
امخ   غع ف: هػو أيغػ  امخ ػ  غػع ف امج لعفػي س ػا  إمػى اسػي جػ لعف  اع ػ    عاػ  غػف دفػواف،  (25)

غقػػػ غد  ة ػػػى امغجدهػػػ عف أعػػػدـ غيغػػػ  اممعدشػػػي ل غػػػد  دػػػؿ اممعدشػػػي ا ػػػدقؿ امخ ػػػ  ادم  د ػػػ  وكػػػدف 
 . 77. غيغ  امصرع  امول اسي، امغص   ام داؽ، ط2784وا دغ  لعهد يدى غقد   ةدـ 

أور  امسق ػػعز: وهػػـ امػػرعف مجػػؤوا امػػ   ػػعف   غػػورد ام شػػع  ة ػػى امغ عسػػ  إمػػى  ػػاد ، ودغكػػف غف ػػؿ  (26)
مػو   إمػى يكػػـ دفػواف، اغ ػدة   صػه ه خ ػ  امرػػع ف ة ػى امسػتوؿ ادفػواف معمعػػ  امسق ػعز غػف ام

اهد دسظعـ جعوش  وا ػد سدؼ امقدػدؿ وغواجهػ  غػورد إ ػغدةعؿ ام ػ فدف امج عػ ، وأخػر ع ا ػؿ امغػ ف 
امدػػػي  ػػػاؽ مهػػػد أف خ ػػػمي مشػػػعخ  غيغػػػ  اممعدشػػػي، ور ػػػعغد لػػػدز. غيغػػػ  اػػػف امفعػػػت امقػػػد  د، 

 .2:3امغص   ام داؽ، ط
أاػو امماػػدز أيغػ  اػػف خدمػػ  امسدصػ د، ار دقصػػد، ديقعػؽ: جمفػػ  امسدصػػ د، وغيغػ  امسدصػػ د، امػػ ا   (27)

 .58، ط8، ل2:65اماع دو،  ا  امكددت، 
امش اف، ام وا اممف  السفدز ا خاػد  امصػدميعف غػف  ته او امسظدـ، أاو ةا  د غيغ  اف ةعشوف  (28)

أهؿ لػدز،   ػدم  غدج ػدع  ) غعػ  غسشػو  (، ام اػدف، جدغمػ  غيغػ  امخػدغز، ك عػ  اآل ات وامم ػـو 
 .44، ط8::2، ك ع  اآل ات، 8::2ا س دسع  
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و ػػ   د ػػ   ةاػػ  امػػ يغف امدػػتا د: و   أ ػػغ  ةسػػ  امسدصػػ د اد ػػـ امغسػػتا د، كػػدف كدداػػد  م غػػومى  شػػع ، (29)

امغومى إ غدةعؿ وام   د   أغ  اج ه غف دد ر إمى غكسػدز ثػـ لػدز. غيغػ  غ ػدف ةاعػ ، امغصػ   
 .   834ام داؽ، ط

غيغػ  اػػف غيغػ  اػػف غصػػففى امغشػ لي، امي ػػؿ اماهعػ  لػػي غ ػػوؾ ام ومػ  امم وعػػ  وةػ  امػػا غفدخ هػػد  (:2)
 .391، ط2، ل3116اؽ، غع  امغدسدهع ، ديقعؽ: إ  عز او ه عػ ، ام ادف،  ا  أاػي     

 .425امغص   سف   ط (31)
أاػػػو ةقاػػػ : وهػػػو امغكػػػدف امػػػرد عػػػدـ امماػػػو  غسػػػ  إمػػػى وا د امماعػػػ  لهػػػو غ كػػػت ا ػػػد ادعجي اػػػعف شػػػغدؿ  (32)

امغر ت وجسواػ  امر اػي، وكػدف غ ػ يد  ميػ وت يد ػغ  مدػد عت امغرػ ت اػعف امغدسدل ػعف ة ػى ام ػ ف  
 .835لي غ اكل ولدز. غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط

