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Abstract 
was a  born in Ijzim, Palestine 1932)-Nabhani (1849-Al-Yusuf bin Ismail qadi-al-Imam 

, judge, prolific poet, and defender of the Ottoman Palestinian Sunni Islamic great scholar

Caliphate. He died in Beirut. His teachings have influenced much of Sufism's development and 

Prophetic Eulogies in the 19th and 20th century. This article is highlighting the entire facts of 

Nabahani's poems, books, and teachings have remained, but -al-his life. Many of Shaikh Yusuf 

                 very little is printed about his personal life and activities. 
Key words: Sheikh Yusuf -al-Nabhani; Sunni Islamic; Sufism’s Development; Prophetic 

Eulogies.  
 

كانٍيٖٛوابي اَيئواٌناٜنيههِئانُٚيًاَيههاوٌانريههليانقيٕههٍااكهريههاياناكتيههافَٛيهٌاحٔكٕهي ٍااكٓيي اٚيالتوطئت: 

ٕههافٙينُصياْيههناكٍيههحنوارياٍاكيههٌاٜيؾٙ،يٕٛااؿيقه اؿهًيًاَييهٟؾ ٜنتيههانهٌٜة،يٕؼنِةًي ٚي نبيههٌاؿٛطيههِياٖٙ،

قٕهؾيهٟؾبيههاك ااٚيههعااؿٛديههاافَٛيواانٌٖٓهيًىاانٌٓةًيجىااحعليههاِنٛااةيٕههحنااؿٛكي ااٚيجكاٜااةيهًٟااةيؾِٜٛاانًيٕذنن ٜاانًي

ٕهشحٌناٜنً،يٕانًٖهي أؾهريؼؿًنتيٓن وةي١ٛننظيههٌصحٌاريههاك اٚي اٚيلًاَيهلظاحيميه١ُلوٜامٙ،يٕ حعاكٛٓيهًٟاةي

هٌىااوٌةياواا٘يجامٛااميايانجٔاانيًااريليٕقوااٖهْيههٌّااالٚياوٜااْين ٕاانيههّاايتيٕههىاايى،يٕاااؿيظ ٜااثيٌؽّااٜةيه

ههِئنُٚي حأهٜبياؿتيكحبياٌٜةي ٚيًؽحوبيههٌٖٖٔانتيُ ٌنًيُٕركهً،يٕهلَيٌٛحنليههِئنُٚي لراكتيههٌاؿه طيههِيٖٛاة،ي

ٕهنّبيب" ِٖٜكٙياّكّ"
1
ي ٜٔن.يٌٓحْيههينقلههؿَٛيههيِٖٜكٙي ٌىنيُىيةًيئه٘يههٍٜػيٌكفي

ي

ٕههىيبيههفٙيهُلصكتي ْيههٌاؿه طيههِيٖٛاةي اأايىيههٍااكهري اٚيههاّاكيههعاؿٛدينُاْيلًاَيهلظاحيميه١ُلوٜامٙيييييي

ي ًٕ نهييهلوحاٌنقيٕههؽكهبيٕههؿًنق،يٕاؿيهٌحؿيُلٖـيه١ُصوٜمياو٘يههلوىاَٜي ٚيًىاحٔنيههناكٍيههاٍاكَٛ،يٕٕاح اف 

ظاحيميًٕ انهييهلواحاٌنق،يٕٛىااٍٖي١اانؾتيًصاؿٓييٕنقٔأي،يٕٛنًٖاٍٖيكنٍيههلوىاٍِٜٜٖيٛ ٍِٖيجعثيٕٖاأتيهل

ٕجغواٚييههنواٖب،ينٌاانقٓييههحاٚيجرٜاك،يٕؼِّٖنًيٛاِ يينكراكيههٍااكهري اٚي وىااَٜييعكٛةيٕهلوحنيم نهرٖقهتيهو

ٕٛعرٍٖي ٔنيهًٟةيههٌىوٌةياوا٘يهٟؼاٖتيٕههٌعياةيٕهلجعانؾي ٜأِي،يًٕاَيههٌاواٖىينٍيـهاعيههاّاكياّاكييهٟؾًغة،

يئها٘يليٛايؿُٕاْيٕٛٔووُٖاْيٖويانًيًِاْيههٌاُٖاة،يٕئها٘يظيٜياْ ْٜيهٌانُنتيٕههٍؿه ؿيٕههحعؿٙيهٟكيكيهوٌىوٌَٜ،ي وصإٔهيه

نٌااانقٓيي ااٚيًؿظااْيٖوياانًي ٔاانيههِصاانتيٕههٍاالناةي ااٚيهٝؼااكت،يٕههااحؽوُيًااَييدمحمياوٜااْيههّاايتيٕههىاايىيٛنكٔااٍٖ

اّاكيههِئانُٚيٌااكّياوا٘يههٌاؿه طيههِيٖٛاةيهلٖٔا٘،يٕٕههؽاكهب،يًٕاَيهه واييٕههلوحاٌنقيٌٕؿه ؿّ،يًَٕيههؿًنقي

هحكواٜػي ٕان وْييٛؽحوسي ٚياويْينٌؿيهلؼاحيزيٕااؿيٕاابيٌااكّياؤٜانيظبيليٕقوٖهْياوْٜيههّيتيٕههىيىٍٟي

ي.نتٌحىوٜههنجييٕين ٕنيههّيتاوْٜيي ٚيههٌصحٌريههاك ٚ،يٕهحامٛمياياةيههٌىوٌَٜي نهلليجانهٚيٕقوٖهْ
 

                                                           
1
يي5،يَ:ي2015،يٌٖؿي َيًِّٖقياكٖنى،يههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،يجعنٜل:ين ٖيههلٕنينظ.ي
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يهوااٌْيٖٛواابي ااَيئوااٌناٜني ااَيٖٛواابي ااَيئوااٌناٜني ااَيدمحميُنِااكيههااؿَٛياسمما النبهممبني هنوممبت ه سمم  ت:  ٍّ ئ

ههِئنُٚ،يٕكنُثينوكجْيجِىبيئه٘ي" ِٚيُئنٍ"،يٕههِئنٍُٜٖياٖىيًَيااكبيههينؾٛاة،يهواحِٖٖٖهيًِافينااؿىيهٟلًانٍي

َٜيًَيههاييؾيههٌنؿواة،يٕهٍٝيههحن ااةياكٛةي"ئشمى"ي_ ّٜغةيهًٟك_يههحٚيجنري ٚيههصنُبيههٌٍنهٚيًَينقْي وىا

لنيًَيناٌنمي"الن"ي ٚيٕلٛةي ٜكٕتهعٜ
2

.يٕٛنٖميهٟوحنـيًّالٚيًكهؾيههؿ نغياَيُىيةيههِئانُٚيئُٔانيُىايةيئها٘ي

اٍٜكتيههِينَٜٓيًَيايٜوةي"ههعِنشكت"،يٕ ِٖيُئنٍي اَيًَي" ِٚيوٌنك"يًَيهؽي.
3
ييي

ي

،يٕكحانبياواابيشمٛااكتي399،يَ:ي3هُٟىانب،ئًِاان:يههاناؿيههلكٛااؿ،يز:يٕااؿيشاانريـكاكي" ِااٖيُئانٍ"ي ااٚيكحاابيييييي

،ي429،يٕكحانبئُنٛاةيهٟقبي اٚيًاك اةينُىانبيههاااكب،يَ:ي380،يٕكحانبيهلٌاحنن ،يَ:ي161ههااكب،يَ:ي

،يٕاؿيشنريهويي"ُئنٍ"ي اٚيُىابيٖٜا ي446،يٕكحنبيشٌٔكتيهُٟىنب،ي187،يَ:ي1ٕكحنبياٍن كيههاكه ،يز،ي

٘يكٔيٍيٕٖٓيٖٜ ي َينؾؾيٕهوٌْيشؤٌْي اَينؾؾيٕٖٜا ي اِانٍيشؿٛواةيٕههغاٖخي ٌاَي ااٍٖي اِنٍيهٟٕميٛكشريئه

شؿٛوةيًَيٖٜ :يههرانهبيٕ ِٖيغٜي،يًَي اٍٖيههغٖخيًَيٖٜ يذغنيٕ عحكيايٜواةيههٍاناكيههيعحاكٙيٕشاكىيُٕئانٍي

عانجييٖٜا يٕ ٖلٍيٕغٜكٓييغٜكي ٖلٍياع...ًَٕي ااٍٖيذغانيًاَيههغاٖخ:يههصاٖهؾيظانجيي اَياياؿيليههٌااكٕفي 

ًَٕي اٍٖيُئنٍي َيههغٖخ:يلٛؿيههؽٜني َئًؤنيٕٖٓيههفٙيانميهْيههِيٚياوْٜيههّايتيٕههىايىياِاؿًنيااؿىيئهٜاْ:ي

ٛنيلٛؿيكنيًنيِٕبيهٚيقنٛحْيؾٍٕيًانيِٕابيهاٚيئلّينُاثي ااُٚيٕشاؿجعي اٖ يًانيِٕالثيهاٚيٕواٌنّيلٛاؿيههؽٜاكي

 نهكهريههٌٌٔوة،يًَٕيُئنٍيهٕٛنًين ٖيجٌنى.
4
ييي

ي

ههؿ نغياَينٕقه يٕااثي ٚيٛؿّ،يٛعحلظيهٟوحنـيدمحميؼٜكيههِئنُٚي ٔن،ي صنري ٜٔانيـكاكيههِينِٓاةيههافَٛيٛحعؿخيٕييييي

ٛاٍٍٜٖي ٚيغمتيهٍٝيٕنٍيشؿٓييٖٓيُئانٍيههِيانَٜٓ،يٕااؿيكانٍيٌاٜػيايٜواةيههعِانشكتيههحاٚيجحاأهبيًاَيااؿتياين ان،ي

ههٌٍأٖقَٛيًاَيههِينِٓاةيٕٓاٖيوانهيي اَيواوٌنٍي اَييئظؿهٓنيايٜوةيههِينَٜٓ،يذييشنري ٜٔانيههعاؿٛديااَينظاؿيههلكوانٍ

