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را   

  

:ا   

         ) مل ا دد ا  ت ار اأزد  از دور اإ ا ف ا٧و٦ / ١٣و١٢ ،(

    ا  ن  ،ا  ل دد ا  ت ار ار وأزد  ا   ن 

 ت اا  ارإ     ل  دد ا مو ، ءا  ا أداء ر 

        وا ارس وا فوا و ت اا  ا ر    ان اا

ت وارا ارا وا    واوا و  ،ص   أ ان   اال وارا       

. ت واا  تا   ،در ا  و  

             ءا  و وا         مل ا دد ا  ت ار اأزد  دور ا

 م  وا     ر  ة       ،(ت  اد ل  ا١٣و١٢ /٧و٦(

ت اة     ا   و ،و ،واوا ا  ،ارسا   ا ا  ام 

 فوا  ا    و  وا إدار رة         ت، وأا  رة ط ّ  ،رأ 

 .ا  ل دد ا  ا    

  

  :ات ااا را-  ررة ااا - د اا ر-   ريد اد ا ر

  واوف.
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 ٨٧٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

:ا  

         ا ا  ما أ أ دا       ا أم ا وا وا ا  وا ،

،  أ ا  ء وح ا وم  ط            ا     ارة   

    ن ا.ا ا، وج   ات ا  اء واخ 

            ّ ا وا رت ااع اأم  عم وا ا       و م ا ا   

:  ا ،وا ه او  قم       أ و   تط  اا أمآ ا أ

 ا ا   :أ و  ،)٢(و ا   ف إ وأم  ن و : ،)١( ارض

  ّن ا ء  ا ن، و  ا )٣(،          تا ا)٤(   ا  

   ل واا  ا إ ا.ه ا   وا ،ّو ّ ا  ابوا ا  ط  

 أم    ى رو  ّ امق  وه ا وا(     ،ا  ) ن ك أد ة ل        

  أو ، ر  :   إ  ام آد ت ا ل:" إذا  ،  "   ٥(أو و(  وا ،

 ص  ،ا  ءا  رر اوا ا أ  ء    او ول ار   ا 

  اأ  قا  ء وااوا      ا  ،(و  ) ا  ابوا ء ام   و

ّو ،دور ا  و واارس واوا ا  .ج إ  و  

        ا  تا ا  در أ  ا   را  ا وإ ،    د ا– 

ا  (و  )–       ا  وا  م       ا   ت  ا  ،ا 

 ت اا  فوا ة و دو–        إ   ا –    ا ا إ

 ء أرزا     إذ  ،ط اأ )٦( ا  ، وذ  أم)٨٣٣-٨١٤/٢١٨-١٩٨( ان

 و  دة تأو  م  ا ا  ر    و ،ا ت  أام

ا  ة ا ء أيان إم   ك  ،  ا وأن    أو ر   و

ت طو    ٧(و(.   

ار دون   ا   ع ا ا تا ا  أن   ا ون          

     ةو  أداء ر   ي   ،أنا  ن  ص      نا اأ ال  وروا

     در ا  و وا وا ،       تم  ا   وت وا ،   ذ 

  اوف ا    ن اار أداء  ا ،م مأار  أداء وظ ور ا، وإ

ث ودرت أو  اوف ا ،   ن ذ إام ا ره و ،     ن 

  ت أ و ،أداء را ت ا ن ا  نان ا   إذ ،ل ا

،   ا   ور  اار أدإ وا  ، وء  أ صوا   وأر ا، أ

    ؤ   وأن اا   ،ا ادات اا  ذ   م وإ ،ت ا

ر ن نوا ل اف وأو٨(ا( .  

 د  ارات اد و اد١٣  (   ،و١٢ /٧و٦ (ام لأ  ا د اد          

   م ا  ل دا  ت   ة  ر    ت اا  
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  ا ا  ام         ا ط وي إ ن ا دور ا  ارس، وا  ،ا 

 ام ا     ،ه ا     )١٣و١٢ /٧و٦ (م، و م درا ه )٩(ن

 فوة ا   و اوا إدار وأ ،ت ا  ّ  ،رأ و    رة

 ط رةا ا  .ا  ل دد ا    

           أ  نو ،د ورا د وا اء واا  ا  ل دد ا  

 وا   فوا   ه ا          روا واا ارس أأو ا ا   ن ذاء أ

       و اف أ ا   اءء واا   ،ا أ  و (تما)

  ا  ل اد ا وأن ،و ا ع مّازداد و  ا    طا      ووزرا

 ا،و ء واة وا  ه  ا  وأما   ء   لع واا ت ا

  ود ون ة.

              ة ام    ولا ا  ، ث إ وا ا   ا  

  ،ا  ل دد ا  إدارة ا   ما ا ر  ،  ا  رهو

         ا أ ق إ  ا ا إأ  ت ار ام     زدل ا دد ا  ) ٧و٦ 

أ اول  ا واا، وق ام إ اارس        )، واي  وره إ  ور ،١٣و١٢/

   ،واوا (تما) ا ول و ر اا ل، أا ا  وا ا  ن يا ،ا

ر ا وا   ،      ا اي ا وا ا ار اا را و دور اآن

  ٧و٦ (ام دور ا  أزدر ات ا  د اد ل     و  ا   ارمت.

  و  .  ؟ ا ءه ورهم ء ة   ا وإ    )١٣و١٢/

  

  -وره  ا:مة ا  -ا اول

           د  ر ا ا  وم   ذ     ١٠(، أو(  وإ ،

 ،ا  وردت ا وا ت اا  إ  ر ر أنّو م و   ا  ؟

اأم  و  ،و ، ،و ،ا    : ا ا  إ و-  

  

١- :ا -  

           ورد ف، وأو وا ر و وا ، وا ا : ا  ن أ ا ا 

 ا   اا   ،وا ا  ي   اا ا   فا و  ارا و ،و

 أي و ا  رضا وو ،  )١١( وا وأن ا ، و وا 

  .)١٢((( ّ اة     ا وأماع ا ))ا ،ل: 

        ا أ ء، ور ا اى، مأ مأ و مأ  ة  :ح اا 

ا  ا ف)١٣(        ((ا و ا  ))م ف أن  و ،)١٤(   ا او ،

ا   ١٥(ر( وذ ،م  ل  ل ار )(     ( ا ر) با  

 ل ال ر ، أرض )(     و أ ّ  إن )) : (( )ر    )١٦  وأ ،
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 ٨٧٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

: (( ا   اف  ر ا، ا     ن  ر ا  اء   ذه  أ زة

  .)١٧(مًء ))إامع   ء ، و ا   ات ا أاًء و

   

٢- : ة ام-   

          ا ف م-  ره م-    ا    ا   ،ا ا ف  وإن ،   ن

ه ا   دة م ة ،أم إ       رات اا   مو ،وذات أ ود  

   و ،   با دة، وا أ  و  ن دة، أو ن أ 

   و ا    با   ة، وا و  ن ذو ،ء     زا  أن ة، إدوا 

ا  ف يا ا  و   ى أن ذ)١٨(.  

            ا أا    م م ا ن    ل ار  )(      اا و– أي ا- 

أي  -  ا  أ وأو إن أ    ي ا، )١٩( أا  ا م  دي 

-  ، أراه ا    ا ل ار أو  )( ا  )٢٠(    ه و  ،

 ( ا ر) با  –    رب          –اا   م ا  ا ذ  م  

  .  )٢١(و  أ ط و (ر ا ) ،و  ا ،  اااو ،(ر ا ) ن  ن

            ا فوا وظان اا  يا ا ا   ى    ، وذ ورع واال وا

      ا ف دوه ا ت و ،ا    اءوا ا  ة الا أأو  ا

 ) ا   ا   ءم ،وم ٨٧-٦٥  /٧٠٦-٦٨٥          امد (

 و ،(ان اد)ن مو  ص   س اا )٢٢(.  

        وا   فواا ا َو رةت  و ظأ   م       ا ا    ،

ا أو  ااء وا  ى ذ ا    أاد ا ،اء ن ذ  ال ا أو    

ال ا أو ا أو   ات، إذ أو   اء واط وااء وازراء واس             

 ا و  قما وأ ،و وا وا وا ت اء ام اون أا

ب ووط ر  :ال طأ   و ،ت ا  ذ  ف )٢٣(.  

