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اإلهداء
اىل امتنا اإلسالمٍت عامه  ،اىل بلدي اجلزٌح العزاق خاصت الذي
ٌعانً قسىة األعداء وصزاع الفزقاء على ادلناصب الدنٍىٌت
واألمىر الزائلت،وجعلىا شزاٌني بلدي تنزف بغزارة اىل من
ٌأخذ العرب وٌتبع سنت اخللٍفت احلسن بن علً (رضً اهلل عنه
)وخياف اهلل وٌتقٍه 0
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الرؤية المستقبلية في فكر الخليفة الراشذي الخامس
الحسه به علي (رضي هللا عىه )
المقذمه:
جُكٔدذ سخ جُؼدحُٔٝ ٖ٤جُقدوز ٝجُغدوّ ػِددٓ ٠كٔدذ خدحضْ جُٔشعدِٝ ٖ٤ػِد ٠جٍ ذ٤طددٚ
جُطحٛشٝ ٖ٣جفكحذ ٚجُـش جُٔ٤حٓ ٖٓٝ ٖ٤عحس ػِٛ ٠ذ ٚ٣جُ ّٞ٣ ٠جُذ. ٖ٣
جٓح ذؼذ.
كوذ أٝهل ٢أٓش جُ٘حط ٖٓ جه ٝ ٍٞأكؼحٍ ٝضشد٣ذ جُرؼل الهٞجٍ ال ضل٤ذ جُٔؿطٔغ كد ٢ؽدة
٣ ٝؼِٔد ٕٞجػٔدحال ال ضشمدد ٢جُؾدشع ٣ ٝطخددزٓ ٕٝدٖ ٓرددذج جُـح٣دس ضرددشس جُٞعدِ٤س ٣ ٝض٣ددذ
جعط٤حت ٢إٔ ٛإالء ٖٓ ِٓس جإلعوّ .
 ٝهددذ جعددطٞهلٜ٘ ٢ددٞس جٌُػ٤ددش ٓددٖ جُ٘ددحط  ٝجٌُطددحخ  ٝجُوددحدز ػِدد ٠أؾٜددضز جُطِلددحص ٝ
جُلنحت٤حش ٣ ْٛ ٝو ٕٞٓٞذ٘ؾش أكٌحسٝ ْٛآسجتُِ٘ ْٜحط كنو ػٖ ًطحذط ْٜكد ٢جٌُطدد ٝ
جُقكق  ٝجُٔكوش ٝ ,ضٞهلص ػ٘ذٓح ٓؿذ ذؾخق٤س ػرذ جُشقٖٔ عدٞجس جُدزٛد سؾدَ
جُغٞدجٕ  ٝضُٔ٘ٞ ٞجٕ ؽخق٤حش جُؼشخ جُٔغِٔٓ ٖ٤ػَ عٞجس جُزٛد ٓ ٝدغ جقطشجٓدٝ ٢
ضوذ٣شُٜ ١ز ٙجُؾخق٤س جإل٣ؿحذ٤س كأٗ٘ ٢أهٓ ٍٞح كؼِ ٚعدٞجس جُدزٛد ٓدح ٛد ٞجال عد٘س ٓدٖ
عٖ٘ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ(٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚكٔح ػردذ جُدشقٖٔ عدٞجس جُدزٛد جال فدلس
ٖٓ فلحش جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ(٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚكٌ٤ق ٔ٣ؿذ جُلشع ٣ ٝؼحخ جالفدَ
ذؾخق٤س  َٛ ٝضٞؾذ ٓوحسٗس ذٌشع ٢جُشتحعس ك ٢جُغٞدجٕ  ٝػشػ جُخوكس جإلعدوٓ٤س
ٗ ٌُٖ ٝود ٍٞأرج ػدشف جُغدرد ذطدَ جُؼؿدد  ,كندو ػدٖ رجُدي ٗدش ٟجُ٤د ّٞذؼدل ٓدٖ
قٌددحّ جُؼددشخ  ٝجُٔغددِٔٓ ٖ٤ددٖ خِددغ أذددح ٙأ ٝجخددح ٙذددذٓ ٕٝشجػددحز ال ١هٞجػددذ أخوه٤ددس ٝ
ئعوٓ٤س ٗح٤ٛي ػٖ ٓح عطش ٙجُطحس٣خ ذخقٞؿ ٛدزج جالٓدش  ٝجٕ أ٤ٔٛدس جُٔٞمدٞع ٓدح
هحُ٘ٛ ٚش ١كح" َٔ٣ؾٛٞش جإلدجسز  ٞٛهٞز جُط٘رإ هرَ قذٝظ جالؽ٤حء".
كنو ػٖ رجُي كوذ ؾؼَ جُٔإسخ ٖٓ ٕٞخوٍ ًطحذدحض ْٜكد ٢ضٞغ٤دن جالقدذجظ جُطحس٣خ٤دس
 ٝخحفس قورس جُخِلحء جُشجؽذ ٖ٣ذحٕ جُخِلدحء جُشجؽدذ ٖ٣جسذؼدس خِلدحء ًحٗدٗ ٚدـ ٓ٘دضٍ
ذؼذد٘٣ ُْ ْٛ ٝ ْٛطرٜٞج جُ ٠ه ٍٞجُشعٓ ٍٞكٔذ ( )ذطكذ٣ذ جُلطدشز ذكذ٣ػد ٚجُؾدش٣ق ٝ
ًزجُي  ٝهغ جُٔإسخ ٕٞذخطأ جخدش ذأٛدحُ ْٜدٝس جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا
ػ٘)ٚجُو٤حد ٝ ١جُؿٜحد ١قط ٠ؾؼَ ػ٘ذ جُطكذظ ػٖ فلحش ج َٛجُر٤ص جُو٤حد٣دس ٣طردحدس
جُ ٠جُز ٖٛفلحش جُكغ ٖ٤ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚجُو٤حد٣س كد ٢قدً ٖ٤دحٕ جُكغدٖ ذدٖ
ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚخِ٤لددس ُِٔغددِٔ ٝ ٖ٤هحتددذج ُؿدد٤ؼ جذ٤ددً ٝ ٚددحٕ جقددذ دػددحتْ جُو٤ددحدز
جُكشذ٤ددس جُددز ١جسضٌددض ػِ٤دد ٚجذ٤دد ٝ,ٚهددذ ضنددٖٔ جُركددع غددوظ ٓرحقددع عددروطٜح ٓوذٓددس ٝ
جػورطٜددح هحتٔددس ذحعددٔحء جُٔقددحدس  ٝجُٔشجؾددغ ضنددٖٔ جُٔركددع جالٓ ٍٝقددطِف جُشؤ٣ددس
جُٔغطورِ٤س ٝج٤ٔٛس جُ٘ظشز جُٔغطورِ٤س  ٝجُطٌ ٖ٣ٞجُؼوحتدذ ٝ ١جُلٌدشُِ ١خِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ
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ػِ( ٢سم ٢هللا ػً٘ ٝ )ٚزجُي جُشؤ٣س جُؾشػ٤س ٓغطؾٜذج ذح٣٥حش جُوشآٗ٤س  ٝجألقحد٣دع
جُ٘ر٣ٞددس  ٝجهددٞجٍ جُؼِٔددحء  ٝض٘حُٝددص كدد ٢جُٔركددع جُػددحٗ ٢جُشؤ٣دد ٚجالؾطٔحػ٤ددس ٝجُددٞجػض
جإلٗغحٗ ٢جُز٣ ١ذكغ جُوحتذ ُٔػَ ضِي جالكؼحٍ  ٖٓٝغْ ذكػص ك ٢جُشؤ٣د ٚجُغ٤حعد٤ًٝ ٚ٤ل٤دس
ضذجذ٤ش ٙجُغ٤حع٤س ٝهشجءضُ ٚألقذجظ جُٔغطورِ٤س ًٝزُي سؤ٣س جُخِ٤ل ٚجُكغٖ ذٖ ػِ ٢كد٢
ج٣حٓدد ٚجالخ٤دددشز (سمددد ٢هللا ػٜ٘ٔددح ) ٝهدددذ جقطدددٞش ػِدد ٠جهٞجُدددٗٝ ٚقدددحتكٝٝ ٚفدددح٣حٙ
ٝجسؽحد ْٛجُ ٠جُطش٣ن جالٓػَ ٝػدذّ ضلش٣دن جالٓدُٝ ٚدْ جُؾدَٔ ٝجضودحء هللا ٝدسعدص كد٢
جُٔركع جُػحُع جُشؤ٣س جُكشذ٤دس ٝضؼش٣دق جُكدشخ ٗٝطدحتؽ جُكدشخ ٝكود ٚجُكدشٝخ ٝهدٞز
جُؿ٤ؾدد ٖ٤ذؾدد٢ء ٓوطنددد ًٝددزُي جُشؤ٣دد ٚجُط٘ل٤ددز ٣دٓ ٚطظٔ٘دد ٚهددٞز جالسجدُ ٙددذ ٟجُخِ٤لددٚ
( سم ٢هللا ػٜ٘ٔح ) ك ٢جُطحغ٤ش ػِد ٠هحدضدٝ ٚجكدشجد ؾ٤ؾدٝ ٚقدػْٜ
جُكغٖ ذٖ ػِ٢
ػِ ٠جُٔٞجكو ٚػِٓ ٠ؾشٝػ ٚجإلفوقٓ ٢غ ج ٜحس دٝسٝ ٙؽخق٤ط ٚك ٢ض٘ل٤ز رُي ٓٝح
جذددش١ء ٗلغدد ٢كددٛ ٢ددز ٙجُذسجعددٓ ٚددٖ جُؼ٤ددٞخ ٝجألخطدحء كددحٕ أخطددأش كٔددٖ ٗلغددٝ ٢جٕ
أفرص كٖٔ هللا ػِ ٚ٤ضًِٞص ٝجُ ٚ٤جٗ٤د .

جُرحقع
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المبحث األول
. 1جُشؤ٣س جُٔغطورِ٤س .
أ ٓ .قطِف جُشؤ٣س جُٔغطورِ٤س .
خ .أ٤ٔٛس جُشؤ٣س جُٔغطورِ٤س .
ؼ .جُطٌددد ٖ٣ٞجُؼوحتدددذٝ ١جُلٌدددشُِ ١خِ٤لدددس
جُكغٖ ذٖ ػِ ( ٢سم ٢هللا ػٜ٘ٔح ).
 . 2جُشؤ٣س جُؾشػ٤س .
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مصطلح الرؤيه المستقبلية
الذذ ُ٘ح ك ٢ذذج٣دس ٛدزج جُركدع جٕ ٗغدِو جٗدٞجس جُركدع ػِدٓ ٠قدطِف جُشؤ٣دس جُٔغدطورِ٤س
جالٓش جُز٣ ١ؿؼَ جُوحسب ٣طٞجفَ كٌش٣ح ٓغ جٌُحضد ذك٤دع ٣قدَ جُد ٠جُودحسب ٓدح ٣ش٣دذ
جٌُحضد ج٣قحُ ٚجالٓش جُز ١ال ٣طْ جالأرج جضلوح ػِٓ ٠ؼ٘ٝ ٠جقذ ُِٔقدطِف جُٔغدطؼَٔ كد٢
جُركع  ٖٓ ٝدٛ ٕٝدزج جالضلدحم ٣شعدَ جٌُحضدد ؽد٤ثح ٣ ٝلٜدْ جُودحسب ؽد٤ثح جخدش ال ٣ش٣دذٙ
جٌُحضد (٣ ٝغؼ ٠جُٔشعدَ جُد ٠جٕ ضٌدُ ٕٞـطدٓ ٚلٜٓٞدس ُِؿٜٔدٞس أ ١جٕ ضٌد ٕٞجُشٓدٞص
()1
ٝجقذز ُذ ٟجُٔشعَ  ٝجُؿٜٔٞس ك ٢جٕ ٝجقذ)
جُشؤ٣س ُـس ٓ ٢ٛقذس جُلؼَ سأ ٝ. ٟجُٔغطورَ  ٞٛجُضٖٓ جُز ١ذؼذ جُضٖٓ جُكحمش .
أٓح جفطوقح كحُشؤ٣س  ٢ٛفٞسز ر٤٘ٛس ضقق جُكحُس جُٔغطورِ٤س جُٔشؿ ٞذ.ٚ
أٜٗح جُوذسز جعطٌ٘حٓ ٙح ذؼذ جُٞجهغ أ ١جُوذسز ػِ ٠جٕ ٣رذع ٗ ٝخطشع ٓح ُْ ٞ٣ؾذ ذؼذ ًد٢
ٗقَ جُٓ ٠ح ُْ ٗقَ جُ ٚ٤ذؼذ  ٝ ,جٜٗح جُوذسز ػِ ٠جٕ ٗؼ٤ؼ ٖٓ خدوٍ خ٤حُ٘دح ذدذال ٓدٖ
جٕ ٗؼ٤ؼ ٖٓ خوٍ رًش٣حض٘ح(.)2
ٓ ٝدٖ خددوٍ ٓددح رًددش ٣دحض ٢دٝس جُوحتددذ كحُو٤ددحدز ٛدد ٢كدٖ ه٤ددحدز جُشؾددحٍ  ٝضكددشٗ ٌْٜ٣كددٞ
جُٜذف جُٔ٘ؾٞد  ٝ ,ال هٔ٤س ُِو٤دحدز ٓدح ُدْ ٌ٣دٖ جُٜدذف فدك٤كح  ٝعدحٓ٤ح  ,كدحٕ ُدْ ٌ٣دٖ
جُٜذف فدك٤كح ًحٗدص جُو٤دحدز ًٔدح هدحٍ ضؼدحُ ٠ػدٖ كشػد  ٕٞيقدذ وىمده يدى القيامدة
فأوردهم الىار بأس الىرد المىرود  ,)3(كذػحٓطح جُطخطد٤و جُط٘ردإ  ٝجالٛدذجف( ٝ )4جٕ
جُشؤ٣س جُٔغطورِ٤س جرج ضٌٔ٘ص ٖٓ سٝـ جإلٗغحٕ جٗرؼػص ك ٢جُذٓحء ُطٌدُ ٕٞإلٗغدحٕ هدٍٞ
جالكن جُٔٔطذ  ٝ ,ضٌد ٕٞػو٤دذز ُدذ ٟجُشػ٤دس ذحضردحع  ٝجالكطدذجء ذحُوحتدذ كد ٢أكٌدحس ٝ ٙهٔدس
جالكطحء  ٝجالضرحع جألٓش ذحُٔؼشٝف  ٝجُ٘ ٢ٜػٖ جٌُٔ٘ش د ٕٝجًشج ٝ ٙجهططحٍ  ٝخقٓٞس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