د اد ػػـ اػػو جعػػ  ، وركػػ ه امسدصػػ د اد ػػـ يعػػ   وأ ػػغ  امصػػيعن يعػػ   اػػو يعػػ ه امفػػوع د: ركػػ ه امقػػد    (33)
 .::2. غيغ  اف امفعت امقد  د، امغص   ام داؽ، ط2786امفوع د ومعز امر ع د، و    دؿ 

شد ؿ أس  د جومعدف، دد عػت أل عقعد امشغدمع ، د جغ : غيغ  غتامػي، اماشػع  اػػف  ػ غ ، دػوسز، امػ ا   (34)
 .61 –:5، ط8أاو اممادز امسدص د، امغص   ام داؽ،ل ؛3:4، ط2:96امدوس ع ، 

أاو امشف  : هػو أاػو امي ػف ة ػي، وره امغػومى إ ػغدةعؿ  عػد   امو اعػد لػي لػدز، وهػو امغمػ وؼ اػ اي  (35)
 .62، ط8شف  . أاو اممادز امسدص د، امغص   ام داؽ، ل

دي امكاػ ك دمػّ  غػف كا عػدي  اد ػؿ و د: أو الو اع  وهي  اد ؿ ة اع  غمق ع  غف افػوف  اع ػ  امشػدادس (36)
امجعل امغشهو   لػي اممصػ  امم ػود، غوتةػوف ايػوت لػدز، وامصػوع   ودػد ر وامج عػ  . ةاػ  اميػؽ 
امغ عسي، امجعل امغر اي لي ةه  أاي امسص  امغومى إ غدةعؿ  ػده  الةػ او، غج ػ   ةػو  اميػؽ، 

 .292، ط2::2(، 47(، ام س  )7ام ادف، امم   )
 .63، ط8أاو اممادز امسدص د، امغص   ام داؽ، لسق  ةف:  (37)
وكدسػي تعسػ  غكسػدز واهجدهػد وع ػكسهد كػؿ غػف  2798ام عدا: اسعػي اػ غ  ام ػ فدف إ ػغدةعؿ ةػدـ  (38)

مػػػ  وظعفػػػػ  لػػػي خ غػػػػ  ام ػػػ فدف ودسػػػػدلز اممغػػػػدؿ وامقػػػوا  لػػػػي اسػػػدو امػػػػ و  وامقصػػػو  لعهػػػػد. غيغػػػػ  
 .427، ط2امغش لي، امغص   ام داؽ، ل

 .64ج ؿ عيعى، امغص   ام داؽ، ط (39)
أيغ  اف ةا  د ام ر ي: هو أيغػ  اػف ةاػ  د اػف غيغػ  اميػدل امػ ر ي، شخصػعد  لػر  دغثػؿ  خػ   (:3)

أافػػدؿ امػػ رو ول  ػػدسهد امشػػجمدف، اػػ ي كفدعدػػ  امي اعػػ  لػػي و ػػػي غاكػػ  غػػف ةغػػ ه . غيغػػ  يجػػي، 
، 2:99، 3امػػ ا  اماع ػػدو، امسجػػدا امج عػػ  ، ف امتاوعػ  ام ر عػػ  و و هػػد امػػ عسي وامم غػػي وام عد ػي،

 .372ط
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ةا  د اف يغ وف ام و ػي: ومػ  لػي لػدز وأيدػ ؼ س ػج امصػوؼ ثػـ خػ ـ أيغػ  ام ع عسػي الس م ػي،  (41)

وصػد  غػػف خدصػػد  ولػي ةهػػ  ام ػػ فدف إ ػغدةعؿ   اػػ  إمعػػ  وةػ  شػػ س  ةسػػ ه ولػوا مػػ  ام ػػ فدف 
 .836غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط. غيغ  2831ورع  لدز وجادعدهد، دولي ةدـ 

؛ غيغػ  اػف ةاػ  اممتعػت امػ ادغ، شخصػع  امغػومى 395، ط2غيغ  امغشػ لي، امغصػ   ام ػداؽ، ل  (42)
(، ام ػػس  9إ ػػغدةعؿ وأث هػػد لػػي ديقعػػؽ أهػػ اؼ ام ومػػ  امم وعػػ ، غج ػػ   ةػػو  اميػػؽ، ام اػػدف، اممػػ   )