            فوت ا د اا   ى، إذا       د  وا ا ط 

وا وا ودور ا و  وإمء ات ا وا وا وا و ارس واا وا

     اء ارن او ور   أو دار   ن ام وأم ،ذ

  . )٢٤(ةأى اد ا واز اار أو   أث وط و

 دورا   ا ا وا وا وا، وا ا         ن   م        

،    أ ا  ر ات ا،         ا  ا  اة  ى ر 

ُ  ود.رة اا  ا   
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٣- : اع اأم-         

          :  م ض اا   ا -  

             م  أول ا   يا  ،ريا ا    و :((صا ا )) أو ا ا

  ،  أو رأ  ام اء ، صأو أ آ  أو أي ان      ا ،  هآ 

  .   )٢٥(  م  ، أوده وأده وذر      ،ي

        ِوا ا أو  ا  و :((ا ا )) ي أوا ا  مع اا أ  ،  ا 

ن    ت ا ا            واة، أ   اء وا ن  أص    اًء

ا  م   ت وارس وا٢٦(وا( .  

       ا رةو  ف او رزةا ا  يا اد، أن اا      رل  ا

)(    .ا م ا  

  

ما ا-  إدارة امل ا دد ا ) ٧و٦/ ١٣و١٢:(-  

 (را    ام وات ادار، و       ١٣و١٢ /٧و ) ٦د اد  ام       

 عو ال اة ا  رة  ي أا ،ا م ت اا  و 

    ،وا  ف ز إداري رظ إ ا أو  با  ر وا ا  ،وا دوا

د أ        ،ن   ر اال ا  ات ا إون   أدارة ا، و

  ئ ا ا.د

          فوا م دئو        أن إ ، وا إدار ن إ  أو ،اا   ار ا

 ،ف ووة اأ ذ إ  ا  د  م  ا      ا  امد 

 ،   ت)ا      ه ا١٢٠/٧٣٧      ان أولا ا ُُو ،(

    .)٢٧(ر  ارف  أن  اة ا  اوفو ذ ا،   او ا وف

ا، و ر إدارة ا (ر ا) و اول  اة          دارة اإ إ       

 ، ا ا  ا ظ ف       أوو داريا ر ا ،طد أة وه ا رم

ا ر ا،     ا   أم   )٩٢٣-٦٤٨ /١٥١٦-١٢٥٠(   و أ   :دواو  ف

  .)٢٨(اى ا، ودان وف ا وف ا وتوف ا، ودان دان 

         إدارة ا  و  أم ا  د ءأ ردر اا  ل     و دد ا 

ا ار   وز ارا-     )١١٣٢/٥٢٧ت   ا   (: از)، ١٣و١٢ /٧و٦ (ام

اي أف    -رد ودر     أ  )١١٥٢-١١٢٢/ ٥٤٧-٥١٦(  أر  ازي اول  ا ش

ر  ا )٢٩()   ا  زت ا ٥٢٧، و/١١٣٢ ا  (     يا أ   

ر  ظا )٣٠(.  

         ت )رر ا٥٧٧وأ/١١٨١)  ادث  (٥٥٠/١١٥٥  أن ا إ (ء       ط أ ا

 م  ج ا ،   وا  فأ      ا م و ،آ   ف       ت ) ا ا اا ف اأ
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 ٨٧٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٥٧٠/١١٧٤       ظا   وأ ،و  رة  ع وأم ،ر   فوا  (

  .  )٣١( ذ ا دون أن  أ و ، أر ار إ أن وه  أ م ه

 وه    ا  اا ا ا  ، ما وأم أدت إ       ن ا        

 .ظا   م  

 (ن  ١١٧٤/ ٥٧٠أ ا أ ا   د      أ و اام ( ت                  

     ازرق ار ( ت    ا،   أ )٣٢(و و   ان، و ا  أ

 ٥٧٧/ا١١٨١ وظ ()   وا : ر  فوا  اف٥٤٣ /١١٤٨   موا ،(

)٥٦٢/١١٦٦أ     م ا  ظا    ،()٣٣( .  

         ا ا ٦٣٧(توأ/١٢٣٩(     ت )مي ا  ا   ا ن أ٦٠٤ /١٢٠٧ (

) (( د و  ١٢٣٣-١١٩٠/ ٦٣٠ - ٥٨٦ ا  دار ا ا و ا  ا ري (

((ة ط ذ  وأ)٣٤(إ أ   ،      ي ا   د    اق إ)( ت   )٣٥ را

٦٢٠/ا١٢٢٣ وظ (ة  ا ا و  اف)٣٦(        ا   أ ا   ،

ي ) ا  أوف ا ا١٢٢٩/٦٢٧(ت )٣٧(  ر    اا ا امي  

م)ي ( ت    )٣٨ما ا  ا   ا أ ا ٦٤٠، أ /١٢٤٢     ا  ن (

رد ا ٣٩(و( .  

           ت اا  وا أنإ  ا  ر اا ا ذ  ،م  فوا  اف

 (   ا   ١٢١٣/ ٦١٠( ت )٤٠( ل  ظ  ل ا      ن ا أ ا  ) ١٢٥٦/٦٥٤(ت

 ا  افا         ديب اا  أ    س أا أ د ا ه ا يا 

ام٦١٩(ت)٤١(ا /١٢٢٢ا   دون أن رأس ا   ()٤٢( .  

  

ا ا-   ا إأت ار امزدل ا دد ا  ) ٧و٦/ ١٣و١٢:(-  

          دد ا ما ) ٧و٦/ ١٣و١٢      ارس وا ،ت اا  دة اأم (

،  و   د اد ل  اد    واوا وا وارمت و  ات، 

 ،ة ا م  دون   ن ة  أن   ت   اى أو)٤٣( ،  أو       ءإم 

م، و   ، ا       واء  ا واة   ا أر ة،  :ى  ات

  ل، وذا ذ  و   ت  ،تا              و

 ،رأو إ ت دومإ         ك أ  ور ،ر   وإدرا  أو  را  ،   

دار ور، و وزاو، ، أر مت  وان    ا ريا  ال  ا، أن 

 ر ذ و ،مرو ،٤٤(ا(.  

           ا أنو ت اا  ،ا  ل دد ا    ة مأن اردة    إت اا

ان   أوف ات ا رم ت ااردة   أو  و ، إذا  ، و

و  ادر       وأم م ة،     م د إرات ة  وك،      ا اة، 

و ،أو      ن  ا اا وا   ،و  اف د    وو راا او رب   اا



..أ د .شد   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٧٧                                                           )٢٠١٦ 

 ب واة وات اوذ و ،  ا ت، وا  أ  لا   دور ا 

ت اا  طوما   ا  ل دد ا   رزا دورا  م ،   ود ء

   . ون ة

  ٧و٦ (ام ر ا ا  ذ دور ا  أزدر ات ا  د اد ل                    

  -إل  ات ا  د اد  ا ا :)، و١٣و١٢/

  

١-     : اوا ا  

         ا اوا     وذ ،ت اا    ن أرو  ا   أدت ءً  دورا   ا 

 ا  ا  أول ُ  ار ا ،م     ط  ، ز ا  ا   ا  ظر اارس

ا وأ    ،قطا   إ  م      ا  وا،  م  أ    ر م

ن ،واف وو أ اا  رام ا   ءأ ا ا و ، ت أا  ا 

  اا،   إ  و ،مق وموا   ا      ظ،  اوا 

 ا    واف  ا  وا  وا اش   و وا ا، وط واذم، واء

 ف، أي أنوا  رس اا  فق اموا    ا  اا  ،وان  و       

     ودور، أراض و ذ   أن  ا ف ا ، و ا )٤٥(. 