ى،ي ِلنّيقؤٕفي نٌنيههحككاٚيًحّاكفيههناؿن،ي1874ُئنٍيههِئنُٚ،يٕههفٙيُنِكيايٜوةيههحٜنٓنئؿيههحكه َٜيوِةي

ًٕلدي ٚيوصَيههنؿنيويريوِٖهت،يٕ ٕيًياَيٓافهيٛلحابيكنجابيهٟٕقه ي اٚي ٜانٍيجانقٛػيههِيانَٜٓيٕهٌاحكهكٔيي

ى،يٕ نهِٔنٛاةيـكاكيِانظبيهٟٕقه ي ٜٔانيااَيٕشاٖؾيِاوةي1948َٜٛي ٚيظاكبي وىااَٜيواِةيًريههلؿه َٜٜيههٌّك

اؿٌٛةي َٜيان وةيههِئانُٚي اٚينشامىيٕغامتيظٜاديٛناٖم...يٕااؿيكنُاثيههاياانتيًىاحٌكتيًٕحٖهِاوةيئها٘ينٛانىيههصاؿي

كانٍياوا٘يايااةييئ كهٜٓيي َيونهيي َيواوٌنٍي اَيُئانٍيههِئانُٚيًِافيظاٖههٚيؼٌىاَٜيواِةيجنكٛيانً،يٕههصاؿيئ اكهٜٓي

ٕذٜنةيًريُينِٓةيئشمىي علييههنكه ة،ي لنٍيٛناريههٌىان نتيههياٜاؿتيهمٛانقتينانق اْي نهعّانٍ،يٕ ا٘ينغوابيهٟٕاانتي

ّٛاااعبيًاااْيًعٌااٖؾي ااَيواايًةي ااَيُئاانٍيههِئاانُٚيكٌاانينٍي ااآيههِينِٓااةيًااَينشاامىيكاانُٖهيٛينؾهُٖااْينٕٛاانًي

يههمٛنقهت.ي
ي

جٖشؿي ٚيكحبيٖٛوبيههِئانُٚيئها٘ينٙيِاوةي اَٜيُئانُٜٚينشامىيُٕئانُٜٚيٕهٜهيًَيههاصٜبينٍينٙيئٌنقتيليييييي

  كيههىير،يكٌنينٍينشؿهؾيههفَٛيـككٓييههِئنُٚي ٚيجكشٌحاْيليٍٛاحككٍٖيًارينٙيشاؿيًاَينشاؿهؾياواٚي اَيوانهيي اَي

ؼٜاكييئ كهٜٓييِنظبيههٌؽاٖٖي اِٖهٍي"ههِينِٓةي ٚيًِانةيغمت"،يًرينُاْيٓافّيهٟٕقه يهاحاكفي ٔانيهٟواحنـيدمحم

ههِئنُٚيه َياييههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيٕهظحلظي ٔن،ي نؿينشنبيهٟوحنـيًّالٚيًكهؾيههؿ نغينٍيٖٛوبيههِئنُٚيهايي

ٛٔاحيي افككيٌاٚريًاَيٓافهيههنيٜاان،ي افهعيُٟاْي علاييٌؽّاٜحْيههؿِٜٛاةيههٌحّااويةيهاييٛلاَيًٌاَيجاِٜاْيٓافّيههٌىاان ن.ي

ٚيانم:يوأهُثيههٍٜػيٖٛوبيههِئانُٚيااَيِاعةيًانيٛنانميًاَينٍيٕهٟوحنـينًَٜيههِئنُٚينغيهٟوحنـيدمحميؼٜكيههِئنُ

آميههِئنُٚيًَيهٌٟكهفي نُحٔكُٚيٕانميًنيًاِنّي"ئٛنكينٍينوٌأنيًِعيًكتيذنُٜة"،يٕنٍيههاوٌنريجكشٌاٖهيٖٛوابي

                                                           
2

يي130،يَ:ي2007.يههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،يههٌلحيةيههرنن ةيههؿِٜٛة،يههاياةيهٟٕهٚ،ي
3
يي657،يَ:ي7ز،ي ههؿ نغ،يًّالٚيًكهؾ،ي يؾُني وىاَٜ،يًٍِٖقهتيؾهقيههاوٜاة،ي ٜكٕت،.ي

4
ي37-36.يٖكفيهلِعنبي ٚيًاك ةيهُٟىنب،يَ:ي
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ٛافككيههِئنُٚي فككٕهينُْيًَيايٜوةي" ِٚيُئنٍ"يًَياكبي نهينؾٛةيهوحِٖٖٖهياكٛةي"نشمى"يًِفيناؿىيهٟلًنٍ،يٕهايي

نٙيٕهظؿئًِييكٜبيجِٖنيئه٘يٓفهيههك ٗ.
5
ييي

ي

ٕ نهكغييًريٓفهيٌٛلَيههنٖمي نهٜنَٜينٍينوكتيههِئنُٚيجِحٌٚيئه٘ي" ِٚيُئنٍ"،يكٌنينذيثيٖٛوبيههِئانُٚيااَيييييي

هُحٌنرينوكجْيئهٜٔاني افككيكوٌاةي"ههِئانُٚ"يًاريهواييٕههاؿّي اٚيجكشٌاةيُلىاْي نانم:"...يٕااكنُتيههناكآٍياوا٘يواٜؿٙي

ههٍااٜػيههّاانهطيههعاان ظيههٌااحنَيهلحاانبيليههٍااٜػيئوااٌناٜنيههِئاانُٚ"يٕٕههااؿٙ
6

.يٕكاانٍيههٍااٜػيئوااٌناٜنيههِئاانُٚي

يٍٜػ"يًريهوٌْ،يكٌنيشانرتيكوٌاةيههٍاٜػيهوِئانًُٚاكٕ نًي نهاوييههفٙيٛصٜؿّياوٌنريههصنًريهٟلٓكيهٖقٕؾيكوٌةي"هه

ْيااَيـهاع:ي"ٕااؿينشانلُٚيقظٌاْيلي اشانلتي ن ناةيٜنٖميههِئنُٚي ِلىا،ي يقظٌْيلي ٚيئشنلتيههٍٜػيئ كهٜٓييههىنن

هاعيههعٌاؿياواا٘يًكوانيآل اعيًٕك ٖأان،يٕهاعيههٍالكياوا٘يًىوىاانييٕٓاٚيٓافّي عكٕ ٔاني لا نمحرلا هللااحيم

ُاٌن ااعئًٕٖااٖأن،ي عىااَيه١ٍُاانريِٕااعٜطيههؽٜااك،يٛاانيًااَيجصٜااميًااَيهوااحصنقكيٕه ااكيههٔياانت،يٕجصٜااميًااَي

ٖ اانًياواا٘يًانهاااةيهٟذااك،يًااني ااَٜيًإجواابيههلٕاانيًٕحلنااْ،يًٕؽحواابيههاااؿميهوااحصنقكيٕهاااكيههانياانت،ي ٜغااؿٕيًٖا

حِٚي ٌئسيهاحينوْيٌكٛبيههلٖه اؿ....ينًانيًٕلحكاْ،يشٜؿيههللكيووٜييههلاك،يٛصحِٚي ٌِحسياٜنوْيٌكٛبيههلٖه ؿ،يٕٛص

ْيهٟ ٌاةيههِاييري اؿي وٌنيكنٍيه١وِنؾيًمٛةيانهٜة،يٕؼِّٖٜةيهٔفّيهًٟةيغنهٜاة،يؾٍٕيهًٟاييههؽنهٜاة،يناحِاٚي اويا

نِعنبيههِ ك،يئـيههؿاٚيغٜكيههٌِىٖب،يٕههنّٚيغٜكيههٌعىٖب،يٕووٜييههيّٜكتيغٜكيناٍٚيههللاك،يٕهٌانيكانٍي

ًِٔييه١ًنىيههلنٔن،يٕههٌٔنىيههلنًن،يههصٔيفيهٟ ك،يههوٖـاٚيهٟقٛب،يٕهٟهٌاٚيهٟؾٛاب،يٕهاؿُنيههٍاٜػيٖٛوابيه اَي

 نهٌانقفيُّٕك"ههٍٜػيئوٌناٜنيههِئنُٚيههٍن اٚينٛؿّيلي
7
ي

يههؿكحٖقياٜى٘يدمحمياوٚيًِّٖقيًنٔٚي ٚيقونهحْيههصنًاٜة:ينٍيٕههؿّيههعنزيدمحمياوٚيًِّاٖقي َّ ٕاؿي ٜ

اكنيههنكآٍياو٘يههٍٜػيئوٌناٜنيههِئنُٚي ٚيًىصؿينشمى،يٕنٍيٕههؿّيٛفككينُْياِؿًنيٛنكنيٕههٍٜػيئواٌناٜنيٛىاٌري

آٛةي ّنضيههٍٜػيئوٌناٜنيٕانم:يٛنيٌٜػيِانهطيهظلاظينؾ اعيهْيكنٍيههٍٜػيِنهطيههؽؿًٛيٛحٖٔأي ّعطيهْياكهرتي

ًًيانقفيًٌَيٛىٌريهْيههٖهؿيًنيغواٚيناؿياكهرجٔنيٛنيٕهؿي أاانؾيههناكهرتيهٟٕهاٚيُلىأن،ي اوابيههٌاافقتيههٍاٜػي

يِنهطيههؽؿًٛ،يٕانم:يونًعِٚيٛنيٌٜػيئوٌناٜنيٕليًنيكِثينظل ٔنيئلّيكٌنيقؾؾجْ.
ي

شٌٜاارينٓانينشاامىيٛصواٍٖيههٍااٜػيئواٌناٜنيٕٖٛاكُٕااْ،يٕكانٍياٖهااْيًىاٌٖ يظحاا٘ياِااؿيٕٛافككيههٖههااؿينٕٛانًينٍيييييي