جُ٤ٜطٛ , ٢حدٗ ١ؼٔحٕ ,جُِـ ٚك ٢ػِٔ٤س جالضقحٍ جُؿٔح٤ٛش ,١دجس جُغحٓش( ,ذـذجد)1922 -
,ؿ 220
جُغ٣ٞذجٕ  ,هحسم ٓكٔذ  ,ذحؽش جق, َ٤ك٤قَ ػٔش ,ف٘حػس جُوحتذ ,هٌٓ ,2طرس ؾش٣ش ( ,جُش٣حك-
)2003ؿ . 69
عٞسز ٞٛد جال. 91 ٚ٣
جُقوذٓ , ٢كٔذ ػِ , ٢كو ٚجُ٘قش ٝجُطٌٔ ,ٖ٤دجس جُٞكحء ( جُٔ٘قٞسز  )2001ؿ . 321
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أهمية الرؤية المستقبلية
ذؼذ جالهوع  ٝجُركع ػِ ٠ج ْٛفدلس ٣ؿدد جٕ ضطدٞكش كد ٢جُوحتدذ ٛ ٝد ٢هدشجءز جالٓدٞس
ذذهس ض٘رشُ٘ ١ح جُشؤ٣س جُٔغدطورِ٤س ُوقدذجظ ٝجٕ ٣ؼدشف جُوحتدذ جٌُٔٔدٖ  ٝجُٔغدطكٓ َ٤دٖ
خوٍ ٛز ٙجُشؤ٣س  ,ذك٤ع ضطٞمف ُد ٚفدٞسز ًحِٓدس ػدٖ جالقدذجظ ُ٘ ٝ ,دح كد ٢جُطدحس٣خ
ػرش  ٝضؿحسخ ٗ ٝ ,نشخ ٓػَ ًغش ٟػ٘ذٓح كٌش ك ٢ضِر٤دس دػدٞز عد٤ق ذدٖ ر٣ ١دضٕ
القطوُدد ٚجُدد , ٖٔ٤كوددذ كٌددش كدد ٢جالٓددش  ٝجعطؾددحس ٙذطحٗطدد ٚكوددحٍ ُددٓ ٚغطؾددحس ٙٝإٔ كدد٢
عددؿ٘ي جٌُػ٤ددش كأسعددِ ْٜكددإٔ أٗطقددشٝج ضٌددٖ جُدد ٖٔ٤ضكددص قٌٔددي ٝجٕ هطِددٞج كددو ٣طددأغش
ٌِٓي( ,)1كحُشؤ٣س جُٔغطوِ٤س  ٢ٛجُطد ٢ضؼ٘د ٝ ٢ضكدذد ٓقد٤ش جُدرود ُ ٝد٤ظ جُوطدحٍ ٝقدذٙ
ٛدد ٞجُكددَ  ,الٕ كدد ٢جُكددشخ ٗقددشج  ٝخغددشجٕ كدد ٢جُطددحس٣خ ػرددش ًػ٤ددشز كؼ٘ددذٓح جسعددَ
جُشعٓ ٍٞكٔذ
( )سعددحُط ٚجُددٛ ٠شهددَ جؾددحخ ٛشهددَ  ,أٗدد ٚؾددحتً٘ ٢طحذددي ٓددغ سعددُٞي  ٝجؽددٜذ جٗددي
سع ٍٞهللا ٗؿذى ػ٘ذٗح ك ٢جالٗؿ َ٤ذؾشٗح ذي ػ٤غ ٠جذٖ ٓدش ْ٣جٗد ٢دػدٞش جُدش ّٝجُد٠
جٕ ٣إٓ٘ٞج ذدي كدأذُ ٝ ,ٞد ٞجهدحػٌُ ٢ٗٞدحٕ خ٤دش ُٜدْ ُٝدٝ ٞددش أٗد ٢ػ٘دذى كحخدذٓي ٝ
جؿغَ هدذٓ٤ي  .كودحٍ سعد ٍٞهللا (٣ )رودٌِٜٓ ٠دْ ٓدح ذودً ٢طدحذ ٢ػ٘دذ٣ ٝ )2(ْٛردذ ٝجٕ
ِٓي جُشً ّٝحٕ ُ ٚسؤ٣س ٓ ٝؼشكس ك ٢جالٓٞس جُذ٤٘٣س  ٝجُغ٤حعد٤س ٌُ ٝدٖ جػطدشك ػِ٤دٚ
سؾحٍ جُذ ٖ٣جُٔط٘لز ُٞٝ ٖ٣آٓ٘ٞج ُكق جٓرشجهٞس٣ط ْٜجالٖٓ  ٝجالٓحٕ  ٝجُشخحء  ٝ .كد٢
كددحسط ٓػددَ جخددش كؼ٘ددذٓح جسعددَ سعدد ٍٞهللا ( )سعددحُ ٚجُددً ٠غددش " ٟجٓددح ذؼددذ كددحٗ٢
سع ٍٞهللا جُ ٠جُ٘حط ًحكس ُ٘٤زس ٖٓ ًحٕ ق٤ح جعِْ ضغدِْ كدحٕ جذ٤دص كؼِ٤دي جغدْ جُٔؿدٞط
"( )3كٔددضم ًغددشً ٟطددحخ جُ٘ردد )( ٢كٔددضم هللا ٌِٓدد ٝ . ٚكدد ٢جُوددشإٔ جٌُددشُ٘ ْ٣ددح كدد٢
كشػدد ٕٞأ٣ددس كِدد ٞسأ ٟكشػدد ٕٞجُكددن الٗوددز هٓٞدد ٚكدد ٢جُددذٗ٤ح  ٝجالخددش ٟهددحٍ ضؼددحُ٠
()4
 ٝجضرؼ ٞجٓش كشػٓ ٝ ٕٞح جٓش كشػ ٕٞذشؽ٤ذ 
كٜ٘ددح ٗطٞهددق ػ٘ددذ ٓوددذسز جُوحتددذ ػِدد ٠جضخددحر جُوددشجس جُقددحتد  ٝجُط٘ل٤ددز  ٝقغددٖ ضددذذ٤شٙ
ُوٓٞس  ٖٓ ٢ٛ ٝج ْٛجُؼٞجَٓ جُطد ٢ضدإد ١جُد ٠ضؿ٘دد جُدرود جٌُدٞجسظ جٌُػ٤دشزٓ ٝ ,دٖ
٘ٛح ضرشص سؤ٣س جُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد( ٢سك) كد ٢هدشجءز جألٓدٞس ٓغدطؼ٘٤ح ذدح ذوُٞدٚ
الفكحذ ٚجٗ ٢جسٓ ٟح ال ضش.ٕٝ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جُ٤ؼوٞذ ,٢جقٔذ ذٖ جعكحم ,ضحس٣خ جُ٤ؼوٞذ, ٢ػِن ػِٝٝ ٚ٤مف قٞجؽ ٚ٤خِ َ٤جُٔ٘قٞس ,دجس جالػطقحّ
ٓ ,طرؼس ٜٓش( ,ذ٤شٝشٛ1425-ـ). 144 /1
()2جُٔقذس ٗلغ. 50/2,ٚ
( )3جذٖ خِذ, ٕٝػرذ جُشقٖٔ ذٖ قٔ٤ذ ,ضحس٣خحذٖ خِذٓ ,ٕٝإعغس ؾٔحٍ ُِطرحػٝ ٚجُ٘ؾش (,ذ٤شٝش-
. 32/2,)1929
()4عٞسز ٞٛد آ٣س. 92 :
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التكىيه العقائذي و الفكري للحسه به علي (رضي هللا عىه)
أذددٓ ٞكٔددذ جُكغددٖ ذددٖ ػِدد ٢ذددٖ جذدد ٢هحُددد عددرو جُشعدد( ٍٞفددِ ٠هللا ػِ٤دد ٝ ٚعددِْ) ٝ
س٣كحٗط ٝ ٚجخش جُخِلحء جُشجؽذُٝ ٖ٣ذ جُكغدٖ (سمد ٢هللا ػ٘د )ٚكد٘ٓ ٢طقدق سٓندحٕ
عدد٘س(ٛ3ؿش٣ددس) ً ٝددحٕ ؽددر ٚجُ٘رددٓ ٢كٔددذ (فددِ ٠هللا ػِ٤دد ٝ ٚعددِْ )  ٝعددٔح ٙجُكر٤ددد
جُٔقطل )( ٠جُكغٖ  ٝػن ػ٘٣ ٚد ّٞعدحذؼ ٝ ٚقِدن ؽدؼش ٝ ٙجٓدش جٕ ٣طقدذم ذضٗدس
ؽؼش ٙكن )1( ٚجُكغٖ (سم ٢هللا ػ٘د ) ٚؾدٞجدج ًشٔ٣دح ٝجؽدر ٚذشعد ٍٞهللا ( فدِ ٠هللا
ػِ٤ددٝ ٚعددِْ) َخِوددح ٝخِوددح(ُٝ )2دد ٢جُكغددٖ ذددٖ ػِدد ( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد ) ٚجُخوكدد ٚذؼددذ
جعطؾدٜحد جذ٤د ٚعد٘س (ٛ 41دـ) ذٔرح٣ؼدس جٛدَ جٌُٞكد ,)3(ٚدسط جُكغدٖ ) سمد ٢هللا ػ٘دد)ٚ
جُوشجٕ جٌُش ْ٣ك ٢صٖٓ ؾذ ٙجُٔقطلٝ )( ٠ضؼِْ جُلو ٚكً٘ ٢ق جذ ٚ٤قط ٠جضودٖ ػردحدز
جُطلٌش ٛٝدٓ ٞدٖ جػظدْ جُؼردحدجش ًٝدحٕ ج ٍٝػٜدذ جُشعد (ٍٞفدِ ٠هللا ػِ٤دٝ ٚعدِْ) جٗدٚ
ًحٕ ٣خِٞج ذـحس قشجء ك٤طك٘ع ك ٞٛٝ ٚ٤جُطؼرذ ك ٢جُِ٤حُ ٢رٝجش جُؼذد هرَ جٕ ٘٣دضؽ جُد٠
جِٛددً ٝ)4( ٚددحٕ ٓددٖ غٔددشجش ٛددز ٙجُؼرددحدز إٔ ٗددضٍ ػِ٤دد ٚجُددٞق ٢كٌددحٕ كحضكددس خ٤ددش ػِدد٠
جُرؾش٣س  ٝػٌظ جُكغٖ ( سم ٢هللا ػ٘ٛ ) ٚزج جُ٘ٞس ٖٓ جُطؼِْ ُ٤ؼِٔ٘ح ٓؼ٘ح ػنٔ٤ح ٝ
ًر٤شج ك ٢جُٔل ّٜٞجُؾحَٓ ُِؼرحدز  ٝجٌُػ٤ش ٖٓ جُؼرش  ٝجُذسٝط ك ٢جُك٤حز كإٔ جُطحٓدَ ٝ
جُطلٌددش كدد ٢جٌُدد ٝ ٕٞجُدد٘لظ  ٝأ٣ددحش هللا جُٔ٘ظددٞسز دجع هددُ ١ٞؤ٣ددحٕ  ٝجذقددحس جُ٘ددٞس
ُوٛطذجء جُ ٠هش٣ن جُكن كنو ػٖ ؽلوط ٚػِ ٠جُٔغِٔ ٝ ٖ٤جُط ٢ضٌِِص ذكوٖ دٓدحتْٜ
ٓ ٝح أُص جُٓ ٚ٤ذز قٌٔ ٚك ٢قغٖ جُغ٤شز ك ٢جُشػ٤س  ٝجالٗطظدحّ  ٝجالقٌدحّ جُطد ٢ضك٤دش
جُؼوٓ ٝ ٍٞح سؤ٣ط ٚجُط ٢عحس ػِٜ٤ح جال دالُس ُ ٚػِ ٠عؼس ػِٔ ٚذدح  ٝؽدٔ ٍٞقٌٔدٝ ٚ
ؾٞد ٝ ٙذش ٙذحُ٘حط  ٝجخوفُ ٚذ ٖ٣هللا جذطـحء ك ٢ؾِد ٓح ٣كطحؾٗٞدٓ ٚدٖ ٓ٘دحكغ د٤٘٣دس
ٝدٗ٣ٞ٤س ٝدكدغ ٓدح ٣ظدش ْٛكد ٢د٣د٘ ٝ ْٜدٗ٤دح ْٛذؼدذ جُطًٞدَ ػِد ٠هللا  ٝجخدوؿ جُ٘٤دس ٝ
ًٔحٍ جُ٘لظ ٣خحُط ٚؽذز جُطٔغ ك ٢ذدش ٝ ٙجقغدحٗ ٚذطدشى قطدحّ جُدذٗ٤ح  ٝهِدد ٓدح ػ٘دذ
هللا ( ٞٛ ٝ )5خ٤ش  ٝجذو ٝ ٠ذٜزج ٣طكون جالٔ٣حٕ ٣ ٝو ٟٞجُطؼرذ٤ً ٝ ,ق الٌ٣د ٕٞرجُدي ٝ
هذ ضشذ ٠جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػٜ٘ٔدح) كد ٢ذ٤دص جُ٘ردٓ ٙٞطدأغشج ذؿدذ ٙجُ٘ردٓ ٢كٔدذ
( ٝ )جقحد٣ػ ٚجُؾش٣لس جُط ٢عٔؼٜح ٖٓ جُشعٓ )( ٍٞرحؽشز جٓ ٝح س ُٚ ١ٝػٖ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

جذٖ خ٤حه,جذ ٞػٔشٝج خِ٤ل ٚذٖ خ٤حه ,ضحس٣خ جذٖ خ٤حه  ,سجؾؼٝٝ ٚمغ قٞجؽٝ ٚ٤كٜشعٚ
دٓ.قطلٗ ٠ؿ٤د هٞجصٝقٌٔص ًؾحخ هٞجص,دجس جٌُطد جُؼِٔ(,ٚ٤ذ٤شٝش, )ّ1995ؿ , 103
جُزٛر ٢ؽٔظ جُذٓ ٖ٣كٔذ ذٖ جقٔذ ,ع٤ش جػوّ جُ٘روء ٓ ,إعغس جُشعحُ( ,ٚذ٤شٝش-
ٛ1402ـ),144/2,جُذ٣حس ذٌش ,١جُكغ ٖ٤ذٖ ٓكٔذ  ,جُخٔ٤ظ ك ٢جقٞجٍ ٗلظ ٗل٤ظ ,ضكق قغحّ
ؿنرحٕ ؾحعْ ,سعحُس دًطٞسج ٙؿ٤ش ٓرؾٞسٓ ٙوذٓ ٚجُٓ ٠ؼٜذ جُطحس٣خ جُؼشذ( ٢ذـذجد ,)ّ2002-ؿ
. 250
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جُ٤ؼوٞذ ,٢جقٔذ ذٖ ٝجمف,ضحس٣خ جُ٤ؼوٞذ ,٢ػِن ػِٝٝ ٚ٤مغ قٞجؽ ٚ٤خِ َ٤جُٔ٘قٞس  ,دجس
جالػطقحّٓ ,طرؼس ٜٓش. 152/2, 1445,2,
جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ,ؿ , 123جُطرشٓ ,١كٔذ ذٖ ؾش٣ش ,ضحس٣خ جُطرش ,١ضكق ٓكٔذ جذ ٞجُلنَ
جذشج ,ْ٤ٛدجس جُٔؼحسفٓ( ,قش. 162/5,)ّ1921-
جُرخحس , ١فك٤ف جُرخحس, ١ؿ  9ذشهْ . 3
جُقوذ , ٢ػِ ٢ذٖ ٓكٔذ ,جُكغٖ ذٖ ػِ ٢ؽخق٤طٝ ٚػقش ,ٙدجس ذٖ ًػ٤ش(,دٓؾن -
,)ّ2004ؿ . 405-404

هش٣ددن جُقددكحذس كٌددحٕ كدد ٢رجُددي جغددش كدد ٢ػِٔدد ٝ ٚفدد٤حؿس ؽخقدد٤س كوددذ ضطٜددش هِرددٝ ٚ
صًص ٗلغ ٝ ٚضلحػِص ٓغ سٝق ٚكأذقش جُكوحتن جٌُرش ٟك ٢ػحُْ جُٞؾٞد.
إٔ جُشؤ٣ددس جُٔغددطورِ٤س ٛددٝ ٢عددحتَ ُِؼددوؼ ٝٝمددغ جُكِددُٔ ٍٞددح ٣قدد٤د جالٓددس ٓددٖ ذددوء
ٝضلشم  ٝمؼق ٝجٕ ٣كَٔ جُوحتذ ك ٢جكٌحس ٙه٤حدز ٓؿطٔؼس ٔٓ ٌٕٞ٣ ٝطِي ُقلحش جٓدس
ك٣ ٜٞكَٔ ؽؿحػس جٓس  ٝخِن أٓدس ً ٝدشّ أٓدس  ٝأٔ٣دحٕ أٓدس ًٔدح هدحٍ ضؼدحُ ٠ػدٖ خِ٤دَ
جذشج ْ٤ٛػِ ٚ٤جُغوّ  أن ابراهيم كان أمة واوتا هلل ٝ )1(جٕ جُوحتذ ٣وٞد جالٓدس جُد ٠ذدش
جالٓدحٕ(٣ )2كلٜدح جُشخدحء  ٝجالخدحء  ٝجُٔكردس ٣ ٝؿؼددَ كد ٢كٌدش ٙهدشجءز ُِٔغدطورَ  ٝكٌددح
ُشٓٞص ٝ ٙإٔ ٣ـشط ك ْٜ٤سٝـ جالخ ٟٞجُقحدهس ذحٕ ٣نغ ًَ ٓغدِْ ٣دذ ٙأخ٤د ٚجُٔغدِْ
٣ ٝددذ هللا ٓددغ جُؿٔحػددس ( )3جُطدد ٢ضوددٞد جُٔغددِْ جُدد ٠أقددذ ٟجُكغدد٘ ٝ ٖ٤جُدد ٠هش٣ددن جُكددن
جُٞجمف جُٔرُ ٝ ٖ٤دٞال ٛدز ٙجالكٌدحس  ٝجالكؼدحٍ ُٔدح جضغدغ ِٓدي جالعدوّ ً ٝػدشش دُٝطدٚ
()4
جالعوٓ٤س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2

()3
()4

عٞسز جُ٘كَ  ,ج.)120( ٚ٣
ٝضؿِص جُشؤ ٚ٣ك ٢ه ٍٞجذ ٢عل٤حٕ ً ّٞ٣حٕ ًحكشجٝهِد ٓ٘ٛ ٚشهَ جٝفحف سع ٍٞهللا(ؿ)كأؾحخ
ٛشهَ ((كحٕ ًحٕ ٓحضو ٍٞقوح كغِٔ٤ي ٓٞمغ هذٓٛ ٢حض ))ٖ٤كوذ ػِْ ٖٓ خوٍ جهوػ ٚػِ ٠ػِّٞ
جٌُطحخ جُغحذوٓٝ ٚح ضكِٔٓ ٖٓ ٚؼشك ٚذقلحش سع ٍٞهللا (ؿ)ذحٕ ٛز ٙجالٓ ٚجُٔشق ٚٓٞعطِٔي
ٓٞمغ هذٓٛ ٢شهَ.جُرخحسٓ ,١كٔذ ذٖ جعٔحػ, َ٤فك٤ف جُرخحس , ١جُوحٛش,ّ2000 ٙؿ10
ذشهْ,2ؿ 132ذشهْ2196
هحٍ سع ٍٞهللا (ؿ) ((٣ذ هللا ٓغ جُؿٔحػ ٖٓٝ ٚؽز كوذ ؽز جُ ٠جُ٘حس)) ,جُطشٓز , ١جذٞػ٤غٓ ٠كٔذ
ذٖ ػ٤غ,٠دجس جُلٌش(,ذ٤شٝشٛ1391-ـ),ؿ  595ذشهْ . 2162
جالعٞجٗ ,٢جقٔذ,قذ٣ع جالفذهحء ك ٢جُطٌل٤ش ٝجُؿٜحدٓ( ,قش جُؿذ٣ذٛ1913-ٙـ),ؿ . 50
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الرؤية الشرعية
()1

ذ٣ٞغ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚذحُخوكس ك ٢جٌُٞكس عد٘س(ٛ41ؿش٣دس)
ٖٓ هرَ ضغؼ ٖ٤جُق سؾَ ٝ )2(,جخطِلص جُٔقحدس ق ٍٞهٓ ٍٞذز خوكط,ٚكٔ٘ٓ ٚدٖ هدحٍ
جٕ خوكط " ٚخٔغس جؽٜش ٗ ٝكٗ ٞقق جُؾٜش"( ٝ)3ه َ٤عطس جؽٜش ٝج٣حّ( ٝ ,)4رًشجٗدٚ
" جعطٔش ك ٢جُخوكدح أؽدٜشج "(ٝ )5رًدش جذدٖ خ٤دحه عدرؼس جؽدٜش ٝعدرؼس ج٣دحّ (ٝ )6رًدش
ضحس٣خ هش٣د ٖٓ عحذو ٚذحٜٗح ًحٗص ٓذز خوكط ٚعرؼس جؽٜش  ٝػؾشز ج٣حّ . )2(,
٣ ٝرذ ٝجٕ ٛزج جُو ٞٛ ٍٞجُشجؾف ُذهس جُذسجعس جُط ٢هذٓص  ٝج ٍٝػَٔ هدحّ ذد ٚجُخِ٤لدس
جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚأهددش ػٔددحٍ جذ٤ددً ٝ ,)1( ٚددحٕ ذددزجُي ػِدد ٠جُٔددإٖٓ٘٤
جُغٔغ  ٝجُطحػس ُٔح كد ٢سهدحذٓ ْٜدٖ ذ٤ؼدس  ,الٕ جُخوكدس ضؼ٘د ٢ستحعدس ػحٓدس ُِٔغدِٖٔ٤
ؾٔ٤ؼح ك ٢جُدذٗ٤ح الهحٓدس جقٌدحّ جُؾدشع جالعدوٓ ٝ ٢قٔدَ جُدذػٞز جالعدوٓ٤س جُد ٠جالٓدْ
ًحكس  ٢ٛ ٝػٜ٘٤ح جالٓحٓس كحالٓحٓس  ٝجُخوكس ذٔؼ٘ ٝ ٠جقذ .
 ٝجٓح جعحُ٤د جُط٘ق٤د أ ٝجُٔرح٣ؼدس كططدشى ُِٔغدِٔ٤ُ ٖ٤خطدحسٝج ٜٓ٘دح ٓدح ٘٣حعدر ْٜذك٤دع
٣كوددن جُطش٣وددس  ٝال ٣طؼددحسك ٓؼٜددح  .كددحخطوف جالعددحُ٤د أٓددش ؾددحتض ٛ ٝدد٣ ٞددذخَ كدد٢
جالدجسز ال كدد ٢جُكٌددْ ُٜ ,ددزج ٣ؿددد جُطحػددس  ٝجالُطددضجّ ٣ ٝكددشّ جُطددشى  ٝجُخِددغ ٛ ٝ .ددزج
٣ؼ٘ ٢جٕ جالٓحٓس ُ٤ظ ٓ٘قرح جُ٤ٜح ً ُٞ ٝحٕ ًزجُي ُْ ٣غطط٤غ جُخِ٤لس جُكغدٖ ذدٖ ػِد٢
(سم ٢هللا ػ٘)ٚجٕ ٣ط٘حصٍ ػ٘ ٚذزس٣ؼس قوٖ دٓحء جُٔغِٔ.)9( ٖ٤
هحٍ سع ٍٞهللا (ً ٖٓ(( )ش ٖٓ ٙجٓ٤ش ٙؽ٢ء كِ٤قرش ػِ ٚ٤كأٗٓ ٚدٖ كدحسم جُؿٔحػدٚ
ؽرشج ٓحش ٓ٤طس ؾحٛٝ0)10()) ٚ٤ِٛزج ٣ؼ٘ٝ ٢ؾٞخ ج٣ؿحد ٤ُٝح الٓش جُٔغدِٔ ٖ٤أٝ ١ؾدٞد
خِ٤ل٣ ٚكٌْ ذؾشع هللا ػِ ٠ػرحد ٙهدحٍ ضؼدحُ٠ياايهدا الدنيه امىدىا اويعدىا هللا واويعدىا
الرسىل واولدي اممدر مدىكم 0)11(ػِٔدح ذحٗد ٚالٞ٣ؾدذ ٓردذأ جُكٌدْ جُٔطِدن كد ٢جُؾدشع
جالعوٓ ٢جر ٣كن ُوٓٓ ٚكحعدرس جُخِ٤لد ٚكدً ٢دَ ضقدشف ٓخدحُق ُِؾدشع ٣ٝلطودش جُد٠
ٓرذأ جُؼذجُ , ٚذدذءج ٓدٖ جُؾدإ ٕٝجُٔحُ٤دٝ ٚجٗطٜدحءج ذحُؾدإ ٕٝجُغ٤حعدٝ ٚ٤جالؾطٔحػ٤دٓٝ ٚدح
٘٣طؽ ٖٓ هشجسجش جُكٌْ ٝجُٞال ٌُٖٝ ,ٚ٣رُي  ٌٕٞ٣مٖٔ جهش قذٝدٛح جُؾشع ٣ٝطْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3

جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ  ,ؿ. 123
جذٖ ػغحًش ,جذ ٞجُوحعْ ػِ ٢ذٖ جُكغ ,ٖ٤ضحس٣خ دٓؾن  ,دجس جق٤حء جُطشجظ جُؼشذ( ,٢ذ٤شٝش-
. 91/4,)ّ 2001
جذٖ جالغ٤ش ,جذ ٞجُكغٖ ػِ ٢ذٖ جذ ٞجٌُٔحسّ ,جٌُحَٓ ك ٢جُطحس٣خ ,ضكق ػِ ٢ؽ٤ش, ١دجس جق٤حء
جُطشجظ جُؼشذ( ,٢ذ٤شٝش-خ ش ). 406/3,
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جذٖ قؿش جُ٤ٜطٔ, ٢جذ ٢جُؼرحط جقٔذ ذٖ ٓكٔذ ذٖ ػِ , ٢جُقٞجػن جُٔكشه ٚػِ ٠ج َٛجُشكل
ٝجُنوُٝ ٚجُضٗذهٓ, ٚإعغس جُشعحُ(, ٚذ٤شٝش. 392/2,)1992-
جذٖ ضـش ١ذشد, ١ؾٔحٍ جُذ ٖ٣جذ ٞجُٔكحعٖ ,جُ٘ؿ ّٞجُضجٛش ٙكِٞٓ ٢ى ٓقش ٝجُوحٛشٝ,ٙصجسز جُػوحكٚ
ٝجالسؽحد جُو (, ٢ٓٞجُوحٛش-ٙخ ش ). 152/1
ضحس٣خ ,ؿ . 123
ُٔٝض٣ذ ٖٓ جُطلحف َ٤قٓ ٍٞذز خوكط٘٣ ٚظش  ,جُؼرحع ,٢ػحفْ جعٔحػ َ٤جهشٝقس دًطٞسج٤ًِ ٙس
جالدجخ  ,ذـذجد . 1992
جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ ,ؿ . 123
ٓٞع ٠جُٔٞع , ١ٞجُؾ٤ؼٝ ٚجُطقك٤فُٞ ,ط جٗؿِٞط(,)1912ؿ . 45-44
جُرخحسً , ١طحخ جُلطٖ,ؿ . 59
عٞسز جُ٘غحء  ,آ. )59(ٚ٣