  أوف ا واا  ان       م   د اد ا واا   أّ   أوف         

ن اا     دى، وا ا أو أ   د  إ  ف ووا أن ا ة، إ  درا 

را   ت اا ،   ،ة راتد إ م      ل دد ا  اا   ما 

:  ا اي ه ا ار  ا ش  رد      ،أو ا م ) ١٣و١٢ /٧و٦(

ظف واوا  ا  ّ٤٦(و(  ،ز ا  ت ا)٥٩٥/١١٩٩ (  أر    وو

  أى  أوف، إ أن ادر ار        ا  و  ذ ،ك  ، وة    )٤٧( اوف  

 ء واأ  ت     ة  ا ا : ،)٤٨(   ان ا وا ،)ي   )٤٩ا وا ،

م)٥٠(رد ا و ا ،)٥١(  .  

           ات ا د وإزد  ءاد ا         ،  وذ ،ت ا

    و ا   ام  ا  د مو ،ى اإ  وو      أ زا   ،

ا   ا ٤٢٨(ت ا/١٠٣٦ (-   واما وا م ا وز )٤٥٣-٤٠٢ /١٠٦١-١٠١٢( - 

ا ام و م وا ،     ،ر   إ  )٥٢(  وظ ،

اي ل : (( ام ا او إ ان ام  )١٢٨٦/٦٨٤(ت اام  إ  ارخ ا اد 

((ا)٥٣(.   

          و     أ م أ وا زي (ت ا٤٣٧ا /١٠٤٥(      آ    

،رو و ،واما وا م ا  ان ا   نو    آ  ّة و  ))

   اما  وأو ،رو آ  ىأ امو ،ر(()٥٤(   ه ا وظ ،     ة ط

نا ا   ٦٨١(ت/١٢٨٢(  يا )) : لو  نوا ا ا دة   و
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 ٨٧٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ء ا  أ  ا أ ا  ) إ ا اث١٣٢٣/ ٧٢٣ أر ا اط (ت ، )٥٥(ازي))

اما ٥٦٩(ت ا/١١٧٣(    أو ،ا ام  ))  م     ان   (( )٥٦( ،

  دون أن  ن  اام، وا أم م  أى   ان.

 
  اارس : -٢ 

             ارسا م ان اا     ) ن٥ا  / ١١(      ت  رة  و ،

             مء، وء وو اء أووأ   اء  صأ   م أم  ،و  ر

 أن ن   اارس   وت   و اا مء ار وم، وه اوف إ  

      ،را   و ،ر د ىرات أ أو أ اوا اموا ، ور نا  رات

  وه ر ا     ا ون ذ  ر إ ون  و ص  امق   ر واه، 

، و ن ار م د ار ازدر ارات ا         ار   وامق ن   

)٥٧( .  

          ا و أم  ءمارسا ا ا ء اأر   تظ ،    فوا ة م

) دور رز   ١٠٩٢-١٠٢٧/ ٤٨٥-٤١٨( ا  ا     ا م ا زن ، اي اارس

 ا رة   ٍ ُ ء   ة إ  ا       مء  اارس،  م ار ((أ

 اارس،  ه    ف  از  اوف اء ، و  ء اارس   )٥٨())  زاو  ارض

ور وا ا     و ٥٩(و(  ا ،را   ا رح اإ

 ا  اد  ارسا  فوا ة م          ارسء اإم  ز إ  م ا وا 

  .ا  ان ا اي

            ا و    ارسة ا     ر ال ا دد ا،  و   إ ، اردةت اأن ا  

ارس ان ا اة، و ا  ال       رم ت  أو  و ، إذا 

م ،ا طوم أ    ا ما ا  ، وذ  ا    ءء وااء واوا 

، ة وا ارس ءإم  ا وأم ،  ا ءى        أم ءا   ،ارسا  د وا

ا   ،نا   أو أ ر    ،رأ        أ أر  م ،ا  ل

  . )٦٢(أ رد ن  أ  ة ارس ،)٦١(، و   ث ارس)٦٠(أر ارس

          م   ت ردر اارس اف اأو   ل دد اما) ٧و٦ / ١٣و١٢ ،(

ااث ار ظ ن ارا     اارس  ات  أوا ار               إ أم  ل  

وا أن )٦٣(ا ا ،أو    ن اا  ارسف اأو   ى، وأما  ا  فوا

ا       أل ت      ، اارس ف ، و إدار، وإ، و ارزاق

 زل اقام  و ،ا رزاقا      ى ات اوا اطن   وا   ار

.وإدا     

)، دورا ا   اة   ١٣و١٢ /٧و٦ (امو  م ا  اارس  د اد ل          

 ،ا وا ا نا أ  ارسا  ُودن و أو ، ،  ُ و أ 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٧٩                                                           )٢٠١٦ 

ر،  ا رةو  أن  ك  ارسف   اأو    ا  ل دد ا   أ  ،

و   ر   ر د اد ٦٤(ا( .  

ا   ر ا   د اد ل  ا ة، و أ: ا وم اارس ا  وف        

         ي   رد ر   ن  ش ا  را و ،ا    ))   فوا

((  ام  ،ةا ظوا)ن  )٦٥ا   ررخ ارة از  دة ا ال  مو

  رآ  رد يدس ااا ا  ر  وذ )و  ،)٦٦و      ره ا أن

  و ا اأ  وذ ،ة ط أ أ ٦٦٨(ت ا /١٢٧٠ (        ا  ن

 ردا ا  ٥٩٤(ت/١١٩٧(             ا  ي وا ا  رد    و )) 

((أر)٦٧(.  

           د ا  ا دود  مزم  ٥٩٤(ت/١١٩٧ (     و ... ن  ،ر ر))

ن    د ا زم     ، ووا أن )٦٨( ر ب أ ، وو  ذ و ة ))  

  أوده (( أن ن ا   اظ ا     ار ، طوو ا ا ا 

ن ا أن و ،ّدون ااب وا(( أ   اش)٦٩(      أ  أ ء ا زا وأم ،

 ا ٦٢١(تا/١٢٢٤(       ) رن اه أر  ن ا  را ا ٥٨١وز-

٥٩٧/١٢٠٠-١١٨٥ ا ر (            ب ر   )) م  يت ا لو ،آ 

  .     )٧٠(ا وو  أ ك))

         أز ر)٧١(   ) را ا   أر ا ر ما ا  ٦٣٧-٥٩٧ا /١٢٠٠-

١٢٣٩ (ز  ،ف واوا   ر)) ،ظإ ((تات واا  ذ )٧٢(     ر  أم  ،

  مات ا ة و م    ر )) : ردا و ،رد (ما) ا

((أ ا    ظرزاق واا   ور ،أ و)٧٣(و، و    را  أن

 ا   ،ط   ٧٧١(ت/١٣٦٩(  ه ف  ا  أ ا ر ن ا

 ي ا٧١٥(تا/١٣١٤(  و رد إ ا   رس  ارا  ر)٧٤( ،

ا ار م ا أر ر ا رد ، ذ ا م ا                   ذ  و

 ٨٤٢(تا/١٤٣٨( ((رد را ا را و رد ى  :ءاب ا )) ن)٧٥(   .  

          را ا  ا ا  نه أر ا ا   )٦٩١-٦٥٨ /١٢٩٢-١٢٦٠  را (

       ،ا ا  د وا ا   م  ء (( وا ر فو ،رد  ا

 أم  ن  ف وووا ظا  راته ا و ،ا  وزاو  را م ا و

ا ((ا )و)٧٦ ،ل   ا  ر  ن يا (ى) ة   رز ا ا  ا ر

  و )) : را  إ طا ر اأ  ،يا ن اا  ما ا       ر

 فا   نو ((نوا  )) ا  ((ف اوا  و)٧٧(   ذ  وة ، 

م ك ىارس أ    ر : ،ا  ل دد اة    اا   ا زور

  ا أ ل ازوري اا ا  ٥٧٢(ت/١١٧٦ (م  )٧٨(  ا ا رو ،
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 ٨٨٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 زأم ا  ٥٩٥(ت ا/١١٩٨( أر )٧٩(  أم ا (ةا ) ا رو ،ا     

  . )٨٠( أر ا ري

  

  :)٨١(واوا ا (امت) -٣

       واوا (تما) ا    تاا ا ا ،ا ا    ات  تت وامظ

ر اا  ، وام  م وا وا وا، أم ر  إ  تا 

      أم ذ ،ر اال ان طف واا     م         دةض ا 

             ا   وى م  ،اتوا وا  أ ء أا ا  ،وا

          أو    ذ ن، وا  ،تب ا ًء م أم   ،وا   

و،   م دي وظ د و وا    ات  ذ أن ، و أن م واتاك 

 ل اما  ات اا   ا ارسأر اظ )٨٢(.  