 .229، ط6::2(، 51)
د غيغػ  امم اػي اػف أيغػ  ا  مػ  الس م ػي ثػـ امفد ػي غومػ ا  وولػد ، ام ع  امم اي ا  م : هو أاو ةا   (43)

ومي امق دو افدز وامفدوك غ ا ا  وومي اياػدز لػدز  خػ  غػ   ةػتؿ غػف امق ػدو، وكدسػي مػ  غم لػ  
، و لػػف خػػد ل اػػدت ةجع ػػ  غػػف لػػدز. غيغػػ  2831، دػػولي ةػػدـ 2743ادمم اعػػ  وامفقػػ ، ومػػ  ةػػدـ 

 .837غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط
 .836امغص   سف  ، ط (44)
ة ع عل: هو أاو يفط ةغ  اف  د ـ امغ اكشي، كػدف وامػ ه كدداػد  غػع امغسصػو  ام ػم د وغػع أور ه  (45)

 .838. امغص   سف  ، ط2822غف ام ه، دم ؽ اخ غ  ام  فدف إ غدةعؿ يدى ولدد  ةدـ 
 .67، ط8أاو اممادز امسدص د، امغص   ام داؽ، ل (46)
دشي: كدف اع ه  واوعف امي افعف ومغد غدي ام  فدف إ غدةعؿ  د   وصػ ا  امماعػ ، كػدف غيغ  اف اممع (47)

لقعهػػد  ة غػػ   د ػػعد  وتعػػ ا ، وهػػو عسدغػػي إمػػى اسػػي غدمػػؾ امه معػػعف غػػف ةػػ ت امرػػ ت. غيغػػ   او ، 
 .:33، ط2:68دد عت دفواف، ام ادف، وتا   امثقدل ، امغج   الوؿ، 

 .457دف واسي غدمؾ. غيغ  اف امفعت امقد  د، امغص   ام داؽ، ط اد ؿ امر ت: وهي  اد ؿ  فع (48)
اسو ي ف: وهي  اع   ة اع  اسدق ي غف أةدمي جادؿ غ وع  غػع ي كػ  امجػعل ام ػم د ثػـ امم ػود إمػى  (49)

غد اعف غصت سه   او وأاي   ػ اؽ امشػ ا    وأ ػدق  اكاػ  افوسهػد لػي شػغدمي لػدز ودشػدغؿ ة ػى 
 .866، امغص   ام داؽ، طة   ةغد  . غيغ  غ دف ةاع 

غيغػػ  عو ػػؼ، ام عد ػػ  الغسعػػ  لػػي ظػػؿ غرػػ ت امغػػومى إ ػػغدةعؿ، غج ػػ   ةػػو  اميػػؽ، ام اػػدف، اممػػ    (:4)
 .8 –6، ط4::2(، 49(، ام س  )21)

غشػػ وع ام غ ػػ :  ػػدـ ام ػػ فدف إ ػػغدةعؿ اإسشػػدو غشػػ وع ام غ ػػ  وو ػػع اػػ  امماعػػ  وأةػػ   دةػػ   ة ػػك ع   (51)
 ػػ ت غ عسػػ   ػػع د  ػػ عغدف ا ػػهؿ امرػػ ت لػػي يػػوا  ػػاو. غيغػػ  اػػف مجعشػػ  امسظػػدغي، وهػػي دقػػع 

 .446امفعت امقد  د، امغص   ام داؽ، ط
 .:6، ط2:68 ا  امفادة  امي عث ، امقده  ، ةا  امك عـ امفع مي، امغر ت غ كد  وشماد ، امغر ت،  (52)

ج غد ػػي، غج ػػ  ةاػػ  امقػػد  د امسكػػد د، ويػػ اي جػػعل  صػػا   ػػ واف لػػي ةهػػ  امغومػػػى إ ػػغدةعؿ ام  (53)
 .255، ط2:83(، 27(، ام س  )22 ةو  اميؽ، ام ادف، امم   )
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وا د امسػػوف: وعكدػػت لػػي امسصػػوط امغر اعػػ  ) وا د سػػوف ( و ) وا د سػػوؿ ( عقػػع غجػػ اه شػػغدؿ وا د  (54)