ٌٜٖغيههيوؿيًَيآميًنٔٚيظٜديكنُثيًننهٜؿيهًٟٖقيههكوٌٜةي أٛؿٛٔييٕاحٔن.يٕكنٍيههٍٜػيئوٌناٜنيـهيٜٓياةيٕٕاانق،ي

ؿيااٖميههٖههاؿيًانيٕنوكجْيكنُثيًاكٕ ةي أُٔنينوكتياوييٕؾَٛ،يٕكنُٖهياوةي ٚيههااؿؾي نهِىايةيه٠واكيهٟؼاكٗ،يٕٛإٛا

ـككّيههؿكحٖقي نٔنيلٛؿهٍيًَينٍيؼٌىةيًَين ِن ٔنيكنُٖهينلٓكَٜٛيًرياوةياؿؾٓي.
8
يييي

 

ًي1849ّ/1265ٕهاؿيٖٛوابيههِئانُٚي اٚياكٛاةي"ئشامى"ياانىي مولذ النبهبني هنشأ ت: ىيجنكٛيان
9

،يٕاكٛاةينشامىيٓاٚي

ىيااَيوااطيههيعاك،يًٕىانظحٔني100عٖيؾُٕي،يٕجكجلريُي91نكيكياكٙيإنريظٜلنيًىنظةًيٕولنُنً،ي حيوغيًىنظحٔني

ًانيٛناكبيًاَيؼٌىاةيآلفيُىاٌة،يٕٓاٚيي1948ؾُٕي،يليٌٛوعيههٜٖٔؾي ٜٔانينٙيٌايك،يٕكانٍيااؿؾيوالنُٔنيي46905

غِٜةي أًيكٔنيٕولنُٔنيٕكؤييًىوٌٍٖ،يٕولنٍينشمىئًٍٖقٍٕي عبيههاوييٕههحؿَٛ،يٕااؿيجاواييههلرٜاكيًاَين ِن ٔاني

يبيههِئنُٚ. ٚيههصنًريهٟلٓك،ئًِييههٍٜػيٖٛو
ي

ى،يهواحغؤني1948جٌاٖلي اٚياانىيي19ٕاِؿًني ؿنتيههٔؿُةيههرنُٜاةي اَٜيههصٜاٖييههاك ٜاةيٕههٜٖٔؾٛاةي اٚيِاينضيييييي

ههٜٖٔؾيٕٓصٌٖهياو٘ياؿتياكٙي ٚيههلكًنيٕهظحوٖهياكٛةيااَٜيغامهميٕنشامىي اٚيههرانُٚيٕههاٍاكَٛيًاَيجٌاٖلي اٚي

                                                           
5

ي139_137،يَ:ي1.يًنٔٚ،يؾ.ياٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖق،يٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،يز:ي
ي130،يَ:ي1هٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،يٖههِئنُٚ،يٖٛوب،يه. 6
 131_130َ:ييُلهيههٌّؿق. 7
8
ي141-140َ:ييٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،ًنٔٚ،يؾ.ياٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖق،ي.ي

9
يي130.يههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،يَ:ي
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وٖقٛةيٕهيِانٍ،يٛاٍٜاٍٖي ٜٔانياوا٘ينًانيههااٖؾتيٕهاٜهيى،يٕؼكزينٓؤنيًحٍححَٜيئه٘يهٟقؾٍيٕههاكه ي1948ٕانىي

ىيناانىيههٜٔاٖؾي اٚي ناحٔانيًىاحاٌكتيكانقىئًاكهم،يٕكانٍي ٔاني اٚي1949او٘يلي ياٜؿ،يٕ ٘يههٍٔكيههرنُٚي ٚياانىي

ٖٛٔؾٛنً.ي334ىي1950ُٔنٛةي
10

كايي صِاٖبيظٜلان،يي35ٛنٖميههؿكحٖقي نٔنيلٛؿهٍ:يئٍينشمىيجنرياو٘يًىان ةيي

ًحاكي اٖ يوااطي300ك يههيعكيهٟ ٜٓيههٌحٖوٗ،يٕجنرياو٘يًكجلاريًاَيهٟقْيظاٖههٚيكيي ٍي20ٕاو٘يًىن ةي

ههيعك،يٛعٜٗي ٔنيًَيكنيشنُبيؤنئٜلي ٌرن ةيٕهؾيٛلّنيشيوَٜ،ينًنيظاؿٕؾٓنيههايٜاٜاةيجعاؿٓنيًاَيههٍاك يجواةي

هىالنٍييًحك،يٛلّني ِٜٔنيٕ اَٜيههنكٛاةيوأنئاٜليكانٍيٛىاحاٌنيهويٜانؾقي100"ٌِن"،يٕٓٚيليٛمٛؿيهقجلنأنياَي

ٌك يههنكٛة،يٕجوْي"ٌِن"يٕاكتيًلىٖقتي نٌٟصنقياوٜوةيهلقجلن ،يٕ ٜٔانيكرٜاكيًاَيههٌنانٖٜر،يٕٓاٚيآ انقيًِعٖجاةي

 نهّؽكيِٓؿوٜةيههٍلنيٛكشريأؿٓنيئه٘يههكًٕانٍ،يٕ ٔانيااؿتيكٔاٖفيجاانياوا٘يههنكٛاة،يهلانيكٔابي انبيٛكجلاري

ٖقت"ي ٚيٌك يشياني"ٌاِن"يٕشِٖ ٔان،يظٜاديظٖههٚيوحةينًحنقياَيًىحٖٙيههيٜنؾق،يٕٛنريؤنئٜليٛاكفي" ٌن 

يجلركيههٌٜنّيههصٖ ٜةيُىيٜنًي حمق يههؽٕنقيٕههلنكٔةي ٚي" ٌن ٖقت".ي
ي

ٓنيٕهؾٙيههِعنيًَيههٌٍنميٕٖٓيًوحبيهٌٟصنقئاؽٌٔنيٕؼنِاةيٌاصكيههىاِؿٛنٍ،يٕجلراكي ٜاْيههٖظاٖييٕجعؿييييي

ههٌلحكوة،يٕجلركيؼيٛانيههِعاني اٚيٌانٖ يِاؽكّ،يٕكنُاثيههصيانمي اٚيههك ٜاريقٕااةي اٚيههصٌانميهلراكتيهٟلٓانقي

ٕهؾٙئاٜليٓاٖيٕهؾٙييههٌوُٖةيـٕهتيههاكٕه طيههااكٛاة.يٕئها٘يههٍاٌنميًاَيههنكٛاةيٛناريشيانيههٌغانقت،يٕ ا٘يشنُياْ

ههٌغنقتيههفٙيٌٛحو ي نهٌنري ٚينٛنىيههٍحنر،يٕ ٘ئُنٛةيشينيههٌغنقتيٖٛشؿيههلٔبيههٌٍٖٔقيههافٙيشاكٙي ٜاْيههحِنٜابي

اَيهٝذنقيههنؿٌٛةي ٖشؿي ْٜيًؿه َيٕآذنقيجكشريئه٘يأؿيههلِاانَُٜٜ،يٕئها٘يههغاكبيًِاْيشيانيههيٜنٔاةيههافٙيٛكجلاري

هصينيٕههنكٛةيٛنري"ٕهؾٙيههكًوٜة"يههفٙيٛنري ْٜيُيري"ههاَٜ"يٕئها٘يههصِاٖبيًحكياَيواطيههيعك،يٕ َٜيٓفهيهي500

ًحاكيكرٜاكيهٌٟاصنقيي300ٛنري"ٕهؾٙين ٚيواٜؿ"يٕٛعؿّيًاَيشٔاةيههنكٛاةيشياني"ن اٚيوااٜؿ"يٕٓاٖيًكجلاريناانيًاَي

ٕاكيههىاط.
11
يييييي

ي

ؽّانميٕههّالنتيههعٌٜاؿتيٕاؿيٍُاأيههِئانُٚي اٚينواكتيككٌٛاةيًٍأٖقتي انهاوييٕههّايضيٕههحاؿَٛ،يٕ ٌلانقىيههيييي

ٕههٌِمهةيههىنًٜة،يٕكنٍيٕههؿّيههٍٜػيئوٌناٜنيظن  انًيًحنِانًيهلحانبيل،ي اأاكنّيههناكآٍيههلاكٛي،يٕظل اْيههلرٜاكيًاَي

ههٌحٍٖي ٚياوٖىيههلنْيٕههِعٖيٕههييغة،يٕنٍُأّيٍُأتًيؾِٜٛةًيظٔكتيآذنقٓنياوْٜي اٚيًىاٜكتيظٜنجاْيههاٖٛواة،ي لنُاثي

وٌْيهٟٕميٕههؿّ،يٕكنٍيٕههاؿّيِانهعنًيٛىاحغك ينكراكينٕانجاْي اٚيٖنااةيليجاانهٚ،يٕكانٍيًؿقوحْيهٟٕهٚي ٜحْ،يًٕا

ٕقؾّي ٚيكنيٖٛىيٕهٜوةيذوديههنكآٍ،يذييِنقيٛؽحيي ٚيكنينويٖ يذيخيؼحٌنت
12

،ي ٜيؿٕيهِنيًٌنيـككُاني اٚيههىان لي

ئٜنيٍُٕأ.ينٍيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚياؿيقٔريههحؿَٛيٕههاٌنيهٞؼكتيًَي ٜ حْيههؽنِةيههحٚيٕهؿي 
ي

ٕههٍااٜػيٖٛواابيههِئاانُٚيجلواايياااَيٍُااأجْي ااٚيجكشٌااةيُلىااْيٌااٜأًي ااٚيكحن ااْي"ههٍااكفيههٌإ ااؿيٝميدمحم"يٕهلااَيييييي

جكشٌحْيليجلحلٚ،يٕكنٍيههِننؾيههٌعاؿذٍٖيٛاٜياٍٖياوا٘يٓافّيههٌِانٓسينٍينِاعن ٔنيااؿيجعنٔاٖهيـكاكيههالٖهاةيههحاٚي