ار  د اد ل      ا (امت) واوا  أر   ار واام إ د   و        

أن ،ا إ     ي ن  ا ة، و م ك، وأمو  ة راتد إ م

 أو ،ردة، و     أو            ذ ر و ،ات اظوا ت اا

 ، ا  او     ا    ان ا اى     ات دور ال ن 

 وة ن ،اردة  ذت اا فت أوا    ل دد ا م٧و٦ (ا / ١٣و١٢ م( 

  ،ا ك واى واا   و  ردر اا ت ذ أن   )٨٣(و ا  ا و ،

  درا  رتأ  ت  إا   ارا    ا  –   ا   ا - 

ا  د)٨٤( .  

         وأواوا (تما) ا ا   ا  ل دد ا  ،أر  ه ام :  يا

  نم ا ري  ا  و، )٨٥( وأو  أا ط ا  ا زه 

أر ((ا ذ ج إ    ة فأو و ...اردوا ا     ))٨٦(و(،  

   ا داا   ن يا د    ه ا  ة ا )٦٠٥-٥٧٦ /١١٨٠-

١٢٠٨( ء  ر عا     وأو ، ة ا)٨٧(ن     ، أه أر ا ا   را

  ا ر  ب ا  زاو(ءا) و رد ف ، وووا ظا  )٨٨( .  

  

٤- :آن وادور ا  

        ى أت أ ك ن ا ت اا م تام  ،ا ا  وا ا 

 دور اآن اي    اآن ا و ودرا   ااءات و ا و، أ دور    

وروا مي وا ا    ن ٨٩(ا(      .  

   و أ ، ات ا إا   أو  و اآن وادور  ات ااردة  إن        

 ور اا     ل دد ام٧و٦ (ا/ آن١٣و١٢دار ا :(  ر، ا   ا ا ذ 

ودار ا  ان، اي     ، دون أن  ء آ ،  )٩٠(ن ك و ار اآن ر )١٢٦٢/٦٦٠(ت
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٨١                                                           )٢٠١٦ 

اما ا   ا    ا أ  ن دارا٦٢٤(ت/١٢٢٦(   ا ذ  و ،

((و ام  وو ،دار ا  اره ا د )))٩١(    .  

  

  :)٩٢(ارمت -٥ 

          تمرأن            ا إ ،ا وا  و   ا ت از اأ 

  ا ذ   ر  ، ت و  ا م  م ارس ا-    ا 

–    أ   ن بن اتومرو ،او ا   ا   وا ا

 ي ن يا ،          ،ا ءا   ف اوا  اداإ   ا  مو

ا أو اء وااء وازراء و  اء، دور   اار ارمت      واالم ت 

              أط روا ود ،   ط اأ  ر م  ،و أ  أداء وا

 موا وا اوا ا   وا   ،وا دوا    ،اسوا اوا

أ أ ا   ،وا اوا ا ٩٣(وو(.  

 ( ا ا وا، وظت  د       ١٣و١٢ /٧و٦ (امو د اد ل          

زأ  ت ومرا: ر نر ،      )  واما وا م ه ا ي٤١٤ا /١٠٢٣ ،(

 ع  ا ا أ ا  ٤٥٠(ت/١٠٥٨(      ر و   اف   وأم ))

  و ،  أ  ة، وو اأ  ت وا    ج إ     ((ا ا )٩٤( ،

) اي  ١١٨١/ ٥٧٧ل ا واا ا ز ارخ ار ( ت     رنا وأن ا

 ، رة ا اراو ارا دد:  ش أو ))–   واما وا م   ا -   ا ا

د     ج     رنا ، وة  ذ ،ن ا)٩٥(ة))أ ورأ رن ا ا ان و

ت وأر ا أ أ إ ذ اور  ا  أ         ، ط ر م ا  م ن، اطء

 وا م ا طواما    ر  ء أا ت   –زااو ا ل و اا– إ  أم 

  .)٩٦(ا ا  ا اي ون    اب و

          أ وز أ ل ا ا أ ما     ٥٥٩(ت/١١٦٣   مر (

         ء، وطا ور دووا اا  و ،ا  وأو )) م

((ا)٩٧( ري ، أ ا  ا أم   مر     ا ا أن  اد ا ان، وأ  نر

د اد ل         ارس ط ، وة  ذ ،ك)٩٨(ن   ا  أو ا اض

  : ،اا        ا   ا  ا   أ ا ا أم ا ر

 ا  ا)) وظ  ار  إ  ا   ر و((  و  )١٢٣١/٦٢٩(تاادي

د ا   س ا      أم ا اار ام ، و)٩٩()١٢٥٦/٦٥٤ار ا (ت

  .)١٠٠(اطء و وأو  ا) ١٢٨٧/٦٨٦(تامي 
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 ٨٨٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

ا  

          :ا م أ  

١-   ،رة اا ر  ا دورا ا         ا   ور را  ا    ره

،ا    ن     و أي أم ،وا وا دوا وا ت ار اظ

ا  ا ا ا روا زات ا.ا ا  ا ا    

ت ا،   وا (  ن  ار ا١٣و١٢ /٧و٦ (ام أن ا  د اد ل -٢

 فا  ولا أن ا  ه و  اروا  ف اوه ا و ، د   أ 

 ه   وت    اال  ا و  ه،         ل  ا و د اد 

ات ا  ارس ووا واوا ا  .و    

) و    مض  ،د  ١٣و١٢ /٧و٦ (امأن ح ا ا  د اد ل  – ٣

دارة ا  ا  ه اوف،  ظ ز إداري ف  او، ون   أدارة          

ا دئ ا    ،أ د ت اا  ال ار اوأ ،ا  .  

٤-           تا  تأ  ،رو ة اا  دد ا  ت اف ات أوأ

 دت  ا ،  زّود     ا ا أ، وا      مر د اد،   تا أء

ء،  ج  ة اء، و وع   ، ج   ا ادي    اء وا

   ا اى.   ادء واظ وار و

)، و  ا ازدر ا  اا :   ١٣و١٢ /٧و٦ (امازدت اوف  د اد ل  -٥ 

 ازع اة ا دد ا  ا   ت ا ل   و و  ن ا  ،ة

اا  داري، وا  ر و ، قموا رازدا ذ   دور  م ا ،.  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٨٣                                                           )٢٠١٦ 

:اا  

  .٢٦٧:اة: آ) اآن ا ،رة ١(

  .٢٧٢ :اة: آرة  )٢(

   .٩٢ :آل ان: آ (رة ٣(

� رة امل:   ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٥٤، ٢١٥، ١٧٧، ١١٠ت:اة: آ  (   ال  ا : رة  ٤(

 :٦٠آ :آ :رة ا رة �٢٢ �اإ:٣١: آ :آ : رة �٣٩ :آ :ط رة �٢٩ و �.  

)٥  ،  ،جا   (       ،ا  اد  :  ءدار إ ا  ح  ا  ،(ة:د.تا) ،

  .١٢٥٥، ص٣)، ج١٦٣١(

)٦ )رون ا ا ا إم   و ،ا  ف ا  أول  :ا  (١٧٠-

١٩٣ / اد، و٨٠٨-٧٨٦  (  ) نا ال أوره ط  ا  ظ ٢١٨-١٩٨  / ٨١٣-

٨٣٣) ا  ور أا ذ  أم إ ،(٢٤٧-٢٣٢  /٨٦١-٨٤٧(   .ي أدان اا   

،ا  ، ها  : دار ٢  ،:ا)، ٣٩-٣١)، ص ص ١٩٧٢ا  .  