  ةػػ  اػػإ  عـ  ػػوز جسػػوت وا د غد ػػ  ولػػي غسامػػ  ع ػػغى ) وا د امػػتاؾ ( ويػػعف عقػػ ت غصػػا  لػػي 
 .448) اوا د سوف (. غيغ  اف امفعت امقد  د، امغص   ام داؽ، طامغيعف الف  ي ع غى 

-2988اسدصػػد  جد ػػـ  ػػم  عو ػػؼ، ام ػػ فدف امي ػػف الوؿ و و ه ام عد ػػي لػػػي امغرػػ ت ال صػػى  (55)
، 3115،   ػػدم  غدج ػػدع  ) غعػػ  غسشػػو  (، ارػػ ا ، جدغمػػ  ارػػ ا ، ك عػػ  امد اعػػ  ااػػف  شػػ ، 29:5
ؿ غ ػػوؾ ام ومػػ  امم وعػػ  غػػف أجػػؿ امدغ ػػؾ ادمكدػػدت وام ػػس  ؛ إ  عػػز امم ػػود امماػػ رود، س ػػد9ط

 .212، ط:2:9(، 45(، ام س  )8امساوع ، غج    ةو  اميؽ، ام ادف، امم   )

جعل ةاع  اخد د:  غي جعل ةاع  اخد ك ام  أف  ػدـ ام ػ فدف إ ػغدةعؿ اجغػع امماعػ  غػف أفػ اؼ  (56)
" أنا وأنرتم لسرنة ن اماخد د و دؿ م :امغر ت وجمؿ غسهـ  وا هـ وأةعدسهـ وأي   س خ  غف صيع

( وشرررعه المجمررو  فرري هررذا الكتررام فكررل مررا أمررر برره نفعمرره وكررل مررا نهررى عنرره  رسررول )   
لمدهػ وه ة ػى رمػؾ وأغػ هـ ادريدفػدظ اد ػؾ امس ػخ  وأف عيغ وهػد يػدؿ  كػواهـ  نتركه، وعميه نقاتل"

 .:34 داؽ، طوعق غوهد أغدـ ي واهـ. غيغ  اف امفعت امقد  د، امغص   ام
(، 23عو ػػؼ امكدػػدسي، إ ػػػغدةعؿ  ا ػػ  ام ومػػ  اممثغدسعػػػ  امشػػ عف ، غج ػػ   ةػػػو  اميػػؽ، ام اػػدف، اممػػػ   ) (57)

 .2:9، ط1::2(، 46ام س  )
 .252، ط8::2 عد  جغعؿ، دكوعف امم ت امي ع ، ةغدف،  ا  امش وؽ،  (58)
فدفد: دقع جسػوت جاػؿ اػدسي، وددػ مؼ غػف امقػ ك ألػد ي ةاػ  غ ايػؿ امدػد عت غػف غو مهػد ةػف ف عػؽ  (59)

، 2امقوالػؿ امدجد عػ  ام اافػ  اػػعف دغاكدػو وغػ اكل. غيغػ  اػػف غيغػ  امغشػ لي، امغصػ   ام ػػداؽ، ل
 .3:3ط

ا ا عػ  ةعػوف شسقعف: كدسي دف ػؽ ادلصػؿ ة ػى   عػ  غػف  ػ ك ورعػ  إ  ا  لػي غو عددسعػد، وغمسدهػد ادم (:5)
امخعػػؿ، اسعػػي لػػي امقػػ ف امثػػدسي امهجػػ د وعمػػ ؼ أه هػػد ا هػػؿ شػػسقعف. غيغػػ  غ ػػدف ةاعػػ ، امغصػػ   

 .839ام داؽ، ط
 .54، ط2:71وتا   امشؤوف امخد جع ، كددت أاعا ةف غو عفدسعد، ام ادف،  (61)
عػػ   ةػػف امغ عسػػ   مػػعـ: هػػـ  اع ػػ  ة اعػػ  كدسػػي غوافسهػػد الومػػى وغػػد دػػتاؿ اػػإ  عـ وا د امػػرهت غعػػ  ام (62)