هِٟانيههافٙيجحؽافّيههٍؽّاٜةينونوأني اٚيههحلاَٖٛجاَٜياو٘ي ٔييههٍؽّٜةيههٌحكشٌةيظٜاديٛااؿٍٕيههالٖهاةي
13
.ي

ٕنًاانيههالٖهااةياِااؿيههاوٌاانريههىااوبي ٔااٚيًاا٠ٙي اانهؤٖ،يٕٓااييليٛكغيااٍٖي ااٚياك نُٔاانيئلّيًاانيٛنااك ٔييئهاا٘يل،يٕلي

ٛوحلحٍٖيئه٘يًنياؿيٍِٛأيأِييًَي عٖخيهؿقهوةيٌؽّٜنجٔي،يٕاؿينِٕاٚيههِئانُٚي اأٍيليٛاكٕٙيًاَيٌااكّيئلّيًاني

                                                           
10

ي197،يَ:ي1،ي ،ي1.يههؿ نغ،يًّالٚيًكهؾ،ي يؾُني وىاَٜ،يز،ي
11

-132.يُنيًياَ:يٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،يقونهةيههؿكحٖقهّ،يهاٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖقيًنٔٚ،يَ:ي

ي133
12

يي130ى،يَ:ي2007.يههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،ي
13

يي44-37ى،يَ:ي2000.ئٜب،يؾ.يٌٖاٚ،يههحكشٌةيههٍؽّٜة،يًّك:يؾهقيههٌانقف،يٖ:ي
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ضيههِيٚياوْٜيههّيتيٕههىيى،يًرينٍيظٜنجْيهييٛحؽوؤني حكهتيهٖٔيٕهاب،يٕهلِْيكنٍيٛكغابي اٚيٌٖاهيانهْي ٚيًؿ

.ًانهٌٔن
14
ي

 

اؿينقووْيههٍٜػيئواٌناٜنيئها٘يًّاكيهاوابيههاوايي اؿؼنيههصانًريهٟلٓاكيٛاٖىيههىايثيغاكتيًعاكىي  عليا النبهبني:

ههعااكهىيه ححاانضيوااِةيذاايخيٕذٌاانَُٜي اااؿيههٌاان حَٜيٕهٟهااب،يٕنااانىي ٜااْيئهاا٘يقشاابيوااِةيجىااريٕذٌاانَُٜي اااؿيههٌاان حَٜي

ههؿِٜٛةيههٌحِٖاة،يٕنؼفيه١شانلتيٕهٟهب،يٕ ٘يٓفّيههٌؿتينؼفيههِئنُٚيًنياؿقيليهْيًَيههاوٖىيههٍكاٜةيٕههٌانقفي

هوعااؿٛديٕهٟذااك،يٕهولِااٍٖيهٟؼااكٗ،يكٌاانيٛحعااؿخيُلىااْيأِاان:ي"ٕاااؿينشاانلُٚيقظٌااْيلي اشاانلتي ن نااة،يٕٓااٚيٓاافّي

 عكٕ ٔااني لا نمحرلا هللاااحيميهااعيههعٌااؿياواا٘يًكواانيآل ااعيًٕك ٖأاان،يٕهااعيههٍاالكياواا٘يًىوىاانيُاٌن ااعي

نيًَيجصٜميًَيهوحصنقكيٕه كيههٔينت،يٕجصٜميًَيهوحصنقكيٕهااكئًٕٖٖأن،ي عىَيه١ٍُنريِٕعٜطيههؽيك،يٛ

ههانينت،ي ٜغؿٕيًٖاٖ نًياو٘يًانهاةيهٟذك،يًني اَٜيًإجوابيههلٕانيًٕحلناْ،يًٕؽحوابيههااؿميًٕلحكااْ،يشٜاؿيههللاكي

ووٜييههلاكت،يٛصحِٚي ٌِاحسياٜنواْيٌاكٛبيههلٖه اؿ،يٕٛصحِاٚي ٌائسيهاحينواْيٌاكٛبيههلٖه اؿ،يٕٛعواٚيُلاٜهيههِلاٖني

نٖؾيههانن ؿيههغكٕ،ي اٍيِنؾ ْيًؿٛؿيهًٟؿهؾ،يِٕنؾاْيًمٛؿيهُٟصنؾ،يِٕلنيًٍكبيههِٔاٚيٕليكاؿق،يٕٕشاؿيؾققي ا

ههصٖهٓكيٛنيُاييههٖشنؾت،ي نؾقياِؿيـهعي نلواحلنؾتيٕه١ انؾت،يٕلينٌاكيٕلي ااك،ي يافميههٌااكٕفيٕ اؿميههٌِلاك،يئـي

اٍك،يليٛامٕقيٕليٛاؿهه،يٕٛأاكيٕليٛاؿُه،يٕليهٜهياِْيئلّيِعنضيههصٖٓك،يًاحِٚيًٕنيهاحِٚيغٜكٓنياِؿًني

ياوا٘يٓافهيههٌِنااريههغكٛاب،يًِٕعاْيًِعاةيههٌحّانيههنكٛاب،يهًِعِاٚيههىايًةي اٚيؾهقّي ََّ ٛانُٚيههٍكق،ي ٜنيًَيً

ُٕصِٚيًَيونك،يًِٕعيًِٖٖميِيتيِوٖهجعيًٕناٖأن،يٕووىنيووىيٜنيجىوٌٜنجعيًٕصٌٖأن،ياو٘يواِؿُني

ٕاو٘يآهْيٕنِعن ْ،يٕظٌواةيٌاكٛاحْيٕنظين اْ،يًٕاَيهاحلاٚينذاكٓييٕاوا٘يشٔانؾيُلىاْييٕوٜؿُنيدمحميوٜؿيُٖ يههيٍك،

ِيكه،ينًني اؿي وٌانيكانٍيه١واِنؾيًمٛاةيانهٜاة،يٕؼِّٖاٜةيهٔافّيهًٟاةيغنهٜاة،يؾٍٕيهًٟاييههؽنهٜاة،يناحِاٚي اوياْي

غٜاكيناٍاٚيهٟ ٌةيههِييرينِعنبيههِ ك،يئـيههاؿاٚيغٜاكيههٌِىاٖب،يٕههنّاٚيغٜاكيههٌعىاٖب،يٕواوٜييههيّاٜكتي

ههللك،يٕهٌنيكنٍئًِييه١ًنىيههلنٔن،يههٌٔنىيههلنًان،يٕههصٔيافيهل اك،يههواٖـاٚيهٟقٛاب،يٕهٟهٌااٚيهٟؾٛاب،يٕهاؿُني

ههٍٜػيٖٛوبيه اَيههٍاٜػيئواٌناٜنيههِئانُٚيههٍان اٚينٛاؿّيلي نهٌاانقفيُّٕاك،يٖوابيًِاٚيئشانلتيهٜحّاني ىاِؿي

ووعياؿي ن يغٜاكّيٕ ٔاك،ي أظييحاْيٕئٍيهايينكاَيهافهعينٓاي،ييونؾجٚيوِؿّ،يٕليِٛلّنياَيًؿؾٓييًؿؾّ،يِٕٛح يي ٚ

قشاانًرينٍيجلٍااٖهيههاوااييٕنُاانميًااَيلي ٕااي،يٕنُصااٖي ااٚيههنٜنًااةيًٌاانيهولاانجٌَٜيًااَيههّااكق،ي نوااثينشاامتيٕهااؿٙي

ههٌاافكٖقي ٌاانيجصااٖليهااٚيقٕهٛحااْ،ينٕيجّااطياِااٚيؾقهٛحااْ،يًااَيكاانيظااؿٛديٕنذااك،يًٕااَي ااكٕ يٕنِااٖم،يًِٕنااٖمي

بيٕههايك،يكٌنينؼفجْياَيهٟ نٔنيههىنؾت،يهٟكن كيههننؾت".ًٕانٖم،يٕ ٍِٖيههوان 
15

 
 

كنٍيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيٛوحمىي نهنكآٍيٕههىِةيليٛوحلثيئه٘يوٖهٌٓنيًٌانيااؿيٛنحٕاْٜيههاّاك،ي    خالق النبهبني:

هٟذاكيٕهانيجك ٜةيٕههؿّيذييجاوٌْي ٚيههصنًريهٟلٓكياو٘يُ نىيههعوننتياو٘يًٍنٜٓكياوٌنرياّكّ،يكنٍيهاْينكياكي

 ٚيجلِٖٛاْيههؽوناٚ،ي ٌاَينٓاييِالنجْيههؽونٜاة:يههحٖهٔار،يٕههعواي،يٕههالاة،يٕههِمهٓاة،يٕههعّان ة،يٕههصاكنت،يٕااٖتي

ٕهًٟااكي اانهٌاكٕف،يٕههِٔااٚياااَيههٌِلااك،يٌٕٛلااَيههنااٖمي اانهٜنَٜينٍيًانهٌااْييٕاوااةيههلاايى،يٕظىااَيهه ااَ،ه١قهؾت،ي

ااانييٖلٖهحااْيٕ ااٖهكٜكيٌااين ْيجعااثيقانٛااةيٕههااؿّييههؽونٜااةياااؿيجعااؿؾتياياانينٍيٛاافٓبيئهاا٘يههصاانًريهٟلٓااك،يُٟااْ

يههّٖ ٚيههمهٓؿيههانهييههٌوحمىي نهنكآٍيٕههىِة.ي

ٕٛفككيههِئنُٚينُْيكنٍيٛعٕكي ٚيظوننتيشٌنميههؿَٛيهٟ غنُٚيٕٖٓيٛ ٔاكيُعاّٖيههٌٜانيٕههنياٖم،يٕهلاَي

ِٜٚيٛااكؾيهٟ غانُٚيًاَيههِئنُٚيجككيًصوىْيظٌِٜنيقنٙينُاْيٛىا يهه اَي نهّاٖ ٜة،يٕههِئانُٚيقنٙيههٍاٜػيههٍاك 

                                                           
14

يي393-390،يَ:يهوٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚينوينبيههحأهٜبيًَيههانشميههٕاٜب.يقهشريهوحلّٜنيئه٘يههلحنب:ي