�  ر  اط ، ا اادي وأه  ا ٣٩-٣٢، ٢٧-١٤اه  ، ا،ص ص) ٧(

  .٣٤١-٣٣٧)،ص ص ١٩٨٠)، (اد:١٤ا ، ارخ ا، اد(

)٨ ،ا ا ر ، أ (ة:   ٥ا)،ا ا  ،٣٧٣-٣٦٤)،ص ص١٩٧٧  �  

ا ا  ا ،ا   ا  ،  : با ) ، ٣٧ ص)،١٩٩٦ .  

درا ار-  ،)١٣-١٠/ ٧-٤)   ذ : د  ش، ا ارد  ان (   ٩(

 :ء   � ١٦٤-٩٢)، ص ص ٢٠٠٤(ارت اإ ،زن ا أ    رةء ا  ادا

  )ا وا ا مل ا وت:   ١٤-١٣ا) ،ا دار ا ،(١١٩)،ص ص ٢٠١٠-

٣٠٤.  

)١٠ر   ( ا  : ا  وم       ا  ،ا  ات ،ةز أ

:/د)، ٧)،ص ص ١٩٥٩- و     ،ا ا  ا أ ،ا   �

:ره، إدار ،، دار   او �ر ، ا  -١٩، ص ص١)،ج١٩٧٧،(اد: ارد

:د)، ١٥)، ص ص٢٠٠٠ا-  .و  

، ص ص  ٤)،   ١٩٨٤ار ا ، (وت:   ، د٣: أ  ار رد،  ،، اح) اي١١(

  .  ٣٦٢-٣٥٩، ص ص ١٣٠٠ ،(٩، ن اب،دار در، (وت: ا ار� ١٤٤١-١٤٤٠

)١٢ (،ا ح اوت: ا) ،ن  ،١٠١، ص )١٩٨٧. 

  ا        �٨٨-٥٨، ص ص ١)    ار : ا، أ ا ،ج       ١٣(

 .    ٢٣-٢٠)، ص ص٢٠٠١ا، ا  ا ا وأه   ا ،(اض:

)١٤        و ؤورمد ا : و  ،ما   ا إ   ا ،ا ا ا (

  . ٢٣٨)،ص ٢٠٠٠د ا ، اادي، (ة: 

)١٥ا :   (ج، ا ٨٨، ص ١، أ       ا  ،ا  رةا ،ا ا  �

:ا) ،ط٢٦)، ص ٢٠٠٦ا  .  
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 ٨٨٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 اري، أ : أ ا  ا  (،            ذ ا : اري١٦(

 ،ض:٢شا) ،ا  ،٩٢٤)، ص ٣٣)،ب(٨٣)، ك(٢٠٠٦. 

 .٧) ات  ا، ص ١٧(

)١٨  ا   (ا    : ا       ص ص،ا  ات ،ةز ٩-٧أ  ،ا �

-٦٤٨(    ا  �  أ، اوف واة      ٣٢-٢١، ص ص ١أ ا،ج 

٩٢٣/ة:     ١٥١٧-١٢٥٠ا) ،ا دار ا ،و ر درا (ر  ١٥-١١)، ص ص ١٩٨٠ �

 ا ،١٨-١٧، ص ص ا . 

)١٩   ور ، ا نن، وا     دي ر :  (الا   ا  ا 

 ل ال ر ،  وة أ  ا  رة، وا)(  :.((دا   )) ن :

  .     ٥١٨، ص ١ا ، اة ا : ، ا وآون، اث ا،(د/:د.ت)، ق

)٢٠ (ر م٥١٨، ص ١ق، ا  .  

  .١٧-٥)، ص ص ١٩٠٤ة:اوف،  دان  اوف، (ا أ)  : اف، ٢١(

-٣٨، ص ص  ١، أ ا ، ج� ا١١ات  ا، ص )   ذ  : أ زة ، ٢٢(

٣٩  .  

)٢٣ا :  ذ   (ج ،ا ٣٨-٣٧، ص ص  ١، أ  �   تا ،ا  زي أ

        )،دا  وا  ما / ا دس واا ما  د ااق وا  ا

وداب  أطا  ا  ،(رة  راهد– :ا)، ا ٢٥-٢٤)، ص ص ١٩٩٧ .  

)٢٤ أ :  ذ   ( ص ص ،ا  ات ،ةز ة  ٢٤-١٥ف واوا ،أ  �

  . ٢٦-٢٥و� ا، ات ا  ااق ود ا، ص ص  -٣٣ا  ، ص ص 

)٢٥ ،ا  ب ، ما ز  (٢ :) ،أ    ،٢)، ص١٩١٢  ا و � ،

   ا  وا ا وت:   ا) ،ا ١٤٠)، ص١٩٩٨، دار ا   ا ، � ا ،

  . ١١٤ص

  . ١٤٠، ا وا، ص� ا٢) ام ، ب  ا، ص٢٦(

  .٤٨)  أ ، اوف واة ا  ، ص ٢٧( 

  .١٤ت  ا، ص ) أ زة، ا٢٨(

)٢٩( را،  ط ،وآ ر ر  رة        ) ر  ما ا  م ٥٨٠٣or. (

ور  أ، ١٦٢ ، ور (ا ارة  دة زة  أ.د.ز م ح، اداب،  دك)    

  .أ١٦٤

 )٣٠ ،ر ما (ي. .أ ١٦٤ ورا أ   ة او رو   در اا  أ   

)٣١ ، ر ما (ب، ١٨٠ور ة        .ب١٩٤ورو رو   در اا  أ    ءا 

م  ج ا  ط أ ا.  

)  ا ر، ا  طت ا :،ا  ن   ا ، ان،             ٣٢(

  . ٢٩٠-٢٨٥، ص ص ٢)،ج٢٠٠٥(اض:
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٨٥                                                           )٢٠١٦ 

)٣٣  ،ض ا  وي : و ،را ر ،را (وت:    ٢) ،مب ا١٩٧٤، دار ا )،(

  . ٣٥)، ص 

)٣٤: (    ،رس ا ا   : ،ا  ورده  ا ا م ا أر ر  دار

اد: ا)،١٥٧، ص١)، ق١٩٨٠.  

   ) ا ي م  ا:   ى أر ، و ااب ا :   .ت اي،٣٥(

  .٤٧٠، ص٤)، ١٩٩٥، دار در، (وت:٢اان، 

  .٩٠، ص١) ا ا ،ر أر، ق٣٦(

) امي م إ دم :ة  رة  اة ب رد، و أط  أ آ و ج          ٣٧(

 ،انا  ،يت ا :   ،  ق ر، و٤٧٨، ص ٢.  

)٣٨( ،ا ا  ، اإ :  ،دم ر٢:د) ،١٥٧)، ص ١٩٩٢، دار ا .   

)٣٩            ري ، دار ان ا  : ، نا ا اء ا  نا  ،ر اا ا (

  .   ٢٢٠-٢١٩،ص ص ٥)، ج ٢٠٠٥ا) ، وت:

)٤٠        و ، ودم ان وم  ةن ا  رة ة  و :رأس ا إ م ا (

 ،انا  ،يت ا :   .  ة ن١٤-١٣، ص ص ٣  .  

)٤١ أ   ،اما  إ إم  را د اأم (        إ إم  ردر اا أ 

راا  لا   ، ،ن ا:        ،نء اء أن وأمت او :   نإ

ر ا ووت ا    � ا،١٨٣-١٨٠، ص ص ١، )١٩٩٤س، دار در، (وت: 

  : ،وت: وا)، ب اي، دار ا ا ت ( ٢٠٠٣ادث وو ،(٦٢٠ – ٦١١ ( ،

  . ٤٤٢ص 

)٤٢( :  ن، جا ا اء ا  نا ١٨٠،ص ٩.    

  .   ١٦٤-٩٢)  ذ : ش، ا ارد ، ص ص ٤٣(

�   ، ار     ٣٥٠، ٣٠٠، ٢٣٥،٢٤١،٢٤٥، ١٧٨، ١٧٥، ص ص ١) ا ا ،ر أر، ق٤٤(

) ا ٦٣٠-٥٢٢ا /اد: ١٢٣٣-١١٢٨)،(٢٥٦-٢٢١)، ص ص١٩٧٦  .  