ام اخ ػػ ، ستيػػي غسهػػد افػػوف إمػػى ا   ػػعـ امشػػغدمع ، واسػػ غجي لػػي غجغوةػػ  امشػػ ا    امقا عػػ  اػػإ  عـ 
 .222 ع د  د ـ. غيغ  امصرع  امول اسي، امغص   ام داؽ، ط

ج ا : هـ غف ةػ ت امغمقػؿ، دفػ ؽ ام ػهـ لػي امصػي او وام ػهـ لػي ام ػوز واسدشػ وا اػوا د سػوف  (63)
 .:83وهـ غف ة ت امق  ؿ لي  وز. غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط وعف اف ودعتعسي

خسدث : هي خسدث  اسي اكد  اف ة ي اف ةا  د غف  اع   امغردل  ، دتوجي ام ػ فدف إ ػغدةعؿ وهػي  (64)
لي ا اع  اممقػ  امثػدسي غػف ةغ هػد، إر د اػي لػي امقصػ  ا  ػغدةع ي ودم غػي لعػ  ودثقفػي ويفظػي 
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ام ػػػ فدف ةاػػػ  د اػػػف إ ػػػغدةعؿ. ةاػػػ  امهػػػد د امدػػػدتد، امغػػػ أ  لػػػي دػػػد عت امرػػػ ت امقػػػ  ف وهػػػي أـ 
 .315، ط3::2ا   غي، ام ا  اماع دو، غفام  امفسؾ، 

اميػػ افعف: جغػػع امي افػػدسي، وامي فػػدسي غمسػػده لػػي ةػػ ؼ أهػػؿ امغرػػ ت اممدعػػؽ وأصػػ   اميػػ  امثػػدسي،  (65)
وف لػػػي امردمػػت غػػف اقدعػػػد  ػػكدف امصػػػي او ويػػدؿ اميػػ افعف دخد ػػػؼ ةػػف يػػدؿ امماعػػػ ، وكػػدسوا عدػػ مف
 .:39، ط2امق غدو. غيغ  اف غيغ  امغش لي، امغص   ام داؽ، ل

 .:83 –839غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط (66)
غعسعد: عي هد غف امشغدؿ ام سردؿ وغف امشغدؿ امش  ي غدمي وغف امش ؽ  ػديؿ اممػدل وغػف امجسػوت  (67)

سػ  امق عغػ  ) سعػدسي( ةدصػغ  إغا افو عػ  غػدمي دقػع لػػي أ ا غعسعػد. معاع عد و ع امعوف وكدسي امغ ع
 –331، ط2:95إ ػػػػغدةعؿ امم اػػػػي، يد ػػػػ  امػػػػ وؿ ا  ػػػػ غع  لػػػػي امقػػػػد   الل عقعػػػػ ، امجتا ػػػػ ، 

332. 
. غيغػ  امر اػي، ا اعػ  اميكػػـ 26:2( ام ػو اف امغر اػي ةػدـ 2714-2689لػدن امغسصػو  امػرهاي ) (68)

 .393، ط2:93امكوعي، غؤ    امخ عج م فادة  وامسش ، امغر اي ادم و اف امر اي، 
 .332إ غدةعؿ امم اي، امغص   ام داؽ، ط (69)
: دكثػػ  لعػػ  غسػػدجـ امغ ػػن امدػػي دشػػا  غقػػدمع ام خػػدـ، امغ ػػدخ ل غػػف اميفػػ ، وع ػػكف د ػػؾ امغسفقػػ  درػػت  (:6)

امغ ػػدخ غوف لػػي ا ػػدخ ال امغ ػػن، وهػػـ مع ػػوا غػػف  ػػكدف امػػا  ، اػػؿ هػػـ امػػرعف عػػ دوف غػػع امقوالػػؿ 
( عوغػد . ي ػف اػف غيغػ  امػوتاف، امغصػ   31لع كسوف لعهد ودام  درت  ةف دغاكدػو و  ةػ  غ ػع  )

 .:21 –219، ط3اؽ، لام د
( غع   غف أيػ  لػ وع 23، دام   سيو )2322دغاكدو: ا ـ غ عس  اسدهد غ ؾ ع ةى غسز   عغدف ةدـ  (71)