ػٖ هش٣دن جٛدَ جُؾدٞسٝ ٟجٛدَ جُكدَ ٝجُؼودذ ٝ ,هدذ قدذدٛح جُخِ٤لد ٚجذد ٞذٌدش جُقدذ٣ن
(سم ٢هللا ػ٘ )ٚك ٢خطرط" ٚجه٤ؼٓ ٢ٗٞح جهؼص هللا ك, ٌْ٤كحٕ ػقد٤ط ٚكدو هحػدس ُد٢
ػِ ...ٌْ٤كحٕ جقغ٘ص كحػٝ ٢ٗٞ٘٤جٕ جعأش كو ٌُٖٝ )1(." ٢ٗٞٓٞرُي ال٘ٔ٣غ ٓدٖ جهحػدس
جُٔغددُِِٔ ٖ٤خِ٤لدد ٚكدد ٢جؾطٜددحدٛ ٝ ٙدد ٞجعددط٘رحه جالقٌددحّ جُؾددشػ٤س ٓددٖ جالدُددس جُطلقدد٤ِ٤س
ُٔؼحُؿس جُٔغحتَ جُط ٢ضخـ جٓش جُٔغِٔٝ ٖ٤ؿ٤ش ,ْٛعٞجء ًحٗص ٓدٖ ج٣دحش هشأٗ٤دس أٝ
جقحد٣ع ٗر٣ٞس أ ٝه٤حط  ٝال ؽي ذإٔٛ ,زج ٣ؼظْ دٝس جُؼودَ جُدز ١ال٣ود ّٞذد ٚجال جُلوٜدحء
ٖٓٔ ُذ ْٜ٣هذسز جالؾطٜحد ٘ٛ ٖٓ ٝح ٣رشص دٝس ًر٤ش ك ٢جُٔؿطٜدذ  ٝقٌح٣طد ٚكد ٢جعدط٘رحه
جالكٌحس جُؾشػ٤س  ٝؿ٤شٛح ٓٔح  .أغش أ ٝأق٤ح ٙجُ٘حط.
ٝهددحٍ ضؼددحُ ٠و جعلىدداهم ائمددة يهددذون بأمروددآ )2(ددٖ جضودد ٠هللا ٛددذج ٙهللا جُدد ٠هش٣ددن
جُقٞجخ كحُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚأضو ٠هللا  ٝؾحٛذ ُ ٢عدرٝ ِٚ٤أقغدٖ
ك ٢قذ ٙجُذٗ٤ح هحٍ ضؼحُ ٠و النيه جاهذوا فيىدا لىهدذيهم سدبلىا و أن هللا مدح الحسدىيه
ُٜ ٝ )3(ددزج سج ٟجُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚإٔ ٣وددٞد جُٔغددِٔ ٖ٤جُدد٠
جُك٤حز جالكنَ ً ٝحٕ ُغحٕ قحُ٣ ٚشد ه ُٚٞضؼحُ ٠أن اريذ امصالح ما اسدتطع و مدا
تىفيقي امباهلل عليه تىكل واليه أويب .)4(أٓح دػح ٙجُنوُس ك ًَ ٢صٓدحٕ ٣شؽدذٕٝ
سػ٤ددط ْٜجُدد ٠هش٣ددن جُنددوُس هددحٍ ضؼددحُ  ٠جعلىدداهم أئمددة يددذعىن الددو الىددار و يددى
القيامة ميىصرون )5(كوذ رًش ذأٗد٘٣ ٚدحد٣ ١د ّٞجُو٤حٓدس " أضد ٢ٗٞذلشػد ٕٞػِد ٠سأعدٚ
كِ٘غٞز ٖٓ ٗحس الذغدح هٔ٤قدح ٓدٖ هطدشجٕ سجًردح ػِد ٠خ٘ض٣دش غدْ ٘٣دحد ١ج٣دٖ جُؿردحسٕٝ
جُٔطٌردش ٕٝك٤دإض ٢ذٜدْ ٘٣ ٝطِدن ذٜددْ جُد ٠جُ٘دحس  ٝأٓدحٓ ْٜكشػدد ٕٞغدْ ٘٣دحد ١ج٣دٖ هحذ٤ددَ
()6
ك٤إض ٢ذً ٚزجُي غْ ٘٣حد ١ج ٖ٣جُكحعذ ٕٝك٤ظٔ ٕٞجُ ٚ٤كأٗ ٚجٓحٓ ْٜجُ ٠جُ٘حس"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

جذٖ ًػ٤ش جذ ٞجُلذج ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح,ٚ٣دجس جالد٣حٕ( جُوحٛش0 306-305/6,) 1911-ٙ
عٞسز جالٗر٤حء  ,جال0 )23( ٚ٣
عٞسز جُؼٌ٘رٞش  ,جال0 )69( ٚ٣
عٞسز ٞٛد  ( ,جال0 )11 ٚ٣
عٞسز جُوقـ  ,جال0 )11( ٚ٣
جُخ, ١ٞ٤ػػٔحٕ ذٖ قغ ٖ٤ذٖ جقٔذ ,دسز جُ٘حفكٓ ,ٖ٤طرؼس جك٤غص جُٞعحّ(,ذـذجد –خ ش ),
ؿ 0 111
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جُٔركع جُػحٗ٢
جُشؤ٣س جُغ٤حع٤س  ٝجالؾطٔحػ٤س
جُشؤ٣س جالؾطٔحػ٤س
جُشؤ٣س جُغ٤حع٤س
سؤ٣س جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘)ٚ
ك ٢أ٣حٓ ٚجألخ٤شز
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الرؤية امجتماعية
إٔ ٖٓ جًػش جالٓٞس ضأغ٤شج ك ٢جُوِٞخ جالٛطٔحّ ذحٌُحتٖ جُرؾش , ١جٗ٘ح ٗش٣ذ ٓؿطٔؼدح ذٌدَ
ٓؼددحٗ ٢جالٗغددحٗ٤س ٣كطددشّ جالٗغددحٕ ٣ ٝودد ْ٤جًرددش ٝصٕ ُإلٗغددحٗ٤س ٓ ,خِلددحش جُكددشٝخ ٝ
جُ٘ضجػدحش ًػ٤دشز ؾددذج ضدإد ١جُدٛ ٠ددذّ جُٔؿطٔدغ ٓددٖ خدوٍ هطدَ جُشؾددحٍ  ٝضدشى جُ٘غددحء
غٌِ ٠ذأصٝجؾٖ  ٝجالهلحٍ ٣طدحٓ ٠ذدو ٓؼ٤دَ ُٔٞجؾٜدس جُك٤دحز ٓ ٝغدطؿذجضٜح  ,إٔ قدشؿ
جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد(٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚػِددٓ ٠ؾددشٝػ ٚجالفددوق ٢أرج ذدد٣ ٚشكددغ
جُخوف  ٢ٜ٘٣ ٝجُٔ٘حصػس جُطٗ ٢ؾأش ذ ٖ٤جُٔغِٔ ٖ٤عٞجء ًحٗص ع٤حع٤س ج ٝجؾطٔحػ٤دس .
ذرق٤شض ٝ ٚهذسض ٚػِ ٠أدسجى ٓح ضإ ٍٝذٜح جالٓٞس أرج ذ ٚعرحهح جُ ٠جُقِف ق٤ع ًحٗدص
ٛددز ٙجُغددٔٓ ٚددٖ جعددٔ ٠جُٔطحُددد جُؾددشػ٤س ُططكوددن ذدد ٚجالخددٞز جُطدد٘٣ ٢ؾددذٛح ُٜددْ(ٝ , )1
٣قل ْٜجُخحُن ذو ُٚٞضؼحُ ٠أوما المإمىيه أخدى فأصدلحىا بديه أخدىيكمُ ٝ )2(دزجُي
جػط٘ ٠جُوشإٔ جٌُش ْ٣ذحُقدِف ًػ٤دشج أٓدش ذد ٝ ٚضشؿردح ك٤د٣ٝ ,ٚؼدذ جالفدوـ ٓدٖ سًدحتض
جالٔ٣ددحٕ جُطدد ٢ضددذػُ ٞوٓددش ذددحُٔؼشٝف  ٝجُٜ٘دد ٢ػددٖ جٌُٔ٘ددش أرج جٓددش ذدد ٚهللا  ٝدػدد٠
جُٔغُِِٔ ٖ٤ؼَٔ ذُ ٚر٘حء ٗغ٤ؽ ٓؿطٔغ ه ١ٞهحدس ػٌِٓ ٠حككدس جُؾدش  ٝجالؽدشجس ُطغدٞد
جُٔدإٓ٘ ٖ٤ػوهددس جؾطٔحػ٤دس ٣غددٞدٛح جُطٌحكدَ  ٝجُشخددحء  ٝ ,إٔ ٛدز ٙجالٓددٞس ٣طكدطْ ػِدد٠
جُٔغددِْ جُو٤ددحّ ذٜددح ٓددٖ جفددوـ ذدد ٖ٤جُٔددإٓ٘ ٖ٤ذددَ ٝذدد ٖ٤جُ٘ددحط ػحٓددس ُ ٝطغددطوش جُك٤ددحز
()3
جالؾطٔحػ٤س  ٝضٌ ٕٞػحٓشز ذحُٞد  ٝجالخحء
٣ٝرذ ٝجٕ ًَ ٓحرًش ال  ٌٖٔ٣جٕ ٣ـ٤دد ػدٖ كٌدش جُخِ٤لد ٚجُكغدٖ ذدٖ ػِد ( ٢سمد ٢هللا
ػ٘ )ٚكوذ رًش جذٖ عؼذ ٓحسأ٣ص جخدٞف ٓدٖ جُكغدٖ ذدٖ ػِدٝ ٢ػٔدش ذدٖ ػردذ جُؼض٣دض ,
ًإٔ جُ٘دحس ُدْ ضخِدن جال ُٜٔدح(ٝ )4جٕ ٛدزج ٓدح جكقدف ػ٘د ٚذوُٞدًٝ ٚحٗدص ؾٔدحؾْ جُؼدشخ
ذ٤ذ٣ , ١غحُٔ ٖٓ ٕٞعحُٔص ٣ٝكحسذٓ ٕٞدٖ قحسذدص  ,كطشًطٜٔدح جذطـدحء ٝؾد ٚهللا ( )5جٕ
ٛزج جٌُوّ هذ ه َ٤سدج ػِ ٖٓ ٠صػْ جٕ جُخِ٤لً ٚحٕ ٣شؿد ك ٢جُخوك٣ ٌُٖٝ ٚردذٓ ٝدٖ
ًددَ ٓددحرًش جٕ جُخِ٤لدد ٚهددذ سجػددٓ ٠قددِكس جالٓددٝ ٚجُٔؿطٔددغ ُِٞفدد ٍٞجُدد ٠جالٛددذجف
جُغحٓٓٝ ٚ٤شمحز هللا0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جُقوذ , ٢جُكغٖ ذٖ ػِ, ٢ؿ 0 342
عٞسز جُكؿشجش  ,آ0 )10( ٚ٣
جُكذجد ,جقٔذ ذٖ ػرذ جُؼض٣ض  ,جخوم جُ٘ر( ٢فِ ٠هللا ػِٝ ٢عِْ) ك ٢جُوشجٕ ٝجُغ٘, ٚه, 2دجس
جُـشخ جالعوُٓ(,٢ر٘حٕ0 921/2,)ّ1999-
ٓكٔذ ذٖ عؼذ  ,جُطروحش جٌُرش, ٟدجس فحدس(ذ٤شٝش-خ ش )0 391/5,
جُٔقذس ٗلغ,312-316/1,ٚجُغٞ٤ه ,٢ؾوٍ جُذ ٖ٣ذٖ جذ ٢ذٌش  ,ضحس٣خ جُخِلحء ,ضكو٤ن قٔذ١
جُذٓشدجػ ٌٓ ,طرس ٗضجس ٓقطل ٠جُرحص  ( ,جُوحٛشز –  , )2004ؿ 0 142

الرؤيه السياسية
إٔ جُٔل ّٜٞجُؼحّ ُِغ٤حعس  ٞٛقغٖ جُطذذ٤ش ك ٢ه٤حدز جُشػ٤س أُ ٠ق٤دحز أكندَ ٓ ٝغدطورَ
صجٛددش ٝ ,أعددططحع جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚإٔ ٣ؿؼددَ جُطٔأٗ٘٤ددس ٝ
جالٓحٕ ك ٢جُذُٝس جُؼشذ٤دس جالعدوٓ٤س ذؼدذ جٕ ًحٗدص ضغدٞدٛح جُقدشجػحش  ٝضغدطؼش كٜ٤دح
جُلط٘س ٖٓ خدوٍ هشقدُٔ ٚؾدشٝػ ٚجالفدوق ٢جٌُر٤دش ,ألٕ جُغ٤حعدس ٛد " ٢سأط ٓدحٍ
جُِٔددي  ٝ ,ػِٜ٤ددح جُطؼ٣ٞددَ كدد ٢قوددٖ جُددذٓحء  ٝقل د جألٓددٞجٍ ٘ٓ ٝددغ جُؾددشٝس  ٝ ,هٔددغ
جُددذػحس  ٝجُٔلغددذ ٝ , ٖ٣جُٔ٘ددغ ٓددٖ جُطظددحُْ جُٔددإد ١جُدد ٠جُلط٘ددس  ٝجالمددطشجخ "(ٝ )1
ضؾ٤ش جُٔقحدس جُطحس٣خ٤س جُد ٠إٔ ُِكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚأكٌدحسج ع٤حعد٤س ٝ
ًحٕ ٣طقق ذرؼذ جكٌحسً ٝ , ٙحٕ ُ ٚػوَ سجؾف ك ٢جعطوشجء جالقذجظ ( ,)2ق ٖ٤خحهدد
ٝجُدذ ٙهدحتو " هددذ أٓشضدي كؼقدد٤ط٘ ... ٢أٓشضدي ٣دد ّٞجقد٤و ذؼػٔددحٕ (سمد ٢هللا ػ٘دد )ٚإٔ
ضخددشؼ ٓددٖ جُٔذ٘٣ددس ك٤وطددَ ُ ٝغددص ذٜددح  ,غددْ أٓشضددي ٣دد ّٞهطددَ جالضرددح٣غ قطدد٣ ٠حض٤ددي ٝكددٞد
جالٓقحس  ٝجُؼشخ  ٝذ٤ؼس ًَ ٓقش  ,غْ جٓشضي ق ٖ٤كؼَ ٛدزجٕ جُدشؾوٕ ٓدح كؼدو جٕ
ضؿِددظ كدد ٢ذ٤ط دي قطدد٣ ٠قددطِكٞج "( ٝ )3ذوددٗ ٠حفددف ُٞجُددذ ٙقدد ٖ٤صػددْ جُخددشٝؼ جُدد٠
جُرقشز هحتو" ٣حأذص دع ٛدزج جالٓدش كدإٔ ك٤د ٚعدلي دٓدحء جُٔغدِٔٝ ٝ ٖ٤هدٞع جالخدطوف
ذ٣ ٝ )4(ْٜ٘٤رذ ٝجٕ ُِخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚهدشجءز قو٤و٤دس ٝجمدكس ٝ
فحترس ٖٓ خوٍ ٓح ؾش ٖٓ ٟجقذجظ ققِص كؼو ً ٝأٗ ٚؽخـ جُذٝجء ُٜزج جُذجء.
ً ٝددزجُي أغرطددص جُٞهددحتغ ذددإٔ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘ددٔ٣ )ٚطِددي سؤ٣ددس
ٓغطورِ٤س ٖٓ خوٍ جػٔحُ ٚجُؼذ٣ذز  ٝهشجءضُ ٚوقدذجظ ذقدٞسز ٝجهؼ٤دس كودذ ًدحٕ ٣ؼدشف
ٓح ٣ش٣ذٝ ٙجمكح ٣ ٝؼشف ٓح ضكطحؾ ٚجالٓس أٗزجى ٖٓ خوٍ ٝمٞـ جُٔشجقَ ك٢
جُٔلحٝمحش ٝٝمدؼ ٚجُؾدشٝه جُؾدحِٓس جُطد ٢ضؾدَٔ ؾٔ٤دغ جكدشجد ٓؼ٤طدس ٓ ٝدح آُدص جُ٤دٚ
جُ٘طحتؽ ٓ ٝؼشكس جُؼٞجتن ٤ً ٝل٤س جُطـِدد ػِٜ٤دح  ٝجغردص هذسضد ٚجُغ٤حعد٤س  ٝجُو٤حد٣دس كد٢
جُوذسز ػِ ٠جُط٘ل٤ز ك ٢رجُي جُظشف جُقؼد  ٝضشى ُ٘دح ٓؼدحٕ ٗ٤دشز كد ٢كود ٚجُخدوف ٝ
جُٔقحُف  ٝجُٔلحعذ ٓ ٝوحفذ جُؾش٣ؼس  ٝجُٔلحٝمحش  ٝجُطـِدد ػِد ٠أٛدٞجء جُ٘لدٞط ٝ
جٓشجمددٜح  ٝجذطـددحء ٓددح ػ٘ددذ هللا كحالعددش جُكحًٔددس  ٝجالقددضجخ جُ٘حؽددطس  ٝجُٔإعغددحش
جُوحتٔس ك ٢جؽذ جُكحؾس ُلوٓ ٚذسعس جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚكد ٢سجخ
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جُقذع  ٝضٞف٤ذ جُقق  ٝقوٖ جُذٓحء  ٝؾٔغ جٌُِٔس قط ٠جعطكن كد ٢رجُدي إٔ ٣طِدن
()5
ػِ ٚ٤ذحِٗٓ ٚي جُشؤ٣س جالفوق٤س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5

جذٖ جُطوطلٓ, ٢كٔذ ذٖ ػِ ٢جُطرحهد  ,جُلخش ١ك ٢جالدجخ جُغِطحٗٝ ٚ٤جُٞال٣حش جُذ,ٚ٤٘٣دجس
فحدس ,ذ٤شٝش ,)1966-ؿ . 19
جُٜٔذج , ١ٝجعٔحػ َ٤خِٞٓ ,َ٤هق ج َٛجٌُٞك ٖٓ ٚجالقذجظ جُغ٤حع ٚ٤ك ٢جُؼقش جالٓ, ١ٞسعحُس
ٓحؾغط٤ش ٤ًِ ,س جُطشذ ,ٚ٤ؾحٓؼس د٣حُ ,2004 ٠ؿ . 60
جُطرش ,١ضحس٣خ. 456/4 ,
جذٖ ًػ٤ش ,جذ ٞجُلذجء ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح0 ٚ٣دجس جُش٣حٕ  (,جُوحٛش230-229/2,)1911-ٙ
جُقوذ , ٢جُكغٖ ذٖ ػِ , ٢ؿ .11