، ص  ا، ا  ا ا    �١٢٢-١٢٠) ا، ات ا  ااق ود ا، ص ص   ٤٥(

  .  ١٧٣-١٧١ص

)٤٦ (ردا ، ،((ا أ)) ب  رد ر:    و ا ا  ي اإ   ،وا

  .٥٧، ص ) ٢٠٠٢وار، (دك: 

)٤٧ (ا ا،  ،را  وت:      :ا) ،اث اء اي، دار إ ٢٦٣،ص٧، ج)١٩٨٩�   ا

  .١١٣،ص ٢، ج)١٩٩٦ر ا اردي، دار ا ا) ،وت: ، اردي

)٤٨( أر ر ،ا ٩٠، ص١، قا.  

  . ٢٩٠-٢٨٥، ص ص ٢ا ر، ا  طت ا، ج )٤٩(

   .١٥٧ا ا ،ر دم، ص  )٥٠(

)٥١ ،ر اا ا ( نا   ن، جا ا اء ا٢٢٠-٢١٩،ص ص ٥.    
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 ٨٨٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)٥٢ ( ا ،  ن اد  وا وا–  ،ريا ٢ا  :أر) ،راس ٢٠٠١، دار( ،

   . ٢٨٩،ص ٢ج

)٥٣( : و دة، وزارة ا  ، ،ةو ا اء اأ ذ  ةق اارد ا :د) ،ا

  .  ٣٦١،ص١،ق٣، ج)١٩٧٨

  .١٣١) ار ،ر ار، ص ٥٤(

)٥٥: ( نت ا١٤٣، ص١، جو.  

)٥٦: ( ،ظا  : ،با   دابا  و وزارة ا د ارا) ، ان١٤١٦: ط ( ،

٣٧٠-٣٦٩، ص ص ٣ .  

)٥٧ (ر ، ا ٣٦٧،  ٣٦٥، ص ص ا  �  ا ا  ،ا  ارس ،وف م

  .١٢٢-١٢١ص ص ،١٩٧٣)، ٢٢اا، اد (

)٥٨ (  وا ، رأوت:  أ) ،دار ا ،و ا را و٢٥، ص١، ج)١٩٧٤ا.    

 ارس اا:    :اد) ،ا ا  اقا ر ،أ ٢٣٥-٢١٧)، ص ص ١٩٦٥ �

  .٤٥-٩ص ص )،١٩٧٣م وف، ء ات وارس اق ا) ،اد: 

اا   ا،� ٥٩) ، ص١٩٨٠، دار اق اة، (وت:  ٣ر دول آل ق،  ااري،) ٥٩(

  .٥٨-٥٧ص ص )،١٩٧٩ ا   وز) ،اد: : ، وا ا

)٦٠ (أر ، ا ا ٢٥٢-٢٤٧، ص ص.  

  .٥٣١، ص ١، ق ٣اة، ج اقا اد، ) ٦١(

   .٨٧، ٧٢، ٦٣، ٦٠، ٥٧، ٥٥ارد ، ر رد، ص ص) ٦٢(

) درا  ر،(    ١٤٦٩-١٢٣٣/ ٨٧٤-٦٣٠)  ذ  : دل ، إر  اة (      ٦٣(

-٢٧٧)، ص ص  ٢٠٠٦ح ا ،(أر:     –أطو دراه  رة)،  ا  اداب   

٢٨٠.  

)٦٤: (  ةق ا١٥٧،ص١،ق٣، جا   .  

)٦٥( :  ر ص ،رو ٢٣٩آ.  

)٦٦( :  نءمء،  اطت اط   دن ا   :و  دار ،ا ا ،

  .٣٦٩، ص)١٩٩٨:(وت

�   م  ،رد   ا ا        ٥٧ارد ،ر رد ، ص    )٦٧(

٩٢١/١٥١٥، ) ،ا :٤٠٠)، ص ١٩٨٧وت.  

)٦٨( ا ا،      ، ر  ا    :  و    رز  ، دار ا) ، وت :ص ٨، ج)١٩٨٨ ،

٣٨٦٤  .    

)٦٩(  ا ا ،،را  ٤٢٨، ص٧ج ا : أ ذ و . ، ا    ا : ،وا اا

  . ٦٨١-٦٨٠، ص ص ١٦)، ج ١٩٩٨ا ا، دار ) ،ة:

)٧٠(  ،انا  ،يت ا٢٣٤، ص ٣.   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٨٧                                                           )٢٠١٦ 

) ز :ة   وادي ذات م ر و  رد ودم  أل اة.  :ت اي،      ٧١(

ا  ،ان٢٤٠، ص ٢  .   

  .٦٠ر رد ، ص  ،ارد� ٥٤٤،ص ١، ق٣ا اد، اق اة، ج )٧٢(

)٧٣( ردص  ،ا ، رد ر٦٠.  

)٧٤: (        ا  د ، ،ىا ت اوط       ء ادار إ ،ا  حا 

    .٤٠٨-٤٠٧، ص ص ٩، ج)١٩٦٤ا، (اة: 

)٧٥ : ( و وأ واة وأمء اأ   ا   م  : و  ،

  . ٣٣٣، ص ٢)، ج١٩٨٦ا ، ا) ،وت:

)٧٦( ردص  ،ا ، رد ر٦٣.  

)٧٧( :  ،با   دابا ٣٢٧-٣٢٦ص ص ، ٤.  

  ر اك وا  : ، ادر  و  ادر ، دار ا   ا ) ا ازي،٧٨(

طت ا   � ا،  ٢٤٢، ص٤، جوت ان � ا ن، ٢٣٣، ص١٨)، ج١٩٩٢ا)،وت:

  .١١٨، ٦ج اى،

    .٢٤٩، ص  ا ا  ، أر�  ٨٢، ص٤، جنوت ا) ا ن، ٧٩(

)٨٠( أر ر ،ا ١٥٩، ص ١، قا.  

    ا  ا أّن  ووظ م   - اوا وا وامت-اث ت) ٨١(

  ، ا و ا  ل ّ ةوا   ر أن     وا را   درس 

موا وا واتا     ا درس ا   ،م  ق ز دو  د، وذ 

        ه واما  درس  ، ا ا   ذ و ،   اا

ن اوا، وأوا ن  ا اد   ا، وأن  (ا) م و وة     و

  رس وا و  . ذ         ،  :  (مه) م  ااق،

       :ا) ،ما ا  ا  ن٢٩٢ – ٢٨٣ص ، ص ٢)، ج١٩٨٨ا    اد، ا  �

. ون ٢٢٠ – ٢١٩، ص ص ٢، ج١٠)،   ١٩٥٤ااد وأ  ا ا) ،  ،اد:     

.   اا  ُ ،ت اوا ا    

)٨٢(  : ذ   ا ،اا  ا           ،ن اا أوا  ر اا  را 

� ن  ن ي، اة ا  ااق  ا ا، (        ١٦١)،ص١٩٧٨(وت : 

 : ٢٣٩)، ص ١٩٨٧ا .     

  .    ١١٣-١٠٣)  ذ : ش، ا ارد ، ص ص ٨٣(

)٨٤ ( : ذ     رد  ،م ٤٠٨-٤٠٦، ص ص�    ) ةا  إر ،٨٧٤-٦٣٠ /١٢٣٣-

  .٢٨٢-٢٨٠)، ص ص ١٤٦٩

   .٢٤٩، ص  ا ا ، أر�  ٨٢، ص٤، جوت انا ن،  )٨٥(

   . ١١٧، ص٤، جوت ان) ا ن، ٨٦(
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 ٨٨٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)٨٧( ،ا   ،ارن ا:          :اد) ، داود، دار ا ا وم ١٩٧٧ا( ،

   .٦٩، ص٢٠ج

)٨٨ (ردص  ،ا ، رد ر٦٣.  

)٨٩ (  أ  را  ،   ا   ا  ة ا٦٦٠ – ٥٢١ا/١٢٦٢-١١٢٧،) ر

 (رة   ا  ،دابا –   :ا) ،ا ١٥٥، ص )١٩٨٦ ،زا �

   .١٦١إت اء ااد  ء ارة ا ، ص 

)٩٠ : (، ر  ا  ٤٥٧٤، ص ١٠ج  .  