ي
15

ي131-130.يُلهيههٌّؿق،يَ:ي
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هٟلٓااك،يٕٕٛااك ْي اّاانر
16

نٙي لااكييجللٜااكّياااؿيجعااؿؾيواان ننً،يهاافهعيٛااك ٓ،ي ٔاافهيٛااؿمياواا٘ينٍيؼوااليههِئاانُٚيٕ

يٛانقْٔ.
ي

 نانم:ي"ي-5/1/1975ٕنًنيههعوييًَيًانهيينؼياْ،يًنيظؿذِٚي ْيههٍٜػيايؿيليههايٛوٚي ٌِمهْي ٚي ٜكٕتيٖٛىيييييي

ِئنُٚيههٌنك َٜيههٍٜػيدمحميههاك ٚيههاكُٕٚينًَٜيههلحاٖٙي اٚيهيِانٍ،يٕٓاٖيًعاؿخيكنٍيًَينِؿانريههٍٜػيٖٛوبيهه

كيٜااكيِٕااٖ ٚيٕظاان ظ،يٕاااؿيااامىيههٍااٜػيٖٛواابيههِئاانُٚياواا٘يههاااانى،يٕؾؼاانياؤٌٜاانيقشاانيهوااٌْين ااٖيدمحمي

 كنواْييٙ،يٕكنٍيؾلل،يٕهٌنيقنٙيههٍٜػيههِئانُٚينؼافيٛحِنٕهاْي نهىاينبيٕههٍاحن ييٕههٍاٜػيههِئانُٚيًااك كههصمه 

يلٛحلويي ٍٚريٕٓفهيؾهٜنياو٘يظوٌْ".ي
ي

ٕٛنٖمينٕٛنًيايؿيليههايٛوٚ:ي"ٕاؿيكنٍيههٍٜػيٖٛوبياوٜنيههليىيًَٕيٛصوهيًاْيٍٛاكي كٕظنُٜحْ،يئـهيجلواييييييي

اَيٌإُْٕيههؽنِةيجلويي ياٚر.يٕكنٍي ٚيهىنُْيجأجأتيٕئـهيجينظدينظؿيًاْي ٚينظؿيههٌىن نيٕنظٖشْيهيٜنٍيٕشٔاْي

ٜٓيكنهيعك".يٕكنٍيهًٟكي نهٌاكٕفيًَيانؾجْيٖنهٌنيهشحٌري ٚي ٜحْيُىٖتيٕظانٍيٕااثيغاكٕبيههٍاٌهيُ كتيٛل

ًَيههٌِٔؿنيٖٛوبيههِئانُٚينٍينؼياكيههِىانري ٖشاٖبيـٓان َٔيئها٘ي ٜاٖجَٔيٕنلٕهشٔاَ.يًٕاَينٌأكيًاانهييؼوناْي

 اٚي ٜاكٕتيظاٖههٚيواِحَٜيينٕٛنً:يههعليي نهٍكاٜةيه١وايًٜة:ينٍيههٍاٜػيههِئانُٚيهٌاحغني كٛنواةيًعلٌاةيههعناٖ 

ٕاٍكَٛيوِةيًحٖههٜة،يٕكانٍي ٜٔانيكٌانياانميههٍاٜػيًّاالٚيههيان ٚيههعوياٚ:ي"ٕكانٍيًاَيإانتياّاكّيٕن ٕاؤيي

يٕنٌٔكٓي"،يٕـُكَكي ٚيههٍاكيهٝجٚينٍيههِئنُٚيًنيقٌأياٗ،ي
ي

يهاٌكٙيٕههّيني ٚيههاِلٖهٍييٕهٜثيههعلييؼٌىنيٕٓٚيؼٌه

 يٍياؿيقٌأُٚيٕليانهٖهيي ٌنئٕريهلانؾٙياؿيقٌأُٚ
17
ي

ي

ٕههٍااٜػيٖٛواابيههِئاانُٚياااؿيٕهااٚيههعلااييذيذااَٜيانًاانً،ئًِاانيهذِاانٍيٕاٍااكٍٕي ااٚي ٜااكٕت،يٕههيااناٚي ااٚي ٜااثيييييي

ههٌناؿنيٕههيـاٜااة،يٕٛناٖمي ِلىااْياااَيـهاع:يٕلينُااٚيلينـكااكينُاٚيظلٌااثي اٚيٓاافّيههٌااؿتيظلٌانًيًؽنهلاانًيهوٍااكاٜةي

ًٕاك حٚ،يٕهفهعيقنٛثي ٚيًِنًٚيٕنُني اٚيههٌؿِٛاةيههٌِاٖقتيههٌأكتينٕيهغكْيوٖٙيئجين يههعلي عىبيًنؿقجٚي

ينٍيًعلٌحٚي ٚيشنُبيًعلٌةيوٜؿُنياٌكي َيههؽانبيقٔٚيلياِْيٕكأُنيًاْينظٜنر،يٕههعٌؿيهلليقبيههانهٌَٜ.
ي

ٕٛحلويي ٕيًياَيٓفهياَي ّوْيًَيٕظٜلحْيههٌفكٖقتينٍي ّوْئًِنيكنُثيهْيُاٌةيًاَينكياكيههاِاييههحاٚينُااييييييي

ياوْٜ،ي أُْيويعنُْيجانهٚيٕ نْيًَيظَٜي ّاوْئًِانيئها٘يهٍٝيهمٛانقتيظيٜياْيههٌّاالٚياوٜاْين ٕانيههّاوٖهتيل

ؿهينٛنىيههّٜبياِاؿيٌاؿتيههعاك،ي لِاثينقشاريئها٘ي ايؾيههٍانىي اأاٜيي ٜٔانيٕههحىوٌٜنتي صٖهقّيًؿتيويريوِٖهتيًنيا

قشر.ًؿتيههّٜبيذيين
18
ي

ي

ههِئاانُٚياااؿينٌااحٔكي نهحّااٖفيًٕااَينٓاايينؼياااْيٕانؾهجااْيههحٖهٔاار،ي ٜيااؿٕيًٌاانيهوحاكٔااِنينٍيههٍااٜػيٖٛواابيييييي

ًييٕههعوي،يٕهًٟنُةيههاوٌٜة،يٕاوةيههليى،يٕههاٌني نهٍكاٜةيه١وايًٜة،يٕكانٍ ًٍأٖقهًي نهالاة،يٕههِمهٓاةينذِانريينٕٛان

ناةينظاؿي اٚيًؿتيناٌنهْي ٚيههنٕنر،يكٌنيكنٍيًٕكبيههٌرني ٚياٖتيه١قهؾت،يٕههصكنتي نهنٕنريهوعل،يٕليٛنينيٌل

ينظلنًْ،يٕاؿيلهُْيلي نهعّن ة،يٕههامت،يٕههٜٔيةيٕههٖانق.
 

كنٍيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚياٖٙيه١ٌٛنٍ،يًٕؿه انًيااَيه١وايى،يٕهاييٛاكينظاؿيًِاْيًاني التصوف في حيبة النبهبني:

قواٖميليِاوٚيليٛاٜبيؾِْٛ،يٕكنُثيانن ؿّيًىحٌؿتيًَيههنكآٍيههلكٛييٕههىِةيههِيٖٛة،يٕكنٍياو٘يًنيكنٍياوٜاْي

اوْٜيٕووييٕنِعن ْيههٌٔؿَٜٛيٕنٕهٜانريليًاَينٓانيههحّاٖف،يٛااؿيًاَيههّاٖ ٜةيههيانقلَٛي اٚيههاّاكيههعاؿٛد،ي

                                                           
16

ي58-57،يَ:ي2.يههِئنُٚ،يٖٛوب،يشٖهٓكيههيعنق،يز:ي
17

ي242-241.يًنٔٚ،ياٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖق،يٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،يَ:ي
18
ي6-5ؾل نيههؽٜكهت،يـ:يههِئنُٚ،يٖٛوب،يههؿللتيههٖهٔعنتياو٘ي.ي
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جٍٔؿياو٘يـهعيكحيْيههعن وةي ادؾهبيههّاٖ ٜةيٕواٜكٓييٕنؼيأاي،يٕظابيههّانهعَٜ،يٕه١كرانقيًاَيـكاكٓي،يٕنؼافي

ريٕههٌٍاانٛػ،يِٕاانقيِااٖ ٜنًيًٍاأٖقهًيااانًيًي نهٍااكاٜةيههِئاانُٚيههاؿٛااؿيًااَيههاااك يههّااٖ ٜةيًااَياااؿتيههاوٌاان

يه١ويًٜةيشؤّن،ي ٌَيٖكأي:
ي

ييههاكٛنةيه١ؾقٛىٜة،ينؼفٓنياَيههٍٜػيئوٌناٜنيههِٖهب.–ي1

يههاكٛنةيههٍنـهٜة،ينؼفٓنياَيدمحمي َيًىاٖؾيههلنوٚ،يٕاوٚيُٖقيههؿَٛيههٍٜكٖٚ.–ي3

يههلنقٕاٚ،يٕغٜنخيههؿَٛيه١ق وٚ.ههاكٛنةيههِنٍيِؿٛة،ينؼفٓنياَيئًؿهؾيليي–ي4

يههاكٛنةيههننؾقٛة،ينؼفٓنياَيظىَي َين ٚيظيٕتيههغمٙ.–ي5

يههاكٛنةيههك ناٜة،ينؼفٓنياَيايؿيههننؾقي َين ٚيق نضيههؿشنُٚيههٜن ٚ.–ي6

ههاكٛنةيههؽوٖجٜة،ينؼفٓنياَيظىَيقٖٔهٍيههّاٜؿٙ.–ي7
19
ييي

 

ههىٜؿتيِلٜةي ِاثيدمحمي اعيههىاصانٍيًاَيٕشاّٖي ٜاكٕتييجمٕزيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيًَ حيبة النبهبني الخبصت: 

ٕـٕٙيههيٜااٖتيههنؿٌٛااةيههلكٌٛااة،يٕٛنااٖميههِئاانُٚي ٜٔاان:ي"ٕٓااٚيًااَيههّاانهعنتيههّاانؾانتي اااُٚيًاانيأااؿتياؤٜااني