 ٝػِ ٠جُ٘و٤ل ٓح ضل ٙٞذ ٚجُرؼل ق٤ع رًش (ذشًِٔٝحٕ)" أٌٗ٣ ُْ ٚدٖ رُدي جُوحتدذ جُطد٢
ض٘طظش ٙجُذُٝس أٗزجى "( ٝ )1رًش جخش ذأٗ٣ ٚلنَ جُك٤حز جُغِٜس إٔ فلحض ُْ ٚضٌٖ ٓ٤ٜدأز
ُِخوكس  ُْ ٝضٌٖ ُ٤ٓ ٚضز أػظْ ٓدٖ أٗد ٚأذدٖ جُخِ٤لدس ػِد ٢ذدٖ جذد ٢هحُدد ( سمد ٢هللا
()2
ػ٘ٝ )ٚضِي الضٌل َ٤ُ٘ ٢جٌُٔحٗس"
إٔ ٓح ضل ٙٞذٛ ٚدإالء ٓدشدٝد كودذ أٝسدش جُٔقدحدس  ٝجُٔشجؾدغ جُطحس٣خ٤دس ػدٖ ؽدشػ٤س
جُخوكس  ٝأ٤ِٛس جُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘دُ )ٚدزُي جالٓدش كودذ رًدش ( أذدٞ
ذٌدددش جُؼشذدددٝ ,)3(٢جُوحمددد ٢ػ٤دددحك(ٝ ,)4أذدددٖ ًػ٤دددش  ٝ )5(,ؽدددحسع جُطكح٣ٝدددس(ٝ,)6
جُٔ٘ح )2()١ٝذحًٗ ٚحٗص ُِخِ٤لس جُكغدٖ ذدٖ ػِدٌٓ ٢حٗدس ٜٓ ٝحذدس كدٗ ٢لدٞط جُٔغدِٔٝ ٖ٤
ذ٣ٞغ ذحُخوكدس ً ٝدحٕ جُكغدٖ ؾدٞجدج ًشٔ٣دح  ٝأؽدر ٚذشعد ٍٞهللا خِودح  ٝخِودح )1(.كندو
ػٖ أٗ ٚأكنَ أ َٛصٓحٗد ٚكد ٢جُؼردحدز  ٝجُلود ٝ ٚجُغد٤حدز كودذ هدحٍ ػ٘د ٚسعد ٍٞهللا ()
(( أٓح جُكغٖ كِ٤ٛ ٚرط ٝ ٢عإدد )9()) ١ق ٖ٤ذح٣ؼد ٚجُٔغدِٔ ٖ٤ذحٌُٞكدس ذؼدذ جعطؾدٜحد ٝ
جُذ ٝ ٙجفرف خِ٤لس ُِٔغِٔ ٝ ٖ٤جخش جُخِلحء جُشجؽذ ٖ٣ذ٘قد٣ ٝ )10(ٚردذ ٝإٔ ٓدٖ ٔ٣طِدي
ُخِن َ ٝخِن ٤ٛ ٝرس  ٝعإدد سع ٍٞهللا فدِ ٠هللا ػِ٤د ٝ ٚعدِْ) أقدن إٔ ٣ردح٣غ ٣ ٝطردغ ٝ
٣وٞد جُٔغِٔ ٖ٤ك ٢جقِي جُظشٝف  ٝأخطشٛح ألٗ٣ ٚغ٤ش ذٜذ ١فحقد جُؾدشع ُٜ ٝدزج
٣ش ٟأذٖ خِذ ٕٝإٔ قو٤وس جالٓس جُ٘ظش٣س كٓ ٢قحُكس جالٓس ُدذ ٝ ْٜ٘٣دٗ٤دح ٝ ْٛجُخِ٤لدس
٣ش ٟرجُي ك ٢ق٤حض ٝ , ٚضرغ رُدي ُ٘٤ظدش ُٜدْ ذؼدذ ٓٔحضد٣ٝ ٚودُٜ ْ٤دْ ٓدٖ ٣طد ٠ُٞجٓدٞسْٛ
()11
ًٔح ًحٕ ٣ ٞٛطٞالٛح ٣ ٝػو ٕٞذ٘ظش ُْٜ ٙك ٢رُي ًٔح ٝغوٞج ك ٢عٞج.ٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ضدددحس٣خ جُؾدددؼٞخ جالعدددوٓ, ٚ٤ضشؾٔدددس جُدددذًطٞس ٗر٤دددَ كدددحسط ٤٘ٓٝدددش جُرؼِرٌددد ,٢ه , 3دجس جُٔو٣دددٖ٤
(,ذ٤شٝش,)1960-ؿ 0 121
ؽددِر , ٢جقٔددذ ,جُطددحس٣خ جالعددوٓٝ ٢جُكنددحس ٙجالعددوٌٓٓ, ٚ٤طرددس جُٜ٘ندد ٚجُٔقددش ( ,ٚ٣جُوددحٛش-ٙ
0 33-32/2,)1966
جذٖ جُؼشذ , ٢جذ ٞذٌش ,جقٌحّ جُوشجٕ ,دجس جُٔؼشك(,ٚذ٤شٝش-خ ش )0 122/4,
جُ٘ ,١ٝٞجذ ٞصًش٣ح ٓك ٢جُذ٣ ٖ٣ك ٠٤ذٖ ؽشف ,ؽشـ جُ٘ ١ٝٞػِ ٠فك٤ف ٓغِْ 0 201/12,
جذٖ ًػ٤ش  ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح0 134/11 ,ٚ٣
0جالرسػددٓ ,٢كٔددذ ذددٖ ػِدد ٢ذددٖ ٓكٔذ,ؽددشـ جُطكح٣ٝدد,ٚجٌُٔطد جالعددوٓ( ,٢ذ٤ددشٝش-خ ش ) ,ؿ
0 545
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جُٔ٘ح ,١ٝػرذ جُشؤٝف ,ك٤ل جُوذ٣ش ؽشـ جُؿحٓغ جُقـ٤ش ,دجس جُلٌش ُِطرحػٚ
ٝجُ٘ؾش( جُوحٛش0 499/2,)ّ1922-ٙ
جُ٤ؼوٞذ ,٢ضحس٣خ0 144/1 ,
جٍ خٔ٤ظ ػػٔحٕ ,جالقحد٣ع جُٞجسد ٙذؾإٔ جُغرط ,ٖ٤سعحُس ٓحؾغط٤ش ُْ ضطرغ ذؼذ ؿ 0 212
جُغٞ٤ه , ٢ؾوٍ جُذ , ٖ٣ضحس٣خ جُخِلحء  ,ؿ 145
جُٔوذٓٓ , ٚطرؼس جٌُؾِق (,ذ٤شٝش-خ ش ),ؿ 0 125

 ٝهدددحٍ سعددد ٍٞهللا ( (( )ػِددد ٌْ٤ذغددد٘طٝ ٢عددد٘س جُخِلدددحء جُشجؽدددذ ٖ٣جُٜٔدددذٓ ٖ٤٣دددٖ
ذؼذ ٝ )1())١هذ قذد جُشعد ٍٞجٌُدشٓ )( ْ٣دذز جُخوكدس جُشجؽدذز (( جُخوكدس كد ٢جٓطد٢
غوغ ٕٞع٘س غْ ِٓي ذؼذ رُي))( ٝ )2هذ ًِٔص ضِي جُػوغ ٕٞع٘س ذخوكس جُكغٖ ذٖ ػِد٢
( سم ٢هللا ػ٘ ٝ ,)3()ٚذزُي  ٌٕٞ٣جُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د ) ٚخدحٓظ
جُخِلددحء جُشجؽددذ٣ ٝ )4(ٖ٣رددذٓ ٝددٖ رُددي إٔ ُِخِ٤لددس قددن جالؾطٜددحد كدد ٢ج ١جٓددش ٣خددـ
جُٔغِٔ ٝ ٖ٤ػِ ٠جالٓس جالخز ذٜزج جالٓدش  ٝجالػطدشجف ذد ٝ ٚجُطحػدس ُِخِ٤لدس  ,ػِد ٠إٔ
 ٌٕٞ٣جالؾطٜحد فحدس مٖٔ جُكورس جُشجؽذز  ٝذزُي ٌ٣دٛ ٕٞدزج جالؾطٜدحد ٓ٘وردس ُِخِ٤لدس
جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚكأٗ ٚضدشى جُِٔدي ال ُوِدس  ٝالُزُدس  ٝالُؼِدس ذدَ ُشؿردس
قوددٖ دٓددحء جُٔغددِٔ ٝ ٖ٤ؾٔددغ جٌُِٔددس ُ ٝددْ جُؾددَٔ قطدد ٠ه٤ددَ كدد ٢ػحٓدد ٚػددحّ جُؿٔحػددس
ٓشجػ٤ح جٓش جُذٓ ٝ ٖ٣قِكس جالٓس.
إٔ ٖٓ ٘٣ؿف ك ُْ ٢ؽَٔ جالٓس  ٝضٞق٤ذ ًِٔطٜح ذـل جُ٘ظش ػٔح ًحٕ ػِ ٚ٤كد٘ٓ ٢قدد
ٓؼ ٖ٤أ ٖٓ ٝد٘ٓ ٕٝقد ك٤ؾحس جُ ٖٓ ٠ػَٔ ٛزج جُؼَٔ ذحٗ ٚهحتذ ٝسؾَ ع٤حعدٗ ٚدحؾف
 ,هحٍ سع ٍٞهللا ( (()جٓ ٍٝح ٣ون ٠ذ ٖ٤جُ٘دحط كد ٢جُدذٓحء ))( )5كدأٓش جُدذٓحء ػظدْ٤
 ّٞ٣جُو٤حٓٝ ٚجُؼَٔ ػِ ٠قلظٜٔح ك ٢جُدذٗ٤ح ٓدٖ ٓوحفدذ جُؾدش٣ؼٝ ٚمدشٝس ٙالعدطٔشجس
جُك٤حز جالُٓ٘ٝ , ٚزُي قشؿ جُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد ( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚػِد ٠جُقدِف
قو٘ح ُِذٓحء ٝهحٍ ك ٢خطردس ُدٝ " ٚجٗدٗ ٢دح شًْ ً٘ظدشُ٘ ١لغدٝ ٢جس ٟسأ٣دح كدو ضدشدٝ
ػِ ٢سأ ٢٣جٕ جُز ٖ٣ضٌش ٖٓ ٕٞٛجُؿٔحػ ٚجكنَ ٓٔح ضكرٓ ٕٞدٖ جُلشهد٣ٝ )6( "ٚردذ ٝجٕ
جُخِ٤ل ٚجُكغٖ ذٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚكد ٢كٜٔد ٚجُؼٔ٤دن ُلوٜدٓ ٚشجػدحز جُطقدشكحش
ًحٗص ٗط٤ؿدس هر٤ؼ٤دُ ٚطشذ٤دس جُودشجٕ جٌُدشٝ ْ٣عد٘س جُٔقدطل , )(٠كودذ ًدحٕ ٓغدطٞػرح
ُٔوحفذ جُؾش٣ؼٝ ٚهحدسج ػِ ٠جُطٞك٤دن ذدٛ ٖ٤دذ ١جُؾدش٣ؼٝ ٚجُدذجكغ جُلؼِد ٢جُدز ١ػحؽدٚ
ًٝحٗص جؾطٜحدجض ٚكش٣ذ ٙكٓ ٢ؿدحٍ جُغ٤حعد ٚجُؾدشػٓٝ ٚ٤ر٘٤دح ػِد ٠سؤ٣طد ٚكدٓ ٢دح ضدإٍٝ
جُ ٚ٤جالٓدٞس ُدزُي كطكدص ُِٔغدِٔ ٖ٤جكحهدح سقرد ٚكد ٢ضكو٤دن ٝقدذز جالٓدٝ ٚضوقدْ فدلٜح
ٝجػحدز دٝسٛح جُكنحسٛٝ ١زج جُلو ٚجُذه٤ن ٝجُل ْٜجُؼٔ٤ن ٗكٖ ك ٢جؽدذ جُكحؾدُ ٚلٜٔدٚ
()2
ٝجُؼَٔ ذ ٚك ٢ق٤حض٘ح جُٔؼحفشز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جذ ٢دجٝدٓ ,كٔذ ذٖ ٗحفشجالُرحٗ ,٢فك٤ف عٖ٘ جذ ٢دجٝدٌٓ,طرس جُطشذ ٚ٤جُؼشذُ ٢ذ ٍٝجُخِ٤ؽ,
( جُش٣حكٛ1405-ـ)0 201/4,
جُطشٓز ,١عٖ٘ جُطشٓز0 259/2 ,١
جذٖ ًػ٤ش  ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح0 6/1, ٚ٣
جُوِوؾ٘ذ ,١جذ ٞجُؼرحط ذٖ جقٔذ ذٖ ػِٓ, ٢أغش جالٗحك ٚكٓ ٢ؼحُْ جُخوك ,ٚضكو٤ن ػرذ جُغطحس جقٔذ
جُلشؼ ,ػحُْ جٌُطد( ,ذ٤شٝش_ خ ش )  , 105/1,جُـ٤ع ,خحُذ ٓكٔذ ٓ,ش٣ٝحش خوكس ٓؼح ٚ٣ٝك٢
ضحس٣خ جُطرش, ١دجس جالٗذُظ جُخنشجء ( ,جُغؼٞد, )ّ2000-ٚ٣ؿ 0 155
جُرخحس ,١فك٤فً ,طحخ جُذ٣حش سهْ 0 6164
جذ ٞق٘٤ل , ٚجقٔذ ذٖ دجٝد ,جالخرحس جُطٞجٍ  ,ضكن ػرذ جُٔ٘ؼْ ػحٓش ٓ,شجؾؼس د 0ؾٔحٍ جُذٖ٣
جُؾ٤حٍ ٌٓ,طرس جُٔط٘ر(, ٢ذـذجد-خ ش ),ؿ 200
جُقوذ, ٢جُكغٖ ذٖ ػِ ,٢ؿ 0 351

رؤية الخليفة الحسه به علي ( رضي هللا عىه ) في أيامه األخير
ٝذو٤ص ؾزٝز جكٌحس ٙضطوذ ٗك ٞسؤٓ ٚ٣غطورِ٣ ٞٛ ٝ ٚ٤طدأُْ ذٔشمد ٚجُدز ١هرند ٚسذد ٚك٤دٚ
أرج هحٍ الخ ٚ٤جُكغ ٖ٤ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د ٝ " )ٚأٗد ٝ ٢أ ٓدح أس ٟإٔ ٣ؿٔدغ هللا
ك٘٤ح جُ٘رٞز  ٝجُخوكس  ,كدو جػشك٘دي ٓدح أعدطخلي عدلٜحء جٌُٞكدس كدأخشؾٞى"( ٝ)1أخردشٙ
ذأٗ ٚهِد ٖٓ ػحتؾدس (سمد ٢هللا ػٜ٘دح) إٔ ٣دذكٖ ٓدغ سعد ٍٞهللا ( )كوحُدص ٗؼدْ كدأرج
ٓص كأهِد رجُي جُٜ٤حٓ ٝ ,ح أ ٖ جُو ّٞجال ع٘ٔ٤ؼٗٞي  ,كأرج كؼِ ٞكو ضشجؾؼُٝ )2(, ْٜدْ
ٌ٣طق ذزجُي ذَ جذِـ ْٜذؼذّ أسجهس جُذٓحء ق ٖ٤هحٍ " جال ضخحكٞج جُذٓحء كدإٔ خلدطْ جُدذٓحء
كددو ضٜش٣وددٞج كدد ٢دٓددح  ,أدك٘دد ٢ٗٞػ٘ددذ ٓوددحذش جُٔغددًِٔ ٝ )3( ٖ٤ددحٕ ٓددشٝجٕ ذددٖ جُكٌددْ هددذ
ػددحسك دك٘دد ٚكدد ٢ؾددٞجس جُ٘ردد )( ٢كِددرظ جُكغددٓ ٝ ٖ٤ددٖ ٓؼدد ٚجُغددوـ قطدد ٠سد ٙأذددٞ
ٛش٣ددشز  ٝػددذد أخددش ٓددٖ جُقددكحذس غددْ دكددٖ كدد ٢ؾ٘ددد أٓدد ٚكحهٔددس جُضٛددشجء (سمدد ٢هللا
ػٜ٘ح)(ً ٝ )4دحٕ رُدي عد٘س (ٛ49ؿش٣دس) ٣ ٝ )5(,ردذ ٝإٔ سؤ ٟجُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ ػِد٢
(سم ٢هللا ػً٘ )ٚحٗص ضكَِ جالٓٞس ذؾٌَ ػووٗ٘ٓ ٝ ٢طوً ٝ ٢دحٕ ٓغدطوشج ُوقدذجظ
ذؾٌَ ده٤ن ٝ ٝجهؼ.٢
 ٝهذ ؽحء هللا عركحٗ ٝ ٚضؼحُ ٠إٔ ٞ٣هق ػِ٣ ٠ذ٣د ٚجُلط٘دس جٌُردشٛٝ ٟدزج ٓدح هحُد ٚسعدٍٞ
هللا ((( )إٔ أذ٘ٛ ٢دزج عد٤ذ ُ ٝؼدَ هللا إٔ ٣قدِف ػِد٣ ٠ذ٣د ٚذد ٖ٤كثطد ٖ٤ػظٔ٤طد ٖ٤ذدٖ٤
جُٔغددددِٔ ٝ,)6()) ٖ٤إٔ جفددددوـ رجش جُردددد ٖ٤ػظدددد ْ٤ػ٘ددددذ هللا هددددحٍ سعدددد ٍٞهللا ()
(( أالأخرشًْ ذأكنَ ٖٓ دسؾس جُق٤حّ  ٝجُو٤حّ هدحُٞج  :ذدو ٣حسعد ٍٞهللا هدحٍ  :أفدوـ
رجش جُر ٝ ٖ٤كغحد رجش جُر ٢ٛ ٖ٤جُكحُودس ))( ٝ )2ضردذ٘ٛ ٝدح أ٤ٔٛدس جالفدوـ كد ٢جُك٤دحز
جُرؾش٣س الٗ٘ٔ٣ ٚغ جُؾشٝس  ٝجُلغحد ك ٢جالسك ٣ ٝؿِدد جالٓدٖ  ٝجالُلدس  ٝجُٔكردس ٝ ,
ُٜزج كنِ ٚهللا عركحٗ ٝ ٚضؼحُ ٠ذوٗ ٍٞر ٚ٤ػِ ٠سً٘ ٖٓ ٖ٤أسًحٕ جالٔ٣حٕ ً ٝحٕ جُخِ٤لدس
جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘د٣ )ٚـدذ ػِدٓ ٠ؼح٣ٝدس ذدٖ جذد ٢عدل٤حٕ (سمد ٢هللا ػ٘د) ٚ
ك ًَ ٢ع٘س كوذّ رجش ٓشز كوحٍ ُٓ ٚؼح٣ٝس " الؾض٘٣ي ذؿحتضز ٓح جؾضش ذٜح جقذ هرِدي ,
()1
ٝال جؾ٤ض ذٜح جقذ ذؼذى  ,كحػطح ٙجسذؼحتس جُق كورِٜح"
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جذٖ ػرذ جُرش جذ ٞػٔش ٞ٣عق ذٖ ػرذ هللا ,جالعط٤ؼحخ كٓ ٢ؼشكس جالفكحخ  ,دجس جُؿ( ,َ٤ذ٤شٝش-
0 391/1,)1992
جُغٞ٤ه ,٢ضحس٣خ جُخِلحء ,ؿ 0 141
جُٔقذس ٗلغ, ٚؿ 0 141
جُ٤ؼوٞذ , ٢ضحس٣خ , 152-156/2,جُغٞ٤ه , ٢ضحس٣خ,ؿ 0 152
جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ ,ؿ , 123جذٖ جالغ٤ش  ,جٌُحَٓ /3ؿ  , 460جُزٛر , ٢ع٤ش جػوّ
جُ٘روء ,116/3,جذٖ ًػ٤ش ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح0 34/1,ٚ٣
جُرخحس , ١فك٤ف  ,سهْ جُكذ٣ع 0 2109
 ,جذ ٢دجٝد ,عٖ٘ جذ ٢دجٝد 122 ,
جقٔذ ٓ ,غ٘ذ جقٔذ جٌُٔطد جالعوٓ(, ٢ذ٤شٝش-خ ش)
ذشهْ (, )4911جذٖ قرحٕ ,جذٞقحضْ ذٖ ق٤حٕ جُغرط, ٢جالقغحٕ ك ٢ضوش٣د فك٤ف ذٖ ق٤حٕ,ضكق
ؽؼ٤د جالسٗحؤٝه ,قغ ٖ٤جالعذ ٓ,إعغس جُشعحُٛ1404, ٚـ ,ؿ  1321ذشهْ (. )5092
جُغٞ٤ه , ٢ضحس٣خ  ,ؿ146