   ا  ،ا ر   �٢٨٤-٢٨٢،ص ص ١٠) ا ار ا ، ان  ا اء ا ان، ج ٩١(

 ،ت ا٣٨٥-٣٨٣، ص ص ٣جط  .  

)٩٢ (  (ن) ب، و أو  أو    (ر)     ر  :تمرا

      ((نر))  تا  ،((دار ا))  اذا  ا  ،  ن أو دار أو

اض ا . :   ت((رن)) وان ا اة م  ن ج ا     ال ر

 ا ،ا ا : ر-  ، وت:دار ا) ،  ١٩٦٩٣٣٣، ١٣٠)، ص ص  �

  أ ،  تمرا را ،وت:٢) ،ا ا٤، ص )١٩٨١، دار ا.  

)٩٣ (  ،   نجا ،٦٤٥، ص٢ا     .  

ا اد، اق  �٣١٣، ص طت اطء امءن ، ا أ أ �١٢٣) ار ،ر ار، ص ٩٤(

     . ٢٧٣،ص ١، ق٣اة، ج

  . :١٨٥ر ار، ص  )٩٥(

)٩٦(  : نءمء اطت اط  ،٣١٣ .  

)٩٧ (را ر ط ،ر وآ،  أ١٨٥ور .  

)٩٨ : (ة، جق ا٤٢،ص ١، ق٣ا .     

  .٢٠٤-٢٠٣ص ص  ، :٤ ان  ا اء ا ان، ج ) ٩٩(

)١٠٠،ما (  ،نآة ا ة: ٢ذا) ،ب ا٣٢٩-٣٢٨، ص ص ٤)، ج١٩٩٢، دار ا .  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٨٩                                                           )٢٠١٦ 

  

ادر واا   

- .آن اا  

  :أو: اطت

١- را،         زرق(تا      ٥٧٧أ  /١١٨١     ط ،وآ ر ر ،(

 م  رة  ) ر  ما ا ٥٨٠٣or.       زة دة  رةا ا) (

  أ.د.ز م ح، اداب،  دك).

  

  م: ادر:

      ١- ا ا،    ا أ ا ري (ت  أا ٦٣٠ا /١٢٣٢( ،   ،را  ا     : 

  .) ١٩٨٩ي، دار إء ااث ا) ،وت: 

      ٢- ،أ أ ا   ا  ت       أ) ري اا ا  س أ٦٦٨ا /١٢٢٩(،   ن

  .)١٩٩٨:، (وتا ا، دار  و   :ن اد طت اطء،  امء

      ٣- ت ا) ا اإ  إ   ا  ٢٥٦ري، أ /٨٦٩   : ري، أا  ،(

 ،ش     ا  ا ٢أ) ،ا  ،ض:ا٢٠٠٦(.   

ق  ، دار ا٣ر دول آل ق، ،   )١٢٤٥/ ٦٤٣ااري، ا     ام (ت      -٤      

  .)١٩٨٠اة، (وت: 

، ا  ر اك    )١٢٠٠/ ٥٩٧أ اج  ا     ا (ت   ا ازي، -٥       

   .)١٩٩٢وا  : ، ادر  و  ادر ، دار ا ا)،وت:

ار ، د٣)، اح، : أ  ار رد،       ١٠٠٢ /  ٣٩٣اي، إ  د (ت  -٦       

       ).١٩٨٤ا) ، وت:

       ٧- ا ا ا      ،٧٤٣(ت ا/١٣٤٢(،     ،ا ا  اا

و: ا  :اد) ،وز  ١٩٧٩(.  

)، وت ان وأمء   ١٢٨٢/ ٦٨١ا ن، أ اس  ا أ    إا (ت  -٨       

  .)١٩٩٤إن س، دار در، (وت:  :أء ان، 

       ٩-     أ   ا  أ ا  ،ن (ت   ا٧٤٨  /ت    ١٣٤٧وو ا ر ،(

 – ٦١١)، ادث ووت ( ٢٠٠٣ا وا  : ، ا ي، دار اب ا)، وت: 

٦٢٠(.  

ا  :،)، ا  طت  ١٣٩٢/٧٩٥ا ر، ز ا  ا  أ اادي (ت  -١٠      

ا   ن  ا:ضن، (اا  ،٢٠٠٥.(  

       ١١-  ،تا) ا   با  م ٧٧١أ/١٣٦٩( ،   د ، ،ىا ت اط

 ا وا) ،ا ء ادار إ ،ا  حا  :ة١٩٦٤(.  



د دور اد ا  ت ار اأزد ...  
 

  

 ٨٩٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

       ١٢-   ا ب ا ، أت إ) ا ٦٦٥ا/١٢٦٦(،   ور اأ 

  .)١٩٧٤او ار و ا، دار ا) ،وت: 

اق اة   )، ١٢٨٥/ ٦٨٤ ا أ  ا     إا امري (ت ا اد،  -١٣       

  .)١٩٧٨ا، (د: ارد  ذ أاء ا و اة،   ،دة، وزارة ا و

 ،( ان   ١٢٥٦ / ٦٥٤تا ار ا ،ل ا ارك  أ  أ  ان( -١٤       

  ).٢٠٠٥ار ا ا) ، وت:ا اء ا ان ،   :ن اري ، د

        ١٥- ا ت ا) ا أ   ا أ ل ا ،٦٦٠ /١٢٦٢،(     ، ر  ا 

:  و  رز  ،داوت، (ر ا :١٩٨٨(.  

        ١٦- را،   زرق(تا      ٥٧٧أ /وي   ١١٨١ : و ،را ر ،(

 ،ض ا وت: ٢) ،مب ا١٩٧٤، دار ا(.  

       ١٧-  ،طا تا)ما ا  زاقا  ل ا٧٢٧ / ب،  ١٣٢٣ا   دابا  ،(

،ظا  : و وزارة اد اران، (ا١٤١٦: ط(.  

)، اح ا  ، ن، (وت:      ١٣٦٨/ ٧٧٠ا، أ     ائ (ت  -١٨       

١٩٨٧(.  

       ١٩-   أ ،ا ا ت ا)   أ  ا ٦٢٠ /١٢٢٣    ا إ   ا ،(

د ا و ؤورمد ا : و  ،ما  :ة) ،اديا  ،٢٠٠٠.(  

       ٢٠-  ،ت ا) ا ا   أ    ٧٦٤  /١٣٦٣ ،(  ان ا  ،ر: 

  .)١٩٧٧ ا وم ا داود، دار ا) ، اد: 

        ٢١- ، ت  ا) ا   اء إا أ د ا٧٧٤  /١٣٧٢،(     : ،وا اا

ا  ا:ة) ، دار ،ا ١٩٩٨.(  

 ،(ر دم  ،: إا   ١٢٤٢/ ٦٤٠ا ا، أ     امي (ت  -٢٢        

 ،٢:د) ،١٩٩٢، دار ا.(  

        ٢٣- ردا،         ا ا١٢٥٩(ت إ/١٨٤٣( ،     ب  رد ر

 ،((ا أ)):  و ا ا  ياك:  إوار، (د  ،و٢٠٠٢ا(.  

       ٢٤- ا ت  ،ا) را ا أ  ركت اا أ ف ا٦٣٧  /١٢٣٩   أر ر ،(

 دار ا ،ا م ا ا  ورده  ا  : ، ا س ار   

  .)١٩٨٠،(اد:

:  اد  ا  ،(     ،،٨٧٤ /  ٢٦١ اج اي اري (ت  -٢٥       

  ، (اة:د.ت).ا ادار إء 

 ،(ن اب،دار   ١٣١١/  ٧١١ا ار، ل ا أ ا    اري (ت          -٢٦       

  ).١٣٠٠(وت: در، 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٩١                                                           )٢٠١٦ 

      ٢٧-  ،ا ا م ا       ا ا ا    ا ٨٤٢(ت /١٤٣٨( ،  

،  و :  م ا      ،ا   أء اواة وأم وأ و

  .)١٩٨٦ا) ،وت:

      ٢٨-    ي (تا ا    ، ٢١٨ا   /٨٣٣      : ،ة اا ،(

 ،ونوآ ا(د.ت:/د)،اث ا .  