 لف ةياٗ"
20

،يٕاؿينُصبيههِئنُٚيًَيههىٜؿتيِلٜةيٕهؿهًيٕهظؿهًيٕذيخي ِانت،ي نواييههٖهاؿيدمحميٌاٌهيههاؿَٛ،يٕكِٜحاْي

ى،يٕنوٌنريههيِنتيجنٜةيٕان ٍاةيٕ نٌٖاة،يٕااؿيـكاكيههِئانُٚينظاٖهميٕلؾتيٕهاؿّيدمحميٌاٌهيههاؿَٛ،ي نانم:ين ٖيههٌلنق

"...ي اؿيكحن حٚيًنيًَيًِنابيهٟوحنـيدمحميههيلكٙيههٌفكٖقيقٔٚيلياِْيقلاِٚيليٕهْيههعٌاؿيٕههٌِاةي اٚيًؿِٛاةي

ؿهىيههٌكظاٖىيدمحمي اعيههىاصانٍيًاَيٕشاّٖيًؿِٛاةي ٜكٕتيغيًنًيًَيلٕشحٚيههّنهعةيههحنٜةيِلٜةي ِثيههٌنشاؿيههٌنا

 ٜكٕتيٕـٕٙيههيٜٖتيههنؿٌٛةيههلكٌٛةي ٜٔن،ي ىٌٜحُْيدمحمهً،يٕهنيحُْيٌٌهيههؿَٛ،يٕكِٜحُْين نيههٌلنقىيجيككنًي نواييههِياٚي

ِوٚيلياوْٜيٕووي،يٕٖٓيههٌنّٖؾيهِٟاوٚ،يٕنواييواٜؿٙيدمحميههيلاكٙيههٌافكٖق،يٕهنياْيٕكِٜحاْيقٔاٚيلياِاْ،ي

ُثيٕلؾتيٕهؿٙيههٌفكٖقيُّبيههىناةيههرنهرةيًَيهٜوةيههىيثيههرنُٚيٕههاٍكَٛيًَيٌأكيـٙيههعصاةيًاَيههاانىيٕكن

ههريذٌن ةيٕنهب،يٕظٌنينًْينق اةياٍكئٌكهًيٕوياةياٍكيًٖٛنً،ي نؿيٕاريههعٌنيٖٛىيههريذنريًَئٌكيٌٖهميًاَي

ٕاٖ يههعٌني ٚيـهعيههٜٖىي ٜنَٜ،ي عٜاديهاييٛياليههانىيههٌنٔٚ،يٕاؿياك ِني عٌوْيايًنتيٕاكه َياٖٛةيؾهحِنياو٘ي

ٕٓاٚي-اِؿُني ٚيـهعيٌع،يٕ اؿيههعٌنيِٛصٖينق اةينٌٔكيٕٖٓيٕاثيؾؼٖميههكٕضي ٜاْيكٌاني اٚيههعاؿٛديقنتينًاْي

قؤٛانيظاليئٍيٌانريليٕٓاٚينُٔانيقنتي اٚيًِنًٔانينٍيي-ًَيههّنهعنتيههّنؾانتي اُٚيًنيأؿتياؤٜاني لف اةيااٗ

اةيٕاوثي ٚيههىٌنريًنؿهقياوٖٓنيٕااثيههٕاع٘،يذاييُمهاثيٕشانرتيٕؾؼواثي ٜٔان،يٌٌىنًيٖواثيًَيههٌٍهيًٍك

 حعننثي ٚيههٌِنىينُٔنيظٌوث،يٕنؼيكجِٚي ٔفّيههكؤٛنيههٌينقكةي ٚيِينضيجوعيههوٜوة،ي ىاكقتيشاؿهً،يٕكِاثيانلًانًي

ٓافّيههكؤٛانيِاٌٌثيئـهيقلاِٚيليٕهؿهًينٍيهوٌْيدمحمهًيٕهنيْيُنِكيههاؿَٛيُٟاْيهنابينظاؿينشاؿهؾّ،ي وٌانياّاثياوا٘ي

او٘يجونٜيْيٌٌهيههؿَٛ،يٕنؼيكُتي فهعيكرٜكهًيًَينِؿان ٚياينيههٖلؾتيٕ اؿيئكٌنميًاؿتيههحىااةيهٌٟأكيههحاٚيٓاٚي

غنهبيًؿتيههعٌنيظٔكتيايًنتيههٖلؾتيذييـٓيثيِٕنقتيجفٓبيٕجص يظحا٘ياصيِانيًاَيٓافهيههعانم،يٕهاييٛاممي

يهًٟكيكفهعيئه٘ينٍيٕهؿي ٚيههٖاثيههٌفكٖق.

ي

ًٌٕنيٛؿمياو٘ينٍيٓفهيههٌٖهاٖؾيواٜلٍٖيًاَيههّانهعَٜيهٟؼٜانق،يئُاٚيظٌِٜانياك اثيًاَيٕههؿجاْي اٚيههٌاؿتيههحاٚيييييي

ظٌوااثي ااْي ٜٔاانيكِااثينلٓااؿيًاانيكِااثي ااٚيههااؿُٜن،يٕنقغاابيًٌاانيكِااثي ااٚيهٝؼااكتي ىاايبيًااكْيٌااؿٛؿياّااكينًوااٚي

كحياْياوا٘ينٍيههٌٖهاٖؾيئٕنابياٌوٚيٕههعٌؿيهللياو٘يلٕههْ،يٕاؿيُُيههنابيههليٜكيايؿيههٖٓنبيههٍااكهُٚي اٚ

ٛلٍٖياو٘يههعنهةيههحٚياؤٜنيٕههؿّيظَٜيجمٕميههِالةيههحاٚيجؽوالئًِان،يٕئـهيااؿيٕه اليٕ ناْيليواٜؿٙيدمحميههيلاكٙي

                                                           
19
.ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%

D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8Aي
20

يي147.يههِئنُٚ،يٖٛوب،ين ٕنيههّوٖهتياو٘يوٜؿيههىنؾهت،يَ:ي
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 نلوااييٕههلِٜااةيٕههوناابيٌٕاأكيههااٖلؾتيـٙيههعصااةينواانميليههلااكٛييههٖٓاانبينٍيٖٛ نااْينٕٛاانًي ااٚيههاوااييٕههاٌااني

اِؿيليٕاِؿيههكوٖم".ٕههٌانقفيههوؿُٜةيٕههنيٖميههحنىي
21
ي

ي

ٕاؿيجؽكزيدمحميٌٌهيههؿَٛيًَيًؿقوةيههعنٖ ي ٚيجككٜن،يٕهٌحغنيًؿاٜنًيانًنًي ٚي اويع،يذاييااَٜيانٔاٜنًي اٚيييييي

ٖكه وه،يذييهٌحغنيًعنًٜنًي ٚي ٜكٕتي اؿيجككياٌنيههنٕنر،يٕاؿيجامٕزي نٌٖاةي ِاثيههٍاٜػيدمحميِانؾ يههصيانهٚي

ِئنُٚي نؿيجمٕشثيجنٜاةيههٍاٜػين اكهٜٓييههِئانُٚ،يٕان ٍاةيااؿيجمٕشٔانيههٍاٜػيههحُٖىٚ،يٕنًني ِنتيههٍٜػيٖٛوبيهه

ِنؾ يههصينهٚيههحُٖىٚ،يٕ نٌٖةياؿيجمٕشثيههٍٜػيايؿيههٖٓنبيههؽاٜبيُنٜبينٌكهفيظٜلن.
22
ييي

 

ٕاؿيجٖ ٚيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيقظٌْيلي ٚيههانٌكينٕيههعنؾٙياٍكيًَيقًٕانٍيههٌيانقكيواِةي هفبة النبهبني:

ههعلٜاؿي-ّ،يٕااؿيظاؿذِٚيهٟواحنـيٖٛوابيههِئانُٚي1266ٕ فهعياؿيانيينق ريٕذٌنَُٜيوِة،يظٜديٕهؿيانىييّ،1350

واناة،يٕ ا٘ينذِانريًكٔاْيي24اَيٕ نجْي ننم:ي"كنُثيِعحْيشٜؿتيذاييًاكْي نهِمهاةيههّاؿقٛةيٕجاٖ ٚيؼايميي–

ٕٛغىانيٛؿٛاْ،يذاييهايهي-نٙيههٍاٜػيٖٛواب– اديئه٘ين ٚي يميؼٜكيههؿَٛيٕٖٓيظلٜاؿّيٕٖوابيًِاْينٍيِٛام يظافهرّي

هينوْيهٟ ٜٓيُٕنى،ي لنٔثيقٕظْيئه٘يؼنهنْ،يٕكنٍينؼكيًنيانهْ:ي"ههؤييليجلِِٚيٕليجلَينظؿهًيًَيـقٛحٚ".
23
ي

ي

ٕجعؿخيههٍٜػيًؽحنقيههايٛوٚينًَٜيههلحٖٙي ٚيهيِنٍيًريههاؿكحٖقياٜىا٘يدمحمياوا٘يًِّاٖقيًنٔاٚيااَيٕ انتيييييي

ٖٛوبيههِئنُٚيئها٘يههك ٜاليهٟاوا٘يقنٙيقواٖميليِاوٚيلياوٜاْيٕواويييههِئنُٚ،ي ننم:ي"يٕاٜنيئٍيِٛحننيههٍٜػ

ٕانميهْيًنيًاِنّ:ي"ينؼيكيههٍٜػيًّالٚيُصن
24

،ينُٚيًٍحن يئهٜلٌن،يٕهٌنينؼيكيههٍٜػيٖٛوبيههٍٜػيًّالٚيُصاني

ٚيجاٖ ٚي ٜٔاني فهع،يهٌُٔكي نهيلنريٌٕٓنيًحانُننٍيهٌؿتيٖٖٛوة،يٕ ايًيجٖ ٚيههٍٜػيًّالٚيُصني ٚيههىِةيُلىأنيههحا

ههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيقظٌٌٔانيل
25

،يٕااؿيِٕابيهاْيههٍاٜػيًؽحانقيههايٛواٚيشِانلتيههٍاٜػيٖٛوابيههِئانُٚيكٌاني

قهٓن،يٕهلَيههؿكحٖقياٜى٘يدمحمياوٚيًِّٖقيًنٔٚيٕشؿيًانيِٕالْيهاْيغٜاكيكان ٚي يااديقوانهةًيهوٍاٜػيدمحميٌُاكي

ههٌٖه االيي1295ق ٜااريههراانُٚيي21ًإقؼااةي ااٚييههؽاٜاابيق ااٜهيههكه اااةيه١واايًٜةي ااٚي ٜااكٕت،ي ياااديهااٚيقواانهةًي

يى،يٓفهئُّن:21/4/1975
ي

ى،يًانتيايانيههٍاٜػيًّاالٚي1932يّ/1350قًٕانٍيههٌيانقك،يي11نٕيي10جٖ ٚيههٍٜػيٖٛوبيههِئانُٚي اٚيييييي

قًٕنٍيًَيههانىيههٌفكٖق،يٕٖٓيههافٙيٜٓاأيههنياكيٕنااؿيهاْيجكجٜابيههصِانلتي نلٌاحكهكيًاريي27ُصنيههفٙيجٖ ٚي ٚي

ٕاؿي ؿنيكأُْيٌنبياِؿيجصٜٔميههصِنلتيٕه١ٌكهفياؤٜن،يٕههٍٜػيِنهطيكلحنقٕيئًانىيًىاصؿي–جٖ ٜليههٔيكٙييههٍٜػ

اكٛةي ا ٜيريٕٖٓياييههٍٜػينظٌؿيكلحنقٕ
26

،يٕاؿيكنٍيؼوٜلةيهوٍٜػياٜى٘يههلكؾٙيههفٙيكنٍيٌان اٚيلًنُاْ،يٕكانٍي

يهاوي،يٕكنٍيِنظبيٌٓةيانهٜة.ًكشرينٓني ٜكٕت،يٕكنٍيههٍٜػيِنهطيٛأجٚيهيٜكٕتيٛااٚيههاكٛليٕٛيديه
ي

ًنٔااٚيهُٟااٖهقيٕههكؤٛاانيههحااٚيقآٓاانيههٌٍاانٛػيٕاااثيههحصٜٔااميٕههحٍااٜر،ي ناانم:يؾؼاانيههٌىااصؿييااَٜيههااؿكحٖقيٕاااؿيٛييييي

ههاٌااكٙيًااريههٍااٜػيًؽحاانقيئًاانىيًىااصؿيههِيااٚيٛعٜااٚ،يٕ ٌِٜاانيكنُاانيشنهىااَٜيئـينجااٚيقشاانيٛىااأمياااَيههٍااٜػيٖٛواابي

ليهنؿينجٜثيئها٘يِٓانيهكؤٛانيقنٛحٔان،يٕؼيِاحٔنينُاٚيقنٛاثيُلىاٚينؾؼواثييههِئنُٚ،ي أشٜبي أُْيجٖ ٚي ننميويعنٍ

ههصِةيٕقنٛاثينُاْيٕلااثياوِٜاني ناانتيلٓاٖق،ي ىاأهثيااَيههىايبي نٜانيئُاْيواٜأجٚيههٍاٜػيٖٛوابيههِئانُٚ.يٕااؿي

ظٕكيشٌٜريًٍنٛػي ٜكٕتي ٚيههصِانلت،يًٕأِييجٖ ٜاليههٔياكٙيًّٕاينضيٌاحٜوٖيًٕعٌاٖؾيًعاكىيٕٓنٌاييههؽوٜواٚي
                                                           

21
ي148-147،يُلهيههٌّؿقيَ:ي

22
يي146-144.يًنٔٚ،يؾ.ياٜى٘يدمحمياوٚيًِّٖق،يٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،يَ:ي

23
يى/1/12/1974.يًنن وةيًريهٟوحنـيٖٛوبيههِئنُٚ،يههعلٜؿ،ي ٚي

24
ئه٘ينٍيجٖ ٚيهْياؿتيًإهلنتيي1327.يٖٓيًّالٚي َيًعٚيههؿَٛي َيًّالٚي َيدمحميايؿيههننؾقيُصنيًلحٚي ٜكٕتيوِةي

ي148-147،يَ:ي8 ٚيههحك ٜةيٕههحّكفيٕههحلىٜكيٕؾٖٛهٍيٌاك،يقهشريجكشٌحْي ٚيهٟايى،يزي
25

يى.10/12/1974نٕيي8ٚي.يًنن وةيًريههٍٜػيًؽحنقيههايٛوٚينًَٜيههلحٖٙي ٚي ٜكٕتيلقجْي 
26

ي.يًلحٚيوٖقٛنيون ننً.
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بيًٕؽحنقيههايٛوٚ،يِٕوٚيههٍٜػيًّالٚيُصنياو٘يههصِنلت،يٕاؿيًٍٖهيؼوابيههصِانلتيًٍٕاٚي اٚيآؼكٓانيههٍكٛ

ههٍٜػيههلكؾٙيٕههعنزيظٌؿٙيههلٖٙ.
27
ي

ي

ٕاؿينؼيكيههٍٜػيههلكؾٙينٍيهُٟٖهقيكنُثيجعٗيًَيههىاٌنريئها٘يهٟقْيئككهًانيهوٍاٜػيههِئانُٚ،يٕهٌانيِٕاوِنيييييي

نهطيًعابيهوكواٖمياوٜاْيههّايتيٕههىايىيًٕعابيهوِئانُٚ،يٕكانٍيٛصٌاريهوعلكتيٕشؿُنينظٌؿي وٜننيٕٖٓيقشنيِا

ههٌعيَٜيّٛوٍٖياو٘يههكوٖمياوْٜيههّيتيٕههىيى،يِٕٓنينؼفتيواِةيًاَيههِاٖىيههعانزيههلاٖٙ،ي اكنٙيقواٖميلي

ّ.010ِوٚيلياوْٜيٕووييًرين ٚي لكيٕاٌكيٛحنيوٍٖيههِئنُٚيٕٕٛاُْٖي ٚيههنيكي
28
ييي

ي

ًاري ٕاٜوةيههٍاٜػياياؿيليههايٛواٚ_يُن غاةيهيِانٍيٕظصاةيههاواي،يٕااؿيكانٍيغن يانًيٕااثيجٍاٜري"ٕ ا٘يًنن واةيهاٚيييييي

ههصِنلتيانمي"ي...يٕاؿيظٕكيجٍٜريههصِنلتيقٓٗيًَيههاوٌنريٕههّنهعَٜئًِييههٍٜػيِنهطيههلكؾٙيههفٙيكنُثيهاْي

ًحصٔااةيًااَيههىااٌنريئهاا٘يٕنظااٖهميًااريليٕاااؿينؼيااكي ااآيههٌٍااٜاَٜينُااْيقنٙيهُٟااٖهقي-ٌٓااةيانهٜااةيٕاااؿىيقهوااؽة

هٟقْي ٚينذِنريههصِنلت".
29
ي

ٕههٍٜػيجٖ ٜليههٔيكٙيانىي حِ ٜييههصِنلتيؼٜكيجِ ٜي،ي ٖٔريههاوٌنري ٚيههٌنؿًةيٕههٖشٔانريًاَيٕقه ٔاي،يي

ٕٕٔري اؿيـهعيكنيٖينةي ٚيًلنُٔن،يكٌنينجٚي لك يههلٍن ةيٕغٜكٓن،يٕكنٍيههِننيشٌنًيغلٜكهًيهاييٛاكيههِاننيًرواْ،ي

 َينؼاافتيشٌناحااْيههٌعيااَٜيًااَينٓانيههّاايضيٕههحنااٖٗيٛحوااٍٖيههنااكآٍيههلااكٛي،يٕٛك اااٍٖينِااٖهجٔييٕ اٚينذِاانريههااؿ

 نهّيتياو٘يههكوٖمياوْٜيههّيتيٕههىيى،يٕاؿيجأؼكيههؿ َي ىيبيناٌنميههعلكتيههحاٚيهاييجاحيي ىاكاة،يٕ ا٘يٓافهي

كوٖميِوٚيلياوْٜيٕواوييًاريهٟذِنريكنٍيقشنيِنهطيًَيههٌٍٜاَٜياؿينؼفجْيوِةيًَيههِٖى،ي ٍنٓؿي ٌٜنيٌنٓؿيهه

 آيههّعن ةيكأ ٚي لكيٕاٌكيٛىاحنيوٍٖيههٍاٜػيٖٛوابيههِئانُٚيقظٌاْيل،يٕٓافهيٛاؿمينكياكيؾلهاةياوا٘يًلنُاةي

ههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيقظٌْيلياِؿيليجانهٚ.
30
ي

ي

اياؿيليههٌِٜاٚيؼانؾىيٕاؿيؾ َيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيقظٌْيلي ٚيًنيكتيههينٌٖقه،ئٕكٛعْيٛمهق،ينجيي ِانرّيييييي

ههاكٛنةيههكٌٜؿٛةيههؿُؿقهٕٛةي ٚي ٜكٕت،يٕٛنٖميههؿكحٖقياٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖقيًنٔاٚ:ي"ٕااؿينؼيكُاٚيظانقني

يههٌنيكتينُْيٛأجٚينُننيًَيًؽحوبيههصِىٜنتيهمٛنقجْ،يٕاؿيٕشؿتياو٘يُّٜيةيههنيكيهٟ ٜنتيههحنهٜة:
ي