ٛ ٝزج دُ َ٤ػِ ٠جٕ جُخِ٤لس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚض٘دحصٍ ذو٘حػدس  ٝفدلحء
ٗ٤س ٣ ُْ ٝظٔش ذ ٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤خقٔ ٚجُؼذجٝز  ٝجُرـندحء  ٝجٗدُ ٚغد٤ذ كد ٢جُدذٗ٤ح  ٝعد٤ذ كد٢
()1
جالخشز ذو ٍٞجُٔقطل(( )( ٠جُكغٖ  ٝجُكغ ٖ٤ع٤ذج ؽرحخ ج َٛجُؿ٘س))
٣ ٝرذ ٝجٕ جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚػدشف جُدذٗ٤ح  ٝجالخدشز  ٝأٜٔ٣دح خحُدذٝ .
ُٖٔ جُل٘حء  ٝجُؾلحء ق٤دع هدحٍ " جُٔدإٖٓ جعد٤ش كد ٢جُدذٗ٤ح ٣غدؼ ٠كد ٢كٌدحى سهرطد , ٚال
٣ددأٖٓ ؽدد٤ثح قطددِ٣ ٠ودد ٠هللا ػددض  ٝؾددَ ٣ ,ؼِددْ أٗددٓ ٚددأخٞر ػِ٤دد ٚكدد ٢عددٔؼ ٝ ٚذقددشٝ ٙ
ؾٞجسق ...ٚإٔ ٛزج جُكن جؾٜذ جُ٘حط  ٝقحٍ ذ ٝ ْٜ٘٤ذ ٖ٤ؽٜٞجض ٝ , ْٜأٗٔدح فدرش ػِد٠
()*()2
جُكن ٖٓ ػشف كنِ ٝ ٚسؾح ػحهرط.ٚ
إٔ ٖٓ ضٞفَ جُٛ ٠ز ٙجُ٘طحتؽ ُْ ضرو ٢جُدذٗ٤ح ٔٛدٓ ٝ ٚرِدؾ ػِٔدُٜ ٝ ٚدزج سقدَ جُد ٠سذدٚ
سجم٤ح ٓشم٤ح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1جُ٘٤غحذٞس , ١جذ ٢ػرذ هللا ٓكٔذ ذٖ ػرذ هللا ٓ ,غطذسى جُكحًْ  ,دجس جٌُطد جُؼِٔ( ,ٚ٤ذ٤شٝش-
ٛ1411ـ ). 166/3,
( )3د .عؼ٤ذ سٓنحٕ ٓ ,ؿِس جُٔغِٔ , ٕٞجُؼذد جال ,ٍٝجُٔشًض جالعوٓ( ٢جُوحٛش,)1964-ٙؿ . 452
ٝهذ ٝسد ه ٍٞجخش ٓؾحذ ٚرًش ٙجذٖ ًػ٤ش ذو ٍٞجُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ٝ " )ٚال ضقـش جُذٗ٤ح
(*)
جال كدد ٢ػددٓ ٖ٤ددٖ ػددشف قوددحتن جألٓددٞس ٝ ,جعددطن ػ٘ددذ ٙجُطقددٞس جُقددك٤ف ػددٖ هللا ٝجُك٤ددحز ٝجٌُددٝ ٕٞجُؿ٘ددٚ
ٝجُ٘ددحس ٝجُونددحء ٝجُوددذس ٝ,جعددطٞػد ذؼٔددن كودد ٚجُوددذ ّٝػِدد ٠هللا ضؼددحُ ٠كؼِٔددُِ ٠رددحهٝ ٢ضشكدد ٚػددٖ جُلددحٗ٢
ٝ,ج٣وٖ جٕ جُذٗ٤ح دجس جخطرحس ٝجذطوء ٝ ,ػِ ٚ٤كحٜٗح ٓضسػُ ٚوخشُٝ , ٙزُي ضكشس ٖٓ عد٤طشز جُدذٗ٤ح ذضخحسكٜدح
ٝص٘٣طٜح ٝذش٣وٜح ٝ,خنغ ٝجٗوحد ٝجعِْ ٗلغُ ٚشذ ٚحٛشج ٝذحه٘ح ًٝ ,دحٕ ٝفدَ جُد ٠قودحتن جعدطوشش كد ٢هِردٚ
عحػذض ٚػِ ٠جُضٛذ كٛ ٢ز ٙجُذٗ٤ح " ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘حٝ 199/11,ٚ٣جٕ ٖٓ ٛز ٙجُكوحتن ػِٛ ٠زج جُو ٞٛ ٍٞجُ٤وٖ٤
جُطحّ ذحٗ٘ح كٛ ٢ز ٙجُذٗ٤ح جؽدر ٚذحُـشذدحء ج ٝػدحذش ١عدرًٔ , َ٤دح هدحٍ جُ٘ردٓ ٢كٔدذ (ً (( )دٖ كد ٢جُدذٗ٤ح ًأٗدي
ؿش٣د ج ٝػحذش عر ,)) َ٤جُطشٓزً , ١طحخ جُضٛذ ,سهْ  ٞٛٝ , 2333قذ٣ع فك٤ف 0
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جُٔركع جُػحُع
جُشؤ٣س جُؼغٌش٣س
 - 1جُشؤ٣س جُؼغٌش٣س
 - 2جُشؤ٣س جُط٘ل٤ز٣س
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الرؤية العسكرية
جُكشخ  ٢ٛأخش ٝعِ٤س ُكَ جُخوكحش ذؼذ جعدط٘لحر ًدَ جُطدشم جُغ٤حعد٤س  ٝجُؾدشػ٤س ,
 ٝضؼددذ جُكددشٝخ خغددحسز ُِلددش٣و ٖ٤جُٔط٘ددحصػُٔ ٖ٤ددح كٜ٤ددح ٓددٖ خغددحتش ٓحد٣ددس  ٝذؾددش٣س
,العٔ٤ح جٕ ًحٗص ذ ٖ٤جُٔغِٔٗ ٖ٤لغ٣ ٝ ْٜغطػ٘ٛ ٖٓ ٢زج جُود ٍٞجُشذدحُِٗٞ ٢فد ٍٞجُد٠
جالٛددذجف جُغددحٓ٤س ًٔددح خحهددد هللا عددركحٗ ٝ ٚضؼددحُ ٠جُٔددإٓ٘ ٖ٤ذوُٞدد ٚضؼددحُ  ٠ودداتلىهم
حتو متكىن فتىة و يكىن الذيه هلل )1(كحُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘دُ )ٚدْ
 ٌٖ٣ذؼ٤ذج ػٖ جُكشٝخ  ٝكوٜٜح كوذ خحك ؿٔحسٛح ٓ٘ز ؽرحذ ٚػ٘ذ ٓؾحسًط ٚذحُلطٞقحش
جالعوٓ٤س كل ٢ع٘س (ٛ30ؿش٣س) ؿضج عؼ٤ذ جذٖ جُؼحؿ* هرشعطحٕ ً ٝحٕ ٓؼ ٚجُكغدٖ
 ٝجُكغ ٝ ٖ٤جذدٖ ػردحط (سمد ٢هللا ػد٘ ٝ ) ْٜجٗطِدن ٛدزج جُؿد٤ؼ ٓدٖ جٌُٞكدس( ٝ )2هدذ
قون جٗطقحسجش ًر٤شز ك ٢ذود كدحسط  ٝهرشعدطحٕ .أٓدح كد ٢ؾٜدس جُٔـدشخ كودذ خطدد
جُخِ٤لس ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ (سم ٢هللا ػ٘ )ٚك ٢جُ٘حط ٗ ٝدذ ذٜدْ كد ٢جُـدض ٝجُد ٠جكش٣و٤دح ,
كخشؼ ذؼل جُقكحذس ٓ٘ " ْٜػرذ هللا ذٖ جُضذ٤دش  ٝ ,أذد ٞرس جُـلدحس ٝ)3(١ػردذ هللا ذدٖ
ػرحط ٝ ,ػرذ هللا ذٖ ؾؼلش ٝ ,جُكغٖ  ٝجُكغ ٝ ")4(ٖ٤هذ قون ٛزج جُؿ٤ؼ جٗطقدحسجش
ًر٤شز ضٌِِص ذطٞعؼحش ذؼذ جٕ ذدزُٞج ؾٜدٞدج ًر٤دشز  ٝأعطؾدٜحد جٌُػ٤دش ٓد٘ ْٜكندو ػدٖ
ٓٞهل ٚك ٢جُذكحع ػٖ جُخِ٤لس ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ (سم ٢هللا ػ٘ )ٚػ٘ذ ققحس ٙك ٢دجس, ٙ
كوددذ هحضددَ جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚقطدد ٠ؾددشـ  ٝضِطددخ ٝؾٜدد ٚذحُددذٓحء (ٝ )5
ًزُي ًدحٕ ُد ٚجُدذٝس جٌُر٤دش كد ٢ه٤دحدز جُؿد٤ؼ قد ٖ٤ؽدحسى جذدح ٙكدٓ ٢ؼحسًد ٚعدٞجء كد٢
()6
ٓؼشًس جُؿَٔ أٓ ٝؼشًس فل ٖ٤أ ٝك ٢هطحٍ جُخٞجسؼ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عٞسز جُروش , ٙآ0 )193(ٚ٣
()1
(*) ع ؼ٤ذ ذٖ جُؼحؿ جالًٓ ١ٞحٕ هحتذ جُؿ٤ؼ ك ٢رُي جُرؼع ٝػَٔ ٝجُ٤ح ُؼػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ػِ ٠جٌُٞكٚ
ٝٝجُ ٢ػح ٟجُٔذ ٚ٘٣جُٔ٘ٞسُٔ ٙؼحٝ ٚ٣ٝهذ جػطضٍ جُلط٘٣ ُْٝ ٚوحضَ ٓغ ٓؼحٝ ٚ٣ٝهذٓ ٚجُكغ٤ُ ٖ٤قِ ٢ػِ٠
جُكغٖ ػ٘ذ ٝكحضًٝ ٚحٕ ٣رًٌٝ ٢حٕ عؼ٤ذ ذٖ جُؼحؿ جقذ ٖٓ ٗذذ ٚػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ (سك) ٌُطحذس جُٔقكق
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ُلقحقطٝ ٚؽرُٜ ٚؿط ٚذِٜؿس سع ٍٞهللا ( فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ) ضٞك ٢ع٘س ٛ59ـ ,جُطرش , ١ضحس٣خ232/5,
,جُزٛر ٢ع٤ش جػوّ جُ٘روء  , 445/3,جذٖ ػرذ جُرش ,جذ ٢ػٔش ٞ٣عق ذٖ ػرذ هللا ,جالعط٤ؼحخ كٓ ٢ؼشكس
جالفكحخ ,فككٝ ٚخشؼ جقحد٣ػ ٚػحدٍ ٓشؽذ ,دجس جالػوّ ,جالسدٕ ,2002-ؿ 0 222
( )2جُرورس ,١جقٔذ ذٖ ٣ك ,٠٤كطٞـ جُرِذجٕ ٌٓ ,طرس جُٜوٍ (,ذ٤شٝش, 326/1,)1913-جُط٤ش , ١ضحس٣خ,
 ,269/4جذٖ جالغ٤ش ,جٌُحَٓ ك ٢جُطحس٣خ  ,109/3,جذٖ خِذ , ٕٝضحس٣خ0 135/2 ,
( )3جُٔحٌُ ,٢جذ ٞذٌش ػرذ جُِغ ذٖ ٓكٔذ ,س٣حك جُ٘لٞط  ,دجس جُـشخ جالعوٓ ( , ٢ذ٤شٝش )1913-
0 901/1,
(ٓ, ٌَ٤ٛ )4كٔذ خ٤ش ,جُؿٜحد ٝجُوطحٍ ك ٢جُغ٤حع ٚجُؾشػ , ٚ٤ذ٤شٝش, 556/1 ,1993-فحُف ٓقطل, ٠
ُ٤ر٤ح ٖٓ جُلطف جالعوٓ ٢قط ٠جؽطـحٍ جُخوك ٚجُلحهٔ(, ٚ٤ذ٘ـحص ,)1994-١ؿ  ,41جُقوذ, ٢ػِٓ ٢كٔذ
,جُؾشف ٝجُطغحٓ ٢ذكشًس جُلطف جالعوٌٓٓ , ٢طرس جُقكحذ , ٚجُؾحسه )2001-ٚؿ 0 19
( )5جذٖ عؼذ ,جُطروحش ,121 /1 ,جُطرش ,١ضحس٣خ, 392- 315/4 ,جذٖ جُؼشذ , ٢جذ ٞذٌش  ,جُؼٞجفْ ٖٓ
جُوٞجفْ ,ضكق ٓكد جُذ ٖ٣جُخط٤د (ذ٤شٝش,)ّ1929-ؿ . 141
جُطرش , ١ضحس٣خ . 141-113/5 ,
()2

أٓدح كدد ٢قشٝذدٓ ٚددغ ٓؼح٣ٝددس ذدٖ أذدد ٢عددل٤حٕ (سمد ٢هللا ػ٘دد )ٚهددحّ ذط٤ٜثطد ٚؾ٤ؾددح ًر٤ددشج
ٓؼظًٔ ٖٔٓ ْٜحٕ ضكص سج٣س  ٝجُذ ٙؾِٓ ْٜدٖ جُقدكحذس  ٝجُطدحذؼٝ ٖ٤كد ٢أغ٘دحء جُٔغد٤ش
ػغٌش ك ٢جُٔذجتٖ  ,كٌٖٔ ُ ٚجُؿشجـ ذٖ ع٘ح ٕ جألعدذٝ ١هؼ٘د ٚكد ٢كخدز ٙك٘دضف ٗضكدح
ؽددذ٣ذج  ٝػِدد ٠جُددشؿْ ٓددٖ رُددي كوددذ ضٌٔددٖ " ٝهددرل ػِددُ ٠ك٤ددس جُؿددشجـ غددْ ُٞجٛددح كددذم
()1
ػ٘و"ٚ
 ٝهذ جٝمف ذؼل جُرحقػ ٖ٤ذإٔ جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘دُ )ٚدْ ٣خدشؼ ُِٔٞجؾٜدس
ذَ ًحٕ ك٤ٗ ٢ط ٚجُقِف ٌ٣ ُْ ٝدٖ قش٣قدح ُِوطدحٍ  ٝأٗدً ٚدحٕ ٓؼحسمدح ُخدشٝؼ جُخِ٤لدس
ػِ ٢ذٖ جذ ٢هحُد (سمد ٢هللا ػ٘دُ )ٚوطدحٍ جٛدَ جُؾدحّ ٝ .هدذ ذدشسٝج ًوٜٓدْ ذأؽدطشجه
جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚق ٖ٤هحٍ  ٝهللا ألجذح٣ؼٌْ أال ٓح جهدٌُ ٍٞدْ هدحُٓ ٞدح ٛدٞ
؟ هحٍ ضغدحُٔٓ ٕٞدٖ عدحُٔص  ٝضكدحسذٓ ٕٞدٖ قحسذدص(٣ ٝ )2ردذ ٝإٔ جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ
ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚهذ ٗظش جُ ٠جٓٞس أذؼذ ٓٔح ًحٗٞج ٣طقٞس٣ ٝ ٕٝوطغ ذزُي جُلط٘دس
دجخَ ؾ٤ؾدًٔ ٚدح قدذظ كد ٢صٓدٖ أذ٤د ٚكندو ػدٖ رجُدي إٔ ٓدٖ ٣كٔدَ ػو٤دذز ٓ ٝردحدب
جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚأرج ُْ ٌ٣دٖ ٣درطٖ ؿ٤دش ٓدح ٣ظٜدش ٛ ٝدٓ ٞؼدشٝف كد٢
ؽؿحػط ٚك ٢جُٔٞجهق جُقؼرس كٖٔ ٣دطٌٖٔ ٓدٖ دم ػ٘دن هحػ٘د٣ ٚكدن ُد ٚإٔ ضخندغ ُدٚ
جالػ٘حم ُؾؿحػط ٚكٓ ٢ػَ ٛزج جُٔٞهق جُكشؼ  ٝهدذ ػردش ػدٖ ٗ٤طد" ٚأٜ٣دح جُ٘دحط إٔ هللا
ٛذجًْ ذأُ٘ٝدح  ٝقودٖ دٓدحتٌْ ذأخشٗدح  ٝهدذ عدحُٔص ٓؼح٣ٝدس  ٝإٔ أدسُ ١ؼِد ٚكط٘دس ٌُدْ ٝ
ٓطددحع جُدد ٠قددًٝ )3( "ٖ٤ددزُي جٝمددف ٓخحكطدد ٚذوُٞدد" ٚخؾدد٤ص جٕ ٣ؿدد٢ء ٣دد ّٞجُو٤حٓددٚ
عرؼ ٕٞجُلح ج ٝجًػش ج ٝجهَ ًِ ْٜض٘نف جٝدجؾ ْٜدٓح ًِ٣,ْٜغطؼذ ١هللا كٛ ْ٤ش٣ن دٓد" ٚ
(0)4
ً ٝدددزجُي أضغدددْ ذأعدددط٤ؼحذُ ٚألقدددذجظ جُخحسؾ٤دددس قُٞددد ٝ ٚهذسضددد ٚػِددد ٠ه٤دددحدز ؾٔدددح٤ٛش
جُٔغِٔ ٖ٤ك ٢رجُي جُٞهص جُٔؼوذ كندو ػدٖ هذسضد ٚػِد ٠جُط٘ل٤دز  ٝهدذ أضندف رجُدي ٓدٖ
خددوٍ ٓرددحدسز جُخِ٤لددس ٓؼح٣ٝددس ذددٖ أذدد ٢عددل٤حٕ(سمدد ٢هللا ػ٘دد ٝ )ٚهددشـ ٓؾددشٝػٚ
جالفوق ٢جٌُر٤دش  ٝأعدط٘لحر جُؾدشٝه جُؾدحِٓس  ٝجُودذسجش جُٔ٘حعدرس .إٔ جُوحتدذ جُدز ١ال
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ِٔ٣ي سؤ٣س ػغٌش٣س ٓغطورِ٤س ال ٣قِف ُِو٤حدز كٖٔ جٌُٖٔٔ ُِوحتذ إٔ ٣خٞك جُكدشخ ٝ
٤ٜ٣ددة أؾٞجتٜددح ُِؿٔددح٤ٛش ػددٖ هش٣ددن جُخطددد جُرِ٤ـددس ً ٝددحٕ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد٢
(سمدد ٢هللا ػ٘ددٓ )ٚددٖ خطرددحء جُؼددشخ ٝجٛددو ُٜددح كدد ٢أعددط٘لحس جُ٘ددحط( )5كنددو ػددٖ
ضٞمد٤ق كٌددشز جُدذكحع ػددٖ جُد٘لظ ٓ ٝشجػددحز جُٔقدحُف  ٝجُٔلحعددذ  ٝأػدوٕ ؽددؼحس هطدَ
جألؽشجس  ٝجُٔلغذ ٝ ٖ٣جالٓدش ذدحُٔؼشٝف  ٝذدزجُي ٌ٣دٓ ٕٞدٖ جُغدُٜٞس إٔ ٣أخدز ٓٞجكودس
جُ٘حط ػِ ٠أضخحر جُوشجس جُز٣ ١ش٣دذٛ ٙد ٝ ٞذحُطدحُ ٢أه٘دحع جُؿٔدح٤ٛش ذندشٝسز خدٞك
ٛز ٙجُكشخ ٜٓٔح ذِـص جُطنك٤حش جُٔحد٣س  ٝجُرؾدش٣س  ,كدأرج أٗطقدش كأٗد٣ ٚرودٓ ٠ضٛدٞج
ذحُ٘قش ٝذحُطحُ ٢ال٘٣ظش أقذ جُ ٠قؿْ جُخغحتش جٌُر٤شز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5

جُ٤ؼوٞذ , ٢ضحس٣خ0 149/2 ,
جذٖ عؼذ جُطروحش ,ضكق جُغِٔ ,212-216/1 ,٢جُطرش , ١ضحس٣خ 162/5,
جُ٤ؼوٞذ , ٢ضحس٣خ , 150/2 ,جُطرش , ١ضحس٣خ0 163/ 5 ,
جذٖ ًػ٤ش  ,جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح0 206 /11 ,ٚ٣
جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ ,جُ٤ؼوٞذ , ٢ضحس٣خ  , 126 /2 ,جُط٤ش , ١ضحس٣خ0 516 /5 ,

ٍ ٍِأٓح أرج كؾَ ك ٢جُكشخ كطٌ٘ٛ ٕٞحُي جُطحٓس جٌُرش ٝ ٟػِ ٚ٤كو ذدذ إٔ ٣ندغ جُوحتدذ
قغحذحض ٚجُذه٤وس ُِخغحتش جُٔطٞهؼدس ُِكدشخ ٓٝدح ٘٣دطؽ ػٜ٘دح ٓٝقد٤شج أذ٘دحء ذِدذُ ٝ ٙد٤ظ
ٓق٤ش ًشع , ٚ٤ػِٔح إٔ جُكشخ ضؾٌَ ػرثح ٓحد٣س  ٝذؾش٣ح ًر٤شج ُِـحُد  ٝجُٔـِدٞخ ,
ُٜ ٝزج سأ ٟجُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚقغدٔح كدٛ ٢دزج جُؿحٗدد ذحُٔٞجكودس
ػِ ٠جُقِف  .ذؼذ إٔ ذحدس ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ ٢عل٤حٕ (سم ٢هللا ػً٘ٔ )ٚح أغرطص جُشٝج٣دحش
جُطحس٣خ٤ددس ُٜ ٝددزج ك٤رددذ ٝإٔ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘ددُ )ٚددْ ٣ط٘ددحصٍ ػددٖ
مددؼق  ٝأٗٔددح ػددٖ هددٞز  ٝفددرـ ٚؽددشػ٤س أًػددش ٓددٖ خقددًٔ ٝ ٚددحٕ ذ٤ددذ ٙجُٔٞهددق ٓددٖ
خددوٍ جالػٔددحٍ جُطدد ٢هددحّ ذٜددح جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚػ٘ددذ ضغددِٔٚ
جُخوكددس كوددذ سضددد جُؼٔددحٍ  ٝأٓددش جالٓددشجء  ٝأُٝدد ٠أٛطٔحٓددح ًر٤ددشج كدد ٢جُؿدد٤ؼ كوددذ ؾ٘ددذ
جُؿ٘ددٞد  ٝكددشم جُؼطح٣ددح  ٝصجد جُٔوحضِددس ٓحتددس ٓحتددس كأًطغددد ذددزجُي سمددحً ٝ )1( ْٛددحٕ
ذٞعؼ ٚإٔ ٣وٞد قشذح ال ٞٛجدز كٜ٤ح مذ ٓؼح٣ٝدس ذدٖ جذد ٢عدل٤حٕ (سمد ٢هللا ػ٘دٝ )2()ٚ
ٛدددٔ٣ ٞطِدددي جُودددٞز  ٝجالسجدز  ٝجُؾدددؿحػس ٤ً ٝ ,دددق ال ٌ٣دددً ٕٞدددزجُي  ٝؾدددذ ٙجُكر٤دددد
جُٔقطل ٝ )( ٠أذ ٙٞجٌُشجس  ٝأٓ ٚجُضٛشجء ذنؼس جُشع.)( ٍٞ
إٔ جُػحذددص كدد ٢جُودد ٍٞكددً ٢ػ٤ددش ٓددٖ جُشٝج٣ددحش جُطحس٣خ٤ددس ,إٔ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد٢
(سم ٢هللا ػ٘ )ٚهذ ؾٜض ؾ٤ؾح ًر٤شج  ,قط ٠هحٍ ػٔش ٝذدٖ جُؼدحؿ ( ")3أسً ٟط٤ردس ال
ض ٢ُٞقطد ٠ضدذذش أخشجٛدح  ٝهدحٍ ٓؼح٣ٝدس ٓ ,دٖ ُدزسجس ١جُٔغدِٔ " ٖ٤أ ١ػٔدش ٝإٔ هطدَ
ٛإالء ٖٓ ُ ٢الٓٞس جُ٘حط ٖٓ ُد ٢ذ٘غدحتٓ ْٜدٖ ُد ٢ذند٤ؼ , ْٜكرؼدع جُ٤د ٚسؾِدٓ ٖ٤دٖ
هش٣ؼ( ٖٓ ,)4ذ٘ ٢ػرذ ؽٔظٔٛٝ,ح ػرذ جُشقٖٔ ذٖ عٔشز *
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