 .276، ط3امسعج  و و هد ةاد   ةف أكواخ غف امفعف وامداف. امغص   سف  ، ل
جسػوت امر اػي يدػى سه  امسعج : هو ثدم  أكا  سه  لي أل عقعد، وعغد  غف غ ت أل عقعػد وعدجػ  غػف ام (72)

امشػػغدؿ امشػػ  ي وعصػػت لػػي امغيػػعف الف  ػػي. إمهػػدـ غيغػػ  ة ػػي، جهػػد  امغغدمػػؾ ا  ػػ غع  لػػي 
، 2:99، ام عػػػدا،  ا  امغػػػ عت م سشػػػػ ، 2:25-2861غػػػ ت إل عقعػػػد  ػػػ  ار ػػػػدمغد  امف س ػػػي 

 .23ط
 .83 –76ج ؿ عيعى، امغص   ام داؽ، ط (73)
 .83امغص   سف  ، ط (74)
 .239–232، ط:::2ج ؿ عيعى، دد عت أل عقع  امي ع  وامغمدص ، ا  كس  ع ،  (75)
غيغ  ة ي  اهل، ام وم  اممثغدسع  وامغر ت إشكدمع  امص اع وامديدمػػؼ، امغوصػؿ، غفامػ  امغوصػؿ،  (76)

 .236 –235، ط3113
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غسفقػ  وجػو  ةػػ ت اػ   امشػ ؽ: عقصػ  غػد ع ػػغى يدمعػد  ) امغرػ ت امشػ  ي ( ودوجػ  مدػػدت  وغسهػد إمػى  (77)

اليػػ ؼ جسػػوت غ عسػػػ  وجػػ   لػػ ك غوه وصػػػده وه. غيغػػ  اػػػف امفعػػػت امقػػد  د، امغصػػ   ام ػػػداؽ، 
 .:47ط

هػػػي  اد ػػػؿ اسػػػي ةػػػدغ ، و خع ػػػ  ويغعػػػدف، وأور  ج عػػػ ، ويشػػػـ. أاػػػو امماػػػدز امسدصػػػ د، امغصػػػ    (78)
 .:6، ط8ام داؽ، ل

ة ػى سهػ  شػ ؼ ع ػكس  اما اػ  واػ   اػد  وا د ش ؼ: وهػو عقػع ة ػى ف عػؽ امقعػ واف إمػى دػوسز وعقػع  (79)
 .:7ةرا . أاو ةاع  اماك د، امغر ت لي رك  ا   أل عقعد وامغر ت، امغر ت، )  . ي(، ط

اسو ةدغ : وهـ افف غف تغا  امه  عف، غوفسهـ امكاع  يػوؿ غ عسػ  وهػ اف كغػد خ ػي جغدةػدي غػسهـ  (:7)
غيغػ  غ ػدف ةاعػ ، امغصػ   ام ػداؽ، إمى امغر ت ال صػى لد ػدق ي  ػ ت  ػ  واممػ ا ل ولػدز. 

 .817ط
 .86-85ج ؿ عيعى، امغومى إ غدةعؿ ودي ع  ثرو  امغر ت، ط (81)
 .71، ط8أاو اممادز امسدص د، امغص   ام داؽ، ل (82)
الخػػػو  امث ثػػػ  وهػػػـ: امغػػػومى يػػػ اف، وامغػػػومى هشػػػدـ، وامغػػػومى أيغػػػ  اػػػف امشػػػ عؼ امماػػػدز. امغصػػػ    (83)

 .71، ط8سف  ، ل
فػػػد: وهػػػـ غػػػف  اد ػػػؿ اما اػػػ  امصػػػسهدجععف امصػػػي اوععف ع ػػػدق وف اػػػدلف ز امصػػػرع  جسػػػوت اعػػػي ة (84)

امغرػػ ت، ثػػـ لػػي أغػػدكف وغسػػدفؽ غدف  ػػ  اػػدمغر ت. غيغػػ  اػػف غيغػػ  امغشػػ لي، امغصػػ   ام ػػداؽ، 
 .394، ط2ل