ر ا اردي، دار ا ،     )١٣٤٨/     ٧٤٩ (ت  ز ا   ، ا اردي -٢٩      

  .)١٩٩٦ا) ،وت: 

، دار در، ٢ان،  ،( ا١٢٢٨/ ٦٢٦ت اي، ب ا   ا او (ت   -٣٠      

  ).١٩٩٥(وت:

ب ا،   ، دار ا٢)، ذ آة ان،    ١٣٢٦/ ٧٢٦ام ، ا    (ت  -٣١      

  ).١٩٩٢(اة: 

  

:اا :  

     ١-  ما، ز  ،ا  ب ،٢:) ،أ    ،١٩١٢(.  

       ٢- أ، ،ا ا  اقا ر ، ،درا   :اد)١٩٦٥(.  

      ٣- زا،             ا مل ا رة اء ا  ادء ات ان، إ أ 

)ا وت:١٤-١٣وا) ،ا دار ا ،(٢٠١٠(.  

  ).١٩٦٩  ، (وت:دار ا-  ، ر : ا ا،  ،ا -٤       

       ٥- ،  ) ا ا  ٦٣٠-٥٢٢، ار /١٢٣٣-١١٢٨،(  :اد)١٩٧٦(.  

       ٦- ف، (اوا  اند  ،فوا ف، أة:ا١٩٠٤(.  

       ٧-  ها، ،ا  ،دار ٢  ،:ا)، ١٩٧٢ا.(  

       ٨- ا،  وت:       و) ،ا دار ا ،ا ا  وا ٩        . )١٩٩٨، ا-   أ

  ).١٩٥٩ ا   ،(د/ ،:ات  ا ، ،زة

       ١٠- ا، ا  ا  ،ا  رةا ،:ا) ،ط٢٠٠٦ا.(  

       ١١- ، أ ،ا ا ر ،٥ ،:ةا)،ا ا ١٩٧٧.(  

       ١٢- م،    ا ا   رد  ،٩٢١/١٥١٥، :وت) ،ا ١٩٨٧(.  

       ١٣- ا،   ا   هوأ ا ا  ا ، :ضا) ،ا ٢٠٠١.(  

       ١٤- اا ، ا  : وت) ،ن اا أوا  ر اا  را  ١٩٧٨، ا(.  

        ١٥- ا ،  ا ا  ا ، ا   ،     : با ) ، ١٦        .)١٩٩٦- 

   دار ،  درا ار-   ،)١٣-١٠/ ٧-٤، ا ارد  ان (د ، ش

 ،ا:٢٠٠٤(ار(.  

  .)١٩٨٧، اة ا  ااق  ا ا) ، ا : ن  ن ،ي -١٧       

       ١٨-  ، أ ،  تمرا را ،وت:٢) ،ا ا١٩٨١، دار ا(.  
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 ٨٩٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

       ١٩- ، ر:د)، دار ا ، ،ره، إدار:ا ٢٠٠٠، ا(.  

       ٢٠- ا،  :اد)، درا  ،ا ا  ا ١٩٧٧، أ(.  

       ٢١-   ،أ ،     )   ة اف واو٩٢٣-٦٤٨ا /١٥١٧-١٢٥٠   ر درا (

  .)١٩٨٠و، دار ا ا، (اة:

       ٢٢- ،   ا  نا ، :ا) ،ذات ا ،ما ١٩٨٨ا.(  

  .)١٩٧٣(اد:   ارد، م ،ء ات وارس اق ا، ،وف -٢٣       

       ٢٤- ، ا ،  ن اد  وا وا–  ،ريا ٢ا   :راس، (أر دار ،

٢٠٠١(.  

  

  را: ا ا  رة:

     ١- أ،  را  ،     ا   ا  ة ا٦٦٠ – ٥٢١ا /١٢٦٢-١١٢٧،)  ر

(  ا  ،دابا –  :ا) ،ا ١٩٨٦(.  

      ٢- ،  ) ةا  دل، إر ٨٧٤-٦٣٠/١٤٦٩-١٢٣٣   درا ( وأط )،ر

  .) ٢٠٠٦ح ا ،(أر: –داب )،  ا  ادراه

      ٣- ا،         / ا دس واا ما  د ااق وا  ت اا ، زي أ

      وأط )،دا  وا  مراه  اداب   دا  ا  ،(–    ا 

:١٩٩٧،(ا(.  

  

  : اث وات:

      ١- طا،  ر        رخا  ،ا ا  هادي وأا ا  ،  )دا ،١٤ا ،(

  ).١٩٨٠(اد:

  ،)٢ء (ا، )١٠ (ا، ا ااد وأ  ا ا،  ،  ،اد -٢       

   .)١٩٥٤(اد:              

  ).١٩٧٣(اد:)، ٢٢م ،ارس  ا ، ا ا اا، اد ( ،وف -٣       

  

  

  

  

  

  

  

  

  



..أ د .شد   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٨٩٣                                                           )٢٠١٦ 

  

وة َؤا ل  رزام َدةزط امَردادط َوة  

 َ ش و َرد / دىَ ز دوازدة وا  

ر:   

         َظ َذ ظ مر وة ل زام َو دةزط دا ، امَىَ د وةرار و ط ( و) َرؤ مظر ،

)، و او و زر ، و اممه و (ز )، م ١٣ – ١٢ /  ٧ – ٦ل ردوو رَ (  وة َردا

 زور رة ، نم دانزةمر و و زام  وان ذى م   نمر ن وان  وة ،

. راط َم َزام دان و وةرط َ نو زام ب زام ردوا َ ذ   ، ك وَذ

 م َذ م رةز و مردا وةظ د ذى َمرد ن ، لمور ن وم و َ و

مزرط رذةوةم  ،َ ظ و، وظر ردةد زام  مرد  زام َ ،

  . وة َردارَم رَ وة ل ر َن و وةرار مَ زام ل 

            َ ذ َ  َدو َ ن و َ ر ن لدا   ََ َ ،

َوة وما  مر َ ن وم وىَ ل دةظ ر ب وام ذىَ ددة دووى َ و ،

  َ َرَم وةَ ل ر دا و دةزط َ، ل وة َردارَم ر َرطَى َ وةَ ل 

، ول ر  َورا  ز ) ١٣ – ١٢ /  ٧ – ٦ ل ردوو رَ ( وة َردا زام و َمَ ل 

م دظ ََ َ ،  َ وة ط، وَ دووىَ  مَ وة  َن  دان

)َ َ َوةرى َ ،ون دا َظن و(رم ن (زوا ب وة َمريَ ط َوةرىت، ود (

 مظم َرن ودن ددةت، ووةرىَ   ََرمن  ممن( رمن).

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د دور اد ا  ت ار اأزد ...  
 

  

 ٨٩٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 
Abstract 

The Waqf 
in the Growth of Educational Institutions 

in the Kurdish Areas During 
the Centuries (6-7 H/ 12-13 A.D) 

 
The research targets to highlight the role of Waqf in the growth of educational 

institutions in the Kurdish areas during the centuries (6-7 H/ 12-13 A.D). The Waqf had 
a great role in developing and flourishing education, besides its role in continuing to 
deliver its mission.  The situation of the Kurdish country was like the other Islamic 
countries that had a lot of educational institutions which had Waqf such as schools, 
mosques, Rabat, Zawaya, and others in which the establisher cared to provide money, 
real estate, farm lands, stores, and other revenue which was enough for the expenses of 
the institutes and those who worked for it.  

 
The research, as well as its introduction and conclusion, is divided into three 

parts. The first part is dedicated to the arising of Waqf in Islam and its development. 
The second part focuses on the management of Waqf in the Kurdish country during the 
period of the research. As for the third part, it focuses on the effect of Waqf on the 
educational institutions in the Kurdish areas during the (6-7H/12-13AD) centuries 
which, in turn, is divided into five branches; the first  branch is about the Waqf of 
mosques. The second one is about Waqf schools which has the greater part of 
discussion.  The third branch focuses on the Waqf of Rabat and Zawaya, while the 
fourth branch studies the Waqf of Quran role and the Hadiths. Finally, the last branch is 
dedicated for the study of Bimarstans.   