جالفلٜحٗ , ٢جذ ٞجُلشؼٓ ,وحضَ جُطحُر ,ٖ٤٤ضقك٤ف جذشج ْ٤ٛجُدض ,ٖ٣جفدذجس دجس جق٤دحء ػِد ّٞجُدذ, ٖ٣
( ذ٤شٝش, )1961-ؿ  ,55جُخشٞ٣هِ,٢ػِ ٢قغٖ  ,ضحس٣خ جُؼشجم ك ٢دَ جُكٌدْ جالٓد , ١ٞدجس
جُٔؼحسف ٓ( ,قش-خ ش ) ,ؿ 0 62
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جُقوذ , ٢جُكغٖ ذٖ ػِ , ٢ؿ 0 324
()2
جُرخحس ,١فك٤ف جُرخحس0 314 / 3 ,١
()3
جُطرش , ١ضحس٣خ 0 159 /5 ,
()4
(*) ػرذ جُشقٖٔ ذٖ عٔش ٙذٖ قر٤د ذٖ سذ٤ؼ ٚذٖ ػرذ ؽٔظ ذٖ ػرذ ٓ٘حف جُوش٣ؾد, ٢جعدِْ ٣د ّٞجُلدطف ًٝدحٕ جقدذ
جالؽشجف ٗ ,ضٍ جُرقشٝ ٙؿضج عؿغطحٕ  ٞٛٝجُز ١هحٍ ُ ٚسع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٣دح ػردذ جُدشقٖٔ الضغدأٍ
جالٓحس ٙكأٗي جٕ جػط٤طٜح ك ٢ؿ٤ش ٓغأُس ػ٘ص ػِٜ٤ح ٝجٕ جػط٤طٜح ػٖ ٓغأُس ًِٝص جُٜ٤ح ,ػردذ جُدشقٖٔ ذدٖ عدٔشٙ
فكحذ ٢ؾِٓ َ٤ؿحٛذ ,س ٟٝذؼل جالقحد٣ع ػٖ سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ٝؽحسى ك ٢جُلطٞقدحش جالعدوٓٚ٤
ٝض ٠ُٞجٓحسز ؾ٤ؼ جُلطف ك ٢ػٜذ جُخِ٤ل ٚػػٔدحٕ ذدٖ ػلدحٕ سمد ٢هللا ػ٘دٝ ٚكدطف عؿغدطحٕ فدِكح غدْ كدطف ٓٔدح ذؼدذ
ذغص ٓٝح ٜ٤ِ٣ح ٓٝن ٠جًُ ٠حذدَ ٝصجذِغدطحٕ كلطكٜدح ؾٔ٤ؼدح ٝ ,ذؼدع ذحُـ٘دحتْ جُد ٠جذدٖ ػدحٓش  ,ضدٞك ٢عد٘سٛ 51دـ ,
جُددزٛر, ٢عدد٤ش جػددوّ جُ٘ددروءٓ ,522-521/2 ,غددِْ  ,فددك٤ف ٓغددًِْ,طحخ جالٔ٣ددحٕ  ,دجس جق٤ددحء جُطددشجظ جُؼشذدد٢
(,ذ٤ددشٝش ,)1922-سهددْ  ,1652جذددٖ ػغددحًش  ,ضددحس٣خ دٓؾددن  , 290 – 219,جُقددوذ , ٢جُكغددٖ ذددٖ ػِدد, ٢
ؿ 0 391

ٝػرذهللا ذٖ ػحٓش ذدٖ ًش٣دض * كودحٍ أرٛردح جُدٛ ٠دزج جُشؾدَ كؼشمدح ػِ٤د ٝ ٚهدٞال ُدٝ ٚ
أهِرح جُ .ٚ٤ك٤رذ ,ٝإٔ جُٔرحدس ذحُقِف ٖٓ خوٍ ٛز ٙجُشٝج٣س  ٞٛجُخِ٤لس ٓؼح٣ٝس ذدٖ جذد٢
عل٤حٕ (سم ٢هللا ػ٘ٗ ٝ )ٚظشج ُرؼذ أكٌحس جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د)ٚ
جُٔغطورِ٤س كوذ  ٝجكن ػِٛ ٠زج جُؼشك ُوُ ُٚٞؼذ ١ذٖ قؿش جٌُ٘ذ " ١أٗ ٢سج٣دص ػظدْ
()1
جُ٘حط ك ٢جُقِف ً ٝش ٙجُكشخ كِْ جقد إٔ أقِٔ ْٜػِٓ ٠ح ٌ٣ش ٕٞٛكقحُكص "
 ٝهذ جغرطص جُٞهحتغ ذإٔ ؽخقد٤ط ٚضؼدذ ؽخقد٤س ه٤حد٣دس كدزز ذأٗد ٚأضقدق ذقدلحش جُوحتدذ
جُشذددحٗ ٢كٔددٖ أٛددْ جُقددلحش ٛدد ٢ؽددؿحػط ٚكدد ٢جُٔٞهددق  ٝذؼددذ ٗظددشُ ٙطؤ٤٤ددُ ٚوٓددٞس
جُٔغددطورِ٤س كوددذ أغرددص رجُددي ذحُددذُ َ٤جُِٔٔددٞط كدد ٢أضخددحر جُوددشجسجش جُقددحترس  ٝخٞمددٚ
ؿٔحس جُٔؼحسى كوذ أكقف ػٖ ٗلغ ٚذوُ ُٚٞغِٔ٤حٕ ذٖ فشد جُخضجػٓ" ٢ح ًحٕ ٓؼح٣ٝس
ذأذأط ٓ٘ ٢ذأعح  ٝأؽذ ؽٌٔ٤س  ٌُٖ ٝسأ ٢٣ؿ٤ش ٓدح سأ٣دطْ ٌُ ٝدٖ أؽدٜذ  ٝأ٣دحًْ أٗدُ ٢دْ
()2
أسد ذٔح سأ٣طْ ال ُكوٖ دٓحتٌْ  ٝأفوـ رجش ذ , ٌْ٘٤كأضو ٞهللا ٝأسم ٞذونحء هللا"
 ُٞ ٝجؾش٘٣ح ٓوحسٗس ُوٞز جُؿ٤ؾُٞ ٖ٤ؾذٗح ٓح ٣أض:٢
 -1إٔ هحتذ ١جُؿ٤ؾٌِٔ٣ ٖ٤حٕ ٖٓ جُو٤حدز  ٝجُؾدؿحػس  ٝجُٜٔدحسجش جُكشذ٤دس  ٝجُخطحذ٤دس
ك ٢ضكش٣ل جُ٘حط ٌٓ ٝش جُكشٝخ  ٝأ ٜحس جالدُدس جُؾدشػ٤س جٌُػ٤دش ٓدٖ رجُدي ٌُ ٝدٖ
هؼٖ جُخِ٤لس جُكغٖ (سم ٢هللا ػ٘ ٖٓ ٝ )3()ٚهرِٓ ٚؼح٣ٝدس (سمد ٢هللا ػ٘د .)4()ٚقطد٠
أفرف جالغ٘حٕ خحسؼ جُوطحٍ الٜٗٔح ُْ ٌ٣طغرح جُؾلحء جُطحّ ُوقش جُٔذز
 -2إٔ ًددو جُلددش٣ؤٌِ٣ ٖ٤ددحٕ ٓددٖ جُوددحدز جُٔ٤ددذجٗ ٖ٤جالًلددحء كلدد ٢ؾدد٤ؼ جُخِ٤لددس جُكغددٖ
(سم ٢هللا ػ٘ٞ٣ )ٚؾذ جُكغد ٝ ٖ٤جُؼردحط ٓ ٝكٔدذ ذدٖ جُك٘ل٤دس أذ٘دحء ػِد( ٢سمد ٢هللا
ػ٘ ٝ )ٚػرذ هللا ذٖ جُؼرحط  ٝػر٤ذ هللا ذٖ جُؼرحط  ٝػر٤ذ هللا ذٖ ؾؼلش  ٝهد٤ظ ذدٖ عدؼذ
 ٝػددذ ١ذددٖ قددحضْ  ٝعددِٔ٤حٕ ذددٖ فددشد جُخضجػدد ٝ ٢ص٣ددحد ذددٖ أذ٤دد ٝ ٚأذددٖ جالؽددطش (ٝ )5
ؿ٤ددشٗ ٝ ْٛددش ٟكدد ٢ؾدد٤ؼ ٓؼح٣ٝددس (سمدد ٢هللا ػ٘ددٓ )ٚددٖ جُوددحدز ٝجٜٔٛددْ (ػٔددش ٝذددٖ
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جُؼحؿ  ٝػرذ هللا ذٖ ػحٓش جُٜٔذجٗ ٝ ٢جُ٘ؼٔحٕ ذدٖ ذؾد٤ش  ٝقغدحٕ ذدٖ ذؿدذٍ جٌُِردٝ ٢
سٝـ ذٖ صٗرحع جُؿزجٓ ٝ )6( ) ٢ؿ٤ش. ْٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ػرذ هللا ذٖ ػحٓش ذٖ ًش٣ض ذٖ سذ٤ؼ ٚذٖ ػرذ ؽٔظ ذٖ ػرذ ٓ٘حف ذٖ هق ٢جُوشؽُٝ ٢ذ ك ٢جُغ٘ٚ
جُشجذؼُِٜ ٚؿشٝ ٙػ٘ذٓح ٛحؾش جُشع ٍٞفِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ك ٢جُغ٘ ٚجُغحذؼُِٜ ٚؿش ٙػٔشش جُونحء ٝدخَ
ٌٓ ٚقَٔ جُ ٚ٤ػرذ هللا ذٖ ػحٓش  ,هحٍ ذٖ قؿش ( كطِٔل ٝضػحتد كطلَ سع ٍٞهللا فِ ٠هللا ػِٝ ٚ٤عِْ ك ٢كٚ٤
ٝهحٍ ٛزج جذٖ جُغِ ٚٔ٤؟ هحٍ ٗؼْ هحٍ ٛزج جؽرٜ٘ح ٝؾؼَ ٣طلَ ك ٢ك٣ٝ ٚ٤ؼٞد ٙكؿؼَ ٣رِغ س٣ن جُ٘ر ٢فِ ٠هللا
ػِٝ ٚ٤عِْ كوحٍ جُٗٔ ٚغو ٢كٌحٕ ال٣ؼحُؽ جسمح جال ٜش ُ ٚجُٔحء  ٞٛٝجُشؾَ جُز ٖٓ ُٚ ١جُكغ٘حش ٝجُٔكر ٚك٢
هِٞخ جُ٘حط ٓح ال ٌ٘٣ش ًٝ,حٕ ٖٓ ًرحس جٓشجء جُؼشخ ٝؽؿؼحٗٝ ْٜجؾٞجدًٝ ,ْٛحٕ ك ٚ٤سكن ٝقِْ ٖٓ ٞٛٝ
جػطضٍ جُوطحٍ ك ٢جُؿَٔ ٝفل ٖ٤ابن سعد ،الطبقات  ،13/5،ابن حجر احمد بن علي ،تهذيب التهذيب ،دار
صادر (،بيروت-ب ت ) ،2222/5 ،ابن كثير ،البدايه والنهايه  ،13/8،الذهبي  ،سير اعالم النبالء
 ، 23/1،ابن تيميه ،منهاج السنه تحقيق محمد رشاد سالم  ،مؤسسة قرطبه. 311-381/1 ،
( )3الدينوري ،االخبار الطوال ،ص . 212
( )2ابن قتيبه  ،االمامه والسياسه . 361/3،
( )1اليعقوبي  ،تاريخ، 311/2 ،الطبري  ،تاريخ 362. /5،
( )1اليعقوبي  ،تاريخ، 318/2 ،الطبري  ،تاريخ . 365-361/5،
( )5الطبري  ،تاريخ 365-361/5
( )6اليعقوبي  ،تاريخ 326/2 ،

 -3إٔ ٖٓ أٓ ْٛح ٤ٔ٣ض ؾ٤ؼ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ٛ )ٚدٝ ٞؾدٞد ػدذد
ًر٤ش ٖٓ جُقدكحذس  ٝجُطدحذؼٓ *ٖ٤دغ ٝؾدٞد أسذؼد ٖ٤أُلدح ٓدٖ جُٔردح٣ؼ ٖ٤ػِد ٠جُٔدٞش
ً ٝحٕ أغ٘ح ػؾش جُلح ٓ٘ٓ ْٜغ ه٤ظ ذٖ عؼذ ك ٢جُٔوذٓدس ( )2كندو ػدٖ ٓدح جكقدف ػ٘دٚ
عِٔ٤حٕ ذٖ فشد ذوُِ ُٚٞخِ٤لس جُكغٖ(سم ٢هللا ػ٘ " .)ٚضؼؿر٘ح ال ٘٣ون ٖٓ ٢ذ٤ؼطدي
ٓؼح٣ٝس ٓ ٝؼي ٓثس أُق ٓوحضدَ ٓدٖ أٛدَ جُؼدشجم ًِٜ ٝدْ ٣أخدز جُؼطدحء ...عد ٟٞؽد٤ؼطي
()3
ٖٓ أ َٛجُرقشز  ٝجُكؿحص"
 -4إٔ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ٔ٣ )ٚطِدي ٓدٖ أقط٤دحه جُؿ٘دذ ٓدح ال ٔ٣طٌِدٚ
خقٔٝ ٚرُي ُغؼس أهحُ ٚٔ٤جُط ٢ضكص ٗلٞر. ٙ
 -5إٔ جُؾددشػ٤س كدد ٢جُخوكددس جُطددٔ٣ ٢طٌِٜددح جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد)ٚ
ٝٝهٞع ذود جُكؿحص (ٌٓس  ٝجُٔذ٘٣دس) ضكدص قٌٔد٣ ٚؼط٤د ٚؽدشػ٤س أًػدش ٓدٖ خقدٔٝ ٚ
رُددي ُ٘ظددش جُٔغددِٔ ٖ٤جُٜٔ٤ددح ٣ٝؼطددُِ ٢خِ٤لددس فددلس ٜٓٔددس ذٞفدد ٍٞآسجتددٝ ٚخطردد ٚجُدد٠
جُٔغِٔٝ ٖ٤ذزُي ٌٓ ٌٕٞ٣حٕ ٓ ْٜالخز جُر٤ؼس ٖٓ جُٔغِٔ. ٖ٤
 -6إٔ ؾددد٤ؼ جُخِ٤لدددس ٓؼح٣ٝدددس (سمددد ٢هللا ػ٘دددً )ٚدددحٕ هدددذ خغدددش جُٔؼشًدددس جُغدددحذوس
(فل ٝ )4()ٖ٤أٗط ٠ٜرُي جُؿ٤ؼ ُدٞال كٌدشز سكدغ جُٔقدحقق ػِد ٠أعد٘س جُشٓدحـٝ ,إٔ
ٛددز ٙجُكحُددس ضؼطددٓ ٢ؼ٘٣ٞددس ػحُ٤ددس ُؿدد٤ؼ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘ددٝ )ٚ
جُزً ١حد ؾ٤ؼ أذ ٚ٤جٕ ٣كغْ جُٔؼشًس .
 -2إٔ ؾ٤ؼ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػِ٘ٔ٣ )ٚي ٖٓ جُؼٔن جُغدٞه ٝ ٢رجُدي
ُغؼس جالسجم ٢جُط ٢ضكص قٌٔٓ ٚح ال ٌِٚٔ٣خقٔ ٚك ٢ذود جُؾدحّ ٣ ٝظٜدش ٓدٖ خدوٍ
ٛزج جُطو ْ٤٤إٔ ٖٓ ِٔ٣ي جُؾدشػ٤س كد ٢جُخوكدس ٛ ٝدزج جُؼدذد ٓدٖ جُٔردح٣ؼ ٖ٤ػِد ٠جُٔدٞش
ؾِ ٖٓ ْٜجُقكحذس  ٝجُطحذؼ ٖ٤كنو ػٖ ٝؾٞد ذو٤س جُؿ٤ؼ ٓغ ٝؾٞد هدحدز أًلدحء أٓػدحٍ
()1

132

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

ٓح رًش كغ ٖٓ ٌٕٞ٤جُقؼد ٛضٔ٣طٛٝ ْٜدزج ٓدح خؾدٓ ٚ٤ؼح٣ٝدس ذدٖ جذد ٢عدل٤حٕ (سمد٢
هللا ػ٘ددد ٝ )ٚػٔدددش ٝذدددٖ جُؼدددحؿ قٔ٘٤دددح هدددحٍ "أٗددد ٢أسً ٟطحتدددد الضددد ٢ُٞقطددد ٠ضوطدددَ
(. )5
أهشجٜٗح"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ًحٕ ٓغ جُخِ٤ل ٚػِ ٢ذٖ جذ ٢هحُد سم ٢هللا ػ٘ ٚك ّٞ٣ ٢فل )20( ٖ٤سؾَ ٖٓ ج َٛذذس 200ٝ
سؾَ ٖٓ جُز ٖ٣ذح٣ؼٞج ضكص جُؾؿش 400ٝ ٙسؾَ ٖٓ عحتش جُٜٔحؾشٝ ٖ٣جالٗقحس  ,جُ٤ؼوٞذ, ٢ضحس٣خ 130/2,
جُطرش ,١ضحس٣خ,151 /5 ,جذٖ خِذ , ٕٝضحس٣خ ,129 /2 ,قحٓذ ,ػرذ جُض٣ض ذٖ جقٔذ,جُ٘ح ٚ٤ٛػٖ
()1
هؼٖ جٓ٤ش جُٔإٓ٘ٓ ٖ٤ؼح , ٚ٣ٝؿشجط ُِطٞص٣غ ( ,جٌُ٣ٞص-خ ش ) ,ؿ 0 52
جُطرش , ١ضحس٣خ 0 159/ 5,
()2
جذٖ هط٤ر , ٚجالٓحٓٝ ٚجُغ٤حع. 163/1 , ٚ
()3
جُؾٌؼ ,ٚدٓ 0قطل , ٠جعوّ ذو ٓزجٛد ,ه, 13جُذجس جُٔقش ٚ٣جُِر٘حٗٓ(, ٚ٤قش جُؿذ٣ذ-ٙ
()4
,)ّ1992ؿ0 122
( )5جُرخحس , ١فك٤ف . 314/3,

٣ ٝرددذ ٝإٔ جُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد(٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚهددذ ضؿددحٝص ًددَ ٛددز ٙجالسهددحّ ٝ
جالعددٔحء  ٝأسجد ٓقددِكس جالٓددس  ٝأذطـددحء ٓددح ػ٘ددذ هللا ٝ ٝهددق فددشجع جُٔغددِٔ ٝ ٖ٤ػددذّ
أسجهدس دٓددحت ٝ ْٜضٞق٤ددذ فددل ٝ ْٜضدٞؾٗ ْٜٜ٤كدد ٞجُلطٞقددحش جالعددوٓ٤س ٝأٓدح ٓددح ه٤ددَ كدد٢
ذؼل جُٔقحدس إٔ عدرد ض٘حصُدٛ ٚد ٞمدؼلٝ ٚضلدشم أفدكحذ ٝ ٚمدؼق ؾ٤ؾدً ٝ ٚػدشز
جُٔ٘حكو ٖ٤ك ٢رجُي جُؿ٤ؼ (ٝ )1إٔ فف ٛزج جُشأٛ ٝ ١زج جألٓش كإٔ جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ
ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚهذ ٝؾذ ك ٢سأ ٚ٣قو ؽحٓو ذط٘حصُ ٚػدٖ ٛدزج جألٓدش  ٝأٗدحه جٓدش
جُٔغددِٔ ٖ٤جُدد ٠أٗددحط ٣كددحكظ ٕٞػِدد ٠جُددذ٣ٝ ٖ٣كشفدد ٕٞػِ٤دد٣ ٝ ٚلطكدد ٕٞجُرِددذجٕ ٝ
٘٣ؾش ٕٝجالعوّ خ٤ش ٖٓ جُٔ٘حكو ٝ ٖ٤جُٔطزذدزذ ٖ٤جُدز٘٣ ٖ٣طٔد ٕٞكد ٢دجخدَ ؾ٤ؾدٌُٝ ٚدٖ
جُػحذص ك ٢جُود ٍٞجٕ جُخِ٤لد ٚجُكغدٖ ذدٖ ػِد ٢سمد ٢هللا ػ٘دٛ ٚدٓ ٞدٖ ذ٤دص جُ٘ردُٝ ٙٞدْ
٘٣ظش جُ ٠جُٔحد٣دحش جُضجتِدٝ ٚجسجد ٓقدِكس جالٓد ٚجالعدوٓٝ ٚ٤ضٞؾٜٜ٤دح ٗكد ٞجُلطٞقدحش
ٝػذّ جهططحٍ جُٔغِٔ ٖ٤كٔ٤ح ذٛٝ ْٜ٘٤زج ٓح ضكون كؼو كٔ٤ح ذؼذ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