( غػػع   إمػػى امجسػػوت غػػف لػػدز وعوجػػ  26جاػػدؿ صػػف و: وهػػي اغدػػ ا  جاػػدؿ الف ػػز ة ػػى امػػ  سيػػو ) (85)
 .473، ط2ي عف ي إمى سوغع عد. ي ف اف غيغ  اموتاف، امغص   ام داػؽ، لغغ  جا 

 د   جعش : غو ى اف أيغ  امغ ةو اداف عو ؼ  د   ام  فدف إ ػغدةعؿ. غيغػ  اػف امفعػت امقػد  د،  (86)
 .323امغص   ام داؽ، ط

اػػ   (87) دفػواف ووصػػؿ امواػدو اممظػعـ: هػػو غػ ا امفػػدةوف، اسدشػ  لػػي أو اػد لػي أثسػػدو رمػؾ امقػػ ف مكػف ةَّ
إمػػػى امغرػػػ ت وكدسػػػي غػػػف  ػػػيدعده امفقػػػ او وامغمػػػ غوف امػػػرعف ر عغد كػػػوف و ػػػد ؿ امدررعػػػ  وو ػػػد ؿ 
صدا  كؿ غف امغ ف اآلدع  لي دفواف وامقص  وأصع  وغكسدز ولػدز ولػي  ػ  وأتغػو   امسظدل  واخ
و  وغػػ اكل ولػػػي دد و اسػػػي وأ ػػػفى ودػػػدتا وددلع مػػػي. جػػ ؿ عيعػػػى، امغػػػومى إ ػػػغدةعؿ ودي عػػػ  ثرػػػ

 .95امغر ت، ط
جاؿ   ف: وعقدؿ أع د  امجاؿ امق عـ امرد هو الف ز امكاعػ   ػ ت غػ اكل. ي ػف اػف غيغػ  امػوتاف،  (88)

 .241، ط2امغص   ام داؽ، ل
 .841 –:83غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط (89)
مغصػػػ    ػػػع د  يػػػدؿ: هػػػي تاوعػػػ  امشػػػعت أاػػػي اممػػػـت  ػػػع د  يػػػدؿ امكػػػول. أاػػػو امماػػػدز امسدصػػػ د، ا (:8)

 .71، ط8ام داؽ، ل
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 .72امغص   سف  ، ط (91)
ت ا  : وهي  اع   غف أي ك  اد ؿ ة ت اسي غمقؿ امغس  ج  ديي ا ػـ ) امو اعػ  ( امدػي كدسػي د ػكف  (92)

 غيغػ  اػف امفعػت امقػد  د،  امغصػ   ام ػداؽ، وز، وأصايي غف  اد ؿ جعل غورد إ ػغدةعؿ. 
 .       345ط

  ػػد   و  مػػ   ػػ واف و  مػػ  ام عػػوف و  مػػ  امغ وعػػ . أاػػو امماػػدز امسدصػػ د، امقػػ ع: وهػػي كػػؿ غػػف   مػػ   (93)
 .73، ط8امغص   ام داؽ، ل

ةاػػ  امػػ يغف اػػف تعػػ اف، امغسػػتع ام فعػػؼ امغػػومى إ ػػغدةعؿ اػػف امشػػ عؼ، ديقعػػؽ: ةاػػ  امهػػد د امدػػدتد،  (94)
 .274، ط4::2، ألايرام ا  اماع دو، غفام  

 .73، ط8اؽ، لأاو اممادز امسدص د، امغص   ام د (95)
غسصو  اف ام اغػي: وهػو ةدغػؿ ام ػ فدف ادػدت  وأةغدمهػد إمػى د غ ػدف. دػولي لػي اميػ وت امدػي  دغػي  (96)

 .841اعف غورد إ غدةعؿ ويكدـ امجتا  . غيغ  غ دف ةاع ، امغص   ام داؽ، ط
 .857 صا  امخغعز: دقع خد ل  و  لدز امق عغ . امغص   سف  ، ط (97)
، :2:6(، 4(، ام ػس  )3مى إ غدةعؿ امم ػود، غج ػ   ةػو  اميػؽ، ام اػدف، اممػ   )غيغ  ام د ن، امغو  (98)

 .39ط

 
 