يظىنٍينظٌؿيٖٛوبيههِئنُٚييٓفهئكٛطيههانهييههك نُٚ

يوحٍٖيجأهٜلنًيكانؿيشٌنٍيي ٚيؾِْٛيٕههفبياِْيًٕؿظْ

يويريًرنٍيذييًَياكآٍيٛنيله كهًي أاكنيهْيًنيٌ ثيًَ

يهعيٛىحصٜبي ٖه نيه١ظىنٍييٕنؾاٖيه١هْي ٌنيجٍأيهاوْ

يهينّيٛفككّي ؽٜكيهىنٍييهٌنيؾانّيلي ٚيقًٕنُْ

ًي هوؽوؿينق ريٖٛوبيههِئنٍ"ييٕهىنٍياؿقجْيٛنٖميًإقؼن
31
ي

ي

اريُاٚيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚياوا٘ياواٖبيههٌىاوٌَٜيٕاوا٘يًؽحوابيهٟٕوانٖيٕااانًيٌاؿٛؿهً،يظٌِٜانيواٌريٕاؿيٕييييي

نظؿيًٌَيٛاك ْينٌنؾي فككّئًٖعنًيًلنُحْيههاوٌٜةيٕههكٕظنُٜةيٕههىٜنواٜةي اٚياّاكّ،يٕهلاَيههنّان ؿي اٚيقذن اْي

                                                           
27

-147.يُنيًياَ:يٖٛوبيههِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،يقونهةيههؿكحٖقهّ،يهاٜى٘يدمحمياو٘يًِّٖقيًنٔٚ،يَ:ي

ي148
28

ي148.يُلهيههٌّؿق،يَ:
29

ي.يُلهيههٌّؿق
30

ي.يُلهيههٌّؿق
31

ي149.يُلهيههٌّؿق،يَ:ي
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هٍٔكتينذِانريظٜنجاْ،يًٌٕاَياانىي كذانريًنيُ ٌثي نهلركت،يٕكأُْيًعيْٜيهييٍٛٔكّٕيُْٟيكنٍيليٛكجٕٚيًَيههرِنريٕه

يههٍٜػيٖٛوبيقظٌْيليههٍٜػيؾهٕؾيقظٌْيلي ننمي ٚيًكذٜةيٖٖٛوة:
ي

يِلٖتيههِننيًَينٕهٚيههاك نٍييٓنيإٚيُعيْيظوٜبيههٌانُٚ

يؼٜكيظيكيٕانهييق نُٚييياؿٕتيههانًوَٜي ٚيٕاحْي ن

يًعينًيهوٌّالٚيههاؿُنٍييٓنيًٕٚيؼٜكيانهيياؿياوٌِن

يتيـٕيههلٕنيٖٛوبيههِئنُٚييُنِكيههؿَٛيٕههٌَُنٌكيههعلي

ًي ي نيئًنًنًيايياو٘يهٟاكهٍيييقٔٚيلياِْيكنٍيٌٓنًن

ًي ينهٌاٜنًيٕآٛةًي ٚيههيٜنٍيييقٔٚيلياِْيكنٍيلكٜن

ًي يهٜهيجكْٜٔيـهةيه١ُىنٍيييكنٍيُظكهًّي َٜيهُٟنىين ٜن

يٕ َٜيههٖقٙيكفٙيههىوانٍيييكنٍي ٚيـهةيههٌىنكَٜيهلل

يهٜهيٛعّٚي نيهٜهي ٚيه١ًلنٍيييناٖميكنٍيهٍٚرٕئه٘يكيي
ي

ًنٔٚينٍيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚيًنيجككيِٕٜةً،يُْٟيهييٛحككيٕقه ْيًانلًيظحا٘يِٖٛاٚيًِاْ،ينٖميههؿكحٖقيٕٛييييي

ٕنؼيكُٚيههؿكحٖقيهظىنٍياينن
32
"نٍيههٌىنشؿي ٚي وىاَٜياؿينـُثي ٚيغٜكيٕااثيههّايتيه٠ؼيانقي ٖ انتيههٍاٜػيي

ٌْيليٕقٔٚياِْيٕنقٔنّ"،يٕٛنٖمينٕٛنًيههاؿكحٖقياٜىا٘ينُاْيهاييٛصاؿيٌااكهًيواٖٙيهٟ ٜانتيٖٛوبيههِئنُٚيقظ

ههٌفكٖقت،يٕٖٛشؿي ٜٔنيههٕابيههلِٚ.
33
ي

ي

ههٍؽّااٜنتيه١واايًٜةيههحااٚيجاااؿيئظااؿٗيًِاان ريههاوااييينٓااييًااَيههِئاانُٚيُعااَيُنااٖمي ااٚيهٟؼٜااكيئٍيٌؽّااٜةٕييييي

ًاَيقٕهؾيههِٕٔاةي اٚيههٌعننَٜيهًٟنذني ْٜ،يًٕاَينٌأكينايًاْ،يٕاٌؿتيٖٓيًّٕنؾقّي ٚيههنكٍيههحنورياٍك،يٕ

ٕلغااكٕي ااٚيـهااعي ٔااٖيه١ًاانىيههٌعااؿخيههلنٜااْيهِٟااٖهٚيههٌلىااكيههٌااحلوييههِ اانقيههٌااإقغيههوغااٖٙييههااانهييههاك ااٚ،

يؼنهااؿتي ااٚيًصاانلتيكرٜااكت:يؾِٜٛااةيٕنؾ ٜااةيٕهغٖٛااة،ي نااؿياٌٜااةيٕآذانقهًييكياااؿيؼوّاابيهِاانيًإهلاانتههِعاٖٙيهٟؾٛاابيههٍاانا

جٖلاثيناٌنهْيظٖميههحلىٜكيٕههعؿٛديٕاواييًّااوطيههعاؿٛديٕههلناْيٕهِٟاٖميٕههحّاٖفيٕاواييههلايىيٕظٜانتي

ٜةيٕههٌااؿه طيههِيٖٛااةيههكوااٖمي ،يٕكحاابيههٍاااك،يٕاااؿيجاااؿؾتيؾٕهِٕٛااْيٕاّاان ؿّ،يؼنِااةي ااٚيههِااٖهظٚيه١واايً

ي.ٜة َٜيهٟٕونٖيههاوٌٜةيٕهٟؾ ههِئنُٚيي ٔنيٕغٜكٓن،يٕنٌحٔك

ي

ي

ي

 

 : المصبدر هالم اجع
ي

ههيٜانق،يايؿيههكله ،يظوٜةيههيٍكي ٚيجانقٛػيههناكٍيههرنهادياٍاك،يجعنٜال:يدمحمي ٔصاةيههيٜاانق،يؾهقيِانؾق،ي _1

يى.ي1993 ٜكٕت،ي

يههؿ نغ،يهٟوحنـيًّالٚيًكهؾ،ي يؾُني وىاَٜ،يًٍِٖقهتيؾهقيههاوٜاة،ي ٜكٕتي_ي2

جاااكهشييٌٟااأكيههكشااانميٕههِىااانريًاااَيههااااكبيٕههٌىاااحاك َٜيههمقكواااٚ،يؼٜاااكيههاااؿَٛ،يهٟاااايىياااانًٖني_ي3

ي.ييى2002ؾهقيههاوييهوٌيَٜٛ،ي ٜكٕت،يي،15ٕههٌىحٍكاَٜ،يٖ

يى.ي1919،يًلحيةيههرنن ةيههؿِٜٛة،يههننٓكت،ي2ههٌايٖانتيههاك ٜةيٕههٌاك ة،يز وككٜه،يٖٛوبيههٜنٍ،يًاصيي_4

                                                           
32

كتيههاك ٜةي ٚيههصنًاةيهًٟكٛلٜةي ٚي ٜكٕت،يٕٖٓيًَياكٛةياَٜيغمهميجياؿي.يههؿكحٖقيهظىنٍيايننيق ٜهياىييههؿه 

يكيياَياكٛةينشمىيًٖهؿيههٍٜػيٖٛوبيههِئنُٚ.ي15ًىن ةي
33
ي151-150َ:ييِئنُٚيههٍناكيههلوىاِٜٚيههكه ؿ،:يٖٛوبيههقهشريهوحلّٜنيئه٘.يي
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يىي2000ٜٔب،يؾ.يٌٖاٚ،يههحكشٌةيههٍؽّٜة،يًّك:يؾهقيههٌانقف،يٖ:ي_ي5

ههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ اؿيٝميدمحم،يجعنٜال:ين اٖيههلٕانينظٌاؿي اَيًِّاٖقياكٖانى،يههايااةيهٟٕهاٚ،ي_ي6

2015 

يٖكفيهلِعنبي ٚيًاك ةيهُٟىنبي_ي7

،يؾهقيههغااكبيه١واايًٚ،ي2ٛااة،يًٖصنٓااؿ،يلكااٚيدمحم،يهٟااايىيههٍااكاٜةي ااٚيههٌن ااةيههكه اااةياٍااكيههٔصك_يي8

يى.1994 ٜكٕت،ي

ًنٔااٚ،يؾ.ياٜىاا٘يدمحمياوااٚيًِّااٖق،يٖٛواابيههِئاانُٚيههٍااناكيههلوىاااِٜٚيههكه ااؿ،يههكواانهةيههٌنؿًااةيهِٜااني_يي9

ي1977ٌٔنؾتيههؿكحٖقهّي صنًاةيهٟلٓك،ي

يؾًٍليههِئنُٚ،يٖٛوب،ين ٕنيههّوٖهتياو٘يوٜؿيههىنؾهت،يؾهقيههايريهواين يٕههٍِكيٕههحٖلٛر،_يي10

يههِئنُٚ،يٖٛوب،يشٖهٓكيههيعنق،يؾهقيههلحبيههٌّكٛةي_يي11

يى2007ههِئنُٚ،يٖٛوب،يههؿللتيههٖهٔعنتياو٘يؾل نيههؽٜكهت،يُىؽةيًلةيههٌلكًة،ي_يي12

ي2007ههِئنُٚ،يٖٛوب،يههٍكفيههٌإ ؿيٝميدمحم،يههٌلحيةيههرنن ةيههؿِٜٛة،يههاياةيهٟٕهٚ،ي_يي13

يههٌصٌٖاةيههِئنُٜةي ٚيههٌؿه طيههِيٖٛة،يؾهقيههللك،ي ٜكٕتههِئنُٚ،يٖٛوب،ي_يي14