جُ٤ؼوٞذ, ٢ضحس٣خ , 149 /2 ,جُطرش , ١ضحس٣خ , 159 /5,جذٖ خِذ , ٕٝضحس٣خ 0 116 /2,
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الرؤية التىفينية
إٔ أفكحخ جالسجء  ٝجالكٌحس  ٝأفكحخ جُوشجسجش ٣ؼؿض ٕٝكً ٢ػ٤ش ٖٓ جالق٤دحٕ ػدٖ
ض٘ل٤ز جفـش جالٓٞس  ٝجُٞػٞد سؿْ إٔ ذ٤ذ ْٛجُغِطس  ٝجُودٞز جُؼغدٌش٣س  ٝجُٔحُ٤دس ػِد٠
جُشؿْ ٖٓ ػذّ ٝؾٞد هٓ ٟٞؼحسمس ُشأ ,ْٜ٣كٌ٤ق أرج ٝؾدذ ٘ٛدحى ٓؼحسمدس ه٣ٞدس ٓدٖ
هرَ أؿِد جُوحدز  ٝػحٓس جُؾؼد  ٝؾدٞد خوكدحش ٝجعدؼس ؾدذج ٗط٤ؿدس جُكدشٝخ جُطِ٣ٞدس
ػِددٛ ٠ددز ٙجُوندد٤س جُٔطشٝقددس  ,كحُخِ٤لددس جُكغددٖ ذددٖ ػِدد( ٢سمدد ٢هللا ػ٘دد )ٚأعددططحع
ٝمغ ؽشٝه ؽحِٓس ٝقًِ ٍٞحِٓس  ,الٕ أٗقحف جُكِد ٍٞضلغدذ أًػدش ٓٔدح ضقدِف ألٜٗدح
ُْ ضوطِغ جُٔؾٌِس ٓدٖ ؾدزٝسٛح  ,كٔدٖ ٛدزج جُؿحٗدد ضردشص ؽخقد٤ط ٚػِد ٠أٜٗدح ؽخقد٤س
كش٣ذز  ٝكزز ٓ ٝح ٗو ٍٞجالجٜٗح ؽخق٤ط ٚسذحٗ٤س ٓؼطٔذ ٙػِد ٠جُػودس ذدح كحُػودس ٛد ٢جُطد٢
ضؿؼَ جُٔغِْ ٣خٞك جُٜٔحُي هحػس هللا ٣ ٝلٞك ًَ أٓدش جُد ٠هللا  ٝال ٣لٌدش أ٣ ٝطدشدد
ك ٢ض٘ل٤ز أٓش هللا  ,كًِ ٞحٕ جُطل٣ٞل دجتشز ٌُحٗص جُػوس ٓشًضٛح .
كؼ٘ذٓح ػضّ جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚػِ ٠هشـ ٓؾشٝػ ٚجالفدوق٢
كوذ ػحسم ٚجُكغ ٖ٤ذٖ ػِ( ٢سمد ٢هللا ػ٘د ٝ )ٚهدحٍ "ٗؾدذضي هللا جٕ ضقدذم أقذٝغدس
()1
ٓؼح٣ٝس  ٝ ,ضٌزخ أقذٝغس ػِ ٢أكوحٍ ُ ٚجُكغٖ أعٌص  ,كأٗح أػِْ ذحالٓش ٓ٘ي"
٣ ٝرذ ٝإٔ ٗظشز جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػُ٘ )ٚوٓٞس أذؼذ ٖٓ ٗظشز جخ٤دٚ
ٛ ٝدد ٞأػِددْ ٓ٘دد ٚذحُكحمددش  ٝجُٔغددطورَ قطدد ٠هددحٍ ُِكغدد( ٖ٤سمدد ٢هللا ػ٘دد ٝ" )ٚهللا ٓدح
جسدش جٓددشج جال خددحُلط٘ ٢جُدد ٠ؿ٤ددش ٝ ,ٙهللا ُوددذ ٔٔٛددص جٕ جهددزكي كدد ٢ذ٤ددص كح ِه٘ددس ػِ٤ددي
قط ٠أهن ٢جٓش ١هدحٍ  :كِٔدح سأ ٟجُكغد ٖ٤ؿندر ٚهدحٍ  :أٗدص جًردش ُٝدذ ػِد ٝ ٢جٗدص
خِ٤لط ٝ ٚجٓشٗح الٓشى ضرغ كحكؼَ ٓح ذذج ُي"( )2كندو ػدٖ ٓؼحسمدس جؿِدد هحدضدُٜ ٚدزج
جالٓش جٓػحٍ ص٣حد ذٖ جذ ٝ ٚ٤ه٤ظ ذدٖ عدؼذ  ٝعدِٔ٤حٕ ذدٖ فدشد جُخضجػد ٢جُدز ١خحهردٚ
ذٔزٍ جُٔإٓ٘ ٝ, )3( ٖ٤خحهرد ٚجخدش ذؼدحس جُٔدإٓ٘ ٖ٤كحؾحذد ٚجُؼدحس خ٤دش ٓدٖ جُ٘دحس ٝ )4(,
ٌُٖ ًَ ٛز ٙجُٔؼحسمدس ُدْ ضدػٖ جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚػدٖ أضخدحر
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هددشجس ٙجُقددحتد  ,كوددذ ًددحٕ جؾددٞد جُ٘ددحط  ٝجػددذٍ جُ٘ددحط  ٝجؽددؿغ جُ٘ددحط ٘ٛ ٝددح ضؿِددص
جُؾؿحػس ذط٘حصُ ٚػٖ جُخوكس ٛٝد ٞهدشجس ؽدؿحع ً ٝدزجُي ًدحٕ جػِدْ جٛدَ صٓحٗد , ٚهدحٍ
جُ٘ردد " )(٢هددٞجّ جُددذٗ٤ح ذحسذؼددس جؽدد٤حء :جُٜٝددح ذؼِددْ جُؼِٔددحء  ٝجُػددحٗ ٢ذؼددذٍ جالٓددشجء ٝ
()5
جُػحُع ذغخحٝز جالؿ٘٤حء  ٝجُشجذغ ذذػٞز جُلوشجء ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5

جُطرش , ١ضحس٣خ . 160/5 ,
جذٖ عؼذ  ,جُطروحش . 331-330/1 ,
جذٖ هط٤ر , ٚجالٓحٓٝ ٚجُغ٤حع. 163/1 ,ٚ
جذٖ ػغحًش  ,ضحس٣خ دٓؾن . 11/14,
جُخر , ١ٞدسز جُ٘حفك , ٖ٤ؿ . 16

كنو ػٖ رجُي كوذ هحٍ ػ٘ ٚجُ٘ر(( )( ٢جٓح جُكغٖ كِ٤ٛ ٚرط ٝ ٢عإدد ٝ )1( ))١هحٍ
ًزجُي ((جٗ ٚجؽر ٢ٜ٘خِوح  ٝخِوح))( )2كنوج ػٖ ٓدح رًدش ٙجذدٖ ًػ٤دش ذود ٍٞجُٔقدطل٠
( (( )جُكغٖ ٓ٘ٝ ٢جُكغ ٖٓ ٖ٤ػِ)) ٢
٣ ٝرذ ٝجٕ ٛز ٙجُقلحش ؾؼِص جُخِ٤لس جُكغٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚضدحغ٤شج ًر٤دشج
ػِ ٠هحدض ٝ ٚجكشجد دُٝط ٖٓ ٚجذ٘حء جُٔغِٔٔٓ ٖ٤ح ُٝذش جهحػس جٓدشٛ ٝ ٙد ٞجُقدٞجخ ٝ
جُكن  ٝجٕ ٛزج جُطأصس ٣ؿؼَ جالسضلحء ذحُؿٔح٤ٛش ٗك ٞجالٛدذجف جُغدحٓ٤س جُطد ٢سعدٜٔح ,
ُ ٝزُي هحّ ذطودذ ْ٣سؤ٣دس ٝجمدكس  ٝخطدٞجش ض٘ل٤ز٣دس ػردش ٓشجقدَ  ٝضٔ٤ٜدذجش ٝٝمدغ
جُؾددشٝه  ٝضـِددد ػِدد ٠جُؼٞجتددن  ٝ ,أٛددطْ ذحه٘ددحع جُٔخددحُلُٞ ٖ٤ؾٜددس ٗظددشٝ ٝ ٙمددغ
ؽشٝهح ؽحِٓس مٔ٘ص ؾٔ٤غ جكشجد دُٝط ( ٚجالٖٓ  ٝجالٓحٕ ) ٣ ُْ ٝوقن جقدذ ٓد٘ ْٜال
كدد ٢دّ ٝال ٓددحٍ ٝالؿ٤شٛددح ٗ ٝلددزش ؾٔ٤ددغ جُؾددشٝه ذقددٞسز ًحِٓددس ٓ ٝددٖ ٘ٛددح ٗوق د
سؤ٣ط ٚذٞمؼ ٚؽشٝهح ضنٔ٘ص ًَ جالٓٞس  ٝجالكٌحس ٓ ٝح ٣د٘ؿْ ػٜ٘دح ٓدٖ ضدذجػ٤حش ٝ
ٛزج دُ َ٤ػِ ٠ػوِ٤ط ٚجُغ٤حعد٤س كد ٢جعدطوشجء جالقدذجظ جُٔغدطورِ٤س  ٝجخدشؼ جُكدحًْ ػدٖ
ؾر٤ش ذٖ ٗل٤ش  ,هحٍ هِص ُِكغٖ جٕ جُ٘حط ٣وُٞد : ٕٞجٗدي ضش٣دذ جُخوكدس كودحٍ " هدذ ًدحٕ
ؾٔحؾْ جُؼدشخ ذ٤دذ٣ ١كدحسذٓ ٕٞدٖ قحسذدص ٣ ٝغدحُٔٓ ٕٞدٖ عدحُٔص كطشًطٜدح  ٝجذطـدحء
()3

ٝؾ ٚهللا  ٝقوٖ دٓحء جٓس ٓكٔذ ( )غْ جذطضٛح ذحض٤حط ج َٛجُكؿحص"( ٝ )4ذدزُي ٌ٣دٕٞ
ٛزج جٌُوّ ؽحك٤ح ػٔح ه ٖٓ َ٤جهٞجٍ جُ٘حط  ٝذؼل جٌُطحخ .
جٓح ٓح ه َ٤ػٖ جٗ ٚجسجد جٕ ٣حخز جًػش هذس ٌٖٓٔ ٖٓ جالٓٞجٍ ُ٘لغد ٚكدحٕ عد٤شضٝ ٚعد٤شز
جذ ُْ ٚ٤ضٜطْ ُٜزج جالٓش ُٔؼشكط ْٜذح  ٝض ًِْٜٞػِ ٝ , ٚ٤جٗ ٚجؾدحخ ػدٖ ٛدزج جُودٓ ٍٞدٖ
خوٍ جكؼحُ ٚجُز ١ػِٜٔح ك ٢ق٤حض ٚجُط ٢ػحؽٜح كوذ رًش ذحٗ" ٚقؽ جُكغدٖ خٔدظ ػؾدش
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قؿس ٓحؽ٤ح  ٝ ,خشؼ ٖٓ ٓحُٓ ٚشض ٝ ٖ٤هحعدْ هللا ػدض  ٝؾدَ غدوظ ٓدشجش  ,قطدً ٠دحٕ
()5
٣ؼطٗ ٢ؼو ٔ٣ ٝغي ٗؼو ٣ ٝ,ؼط ٢خلح ٔ٣ ٝغي جخش"ٟ
٣ ٝرذ ٝجٕ ٛزج جُذُ َ٤هذ ٝهغ هٞال ٝكؼو  ٝال ٣غطط٤غ جقدذ جٕ ٘٣دحٍ ٓدٖ جُخِ٤لدس جُكغدٖ
ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ ٝ )ٚجٕ جخز ذؼل جالٓٞجٍ جُط ٢جؽطشهٜح كد ٢جُقدِف  ,جال جٗدٚ
جػشف ذٔح ٣كطحؾ ٚعٞجء ًدحٕ ُؾخقد ٚجٗ ٝلوحضد ٚػِد ٠جُٔغدِٔ , ٖ٤الٕ ٓػدَ ؽخقد٤طٚ
٣طِد ٜٓ٘ح ًػ٤شج ُونحء قٞجتؽ جُ٘حط  ٝسؿْ رجُي كوذ ػدضص ٙجُخِ٤لدس ٓؼح٣ٝدس ذدٖ جذد٢
عل٤حٕ ذحٓٞجٍ جمحك٤س كً ٢دَ ػدحّ  ,الٗد٣ ٚؼدشف جٗد٘٣ ٚلوٜدح ػِد ٠جُٔغدِٔ ,ٖ٤قطد ٠جٗدٚ
()6
ًحٕ ٣ؿ٤ض جُشؾَ جُٞجقذ ( )100000د٘٣حس ج ٝدس.ْٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

جٍ خٔ٤ظ  ,جالقحد٣ع جُٞجسدز ذؾإٔ جُغرط , ٖ٤ؿ 212
ػػٔحٕ جٍ خٔ٤ظ ,جالقحد٣ع جُٞجسد ٙذؾإٔ جُغرط, ٖ٤ؿ 212
جُرذجٝ ٚ٣جُٜ٘ح11, ٚ٣جػط٘ ٠ذ ٚق٘حٕ ػرذ جُٔ٘حٕ  ,ذ٤ص جالكٌحس جُذ٤ُٝس . 1209/1 , 2004 ,
جذٖ ًػ٤ش  ,جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س . 206/11 ,
جُ٤ؼوٞذ ,٢ضحس٣خ,152/2,جُغٞ٤ه,٢ضحس٣خ جُخِلحء,ؿ. 146
جُغٞ٤ه , ٢ضحس٣خ جُخِلحء ,ؿ 0 145

 ٝجٓح ٓح ه َ٤ػٖ مؼق ؾ٤ؾ ٝ ٚضلشم جفكحذ ٚذطٔدشد ْٛػِد ٠جُخِ٤لدس كٜدزج جٓدش ػدحس
ٖٓ جُقكس كدحٕ جُؿد٤ؼ جُدزٞ٣ ١ؾدذ ك٤د ٚجسذؼد ٕٞجُلدح ٓدٖ جُٔردح٣ؼ ٖ٤ػِد ٠جُٔدٞش( )1ال
 ٌٖٔ٣جٕ ٣وٜش  ٝجٓح جُطٔشد جُز ١ققَ كحُٝثدي ٗلدش مدحٍ عدٔحػُِ ٕٞلط٘دس ٝالٛدْ ُٜدْ
جال جُكق ٍٞػِٓ ٠طحع جُذٗ٤ح ( )2ضْ جُوندحء ػِدُ ٝ ْٜ٤دً ٞدحٕ جُؼدذد ًر٤دشج ُٔدح جقطحؾدٚ
جُخِ٤لس ٓؼح٣ٝس جُ ٠دخٓ ٍٞلحٝمحش  ٝجػطحت ٖٓ ٚجُؾشٝه ٓح ٣ؾحء ٌُ٘٘ ٝ .ح ٗو ٍٞجٕ
ذ٘حء ػو٤ذز جسذؼ ٖ٤جُدق سؾدَ ٗكد ٞهند٤س ٓؼ٘٤دس ٣كطدحؼ جُدٝ ٠هدص ًر٤دش  ٝؾٜدذ ػظدْ٤
ػِٔح جٕ ًػ٤شج ٖٓ جُقدكحذس  ٝجُطدحذؼ ٖ٤جػطضُدٞج جُلط٘دس خٞكدح ٓدٖ جُٞهدٞع كد ٢جُخطدح ٝ
ٌُٖ ً٤ق ضر٘ ٢سؾحال ٣رح٣ؼ ٕٞػِ ٠جُٔٞش ٗكٗ ٞلظ جُون٤س جُط ٢ضكطد ١ٞػِد ٠جٌُػ٤دش
ٖٓ جُؾرٜحش.
ٓ ٝشز جخش ٟضٌٖٔ جُقؼٞذس ك٤ً ٢ل٤دس ضرذ٣دذ جكٌدحس ٛدز ٙجُؼو٤دذز جُطد ٢ذ٘٤دص  ٝضٞؾٜٜدح
ٗكٛ ٞذف جخش  ,كٜ٘ح ضٌٖٔ هٞز جُط٘ل٤دز كد ٢ؽخقد٤س جُخِ٤لدس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد٢
هللا ػ٘ ٝ )ٚضرشص ؽخق٤ط ٚك ٢كٖ ه٤حدز جُشؾحٍ  ٝضٞؾٗ ْٜٜ٤ك ٞجُٜدذف جُٔ٘ؾدٞد ٛ ٝدٞ
ٛذف عحّ ٣غطكن جُطنك٤حش  ,جٕ ضـ٤ش جُؼو ٍٞػِٔ٤س فؼرس ٌُٖ ضٌٖٔ ك ٢جُطـ٤دش كد٢
ٗلظ جُون٤س كرذٍ ٓوحضِس ٛإالء قَ جُوطحٍ ٓغ ٛإالء مذ جالػذجء  .كدحٕ ٓدٖ ٣لؼدَ ٛدزج
جال ٔ٣طِددي هددٞز جالسجدز ٌُ ٝ .ددٖ ضؼؿر٘ددح ٘٣وندد ٢ػ٘ددذٓح ٗشجؾددغ عدد٤شض ٚذحٗدد ٚعددرط ٚجذددٖ
جُرط ٝ ٍٞضشذ ٠كد ٢قؿدش ٙجُؾدش٣ق ٛ ٝدٓ ٞدٖ هوذد ٚجُدز ٖ٣جخدز ٝجُؼِدْ ػ٘دٛٝ ٚدٓ ٞدٖ
ؾِغددحت ٚجُددز ٖ٣جًددَ جُشعددٓ ٍٞؼٜددْ  ٝؽددشخ  ٝجٗددظ ذٜددْ  ٝكشقددٞج ذددٝ ٚفددِ ٠خِلددٝ ٚ
جعددطٔغ جُددٞٓ ٠جػظدد ٝ ٚخطرددٛٝ ٚددٓ ٞددٖ جُددز ٖ٣صجسٛددْ ٝصجسٛ ٝ ٙٝددٓ ٞددٖ جُددزٗ ٖ٣وِددٞج
جُوشجٕ ػ٘ ٝ ٚقِٔٞج جُشعحُس  ٝذِـٛٞح  ٖٓ ٞٛ ٝجُز ٖ٣فكر ٚؾذ ٝ ٙػدحػ ٓؼد ٝ ٚذؼدذ
جٕ هن ٢ق٤حضٓ ٚحش ذٝ .)( ْٜ٘٤فِٞج ػِٝ ٚ٤قضٗٞج ػِد ٠كشجهدُٝ )( ٚدْ ٣ط٘دحصٍ
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جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِ٣ ٝ ٢طشى جُٔغِٔ٤ُ ٖ٤وهٞج ٓق٤شج ٓؿٜٞال كوذ قذد ُٔدٖ ٣ط٘دحصٍ
قط ٠ال ضٌ ٕٞكط٘س ق٤ع هحٍ عدٔؼص جذد٣ ٢ود " ٍٞال ضدزٛد جال٣دحّ  ٝجُِ٤دحُ ٢قطدِٔ٣ ٠دي
()3
ٓؼح٣ٝس كؼِٔص جٕ جٓدش هللا ٝجهدغ ,كٌشٛدص جٕ ضٜدشجم ذ٘٤د ٝ ٢ذ٘٤د ٚدٓدحء جُٔغدِٔ" ٖ٤
ك ٢سٝج٣س ػٖ ػِ ٢ذٖ جذ ٢هحُد (سم ٢هللا ػ٘ )ٚهدحٍ " ال ضٌدش ٙجٓدحسز ٓؼح٣ٝدس  ,كدٞ
()4
هللا ُثٖ كوذ ضُٔ ٙٞطش ٕٝسؤعحء ض٘ذس ػٖ ًٞجِٜٛح ًحٜٗح جُك٘ظَ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

جُطرش , ١ضحس٣خ . 151 /5 ,
جُٜٔذجٞٓ , ١ٝهق ج َٛجٌُٞكس ٖٓ جالقذجظ جُغ٤حع٤س ك ٢جُؼقش جالٓ , ١ٞؿ . 59
جذٖ ػغحًش  ,ضحس٣خ دٓؾن . 105/12 ,
جُٔقذس ٗلغ. 105 / 12 ,ٚ

٘ٛ ٝح ٗطٞهق ٗ ٝو٣ ٖٓ ٍٞغطط٤غ ػَٔ ًَ ٛدز ٙجالٓدٞس ٣ ٝودذّ جُطندك٤حش كٜدٔ٣ ٞطِدي
ػظٔددس ع٤حعدد٤س كٜ٘ددحى ٓددٖ جُ٘ددحط ٓددٖ ال ٣غددطط٤غ جُط٘ددحصٍ ػددٖ جٓددحسز قل٤ددشز ج ٝه٤ددحدز
كق ٖٓ َ٤جُؿ٤ؼ ج ٝجُط٘حصٍ ػٖ ستحعس ُِؼؾ٤شز ,كٔدحرج ٗودُٔ ٍٞدٖ ٣ط٘دحصٍ ػدٖ خوكدس
جُٔغددِٔٛ ٝ ٖ٤دد ٞجقددن جُ٘ددحط ذٜددح  ٝػِ٤دد ٚجٕ ٣غددِْ جذ٘ددحء ٓؼ٤طدد ٚجُدد ٠خقددٔ ٚد ٕٝجٕ
٣كحعددرٞج ج٣ ٝػودد ٕٞذدد ٝ ٚذشؤ٣طددُِٔ ٚغددطورَ ٘ٛ ٝددح ًددحٕ ػِددٓ ٠ؼح٣ٝددس (سم د ٢هللا ػ٘دد)ٚ
جُٞكحء ذحُؼٜٞد جُطد ٢هطؼٜدح هدحٍ ضؼدحُ ٠و أوفدىا بالعهدذ ان العهدذ كدان مسدإوم,)1(
الٗٛ ٚد ٞجالفدَ كد ٢ضغدٌ ٖ٤جُوِدٞخ ٝهٔحٗ٘٤دس جُ٘لدٞط ٝ ٝ ,غدٞم جُشػ٤دس ذحُخِ٤لدس أرج
هِد جالٓحٕ ٓ٘ ٚخحتق ج ٝجسجد جُٔؼحٛذز ٓ٘ٓ ٚؼحٛذ(.)2
ٛ ٝزج ٓح ققَ هٞال  ٝكؼو ق٤ع ُْ ٣كحعد أً ٖٔٓ ١حٕ ضكص عِطس جُخِ٤لدس جُكغدٖ
ذٖ ػِ( ٢سم ٢هللا ػ٘ )ٚال ك ٢هن٤س دّ جٓ ٝحٍ ج ٝأ ١كؼَ جخش .
كنو ػٖ جًٗ ٚحٕ ذٔوذٝس جُخِ٤لس جُكغٖ ذٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘د )ٚجٕ ٣طِدد مدٖٔ
جُؾشٝه جُطٓ ٢وٛح ق ٖ٤ػشك ػِ ٚ٤جُقِف جٕ ٣طحُد ذط٘حصٍ ٓؼح٣ٝس ذٖ جذد ٢عدل٤حٕ
(سم ٢هللا ػ٘ )ٚػٖ ٗ َ٤جُخوكس  ٌٕٞ٣ ٝجالخط٤دحس ألٛدَ جُكدَ  ٝجُؼودذ جُكدن ذحخط٤دحس
جُخِ٤لس ٣ ٌُٖ ٝرذ ٝجٕ سج ٟجُخِ٤لس جُكغدٖ ذدٖ ػِد( ٢سمد ٢هللا ػ٘دً )ٚدحٕ ٓٞكودح كد٢
جالخط٤حس كوذ هحد  .جُخِ٤لس ٓؼح٣ٝس ذٖ جذ ٢عل٤حٕ (سم ٢هللا ػ٘ )ٚجُٔغِٔ ٖ٤جُد ٠ػقدش
رٛرددٌِٓ ٢ددَ ذحالٗطقددحسجش  ٝجُـ٘ددحتْ  ٝجالصدٛددحس  ٝجالٓددٖ  ٝجُطٔحٗ٘٤ددس ُ ٝددْ ٣وطددَ كدد٢
ػقش ٙفرشج جال قؿدشج  ٝجفدكحذ ٚعد٘س(ٛ 51ؿش٣دس)(٤ً ٝ )3دق ال ٌ٣د ٕٞقٌٔدًٔ ٚدح
٘٣رـ ٞٛ ٝ ٢فحقد سعد ٍٞهللا ً ٝحضدد جُدٞق ٝ ٢خدحٍ جُٔدإٓ٘ٓ ٝ ٖ٤دٖ جُدزٗ ٖ٣ؾدشٝ
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جالعوّ ذحُؿٜحد  ٝقِٔد ٞجُودشجٕ ذحُقدذٝس  ٝ .هدحٍ ػ٘د ٚجُشعد(( )( ٍٞجُِٜدْ جؾؼِدٚ
()4
ٛحد٣ح ٜٓ ٝذ٣ح  ٝجٛذ ذ0))ٚ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

عٞسز جالعشجء  ,جال0 )34( ٚ٣
جذٖ جُطوطو , ٢جُلخش, ١ؿ 0 19
جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ  ,ؿ 0 131
جُطشٓز , ١عٖ٘ 0 236 /3,

هحتٔس جُٔقحدس  ٝجُٔشجؾغ.
جُوشإٓ جٌُشْ٣
- 1جالفلٜحٗ ,٢أذ ٞجُلشؼٓ ,وحضدَ جُطدحُر ,ٖ٤ضقدك٤ف أذدشج ْ٤ٛجُدض , ٖ٣جفدذس دجس
جق٤حء ػِ ّٞجُذ((, ٖ٣ذ٤شٝش.))1961 -
-2أٍ خٔدد٤ظ  ,ػػٔددحٕ  ,جالقحد٣ددع جُددٞجسدز ذؾددحٕ جُغددرط , ٖ٤سعددحُس ٓحؾغددط٤ش ُددْ
ضطرغ ذؼذ
-3جذٖ جالغ٤ش ,أذ ٞجُكغٖ ػِ ٢ذٖ جذ ٢جٌُٔحسّ  ,جٌُحٓدَ كد ٢جُطدحس٣خ  ,ضكودن ػِد٢
ؽ٤ش , ١دجس جق٤حء جُطشجظ جُؼشذ (, ٢ذ٤شٝش – خ ش)
 -4جالرسػٓ , ٢كٔذ ذدٖ ػِد ٢ذدٖ ٓكٔدذ  ,ؽدشـ جُطكح٣ٝدس  ,جٌُٔطدد جالعدوٓ, ٢
((ذ٤شٝش -خ ش).
 -5جالعددٞجٗ , ٢جقٔددذ ,قددذ٣ع جالفددذهحء كدد ٢جُطٌل٤ددش  ٝجُؿٜددحد ٓ(,قددش جُؿذ٣ددذ-
.)1913
 -6جقٔذ ٓ ,غ٘ذ جقٔذ  ,جٌُٔطد جالعوٓ(, ٢ذ٤شٝش – خ ش).
 -2جُرخحسٓ , ١كٔذ ذٖ جعٔحػ , َ٤فك٤ف جُرخحس((, ١جُوحٛشز – ))2000
 -1جُرورس ,١جذ ٞجُكغٖ جقٔذ ذٖ ٣ك ,٠٤كطٞـ جُرِذجٕ ٌٓ ,طرس جُٜوٍ (,ذ٤دشٝش –
.)1913
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 -9ذشًِٔٝحٕ  ,ضحس٣خ جُؾؼٞخ جالعوٓ٤س  ,ضشؾٔدس ٗر٤دَ كدحسط ٤٘ٓ ٝدش أُرؼِرٌد٢
 ,ه , 3دجس جُٔو(, ٖ٣ذ٤شٝش – .)1960
 -10جُطشٓز , ١جذ ٞػ٤غٓ ٠كٔذ ذٖ ػ٤غد , ٠عدٖ٘ جُطشٓدز , ١دجس جُلٌدش (,ذ٤دشٝش –
.)ٙ 1391
 -11جذٖ غـش ١ذشد , ١ؾٔحٍ جُذ ٖ٣جذ ٞجُٔكحعٖ ,جُ٘ؿ ّٞجُضجٛشز كدِٓ ٢دٞى ٓقدش ٝ
جُوحٛشز ٝ ,صجسز جُػوحكس  ٝجالسؽحد جُو(, ٢ٓٞجُوحٛشز -خ ش).
 -12جذٖ ٣طٔ٤س ٜ٘ٓ ,حؼ جُغ٘س  ,ضكو٤ن ٓكٔذ سؽحد عحُْ ٓ ,إعغس هشهرس
 -13قحٓذ ,ػرذ جُؼض٣دض جذدٖ قحٓدذ ,جُ٘ح٤ٛدس ػدٖ هؼدٖ جٓ٤دش جُٔدإٓ٘ٓ ٖ٤ؼح٣ٝدس,ؿدشجط
ُِطٞص٣غ ,جٌُ٣ٞص -خ ش).
 -14جذددٖ قرددحٕ  ,جذدد ٞقددحضْ ذددٖ ق٤ددحٕ جُغددرط , ٢فددك٤ف جذددٖ قرددحٕ  ,ضكددن ؽددؼ٤د
جالسٗحؤٝه  ٝقغ ٖ٤جالعذٓ ,إعغس جُشعحُس ٙ1404 ,
 -15جذٖ قؿش جُ٤ٜطٔ , ٢جذ ٞجُؼردحط جقٔدذ ذدٖ ٓكٔدذ ,جُقدٞجػن جُٔكشهدس ػِد ٠جٛدَ
جُشكل  ٝجُظوُس  ٝجُضٗذهسٓ ,إعغس جُشعحُس (ذ٤شٝش.)1992 -
 -16جذٖ قؿش  ,جقٔذ ذٖ ػِ , ٢ضٜز٣د جُطٜز٣د  ,دجس فحدس (ذ٤شٝش – خ ش)..
 -12جُكددددذجد ,جقٔددددذ ذددددٖ ػرددددذ جُؼض٣ددددض  ,جخددددوم جُ٘ردددد,))(( ٢ه ,2دجس جُـددددشخ
جالعوُٓ(,٢ر٘حٕ)ّ1969 -
 -11جذ ٞق٘٤لدس ,جقٔدذ ذدٖ دجٝد جالخردحس جُطدٞجٍ ,ضكدن ػردذ جُٔد٘ؼْ ػدحٓشٓ,شجؾؼدس ,د
ؾٔحٍ جُذ ٖ٣جُؾ٤حٌٍٓ ,طرس جُٔط٘ر(,٢ذـذجد -خ ش) 0
 19جُخر ,١ٞػػٔحٕ ذٖ قغٖ ذٖ جقٔذ  ,دسز جُ٘حؾك ,ٖ٤هط٤ؼس أ ٝه٤ظ جُٞعدحّ(,ذـدذجد
– خ ش).
 -20جُخشذٞه , ٢ػِ ٢قغٖ ,ضحس٣خ جُؼشجم ك ٢دَ جُكٌدْ جالٓد , ١ٞدجس جُٔؼدحسف,
(ٓقش –خ ش)
 -21جذٖ خِذ , ٕٝػرذ جُشقٖٔ جذٖ خِذ,ٕٝضحس٣خ جذٖ خِذٓ, ٕٝإعغس ؾٔحٍ ُِطرحػدس
 ٝجُ٘ؾش(,ذ٤شٝش – .)1929
جُٔوذٓسٓ ,ط٤ؼس جٌُؾحف  ,ذ٤شٝش -خ ش)
 -22جذٖ خ٤حه ,جذ ٞػٔش ٝخِ٤لس جذٖ خ٤حه  ,ضحس٣خ خِ٤لس جذٖ خ٤دحه ,سجؾؼدس ٝ ٝمدغ
قٞجعدددر ٝ ٚكٜشعددد ٚد ٓقدددطلٗ ٠ؿ٤دددد هدددٞجص  ٝقٌٔدددص ًؾدددِ ٢هدددٞجص ,دجس جٌُطدددد
جُؼِٔ٤س(,ذ٤شٝش – .)1995
 -23جذد ٞدجٝد ٓ ,كٔددذ ٗحفددش جُدذ ٖ٣جالُرددحٗ ,٢فددك٤ف عدٖ٘ جذدد ٢دجٝد ٌٓ ,طرددس جُطشذ٤ددس
جُؼشذُ ٢ذ ٍٝجُخِ٤ؽ (,جُش٣حرك – .)ٙ1405
 -24جُذ٣حس ذٌش , ١جُكغٖ ذٖ ٓكٔذ  ,جُخٔ٤ظ ك ٢جقٞجٍ جٗلدظ ٗلد٤ظ  ,ضكودن قغدحّ
ؿنددرحٕ ؾحعددْ ,جهشٝقددس دًطددٞسج ٙؿ٤ددش ٓ٘ؾددٞسز ٓ ,ؼٜددذ جُطددحس٣خ جُؼشذدد(, ٢ذـددذجد –
.)2002

144

مجلة ديالى 2007 /

العدد السادس والعشرون

 -25جُددزٛر , ٢ؽددٔظ جُددذٓ ٖ٣كٔددذ ذددٖ جقٔددذ ذددٖ ػػٔددحٕ  ,عدد٤ش جػددوّ جُ٘ددروء ه,2
ٓإعغس جُشعحُس(,ذ٤شٝش .)ٙ1402
 -26جذٖ عؼذٓ ,كٔذ ذٖ عؼذ جُطروحش جٌُرش , ٟدجس فحدس(ذ٤شٝش -خ ش)
 -22جُغدد٣ٞذجٕ ,هددحسم ٓكٔددذ  ,ذحؽددشجق َ٤ك٤قددَ,فدد٘حػس جُوحتددذ,هٌٓ,2طرددس ؾش٣ددش
(,جُش٣حك.)2003 -
 -21جُغدٞ٤ه , ٢ؾددوٍ جُددذ ٖ٣ذددٖ جذدد ٢ذٌددش ,ضددحس٣خ جُخِلددحء ,ضكددن قٔددذ ١جُددذٓشدجػ,
ٌٓطرس ٗضجس ٓقطل ٠جُرحص(,جُوحٛشز )2004
 -29ؽِر , ٢جقٔذ ,جُطحس٣خ جالعوٓ ٝ ٢جُكنحسز جالعوٓ٤سٌٓ ,طرس جُٜ٘نس جُٔقش٣س
(,جُوحٛشز.)1966 -
 -30فحُف ٓقطل٤ُ,٠ر٤ح ٖٓ جُلطف جالعوٓ ٢قط ٠جٗطودحٍ جُخوكدس جُلحهٔ٤دس(,ذ٘ـدحص١
– .)1994
 -31جُؾددٌؼسٓ,قددطل ,٠جعددوّ ذددو ٓددزجٛد,ه ,13جُددذجس جُٔقددش٣س جُِر٘حٗ٤ددسٓ(,قددش
جُؿذ٣ذز)ّ1992 -
 -32جُقوذ ,٢ػِٓ ٢كٔذ,جُكغٖ ذٖ ػِ ٢ؽخق٤ط ٝ ٚػقش,ٙدجس جذٖ ًػ٤ش(,دٓؾدن
– )2004
 كو ٚجُ٘قش  ٝجُطٌٔ ,ٖ٤دجس جُٞكحء (,جُٔ٘قٞسز – .)2001جُؾشف  ٝجُطغحٓ ٢ذكشًس جُلطف جالعوٌٓٓ ,٢طرس جُقكحذس(,جُؾحسهس – )ّ2001
 -33جُطردددددشٓ,١كٔدددددذ ذدددددٖ ؾش٣دددددش ,ضدددددحس٣خ جُطردددددش, ١ضكدددددن قٔدددددذ جذددددد ٞجُلندددددَ
جذشج,ْ٤ٛه,2دجس جُٔؼحسف(ٓقش.)1921 -

 -34جذدددٖ جُطوطودددٓ ,٢كٔدددذ ذدددٖ ػِددد ٢جُطرحهدددد,جُلخدددش ١كددد ٢جالدجخ جُغدددِطحٗ٤س ٝ
جُٞال٣حش جُذ٤٘٣س ,دجس فحدس (,ذ٤شٝش.)1966 -
 -35جذٖ ػرذ جُ٤ش ,جذ ٢ػٔش ٞ٣عق جذٖ ػرذ هللا  ,جالعط٤ؼحخ كدٓ ٢ؼشكدس جالفدكحخ ,
فكك ٝ ٚخشؼ جقحد٣ػ ٚػحدٍ ٓشؽذ ,دجس جالػوّ  (,جالسدٕ.)2002 -
 36جُؼرحع , ٢ػحفْ جعٔحػ , َ٤جهشٝقس دًطٞسج٤ًِ , ٙس جالدجخ ؾحٓؼس ذـذجد .
 -32جذددٖ ػغددحًش  ,جذدد ٞجُوحعددْ ػِدد ٢جذددٖ جُكغدد ,ٖ٤ضددحس٣خ دٓؾددن ,دجس جق٤ددحء جُطددشجظ
جُؼشذدددددد(,٢ذ٤ددددددشٝش -31)ّ2001 -جذددددددٖ جُؼشذدددددد,٢جذدددددد ٞذٌددددددش ,جقٌحٓحُوددددددإٔ ,دجس
جُٔؼشكس(,ذ٤شٝش-خ ش)جُؼٞجفْ ٖٓ جُوٞجفْ ,ضكن ٓكدن جُدذ ٖ٣جُخط٤دد (,ذ٤دشٝش-
.)1929
 -31جذٖ جُؼشذ , ٢جذ ٞذٌش  ,جقٌحّ جُوشإٓ  ,دجس جُٔؼشكس ذ٤شٝش – خ ش
 جُؼٞجفْ ٖٓ جُوٞجفْ  ,ضكن ٓكد جُذ ٖ٣جُخط٤د  ( ,ذ٤شٝش – ) 1929 -39جُـ٤ددع ,خحُددذ ٓكٔددذٓ ,ش٣ٝددحش خوكددس ٓؼح٣ٝددسك ٢ضددحس٣خ جُطرددش,١دجس جالٗددذُظ
جُخنشجء(,جُغؼٞد٣س)200 -
 -40جذٖ هط٤رس ,جذٓ ٞكٔذ ػرذ هللا ذٖ ٓغِْ,جالٓحٓس  ٝجُغ٤حعدس ٓ,طرؼدس ٓقدطل ٠جُردحص
 ٝأٝالدٓ(ٙقش)1963 -
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 -41جُوِوؾ٘ذ ,١جذ ٞجُؼرحط ذٖ جقٔذ ذدٖ ػِدٓ ٢دأغش جالٗحكدس كدٓ ٢ؼدحُْ جُخوكدس ,ضكدن
ػرذ جُغطحس جقٔذ جُلشؼ  ,ػحُْ جٌُطد(,ذ٤شٝش -خ ش)
 -42جذٖ ًػ٤ش ,جذ ٞجُلذجء,جُرذج٣س  ٝجُٜ٘ح٣س,دجس جُش٣حٕ1911,
 جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  ,جض٘ ٠ذ ٚق٘حٕ ػرذ جُٔ٘حٕ  ,ذ٤ص جالكٌحس جُذ٤ُٝس 2004 , -43جُٔدددددحٌُ ,٢جذددددد ٞذٌدددددش ػردددددذ هللا ذدددددٖ ٓكٔدددددذ,س٣دددددحك جُ٘لدددددٞط,دجس جُـدددددشخ
جالعوٓ(,٢ذ٤شٝش.)1913 -
 -44جُٜٔذج, ١ٝجعٔحػ َ٤خِٞٓ ,َ٤هق ج َٛجٌُٞكس ٖٓ جالقذجظ جُغ٤حع٤س كد ٢جُؼقدش
جالٓ,١ٞسعحُس ٓحؾغط٤ش,ؾحٓؼس د٣حُ٤ًِ ٠س جُطشذ٤س 2004.,
ٞٓ -45ع ٠جُٔٞع,١ٞجُؾ٤ؼس  ٝجُطقك٤فُٞ(,ط جٗؿِظ)1912 -
 -46جُٔ٘ح ,١ٝػرذ جُشؤٝف,ك٤ل جُوذ٣ش ؽشـ جُؿحٓغ جُقدـ٤ش,دجس جُلٌدش ُِطرحػدس ٝ
جُ٘ؾش(,جُوحٛشز)1922 -
 -42جُ٤ٜطٛ, ٢حدٗ ١ؼٔحٕ ,جُِـس ك ٢ػِٔ٤س جالضقدحٍ جُؿٔدح٤ٛش,١دجس جُغدحٓش(,ذـدذجد-
.)1992
ٓ ,ٌَ٤ٛ -41كٔذ خ٤ش ,جُؿٜحد  ٝجُوطحٍ ك ٢جُغ٤حعس جُؾشػ٤س (,ذ٤شٝش)1993 -
 -49جُ٘ , ١ٝٞجذد ٞصًش٣دح ٓكد ٢جُدذ٣ ٖ٣ك٤د ٠ذدٖ ؽدشف ,ؽدشـ جُ٘د ١ٝٞػِد ٠فدك٤ف
ٓغِْ
 -50جُ٘٤غددحذٞس,١جذدد ٢ػرددذ هللا ٓكٔددذ ذددٖ ػرددذ هللا  ,جُٔغددطذسى كدد ٢جُقددك٤ك, ٖ٤دجس
جٌُطد جُؼِٔ٤س(,ذ٤شٝش)ٙ1911 -
 -51جُ٤ؼوٞذ,٢جقٔدذ ذدٖ ٝجمدف ,ضدحس٣خ جُ٤ؼودٞذ,٢ػِدن ػِ٤دٝ ٝ ٚمدف قٞجؽد ٚ٤خِ٤دَ
جُٔ٘قٞس ,دجس جالػطقحّ ٓ,طرؼس ٜٓش ٛ1445,ـ.
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